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...Біздіц макратымыз айцын, багытымыз белгілі, ол — әлемдегі ең 
дамыган 30 елдіц цатарына қосылу.

MaKf.am.Kfi жету цшіп біздіц санамыз ісімізден озып журуі, яти  
одан бцрын жацтрып отыруы тиіс. Бцл саяси және экопомикалык, 
жаңгыруларды толықтырып цаяа крймай, олардың өзегіне айналады.

Біз алдагы бірнеше жылда гуманитарлыц білімнің барлық багыт- 
тары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оцулъщты әртурлі тілден қазақ 
тіліне аударып, жастарга дуниежузіндегі тацдаулы цлгілердің негізінде 
білім алуга мцмкіндік жасаймыз.

Жаца мамандар ашык,тыц, прагматизм мен босекелестікке цабілет 
сиякріы сананы жаңшртудыц негізгі цагидаларыи кргамда орнык,- 
тыратын басты кушке айналады. Осылайша болашак,тыц негізі биш  
ордаларыпыц аудиторияларында крланады...

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухаии жаңғыру» атты еңбегінен
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Уақыт қажет еткен кітап

Мен 1970-1971 жылдары К алиф орния штатының Стэнфорд қаласындағы «М інез- 
құлық ғылымдары саласын терендете зерттеу» орталығына шақырылдым. Маған 
бір жыл бойы қажетті қолдау көрсетіліп, еркіндік берілді. Ешкімнің алдында ештеңе 
үшін жауапты смсс екепім де айтылды. Онда -  сүйікті қалам Сан-Ф рандискодан 
шамамен 30 миль қаш ықтықтағы әсем қырат бөктеріндегі үйде -  бір жыл бойы 
коцілім қалаған іспсн айналысуды жаным қалап, осы кітапты жазуды ұйғардым. 
Табиғаты ны ңсұлулы ғы натілж етпейтінС ан-Ф ранцискотаяқтастамж ердетұрғанда, 
неге болмеге тығылып алып, кітап жазуға бекіндім? Ақылым ауысқаннан немесе 
ақшаға мүктаждықтан жазғаным жоқ. Бірде екішні курс студенттеріне әлеуметтік 
психолоғия жас ғылым екенін айтып, бұл пәниен дәріс окуға жүрексінетінімді де 
сездіріп алғанмын.

Айта кететін нәрсе: біз, психологтер, әлеуметтік психолоғия -  жас ғылым деп 
айтуды жақсы кореміз. Ш ыны нда да, ол -  жас ғылым. Әлбетте, Аристотель за- 
манынан бері небір үш қыр ойлы ғалымдар қызықты мәлімдемелер, сондай-ақ 
әлеуметтік қүбылыстар жайлы түрлі болжамдар жасады. Б ірақ бұл мәлімдемелер 
мен болжамдар XX ғасырга дейін тож ірибелік сынақтан өткен жоқ. М енің білуімше, 
ең алғашқы жүйелі әлеум еттік-психологиялы қ тәж ірибелік сынақты 1898 жылы 
Триплет жасады (О л бәсекелестіктің еңбек өнімділігіне ықпалын зерттеді). Алайда 
1930 жылдардың сонына қарай ғана, Курт Левин мен опың дарынды ш әкірттерінің 
қажырлы еңбектерінің арқасы нда эксперименттік сынаққа негізделген әлеуметтік 
психология ш арықтап дамыды. Б.д.Д- 350 жылдар шамасында Аристотель 
әлеуметтік ықпал мен сенімиің негізгі нринциптеріиің бірқатарып айқындап берді. 
Эйтсс де осы приициптерді Карл Ховланд пен оның әріптестері жиырмасыншы 
гасырдың ортасына қарай гаиа эксперименттік сынақтан өткізді.

Басқаша айтқанда, әлеум еттік психологияның жас ғылым екенін айту оз кінә- 
мізді мойындағанмен бірдей: бұл -  адамдардан, мына бізден коп нәрссні күтуге 
болмайтынын ескерту тәсілі іспетті. Бүл арада біз өмірден алған сабақгарымызды 
тірліктің түйткілді мәселелерін шешуге қолдана гұра, жауапкерш іліктен қашып, 
тәуекелден бас тартудың амалы н іздеп отырған сияктымыз. Артык айтсам, 
оқырмандарымыз кешірер, әлеум еттік психологияны жас ғылым деу -  адамзат 
үшін маңызды жоне пайдалы бір норсе айтуға әлі дайын емес екенімізді мойындау- 
мен бірдей.

Қолдарыңы здағы  кітапты ң м ақсаты  -  қазірғі қогамдағы бірқатар моселелерді 
әлеум еттік-психологиялы қ тұрғы да зерттеудің  м аңы зы  қанш алы қты  зор еке- 
нін нық сеніммен ж әне бары нш а байы пты  түрде үгындыру. Бұл еңбектегі зерт- 
теулердің басым бөлігін  эксперим енттік  сы наққа сүйеніп ж үргіздік. Болған 
жайларды ш ы н ай ы  суреттеуге коп көңіл бөлінді. К ітапта өмірден алынған
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Уақыг кажет еткен кітап

нақты  мы салдар да бар. А лайда бұларды ң барлы ғы  -  ж алған сенім, насихат, 
соғыс, оқш аулану, агрессия, тәртіисіздік  ж әне саяси озгеріс сияқты  күнделікті 
болып ж атқан әлеум еттік  м әселелерден туы ндаган баяндар . М ен мұпда озім 
ерекш е бағалайты н екі тәсілге сүйендім: бірінш ісі, тәж ірибелік  сынақ әдісі. 
Бұл -  күрделі қүбы лы старды  түсінудің  ерекш е тәсілі. «Ә лемді танудың бірден- 
бір ж олы  -  оның еж ел гі қалпы на үң ілу» . Қазір бұл соз елдің борі мойындаған 
ақи қагқа  айналды . Қандай да бір нәрсені зерттеу үшін «осы нәрсе қалай гіайда 
болды ?» деген сұракқаж ауап  іздеуіміз керек. Ә р іст ің түп -торк іи ін еүң іл у  арқылы 
ғана ақиқатқа көз ж еткізе аламыз. Екінш і үстаны мы м мынау: эксперим енттік  
сы нақтан өткізіп, себеп-салдарын аны қтай келе, көзім із ж еткен ш ынды ққа әділ 
гөрелікті өм ірдің  өзі айтуы тиіс, сонды қтан зертхана аясы нан шығып, омірдің 
озімеи бетпе-бет келуді ләзім  деп білемін. Ә рине, ғалым ретіиде, маған зертха
на ыңғайлы, дегенмен, азамат ретінде әлем ге көз тастауы м а м үмкіндік беретін 
ай қ ар а  аш ы қ тер е зе  де үнайды. Б ірақ  герезенің екі жагы да к ірш ікс із  таза  болуы 
тиіс.

Б із өз болжамдарымызды көбінесе күнделікті омірден ой түйе отырын жасай- 
мыз. Ә йтсе де зертхана бөлмесінде жүргізілетін жұмыстар да өте қажет. Содан 
кейін зертханада жинақтаған мәліметтерді өмір терезесімен салыстырып қарауға 
тырысамыз. Зертханалы қ жұмыстың ш ынайы өмірмен қанш алықты қабысатыны 
сол кезде белгілі болады. О сының барлығы мен үшін әлеуметтік психологияның 
ерекше маңызды екенін растай түседі. Әлеуметтік исихологтер әлемді жақсарта 
түсуде, сөз жоқ, мацызды рөл атқара алады.

Ж арасым. Көзқарас. Ж алған сенім. Махаббат. Агрессия. Осылардың бәрі -  
өзінш е күрделі құбылыстар. Осы құбылыстардың сырына терең бойлап, адам 
өміріне қалай эсер ететінін түсіндіріп беретін әлеуметтік психологтер өмірлік мәні 
бар мәселелерде кім-кімге де кемел кеңесш і бола алатынына іштей сенемін. Бұл 
менің қүпия сенімім еді. Енді қүпиялы қтан  ж ари яга  ш ықты. Әйтсе де мен бүл 
кітапта өз пікірімді оқырманға тықпалаудан аулақпын. Керісінше, кітанты оқып 
ш ыққан оқырманга: «Әлеуметтік психолоітер адамдарга пайдасы тиетін ерекше бір 
ж аңалы қ ашты ма? Ә йтпесе осылай істеу күндердің күнінде қолдарынан келе ме?» 
деген сұрақ қойып, сол сұрақтың жауабын табуды олардың өздеріне қалдырамын.

Ә леуметтік психологияга қатысты басқа еңбектермен салыстырғанда, бүл 
еңбектің көлемі шағын ж әне біз мақсатты түрде осылай істедік. Кітап зерттеу 
жүмысына ж әне теориялы қ мәселелерге қатысты сүрақтардың жауабы жинақтал- 
ган энциклопедиялы қкаталогемес. Бүл -  әлеум еттік психология олемімен қысқаша 
таныстыру мақсатын көздейтін шағын оқулық. Қысқа жазу қашан да тапқырлыкты 
талап етеді, сондықтан кейбір дәстүрлі тақырыптарды қозғау қажетсіз деп шештім. 
Ал тақдаған тақырыптарымда үсақ-түйектің бәрін тәптіш тей беруден бас тарттым. 
Айтар ойыпды қы сқа да нұсқа етіп жеткізу оцай емес екен.

Бұл кітапты ж азу маган қиы нға соқты. Көбіне «репортер» емес, «жаңалықтарды 
талдауш ы» болуға тура келді. М әселен, көптеген пікірталас жайлы егжей-тегжейлі
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мәлімет беруді емес, сол пікірталастар жөнінде оз ой-пікірімді білдірдім. Осы 
саланы ң  қазіргі дәл  аны қтам асы  қандай  екенін  м ейлінш е адал  багалады м  ж әне 
оны шамам келгенш е пакты  суреттедім .

М үндай шешімге келуімс студеиттерім себеп болды, өйткені бүл кітап әріптес- 
теріме емес, студенттерге арнап жазылды. Колледжде оқытушы болып істеген 
жарты ғасырда бір нәрсеге көзім жстті: барлы қ нәрсені егжей-тегжейлі сипаттау 
әріптестерім үшін пайдалы, тіпті қызыкты болса да, студенттеріме мүлде қызықсыз 
болуы мүмкін. Студенттер сағаттың неше болганын сүраса, біз әлемдегі түрлі уакыт 
белдеулерінің диаграммасын көрсстіп, күн сағаттары арқылі)і уақытты белгілеу 
тарихынан бастап, қазіргі компыотерленген жаңалықтарға дейінгісін айтып, тіпті 
атамыздыцсағатыны н қүрылымын тәптіш теп түсіндіріп кетеміз. О сылай тәптіштеу 
студенттерді жалыктырыи жіберсді. Белгілі бір моселеге байланысты бірнеше 
козқарасты салыстырып, таразылау дүрыс-ақ, әйтсе де бүдан өткен іш пыстырарлык 
нәрсе жоқ ексніи де мойындауымыз керек. Кітанта даулы мәселелерді талкыға 
салсам да, түйінін айтуға келгенде іркілмедім. Қысқасыи айтқаида, барынша әділ 
болуға жоне айтар ойымды түйіндеп жеткізуге күш салдым. Қиын материалдар- 
ды қарапайым да жеңіл тілмен баяидауға тырыстым. Осы мақсатым каншалыкты 
жүзеге асты? Төрелігін оқырмандарым айта жатар.

1972 жылы кітапты жазып біткенімде, «соңғы нүктесін қойдым» деген ойға 
келдім. Қандай ацгалды қ десеңізші! 1975 жы лдыи басында осы кітапты біріиші 
рет қайта қарауга ы қы лассы з бас койдым. Үш жыл ішінде біраз ж аңалы қ болды. 
Ә леуметтік психология еаласында жаңа әрі қызықты еңбектер ж ары қ корге- 
ні өз алдына, 1972 ж ы лды ң қысынан бастап алгаш қы басылымга байланысты 
ескертулерімді гүртіп жүрген қойы н кітапш ама соңғы ойларымды түсіргенше, 
әлемде бірнеше ірі озгеріс болыи үлгерді. Солардыц бірнешеуін айта кетейін: 
елге ауыр қасірет әкелген, халықты әбден титы қтаткан жан түрш ігсрлік согыс 
бітті; Қүрама ІІІтаттарды ң президенті мен вице-президенті масқарага ұшырап, 
отставкага кетуге м әж бүр болды; ойелдердің тең қүқы кты лы гы үшін жүргізілген 
қозғалыстар үлт санасына айтарлы қтай осер етті. Бүлар ерекше маңызы бар 
әлеум еттік-психологиялы қ оқиғалар еді. Ішкі дүпиемде бүгып ж атқан кежсгесі 
кейін тартар ксрж алқауды н өзі де терец бір күрсініп алып, оміріміздің айна- 
сы болуы тиіс кез келген кітап уақы т ыргагына ілесуі керек екенін мойындауга 
мәжбүр болды. М үның бәрі кітанты бір рет қайта караумен, сын тезінен өткізіп, 
жетілдірумен бітпегенін айту тіпті арты қ болар.

Уақыт желі, заман өзгерісі кітапты әр үіп-төрт жыл сайын қайта қарауымды 
талап етті. Әлеуметтік мәні зор оқигаларга толы мына заманда гылымның жота- 
лы бір саласы -  әлеуметтік психология да қалыц қауымды елен еткізерліктей, тың 
түжырымдамалар жасаи, жаңа ой қорытындыларын шыгарын, тез өзгеріп келеді. 
Уакыт агыныиа сай өзгерістерге ілесе алмасақ, студенттеріміз де заман көшінен 
қалыи қоюы ыктимал. Бүндай мәселеде автор оте сақ болуы тиіс. О қулы қ авторла- 
ры арасында заман талабына сай боламыз дегенді желеу етіп, жасалганына он жыл
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'голып кеткен кейбір орнықты зерттеулерден бас тартатын үрдіс пайда болды. Мұн- 
дай жағдай бізде жоқ па? Біз, окулык жазушы авторлар, кітабымызда осы ғылым 
саласының классикалық негізін сақтап, сондай-ақ оқулыққа осының алдындагы 
басылымға енбеген соцгы зерттеулерді де қосқымыз келеді. Әйтсс де кітабымыздың 
қалыңдай түскснін қаламаймыз. Сондықтан кейбір нәрсе қысқаруға тиіс.

Сайы п келгенде, ж аңа басы лы мдардың басым бөлігінде бүрынғы көптеген 
ж ақсы  зерттеу жұмыстары ам алсы з алмастыры лды . С оларды ң ішінде кейбір са- 
палы, ғылыми деңгейі жоғары ж үмыстар да келмеске кетеді. Ж аца оқулықтар 
ж азудагы осындай келеңсіз үрдіс классикалы қ ж әне қазіргі зерттеулер арасын 
байланы сты раты н дәнекерді әлсіретеді, ең бастысы, гылымда сабактасты қ жоқ 
сияқты , теріс үғым тудырады. Бізді адасты ратын да -  осы норсе. Соңғы қы рық 
жыл бойы мұндай келеңсіздікті болды рмауға ты рысып бақтым. Он шақты жыл 
бүрын жасалған тамаш а зерттеуді ғылы мға қосар ж аңалығы ж оқ ж аңа зерттеумен 
алмасты рудан табанды түрде бас тарттым. 11 -басылымда соңғы бес жылда жүргі- 
зілген бірнеш е ж аңа зерттеуді талдадым. Бүл зерттеулер ж ақын арада жүргізілге- 
німен ғана емес, жацаш ылдығымен де қүнды екенін корсеткім келеді. Ж аңаш ыл 
сипаттагы  зерттеулермен толығып, бүрынғы нүсқадағы іргелі зерттеулерді сақтап 
қалған «Копке үмтылған ж алғыз» кітабы ны ң көлемі де ықшам. 11-басылымдағы 
өзгертулер мен толы қты рулар түпнұсқаны ң көркем дік сапасына нұқсан келтір- 
мейді деп сенемін. Б із үшін оқулы гы мы зды ң көп коңілінен ш ыққанынан артық 
мәртебе жоқ.
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Алғыс сөз

Кітап мүқабасына автор ретінде тек менің аты-жөнім жазылған. Әрине, кітап- 
тагы соз де, мұнда айтылған ойлардың басым болігі де менікі екені сөзсіз. Кітапта 
қандай да бір қателік болса, олар да менікі. Егер осы кітапта жазылған әлдебір 
сөздер аш уыңызға тиер болса, дауыс котеруге тиіс адамыңыз да -  мен. Әйтсе де 
бүл оқулық -  меніц ғана еңбегімнің жемісі емес. Кітаптың ж ары ққа шығуына коп 
адамның септігі тиді. М үны айту парыз деп білемін. Олар маган ақыл-кеңес бсрді. 
Сөзіме -  сөз, ойыма ой қосты. Үлкен іске жанаш ыр болып, осы кітапты шыгаруға 
көп еңбек сіңірген ж андарға ай гар алғысым шексіз.

Кітаптың алғаш қы басылымының жарыққа шығуына жұбайым -  Вера Арон- 
сонның, бүрынғы ш әкірттерімнің бірі Еллен Берш айдтың коп көмегі тиді. 
Олар қолжазбаның түпнұсқасыны ң ор жолын, ор бетін м үқият тексерді. Олар 
айтқан үсыныстар мен сын-ескертпелердің арқасында кітаптың соңгы нұсқасы 
да көңілдегідей шықты. Екеуінің осы жобаға деген ерекше ықыластары мені 
жігерлендіріп, бүл іске сеніммен кірісуіме түрткі болды. Б іраз адам ұсыныс- 
пікірлерін айтып, ойыма қозғау салды. О лардың бәрін тізіп шығудың реті келмес, 
әйтсе де кітаптың ж арыққа ш ығуына үлкен үлес қосқан жандарды атап айтқым 
келеді. Олар: Ненси Астон, Л еонард Берковиц, Давид Бредфорд, Джон Дарли, Р и 
чард И стерлин, Джонатан Ф ридман, Дж еймс Ф рел, Роберт Хелмрейх, Дж уди Х ил
тон, М айкл Кан, Джон Каплан, Дж адсон М иллс ж эне Джев Сайкс.

Кітабымның негізгі бөлігі К алиф орния штатыньщ  С тэнф орд қаласындағы 
«М інез-қүлық гылымы бойынша біліктілікті арттыру орталыгында» қызмет 
істеп жүрген кезде жазылды. Кітан жазуыма жағдай жасан, қажетті құралдармен 
қамтамасыз еткені үшін осы мекеме қызметкерлеріне ризаш ылығы мды білдіремін.

Соз соңында досым әрі ұстазым Леон Ф естингер туралы  баса айтқым келеді. 
Рас, ол қолжазбамен жұмыс жасаған жоқ. Кітапты оқымады. Тіпті бүл кітапты жа- 
зып жатқанымнан да бейхабар болды. Ә йтсе де кітаптьщ өмірге келуіне сол кісініц 
үлкен ецбегі бар деп білемін. Л еон оте талапш ыл, үлгі түтуға лайы қ үстаз еді. Әлеу- 
меттік психология саласында бір нәрсеге қолым жеткен болса, соның бәрі -  осы 
ұстазымның арқасы. Ол мені адами қүндылықтарды бағалауга баулыды. Адам жа- 
нының терең сы рлары на бойлауды үйретті.

Наурыз, 1972

Бұл -  осы кітаптың он бірінші басылымы. Ә р басылымын өңдеу, жетілдіру үс- 
тінде өзім де жетіліп, өсіп отырдым деп айта аламын. К ітаптың соңғы бетіпдегі жү- 
зін әж ім  торлап, сақалын қырау ш алған жанға -  өз бейнеме көз салганда, уақыт 
шіркіннің тым жүрдек екенін ойладым. Бойымды ащы да тәтті бір сезім биледі. 
Кітапты жазып бігіргенде, досым әрі тәлімгерім Леон Ф естингердің алдында отел- 
меген парызым барын жүрегіммен сезіндім. Осы бір ғажайып жанға -  үлы адамға
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құрметім шексіз. Ж ы л өткен сайын, ұстазыма деген ризаш ы лы қ сезімім күшейе 
түсті. О ны ң ш әкірті болудың өзі бір ғанибет сді ғой. М ен өмір бойы Ф естингердің 
шокірті болганымды мақтаныш пен айтып жүремін. 1989 жылы Лсон қайтыс болды. 
О л әлеуметтік психологияның тұтас бір дәуіріне нүкте қойды. Оны жақсы білетіи 
ж әне құрметтейтін жақы н-ж уы қтары  мен әріптестері ғана емес, ғалымның зерттеу- 
лері мен теориялы қ ілім інен коп ой түйгел кез келген адам, әлеуметтік психология 
саласында білім алған әрбір  студент Ф естингерді жадынан шығармайды.

Ә р басылым тұсында кітап та, кітаппен бірге өзім де жетіліп, өсе түскендеймін. 
Уақыт откен сайын ш әкірттерімнің алдындағы нарызымды тереңірек сезіндім. Әр 
төрт жылда кітапты кайта қараймыз. Сондай кезде осының бәрі өзімнің гана ойым- 
нан шыққан нәрсе емес, ш әкірттеріммен бірлесіп жасаған дүнием екеніне көзім 
жете түседі. Соңгы елу жыл ішінде көптеген көрнекті ғалымдардан, 1960 жылы 
алғаш қы кемекш ілерім: М еррилл Карлсмит, Тони Гринвальд жопе Джон М. Дарли 
бастап, Санта Круздағы К алиф орния университетіндегі студенттерімнің өзінен көи 
норсе үйрендім. Солардың алдында қарыздармын. Маган дарынды әріптестеріммен 
әңгімелесіп, ой бөліскеи үнайды. Сондай әріптестерімнің екеуі, атап айтқапда, Ан
тони Пратканис пен Керол Таврис осы кітаптыц уақыт откен сайын жетіліп, жаңара 
түсуіне үлкен үлес қосты. «Ж ақсыдан -  шарапат» деген -  осы.

Бұл кітапты отбасылық жоба дегеи де жөн болар. Осы уақыт аралыгында есейіп, 
ержеткен балаларым кейінгі жиырма жылда бүл іске коп қолғабысын тигізді. Кіші 
үлым Джошуа Аронсон -  әлеуметтік психология саласының білікті маманы. Ол ме- 
нің әдіснамалық және теориялы қ жаңалықтарды үнемі қадағалап отыруыма барышна 
мән берді. Осы кітаптың тогызыншы, оныншы жоне он біріиші басылымдарына енгі- 
зілген өзгерістерге байланысты құнды пікірлер мен ұсыныстар айтты, сондай-ақ жаңа 
материалдар жазып, олардыц басыи бірікгіруде көн шаруа агқарды. Үлкеи үлым Хал 
Аронсон -  эколог-әлеуметтанушы. Ол теориялық білім мен нақты өмірлік тәжірибе- 
ні қабыстыруга айрықш а көңіл бөліи, менің осы бағыттағы жұмысымның жемісті бо- 
луына коп ецбек сіңірді. Ортаншы балаларым -  Нил Аронсон (Санта Круз қаласында 
орт сендіруші болып істейтін) мен Джули Аронсон (білім беру саласының маманы, 
сараншы) әлсуметтік психология жетістіктері күнделікті омірде адамдарга қызмет 
етуі тиіс екеніи есіме салып отырды. Джошуаның зерггеу жұмыстары жөніндегі кө- 
мекшісі Патрисия Во да коптеген пайдалы үсыныстар жасап, қажетті библиография- 
лы к әдебиеттерді дайындап, ғылыми кеңес берін, жан сала кемек көрсетті.

Ө зіціз де байқаган боларсыз, кітабымның алғашқы бетіне: «Бұл кітап, әрине, 
Вераға арналады» деп жаздым. Кітабымды арнаған адамым -  55 жылдан астам уа
кыт өмірдің ыстық-суығын бірге коріп келе жаткан ец жақын досым, акылшым, 
омірлік қосағым Вера Аронсон. Бізді жақсы білетін адамдар бұл арада «әрине» ар- 
ты к сөз ғой деуі мүмкін. Артық созді мен де үнатпаймын. Әйтсе де осы «әрине» 
деген бір ауыз сөз сүйікгі жарыма деген шексіз ризалығымды, ақ жүректен шыққан 
алғысымды дәл бейнелейтіндей көрінді. Бұған сіз де келісерсіз дсген ойдамын.

Эллиот Аронсон
Ж елтоқсан, 2010
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Адам -  жаратылысынан қоғамдық тіршілік иесі. Табиғатынан қоғам өміріне 
қатынаса алмайтын индивид -  адам деген ұғымнан не төмен, не жоғары. Қоғам -  
табиғаты бойынша адамнан үстем тұратын элдене. Қарапайым өмір сүре алмай
тын немесе қогамдық өмірді мүлде кажет етпейтін индивид -  не «мақұлықат», не 
«Қүдай».

Аристотель «Саясат», шамамен б.д.д. 328 жыл.



11
Әлеуметтік психология 
дегеніміз не?

Аристотель -  әлеум еттік эсер ету мен иландырудың кейбір негізгі принциптерін 
тұжырымдаған алғаш қы байыпты ойшыл. О л «Адам -  қоғамдық жануар» дегенді 
ғылымда алғаш қы болып ауызына алса да, осы құбылысты тұңғыш байқатан бірін- 
ші адам емес. Оған дейін-ак осы пікірге ой тоқтатқан, сонымен бірге өз ойының 
қарабайырлығы мен негізсіздігіне күмәнмен қараған адамдар көп болды. Адамдар, 
шынында да, олеуметтік жануарлар, бірақ баска да коптеген жаратылыс иелері -  
қүмырсқалар мен аралар да, маймылдар мен приматтар да -  сондай емес пе? Сонда 
адамды «қоғамдык жануар» деу нені білдіреді? Осыған байланысты нақты мыеал- 
дарды қарастырайық:

«Колледж студенті Сэм жэне оның төрт танысы теледидар карап, президенттік- 
ке үміткердің сөйлеген сөзін тыңдап отыр. Сэм жақсы эсер алды; карсыласына Ка
раганда бұл кандидат өзінің шынайылығымен көбірек үнады. Сөз біткеннен кейін 
студент қыздардың бірі «жалған сөзі көп» деп, бұл кандидагган бас тартатынын, 
қарсы кандидатқа бүйрегі бұратынын айтты. Басқалары да онымен тез келісті. Сэм 
таңғалды да, іштей аздап капаланды. Ол таныстарына: «Иә, ол мен ойлагандай сон- 
шалыкты шынайы болып көрінген жок» деп міңгірледі».

«Екінші сынып мүғалімі окушылардан: «Алтыны, тоғызды, тертті жэне он бір- 
ді бір-біріне косса, қанша болады?» -  деп сұрады. Үшінші катардағы қыз бірнеше 
секунд ойланып, кобалжыңқырап, ақыры колын көтерді. Тактаға шақырғанда, сәл 
кідіріп: «Отыз ба?» -  деп жауап берді. Мұталім басын изеп, күлімсіреді де: «Өте 
жаксы, Кэрол», -  деп, оның өңіріне алтын жүлдыз такты. Содан кейін мұғалім: «Же- 
тіге төртті, оған сегізді, оған үшті жэне шыккан санға онды косса, қанша болады?» -  
деп сұрады. Жаңағыдай емес, енді Кэрол орнынан секіріп тұрып: «Отыз екі!» -  деп 
айқайлады».

«Төрт жасар баланың туған күніне ойыншық барабан сыйлады. Бала барабанды 
біраз уақыт дүрсілдетіп көртен соң тастай салды. Содан кейін, бірнеше апта бойы 
елеген де жок. Бір күні үйіне қонаққа келген досы барабан ойнамақ болып еді, кіш-
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кснтай «иесі» ойыншықты тартып алып, үнсмі қолынан тастамайтын сүйікті ойын- 
шығы сол ғана секілді ойынга кірісіп кетті».

«10 жасар қыз күн сайын екі кесе «Уитис» қытырлағын қуана жейді. Бұлай ете- 
тін себебі -  гимнастикадан олимпиада чемпионы өзінің спорттағы жетістігіне осы 
өнімді тұтынудың арқасында жеткенін айтып, үнемі жарнамалайды».

«Монтана штатыиың кішігірім каласында өмір бойы түрған жэне ешкашан кара 
нәсілді адамдармен араласып көрмеген саудагер, солай бола түрса да, кара нәсілді- 
лердің акылсыз, жалкау жэне гиперссксуалды екенін «жақсы біледі».

«Жоғары сынып оқушысы Чарли жақында жаңа қалаға көшіп келді. Ол бұрын ор- 
таның гүлі болмаса да, әжептәуір танымал еді. Жаңа мектепте окушылар оган сыпа- 
йылық танытқанмен, ерекше достық көңіл байқата қойған жоқ. Ол өзінің жалғызды- 
ғын, дэрменсіздігін, өзгелерге сүйкімсіз көрінетінін ойлап, іштей пұшайман болды. 
Бір күні, түскі үзіліс кезіндс, ол өзімсн сыныптас екі қызбен катар отырып калды. 
Олардың біреуі жайдары, тартымды, ақылды эрі ақжарқын болып көрінді. Чарли 
кызға сұқтана қарады. Тіпті ол жайлы армандагі кетті. Ол бірнеше апта бойы қызбен 
сөйлесудін амалын іздеді. Ал екінші бойжеткен онша тартымды емес, бірақ Чарли 
өзі армандаған ақжаркын кызды елемегендей рай танытады да, оның кұрбысымен 
әңгімеге кірісіп кетеді».

«Дебби есімді колледж студенті өзі ұзак уақыт дос болтан жігіттен «Қүрметті 
Джейн» деп басталатын хат алды. Дебби өзін әркашан бабында ұстап, артык тамақ- 
танбайтынын мақтан етсе де, демалыс күндері осы жігіттің қарамай кеткенін ойлап 
отырып, бірнеше қорап «Орео», «Малломар» жэне «Фиг Ньютон» тәттілерін жеп 
кояды. Осының бэрі аздай, инженерлік бөлімнің үздік студенті бола тұра, еш кина- 
лыссыз тапсырып жүрген корытынды емтиханнан кұлап қалады».

«Вьетнам соғысы ксзінде Кент университетінің жүздеген студенті осы согысқа 
қарсылык білдірді. Бұл -  қазіргі кезде университет қалашықтарында жиі кездесе- 
тін қалыпты жағдай. Кейбір түсініксіз себептермен сол қалашықтағы тыныштыкты 
сактауы тиіс Огайо ұлттык гвардиясы қару қолданып, төрт студенттің өмірін киды. 
Қайғылы оқиғадан кейін орта мектептің жергілікті мұғалімі студенттердің өлтіріл- 
гені дұрыс деп мәлімдеді. Құрбан болғандардың кем дегенде екеуі демонстрацияға 
қатыспағанын жэне калашық айналасында жай гана серуендеп жүргенін жақсы біле 
тұра, әлгі мұғалім осындай мәлімдеме жасады. «Кент тэрізді қаланың көшелеріне 
ұзын шашпен, лас киіммен немесе жалаңаяк шыққан кез келген адамды атып таста- 
са да, обалы жоқ», -  деді ол».1

«Әулие Джим Джонс дабыл қағып белгі бергенде, Гайанадағы Халық шіркеуі ко- 
нысының 900-ден астам мүшесі дереу жиналды. Джонс конгрестің тергеу тобының 
кейбір мүшелері өлтірілгенін, сондықтан көп ұзамай касиетгі де дара Джонстаун- 
ның ақыры келетінін айтты. Ол ажалга бойсұиатын уакыт келгенін жариялады. У 
толы кеспектер дайындалды жэне ара-арасында наразы дауыстар естіліп, карсылык 
білдіргендер шыққанына карамастан, әке-шешелері өз нәрестелері мен балаларына 
у ішкізіп, өздері де ішіп қол ұстаскан күйі ажалдарын күтіп жатты».

«1999 жылы 20 сәуірдс Колорадо штатының Литлтон қаласындағы Колумбайн 
мектебінің дэлізі, сынып бөлмелері атыстан дірілдеп кетті. Қару-жарак, жарылғыш 
заттар асынган екі студент мұғаліммен коса курстастарын өлтірді. Содан кейін, 
өздеріне кол жұмсады. Түтін еейілгеннен кейін 15 адамның өлтірілгені (арасында
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атқыштар да бар) белгілі болды. Ауыр жарақаттанган 23 адам ауруханаларға жат-
ҚЫЗЫЛДЫ».

«Мэри жакында ғана 9 жасқа толды. Туған күніне балаларға арналған «Сюзи 
Хоуммейкердің» асүй топтамасын «кішкентай пешімен» коса алды. Қыздарының 
тамақ әзірлеуге қатты қызығатынын байқаған ата-анасы осы сыйлықты арнайы таң- 
дап алған еді. Мэри анасына дастарқан жасауға, тамақ әзірлеуге және үй тазалауға 
үнемі көмектеседі. Бұл ғажап емес пе! -  деп қуанады Мэридің экесі. -  Бар болғаны, 
тоғыз жаста, кішкентайлығына қарамастан, үй шаруасына қагты қызығады. Демек, 
осының бэрі қанында, яғни жаратылысында болып тұр ғой. Ал феминистер өздері 
турапы акылға сыймайтын, қисынсыз әңгімелерді айтады».

«Менің бала кездегі досым Джордж Вудс -  афроамерикалык. 1940 жылдары Мас- 
сачусетсте бірге өстік. Сол кезде ол өзін «түрлі түсті» санайтын жэне ақ нәсілді 
достарының алдында төменшіктеп тұратын.2 Бұған себеп те жеткілікті. Әрине, ак 
нәсілділер Джорджты томен санайтын. Сол уақытта Джордж радиолы косып алып, 
көпшілікке оте танымал «Эймос пен Энди» шоуын тыңдап көңіл көтеретін. Онда 
қара нәсілді ерссекгер ацғал балалар бейнесінде -  акымақ, жалкау жэне сауатсыз, 
сондай-ак оте ку, тіпті адал жэне дос ниетті үй жануарларын ескс салатын бала
лар болып бейнеленетін. Қара кейіпкерлерді, эрине, ак актерлер ойнайтын. Фильм- 
дерден Джордж «түрлі түсті адамдардың» эбден таптаурын болтан, бір калыптан 
шыққандай бейнесін көретін. Әдетте олар жүргізуші немесе кызметші міндетін ат- 
қарады. Таптаурын оқиға желісіне кұрылған фильмде қара нәсілді адам аруақтар 
жайлаған үйге ақ нэсілді кейіпкермен бірге барады. Кенет олар құлаққа оғаш, үрей 
тудырарлық дыбыстарды естиді. Камера қара нәсілдінің үрейлі жүзін үлкейтіп көр- 
сетеді. Ол: «Тайып тұрайык! Қашайық!»- деп жанұшыра айқайлап, есікті ашып 
көруге эрекеттенбей, бұзып өтуге тырысады. Джордждың осындай фильмдерді ақ 
нәсілді достарымен бірге отырып көрген кезде қандай сезімде болатынын түсіну, 
әрине, киын емес».

Борі өзгсрсді. Рас, кемсітушілік пен әділетсіздік біздің қоғамымызда әлі де бар. 
Дегенмен жиырма бірінші гасырда омір сүріп жатқан Дж ордж Вудстың немереле- 
рі Дж ордж басынан ксшкен қиындықтарға тап болмайды. Қазіргі кезде бұқаралық 
ақпарат қүралдары қара нәсілділерді тек қара жұмыспен айналысатын адамдар ре- 
гінде сипатгамайды. Ж иырмасынш ы ғасырдың соңына қарай олар оздерінің қара 
нәсілді екенін мақтан тұтатын болды. Олардың тарихына, мәдениетіне қызығушы- 
лы қ пен ынта-ықылас арта түсті. Ал 2008 жылы афроамерикалы қ Барак Обаманың 
президент болып сайлануы -  қара нәсілділер ортасында үлкен серпіліс тудырды. Ал 
қазіргі қоғамның Джордждыд немерелеріне деген көзқарасы мүлде басқаша.

Бәрі озгерді десек те, сол өзгерістер тек гуманистік бағытта болады дегенге 
риясы з сенудің қажеті жоқ. Испаниядағы азамат соғысы кезінде, 1936 жылғы 30 
тамызда бір үш ақ М адридті бомбалады. Бірнеше адам жарақаттанды, бірақ ешкім 
ажал құш қан жоқ. Х алы қ тыгыз қоныстанған қаланың әуе шабуылына ұшырауы 
әлемді дүр сілкіндірді. Газеттердің бас мақалаларында барлы қ елдің азаматтары- 
ның наразылығы мен ызасы көрініс тауып жатты. Апада 9 жыл өткен соң амери-
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калық ұш ақтар Хиросима ж әнс Нагасаки қалаларына ядролы қ бомба тастады. 200 
мыңнан астам адам қаза тауып, мыңдаган адам ауыр жарақаттанды. Көп үзамай 
жүргізілген сауалнама көрсеткендей, АҚИІ түрғындарының 4,5 пайызы гана «осы 
қаруды қолданбағанымыз ж өіі еді» деп есептеген, бір таңгаларлығы -  сауалнама- 
га қатысқаидардың 22,7 пайызы «Ж апония жеңілгенін мойындағанша, біз осын- 
дай қаруды қолдануға тиіс едік» деген пікірді жақтаған.3 Ш ындыгында, осы 9 жыл 
ішінде АҚШ  халқыны ц ой-пікірін  толықтай өзғертуге эсер еткен срекше бір жағ- 
дай болганы сөзсіз.

Анықтама
Ә леум еттік психология дегенім із не? М үның анықтамасы коп. Дегенмен осы 
аны қтамаларды ң кейбірін атап корсетудіц орнына, пәннің  өзіне әлеум еттік пси- 
хологияның түп-торкінін аны қтау мүмкіндігін берген дүрыс болар. Ж оғары да 
келтірілген мысалдар -  әлеум еттік-психологиялы қ ж ағдайлардың суреттемеле- 
рі іспетті. Б із әр  түрлі ж ағдайды  мысалға келтірдік. Әйтсе де осы ларды ц бәріие 
ортақ бір норсе бар. О л -  әлеум еттік эсер. П резиденттікке үм іткер осы орынға 
қанш алы қты  лайы қ? Осы сүраққа қаты сгы  достары ны д пікірі С эм нің  шеш іміне 
эсер етті. С ы ны птастары ны ң козінш е мұғалімнің мақтауы Кэролға эсер етіп, ол 
көп ойланбастан, н ы қсен ім м ен  жауап берді. Д осы ның оз ойынш ы ғына қы зыққа- 
нын көріп, 4 жасар балақай бүрын керексінбеген ойынш ы гын жаксы көріп кет- 
ті. «Уитис» қы ты рлағы на қүмар жасоспірімге олимпиадаш ы ны ц ықпалы қолдан 
жасалған жоқ, дүрысы, м үны ң бэрі қыз оз ата-анасы на «У итисті» ж арнамадан 
коргенін айтып мақтап, сатып алуға итермелеу үшін эдейі жоспарланған. Мон- 
танадагы дүкен иесінің қара нэсілділер туралы  қисынсы з теріс пікірі -  туабітті 
түсінігі емес. Бүл -  кей ін ірек қалыптасқан, біреу эбден санасы на сіңіріп тастаған 
пікір. Д еббидің арты қ там ақгануы  ж әне үлгерім ініц наш арлап кетуі -  махаббат 
мәселесінде жолы болмауы на байлаиысты. М үндай жағдайға қалай тап болды? 
Чарли өзі армандаган қы зды  елемегендей рай танытады. Ө йткені оііы ң  көцілінде 
«бүл қыз маған қарамай кетеді-ау» деген күдік бар. Демек, өзіне-өзі сеиімсіз. Осы 
екі қыздың қайсысы өзіне қарамай қояты ны н іштей сезіп, түйсініп түргандай. 
Д еббидің бүкіл іс-эрекеті соны байқатады. Ш алы с қадам басуы, ал кейін соның 
зардабын тартуы мүмкін. С ондай-ак Колумбайн мектебіндегі қы рғынға белгілі 
бір дәреж еде ш еттету мен қорлау себеп болуы да ғажап емес. Огайо ш татының 
Кент каласындагы мектеп м үгалімінің ж азы қсы з адамдарды жазгырым, «олсе, 
обалы жоқ» деп ш імірікпей айтуы -  көңілге қорқы ны ш  үялататы н жай. Қазір біз 
мүгалімнің мұндай сенімге бекуіие өзінің  де университет қалаш ы ғы нда болған 
қайғылы оқиғаларға ж анам а түрде қатысуы эсер еткен деи айта аламыз. Д ж онс
таун меп Колумбайндагы  оқиғалардан кейін көңілде бас көтеретін сүрақ бүдан да 
қорқы ныш ты. Ә ке-ш еш елері өз балалары н уланды рып, сосын оздері де омірден
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баз кешеді. О ларды  осындай әрекетке баруға итермелейтін қандай күш ? Ж асөспі- 
рімдердің сыны птастарын өлтіруіне не түрткі болды? О сы ны ң борі -  өте күрделі 
мәселелер. Алдағы әңгім е барысында аталған ж айларға арнайы  тоқталып, жауаи 
беруге ты рысамы н.

Кішкентай М эри және оның «Сюзи Хоуммейкеріне» оралайық. Мэридіц әкесі 
айтқандай, қыздың үй шаруасына ынталануы генетикалық дағды болуы мүмкін. Де- 
генмен М эриді -  соби кезден әйелге тән дәстүрл і ш аруаларға -  тағам  әзірлеуге, 
тігін  тігуге  жоне қуы рш ақпен ойнауға бей ім дігін  байқап , м ақтап , маранаттаған 
болар. Ф утболға, боксқа немесе хим ияға қы зы қса, оған еш қандай  мақтау сөз ай- 
ты лм ауы  да м үмкін . Егер М эридің  інісі осы ндай ісиен айналы суға  әуестік таныт- 
са, оны ң туған  күніне әке-ш еш есі асхана сы йлай  қоймас еді деп ж орамалдауы- 
мыз ақы лға  қоны мды. С ондай-ақ ком андалас серіктерінен езін  кем санаған жас 
Д ж ордж  Вудс сияқты , М эридің  өзін-өзі бағалауы  әйелдерді -  үй  бикесі, хатшы, 
медбике, мектеп м ұғал ім і сияқты  дәстүрлі «әйелдік» ролдерде көрсеткен бұқа- 
ралы қ ақпарат қүралдары  аркы лы  қалы птасуы  мүмкін. Ал ж ас Дж ордж Вудсты 
немерелерімен салы сты рсақ , аз ұлт окілдер ін ің  оздері туралы  ойы өзгеруі мүм- 
кін екснін байқайм ы з. Бұл -  бүқаралы қ ақпарат қүралдары нда болып жатқан 
озгерістерге, адам и кар ым-қаты настарга байланы сты  козқарасты ң  өзгеруіне де 
байланы сты . Д ол осы үдерістер 1945 ж ы лы  яд рол ы қ  қаруды пайдалану  мәселе- 
сіне каты сты  ам ерикалы қтар  арасы нда ж үргізілген  сауалнам а нәтиж есінде де 
айкы н көрініс тапты .

Ә леум еттік эсер . Алдыцгы бөлімдегі негізгі әңгіме арқауы осы болды. Адамдар- 
дың басқа жандардың сеніміне, сезіміне және жүріс-түрысына тигізетіи ықгіалын -  
әлеуметтік эсер дейміз. Біздің әлеуметтік психологияга беретін уақытша анықта- 
мамыз -  осы. Мүны анықтама ретінде пайдалана отырып, алдыңғы мысалдарда сөз 
болған коптеген қүбылысты түсінуге тырысамыз. Адамдар әлеум еітік әсерге қалай 
тап болады? Неліктен олар соның ықналында кетеді? Әлеуметтік әсердің адамды 
еліктіріп әкететін қандай құниясы бар? Әлеуметтік әсердің тиімділігін арттыратын 
немесе кемітетін не нәрсе? М үндай әсердің нәтижесі түрақты ма, өтгіелі ме? Әлеу- 
меттік эсер етудің тұрақтылығын арттыратын немесе кемітетін не нәрсе? Огайо 
штатындағы Кент мектсбіндегі мүгалімінің орекетінс ж әне кішкентай балалардың 
ойынш ықтарды таңдауына байланысты мысалда қандай қагидаға жүгінеміз? Әлде 
екеуіие де ортақ қатып қалған қагида бар ма? Бір адам екінші адамды неге үнатады? 
Соның себебіне ой жүгіртігі кордік пе? М ейлі ж аңа спорттық машинаны, мейлі қы- 
ты рлақтың ерекше сұрыбыи таңдайық -  біздің қалауымыз бірдей нроцестерге 6а- 
гына ма? Э тникалы қ немесе нәсілдік топтар туралы теріс көзқарас, оларды кемсіту 
сияқты  ж алған сенімдер қалай пайда болады? Бүл үнату немесе үнатпау сияқты 
сезімдерге ұқсас жай ма? Әлде бүдан мүлде бөлек, әлдебір психологиялы қ процес- 
тер жиынтығы торізді нәрсе ме?

Көпшілікті осындай сұрақтар мазалайды. Себебі біз өзіміз сияқты  адамдармен 
кеп араласамыз. Б ір жағынан, олардың ықпалына түссек, екінші жағынан, оларға
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да ықпал етеміз. О ларға сүйсінеміз, таңғаламыз, қапа боламыз жоне ашуланамыз, 
сойтіп, әлеуметтік іс-әрекет жайын бағамдаймыз. Болжам жасаймыз. Осы түрғыда 
бәріміз де әуесқой әлеуметтік психологтерміз. Әуесқой әлеуметтік психологтердің 
кобі бұл болжамдардың дұрыс-бүрыстыгын тексеріп, електен өткізіп жатады. Э р и 
не, бүл м үкият түрде жүргізілген ғылыми-зерттеу тәрізді тексеру емес. Б із мүны 
«елге бұрыннан белгілі ақикатты  -  өмірлік сынақтан өткізіп иайымдау» десек те 
болар. Бұл таңғаларлы қ нәрсе емес, өйткені даналы қ қашан да уақыт сынағынан 
откен парасатты пайым-пікірге негізделеді.

Ш ындығында, осы кітаптан түрлі эксперименттердің нәтижелері негізінде қо- 
рытындыланған ой-түйінді оқығанда, сіз ара-түра: «Бұл онсыз да аны қ нәрсе ғой! 
Белгілі пәрсеиі дәлелдеу үшін сонша уақыт шығындап, ақша қүртудың қажеті не?» 
деп ойлауыңыз мүмкін. Н әтиж елері кеп жағдайда ешкімді таңғалдырмайтынын 
біле тұра, эксперимент жасаудың бірнеше себебі бар. Біріншіден, біз, бәрім із «ой 
ш абандығының» ықпалы на бейімбіз. Бүл белгілі бір оқиғаның нәтижесіи білген- 
нен кейін, өзім іздің болжау қабілетімізді арты қбағалайты ны мы зды  корсетеді. Мы- 
салы, зерттеулер көрсеткендей, сайлаудың ертеціне адамдардан қандай кандидат- 
ты таңдагандары туралы  сұрағанда, әрқаш ан жеңімпаз кандидатка дауыс бергенін 
айтады. О лар бір күн бұрын ғана басқаш а пікірде болуы мүмкін еді.4 Д әл осылай 
эксперимент нәтиж есі қолымызға түсе салысымен, үнемі болжауға оңай болған се- 
кілді корініп тұрады. Керісінше, бізге алдыи ала болжам жасау жүктелсе, нәтижесі 
мүлде басқаша болар еді.

Нәтижелері тайға таңба басқандай коріиіп түрса да, зерттеу жүргізу манызды. 
Себебі біз «білетін» жоне ақиқат, ш ындық деп сенген көптеген нәрсе м ұқият зерт- 
тегенде, ж алған болып шығады. М ысалы, істеген ісі үшін қатаң жазаланатынын бі- 
летін адамдар ақы р соңында жазаны айналып өту жолын да біліп алуы мүмкін. Бі- 
рақ эмпирикалы қ сы нақ бүл болжамды теріске шыгарып, жеңіл жазалануы мүмкін 
адамдар -  тыйым салынган орекетті жек көретінін, ал қатаң жазаланатындар ты- 
йым салынған әрекетке қызығуш ылығы артатынын корсетті. Ө м ірлік тәжірибеден 
түйгеніміз мынау: егер біреудің өзіміз жайлы сыртымыздан жақсы сөз айтатынын 
білсек, ол адам ғадеген құрметіміз де, соз жоқ, артатүседі. Ш ы ны ндада, солай. Кей
де тіпті оиыц айтқаны өзімізге жайсыз тисе де, бәрібір ол адам бізге бұрынғысынан 
да қатты үнауы мүмкін. Келесі тарауларда осы күбылыстар туралы жан-жакты әң- 
ғіме болады.

К әсіпқой психолоғтер «әуесқойларга» қарағанда адам ны ң әлеум еттік  әре- 
кетін  тереңірек түсінеді, дегенмен әуесқойлар секілді біз де барлы қ істі м үқи ят 
қадағалаудан  бастайм ы з. Кейде белгіленген ш ектен де ш ы ғы п кете алам ы з. Біз- 
ге адам дарды ң қ ал ай  әрекет ететін ін  бақы лау үш ін  бір оқиғаны ң  болуы н күтіп  
оты руды ң қаж еті жоқ. Б із оқиганы  өзім із туы ндата алам ы з. Қ ы сқаш а айтқанда, 
әлеум еттік  психологтер көп адам ды  нақгы  оқиғалар  кезінде сынға алып, экспе
римент ж үргізе  алады  (мы салы , ш ы найы  немесе орташ а қауіп төнгенде, ж ағым- 
ды сөздерді немесе жағьтмдысы да, ж ағы м сы зы  да аралас әңгімелерді ты ңдағанда

Көпкс ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік лсихологияға кіріспе

20



Әлеуметтік психология дегеніміз не?

қандай  ж ағдайда болаты ны п бақылау). Бұдан болек зерттеуш ілер қарастыры ла- 
ты ндары н ғана ауы сты ра оты ры п, барлы қ талаптарды  өзгеріссіз сақтай  алады. 
С оиды қтан  кәсіпқой әлеум еттік  психологтер бары нш а дәл ж әне ж етк іл ікті мәлі- 
меттсрге сүйене оты ры п, қоры ты иды  ж асайды . Ал әуесқой олеуметтік психолог- 
те м ұндай  м үм кін д ік  жоқ. Ол тек кездейсоқ ж әне тосьш  оқигаларды  бақылаумен 
ш ектеледі.

Осы кітаптагы мәліметтердіц барлығы дерлік эксперименттік зерттеулерге не- 
гізделген. Сондықтан да оқырман (1) әлеуметтік психологиядагы эксперименттің 
не екенін түсінуі; (2 ) осы эксперименттің артықш ылықтары мен кемшіліктерін, 
осыған байланысты туындайтын этикалы қ мәселелерді білгені, сондай-ақ ой тол- 
ганыс азабы қандай болатынын түсінгені дүрыс. Эксперименттік әдісті түсіну ма- 
ңызды болса да, кітапты ң негізгі материалын түсіну үшін эксперименттік әдіс гің 
сшқандай маңызы жоқ. Сондықтан «Әлеуметтік психология ғылымы» тарауы осы 
кітаптың соңғы жагынан орын алган. Оқырман ретінде сіз кітапты қолга алып (не- 
гізгі материалға кіріспес бүрын техникалы қ аспектілерді түсініп алуды жөн корсе- 
ңіз), осы тараумен танысып шығуыңызға, әйтпесе өзіңіз қажет деп тапқан кез кел- 
ген сәтте оқуы ңызға болады.

Ақымақтың ісін істейтін адамдардың 
бәрі ақымақ емес
Әлеуметтік психолог адамдардыц іс-әрекетіне эсер ететін әлеуметтік жағдайларды 
зерттейді. Кейде осы жагдайлар адамдарга қатты эсер ететіні сонша -  олар ақы- 
мақтың ісін істеуге көшеді. Бұл арада мен бір гана емес, коп адам жайлы айтып 
отырмын. М енің ойымша, осы адамдарды психикалы қ науқастар категориясына 
ж атқызсақ та, адамдардың іс-эрекетін түбегейлі түсініп кете алмаймыз. Одан горі 
м інез-қүлықты қалыптастыруға эсер ететін процестер мен жагдайлардың табиға- 
тын түсіну әлдеқайда пайдалы. Бүл бізді Аронсонның бірінші заңын танып-білуге 
жетелейді:

«Ақымактың ісін істейтін адамдардың бәрі акымақ емес».

«Кент қаласы ның торт студентін өлтіргені дүрыс болған» деп мәлімдеген Огайо 
ш татындағы мұғалімді мысал ретінде алайық. О ның осындай ойға бекінген жалғыз 
ғана адам екеніне күмәнім бар. М ұндай көзқарастағы адамдардың бәрі психозбен 
ауыруы м үмкін екеніне шындап күмәнданамын. Сонымен катар оларды психотик- 
тер катарына жатқызу -  осы күбылысты түсінуімізге комектеседі дегенге де кү- 
мэнмен қараймын. Кент оқиғасынан кейін қазага ұш ыраған қыздардың бәрі жүкті 
болған дегеп өсек тарап, «олім оларды абыройсыздықтан құтқарды» деген сөздер 
де айтылды. Сондай-ақ төрт студенттің де кір-қожалақ болып, үстсрін бит қаптап 
кеткені, соны көріп жерлеу қызметі жүмысш ыларының жүректері айнып қүсқаны
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туралы да гу-гу әңгіме тарады. Бұл, әрине, жалған әңгіме еді. Б ірақ Джеймс Миче- 
нерг> атап өткендей, мұндай сөздер ормандағы орттей каулайды. Осындай өсектерге 
сенген және осы қауесетті елге таратқан адамдардың бәрі акымақ па? Белгілі бір 
әлеуметтік-психологиялы к жагдайларда көп адамның бойыиан байқалатын осын
дай мінез-қүлықты туындататын процестер қандай? Бүл туралы кейінірек әңгіме- 
лейміз.

Бүры нғы  ш әкірттерім нің  бірі, Еллен Бершайд® атап көрсеткендей, адамдар 
жағымсыз әдеттерді -  тәртіп  бұзуш ыға айдар тағу («есуас», «садист» немесе т.б.) 
арқылы түсіндіруге бейім. О сы лайш а оларды «жақсы адамдар» қатарынан шыға- 
рып тастайды. Б үл  қисынға сенсек, ж ағымсыз м інез-құлы ққа бола алаңдау қажет 
емес. Ө йткені оны ң бізге, жақсы адамдарға, еш қандай қаты сы жок. Берш айдты ң 
пікірі бойынша, мүндай ойға берілудің өзі өте қауіпті. Себебі біз жағымсыз эре- 
кет туы ндататы н қы сы мдарды  озім іздің мүлде қабы лдамайты ны мы зға сенімді 
болын кетеміз. Сөйтіп, олеуметтік мәселелерді ш еш удің тым қарапайым тәсіліне 
жүгінеміз. Н ақгы рақ  айтсақ, кім өтірікш і, кім садист, кім жемқор, кім м аньяк еке- 
нін анықтауға арналган диагностикалы қ тестілер жасагі, мәселені оп-оңай шеше 
салғымыз келеді. М үндай жағдайда осындай адамдарды аны қтауды  ж әне оларды 
тиісті мексмелерге анаруды олеуметтік іс-қимыл деп айтуга болады. Ә рине, бүл 
жерде психоз ж өнінде әңгіме қозғауды ң қажеті ж ок немесе психотиктер ешқашан 
тіркелмеуге тиіс демеймін. С ондай-ақ адамдарды ц бәрі бірдей, олар әлеум еттік 
қы сы мны ң тегеурініне бірдей ж ауап бсреді деген пікірмен де келісгісймін. Қайта- 
лап айтсам: кейбір ы цгайсы з ж агдайлар копш ілігімізді -  «дені сау» ересек адам 
дарды өзін өте қолапайсы з ұстауға ұрындырады. О сы ндай өзгерістерді, сондай-ақ 
жағымсыз ж әне бүлдіргі әрекеттерді туы ндататын процестерді түсінуге ты рысқа- 
нымыз жөн.

Болкім, осы процестерді түсінуге пайдасы тиер деген оймен түрме жайлы ойла- 
нып көруге кеңес берермін. Күзетшілсрге қарайық. О лар қандай кісілер? Адамдар 
түрме күзегш ілерін мейірімсіз, аяуш ы лы қсезім інеп жүрдай, безбүйрек адамдар деп 
ойлайды. Кейбіреулер оларды тумысынан қатыгез, жауыз, адамдарды азаптаудан 
ләззат алатын жандар деп есептейді. Айналага осындай қалы нтасқан түсінік аясы - 
нан қарайтындар: «қатыгез адамдар гана күзетші болады, ойткені бүл жерде олар 
қатыгездігі үшін еш қандай ж аза тартпайды» деп топшылауы гажап емес. Енді тұт- 
қындар жөнінде ойланыңыз. Олар қандай? Бүлікш іл ме? М ойынсұнгыіп па? Қалай 
ойласақ та, көпш ілігіміз түтқындар меи күзетшілерді өзімізге мүлде ұқсамайтын, 
мінез болмысы да, адамгерш ілік қасиеттсрі де бөлекше жандар деп есептейміз.

Бүл ш ы нды қболуы  да, біз ойлағаннан күрделі нәрсе болуы да ықтимал. Ф илип 
Зимбардо мен оның әріптестері Стэнфорд университета психология факультетінің 
ж ертөлесіндеж асанды түрме жасады. «Түрмеге» қарапайым, тәжірибелі, тиянақты, 
ақылды, жас жігіттерді әкелді. Ж еребе тастап, Зимбардо олардың жартысын -  түт- 
қындар, жартысын күзетш ілер ден болді. О лар осылайш а бірнеше күн омір сүрді. 
Бұдан не шықты дейсіз ғой? Зим бардоны ң озі әңгімелеп берсін:
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«Алты күннен соң жасанды түрмемізді жабуымызға тура келді. Өйткені жан шо- 
шытар жайтгарға тап болдық. Біз үшін де, сынақтан өтушілер үшін де өздерінің 
шынайылығы қай жерден бітіп, бекітілгсн рөлдері кай жерден басталғаны белгілі 
болудан қалды. Олардың көбісі, шынымен де, «тұткындар» мен «күзетшілерге» 
айналып, ойнап жүрген рөлдері мен нақты өздерінің арасындағы айырмашылыкты 
айыра алмайтын халге жетті. Олардың жүріс-тұрысы, ойлау жүйесі мен сезім дү- 
ниесі сұмдык өзгсрді. Бар-жоғы бір аптаға жетер-жетпес камауда отырган кезде, осы 
уақытқа дейін бойларына дарыткан қасиетгерден жұрдай болды. Адами кұндылық- 
тар торк етілді, өзіндік үстанымдары айдалада қалды. Сөйтіп, адам табиғатының ең 
жиіркенішті, ең төмен патологиялық жағы бой керсетті. Біз қорқып кеттік. Өйткені 
жігіттердің кейбірі (күзетшілер) басқаларға хайуан деп қарап, қатыгездіктен лэззат 
алды. Ал баска жігіттер (тұтқындар) бағынышты құлга, адамдык қасиеттен жүрдай 
роботка айналды. Олар күзетшілерді жек көріп кетті. Енді тек өз бастарын аман 
алып қалуды, лажы болса, кашып шығуды ғана ойлады».7
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2 I
Конформдылық

Әлеуметтік жануар екенімізді айғақтайтын тагы бір себеи -  біз жеке құндылық- 
тар мен басқаларга бағыну (конформ ды лы қ) құндылы қтары арасындағы текетірес 
жағдайында өмір сүреміз. Джеймс Төрбер конформдылы қты ң мәнін мына мыса- 
лында дәлм е-дәл керсетті:

«Біреу кенетген жүгіре жөнелді. Бэлкім, ол жарымен кездесугс қатты кешігіп бара 
жатканын есіне түсірген болар. Әйтеуір Броуд көшесімен шығысқа карай (мүмкін 
жары екеуі шай ішуді жаксы көретін Марамор мейрамханасына қарай) жүгіре берді.
Бір кезде оған тағы біреу косылды. Жайдары мінезді газет сатушы болар, сірә. Сосын 
жеделдете басып, бұларға бір джентльмен ілесті. Он минут ішінде Хай-стриттегінің 
бэрі -  одақ депосы мен сот ғимараты арасында жүргендердің барлығы жүгіріп кетті.
Бір кезде дабырласкан жұрггың айқай-шуы ішінен «бөгет» деген сез анық естілді.
«Бөгет бұзылыпты». Мүны апғаш кім айтты: трамвайдағы шүйксдей кэрі кемпір ме, 
элде кішкентай бала ма, ешкім білмейді, бірақ оны білгеннен келіп-кетер ештеңе жоқ 
еді. Екі мың адам аякастынан әбігерге гүсті. Біреудің «Шыгысқа қашындар!» деген 
жанұшырған айғайы естіліп, бәрі өзен жактан шығысқа, кауіпсіз жерге карай көтеріле 
ағылды. «Шығыска кашындар! Шығысқа!» Бет-жүзі алаулап, көзіне үрей тұнған оріа 
жастағы сұңғақ бойлы әйел көшені қақ жарып, дэл қасымнан өте шықты. Айкай-шу 
өрши түсті. Мен не болғанын элі ұкпадым. Әлгі әйелді әрең дегенде куып жетгім.
Жасы елуді алкымдаса да, ширақ жан екені байқалады. Өте еркін козғалады екен. «Не 
болып қалды?» -  дедім алқынып. Ол жалт қарады, сосын, жүрісін тездетіп, алға ұм- 
тылды. «Менен емес, Құдайдан сұраныз!» -  деді ол».1

Төрбердің бұл мысалы күлкілі болып коріисе де, адам табиғатының конформ- 
дылыгын дәл сипаттайды. Бір-екі адам өздеріне ғана белгілі себеппен жүгірген бо- 
латын. Көп ұзамай басқалар да жүгірді. Н еліктен? Б ұлар да өзге жүрттан қалғысы 
келмеген. Ең соңында, Тербердің әңғімесінен ұққанымыз: жүғіріи бара жатқандар 
бөгеттің бүзылмаганын естіген соц, оздерінің ақы м ақ болғанын біледі. Егер бәрі 
басқаша болса ше? Бөгет, шьгнында да, бұзылуы мүмкін еді ғой. Сонда бүлар каш-
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қандардың соңынан ермей қалса, өздерін ақы мақ сезінер ме еді? Конформдылық 
деген жақсы ма, жаман ба? Сайын келгеңде, бұл -  орынсыз сүрақ. Б ірак соз ай- 
тылған соң міндетті түрдс бағаланады. Сондыктан жекеш іл (индивидуалист) неме- 
се нонконф ормист дегенде, біз сол кісінің «жақсы» адам екепін нақтылай түсеміз. 
М ұндайда иыгына аскан мылтығы бар, қызара батқан күн нүрына бөленіп, шашы 
желмен ойнап шың басында гұрған ауыз әдебиеті қаһарманы Д аниел Бун коз алды- 
мызға келеді. Керісінше, бізде конформист сөзі жагымсыздау магыиада қолданыла- 
ды. Конформист дегенде, сұр түсгі ф ланель костюм киген, бірдей портфель ұстан 
жүретіп бюрократ сркектердің бейнесі көз алдымызда тұрады.

Ә йгсе де біз осы үгымдарды бейнелі магыиадагы синоним создерді қолдана 
отырып, түсіндіріп бере аламыз. Индивидуалисті немесе нонконформисті -  бітім- 
болмысы өзгелерге кереғар адам деп, конформисті командалық ойыншы деп те ай- 
туымызға болады. Қалай болганда да, бітім-болмысы озгелерге керегар жандар -  
шың басындағы Д аниел Бунмен, ал командалық ойынш ылар бюрократ шабарман 
бейнесімен қабыса қоймайды. Баж айлап қарасақ, біздің қоғамымызда конформды- 
лы қ (командалы қ ойы н) пен нонконформды лы ққа (кереғарлы ққа) қатысты пікір 
қайш ылығы барын байқауға болады. Мысалы, 1950 жылдардағы бестселлердің 
бірі Д ж он Кеннедидің «Батыл жандар туралы жазбалар» ( Profiles in Courage) кіта- 
бы болды. Онда ол өздеріне жасалгаи қысымга тотеп беріп, басқалардыц пікіріне 
ілеспеген бірнеше саясаткерді батылдығы үшін мақтады. Басқанга айтқанда, Кен
неди оз партиялары мен қанаттастары күткендсй дауыс бергісі һәм  әрекет еткісі 
келмеген адамдарды жақсы командалық ойынш ы болудан бас тартқаны үшін мақ- 
тады. Арада біраз уақыг өткен соң, Кеннеди «батыл адамдар» деп мақтаған бүл кі- 
сілердің мұндай әрекеті кезінде әріптестері тарапынан қатаң сынға ұшыраған еді. 
Тарихш ылар нонконформистерді көкке көтеріп мадақтай алады, ал кино немесе 
көркем әдебиет туындыларында олар әулиедей ардақталуы да мүмкін. Б ірак өз- 
дері өмір сүрген ортаның көзқарасына қайшы әрекеттерге баргандықтап, кезінде 
әділ бағасын алмады. Әлеуметтік психологиядагы бірқатар эксперимент осы ой 
қорытындысының дұрыстығына коз жеткізді. М ысалы, С тэнли Ш ехтер2 жасаган 
классикалы қ экспериментке тоқталайық. Студенттердің бірнеше тобы Джонни 
Рокко есімді қүқы к бүзушы жас жігіттіц іс ііі талқы лау үшіп бас косты. Осы іспен 
танысып болған соң, әр топқа Рокко ісін талқылаи, жазага тарту жөнінде тапсырма 
берілді. О лар Дж онни Роккоға қүкы қ бұзуш ылық әреке гіне сай, «оте жеңіл» жаза- 
дан «оте катал» жазага дейіп бере алатын еді. Бүл топта тоғыз адам болды. Бұлар- 
дыц алтауы -  топтың нақты мүшелері болса, үшеуі экспермент жасау мақсатымен, 
осы іске сырттан тартылған адамдар. Топтың осы үш мүшесі өздеріне берілген үш 
ролдің бірін кезек-кезек ойиап шықты. Біреуі модальды  адам болды, ол шынайы 
қатысуш ылардың орташ а жағдайына сәйкес ұстанымды ұстанды. Ауыткушы  екін- 
шісінің ұстанымы шынайы қатысуш ылардікіне толы қ керегар болды. Ал қашқып 
роліндегі үшінші адамныц бастапқы позициясы  ауытқушыға ұксас, бірақ талқылау 
барысында ол біртіндеп модальды адамға жакындады. Н әтиж елер ең сүйкімді адам

25



бұл топтьщ нормасына сойкесетін модальды адам екенін аны к көрсетті. Ал ауытқу- 
шы тіпті темен бағаланды. Ари Круглянски ж әнс Донна Уэбстер'' откізген кейінгі 
эксперименттерде мынадай жағдайлар белгілі болды: талқы лау орта тұсқа жеткен- 
де айтылған «ерекше пікірге» қарағанда, ш араның соңы жақындағаны сезілген кез- 
де айтқан нонконформистің «диссиденттік» пікірін топ мүшелері тіпті қайтарып 
тастаған, қабылдамаған.

Осылайша, қол жеткізген мәліметтер «бекітілген» немесе модальдык топ нон- 
конформистерге қарағанда конформистерді ж ақсы рақ көретінін айғақтайды. Э р и 
не, конф ормдылы қ оте қаж ет болатын сәттер де бар, мүндай кезде бой корсеткен 
нонконф ормды лы қ болмай қоймайты н апатка соқтыруы мүмкін. Мысалы, мен 
конформист болуга обден тойдым делік. Сөйтіп, колігіме секіріп мініп, жолдың 
сол жағымен жүре бастадым. Б ірақ бүл менің шектен шыққан өзімшілдігімді кор- 
сетудің оцтайлы одісі емес. Егер сіз дәл осы багытпен маған қарай келе жатсаңыз, 
сіз үшін де әділ болмас еді. Сол сияқты , темекі шегетін, үйіне үнемі кеш келетін, 
денесіне тату салдыратын ж әне ата-анасының қарсылыгына қарамастан, жігітпен 
кездесіп жүретін үш қалақтау жасөспірім қы зды ң іс-әрекетіне ой жіберейік. Оның 
жүріс-тұрысы тәуелсіздікті емес, антиконформды лықты көрсетіп тұр. Ж ас қыз еш 
ойланбай, басқалардың пікірімен санаспай, өз бетінше әрекет етеді. Істеп жүргені- 
нің барлыгы -  ж ақы н-ж уы қтары ны ң айтқандарына мүлде кереғар.

Мен бұл арада «конф ормды лы қ -  бейімделгіштік», ал «нонконформды лы қ еш- 
теңегс бейімделе алмау» деп үзілді-кесілді айтудан аулақпын.

«Конформдылыктың да қиратушы күшке ие болып, қайғылы жағдайға душар ете- 
тін сэттері болады. Оны айтасыз, шешім кабылдауға жетер білімі мен тәжірибесі бар 
адамдар да топтык шешімнен туған элеуметтік кысымның ерекше түрлерінің құр- 
банына айналуы мүмкін. Соған бір-екі мысал келтірейік. Адольф Гитлердің басты 
кеңесшілерінің бірі -  Альберт Шпеер өз естеліктерінде: «Гитлердің айналасықдағы 
адамдардың бэрі конформды болып еді» деп сипаттайды. Осындай атмосферада гіп- 
ті тағылык әрекеттің өзі ақылға конымды болып көрінген. Өйткені өзгеше пікірдің 
жоктыгы үйлесімдік елесін тудырып, кез келген адамның басқаша ойлауына кедергі 
жасайды. Былайгы уакытта ақикатқа көз жұма қарайтын адамдар айналасында бо
лып жатқан келеңсіз жайлар елдің ашу-ызасын тудырып, катаң сынға алына баста- 
ған кезде лезде өз-өздеріне келе алады. Үшінші Рейхта ел пікірімен санасып, түзелу 
мүмкіндігі болтан жоқ. Керісінше, кисық айналар залында жүргендей күй кештік.
Еңсені езіп, түнерген сыртқы дүниеден мүлде бөлек киялдагы арман әлемінің кар- 
тинасы сан мэрте кайгаланып, көңіл жұбататын жайлардың бэрі ұлғайтылып көрсе- 
тілді. Бүл айналардан бірнеше рет құбыла қайгаланған өз жүзімнен басқа еш нәрсе 
көре алмадым».4

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспс

Бүрынты президент Ричард Никсонға етене адамдар мен оның «сарай гвардия- 
сының» Уотергейт жанжалы кезіндегі жағдайын еске түсіретін мысал да мейлінше 
таныс, бірақ сонш алықты жан ж ы лы тарлы қ емес. Ж оғары лауазымды азаматтар,
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көпш ілігі заңгер, жалған куә болын, заттай айғақтарды құртып, арамдық ойлама- 
гаидай көрініп, пара үсынды. Бұл жайт президент айналасында 1970 жылдардың 
басында басталған пікірлестіктің, ауы зж аласуш ы лы қты ң аясына байланысты еді. 
М ұндай пікірлестік ортак сызықтан ш етке шығудың жолдары барын, осы тар шең- 
бердің озі жойылғанш а, тіпті аңғартқан жоқ. Қүрсау жойылган соң бірнеше адам 
(мысалы, Дж сб Стюарт М агрудер, Ричард Клейндинст ж әне Патрик Грей) өздері- 
нің бүрынғы заңсыз әрекеттеріне құдды онымен түс коріп жүріп айналысқандай, 
таңғалып қарады. Дж он Дин былай деді:

«Ертеңгісін колыңызға газет алый, елде болған окиға жайлы ресми ақпарат оки- 
сыз. Әйтсе де бұл оқиға туралы кешегі берілген ресми ақпарат басқаша болатын.
Бірақ сіз бүгінгі ақпараттың шындық екеніне сенесіз. Бір нэрсені кайталай берсеңіз, 
шын больш көрінеді. Мысалы, Ақүй кызметкерлерінің телефон аркылы айткан әңгі- 
месі астыртын тыңцалғаны баспасөзге белгілі болып, үлкен шу көтерілді. Мұны те- 
рістеу мүмкін болмай қалды. Сол кезде тиісті орындар: «осының бэрі ұлттық қауіп- 
сіздігімізді сақтау үшін істслді», -  деп мәлімдеді. Бұған адамдардың көпшілігі сенді.
Бірақ ұлттык кауіпсіздікке кауіп төнгені тіпті өтірік болатын. Кейін б р  дәлелденді 
де. Бір таңғаларлық жай, «қауіп төнді» дегендер өздерінің айтканына өздері де сеніп 
қалған еді».5

1986 жылы 28 қаңтарда Чэлленджер ғарыш жүктасуш ысы көкке көтерілісімен, 
бірнеше секундтан соц жарылып кетті. Ж еті ғарышкер, оның ішінде қарапайым 
мектеп мұғалімі де бар, түтін мен отқа ораиып өртеніп кетті. Чэллепджердіц осының 
алдындағы ұшу сапары сәтсіз болғанына қарамаетан, ғарыш кемесін үшыру туралы 
шешім қабылданды. Білетін инженерлер зымырантасыгыш  жігіндегі тығыздағыш 
сақиналарда ақау барын ескертіп, қатты қарсы лы қ білдірген еді. Ұлттық аэронав
тика жоне гарыш кеңістігін зерттеу басқармасының (Н А С А ) басшылары бұл ұшу 
санары қатерлі екенін, ғарыш керлердің өміріне қауіп төнетінін білмеді дейсіз бе? 
Күмәнім зор.

ГІАСА шешім қабылдау кезінде қандай қателікке үрынды? Осыныц бірнеше се- 
бебін ашып корсететін ойға қонымды айгақтар бар. Біріншіден, НАСА бұған дейін 
дол осындай қүрылғылармен кемелерді ж иы рма рст сәтті ұніырған. Алдыңғы ұшу 
санарлары сәтімен аяқталғанын көңілге ток санап, НАСА шенеуніктері «алға» баса 
беруге мүдделі болды. НА СА -ның басшылығы осы жолы да сенімді еді. Екіншіден, 
қалыц ж үртш ы лы қ сияқты, НА СА -ныц ресми адамдары да алғаш қы азаматтық 
тұлғаны (мектеп мүгалімі Криста М акО лиф ті) ғарышқа үшырғанына масаттанып 
жүрді.

Сонымен қатар Ари Круглянскидің6 жасаган талдамасына сәйксс, ПАСА бас- 
ш ылығының оздері көз жүмьнт барған қадамының құрбаны болуыныд қосымша 
себебі де анықталды. НАСА үшін Конгрестің қаржылай қолдауы оте қажет еді. 
Ал қарж ылай қолдауға ие болу үшін өздерінің тиімді әрі өнімді жұмыс істейтінін 
көрсетуге тырысты. «Ғарыштағы мұғалім» бағдарламасына жүртш ылыктын ерек-
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ше қызығуы да, НА СА -ның технологиялы қ мүмкіндігін көрсетуге ұмтылысы да 
«ұшырудың аялдай түруы на Караганда дұрыс шешім екеніне сеидіре түсті. Ж үйеде 
болуы мүмкін акау туралы аздаган ескертудің өзі қосымша шыгындарды талап ете- 
тін. М ұндай інешім үнем ж әне тиімділік міндеттемесіне бойсұнған НАСА үшін тым 
қолайсыз болатын».

Осындай с.ыртқы қысым мен энтузиазм атмосферасында НАСА қызметкер- 
лерінің еш қайсысы мұның соңы қатерлі оқигаға үласуы мүмкін екенін ескерткісі 
келмеді. Әйтсе де қауіп-қатерді сезе гұра, үндемей қалуды ар санаган азаматтар да 
болды. НА СА басш ы лары на Караганда, «М ортон Тиокол» компаниясы ның (қатты 
отынды зымыран жы лдамдатқыш ып ондіретін ком пания) инженерлері зымыран- 
ды үшыру керек пе деген мәселенің саяси, экономикалы қ ж әне қоғамдық салда- 
рына бас қатырган жоқ. О лар оның жұмыс ісгей алатын-алмайтынына қарайлады. 
Ғарыш айлағындағы ауа температурасыпыц томен екенін ескере отырып, олар зы- 
мырапды үшыруга карсы болды.

Бірак «Мортон Тиоколдың» топ-менеджерлері сопш алык парасатты емес еді. 
Олар үшін зымыранды сәтті үшырудан да горі маңыздырақ нәрсе бар болатын. Сол 
өздеріне тиісті мәселені көбірек ойлап, мазасыздаигаи олар екі оттың ортасында қал- 
ды. Бір жагынан, олар инженер ретінде өз әріптестерінің пікіріне де қүлақ асуы тиіс 
болатын. Екінші жагынан, олар жылдық қүны 400 миллион доллар болатын келі- 
сімшарт жасасатындықтан, НАСА-ға тәуелді еді. Сондықтан НАСА басшылыгыпа 
жүктелген міндет олардың да иыгына ауыр жүк болды. Президенттік тергеу комис- 
сиясына бергеп түсініктемесінде «Тиоколдың» инженерия бойынша вице-президен- 
ті Роберт Л унд алгашқыда ұшыруға қарсы болғанын, кейін оган «инженер қалпагын 
шешіп, менеджер кепкасын кию» ұсынылғанда, пікірін өзгертуге тура келгенін айт- 
қан. «Мортон Тиокол» компапиясыпыц басшылыгы, сол Лундтің өзі осы мәселемен 
қалай айналысты? О лар НАСА шенеунікгерімен соңгы кездесу алдында «Тиокол- 
дың» инженерлеріне емес, мснсджерлеріне сауал тастады. Эрине, олар ұшыруды 
қолдады. Осылайша, қатерлі окига қарсацыпда, НАСА-ның лауазымды түлгалары 
мен «Тиокол» баеінылары бір-бірін қолдап, жұмысты жалғастыруга келісті.

Қорытынды жасап корейік. Ж оғарыда келтірілген мысалдардагы үш жағдайда 
да апатқа душар еткен шешімдер қабылдапды. Ш ешімдерінің ұксастыгынан бас
ка -  Гитлердің айналасындагыларды, Н иксонны ң «сарай гвардиясын» ж әне НАСА 
басшылығын -  біріктіретін ор гақ нәрсе не? О лар келіспейтін көзқарастардан оз- 
дерін оқшау үстаган, салы стырмалы түрде алганда, ұйымш ыл топтар еді. М ұндай 
топтар шешім қабылдауға жиналғанда, әлеуметтік психолог И рвинг Д ж анис атап 
көрсеткен топты қ ойлау дағдысының қүрбанына айналады.7 Дж анистің байламы 
бойынша, бүл -  «үйымш ыл топта келісімді іздеу дағдысы өте қатты күш алган кез- 
де, адамдар тауып алатын ойлау тәсілі. Бүл әдет болуы мүмкін балама әрекеттерді 
шынайы бағалауды шегере береді». Ш ешім шығарудыц осындай бейімделмеген ст- 
рагетиясына кіріккеп топтар оздеріпіц қателеспейтініне сенеді. Бәрі де өзіміз ой- 
лағандай болады деген сенім оларга басқа ештеңені ойламауга мүмкіндік береді.
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Конформдылық

Өзгеше ойлауды ешкім құптамайтын, керісінше, айыптайтын жерде адамда бірле- 
сіп қабылдаған шешімнің дұрыстығына деген сенім күш ейе түседі. Конформдылық 
қысымдармен бетпе-бет келгенде, топ мүшелері өз ойларына күмәнданып, қарсы 
пікір айтудан тартынады. О ртақ мацыздылыгын бәрінен де жогары қоятыны соіі- 
ша -  мұндай топтың кейбір мүшелері ерекше мәні бар ақпаратты жетср жеріне жет- 
кізбей, «желкесін қиған» «М ортон Тиокол» басш ылары секілді өзгеше ойлайтын- 
дарды ауыздықтайтын қатац сақшыга айналы п кетеді.

Осы жайлардам мынадай ой түйдім: Ақылға сыймайтын іс істеп, апатқа душар 
етуші шешімдер шыгаратын адамдар жауапкерш ілікті мойнына алмауға тиіс деп 
айтпаймын. М снің айтқым келетіні, қате шешімдер қабылдауга себеп болгаи психо- 
логиялы қ процестерді зерделегеннен гөрі, апаттың салдарын зерттеп, кінәлілерді 
жазалаған жеңіл. Дегснмен осы процестерді терең түсінуге тырысу аркылы, адам- 
дардың шешім қабылдау дагдыларын жетілдіре түсеміз. Сөйтіп, қатерлі шешімдер- 
діц қабылдануына тосқауыл жасай аламыз.

Конформдылық дегеніміз не?
К онф орм ды лы қ дегеніміз -  бір кісінің немесе белгілі бір топтың қысымы салдары- 
иан адамның мінез-құлқының, пікірлерініц озгеруі. Коп жағдай жоғарыда келтіріл- 
ген мысалдар сияқты төтеншс смес. Әссрі зор смсс, мейлінше қарапайым мысалдан 
бастай отырып, конф ормды лы қ феноменіне пазар аударайық. Өздеріңізге 1-тарау- 
дан таныс колледж студенті Сэм досымызға қайта оралайык. Есіңізге түсіріңіз, Сэм 
президенттікке үміткерді теледидардан коріп, оиыц сөзініц, іс-әрекетініц шьшайы- 
лығына кәдімгідей тәнті болып еді. Дегенмен бұл ойына қарсы шығып, өре түрегел- 
ген достарының ортақ пікірін естіп, Сэм іштей келіспесе де, оларға қосылған.

Осы жағдайға қатысты бірнеш е сұрақ қоюға болады: (1 ) Адамдарды топты қ 
қысымға көнуге не норсе мож бүрлейді? Осы оқиғаны ң кезінде Сэм топтыц пі- 
кіріне пеге қүлақ асгы ? (2 ) Ton қы сы мы ны ң табиғаты қандай? Достары Сэмді 
конф ормды  ету үшін не істеді? (3 ) Топтастары ны ц өзімен келіспейтіиіп білген- 
нен кейін, аз ғана уақы т ішінде, Сэм өзінің кандидат ж айлы  нікірін өзгертгі ме? 
Ә лде ол өзінің  бастапқы нікірін сактап, кандидат ж айлы достарына айтқанда ғана 
басқаш а сойледі ме? Егер пікірі өзгерсе, гүбсгейлі өзгерді ме? Ә лде іштей екіұдай 
пікірде қалды ма?

Өкініштісі, бүл оқиғада біз білмейтін факторлар көп болғандықтан, Сэмнің са- 
насында қандай өзгерістер болганын дәл ж әие аны қ айта алмаймыз. Мысалы, біз 
Сэм өзінің алғаш қы пікіріне қанш алықты сенімді болғанын білмейміз; кандидат- 
тын; сөзін бірге тыңдаған адамдар оған қанш алык ұнағанын да білмейміз; Сэмнің өзі 
туралы пікірі кандай? Ө з і і і  әділеттен таймайтын жақсы төрешімін дсп есептей ме? 
Айналасындағы адамдар туралы да осылай ойлай ма? Бүл жагынан да бейхабар- 
мыз. Ж алпы, Сэм көпш іл ме, әлде басқалармен тіл табыса алмайтын жан ба, ол да 
белгісіз. Б із Сэм басынан откізген окиғасына үқсас эксперименттік жағдай туын-
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датып, мадызды болуы мүмкін ф акторларды бақылай да, өзгерте де аламыз. С о
ломон Эш8 осындай базалы қ жағдайға классикалы қ эксперимент жасады. М үндай 
жағдай сіздің де басыңызға келсе ше? Бір сот озідізді оның орныиа қойын көріңіз. 
Сіз нақты шешім қабылдау талап етілетін экспериментке өз еркіңізбен қатысты- 
ңыз. Бөлмеде тагы торг қатысушы бар. Эксперимент жасаушы адам боріңізге тік 
сызықты корсетеді (X  сызыгы). Сонымен бірге ол тағы да үш сызы қ (А, В және С 
сызы қтары) көрсетіп, сіздерге тапсырма береді. Берілген тапсырма -  үш сызықтыц 
қайсысы үзындығы жагынан X сызығына барыш на жақын екенін табу. Ш ешімі сіз- 
ге өте оңай болып көрінеді.

Көпке ұм гылган жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

X A B C

Ең жақыны В сызығы екені сізге айдан анық болып тұр. Ж ауап беретін кезегіңіз 
келгенде, В сызығы жақын екенін айтуга дайын тұрсыз. Б ірақ жауап беру кезегі кел- 
ген жоқ. Кезегі келген жас жігіт сызыққа мұқият қарап: «А сызығы», -  дейді. Аузы- 
ңыз ашылын, оған сұраулы жүзбен қарайсыз. «Кез келген ақьгмақ дұрыс жауаптыц 
В екенін көріп тұрғанда, бүл қалай А екеніие сенімді? -  деп сүрайсыз өзіңізден. -  
Ол не соқыр, не есінен адасқан болуы керск». Енді екінші адамның жауап беретін 
кезеғі келеді. О л да А сызығын таңдайды. Сіз енді Ғажайыптар еліндегі Алисаның 
кебін киесіз. «Бұл қалай болғаны? Лиау да, мынау да соқыр ма, олде есінен адасқан 
ба?» -  дейсіз іштей. Б ірақ одаи кейін жауап берген адам да А сызығын корсетеді. 
Сіз сызы қтарға қайта үңілесіз. «М үмкін, есінен адасқан мен өзім шығармын?» -  
дсйсіз міңгірлеп. Енді төртінші адам кезек алады. Ол да А сызыгын дүрыс деп есеп- 
тейді. Ақыр соңында, сіздің кезегіціз келеді. «Бұл -  А сызығы ғой, әрине. Мен әу 
бастан-ақ біліп тұрдым» дейсіз сіз.

Эш экспериментінде колледж студенттері дәл осындай қайш ылы ққа тап болды. 
Сезген боларсыз, алғаш жауап бергендерді экспериментш і жалдаған. Оларга бүрыс 
жауапты көрсетуге нұсқау берген. Ж еке қарастырғанда, перцепциялы шешім шы- 
ғару адамдар топты қ қысымға үшырамай, оз таңдауын ж алғыз жасаган кездс өте 
жеңіл. ІІІынында да, тапсырма оте жеңіл болды, ал дүрыс жауаптың анықтығы соп- 
ша -  Эштің өзі тонты қ қысымның әсері тіпті мардымсыз болатынына сенімді еді. 
Б ірақ опыд болжамы дүрыс шықнады. Сауалнамаға қатысқан курстастардыд ба- 
сым бөліғі 12 шешім бойынша, бірдей бүрыс жауап беруге келісгі. Тіпті қатысушы- 
ларды д төрттен үші қате жауап беріп, кем дегснде, бір рет конформдылы қ танытты. 
Ж алпы  алганда, берілгек жауаптардыд орта есеппен 35 пайызы Эш көмекш ілерінің 
дүрыс емес шешімдеріне сәйкес болып шыққан.
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Конформдылык

Соломон Эш өзінің классикалықэкспериментін 60 жыл бұрын жасады. Нотиже 
өзінің ойлағанындай болып шықты. «Қазіргі америкалық студенттер мүлде бөлек, 
сондықтан аталған эксперимент бүгінгі күні опдай нәтиже бермейді» деуге де болар 
еді. Бұлай деуге толы қ негіз бар. Өйткені компьютер мен ғаламтордың пайда болуы- 
на байланысты, біз жетіле түстік. Демек, топтык қысымдарга бүрымғыдай сезімтал 
емеспіз деуімізге де болады. Әйтсе де бүлай болмай піықты. Ж ылдар бойы Эштің 
эксперименті жиі қолданылып келеді. Нәтижесі де тура Эш ойлағандай болып жа- 
тыр. Бірнеше жыл бұрын Энтони Пратканис9 үлттық теледидарда Эштің 50 жыл 
бүрынгы эксперименты қайталады. Пратканис экспериментіне қатысушылардың 
көпшілігі өздерін нонконформистпіз деп есептейтін, өзіндік пікірлері бар, ешкімнің 
ырқына коне қоймайтын студенттер еді. Эксперимент тацгаларлық пәтиже берді. 
Нотиже Эштің қорытындысымен бірдей болып шықты.

Топты қ қысымға қарсы түру өте қиын. М ұны қатысуш ылардың бет-жүзінен 
гана емес, олардың ж үйке жүйесі қызметінен де байқауға болады. Ж ақында өткі- 
зілген эксперимент барысында Грегори Бернс жоне оның серіктестері10 Эштің про- 
цедураларын қайталап, ф ункциялы қ магнитті рсзонансты томография (fM R I) ар- 
қылы осы сынаққа қаты суш ы ларды ң нейрондық белсенділігіп бақылаган. Алынган 
скан-суреттер топты қ қысымға тотеп бере алмаған ж әне қарсы түрған қатысушы- 
лардың арасындағы бірш ама айырмаш ылықты керсетті. Ауырсынғаннан және эмо- 
циялы қ жайсыздықтан қарсыласқандардың миының, бадамша безінің белсенділігі 
арта түскен. Топқа қарсы тұру қашанда қиын.

Осы эксперименттің қызыгы мынада: ілесе кетуге бсйім көптеген басқа жағ- 
дайларға Караганда, мүнда адамның даралығын сақтап калуга пакты шектеулер 
қойылмайды. Көптеген басқа ж ағдайларда ію нкомформдылыққа қарсы шаралар 
анық және кесімді болып келеді. М әселен, мен галстук тагуды ұнатпаймын және 
коп жагдайда осындай рссми тәртіпті айналы п отудін а малый табамын. Кейде со- 
ның ж олы н таба алмай, қиналып қалатыным да бар. М ейрамханаға кірерде маған 
үнемі сыпайы түрде, бірақ қатац ескерту жасалады: сгер мен метрдотель ұсынған 
галстукты тагыгі алмасам, мейрамханадан тамақтана алмауым гажап емес. Я галс- 
тукты тагып алып, мейрамханада тамақтануым керек, я мойнымды қылғындырмай, 
емін-еркін жүріп, аш қалуым керек. Бүл жагдайда нонкомформдылық адамды қо- 
лайсыз жагдайга қалдырады.

Б ірақ Эш тің экспериментінде (ж әне телеарнадан үміткер лебізін тамашалаған 
Сэмиің гипотетикалы қ мысалы ида) жагдай әлдеқайда нәзік болды. Бұл жағдайлар- 
да конф ормдылы қ үшін еш қандай аны қ марапат, ал қарсылық үшін ешқандай анық 
жаза қолдаиылган жоқ. Онда Эш экспериментіие қатысуш ылар мен біздің Сэм неге 
конформды болды? Біздіңше, мүиыц екі себебі бар сияқты. Не олар көпшіліктің 
ортақ ш ешіміне мойынсұнып, өз гіікірлерін дүрыс емес деп санады немесе (өздері- 
нің бастапқы шешімдеріп дүрыс деп есептесе де) копшілікпен бірге болуды ойлап, 
ягии «қырық кісі -  бір жақ, қыцыр кісі -  бір жақтың» кебін киіп, слге жеккорінішті 
болмас үшін, «тобырға ілесіп жүре берді».
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Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психолоі ияға кіріспе

Қысқасы, мына жайларды ерекше атап айтқым келеді: адамдар екі нәрсені ес- 
тен шығармауы тиіс: біріншісі -  дұрыс адам болу, екіншісі -  адамдардың көңілінен 
шығыи, олармен жақсы қатынаста болу. Көп жагдайда осы екі мақсатқа да қара- 
пайым әрекеттермен қол жеткізуге болады. Ж олды ң оң жағымен жүру -  құптар- 
лы қ іс. Бүлай жасаганыңыз өзгелерге де ыцғайлы. Аналар мейрамында анаңызға 
телефон соғу да, калаға келген адамга жол көрсету де, емтиханды жақсы тапсыру 
үшін ты ңғылықты дайындалу да дол осындай нәрсе. Сол сияқты, егер басқалар сы- 
зықтарды ң үзындығы туралы сіздін ойыңызбсн келіссе, оз көзқарасыңызды сақтай 
отырып, екі мақсатқа да жете аласыз. Б ірақ Эштің эксперименгінде бұл екі мақсат 
бір-бірімен үйлеспейді. Егер сіз осы экспериментке қатысқан болсаңыз ж әне дүрыс 
жауап В сызығы екеніне әуел бастан-ақ сенсеңіз, түзу жүрсем деген ниетіңізді қа- 
нағатгандыруы мүмкін. Бұл ж айт құрдастарыңыздың күткеніндей болмайды. Олар 
сізді біртүрлі адам деп ойлайтыны анық. Екінші жағынан, А сызыгын таңдау сіздің 
басқалармен келіскеніңізді білдіреді. Б ірақж ауапты ң дұрыс екеиіие сенімді болма- 
саңыз, онда түзу жүрсем деген нистіңізге нүқсан келгені.

Адамдардың көпгиілігі, ец алдымен, айналасындағы кісілерге дүрыс көрінуді 
ойлап омір сүрсе, енді біреулері өзге адамдармен жақсы қарым-катынаста болуды 
мақсат етеді. М ысалы, адамдар Эш жүргізгендей эксперименттерді бейтарап жаг
дайда бақыласа, қаты суш ы ларды ң өздеріне қарағанда конформды екеніне көздері 
жстер еді." Бір қызыгы, дәл осы құпия бақылауш ылар шынайы байқататынына 
қарама-қайш ы өздерініц едәуір аз конф ормды болатынын болжайды. Яғни біз бас
ка адамдардың конформды болатынын білеміз, бірақ өзіміздіц қанш алықты кон
формды екенімізді дәл бағалай алмаймыз.

Эштің экспериментіне қатысуш ылар оздерінің алғаш қы пікірінің -  қаге, ал 
басқалардың ортақ шешімі дүрыс болып ш ыққанына сенді ме? Сенбеген шығар. 
Өйгкені сызықтың үзындыгы туралы шешім объективті және аны қ болды. Эштің 
эксперименті аяқталган соң жүргізілген әңгіме кезінде қатысуш ылардың бірнешеуі 
жұрт сөзіне ермегенін, өз коздері жетіп тұрған ақиқатты айтқанын мәлімдеген. Ал 
кейбіреулер «елдің бәріиің козі жетіп тұрған ш ындықты түсінуге мына кісінің өресі 
жетпегені ме?» деп ойлап қалар деген қауіппен, эксперимент жүрғізушіден қысы- 
лып, отірік айтқан. Сэм жайлы не деуге болады? Сэм өзі іш тартқан адам прези- 
денттікке өзі ойлағанындай сай болмай шыққанын айтып, колледж студенттерін 
сендірді ме, әлде өз пікірінің дүрыстығына сене отырып, курстастарыньщ шешімі- 
мен келісе салды ма? М үндай сұраққа жауап беру үпіін, алдымен, конформдылық- 
қа эсер ететін кейбір ф акторларды карастырғанымыз жөн.

Конформдылықты ұлғайтатын және 
азайтатын факторлар
Пікірлестік. Эш тің зерттеуі секілді жагдайларда зерттелуш ініц пікірі көпшілік- 
гің пікіріне конформды болу ықтималдығын анықтайтыи негізгі фактордың бірі -
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көпш іліктің пікірлестігі. Қатысушыға дұрыс жауап беретін бір ғана «одақтас» қо- 
сылса, онда көпш ілік қате пікіріне қосылу үдерісі күрт азаяды .12 Ш ындығында, 
пікірлестікті одақтас емес адам бүзса да, топтың билігі едәуір әлсірейді.13 Яғни 
топтың басқа бір мүшесі копш іліктің қате жауабынан болек бүрыс жауап берсе де 
(басқа топ дұрыс жауап А сызыгы десе, бұл С дейді), тагы бір «диссиденттің» бо- 
луы конформдық мінез-қүлықтың пайда болуына эсер ететін қысымды азайтады. 
М үидай жағдайда зерттелуші «В сызыгы» ден дүрыс жауап беруі мүмкін. Басқаша 
ойлайтын екінші адам копш ілік пікірінің ықпалынан құтылуға катты эсер етеді. 
Дегенмен пікірлестік, шынында да, бар болса, зерттелушіні ең жогары конформ- 
ды лы ққа ж еткізу үшін осы көпш іліктің тым көп болуы аса маңызды емес. Ж еке 
тұлғаның топты қ қысымга конформды болуы пікірлес көпш іліктің 3 адамман ғана 
немесе 16 адамнан тұратынына байланысты емес.

М індет т ем е. Ж еке тұлғаны өзінің басгапқы пікіріне беріктігін ныгайтуға 
итермелеу арқылы, топтық қысымга біржақты конформдылы қты азайтуға болады. 
Өзіңізді ірі лиганың бейсбол матчындағы тореші ретінде сезініп көріңіз. Бірінші 
базада жақын о й ы і і  болды. Сіз жүгірушіні 50000 жанкүйерінің көз алдында кері 
шақырып алдыцыз. О йы ннан кейін басқа үш төреші келіп, жүгіруш іиің ешкімге 
қауіп тоидірмегенін айтады. Сіз пікіріңізді озгерте аласыз ба? Үш төрсшінің әр- 
қайсысының: «жүгіруші ешкімді қауіпті жағдайға душар еткен жоқ» дегенін бас
ка бір жагдаймен (мысалы, Эш ж ағдайымен) салыстырыңыз, содан кейін төрелі- 
гін айтыңыз. Осындай салыстыруды М ортон Дойч пен Харольд Ж ерард14 жасап 
корді. О лар Эш парадигмасын қолданып, қатысуш ылар оздерін азат сезінген кезде 
(Эіп экспериментіндегідей) көпш іліктің қате пікіріне конф ормдылы қ 25 пайызға 
жуықтаганын анықтады. Ал жеке адам оз пікірін басқа «торешініц» пікірін тыңда- 
мас бүрын жұрт алдында айтқан кезде, олардың жаца жауабының 6 пайызы гана 
комформды болтан.

Есеп беруге м інд ет т ілік . Сіз шешім қабылдарда той қысымына үшырадыңыз 
делік. Одан болек, сессия соңында өз шешіміңізді топтың басқа мүшелерінің ал
дында негіздеуге тиіссіз. Не нэрсе шешім қабылдауға эсер етуі мүмкін? Зерттеу 
корсеткеніндей, коп жагдайда топ алдында есеп бсруге м індеттілік конформдылық- 
тың ұлғаюына алып келеді.15 Сізге барынша нақты болуыңызды талап ететіи нұс- 
қаулы қ берілсе не болады? Осы сүраққа жауап беру үшін Эндрю Куинн мен Барри 
ІІІленкер '6 адамдарды нашар шешімге конформды етуге бағытталған процедурадан 
откізді. Э ксперим ента сіңірмес бүрын экспериментш ілер екі нэрсе істеді: (1) қа- 
тысуш ылардың мейлінше нақты жауап беруі тиіс бір тобын ж әне дүрыс қагынас 
жасауга ниетті бір тобыи жинады; (2) екі топтың да қатысуш ыларының жартысына 
шешім кабылдаған соң өз әріптесгерімен сөйлесіп, ез шешімдерін ақтап шығу жүк- 
гелді. Н этиж е айдай аны қ еді. Н ақты жауап бергендер ж эне өздері ықпалына қарсы 
тұртан адамдарга нонконформдылығын түсіндіріп беруі тиіс болғандар тамаша ше- 
шім қабылдаған, барынш а тәуелсіз адамдар еді. О лар бүл жағдайда өздерін нақты 
жауап бергенімен, ж ауапкерш ілікке ш акырылмаған адамдарға Караганда өте еркін

3-255 33



үстаған. Бұларды ң көпшілігі икемделгіш шешімдерге жауапкер ретінде шақырыл- 
ғанын білмейінше, алға баса берді.

А дам  ж әне м одениет . Конф ормды лыққа эсер ететін тагы бір маңызды ф ак
тор -  мақсатты адамның кейбір мінезі. Ө зін -озі томен бағалайты н адамдар өзіне 
жоғары баға беретіндерге қарағанда топты қ қы сы мға тез түседі. Бұл процесте нақты 
міндетке багытталган өзін-өзі багалау әдеті маңызды рөлге ие. Адамдар осы мәсе- 
лені шешуге оздерініц қабілеті аз немесе тіпті ж оқ деп сенсе, олардың конформды- 
лы ққа бейімдігі арта түседі. Ал белгілі бір тапсырма, мысалы, сызықтардың үзын- 
дығын табу мүмкіндігі берілген жеке түлгалар осы іске ықылассыз кіріскендерге 
қарағанда конформдылы ққа аз барады .17

Келесі мацызды фактордың бірі -  адамның өзін белгілі бір топта қалай сезінеті- 
ні. Біздің бүрынғы мысалымызға оралсақ. Егер Сэм таныстарымен қарым-қатынаста 
өзін сенімсіз сезінетіндей емес, олар озін жақсы көріп, еркін қабылдайтынына сенім- 
ді болса, солардың пікірімен келіспейтінін білдірер еді. Бұл пікірімізді Джеймс Диттс 
пен Харольд Келлидің18 эксперименті нақтылай түседі. Олар колледж студенттерін 
копке ұнамды беделді топқа қосылуға шақырды. Кейін оларға осы топтагы жағдай- 
лары қаншалықты мыгым екені жөнінде ақпарат берілді. Топтың барлық мүшесіне: 
«егер біз үшін тиімсіз болып жатсаңыздар, қай-қайсыларыцызды да кез келген уа- 
қытта топ құрамынан шығарып тастай аламыз» деген соз айтылды. Одан кейін топ 
жасоспірімдердің қүқық бүзуш ылық моселесін талқыға салды. Пікірталас ара-тұра 
тоқгатылып, әрқайсысына басқатардың топ үшін багалылыгын анықтау жонінде 
тапсырма берілді. Пікірталастаи соң орбір қатысушыға озін басқалар қалай бағала- 
ғаны корсетілді. Ш ындығында, қатысушыныц барлыгына алдын ала дайындалган 
жалган иікір берілген-ді. Кейбір зерттелушіге оны топтың жақсы қабылдағаны, ал 
кейбіріне басқалардың сеніміне ие бола алмағаны айтылды. Топтың әрбір мүшесінің 
конформдылығы -  оның жасөспірімдердің кұқы қ бұзуш ылық мәселесін талқылау 
кезінде айтқан иікірінің мазмұнына, сондай-ақ қарапайым қабылдау тапсырмасын 
орындау кезінде топтық қысымга қаншалықты төтеп берегініне қарап анықталды. 
ІІәтижесінде өздерінің топқа мүше екенін жоғары бағалайтын адамдар сол топқа 
онша қабылданбаган адамдарға қарағанда, топ нормалары мен стандарттарына көбі- 
рек конформдылықбайқатты . Басқаіиа айтқанда, адам үшін топ ішінде қоргану оңай, 
бұл жерде ол жалпы қабылданған нормаларды бүза алады.

Топқа қарсы түру үрдісінде бірқатар мацызды мәдени ерекш еліктер де бар. 
Осындай мәдени ерекш еліктердің біреуі мынадай халы қ даналыгында айқын бай- 
қалады. Америкада: «Ш иқылдаған дөңгелек м айланып тыныш  табады», ал Ж апо- 
нияда: «Сорайған шеге қағылып тынады» деген сөз бар. Осы сөздің дүрыстығын 
Род Бонд пен Питер Смит те нақтылай түсгі. 17 елде Эш процедурасын қолдана 
отырып жасаған 133 экспериментті талдау кезінде олар жекеменш ік қоғамға (м ы 
салы, Қүрама Ш тат, Ф ранция) Караганда, үж ы мды қ қоғамда (мысалы, Ж апония, 
Норвегия және Қы тай) конф ормды лы қ кең гарағанын анықтады .19 Дегенмен ер- 
кектерге Караганда әйелдерде аз да, болса да гендерлік ерекш елік бар.20 Б ірақ зерт-

Көпке ұмтылган жалғыз. Әлеуметтік исихологияға кіріспе
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теуші ер адам болса немесе топты қ тапсырма ер адамдарға лайыкталса, бұл гендер- 
лік ерекш еліктің аны қ байқалатынын сскерген жон.21

Ton цы сы м  ж асайды . Қысымның мықтылығы, орине, қысым жасайтын топ- 
тың құрамына байланысты. Егер топ: (1) сарапшылардан жасақталса; (2) оның мү- 
шелерінің жоғары әлеуметтік мәртебесі болса (мысалы, орта мектептегі танымал 
балалар); (3 ) кей жағдайда топ мүшелері бір-бірімен тец болса, том конформды- 
лыққа жүмылдыруда тиімді болады. Өздеріңізге таныс колледж студенті Сэмге 
қайта оралайық. Егер ол достарын саяси сарапшы санап, адамның шынайылығы 
туралы дұрыс пікір білдіре алатыныиа сенсе, онда достарыныц кысымына тез бой- 
сұнады. Д әл осындай ықтималдықпен ол мүлде орны ж оқ жандарға қараганда, мәр- 
тебесі жогары немесе сенім артар дос болуга лайы қ адамдардың ыгында кетер еді. 
Ең соңғысы, шартты түрде 10 жасар балалар тобының, қүрылысш ылардың немесе 
португалиялық биохимиктер тобының пікіріне қарағанда, курстас болған соц, дос- 
тары Сэмнің м інез-қүлқы на зор ықпал жасайтыны созсіз.

Конформдылық ықпал нысаны топ емес, адам болғанда эсер етеді. Осылайша, 
біз өзімізге үқсас, өзіміз қүрметтейтін немесе тожірибесі мол, өкілеттігі бар адамның 
әрекеті мен пікіріне сәйкес болуымыз өте ықтимал. Зерттеу корсеткендей, адамдар 
оте таптаурын мәселелерге қатысты болса да, қарапайым киінген адамдарға Караган
да, форма кигендердің талабын орындауга бейім. Бір зсрггеуде: колігінің түрақтағы 
уақыты аяқталган жүргізушіге (экспсриментке қатысушыиың біріне) көмектесуге 
жаяу жүргіншілерден үсақ ақша берулерін сұрады.22 Ж үргізуші күнделікті үй киі- 
мімен немесе жұмыс костюмімен түрған сотіне қарағанда, түрақ бақылаушысы по
лиция формасын киіп түрғанында жаяу жүргіншілер оның отінішіне көбірек құлақ 
асқан. Дсмек, киімі танытып түратын биліктің сыртқы келбетінің өзі өтініштің шы- 
найы екенін байқата алады, сөйтіп, көнгіштіктің жоғары көрсеткішін туындатады.

Ж азуш ы  М алькольм Гладуелл23 кейбір құрметті адамдар кажет жерде қажет уа- 
қытында болғанда, негізгі әлеуметтік үдерістер конформдылық механизмі арқылы 
шүғыл жоне аяқасты  жиі өзгеретінін айтады. Гладуелл үлкен озгерістер шырқау 
шегіне жеткен кезде аяқасты нан болатын өзгерістерді «бетбүрыс нүктесі», ал осын
дай өзгерістер жасай алатын адамды «дәнекерлеуші» деп атайды. Осы «дәнекер- 
леушілер» қүр сөздің күш імен-ақ әрең күп кешіп отырған мейрамхананы бірнеше 
апта ішінде адам аяғы арылмайтын, кісі көп келетін демалыс орнына «айиалдыра 
алады». Түймедейді түйедей ғып, аузымен орақ оруга «дәнекерлеушілер» шебер 
келеді (мысалы, маммограмға үнемі зәру әйелдерді маманға карату). Гладуелдің 
айтуынша, «дәнекерлеуш ілердің» сарапшы болуы міндетті емес. Олар -  тиісті та- 
қырыпты «білетін» ж әне тиісті жерлерде сол туралы сөйлей алатын қарапайым 
адамдар. М едициналы қ сарапш ы емес адамдар калайша әйелдерді түрақты түрде 
маммограмм алуга м әж бүрлей алады? Орын маңызды. Бүл жағдайда тағдыршешті 
сәт әйелдер (әйелдер ғана емес) бейресми жиналып, бос уақытын өткізетін, бір- 
бірін тыңдап, әңгіме айтатын жерде болган. М үндай орын -  сүлулық салоны, ал 
«дәнекерлеушілер» косметологтер еді.
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Ақпарат алуға бейімдік
Адамдарға бірдецеге тән  болу оте қажет. Ә леум еттік ж ануарлар үш ін қабылдану 
мен қабылданбау ең күш ті сы йлы к пен ж аза іспетті. Себебі біздің эволю циялы қ 
тарихы мы зда әлсум еттік ш еттстудің салдары -  қауігіке толы әлем де ресурстар- 
дан ж әне топты ң қорғауынан айы ры лу салдары тіпті ауыр. О сы лайш а, адамдар 
өздерінің генін күшті топқа бейімдеп, әрі қарай үрпақ жалғастырады. Бүл тарих- 
тың заңды мүра болатын себебі де сонда -  көпш ілігім із әлеум еттік окш аулануға 
ұш ырамау үшін Ж анүшырамыз.24 Бүрын айтып өткеніміздей, біз сияқты  адамдар- 
дың конф орм ды лы қ байқататын екі ы қтим ал себебі бар. Бірінш іден, өзгелердің 
іс-әрекеті алғаш қы ш еш іміміздің қате екеніне сендіруі мүмкін. Екіншіден, кон- 
ф ормды лы қ біздің сол топтағы орнымыздан айрылып қалмауымызға көмектесе- 
ді. Эш экспериментіндеғі ж оне соған ұқсас баска да зерттеулердегі жеке тұлға- 
ларды ң іс-әрекеті, негізінен, оқш ауланбауға ты ры су ниетінен туындаған. М үны 
қаты суш ы ларга жеке жауаи беруге рұқсат берген кезде конф ормды лы қты ц азай- 
ганынан аңгаруға болады.

Сонымен қагар басқалардың жүріс-түрысы бізді дүрыс орекет жасауға итер- 
мелейді. Ж алғы з нұсқау болғандықтан, олардың іс-әрекетіне конформды болуга 
тура келетін жагдайлар көи. Бір созбсн айтқанда, біз басқа адамдарга шындықты 
анықтайтын құрал ретінде қараи, көбірек иек артамыз. Осы тараудың басында кел- 
тірілген Төрбер созі осындай конф ормдылы ққа мысал бола алады. Леон Ф естин- 
гердің25 айтуынша, көзбе-коз ш ындық мейлінше көмескі болып бара жатса, адамдар 
«әлеуметтік шындыкка» кобірек сүйенеді. Ягни олар топтың жазалауынан қорық- 
қандықтан емес, сол топ олардан қандай әрекет күтетінін білдіретін қүнды ақпа- 
ратпен қамтамасыз ететіндіктен, басқалардың жүріс-түрысына конформды болуға 
ті>ірысады. М ына мысал осы айырмаш ылықты гүсіндіруге комектесе алады. Айта- 
лық, сіздің бейтаныс ғимараттагы дәретханаға баруыңызға тура келді. «Дәретхана» 
деген белгінің қасында екі есік бар. Өкініштісі, бүзақылар есіктердегі шартты белгі- 
лерді алып тастапты, сондықтан қайсысы -  ерлердің, қайсысы әйелдердің бөлмесі 
екенін біле алмайсыз. Дагдарып тұрсыз. Үятқа қаламын ба деп немесе біреулерді 
ұялтып аламын ба деп дағдарасыз. Сөйтіп, екі есікті де аша алмайсыз. Абыржып, 
қатты ыңғайсызданьш, не істеріңізді білмей түрған кезіңізде сол жақтағы есік ашы- 
лып, ішінен жақсы киінген бір мырза шығады. Енді ғана «уһ» деп еркін тыныстап, 
қай есік -  ерлер болмесіне, қай есік әйелдердікіие апаратынын біліп, алга жүруге 
дайын түрсыз. Неге сонніа сенімдісіз? Зерттеу нотижесі байқатқандай, басқа адам- 
ның біліктілігіне сенімі зор адам әлгі кісінің соцынан ере кетуге және соның іс-ә- 
рекетін қайталауға, бір сөзбен айтқанда, конформды болуға дайын гұрады. Кімнің 
де болса, козі алақтап, үстінен жағымсыз иіс шығып тұрған жүдеубас бозбаладан 
ғөрі, түр әлпеті де, киімі де келісті көрнекті мырзаның соцынан сеніммен еретіні еш 
күмән тудырмайды.

Кепке умтылган жалғыз. Әлсуметтік психологияға кіріспе
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Конформдылык

Ш ынында да, жаяу жүргінш ілерге жүргізілген зерттеу көрсеткендей, адамдар 
көзге күйкілеу көрінетін немесс жағдайы нашар адамға қараганда, өзіндік орны 
бар, беделді адамның жүріс-түрысына конформдылық танытуга дайын. Көптеген 
зерттеу мы на нәрсені анықтады: ережелерді бұзудан бой тартатын адамның жүріс- 
түрысын үлгі түтатын ж аяу жүргінш ілер -  жолда жүріп-тұру ережелерін сақтауды 
қажет ден таппайтын жүргіііш ілердей емес, рүқсат етілмеген жерден көшені кесіп 
өту қажет болганда, коп жағдайда сабыр сақтауға тырысады. Дегенмен біз конетоз 
киім киііі, олпы-солпы жүретін адамнан гөрі, үқыпты және жақсы киінетін адамға 
конформды болуга бейім түрамыз.26

С уды  цнем д ем еу , а й н а л а н ы  цоқы сца  т о лт ы р у  ж әне  ц рльщ  т ур а лы . Тагы 
бір қадам ж асап корейік. М екемелер көбіне нақты  талан қоймағандарымен, бел- 
гілі бір істі орындауды өтіпеді. М әселен, біздіц университет стадионындағы ер 
адамдардың ж уы ну бөлмесінде енді гана сабы ндана бергенде, суды үнемдеуді 
ескергетін белгіні көреді. Бүл өзі -  ы ңғайсы здау талап. Б ір  байқағанымыз, сту- 
денттердің 6 пайызы ғана осы талапқа кұлақ асады екен. М ен бұған түсіністікпен 
қараймы н. К ейінірек М айкл О ’Л ири екеуміз суды ж оне оны қы зды руға қажетті 
энергияны  үнемдеуге бағы тталған қарапайым эксперим ент ж үргіздік.27 Б із «бас
ка студенттер таланты  дүрыс кабы лдайты ны на сенетін болсақ, адамдар сабын- 
данған кезде суды ошіруі өте мүмкін» деп пайымдадық. Ж оспары м ы зға сай, біз- 
дің дегенім ізбен ж үретіи модель ретінде бірнеш е ер адамны ң комегіне жүгіндік. 
Б ірақ  біз адамдар басқаларға м ақүлдамау немесе жазаға ұш ырау қорқыныш ынан 
ғана еліктем ес үш ін эк сп ер и м ен та  м ынадай ж олмен ж үргіздік: моделіміз жуыну 
болмесіне (ж уы нуга арналған сегіз шүмегі бар, бірдей бөліктерге болінген ашық 
кеңістік) баска адам ж оқ кезде кіреді де, ең ш еткі ж уы ну бөлмесіне барып, есік- 
ке арқасы н беріп тұрады. Сосы н ш үмектен су жібереді. Б іреудің кіргенін естісе, 
дереу суды тоқтаты и, сабы нданады, сосын қайта қосып, тез ш айынады да, кірген 
студентке назар аудармай, шыгып кетеді. О л кетісімен, тағы бір студент (біздің 
бақы лауш ы м ы з) кіреді де, «қатысуш ыга» білдіртпей бақылаи, оның сабындан- 
ған кезде суды өш ірген-өш ірмегенін байқайды . Б із студенттердің 49 пайызы әлгі 
ж ігіттен үлгі алып ж уы нғаны н аңғардық! О ны айтасыз, екі студент бір мезгілде 
дәл осылай ж уы нған кезде, соларды д істегенін қайталаган адамдарды ң үлесі 67 
пайы зға жетті. О сы лайш а, екіүдай ж ағдайда адамдарды ң не істейтіні жайлы қа- 
жетті ақпаратты  беру арқы лы  конф орм ды лы қты  қалы птасты руға болады.

Тәртіп сақтаудың модени нор.масын қарастырайық. Қоқысты кез келген жерге 
тастауга болмайтынын көп адам жақсы біледі. Өкініш ке карай, осы тәртіпті сақ- 
тамайтындар да бар. Адамдардың көбі еш ойланбастан, кішкентай қоқысты жер
ге тастай салады. Сол кішкентай қоқыс ж инала келе, қоршаган ортаны ластайды. 
Ал бүдан салы қ толеуш ілер зардап шегеді. Б ір гана Калифорнияда жол бойында- 
ғы қоқысты тазартуға қазір ж ылына 120 миллион доллардан астам қаржы кетеді. 
Сіз жергілікті кітапхананың тұрагында қалдырган колігіцізге жақындағанда, әйнек 
тазалагыш тың астына біреу қыстырып кеткен түбіртекті байқадыдыз. Сіз оны өй-
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нек тазалағыш тың астынан алып, ойланбастан бүктей бересіз. Сұрақ: Сіз оны жер- 
ге тастайсыз ба, әлде кейін қоқыс ж әш ігіне тастау үшін қалтаңызға салып аласыз 
ба? Ж ауап: кобіне бүл басқа адамдардың не істейтініие байланысты. Ж ан-жақты 
ойластырылып жасалған эксперимент кезінде Роберт Чалдини мен оның серіктес- 
тері28 осындай түбіртекті бірқатар көліктің  ойнек тазалағыш ы астына қыстырып, 
соны байқаған ж үргізуш ілердід не істейтінін бақылады. Кітапханадан шыққан 
адамдардың кейбіреуі тұраққа бұрылды. О лар сол түстан отіп бара жатқан экспе- 
риментшінің серіктесінің сәл тоқтап, еңкейгенін, таяу тұстағы дәмханадан шыққан 
біреу тастап кеткен қагазкапш ықты жерден алып, жақын түрған қоқыс жәшігіне 
салғанын байқайды. Бақы лап отырған жағдайда түбіртек жерде ж атқан жоқ. Қагаз- 
қапшықты қоқыс жәш ігіне тастаган соц, олгі адам колігіне бара жатқан адамдардыц 
жанынан өтті. Алгашында, яғни жақсы ісімен үлгі көрсеткен адамды байқамаған 
кезде әйнек тазалағыш тың астына қыстырылған қағазды көрген жүргізушілердің 
37 пайызы опы жерге лақты ра салған. Ал эксперимент жасаушы ұйымдастырған 
жақсы үлгіден кейін жүргізуш ілердіц 7 пайызы гана қагазды жерге тастаган.

Зерттеуш ілер бір мезгілде эксперим ент ж үргізіп ,29 ақпаратты қ эсер етудің нә- 
зік  тәсілін  қолданды. О лар үлгі-адамды алы п тастап, оиыц орнына автотүрақты ң 
сыртқы корінісі арқы лы  эсер етуді ойласты рды . Э кспериментш ілер түраққа қа- 
ғаздарды алдын ала шашып тастап еді, ж үргізуш ілердің басым көпш ілігі дәл со- 
лай істеді. Олар: «Ә рі-беріден кейін, еш кім  тұрақты ң тазалы гы на бас қатырмаса, 
мен неге бас ауы ртуы м  керек?» деп ойлағаи болар. Б ір қызыгы, түракты ң толық- 
тай таза кезінде емес, аздаған қоқыс ш аш ылып жатқан кезінде адамдар мейлінш е 
қоқыс тастамауға ты ры сқаны  байқалған. Бұдан түйгенім із -  титтей қоқы сты ң өзі 
бізді тәртіп  сақтау туралы  ойланды рады  екен. Осыдан кейін көп адам тазалы қ 
тәртібіне еріксіз бағынады.

Ж уы рда жасалган табиги эксперимент барысында Кис Кейзер мен оның серік- 
тестері30 осыған байланысты жагдайды тагы бір зерттеп корді. Олар жалпыға ортақ 
ережелерге мойынсүнбауға бет алған адамдардың бұл әдеті олардың жүріс-тұры- 
сының басқа да қы рларына эсер етуі мүмкін екенін корсетуге тырысты. Кейзердің 
командасы Н идерланды ның қалалы қ жерінде осы қазір гана біреу асығып, бірақ 
дүрыс жолдай алмағандай қылып, көзге көрінетін жердегі пошта жәш ігіне үлкен 
конверт қыстырып кетті. Конверттіп мекепжай жазылатын түсынан 5 еуроның құ- 
лағы көрінін тұрды. Ары-бері өтіп ж атқандар байқап қалса, ақшасы бар конвергті 
пошта жошігіне сала ма, әлде ұрлап кете ме? Осыдан соң жасалатыи әрекет экпе- 
риментш ілер жасаған айла-ш арғыға тікелей байланысты болып шықты: кейде пош 
та жәш ігі ш имайланып (граф ф ити салы нып), айналасына қоқыс шашылды; кейде 
жәш іктің озі де, айналасы да тап-таза болып түрды. Ж әш ік таза қалпында тұрған- 
да, жүргінш ілердің 13 иайызы ғана конверты ұрлап кетсе, ал граффити сызылып, 
аумагы былганып түрган кезде бұл көрсеткіш  27 пайызга жеткен.Сіз мұны «сын- 
ған терезелер теориясының» сынағы деп тануы ңызға болады. Бұл теория бойын- 
ша, қоршаган ортага ешкімнің қам қорлы қ жасамайтыны байқалғанда, айналадагы
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бейберекет жағдай адамдардың жүріс-түрысына эсер етеді. О лар өздеріне: «Мынау 
масқара гой! Егер басқалар жауапкерш ілікті сезінбесе, мен де осылай жүре бере- 
мін», -  деуі мүмкін.

Осы эксперименттерде конформдылы қ қорқыныш тан емес, ақпараттың әсері- 
нен туындап түр. Б ірақ конформдылықтың осы екі түрін ажырату оңай емес. Коп 
жағдайда орекет бірдей болуы мүмкін. Ондай кезде конформдылы қ түрлерін жа- 
залау факгоры ны ң бар екеніне немесе жоқтығына қаран ажыратуга болады. Елес- 
тетіп көріңіз, Еркіндік деген мифтік елде қонақтар ас ішкеннен кейін тамаққа риза 
болғанын қожайынга көрсету үшін кекіреді екен. Сіз бүл туралы білмейсіз. Бір күні 
АҚШ  мемлекеттік департаментінің дипломаттарымен бірге Еркіндік елінің бір ше- 
неунігінің үйіне бардыңыз. Тамақтанғаннан кейін сол дипломаттар кекіре бастаса, 
сіздің де кекіруіңіз мүмкін. О лар сізді құнды ақпаратпен қамтамасыз етті. Басқаша 
мысал келтірейік: айталық, сол Еркіидік елінің ауыр атлетикадан олимпиялы қ қү- 
рамасыныц мүшелері ретінде таныстырылган дөрекілеу ж әне бүлш ық еттері бұл- 
тылдаған бірнеше жігітпен бір үйде отырсыз. Осы алыптар тамақ ішкеннен кейін 
кекіріп жатса, сіз олардың әрекетіне қосыла кетпес едіңіз. Мүны жаман әдет деп 
есептейсіз де, кекірмеуге тырысасыз. Дегенмен өздеріне косылмағаныңыз үшін 
олар сізге ж ақтырмай қараса, мүмкін, сіз де кекіресіз. Бұл сізге берілген ақпарат- 
тыц бүрыстығынан емес. Сіз осы жігіттер секілді болмасам, ел мені айыптар деп 
қоркып, олардың іс-әрекетін қайталауға тырысуыңыз мүмкін.

Дұрыс әрекет туралы ақпарат алу мақсатында басқаларды бақылаудан туындай- 
тып конформдылықтың салдары топтың көңілінен шығу иемесе өзгелердің алдын- 
да айыпты болыгі қалмау мүддесіне қарағанда тым ауыр болады дер едім. Егер біз 
екіұшты ж агдайғатаи болсақ және басқа адамдардыц әрекетін үлгі ретінде қолдануға 
тура келсе, соған үқсас кейінгі жағдайларда ешкімнің көмегіи қажет етией, осыған 
дейінғі үйренгенімізді қайталай берер едік. Әрине, осының бәрі біздіц орекетіміздің 
өте ерсі әрі дүрыс емес екенін біреу ескерткенге дейіи жалғаса берері анық. Мысалы- 
мызға қайта оралайық. Сізді Еркіндік елінің шенеунігі тагы да кешкі асқа шақырды. 
Бірақ бұл жолы ш енеунік өзіңізден басқа қонак шақырған жоқ. Сұрақ: сіз тамақ іш- 
кеннен кейін кекіресіз бе, кекірмейсіз бе? Ж агдайды таразылау арқылы анық жауап 
алуға болады. Егер сіз осы үйге бірінші рет конақ болғанда (дипломаттар ортасында), 
тамақтан кейін кекіру дүрыс екенін біліп алсацыз, онда шенеунікпен бірге ас ішкен 
сод да, сөзсіз, кекіресіз. Дегенмен сіз бірінші ретте (алыптармен бірге тамақтанған 
кезде) өзғе жұрт айыптар деп қысылгандықтан немесе жазаланудан қорыққандық- 
тан кекірген болсаңыз, қонаққа жалғыз барғаныдызда бүл әдеттен бас тартасыз. Енді 
Сэмге жәпе теледидардан сойлегсн саяси кандидатқа оралсақ, Сэмнің сайлауда қа- 
лай дауыс беретінін болжау қиынға согатынының бір себебін оңай гүсінуге болады. 
Егер жазадан қүтылу үшін немесе бедел жинау үшін ғана топлен бірге жүрсе, ол ка- 
бинаға жалғыз кірген соң достарының пікіріне карсы шығып, өзі қалаган кандидатқа 
дауыс берер еді. Екіпші жағынан, егер Сэм топты акпарат козі ретінде пайдаланса, озі 
таңдаған кандидатқа қарсы дауыс беретіні анық.
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Ә леум ет т ік  ы ц п а л  ж әне эм оция . Қайталаймын: нақты ш ындық айқын бол- 
маса, басқа адамдар ақпараттың негізгі қайнар көзіне айналады. Бұд зацдылықтыц 
ж алпы лам асииаты жайлы Стэнли Ш ехтер мен Ж ером Сингердің кейбір зерттеуле- 
рінде жақсы айтылған. О лар адамдардың өз эмоцияларыны ң мазмұны секілді жеке 
және өзіне ғана тән нәрселерге баға берген кезде де басқалармен келісе беретінін 
(конформды лы қ таны таты нын) ашып берді.31 Осы зерттеу жөнінде айтгіас бұрын, 
эмоция дегенніц пе екенін айқындап алган жон. Уильям Дж еймс дәлелдегеңдей,32 
эмоцияда «сезімтал» ж әне когмитивті құрамдас бөліктер бар. Эмоцияның қоссы- 
ңарлығы жөніндегі тұжырымдаманы музыкалық автоматтан ән ойнату процесімен 
салыстырып түсіндіруге болады: алдымен машинаны тиын салып іске косу керек; 
кейін қажетті түймелерді басу арқылы қалаған әніңізді таңдайсыз. Эмоция да дәл 
осындай -  ол да ф изиологиялы қ шабыт пен сөз белгісіи талап етеді. Н ақтылап айт- 
сақ, егер біз орманда ашулы да аіл аюға кезігіп қалсақ, бойымызда ф изиологиялы қ 
озгеріс пайда болады. Осындай өзгерістің себебінен қатты толкисыз. Ф изиология- 
льщ тұрғыдан алғанда, бүл -  жүйке жүйеміздің реакциясы. Біреуге қатты ашула- 
нып, қаһарыңызды төккенде қандай күй кешесіз? М ұнда да дәл сондай сезімді бас- 
тан кешіресіз. Үрейіңді үш ыратын хайуанның (аш аюдың) қасында түрганымызды 
когнитивті түрде түсінгенде гана осы қарымта реакцияны біз қорқыныш  деп (ашу 
да, эйф ория да емес) түсіндіреміз. Үрейленетіндей ештеңе болмаса да, физиология- 
лы к козу күйіне таи болсақ ше? М ысалы, ішін отырган сусынымызга біреу физио- 
логиялы қ қозу тудыратын хим иялы қ затты байқатпай салып жіберсе ше? Біз қор- 
қынышты сезінеміз бе? Оңтайлы қоздыргыш жанымызда болмаса, сезінбейміз дер 
еді Уильям Джеймс.

Ш ехтер мен Сингердің сахнаға шығатыны -  осы түс. Б ір экспериментте олар -  
еріктілердіц бір тобына ф изиологиялы қ қозуды оятатын сиптетикалы қадреналин- 
нің бір түрі -  эпинефрин инъекциясын жасады, екінші тобына зиянсы з ерітінді 
плацебо салды. Барлы қ қатысушыларга: «Бүл хим иялы қ зат -  «супроксин» деп 
аталатыи дәрумен қоспасы» -  деп түсіндірілді. Белгілі бір мөлшерде эпинефрин 
қабылдағандардың кейбіреуіне бұл қоснаның жанама әсері болуы мүмкін екенін, 
атап айтқанда, жүрек дүрсілдеп, қол дірілдейтінін ескертті. Эпинефрин, шынында 
да, осындай эсер береді. О сының бәрін алдын ала айтып ескерткендіктен, адамдар 
эпинефрин әсерінен пайда болган симптомдарды дүрыс қабылдады. Симптомдар 
байқалған кезде олар: «М еніц жүрегім осы инъекцияның әсерінен қатты согып түр. 
Қолымиың дірілдеуі де содан. Басқа еш қандай себеп жоқ» деп оздерін іштей жү- 
багты. Б ірақ басқа қатысуш ылар бұл белгілер туралы алдын ала білмеді. Ж үректері 
дүрсілдеп, қолдары дірілдей бастаганда олар не істеді? Ж ауаи: Олар айналасын- 
дагылардың не істегеніне қарамай-ақ, өз беттерінше әрекет етті. Осы топқа жал- 
ған қатысушы кіргізілді. Басқаларға оның да «супроксин» кабылдағаны айтылды. 
Ж алған қатысушы бір жагдайда -  эйф ориялы қ күйге түскен соң, қатты ашуланғаи 
адамның кейпіне енуі тиіс болды. Осы жагдайды өз басыңызда болып жатыр деп 
елестетіп көріңіз: дәл сіздікіндей дәрі салынган адаммен бір бөлмеде ж алгыз қалды-

Кшіке ұмтылған жалғыз. Әлеуметгік психологияға кіріспе
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ңыз. Ол орнынан атып тұрып, бақытты адамның кейпімен қагазды мыжып-мыжып 
домалақтап, қоқыс себетіне лақты ра бастайды. Оның эйфорияда жүргені ап-айқын. 
Бірте-бірте сізге енгізілген хим иялы қ зат күш ала бастайды. Ж үрегіңіздің катты 
соққанын, қолыңы здыд дірілдегенін байқайсыз. Сондай сәтте қандай сезімде бола- 
сыз? Осыидай жагдайда қатысуш ылардың көбі қанаттанып кеткеиін жоне бақытка 
шомылгандай күй кешкенін айтады. Енді сіз «ашушаң» жалған қатысушымен бір 
бөлмеде қалдыңыз. О л екеуіңіз толтырып жатқан анкетаны жактырмайды. Ақыр 
соңында, қатты ашуланып, анкетаны жыртып-жыртып, зілденген күйі қоқыс себе- 
тіне тастай салады. Бүл сәтте сіздеп эпинефриннің белгілері аны қ байқала бастай
ды: жүрегіңіздің атқақтай соққанын, қолыңыз дірілдеп кеткенін сезесіз. Мұндайда 
қандай сезімді бастаи кешесіз? Бүл жагдайда қатысуш ылардыц басым көпшілігі 
қатты ашуланған ж әне ашуға бой алдырған адамның іс-әрекетін жасаған.

Айта кететін нәрсе, егер адамдарға плацебо берілсе (еш қандай симптом тудыр- 
майтын қатерсіз срітінді) немесе оларга берілген дәрінің симптомдары туралы ал- 
дын ала ескертілсе, олар жалган қатысушының іс-әрекетіне тіпті назар аудармас 
еді. Енді эксперимент қорытындысын шығарайық: Болган ж айды нақпа-нақ біліп 
түрган қатысуш ылардың эмоциясы іс-әрекетіне аса гәуслді болмайды. Дегенмен 
олар себсбі белгісіз, күшті ф изиологиялы қ реакция сезінген кезде, оз сезімдерін 
«өздерімен бір хим иялы қ қайықта жүзін келе жатқан» басқа адамдардың әрекетіне 
сүйене отырып, ашу немесе эйф ория деп біледі.

Ә леум ет т ік  ъщ пал: өм ір м ен  олім . Қасақана немесе абайсыз болса да, бір 
адам екінші адамның іс-әрекетіне елеулі ықпал етуі мүмкін. Б із соны байқадық. Ал 
осы процестіц калай жүретінін білмесек, оның әсері қоғамды жағымсыз жагдай- 
ларға ұшыратуы мүмкін. Бұл орайда Крейг Хейнидің олім жазасына кесу процесіне 
жүргізген зерттеуі қызықты әрі ойландырарлықтай мысал бола алады.33 Негізінен, 
алқабилерді таңдау арқылы өткізілетін өлім жазасына кесу процесінде осы жазага 
қарсы шыгуы ықтимал алқабилер қазылар құрамынан жүйелі түрде шығарылып 
тасталады.

Ақыр соңында, бұл іріктеу қазылар қүрамында жұмыс істеуге таңдалып алы- 
натын адамдардың көз алдында өткізіледі. Өзі адвокат, өзі әлеуметтік психолог 
Хейни мына жағдайға назар аударып отыр. Өлім жазасын қолдайтын алкабилер 
осындай жазага қарсы әріптестерініц шеттетілгенін көрген сон, «заң өлім жазасына 
қарсы адамдарды жақтамайды» дегенге саятын күңгірттеу иш ара алады. Мұндай 
қорытынды оларды олім жазасын кссуге итермелей беруі мүмкін. Осы түжырым- 
ныц дүрыстығын тексеру үшін Хейни тагы мынадай эксперимент жасады: кездей- 
соқ таңдалған бақылануш ы ересектер тобына алқабилерді тацдаудың күмән ту- 
дырмайтын процедурасы жазылган бсйнежазба корсетілді. Бейнематериал барлық 
қажетті құрал-жабдығы бар зац мектебініц залында түсірілген еді. М ұнда бсйнеле- 
нетіп оқигалардың бәрі шынайы. Тәж ірибелі заңгерлер -  прокурор, адвокат жоне 
сот ролдерін ойнады. Бақылануш ыларды ң бір тобы олім ж азасы на қатысты бей- 
нежазбаны тамашалады, екіншілері мұндай жазба ж оқ бейнеүзікті көрді. Бақылау
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тобындагы э к с п е р и м е н те  қатысуш ылармен салыстырғанда, әлгі жазбаны көрген 
бақылануш ылар айыпкердің өлім жазасын алатынына сенімді болды ж әне сот та 
оны айынты деп табатыпына сенді. Айыпкер кінолі деп танылса, олар олім жазасын 
кесуге дауыс берстіні сөзсіз еді. Осылайша, біздің ой-пікіріміз бен іс-әрекетімізге 
эсер ететін ф акторлар өмірде шешуші рөл атқаратынын байқаймыз. О лар тіпті омір 
мен өлім мәселесі болуы да мүмкін.

Әлеуметтік ықпалға жауап
Осыған дейін конформдылықтың екі түрін баршаңызга азды-копті түсінікті тілмен 
сипаттадым. О лардың бір-бірінен айырмашылыгы: (1) адам сыйақыны немесе жа- 
заны күтіп отыруы, сондай-ақ білуге мүқтаждығы; (2) конформды жүріс-тұрыстың 
салыстырмалы түрде түрақтылығы деген мәселелерге негізделген. Осы қарапайым 
ерекшеліктен конформдылыққа гана емес, әлеуметтік ықналдың барлы қ спектріне 
қолданылаті)ін күрделі және пайдалы классификацияга әтелік. Копформдылық деген 
қарапайым терминнің орнына әлеуметтік ықпалға реакциялардыц үш түрін -  б а т -  
ну, сәйкестендіру (идентификация) және интернализацияны34 атап көрсеткім келеді:

Б агы н у. «Б ш ы н у » термині марапат алуға немесе жазадан кұтылуға ұмтылған 
адамның мінез-қүлқы н дәл сипаттайды. М ұндай жағдайдағы адам марапат алу- 
дан үміті үзілгенш е немесе ж азалану қаупі сейілгенше бағынышты болуы мүмкін. 
Мысалы, лабиринттен өзіңіз ойлағандай етіп өткізу үшін егеуқүйрықты әбден 
аш ықтырып аласы з да, лабиринттің біткен түсына там ақ қоясыз. Сонда егеукүй- 
рық лабиринттен дұрыс өтуге мәж бүр болады. Осы сияқты, аса қатал диктатор да 
айтқанына бағынбаған азаматтарды түрлі жазамен қорқытын-үркітігі немесе «айт- 
қанымды істесең, байлы ққа белшеңнен батырамын» деп уәде беріп, қажетті дауыс 
жинауы мүмкін. Зерттеуш ілердіц көпшілігі кіріптарлы ққа үш ыраған адамдар мен 
жануарлардың әрекеті арасында үлкен айырмаш ылық ж о қ деген пікіргс келіп отыр. 
Өй гкені тірш ілік иелерінің барлыгы марагіатқа да, жазаға да реакция білдіреді. Ла- 
биринттің аузындағы тамақты алып тастацыз, егеуқүйрық ақыр соңында лабиринт 
бойлап жүгірмей қояды; адамдарды уәдемен «тойдыруды» доғарып, жазамен қор- 
қытуды ты йыңы з, олар диктаторға адалдығын көрсетуді қажет деп таппайды.

И д ен т иф икация . «И д ен т иф икация»  термині жеке тұлғаның әлеуметтік 
ықпалы зор адамға үқсагысы келуінен туындайтын реакцияны білдіреді. Бағыну 
жағдайындағыдай, идентиф икация кезінде біз осы жүріс-түрысымыз қажетті шарт 
болғандыктан гана өзімізді дұрыс үстамаймыз, дүрысы, өзіміз үқсағымыз келетін 
адаммен немесе адамдармен қарым-қатынасымызды жақсартатын белгілі бір мі- 
нез-құлы қты үстанамыз. И дентиф икацияны ң багынудан айырмаш ылыгы мына- 
да: біз өзіміз қүнтан отырған пікірлер мен қүндылықтарга қатты сенбсй гұрсақ та, 
иланамыз. Егер біз өзімізге жағымды біреуді немесе топты тауып алсақ, сол адам- 
ның немесе топтың ықпалы н ж әне солардың көңілі қалайтын қүндылы қтар меи 
қатынастарды қабылдауға бейім тұрамыз. Бүл біздіц (багынудағыдай) маранат алу
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немесе жазадан қашуға тырысуымыз емес. Бар болгаиы, сол адамға немесе топқа 
ұксағымыз келеді. М сн мұны мейірбан карт Ч арли ағай құбылысы (феномені) деи 
атаймын. Айталық, сіздің Чарли атты мейірімді, еті тірі, ақжарқын ағаңыз бар. Кіш- 
кентай күніңізден оны жақсы кордіціз ж әне өскенде соган ұқсағыңыз келді. Чарли 
ағай корпоративтік басшы болып істейді. О ның көп мәселеге қатысты орнықты пі- 
кірі бар. Ч арли ағай әсіресе әлеуметтік қамтуға қатысгы заңнаманы мүлде ұнатнай- 
ды. Ол кез келген адам жанын салып жүмыс істесе, соғаи лайы қ жалақы алатынына 
сенеді. Ал жұмыссыздарға жәрдемақы бере отырып, үкімет олардың жұмыс істеуғе 
деген ықыласын жояды деп ойлайды. Кішкентай кезіңізде Ч арли ағай осы мәсе- 
лелерге қатысты өзінің бүл пікірін талай рет білдірген. Сіз о і і ы ң  бүл пікірін талай 
естідіңіз жоне осы нәрсе сіздің дүниетанымыңыздың бір бөлшегіне айналды. Э ри
не, сіз осының бәрін ой елегінен ө т к із і і і  барып, «дүрыс екен» деген шешімге келген 
жоқсыз немесе өзінің осындай үстанымын қолдағаныңыз үшін Чарли ағай тарапы- 
нан мақтау-мадақтау да естіғен жоқсыз (немесе қолдамағыныңыз үшін жазаламады 
да). Дүрысы, Чарли ағайды ерекіне құрметтегендіктен, оның дүниетанымын, өмір- 
лік көзкарасын өз бойыңызға сіңірдіңіз.

Ө зім із ж ақсы  көретін немесе ерекше сүйсінетін адамдардың ой-пікірін айрық- 
ша қүптап, солар не айтса да ден қоюға дайын тұру дағдысы көп адамның бойында 
бар. Тіпті ол озі көп білмейтін бейтаныс жан болса да. Д ж еф ф ри Коэн мен М айкл 
П ринш тейн35 жоғары сынып оқуш ыларын чаттағы пікірталасқа қатысуға шакы- 
рады. Талқы ланған тақырыптардың бірі -  «Кешкі ойын-сауықта оқушыларға ма
рихуана ұсынылса, олар не істер еді?» Бір жагдайда қатысуш ылар оз мектебінде- 
гі (Ч арли  ағайдьщ орта мектебіндегідей) танымал ж әне үлгілі сыныптастарымен 
«әңгімелесіп» отырғанына сенімді болды. Екіншісіндегі сыныптастар танымалды- 
ғы орта деңгейдегі оқуш ылар еді. Танымал сыныптастарымен сөйлесіп отырганына 
сенімді қатысуш ылар олардың пікірімен тез келісгі. Үлгі түтатын сыныптастары 
марихуана шегетінін айтқанда, қатысуш ылар да өздерінің марихуанаға әуестіғін 
айтын қойды. Ал үлгілі сыныптастар марихуанадан бас тартатыныи айтса, қаты- 
суш ылар да осыны істейгіні сөзсіз еді. Ж ай ғана бағыну іспеттес Эш эксперимен- 
тіндегі конф ормдылы ққа қарағанда, мұндай конформдылы қты ң әсері күштірек 
болады. Тіпті кейінірек қатысуш ылармен оцаша сойлесіп, марихуана туралы жеке 
пікірлерін сүраган кезде де осы ж айт айқын байқалып тұрды.

И нт ернализация . Қүндылықтардың немесе ой-пікірдің интернализациялануы 
әлеуметтік ықпалға ең түрақты, қатты тамырланып кеткен жауап болып саналады. 
Нақты сенімді игеруге үмтылу -  әділ болуға талпыныс. Демск, сенім үшін көтерме- 
леу ажырағысыз нәрсе. Ы қпал еткен адам сенімімізге лайы қ болса және оның ой-пі- 
кірі дұрыс болып көрінсе, біз оның пікірін қолдаймыз жоне оны озіміз ерекше баға- 
лайтын қүидылыктардың біріне айналдырамыз. Сөйтіп, әу баста өзғс адамнан шық- 
кан иікір -  біртіндеп біздіц оз пікірімізге, өмірлік ұстанымымызға айналады.

Енді әлеуметтік әсерге қатысты осы үш жауапқа талдау жасап, әрқайсыиа бага 
берейік. Бағыну тиянақты  құбылыс емес. Сондықтан оның адамға ықпалы да мық-
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ты емес. Ө йткені адамдар багыпа отырып, біреуден мақтау естігісі немесе жазадан 
құтылгысы келеді. Бағыныш ты адам өзінің жағдайдың құлы екенін жаксы түсінеді 
де, жағдай езгерген кезде басқаш а мінез көрсетіп шыға келеді. Б іреу өңменімс мыл- 
ты қ кезеп тұрса, мен айтуга болмайтын нәрсенің бәрін айтып беруім мүмкін. Ал 
ажал қаупі жойылған кезде, осы айтқанымнан сол бойда-ақ бас тартар едім. Егер 
балакай анасынан печенье алу үшін інісіне қамқор болып, кец пейіл, бауырмал мі- 
нез танытса, ол болаш ақта жаны жомарт адам болады деген сөз емес. О л кец пейіл- 
ділік дегеннің жақсы нәрсе екенін түсініп үлгерген жоқ. Әзірш е бар білетіні -  пе
ченье алудың тиімді жолы гана. Печенье бітіп қалганда, оиыд орекеті қандай да бір 
сыйлықпен котермеленбесе (немесе ж азаланбаса), сырт көзге кеңпейіл етіп корсе- 
тегін іс-әрекетін де ты я қояды. М арапаттау немесе ж азалау арқылы адамдарды оқу- 
га немесе нақты іске жүмылдыруга болады. Б ірақ марапат пен жазаның әлеуметтік 
ықпал ету амалдары оте шектеулі. Өйткені адам өзінің іс-әрекетін белгілі бір ың- 
ғайда ж алғастыра беру үшін қосымш а себеп таппаған кезде марапат йен жаза үнемі 
болып тұруға тиіс. Осы соңғы тармақ жақын арада талқыланады.

Үздіксіз марапат немесе жаза -  мен «идентиф икация» дегт атаган әлеум еттік 
ы қпалға орайлы жауап бола алмайды. Ө зіп басқа біреуге ұқсататын индивид со- 
ның қасында болуы ш арт емес. Ең бастысы -  сол адамга үқсау. М ысалы, Ч арли 
агай басқа қалаға қоныс аударса, айлап-ж ы лдаи оны көрмссеңіз де, сіз оның ұста- 
нымынан айны майсы з. Өйткені: (1 ) ол адамды сіз әлі үлгі түтасыз; (2 ) ол әлі сол 
бүрынгы ұстанымымен өмір сүріп жатыр; (3 ) бүл үстанымды одан гөрі дүрыстау 
пікірлермен салы стыры п корген жоқсыз. Д егенмен Чарли ағай өз ойын өзгертсе 
немесе сіздің Ч арли ағайға деген ы қы ласы ңы з ортая бастаса, сіздің ұстанымыдыз 
да өзгеруі мүмкін. С ондай-ақ сіз ерекш е бағалайты н бір адам немесе адамдар тобы 
Ч арли ағайдікінен бөлек ой-пікірлерін санады зға сідіруге ты ры сқан жағдайда да, 
ұстаны м ы ңы з өзгеріске ұшырайды. М ысалы, сіз колледж ден кетіп, ой-пікірлері 
Чарли ағайга қарама-карсы  ж ада достарга кез болдыдыз. О лар адамдарды д әлеу- 
меттік әл-ауқаты ны д жоғары болуын ерекш е қолдайды. Егер оларды д ой-пікірі 
сізге үнаса, тігіті Ч арли  ағайды д ой-пікірлерінен де қатты рақ ұнаса, сіз өз үстаны- 
мыдызды өзгертесіз. Ө йткені сіз енді осы топ мүш елеріне үқсагы ды з келеді. Са- 
йып келгенде, м ады зды рақ идентиф икация бұрынғы индентиф икацияны  ығыс- 
тырады.

И дентиф икация арқы лы  пайда болгап әлеум еттік  ы қпал әсерінен қүтылудың 
бір ж олы  -  әділ  болуға ұмтылу. Егер сіз идентиф икация әсерінен бір ойға бекі- 
ген болсацы з, әйтсе де кей ін ірек бір сенімді адам сізге қарсы  шығыи, уәж ді дәлел  
айтса, өзіц іздің  әуелгі ойы ңы зды  өзгертуіңіз ғажап емес. Сондықтан интерна
лизация -  әлеум еттік  ы қпалға ең тиянақты  жауап. Ө йткені әділ болуға ұмты лу 
аркы лы  сіз ерекш е күш ке ие боласыз. М арапат пен ж азаны  үнемі көлденецдетіп 
тұраты н делдалдарды ц бақы лауы нан қүты ласы з немесе идентиф икация жағ- 
дайы ндағы дай, өзіңіз ерекш е қүрм еттейтін  адамны ң немесе топты ц ы қпалы на 
тәуелді болмайсыз.
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Кез келген нақты іс-әрекетбағыну, идентификация немесе интернализация туын- 
дататынын түсінген жөн. Мысалы, көлікті жылдам жүргізуге қагысты ережені сақтау 
секілді қараиайым әдетті алып қарайық. Кез келген елде осы ережені сақтауды қам- 
тамасыз ету үшін патруль қызметкерлері жұмыс істейді. Осы полицейлер жолдың 
белгілі бір бөлігін мұқият бақылайтынын білгендіктен, адамдар жылдамдықты рұқ- 
сат етілген шскте үстауға тырысады. Бүл -  бағыиу. Бүл -  адамдардың айыппүл толе- 
мес үшін заңга бағынуыиыц айқын мысалы. Біз жол сақшыларын алып тастадықде- 
лік. Осыны біле еалысымен, адамдар колік жылдамдығын асыра бастайды. Бірақ кей 
адамдар, бәрібір, жылдамдық шегін сақтайды. Себебі оныц окесі (немесе Чарли ағай) 
ешқашан жылдамдықты асырмайтын немесе жол ережелерін сақтаудың маңызды- 
лығын үиемі айтып отыратын. Бұл, әрине, идентификация. Сондай-ақ адамдар жыл- 
дамдықты шектеу ережесі дүрыс болғандықтан, оныц қайгылы жагдайлардың алдын 
алатынын білетіндіктен және көлікті ақырын жүргізуді қалыптасқан дағдыға айнал- 
дырғандықтан, жол ережелеріне коиформдылық танытуы мүмкіп. Бүл -  интернали
зация. Интернализация жағдайында жүріс-түрыстың оте икемділігін байқауға бола- 
ды. Мысалы, кей жагдайларда, айталық, жексенбі күні таңғы сағат 6-да, айнала өте 
жаксы көрінетін, бірнеше шақырым бойы еш қозғалыс жоқ кезде адам жылдамдықты 
арттыруына болар еді. Б ірақ ережеге бағынып үйренген адам радар-бақылағыштан 
қауіптенеді, ал жүріс-түрыстың белгілі бір нормасын үлғі ететін адам белгіленген қа- 
ғидаларды қатаң үстануды жоп санайды. Осылайша, екеуі де айпаладагы үлкен озге- 
рістерді жылдам қабылдамас еді.

Енді әлеуметтік ықпалдың әр  мысалындағы негізғі компонентті қарастырайық. 
Бағынудың маңызды компоненті -  билік, бағынғаныңыз үшін көтермелейтін, ба- 
гынбағаныңыз үшін ж азалайтын ықпалды адампыц билігі. Ата-аналар -  баланы 
мақтауға, мейірім корсетуге, тәтті беруге, үрсуға, ш апалақ жегізуге, ақшалай көмек- 
тесуғе ж әне т.б.; оқьғгушылар -  оңірімізге алтын жүлдыз тагуға немесе колледжден 
шығарып жіберуге; жүмыс беруш ілер дәріптеуге, ынталандыруға, кемсітуғе, жұ- 
мыстан шығаруга қүқылы. АҚШ  үкіметі өзіне күні түскен мемлекетке экономика- 
лы к көмекті үлғайтуға немесе оны шектеуге құқылы. Осылайша, АҚШ  үкіметі осы 
тәсілді қолдана отырып, Л аты н Америкасындағы немесе Т аяу  Ш ығыстағы мемле- 
кетті демократиялы қ сайлау өткізуге жүмылдыра алады. М арапат пеи жаза -  багы- 
нудыц осы тәрізді түріне жетудің тиімді тәсілдері. Б ірақ біз «жай ғана бағыну жет- 
кілікті ме» деген сұрақ қоя аламыз. Кейбір елдердің билеуш ілерін демократиялық 
түрде ойлау мен басқаруга жүмылдырғаннан гөрі, осы елді демократиялы қ сайлау 
откізуге мәж бүрлеу әлдеқайда жеңіл.

И дентиф икацияны ң маңызды компоненті -  тартымдылык,, өзіміз ұқсағымыз 
келетін адамның сүйкімділігі. Себебі біз өзімізді үлгілі жанға үқсатамыз, сондық- 
тан сол адамның көзқарасын ұстанғымыз келеді. Сізге ұнайтын адамның белгілі 
бір мәселе бойыніпа қатаң ұсганымы бар дсн есептейік. Еғер сізде бұрынғыдан ғөрі 
күшті сезім бой корсетпесе немесе оныц көзқарасына қарсы сенімді пікіріңіз бол- 
маса, сол адамныц ұстанымын қабылдауға ыңғайлана бересіз. Айта кететін қызық-
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ты жайт, жағдай керісінше болуы да ықтимал: сіз ұнатпайтын адам немесе топ қан- 
дай да бір пікір білдірсе, сіз оны кабылдамауыңыз немесе мүлде қарама-қарсы пікір 
ұстануыңыз мүмкін. Айталық, сізге белгілі бір тои үнамайды (мысалы, АҚШ -тагы 
ұлтш ылдар иартиясы) ж әне осы топ ең төменгі жалақыны көтеруге қарсы болып 
жүр делік. Сіз бұл мәселе жөнінде еш нәрсе білмейтін болсаңыз, басқа да үқсас жағ- 
дайда ед төменгі ж алақы  мөлш ерінің көтерілуін жақтаған болар едіңіз.

И нтернализация процесіндегі мацызды компонент -  сенім, ақпарат алып келе- 
тін адамға сену. М ысалы, сіз сенімді адамның, яғни мықты сарапшы, адал жанның 
арызын оқысаңыз, оның ықпалы на өзіңіздің әділ болғыңыз келетіндіктен еруіңіз 
мүмкін. Өткен жолғы дипломаттармен бірге өткізген Еркіндік еліндегі кешті еске 
түсірелік. О лардың тәж ірибесіне бойсұнғандықтан, дипломаттарды ц іс-әрекегі 
(тамақтан соң кекіру) сізге дұрыс болып көріиді. Осы әрекет (сіздің  Еркіндік елі 
шенеунігінің үйінде тамақтан соц кекіруге ыңғайлануыцы з) интернализациялады 
да, сіз өз өрекетіңізді дүрыс деи есептеп, содан кейін кекіріп жүресіз.

Соломон Эш өткізген конф ормды лы қэксперим ентін еске гүсірейік. Онда әлеу- 
меттік қысым көп қатысуш ының топтың қате үстанымдарына конф ормдылы қ 
танытуына түрткі болды. Қатысуш ыларга жеке жағдайда жауап беруге рүқсат бе- 
рілсе, конф ормды лы қ толығымен жоғалады. Бүл жерде интернализация да, иден
тиф икация да іске қосылмаганы айдан анық. Осы экспериментке қатысушылар 
жазалаудан, келеке-мазақтан, шеттетуден қүтылу үшін тонтың бірауызды пікірін 
қолдайды. И дентиф икация немесе интернализация іске қосылған кезде конформ
ны жүріс-тұрыс тіпті жеке калган кезде де сақталады.

Бағынудың, идентиф икация мен интернализацияның арасынан ерекш елік та- 
будыц пайдасы зор. Дегенмен кез келген пәрсені жіктеуге тырысудыц кемел бол- 
майты нындай, бүл ж іктеу де кемш іліксіз емес, кагегорияларды ң бір-бірімен аралы- 
сып кететін түстары да бар. Жскелегт алсақ, багыну мен идентиф икация -  интер- 
нализацияға қарағанда уақытіпа гана қүбылыс. Дегенмен олардың түрақтылығын 
арттыратын жагдайлар да болып тұрады. Мысалы, адам алгаш қыда өзін бағыну- 
га можбүрлеген адаммен немесе адамдар тобымен әрі карай да қарым-қатынасын 
қалыпты үстағысы келсе, тұрақты лы қ күшейе түсер еді. Чарльз Кислер мен оның 
әріптестері өткізген экспериментте36 қатысуш ылар тартымсыз дискуссиялы қ топ- 
пен бірлесіп әрекет етегінін білгенде, осы тонка сырттай бағынып қана қоймай, ез- 
дерінің конформдылығын соган сай бейімдеді. Яғни өз пікірлерін де, копш ілік ал- 
дындағы жүріс-түрыстарын да өзгертті. М ұндай жағдаят 5-тарауда егжей-тегжейлі 
қарастырылады.

Түрақты лы қ мына жағдайда корініс табады: әуелі, бағынғаннан кейін, біз өз 
әрекеттерімізден немесе оның ықтимал салдарынап бағынудың алғаш қы себебі 
(марапатталу немесе ж азалану) бізге енді жүк болып тұрмаса да, осы әрекетті қай- 
талауға мәж бүрлейтін бірдецеиі таба аламыз. Бүл екінші реттегі күш ею  деп ата- 
лады. М ысалы, жүріс-түрысты м одиф икациялау терапиясыпда көңілге қонымсыз 
немесе ақылға сыймайтын әрекетті үнемі жазалап, балама әрекеттерді көтермелеу
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арқылы жоюға тырысады. Осындай тәсілді адамдарға темекі шегу мен ішімдік ішу 
одеттерін азайту үшін қолдануға бірнеше рет талпыныс болды.37 Адам темекі шегср 
алдындағы белгілі дағдыларын істей бастағанда -  түгатқанда, ерінге апарып, түтін- 
ді ішке тартқанда, т.б. бірнеше рет кәдімгідей ауыр ток соқтырып көрген. Бірнеше 
сынақтан кейін сыналуш ы темекі шегуден бас тартқаи. Өкініш ке қарай, адамдар 
эксперим ента к жағдаяттар мен сыртқы дүние арасындағы айырмашылықты тез 
байқайды. О лар сынақ алаңынан тыс жерде ешкім өздеріне ток соқтырмайтынын 
жақсы түсінеді. Адамдар темекіні тұтатқан кезде аздап мазасыздануы мүмкін. Bi- 
рак осы орекеті үшін жазага үш ырамайгынын білетіпдіктен, қорқынышы тез ба- 
сылады. Осылайша, темекі шегуді уақытш а тоқтатқан адамдардың көпшілігі кейін 
темекі тұтатып түрып аздап мазасызданып, электрлік есеңгіреткіштің еш қаупі бол- 
маған сод темекіні қайта шеге бастайды. Ал дагдыпы модификациялаудан кейін де 
ескі әдетіне оралып соқпағандар ше? М оселе мынада: біз бағынуға мәжбүр болып, 
бірнеше күн темекі шекпеген соң, өзімізге-өзіміз ж ацалы қ ашқандай боламыз. Коп 
жылдар бойы күнде ертеңгісін оянганымызда катты жотеліп, аузымыз қүрғаи тура- 
тын еді. Ал бірнеше күн темскіден бас тартсақ, тамақтағы тазалықты, тыныс алудың 
жеңілдігін ж әне ауы зды ң құргамай түрғанын сезінудің жанга қандай жағымды еке- 
нін байқаймыз. Осы ж аңалы қты ң өзі темекіні қайта шекпеуімізге жеткілікті болар 
еді. Демек, бағынудың өзі әдет-дағдыны үзақ уақыт өзгерте алмаса да, кейін түрақ- 
ты нәтижеге жеткізетін жагдаяттарға негіз салуы мүмкін.

Мойынсұну -  бағынудың бір формасы
Бағыну жағдайлары құбылмалы екенін айтып өттім. Бұл олар тым тагітаурын деген 
сөз емес. Қысқамерзімді әрекет те өте маңызды бола алады. Осы жағдай Стэнли 
М илграм өткізген бағынуға қатысты зерттеулер тізбегінде айқын көрсетілді.38 Мы- 
надай көріністі коз алды ңызға келтіріңіз: қы ры қадам  өз еркімен экспериментке қа- 
тысып жатыр. Оны ұйымдастырушылар өздерінің бүл ісін -  адам жады меи үйрену 
нроцесін зерттеу деп жариялады. Бірақ бүл көз алдау үшін ғана. Ш ындыгында, бүл 
зерттеу адамдардың қолында билігі бар жанға бағыну деңгейін анықтауға арналған 
еді. Ерікті зергханаға кіргенде, оның қасында тағы бір ер адам болды. Техник киі- 
мін киген түсі суық эксгіериментші үйрену барысындағы жазаның салдарын тексе- 
ретінін ескертті. Ж аттығу талабы бойынша, қатысушының бірі, ягни оқуіпы бірне- 
ше сөз тіркесін есте сақтауы тиіс. Оны басқа адам -  оқытушы тексереді. Содан кейін 
осы ексуі қатысушылардың рөлін анықтайтын сызбалар дайындайды. Оқытушы 
рөлі бұйырған қатысушыны 30 ажыратқышының әрқайсысының үстіне ең төменгі 
15 вольттан («Slight Shock» -  «жеңіл заряд» деп корсетілген) басталып, әлсіз және 
күшті соққылар деңгейі арқылы ец жогары 450 вольтка («оте күшті заряд» дегенді 
білдіретін «XXX» таңбасымен көрсетілген) дейін жететін аспап панелі бар екені жа- 
зылған «Ш ок генераторына» алып келеді. Оқушы қате жауап берген сайын қажетті 
қосқыштарды кезек-кезек төмен түсіре отырып, оқытушы ток соққысын ауырлата
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түседі. Содан кейін субъект (оқытуш ы) экспериментші мен басқа адамға (окушыга) 
еріп, келесі бөлмеге бет алады. Ол жерде оқушы сымдар арқылы «Ш ок генераторы- 
па» қосылған электр креслосына отырғызылады. Ж үрегініц ауырыңқырап тұрғанын 
ескерткен оқушыны экспериментші: «Токтың соққылары өте ауыр болғанымен, тін- 
дерді катты зақымдамайдьт», -  деп тыныштандырды.

Негізінде, оқуш ының озі де алаңдаудың қажегі ж оқ екенін біледі. Ш ын мәнінде 
ол нағыз қатысушы емес, экспериментш інің сыбайласы. Рөл тацдау жсребесі оның 
оқушы болуыиа, ал шынайы қатысуш ы оқы туш ы болуға орайластырыгі әдейі жа- 
салган. Оқушы, шындығында, электр тогына қосылған жоқ. Б ірақ окытуш ының өзі 
басқарып тұрған «Ш ок генераторына» көрші бөлмедегі адамның қосылып тұрга- 
нына сенбейтін себебі ж әне жоқ. О л тіпті катты (маш ина ішіидегі 45 вольттік бата- 
реядан ш ыққан) соққыны да сезінді. О қуш ының қагты ауырсынып жатқанын естіп 
тұр. Сондықтан ток соққысы аса ауыр екеніне сенбсске амалы жоқ.

Ж аттығу басталған кезде оқушы бірнеше рет дүрыс жауап береді, бірақ сынақ- 
тыц бірнсшеуінен қателеседі. Ол қателескен сайын оқытушы электр соққысы өсіп 
жатыр деп санап, келесі қосқыш ты томен түсіреді. Бесінші соққы 75 вольт күшімен 
ұрғанда, оқуш ы ауырсынып, ыңқылдай бастайды. 150 вольтта ол сынақтан боса- 
туды сүрайды. 180 вольт соққысында «котерс алмаймын, жстеді» деп айқайлайды. 
Соқкы көрсеткіш і «Қауіпті: тотенше соққы» нүкгесіне жақындағанда, оқытушы 
оқуш ының болме қабыргаларын үргылап, бөлмеден шығаруды өтініп жатқанын 
естиді. Б ірақ жауап дұрыс болмағандықтан, экспериментш і оқытушыга келесі қос- 
қ ы і і і т ы  томен түсіріп, қысымды арттыра гүсуді бүйырады.

Бұл экспериментке қатысуш ылар Коннектикут штатынан кездейсоқ таңдалған 
бизнесмендер, кәсіпқой мамандар, қы зметкерлер мен жүмысш ылар еді. Экспери
мент аяқталганша, осы адамдардың қанша пайызы электр соққыларын топелете 
берді? Сіз, өзіңіз қанша уақыт осы істі ж алғастырар едіңіз? Ж ы л сайын әлеумет- 
тік психолоғия дәрісінде осы сүрақты ортаға тастаймын. Аудиторияда 240 студент 
болса, соныц 99 пайызы: «Оқушы бөлме қабыргасын ұра бастағанда, соққыны до- 
ғарар едік», -  деп жауаи береді. Бүл жауап М илграмның алдыңғы қатарлы медици- 
налық оқу орнында 40 психиатр арасында жүргізген зерттеу нәтижелеріне сәйкес 
келеді. ГІсихиатрлар қатысуш ылардың көпш ілігі 150 вольттік соққыда сынаққа 
алынған адам бірінші рет рақымш ылық сұрағанда, тоқтатады деп болжаған. Олар 
қатысуш ылардың 4 пайызы жауап беруден бас тартқанш а (300 вольтта), оқушыны 
қинай беретінін, 1 пайыздан азы қуаттың ең жоғары деңгейін қолданып, соңына 
дейін баратынын айтқан.

Ш ыпайы өмірде адамдар қалай әрекет етеді? Ж оғарыдағыға ұқсас тигғгік зерттеу- 
де М илграм қатысушылардың басым көпшілігі, ягни 67 иайызы сынақ соңынадейін 
электр қуатын колдануын тоқтатпағанын байқаған. Дегенмен олардың кейбіреуіне 
экспериментшінің пүқуы да кажет болды. Қатысушылар қосқыштарды садизмге не- 
месе кагалдыққа бейім болғандықтан ғана іске қосумен болды десек, қателесер едік. 
Ш ынында да, М илграм мен Алан Елмс қатысушылардың әрекегін бірқатар қалыпты
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тұлғалық тестермен салыстырып қарағанда, сынаққа толықтай мойынсұнғандар мен 
қысымға тырысып шыдаған адамдар арасынан еш айырмаш ылық байқамаған.39 Сон- 
дай-ақ окушыиыц корінср кәзге азап шеккснін бақылап түрып, селт етпеген қаты- 
сушы да болтан жоқ дей алмаймыз. Кейбіреулері қарсылық та білдірді. Кобі терлен, 
қалтырап, кекештеніп, ішкі дүниесі алай-дүлей болып тұрғанын түрлі белгілермен 
білдіріп қойды. Кейбіреулері ызалы күлкіге бой алдырды. Бірақ олар соңына дейін 
бағына берді.

М үндай мінез-күлық Коннектикут штатында тұратын америкалық ер адамдарга 
тана тон емес. М илграм ны ңсы нағы  қай жерде өткізілсе де, бағынудың жогаргы дец- 
гейі байқалды. Осы эксперимент бірнеше елде кайталанды.40 Мысалы, Австралия, 
Иордания, Германия ж әне Н идерланды тұрғындары да дәл М илграмның түпнұсқа 
экспериментіндегідей реакция білдірді. Әйелдср де ер адамдар тәрізді бағынышты 
бола алады.41 М илграмның негізгі сынагып 2007 жылы Д ж ерри Бургер қайталап 
коріп, М илграм эксперимент! өтксн дәуірдіц артефакті ғана емес екенін долелдеді. 
Бүгінгі амсрикалы қ та 1950 жылдардағы кіносіз адам секілді өзін де, оріптестерін 
де азаптауга жаны қас екенін аңғартты.42

С а л д а р .  Таңгаларлығы сол, адамдардың көпшілігі билікке багына отырып, 
басқа адамдарға қысым жасайды. Ө ткізілген сынақтар зертханалардан тыс жерлер- 
де өте маңызды баламага ие бола алады. М ысалы, М илграм экпериментіндегі оқы- 
туш ылардың әрекеті мен Адольф Ейхманның козсіз бағынуы арасындагы кейбір 
үқсастықты аңғармай түрып, осі>і тәжірибелер туралы есеп беру қиын. Ейхман еш 
жазыгы ж оқ миллиондаған азаматты өл гіруге неге қатысқанын өзін жақсы бюрок
рат санап, нацистік режимдегі басш ыларының бұйрығына багынгаидықтан, істедім 
деп түсіндірген.

Вьетнамдағы согыс кезінде М ай Л ай деревнясындағы вьетнамдық әйелдер мен 
балаларды еш себепсіз ж әне қасақана олтіргені үшін сотқа тартылған лейтенант 
Уильям Келли қылмысып аш ы қ мойындайды. Б ірақ ол мұны өзінің жогары шенді 
басш ыларына орынды багынуым деп ақталады. Ж ақы нда гана Әбу-Грейб түрме- 
сінде И рак түтқындары корген зорлық-зомбылықтар ж айдан-жай істелген іс емес 
екені мәлім болды.43 Ә скери басшылар бірнеше «пашар орындаушының» («шірік 
алма») іс-әрекетін сотта дереу кінәлап ш ыққандарымен, Әбу-Грейб басшылыққа 
багыпудың тағы бір мысалы болганы сөзсіз еді. Осы жагдайлардың әрқайсысыпда 
басқаларга зорлы қ жасағаи адамдар: «біз, бар болғаны, бүйрық орындадық» дегеп 
жауап айтқан. Ал М илграм экспериментіне қатысқан бір адам сеанстан соң қойыл- 
ган сүракқа: «М ен тоқтан едім, бірақ (экспериментш і) жалгастыра беруге мәжбүр- 
леді», -  деп жауап берген.

Осы салыстырулар қанш алықты қайш ылықты көрінсе де, біз М илграм нәтиже- 
лерін талдағанда мейлінше шектен шықиағанымыз жөн. М илграм экспериментіне 
қатысушылардыц 67 пайызы эксперимеитші бұйрығына багынганьш ескере отырын, 
кейбір комментаторлар адамдардың көпшілігі Адольф Ейхман бастан кешіргендей 
жагдайга тап болса, өздері дәл  солай істейтінін болжауға қүлықты болды. Бұл солай 
болуы да мүмкін. Б ірақ М илграм экспериментінде қатысушылардың бағынудың
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жоғары деңгейіне жетуіне ықпал еткен бірнеше маңызды фактор болганын ерекше 
атап өтуіміз керек. Қатысушы экспериментке қатысуга өзі келісгі, сондықтан оқу- 
шының да өз еркімсн барғанына күмәнсіз сенді. Сөйтіп, ол екеуі де экспериментке 
нұқсан келтірмсуге міндеттіміз деп түсінуі мүмкін. Қатысушы экспериментші сына- 
ғына жалгыз өзі кірісті. Сынакка аздап өзгеріс енгізіп, экспериментш інің айтқанына 
коне қоймайтын тағы екі оқытушыны кірістіргенде, толы қтай бағыныштылар саиы 
10 пайыз томендеп кетті.44 М илграм ізденістерінің басым бөлігінде бүйрық бсретін 
беделді түлға ретінде, Йель университетінің алдыңғы қатарлы лабораториясының 
ғалымы рөл ойнады. Ол эксперименттің маңызды ғылыми мәселені зерттеу үшіи 
өткізіліп жатканын мәлімдеді. Қоғамдағы қалыптасқан сенім бойынша, галымдарға 
жауапкершілігі зор, оте әділ, кең пейілді жандар деп қараймыз. Ғалым Йель универ
ситет! секілді танымал да мәртебелі оқу орныида қы змет істейтін болса, сеніміміз 
одан сайын арта түспей ме? Сондықтан қатысуш ылар ешбір талым өз эксперимент! 
аясында адам өліміне душар ететін немесе денсаулығына қауіп төндірстін бүйрық 
бермейтіпіне сенімді болды. Бүл, әрине, нацистік Германиядағы, М ай Лайдагы не
месе Әбу-Грейбтегі жағдайларға мүлде үқсамайды.

Осы болжамымыздың дүрыс екеніне дәлелді М илграмның кейінгі ізденістері- 
нен байқауымызға болады. Ол басқа бір зерттеу жүргізіп,45 қатысуш ылардың багы- 
ну деңгейін екі жағдайда сыпан корді. Бірінш ісінде -  Й ель университетініц галы- 
мы, екіншісінде Коннектикут штатындағы Бридж порт деп аталатын өндірісті қа- 
ланың ортасында, тозығы жеткен сауда орталыгындағы кеңселердің бірінде жұмыс 
істейтін ғалым бұйры қ берді. Н әтижесінде Й ель университетінің ғалымы 65 пайыз 
бағынуш ылыққа қол жеткізсе, бридж поргты қ әріптесінің жетістігі 48 пайызды ғана 
көрсетті. Осылайша, Й ель универсигетінің беделділік ф акторы ны ң есепке алын- 
бауы да бағыну деңгейін бірш ама төмендеткен секілді.

Әрине, 48 пайыз әлі де биік корссткіш. Егер эксперимент жүргізуші ғалым не бе- 
делді адам болмаса, бағынушылар саны бұдан да аз болар ма еді? М илграм мүны да 
сынап көрді. О л басқа бір эксп ери м ен те ғалымды соңғы сәтте беделсіздеу адаммен 
алмастырды. Бұл қалай іске асты? Қатысушыларды тапсырма орындауга үйрететін 
әдеттегідей дайындық өткізген соң, сынақта электр қуагының қандай мөлшері қол- 
данылатынын айтып үлгермей, алдын ала келісілгендей, экпериментші телефопға 
шақырылып шыгып кетеді. Басқа бір «қатысушы» (шын мәнінде -  көмекші) экспе- 
риментші рөлін қолга алады. Орыпбасар оқушы жауапты қате айтқан сайын, оқы- 
тушыға соққы деңғейін арттыруға бүйрық бере бастады. О л оқытушының жазаны 
тоқтатпауын да қадагалаи тұрды. Қысқаша айтқанда, сынақтың бұрынғы нүсқасында 
гожірибелі экспериментші істеген нәрсенің бәрін қайталады. Осы жагдайда толық 
бағынушылар деңгейі 20 пайызға дейін төмендеді. Бүл, әрине, коп адам үшін қолын- 
да билігі бар адамныц кез келгені емес, шынайы беделді жандар ғана адамдардың жо- 
ғары багыну деңгейіне қол жеткізе алатынын аңғартады.

Бағыну децгейін томендетстін ж әне бір ф актор -  билікке ие адамның орнында 
болмауы. М илграм байқағанындай, экспериментш і болмеден шығып кетіп, бүйрық-
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тарды телефон арқылы берген кезінде, толык, бағынушылар деңгейі 25 пайыздан да 
төменден кеткен. Одан бөлек, сынақты жалғастыруш ылардың бірнешеуі алдауға 
тырысқан: олар қуатты жоспарлағаннан аз қолданып, оздеріиіц қалыпты процеду- 
раны бұзып жатқанын экпериментш іге бір рет болса да айтпаған. Бұл жайт кейбір 
адамдардың заңды билік талабын орындай отырыгі, басқаларды барынша аз жәбір- 
леуге тырысуының жүрекке жылы тиетін бір талпьшысы іспетті. Бүл Джозеф Хел- 
лердің «22-айла» ( Gatch 22) классикалық романының кейіпкері Данбардың әреке- 
тін еске салады. Екінші дүниеж үзілік соғысы кезінде Данбар И талияны ң бірнеше 
елді мекенін бомбалауга бұйрық алады. Бүйры ққа аш ыктап-аш ық қарсы шықпас 
үшін жоне ж азықсы з адамдарға зияны н тигізбес үшін Данбар бомбаларды нысана 
ретінде көрсетілген италиялы қ деревнялар маңындағы бос егістіктерге тастайды.

Қаш ы қтық пен қүпиялы лы қ факторын ескерсек, Дапбардьщ бомбаныц ық- 
тимал қүрбандарына деген аяуш ылыгы ерекше эсер қалдырады. Үшқыш деревня 
тұрғындарынан әлдеқайда биікте, өте алыста болды. М илграм келесі ізденістерін- 
де мынадай нәрсені байқады: қатысуш ылар оқушыдан алыс түрган сайын, билігі 
бар адамга багынуға айрықш а ыкыласты болған. Қатысуш ылар оқушыны көріп тұ- 
ратын жағдай туындағанда, олардың 40 пайызы ғана токпен сынауды жалгастыра 
берді. Бұл, әрине, айқайлаған оқушы даусын естісе де, сыиақты тоқтатпаган жаг- 
даймен (67 пайы зды қкөрсеткіш ) еш салыстыруға келмейді. Сынақ барысында бел- 
гілі болғандай, катысуш ыларға көрші болмедегі генератор қозғалтқышын қосып- 
ажыратып қана түрмай, оқушы қасына барып, оныц қолын электр қуатына тигізіп 
түруға тапсырма берілгенде, олардыц багыну деңгейі 30 пайызға дейін томендеген. 
Демек, бірсудің қиналғанын көзбе-көз көрген адам оны одан орі азаптаудан тарты- 
на береді. Керісінше, осы күнгі соғыстарда қолданылатын кару-жарақтар ықтимал 
қүрбандықтардан алыстатылатындықтан, оны пайдаланатындар жазықсыз тірі ны- 
саналардың ауыр халіне бейжай қарайды.

Н идерланды да өткізген бірқатар эксперимептте Вим М ееус ж әне Квинтен 
Рааиж м ейкерс46 бағыну мен қаш ы кты қ мәселесін басқа түрғыдан қарастырды. 
М илграмның бірегей процедураларын сәтті түрде қайталаумен қатар, олар өз 
ізденістерін басқаш а ж үргізіп көрді. Ж ана продедурада экспериментш і адамдар- 
дың ж үм ы сқа қабы лданаты ны н аны қтайты н тестілеуде ж үмыс беруш ініц еңбек 
өнімділігіне байланы сты  жағымсыз ескертулер жасай отырып, адамдарды өзіне 
багынуға шақырды. Қатысуш ылар біреуге зияи  тигізгендеріне сенімді болды. 
Б ірақ бүл зиян қаты суш ы лар өздерінің бағыныш тылығы ның салдарып корген 
уақытқа дейін байқалм айты н еді. Күткеніміздей, бүл жагдайдағы бағыну деңге- 
йі М илграм ны ң экспериментін тікелей қайталауга қарағанда әлдеқайда жоғары 
болды. Б үл  нүсқада қаты суш ы ларды ц 90 пайыздан астамы сы нақ соңына дейін 
айтқанды орындады.

М и лгр а м  эксперим ент т еріндегі м ойы нсцнбау. Өздеріңізге белгілі, М илг
рам экспериментінде бірнеше адам экспериментш інің итермелегеніне қарамастан, 
сынақты жалғастырудан бас тартты. Адамзат тарихыпда мүндай ерлік оқиғалары
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аз болган жоқ. М ысалы, Н орвегияда, Д анияда ж әне Еуропаның басқа да елдерін- 
де «бостандық мұраж айлары» бар, онда нацистер басқынш ылығына қарсы гұрған 
немесе Холокостта еврейлерге көмектескен батыл жандардың ерлігіне құрмет көр- 
сетіледі. Б ірақ осындай адамгерш ілік ж әне батылдық оқиғалары бізді қанш алық 
жігерлендірсе де, үнемі сергек ойлауға тырысқанымыз жөн: біздің билік иесіне коз- 
сіз бас ұра беруге бейім әдетім із тым тереңдеп кеткен. Копшілігіміз осындай мүра- 
жайларға барып, экспозицияларга таңдай қағамыз да, өзіміз де сондай ерлік көрсе- 
те алатыиымызга сенеміз. Өзіміздің мығымдығымыз жайлы мифтіге малданамыз. 
М илграмның зерттеуіне катысуш ылардан алда не істейтінін сүрағанда, өздерінің 
ішкі бағасына ж әне құндылы қтарына сенген олар еш күмәнданбастан, зерттеуді қа- 
жетті деңгейде, тіпті зарядты д төменгі шегінде тоқтататынын айтқан.47 Б ірақ біздің 
шынайы жагдайдыц қүнды лы қтар мен ішкі бағалауға қалай эсер ететінін аңғардық 
қой. Б ір жылы мен әдеттегідей олеуметтік психологиямен айналысып жүрген сту- 
денттерден: «Сендер соққыларды соңына дейін ж алғастыра беретіддсріде сенімді- 
сіңдер ме?» -  деп сұрадым. Б ір  қол ғана баяу көтерілді, ал басқалары эксперимент- 
шінің бұйрығына құлақ аспайтындарына тым сенімді болды. Қол котерген студент 
Вьетнам соғысыныд ардагері болып шықты, ол түрлі жағдайды басынан кешкен, 
біраз нәрсе білетін жан екені күмәнсіз еді. О л өзініц қандай жағдайда әлсіздік та- 
нытатыдын талай азап пен қайғы каре отырын мойындаған ғой. Б із басқа адамдар- 
ға зиян тигізуге м әж бүрлейтін қысымдарга озер қарсы түрамыз, сайте тұра, оларға 
көмек көрсететід мүмкіндік туындағанда тым баяу қимылдаймыз.

Іске араласпаған куәгер конформист ретінде
1964 жылы Н ы а-Й арк қаласында Китти Дж енавезе атты жас әйел өлтірілді. Бұл 
қайғылы оқига тадгаларлы қ жайт та, ж аңалы қ та емес еді. Халқы тығыз қоныстан- 
ған елді мекендерде айуапды қпен адам өлтіру оқиғасы жиі кездеседі. М үнда назар 
аударатын мәселе мынау: ж адалы қтарда хабарлангапдай, түнгі үште оны д жанай- 
қайынан аянған 38 карші жарты сағат байы терезелсрінен қаскүнемнід зүлым әре- 
кетін міз бақпай тамаш алап түрған. Осы уақы тта каскүнем үш рет оралып шабуыл- 
даған. The New York Times газсті жазғандай, ешкім еш қайда хабарласпаған, балары 
болыгі, бояуы сідгенше еш кім полицияға телефон соғу үшіп түтқага үмтылмаған.48 
Осы оқиғадан кейін қалада түратын адамдардыд немкеттілігі ж айлы  көптеген ма
кала жазылып, біраз шу көтерілді. Н еліктен адамдар қиы нды ққа тап болған жан- 
дарға қол үшын созбайды?

Мүмкіғі, көргендер ұйқы лары н аша алмаған шығар немесе қатты абдырап кал
ган болар. Түнгі үште адамдар өз қабілетін толы қ бақылап түра алмайтыны белгілі. 
М үмкін. Б ір а к Элеонор Брэдли Н ью -Й орктағы  Бесінші авеню десауда жасап жүріп 
сүрініп, аяғын сындырып алгапда, тапа-тал түс еді. О л сол жерде 40 минуттай есед- 
гірен жатып қалады, ал жүздеген жүргінші оған сол коз токтату үшін ғана іркіліп, 
кете береді.
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Осы куәгерлер неге көмектеспеді? Адамдар басқалардың бақытсыздығына неге 
тым селқос? Олардың ауыртпалы ққа еті үйренгені сонш алы қ -  қайғы мен зорлық- 
қа еш жаны ауырмай ма? Осы куәгерлердін менен ж әне сізден не айырмашылы- 
гы бар? Бүл сұрақтарға, әрине, жауап ж оқ секілді. Дженовезе өлімін коргендерден 
жауап алганда, олардың өздерінің бейжай қарамағанын, керісінше, зәресі үша ко- 
рыққанын айтқан. Б ірақ олар неге ара түспеді? Бұл -  жауабы ауыр сүрақ.

Мұны түсіндірудід бір жолы шағын ж әне ірі қалалардағы көмек беру үлгіле- 
рінің әркелкілігінен келіп шығады. Бірнеш е экспериментте49 байқалғандай, ірі қа- 
лалаларга қараганда, шагын абаттарда көмек алу ықтималдығы жогары. Дегенмен 
осы зерттеулерде ақшаны ұсақтау, дәл уақытты айту сияқты көмектід болымсыз 
түрлері қарастырылган-ды. Китти Дженовезе мен Элеонор Брэдлидің оқигалары 
секілді ж ағдайларда ірі ж әне шағын қалалар арасындагы баганағы айырмашылық- 
тың сақталатыны да аны қ емес.

Джон Дарли, Бибб Л атене жоне оларды д әріптестері жасаган бірнеше ерекше 
эсперимент50 осындай жагдайларды кеңірек түсіндіріп берс алатын сияқты. О лар
дыд ойынша, куәгер саны коп болса, ешкім көмекке жүгіре қоймайды. Демек, көп 
адам қайгылы жағдайды көзбе-көз коріп тұрса, қүрбандықтыд көмек алу мүмкінді- 
гі азаяды. Ендеше, араласпауды да конформдылы қты д бір бейнесі деп қарастыруы- 
мызга болады. Бүл жагдайда зобір көрген адамға қатысты әркімнің іс-орекетінід 
орынды ж әне ақылга қонымды екеиін басқа адамдар анықтап түр. Байқағанымыз- 
дай, басқалардыд күбір-сыбырын тыддау да кейде орынды. Б ірак бүл әрекет кей 
жагдайларда, әсіресе тым күрделі жағдайларда жолдан адастыруы да мүмкін. Біз- 
діц қоғамда көпш ілік алдында эмоциядды байқату тәрбиесіздік болып есептеледі. 
Басқаларды д жаиында шынайы табигатымызды жасырып, өзімізді үрейге бой ал- 
дырмаған, онша әбігерленбеген, онша аладдамаған, секстік жагынан бейқам адам 
ретінде көрсеткіміз келеді. М ысалы, стриптиз багдарламасы бар түнгі клубқа жиі 
баргыш тайтындардыд бет-әлпетінен олардыд ш оуға не қызығып, не күйіп-жанып 
түрғанын ешкім байқай алмас еді. Д әл осылай, стоматолог кабинеті алдында отыр- 
ган келуш ілердід сезімсіз жүзінен М арстан келген әйгілі келімсектің өзі еш маза- 
сыздық адғармайтыны ақиқат.

Осы айтылгандарды есте ұстай отырып, Бесінші авенюде қүлап, аягын сындыр- 
ган әйел оқиғасын қарастырайық. Айталық, сіз оқиға болған жерге 10 минуттан соң 
келдідіз. Қатты қиналын жатқан әйелді көрдідіз. Тагы не көрдідіз? Әйелге әншейін 
коз тастап отіп бара жатқан коп адамды кордіңіз. Бүл жағдайға қандай баға берер 
едідіз? Әрине, оған араласудыд қажеті ж оқд еп  шешесіз. М үмкін, бұл соншалықты 
мадызды нәрсе емес болар; мүмкін, ойел мае шығар, не болмаса біреудің рөлін ой- 
нап жатқан болар; кім біледі, бір жерге жасырын камера қойылып, түсіріліп жатқан 
болар, ертед-ак күллі елге көрсегіліп, күлкі болып қаларсыз. Ақыр аяғында: «Мұ- 
ныд бәрі ш ын болса, басқалар неге көділ аудармайды?» -  дси өз-озідізден сүрай- 
сыз. Осылайш а, айналада коп адам болса, олар басцалар көмектесер деген оймен 
мойын бұрмауы мүмкін, сөйтіп, әркім  өз жолымен кете барады.51

53



Көпке умтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

Осы қы зы қ болжамымыз дұрыс па? М ұны анықтау үшін Бибб Л атане мен Д ж у
дит Родин52 «басына іс түскен әйелге» қатысты эксперимент жүргізді. Осы экс- 
периментте сынаққа қатысушы әйел Колумбия университетінің 120 студенгінен 
сауалнамага жауап берулерін өтінді. Содан соң, студенттер сауалнаманы толтырып 
біткен соң келетінін айтып, арасын перде боліп тұрған келесі болмеге кіріп кетті. 
Бірнеше минуттан соң әйел қатерге таи болған адамның рөліне кірді. Студенттер- 
дің кұлагына мынадай дыбыс жетті (магнитофонға жазылып алынған жасырын 
дыбыс еді): әйел орынды ққа шықты, содан соң орындық сынғандай сатыр-сүтыр 
дыбыс естіліп, әйел қатты айғайлап құлап түсті. «Ойбай, аягым!.. Аяғымды қозғай 
алмай қалдым... Ойбай... тобығым!.. Енді қайттім?» деп жылап, ауырсынды әйел. 
Оның қиналған даусы бір минуттай естіліп тұрып, бірте-бірте баяулай берді.

Эксперимент жүргізушілер студенттердің әйелге көмекке келетін-келмейтінін 
анықтағысы келген еді. Сынақтағы мацызды нәрсе -  бөлмедегі адамдардың саны. Бол- 
меде жалгыз отыргапдардың 70 найызы, ал бейтаныс адамдармен бірге отыріандардың 
20 пайызы гана көмекке ұмтылды. Байкагапымыздай, бақылап түрғандар бір адамнан 
көн болса, адамдар әрекет жасаудан тартынады. Бүл құбылысты куәгер әсері деп атау- 
га болады. Оқигадан кейін оңгімеге тартқаида, бөлмеде басқалармен бірге отырған 
куогерлер соншалық қауіпті епггеңе болтан жоқ деп санатанын, олардың бүл шешімге 
келуіне қасындаты адамның енжарлыты эсер еткенін айтқан.

Дженовезе олім іпе куәгерлердің ара түспеуінде қосымша себеп болған шытар. 
М үндай жагдайларда оқиғаны баска да адамның коргенін байқаса, адамдар жауап- 
керш іліктің өзіне де қатысты болатыпын сезінеді. Дженовезе елім ін кәрген әрбір 
куәгер айналадагы терезелерден ж ары қж ы пы лы қтап, басқалардыц да қарап түрға- 
нын байқаған соң, өзін жауаптымын деп есептеген жоқ. Басқалар да қарап тұртан 
соң, әр куәгер полицияға солардың телефон соғып хабарлайтынына сенімді болды 
немесе мүның бэрі өзі емес, басқалар бас ауыртуға тиіс нәрсе деген қорытынды- 
ға келді. Осы байламды тексеру үшін Дарли мен Л атане53 эксперименттік жағдай 
туғызды. Олар адамдарды жеке-жеке бөлмелерге орналастырып, бір-бірімен м ик
рофон мен құлаққап арқы лы  сөйлесуге мүмкіндік жасады. Қатысуш ылар бір-бірін 
кормегенмен, не айтқанын ести алатын еді. Содан соң зерттеуш ілср қатысушылар- 
дың бірі ауырып қалтандай, қолдан эпилепсия талмасын үйымдастырды: олар тас- 
пага жазылып алынган дыбысты ойнатты. Эксперимент жоспары бойынша, қаты- 
сушыиың біреуі оқиға кезінде өзінің ғана қүлаққабы қосулы деп есептеді, екіншісі 
бәрінің де жағдайды естіп-біліп отырғанына сенімді болды. Өзі гана естіп-біліп 
отырғанына сенімді адам басқалар да еститініне сенімді адамдарға қарағанда ко- 
мекке жиі ұмтылды. Естуш ілердің саны артқан сайын комек беруге ынталылар да 
азая берді.

Д ж еновезенің өлім ін коргендер мен Д ар л и -Л атан е  экспериментіне қатысу- 
ш ылардың іс-әрекеті адам атаулыдан түңіліп  кетуге жетелейтіндей. Егер әлдебі- 
реудің оқиғата араласнай, бой тартқаны н корсе, адамдар, ш ынында да, бір-біріне 
комек беруден қаш қақтай  ма, әлде әрекет етудің ж ауапкерш ілігі бір емес, бірнеше
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адамға тең бөліне ме? Олай емсс болар. М үмкін, кей ж ағдайларда адамдар жол- 
дастары на дереу көмек беруге даяр тұраты н болар. Басы мнан откен мына бір оқи- 
га осы мәселеге басқаш а қарауға жол ашады. Бірнеш е жыл бұрын мен Йосемит 
ұлтты қ бағында қы ды ры п жүрдім. Күн кеш кіріп қалған еді. Қалғып бара жатып, 
ер адамның айқайы н естідім. О ны ц не ауырсынғаннан, не қуанғаннан, не тац- 
галғаннан айқайлағаны н түсіну қиы н еді. Б іреулер әнш ейін шулап жүр ме, әлде 
ж олдастары мны ң біреуіпе аю шабуылдады ма, ұғу мүмкін емес. Қаптөсектен әзер 
піығып, басымдағы ш ы м -ш ы ты ры қтан ес жиып, дауыстың қайдан шыққанын аң- 
дамақ болып түрганы мда, ерекш е бір нәрсе кордім. Б арлы қ тұстан ж арқ-ж үрқ ег- 
кен ж ары қтар бір нүктеде топтасып ж аты р екен. Б ұл  айқайлаған адамға көмекке 
асыққан он ш ақты дем алуш ы ны ң қолш амдары ны ң жарығы болып шықты. Қор- 
қыныш ты еш теңе бола қоймапты: туристердің бірі кіш кентай пештен кенет жарқ 
ете қалган оттан қорқы п, айқайлап жіберіпті. Көмектері қажет болмай қалған бас
ка туристер кәдім ғідей окініш байқатты . О лар өз палаткалары на кері ілбіді. Сірә, 
ұйқыға қайта бас қойды-ау... Мен болсам, копке дейін дөңбекш іп үйықтай алма- 
дым. Ғылыми деректерғе сеніп үйренген әлеум еттік  психолог ретінде, мені түні 
бойы бір ой ты гы ры ққа тірей берді: неге сапарластарым өздерін Д арли-Л атане 
экспериментінің қаты суш ы лары сияқты  емес, мүлде бөлек үстады?

Ш ынында да, неге? Екі жағдайдың бір-бірінен айырмашылығы тым бөлек пе? 
Біздің ш атырлы қалаш ықта бұған дейін баяндалган жағдайларда мүлде кездеспе- 
гсн немесе болар-болмас қапа көрініс берген кем дегенде екі фактор болды. Оның 
бірін алдыңғы азатж олда «менің сапарластарым» деген термин арқылы қолдан- 
дым. Ы ақтырақ айтқанда, әнш ейін бір елде, бір аймақта немесе бір қалада бірге 
тұратындарга қараганда, тагдыр ортақтығын немесе тұтастыкты сезінулері бірдей 
мүдделер -  қуаныш, сынақтар жоне шагын гіршілік ету аймағы (мысалы, шатыр
лы қалаш ы қ) біріктірген адамдар арасында күш тірек болады. Осы жайтқа байла- 
нысты екінш і ф актор -  жагдаймен бетпе-бет келуден қашудың мүмкін болмауы. 
Дженовезенің өлім ін көргендер терезеден алыстап, оз баспанасында өздерін бірша- 
ма қауіпсіз сезіне алды. Ал Бесінші авенюдегі адамдар көшеде жатқан дәрменсіз 
әйелдід жанынан өтіп, қалаган жагына кете барды. Д арли -Л атан е экспериментіне 
қатысуш ылар құрбандықпен етене байланысты болган жоқ, олар бұл жерден оте аз 
уақытта қашып кете алаты ны н білді. Ш атырлы қалашықта оқига шектеулі ортада 
болды, сол түні қандай жагдайга таи болса да, демалуш ылар ертеңінде бір-бірімен 
борібір кездесер еді. М ұндай жагдайларда адамдар бір-бірі үшін жауапкершілікті 
мойнына алуга көбірек ынталы болып келеді.

Әрине, бүл әнш ейін пайымдау гана. Йосемиттегі туристердід орекеті арандатуға 
келіңкірегенмен, ештецеге дәлел бола алмайды. Өйткені ол бақылаудагы экспери- 
менттің бір бөлігі болған жоқ. Осындай бақылаудың мәліметтеріне қатысты негізгі 
үлкен мәселеніңбірі -  оқигага қатысқан адамдардың кім екенін бақылаушыныңтек- 
сере алмайтыны. Сондықтан адамдардың бір-бірінен айырмашылығы үнемі олар- 
дың іс-әрекетіндегі ерекшеліктердің ықтимал түсіндірмесі ретінде қарастырылады.
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Мысалы, жаяу саяхаттайтындарды табигаты меи өмірлік тәжірибесіне орай, Нью- 
Йорк тұрғындарына Караганда жұмсақ мінезді, қамқор, адамгершілігі мол деуге бо- 
лады. Мүмкін, олар бала кезінде бойскаут болыи, саяхаттауға да сол кезде қызыққан 
болар. Оларды кішкентай кезден адамдарға көмектесуді үйреткен шығар. Экспери
мент жасаудың бір ссбебі -  осыидай екіұштылықты бақылау. Одан кейін жасалган 
тағы бір эксперимент шатырлы қалашықтағы тәжірибем жайлы болжамдарымды 
қуаттай түседі. Оны И рвипг П илявин мен оиыд әріптестері54 Н ью -Й орк метросы- 
ның бір вагоныида откізді. Экспериментке қатысушы жолауш ылардың көз алдында 
тәлтіректеп барып құлаи түсті. О л пойыз еденінде қозгалыссыз, төбеге қадалған 
күйі жатып қалды. Осы коріністі экспериментш ілер түрлі жағдайда 103 рет қайта- 
лады. Барлығының дерлік нәтижесі бірдей болды: адамдар «науқасқа» апыл-ғүпыл 
комекке үмтылды. Әсіресс «қүрбаи» қатты ауырсынған түр көрсеткеиде, бұл жай 
қатты байқалды: 95 пайыз жағдайда әйтеуір біреу дереу көмек қолын созды. Тіиті 
«құрбанныц» қолыиа ботелке үстатып, ішімдіктің иісін мүцкітіп қойғанда да, ол 50 
пайыз жагдайда тез комек алды. Дарли мен Латане экспериментіне қатысушыларді- 
кімен салыстырғанда, метродағы жолауш ылардың іс-әрекетіне куогерлердің саны- 
ныц көптігі не аздығы эсер еткен жоқ. Адамдар аузы-мүрнынан шыға толган пойыз- 
да да (ол жерде жауапкершілікгі көп адам ала алар еді), бос деуге болатын пойызда 
да жылдам ж әнс дсреу комектесті. Комекке келгеи адамдар Н ы о-И орк тұрғындары 
болса да (Дженовезенің окиғасында да, Бесінші авенюде де, Д арли -Л атан е экспе- 
рименттерінде де), олар Йосемит ұлттық паркіндегіге үқсай қоймағанмен, шатырлы 
калашыктағы жағдаймен ортақ белгілері бар ортада болды: (1) метроның бір ваго- 
ғіында келе жатқан адамдарда ортақ тағдырластық бар; (2) олар «құрбан» тап болған 
жағдаймен бетпе-бет келгендіктен, тез шешім табуғ-а гиіс болды.

Көмскке үмгылуга ынтаны қалай арттыруға болады? Осындай төтенше жағ- 
дайға тап бола қалсаңыз, санаңызға дереу үялап үлгеретін сүрактарды қарастырып 
көріңіз. Ж агдай, расында да, ауыр ма? М енің араласуым қажет пе? М еніц көмеғім 
өзіме қиын болмай ма? Комек коп шығынды қажет ете ме? Көмегім зардаи шеккен 
адамға пайда әкеле ме? Сол жерден тез кетіп қала аламын ба? С іздің бүл жағдайғ'а 
реакцияцыз осы сұрақтардың әрқайсысына беретін жауабыңызға байланысты.

Көмск көрсетудіц бірінші алғышарты -  жағдайдың ш ынында да төтенше әрі 
ауыр екенін анықтап алу. Б із сырттап түргағі куәғерлердің әрнені бір айтуының озі 
басқаларға жағдайдың төтенпіе екепін анықтауға кедергі келтіретінін байқаймыз. 
Әйтсе де куәгерлердің түрлі жорамалы жағдайды басқаш а бағалауға осе.р етуі де 
мүмкін. Леонард Бикман өткізген экспериментте,55 арнайы кабиналарда құлакқап 
киіп отырған студент қыздар түрлі дыбыстарды, сосын зардап ш еккен адамнын, 
даусын, артынш а осыиың бәрін көріп тұрған куәгердің жанұш ырган айқайын ес- 
тиді. Куәгер оқиғаны тым төтенше секілді етіп жеткізгенде, экспериментке қаты- 
сушылар жылдам көмекке келді. Керісінше, куәгер жағдайды салғы рт багалағанда, 
қатысуш ылар жәрдем беруге асыққан жоқ. Төтенш е оқиға канніалық түсініксіздеу 
болса, комек беру мүмкіндігі сонш алык жоғары болады.

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

56



Конформдылык

Ж ағдайды ң төтенше екенін анықтап алу -  бірінші қадам. Ал іске араласудың 
жауапкершілігін өз мойныңызға алу екінші кадам болуга тиіс. Куәгерлер өз жауап- 
кершілік сезімін тұнш ықтыра алмаған кезде, баска біреудің комек беруін күтпей- 
ақ, өздері жәрдемге асығады. Адамдар қиын жағдайды әздері ғана көрііі тұрғанына 
сенімді болгаи кезде комек қолы н ойланбай ұсынатынын Д арли мен Латане экс- 
периментін (53-сілтемені қараңы з) келтіре отырып сипаттадым. Бикман экспери
мент! ндс қатысуш ылар жағдайдан басқалардың хабардар екенін білсе де, олардың 
іске араласуға мүмкіндігі ж оқ екенінс сенімді болды. Д әлірек айтқанда, студент 
қыздардың біразына інгкі байланыс арқылы даусы естіліп түрган қатысушылар- 
дың көрші кабинада отырғаны белгілі еді. Ал басқа қыздарға естілген дауыстардың 
бірі («қүрбанга» тиесілі дауыс) корші боліктен жетіп жатқаны, қатысушылардың 
жоие бірінің даусы көрші ғимараттан естіліп түрғаны айтылган-ды. Адамдар бас
ка куәгерлердің көмектесе алмайтыны белғілі болған соңғы жағдайда, яғни естіп 
отырған тағы бір катысуш ының алыста ексніне сенімді болганда, комекке бірінші 
болып жетуге тырысқан. Өзінен басқа ешкім киын жагдайды кормегеніне сенімді 
болғандар секілді, оз жауапкерш ілігін басқаның мойнына арта алмағандар да іске 
дереу араласып кетті.

Ж ағдай өте қиын ж әнс оған араласудан басқа жол ж оқ екені байқалып тұрса 
да, адамдар оның отеуі ауыр болатынын сезсе, азы рак көмектеседі. Пилявиннің 
сәл өзгертілген бір экспериментінде56 «сырқат жан» метрода қүлап бара жатып, 
байқатпай аузындағы қызыл бояуды төгіп жібереді. Сырт қарағанда, ол қансырап 
жатқандай корінетін еді. Ж асанды қан жағдайды бұрынғысынан да қиындатып 
корсеткеніне қарамастан, бүл сәтте әнш ейін қүлаган жағдайға қарағанда көмек аз 
берілген. Демек, көмекке асыққандардың біразы қанды коріп қорқып кеткен немесе 
«сыркаттың» осы кейпі оларды қатты шошытқан. Ал кейбір түкке түрмайтын жаг
дайды ң өзі адамдардың көмек беру ниетін тежеуі мүмкіи. М үны Джон Дарли мен 
Даниел Батсонның зерттеуі57 аны қ байқатты. Олар Принстон теологиялы қ семина- 
риясы дінтануш ы студеиттерінің бір тобын көркем сөз оқуға шақырды. Э р студент 
жеке бөлмеде отырыгі дайындалды, содан кейін ол басқа ғимаратқа барып даусын 
жаздыруға тиіс еді. Эксперименттің осы кезеңінде қатысуш ылардың бір бөлігіне 
кешігіп жатқаны, мейлінш і асығуы тиіс екені айтылды. Екінші бөлігіне борі кестеге 
сай екені, үшіншілеріне әлі де уақы т бар екені хабарланды. Студенттер дыбыс жазу 
студиясы орналасқан басқа ғимараттың дәл кіреберіс есігінің алдынан басы салбы- 
рап, козі жұмылгап, тоқтаусыз жотеліп қүлап ж атқан адамды көреді. Асығып бара 
жатқан студенттердің басым бөлігі қиыи жагдайга тап болған адамның касынан 
бөгелмей өтіп кеткен, ал «кестеге сай» немесе уақыты бар қатысуш ылардың жар- 
тысынан астамы комек беру үш ін іркілген. Асыққандардың 10 пайызы ғана сырқат 
адамға қол ұшын созған. Ең қызығы, олар оқитын көркем соз «М ейірімді самария- 
лык» туралы өсиет сді.

Комек бере отырып, адамдар шыгынды гана емес, өздері бере алатын ықтимал 
пайданы да естен шығармайды. Ш ынында да, пайда беретінін білсе, адамдардың
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бір-біріне комекке сенімді түрде ұмтылатынына дәлел к ө і і .58 Мысалы, бір экснери- 
ментте Роберт Барон59 мынадай жайтты анықтады: қатты ауырсынып түрған адам- 
ның азабын куәгср өзі араласса ғана жеңілдете алатыпыи білсе, ауру күшейген сайын 
ол көмекке тезірек үмтылады. Ал куәгер өзінің көмегі азапты жеңілдететініне сенімді 
болмаса, сырқат адам қанша қатты ауырсынса да, жәрдемге аса күлшына қоймайды. 
Осы нәтижелердің мәнін түсіну үшін біз эмпатия үгымыи қолдануга тиіспіз: ауруын 
қатты ауырсынған басқа адамды коргенде, біздің жағымсыз ф изиологиялы қ реакция 
сезінуге бейімдігімізді эмпатия үгымы аясыида қарастыруга болады. Адам қаиша- 
лыкты қатты ауырсынса, жағымсыз сезіміміз де соншалықты күшті болмақ. Біз осы 
сезімді сырқат адамга комектесу арқылы немссе жағдайдан психологиялық тұрғыда 
қашкақтау арқылы азайта аламыз. Егер көмектесе алатынымызды сезсек, адамның 
ауырсынуы күшейген сайын жылдам әрекет етеміз. Ал еш комек бере алмайтыны- 
мызға сенімді болсақ, сырқат адам қатты ауырсынғанына қарамастан, біз жағымсыз 
сезімді азайту үшін бойымызды аулақ үстауға тырысамыз.

Осы сәтке дейін біз сырқат адамға комектесу шешіміне орай пайда болатын түсі- 
нікке ерекше назар аудардық. Эмпатияны талқы лау кезінде байқағанымыздай, куә- 
гердің жеке пайда мен көмек беруден бас тартудан коретін ш ыгынды да карастыра- 
тыны айдан анық. Сы рқат адамның азабын корген кезде туындайтын ж айсыздық 
куәгер жағдайды аса қауіпті емес деп немесе бірден кірісіп кетудің қажеті ш амалы 
деп есептегенде азаюы мүмкін. Куәгер қалыптасқан жағдайдан тез бой тартып кете 
алатып болса да, комектесу мүмкіндігі азаяды. Дегенмеп куәгердід ауыргаи адам- 
мен байланыс сезіміи арттыра түсетін бірнеше фактор да бар. Бұл сезім оқиғадан 
бойды ала қашудан гежей алады. Ө з отбасын құтқару үшін бәрін істеген -  өрте- 
ніп жатқан ғимаратқа қойып кеткен немесе зымыраған коліктіц жолына тосқауыл 
болған адамдар ж айлы  түрлі әңгімені бәріміздің естігеніміз шындық. Қиындыққа 
тап болған адам ең ж ақын жандарымыздыц бірі болса, ерекш е тілектестік таныту- 
ға жәие жауапкерш ілікті көбірек алуға бейімбіз. Кейде мүндай байланыс үстірттеу 
болуы да мүмкін: мысалы, кейбір адам өмірлік көзқарасы озінікімен көбірек үйле- 
сетін адамдарға жиі көмек береді. 1971 жылы Вашингтонда президент Н иксонның 
Вьетнамға қатысты саясаты на қарсы ш ерулер отіп жатқаи кезде, Питер Сюдфелд 
пен оның әріптестері60 козқарас үйлесімділігі мсн көмеккс келуғе әзірлік арасын- 
дагы байланысты зерттеу үшін эксперимент жасады. Олар жас әйелді арнайы да- 
йындап, шерушілерден өзінің сырқат досына комек беруін сүратты. Бір жагдайда 
сырқат адамның қолында «Н иксон кетсін!» ден жазылған, екінш ісі жағдайда «Ник- 
сонды қолдаймын!» деп жазылған плакат бар еді. Ш еруш ілер Н иксонды «қолдау- 
шыга» емес, өздерімен пікірлес сырқатқа кобірек комектесті. Қорытынды мынадай: 
бүған дейін Йосемит ұлтты қ багыпдагы шатырлы қалаш ы қта және метродағы экс- 
периментте болған оқиғаларды таразы лау кезінде ескерткенімдей, адамдар гағдыр 
ортактыгын сезінсе, комекке тез ұмтылады. Дегенмен мүндай ортақ тәуелділік сезі- 
мі біздің қоғамда оп-оцай теріске шығарылады: Дженовезе өлтірілген кезде 38 куә- 
гердің: «Бүл іске араласқым келген жоқ» дегеніндей пікір басым бола салады.

Көпкс ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік пеихологияга кіріспе
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Конформдылык

Эксперименттер этикасы туралы ескертпелер
Ақиқатқа жету жолында олеуметтік психологтер сот сайын адамдарды оте ауыр сы- 
нақтардаи өткізіп отырады. Осы тараудың өзінде-ақ мен қагысуш ылардың өздері 
көрген оқиға мен оны басқалардың мүлде өзгеше түсіндіруінен түрлі дау туындаға- 
нын айтып өттім. Онда қатысуш ылар қатты қиналып отырған «қүрбанды» жоғары 
кернеулі токпен сынауға тиіс болды; метрода аурудан азап шеккен адамның халіп 
көзбе-коз коруге тура келді.

Бұл тәж ірибелер қатаң этикалы қ мәселелердің бетін ашады. 9-тарауда этикага 
козқарас кеңірек сипатталады. Ал мұнда негізгі екі мәселені аміып айтсақ жеткілік- 
ті: бірінші, бұл салада қатысуш ыны ықтимал залалдың бәрінен қорғау жауапкерші- 
лігі эксперимент жасауш ының мойпында. Экспериментш і сыиақ біткеннен кейін 
де қатысуіпының көңіл күйі әу бастағыдай болуын қамтамасыз етуі тиіс. Ол үшін 
эксперименттің негізгі бөлігінен де арты қ уақыт пен күшті талап ететіи пікірлесу, 
талдау процедуралары қажет болады.

Экспериментш ілер жүріи өтуге тиіс этикалы қ жолдың қылдай жіңішкелігін ес- 
керсек, оларға осындай тәжірибемен айналысу неге қажет? Бұл сұраққа жауап іздей 
отырыи, мен екінші этикалы қ мацызды мәселеге келіп тірелемін: олеуметтік пси
хологтер үшін этикалы қ мәселе біржақты гана шаруа емсс. ПІынайғ>і мағынасында 
олар оздерініц зерттеу маш ығын адамзатты кемелдепдіру мақсатыида адам іс-әре- 
ке'гі жайлы біліміміз бен түсінігімізді арттыру үшін пайдаланулары тиіс. Қысқаша 
айтқаида, әлеуметтік психологтердің қоғам алдында этикалы қ жауапкерш ілігі зор. 
Олар эксперим ентах  зерттеулер жасамаса, өздерінің маңызды миссиясын атқара 
алмайды. Ә леуметтік психологтер дилеммаға тап болып отырады: олардың қоғам 
алдындагы ортақ этикалы қ жауапкерш ілігі экспериментке қатысушыныц әрқай- 
сысының алдындагы пакты этикалы қ ж ауапкерш ілікке қайшы келуі мүмкін. Бүл 
қайш ылы қ конформдылык, тіл алу, комек беру, т.с.с. мадызды моселелерді зерттеу 
кезінде тіпті арга түседі. Сондықтан зерттеудің: (1 ) қоғамға ықтимал пайдасы мей- 
лінш е көи болса; (2 ) жекелеген қатысушы үшін жайсыздық, алаңдауш ылық немесе 
ренішті сонш алы қ туындатуы да мүмкін. Бүл тақырыпты толы қ карастыру үшін 
9-тарауды оқуыңызга болады.
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Бұқаралық 
коммуникация, 
үгіт-насихат және 
иландыру

Біздің бұқаралы қ коммуникация дәуірінде өмір сүріп жатқаны мы з күмәнсіз ақи- 
қат. Трю изм ешқаш ан мұнша айқын болған емес. XXI ғасырда ғаламтор әлемді 
«жаһандық ауылға» айналдырды. Ш ындығында, бүл өзгерістің жылдам болтаны 
сонш алық -  ш ексіз ақпаратқа қатардагы азамаг қазір қол жеткізе алатыны на сая- 
саткерлердің өзі бейімделіп үлгерген жоқ. М ысалы, 2006 жылы баспасөз мәслиха- 
тында АҚШ  Қорғаныс министрі Дональд Рамсфелд Ирактағы сотые оңай болаты- 
нын еиікім еш уақытта айтпағанын мәлімдеді. Бірнеш е сагаттың ішінде мыңдаған 
азамат онлайн желісіне шыгып, Рамсф елдтің торт жыл бүрын И ракқа шабуылдау 
қарсаңында сотыстың бірнеше ай ішінде аяқталатыны н айтқан мәлімдемесін жарқ 
еткізді. 2008 ж ы лы президент сайлау науқанында жетекш і болып, бірнеше рет сая- 
си әпенді ретінде бағаланған Джон М акКейн 2010 жылы берген сұхбатында: «Мен 
өзімді ешқашан әпенді деп есептсгсн емеспін» деп мәлімдеді. Сол күні-ақ ингер- 
неттіц YouTube арнасында, бұрыны рақта болса да, М акКейннің өзін-өзі әпенді деп 
атаганы бейнеленген көптеген бейнеүзік пайда бола кетті.

«Ж аһанды қауы л» интернеттен басталған жоқ. А ҚШ -та әрбір үйде кем дегенде 
бір теледидар бар. Егер баламалы ақпаратты қ шектеу іске қосылса, халы қ қажет 
жағдайда сондай «диетага отырғызылуы» мүмкін. Осы құбылыстың бірнеше гра- 
ф икалы қ мысалы н және оның кейбір салдарын корсетуге рұқсат етіңіз. 1977 жылы 
алғаш рет америкалы қ теледидар оз блокбастерлерінің м ини-сериялары н үсынды. 
130 м иллионная астам корермен АҚИІ-тағы афроамерикалы қ отбасының бірнеше
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Бұкаралык коммуникация, үгіт-насихат және иландыру

буын ұрпағының өмірін қамтыған, Алекс Хейли романының желісімен Эй-Би-Си 
студиясында түсірілген «Тамырлар» (Roots) ф ильмінің кем дегендс бір сериясыи 
кору үшін қабылдагыш тарын қосатын еді. Ф ильм  қара нәсілді америкалықтар та- 
рихын терең сезінуге ж әне олардың өз тарихы на мақтаныш пен қарауына кәдімгі- 
дей әсерін тигізіп, көпш ілік ортасында ж ы лы қабылданды. Алты жыл откен соң, 
дол сол Э й-Б и-С и  студиясы, А ҚШ -қа жасалған ядролы қ ш абуылдың салдарын 
габиғи түрде жогары деңгейде бейнслеген «Келесі күні» (The Day A fter)  фильміп 
экранға шығарды. 1983 жылдыц қараша айында 40 м иллионная астам отбасы өз те- 
ледидарын қосты -  мүндай көрермен аудиториясы біз болжағаш іап әлдеқайда көп 
еді. Корсетілімнен бір апта бүрын «Келесі күні» фильмі америкалы қ басты жур- 
налдардыд мүқабасынан жарқырай көрініп, түрлі әцгіме өзегіне айналған болатын. 
Киножұлдыздар, физиктер, саяси кошбасш ылар (іш інде президент те бар) туынды- 
та көзқарастарын білдіріп, оның қалай эсер етуі мүмкін екенін айтыи жатты.1

«Келесі күні» фильмі туындыны көрмеген, әнш ейін дабыр-дүбырдан қүлағы 
шалған адамдарға да ықпал етті. Ф ильм  тұсаукесерінен соң адамдар ядролы қ со
тые туралы жиі ойлана бастады, оның туындап кетуі мүмкін екенін айты п жүрді, ал 
одан аман қалатыны на көпшілігі сенбеді. Бүдан бөлек, фильмді көргендер де, көр- 
мегендер де ядролы қ соғысты болдырмау үшін ядролы қ қаруды өндіруді тоқтатуды 
қолдауға ж әне басқа да антиядролы қ қозғалыстарга қатысута әзір екенін білдірді. 
Бүл ниет, әрине, «Келесі күні» ф ильмін көрген адамдарда күштірек болды. ІІебары 
екі сататтьщ премьера америкалықтарды ң басым бөлігіне ерекше ы қпал етіп, олар- 
дың пікіріне ж әнс ядролы қ согыстың алдын алу үшіи, бір дүрыс іс-әрекетті қолға 
алу ниетіне де әссрін тигізгені таңдай қақты рарлы қ жатдай болды.2

Сонымен бірге телекөрсетілімнің қарапайым екі сағаты көрермендердің басқа- 
лармен ниеттестігін төмендетіп, мейлінше кері эсер ете алады. 1974 жылы Си-Би- 
Эс телестудиясы «Айқайла: Зорлагі жатыр!» (Cry Rape) ф ильмін экранға шытарды. 
Бүл фильмде зорлы к қүрбанының қылмыскерге қарсы сот ісін қозгауга бел буу ар- 
к,ылы,зорлаудан кем түспейтіи үлкен қауін-қатергебасы нтіккені анықкорсетілетін 
еді. Туынды ж елісінде қылмыскер бозбалаға топ м інәйілік корсете отырып, эйелдің 
өзі опың басын айналды рғаны на аны қдәлелдер  ұсынады. Осы ф ильм  түсаукесері- 
нен кейінгі бірнеш е апта ішінде зорлы қж өнінде полицияға ш агымданушылар саны 
күрт азайды: киноны  көрген құрбандар оздеріне полицияны ң сенбейтінінен қатты 
қорыққаны күм әнсіз еді.3

1995 жылы он милл ионға ж уы қ корермен кісі олтіргеи О.Дж. Симпсонның қыл- 
мысына қатысты сот ісін қарап, бірнеше ай бойы теледидардан көз алмады. Осы 
кезеңде қос гараптың адвокаттары істің әрбір деталі бойынш а өздерінің сараптама- 
лы қ қорытындысын ұсынып, теледидардан сөйлеп жатты. М илиондаған көрермен 
тіпті тойымсыз еді, олар бүтан дейін осынша үзақ сот процесін тамашаламағандай 
қүнықты. Ақырты шешім ж арияланып, Симпсон мырза кінәсіз деп танылганда, біз 
елдің сонш а зор нәсілдік бөлініске түскенін аны қ байқадық. Қара нәсілділердің ба
сым бөлігі үкімді эділ деп есептеді, ал ак  нәсілділердід көпш ілігі оны соттыд қатесі
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деп жатты. С ы рт Караганда, ақ  нәсілділср мен кара нәсілділер екі бөлек оқиғаны 
көргендей эсер туындады.

Содан кейін -  11 қыркүйек. Телекорермендер Д үниеж үзілік сауда орталығы- 
кың егіз мүнарасының қирауын канша рет көрді? Құлаған гимараттардың, ацыра- 
ған адамдардың, батыл қүтқаруш ыларды ң ж әне кайғырган туыстардың бейнеле- 
рі америкалықтардың санасында мәңгі сурет болып қалары сөзсіз. Сондай-ақ осы 
ж айт терроршыларга деген аіну-ызамызға, патриотизмімізге, согысқа баруга әзірлі- 
гімізге және, окініш ке карай, кейбір адамдардың мүсылмандарга қатысгы негізсіз, 
таптаурын сенімдеріне катты ықпал етті.

Иландыру әрекеттері
Біз бүқаралы қ коммуникациялар дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Ш ындыгында, 
бүган тагы бір косарымыз бар: біз казір жаппай иландыруға құлшынған дәуірдің 
адамдарымыз. Радионы немесе теледидарды косқан сайын, кітап, журнал, газет бе- 
тін ашқап сайын немесе интернетке кіре калсақ, әлдекім  бірдеңе үйреткісі, әлдеқан- 
дай бір өнімді сатып алуға үгіттегісі, олдебір кандидатка дауыс беруге шақыргысы 
немесе бірдеңенің дұрыс, дәл әрі одемі нұсқасыпа жаздырғысы келеді. Бүл мақсат 
жарнамаларда андагайлап түр: сипаты ұқсас тауар (мәселен аспириннің, тіс паста- 
сы немесе жугыш заттардың) оидірушілері, біз солардың заттарын сатып алуымыз 
үшіп, қомақты каражатты шыгындайды. Б ірак бұқаралы қ ақпарат құралдары ар- 
қылы жасалатын ықпал сонш алы қ сорақы болуы тиіс емес. М ысалы, «Тамырлар> 
немесе «Келесі күні> фильмдерінің немесе О.Дж. Симпсон дәлелдерінің әсері -  
әдеттегі деректі немесе корксм киноленталарды ң ж әне шынайы сот процестерінің 
әсерінен әлдеқайда асып түсіп жатты. М үндай ықпал оте нәзік, тіпті абайсыз істел- 
гендей көрінуі мүмкіп. Зорлы қ туралы фильмнен байқағанымыздай, коммуника- 
торлар бірдецені «сатуға» тікелей әрекет жасамаган күннің өзінде, біздіц айналаға 
қалай карайтынымызға ж әне өміріміздегі маңызды оқигаларды қалай қабылдайты- 
нымызга эсер ете алады.

Объективті болып көрінетін бір нәрсені, мысалы, жаңалықтарды қарастырып 
көрейік. Ақпарат агенттіктері бізге бір нәрсе сатуға тырыса ма? Әрине, олай емес. 
Алайда тележ аңалы қ өндіруш ілер қандай ж ацалы қты ң әсері барыи ж әне адамдар 
қанш алық соның ықпалына ұш ырайтынын апықтау арқы лы -ақ біздің пікірімізге 
қатты эсер ете алады.

1991 жылы Родни Кинг есімді жүргізуші жол ережесін бұзғаны үшін тоқтаты- 
лады. Лос-Анжелестің бір топ полициясы оны ұстаган кезде аяусыз үрып тастайды. 
Сол ауданның бір түргыны оқиганы бейнекамераға түсіріп алған. Бүл жазба бү- 
кіл елге бірнеше апта бойы теледидардан қайта-қайта корсетілді. Бүдап соң, 1992 
жылдың көктемінде алқабилер соты полицейлер әрекетінде қылмыс ізі жоқ деп 
тапқанда, Лос-Анжелестің орталыгында Америка тарихында болмаган тәртіпсіз- 
дік бой көтерді. Тәртіп қалпына келтірілгенш е 53 адам өлтіріліп, екі мыңға жуы қ
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адам ауыр ж арақат алды. Лос-Апжелестің одтүстік орталыгындағы кварталдар тү- 
гелдей ортке оранып, одан келген шығын миллиард доллардаи асып кетті. Әрине, 
дүмпудің себебі көп болганы түсінікті. Негізгі қозғаушы күш -  адамдардың мұндай 
қаталдықты тым көп көргені болғаны сөзсіз, содан кейін де олар сот шешіміне на- 
разылық білдірді.

Тележ аңалықтардың қуаттылығын ескерсек, мынадай сұрақ қойғанымыз дұ- 
рыс: теледидардың жаңалықтар бағдарламасы үшін сюжет таңдауда қандай фак- 
торлар шешуші болып саналады? Ж ауап табу оцай емес, дегенмен негізгі фактор- 
дың бірі -  корерменді қы зықты ру екені анық. Сырттагы біреу емес, Британ хабар 
тарату корнорациясы (Б и -Б и -С и ) дирскторыныц өзі гележацалықтар ойыи-сауыц- 
тың бір түрі екенін айтқан ж оқ па? Ж ақы нда жүргізілген зертгеулер көрсеткен- 
дей,4 ақпарат бағдарламаларын жоспарлайтындар корермендерге қандай жаңа- 
лықты көрсетіп, қандай бейнежазба қатарын үсынуды шешпес бүрын, қолындагы 
материалдың сауық ретіпдегі құндылыгын ескере отырып шешім қабылдайды. Су 
астында қалған қаланың кадрлары таскыпның алдыи алу үшін бөгет салып жатқан 
адамдар кадрына қарағанда әлдеқайда «қызыктырақ». Ойткені күрылыс барысы 
көрерменді тарта коймайды ғой. Б ірақ богет жайлы ақпарат барлы қ жаңалықтан 
маңызды болуы мүмкін.

Ф утбол матчының теледидардағы картинасы көрнектірек болғандықтан, ол 
шахмат сияқты бірсыдырғы тыныш  ойынға қарағанда жиірек көрсетіледі. Ж аппай 
тәртіпеіздік, бомбалау, жер сілкіністері, кісі өлтіру ж әне басқа да зорлық-зомбы- 
лы қ әрекеттері бір-біріне көмектесіп нсмесе зорлық-зомбы лы қты ц алдын алу үшін 
еңбектенім жаткан адамдар жайлы жаңалықтарга қарағанда, эфир уақытының үл- 
кен бөліғін иеленуі өте мүмкін. Осылайша, тележаңалықтар бағдарламалары лаң- 
кестер, наразы лы к білдірушілер, ереуілш ілер мен полицейлер сияқты жеке түлга- 
лардың агрессиялы қ орекетіне кобірек назар қояды, өйткені бейбіт және байсал- 
ды адамдар образынан горі, жанын жұлып жеп түрғандардікі әлдеқайда көрілімді. 
Сондай-ақ адамдар негативті ш ақыруға бейім. Ж ақы нда Роджер Джонсон5 алты 
ай бойы ірі жоне жергілікті желілер таратылымын коса отырып, телевизиялы қ жа- 
цалықтар багдарламаларының мазмұнына талдау жасады. Тарихи аукым және та- 
рихты зерделсуге кеткен уақьғг ауқымы тұрғысыпан қарағанда, зорлық-зомбылық, 
қақтығыстар ж әне адамдар тартқан азаптар жаңалықтарда үстем мәнге ие. Олар 
барлы қ ақпаратты ң 53 пайыздан астамыи алады. Сонымен қатар Джонсон тым қа- 
тыгез оқигалар туралы эфирде борінен бүрын хабарланғанын анықтады. Демек, бүл 
жайт күннің ең маңызды жаңалыгы қатыгез оқиғалар екенін нүсқап түрған жоқ па? 
Дж опсонның талдауы карт журналистің «Қансыраған кош бастайды» ( I f  it bleeds, it 
leads) деген мақалындагы ақиқатты әйгілеи тұр. О л жергілікті жаналықтарда «кан- 
қүмарлық» тым өршін түргапын анықтады, онда әдеттегі жаңалыктардыц 80 пайы- 
зы зорлы қ-зом бы лы қпен  қы лмысты хабарлауға арналған. Осындай күйде үсыныл- 
ған ж ацалықтар айналамыздың шынайы көрінісі емес екені анық. Бүл бұқаралық 
ақпарат құралдарын басқарып отырған адамдардың мейірімсіздігінен немесе бізді
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алдап-арбағысы келетінінен емес, олардың біздің көңілімізді аулағысы, сөйтіп на- 
зарымызды жаулап алғысы келетінінен болса керск. О лар көрермеидерді қызық- 
тыра түсуге тырыса отырып, бізге еріктен тыс ықпал етуі мүмкін. Ягни адамдардың 
бүрынғыға қарағаида катал бола түскенінс көзсіз сеніп қалуымыз ғажап емес. Мұн- 
дай жағдайда біздің наразылығы мыз оріпи түсіп, көңілім із жабығып, заман хура
лы терең ойга батыи, ел болаш ағынан түңіле бастауымыз да мүмкін. Ақыр аяғында 
мүның бәрі сайлауга қатысуымызға, ірі қалалардың орталыгы на барсақ деген ние- 
тімізге, басқа үлттарға деген козқарасымызга ж әнс т.б. кері эсер етеді. б-тарауда 
мұндай ыкпалдың адамды қаталды ққа жетелеуі мүмкін екені баяндалады.

Әрине, кейбір зорлы к-зом бы лы қ оқиғалары оте маңызды ж әне ол туралы ке- 
ңірек айткан дұрыс. Бүрын айтып откенімдей, 11 қыркүйектегі оқиғадан кейін 
америкалықтардың басым бөлігі теледидар алдында тапжылмай отырды. Олар 
не болып ж атқаны н білгісі келді, жағдайдың толы қтай құқы қ қорғауш ылар бақы- 
лауында скеніне көз жеткізуге тырысты. Көпш ілігіміз егіз-мұнараныд құлағанын 
теледидардан бірнеше рет кордік. Кабельдік ж аңалы қтар арнасы осы оқиғаны тәу- 
лік бойы көрсетті. Сол уақы тта ел азаматтары ның калауы қандай болғанын қалай 
біле аламыз? Ш абуылдан кейінгі екі апта ішінде CNN арнасын қараған адам саны 
667 пайызға артса, New York Times газетінің 12 қыркүйектегі саны 10 қыркүйектегі 
нөмірге қарағанда 250 мың дана коп сатылған.6

Хабардар болу орқашанда жақсы, ал хабардар етуде бүкаралы қ акпарат қү- 
ралдары мацызды рөл агқарады. Б ірақ оныц өзі эсер ету үшін жеткіліксіз болуы 
мүмкін. Дүркінділік одейі жасалуы да, жасалмауы да ықтимал, дегенмен жиі қайта- 
ланып көрсетілетін оқиғалар қарым-қатынас пен пікірді де қалыптастырады. Егіз 
мүнараның қүлаған сәтінің қайта-қайта корсетілуі, арналар жаңалықтарында қай- 
талана берген жауыигерлік ұрандар («Террорга қарсы соғыс», «Америка күресіп 
жатыр!») көрермендердің эмоциясы н коздырып, И ракқа басып кіру шешімінің дү- 
рыс-бүрыстыгы жөніндегі кез келген ш ынайы нікірталасты ң туындауын азайтуға 
кызмет етті. Оны айтасыз, 2001 жылдың 11 қыркүйегінен бір жыл өткен соң, пре
зидент Дж ордж Буш әйтеуір бір сылтаумен Саддам Хүсейнді «әл-Қаида» лацкес- 
терімен байланыстыра алғанда, оның И ракқа басып кіру туралы өкілеттігі туралы 
өтініші -  онпозицияны ң сыбырға үқсас қана болмашы қарсылығымен -  Конгрсс- 
тен өтіп кетті. Б іздің кітабымыз саяси трактат емес, әлеуметтік психология кі габы. 
Мен бүл саясаттың дүрыс-бүрыстыгына түсініктеме бермеймін. М еніц ойымша, де
мократия жағдайында маңызды шешімдер, мысалы, соғыска бару-бармау шешімі, 
ұтымды қоғамды қ пікірталастар болса ғана онды болады. Көбінесе жаңалықтардан 
туындайтын қуатты эмоция үтымды шешім қабылдауға кедергі жасайды. Герман 
Геринг атап көрсеткендей, Адольф Гитлердің негізгі көмекшісінің бірі олім жаза- 
сына кесілгенде былай деген: «Адамдар әрдайым көіігбасшылардың саудаласуыиа 
қатыстырылуы мүмкін. С із тек оларга шабуыл басталып кеткенін айтып, бітімгер- 
шілерді патриотизм мен елге қауіп тондіріп жатқаны үшін айыптасаңыз болғаны. 
Осы тәсіл кез келген елде оң нәтиже береді».7
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Медиаіндеттер
БАҚ үстемдігі эм оциялы қіндетдеген атаумен белгілі қүбылысқа көбірек дәл келеді. 
Мысалы, 1982 жылдың қазан айында Чикагода тайленол дәрісіне араластырылған 
цианидтен уланыгі жеті адам кайтыс болганда, осы оқиға үлтты қ бүкарал ық ақпарат 
қүралдарында кеңінен талқыланды. Бірнеш е күн бойы бүл оқиға жөнінде ақпарат 
бермеген радио немссе теледидар, газет қалмаган-ды. Әрине, жағдай тым қасіретті 
әрі ерекше еді, сол себепті оны кошіре беру де оңай болатын. Ж ұрт алдында кеңінен 
талқылаудың салдары да көі і күттірген жоқ: елдің түрлі қалаларында тіс пастасынан, 
көз тамш ыларынан, тынысты ашу тамшыларынан, ас содасынан, тіпті хот-догтан 
улану оқигалары жиілей бастады. «М аймылдың улануы» деп бірден айдарланған 
бүл дүрлігу бұқаралы қ ақиарат қүралдарының ж аңалықтарынан түскен жоқ. 
Осыган қатысты қоғам реакциясы спираль эффектісімен өршіді: көп адам тамағы 
мен іш құрылысында ауру белгілері байқалып түрса да, күйген жоне уланған кез- 
де көрсетілетін медициналық комекті қажетсініп дүрлігіп кетті. Ж алған дабылдар 
белгілі бір өнімдерден ш ын улану жайттарынан жеті есе кобейді.8 Бүл оқиғалар 
Хэллоуин қарсаңында болғандықтан, коп қалаларда ш енеуніктер балаларга тәтті 
оперуге тыйым салды. О лар әлдекімдердің кәмпиттерді улап, шынында да олімге 
душар етуі мүмкін екенінен қауіптенген еді.

Чикагодагы улану оқиғалары бір адамның орекеті болуы әбден мүмкін еді. Одан 
кейінгісінің барлыгы осы жайттыц үздіксіз насихатталуынан туындады. Дегенмен 
улану оқигалары, бір жацалықтар қызметі айдарлағандай,9 «емі ж оқ індет» және 
бұл іидет «сырқат» қоғамның, «есінен адасып бара жатқан» елдің симптомы деген 
пікір тарап кетті. Коп газет күлкілі жагдайға тап болды: әуелі, олар шын улану оқи- 
галарынан сенсация жасады, кейін осындай шудың тсріс салдарын талқылаган са- 
рапшылардыц сыни нікірін дабыра етіи жіберді.

Бірнеше жыл өткен соң, Н ыо-Джерсиде төрт жасөспірім өз-өздеріне қол жүм- 
сауға келісіп, жоспарларын іске асырады. Осы оқигадан кейінгі бір анта ішінде 
Орта Батыста екі жеткінш ек те осындай себештен мәйіттері табылған. Әрине, бұқа- 
ралық ақпарат қүралдарында жастардың өз-өздеріне қол жұмсауына байланысты 
мазасыздану мен күйініш қатты байқалды. Алайда осы оқиғаларды ң теледидар мен 
баспасөзде кеңінен айтылып-жазылуы еліктегіштерді өз-өздерін олтіруге жетеледі 
ме? Әлеуметтануш ы Дэвид Ф иллипс бүл сұраққа «дәл солай» деп жауап береді.

Ф иллипс пен оныц оріптестсрі10 өз-озіне қол жұмсау туралы жаңалықтар мен 
сюжеттерден кейінгі жасөспірімдер арасындағы суицид көрсеткіш терш  зерттеді. 
Олар тинейджерлердің осындай багдарламаларға дейін ж әне кейін өз-өздеріие кол 
ж ұм саудецгейініңартуы  меназаю ы н анықтады. Багдарлама көрсетілімінен кейінгі 
бір аита ішінде жасөснірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау деңгейінің айтарлық- 
тай артқаны байқалды және мүны әнш ейін кездейсоқтық дсуге болмайтын еді. Бү- 
дан болек, өзін-өзі өлтіру оқиғаларын елдіц жетекші телекомпаниялары негүрлым 
коп көрсегкен сайын, жасөспірімдердің өз өмірлерін қию жағдайлары да соғұрлым
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артты. Зерттеуш ілер баска да ықтимал себептерді ескергеннің өзінде де осындай 
олім саны артумен болды. Осылайша, бүқаралы қ ақпарат құралдарында мұндай 
оқиғалар көрсетіліп-жазылганнан кейін, жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол 
жұмсау ф актілерінің өсе түсуін «жарнамамен» түсіндіруге болады -  дәл осындай 
«жарнама» еліктеуш ілердің өз-өздерін өлімге қиюын жеделдетеді.

Еліктеп суицид жасау жасөспірімдерге гана тон емес. Кең таралған суицидтср 
салдарына арналган басқа зсрттеуіиде Ф иллипс қайғылы аяқталған автомобиль 
апаттарын қарастырды.11 Өзіне-озі қол жұмсағанын отбасына білдіргісі келмеген- 
дер өз өмірлерін автомобиль апатынан қиған, олар озін сырт көзге қайгылы оки- 
гадан о дүниелік болғандай етіп көрсеткісі келген. Осындай орбір оқиға ресми 
есептерде «бір колікте бір адам өлімге душар болған» деп сипатталуы керек еді. 
Ф иллипстің  болжауыиш а, мүндай қайғылы жагдай ақпараг қүралдарында кеңінен 
корсетіліп-айтылған соң, ұксас «автоапаттардың» саны осе түспек ж әне оның қүр- 
бандары теледидардан көрсетілген озін-өзі өлтіруш і адамға аздап болса да ұқсау- 
га тиіс. Ш ынында да, ол көпш ілікке хабарланған озін-озі өлтіру фактісіне «дейін» 
ж әие «кейіп» жасалған жол полициясы жазбаларын зерделеген соң болжамының 
дәл екенін білді. Іш інде жолауш ысы бар бірнеше немесе жалгыз маш ина апаты- 
ның санында өзгеріс байқалған жоқ, осындай апат қүрбандары ақпарат қүралдары 
жиі айтатын озіне-өзі қол жұмсауш ыларға еш ұқсамайтыи еді. Алайда суицидке 
ұқсайтын қайғылы оқиғаларды ң саны артатүскені байқалды, ал қүрбандардың жас 
деңгейі ел-жүртқа белгілі болған өзін-өзі өлтіруш ілердің жасымен сәйкес болды. 
М ұндай қорытындыны бір суицидтіц жұртқа жария болуы -  екінші біреулерді өз 
өмірімен қош тасуға итермелейтінімен түсіндіруге болады.

Тайленолм ен улану да, еліктеуш ілердің өз-озіне қол жұмсауы да ақиарат қү- 
ралдарында көрсетілуі тиіс оқигалар екені даусыз. М ен бүқаралы қақпарат қүрал- 
дары осы қайғылы оқиғаларды  туғызды немесе олар мүлдем қамтылмауы керек 
еді деп ойламайм ы н. Д әл ірек  айтсам, мен айқын нәрсені баса корсеткім келеді: 
белгілі бір м атериалды  ерекш елеп беру ақпарат құралдары ның болтан оқитаны 
хабарлап қана коймай, одан кейін болуы мүмкін ж ағдайларға да жол салатынын 
айқындайды.

Ы қпалдың бұл гүрі әдейі ойластырылмайтыны күмәнсіз: бұқаралы қ ақпарат 
құралдары зорлы қ-зом бы лы ққа жол ашпайды немесе адамдардың көпшілігі қаты- 
гез деген түсінік қалыптастырмайды. Алайда злектронды ақпарат қүралдарыныц 
құдіреттілігін атан отпей тағы болмайды. Ш ындығында, кейде оқиғаның өзіне Ка
раганда, оныц БА Қ -та қамтылуы әлдеқайда маңызды болып кетеді. М ысалы, 1985 
жылы «Трансуорлд Эйрлайнс» әуе компаниясы ұшағының 153 жолауш ысы мен 
экипаж мүшелерін ш иит лаңкестері түтқынға алған Бейрут дағдарысын карасты- 
райық. Телекамералар тәулік бойы болып жатқан оқиғаны, оның барлы қ маңызды 
және жанама түстарын бүкіл әлемдегі көрермендер оз үйлерінен-ақ коріп отыруы- 
на мүмкіндік берді: лаңкестердің баспасоз мәслихаты, түтқындардың сөздері, азан 
шегіп жатқан адамдардың үятты кадрлары, талаптар, қарсы талаптар, қарумен кор-
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қыту, ашу-ызаға толы мәлімдемелер, ас мәзірі, т.б., қысқасы, түсіру тобы түтқын- 
дардың артынан әжетханаға кіріп кетуден басқаның борін істеді.

Әйтсуір бір кезде электронды ақпарат құралдары ш иитерге кең ауқымды те- 
гін жарнама жасаи, қайғылы жағдайды созып жатыр дегеи сөз айтылды. Бүдан соң 
телекомпаниялар не істеді деп ойлайсыздар? Олар осындай жағдайлар кезіндегі 
БАҚ рөлін талқы лаған сарапш ылардың бірнеше пікірталасын көрсетті. Хабар та- 
ратушының өзі хабардың өзегіне айналды. Ш ексіздігі жөнінен бүл оқигалар тізбегі 
менің есіме балалы қ шагымнан таныс ас тұзын түсірді: оның қорабының сыртында 
қорапша ұстаған кіш кентай қыздың суреті бар еді, қыздың қорапшасында -  қолына 
қорапша үстаган тағы бір қыздың суреті...

Кабельдік арналардағы 24 сағатты қж ацалы кгар пайда болғалы осындай күлкілі 
нәрселер қалыпты жағдайға айналды. 2010 жылы M SN BC-дегі өзінің жацалықтар 
іиоуында Эд Ш ульц уақытының көп бөлігін Дж ордж ия штатындагы аты белгісіз 
(бәлкім, көзқарасы да түрақсы з) настордың оғаш қылығын айтуға арнады. Пастор 
жүрттың көз алды нда Қүранды өртеп, 11 қыркүйекгегі шабуылдың бірнеше жыл- 
дығын атап отуді жоспарлаған. Ш ульц пастордыц исламга қарсы әрекетіне ерекше 
назар аудара отырып, БА Қ Ирактагы жене Ауғанстандағы америкалық әскерлерге 
қарсы лаңкестік әрекеттердіц туындауына жол керсеткендей болғанын кеңінен әң- 
гімеледі.

Медиашағымдардың тиімділігі
Әдейі сендіру туралы не ойлайсы з? Бұқаралы қ ақпарат қүралдары арқылы тау- 
арларды (тіс пастасы, аспирин, президенттіке үміткер) әдемілеп «қаптап», «сату» 
әрекеттері қанш алықты сенімді және тиімді? Prim a facie (ә  дегенде) олар ерекше 
тиімді. Ә йтпесе корпорациялар мен саяси нартиялар өз тауарларының жарнамасы 
үшін жы лы па неліктен жүздеген миллион доллар жұмсайды? Бұдан бөлек, біздің 
көпш ілігіміз ата-ана ретінде балаларымыздың іске алгысыз ойынш ықтарды коздің 
жауын алатындай, тамаш а қылып корсеткен жарнамаға қалай елігіп кеткенін та- 
лай рет кордік. Сол сияқты  Disney, Nickelodeon немесе C artoon N etwork арналарын 
коретін балақай бидай опімдерінен жасалған, денсаулыққа зияны зор тагамдар мен 
кәмпиттердің үздіксіз жарнамасына арбалып қалады. Ж арнама мақсаты -  өзі жар- 
намадан корген тағамдарды алдыру үшін ата-анасын көндіруге баланы итермелеу. 
Бүл әдіс әж ептәуір табысты секілді. Аналар арасыпда сауалнама жүргізу иетижесі 
көрсегкендей, олардың мектеп жасына дейінгі балаларының 90 найыздан астамы, 
өздері теледидардан көрген ойыиш ықтар мен тағамдарды сатып әперуді сұраған.12 
Аналардың үштен екісі үш жастан аспаған балаларыныц теледидардан естіген 
ком мерциялы қ джинглдерді (музыкалы қысқа үзіктер) әндетіп жүргенін айтады.

Уақыт оте келе балалардыц көпшілігі әр нәрсенің ретін біле бастайды. Бір емес, 
бірнеше рет көңілдері қалған соң өз балаларымда жарнамалық роликтердіц шы- 
найылығы на қатысты орынды күдікш ілдік (тіпті немқүрайдылы қ та) пайда бол-
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ды. ІІІынында да, бір зерттеу13 6-сынып оқуш ыларыпың 12 пайызы ғана теледидар 
жариамаларын үнемі немесе көи жағдайда шынайы десе, 10-сыныпта жарнаманың 
шынайылығына сенетін оқуш ылар саны 4 пайыз гана болганын корсетті. Осын- 
дай күмән ерссектер арасында да бар. Қогамдық пікірді анықтау үшін жүргізілген 
сауалнамада ересек респонденттердіц көпшілігі тележарнамаларда жалған мәлі- 
меттер бар деп есептейтіні байқалды. Н өтиж елер көрсеткендей, адам неғүрлым 
сауатты болса, соғұрлым күмәнш іл, ал күмәнш іл адамдар өздерінің осы қасиеті кез 
келген норсеге илана бермейгін қалқан калыптастыратынына сенеді. Ақпарат беру- 
шінің сыңаржақ екенін сезінудің өзі бізді ақпаратты ң ықпалынан қорғайды деген 
қорытынды жасауымыз мүмкін. Бұл дүрыс емес. И ландыруға қарсы қауқарымыз 
бар деп есептесек, ол шынында да сондай екенін білдірмейді. Тұтыну тауарларын 
адамдар қатты жарнамалангаш іан кейін емес, нақты брендті әлдебір баска себеп- 
термен сатып алатын үдеріс бар.

Бас ауруына қарсы дәрі-дәрм ек өндірісін алып қарайық. Әлеуметтік психолог 
Дэрил Б ем 14 біз тележарнаманың біржақтылығын біле түрсақ та, оны қабылдай 
беретінімізге қатысты қызықты талдау жасады. Аспириннің бір танымал маркасы 
(оны ш артты түрде «А» маркасы деп атайы қ) өзін «толықтай таза аспирин» ретінде 
жарнамалайды. Үкіметтік сынамалар да «А» маркасынан күшті ж әне тиімді бас
ка дорі ж оқ екенін анықтағанын жарнама қайта-қайта әйгілейді. Өндіруш і айтгіай 
кеткен бір порее бар еді: үкіметтік сынамада ешбір бренд бір-біріпен не иашар, не 
тиімсіз екені байқалмаған-ды. Басқаш а айтқанда, аспириннің сынақтан өткізілген 
барлы қ маркасы бірдей болып шықты. Багасынан басқа қасиеттерінің бәрі, әрине. 
«А» маркасыньщ дәрілерін ішу «қүрметіпе ие болу үшін» тұтынуш ылар жарнама- 
сы аз, бірақ тиімділігі еш кем емес брендке Караганда үш есе қымбат төлейді.

Ауырганды басатын т а г а  бір дәрі «дәрігерлер үсыиған», ариайы (аты аталма- 
ған) қоспасы бар дәрі ретінде жарнамаланады. Заттаңбасын оқысақ, қүпия қоспа -  
баяғы арзан аспирин екенін білеміз. Ф арм ацевтикалы қ компаниялардың көпшілігі 
артрит ауруына қарсы «қосымша күші бар» дорілер сатады. Сіз осы дәрілерді алу 
үшін тым арты қ төлейсіз. Алайда ол сол багаға лайы қ иа? Ш ын мәнінде олардың 
«қосымша куші» аспирин (немесе оны алмастыратын ацетаминофен) мен кофеин 
молшерінен туындайды. Одан гері қосымша аспирин алсацыз біршама арзан болар 
еді, алайда ж арнама коз қарықтырып гұр: «Өте күшті формулаға біріктірілген, ме
ди цинада дәлелденген бір емес, бірнеше қоспа үйлесімі».

Ж үртты  иландырудың осындай әрекеттері тайга тацба басқандай аны қ көрі- 
ніп-ақ тұрады. Тұтынуш ылардың басым көпшілігі жарнаманың өнімді өткізуге 
арналған жанталас екенін білсе де, күдік-күмәнді ш етке ысырып қоягын болғаны 
гой. Әрине, аспириннің жарнамасына иланғыш ты қ пен президенттікке үміткердіц 
жарнамасына иланғыш ты қ арасында айырмаш ылык болмай қоймайды. Б із бірдей 
немесе өге ұқсас тауарларды тацдауга тиіс болсақ, затты бұрыннан білетініміз үл- 
кен мацызга ие болуы мүмкін. Роберт Зайонц15 тендей жагдайларда бір зат бізге бү- 
рыннан белгілі болса, соғұрлым тартымды болатынын дәлелдеді. Бұл адамдардың
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неліктен бес рет корген тартымды жанға емес, он рет көрген дәл сондай адамға іш 
тартатынын түсіндіріп берсді.16 Адамдар неліктен өз есімдерінде кездесетін әрігі- 
терден тұратын сөздерді үнатады,17 неліктен достарымыз күн сайынгы шынайы тү- 
рімізді коргісі келсе де, біз өз-озіміз суретке түсіруді (сол арқылы өзіміздің кешегі 
келбетімізге сәйкестігімізді салыстыруды) үнатам ы з18 -  мүны да Зайонц зерттеуі 
түсіндіре алады. Егер ынталандыруға қарсы бір норсе бар болса, соның ықпалына 
қанш алықтм ұш ырасақ, сол жайт бізге сонш алық үнай береді.

М әселен, мен дүкенге кір ж уу үнтағы н іздеп кірдім  делік. Тазалагы ш  заттар 
бөлім іне кірігі барып, ф ирм алы қ атауларды ң коптігіне таңдай қағаты ным сезсіз. 
М аған, ш ын мәнінде, қайсы сы н алсам да борібір, б ірақ ец таны с каптамаға қол 
созамын. Ө йткен і оны мен ж арнамадан қайта-қайта коргенмін ж әне естігенмін. 
Ш ы ны нда да солай  болса, белгілі бір тауар ж арнам асы на бөлінетін  телевизиялы қ 
уақы тты ң кенеттен артуы айтарлы қтай  әзгерістер алып келуі тиіс: сол тауардың 
таны малды гы, яғн и  саты лы м ы  да артады деген сөз. М ысалы, бірнеш е жыл бүрын 
«Н ортвестерн М ы очуал Л айф » сақтанды ру ком паниясы  ж ұртш ы лы қты ң компа
ния аты мен қанш алы қ таны с екенін аны қтау мақсаты нда ж алпы ұлтты қ әлеумет- 
тік сауалнама ж үргізді. М екеме сақтанды ру ком паниялары  арасы нда отыз төр- 
тінш і оры нда болы п шығады. Ал екі апта өткен соң ком пания сауалпаманы  қайта 
откізеді. Бүл ж олы  үш інш і орын иеленеді. Б ейм әлім діктен  күрт таны малды ққа 
дейінгі осындай ары нды  қадам ға не себеп болды? Н ебары екі-ақ  апта ж әне теле- 
ж арнамаға ж ұм салган бір м иллион доллар. Тауармен таны с болу оны ң табысты 
саты луы ны ң кепілі емес, алайда бүл екі ф актор көи ж ағдайда өзара байланыс- 
ты. М әселен, таны м ал «A&W » алкогольсіз сусыны телевидениеде ж арнамалана 
бастағаны на алты  айдан соц, өзінің  нарықтағы  үлесін  15-тен 50 пайызға дейін 
котерді.

Б ірақ президенттіке үміткерғе дауыс беру моселесінде тіс пастасын немесе ал- 
коғольсіз сыра таңдау сияқты шешім қабылдаймыз ба? Н ы қсенім м ен «иә» дей ала- 
мыз. Бірнеш е ж ы л бүрын Д ж озеф  Граш пен оның әріптестері19 конгреске канди- 
даттардың ішінде басқалардан кобірек қаражаг жүмсағандары көп дауыс алғанын 
анықтады. Ж ақы нда М айкл ІІф ау мен еріптестері20 жергілікті жерлерде жарнама 
роликтерінід адамдардың дауыс беруіне ерекше әсері бар екенін корсетті. Соны- 
мен қатар сайлауш ы ларды қатты толганді>іратын шығыны коп мәселелерге назар 
аударса, теледидардағы жарнама роликтерінің тиімділігі өте зор. Бүған көз жет- 
кізе түсу үшіп -  1988 жылғы Дж ордж Буш пен М ассачусетс ш татының бүрынғы 
губернаторы М айкл Дукакис арасындағы -  президенттік сайлау науқанын қарас- 
тырайык. 1988 ж ы лды ң жазында Буш  президенггік бәйгеде Д укакистен тым артта 
қалып қойды. Көп шолушы Дукакисті жсңу мүмкін смес деген пікірде еді. Алайда 
санаулы ай ішінде оның басымдығы бу болыи үшты, сайлау күні келгенде Буш же- 
ціске жетті. С аяси сарапш ылар оқиғаның осылай бет түзеуінде Уилли Хортонның 
рөлі зор болды деп санады. Т іпті Time журналы Хортонды «Джордж Буштың ең 
қүнды ойынш ысы» деп бағалады.21
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Уилли Хортон деген кім? О л Буш ты ң кеңесшісі болған жоқ, ол Буш команда- 
сының басты қаржылай демеушісі де емес еді. Ш ындығында, екі азамат бір-бірімен 
мүлде ұшыраспады да. У илли Хортон сотталған қылмыскер еді, ол мерзімі аяқта- 
лардан сәл бұрын өзінің «демалысқа рұқсат алу» құқығын пайдаланып, М ассачу
сетс түрмесінен босатылған болатын. Демалыс кезінде М эриленд ш татына қашып, 
сол жақта бір ойелді зорлаи, оның серігін жарақаттап, орынды ққа байлан тастай- 
ды. Хортонга демалыс құқыгы берілген кезде, М ассачусетс ш татының губернато
ры М айкл Дукакис еді. Губернаторды қылмыскерлерге тым ж үм сақ қарайды деп 
молімдей отырыи, Буш  теледидар арқылы Уилли Хортонның қы лмысты к ісіндегі 
тіке және қырынан түсірілген суреттерін, қылмыскерлердіц түрме есігінен кіріп- 
шыгын бара жатқан сурсттерін бірнеше рет көрсетті. Бұл суреттер сериясы коше 
қылмысының қанат жаюынан қорыққан және сол кездегі қы лм ы сты қ сот жүйесінің 
қылмысксрлерге бүйрегі бұратынынан іш ж ия бастаган америкалықтарды ң жүрегі- 
не жол тапты. Бүдан белек, У илли Х ортонның кара нәсіл екені, ал оның қүрбанда- 
рынып ақ нәсілді болуы да сайлауш ылар назарынан тыс қалған ж оқ.22

Дукакис осы ш абуылдан қалай қорганды? О л деректер мен дәйектерді колде- 
нең тартты. Дукакис М ассачусетстің демалысқа рүқсат беру багдарламасын қа- 
былдаған көп ш таттың бірі ғана екенін, тіпті федералды қ үкімет те (Буш  соның бір 
мүшесі еді) түрмедегілерді босатқанын мысалга келтірді. Ол осындай бағдарлама- 
лардыц аса тиімді болғанын да айтып өтті. М ысалы, 1987 жылы камаудагы 53 мың 
адам демалысқа жалпы саны 200 мыңнан астам рүқсат қагазын алған, олардың өте 
аз бөлігі гана қандай да бір теріс оқиғага тап болған.23 Д укакис демалыстың өз жа- 
засын өтеп бітуге жақындаган сотталуш ыларга гана берілгенін, бүл еркіндік олар- 
дың сыртқы дүниеге бой үйретуіне арналғанын да айтып өтті де: «М әселе қасақана 
көтсріліп отыр, Дж ордж Буш  президент болып сайланса да, демалыс беру жүйесін 
өзгертпейді» деді.

Ішіңіз пысыи кеткен ж оқ па? Сайлаушылар да жалықты. М айкл Дукакистің сай- 
лауалды штабында әлеуметтік психолог болганда, ол жақсы кеңес ала алар еді. Мә- 
селен, Энтони ІІратканис екеуміз2'1 адамдар бір нәрседен үрсйленгенде немесе ашуға 
булыққанда жай гана деректер мен дәйектердің оларды толық сендіре алмайтынын 
көрсетіп бердік. Бүл деректер нотиже бсруі де мүмкін, бірақ сайлаушыларды қатты 
аландататын мәселелерді шешуге катысы болса ғана. 1992 ж әне 1996 жылдардағы 
президенттік сайлау кезінде үміткер Билл Клинтон (Дукакис науқанынан жақсы- 
лап сабақ алған болуы керек) Америка халқының назарын бір гана басты мәселеге -  
экономика жагдайына аударды. Үміткерлер арасында өз ұстанымы басқалардан коп 
ерекшелене қоймайтын эмоциялы қ мәселелерге аттап баскан ж оқ 25

2010 жылгы конгресс сайлауында У олл-стрит инвестициялы қ банктеріне үкі- 
меттік төлемакы беруге қарсы ж ұртш ылықтың ашу-ызасын пайдаланган канди- 
даттардың жұлдызы жанды. Үміткерлер осы төлемақылардың иір-ш иыр экономи- 
калық дәйектемесін түсіндіріп, дұрысырақ бағытты иайдалануга тырыскан кезде 
қиындық арта түсті.
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Білім беру ме, үгіт-насихат па?
Аспириннің теледидардағы жарнамасы -  көрсрмендерді әдейі жаңылыстыру 
арқылы көтеріңкі бағамен бір нәрсені сатуға батытталған айқын әрекет. Оны 
үгіт-насихат деп атауга болады. Б ірақ президенттікке үміткерлерді «сата білу» 
әлдеқайда күрделі. Демек, өз үміткерлерін үнамды да жағымды етіп корсетуге ты- 
рысатын саяси кеңесшілер мен сөз жазуш ылар қолданатын тәсілдерді білім беру деп 
қарастыруға болады. Ж ұртш ы лы қ осы арқыл ы кандидаттың саясат мәселелеріндегі 
козқарасын, игі істерін біледі, саясаткер оз ойын нақты ж әне дәл айта алады. Білім 
беру мен үгіт-насихат арасындагы айы рмаш ы лы қ кандай? «Америкэн херитидж» 
ағылшын тілі сөздігі үгіт-насихатты» (The American Heritage Dictionary o f  the English 
Language) «белгіленген доктринаны жүйелі тарату» деп көрсетеді, ал білім беру -  
«білімді немесе машықты үйрету әдісі». Аспиришіің жарнамасы бүл жагдайда 
өнімдердің жекелеген брендтерініц сатылымын ілгерілетуге бағытталған насихат 
екеніне келісеміз. Б ірақ әйелдерді, қарттарды және азш ылық топтарды таптау- 
рын бейнеде көрсетуден танбайтын телевидениені қалай атаған дұрыс? Тағы бір 
нәзік мәселе: қара нәсілділер мен азш ы лы қ топтардыц қосқан үлесін осыгап дейін 
мүлде елемей келген, Америка тарихы оқулықтарының басым болігін не істеген 
жөн? Қазір осы үлеске ерекше мән беріліп ж атыр ма? Әлде бүл да әнш ейін білгенді 
үйрету ғана ма?

Білім  беру мен үгіт-насихат айырмаш ылығы мәселесі бұдан да күрделі болуы 
мүмкін. А рифметика гіәнін мемлекеттік мектептерде оқыту үдерісіне назар аудара- 
йык. Одан арты қ оқыту мүмкін бе дерсіз. М енің ойлап тұрғаным: бүдан таза, шы- 
найы, деректерге негізделген, қандай да бір доктиринамен байланысы жоқ, басқа 
бірдеңе болуы мүмкін бе? Тоқтаңыз! Бастауыш  сыныптарда арифметика пәніпде 
келтірілетін мысалдар есіңізде ме? Олардың көгішілігі сатып алу, сату, жалға беру, 
ецбекақысы бар жүмыс, компьютерге қызыгуш ылық сияқты  нәрселерге қагысты 
еді. Зимбардо, Эббсен ж әне М аслак26 атап өткендей, бүл мысалдар -  кагшталистік 
жүйе аясында жүзеге асатын білім беру процесінің қарапайым бейнесі гана емес: 
олар осы жүйені түрақты түрде қолдайды ж әне заңдастырады, сөйтіп, ол табиғи 
ж әне қалыпты жол деп болжайды. Көбейту мен пайыздық мөлшерлемені коз алды- 
мызга келтіру үшііі оқулы қта жаңа көлік сатып алуға банктен жылына 9 пайызбен 
он бес мың доллар несие алған Джонс мырза туралы мысал берілуі мүмкін. Қарыз- 
ды өсіммен алу күнә болып саналатын (ерте христиан қауымындағыдай) коғамда 
осындай мысалдар қолданыла ма? Ал адамдар оздері қүнын төлей алмайтын затты 
іздемеуге тиіс деи санайтын қоғамда ше? Мен арифметика оқулыгындагы осындай 
мысалдарды пайдалану өнегелі не өнегесіз деи тұж ырымдамақ емеспін. М ұныц да 
үгіт-насихаттың бір түрі скенін жай гапа көрсеткім келеді. Осындай мысалдарды 
үгіт-насихат деп тану пайдалы болар еді.

М ұндай оқыту түрін не білім беру, не насихат деп таиуы белгілі бір дәрежеде 
адамның езіне ж әне қадірлейтін құндылықтарына байланысты. Орта мектепте
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балаларым көруге тиіс болған наш ақорлық туралы фильм  ойыма түседі. Ф ильм - 
Hi ң бір үзігіндс беті бсрі қарамайтын наш ақорлар борін, әуелі, марихуана шегуден 
бастағаны айтылады. М ектеп басш ыларыныд көпшілігі бүл фильмді «білім беру» 
мысалы ретінде қарастырғанын, ал марихуананы қолданатын оқушылар оны «үсы- 
нылған бағытты жүйелі түрде тарату тәсілі» ретінде, яғни марихуананы шегуді одан 
да ауыр есірткілерді пайдалануга жетелейтін жол ден қарастырғанына сенімдімін. 
М ектептегі жы нысты қ гәрбие тақырыбын да солай қарастыруға болады: сіз оған 
христиандық қүқы қ өкілінің көзімен қарайсыз ба, әлде «Плейбой» журналының 
редакторының көзқарасымен үңілесіз бе? Бүл бүқаралы қ ақпарат құралдарының 
барлығы бүрмалауіпы немесе біржақты дегенді білдірмесе керек. Адамдар келісе 
қоймайтын эм оциялы қ реңкі қою мәселелермен бетпе-бет келгенде, тараптардың 
барлыгы бірдей шынайы ж-әне оділ деп танитын хабарлама дайындау мүмкін емес 
болар. «Көрермен көзқарасы» арқылы коммуникация процесіп кеңірек талқы лау 
мәселесін мен келесі гарауда карастырамын. Үгіт-насихат дейміз бе немесе білім 
беру деп айдарлаймыз ба, ец бастысы, иландыру дегеніміз -  нақгылық. Біз тіпті 
көзге ілмесек те, ол жоғалып кетпейді. Сондықган біз эксперименттік әдебиеттерді 
сараптай отырып, сендіру процесінің мағынасын түсінуге талпынуымыз керек.

Иландырудың негізгі екі жолы
Өте сенімді дәлелге ж олы қсақ, біз ол ж айлы терең ойланам ы з ба, әлде түсінбей- 
ақ қабылдай береміз бе? О сы  сүрақ біздің иланды ру үдерісі жайлы түсінігіміздің 
негізі бола алады. Ричард Петти мен Дж он Качиоппоның зерттеуі бойынш а,27 біз 
мәселе маңызды болса ж ән е  өзім із үшін ерекше маңызды болса ғана терең ой
ланамыз. Бүл ж ағдайда біз деректерге өте м үқият мән беруге тырысамыз. Б ірақ 
кейде мәселе біз үиіііі оте м аңы зды  болып түрса да, баска нәрсеғе көңілім із ауып 
немесе шаршап, тіпті ш еш імі оцай деп санап, деректерді жеріне жеткізе сараптай 
алмай қаламыз.

Петти мен Качиоппо теориясы  бойынша, шын мәнінде адамдарды иландыру- 
дың екі -  негізгі ж әне сырткары (периф ериялы қ) тәсілдері бар. Негізгі тәсіл нақты 
дәлелдерге сүйене отырып, адамдарды осы мәселе туралы жүйелі ойлануға және 
шешім қабылдауға жетелейтін мацызды фактілер мен деректерге негізделген. Ке- 
рісінше, иланды рудыц сы ртқары  тәсілі тым қарапайым: терең ойланып, дәлелдер- 
діц салмагын таразылаудан гөрі, адам көп ойланбай-ак, деректердің дүрыстығыи, 
қателігін немесе қы зы қты лы ғы н нұсқайтын белгілеріне жиі елеңдейді. Мысалы, 
ш атқаяқтаған экономиканы сауықгыруға қатысты деректерді қарастыру иланды 
рудыц негізгі тәсіліне жатады. Ал У илли Хортонныц үрейлі және ашулы бсйнесі -  
сыртқары тосіл. Ендеше, жариамада қолданушы үшін аса ыңғайлы, операциялар 
жасау жылдамдығы жоғары, мәліметтерді сақтау жады колемді деп корсетілген 
компыотерді адам өзіне қажеттініц дәл өзі деп сатып алуга ниеттенсе, ол дәлелдіц 
қисындылығына сүйенеді. Бүл -  негізгі тәсіл. Ал өзі жақсы көретін киножұлдыз
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да пайдаланатын болғандықтан, сондай компьютер сатып алатын болса, ол тауарға 
қатыссыз қисыпга бой үрады. Бүл -  сыртқары тәсіл.

Айта кету керек, кейбір аса сенімді жарнама иландырудың негізгі де, сыртқа- 
ры да тәсілдері бола алады. Оларда иландырудың екі тәсілінід де элементтері бар. 
Мысалы, бір жарнамада М асіп(тһтың  ж әне жеке компьютердің релін ойнап отыр- 
ган екі адам көрсетіледі. M acintosh  рөлінде -  сымбатты да көркем Джастин Лонг, 
ал жеке компьютер -  Л онгтің  нағыз кереғар бейнесі, қартамыс тартқан, толып 
кеткен Джон Ходман. О сы  сыртқары белгілері арқылы жарнаманың негізгі ойы -  
М асіпШ һтың техникалы қ ілгерілігі күшейтіле көрсетілген.

Заңгерлер мен саясаткерлер деректер мен перифериялы қ сигнал үйлесімін жиі 
пайдаланады. 1995 жылы О.Дж. Симпсонның кісі өлтіру қылмысына катыстылы- 
ғына байланысты сот процесі бүкіл елді алаңдатты. М иллиондаған адам Даңқ за- 
лынан оның аты алынып таслалуын және Симспонды өзінің бүрынғы әйелін және 
оның досын асқап қатігездікпеи олтірді деп айыптаумен адвокаттардың «арман 
командасының» қалай күресетінін коруге асықты. Сот процесінің қатты ширык- 
кан сәттерінің бірінде прокурор кісі олтіруш і киген қан-қан қолғапты Симпсон- 
ның киіи көруін өтінді. Қолғап Симпсонға өте тар болып шыкты. Симпсонның же- 
текші өкілі Дж онни Кокран оз есебінде осыны дәлел ете отырып, істі тып бағытқа 
бүрғысы келді, яғни өте сенімді сыртқары емеурін қосқандай болды. «Қолғап шақ 
келмей түрса, сіз ақтауга тиіссіз» деген созді Кокран бірнеше рет айтты. Бүл тым 
сенімді мәлімдеме болганмен, дәлелдің қисындылығынан емес екені аиық. Өйткені 
тар қолғаппен де кісі өлтіруге болады. Адамдар долелдің нанымдылыгыы бағалаған 
кезде, оларға заттарды нақты атау тәсілі эсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл пікір тым 
салмақты еді. Кокран озінің сойлеу мәнері арқылы тек ақиқатты айтып тұрғандай 
көрінді. М этью М акГлоунның зерттеуі28 осындай тактиканы біздің оңай қабылдай- 
тыпымызды көрсетеді. О л  колледж студенттерін бүлыңғыр формадагы ойларга Ка
раганда (мысалы, «киы иды қ қарсыластарды біріктіреді»), ұйқасы бар («қиыншы- 
лы қ жауларды біріктіреді») бейтаныс афоризмдер кобірек сендіретінін аңгартты. 
Иландырудың периф ериялы қ (сы ртқары ) тәсілі оте нәзік, бірақ оте тиімді де бо- 
луы мүмкін.

Соңғы жылдары дұрыс сөздерді тандау ғылымы (тіпті олардың ұйқасы болма- 
са да) саяси науқандардың мацызды қүралына айналды. М ысалы, америкалықтар- 
дың басым болігі ата-апасынан байлықты мұра етіп алған адамдарга салы қ салуды 
жақтайды. Басқаш а айтқанда, бізді көпшілігіміз бүрын «жылжымайтын мүлік са- 
лыгы» деп аталған нәрсені қолдаймыз. Б ірақ Ф ранк Л унц есімді парасатты саяси 
кеңесші оның атауын түрлендіріп қолданған кезде, ж ы лж ымайтын мүлік салығы 
туралы қоғамдық пікір күрт өзгерді. Л унцтың зерттеуі29 бойыніпа, егер саясаткер
лер салы қ заңнамасын олім  жазасына әділетсіз кесетін үкім секілді корсетіп, «ажал 
салыгы» ретінде сілтеме ж асай берсе, онда адамдар оған сөзсіз қарсы болуы мүм- 
кіп екенін айтты. Сол сияқты , адамдар «артқа тартатын бала жоқ» деп үрандатқан 
білім беру саясатын ж ы лы  қабылдауы мүмкін, мүндайда саясаттың олқы түстары
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тіпті ескерілмей қала береді. Саясаткерлер мен саяси топтар заңнаманың мазмұны- 
на қайшы келетін ықтимал саяси лейблдерді жиі ұсынады. 2009 жылы денсаулық 
сақтау саласын реформалау туралы заң конгресс талқылауынан өткен жоқ. Бір де
путат заң жобасындагы тәртіп бойынш а дәрігерлер мен сақтандыру комнаниялары 
күрделі аурулармен ауыратын науқастарды ң тагдырын шеше алатынын айтқанда, 
оган ж ан-жақтан шабуыл басталып кетті. Ш ешім қабылдануы тиіс жиналыстарда 
заң жобасын жақтамайтындар оған «Өлім панелі» деген қорқынышты атау берді. 
М ұныц астарында, заң жобасына қарсы топ өкілдерінің бірі айтқандай, мүлде бей- 
таныс адамдар басқаның тағдырына балта шабуы мүмкін деген қоркыныш бар еді. 
Ш ындыгында, заң жобасы бойынша, айықпайтын ауруға ш алдыққан науқастар- 
га арналған түрлі мүмкіндіктерді қарастыру үшін сақтандыру компанияларының 
науқастар мен дорігерлер арасындагы кеңеске ақша төлсуі талап етілетін еді. Бүл 
«Өлім панелі» деп жорамалдаған болжамнан мүлде бөлек нәрсе болатын.

Д әл осылай, құрамында басқа да алкогольсіз сусындарда ж әне мыңдаған өң- 
делген өнімдерде кездесегін, қантты ң арзан баламасы саналатын ф руктоза мол- 
шері көп жүгері ш ырынын ондіруш ілер де семіру ж әне сусамыр індетіне жол 
аш уш ылар ретінде қарастыры лы п, ш абуы лдан көз ашпады. Өз өнімдері ең лас 
создсрдің баламасы болып бара ж атқаны на ж әне азы қ-түлік  ондіруш ілер баска да 
балама тәттілендіргіш терге ауысып кетуі мүмкін екеніне алаңдаган Ж үгері онді- 
руш ілер кауымдастығы 2010 ж ы лы  өздерінің негізгі өнімін қорғау үшін шешімді 
іс-әрскетке бел буды. О лар нс істеді? Ө з атауын өзгертті. Бүдан кейін қүрамында 
ф руктоза мөлшері коп жүгері ш ырыны «жүгері канты» деп атала бастады. Осы 
кітапта бірнеш е рет атап көрсеткеніміздей, санам ы зда орны ққан бейнелер, шына- 
йы болса да, ж алғаи болса да, біздіц сезім ім із бен іс-орекетімізге, сенімімізге қат- 
ты ықпал ете бастайды. Осы бейнелер оны тацбалайты н иақты создерге тікелей 
тәуелді болып қалады.

Ақпараттың ж әне сенімді әрекеттің  тиімділігін арттыра алатын негізгі фактор- 
лар қандай? Ен маңыздылары мыналар: (1) ақпарат көзі (кім айтады); (2 ) ақпарат 
сипаты (қалай айтылады); (3 ) аудитория сипаты (кімге айтылады). Басқаш а айт- 
қанда, кім кімге айтады? Осы факторларды орқайсысын жеке-жеке қарастырайық.

Ақпарат көзі
Нацт ылык,. М ына жағдайды елестетін көрідіз: есігіңізді біреу қақты, ашқан кез- 
де сіз алабажақ спортты қ күртеш е киген орта жастагы ер адамды коресіз. Оның 
галстугі қисайып кеткен, көйлегінің жагасы оңган, іпалбары көптен үтіктелмеген, 
сақалы үстара кормегелі біраз болған. Сізге сойлеген кезде козі жан-жаққа 
қыдырып, тобеге қарап, бір орында түрмайды. Қолында тілік қақпақты қүтысы бар. 
Ол сіз ешқашан атауын есгіп көрмеген қайыры мдылы қ үйымына доллармен аз-кем 
үлес қосуыңызды отінеді. О ның сөйлеу мәнері оте сенімді көрінгенмен, сізден ақша 
алу мүмкіндігі қандай?
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Ал енді сағат тілін бірнеше минутқа кері айналдырайық. Есігіңізді біреу пак
ты, алдыңызда классикалы қ үлгідегі, жақсы тігілген ж әне үтіктелген костюм киген 
орта жастағы ер адам тұр. О л көзіңізге тура қарайды да, Ү лттық банктің вице-п
резидент! екенін айтады, сосын сіз ешқашан атауын естіп кормеген қайырымды- 
лық ұйымына доллармен аз-кем  үлес қосуыңызды отінеді. Сойлеу мәиері алабажак 
күртеше киген жігіттікімен бірдей. Оған ақша берер ме едіңіз?

Бірнеш е жыл бүрын ақы н Аллен Гинзбергті ток-ш оулардың бірінен көріп, осы 
құбылысқа қайран қалдым. Гинзберг «Битлдар буынының» танымал акындардың 
бірі еді, оның «Ж анайқай» (TIowl) поэмасы 1950 жылдары әдеби органы таңгал- 
дырды ж әне қатты шабыттапдырды. Ток-мгоуда Гинзберг оз үстанымынан айныған 
жок: озінің гомосексуалист екеніне мақтанып алып, үрпақтар арасының алшактап 
бара жатқанын айтты. Камера жақындай түсті. Ол семірген, сақалы өскен, күдды 
біреулер таяқтап кеткемдей, адамга өш пенділікпен жатырқай қарайтын. Ж алтыр 
басының әр-әр жерінен ұзын ш аштар бейберекет желпілдеп тұрды. Ж ы ртық фут- 
болканың сыртынан галстук тағып алған, мойнында монш ақтың салбыраган жіпте- 
рі көрінеді. Ол жастар мәселесі туралы байыпты да шынайы сойлесе де, студиядағы 
аудитория күлігі отырды. Борі оган сайқымазақ коргендей қараганы рас еді. Үйінде 
үйықтауга дайындалып, ақы нга көз қиығымен гана қарап жатқан көрермендердің 
басым бөлігі де, қанш алық өте дүрыс соз айтса да, қанш а тырысса да, Гинзберпгі ба
йыпты кабылдай алмауы мүмкін екенін анык сезіндім. О ның сырт келбеті мен абы- 
рой-беделі аудиторияның рсакңиясы на алдын ала эсер етіи қойган койған болар. 
М енің еркімде болса, адамдарға ошіге қарайтын ақынны ң орнына мінсіз костюм 
киген, байсалды корінетін банкирді сойлетер едім. Ол камерадан Гинзберг айтқан 
сөздерді айтып берсе ж еткілікті болар еді. Бұл жагдайда Гинзбергтің сөзі жақсы 
қабылданары сөзсіз еді.

Қаж етемес. М ұндай эксперименттер олдеқашан жасалып қойған. Ш ынындада, 
абырой-беделдің иланды руда ықпалы тым ескі. Біздің заманызға дейін үш ғасыр- 
дан астам уакыт бүрын Аристотель, еңбегі бірінші ж арияланған әлеуметтік психо
лог, былай деп жазды:

«Біз ізгі адамдарга басқаларға Караганда тез жэне толық сенеміз: бұл қандай 
мәселе талқыланып жатқанына карамастан - акикат, накты нэрсені анықтай алмай, 
пікірлер екіге жарылған кезде -  бұл тіпті ақиқат... Өздерінің риторика туралы трак- 
таттарында «шешеннің жеке басының адалдығы оның иландыру машыгына ықпал 
ете алмайды» деп жазатын кейбір зерттеушілердің пікірі қате. Керісінше, шешеннің 
мінезі оның өзіне тэн иландыру касиетінің ең тиімді бөлігі бола алады».30

Аристотель пікірінің толы қтай ғылыми тексерілуіне 2300 жылга жуык уақыт 
қажет болды. Оны Карл Ховланд пен Уолтер Вайсс31 жасады. Бүл зерттеушілер 
өте қарапайым нәрсе жасады: олар көп адамды нақты мәселе айтылған хабарлама- 
мен таныстырды, мысалы, жерасты атом сүңгуір кайығын жасау колдан келетін іс
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екенін айтты (бұл эксперимент атом энергиясын осындай мақсатта қолдану арман 
болыгі саналатын 1951 жылы жасалды). Кей адамдарға -  бұл мәлімдемені үлкен 
сенімге ие адамныц, ал үшінш ілерге сенімсіздеу адамныц жасаганы айтылды. Нақ- 
ты рақ айтсақ, «жерасты атом сүцгуір қайығы тез арада жасалады» дегенді танымал 
ж әне ерекше құрметті атомш ы -физик Дж. Роберт Оппенгеймер айтты делінді не- 
месе мақалалары объектив ж әне шынайы болып саналмайтын Кеңес Одағы ком му
н и с т а  партиясыны ң ресми органы -  «Правда» газеті жазды делінді. Оппенгеймер 
айтты дегенді естіген адамдардың басым болігі пікірлсрін озгертті, енді олар ж ерас
ты атом сүңгуір қайы ғы ны ң ж асалаты нына сене бастады. Ал «Правда» хабарлады 
деген ақпаратты естігендер газет ұстанымына сәйкес пікірге ойысты.

Осы қүбылысты бірнеше зерттеуш і әлденеш е рет растады. О лар түрлі тақы- 
рыптар бойыиша, түрлі хабарламаиы, түрлі ақпараттандыруш ының аузына салды. 
М үқият жасалған эксгіерименттер байқатқандай, кәмелетке толмагандар ісімен ай- 
налысатын судья -  жасөсиірімдер қылмысы туралы, белгілі ақын ж әне сыншы -  
өлеңнің қадір-қасиеті жайлы, ал медипиналық ж урнал «дәріханаларда гистамин- 
ге қарсы дорілерді еш қандай нұсқаусыз беруі тиіс пе» деген нікірді өзгерте алады 
екен. Ф изикте, судъяда, ақында ж әне медициналық ж урналда «Правда» газетін- 
де жок қандай касиет бар? Яғни олардың тиімділігіне қандай фактор эсер етеді? 
Аристотель «ізгі жамдарга сенеміз» дегенде, моральдық қасиеті жогары адамдарды 
айтқаны сөзсіз. Ховланд пен Вайсс Аристотель анықтамасындағы моральдық 6а- 
ламаны шетке ысырып, «сенічге ие» терминін қолданады. Оппенгеймер, кәмелетке 
толмагандар ісімен айналысатын судья, акын сенімге ие, ягни олардың жақсы адам 
болуы міндет емес, бірақ олар -  пікірлері сендіретіи мықты сарапшылар. Өздері- 
нің ор сөзіне есеп бере алатын ақпарат берушінің пікіріне үюдың сөкеті жоқ. Атом 
энергиясы туралы пікір білдірсе, адамдардың Дж. Роберт Оппенгеймер ойына қо- 
сылғаны дұрыс, ал Т. Элиоттың поэзия туралы пікіріне сенім білдірген олқы емес. 
О лар -  өте тәжірибелі, сенімге ие адамдар.

Б ірақ бір ақпарат беруші адамдардыц бәріне бірдей эсер ете алмайды. Ш ынын- 
да да, кейбіреулер ақпарат берушіні үлкен сенімге деп білсе, екінш ілер оған сонша- 
лы қ сенім артпауы мүмкін. Одан бөлек, ақпараттандыруш ының сыртқары қасиет- 
тері кей адамдар үшін тым мацызды болуы да гажап емес, сондықтан оныц айтқаны 
не ерекше әсерлі, не мүлде осерсіз бола алады.

Бұл феномен Бертон Голденмен32 бірігіп өткізген экспериментімізде толы қ көр- 
сетілді. Біз алтынш ы сынып оқуш ыларына арифметикапы ң иайдасы мен маңызы 
жонінде дэріс тыңдауды ұсындық. Әуелгісінде, ақпарат бсрушіні айтулы универси- 
теттің танымал инженері деи таныстырдық, сосынғы дәріскердің ыдыс жуып жан 
багатын адам екенін айттық. Күткеніміздей, ыдыс жууш ыға Караганда инженердің 
пікірі жастарға қатты эсер етті. Бұл қорытынды осыған дейінгі зерттеулерге дәл  
орайласады, түйіні аны қ болғасын, онш а қы зы қ емес екені де шындық. Дегенмен 
зерттеу барысында біз ақпарат берушіні де өзгертіп огырдық: кей экспериментте 
ол -  ақ нәсілді, басқасында қара нәсілді адам болды. Экспериментке бірнеше апта
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калғанда балалар (барлы ғы  да ақ нәсілділер) өздерінің қара нәсілділерге қатысты 
пікірлеріне баға беретін анкета толтырды. Н әтиж е қатты таңдандырды: қара нәсіл- 
ділерге қатысты бірж ақты  түсінікке көбірек бой ұратын балалар үшін, екеуі бір- 
дей дәріс оқыса да, қара нәсілді инженер ақ нәсілдіге Караганда ықпалсыз болыи 
шыққан. Ал қаралар туралы жалған нанымнан аулақ жүретін балалар ақ нәсілдіге 
Караганда, қара нәсілді инженердің дәрісіне кобірск еліккен. Адамның түсі сияқ- 
ты сыртқары белгі адамның беделіне эсер етуі мүмкін екені тіпті ақылға сыймай- 
ды. ІІІынайы рационалды әлемде беделді инженер арифметикам ыц маңыздылығы 
жайлы айтқанда, өзінің терісінің түсіне қарамастан, алтынш ы сынын оқушыларына 
эсер етуге тиіс еді. Б ірақ  біздің элем  таза рационалды емес секілді. Тыңдаушылар- 
дың ақнарат беруші қара нәсілдінің ықпалы на дәл солай сөйлеген ақ нәсілді дәріс- 
керге Караганда, көбірек немесе азырақ түсуі олардыц қара нәсілділерге карым-қа- 
тынасына тікелей байланы сты болып шыққан.

М үндай іс-әрскет бейімделуден пайда болады дей алмаймыз. Өміріңіздіц сапа- 
сы арифметикага қатысты дәрістің  гіікіріңізге ықпал ететініне тэуелді болса, ақпа- 
рат берушініц б іліктілігі назар аударуга тұрарлы қ маңызды фактор деуге болар еді. 
Д әріскердің герісінің түсі сияқты  жанама факторлар негізгі мәселеге еш қатысы 
ж оқ ақпаратқа илануға эзірлігіңізді қанш алық азайтса немесе арттырса, сіз сонша- 
лы қ бейімсіздік танытасыз. Б ірақ жарнама жасауш ылар дэл  осы бейімделмеген іс- 
эрекетке кобірек сүйенеді ж эне көбінесе қатысуш ыныц бсделін көтеру үшін осын- 
дай жанама ф акторларға иск артады. М ысалы, телевидение жаңа канат жайып келе 
жатқан кездерде теледрамаларда дәрігерлердіц рөлін ойнаған актерлер аспиринді 
немесе түмауға карсы дәрілерді ж арнамалайтын роликтерде жиі бой көрсететін.

Акпараттандыруш ыныц мүндай сыртқары ерекш еліктсрін жарнама роликте- 
рінде үнемі нақтылап көрсетеді. М үндай касиет көп жағдайда корермен қабылдай 
алатын ж алгыз ерекш елік болын қалады. 1950-1960 жылдары олимпиада чемпио
ны Боб Ричардс таңғы асқа арналғап «Уитиз» тагамдарыныц таптырмас «сатушы- 
сы» болды. Ол бидай үлпегінің саудасында осы саладагы біліктілігі аса жоғары кез 
кслген профессордан әлдеқайда ықпалды болганы созсіз. 1970 жылдары Ричардс- 
ты онсайыстан тагы бір чемпион Брюс Дж еннер алмастырды. Бұл спортшылар, 
шынында да, ж ариамада ықпалды болды ма? Бүған сенімді түрде жауап беру қиын, 
бірак 1980 жылдары Брю с Дженнермен келісімшарт аякталганда, бидай үлпегін өн- 
дірушілер диетолог көмегінен тагы да бас тартып, гимнастикадан олимпиада чем
пионы М эри Л у Реттонды шақырды. Бүдан кейіп де «Уитиз» өндірушілері Алекс 
Родригес, М айкл Ф елпс, Л еБ рон Д ж еймс сияқты  атақты спортш ыларды жарнама- 
га тартып, олардың бейнесін өнім қорабының сыртына салды. Бидай үлпегін жап- 
пай сату ісіне жауапты адамдар спортш ылардың ерекше тиімді акпараттандырушы 
бола алатыны на қатты сенген болулары тиіс.

Бұл сенім ақталды ма? Спорттагы белгілі тұлға жарнамалаган сон ғана жарнама 
адамдарга эсер ете ала ма? Спортш ылардың алаңдардағы өнеріне тандай қақсақта, 
біз олар ж арнамалаган азы қ-түліктің  ш ынайы қасиеттерін айтады деп сене аламыз
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ба? Құргақ таңғы астың немесе сиорттық аяқ  киімнің ерекше брендін «саудала- 
ған» спорт жұлдызы -  осы әрекеті үшін ақша алатынын бэрім із білеміз ғой. М енің 
ойымша, көпшілігіміз: «Ж оқ. M en A-Род «Уитизді» немесе «Найкты» жақсы кө- 
ремін дегені үшін ғана осы өнімдерді сатып алмақ емеспін. М үмкін, басқа адамдар 
мықты спортш ылар жарнамалаган соң кейбір өнімдерді сатыи алуға асығагын шы- 
ғар, бірақ мен ең жақсы көретін спортшым айтып тұрса да, маңдай теріммен тапқан 
ақшамды ондайға құртпаймын» дерміз. Дегенмен адамдар өзінің алда не ісейтінін 
болжай ала ма? Осы сүраққа жауап бермес бұрын, сенім факторын кеңірек қарас- 
тырып алайық.

С енім ділікт і цлга й т у. А қпараттандыруш ының тиімділігін анықтау мәселе- 
сінде сенім маңызды ф актор бола алады. М ысалы, Аронсон мен Голденнің экспе- 
риментінде ақ  нәсілдіге Караганда, қара нәсілді инженердің ықпалы на онша елі- 
ге қоймаган, біржақты түсінікке бой алдырған 6-сынып окуш ылары әнш ейін ғана 
кара нәсілділерге сенбеген болар. Ш ынында да солай болса, біз адамның аса сенім- 
ді екенін тәуелсіз түрде аудиторияға дәлелдей алсақ, онда дәріскер өте ықпалды 
ақпараттандырушы болуы гиіс.

А қпараттандыруінылар қай жагдайда біз үшін аса сенімді адам бола алады? 
Ондай тәсілдің бірі -  өз мүддеңізге қарсы келу. Адамдар бізді бір норсеге сенді- 
ре түрып, өзі пайда кормсйтін болса (гіпті бірдеңесін құрбандыққа шалса), оларға 
сенеміз, сондықтап олар ықпалды бола түседі. Сыртқы көрініс те иайдалы болуы 
мүмкін. М оселен, ж акы пда ғаиа контрабандамен жоне героин саудасымен айна- 
лысқаны үшіи сотталған қылмыскер АҚШ  сот жүйесінің «бармак басты» әрекет- 
тері туралы айтты делік. О ны н сөзі сізғе эсер ете ме? Етпеуі мүмкін. Көп адам оны 
сүйкімсіз ж әне сенімсіз ден санайтыны күмәнсіз: кылмыскер Аристотель айтқан 
«ізғі адам» анықтамасына сәйкеспейтіні айдай анық. Б ірақ дәл осы адам қылмыс- 
ты қ соттың тым босаң болганын, адвокаты мықты болса, қылмыскерлер үнемі ақ- 
талып кетуі мүмкін екенін, тігіті қы лмыскерлер жазаға кесілсе де, үкімдсрдің тым 
жүмсақ екенін айтса ше? М ұнысы эсер ете ме?

Э сер ететініне сенімдімін. Д әл  осындай экспериментті мен Элайн Уолстермен 
ж эне Дарси А браһамспен33 бірігіп өткіздім. Бүл сынақ біздін гипотезамызды рас- 
тады. Экспериментке қаты суш ы ларға біз аса қауіпті қылмыскер делінген, «Ш каф» 
деген лақап аты бар Дж о Н аполитано мен ж адалы ктар репортері сүхбатыныд үзін- 
дісін көрсеттік. Б ір жағдайда «Ш каф» Джо сот ісі мен үкімді қаталдандыру қажет 
дегенді айтады. Екінш ісінде соттардың да, үкімнің де жұмсақтау болуы тиіс екенін 
мәлімдейді. Б із қатар эксперимент өткізіп, дәл  осы мәлімдемелердің сыйлы мем- 
лекеттік лауазым иесіне тиесілі екенін көрсеттік. «Ш каф» Дж о соттардың жұмсақ 
болуы тиіс екенін айтқанда, сөзінің еш осері болған жоқ, керісінше, қатысушылар 
одан кейін жаза қаталдау болуы тиіс деген пікірге бойұрды. Б ірак Джо соттар ка
тал, бірбеткей болуын талап еткенде, қатысуш ыларға дәл солай сойлсген сыйлы 
мемлекеттік шенеунік секілді ерекше ықпалды болды. Бүл зерттеу Аристотельдіц 
ойы аса орынды емес екенін көрсетеді. Ақпараттандырушы сүйкімсіз және сенімсіз
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болса да, бізді сендіру үшін озіне пайдасыз қадамға барса (тіпті бір нәрсесін құрбан 
етсс), өге ықпалды бола алады.

«Ш каф» Джо біздің экспериментімізде иеге ете ықиалды? Тереңірек үціліп ко- 
рейік. Кәнігі кылмыскер қылмыстық сот жүйесінің жүмсақ болуы тиіс екенін айтса, 
көгі адам оган таңдана қоймайды. Қылмыскердің откен омірі мен жеке мүддесін бі- 
летін болған соң, оның осындай ой айтуын күтуге болар еді. Дегенмен кылмыскер 
жазаны каталдандыру туралы айтса, ол жүрт күткен сөз болмасы анық. Осы қайшы- 
лықты түсіну үшін тыңдаушылар «сотталушы түзелді» деи ойлауы немесе «осындай 
мәлімделелер жасауына Караганда, қылмыекерге әлдеқандай қысым көрсетілген» де
ген сөзге сенуі мүмкін. Б ірақ осы болжамдарды нақтылай түсетін дәлелдер болмаса, 
басқаша бір түсіндірме ақылға сыйымды болып көрінеді: бұл мәселедегі шындықтың 
көңілге қопымдылыгы сонша, қылмыскердің откен омірі мен жеке мүддесіне қайшы 
болса да, ол өзінің аузынан шыккан созге қатты сенетін секілді.

Бүл құбылыстыц тагы бір дәлелі таяуда жасалган экспериментте байқалды. 
Элайс Игли мен әріптестері34 студенттерге озенді ластап ж атқан компания туралы 
іскерлік орта мен экологиялы қ топ арасыидагы дауды көрсетті. Содап кейін сту- 
денттер осы мәселе жөніндегі бір арызды оқыды. Студенттердің бір тобына бұл 
арызды жазған адамның іскер екені ж әне оның бизнесмендер тобы алдында баян- 
дама жасағаны айтылды. Екінші гопқа баяндамашы мен оны тыңдауш ылар түрлі 
топтан делінді, сөйтіп, эк сп е р и м е н те  катысуш ылардың айтылған арызға қатысты 
болжамын өзгертті. Қорытынды нәтиж е жоғарыда келтірілген пікірлерді нақты- 
лады: ақпарат өздерінің болжамына кайшы болыгі ш ыққанда, тыңдауш ылар акпа- 
раттандыруш ыны шынайы адам ретінде қабылдады, оның сөзі мейлінше сендірді. 
Мысалы, ш ылы мқорлыққа қарсы науқанды қолдау моселесінде -  миллиондаған 
америкалы қ шылымқорга -  темекі сатып табысқа жеткен адамнан артық, аса се- 
німді шешенді табу қиындау. Солай болса да, атасы негізін қалаған R.J. Reynolds 
Tobacco темекі комианиясынаи миллиондаған доллар ақш аны мүраға алған Пат
рик Рейнольдс ш ылы мқорлыққа қарсы белсенді қогамдық үстанымнан айнымай, 
темекі аурулары нан зардап ш еккендерді темекі компаниялары на қарсы шағым тү- 
сіруге ш ақырды.35

Ө здеріне эсер етуге тырыспайтынына толы қ сенімді болса, аудиторияның сол 
адамға сенімі арта түсуі мүмкін. Сізге биржа брокері қоңырау шалып, оңтайлы ба- 
гыт бойынш а нақты көмск береді делік. Сіз ол айтқан акцияны  сатын алар ма еді- 
ңіз? Б ір жағынан, брокер мықты сарапшы, оныц пікірі саудаласуыңызға эсер ете 
алады. Екінші жағынан, брокер кеңес бере отырып, сізден өз үлесін де алып қалуға 
тырысады, бұл жайт оның кеңесінің тиімділігін азайтары анық. Дегенмен брокер 
өзінің жақын досына нақты бір компанияныц ісі алга басатынын айтып түрганын 
кездейсоқ естіп қалдыңыз делік. Ол сізге эсер етуді мүлде ойламағандықтан, сіз 
осы жанама әсерге қуана-қуана бой үруыңыз мүмкін.

Коп жыл бүрын E.F. H u tton  брокерлік фирмасы осы сценариді аса табысты те- 
левизиялы к жарнама роликтерінде пайдаланды. Окиға л ы к  толы, шулы мейрамха-

79



нада сөйлесіп огырган екі адамды корсетуден басталады. Әңгімелесушінің бірі 
E.F. H u tton  ф ирмасы на сілтеме жасай отырып, кеңсс берс бастаған кезде, бөлме 
кенет тым-тырыс бола қалады. Бәрі -  даяш ылар да, қонақтар да, даяш ылардың кө- 
мекшілері де кеңесті тыңдау үшін мойын созады. Осыдан кейін диктордың даусы 
естіледі: «И .Ф . Хаттон сөйлеген кезде адамдар тықдайды». О ның астары оте түсі- 
нікті: оздеріне арналмаған кеңесті мейрамханадағылардың борі естиді, нотижесінде 
естіген ақпарат өте құнды болып шыгады. Ақпарат берушілер сізге эсер етуді мақ- 
сат етпесе, олардың ықпалдылығы тіпті арта түседі.

Элайн Уолстер мен Л еон Ф естингер36 H utton  жарнамасы пайда болардан бірне- 
ше жыл бүрын коз жеткізген нәрсе -  осы. Өз эксперименттерінде олар екі аспирант 
арасында оңгіме үйымдастырады. Сөз барысында аспиранттыц бірі нақты мәссле 
туралы оз нікірін айтады. Бүл әңгімені сырттан бір студенттіц тыңдап түруына рұқ- 
сат береді. Бір экспериментте аспиранттар корші болмеде өздерін тыңдап отыртан 
студент барын білді. Сондықтан студент создің бәрі өзінің нікіріне эсер ету ниеті- 
мен айтылатыиынан хабардар болды. Екінш і экспериментте қатысушы өзінің кор
ни болмеде отырганын аспиранттар білмейді деп есептеді. Бұл жағдайда студенттің 
пікірі аспиранттар ойына карай тез ойысты.

Т арт ы м ды лы ц. Бізді «Уитисті» жсуге, «Н айкты» киюге шақыртан Алекс Род
ригес иен Л еБрон Джеймс осы қорытындының бәрін қайда қалдырады? Әрине, 
олар бізге ықпал етуге тырысады. Оны айтасыз, екеуі де өз мүддесіне сай эрекет 
етеді. Ж ағдайды індете зерттейтін болсақ, «Уитис» нен «Найк» өз өнімдерін өтімді 
ете түсу үшін, бүл спортш ыларға аса коп ақша толейтіні анық. Біз олардың осы 
онімдерді насихаттайтынын да, жарнаманы көргенімізді қалайтынын да білеміз. 
Осыидай факторлар біздің коз алдымызда спортш ыларды сенімсіздеу етіп көрсете- 
ді. Б ірақсодан  олардың ықпалы азайып кете ме?

Солай болуы міндетті емес. Көпшілігіміз акпараттандыруш ылардың шынайы- 
лығына сенбеуш із мүмкін. Б ірақ бүл олар жарнамалаған заттарды мүлде сатып ал- 
маймыз деген соз емес. Ақпараттандыруш ылардыд тиімділігін анықтайтын тағы 
бір фактор -  біліктілігі мен адалдығынан бөлек, олардың сүйкімділігі мен тартым- 
дылығы. Бірнеш е жыл бүрын Джадсон М иллс екеуміз әдемі әйел әдемі болган- 
дықтан гана өзінің көркемдігіне мүлде қатыссыз тақырып бойынш а аудиторияның 
пікіріне эсер ете алатынын, тіпті аудиторияға эсер еткісі келгенін аш ык білдірген 
кезде ықпалы арта түскенін көрсететстін қарапайым лабораториялы қ эксперимент 
жүргіздік.37 Одан кейін Элайс Игли, Ш елли Чайкен ж әне әріптестері тартымдырақ 
ақпараттандыруш ылардың сенімдірек бола түсетінін қорытындылаган экспери
мент өткізді. Т іпті олар одан әрі тереңдеп, аудиторияның тартымды ақпараттанды- 
рушыпың қажетті ұстанымды қолдаганын қалайтынын да анықтады.38

Байқауымызш а, біз ақпарат берушінің тартымдылығын ақпараттың қажеттігі- 
мен де байланыстыратын секілдіміз. Бізге өзімізге үнайтын адамдар эсер ете алады. 
Акпараттандыруш ының кэсіби білігі емес, онымен жай гана әңгімелесу бізге ұнай- 
тын жагдайларда, өзімізді ақпарат берушіні ырза еткіміз келетіндей ұстаймыз. Де-
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мек, акпараттандыруш ы біздің иікірімізді қанша өзгерткісі келсе, біз сонша өзгерте 
береміз. Ж әне т апт аурын мәселелерде гана емес. Д әлірек айтқанда, спортшылар 
дәнді дақылдарды таңдауымызға эсер ете алады, әдемі әйелдер мүлде қатыссыз та- 
қырын бойынша келісуімізге мәжбүрлейді. М үның бәрі олардың әсерін мойындай- 
тынымызға немесе мойындамайтынымызға тәуелді емес. Б ірақ олар президенттік- 
ке үміткерге дауыс беруімізге немесе аборттың моральдық мәртсбесіне қатысты оз 
ұстанымдарып қабылдауымызға ықпал ете алмайды. Бүл тарауды қоры та келгенде, 
мынадай құбылыстарды атап өткен жон:

• Б ізд ің  и ікірім ізге кәсіби білігі жоғары ж оне сенімғе ие адам дар осер ете 
алады.

• Өз мүддесіне толықтай қайшы үстанымды қорғап, дәлелдей білсе, ақнарат- 
тандыруш ыға дегеп сенім арта түседі.

• Біздің пікірімізге эсер етуге тырыспайтын болса да ақпараттандыруш ыға де
ген сенім арта түседі.

• Таптаурын пікірлер мен іс-әрекеттерде үнамды ж әне өзімізді соған үқсата- 
тын адам бізге өзінің пікірі меи іс-әрекетінен де катты ықпал ете алады.

• Таптаурын пікірлер мен іс-әрекеттерде ұнамды адам бізге ықпал етуге тыры- 
сып, өзін үш ін қандай да бір пайда көруге үмтылып тұрғанын аны қ білсек те, 
оның ы қпалы на түсіп кетуге бейімбіз.

Қарым-қатынас табиғаты
Акпараттыд мэнері оның тиімділігін анықтауда ерекше мацызға ие. Ақнараттардың 
бір-бірінсн ерекш елігін білудің бірнеше тэсілі бар. Мен сң маңызды делінгеи бес 
тәсілді тацдадым: (1 ) Аудиторияның талдау қабілетін арттыруға арналса немесе 
оның эмоциясын көтеруге багытталса, ақпараг сенімдірек бола ма? (2) Ақпарат 
жеке мықты тэжірибеге байланысты болса немесе күмәнсіз статистикалық 
мәліметтерге қаны қ болса, адамдарга қатты эсер ете ме? (3 ) Ақпарат біржақты 
дэлелге ғана сүйенуге тиіс пе, әлде қарсы пікірді терістеу мүмкіндігін иайдалана 
ала ма? (4 ) Дау кезіндегідей екі ж ақ карсы келсе, дәлелдердің келтірілу реті екі 
тарантың қай-қайсы сы на болса да ш артты түрде эсер ете ме? (5 ) Аудиторияның 
әуелгі пікірі мен ақпарагта айтылгап пікірдің арасындагы ақпаратты ң тиімділігі 
мен айырмаш ылыгының арасында қандай озара байланыс бар?

Л о ги ка лы ц  ж әне эм о ц и ялы ц  цнд еулер . Б\ рнеше жыл бүрын мен тұрған қа- 
лада тісжегіғе қарсы күрес қүралы ретінде ас суына фторды қосу-қоспау жөнінде- 
гі референдум откізілді. Ф тор қосуды жақтайтындар өте қисынды жоне орынды 
ақпаратты қ науқан бастады. Ф торидтердің артықш ылыгы туралы белгілі стомато- 
логтердіц жазбалары, фторланған суды тұтынатын аудандардагы тіс ауруларының 
азаюы дэлелденген пікірталасгар, ауызсуды фторлаудың зиянды әсері ж оқ екенін 
айтқан дәрігерлер мен денсаулық сақтау саласының баска да органдары қызмет- 
керлерінің мәлімдемелері осы науқанның негізі болды. Қарсы той эм оциялы қ реңкі
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басым тәсілді қолданды. М ысалы, бір парақшада жиіркенішті егеуқұйры қ бейие- 
леніп, астына: « Ітст ін  суымызға егеуқүйрықтыц уын қостыруға жол бермейік!» 
деп жазылған. Рефрендум қорытындысында ф тор қосуды ж ақтауш ы лар ойсырай 
жеңілді. Әрине, бұл ж айт эм оциялы қ үндеулердің үнемі басым түсетінін дәлелдей 
алмайды. Өйткені болған ж айт бақылауға алынган зерттеу емес еді. Біз жарнама 
колданылмаса, жүрттыц суды фторлауға қалай дауыс беретінін білмейміз, сондай- 
ақ қарсы топ шығарған ііарақшаның көп адамга жеткен-жетпегенін дс, ғалымдар 
тобының ж азбаларына қарағанда, осы парақш алар оқуға оңай болған-болмаганын 
да білмейміз. Бүл саладагы иақты зерттеулер нақты қорытындыларға келе қоймаса 
да, эмоциялы к ]>ецкі басым үндеулерге қолайлы жағдай тудыратын дәлелдер бір- 
шама. Ертеректегі зерттеулердің бірінде Дж ордж Хартманн39 үндсудің қай түрін 
пайдаланганына орай, адамдарды нақты саяси кандидатқа дауыс беруге итермслеу 
деңғейін анықтауға тырысты. Хартман эмоциялы қ реңкті хабарламаны бірінші ал- 
ған адамдардың, лоғикалы қ негізі басым хабарлама алған адамдарға Караганда, ал- 
гашцы хабарламада қолдау білдірілген кандидатка дауыс бергенін корсетті.

Біріпш і/алт ш цы  сөзі бекерден-бекер колбеу оріппен беріліи тұрған жоқ. Бүл 
сөз осы саладағы зерттеудің негізгі проблсмасын, ягпи «эмоциялык.» ж әнс «логика- 
лык» сияқты  бірін-бірі ж оққа шыгаратын, сенімді анықтаманыц ж окекен ін  айқын- 
дап тұр. М ысалы, ауызсуға ф тор қосу жағдайында фторлауға қарсы топтың парақ- 
шасы әдейі қорқыныш тудыруға арпалы п ш ыгарылғанын көп адам түсінді. Сонда 
да қорқыпыш  сезімін мүлде қисынсыз деуге болмайды. Өйткені аз гана молшердс 
фторид шынында да тістің түсуінің алдып алатыны, ал коп мөлш ерде егеуқүйрыққа 
қарсы у ретінде пайдаланылатыны рас. Басқаш а карасақ, кәсіпқой мамандар пікі- 
ріне фторлауды жактайтындарды ң бет бұруы эм оциялы к тартымды лы қтан толы қ 
еркін емес. Д әрігерлер мен стоматологгердің фторидтер қолдануды жақтайтынын 
білу -  эмоциялы қ тұрғыда жұбаныш қапа болуы мүмкін.

Іс жүзіпде «логикалыц» пей «эмоциялык,» арасындағы айырмаш ылықты тану 
қиын болса да, кейбір зерттеуш ілер өте қызықты жәие тым күрделі мәселені қарас- 
тыруга ден қойды. О лар нақты бір эмоцияны ң түрлі децгейі пікірді өзгертуге ықпал 
ету мәселесіи зерттеп корді. Сіз пікірді өзгерту үшін тыңдауш ы лардың жүрегінс 
қоркыныш үялатқы ңыз келді делік. С әл ғана қорқытқан дүрыс иа, әлде жүректеріи 
тас төбесіңе шыгарган жөн бе? М ысалы, сіз жүргізуш ілердің абайлап жүруі тиіс 
екенін ескерткіціз келсе, оларга түрлі жолколік анаттарынан қирагап машиналар 
мен қаза тапқан адамдар бейнеленген фильм көрсетуіціз оте ықпалды болар еді. Ал 
жан-жагы аздап майысқан көліктерді көрсегіп, ережеге сай жүргізбеу салдарынан 
сактапдыру полистеріпіц қымбат тариф ына ұрынып калу қаупі барын ескертсеңіз 
және тым желігіп кеткен жүргізуш інің жүргізуші куәлігінен айыры лы п қалуы мүм- 
кін екснін есіне салсаңі>тз, эсер ете алар ма едіңіз? Салқын ақы л эсер етудің осы 
екі тәсілінде де бар. Бір жагыиаи, катты қорқыныш  адамдарды өрекетке жұмыл- 
дырады. Екінші жагынан, қатты қорқы ныш тыц бүлдіргіш әсері де бар: ол адамныц 
хабарламага дұрыстап назар аударуына, оны түсінуіне ж әне соның нұсқауы бойын-
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ша әрекет етуіне кедергі келтіреді. Б із үнемі «мұндай оқиға өзге адамның басынан 
өтеді, меи ондайға душар болмаймын» деп ойлаймыз. Осылайша, адамдар жоғары 
жылдамдықпен жүрс береді, салдарыныц жақсы болмайтынын аны қ білсе де, рөлге 
масац күйде отыра салады. Бұл әрекеттердің салдары тым ауыр болуы мүмкін бол- 
са да, адамдар ол туралы ойламауга тырысатын шығар. Сәйтіп, біздің қатты қорқы- 
ныш тудыратын ақпарагтарға жі гі назар аудара бермейтініміз айқыи ацғарылады.

Эксперименттердін қорытындылары бұл мәселеге қалай жауап береді? Осы ко- 
рытындылардың басым болігі түрлі тең жағдайда, адам алған ақиараты бойынша 
төнген кауіптен қатты қорықса, істің алдын алу үшін оң әрскет жасауға соншалық 
жақын екенін көрсетеді. Б ұл  моселеде Ховард Левенталь мен қызметкерлері40 же- 
місті зерттеулер жасады. Б ір  эксперимснтте олар адамдарды темекіден бас тартуға 
және кеуде қабатыи рентгенге түсіруге үгіттеді. Кейбір қатысушыларды аздап қана 
қорқытты: оларға темекі шегудің зияны туралы кепілдеме корсетілді ж әне кеуде 
қабаты рентгеноскоииясыны ң профилактикасы  пайдалы болатыны айтылды. Бас
ка катысуш ылар қатты рақ қорқытылды: оларга рентген арқылы окне обырына 
шалдықканы анықталган ж ас жігіт жайлы фильм көрсетілді. Өте қатты қорқыты- 
луы тиіс болған қатысуш ыларга да осы фильм  ұсынылып, окпе обырына жасалган 
ота да көрсетілді. Н әтиж еде енді темекіні тастап, рентгенге гүсуге құлыншынған- 
дар өте қатты корыққандар болып шықты.

Бүл әдіс адамдардың бәрі ушіп оңтайлы ма? Ж ок. Салқын ақылдың кейбір 
адамдарды «үлкен қорқыныш  әрекетсіздікке әкеледі» деген ойга бекіндіруінде се- 
беп бар: бүл барлы қ адамда емес, белгілі бір жағдайларда белгілі бір адамдарда ғана. 
Л евенталь мен әріптестері ашқан жаңалықтың мәні мынада: оздерін-өздері жогары 
багалайтын адамдар әрекетке бірден коше алады. Ал өздерін томен багалайтындар 
қатты қорқыныш  тудыратын ақпараттан хабардар болған кезде баяулау қимыл- 
дайды, бірақ, ең қызыгы, біраз уақыт өткен соң, олар да дәл озіне бағасы жоғары 
жандардай іс-қимыл жасайды. А нығырақ айтсақ, бірден әрекет етудід қажеттілі- 
гі ж оқ болыи, кейінірек қимылдауға болатын болса, өздерін томен багалайтындар 
коп ж агдайда үлкен қорқы ныш  тудыратын ақпараттыц әсерінен солай әрекет етеді. 
Өздерін томен багалайтындар қауіп-қатерге тап болса, қатты қиналуы мүмкін. Өте 
қорқыпышты ақнарат оларды тіпті түқыртып, тосекте басын қымтап алып, тыгы- 
лып жатуга мәжбүрлейді. О лар болмашы немесе орта деңгейлі қорқынышпен бет- 
пе-бет келсе гана дүрыс әрекеттене алады. Дегенмен әлі де уақыты болса, ягни тез 
қимылдау талап етілмесе, олар хабарлама өздерін есінен тандыра корқыта алса ғана 
жылдам әрекеттенеді.

Л евенталь мен әріптестері өткізгеи кейінгі зерттеулер де осы қорытынды- 
ны растады. Б ір экспериментте қатысушыларға ірі автомобиль апаттары туралы 
ф ильм  корсетілді. Қатысуш ылардың біразы фильмді -  үлкен экраннан, басқалары 
алыс қаш ықтыктан кіш кентай экран арқылы тамашалады. Өздерін жогары немесе 
орташа багалайтындардың ішінде фильмді үлкен экраннан көргендер кіші экран
нан көргендерге Караганда қажетті қорғаныс жасауга көбірек дайын болды. Ал өз-
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дерін төмен багалайтындар фильмді кіші экраннан көргсн соң белсенділік таныт- 
ты, олардың ішінде фильмді үлкен экран арқы лы  тамаш алағандары өздерін қатты 
шаршаңқы сезініп түрғанын, өздерін апат қүрбандары орнында әзер елестеткенін 
айтты. Осылайша, өздерін томен бағалайтындар тез әрскет ету кажет болса, қатты 
қорқыныш тан не істерін білмей қалатыны байқалды.

Өздерін жоғары бағалайтындарды өздерін томен бағалайтындар секілді үстауға 
көндіруге болады. Б із оларды тұқыртып, тонген қауіптің алдын алу үшін ештеңе 
істей алмайтынын сезінуге м әж бүрлей аламыз. Бұл жағдайда адамдардың көпші- 
лігі, тіпті өзін жоғары бағалайтындар да, басын құмга тығып алуы мүмкін. Енді сіз 
көлік апаттарын азайтқы ды з немесе адамдардың темекіні қоюына көмектескіңіз 
келді делік. Б ірақ өзін томен багалайтындарға жолығып қалдыңыз. Не істейсіз? 
Егер сіз пақты, анық ж әне оптимистік реңкі басым нүсқаулық әзірлесеңіз, аудито
рия мүшелерін қорқыныш тарға қарсы түрып, осы қауіптің бетін қайтаруға қайрат- 
тандыруы мүмкін. Осы жорамал Л евенталь мен әріптестері откізген эксперименгге 
нақтыланды. Онда байқалғандай, қорқыныш ты сәттерде қашан және қалай әрекет 
ету қажеттігі жазылған нүсқаулықтар мұндай тапсырмасы ж оқ үсыныстардан әл- 
деқайда тиімді болын шыққан. М ысалы, студенттерге сіреспе аурына қарсы екпе 
алу жөніндегі колледж  ғимаратында өткізілғен шарада екпені нақты қайдан, қалай 
алуға болатыны айтылды. Ш арага арпайы жасалған картада студенттер емханасы- 
ның мекенжайы корсетіліп, ор студенгтің өзіне ыңғайлы уақытта екпе жасатуға 
мүмкіндігі бар екені жазылған. Н әтиж еде студенттерге сіреспеге қарсы екпеге қа- 
тысты жагымды аура  тудырып барып үлкен тәуекелге шақыру кіші тоуекелге Кара
ганда тиімді болып ш ықты ж әне екпе салдыруға ниетті студенттер саны арта түсті. 
Екпе алуга шақырған нақты нұсқаулықтардың болуы да студенттердің ниеті мен 
қалауына еш эсер ете алған жоқ, дегенмен іс-әрекетке кәдімгідей ықпалы бары бай- 
қалды: қалай әрекет жасау қажеттігі айтылган қатысуінылардың 28 пайызы екпе 
алды, ал еш қандай нұсқаулық алмағандардың 3 пайызы ғана екпе алуға келді. Не 
істеу керектігіне арнайы щ сцаулы ц  берілген бақылаудағы топка қорқыныш туды- 
ратын ештеңе айтылған жоқ, бүл топтан екпеге ешкім де келмеді. Демек, әрекет 
ету үшін нақты нүсқаулықты ң өзі жеткіліксіз. М үндай жағдайда қорқыныш әрекет 
етудің қажетті бөлшегі болады.

Осындай нотижелер Л евентальдің темекіге қатысты экспериментінде де бай- 
қалды. Л евенталь үлкен қорқыныш тудыратыи хабарламалардың темекіні тастау- 
ға қатты итермелейтінін анықтады. Б ірақ бұл хабарламаларда нақты іс-әрекетке 
қатысты нұсқаулық болмаса, жүріс-тұрысты катты өзгерте алмайды. Ішінде үрей 
тудыратын ештеңе болмаса, «екі коран темекінің орнына журнал сатып ал», «теме- 
кі тартқың келген кезде суды кобірек іш» дегенге саятын пакты нүскаулықтар да 
тиімді бола қоймайды. Қорқыныш ты ояту мен нақты нүсқаулы қ бірлігі жақсы нә- 
тиже берді: студенттер эксперименттен кейінгі торт ай бойы тсмскі шегуді азайтты.

Демек, кей жагдайларда үрейді күшейтуге арналган, пакты жүріс-тұрыска қа- 
тысты нақты нұсқаулығы бар үндеулер арісылы қаж етті әрекетке кол жеткізуге бо-
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лады. Б ірақ Л евенталь мен оның әріитестері көрсеткендей, қорқыныш тудыратын 
шагымдар түпкі ойына байланысты нақты формаға ие болады. Осындай шағымдар 
нақты нүсқаулықтарга сүйенсе де, қажетті нәтижеге қол жеткізе алмауы мүмкін.

Кейдс қорқы тқы ңыз келсе де, сәтсіздікке үрынуы ңыз мүмкіп. М үндай жағдай 
қорқыныш тың өзі қатты үрейлі емес кезде бола алады. М ысалы, жаһандық жылы- 
нудың аса қауіпті екені рас. Оны коп галым баяу тықылдап, уақыты жақындап келе 
жатқан бомбага үқсатады. Температура артқан сайын мүздықтар ерін, теңіздердің 
деңгейі көтеріле береді. Таяу уақьггта көп елді мекен су астында қалуы мүмкін. 
Ауру тарататын насекомдар бүрынгы салқын жерлерге қоныс аударган соң, безгек 
секілді кейбір аурулар көп таралады. Дауылдар да құрғакш ы лы қ пен жылылық 
толқындары секілді жиілей береді ж әне күшейе түседі, сойтіп, адам шығыны кө- 
бсйіп, тамақ өнімдерін өндіруге қауіп төндіреді. Солай жалғаса береді. Осы көңіл- 
сіз болжамдарға қарамастан, «Оскар» сыйлығын алған «Ы ңгайсыз ақиқат» (An In 
converient Truth)  филъмінде аны қ көрсетілсе де, америкалықтар иақты іс-әрекетті 
талап етудіц орнына, олі де тым салгы ртты қтаны туда. Таяуда жүргізілген сауална- 
малар41 бойынша, адамдар терроризмнен, жыландардан, бүйілерден, өлімнен, жеке 
сәтсіздіктерден ж әне жүрт алдында масқара болудан қатты қорқады. Сауалнамага 
қатысқан мыңдаған адамның санаулысы гана ж аһанды қ жылынудан қорқатынын 
айтқан. Неге бүлай?

«Ж ауапты ң бір бөлігі миымыздың қалай жүмыс істейтінінде жатыр» дейді Д а
ниэль Гилберт.42 Б іздің  миымыз қорқыныш ты сезінудіц эволю циясы нан өтті, тұмау 
немесе рецепт бойынш а берілген дәрілердің ж аиама әсері сияқты  қауіптерден емес, 
терроризм немесе қорқыныш ты жыландар қаупінен кобірек үрейленеді. Ш ынын- 
да да, жыл сайын лаңкестік әрекет қүрбандарынан да коп адам түмау мен дәріден 
өлімге душ ар болады, ал жаһандық жы лы ну жер халқыны ң басым бөлігін қыргынга 
ұшыратып, ж оқ дегепде зор азап пгектіруі мүмкін. О сы ны жоққа шығару немесе 
ескермеу арқылы, біз бейімделуден бас тартамыз. Басты мәселеніц бірі -  біздің бір- 
тіндеп келетін емес (мысалы, қүрғақш ы лы қ немесе дауылдардың жиілеуі), тас ға- 
сырынан бергі нақты ж әне анық қауіптерге (жолбарыстар, жыландар немесе шок- 
пар ұстаған үңгір адамдары) жауап қайтара отырып эволю циядан оттік. Сондай-ақ 
біз адами наразы лы қсезім імізді оятатын, терроризм сияқты  адам қолынан болатыи 
қауіптерге реакция білдіруге бағдарланғанбыз. Гилберттің ойышпа, адамдар көлік- 
тіц зиянды  қалдықтары нан немесе орман ағаштарын жөнсіз шабудыц салдарынан 
гөрі, ж аһанды қ жы лы ну лаңкестердің астыртыи әрекетінің  нәтижесі ретінде кор- 
сетілсе ғана, оғаи қарсы іс-қимылды талап ете алады. Л аңкестің  санаға орныққан 
таптаурын бейнесі секілді, жаһандық жылыну да санамызда тамырланатын болса 
гана коп адам шара қолдануға ыцгайлана бастайды.

М этыо М акГлоун мен әріптестері43 жакында ж аһанды қ жылынуга емес, 2009 
ж ы лы адамзатқа қауін төндірген шошқа түмауы вирусы на екпін қоя отырыи, жо- 
гарыдагы қорытындыны тексеріп көрді. Сол жылдың сәуір айында «Ауруларды 
бақылау ж әне проф илактика жасау орталықтары» тез тарап бара жатқан түмауға
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қарсы қолды жиі жуу, түмау жүқтырган адамдармен үшырасудан бой тарту, ед ал- 
дымен, вакцинациялаиу сияқты ұсынымдар әзірледі. Ө з экспериментінде М акГлоу 
мен опың командасы осы ұсынымдар жасалған соң, б ірақ вакциналар қолжетімді 
болғанга дейін, адамдардың шошқа тұмауы жайлы не білетінін анықтау үшін ақпа- 
раттық кітапша жасады. Экспериментке қатысуш ылардың жартысы тұмауды адам- 
дарды қыратын (биыл шошқа түмауынан мыңдагап адам өлуі мүмкін) әлдене деп 
қарастырды. Қалган жартысы тұмауды жыртқыш есебінде (ш ош қа түмауы биыл 
мыңдаған адамды өлтіреді) бейнеледі. Түмауды ж аулауш ы ретіиде көрсеткен кі- 
таишаны алган адамдар шошқа түмауын корқыныш ты індет деп білді жонс оздеріи 
оны жұқтырып алуга, оған қарсы екпе алуды жоспарлауга бейім жандар ретінде 
көрсетті. Демек, қорқыныш  шақыратын үндеулер біздің түрлі шабуылдан пайда бо- 
латын үрейлерімізбен астасар болса, тиімділіктің жоғары деңгейін корсете алады.

Қ орцы ны ш  пен т ерроризм  қа уп і. М акГлоун мен Л евенталь қорқыныш туды- 
ратын ақпараттардың әрекет етуге арналган нақты нүсқаулықтармен байланысын 
көрсетеді. Б ірақ біз бәрім із катты қорқып, қандай орекет жасарымызды білмей 
түрған кезде не болады? 11 қыркүйектегі лаңкестік ш абуылдан кейін америкалық- 
тардың басым болігі қатты есеңгіреп қалды, қорықты ж әне ашуга булықты. Енді 
шабуыл қашан жасалатынын ж әне қауіпті мейлінше азайту үшін не істей алатын- 
дарын білгісі келді. Іске Ішкі қауіпсіздік департамент! мен Құрама Ш таттардьщ  бас 
прокуроры араласты. О лар лаңкестердің талабы туралы м әлімет жинап, төнетін 
қауіпті хабарлауға ж әне адамдардың не істеуі қажеттігін айтуға тиіс болды. Түр- 
гындардың басым бөлігі олар нс айтса да ықыласпен істеуге дайын түрды.

Көріп оты рганымыздай, ескертулер мен нүсқаулы қтар аса тиімді болу үшін 
сенімді дәлелдерге сүйенуге тиіс ж әне оны өте сенімді ақпараттанды руш ы  ұсын- 
ганы жөн. А қпараттандыруш ы қауігітің қандай екенін ж әне ықтимал апаттардан 
сақтану үшін адамдар қандай нақты  іс-қимыл жасауга тиіс екенін айқы н көрсету- 
лері тиіс. Үйіміз желдің отінде түрса да, дауыл соққан кезде еш қайда ш ықпауы- 
мыз қажет екені ескертіледі. Ө зен таситы н кезде би ік  ж ерлерге шығып кеткені- 
міз дұрыс ексні де қаперімізге салынады. М аган осы демалы с күндері лаңкестер 
сауда үйіне ш абуыл жасагалы жатканы  айтылса, сауда жасауга бармасым анық. 
Л аикестер үш ақтарга, гюйыздар мен автобустарга ш абуылдайды делінсе, сапарға 
ш ықнауга ты ры сар едім.

Кез келген ескерту, егер қауіп-қатер төніп тұрганын немесе ол қайдан шыға- 
тынын, адамдар оныц алдын алу үшін не істей алатыны н білдірмесе, тиімсіз бо- 
лып қалады. 2001 жы лдың 11 қыркүйегінен кейінгі жылдары үкіметтің жогары 
лауазымды шенеуиіктсрі жақындаи қалған ықтимал лацкестік шабуылдар туралы 
бірнеше рет ескерту жасады. Осы ескергулердің еш қайсысы қажетті талаптардың 
жок легенде біреуіне де сай болмагандықтан, тиімді бола алган жок. Онда шабуыл- 
дың сииаты, уақыт пен орынныц нақтылығы, адамдар қүрбан болмас үшін не істеуі 
қажеттігі аны қ көрсетілген жоқ. Ұ лттық қауіпсіздік мәселелері жоніндегі басшы 
адамдардың сақ болуын ескертті, бірақ ескергудің күнделікті өмірге кедергі кел-

Кепке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе
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тіруіне тосқауыл қоя алған жоқ. Осы ескертулер нені айқындайды? Мүмкін, мен 
Нью-Йоркке жоспарлаган сапарымды шегермегенім дұрыс болар, бірақ бір күні 
үшақ борты нда қатар отырган жігіт өзінің іш киіміне жасырган жарылгыш затты 
іске қоспайты нына сенімді болуым керек дегенді білдіретін шығар.

Ж ағдай оте қауіпті болмаса, осындай ескертулердің астарынан мысқыл көру- 
ге де болар еді. Ш ынында да, мұндай ескертулер Джон Стюарт, Д эвид Леттерман 
сияқты адамдарга кәдімгідей азы қ болды. М ысалы, 2003 жылы үкімет шенеунік- 
тері қауіп деңгейін жоғары деп корсетіп, ықтимал улы газ бен түйнеме ауруының 
таралу қаупінен терезелер мсн есіктерді қымтап қою үшін тұртындарды пластик 
және ж абы сқақ пленкаларды коптеп алып ко юга шақырды. Б ірақ кейбір сарапшы- 
лар мүндай әрекеттен соң адамдардың тұншығып қалуы мүмкін екенін ескертті. 
Үкімет шенеуніктері осы ескертуге: «Пленка алыңыздар дегеніміз рас, бірақ бүл 
оны цолданыцдар  деген сөз емес» деп жауап берді.

Әрине, жагдай қауііггі. Өте қауіпті террорлык шабуылдың ықтималдыгы өге 
жогары. Ал мемлекеттік ш енеуніктердің іс-әрекеті ораш олақ екені былай түрсын, 
олардың ескертуі көбірек пайдадан горі зиян әкелер еді. Адамдарга дүрыс іс-қимыл 
багытын көрсетпей тұрып қорқы ту сындарлы әрекет тудырмай, үрейді арттыра тү- 
седі. А ны қем ес ескертулер қайталана берсе жоне жалгаи қауіп болыгі шықса, көбі- 
міз терістеу, ж оққа шыгару күйіие бейімделіп алып, жалыгамыз, өзімізге көңіліміз 
тола береді, ақыры нда тіпті тыңдауды қоямыз.44

Ерекш е ж еке м ы са лм ен  с а лы с т ы р ы лт н  орт ақ ст ат ист икалы ц  дәлел . 
Сіз көлік базары на бардыңыз делік. Қоятын негізгі екі талабыңыз -  сенімділік 
пен төзімділік. Ягни сіз коліктің сыртқы келбетіие, жасалу үлгісіне ж әне қанша 
шақырым ж үргеніпе қарамайсыз. Көлікті қанш алы қж иі жондейсіз -  көкейіңіздегі 
сүрақ осы. Ақылды және сергек ойлы адам ретінде сіз Consumer Reports журналынан 
керек кеңесті оқисыз да, көп жондеуді қажет ете қоймайтын автомобиль «Вольво» 
екенін білесіз. Әрине, «Вольвоны» сатып алуга шешім қабылдайсыз. Бірақ сауда 
жасамас бүрын түскі асқа барып, өз ниетіңіз жайлы бір досыңызға айттыңыз делік. 
Ол болса, сеніңкіремей: «Ш ын айтасың ба? М еніц бөлем өткен жылы «Вольво» 
сатып алды, содан бері гыным көрген жоқ. Бірінші жанармай бүрку жүйесі істен 
шықты, содан кейін ж ы лдамды қауы сты ру қорабы сынды. Артынша қозгалтқыштан 
біртүрлі дыбыстар шыга бастады. Ақыр аягында, қай жерінен екені белгісіз, майы 
ақты. Байғүс болем енді не болады деп қорқып, көлік айдаудан қалды» дейді.

Consumer Reports түзген рейтинг «Вольво» мінген 1000 адамның иікіріне сүйе- 
ніп жасалды деп есептейік. Досыңыздың бөлесінің сәтсіз тәжірибесі пікірді біреуге 
кобейтіп, 1001-ге жеткізді. Ол сіздің статистикалы қ мәліметтер жинағыңызға бір 
кері тәжірибе қосты. Л огикалы қ тұрғыда бүл жайт шешіміңізге эсер  етпеуі тиіс. 
Ричард Н иссбетт пен әріптестері45 жүргізген кең ауқымды зерттеулер (мына мысал 
да сол жұмыстан алынды) осындай жагдайлар өзгешелігінің арқасында өзінің логи- 
калық статисгикалы қ мәртебесінен де жоғары мәнге ие болып кететінін көрсетеді. 
Ш ынында да, мұндай жагдайлар көи жағдайда аса маңызды бола алады. Демек, до-

87



Копке ұмтылган жалгы ч. Әлеумепік психологияға кіріспс

сыңыздың бөлесініц қиын жагдайга тап болуы санаңызка берік орнығып, сіздің енді 
«Вольвоиы» сатып алуы ңы з тым қиынға түседі.

М ысалдар тым өзгеш е болса, оның сендіретін күші де жогары. Бірнеш е жыл 
бүрын, мен студенттерімм ен бірге эиергетикалы қ жағынан тиімді үй жасауға қа- 
жетті ш аруалар істеуге, түргын үй иелерін көндіруге ты рысты м.46 Біз жергілікті 
ком муналды қ ком панияны ң түргы н үй тексеруш ілерімен жүмыс істеп, үйді жақ- 
сарта түсу тәсілдерін ұсы на отырып, оларга өзгеш е үлгілерді колдануды үйрег- 
тік. М ысалы, оз ыцгайына сай әрекет етуге ерік берсе, коп тексеруш і есіктің жан- 
жағындагы сызаттарды жай ғана нүсқап, үй иесіне түрлі ауа райы нан қорғайтын 
тығыздагыш  салу кажет екенін айтады. Б із осы жагдай үшін бірнеш е тексеруш і- 
ні арнайы дайындады қ. О лар барлы қ есіктің ж ан-жагындағы  сызаттарды бірік- 
тірсе, қоиақ бөлменің қабы рғасы нда баскетбол добымың колеміндей ойы қ пай- 
да болатыны н ескертеді. «Ү йіңіздің қабырғасындай мүндай ойы қ болса, сіз оны 
жабуға әрекеттенбес пе ед іц із? Тығыздағыш  нәрсе осындайда керек» дейді олар. 
Н отиже қайран қалдырды. Қажет сөздерді айтуға маш ықтанған тсксеруілілер өз 
тиімділігін торт есе арттырды. О дан бүрын түрғы н үй иелерінің 15 пайызы гана 
үсынылган жүмысты ж үзеге асырған болса, тексеруш ілер өзгеш е әкгімелесу тә- 
сілін қолдана бастаған соң, көрсеткіш  61 пайызға дейін өсті. Коп адамға қаптаған 
статистикалы қ м әліметтен горі пакты, анык, өзгеш е жеке үлгі катты ыкпал етеді. 
Д осы ңыздыц «Вольно» алуга  қатысты әңгімесі немесе қонақ бөлмеңіздегі баскет
бол добының көлеміндей ой ы қ жайлы ой ерекш е катты эсер беруі мүмкін. Іш інде 
сгатистикалы қ герістеу болса да (күткен  нәтиж е емес), пікірлердің ерекш е тиімді 
(М ен Дж енни К рейгтіңдиетасы  аркы лы  40 ф у н т салм ақтастады м ) болаты ны ны ң 
бір себебі -  осы.

Екіж ақт ы  д әлелд ер ге  царсы  бірж ацт ы  д әлелд ер . Сіз аудиторияны олім жа- 
засының қажеттігіне сендіруге арналган соз айтуга дайындалып жатырсыз делік. 
Қаидай жағдайда ком адамды сендіре аласыз: оз иікіріңізді ғана айтып, олім жаза- 
сына қарсы дәлелдерді елемеген кезде ме, элде қарсы дәлелдерді талкылап, оны 
терістеуге ты ры сқаны ңы зда ма? Осы сүраққа жауаи бермес бүрын, оқиғаның қа- 
лай өрістейтініне жіті назар аударайық. Егер ақпараттандыруш ы карсы тараптың 
дәлелдерін келтіретін болса, бүл жайт ақпараттандыруш ьш ың әділ, шынайы адам 
екенін корсетуі мүмкін. М үндайда оган сеніміңіз артады ж әне оның жүмысыныц 
тиімділігіне күм әніңіз калмайды. Баска жагынан алсак, ақпараттандыруш ы қарсы 
тараптың дәлелі мен пікіріне жиі сүйене берсе, аудитория мәселені даулы деп ой- 
лауы да мүмкін. Онда аудитория мүшелері абыржып, көп ойланып калмақ. Акы- 
рында, осыныц борі ақиаратты ц сенімділігін азайтады. Осы мүмкіндіктерді есте үс- 
тасақ, дәлелдің  бірж ақтылығы мен хабарламаның тиімділігі арасында қарапайым 
байланыс бары оқырманды таңгалдырмауға тиіс. Бүл, бір жағынан, аудиторияның 
канш алык хабарлар екеніне де байланысты: аудитория мүшелері көбірек хабардар 
болса, олардың біржақты дәлелдерге тез мойын бүратыны аса күмәнді. Керісініне, 
ақпараттандыруш ы жоққа ш ыгарса да, қарсы жақтың дәлелдері де карастырылган
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екіжақты ақпарат сенімді бола түседі. Бүл әбдеи түсіпікті. Ж ақсы  хабардар адам 
карсы дәлелдерді біліп алуға қатты тырысады. Ақпараттандырушы оны еске салу- 
дан қаш қақтаса да, білетін адамдар ақпараттандыруш ыны не әділетсіз, не мұндай 
дәлелдерді терістеуге қабілетсіз деуі мүмкіи. Б ір жагынан, хабары аз адам қарсы 
дәлелдердің бар екеиін білмеуі де мүмкін. Қарсы дәлел ескерусіз қалса, аудитория- 
иың хабардар емес бөлігі сенеді, ал осы адамдарға қарсы дәлсл көрсетілсе, олар аб- 
дырап қалуы ықтимал.

Tarj.i бір маңызды ф актор -  аудиторияның бастапқы ұстанымы. Аудиториядағы 
адамдардың бірі ақпараттандыруш ының дәлеліне сенуге ықыласты болса, екіжақ- 
ты дәлелге Караганда, оиыц пікіріие біржақты дәлел қатты ықпал етеді. Дегенмен 
аудиториядагы бір адам қарсы пікірге бүйрек бүрса, терістейтін екіжақты дәлел се- 
німдірек болып ш ығады.47 Көп саясаткер осы құбылыс жайлы жақсы білетін болу 
керек. Олар кімдердің алдында сөз сөйлейтініне орай, түрлі ыңгайдагы баяндама 
әзірлей алады. О лар партиядагы оріптестері алдында сөйлесе, өз партиясының 
платформасы мен кандидатурасын әспеттейтін дәлелдерді үйіп-теге салады. Ал 
әңгіме оппозиция жайыида болса, соз роуіші мысқылға, кекетуге ауысады. Теле- 
дидарда сөйлей қалса немссе аралас аудиторияға сөз арнаса, олар дипломатиялы қ 
позиция үстанады. Қарсы тараитың пікірін түгелдей жоққа шығармай түрып, әуелі, 
оны жүртқа ж үм сақ етіп жеткізеді.

Таны ст ы ру т әрт ібі. Елестетіп коріціз, сіз қалалы қ кеңесте қызмет істейсіз. 
Қарсыласыңыз екеуіңіз кең залда үлкен аудитория алдында сөйлеуіціз керек. Сай- 
лауға уақыт аз қалды, аудиториядагылардың басым бөлігі әлі іііешім қабылдағап 
жок. Н әтиж е сіздің сөзіңізге байланысты болуы мүмкін. Сіз сөзіңізді жазуға ұзақ 
уақыт жұмсадыңыз, мұқият дайындалдыңыз. Сахнадағы өз орпыцы зға отырған 
соц, жүргізуші сізден қашан сөйлегіціз келетініи сүрайды. Бірінші болып па, әлде 
карсыласыңыздаи кейін бе? Ойланасыз: бірінші сөйлеген адам басымдыща ие бо
лып кетуі мцмкіп. Өйткеиі алгашқы осердіц мацызы өте зор. Егер мен аудшпорияиы  
бірінші болып өзіие қарата алсам, щ рсыласым өзін «сатып» цана цоймай, аудито- 
рияның маган көзцарасын толыц өзгертуіне т ура келеді, ягни ол крлыптаскрн цде- 
рісті бцзуга можбцр болады. Екһіші жагынап, егер соцынан сөйлей болсам, одап да 
пайда коруім мцмкін. Өйткені жцрт залдан иіыщанда, соңгы есгпігенін есінде сақ- 
тайды. Қарсыласым бірінші сөйлесе де, созі шъшыр болса да, менің сөзім ерекше бол- 
гандыцтан, соныц тасасыпда қала береді. Сөйтіп, сіз кідіре бересіз. «Бірінші болып 
сойлесем деп едім... жоқ, соңынан... жоқ, бірінші... жо-жоқ, бір минут күте түршы». 
Не істеріңізді білмей, сахнадан жүгіріп түсесіз де, қалта телефоныңызды суырып 
алын, әлеуметтік психолог қүрбыңызға қоңыраулатасыз. Кім бірінші сөйлеу кере- 
гін бір білсе, сол білер!

Сіз қы сқа ж ауап күтсеціз, окініште қаласыз-ау деп қорқамын. Оны айтасыз, сіз 
әлеуметтік психологтің кәсіби ескертулері мен түрлі амалдар ж айлы  кеңесін тың- 
дау үшін іркілер болсацыз, ж үрт алдында сойлеу мүмкіндігінен мүлде айырылып 
қаласыз. Ш ындығында, сіз сайлаудан қүр қаласыз!
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М әселенің күрделі екеиі, ақпаратты сіңіру ж әнс оні.і ж адыдызда сақтауға бай- 
ланысты екеніи айтудыц қажеті жоқ. Мсн оны мейлінше оңай етіп тұжырымдауга 
тырысамын. Осы мәселенің бір қыры сіз де, біз елестеткен саясаткер сияқты, жал- 
ғыз өзіңіз іске асыргыцыз келген жайтқа өте ұқсас. Ten жагдайда адамның жады 
соңғы шешеннің сөйлеген сөзіи сақтап қалатыны рас, өйткені оныц созі сайлау уа- 
қытына жақынырақ. Екінші жағынан, екіиші сойленген сөз алғаш қысындай терең 
ж әнс орнықты гүрде сіңірілмейді, бірінші материалдың болуыныц озі сіңіру проце- 
сін тежейді. Демек, сіңіру құбылысы туралы білімге сүйенсек, тең жағдайда біріиші 
дәлел тиімді болуы тиіс. О ны алғаш қы  э с ер  деп атайық. Б ірак жадымызда сақтау 
құбылысы туралы біліміміз бізге тең жағдайда соңғы дәлелдің тиімдірек болаты- 
нын айтады. Мүны кейінгі э с е р  делік.

Бүл екі тәсіл екі басқа болжам туындататьшдай корінсе де, кімнің бірінші сой- 
лейгіні маңызды емес дегенді білдірмейді. Сондай-ақосыған қатысты аны қбір  нәрсе 
айту тіпті мүмкін емес деуге де болмайды. Ш ығатын қорытыидыны былай түйінде- 
ген дүрыс: жадымызда сіңіру мен сақтау процестерінің қалай жүрегінін білетіндік- 
тен, біз алғашқы немесе кейіигі әсердің қайсысы басымдыққа ие болатын жагдайды 
айтын бере аламыз. М үнда маңызды ауыспалы қасиетке уақыт, дәлірек айтқанда, 
біздіц жагдайымыздағы оқиғалар аралығындагы уақыт ие: (1) бірінші жәие екінші 
сөз арасындағы уақыт; (2 ) екінш і соз аяқталған уақыт пен аудитория өз таңдауын 
нақты жасап біткеи сот аралығындағы уақыт. Негізгі қорытындылар мынадай: (1) 
екі соз арасындағы уақыт өте қысқа болса, сіңіру оте күшті болады; бұл жагдайда 
бірінші сөз аудиторияныц екінші созді қабылдауына қатты кедергі жасайды, сөйтіп, 
алғашқы эсер бой көрсетеді. Демек, одан бірінші шешен пайда көреді; (2) аудитория 
екінші созден кейін дереу шешім қабылдауга тиіс болса, жадында қазір сақталғаи 
нәрсе басымдыққа ие болады. Демек таразы басы ксйінғі әсерге ауады.

Ж ақсы. Сіз әлі телефон түтқасын койған жоқсыз ба? Онда жоспарымыз мыпа- 
дай: егер қарсыласыңыз екеуіңіз біріңізден кейін біріңіз еш үзіліссіз сөйлейтін бол- 
саңыз, ал сайлауға олі біраз күн  бар болса, сіз бірінші сөйлегеніңіз жөн. Сіздің бі- 
рінші болып сөйлеуіңіз қарсыласы цыздың дәлелдерін сіңіру қабілетін тоқыратын 
тастайды. Өйткені сайлауға дейінгі бірнеше күн ішіиде ақпаратты жадыда сақтап 
қалу срскіпелігі болмашы гаиа. Б ірак сайлау екінші сөзден кейін дереу басталып 
кететін болса, ал екі соз арасында кофе ішіп келуге үзіліс берілсе, сіздің соңынан 
сөйлегеніңіз дұрыс. Кофе іш уге арналған үзілістен кейін бірінші сөздіц екінші соз- 
ді сіңіруге кедергісі тіпті аз болады. Аудитория екінші созден кейін бірден шешім 
қабылдауға тиіс болады да, сіздіц созіңіз жадыға асықпай сіңіріледі. Сондықтан ке- 
йінгі эсер күш алып кетеді: мұндай жагдайда соңғы сөз ерекше сенімді болады.

Осы пайымдаулар Н орман М иллер мен Дональд Кемпбеллдің48 эксперимен- 
тінде расталды. Бүл экспериментте қатысуш ыларға зиянды  делінген булағышты 
ондірушілерге қарсы шығын өндіруге арпалған талап-ары з бойынш а алкабилер 
соты отырысыныц қы сқартылған стенограммасы берілді. Айыптау дәлелдері (pro) 
талапкердің куәғерінің түсінігіне, талапкердің адвокаты өткізген қорғаушылар
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куәгерін екіжақты тергеу материалдарына, осы адвокаттыд кіріспе жәіге қорытын- 
ды сөздеріне сүйенді. Қорғау (contra)  дәлелдері қорғаушылар куәгерінің түсінігіне, 
жауапкердід адвокаты жүргізген екі жақты тергеу материалдарына, осы адвокаттың 
кіріспе ж әне қорытынды сөздеріне сүйенді. Стенограмманың қысқартылған нүсқа- 
сында барлы қ pro долелдер бір тогггамаға, contra дәлелдер бір топтамага орналас- 
тырылды. Зерттеуш ілер дәлелдердің екі тобып окыган уақыт аралығын, сондай-ақ 
соңғы дәлелді окыган уақы т нен үкім оқыган аралығын озгертіп отырды. Нәтиже 
мынадай болды: бірінш і жоне екінші дәлелді оқу аралытында үлкен үзіліс болған- 
да жоне екінші дәлел  мен үкім аралыгында қысқа үзіліс болғанда кейінгі әсерге 
қол жеткізілді. Ал гшгашкы әсерге бірінші және екінші дәлелді оқу аралығындағы 
үзіліс аз ғана болганда ж әне ж әнс екінші дәлел мен үкім аралыгында үзіліс үзагы- 
рақ болғанда қол жеткізілді. Бүл эксперименттің тақі>ірыбы (алқабилср соты) осы 
екі қүбылыстың қаидай зор тәж ірибелік мәнге ие болатынын айқындап корсетуге 
мүмкіндік береді. Заңнамаларды ң басым бөлігі айыптауш ыларға бірінші (әуелгі 
арыз бен дәлелдерді корсету) жоне содгы (сот жарыссөзін аяқтау) сөзді береді, сөй- 
тіп, мемлекеттің «қолына» алғаш қы әсердің де, кейінгі әсердің де артықшылығын 
үстатады. Д әлелдерді үсыну тәртібі алқабилердің күдіктініц кінәлілігіне немесе 
кінәсіздігіне қатысты шешіміне эсер ететіндіктен, мен сот төрелігіндегі алгашқы 
ж әне кейінгі әсердіц ықпалынан болуы мүмкін кез келген ықтимал қателіктердің 
алдын алу үшін сот процестеріп өзгертуді ұсынар едім.

С ойкессіздік  м өлш ер і. П ікіріңізбеп мүлде келіспейтін аудиторияға сөз арнаи 
жатырсыз делік. Қандай жагдайда сөзіңіз ықпалды болады: өз ұстанымыныздан 
еш айнымай сойлеген кезіңізде ме, әлде аудитория үстанымынап тым қатты ерек- 
шеленбеу үшін оны мейлінше жүмсартуға тырысқан кезіңізде ме? М ысалы, ден- 
саулықты сақтау үш ін адамдар денс шынықтырумен айналысуы керек, күніне кем 
дегенде бір сағат түрақты айналысса, кез келген ж аттығу пайдалы болады дегенге 
сенесіз. Сіздің аудиторияңы зда кітап парақтауды жеткілікті жаттығу деп санай- 
тын университет профессорлары бар. Адамдар дене ш ынықтыруды жүгіру, жүзу, 
гимнастика сияқты  күнделікті нақты багдарламадан бастаулары керек деген ойды 
насихаттай отырып, олардың пікірін озгерте аласыз ба, әлде оларга қысқа, жеңіл- 
детілген режим ұсынғаи дұрыс па? Қысқаш а айтқанда, аудитория пікірі меи акпа- 
раттандыруш ының үсынысы арасындагы тиімділігі жогары деңгей қандай? Бүл кез 
келген насихатш ы мен педагог үшін мацызды мәселе.

Осы жагдайға аздщтория көзімен қаран көрсйік. 2-тарауда айтып откенімдей, 
көпш ілігіміз дүрыс адам болып көрінуді -  «дүрыс» пікірлі болуды ж әие ақылды 
іс-әрекет жасауды қатты  қалаймыз. Біреу келіп, бізбен келіснейтінін білдірсе, өзі- 
мізді кәдімгідей ж айсы з сезініп қаламыз. Өйткені бүл жайт біздід пікіріміз бен іс- 
әрекетім із бұрыс болып шығуы немесе жалган акпарагқа негізделуі мүмкін екенін 
адғартады. Ііік ір  қайш ылығы қанш алық үлкен болса, ж айсы зды қта сонш алы қзор 
болмақ. Осы жайсыздықты қалай азайта аламыз? Әнш ейін ғана пікірімізді немесе 
іс-әрекетімізді озгертсек жеткілікті. Б із қанш алық қарсы болсақ, пікіріміз де сон-
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ш алық өзгереді. Бұл ой тізбегі бойынш а ақпараттандыруш ы күнделікті қатаң жат- 
тыгуларга бой үруы тиіс: пікір қайш ылығы қанш алы қ елеулі болса, пікір де сопша- 
лы қ өзгереді. Ш ынында да, бірқатар зсрттеуші осындай бір-біріне байланысты қа- 
тынастың дұрыстығын дәлелдеп берді. Ф илипп Зимбардоның эксперимент!49 осы- 
ған жақсы дәлел бола алады. Э к сп ер и м ен те  қатысушы студент қызға зертханага 
жақын қүрбысын ертіп келуге рұқсат берілді. Әрбір ж үпқа кәмелетке толмағандар 
арасындағы кұқы қбүзуш ылык туралы тақы ры пты қ зергтеу үсынылды. Содан ке- 
йіи қатысуш ылардың әрқайсысына жекс-жеке осы мәселе бойынша үсыныс айту 
тапсырылды. Әрбір қатысушыга оның пікірімен жакын құрбысының келіспейті- 
ні айтылды, сенімсіздік деңғейі оте аз ж әне оте көп деген олшем арасында болды. 
Зимбардо пікірлер бір-біріне карсы болын ш ыққан сайын, қатысуш ылар құрбысы- 
ның пікірімен үндес деп есептегенғе дейін өз иікірін озгертс бергенін анықтады.

Дегенмен зерттеу одебиеттерін м үқият қарап отырсақ, жоғарыда келтірілген 
қорытындыны растамайтын бірнеше экспериментгің барын да байқаймыз. М ыса- 
лы, Джеймс Уитакер50 пікір қайш ылығы мен пікірдің озгеруі арасындағы қигагитау 
байланысты анықтады. Қиғаштау деп отырғаным, пікір кайш ылығы елеусіз арта 
бастаганда, пікір де солай өзғере береді, бірақ пікір қайш ылығы көбейе түскен са
йын, пікірдің озгеруі азая бастайды. Соцында, пікір қайшылығы алш ақтаган кезде, 
пікірдің өзгеруі байқалмай қалады, ақыр соңыпда тіпті жоққа тән болады.

У итакердің ж аңалы қтары на сүйене отырыи, Карл Ховланд, О.Дж. Харвид 
ж әне М үзафер Ш ериф 51 мынадай байламға келді: қандай да бір нақты хабарлама 
адамның өз үстанымынан қатты ерекш еленетін болса, ол адамның таны м көкж ие- 
гінен де шығып кетеді, сөйтіп, оган қатты эсер ете алмайды. Х овландты ң пен әріп- 
тестерінің эксиеримептінде катысушыларға «күйіп түрған» хабарлама үсынылды: 
олар түратын ш тат «қүрғақ» болуы тиіс не, әлде «су асты нда қалғаны» дұры с па? 
А нығырақ айтқанда, алкоголь іш імдіктерді тарату мен сатуға ты йым салаты н заң- 
ды өзгерткен дұрыс па? Б ұл  сұрақ бойынш а ш тат сайлауш ы лары ны ң п ікірі қақ 
жарылды, ал экспериментке қаты суш ы лар түрлі пікір айта бастады: кейбіреулері 
ш таттың «құрғақ» болып қала беруін жақтады, кейбіреулері тыйым салу қаж етсіз 
деп санады, қалғандары пақты пікірге келген жоқ. Қатысуш ылар әрқайсы сы нда 
осы үш үстанымдағы адамдары бар үш топқа болінді. Ә р топтың мүш елеріне үш 
иікірдің біреуін қолдайты н хабарлама ұсынылды. О сылайш а, эр  топта хабарлама 
мазмүнын өз ұстаны мы на мейлінш е ж ақын деп санайтын қаты суш ы лар болды, 
ксйбіреулер оны мүлде қабылдаған жоқ, ал кейбіреулері оз үстанымын одан сәл 
өзгеше дси есептеді. Н ақты рақ айткапда, бір топ алкоголь іш імдіктер ш екгеусіз 
жоне еркін сатылуы тиіс дегенді қолдайтын хабарлама алды, бір топ спиргтік 
іш імдіктерге толы қ шек қойы луы  тиіс деген хабарламамен қаруланды, ал енді бір 
топқа «ылғалдылығы» аздау хабарлама берілді. Онда іш імдікті аздагі, б ірақ бел- 
гілі бір ш ектен ш ықпай ішуге болатыны айтылған. Х абарламаның м азмүны мен 
өз ұстанымдары арасы нда сәйкессіздік  орташа болған жағдайда, п ікірлердің  көп 
өзгерстіні байқалды.
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М ұндай ж ағдайлар ғалымдарды қатты  ш абыттандырады. Зерттеу  қорытын- 
дыларының елеулі бөлігі бір бағытқа, гағы бір елеулі бөліғі басқа бағытқа ала 
қашса, бұл екеуін ің  біреуі қателесті дегенді білдірмейді. Бұл екі таран та ескермей 
кеткен маңызды бір ф актор бар екенін аңғартады. Б үл  ш ынында да шабыттанды- 
ратын жай болуы мүмкін, ондайда ғалым о з і і і  детектив рөлін ойнап жүргендей 
сезінеді. М ен осы  түста оқы рманны ң адам герш ілік таны тқаны н қалар едім. Өйт- 
ксні бүл м әселе аса күнды болын гұрғандықтан ғана емес, әлеум еттік психоло- 
гияның ғылым ретіндегі ең қы зықты ж әне тартымды қьтрын талдауға мүмкіндік 
беретіндіктен, тоқтала кеткім  келеді. Д етектив рөлінде табысқа ж етудің екі жолы 
бар. Б ір қоры тьш дыны растайты н эксперименттің  борін бір жсрге жинап, екін- 
ші коры тындыға үйлесетіндерді бір жерге ж инап, м үқият зерттеуге тиіспіз. М ақ- 
сатымыз -  қолы м ы зға үлкейткіш  әйнек ұстап алғаны мы зды елестете отырып, А 
тобындагы барлы қ экспериментте бар, б ірақ В тобындағы эксперименттерде жоқ 
сол факторды  табу. Содан кейін осы ф акторды ң неге аса маңызды екенін түжы- 
рымды түрде аны қтауы м ы з керек. Н емесе керісінше, қай ф акторды д немесе фак- 
торлардың маңы зды  болуы мүмкін екенін терец пайымдаудан басл ауымызға бо- 
лады. Сол арқы лы  біз қолда бар әдебиетті парақтай отырып, осы ф актор бойынша 
А тобының эксперименттері В тобы нікінен қаніналықты ерекш е екенін тексере 
аламыз.

Ғалым ретінде менің екінші жолға бүйрегім бүрады. Студентгерім Джудит 
Тернермен ж әне М еррил Карлсмитпен бірге біз қандай ф акторды ц немесе фав- 
торлардың мацызды болуы мүмкін екеніне ой жүгірте бастадық. Б із жоғарыда ай- 
тылған -  пікір қайш ы лы ғы  үлкен болған сайын, аудитория мүпгелері де зор жай- 
сыздық сезінеді дегеп үгымды негіз етіп алдық. Дегенмен ж айсы зды қты ц міндетті 
түрде аудитоия нікірін озгертуі мүмкін емес екеніп де талқы лады қ. Аудитория өз 
жайсыздығын азайта алатын кем дегенде төрт тәсіл бар: (1 ) олар өз пікірін өзгер- 
те алады; (2 ) олар ацпараттандырушының  ез пікірін өзгертуіне осер ете алады; 
(3) олар ақпараттанды руш ы  қарсы көзқарас білдіріп тұрса да, өздерімен пікірлес 
адамдарды тауып, өзінің әуелгі пікіріне қолдау іздей алады; (4 ) ақпараттандыру- 
ш ынының ақы лсы з ж оне өнегесіз екеніне өзіи сендіре отырып, сол арқылы оның 
пікірін тым қүнсыздандырып, томендетуі де мүмкін.

Көнтеген ком муникативтік жагдайда, тіпті біз талқы лаган эксперименттер
де де, хабарлама не жазбаш а м әтін ретінде (мысалы, газеттің немесе журналдың 
мақаласы), не аудиторияны ң қолы жете бермейтін ақпараттандыруш ы арқылы 
(теледидардан немесе мінберлерден сөйлейді) таратылады. Сонымен қатар экс- 
периментке қатысуш ы коп жағдайда ж алғы з немесе бір-бірімен өзара орекеттесу 
мүмкіндігі ж оқ адамдарды ң арасында болады. М үндайда хабарлама алғандар ақ- 
параттандыруш ы иыц пікіріне тіпті де жылдам эсер ете алмайды немесе жылдам 
әлеуметтік колдау да таба алмайды. Бұл ж айт қатысуш ыларға ж айсыздықты азай- 
татын екі негізгі ж олды ғана қалдырады: олар өз пікірін өзгертеді немесе ақиарат- 
тандыруш ыға берген өз бағасын томендетеді.
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Қандай ж ағдайларда адам үшін ақііараттандыруш ының беделін төмендету же- 
ңіл немесе қиын болады? Ө зіңіз жақсы коретін, қүрметтейтін жан досыңызды кем- 
сіту қандай қиын болса, талқы лап отырған мәселе бойынш а өте мықты сарапшы 
саналатын адамды да төмендету сондай қиын. Дегенмен ақпараттандыруш ыға се- 
нім томендеу болса, оның беделін төмсндету қиын бола қоймайды. Осы пайымдау 
бағыгы бойынша біз жасаган қорытынды мынадай: акпараттандыруш ының беделі 
жоғары болса, оныд пікірі мен аудитория пікірі арасындағы сәйкессіздік коп бол
тан сайын, оның пікірі аудиторияға қатты эсер етеді. Б ірақақпараттанды руш ы ны д 
беделі орташ а болса, ол кемсітуге үш ырайтыны созсіз. Бүл ақгіараттандырушы ау
дитория пікіріне осер ете алмады деген соз емсс. Әрине, ол адамдардың пікірін оз- 
ғерте алуы да мүмкін, бірақ ақпараттандыруш ының пікірі аудитория пікірінен аса 
қатты ерекше болмаса гана ниетіне қол жеткізе алады. А қпараттандыруш ының үс- 
танымы аудиториянікінен алш ақ болған сайын, тыңдауш ылар оның ақылына, па- 
расатына, кең ойлайты ны на күмәндана бастайды. Осыдан кейін оның аудиторияға 
ықпалы азаяды.

Дене ш ынықтыру жаттығулары мысалына оралайық. Ж асы 73-те, бірақ сырт 
келбеті одан екі есе жас көрінетін ер адамды елестетіңіз. О л осы қазір ғана Бостон 
марафонып жеңіп алды делік. Осы адам денсаулығыңыз мықты болын, ұзақ өмір 
сүруіңіз үшін күн сайын кем дегенде екі сағат бойы жаныңызды салып жатгығуга 
тиіссіз десе, мен оған сенер едім. Қалай сенбессіц! Ол осылайша күніне 10 минут 
қана жаттыгуым қажет екенін өтінсе, мен одан да көп уақьғг жаттығар едім. Енді 
жағдайды баскаша қарастырайық, маған осындай үсынысты сәл сенімсіздеу адам -  
орта мектептің жаттықтыруш ысы айтты делік. Ол маған күн сайын К) минут дене 
шынықтыру жаттығуларымен айналысуды үсынса, оныц үсынысы санамның көк- 
жиегінен аспас еді де, менің пікірім мен жүріс-тұрысыма эсер ете алар еді. Б ірак ол 
күиіне 2 сағатты қаж ет ететін екпінді жаттығуларга кіріскенім жөн екенін айтса, 
оны дүмше, «денелі онбаған», қадалған жерінен кан алатын тықыр деп ой түйер 
едім де, ж алқаулы қтан арылмай жүре берер едім. Демек, Ховландпен, Харвимен 
және Ш ерифпен келісуғе тура келеді: адамдар ақпараттандыруш ыға онша сене 
қоймайтын болса, өз көзқарасына мүлде үйлеспейтін ақпаратты өздерінің сана кок- 
жиегінен тыс деп қарастырады.

Осы болж амдарға қаныгып алған соң, мен студенттеріммен бірге осыған орай 
жасалган экспериментердің нәтижесін мұқият зерттедім. Біз ақпараттандыруш ы- 
ның аудитория ығына қалай жығылғанына катты назар аудардық. Б із гіікір қай- 
шылыгы мен оның өзгеруі арасында сы зы қты қ байланыс байқалған әрбір экспе- 
риментте, қиғаш байланыс байқалган эксперименттерге қарағанда, хабарлама көзі 
болған адамның үлкен сенім үялататы н жан рстінде синатталганын байқадық. Бүл 
жайт сенім ролі ж айлы  пайымымызды нықгай түсті. Б ірақ біз мүнымен шектеліп 
қалғанымыз жоқ: бір зерттеу жобасы аясыпда пікір қайш ылығының көлемі мен 
ақпараттандыруш ыға алдын ала сенім көрсету мөлшерін жүйелі түрде зергтейтін 
эксперимент жасады қ.52 Бүл экспериментте университеттіц студент қыздарына
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аты белгісіз ақынны ц бір өлеңінен бірнеше ш умақ оқуды жәнс өлеңніц көркемді- 
гін багалауды ұсындык. Одан кейін эр  студентке қазіргі поэзияны сынға алған эссе 
берілді, оның ішінде студенттің өзі нашар деп бағалаған шумақ та бар еді. Қаты- 
сушылардың бір болігіне эссеші бұл шумақты сүйсіне отырын сипаттайды. Бүл, 
әрине, ақпараттандыруш ының пікірі мен экспериментке қатысушы қыздыд пікірі 
арасындағы үлкен гіікір қайшылыгын тудырды. Кейбір қатысушыга эссеші шумак- 
ты үнамды деп үсынды, бүл жағдайда эссеші мен студенттің пікірі коп қайшыласа 
қойтан жоқ. Үшінші жагдайда эссеші ш умаққа тәкаппарлау көзқарас білдіреді, оны 
катысушылар аздаған нікір алалыгы деп қабылдайды. Ең қызыгы, экспериментке 
қатысушы студент қыздардың жартысына эссе авторы атақты ақын және сыншы 
Т.С. Элиот деп таныстырылды, қалған бөлігіне эссеші университет студенті делін- 
ді. Бүдан кейін қатысуш ыларга шумақты тағы бір саралауға мүмкіндік берілді. Т. 
Элиот автор делінген кезде, эссе студенттерге катты эсер етті. Өй гкені олардың пі- 
кірі мен сыншы пікірі қабыспайтыны аны қ еді. Ал орташа сенімді курстас студент 
эссеші делінген кезде, эссе катысуш ылардың пікірінен онша алшақтамай немесе пі- 
кір қайшылығы жоғары болган кезде пікірдің өзгеруіне аздап қана ықпалын тигізді.

Бүл бөлімді қорытындылайық. Ақпараттандыруш ы жогары сенімге ие адам 
болса, ол насихаттайтын норсе жайлы аудиториямен пікір қайшылыгы зор болтан 
сайын, аудиторияньщ  сенімі арта түседі. Ал ақнараттандыруш ының беделі орташа 
болса, нікір алш ақтығы аз болтан сайын, ол аудиторияның пікірін қатты өзгерте 
алады.

Аудиторияның сипаттамасы
Барлық тыцдаушылар, оқырмандар ж әне көрермендер бір-біріне үқсамайды. Кейбір 
адамдарды сендіру киын. Соиымен қатар өзіміз ацтартандай, бір адамга эсер ететін 
ақпарат екінші адамга тіпті эсер етпеуі мүмкін. Мысалы, аудиторияның білігі мен 
оның алгашқы пікірі екіжақты қарым-қатынастың біржақты қарым-қатынасқа 
қаратанда тиімдірек болатын-болмайтынын анықтау мәселесінде маңызды рәлге ие.

Ө зін-өзі б а ш л а у . Тұлтаныц жеке қасиеттері онын жотары сенімділігіне калай 
эсер етеді? Ж отары сенімділікпен ерекше байланысы бар түлталық айнымалы- 
лық -  адамныц оз басын қадірлеуі. Ө з-ездеріне көңілі толмайтын адамдар өздерін 
қатты қадірлейтін жандарта Караганда, сендіретін ақпараттың ықпалыпа көбірек 
түседі.53 Бір Караганда бұл оте дүрыс секілді. Адамдар өзін жақсы кормейтін болса, 
өз идеяларын да жотары багаламайды, өз пайымдарына сене бермейді. Демек, олар- 
дың идеясы талқыга түсер болса, одан бас тарта салуга да дайын болады. Адамдар 
үнемі өзінікі дүрыс болғанын қалайды. Өзін-өзі жогары багалайтын Сэм өз пікіріне 
карсы хабарлама алса, ол қандай жатдайда -  оз пікірін өзгерткен кезде, әлде ұста- 
нымынан айнымаган кезде дұрыс шешім қабылдайтыиын шешуге тиіс. Өзі қатты 
сенетін ақпараттандыруш ымен келіспейтінін байқаса, өзін-езі кадірлейтін адам 
ішкі кақтыгыспен бетпе-бет қалады. О л осы қактыгысты пікірін өзгерту немесе
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ұстанымынан айнымау арқылы шешс алады. Б ірақ Сэмнің өзі жайлы пікірі төмен 
болса, ол іінкі әлемімен мүлде қақтыгысқа келмес еді. Өзіи кадірлемегендіктен, ол 
ақпараттандыруш ымен келісе салса, дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігі жоғары деп 
санайды.

Саяси баедарлану. Теледидардың жаңалықтар бағдарламасын қадагалап оты- 
ратын кез келген адам республикалыктар мен демократтардың көп моселе бойынша 
келіспейтінін біледі. Л Қ П І-та және Еуропада зерттеуге қатыстырылған адамдарды 
сараптай келіп, Джон Й ост пен серіктестері34 мүндай келіспеуш іліктер басқаша ой- 
лау қалпын білдіретінін ж әне консерваторлар да, либералдар да бір дәлелге сене 
қоймайтынын айтады. 44 жыл бойы жүргізілген, 22 мыңнан астам адам қагысқан 
зерттеу мәліметтерін талдай келіп, Йост консерваторлардың либералдармен са- 
лыстырғанда белгісіздік пен қауіп-қатерді басқаруда психологиялы қмүқтаж дықты 
көбірек қажет стетіні ж айлы  қорытынды жасады. Демек, олар үрей тудыратын және 
мәселені сш боямасыз ұсынатын дәлелдермен көбірек қаруланған. Ал либералдар 
дерсктерге негізделген, нәзік, күшті эмоцияларга емес, ақыл-ойға салмақ салатын 
дәлелдерге коп назар аударады. Бұл ортақ үрдіс екенін атап айтқан жон, біз бәрі- 
міз белгілі бір деңгейде үрейге бой алдырганбыз, көпшілігіміз аз уақытқа болса да, 
ақыл-ойга реакция білдіреміз. Дегенмен базалы қ бағдардағы мұндай айырмашы- 
лы қ либералдар меи консерваторлар бір-бірінің ақылын тым сирек өзгерте алады 
деген өкіндіретін деректі түсінуге көмектеседі.

А удит орияны ц алды цгы  т әж ірибесі. Аудиториямен байланысы бар және ерек- 
ше маңызды келесі бір ф актор -  ақгіарат алар алдындағы аудиторияныц жалпы жаг- 
дайы. Тоқ, еркін және өмірге разы болса, аудитория қабылдауга, қарым-қатынас жа- 
сауға дайыи болады. И рвинг Джанис пен әріптестері55 анықтағандай, оздерін бірде- 
ңеге сендіретін хабарлама оқып жатқан кезде адамдарга қалаған асын жеуге мүмкін- 
дік берілсе, тамақтанбаган адамдарга қараганда, хабарлама қатты эсер етеді. Ричард 
Петти мен әріптестері56 оз зерггеулерінде жақсы көңіл күйдің адамды илануга осал 
ете түсетінін жорамалдады. Дж еффри Коэн мен әріптестері57 жақын арада жогары 
бага алып (мысалы, өздері ықыласпен оқып жаткан салада), өздеріне сенімі арта түс- 
кен жандардың да сенімді дәлелдерді қабылдауга бейім екенін дәлелдеді.

Керісіншс, аудиторияны қабылдауга жоне иландыруға қабілетсіздеу етуге де 
болатын гәсілдер бар. Бүрын айтып откенімдсй, адамдар өздерінің телевизиялы қ 
жарнама роликтері сияқты  иландырушы ықналдарга қарсы түра алатынына сенімді 
болады. О лардың сенімділігін азайтудыц бір жолы -  оларды бірдеңеге иландыруға 
талпыныс жасалатынын ескерту.58 Бүл тәсіл олар алган ақпараттың мазмүны өз- 
дерінің сенімдерінен ерекш еленетін болса, жақсы эсер етеді. Ақпараттандырушы- 
ныц хабарламаны ешбір кіріспесіз айтқанынан гөрі, «ал енді біздің демеушімізден 
келіп жеткен ақпарат» деген тіркесті айту хабарламаны сенімсіздеу ете түседі. Бұл 
ескерту: «Абайла, мен сені сендіруге тырысамын» деп тұрғандай. Одап кейін адам
дар хабарламаға қарсы қорғаныс жасап алып, қабылдауга ыцгайлана береді. Бұл 
қүбылысты Джонатан Ф ридм ан мен Дэвид Сирс39 өз эксперименттерінде дәлелдей

Көпке үмтылған жалгыз. Әлеуметтік исихологияга кіріспе

96



Бұқаралык коммуникация, үгіт-насихат және иландыру

түсті. Экспериментте «Неге жасөспірімдерге көлік айдауға рұқсат бермеу керек?» 
деген тақырыпта әңгіме өткізілетіні жасөспірімдерге айтылды. Он минуттан кейін 
баяндамашы алдын ала дайындалған хабарламаны оқып берді. Бақылау өткізіліп 
жатқан тогіқа дәл осы әңгіме ешбір ескертусіз-ак айтылды. Алдын ала ескерту ал- 
гандарға қарағанда, бақылауға алынған топтағыларды хабарлама көбірек сендірген.

Адамдар озінің бостандық сезімін қорғауға бейім келеді. Дж ек Бремнің реак- 
тивті қарсылық теориясы бойьшша,60 бостандық сезімімізге қауіп төнсе, біз оны 
қорғап калуга тырысамыз. М ысалы, мен туғаи күнімде сы йлы қ алғанды үнатамын. 
Егер өз курсымнан «ұшып кеткелі» түрган студент туған күніме кымбат сыйлық- 
ты дол соның курстық ж ұмысын оқуға ьгңғайланган кезімде сыйлар болса, озімді 
жайсыз сезінер едім. М енің бостандық сезімім немесе автономиям күмәнді болып 
қалар еді. Ш ектен шыққан немесе мәж бүрлейтін иландыруш ы хабарламалар таң- 
дау еркіндіне қол сүққандай болын көрінуі мүмкін. М үндай жағдайда хабарламаға 
қарсы тұратын қорғанысымыз күшейе түседі. Мысалы, гіысық сатушы дүкеннен 
бір затты алуым керек екенін айтса, менің бірінші корсететін реакциям -  дүкеннен 
шығып кетіп, өзімнің тәуелсіз екенімді дәлелдеу.

Л илиан Бенсли мен Руи Вудың эксперим ент нде61 колледж студенттері алко
голь ішімдіктсрді ішуге қарсы екі хабарлама тыңдады. Хабарламаныц бірі дөрекілеу 
және таптаурын ойға негізделген еді, ягпи алкоғольдіц зиянсыз мөлшері жоқ екенін, 
одан адамның борі үнсмі бас тартуы тиіс екенін ескертетін еді. Екінші хабарлама 
жүмсақтау болды, онда алькоголь түтынудың шегі болғаны мацызды екені айтыл
ды. Адамдардыц ішімдік ішуін азайту мәселесінде екінші хабарлама ықпалды бо
лын шықты. Бүл маскүнемдер үшін өте маңызды еді. Олар магынасы ауыр соғатын 
алгашқы хабарламаны тыңдаған кезде, іштерінде қатты қарсылықоянғаны сөзсіз.

Реактивті қарсылық бірнеше қызықты тәсіл арқылы әрекет ете алады. Көніе- 
де келе жатырмын, біреу сыпайы түрде әлдеқандай бір петицияға қол қоюымды 
өтінді делік. Бұл мәселеден хабарым шамалы, дегенмен маған оны түсіндіріп жат- 
қан кезде, басқа бір адам қол қоймауға тиіс екенімді айтып, қысым жасай бастайды. 
Реактивті қарсылық теориясы на сәйкес, бұл қысымга карсы тұрып, өзімнің тацдау 
еркіндігімді дәлелдеу үшін, менің қол қоюым оте ықтимал. Д әл осы сценарийді іс 
жүзінде М адлен Х ейлман62 қолданып корді. Н әтиж е оның болжамын растады: көп 
жагдайда адамдарға қатты кедергі жасауга үмтылған сайын, олар петицияга қол 
қоюга ыңгайлана берген. Осы жопе мұның алдындағы тарауда көз жеткізгеніміз- 
дей, адамдар ықпалға бағынады (баяғыда багынған) ж әне Эш экспериментінде ай- 
тылғандай, аны қ емес әлеум еттік қысымга бойсұнады. Б ірақ бұл қысым тым айқын 
болып кетіп, адамдардың бостандық сезіміне қауіп төндірсе, олар оган қарсылық 
танытып қана коймай, кері бағытта әрекет етуге тырысады.

Адамның еркіндік пен дербестікті қажет етуінің тағы бір қырын еске салган 
жөн. Түрлі жагдайда, өзінің басты сеніміне қайшьг ақпаратқа жолықса, адамдар 
мүмкіндігінше карсы дәлелдер табуға тырысады.63 Осылайш а олар өз пікірін басқа 
адамдардың пікірінің қатты  ықпалынан сақтай алады, сөйтіп дербестігін корғайды.
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Бірақ бүл қарсылықты да бұзуға болады. Леон Ф естингер мен Натан М аккоби64 
эксперимент откізіп, аудиторияның қазір гана танысқан хабарламаны жоққа шы- 
ғаратын қарсы дәлелдерді табуына кедергі жасауға тырысты. Хабарлама айтыл- 
ган сәтте аудитория назарын басқа нәрсеге айналдыра отырып, олар өз ниеттері- 
не қол жеткізді. Студенттік «бауырластық» тобына кіретін студенттердіц екі тобы 
осы бірлестіктердің залалдыгы туралы жазбаны магнитофоннан тындауға гиіс еді. 
Келтірілгеп дәлелдің  мағлұматы мол, эмоциялы қ әсері күшті, ең бастысы, студент- 
тердің сеніміне мүлде қайніы еді. Таныстырылым кезінде топтың бірінің назары 
қасақана басқа нәрсе аударылды. О ларға өте қызықты дыбыссыз фильм көрсетілді. 
Ф естингер мен М аккоби былай деп ой түйді: бүл топ бір мезгілде екі шаруамен 
қатар айналысты, ягни бауырластыққа қарсы магнитофон жазбасын тыңдады және 
қызықты фильмді тамашалады. Б ірақоларды ц ақыл-ойы бос болмағандықтан, тас- 
пага жазылғаи жазбаны ж оққа шығаратын қарсы дәлел ойлауға мүмкіндік мүлде 
болган жоқ. Ал бақылаудағы топтың мүшелеріне фильм көрсетілген жоқ, оларда 
естіген хабарга қарсы дәлел табуға уақыт да, мүмкіндік те жеткілікті болды. Экспе
римент нәтижесі осы пайымдаудың дұрыс екенін растады. Ф ильм ді тамашалап, ой- 
лары бөлінген студенттер алаңдатылмағандарға Караганда бауырластыққа қатысты 
пікірлерін көбірек өзгертті.

М әселеленің басқа қырына назар аударып көрейік. Басқа тараптан болатын 
ықпалдарга қарсы тұра алу үшін адамдарга қалай комектессек болады? Уильям 
М акГуайр мен әріптестері осындай қарсылықтың индукңиялы қтәсіл ін  жасап шы- 
гарды. Бұл тәсіл «вакциналау эф ф ектіс і»  деген атауга ие болды. Біз бұған дейін 
екіжақты (ж оққа ш ығаратын) дәлел келтірудің біржақты дәлелге Караганда, ауди- 
торияны иландыруда өте тиімді болатынын байқағанбыз. Осы қүбылыстың аукы- 
мын кеңейте отырып, М акГуайр мынадай байлам жасады: егер адамдар кейін өздері 
жоққа шыгара алатын қысқа ақпаратпен алдын ала танысса, олардыц бойында осы 
дәлелдің кең көлемді үгымына қарсы иммунитет пайда болады. Бейнелеп айтқанда, 
әлсіреген вирусқа қарсы аз ғана екпе алған адамда кейін осы вирусқа қарсы күш- 
ті иммунитет бой котереді. М акГуайр мен Папагеоргистің65 экспериментінде бір 
топ адам бір мәселе бойынша пікір білдіреді, бұл пікірге жасалған әлсіз шабуылды 
олар дереу тойтарып тастайды. Содан кейін дәл осы адамдардың алгаш қы иікірі- 
не бүлтартпас дәлел келтіріледі. Бүл топтың мүшелері бұрын әлсіздеу шабуылга 
үшырамаған бақылау тобындагы адамдарга қарағанда, өз пікірлерін өзгертуге аса 
қүлықты бола қойган жоқ. Бірінші топтагылар пікір езгсртуге қарсы екпе алган- 
дай болды да, салыстырмалы түрде іштей қалқан жасап алды. Демек, коп жағдайда 
екіжақты (ж оққа ш ыгаратын) дәлелді насихаттау техникасы ретінде қолданудың 
тиімді түстары бар, бірақ оны орнымен қолдана білсе, мүндай тәсіл аудиторияның 
кейінгі қарсы насихаттарға қарсы тұру күіпін арттыра алады.

Альфред М акАлистер мен әрігітестері66 оте қы зы қ эксперимент өткізіп, жетінші 
сыпып оқуш ы ларына темекі шегетін құрдастарының қысымына қарсы «вакцина» 
жасады. М ысалы, оқуш ыларға сол кездегі аса танымал жарнама көрсетілді. Онда
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нағыз еркін әйелдер -  темекі тартатын әйелдер екені көрсетілетін-ді (Сен ұзақ 
жолды артқа тастадың, сүлуым!). Содан кейін оларга темекігс байланған әйелдің 
ешқашан шынайы азат болмайтыны айтылып, саналарына «екпе егілді». Жасөспі- 
рімдердің көпш ілігі «мықты» ж әне «нағыз еркекше» көріну үшін ғана темекі mere 
бастайтыны рас (мысалы, «М альбороның» жарнамасындағы ковбой сиякты), оның 
үстіне, ол темекі ш екпейтін болса, қүрдастары «тауықсың» деп келемеждеуі мүм- 
кін. М акАлистер осы процеске қарсы жагдай тудырды: 7-сыныи оқушыларына 
осындай келемежге қарсы уәж  айтуды үйретті. М ысалы, олар: «Сізге жақсы эсер 
қалдыру үшіп темекі шегер болсам, шынында да тауы қ болар едім» дейтін болды. 
Құрдастардың қысымына карсы осы «екпе» шынында да өте тиімді болып шықты. 
Тогызыншы сыныгіка жеткеш не темекіге үрынгандар саны баска орта мектептегі 
бақыланушы топпен салыстырғанда екі есе аз еді.

Зерттеу67 байқатқандай, «вакциналау» әдісі мәдени трюизмге шабуыл жасал- 
ганда ерекше тиімділігін корсетеді. М әдени трюизм дегеніміз -  белгілі бір қоғам 
мүшелері талассыз ақиқат деп қабылдайтын пікір. М ысалы «АҚШ  -  әлемдегі ең 
тамаша ел» немесе «Адамдар ж анталасып жүмыс істесе, табысқа жете алады» деген 
сияқты. М әдени трю измнің күмән тудыратын сәті өте сирек, ал күмон болмаган 
жағдайда, осы сенімге неге сонша жармасатынымызды тез үмыта саламыз. Күшті 
шабуыл ж асала калса, бұл сенімнін күл-талқаны шығады. Ө з сенімімізді ныгай- 
та түсу үшін, біз оның осал түсын білуге тиіспіз. Осыған қол жеткізудің ең дұрыс 
жолы -  сенімімізге өзіміз әлсіз шабуыл жасап тұру. Сенімімізге әлсіз шабуыл жа- 
сау арқылы біз кейінірек болуы мүмкін күшті ш абуылдарға төтеп беруге дағдыла- 
намыз: (1) өз сенімімізді қорғауға жігер табамыз; (2) осы сенімге неге иелік етіп 
жүргенімізге ой жүгірту арқылы тәж ірибелік машыкқа қол жеткіземіз. Осыдан ке- 
йін күшті ш абуылдарга қарсы түруға бес қаруымыз сай болады.

Бұл оте маңызды мәселе болса да, «кырги-қабақ сотые» кезінде саясаткерлер 
коп ескерген жоқ. М ысалы, Кореядагы согыстан кейін, қытай коммунистері жүйелі 
түрде америкалы қ әскери түтқындарды «ми тазарту» шарасынан өткізген соң, Се
нат комитеті жас жігіттер осындай шабылуға ж әне коммунистік үгіт-насихаттың 
басқа да формалары на қарсы түра алу үшін, мемлекеттік мектеп жүйесіне «пат
риотизм мен американизм» бойынш а курстар енгізуді үсынды. Б ірақ вакциналау 
эффектісі бойынш а жүргізілген зсрттеулер арқылы мен мүлде басқа қорытындыга 
келдім. ІІақты рақ айтқанда, адамдардың антидемократиялы қ үгіт-насихатқа қарсы 
түруына комекгесудің үздік тәсілі -  оларды д демократияға деген сенімдерін тексе- 
ріп кору ж әне жогары оқу орындарында коммунизмнің тәжірибесі мен теориясын 
оділ оқытып, біржақты коммупистік үгіт-насихатқа қарсылық білдіруге үйрету.68 
«Қырғи-қабақ соғыс» бел алып тұрған кезде мүндай үсыныс «жастарымыз ком- 
мунизмге қатысты оң көзқараспен жазылган нәрсе оқып жатыр» деп қарастыра- 
тын саясаткерлер үшін бүлдіргі әрекеттің нақ озі болар еді. Олар үгіт-насихатқа 
өздерінің де қауқарсыздық танытыи коюы мүмкін екенінен қорықты. Б ірақтарихи 
оқиғалар да әлеуметтік зерттеулердің нәтиж елерін растайды. Ягни кімде-кім әлсіз
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үгіт-пасихаттың ықиалын жеңілдеткісі келсе, барлы қ сипаттагы идеяларды еркін 
зерттеуді өзгертудің қажеті болмайды. Ө згенің айтқаны на тез еріп кететін адам -  
сенімі ешқаш ан дауға салы нып көрмеген ұрандарга негізделген адам.

Пікір мен ұстаным қайшылығы
Адамды иландыру одай ма? Бұл сұрақтыц жауабы пікір мен қарым-қатынастың 
қайсысымен бетпе-бет келіп тұрғанымызға байланысты. Бұл тарауда қолдаиьглып 
тұрған «пікір» термині -  адам нақты бар деп есептейтін нәрсе. О сылайш а мен 
көкөністі тағам ретінде пайдалану ұнайды, қауіпсіздік белдігін тағу жолдағы өлім 
корсеткішін азайтады немесе ІТью-Йорктің жазы ыстык деп есептеймін. Мұндай 
ойлар, ең алдымен -  коғнитивті, яғни олар інгекте емес, баста пайда болады. Оларга 
өтпелілік тән -  мұндай ойларды жақсы, аиы қ кері дәлелдермен өзгсртуге бола
ды. М ысалы, жарнамаларды ң сжелден бергі жақтауш ысы Ральф  Нейдер (автомо
биль қауіпсіздігі жөнінде бес саусақтай білетін адам) қазіргі коліктер тым жеңіл 
жасалғандықтан, кауіпсіздік белдігі жол апаттары құрбандарының санын азайта 
алмайтынын айтса, мен бүл мәселе бойынш а пікірімді өзгертуім өте ықтимал.

Екінші жагынан қарастырайық. Б ір адам «еврейлер бизнесте «бармақбасты» 
әрекеттерге бейім, азиялы қтар -  қорқақ, қарт адамдар -  қогамның қалдыгы немесе 
Құрама ІІІтаттар -  олем тарихындагы ең ұлы (ең қорқыныіпты) ел немесе Нью- 
Й орк деген джунгли» дейді. Бұл пікірлер алдыдғы азатжолдагы пікірлсрден несі- 
мен ерекшеленеді? О лар эм одиялы қ та, бағалауш ылық та сипатқа ие бола алады, 
ягни симпатия меп антипатияны д барын білдіреді. А зиялы қтардыд қорқақ екеніне 
сену -  сол адамныд бойында азиялықтарды жек кору сезімі барын айқындайды. 
«Н ью -Й орк -  джунгли» деген пікір «Н ы о-Й орктід жазы ыстық» деген пікірден өз- 
геше. «Н ью -Й орк -  джунгли» деген пікірдід таны мдық сипаты ғана бар емес, оныд 
астарында теріс баға мен үрейдід немесе қорқыныш тыд белгілері де бар. Өн бо
йында багалаушы ж әне эм одиялы қ құрамдас бөлік бар пікір үстаным деп аталады. 
Пікірмен салыстырганда, үстанымды озгерту өте қиын.

Сэм -  денсаулыққа қатысты мәселенід бәріне қатал ж әне сақ қарайтын түты- 
нушы деп еседтейік. Ү зақ ж ы лдар бойы ол автомобильдердід қауіпсіздігі, хот-дог- 
тардағы холестерин децгейі, ауаныд ластануы ж әне т.б. мәселелер бойынш а Ральф  
Нейдердід зерттеулеріне сенуге дағдыланып алған. Дегенмен Сэм ақыл-ой жагы
нан ақ нәсілді басқа барлы қ нәсілден биік тұр деп есептейтін ақ судремасист екен 
делік. Н ейдер теред зерттеу жүргізіп, түрлі бақылау тестілерінен өткен басқа нәсіл- 
дердід ақыл-ой дедгейі ақ нәсілділерден сін кем емес екенін көрсетсе ше? Бұл ақпа- 
рат Сэмнід ұстаиымыд озгерте ала ма? Өзгерте алмайтын болар. Неге бүлай? Сэм 
Нейдерді тыдгылықты зсрттеуш і деп есептемейтіи бе еді? Бұл мәселе эмодиямен 
қатты тамырланып алғандықтан, Н ейдердід ақыл-ой туралы зерттеуі Сэмге Ней- 
дердід келік, холестерин немесе ауаныд ластануы сияқты ой-түйіндері сияқты  же- 
діл эсер ете алмайды. Қарапайым пікірге Караганда ұстадымды өзгерту қиынырақ.

100



Бұқаралык коммуникация, үгіт-насихаг жэне иландыру

Теледидар әсері
Біздің, америкалыктардың, теледидар қарауға жұмсайтын уақытымыздың колемі 
естен тандырады.69 Кәдімгі үй теледидары күніне 7 сагат қосулы түрады,70 ал 
орта деңгейлі америкалық аптасына 30 сагат теледидарга тесіледі -  бүл жылы- 
на 1500 сагаттан көбірек. М ектсп түлегі өз ата-анасымен немесе ұстаздарымен 
әңгімелесуден төрі, теледидар коруге коп уақыт сарп етеді.71

Қоршаған орта бізге қатты эсер етеді, ол үсынатын ш ыиайылыққа көзқарас әділ 
болатын жағдайлар тым сирек. Дж ордж Гербнер мен әріптестері72 телевидениені 
кеңінен талдады. 1960 жылдардың соңынан бері қарай осы зерттеушілер мыңдаған 
телебағдарламалар мен прайм-таймдағы кейіпкерлерді зерттеді. Толықгай қарас- 
тырғанда, олардың қорытындысы телевидение корсететін шынайы өмір америка- 
лық көрермендерді дәстүрлі түрде адастырып келгеиін растайды. Мысалы, 1960 
және 1970 жылдарда прайм-тайм кезіндегі бағдарламаларда еркектер әйелдерден 
үш есе арты қ болтан, ал әйелдер еркектерден жас әрі тәжірибесіздеу болып кор- 
сетілген. «Түрлі-түстілер» (әсіресе латынамерикалы қтар мен азиялы қ америка- 
лықтар) мен қарт адамдар мүлде көрсетілмеген десе де болады. Аз топтар өкілдері 
қосалқы рөлдерге ысырылып тасталган. Прайм-тайм кезінде кейіпкерлер ретінде 
кәсіпқойлар ж әне менеджмент өкілдері шақырылған. Бұл кезде Қүрама ІІІтаттар- 
дагы жұмыс күш інің 67 пайызы «көк жағалылар» (ж үмы сш ы лар) немесе қызмет 
көрсету саласының өкілдері еді. М ұндай әлеуметтік тонтардыц 25 пайызы тана те
левидение кейіпкері болды. ІІІынайы өмірде қылмыс саны теледидардан корсетіл- 
гендей емес, кемі 10 есе аз болатын. Теледидар кейіпкерлерінің жартысына жуығы 
апта сайыи түрлі зорлы қ-зом бы лы ққа үшырайтын, шындығында кез келген жылда 
америкалықтардың 1 пайызы гана нақгы зорлық-зомбы лы ққа душар болатын-ды. 
Ф Б Р  статистикасы бойынша, соңгы бірнеше жыл бойы елде зорлықпен жасалған 
қылмыстар үздіксіз төмендеумен болды, бірақ теледидар оны үнемі өсіп отыр деп 
көрсетті. Телесценарист ж әне Америка жазуш ылар гильдиясының бүрынгы прези
дент! Дэвид Ринтелс73 осы құбылысқа аны қ қорытынды жасады: «Күи сайын кешкі 
8-ден 11-ге дейін теледидар -  таусылмайтын өтірік».

Ал адамдар өтірікке сенеді. Қазіргі кезде жүргізілген зсрттеуде «ауыр салмақ- 
ты» (экран алды нда кемі 4 сағатын сари ететін) ж әне «жеціл салмақты» телекө- 
рермендердің ұстанымы мен сенімі салы стыры лды . Зерттеу нәтиж есі бойынша, 
«ауыр салмақты» көрермендер: (1 ) нәсілдер туралы таптауры н ұстанымга ие; (2) 
дәрігер, адвокат ж әне спортш ы адамдарды ң саны тым көп деп ойлайды; (3 ) еркек- 
терге қарағанда ойелдердің қабілеті ш ектеулі ж әне қы зығаты н мәселелері аз деп 
біледі; (4 ) қогамда зорлы қ-зом бы лы қ өте көп таралган деп санайды. Зерттеулер 
үнемі көрсеткендей, теледидарды көп көрген сайын, сіз әлемді адамдар үнемі өз- 
өзіне ғана қы зығаты н, мүмкіндік болса, сізді пайдаланыи қалуға дайын түратын 
қатерлі орын деуіңіз мүмкін. Баскаш а айтқанда, «ауыр салмақты» көрерменге 
шынайы өмір кәдімгі реалити-ш оу секілді. Осы көзқарас пен сенім америкалық
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омірдің теледидар ұсы нған жадғаи бейнесін наш етеді. Теледидар арқылы көріне- 
тін адам табиғаты ны ң көлецкелі тұстары н ескерсек, «ауыр салмақты » көрермен- 
нің өзіи жарқын ойлы  көрерм енге карағанда бақытсы збы н деп санайтыны таңдан- 
дырмаса керек.7,1

Көпшілігіміз үш ін телевидение -  қоғамның кейбір қыры туралы жалғыз айқын 
ақпарат козі. Қылмысты алып қарайық. Телебағдарламалардың негізғі бөлігі қыл- 
мысты корсетеді. Сонда 15 жастағы бозбала орта есеппен теледидардан кісі өлтіру 
туралы 13 000 ж ацалықты көріп-естиді. Бірнеш е зерттеу арқылы телебағдарлама- 
ларда полицейлердің де, қылмыскерлсрдің де бейнелері еш өзгеріссіз көрсетілетіні 
анықталған. М ысалы, теледидарда полицей өте мықты, олар әрбір кылмысты еш 
катесіз ашады. Багдарлама соңында ж азықсы з адамдардың ешқайсысы түрмеге то- 
ғытылмайды. Қылмыспен күрес мәселесінде телевидение сенімділік елесін туды- 
рады. «Телеқылмыскерлер» әдетте қылмысқа кандай да бір психикалы қ жетіснеу- 
шіліктен немесе тойы мсы з сараңдықтан бойүрады. Телевидение қылмыскерлердің 
өз әрекетіне жеке өзі жауанты екеніне салм ақ сала баяндайды, сөйтіп, кылмысқа 
байланысты жағдайдың, мысалы, жүмыссыздық пен кедейлікгіи қысымын ескер- 
мейді. Қылмыскерлерді осылай корсетудіц мацызды әлеуметтік салдары бар. Те- 
ледидарды тым көп көретін адамдар өздерініц күткен нәрсесіне эсер ететін, алқаби 
болу мүмкіндігі берілсе, қатац үстанымнан айнымауға мәжбүрлейтін осы иланды- 
ру жүйесін меңгеріп алады. «Ауыр салмақты» телекөрермендер тіпті «айыпкер ә й - 
теуір бір нәрсеге кінэлі болуы мүмкін, әйтпесе жауапқа тартылмас еді» деп кінәсіз- 
дік презумпциясын ж оққа шығаруы да өте ықтимал.75

Телевидение тарихы  аңғартқандай, елдің белгілі бір аймағында телевидение 
іске қосылса, сол аймақта үрлы к жедел өсе гүсетін болған.76 H ere бүлай? Ең дүрыс 
түсіндірме қарапайым ғана: телевидение жарнама арқылы түрлі игіліктерді түты- 
нып көруге ынталандырады, сондай-ақ жоғары ж әне орта тапты ң өмірін қалыпты 
образ ретінде сииаттайды. Ш ексіз байлы к йен жоғары деңгейлі түтыну әдетінің 
осындай елесі көрермендердің бір бөлігін аш уға булыктыруы мүмкін. О лар өз әмі- 
рін теледидар корсетіп жатқан өмір салтымен салысытырып кореді де, кез келген 
тәсілмен «америкалы қ арманға» қосылып коруге үмтылдырады.

Мен телевидение ықпалын зерттеуді түсіндіру мәселесінде мейлінше абай 6о- 
луға тиіспін. Бүдан бүрынғы эксперименттерден ерекш елііі сол, телевизиялы қ 
зерттеу -  корреляциялы  (өзара байланысты). Теледидар кору басқа да айнамыла- 
лылармен бақытпен, қылмыска қатысты үстаныммен, кылмыс туралы сеніммен 
және т.б. өлшенеді. Ұстаным бағытын нақты анықтау өге қиын. М ысалы, теледи- 
дарды коп көретін адамдар ақыр ссщында бақытсыздау болып қалады деп болжам 
жасау бір карағанда дүрысырақ. Б ірақ мүндай пікірді басына түскен бақытсыздық 
адамды теледидарға көп қарауға можбүрлеген жағдайда гана айтуға бола;іы.

Адамның ойлау кабілеті үнемі қисынды бола бермейді. Біз нақты ж әне нәзік 
ойлауға қабілетті болсақ та, өзіміздіц ойлау үдерісімізде бүрмалауға да, салақтыққа 
да бейімбіз. Үстанымды қалай өзгерту керегін түсіну үшін, ең алдымен, адамның

102



Бұқаралық коммуникация, үгіт-насихат жэне иландыру

ойлау қабілетінің күрделілігін, сондай-ақ адамдарды өзгерістерге қарсы түруға 
итермелейтін себепті түсіну қажет. Осы қызықты да маңызды мәселелерді мен ке- 
лесі екі тарауда қарастырамын. 4-тарау -  адамдардыц түрлі әлеуметтік оқиғаларды 
қалай дұрыс жоне бұрыс түсіндіретінін түсіиуге деген талпыныс, ал 5-тарау дүрыс 
және бұрыс түсіндірменің өзегінде жатқан негізгі себептерді баяндау.
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4 I

Әлеуметтік таным*

Көрнекті саяси сарапш ы Уолтер Л ипм ан1 өзінің «Қоғамдық пікір» атты әйгілі ең- 
бегіндс шағын кенш ілер қаласында туып-өскен жас қыздыц басынан өткен жағдай- 
ды келтіреді. Ө мірге риза кейіпте жүргеи әлгі қыз бір күні кенеттен үлкен қайғыға 
душар болады. ¥йытқ[>іған жел асүй терезесін шағып тастағап секілді. Бірнеше са- 
ғат бойы жас қы з ештецеге жүбанбай, түсініксіз сойлей берді. Қыз түсінікті сөйлей 
бастаған кезде, сынған тсрезені жақын туысыныц қаза болганын білдіретін белгі 
ретінде қабылдағанын жеткізді. Сол себепті «қайтыс болды» деп ойлап әкесін жоқ- 
таған. Жас қыз әкесінің гірі екенін растайтын телеграмма келгенше, бірнеше күн 
бойы жүбанбады. Қыз қарапайым сыртқы фактіге (сынған терезе), ырымға (сынған 
терезе өлімді білдіреді), қорқыныш ы мен әкесіне деген махабатқа негізделген қия- 
ли дүние ойлап тапты.

Ортағасырларда контейнерге күнделікті жиналатын нәжісті терезеден көшеге 
тоге салатын болган. Коше сасып-шіріп, жиналмай жата берген. Осылайша, эпиде
мия өрши түскен. Ежелгі римдіктердің ішкі су құбырларын колдапганын ескерсек, 
опда бүгінгінің көзқарасымен қарағанда, бүл әрекет қарабайыр, жабайы ж әне ақы- 
мақтық болып көрінеді. Сонымен, нәжіс жинайтын контейнерлер қалай пайда бол
ды? Ортагасырларда адамдар жалацаш жүруді күнә деп есептеумен қатар, «жалацаш 
денеге жындар шабуыл жасайды» дегенге сене басгаған. Осы сенімнің әсерінен еу- 
ропалықтар римдіктерден қалгаи күнделікті жуыну әдебінен бас тартып, жылына 
бір рет қана жуынуға көшкен. Ақырында, іпікі ванналар жарамсыз болып қалады 
да, қоғамдагы ішкі әжетхананы үстап түру қажеттілігі жоғалады. Осылайша, нәжіс 
жинайтын контейнерлер қажеттіліктен найда болған. Бірнеше ғасырдан кейін ғана 
ауру «жындардьщ» әсерінен пайда болады деген теорияны жоққа шығарып, вирус 
пен бактериянын. қаупін көрсеткен заманауи теория өмірге келді.2

Бүл жерде ауытқуға үш ыраган мидыц жұмысын немесе денсаулы қ сақтау мен 
гигиенадағы заманауи жсгістіктерді айтқым келіп тұрған жоқ. Керісінше, мен бұл 
оқиғаларды келелі сүрақ қою үшін айтып отырмын: біз қанш алықты деңгейде кен-

* Энтони Пратканиске осы тараудыц бірінші иүсқасын дайындауға көмектескені үшін алгыс біл- 
діремін.
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шілер қаласындағы қыз секілді және нәжіс жинайтын конгейнерді қолданушы- 
лар сияқты әрекет етеміз? Б іздің қиялы мы з мінезіміз бен әрекетімізге қалай эсер 
етуі мүмкін? Ж иы рма біріші ғасырдың әлеуметтік психология туралы жазатын 
қаламғері кітабының әлеуметтік танымға байланысты тарауын нәжіс жинайтын 
контейнерден емес, пестицидтердің ш ектен тыс көптігі мен Ж И Т С  вирусынан қаза 
болгандардың оқиғасынан бастаса таңғалмас едім. С)л оқиға шамамен былай өрбуі 
мүмкін:

«Жиырмасыншы жэне жиырма бірінші ғасырда миллиондаған адам аштықтан 
қаза тапты. Аштық азык тапшылығынан болған жоқ. Азык жылдар бойы шекген 
тыс химиялаудың эсерінен уланған еді. Көзі ашық адамдардын да уланып жатканы 
күдікті еді. Алайда мұндайдың алдын алу үшін қандай да бір әрекеттің жасалғанын 
немесе мүлде жасалмағанын түсіну мүмкін емес.

Сонымен бірге бір жүз елу миллионная аса адам ЖИТС вирусынан каза тапты.
Еркек пен әйелді айга ұшырған және коптеген қауіпті аурудың емін тапқан мэде- 
ниеттің осыншама парықсыз болуы заманауи оқырманды таң қалдыруы мүмкін. Ол 
кезде көп адам жыныстық катынас туралы ашық сөйлесу күнэ және ол өздеріне зиян 
келтіруі мүмкін дегенге сенгенге ұксайды. Мысалы, жиырма бірінші ғасыр тоғы- 
сывдағы жасөспірімдердің ата-аналары: «мектептерде мүшеқап тарату секстік аз- 
ғындыкка алып келеді» деген қарапайым сенімде болтан. Алайда тыңғылыкты зерт- 
теу арқылы3 нэтижснің басқаша екеніне көз жеткіздік.

Мснің осы оқигаларды айтудағы мақсатым -  жиырмасыншы жэне жиырма бірін- 
ші ғасырдағы адамдардын аңқау скенін корсету емес, керісінше, үлкен мэселе кө- 
теру: біз ЖИТС құрбандары мен пестицидтерді бейберекет қолданған фермерлерді 
жақсы көреміз бе?».

Әрбір ұргіақ өзінің алдындағы үрнақтың теріс, иррациоиалды ж әне кей кездері 
ксрітартпа ойларына таңғала қарайды. Әлеуметтік психологтер әр кезең адамдары- 
ның әлемді тану ж әне түсіндіру, болжам жасау мен шепіім қабылдау сиякты күн- 
делікті ойларының көн жағдайда иррационалды болуының түпкілікті себептерін 
түсінуге уақытының біраз болігін арнаған. Ә леуметтік психологияның бұл бөлімін 
әлеуметтік таным деп атайды. Біз ғаламшардагы ең ақы лды  ж әне сәтті жараты- 
лыс болсақ та, қателікке бой алдыруға ерекше бейімбіз. Алайда біздің кателіктері- 
міз -  ақымақтықнен немесе кездейсоқ жасалған қателіктер емес. Ол компыотерлік 
бағдарламалар сияқты жүйелі теріс түсініктер мен қателіктер сияқты. Кей кездері 
бір нәрсеге қол жеткізгіміз келсе, бағдарлама жүмыс істейді, ал басқа бір жагдайда 
жұмыс істемей калады. Біз қателіктерді зерттеу арқылы санамыз қалайш а бағдар- 
ламаланғанын біле аламыз.

Біздің санамыз үнемі олемді тану үшін жұмыс істейді жоне оның қалай жұмыс 
істейтіні маңызды. Біз бейтаныс адамға жолыққанда, бірінші ол туралы эсер ка- 
лыптастырамыз. Әрдайым супермаркетке кірғенде жүздеген өнім жинақталған сө- 
релерден өтіп, ең қажеттісін тауып алуға тырысамыз. Кейде біреулер өзіміз туралы 
сүрак қойса, өзімізге ыңғайлы етігі өміріміздің бөлш ектерін құрастыра бастаймыз.
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Күнде шешім қабылдаймыз -  қандай киім киеміз, қандай там ақж ейміз, қандай кино 
көреміз, телефонға жауап берейін бе, бермейін бе? Ксйдс шешімдеріміз ерекше ма- 
ңызды: кімге сенуге болады, қандай пәнді таңдаймын, қапдай маман боламын, қан- 
дай әлеуметтік саясатты қолдаймын, кіммен отбасын құрамын, балаларымның бол- 
ғанын қалаймын ба, т.с.с. кете береді. Б іздің қарапайым ж әне маңызды шешімдер 
қабылдауымыз әлеуметтік әлемімізді қалай түсінетінімізге байланысты.

Біз әлемді қалай түсінеміз?
Адамдардың қуатты және өнімді жұмыс істейтін миы бар. О л миымыз қаншалықты 
ғажайыи болғанымен, ксмел емес. О ны ң кемел болмау салдарының бірі -  біз көгі- 
теген дүииелердіц ақырғы түсініғі ш ындыққа жанаспайтынын білеміз. Кец тараған 
бір мысал келтірейін: көи адам бала тууга мүмкіндігі ж оқ жұптардыц бала асырап 
алғаннан кейін, табиғи ж олмен балалы болуға мүмкіндігі бала асырап алмаған жүп- 
тарга қарағанда жоғары деп санайды. О л ойды шамамен былайш а түсіндіреді: бала 
асырап алганнан кейін сананы шырмап тұрған қысым жецілдейді, ж ұбайлар өзде- 
рін жеңіл сезінеді ж әнс бүл жүкті болуды жеңілдетеді. Том Гиловичтің^айтуынша, 
осы сеиім кец тараган болса да, ш ындыққа жанаспайды. Бала асырап алған жүптар- 
дың бала асырап алмаған жүптарга Караганда, табиги жолмсн балалы болу мүмкін- 
дігі жогары емес. Н еліктен адамдар осы тұж ырымға сенеді? Екі себеп бар: (1) бүл 
идея сенуге тұрарлы қтай тартымды ж әне жүбанышты; (2 ) біз өзіміздің зейініміз- 
ді бала асырап алып, кейін балалы болганда аз гана мысалдарға бұруға бейімбіз, 
алайда бала асырап алып, кейін балалы болмаған немесе бала асырап алмай балалы 
болгандардьщ мысалы на назар аудармаймыз. Бүл біздің зейніміз бсн жадымыздың 
тандауға бейім екенін көрсетеді.

Біз рационалды м ақүлы қпы з ба? Көп жағдайда рационалды болуга ұмтылаты- 
нымыз да түсінікті. Қалыитасыгі қалган ж әне кең тараған көзқарасқа сәйкес, адам 
танымы толы қтай рационалды, эр  индивид өзінікін дүрыс деп санауға және дүрыс 
гұжырымдар мен сенімдерге сенуге тырысады. Адам ойының осындай көзқарасы- 
ныц ец негізгі ж актауш ы лары ны ң бірі -  он сегізіиші жоне он тоғызынш ы гасырлар- 
да өмір сүрген, утилитаризм  теориясыны ң негізін қалаған философ  Джереми Бен- 
там. О л адамдар озінің іс-әрекеті мен шешімінің мейірімдігін немесе моральді ста- 
тусын қалай анықтайтыны туралы жазган. Бентамны ң айтуынша, біз ненің жақсы, 
ненің жаман екенін анықтайтын бақьгг есептегішін қолданамыз.5 Қарапайым мысал 
келтірейін: менің ж аңа көлік алғым келді делік. Сатып алатын көліктің маркасы 
мен моделін аныктаған кезде мен әрбір бренд сыйлайтын рақат сезімін (спортты қ 
дизайн, ыңғайлы интерьер, қуатты қозғалткы ш ) есепке аламын, ал ауыр тиетінін 
(бюджетімді ш ектейтін айлы қ төлемдср, жанармайга кететін ш ығындар) есептен 
шығарып гастаймын. Сосын, ец коп рақат сыйлайтын ж әне аз шығын әкелетін кө- 
лікті таңдаймын. Бентам үкіметтср мен эконом икалы қ жүйелердің рөлі -  «мейлін- 
ше көп адамға мейілінш е коп бақыт» сыйлау деп қарастырды. Басқалары келісті.

106



Әлеумсттік таным

Бақыттылықты есептеу коицепциясы заманауи капитализмнің ең фундаменталды 
идеялары ның біріие айналды. Бұл концепцияны Бентамны ң шокірті Джон Стюарт 
М илл кайта қарастырыи, кеңейткен еді.

Беріректе, 1960-1970 жылдары әлеуметтік психолог Герольд Келли одан да 
күрделі, дегенмен Бентамны ң концепциясына ұқсас адам ойының рационалды 
портретін жасау мәселесінде әж ептәуір ілгеріледі. Келлидің айтуынша, адамдар 
аңғал ғалымдар сияқты  ойлайды .6 Белгілі бір оқиғаның немесе феноменнің ең 
жақсы түсіндірмесін табу үшін ғалымдар өз деректеріндегі заңдылықтарга назар 
аударады. О лар «X Ү-тен бұрын пайда болады ж әне X әркез Ү-пен бірге өзгеріп 
отырады» дегенге ұқсас жағдайларды табуға тырысады. М ысалы, егер ғалым теме- 
кі шегудің өкпе обырына душ ар ететінін анықтағысы кслсе, онда ол окпе обырына 
шалдыкқан барлы қтем екі шегетіндерді, окне обырына ш алдықпаған барлы қтемекі 
шегетіндерді, окне обыры на ш алдыққан барлы к темекі шекпейтіндерді және окпе 
обырыиа ш алдықпаган барлы қтем ек і ш екпейтіндерді іздестіруі керек. Осылайша, 
галымдар темекі шегудің окне обырына қатысын қарастырды. Келли қарапайым 
адамныд (адгал галым) озге біреудід әрекетін түсіндіру кезіндегі процесін ұсынды. 
Мұны атрибуция нроцесі деп атайды. Адам ақпаратты д үиі бөлігіне назар аудара
ды: актер әрекетінің бірізділігі (ол әрдайым қандай жагдайда және қандай уақытта 
болса да осылай әрскст ете ме?), консенсус (озгелер де тура осындай жагдайда тура 
осылай әрекет ете ме?) ж оне/нем есе әрекетке жауапкершілігі (ол жалғыз өзі осы
лай әрекет етс ме?).

Мысалы, сіз Беттід Скотты сүйіп алғанын көрдіңіз жәие біреу сізден Беттід неге 
олай істегені туралы сүрады делік. Келлидіц әдісіне сүйенетін болсақ, онда сіз ау- 
қымды жауап беру үшін жагдай туралы тагы қосымша ақпарат білуідіз керек: Бет 
айналасындағы кез келген адамды оңайлықпен сүйе бере ме? Егер Бет үнемі осылай 
әрекет етсе, опда бүл орекет ол жайлы «өте ақ  көділ адам екен» деген түжырымға әке- 
луі мүмкін. Алайда сіз Скотты адамныд бәрі жақсы коретінін білдіңіз. Бұл жагдай
да Беттід Скотты сүйіп алуыныц себебі -  Скоттыд өте жақсы адам екенін білдіретін 
консенсустық тұжырым деп қарастырамыз. Содғы жағдайга келеек, Бет Скотты ғана 
сүйетін болса және Скотты басқа ешкім сүймейтіп болса, одда айрықша сүйіспен- 
шіліктід себебі Бет пен Скоттыд арасыддағы ерекше қарым-қатынасқа байланысты: 
олар бір-біріне ғашық немесе Скотт сүюге тұрарлық ерекше бір дорсе жасаган.

Атрибуция жасау үшін ақпаратты қалай қолданатымыз -  бір адамныд екінші 
бір адамды не себепті сүйгендігінен де әлдеқайда мадызды шешімдердід негізін- 
де не ж атқаны н көрсетуі мүмкід. О қытуш ы -  студенттердід сабақ үлгеріміне бай
ланысты, судьялар күдікгінід айынты немесе жазықсы з екенін, мемлекеттер бас
ка мемлекеттердід арандату әрекеттеріне қалай жауап беруі кажеттігін анықтауы 
керек. Осы жағдайларды д барлығында жүйелі түрде консенсусты тұрақтылық нен 
ерекшелікке негізделген ақдарат аса қүнды әрі мадызды болуы мүмкін.

Адамдар, шынында да, осылай ойлай ма? Адамдар Бентам мен Келли ұсынган- 
дай рационалды ма?7 О сы ндай мінез-құлыққа ие екенімізге аз ғана күмән бар. Мы-
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салы, Бенджамин Ф ранклин маңызды шешімдер қабылдайтын кезде шешімдердіц 
арты қ ж әне кем түстарын қагазга түсіріп, түрақты түрде бақыт есептегішін қолдан- 
ганын айтқан. Көпшілігіміздің тура осылай әрекет ететін кезіміз болады. Мысалы, 
жаңа көлік сатып алатын немесе қай университетке түсу керектігін анықтаған кез
де; Бет пен Скотт ту рал ы толымды ақпаратыңы з болса, олар туралы одай шешім- 
ге келе алатыныңыз сіздід талым сияқты  ойлай алатыны ды зды көрсетеді. Алайда 
рационалды ойлау кемінде мынадай екі шартты талад етеді: (1 ) дүрыс әрі дайдалы 
ақпаратқа қолжетімдік; (2 ) деректерді қорыта алуға қаж ет менталды қабілеттердід 
болуы. Негізінен, осы ш арттар күдделікті өмірде орындала бермейді.

Бізде барлыгын білетін ж әпе соқыр сенімге негізделмеген «Құдайдыд көзі» жоқ. 
Көлік алу сияқты  қарагіайым мысалды қарастырайық: мен барлы қ фактілерді біл- 
меуім мүмкін. Егер бұл жада модель болатып болса, онда ол көліктід ақаулары ту
ралы ұзақ жылдар бойы жиналған ақнарат болмайды. Соны мед бірге көлікке дегед 
көзқарасым өз дүниетанымыммен ғана шектелген. М ен көлік туралы жарнамадан 
естимін, ал жарнама көліктід тек жақсы жақтарын асыра мақтауға орайластырыл- 
ган. Көлік жүргізу тәжірибем де аз дилердіңнұсқауы м ен 10 минут қанаж үргізуім  
мүмкін. Алайда бүл үзақ уақы т бойы түрлі қауіпті ж олдар мен түрлі күн райыпда 
жинаган тәж ірибе емес. Көлік сатып алу секілді қарапайым жағдайдыд өзінде то- 
лы к емес ж әне шатастыратын негізсіз ақдарат болуы мүмкін. Енді согыска бару, 
үйлену ж әне салы қ ақш аларын жарату секілді өзте шешімдерді қабылдау кезіндеті 
қиындықты елестетіп көрідіз.

Деректер қолжетімді болтан күннід өзінде алдымнан шыгатын барлы қ нробле- 
маға толы қ сараптама жасаута уақытым да, ынтам да жоқ. Қай колікті алу керек 
деген моселеде мен бақыт есептегішіп қолданамын ж әне жақсы-жаман тұстарын, 
балама нұсқаларын зерттеуге бсс сағатым кетеді делік. Д әл  сол уақытта өзге де коп- 
теген шешім қабылдауым керек: түскі асты қай жерден ішемін; лекцията арналган 
жазбаларды қалай тексертен дұрыс; қай каддидатты ж үмысқа қабылдауым керек; 
менід қызым, ш ынымен де, тіс брекетіне мұқтаж ба (тістердід қисы қ орналасуында 
түрган не бар)?

Мен сонда алдаты өзге де шешімдерді шетке ысырыи қойып, осы шешімдердід 
жаксы-жаман жақтарын тізіп шығуға құнды уақытымды арпауым керек пе? Біз 
хабарламалар мен шешімдердід тым көп заманында өмір сүріп отырмыз. Орташа 
есепден бір америкалы қ өмірінде 7 м иллионная аса ж арнама көреді және күніне 
есепсіз шешім қабылдауы қажет. Ш еш імдердід кейбірі мадызды, кейбірі қарапа- 
йым, ал тағы бірі қарапайым көрінгенмен, салдары мадызды болуы мүмкіп. Бізге 
келегін әр ақпарат пен қабылдануы тиіс шешімді теред ойлану мүмкін емес.

С онда не істеу керек? М үм кінд ік  бар кезд ід  бәр інде шешім қабы лдау үш ін 
төте жолмен ж үруге ты ры саты ны м ы зды  сіз де түсінген  боларсы з. Сю зан Ф и с
ке мен Ш елли  Т эй лорды д8 айтуы нш а, адам зат баласы  конгитивті сараң  болуга 
батдарламалантан. Б із ұдайы когнитивті энертиямызды сақтаута ұмтыламыз. Біз- 
д ід  ақпаратты қорыту мүмкіндігіміз шектеулі. Сол себепті күрделі проблемалар-
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ды оңайлату стратегиясына жүгінуге тырысамыз. Бұған кол жеткізу үшін кейбір 
ақпаратты елемейміз ж әне когнитивті жүктемені азайтамыз иемесс көбірск білгі- 
міз келген жағдайда өзге ақпаратты шектен тыс қолданамыз. He болмаса, мәселе- 
нің мән-жайына терең бойламай, ішкі сенімге жүгініп, жетілдірілмеген баламаны 
таңдаймыз. Себебі таңдаған балама біршама жақсы. Когнитивгі сараң стратегиясы 
тиімді болуы мүмкін. Оны біздің шектеулі когнитивті мүмкіндіктерімізді шегі жоқ 
ақпарат әлемін қорыту кезінде тиімді қолданғанымыздан көруге болады. Алайда 
бүл стратегиялар елеулі қателерге жоне соқыр сенімге алып келуі мүмкін. Мысалы, 
дұрыс емес төге жолды таңдауымыз ж әне асыққан кезде ақпараттың маңызды бө- 
лігін елемеуіміз мүмкін.9

Оқырмандарымыздың кейбірі өздерінің бейрационалды екенін немесе өздері 
ойлагандай теред ойлы емес екенін білгеи кезде көңілдері түсуі мүмкін. Адам миы- 
ның шексіз күшке ие екеніне немесе абсолютті, объективті шындыққа қол жеткі- 
зе алатынына қатты сенгіміз келеді. Көңіліңізге тисе де айтайын, біз таңдаған төте 
жолдардың ақиқатты бүркемелейтін сокыр сенімдер тудыруы мүмкін екенін түсіну 
ерекше маңызды. Эмили Пронин мен оның әріптестері10 «мен орташа адамға Кара
ганда соқыр сенімге азы рақ бой алдырамын» деп ойлау кең таракан соқыр сенімдер- 
діц бірі екенін анықтады. Бүл біз әлемді -  сол қалпында, ал өзгелер әлемді өздері 
коргісі келетіндей кореді дегенге саяды. Прониннің айтуынша, бізде бұл соқыр се- 
німнің болуының себебі мынадай: өзіміздің мотивациямыз бен ойлау процесімізді 
интроспекция жасау арқылы, «мен дұрыс емес шешім шығарып жаткан жоқпын ба» 
деп, өзімізге сұрақ қоямыз. Алайда бүлай соқыр сенімді аныктай алмаймыз. Себебі 
когнитивті соқыр сенімнің табигаты бейсаналы жоне қасақапа емес болып келеді. 
Керісінше, өзгелерді сынаған кезімізде, жүріс-тұрыстарын бақылаған кезімізде коп 
жағдайда олардың әрекеті соқыр сенімге ұқсайтындай корінеді. Ө зіміздің когни- 
тивтік шектеулерімізді танып білмегенше, біз солардың құлы болып қала бермек- 
піз. М ысалы, өзғелерді соқыр сенім мен стереотиптер арқылы бағалайтынымызды 
немесе айрықш а үлгіде берілген ақнараттыц бір бөлігі біздің пайымымызды жацсақ 
пікірге жетелеуі мүмкін екенін танып білмесек, онда осындай қателіктердің алдын 
алуга немссе түзетуге қадам жасай алмаймыз. Еғер біз коғнитивті сарац болудың 
салдарын түсінбесек, онда өзіміздің түсініктерімізді абсолютті ақиқатиен шатас- 
тырып алуға бейім боламыз ж әне көзқарасымызды қолдамайтындарды алжасқан, 
ақымақ, жынды немесе шайтан деп қабылдаймыз.

Тарих көрсеткендей, адамдар өздерінікін  -  абсолютті дұрыс ж әне өзгелердікі 
қате екеніне сеғіімді болған кезде, қаты гездік пен ж еккөрініш ке толы әрекет ж а
сау оцай болып кетеді.11 Б іздің  соқыр сенім мен қателікке бүйрегім іздің бүрып 
тұратыны -  түлғааралы қ ж әне топаралы қ түсіністікке елеулі кедерғі болады. 
Когнитивті сараң болуымыз ж әне бейнасалы соқыр сенімдеріміз біздің бүзыл- 
ғанымызды білдірмейді. Б із адам санасындағы шектеу мен көи кездесетін соқыр 
сенімдердің кейбірін білген кезде, тоуірлеу ойлап, ақы лды рақ шешім қабылдай 
бастаймыз. М ен осы тарауда біздіц ой ж үйеміздегі ш ектеулерді гана тізіп шығуды
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мақсат етпеймін. Керісінш е, осы ш ектеулерді тану арқылы сәл де болса, ақылды 
ойлауды үйренем із деген үміттемін.

Әлеуметтік бағалауға контекстің әсері
Адамдар мен өзімізді бағалауға әлеуметтік контекстің (заттарды ң ұсынылу және 
түсіндірілу ж олы ) қалай эсер ететініне назар аударудан бастайық. Әлеуметтік 
контекстің түрлі төрт акпектісін қарастырайық: баламаларды салыстыру; жагдай 
тудырған ойлар; шешімнің қалыптасу ж әне қойылу жолы; ақпаратты ң үсынылу 
жолы. Осы ксздс әлеуметтік ойлаудың қарапайым принципі пайда болуы керек: 
барлы қ багалау салыстырмалы; адам немесе зат туралы ойлауымыз олардың кон- 
тексіне тәуелді.

Тірек п ц кт елер  ж әне конт раст ы  әсер лер . Объект салыстырып жатқан зат- 
тыц әсерінен ж ақсы рақ немесе ж аманы рақ болыгі көрінуі мүмкін. Сатуш ылардың 
басым бөлігі осы феноменді жақсы түсінеді. Кейбіреуі оны пайдаланады. Мүны 
мен риелтордың үй сату кезіндегі әрскетімен түсіндіріп корейін: қажеттіліктеріңіз- 
ді анықтағаннан кейін риелтор сізге ұнауы мүмкін деген бірнеше үйді көрсетеді. 
Бірінші болыи риелтор сізге аумағы шагын, екі жатын бөлмесі бар, құрқылтайдың 
ұясындай үйді корсетеді. Бүл үйге ж аңа әрлсу қажет, интерьсрі бейберекет орна- 
ласқан, асүйдегі линолеумнің тозығы жеткен, қонақ бөлмесіндегі кілем  жыртылған 
ж әне күлімсі иіс шыгарады. Үйдіц ең үлкен жатын бөлмесі сондай тар. Ол жерге 
орташа жатын бөлмеге ш ақ ж иһазды ң озі сыймайды. Риелтор үйдің бағасын айт- 
қан кезде, сіз: «Есі дұрыс па?! Осындай үйге олар сонш ама сүрап түр ма? Осындай 
лаш ыққа көп ақш аны тек ақымақтар төлейді» деуіңіз мүмкін. Сіз сонша ақша то
лей™ идей ақы м ақ емессіз ж әне озгелер де бұл үйді қымбат бағаға алмайды. Алайда 
осы тозыты ж еткен үйді коргеніңіз сізге келесі көрсетілетін жагдайы орташа үйді 
бағалауыдызга қалай эсер етуі мүмкін?

Тозығы жсткен үй белгілі бір деңгейде «тұзақ» болуы мүмкін. Тұзақтар біздің 
шешімдерімізге елеулі эсер етіп, балама нұскаларга көзкарасымызды қалыитасты- 
рады. М ейрамхаиалардың көбінде шараптың түріне байланысты түрлі бағаны кез- 
дестіре аласыз. М ысалы, мейрамханада бөтелкесі 14 ,35 ,70  және 170 АҚШ  доллары 
түратын М ерло шарабы бар делік. Онда 170 доллар түратын ш арапты көп сатпауы 
мүмкін, алайда ш араптың сол түрін мейрамхана қоймасы нда ұстауы керек. Неге? 
Себебі қымбат шараптың болуы салыстырмалы түрде басқа ш араптарды арзан етіи 
көрсетеді. Көп адам езін ің  кедейлігін көрсеткісі келмегендіктен, еи арзан шарапқа 
тапсырыс бермейді. «Тұзақ» сииатыидагы бөтелкеге аса қымбат бага қою арқылы, 
мейрамханалар баға тұрғысынан екінші ж әне үшінші түрған шараптарды кымбат- 
татып жібереді. Осылайша, екінші ж әне үшінші бөтслке оз бағасынан әлдеқайда 
қымбат бағага сатылады.

Осы секілді түзақтарды  қолдану принципінің  негізінде контраст әсері жатыр. 
Аса қымбат бағаға сатылып ж атқан лаш ы қпен салыстырғанда, орташ а бағаға са-
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тылып ж атқан үй тапты рм айты н табыс болын корінеді. 170 АҚШ  доллары на са- 
тылып ж атқан ш араппен салы стырғанда, 70 долларлы қ шарап тартымды. Объект 
өзіне үқсас, алайда сонш а жақсы емес (әдемі, үлкен немесе арзан емес, т.с.с.) объ- 
ектімен салы сты ры лған кезде ж ақсырақ, әдемірек, үлкенірек немесе әдеттегіден 
тыс тиімді келісім болыи көрінеді. Егер 180 см болатын орта бойлы ер адам қыс- 
қа бойлы адамдарды ң ортасы на келсе, оның бойы өте ұзын болып корінеді. Егер 
ол кәсіпқой баскетболш ы лар тобы ның мүшесі болса, бойы аласа болып корінеді. 
1970 жылдары Н ейт «Кіш кентай» А рчибалд «Бостон С елтикс» командасының 
негізі ойы нш ы лары ны ң бірі болтан. О ны ң бойы небары 185 см еді. Джонатан 
С вифттің «Гулливердің саяхаты » ( Gulliver's Travels) атты классикалы қ романын- 
да орташ а бойлы кейіпкері Л или пут елінің  тұрғы ндары ны ң арасы нда -  алып, ал 
Бробдингнег түрғы ндары ны ң арасы нда ергежейлі болып көрінеді. Бүл контраст 
әсері деп аталады.

Контраст әсерінің ең жарқын мысалы ретінде, Дуглас Кенрик пен Сара Гутьер
рес12 жүргізген эксперименты  айтуга болады. Олар студент жігіттерге «танымай- 
тын қыздармен кездесуге барсаңыздар, олардыц қандай болғанын қалар едіңіздер» 
деген сүрақ қояды. Ғалымдар бүл сүрақты 1970 жылдары танымал болтан «Чарли- 
дің періштелері» (Charlie's Angels) сериалының бір эпизодын көргенге дейін және 
коргеннен кейін қояды («періш те» деп отырғанымыз жеке детектив болып жұмыс 
істейтін әдемі келіншектер екенін білетін шығарсыз). Ж ітіттер сериалды көргеннен 
кейін кездесуге келтен қыздарға аса бір тартымды емес деп баға береді. «Періште- 
лер» тартымды лы қ көрсеткіш іне қатты эсер етті ж әне барлы қ респондент контраст 
әсерін сезінді. Одан кейінгі зерттеулерде үйленген ер жігіттерге тартымды модель 
қыздардың суреттері көрсетіледі. Суретті коргеннеи кейін жігіттер -  бақылау то- 
бындағы заманауи опер туындыларып тамашалатан жігіттерге қаратанда -  сауал- 
намада оз әйелдерін қатты ж ақсы  көрмейтінін айтқан.13

Контраст әсерлері үлкен эсер үшін страгегиялы қ түргыда қолданылуы мүмкін. 
Қолданылган көлік сататын дилер қол созым жердегі көлікті «тартымды етіи көр- 
сету» үшін тозыты жеткен ескі көлікті де саудата шытаруы мүмкін. Президенттікке 
үмі гкер озімен бірге сайлауга түсетін вице-президенттің тартымды болтанын қала- 
майды. О сылай істеу арқы лы  президенттікке үміткер өзінің түлтасын тартымды- 
рақ етіп корсетеді. Теледүкендер ездері сатып жатқан өнімді өте нашар өнімдермен 
салыстырады. Тозыты ж еткен ескі үйдің мысалы есіңізде шытар? Сіз тозыгы жет
кен үйді ешқашан сатып алмайты ныңы з белгілі. Алайда келесі коретін үйлердің 
барлығы сізге тозыты жеткен үйге қарағанда жақсырақ болып көрінеді. Контраст 
әсерінен алатын сабағымыз сол -  тандатан кезде салыстыру рөл ойнайды. Контекс- 
ке байланысты объектілер мен баламаларды жақсы немесе жаман етіп көрсетуге 
болады. Ұсынылып ж аткан баламалардың жарамдылығына назар аудармаймыз 
жоне контекстің эсеріне көп жатдайда мән бермейміз. Бүл -  «контекст жасаушы» 
саясаткерлерді, жарнама берушілерді, журналистерді ж әне сатушыларды жойқын 
қарумен жабдықтайды. О лар жасайтын контекст біздің көзқарасымыз бен шешім
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қабылдауымызға эсер етеді жоне өзіміз қаламайтын шешімдерді қабылдауға итер- 
мелейді.

Өз-озімізге беретін маңызды багаларымызга контраст әсерінің елеулі ықпалы бо- 
луы мүмкін. Мысалы, мектепте үздік окыган кептеген оқушы жоғары деңгейлі уни- 
верситетке түскен кезде оз бағасын төмендетіп алады. Себебі ол университетке өзге 
мектептерде үздік оқыған студенттер жиналады. Өмір бойы оз ортасында ец ақылды 
болып саналған бала осыидай ортаға түскен кезде озін орташа қабілетті акымақ адам- 
дай сезінеді.14 Басқа бір зерттеуде респонденттерге сымбатты адамдардың суреті кор- 
сетілгенде, олар өздерін аса тартымды емес деп бағалайтыны анықталған. Ал органіа 
сымбатты адамдар көрсетілгенде, жағдай мүлде басқаша болған.15

П райм инг ж әне конт раст  цолж ет ім дігі. Ситкомдарда қолданылатын стан- 
дартты комедиялы к тәсіл  -  екіүдайлық. Әдеттегі екіұдайлық шамамен былай ор- 
биді: сериалдың басында жасоспірім қыз өз таныстарының бәріне мектептің софт
бол командасында кэтчер болын ойынның басынан ойнайты нын айтады, алайда ол 
туралы әкесін хабардар етпейді. Ал әкесі сол кенгге қыздың сыныптастары ұйым- 
дастыратын жоне «ерекше өтетін» сауық кеші жайлы біліп қалады. Әңгіменің ша- 
рықтау шегінде әке «бейкүно» қы зының досына питчэр жайында айтып жатқанын 
құлагы шалып қалады: «Досым, мен бүгінгі кешті асыға күтіп жүрмін, толқып түр- 
мын. Томмимен бұрын бірге ойнап көрмеген едім. О ның шеберліғіне тәнтімін. Егер 
ол барын салса, соңына дейін жете алады. Томми керемет қой». М үны естіген әке 
ашуланады да, қызын үстап алу үшін үйден шығып кетеді. Аудитория мән-жайды 
толы қ білгендіктен, күлкінің  астында қалады: қы зды ң әкесі әңгіме секс туралы деп 
ойлайды, ал шын мәнінде әңгіме -  софтбол жайында.

Ситкомда қолданылған екіұдайлық тосіл әлеуметтік танымның маңызды прин- 
ципін көрсетеді. Ә леуметтік оқиғаларға түсініктеме беру -  әдетте біздің қазір не 
ойлап жатқаны мы зға ж әне заттарды түсіну үшін қолданатын сенімдер мен катего- 
рияларға тәуелді. Әлемді түсіндіруде қолданагын категориялар адамға байланыс- 
ты түрленіп отыруы мүмкін. Кейбір адамдар әлемді алқызыл козілдірік арқылы 
көрсе, кейбіреулері тек күңгірт, депрессиялы түстерде көреді. Б іздің түсінігіміз сол 
жағдайдағы ең маңызды дүниеге байланысты туындауы мүмкін. О л маңыздылық- 
ты прайминғ арқылы анықтауға болады. Прайминг процедурасы -  жақында кез- 
дескен немесе көп қайталанған идеялардың адамның ойына келу ықтималдығы жо- 
ғары ж әне сол идеялар әлеуметтік оқиғаны гүсіндіру кезінде қолданылады дегенге 
негізделген.

Тори Хиггинс, У ильям  Роулс ж эне Карл Джонс жүргізген зерттеуде16 өзге 
адамдар жайлы эсер қалыптастыруда праймингтің рөлі жайында айтылған. Бүл 
эксиериментте субъектілер екі түрлі зерттеу тобына қатыстырылган: бірі -  қабыл- 
дау тобы, екінші оқыганын түсіну тобы. Бірінш і экспериментте ерекш елік катего- 
рияларын ажырату тапсырылады; кейбір адамдарга позитивті ерекш елік сөздерді 
(ш ытырмаиды жақсы көретін, өз-өзіне сенімділік, тәуелсіздік және табандылық) 
жаттау тансырылды, ал озгелерге негагивті ерекш елік сөздерді (парасатсыз, атак-
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Әлеумсттік таным

құмар, тұйық, қы ңы р) жатгау тапсырылды. Бес минуттан кейін «оқығанын түсіну» 
зерттеуінің аясында Дональд атты ойдан шыгарылган кісі туралы екіұдай параграф 
оқылады.

Параграфта Дональдтіц бірнешс әрекеті еипатталган. Ол әркеггерді «шытырмап- 
ды жақсы көргіш» немесе «парасатсыздық» (мысалы, парашютпен секіру), «оз-өзіне 
сенімділік» немесе «агаккұмарлық» (өз қабілетіне сену), «тәуелсіздік» нсмесе «тұ- 
йықтық» (мысалы, басқа ешкімге сенбеу), «табандылық» немесе «қыңырлық» (ойын 
жиі ауыстырмайтын адам) ретінде түсіндірілуі мүмкін. Субъектілер кейін Дональдті 
өз сөздерімен сипатгап, оның қанш алыктартымды екеніне бага береді. Нэтиже адам- 
дардың Дональд туралы пікірі қа іай  қаіы птасқаны п көрсетеді. Оларға негативті 
ерекшелік категориялары үсынылған кезде, олар Дональдқа негативті бага берген 
және оны аса тартымды емес деп таныған. Ал позитивті ерекшелік категориялары 
үсынылған кезде жағдай мүлде басқаша болған.

Осылайша, саналы түрде байқау оңайга түспейтін кішкентай белгілер озге 
адамдардың әрекетіне беретін багамызға эсер етуі мүмкін. Алайда осы белгілердің 
өзіміздің әрекетімізге әсері бар ма? Әбден мүмкін. Джон Барг ж әне оның әріптес- 
тері1' зерттеу жүргізіп, сөздердің адам әрекетіне елеулі эсер ете а іаты ны н  көрсег- 
кен. Зерттеудің бірінде қатысуш ыларға бейберекет әріптерден (анаграм м аіар) 
сөз қүрастыру тапсыры лады және құрастырып болғаннан кейін келесі бөлмедегі 
эксперимент жүргізіп жатқан адамға бару өтініледі. Анаграмма тапсырмасы қаты- 
сушылардың қандай сөздер тапқанын көрсетті: кейбір қатысуш ылар дөрекілікке 
қатысты (басып кіру, алаңдау) сөздерді корсе, қалғандары әлдеқайда бейтарап соз- 
дерді корген. Зерттеуш іге баратын уақыт жеткен кезде, қатысушылар оның дәлізде 
басқа адаммен беріле әцгімелесіп тұрғанын кореді. Н ейтралды сөздерді көрген қа- 
тысушылармен салыстырғанда, дорекілікке байланысты сөздерді корген адамдар 
әңгімені бұзуға бейім болатыны анықталған.

Осыган ұқсас эксперимеитте18 егде жастағы адамдарға байланысты таптаурын 
сөздер (Ф лорида, зейнеткерлік, қарттық) немесе оларга мүлде қагысы жок создер 
ұсынылады. Қатысуш ылардың зерттеуден шығын бара жатқаны бақыланады. Егде 
жастагы адамдарга байланысты сөздер ұсынылган қатысуш ылардың қимылы ерек- 
ше баяу болганы аны қтаіған . Аз гаиа уақыт іш інде біз ойымызга келген кез келген 
нәрсеге айнала аламыз.

Праймингтің көи адамның, тіпті кәнігі кәсіпқойлардың мінез-құлқы мен көз- 
қарасына үлкен осері бар. М ы саіы , Ж И Т С -қа шалдыққан иациенттермен жұмыс 
істейтін дәрігерлерді алып қарайық. О лар өздерінің Ж И Т С  жүқтырып алу қаупі 
бар екенін анық түсінетін шығар. Л инда Хез бен опыц әріптестері19 әркез олай емес 
екенін анықтаган. О лар жүздеген дәрігерден жұмыста жүріп Ж И Т С -ті жүқтырын 
а іу  қаупі туралы сүраган. Б ір  тобына Хез жүмыс барысында вирусты жұқтырып 
алу қаупі бар екенін елестетіп коруді ұсынды. Д әрігерлер вирусты жүқтырып алу 
қаупін праймингтен кейін тереңірек сезіне бастайды. П райминг ж асаіған  дәрігер- 
лер прайминг жасалмаған дорігерлерге қараганда, өздерінің Ж И Т С  жүқтарыи а іу
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қауиін жоғары деп бағалаған. Бүл түжырыммен Ж И Т С -ке ш алдыққандармен тіке- 
лей жүмыс істеп кормегеи дорігерлер де ксліскен.

БА Қ-тагы праймингке назар аударайық. Бірыеше зерттеуде баспасоз баяндауы- 
мыз керек деп таидаган оқиғалар мен көрермендердің күннің ең маңызды оқиғасы 
деп таныған жаңалығының арасында байланыс бары анықталған.20 Басқаш а айт- 
қанда, БА Қ  белгілі бір мәселені ж әне концепцияны қолжетімді етеді, осылайша 
қоғамның саяси-әлеум еттік күи тәртібін анықтай алады. Бір мысал қарастырайық. 
М аксвелл М акКомбс ж әне Дональд Ш оу21 Солтүстік Каролинадагы сайлауды 
зерттейді. Зерттеу барысында дауыс берушілер сайлау науқанындағы ең маңызды 
деп тапқан м әселелер жергілікті баспасөзде ж ары қ корген осы такырыптағы ма- 
териалдар санымен сәйкес келген. Осыған ұқсас басқа да мысал келтірейік. Бас
кетбол жүлдызы М еджик Д ж онсонның Ж И Т С -қа шалдыққаны БА Қ -та үсті-үстіне 
айтылғаннан кейін ғетеросексуалдардың басым бөлігі Ж И Т С  қауні туралы тереңі- 
рек ойлана бастаган.22

Ш анто Айенгар, М арк Петерс жоне Дональд Киндер сынды саяси психологгер кы- 
зықты эксперименттер топтамасын жүргізіп, баспасозде жиі жарық корген материал- 
дар мен маңызды мәселелердің арасындағы байланысга праймингтің маңыздылыгын 
көрсеткен.23 Бір экспериментте зерттеушілер кешкі жаңалықтарды озгертіп, қатысу- 
шыларға АҚШ -та кездесетін шетін мәселелерді жаңалық ретінде үсынды. Мысалы, 
кейбір қатысушылар АҚШ  қорғаныс мүмкіндіктерінің әлсіздіғі жайлы жаңалық Кор
ее, озгелері ауаның ластануы туралы жацалыктар көреді, ал үшінші топқа инфляция 
және эконом икалық моселелелер жайында жаңалық үсынылады.

Зерттеу нәтиж есі аны қ корсеткендей, бұл ж аңалы қтарды  корген соц қатысу- 
ш ылар үш ін елдегі шешімін табуы тиіс басты м әселелер өзгерген. Қатысуш ылар 
өздеріне өңі айналды ры лған ж ацалы қтар арқы лы  ұсыпылган мәселелерді баска- 
лары на қарағанда м аңы зды рақ деп танқан. Соны мен қоса, зерттеуге қатысуш ы- 
лар өздерінің  праймингтен алған әсерлеріне сәйкес президенттің ж үм ы сы н жаңа- 
лы қтарда көрсетілген мөселелерді қанш алы қты  шеше алғанымен бағалаған ж әне 
қаты суш ы ларды ң осы мәселелерді шешуге ниетті кандидаттарға көзқарасы  пози- 
тивті болған. С аясатсаттануш ы  Бернард Коэннің24 айтуынша:

«БАҚ-тар адамдарға көп жағдайда не ойлау керектігін айта алмауы мүмкін, алай- 
да олар окырмандардыц не туралы ойлану керек екенін өте сэтті жеткізе алады. Жа- 
зушы, редактор және баспагер сызыгі берген картаға сәйкес, элем адамдарға әртүрлі 
болып көрінуі мүмкін».

Ш еш ім  қ а б ы л д а у .  Ш ешім қабылдау -  әлеуметтік әлемімізді қалыптасты- 
руымызға эсер етуші факторларды ң бірі. Бүл дегеніміз -  проблеманы немесе ше- 
шімді потенциалды үтылу немесе ұту тұрғысыпан қарастыру. ІІІеш ім қабылдаудыц 
маңызын корсету үшін өзіңізді АҚШ  президентімін деп елестетіңіз. Ал ел 600 адам- 
ның өмірін жалмауы мүмкін ерекше эпидемияның алдын алуға дайындалып жа-

114



Әлеуметтік таным

тыр делік. Сіздің кеңесшілеріңіз эпидемияға қарсы екі балама багдарлама үсынады. 
Осы екі бағдарламаның бірін қабылдаған кезде, салдары қандай болуы мүмкін еке- 
нін олар шамасы келгенше болжаган.

• Егер А бағдарламасы қабылданса, онда 200 адамның өмірі сақталады.
• Егер В бағдарламасы қабылданса, онда 600 адамның омірін сақтап қалу ықти- 

малдыгы бар, ал үштен бірін сақтау мүмкіндігі жоқ

Құрметті Президент, қай багдарлама сізге үнап түр? Оқуды жалгастырмас бу
рый осы сүраққа м ұқият ойланып, жауаи беріңіз.

Дэниел Канеман жоне Амос Тверски25 жүргізген эксперименттегі субъектілер- 
дің басым болігіне үқсайтын болсаңыз, онда сіз А бағдарламасын таңдайсыз (мүны 
адамдардың 72 пайызы таңдаған). Сіз ішіңізден: «А бағдарламасы 200 адамның өмі- 
рін сақтап калуга кепілдік береді, ал В багдарламасын таңдаган жағдайда барлык 
адамның өмірін сақтап калу ықтималдыгы 1/3-ге тец», -  деп ойлайсыз.

Алайда сіздің кеңесш ілеріңіз басқаша жағдайды ұсынды делік. Ол жағдайда:

• А багдарламасын қабылдасаңыз, 400 адам оледі.
• В багдарламасын қабылдагап ж агдайда барлы қ адамның омірін сақтап қалу 

ы қтималдығы 1 /3 -гс  ж әне барлы қ адамның қайты с болу ықтималдыгы 2/3- 
ге тең.

Сіз қай багдарламаны таңдайсыз? Оқуды жалгастырмас бұрын осы сұракқа мұ- 
қият ойланып, жауап беріңіз.

Екі таңдау да ф ункциялы қ тұрғыда бірдей. Екі жагдайда да А багдарламасын- 
да 200 адам тірі қалады, 400 адам оледі; В багдарламасы жагдайында ешбір адам- 
ның өлмеуі мен барлы қ адамның қайтыс болу ықтималдығы -  1/3-ге ж әне ешкімді 
аман алып қала алмау меи 600 адамның барлығының қайтыс болу ықтималдығы 
2/3-ге тец. Алайда көп адамның осы эпидемияға байланысты қабылдайтын шешімі 
әртүрлі. Олар: «Егер мен А багдарламасын таңдасам, онда 400 адам анық оледі. В 
багдарламасын да пайдаланып көруге болады», -  деген ойға келеді. Екінші жагдай 
үсынылған кезде, Канеман мен Тверскидің экспериментіпе қатысқан адамдардың 
78 пайызы В багдарламасын таңдаған!

Ұсынылған сұрактардың мәтінін жай гана ауыстырганда, адамдардыц жауабы 
неге күрт өзгерді? Канеман мен Тверскидің айтуынша, адамдар өлімді жек көреді 
және оның болмағанын калайды. 20 долларға ие болу 20 долларды жоғалтып алу- 
ға Караганда жақсырақ. Сіздің кеңесш ілеріңіз бірінші жағдайда В багдарламасын 
коп нәрсе жогалтып алатындай етіп үсынады, ал екінші жагдайда А багдарламасын 
тандаганда ж оғалтарыңы з көп болатындай ұсынады. Сұрақтың қойылуы да ерекше 
маңызга ие.

Алайда бұл тек қиялдагы жағдай. Бұл -  гипотетикалық жагдай. Сөздердің ор- 
нын жай ғана ауыстыра салу шынайы өмірдегі шешім кабылдауға эсер ете қоюы 
екіталай. Оғаи бос тікпей-ақ қойыңыз. Мен М арти Гонсалес ж әне М арк Костенцо
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есімді екі студентіммеи бірлесіп эксперимент жасадым.26 Адамдар үйдегі жылуды 
сақтау үшін жүздеген доллар төлеуге ниетті. Эксперимент бүл мәселеде ақпарат- 
тың қалай жеткізілетіні үлкен рол ойнайтынын көрсетті. Бірінші жағдайда сарап- 
шылар орбір үйді зерттегеннен кейін, үй иелеріне бір жылда жылуга кететін қара- 
жаттан қанша үнемдеуге болатынын м ұқият ж әпе бетпе-бет отырып сипаттап бе- 
реді. Келесі жағдайда аудиторлар оз сипаттамасын шығын түргысынан баяндайды. 
Сарапш ылар үй иелеріне олардың күнделікті шыгынын айтады, былайш а айтқан- 
да, ақш аларының босқа шаш ылып ж атқанын баса көрсетеді. Үй иелерінің «шығын» 
жағдайында үйлеріне жылуды сақтауға мүмкіндік беретін жүйені қондыруга ақша 
бөлу мүмкіндігі «үнемдеу» жағдайына Караганда, 2 есе жоғары.

Сүт безі ісігінің алдын алуды қарастырып корейік. Бұл індет көптеген әйел- 
ге қауін төндіріп отыр. Бақытымы зга орай, сүт безінің ісігі ерте анықталса, әйел- 
дің аман қалу мүмкіндігі ұлғаяды. Бұл індетті анықтаудың ең жақсы әдістерінің 
бірі -  ай сайын ез омырауын тексеру. Алайда мұны әйелдердің көбісі істемейді. 
Бет М ейерович ж әне Ш елли Чейкен27 әйелдер аз омырауын тексеруін эдетке ай- 
налдырсын деген мақсатиен үш нүсқаулы қ әзірлеп, таратқан. Бір нұсқаулықта өз 
омырауын тексерудің қажеттігі мен оны қалай жүзеге асыратыны жазылған. Екін- 
ші нұсқаулықта тексерудің қажеттігімен қоса, өз омырауын тексерудің позитивті 
салдарына байланысты дәйектер келтірілген (мысалы, осындай тексеру жүргізе- 
тін әйелдердің ісікгі срте, емдеуге келетін кезеңде табу мүмкіндігі жоғарылайды). 
Үшінші нұсқаулықта омырауын тексермеудің негативті салдарына екпін қойылған 
(мысалы, тексеру жүргізбейтін әйелдердің ісікті ерте, емдеуге келетін кезеңде табу 
мүмкіндігі азаяды ). М ейерович және Чейкен нүсқаулық таратқаны на торт ай өт- 
кенде, қолдарына негативті салдарға екпін қойылған нүсқаулық тиген әйелдердің 
басқа нүсқаулық алған әйелдерге қарағанда, оз омырауын тексеру ықтималдығы 
әлдеқайда жоғары болған. Ш ешімді қалай үсыну -  үлкен мацызға ие, тіпті өлім мен 
өмір жагдайына да қатысты.

А крарат т ы ң рет т ілігі. Ә леуметтік әлемім ізді үйымдастыру мен түсіндіруі- 
мізге эсер ететін тағы бір фактор -  ақиаратты д қай ретпен және қандай жолмен 
жеткізілетіні. Ақпараттыц үсынылу ж олы ны ң екі ерекшелігі мен оның әлеуметтік 
бага беруімізге эсер етуіне назар аударайық: (1) бірінші не айтылды; (2 ) берілген 
ақпараттың көлемі.

Б аст апқы  эсер  ж әне әсерді қа лы п т а ст ы р у . Алдыңғы тарауда біз түсауке- 
серде айтылган дойектердің ретін талқылаганбыз. Яғни пікірталас кезінде қай жағ- 
дайда қай арғументті бірінші (бастапқы эсер) немесе соцгы (ж аңалы қ эсер) айту 
тиімді екенін айтқан едік. Өзге адамдарга эсер қалдыруға келетін болсақ, онда бүл 
жсрде тартыс аса кэп емес. Адам туралы бірініні білген ақпаратымыз сол адам ту- 
ралы ойымызды қалыптастыруда шешуші ықпал етеді. Соломон Эш28 озінің жаңа- 
шыл экснериментінде эсер қалдырудағы бастапқы эсердің қуатын көрсетеді. Эш 
жүргізген зерттеуде адамдарға мынадай сойлемдер беріледі ж әне олар эр  сөйлемде 
баяндалған адамға баға беруге тиіс болады:
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a. Стив ақылды, еңбекқор, қызуқанды, сынагыш, қыңыр ж әне қызғаншақ.
b . Стив қызганшақ, қыңыр, сынагыш, қызуқанды, еңбекқор ж әне ақылды.

Екі сөйлемде де Стив туралы бірдей ақпарат берілген, алайда (а) сөйлемінде -  
позитивті қасиеттері басында, ал (б) сөйлемінде соңында келтірілген. Эш Стивтің 
(а) сойлемімен сипатталған кездс (б) сойлеміне қарағанда, көбірек позитивті бага- 
ланғанын байқаған. Бүл -  бастапқы эсер.

Эштің бұл тәжірибесі бірнеше рет ж әне түрленіп қайта откізілген. Мысалы, 
Эдвард Дж оунс пен оның әріптестері29 эксперимент жүргізеді. Экспериментке қа- 
тысушылар басқа адамдардың ақыл деңгейін анықтайтын, 30 сүрақтан түратын 
тесті тапсырып жатқаиын бақылайды. Ә р жагдайда адам 30 сұрақтың 15-іне дұрыс 
жауап береді. Кей кездері адамдар тестіц басында көп сүраққа дүрыс жауап беріп, 
ширақ бастайды. Алайда соңғы сүрақтарға дүрыс жауап бере алмайды. Ал басқа бір 
жағдайда адамдар тесті жай бастап, алгашында коп сұраққа дүрыс жауап бере ал
майды. Б ірақ олар соңғы сұрақтарға дұрыс жауаи береді. Сонымен, кім ең ақылды 
деп танылды? Бастапқы әсерм ен таныс адамдар тесті інирақ бастап, біріиші сүрақ- 
тарға дүрыс жауап берген адамдар -  соңгы сүрақтарға дүрыс жауап берген адам- 
дарға Караганда, ақы лды рақ деп танылғанын түсінген шығар (екі топтың да дүрыс 
жауаптарының саны бірдей).

Коп жағдайда біз өзіміз бағалап жатқан адамдарымызды жай ғана зерттемейміз: 
біз олармен әрскетке түсеміз жоне оларға эсер етеміз, сонымен бірге біздің әрекетке 
түсетіи адамдарымыз туралы түсін ік қалыптастастыратын айрықш а мақсаттары- 
мыз бар. М ысалы, окы туш ылар студенттерінің ақылына баға береді. Алайда олар 
өздері бага беретін қасиеттерді үйрете алады және оларға эсер ете алады. Осылай- 
ша, Джош уа Аронсон жоне Эдвард Джоунс30бастапқы әсерге бағынбайтын жағдай- 
ларды эксперимент аркылы тапты. Осы зерттеуде субъектілер анаграммалар топ- 
тамасын шешуге талпынып жатқандарға үстаз болады. Студенттеріиің үпайларын 
жоғарылатқан жатдайда субъектілердің жартысына сы йлы қ уәде етілді. Қалған 
қатысушыларға сы йлы қ студенттерінің анаграммаларды шешу қабілетін мықтап 
дамытып, оны оцайырақ шеше алаты н дорежете жеткізсе берілмек. Оқу барысын- 
да студенттердің көрсеткіші Д ж оунстың жогарыда келтірген зерттеуіндегі үлгідей 
болып шығады: студенттердің ж артысы зерттеудіц басында ерекше жақсы көрсет- 
кіштерғе қол жеткізеді де, соңында нәтижелері төмендеп кетеді; озгелері, керісін- 
ше, басын нашар бастап, содында керемет көрсеткішке қол жеткізеді. Барлығының 
нотижесі бірдей -  тек реті басқаша.

Ө з студенттерінің көрсеткіигін мейлінше жақсартуға ынталылар бастапкы кез- 
де жақсы корсеткіш терге қол жеткізген студенттерін ақылдырақ деп бағалаған. 
Бұл -  бастагіқы эсер: олар оз студенттерінің жақсы көрсеткіштерге қол жеткізуіне 
комектескісі келді жоне соңғы корсеткііитерін есенке алмай, алғашқы бірнеше тал- 
пыныстан кейін шәкірттерін ақылды деп бағалады. Алайда студенттерінің анаграмма 
шешу қабілеттерін дамытуға ынталы оқытушылар басын нашар бастаса да, соңында 
жақсы көрсеткіштерге қол жеткізген студенттерін басқаларға қараіанда ақылдырақ
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деп таныды. Басқаша айтсақ, олар басында жақсы көрсеткішкерге кол жсткізгендерге 
Караганда, соңына қарай көрсеткіштері жақсарган студенттерге көбірек бүйрегі бүр- 
ган. Егор ұстаздар өз студенттерінің білім деңгейін бірте-бірте өсіруді көздесе (келесі 
тссті қаншалықты жақсы тапсыратынын есепкс алудың орнына), он да олар шәкіртте- 
рінің алгашқы көрсеткіштерін есепке алуға қарсы болады.

Дегенмен Аронсон мен Джонс жүргізген эксперименттід нәтижелері бұл фено- 
меннің күрделі екенін корсетті. Бүл -  басты ережеге бағынбайтын қы зық жағдай. 
Ережеге бағынбайтын кей жағдайларды есепкс алмағанда, «Бірінші осер -  өте ма- 
цызды» деген түжырым рас болып шықты.

Эсер қалыптастыруда неге бастапқы осер пайда болады? Зерттеушілер екі гүсі- 
ніктеме бар екенінс дәлел тапты -  жағдайға байланысты олардыц біреуі рас болады. 
Зейіннің төмендеуі түсіндірмесіне сәйкес, тізімніц соңында түрған дүниелерге адам- 
дардың назары азырақ түседі, ссбебі адамдар шаршайды жәнс олардың миы басқа 
нәрселері ойлай бастайды. Интерпретациялық топтама түсіндірмесіне сойкес, бірін- 
ші дүнислер бастапқы эсер қалдыру мақсатында пайдаланылып, кейінгі ақпаратты 
түсіндіру үшін қолданылады. Ол шындыққа жанаспайтын фактілерді есепкс алмау 
(егер Стив ақылды болса, онда неге ол қызганшак болу керек?), не болмаса тізімде 
кейінірек орналасқан сөздердің мағынасына аздаган озгсріс енгізу (егер Стив акыл- 
ды болганда -  сыншыл болу оң, ал қыдыр болганда -  теріс болатыны дұрыс) аркылы 
жүзеге асырылады. Түсіндіру ретіне қарамастан, бастапқы эсер әлеуметтік бага беру- 
ге айтарлықтай эсер етеді. Соган қоса, біз ақнарат алудыц реттілігін де қатаң қадага- 
лай бермейміз. Теледидардагы жаңалыктар болсын, достарымыз бен коршілерімізді 
күнделікгі коре жүріп жииаған ақпаратамыз да ретсіз. Сол себепті әсерлерді түзетуге 
тырысып көру үшін осындай әсердің бар екенін түсіну өте маңызды.

А цпарат т ы ң ко лем і. Қиын шешімге тан болганда, көпшілігіміз «молырақ 
ақпарат білгенімде гой» дейтініміз бар. Ксй кездері көбірек ақпарат білу пайдалы 
болуы мүмкін, алайда ол дилю ция әсері арқылы объектінің қабылдануы және бага- 
лануын өзгерте алады. Дилю ция әсері деп бейтарап және қатысы ж оқ ақпарагтың 
багалауымызды немесе әсерімізді әлсірету тендеициясын айтамыз. Генри Зукир31 
экспериментінен алынган мысалға назар аударайық: •

• Тим апта сайын сыныптан тыс оқуға орта есеппен 31 сағат жүмсайды.
• Том сыныптан тыс оқуга орта есеппен 31 сағат жүмсайды. Томныц бір інісі 

ж әне екі қарындасы бар. О л өзіиің атасы мен әжесіне үш айда бір рет барады. 
Ол бір рет танымайтын қызбен кездесуге барады ж әне екі айда бір рет пул 
ойнайды.

Егер сіз Зукир жүргізген зерттеудегі студенттерге ұқсайтын болсаңыз, онда сіз 
Тим Томга Караганда ақылды деп ойлайсыз. Зукир тақы рыпқа катысы жоқ және 
диагностикалық емес (бауырлары, туыстары мен кездесуге байланысты ақпарат) 
ақпаратты қосу дилю цияға әкеліп, тақы ры пқа қатысы бар ақнараттың (Тим  және 
Томның көп оқитындығы) әсерін азайтуы мүмкін екенін айтады.

Көпке ұмтылган жалғыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе
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Саясат пен саудада жұмыс істейтін, әсерлерді басқарғысы келетін адамдарға 
дилюция осері тәж ірибелік тұрғыдан құнды. Ж арнама беруш ілер әлсіз және қа- 
тыссыз мәліметтер арқылы, тауардың тартымды қасиеттерінің әсерін азайгады. 
Сүйкімі азайган саясаткер озінің негативті бейнесінің әсерін азайту үшін сайлау 
науқанының жарнамасыида тақырыпқа қатысы ж оқ ақпаратты қолданады. Ол озі- 
нің балалық шагындағы оқиғасы немесе үйінің сипаттамасы болуы мүмкін. Алайда 
дилюция әсері неге пайда болады? Ш ешім шығарарда тақырыпқа қатысы ж ок ақ- 
паратқа назар аударудың қажеті шамалы. Неге адамның қы збен/ж ігітпен кездесу- 
ге бару әдеті жөніндегі ақпарат біреуді ақылы аз етіп көрсетуі керек немесе неге 
саясаткердіц туған жері туралы оқиғасы оныд негативті бейнесінің әсерін азайтуы 
керек? Тақы ры пқа қатысы ж оқақпарат ол адамды өзгелерге үқсайтындай етіп, сәй- 
кесінше, оны озгелерден айырмаш ылығы ж оқ орташа адам ретінде көрсетеді деген 
бір жауап бар. Орташ а адамның ерекше жақсы оқуы ж әне аса бір негативті болуы 
екіталай.

Пайымдау эвристикасы
Қызылды-жасылды ж әне шулы ақпаратты қорытудың бір жолы -  эвристиканы 
қолдану. Э вристика -  белгілі бір мәселені шешуге арналган карапайым және дол- 
дігі кемдеу ереже немесе стратегия.32 М ысалы, «егер ер кісі мен әйел  адам көше- 
де серуендейтін болса, опда ерлер әдетте жолдың жиегіне жақын жүреді». «Егер 
«Пайдалы тагам» дүкендерінде қандай да бір онім сатылатын болса, онда ол ден- 
саулығымызға пайдалы дегенді білдіреді». «Егер алдыңызга Арканзастың бір ша- 
ғын каласының баласы келсе, онда оның интеллектуалдық деңгейі томен». Эврис
тика үзақ ойлануды талап етпейді -  бар болғаны лайы қ ережені (ол дүрыс болмауы 
мүмкін) таңдайсыз да, қарастырылып жатқан мәселеге тікелей қолдаиасыз. Бұл 
әдісті жүйелі ойлауға қарсы қоюға болады. Біз жүйелі ойлау кезінде мәселені әр 
қырынан зерттейміз, реттейміз ж әне көптеген маңызды ақпаратты зерделей келе, 
түрлі шешімдердің салдарын м үқият қарастырамыз. Енді эвристиканы ң кең тара- 
ған үш категориясына назар аударайық -  корнекі эвристика, қолжетімдік эвристи
касы ж әне көзқарас эвристикасы.

К өрнекі эврист ика . Даниэль Канеманга жоне Амос Тверскиге33 сенсек, біз өкі- 
летті эвристиканы қолданган кезде, бір объектінің екіншіге үқсастыгына назар ауда- 
рып, бірініпі объект екінші сияқты орекстетеді деп қорытынды шығарамыз. Мысалы, 
біз жоғары сапалы өнімдердің қымбат түратынын білеміз: сондықтан өнім қымбат 
екенін көрсек, оның сапасы, расында, жақсы деп есептейміз. Демек, егер мен сөреден 
бағасы екі түрлі екі шарап көрсем, санама «багасы қымбаттауының сапасы жаксы» 
деген ой can ете қалады. Б ірақ шараптыи мән беріп қарауға тұрарлық басқа да сапа- 
лык қасиеттері бар еді, айталық, жүзімніц сорты, шарап өндіруші, сақталу мерзімі, 
қай оцірдің жүзімдігі дегендей. Бірақ мен арасыиан тек багаға ғана назарым ауып, 
соның негізінде шешім қабылдадым. Ал ақылды тұтынушылар бағаның қымбаттығы
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үнемі сапаның корсеткіші емес екенін жақсы біледі. Көрнекі эвристиканың қолданы- 
луына тереңірек үңілу мақсатында жергілікті супермаркеттердің бірінде анасы мен 
баласының арасында болған әңгімеден үзінді келтірсйік.

Әңгіме былай өрбіді: Ж еті жасар Рэйчел озі домін ұнататын «Лаки Чармс» жар- 
ма ботқасын көріп қалды. Сосын, сөрсдсн бір қорабып алды да, ақырын ғана арбага 
сала қойды. Анасы мүны көріп, тыжырына қарады. Қорабы алқызыл түсті. Сыр- 
тындағы суретте эльф  қы зғылт және күлгін зефирлердің үстіне жүлдыздай жалт- 
жұлт еткен бірдеңені (ш амасы, қаит болуы керек) шашып тұр. Қораптың артқы 
жағынан анасы «жасырынган эльфтерді тауып алкың келсе, қорап ішіндегі арнайы 
көзілдірікті кию керек» деген жазбаны оқиды.

«Рейчел, мынау түк құнары ж оқ бәлені орнына қоя сал, қанты тым көп», -  деді 
анасы қатуланган дауыспен.

Рейчел: «Анашым, б ірақб ұл  сондай тәтті», -  деп қатты қиылды.
Анасы ақылға салып, Рейчелге тацгы ботканың басқа түрлерін үсына бастады. 

«М ынаны корсек қайтеді? Ж үз пайыз табиғи гранола екен. Д енсаулыққа өте пайда- 
лы. М ынаны жесең, үлкен қыз болып өсес.ің», -  деді, көңілін аулап.

Рейчел қорапқа қарады. Көлемі кішкентай, бірақ ауыр. Сыртында егіс алқабы 
және ыдыстагы қоды рқай жарма ботқа мен дәнді дақылдың собыгы бейнеленген. 
Артқы жағында жыпырлаған, оқуға қиын ұсақж азулар  бар. Рейчел мына көрініске 
көңілі толмады ма, әп-сәтте: «Ю кко, меніц үлкен қыз болғым келмейді» -  деп бұр- 
тиып қалды.

Таңғы асқа жарма таңдауды ң осы түйы ққа тірелген мәселесін сіз қалай шешер 
едіңіз? Рейчел анасы таңдаған жүгері жармасын мүлде жемей коятынын біле түра, 
анасып қүптап, «қүпарлы» асты алар ма едіңіз? Әлде Рейчелді түсінуге тырысып, 
оныкі кате болса да, өз таңдауын жасауға ерік берер ме едіціз? М енің кеңесім сізді 
таңғалдыруы мүмкін, б ірақ дауласқанпан түк шықпайды. Одан ғөрі Рейчел мен 
анасына «Лаки Чармс» жармасын алсын ден айтыңыз, себебі ол, анығында, «таби- 
ғи» жүгері ж арнамасынан гөрі нәрлі. Егер Рэйчелдің анасы қорап артындагы майда 
жазуды оқуға ерінбесе, «Лаки Чармстың» калориясы мен майлылыгы «100 пайыз 
табиги» гранолага қарағаида, әлдеқайда азы рақ екеніне көз жеткізер еді.34 Әрі «Л а
ки Чармстағы» қанттың сәл-сәл көптігі денсаулыққа айтарлықтай зиян емес. Ш ын 
мәпінде, 1981 жылы түтынуш ы ларга сенімді акпарат жеткізетін Consumer Reports 
таңгы асқа арналган ж арм а дақылдарына шағын тестілеу жүргізді.35 Зерттеуш ілер 
14-18  апта бойы қоректену қажеттігі жагынан адамға анағұрлым жақын болып ке- 
летін егеуқүйрықтарға тек су мен отыз екі түрлі маркалы жарма дақылдарын берді. 
Нәтижесінде «Лаки Чармс» жарма дақылын жеген егеуқұйрықтар сау қалып, кіш- 
кене өсті. Ал жүз пайыз табиги өнім саналатын «Куакер» граноласымен қоректен- 
ген тыш қандардыц осуі, керісінше, баяулаған.

Сонымен, Рейчел мен анасының арасындагы келіспеуш ілікке не себеп болды? 
Олар корнекі эвристика ретіпде, жарма дақылыны ң өзіне емес, оның қаптамасына 
назар аударганы анық. Анасының бар ойлаганы -  жарма дақылыны ң құнарлығы,

Кепке ұмтылған жалгыз. Әлеумегтік психологияға кіріспе
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ал Рейчел үшін оның дәмді ж әне қы зықты болғаны бірінші орында түр еді. «Лаки 
Чармс» қорабы балаларды ң ойыншығына ұқсайды: аш ық түсті, мульфильмдердің 
кейіпкерлері, аппақ қардай шағылысқан қант. Б іздід ойымызша, бұл жарма ботқа- 
сы балалардыд тадгамы да сай безендірілген. Еғер қадағаламаса, балалар татымсыз 
асқа әуес, ал ж арма дақылы сол қүнарсыз тамақ қатарына жату керек. Б ір жагынан, 
«100 пайыз табиғи» гранола қорабы тым қодырқай түсті, ш икізат күйіндегі дәнді 
дақыл собығы бейнеленген. Бренд атауы -  атына заты сай. Б іздід ойымызша, ол -  
«табиғи», ал табиғи дүние жақсы, денсаулыққа дайдалы деп еседтеледі. Бұл жарма 
дақылы, расында да, нәрлі болуы керек.

Кордекі эвристика супермаркеттен де баска жерлерде жиі қолданылады.36 Ха- 
лық емі мен ерте замаддағы Батыс медицидасына жүргізілген сараптама аурудыд 
емі оныд себебіне ұқсау керек деғен түсінік ауа жайылғанын көрсетті. Мысалы, бір 
мәдедиетте эпилепсияны  ебедейсіз қимылына қарай маймылдан жасалғад дорімен 
емдейді. Сол сияқты , Батыста Уолтер Ридты д «сары безгек москиттен, яғни маса- 
дан тарайды, өйткені себеп (москит) пен сары безгек арасында ұқсастық бар» деген 
пікірід газеттер біраз әж уалап жазды. Көрнскі эвристика психологиялы қ желеуді 
анықгауға да қолданылады. М ысалы, I960 және 1970 жылдары ескіш іл көзқарас- 
тағы ересектер «сол кездегі колледж студенттері арасында бұрқ еткен саяси ради
кализм -  баланы д бстін қақпай өсірудід салдары» деген пікірге кәдімгідей иланды. 
Ерте психоаналитикалы қ теорияда қияли-ж елікпе жаддардыд ұсақтығы мен қазы- 
мырлығы ерте жастан қагад түрде дәретке оз бетінше отыруға үйретудід нәтижесі 
деп саналады. Америка президентін сайлаудың басым болігінде, екі үміткердід қай- 
сысыныд бойы ұзын болса, соныд үнемі ж едімпаз болып шығуы кейбір америка- 
лықтар бойдыд үзынды ғы мен көш басш ылық қасиет арасынан байланыс кореді-ау 
деген күдік ұялатады.

Кордекі эвристика басқа адамдардан әсерленіп, оларга сырттай бага беру кезід- 
де де қолданылады. Кез келген тұлға туралы іле-ш ала білетін маглүматымыз -  жы- 
нысы, нәсілі, дене сымбаты және әлеуметтік мәртебесі әдетте біздід ой мен мінез- 
құлыққа басш ы лы қ ететін қарапайым заддылықпен салыстырылады. Этникалық 
жәде ж ыпыстык стереотип бізге тек «еркек пен әйелдід бір-бірінен айырмашы- 
лығы қандай» ж әне «этникалық топтыд белгілі мүшесі қандай» деген сұрақтарға 
жауап береді.

Б іраз зерттеуд ід  қоры тындысы ж үрт корікті, тарты м ды  адамдар ұсқынсыз- 
дарга Караганда анагүрлы м  жетістігі мол, сезім гал, ж ылы, ж әне м інезге бай деген 
ойда екенін көрсетті. Тұлғаны ң киген киімі мен ж үріс-тұры сы  арқы лы  әлеумет- 
тік м әртебесінеи хабар беруге ты рысуы жиі қүрметтеледі ж әне ж огары  багала- 
нады.

Түлгалы қ осу туралы кітаптардыд көбі оқырмандарды «адам көркі -ш үберек» 
дегенге сендіреді, жетістікке ж еткід келсе, сондай жанныд имиджін қалыптасты- 
ратын стильдегі киім киіп, эвристиканы д пайдасын коруге үндейді. М үны нақты 
іс-әрекет барысындағы көрнекі эвристика дейді.

121



Қ олж ет ілідік эврист икасы . Достарыңызбен мейманханаға бардыңыз делік. 
Досыңыз Нил пияз қосылгаи стейкке тапсырыс берді, бірақ даяшы стейкті қуы- 
рылған картопгіен бірге алы п келді. «Е, мейлі енді, -  дейді ол, -  Ештеңе етпес. Қуы- 
рылған картопты да ұнатамын». Осы тұста «ол қате орындалган тапсырысты қай- 
тарып тастау керек пе еді?» деген ой туады. М арлен досы Н илді «тым ұялш ақсың» 
деп сөкті. Ол досының бетіне бажырая қарады да: «Сен, расымен мені үялш ақ деп 
ойлайсың ба?» -  деді. М ұндайға сіз не дер едіңіз?

Егер сіз Н илмен тапыс болсацы з ж әне үнемі ұялш ақты қ танытатынын білсеңіз, 
сүраққа оңай әрі тез жауап берер едіңіз. Б ірақ сіз ешқашан Нилдің үяңдығы ту- 
ралы ойланып кормешіііі деп елестетіңіз. Осы секілді жагдайда көпшілігіміз еске 
оцай әрі тез оралатын мысалдарға сүйенеміз. Егер дәл  осы сәттс Н ил батылдық 
танытқан бір оқига есіңізге can ете қалса (мысалы, ол кииотеатрда алдын кесіп от- 
кен адамды тоқтатқан сәті), сіз Н ил батыл жігіт деген байламға келер едіңіз. Егер 
Нилдің ез пікірін жасканып айта алмаган сәті есіңізге түссе (мысалы, бір жолы ол 
адвокаттың Slap-Сһорты 29 долларға сатып алу үшін, телефон соғуына келісгі), сіз 
оны жасқаншақ, үялш ақ дер едіңіз.

Бүл заңды лы қ қолж етім дік  эвристикасы  деп аталады. Басқаш а айгқанда, ойы- 
ңызға оралған жекелеген мысалдыц негізінде баз біреуге немесе бірдецеге атүсті 
баға беру дегенді білдіреді. Қолжетімдік эвристиканы ң пайдасы тиетін әрі дөп гү- 
сетін кездері де ж оқ емес. М ысалы, егер сіз Н илдіц оз қүқыгы үшін күрескен кейбір 
сәтін еске түсіре алсаңыз, сіз оны батыл жан деп санайсыз. Егер Н илдің басқаларға 
өзін басынуға жол бергеніне куә болсаңыз, ьш ж ы қ еді дей салуыңыз мүмкін. Бүл 
әдістід бір ғана кемшілігі -  ойыңы зга сап ете қалған мысал кейде жалпы жағдаятқа 
тән болуы мүмкін. Содан келіп қате түсіпік қалыптасады.

Бір нәрсені сынап көрсйік: АҚІІІ-та адамдар акуланың шабуылынан көбірск өледі 
деп ойлайсыз ба, әлде қүлаған үшақтан кобірек өлім қүша ма? Адамдар орттеп кобірек 
опат болады деп ойлайсыз ба, әлде суға көп кете ме? Бірер сотке ойланып көріңіз.

Осы сұрақтар койылганда, адамдардыц басым бөлігі: «Америкалықтар акула- 
ныд шабуылуынан ж әне өрттен жиі өледі» деп жауап берді. Ш ынтуайтында, екеуі 
де қатс. Неге адамдар бұлай ойлайды? Зерттеулер нәтижесі копш іліктід мүддай 
қорытындыга келуінід бір себебі -  акула мен өрт туралы оқыс оқигалар кешкі жа- 
цалықтарда көбірек қамтылаты нынан болу керек деп топш ылайды.37

Сол секілді, егер сіз адамдардан АҚШ -тағы жыл сайын болған кылмыстардың 
санын бағалауды сүрасадыз, олар прайм-таймда қанш алықты теледидар коретініне 
байланысты әртүрлі жауап бсретінін 3-тарауда айттық. Теледидарды күндіз-түні 
тамашалайтын, яғни зорлы қ-зом бы лы қ туралы жадалықтарды жиі коретін жаддар 
қылмыс дедгейіи әдетте әсірелеп жібереді.38

К өзцарас эврист икасы . Козқарас -  эмоциялы қ жоне багалау компоненттері- 
нен түратыи пікірдід айры қш а бір түрі. Белгілі бір деңгейде көзқарас дегеніміз бел- 
гілі бір объект туралы ж ақсы  не жаман деп багалаудыд жиыитыгы десек те болады. 
Энтони П ратканис пен Энтони Гринуолдқа39 сенсек, адамдар кө зқарас  эвристи-
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касын мәселе шешкен кезде және шешім қабылдаған да ж иі қолданады. Көзқарас 
арқылы әлдебір нәрсені ұнамдылар қатарына (оған: ұнатуды, мақтауды, әспеттеу- 
ді, тіпті қорғаштауды да косуга болады) немесе үнамсыздар қатарына (жек көру, 
кашқақтау, кінәлау, елеп-ескермеу, зиян келтіру) жатқызуға болады. Мысалы, егер 
Джон президент Обаманы ұнатпаса, ол оны рецессияга қатысты саясаты, жұмыс- 
сыздық немесе тапш ы лы қ үшін кінәлап шыға келеді. Егер ол Обаманы ұнатса, жа- 
ңағы мәселелердің бәрін одан бүрынгы президенттерге ысырып тастайды.

Бірқатар зерттеулер көзкарас арқылы біз қогам өміріне қарым-қатыиасымыз 
қалыптасатынын көрсетті. М ысалы, Энтони Пратканис40 зерттеуінде адамның көз- 
қарасы оның не нәрсені «шын» деп білуінде маңызды рөл атқаратынын анықтады. 
Бүл зерттеуде колледж студеиттеріне бүрынгы президент туралы деректің қайсы- 
сы дүрыс екенін анықтауды тапсырды.

a. Рональд Рейган Эврика колледжін А децгейінде бітірді;
b. Рональд Рейган еш каш ан С-дан жогары деңгейге жстіп көрген емес.
Пратканис не тапты дейсіз гой? Копшілігі, шынында да, Рейганның сабақ үлгері-

мі қандай болғанынан бсйхабар еді. О лардың жауабы түлгага қатысты козқарасына 
карай, қүбылып отырды. Рейгапды жақсы коретін студенттер «А» дерегіне сенуге 
бейіл, ал Рейганды ұнага қоймайтындар «В» нұсқасын көбірек тацдады. Рейганга 
катысты кезқарасы  негұрлым күшті болса, олар да соғұрлым сенімді жауаи берді. 
Басқаша айтқанда, ненің рас, ненің өтірік екснін ажырату үшін олар субъективті 
көзқарастарына сүйенді, әрі оныц дүрыс екеніие иык сенімді болды. Білгілеріңіз 
келсе, дұрысы -  «В» нұсқасы. Рейган колледжде оқыганда ешқашан С деңгейінен 
артық баға алып көрмеген. Бүл енді шынайы факт. М енің Рейганга деген жеке көз- 
қарасымның бұған түк қатысы жоқ.

Козқарас эвристикасын қолдану логикамы зға жоне пайымдау қабілетімізге 
эсер етуі мүмкін. М ысалы, 1940 жылдардың соңында Д ональд Тислуейт41 катысу- 
шылардан төмендегі силлогизмдердің қайсысы орынды екенін сүраган:

1- пайым: Егер өндіріс маңызды болса, бейбіт индустриалды қ қарым-қатынас- 
тардың болғаны дұрыс.
2 -  пайым: Егер өндіріс мацызды болса, онда шеберлерді -  кара нәсілділерден, 
ал басшыларды ақ нәсілділерден сайлау қате.
Қорытынды: Егер бейбіт индустриалдық қарым-қатынастың болганы дұрыс 
десеңіз, шеберлерді -  қара носілділерден, ал басшыларды ақ нәсілділерден 
жасақтау қате.

Байыппен қарасаңыз, жоғарыдагы силлогизмдер қате екенін аңғарар едіңіз. Қо- 
рытынды алдындағы пайымдармен логика тұрғысынан мүлдем киыспайды. Бірақ 
Тислуейт ж аңсақ ойлайтындар, яғни корытындымен келіскендер басқалармен са- 
лыстырғанда, оның қисындылыгына шүбә келтірмейтінін аңғарды (қате пікір).

Козкарас эвристикасы ның тагы бір олшемі -  гало-әсср  деп аталады. Әлдебі- 
реуді алғаш көрген кездегі жағымсыз немесе жағымды эсер үстірт болса да, ол кісі
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туралы ой-пікірімізге негіз болып жатады. М ысалы, егер сіз президент Обаманы, 
шынында, ұнатсаңыз, сіз оған қатысты теріс қы лы қтар мен қаракеттерді жоққа шы- 
ғарып, тек жақсы іс-әрекеттерін мадақтайсыз. Я ғни сіздің көз алды ңызда құдды бір 
күнәден ада періште тұрғандай көрінеді десек арты қ айтқаидық емес. Сол секілді, 
ұнамсыз жандардың әдетте тек теріс қылықтарын көруге бейімбіз. Ричард Ш тейн 
және Кэрол Н емероф 42 жүргізген эксперимент барысында колледж  студенттері 
әйелдерге жейтін тамағына қарай үстірт бага (жағымды әрі ж ағымсыз) берді. Олар 
барлы қ жагынан тең еді. Б ірақ кей әйелдердің тек денсаулыққа пайдалы тағамдар 
жейтіні белгілі болган кезде, олар зиянды  тағамдармен қоректенетіндерге Караган
да анагүрлым нәзік, сүйкімді болып қабылдана бастаган.

Көзқарас эвристикасы ның келесі бір өлшемі ж алған консенсус әсері. Көпші- 
лігімізде өзімізбен пікірлес адамдардың беделін өсіріп айтатын одет бар. «Мен не 
ойласам, басқалар да солай ойлайды» деген қарабайыр түсінік. М ысалы, Ли Росс 
пен оның әріптестері43 жасаған бір экспериментте студенттерден «Джойдан тамақ- 
тап!» деген ж азуы бар тақтайш а белгіні мойнына іліп алып, кампусты айналып жү- 
руді отінеді. Белгіні тағып жүруге келісім бергендер -  басқалар да бас тартпас еді 
деп ойлапты. Ал, керісінше, келіспеген студенттер басқалардың да белгіні тагып 
жүретініне шек келтіреді. Яғни бізде өзіміз нені жақсы көрсек, өзіміз не қаласақ, 
өзгелер де соны қалайды деген өзімш іл түсінік бар.

Э врист иканы  цай  кезде ц о лд ан ам ы з?  Ш еш імнің бәрін эвристикаға негіздеу 
міндетті емес, әрине. Рейчелдіц анасы жарма богқасының құрамын асықпай оқуы- 
на немесе тұтынуш ыға арналған журналға жазылып, құнарлы ас туралы кітаитар- 
дан мол мағлұмат алар еді. Сол секілді, біздер пікірімізді дәйектеген кезде немесе 
саясаткерлер туралы деректср мен олардың жетістіктерін саралаған кезде ыжда- 
һатты болсақ, дүниеге басқаша козқараспен қарар едік. Көпш ілігіміз кейде гаиа 
жан-жақты саралап шешім қабылдаймыз. Осыдан келіп мынадай маңызды сұрак 
туады: салмақты шешім ш ыгарудың орнына эвристикаға жүгіну қандай жағдайда 
көбірек байқалады? Зерттеу қорьггындысы жиі кездесетін бес жағдаятты анықта- 
ды.44 Адамның таяз таным-түсінігіне қатысты осыған дейінғі талқы лаулардан-ақ 
тоишылап отырган шығарсыз, эвристикаға кобінесе мәселеге байыппен қарауға 
уақытымыз таіппы болған кезде немесе қаптаған ақпарат ағынын електен откізу 
қиындап кеткен кезде жүгінуіміз мүмкін. Одан болек, аса маңызы ж оқ мәселеге 
атүсті қарау немесе шешім шыгаруга білім, ақпарат аздық еткен кезде де эвристи- 
камен «құтыла саламыз».

Қарап отырсақ, Рейчел мен анасының көзқарасына эсер еткен орта, расында, 
эвристикалы қ шешім қабылдауға амалсыз итермелейтін орта сиякты . Басқа амери- 
калықтар сияқты , Рейчелдің анасы да уақыттың қыспағында қалды. Өйткені соцгы 
онжылдықта оның бос уақыты азайды. О л түтынушы ретінде, 400 түрлі дәнді-да- 
қыл жармасының бренді бір-бірімен бәсекелесетін, «ақпаратты қ қоқысқа» толы 
ортада өмір сүреді. Бәлкім , оның сауатты түтынушы болуға даярлы ғы  аз шығар. 
Күндіз-түні атауы естіліп, суреті көз алдыңда көлбендей беретін миллион жарна-
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маның жадыңда калганы супермаркетке барғанда, жаңғырып сала береді. Осындай 
қым-қуыт тірш ілік ортасында барлы қ шешімдер асығыс, эвристика аясында жаса- 
латыны на таңғалмасқа лаж ы ң жоқ.

Категорияға бөлу және әлеуметтік стереотиптер
ІІарсы шыганағындағы 1991 жылгы соғыстан бүрыи, АҚІІІ Конгресі сотысқа ара- 
ласудың оң және теріс салдарын бірнеше мәрте талқылады. Согысты қүптагандар 
Саддам Хүсейінді «жаңа Гитлер» көріп, күрдтерді газбен улаган Саддам мен жөйт- 
терді газбсн қырган Гитлерді, Кувейтке шабуылдаған И рак және Польша мен Бал- 
ты к елдеріне басып кірген Германияпы салыстырды. Саддамның да, Гитлердің де 
қарулануды арттырғанына наразы болды. Ал соғысқа араласуға қарсылық таныт- 
қандар Ирактағы жагдайды Вьетнамға үқсатты. Екеуінде де азаматтық соғыс өршіп 
кетті -  Вьетнамда оңтүстігі мен солтүстігі қырылысса, И ракта түбі араб бір халық 
қан майдан болып жатты. Олар сондай-ақ АҚШ  әскерінің бөтен елдіц батпағында 
ж әне ш өлейтінде үрыс жүргізе аларына шок кел гірді. Америка соғысқа тек «май- 
шелпек» мүнай үшін ж әне ақш а үшін құмартып отыр деп айыптады.

И ракпен соғыс туралы пікірталаста мүндай даулы мәселеге қатысты екі жақ- 
ты ң категориялануы , ягни санатқа болінуі орынды деуғе болады. Әрі негізсіз де 
емес. О қиға қай категорияға ж ататы ны  ш ешілген кезде, одан әрі кандай әрекет 
ету қажет екені белгілі болады. Егер Саддам «жаңа Гитлер» болса, онда экономи- 
калы қ санкция саясаты  (қы спаққа алып, райынан қайтаруды ң бір жолы ретінде 
қарасты ры лды ) тек бейбітш іліктің  ш ырқын бұзып, соғысқа ұластырар еді. Егер 
И рак Вьетнамны ң кебін киді десек, интервенция салдары нан үзақ  уақыт қырғи- 
қабақ соғыс өршіп, кімніц жсңгенін, кімнің ж еңілгенін біліп болмайтын аласапы- 
ранға тап болар еді.45

Біз адамдар мен оқигаларды қай категорияға болуді аптасына жүз рет саралай- 
мыз. Нәтижесі согысқа барып тірелмесе де, кез келген оқиғаны түсінуімізге қарай, 
салдары да үлкен болуы мүмкін. М ысалы, өз басым замандастары сөзсіз мықты 
зерттеуші деп есептейтін бір әлеуметтік психологті танимын. М інезі байыпты, би
паз, X (белгісіздік -  ред.) теориясына қомақты үлес қосқан жандардыц бірі. Алайда 
оны «X теориясыны ц жақтаушысы» нсмесе «оз саласының майталманы» деп коп 
айта бермейді. Керісінше, «өте талантты  кара нәсілді әлеуметтік психолог» деи та- 
ниды. Басқа да қырлары бола түра, осы түлгага үнемі «кара нәсілді» деген анық- 
тауыш ты таңудың соңы неге апаруы мүмкін? Біз жаңсақ пікірдің табиғаты мен түп- 
кі салдарына кейін кецірек тоқталамыз. Қазір оқигалар мен адамдарды категорияга 
калай бөлетінімізді ж әне оның әсері қандай болатынын тарқата түсіндіріп кетейік.

Ст ереот ип б іл ім  ж өне цміт . Категорияга бөлудің мацызды салдарыныц 
бірі -  ол кейін біздің үмітімізге арқау болатын әлдебір пакты мағлүматты немесе 
стереотипті ж елеу ете алады. Мысалы, мына сөздердің әрқайсысыпың өзіне тән ма- 
ғынасы бар: хипстер, колледж профессоры, сауықш ыл кыз, нәсілш іл және либерал
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демократ. Осы ш арттардың бірін қолдана отырып, адамды немесе оқиғаны жікте- 
ген кезімізде, б із өз болжамымызды болаш ак өзара әрскетке, сәйксс стереотиитерге 
негіздейміз. Айталық, мен үнемі досым «дұрыстап тамақтанатын орын» дегеннен 
гөрі «әншейін бас сүга кететін бар» есебінде қабылдайтын кафеге барамын. Ягни 
мен осы орын туралы басқаша ойлап, басқаш а әрекет етуім мүмкін. Оиы қате ай- 
дарласам, яғни дүрыс категорияламасам, мен ол ортаға огаш қы лы қ корсетіл, басы- 
ма бәле тілеп алуым ғажап емес.

Джон Д арлей жоне Пейджет Гросс46 жүргізген қызык бір зсрттеудің нәгижесі 
сырттай үміт етудің, бірдеңе күтудің адамдар жайлы ой-пікірімізге ықпалы күшті 
екенін көрсетті. О лар экспериментте бастауыш мектептің тортінші сынып оқушы- 
сы Ханна атты қыз туралы торт түрлі оқиға тыцдатты. Әңгіменің біреуін тыңда- 
ғаннан кейін, колледж  студенттерінен Х аннаның оқу үлгерімін багалау ұсынылды. 
Алғашқы екі оқиғада студенттер Ханнаның ылги бай-бағландар тұратын аулада 
және кедей-кепш ік түратын ауладаойнап жүргенін қарапайым бейнежазбадан кор- 
ді. Бұл Ханна жайлы стереотип калыптастыру үшін одейі жасалды.

Келесі екі оқиғада студенттер бейнежазбадан Ханнаның ойнап жүргенін кор- 
ді. Сондай-ақ қы зды ң жетістік туралы 25 сұрақтан тұратын сынаққа жауаи беріп 
жатқаны да көрсетілді. Ханнаның тестіге жауап беруі біртүрлі күмән туғызады: ол 
кейбір қиын сүрақтарға жауап берді де, оңай сүрақтарға келгенде қиналып қалган- 
дай болды.

Дарлей мен Гростың анықтауынш а, экспериментке қатысуш ылар Ханна саябақ- 
та ойнап жүрген екі бейнеж азбапың біреуін корген кезде, олар оны ң сабақ үлгерімі 
орташа деп ойлады. Хапиа кәдімгі мектеп оқушысы сияқты  қабылданды. Басқаш а 
айтқанда, бейнежазбаны көргендер оның қабілетін бағалауға келгенде, бай отбасы- 
ның балалары немесе кедей отбасының балалары туралы стереотиптің тар шеңбері- 
не сала қоймады. Алайда бейнежазбаға коса, Ханна тест тапсырған фильмді көрген 
кезде, стереотиптіңәсері кәдімгідей байқалады. Қыздың әлеуметтік-экономикалы қ 
ортасы байдан гөрі томен таптың өкілі секілді көрсетілгенде, студенттер қыздың 
оку қабілеті томен деп есептеді. О лар Ханнаның тестіге әркелкі жауап беруі оздері 
берген бағаны растап түр деп ойлады. О лардың ойынша, тест қиын емес, бірақ Хан
на кедей ортаны ң қызы болғандықтан, аз ғана есепті ш ығаруға шамасы жетті-мыс. 
Бүл эксиерименттен стереотиптер туралы екі түрлі ой түюге болады. Біріншісі, 
көи адамның стереотип туралы ш ала-пүла болса да түсінігі бар, сондықтан нақты 
мәлімет ж оқ кезде де стереотиптер re сүйенуге аса құлыкты емес секілді. Екіншісі, 
бір нәрсені бағалау барысында жалған пайым тудыратын қосымша екіүдай ақпарат 
араласса, біз қанш а жерден түсінуге ты ры ссақ та, стереотиптердің жетегінде кетіп 
қалады екенбіз.

Ж үзбе-ж үз қарым-қатыиас кезінде Д арлей меи Гросстың экспериментінде 
зерттелген үдеріс карапайым бағалаумен шекгеліп қалмайды. Роберт Розентал мен 
Ленор Д ж ейкобсон оздерінің классикалы қ экспериментінде47 ш әкірттерінің сабақ 
үлгеріміне өте зор ықпалы  бар мектеп мүғалімдерінің миына жалған стереотиптер-
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ді сіңдіреді. Бүл зерттеуде экспериментш ілер әуелі бастауыш мектептегі барлық 
балаға 5 сұрактан түратын 1Q  тест жүргізеді. Тестілеудің нәтижесін шығарган соң, 
әр сыныптан кездейсоқ әдіспен балалардың 20 пайызы таңдап алынады. М үғалім- 
дерге «мына балалар -  «өсіп келе жатқан орендер», алдағы жылдары ақыл-ойымен 
керемет жетістіктерге жетеді» деп алдып ала айтылды, осылайш а кей оқуш ылар ту- 
ралы оң (бірақ мүлдем өтірік) сенім үялатты. Сосын, зерттеуш ілер біраз уақытқа 
үнсіз қалды да, сыртынан жай ғана бақылап отырды. Ж ы лды ң соңына қарай олар 
баска IQ  тест ұйымдастырды.

Не болды дейсіз той? М адақ естімеген балалармен салыстырганда, мұғалімдер- 
ге «келешегінен коп үміт күттіреді», «оқуға қабілеті бар» деп жорта сендірілген ба- 
лалардың білімі артып, ақыл-ойы біршама толысқаны байқалған. Осындай жалған 
үміт немесе стереотиптердің кесірінен адамдардыц басқалармен сол үміттің үдесі- 
нен шығатындай, қарым-қатынас жасау үдерісін ғылымда өздігінен орындалатын 
сәуегейлік  деп атайды. Алдағы тарауларда біз бүл құбылысты талай кездестіреміз. 
Өздігінен орындалатын сәуегейлік баз біреулер туралы әуелгі әсеріміздің ыңғайы- 
мен әрекет етін, олардың мінез-қүлқынан сол әсерімізді растайтындай белгілер кө- 
руге тырысу дегенге саяды. Сонымен, мүгалімдердіц сенімі «келешегінеи көп үміт 
күттіреді» делінген балаларды қалайш а білімпаз кылды? М үгалімдер өз шокіртте- 
рінің ынта-жігерін көрген кезде, оларды мейлінше қолдап-қолпаштайды (сөзімен 
де, іс-әрекетімен де), кобірек көңіл бөліп, анағұрлым сыни баға береді және сабақты 
жиі сүрайды. Бүлар -  кез келген адамныд оқуға зеректігін арттыратын жағдайлар. 
Қысқасы, ш әкірттерге сенім арту -  мейлі ол рас не өтірік болсын -  олардың ақыл- 
ойы толысуына қосымша жагымды эсер етеді.

Ж оц ж ерден б айланы с  іздеу: и ллю зо р л ы ц  к о р р еляц и я . Категорияға бөлудің 
(категоризация) тағы бір нәтижесі -  біз скі болек заггы ң арасынан әлдебір бай
ланыс іздейміз, бірақ ешқандай байланыс жоқ. Әлеуметтік психологтер бүған ил- 
лю зорлы қ корреляц и я деп ат қойды. Айтпақ ойымды Дэвид Хамилтон мен оныц 
әріптестері48 жасаған бір эксперимент мысалымен түсіндіріп өтейін. Бүл тәжірибе- 
де нысаналы тон (субъектілер) түрлі адамдардыц атын, мамандығын жоне бірден 
байқалатын екі ерекшелігін сипаттайтыи 24 мәлімет оқыды. «Том -  сатушы, сө- 
зуар ж әне беймаза» немесе «Бил -  есепші, именшек әрі тым сыпайы» деген секілді. 
Алайда ондағы кейбір ерекш еліктер әлгі мамандық иелеріне ортақ стереотиптер- 
мен сәйкес келіп қап жатады: «сатушы -  энтуазиаст ж әне сөзуар» немесе «есепші -  
үқыпты орі именшек» дегеи секілді. Зерттеу нәтижесі әр  мамандықты сипаттауға 
арналған стереотип сөздердің қолданылу жиілігін нысаналы топтың тым асыра ба- 
ғалап жібергенін корсетті. Басқаш а айтқанда, олар мамандық пен ерекшеліктердің 
арасында иллю зорлы қ корреляция жасады.

Қоғамдық пікірде иллю зорлы қ корреляция айтарлықтай жиі корініс табады. 
М ына екі мысалды алып карайық: бейресми сауалнама барысында адамдар лес- 
бияндардың Ж И Т С  (ж ұқты рылған иммун тапш ылыгыпың синдромы) вирусын 
жұқтыру ықтималдығын келісіп алғандай әсіре бағалады.49 Ш ын мәнінде, лесбиян-
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дар гомосексуалдар мен гетеросексуалдарға қарағанда, А И ТВ (адамны ң иммун 
тапшылығы вирусы) инф екциясы на әлдеқайда сирек шалдығады. Алайда АИТВ 
дертіне душар болу деңгейі жоғары еркек гомосексуалдар әйелдер арасындағы го- 
мосексуалдықпен ш атастырылып, лесбияндар да Ж И Т С -қа жиі шалдығуы мүм- 
кін деген жалған пікір қалынтастырды. Клиникалы қ сараптау кезінде, адамдарды 
диагнозына карай категорияга бөлу (ш изофренияға ш алдыққан немесе желікпелі- 
депрессиялы психоз деген секілді) адам мен оның мінезінен әлгі ауру белгілерімен 
(тіпті ондай болмаса да) ұқсастық, байлаиыс іздеуге әкеп соғуы мүмкін.50 Айнала- 
дагы жагдайға қарамастан, иллю зорлық корреляция біздің байыргы стереотипте- 
рімізді кәдімгідей күшейтеді, содан келіп заттардың не қүбылыстардың арасынан 
ортүрлі байланыс табуға итермелеп, бастапқы стереотиптерді шын көріп қалатын 
жағдайға жеткізеді.

Ө зім сіну/Б өт енсіну  эф ф ект ілер і. Адамдарды категорияга болудің кец тараған 
түрлерінің бірі -  оларды екі топқа бөлу: «менің» тобымдағылар және одан тыскары- 
лар. Мысалы, біз көп жагдайда дүниені біздікі және басқанікі деп бөлеміз: меиің мек- 
тебім және сеяіц мектебің, меніц командам мен қарсыластардың командасы, амери- 
калықтар және шетелдіктер, менің этникалы қтобы м ж әне оныкі немесе менімен дас- 
тарқандастар жоне басқалар. Біз дүнисні осылай екі тарапқа бөлуіміздің салдары екі 
түрлі нәрсеге -  біртектілік эф ф ектісіне және топішілік ф аворитизм ге алын келеді.

Б іртектілік эфф ектісі ботен тоитағылардың бәрін озіміздің топ мүшелерімен 
салыстырғанда, бір-бірімен үқсас деп тануға бейімдігімізді білдіреді. Бөтен топтың 
мүшелері бір-бірінен аумайды, бірдей ойлайды, бірдей әрекет етеді деп жиі елесте- 
тініміз, расында, жасырын емес. М ысалы, Бернадет П арк пен М ирон Розбарт51 кол- 
ледждегі қыздар клубын зерттеп көрді. О лар әйелдер еркектермен салыстырғанда, 
баска топ мүш елерінің арасынан коп үқсастық коретінін аныктады. Бұл эффектінің 
бір себебі мынада: әйелдер өз тобындағы мүшелердің әрқайсысын жақсы таниды, 
олардың өмір сүру дағдысынан, м інез-қүлқынан хабардар. Ал басқа бір топтыц мү- 
шесі туралы ойлағанда, оның жеке басына қатысты сырды жете білмегендіктен, тек 
сол топтың шегінде гана қарастырады.

Топішілік фаворитизм дегеніміз -  әлдебіреудің өз тобын барлық қырынан ар- 
тығырақ көріп, оны көтермелеу теңденциясы. Ол ең төменгі топтық парадигма 
тұрғысынан көп зерттелді. Британ әлеуметтік психологі Генри Тайфел"’2 әзірлеген 
процедура мүлде бейтаныс адамдарды тонка ец қарабайыр, еш ақылға сыймайтын 
критерийлерге сүйеніп бөледі. Мысалы, бір зерттеуде Тайфел тиынды аспанга лак- 
тырып, кімнің «X» тобына, кімнің «W » тобына қосылатынын аныктаган. Тайфелдің 
зерттеулерінің ең қызықты жері сол -  ол айтарлықтай магынасы жоқ топ иденти- 
фикациясына сүйеніп, үлкен нотижелерге қол жеткізді. Субъектісі -  зерттеуге дейін 
бейтаиыс, бір-бірімен омірінде жүздесіп, араласып-қүраласып көрмеген жандар орі 
олардың қимыл-әрекеті толықтай қүпия сақталады.

Соган қарамастан, олар түк мағынасы ж оқ белгілері (X  немесе W  мысалы) ортақ 
болған жандарға қүдды бір туысқанындай немесе досындай карым-қатынас жасай-
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ды. Зерттеу нәтижесі қатысуш ылардың өздерімен бір тонтагыларга іш тартатынын 
корсетті. Олардың багалауынша, топтастарының жақсы қасиеттері кобірек және 
басқа топқа жататындарға қарағанда жұмысты да жақсырақ істейді. Ең таңғалар- 
лығы, нысаналы топ өз қатарына жататындарға көбірек ақш а бөліп, ынталандыру 
жасайды. «Осындай болмашы нәрсеге бола неге болінуге құмармыз» деген зацды 
сүрақ туады. Эволю ционист-психологгер өзімсіну ж әне ботенсіну процесі адамзат 
дамуының ерте кезеңдерінде, яғни біз тайпа-тайпа болып өмір сүрген сәттен-ақ 
қалыптасқанын алға тартады. Ол заман тайпа мүшелері мен бөғделер арасындағы 
айырмаш ылыққа ылғи да қырағы қарауды қажет етгі, себебі жатжүрттықтыц аты -  
жатжүрттық, күндердің күнінде бақталасыңа не жауыца айналмасына кім кепіл? 
Осындай желеу, түсінік тайпаны ң бірлігін нығайтады, өй гкені ресурс баршаға ор
ган және тайпаны қорғауға бір кісідей ат салысады. Сондықтан біз сияқтылар не- 
месе бізге ботендер деп боліп-жаратын тайиалы қ салт-сана -  адамзат баласыныц 
сүйегіне әбден сіңіп кеткен, кез келген сәтте бас көтеретін байырғы инстинкт. Ал 
осы үдеріс нәсілдік жоне этникалы қ түрғыдан үшқары пікірлердің пайда болуына 
негіз болатынын 7-тарауда кеңірек тарқатып айтамыз.

Конструкциялық жорамалдар және 
реконструкциялық жады
Әлеуметтік танымда екі түрлі ойлау ироцесі айырықш а рол атқарады -  келешек- 
те болатын оқигаларға біздің реакциямызды болжау ж әне өткен окигаларды есте 
сақтау. Екеуі де орасан, орны толмас қателікке үрындырады. Түикі нәтиже бізге 
қалай эсер ететінін ж орамалдау алға қойған мақсатымыз бен бел бугаи тәускелі- 
мізге кедергі кслтіреді. Расында, біз не нәрсеге кіріспестен, шешім қабылдамастан 
бүрын (сэндвич алу, жұмыс, айырылысу, т.б.), «бүл бізді бақытты ете ме?», «бұ- 
дан үш паққа шығамыз ба?» деген ой сап ете түседі. Соған қарамастан, біз өзіміз 
жайлы жорамал жасауға жиі жол береміз.53 Ол -  қате. Егср сіз лотереядан 500000 
доллар үтып алсаңыз, өзіңізді қалай жақсы сезінер едіңіз? Ол қуанышыңыз қашан- 
ға дейін созылуы мүмкін? Егер сіз курстық жұмысыцызға D деген бага алсаңыз, 
өзіңізді қанш алықты жаман сезінер едіңіз? Әрі ол жабырқаулы көңіл күй қашанға 
дейін созылуы мүмкін? Ал мен лотерея үтып алған кезде дәл сол сіз ойлағандай, 
қатты қуанбайтыныңызға немесе D алған кезде дәл соншалықты үнжырғаңыз түс- 
пейтініне бостесе аламын. Бірқатар зерттеулер қорытындысы оқиғалардың (мейлі 
жақсы, мейлі жайсыз оқиға болсын) эмоциялы қ әсері мен оларға реакциямыздың 
үзақтығына тым қатты мән беретінімізді көрсетті. М ысалы, зерттеулердің бірінде54 
профессор ассистенттерінсн тұрақты қызметке тағайындалса, қанш алықты қуана- 
тынын ж әне ол қуаныштары қанш алықты үзаққа созылатынын, ал егер түрақты ең- 
бек келісімш артына қол ж еткізе алмаса қанш алықты ж әне қашанға дейін мүцайып 
жүретінін бір сәт ойланып көруді сұрады. Сосын, бүл жорамалдар осы жағдаятты
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бастан өткергеңдердің -  тұрақты қызметке жеткендер мен жете алмай қалгандар- 
дың бақы тты лы қ рейтингімен салыстырылды. Талдау нотижесінде ассистенттер 
тұрақты жүмысқа қабылдау шешімі ш ыққаннан кейін қанш алықты қуанатынып 
әлде мұңаятынын тым асыра багалайтыны аныкталды. Ж ұмыс ұсынылғандардың 
өздері күткендей, бақыттан басы айналмаған, сол секілді, іріктеуден өтпей калган- 
дар да қатты уайым-кайгыга салынбаған. Ягни түрақты жұмыс университет қыз- 
меткері үш ін маңызды жетістіктердің бірі саналса да, бес жылдан кейін мезгілсіз 
келісімш артқа ие болгапдар да, болмағандар да бірдей бақытты көрінді.

Неге біз болжам жасағанда ш алыс басып, қиыс кетеміз? Б ір  себебі -  өмірде 
біз қуаныш қа да, қайғыға да тез үйренеміз, бірақ келешегімізді ойша қиялдаганда 
сол бейімделгіштігімізді оңайлықпен мойындай қоймаймыз. Басқа бір себебі -  біз 
келешекті көзімізге елестеткен кезде барлы к нәрсені ысырыи қойып, тек бір гана 
мәселеге (айталы қ, тұрақты келісімш артка жету-жетпеу) кобірек көңіл аударатын 
секілдіміз. «Үйленсем, лотерея үтып алсам немесе атақты тұлга болсам, ұзақуақы т 
бойы бакыттың құшағында ш алқып жүремін деп қиялдаймыз» немесе «жұмысым- 
нан әлде сүйіктімнен айырылсам, өмірім ойран болады» деп ойлаймыз. Ал, шын 
мәнінде, рақат та, ауыртпалы қ та уакыт өте ұмытылады.

Келеш екті елестету мен откенді еске алу -  қоғамдық қарым-қатынасымыз- 
да маңызы қандай жоғары болса, ж адсақ пікірдің қалыптасуына да тигізер әсері 
сондай. Енді еске сақтау туралы айтайық. Еске сақтау - психологтер бірнеше рет 
нақтылагандай, реконструкциялы қ процесс. Айтпағым, біз откен оқиғаларды тап 
сол күйінде жадымызда ж аңғырта алмаймыз. Бұл -  қалаган музыкацды қосу үшін 
таспаны кері айналдыратын түймені баса салу емес. Керісінше, біз нақты сол оқиға- 
ның кейбір сәттерін ой елегінен откізіи, ягни «не болуы мүмкін еді, қалай болғаны 
жон еді немесе біз оның қалай болғанын калар едік» деген сиякты  сұрақтар аркы- 
лы сараптап барып еске түсіреміз. Оқига өткеннен кейін, «жүрт не ойлады екен» 
деген ой да жадымызға кәдімгідей эсер етеді. Энтони Гринвалд55 айтып кеткендей, 
өз өміріміздің өткінші сәттерін еске түсіругс тырысатын, біз сскілді, тарихш ылар 
да тарихты қайта қарап, деректі бұрмаласа, баяғыда-ак ж үмыссыз қалар ма еді? 
Әлбетте, бәрім із естеліктер откен омір туралы тек шындықты шертеді деп сенгіміз 
келеді. Коп адамдарды естелікгің шындықтан қиыс кету мүмкін екені айтарлықтай 
алаңдатады.

Әйгілі когнитив-психолог Элизабет Л офтус реконструкциялы қ ж ады ны  6 
зерттеудің кешенді бағдарламасын атқарды, нақтылай айтсақ, «әлдебір ойға жете- 
лей отырып» сауал қою адамның есте сақтау кабілеті мен одан кейінгі куәлік етуге 
қалай ықпал ететінін зерттеп корді/’7 Эксперимент барысында Л офтус адамдарға 
түрлі колік апаттарын көрсетті. Ф ильм  аяқталған соң, қатысуш ылардыц бір тобы- 
на «көліктер бір-бірімен күл-талқан болып түйіскен кезде олардың жылдамдығы 
қандай болды деп ойлайсыз» деген сүрақ қойды. Басқаларга да сол сүрақ қайталан- 
ды, бірақ сөйлемдегі «күл-талқап болып түйісті» деген создің орнын «соқтыгысты» 
деген етістікпен ауыстырды. «Күл-талқан болып түйіскен» көліктер туралы сұрак,
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қойылған топ «соқтығысты» деген сөзі бар сүраққа жауап бергендерге Караганда, 
көліктіц жылдамдығы қатгы болды деп есентейді. ()л  аздай, бейнежазба көрсетіл- 
геннен кейін, бір аптадан соң олар «апат болған жерде күл-парш а болған ойнектер 
шашылып жатты» (кате болса да) деп еске алды.

Бүдан шыгатын қорытынды, жетелеуші (ж етекш і) сұрақтар тек фактіні бага- 
лауға ғана емес, не болганын еске сақтауга да эсер етеді. Тагы бір зерттеуінде Лоф- 
тус адамдарға көлік апатын ж әне жаяу жүргінш ілер душар болган апаттың корі- 
ністерін слайдтан көрсетті.58 Сосын, іле-ш ала қатысуш ылардың тең жартысынан 
«соңғы келіп соқтығысқан көк машинаныц төбесіне шаңгы бекітулі болды ма» деп 
сүрайды. Қалган ж арты сына да сол сүрак қойылды, бірақ «көк» созін әдейі жасы- 
рып айтпай қалды. Көк түсті кел ік  туралы сүраққа жауап бергендер тек қана кок 
түсті көлік көргендеріне сенімді болды. Қарапайым сүрақ оларды жаңылыстырды.

Автобиографиялық жады
Көлік апатыпың жай-жапсарын еске түсіру сияқты, тез, бір мезеттік жагдаяттарда 
жады реконструкциялы қболуы  мүмкін екені апык. Б ірақоны ң  орнында әлдеқайда 
үзақ сақталатын оқиға, айталық, өз өміріміздің сыры болса иіе? Осы жерде біз өт- 
кеннің борін сол күйі ескс сақтай алмайтынымызды еске сала кетейін. Өміріміздің 
әр сәтін есте түту мүмкін емес. Уақыт оте маңызды өзгерістер де, ауытқулар да бо- 
лады. М ән беріп қарасаңыз, бүл өзгерістер тегіннен-тегін емес. Біз өз өмір тарихы- 
мызды Хазел М аркусе59 ат қойын, айдар таққан тол сызбаға ыңғайлауга тым бейіл- 
міз. Бүл жерде төл сызба дегеніміз -  бір-бірімен жымдасып, түтасып кететін жеке 
өміріміз туралы өз сеніміміз, сезіміміз бен естеліктеріміз. Ж адымыздың озгеретіні 
сондай, есімізде откен өміріміз тек еміс-еміс сақталады. М ысалы, егер балалық ша- 
ғымыздың бақытсыз сәттері мен ата-анамыздың бізге қаталдықтанытқанын, жакын 
болмағанын білсек, осы ж алпы лама коріністі толықтыратын сәттсрден басқасын 
еске түсіру олдеқайда қиын болар еді. Осылайша, жылдар өте біздің естеліктсріміз 
барған сайын өзара байланысты болады, бірақ көмескіленіп, дәлдіктен айырылады. 
Біз 03 өмір тарихымызды сол өзара байланыса калган оқиғалар тізбегінің ыңғайына 
бейімдейміз. Бұл -  откен өміріміз туралы отірік айту емес, тол сызбага лайыктау 
үшін кей сәттерді естен ш ығаруымыздың салдары.

М айкл Росс, Кэти М акФ арланд ж эне Гарт Ф летчер жасаган карапайым экспе
римент мұның іс жүзінде қалай болатынын анық түсіндіреді.60 Эксперимент бары- 
сында колледж студенттері тісті жиі шайып түрудың пайдасы мен маңызы туралы 
нанымды хабар алады. Содаи кейін олардың тіс тазалау дагдысы озгереді. Былай 
қарасаң, таңгалатын донеңе жоқ. Б ірақ қызық жері мынада: дол сол хабар таратыл- 
ған күні, сәл басқаш а жагдайға орайластырып, студенттерден «соңғы екі аптада ті- 
сіцізді қанша рет тазалады ңыз?» -  деп сүрайды. Қатаң қадагалаудагы студенттерге 
Караганда, әлгіндей хабарламамен тапыс студенттер тістерін әлдеқайда жиі тазала- 
гандарын еске алады. Студенттер зерттеушіні алдайын деген жоқ, тіпті өтірік айту-
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ға негіз ж оқ еді. О лар есте сақтауға көмектеседі деп санап, өздерінің ж аца әдетін эв
ристика рстінде қолданды. Белгілі бір деңгейде өздерінің қы лы қтары на есеп бсріп 
келгеніне сенгісі келді, дегенмен олар саналы қылықтың қандай болатынын білді.

Элизабет Л офтус бүл бағыттағы зерттеуді одан әрі ілгерілетті. Ол жақын адамы- 
на өтірікті шындай қылып айтқызып, жас адамның санасына балалық шағы туралы 
жалган естеліктерді сіңіру оңай екенін дәлелдеп берді.61 Мысалы, егер жас балаға оп- 
кесі: «Бес жасыңда бір сағат бойы Университет қалашығының үлкен дүкенінде ада- 
сып қалғаның есіңде ме? Ой, біраз абдырап қалдық. Бір карт кісі саған комектескісі 
келді емес пе? Б із сені тауып алтан кезде, сен әлгі қарт кісініц қолынан тас қылып ұс- 
тап алғансыц. Бақыры п жылан түр екенсің» дейді. Осындайды естігеннен кейін коп 
адам бірер күнніц ішінде оны ойына сіңіріп, өз жанынан дерек қоса бастайды («И ә, 
әлгі маған көмектескен карт кісініц үстінде фланель жейдесі бар еді ғой, солай емес 
пе?») және оның шын болғанына имандай сенеді, ал, негізінде, ондай оқиға басынан 
өтпеген еді. М үны жалган естелік синдромы деп атайды.

Ж а ң г ы р г а н  ж а д ы  (е с к е  с а қ т а у )  ф е н о м е н і.  Л офтусты ц біреуге балалық 
ш ақтуралы  ж алған естелікті таңу жөніидегі зерттеуінен кейін, өзі жоне басқа ког- 
нитив-психологтер62айналадағы әлеум еттік феномен -  ж аңғырған ж ады  ф еном е- 
нін тереңірек қаузай бастады. 1980-1990 жылдары бұрын-соңды өздеріне беймәлім 
болтан балалы қ шақтыц сүмдык оқигаларын аяқасты есіне түсірген мыңдаған ере- 
сектер пайда болды. Ж адында жатталы п қалған әлгі жаман оқиғаларды ң басым бө- 
лігінде әкелері немесе отбасының басқа мүшелері жылдар немесе айлар бойы жы- 
ныстық қатынасқа мәжбүрлегені айтылады. Тіпті арасында сәбилерді өлтіріп, етін 
жеу секілді сүмдық, жантүрш ігерлік қы лмы сты қ әрекеттсрге қалай күштеп катыс- 
тыртанын аны қ түсіндіріп беретін естеліктер де болды.63 Әдетте мүндай беймәлім, 
қүпия сырлар қарқынды психотерапия кезінде (көбінесе гипноз арқы лы ) нсмесе 
ортүрлі тож ірибелік кеңестер беретін психологиялы қ кітаптарды оқығаннан кейін 
ашылып жатады.

Ж асыратын несі бар, секске мәжбүрлеу отбасында болыи түратын жагдай. 
М үндай жагдайдың салдары ауыр болуы мүмкін. Сәйкесінше, оған бейжай қарауга 
болмайды. Алайда адамнын жадына жүйелі зерттеу жасаган когиитивті бағытын 
зерттеуші коптеген галымдар бүл айтылган естеліктердің басым бөлігі шындыққа 
ж анаспайтыны на апы қ көз жеткізген. О лардыд пікірінше, полиция мен адвокат 
куогерді ешқашан болмаган оқиганы көргендей қылып айтып беруге қалай көндір- 
се, адамдар да бала зорлыгы секілді сүмдық оқиғата ешқашан душ ар болмаса да, 
әлгіндей сырттан күштеп таңуга оңай көніп қалады.

Адам жады табигатып ж ан-жақты зерттеген ғалымдарта сенсек, ауыр жағдай- 
лар ұзақ уақы т бойы бірнеше морте кайталанса, үмытыла қоюы екіталай. М үндай 
жатдайлар сирек болса да, адам жадының қалай жүмыс істейтініне өлшем емес.64 
Керісінше, Л оф тусты ц экспериментіндеі'ідей, психотерапевт қарау ойсыз, шып жү- 
рсктен көмектесе келіп, байқаусы здазорлы қ-зом бы лы қестеліктерін  клиент миына 
сіңіріп жіберуі мүмкін. М ысалы былай: терапевт адамныц кейбір м інез-құлқы не-
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месе қорқу (өзін томен сезіну, қаращ ы да ж алғыз қалуға қорқу, ақыл-естен адасу- 
дан қорқу)65 -  секстік зорлы қ-зомбы лы қка душар болған адамның симптомы деген 
теорияга сүйенеді. О ның кеңсесіне осы сипаттагы адам келді делік. Ем-шара бары- 
сында терапевт теріс пигылсыз-ак, «осындай жайттар басыңыздан өтпеді ме» деп 
сауалды әріден тастайды. Сосын, клиентке еске түсіріп коруіи өтінеді. Ал клиент 
сөйлей бастаган кезде, таңғалған сыңай ганытады. М үндай кезде клиент оқиғалар- 
ды бір-бірімен қабыстырып, болмаған нәрсені болды деп айтатындай жағдайға же- 
туі әбден мүмкін. Сондықтан да авторлары кеңес беремін деи кесірін тигізіп, адам 
жадында жалған естеліктерді туыидататын балалық шақтағы бәймәлім  сырларға 
үңілуге жетелейтін практикалы қ психология кітаптарын зерттеуш ілер қатан; сынға 
алады. М ысалы, тәж ірибелік кеңес беретін бестселлерлердің бірі,6® шынтуайтында, 
адамдарды балалық шағын еске түсіруге итермелеп, зорлық-зомбы лы ққа қатысы 
бар-мыс түрлі ойларды түртпектейді. О ныц бір тізімін тізуге тырыстық. Кіріспесі 
былай басталады:

«Зорлык-зомбылық болтан отбасыларға тэн мынадай белгілер бар. Бэлкім, олар- 
дың барлығы сіздің басыдыздан өтпеген шығар, бірақ кейбіреуін ұшырастыруыңыз 
ғажап емес».

• «Отбасым үшін қатты ұялдым».
• «М ен айтқым келмейтін жайттар бар».
• «Отбасымызда қаншама жамандық болса да, жақсы сәттер де аз болған жоқ»;
• «Ата-анамның біреуі есірткі шегіп, маскүнемдікке салынды».
• «Мені ылғи кемсітіп, адам қүрлы көрмейтін».
• «Отбасымызды берекесіздік жайлады орі күтпеген оқиғалар коп болатын».
• «Уәдесінде түрмайтын еді».
• «Зорландым ба, ж оқ па білмеймін, алайда жы ны сты қ қатынасқа мәжбүрлеу 

туралы ж әне оның салдары туралы естіген кезде, бүл тақырып оте тапыс, 61- 
рак жиіркеніш ті корінеді».

Секстік зорлы ққа жақын кез келген оқиғаны бастан кешірейік, кешірмейік -  
бірақ мына жерде айтылған жайттардың кейбірі кобіміздің басымызда болатыны 
анық. Сонымен катар Джон Кихлстом*’7 айтпақшы, осы тақілеттес тексеру амал- 
дары мен жы нысты қ қагынасқа мәж бүрлеу арасыидагы байланысты нақтылайтын 
ешқандай гылыми дәлел жоқ. Алайда мыңдаған адам «балигатқа толмастан бұрын 
жы нысты қ қатынасқа мәжбүрлеудің құрбаны болдық» десе, олар кезінде бастан 
өгкерген қорлықты үмытқысы келіп, кейін мына кітапты оқыған кезде бәрі қайта- 
дан есіне түссе қайтеміз? Бір жағынан, біз бұл оқиғаларга бейжай қарай алмаймыз. 
Егер әлгіндей оқиға болса, расында, трагедия. Тагдырдың мүндай ауыр соққысын 
бастан кешіргендерге шын тілеулесгііз. Б ірақ ол естеліктср жалған болса ше? Егер 
қосымша дәлелі болмаса, отбасының кінәлі мүшесін айыптап, сотқа беру қажет пе? 
М ыңдаған адам осылай істеді, ақырында, айыптаулардан кейін біраз отбасының
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шырқы бұзылды.68 Ө зіңіз де ойлап үлгерген шығарсыз. О тыз жылдан кейін жаңа- 
гыдай қылмыстық әрекеттер үшін айьштаса, адамға өзінің кінәсіздігін дәлелдеу 
қиын болар еді.

Ж алған жады -  заманауи психологияның ең кереғар тақы рыптары ның бірі. 
Ксйбір кәсіби психологтер бұл түсініктемелерді көгіе-керінеу мән ретінде қабыл- 
дағысы келеді. Б ірақ когнитивист-ғалымдар өздерініц гылыми-зерттеулеріне сүйе- 
не отырып, зорлықты нақты лайтын дәлел болмаса, отбасы мүшесін қараптан-қараи 
қаралау қате деп пайымдайды. Бүған дейін келтірілген гылыми-зерттеулерден бо- 
лек, зерттеуш ілер күнделікті әмірдің мысалынан да жадыда жаңғырған жәбірле- 
ну туралы естеліктердің көбі зер салып қарағанда, әлде бірыңғай өтірік, әлде шын 
болуы екіталай болып шығатынын айтады. М ысалы, осындай оқиғалар кезінде бір 
болмеде үйықтаған ағасы мен карындасы, бірнсше жас ондай ж айт ешқашан болма- 
ғанын айтып ант-су ішті, кейбірінде әлгіндей жагдай болды делінген сәтте айынта- 
лушы жүздеген шақырым ш алғайда (мысалы, әскерде) болган. Кейбір жағдайлар- 
да, психологиялы қ ем-шара кезінде әлгіндей «жаман естеліктерді» ойына жамап 
алғандар бірнеше жылдан ксйін ондай оқиға ешқашан болмағанын түсінеді, сосын, 
бұрынғы айыптауларынан бас тартып жатады.69 Кей кезде анық дәлел болуы ке- 
рек жерде оның жоқтығы бірден ісозге корініп түрады. М әселен, жоғарыда айтқа- 
нымдай, кейбір адамдар күштен итермелеумен бірнеше рет сәбилерді елтіріп , жеп, 
өлексесін жерге көмген жан түрш ігерлік қы лмысқа қатысы болғанын аны қ біледі. 
Тіпті кейбіреуі өлі дененің қай жерде көмілгеніне дейіғі айтып берді. А лайда заңды 
бүйрық арқылы оқиға орнын егжей-тегжейлі тексерғен полицейлер еш қандай адам 
сүйеғін қазып алған ж оқ ж әне бала ұрлығы туралы анық қолға ұстайтындай дерек 
тагіпады.70

Көп сүрақж ауапсы з қалады. Мені мазалайтын сұрак мынау: жәбірленуш і сезіну 
үшіп нені бастан кешіру керек? Кішкентай кезінде үлкеи дүкенніц ішінде адасып 
қалу секілді салыстырмалы түрде қарапайым жағдайды өтірік естелік ретінде айту 
дәнеңе емес, бірақ секстік ж әбір кору туралы жадына оралғағі естеліктер жаныңды 
жаралайды. Егер бүл оқиғалар, шын мәнінде, болмаса, неге кейбіреулер оның бол- 
ғанына сенімді? Бүған нақты жауап жоқ. М ысал ретінде, бір жайтты келтірейін: 
жақын досым, оте ақылды, мінезі қиындау келінш ек туралы. М ен оны М аделейн 
деп атаймын. М ынау соның жазғаны:

«Мен өз өмірімде кемсітуді көп көрдім. Бақытсыз эрі қорғансыз едім. Жақын- 
да күйеуімнен айырылыстым. Еркектің кесірінен басым бәлеге қалды. Қызметім- 
нің қиюы кашты. Өз-өзімді дэл бұлай қор сезінбеген шығармын. Әбден бағдардан 
жаңылғандай болдым. Қолыма өмірлік кеңестер туралы бір кітап түсіп, бейберекет 
отбасылар туралы -  нактылай айтсақ, бала кезінде секстік жобір көрген адамдар ту
ралы -  секске мэжбүрлеу болган отбасылар туралы оқи бастаған кезде кұдды бір 
санамда бірдеңе жалт ете калғандай болды. Мен біртүрлі жеңілдеп қалғанымды сез- 
дім -  «о тоба, бүл менің бейшара күйімді жазбай танын тұр ғой» деген ой шықнай 
қойды санамнан.
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Кітаптың астарлап жеткізуінше, нақтысын білмесем де, сұмдық оқиғаларды 
өз ішімде тежеп ұстап келген екенмін. Өзімді құдды бір детектив сияқты сезініп 
кеттім. Балалык шағымды жиі еске алған сайын, көптеген нәрсе көз алдыма келді. 
Бірнеше апта бойы әрі-сәрі болып жүрдім. Әкеме қатты кейідім, іштей қорландым, 
ауырлық сезіндім, сосын, бір сэт жеңілдеп қаламын. Жеңілдеп калатын себебім; 
егер мен өзімнің бақытсыздығыма кішкентай кезімде бастан кешкен элдебір сұмдық 
жайтты айыптасам, ересек ретінде, өз өмірімнің жауапкершілігін басқаға ысырып 
тастағандай болар едім.

Бакытыма қарай, ата-анама қарсы шықпадым, өйткені есіме түскен оқиғалар на- 
нымсыз екенін ұктым -  жай-жапсары мулде басқаша жайттар есіме түсе бастады. Екі 
естелікті де шын деуге келмейді. Көп себепке байланысты есіме түскен окиғалардьщ 
орын алуы неғайбыл екенін түсіндім. Бірақ менің кайғым мен жан-жарам анык, көзге 
ұрып тұр деген ойдан арылу оңай болған жоқ. Кітапты оқыған кезде басымда барлы- 
гы шатасып кетгі. Егер сырымды өзгелерге ашар болсам, отбасымның да, өзімнің де 
абыройыма қатгы нұқсан келтірер едім. Мен әлі ашулымын, бірақ әлгі сайтан алғыр 
кітаптағыдай, ата-анама еш кінә арта алмайды екенмін!».

Адам танымы қаншалық консервативті?
Өзіңізді қараңғы бөлмеде кім бейнеленгеиіи апық ажырату мүмкін емес фотосу- 
ретке қарап тұрмыи деп елестетіңіз. Бірге-бірте сұлбасы көрініп, сәл  ғана бүлдыр 
болады. Осы сәтте сіз оның не екенін ойлана бастайсыз. Егер сіз тәжірибеге қа- 
тысуш ылардыд басым бөлігі71 сияқгы  жауан берсеңіз, шамамен 25 пайызға дұрыс 
болып шығасыз. Б ірақ сіз сол бүлыцгыр суретке көз үйретпестен, қарай бастадым 
деп ойлаңыз. Ә уелгіден гөрі жақсы аңғарасыз ба, әлде нашар ма? Алдымен, суретке 
аз уақыт қана карағандықтан, дәлдік кемитіндей корінуі мүмкін. О лай  емес. Тіпті 
суретті қарауга бүдап гөрі аз уақы т кетіргеннің өзінде, шамамен 75 пайызға дұрыс 
болар еді -  дәлд ік  үш есе. Қалайш а? Сы нақ нәтижесінде алдын ала пікірдің жаң- 
сақтығы бастаггқы әсерді немесе сенімді растауға тырысу үрдісін корсетті. Сурет 
бұлыңғыр болса, көп адамдар бүл не болуы мүмкін деп тұспалдайды -  вафельді 
балмүздақ сияқты  ма, ж оқ әлде, аты рылын тұрған атқа үқсай ма? Эйфель мүнара- 
сына да келеді. О сындай әуелгі болжамға байланып қалатынымыз сонша, кейде сәл 
бұлыңғыр суретті де ажыратуымызға кедергі келтіріп жатады. Алдын ала пікірдің 
жаңсақтығы адамның ойлау қабілетіне тән  үрдіс екеніне коп дәлел бар. Мысалы, 
Марк Снайдер ж әне Уильям Суонн72 жүргізген экспериментте колледж қыздары- 
на: сендер таны сқалы ж атқан а д ам - интроверт (түйық, салмақты әрі енжар) не
месе экстраверт (копш іл, жылы ш ырайлы) болуы мүмкін деп алдын ала айтылды. 
Сосын, олар әлгі жанмен ж ақынырақ танысып-білісу үшін оздері сүрагысы келетін 
сұрақтарды дайындады. О лар қандай сүрақ қойғысы келді деп ойлайсыз, негізінен, 
сынаққа қаты суш ы лар өздерінің бастапқы болжамдарын растайтып дерек есті- 
гісі келді. Экстравертпен кездессмін деп ойлаған қыздар оз болжамдарымен сәй- 
кес келетіндей, «кешкі сауықты кыздыру үшін не істер едің» ж әне «қай ксзде көп
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сөйлейсің» дегенге ұқсас сүрақтар қоюға тырысты. Ал интровертті іштей күткен- 
дер: «қандай жағдайда өзіңіздің аш ық-жарқын болғаныңызды қалар едіңіз» және 
«шулы сауык-сайранның сізге несі үнамайды» деген сүрақтарды қоюга тырысқан. 
Байқасаңыздар, сүрақтарға шынайы жауап берілсе, сынаққа қатысуш ылардың әлгі 
адам туралы болжамы рас болын шыгуы ықтимал еді. Яғни экстравертке де, инт- 
ровсртке де жатпайтын жан бірінші лектегі сұрақтарға жауап б е р с е -  экстраверт, 
екінші тоіггагы сұрақтарга жауаи берсе, интроверт көрінуі мүмкін.

Біз тек болжамымызды растауга тырысып қана қоймаймыз, кейде оның іиын еке- 
ніне имандай сенСіМІз. Мүны Барух Ф иш хоф атау таққан регроспективалықкозқарас 
жадсақтығы -  «мен мұны баягыдан білгенмін» эф ф ектісіненаны қацгаруғаболады /' 
1-тараудағы пікірталасымыз еске түседі. Бір жағдайдыц соңы не боларын білсек, біз 
оны алдын ала болжап білуге болатынына сенуге оте бейімбіз. Ф иш хоф  экспери- 
ментінде сынаққа қатысуіныларға тарихи оқиғалар туралы білімін тексеру үшін тест 
берілді. Олардың міндеті -  оқиғаның төрт ықтимал нәтижесінің қайсысы шын мә- 
нінде болуы кодік екеніп анықтау. Қатысушылардың кейбіріне торг ықтимал жайт- 
тың біреуі расында да болғаны айтылды. Б ірақ «дұрыс» жауапты алдын ала білмедім 
деп есегітеп, өзі таңдағысы келетін нүсқаға тоқтаңыз дегеи өтініш айтылды. Зсрттеу 
нәтижссі сынаққа қатысушылар әлгі сөзғе қүлақ асатынын көрсетті, олар өздерінің 
дұрыс жауапты алдын ала білгеніне тым сенімді болып ты кты . Басқаш а айтқанда, 
сынаққа қатысушылар тест жауабып білмссе де, жауабы айтылған сәттен-ақ, мұны 
баягыдан білегін сыңай танытып, үмытпағанына сенімді болған.

Бүдан растау мен ретроспективалы қ көзқарас жаңсақтығы адам танымы кон- 
сервативті болуға бейім екенін нақты лай түседі. Ягни біз бұрыннан барды сақтау- 
ға -  білімімізді, сенімімізді, көзқарасымызды жоне стсоретиптерді қүптауға тыры- 
самыз. Көіі жагдайда кітаітта біз когнитив (танымдық) консерватизмге бірқатар 
мысал келтірдік: алғаш қы ақпараттың ықпалы күшті болады, бір нәрсеге көзқара- 
сымыз қалыптасқанда, оцай қабылданатын категориялар тым коп найдаланылады; 
көрпекі, колжетімді жоне көзқарас эвристикасы кейде қате қолданылады, стерео- 
типтер ақпаратты  бұрмалап, стереотиптердің алдамшы екенін танытады; сол кезде- 
гі жагдайға сай болу үшін адам жады жаңғырады (реконструкцияланады).

Ө зінің провокациялы қ мақаласында Энтони Гринвалд74 когнитив консерва- 
тизмнің кем дегенде бір пайдасы бар деген уож айтады. Бүл бізге қоғамдық өмірді 
үйлесімді әрі түрақты орта ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. М ысалы, кітапха- 
наға үнемі бұдан бұрынгы каталог жүйесіне келмейтін жаңа кітаптар келіп түседі. 
Кітапханашы ондагы барлық кітапты қайта нөмірлеп, қайтадан каталог жасап шық- 
қанын елестетіп көріңіз: «11М251 s» (әлеум еттік психология кітаптары) аяқасты- 
нан «A P57sl»  болып кетті, ал «BFs» (психология) «EAs» ж эне «DBs» болып екіге 
болінді делік. Кітапханашыга кітаптарды каталог бойынша қайта реттеп шығуга 
жылдар қаж ет болар еді. Ә леумегтік танымға арналған курстық жүмысыңызға қа- 
тысты зерттеу жасаған кезде, қажет еткен кітаптар мен мақалаларды табу қиынға

Көпке ұмтылган жалғыз. Әлеуметтік исихологияға кіріспе
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соғып, кітапхана нснің қайда екенін біліп болмайтын астаң-кестең орынға айналуы 
мүмкін. Ең төте жолы -  кітапхана үздіксіз жұмыс істен түру үшін қолданыстагы 
каталогтау жүйесіне сәл өзгеріс енгізіп, жаңа кітаптарды ескі жүйеге кіріктіру. Сол 
секілді, ақылымыздан адаспас үшін, біз когнитив консерватизмге сүйеніп, когни- 
тив танымымызды болмашы гана өзгертеміз.

Дегенмен осы тараудан оқып-білгеніңіздей, когиитив консерватизмнің залалы 
да бар. Ж арамсыз категорияларды қате пайдалану кссірінен адамдар оқигаларды 
бүрмалайды немесе маңызды ақпаратты елемей қалады. Эвристиканы дүрыс қол- 
данбау бүрыс шешімгс алып келеді. Ж аңа, кереғар маглүматтар арқылы дүниета- 
нымымызды жаңартуда қабілетсіздік корсетсек, нақты дүние туралы қате түсінік 
қалыптастырып алуымыз мүмкін. М ұныц психикалық салдары ғана болмайды, 
сонымен қатар нәсілш ілдік, жыныстық кемсіту (сексизм), соқыр сенім және ақыл 
таяздыгы секілді әлеуметтік мәселелерде де айқын көрініс табады.

Когнитив консерватизмнің теріс салдарын айналы п ету үшін не істей аламыз? 
Бұлжымайтын төрт негізгі зандылықты сақтаудың көмегі болуы мүмкін. Бірінші- 
ден, жағдаятқа қарай, саған өз түсінігін таңгысы келетіпдердеп абай бол. Адамдар- 
ды немесе оқиғаларды анықтап-ажыратудьщ  түрлі жолы бар. Өзіце үдайы «бүл 
неніц белгісі» деген сұрақ қой. Екіншідеи, адамдарды немесе оқиганы категорияга 
болу, сипагтаудың бір емес, бірнеше жолын қолдануға тырыс. Өйткені оқиғаны не
месе адамды жан-жагынан қарастыру арқылы біз белгілі бір қалыпқа сүйеніп, кейін 
оны қате қолданбаймыз -  жаңсақ, үстірт кәзқарасымызға сәйкес болу үшін ақпа- 
ратты озгертпейміз. Үшіншіден, адамдарды немесе маңызды оқигаларды бірегей 
деп ойлауга тырыс, олар белгілі бір тапымал категорияга жатса да (айталық, носілі 
немесе жынысы жагынан), олардың баска да категорияларга қатысы бар және өзде- 
ріие тән қырлары болады. Индивидуация эвристика мен стереотиптерді шамадан 
тыс қолданудан сақтандырады. Ең соңғысы, әсерленген ылги да қателесуің мүмкін 
екенін естен шығарма -  осы тарауда суреттелгеп когпитивті бүрмалаудыд қүрбаны 
болып қалып жүрме. А қталу туралы келесі тарауда біз когиитивті консерватизмді 
кеңірек талқылап, өзімізді ж аңсақ ойдыц теріс салдарынап қоргаудың жолдарыи 
қарастырамыз.

Қарым-қатынас пен сенім мінез-құлыққа 
қалай эсер етеді?

Соңгы белімдерде біздің қогам өмірі туралы ойымызға қарым-қатынас пен сенім 
қалай ықпал егетінін м үқият қарастырдық. Осы орайда мынадай зацды сүрақ туа- 
ды: біздіц м інез-қүлқымыз бен көзқарасымыздың арасында қандай байланыс бар? 
Қалай әрекет ететінімізді болжау үшін қарым-қатынасымызды қолдана аламыз ба?
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М әселен, мен ванильді балмұздақты жақсы көремін. Б ірақ сен ұнатпайсың. Ва- 
нильді балмұздақты көрген кезде екеуміздің әрекетім із ортүрлі бола ма? Түйсігіміз 
«иә» дейді. Көпш ілік күткендей, мен ваниль қосылған балмұздақты басқа түріне 
қарағанда, коп сатып алуым мүмкін, ал сен оны өте сирек сатып аласың. Ванильді 
балмұздақ секілді қарапайым таңдауға келгенде, әдеттс бүл дүрыс. Егер ұдайы осы- 
лай болады деп топш ыласақ, қателесеміз. Үзақ зерттеудің нәтижесі көп жағдайда 
түйсік қателестіруі мүмкін екенін айтады.

Кецірек түсіндіріп көрейік: козқарас пен мінез-қүлық арасындагы байланысты 
зерттеген классикалық зерттеулердің бірін 1930 жылдардың бас кезінде Ричард Ла 
Пьер75 жүргізді. Ол кездс АҚШ -та терісінің түсі өзгешелерге казіргіге қарағанда, 
ашык әрі тым түрпайы, теріс көзқарас оршіп түрған-ды. Ш ыққан тегі азиялықтар- 
ды, испандарды немесе афроамерикалықтарды су бүрқақтарына жолатпау, қоғамдық 
әжетханаларга, мейманхана, мейрамханаларға кіргізбеу қалыпты жағдай еді. 1933 
жылы Л а ГІьер 128 қонақүй жоне мейрамханаға хабарласыи, олардың қытайлықтар- 
ға көзқарасын багалау үшін: «өз мекемеңізде қытай тектес қонақтарды қабылдайсыз 
ба» -  деп сүрады. Байланысқа ш ыкқаидардың 90 пайыздан астамы «жоқ» деп жауап 
берді. Алайда қытайлық жас ерлі-зайыптылар келген кезде, әлгі 128 орынның біреуі 
гана қызмет көрсетуден бас тарткан. Қонақ үйдің немесе мейманхана қожайындары- 
ның қытайлықтарға козқарасы олардың пақты әрекетіне эсер еткен жоқ.

Л а Пьердің зерттеу қорытындысы кездейсоқты к емес. 1969 жылы Алан У и
кер76 қы ры ққа ж уы қ зерттеуге ғы лы ми түрғыдан талдау жасап, қарым-қатынас 
пен м інез-құлы қ арасы ндағы  байланы сқа үңілді. Осы зерттеулерде ж ұмысына 
қанағагтануш ы лы қ, этникалы қ белгісі бойынш а қүқығын шектеу, түтынуш ы тал- 
ғамы ж әне саяси көзқарасы па қаты сты түрлі қары м -қаты нас пен пікірдің астарын 
тексерді. У икер көзқарас м інез-қүлы қты  айқы ндайды  деген гииотезага жалғыз 
ғана әлсіз дәйек  тапты. О ны ң ж азуынш а, «ж алпы лай алғанда, бұл зерттеулер көз- 
қарастың аш ы қ м інез-қүлы ққа қатысы ж оқ немесе қатысы шамалы екенін аны к 
аңғартады».

Б ізд ің  санам ы здагы  көзцарас пен м інез-ццлы к, байланы сы . Ендеше, осы зерт
теу жиынтығы мен «адамның көзқарасы оның мінез-қүлқына байланысты» дегенге 
сенетін түйсігіміздің арасын қалай үйлестіреміз? Б ір жолы -  көзқарас пен мінез- 
құлық арасындағы байланыс әлсіз деп қорытындылау. Бұл тек біздің санамызда 
ғана; адамдар ғана ез мінезіне немесе көзқарасына сай әрекет етеді деп ойлаймыз. 
Бүлай байлам жасауга біраз негіз бар. Алдыңғы екі тарауда сәйкестікті туындатуда 
әлеуметтік жағдайдың ы қпал-күш ін кордік. Л а Пьердің зерттеу нысанына айнал- 
ған қонақүй мен мейрамхана қожайындары әлеуметтік қысымныц зор салдарынан 
қытайлықтардың қабылдау туралы өтінішіне «жоқ» деген жауан айтты. Сонымен 
қатар олар қонақүйге келген қьғгайлық жұпты орналастыру мәселесіне келгенде, 
ыңгайсыз жағдайға тап болды. М үмкін, олар кәдімгідей екі қысгіақтың ортасында 
қалды. Бәлкім , өз әлеум еттік ортамыздағы түрлі қысымға беріле салу жаратылы- 
сымызда бар болар.
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Қарым-қатынас пен адамның мінез-күлқы арасынан байланыс көру «біздің ба- 
сымыздағы ой» деген пайымнцщ дұрыстығына бір мысал -  адамның тосын қылығы- 
ныц шыгу себебін нақты жағдайдан емес, адамның жеке қасиеттері немесе козқарас 
сынды тұлғалы қ сипатынан іздеу үйренш ікті үрдіс. М ысалы, «Кішкентай Джонни 
неге үй жүмысынан томен баға алды» деген сұраққа әдетте «өйткені ол ақылсыз 
немесе еріншек» деген жауап айгылады, сөйгіп, мектепте баланың шамадан тыс 
коптігі немесе жүпыны академ иялы қ орта секілді ситуациялы қ факторлар есепке 
алынбайды. Басқаш а айтқанда, 1-тарауда танысқанымыздай, бір жагдай бола кал- 
са, ол окига адамның қандай екепін білдіреді деп топш ылауға асығамыз. «Адамдар 
неге лайы қ болса, соган жетеді ж әне неге жетсе, соган лайык» деген көзқараста- 
мыз. Эдвард Джон мен әріптестері адам қылығының туындау себебін оның сәйкес 
келетін жеке қасиеттерінен көру үрдісін лайы қты  түжырым деп атайды. Адамның 
жүріс-түрысы, қылығы туралы түсінік оның м інез-құлқына ұксас белгілер арқы- 
лы қалыптасады.77 М әселен, «Сзм кілемге шарап тогіп алды, өйткені ол ебедейсіз» 
(сол сотте көңілі бір нәрсеге ауып кеткені есепке алынбайды ) немесе «Эми Тедті 
тыйып тастады, себебі ол оны бұрыннан жек кереді» (оны ң аяқасты ашуы келгені 
ескерілмейді).

Эдвард Дж онс жоне Виктор Харрис жасаған эксперимент мұндай сыртынан 
тон пішу дагдысы көп жерде үш ырасатынын көрсетті.78 Сы нақ барысында қатысу- 
шылар саясаттануда оқып жатқан студенттердің қолынан шыкты делінген Ф идель 
Кастроның Кубадағы режимін қолдап немесе сынап жазған эсселерді оқиды. Сынақ 
тобының жартысына эссені жазғандарға «тақырыпқа қатысты көзқарасгарын ашық 
білдіруге еркіндік берілді» десе, екінш ілеріне эссені жазуш ылар тақырыпты алуға 
және оны барын салып жақтап шығуға мәжбүр болганы айтылды. Бұдан кейін сы- 
нақтобы  эссе авторлары ның Кастрога катысты көзқарасы, қарым-қатынасы жонін- 
де оз жорамалдарын айтты. Кастроны қолдан жазғандар -  Кастроньщ жақтастары, 
Кастроны айыптағандар оган қарсы деп топшыланды. Бұл енді түсінікті жайт. Бір 
таңгаларлығы, эссені ж азуш ылардың өздеріне жүктелген позиция тұрғысынан пі- 
кір таластыруга мәж бүр болғаны апы қ айты лса да, қорытынды дәл сондай болды. 
Яғни Кастроны қолдауга мәж бүр болғандар -  Кастроны жақтаушылар, ал қарсы 
уәж айтуға мәжбүр болгандар Кастроға қарсылар деп қабылданды. Тұжырым жа- 
сарда сынақ тобы на әлгі позиция күштеп таңылғаны қаперге алынбады жоне эссе 
жазушынын ой-пікірі оның көзқарасын танытады деп топшыланды. Бүл жағдайда, 
м інез-құлық пен қарым-қатынас арасынан байланыс іздеу бақылаушы тараптың 
ақыл-ойын меңдегі алған.

К өзцарас әрекет т і к,ай кезде аны цт айды ?  «Козқарас орекетпен үдайы сәй- 
кесе бермейді» деген сөз «көзқарас әрекетті ешкашан анықтамайды» дегенді білдір- 
мейді. Ғалымдардың міндеті -  оқига қандай жағдайда болуы әбден мүмкіп екенін 
анықтау. Рассел Ф азио79 біздің козкарас арқылы әрекет етуімізді арттыратын ең 
басты фактордың бірін анықтады: ол -  түсініктілік. Козқарастыц түсініктілігі ны- 
сан мен оган берілетін бағаның арасындағы байланыстың күштілігін білдіреді. Мы-
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салы, егер мен «жылан» десем, көп адамға «жаман, қауіпті» деген ой келеді. Егер 
мен «Ренуардыц картинасы» десем, көбі «ғажап» ден тамсануы мүмкін. Адамдар 
туралы атүсті «о, элгі сілім гік пе, атыи атамашы» немесе «ой, бір керемет жан» де
ген асығые пікір айтатын танысымыз бар шығар. Бүл -  өте түсінікті козқарас.

Б ірақ барлы қ көзқарас пен сенім аса түсінікті емес. М ысалы, П уэрто-Риконың 
мемлекеттігі немесе жарнаманың нарқы туралы өз пікіріміз болуы мүмкін, бірақ 
бұл пікір бірден ойымызға келе коймайды. Кейде шынайы көзқараста болмаймыз, 
өйткені ол туралы ойланын көрмеппіз. Б ірақ сұраса, өз пікірімізді айтуымыз мүм- 
кіп. М ысалы, сауалнама ж үргізуш ілер қатысуш ылардың ж алған заң немесе карта- 
да ж оқ елдерге шетел комегі секілді, ойдан шыгарылған мәселелерге де өз пікірін 
білдіруге даяр  скеніне көз жеткізді. М ысал етілгеи екі жағдайда біздің түсініксіз 
көзқарасымыз немесе қабілетсіздігіміз әрекетімізге бағдар болмайды.

Ендеше, көзқарас түсініктілігі м інез-құлы ққа қалай эсер етеді? Ф азиоға сүйен- 
сек, көзқарас нысанды іш інара түсініп қабылдағанда және күрделі жағдайда түсі- 
нуге ты рысқанда қажет болады. Бүған дейін біз кезқарас ақыл-ой жұмысына қалай 
ықпал ететінін кордік: көзқарас біздің жагдайға түсінік беру, түсіндіру, пайымдау 
ж әне төрслігін айтуға эсер ететін эвристика регінде қызмет етеді. Алайда кез кел- 
ген көзқарас, қарым-қатынас -  жагдайды түсінуге тырысқанда қолданылатын коп 
фактордың бірі гана. М оселен, күрделі жағдайды түсінуге ты рысу үшін, біз жағдай- 
дың объектив қырларына немесе жүрттың ол туралы не айтып ж атқаны на иазар ау- 
дарамыз, тым болмаса осыган үксас жағдайларға деген ж алпы лама көзқарасымызға 
сүйенеміз.

Өте түсінікті кезқарас мон-жайды тез анықтауга комектеседі. М үндай жағдай- 
да біз оз көзқарасымызға сүйеніп, әрекет етеміз. Түсінікгі козқарас әрекетке түрт- 
кі болады дейтін пайымды қуаттайтындай дәлел жоқ. Көзқарастың түсініктілігін 
адамның әлдебір зат немесе мәселеге қатысты пайымды пікірін қанш алықты тез 
айтуы арқылы апықтауга болады. Рассел Ф азио мен Кэрол У ильямс80 осындай қа- 
рапайым олш ем арқылы 1984 жылғы президент сайлауында кім  Рональд Рейганға, 
кім Уолтер М ондейлге дауыс беруі мүмкін екеніне галамат дәлдікпеи болжам жа- 
саған. С айлауға бес айдай қалганда, Ф азио мен Уильямс ж ақын маңайдағы дүкен- 
дердіц біріне микрокомпьютер аиарады да, әрлі-берлі өтксн жүргінш ілерден түр- 
лі мәселеге қагысты пікір білдіруді сұрайды. Арасында президентке үміткерлерге 
қатысты сүрақтар да қамтылды. Компьютер президенттікке үміткерлерді бағалау 
жеделдігін ж азы и алады. Бұл олардыц козкарас түсініктілігін олшеуге қолданған 
әдісгері еді. Содан кейін Ф азио мен У ильямс сынақка қатысуш ыларды бір-бірімен 
кездестіріп, олардың президенттік пікірталастан қандай эсер алғанын білді. Сайлау 
өткен соң, кімге дауыс бергендерін сұрады. Н этиж есінде бес ай бүрын оңай түсінік- 
ті көзқараста болган (жылдам жауап берген) жандар көбінесе өздері үнатқан үміт- 
керге дауыс берген ж эне президенгтік пікірталас конілдерінен шыққан.

Келесі зерттеуде Ф азио мсн оның әріптестері81 көзқарастыц мейлінше түсінікті- 
лігін әдейі қиындатып, сынаққа қатысушыларға өз нікірлерін бірнеше мәрте айтқыз-
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ды немесе оларға көзқарас объектісімен тікелей байланыс жасауға мүмкіндік берді. 
Қайта-қайта тексеру нәтижесінде зерттеушілер бірдей қорытындыга келді: барынша 
түсінікті көзқарас түсініксіз козқарасқа Караганда адамның снді қалай эрекет етінін 
болжауға комектесе алады. Ф азионың көзқарас түсініктілігі туралы түжырымдама- 
сы Ла Пьердің мейманхана иелері жайлы зерттеуіндегі көзқарас-әрекет арасындағы- 
дай байланыстың жоқтыгын бірнешс жолмсн түсіндіруге мүмкіндік береді. Мәселе 
мынада. Біз эр  мейманхана иесінің қытайлықтарга козқарасы қаншалықты түсінік- 
ті болғанынан бейхабармыз. Оның үстіне, сауалнаманың нәтижесінде қалыптасқан 
көзқарас пен қытайлықтармен қоиақ үйде жолыққан кездегі көзқарастар бөлек бо- 
луы мүмкін. Мысалы, тек қытайлықтар жайлы сүрақ қойылган сауалнама мейман
хана иесінің санасында жалпылама түсінік қалыптастыруы мүмкін, бірақ жаксы 
киінген, жае қытайлық жүпты көргснде, басқаша эсер алып, бөтен ойға келуі мүмкін. 
Тіпті жалпылама түсініктен калыптастап козқарас өте түсінікті болса да, мейманхана 
иелері сол козкарас аясында әрекет еткеніне ешкандай кепілдік жоқ. Бәлкім, басқа 
қонақтың көзінше олар сүмпайы корінуден сескенген шығар. Бәлкім, қожайындар 
мұндай жагдаймен алғаш рст ұшырасып тұргандыктан, не істеріи білмей сасқалақтап 
қалған шығар. М ұндай факторлар адамның өз сеніміне, көзқарасына сай әрекет ету 
мүмкіндігін шектейді.

Тцйсікке сцйеніп , әрекетп ет у. Сенім мен көзқарас адамның мінез-құлқына 
эсер ететін басқа да жол бар. Сенім біз омір сүретіи әлеуметтік органы қалыптас- 
тыруы мүмкін. Пол Херр82 жасаған эксперимент мұның калай болатынын корсе- 
теді. Басқатырғыш тың көмегімен Херр сынаққа қатысуш ылар үпіін «дұшпандық, 
қастық» үғымының түсініктілігін қолдан қиындатты, әрі ол үшін осы тараудың бас 
жагында суреттелгеңдей, нұсқау беру техиикасын пайдаланды. Н ақты рақ айтсақ, 
Хсрр қатысуш ылардан эріп матрицасына жасырылған есімдерді табуды сұрады. 
Сыпаққа қатысуш ылардың жартысы үшін жасырылгаи есімдерге одейі кастық, өш- 
пепділік бейнесінде Чарльз М енсон, Адольф Гитлер ж әне Д ракула секілді есімдер 
үсынылды. Ал қалғандары: Питер Пен, Рим папасы Иоан Павел, Ш ирли Темпл 
ж эне Санта Клаус секілді салыстырмалы түрде мейірімді жандардың аттарып іздеп 
тапты. Одан кейін сынаққа қатысуш ылар мінез-қүлқы қаскөйгеде, мейірімді жанға 
да ұқсайтын Дональд есімді түсініксіз адам туралы оқын, оның қаскөйлік деңгейін 
анықтады. Кереғар эсер туралы бұдан бұрынғы пікірімізге сай, біз Доиальдты бага- 
лауға түрлі басқатыргыш тар эсер етуін күтер едік. Гитлер мен М енсонға Караганда, 
Дональдтан бастап барлығы анағүрлым мейірімді болын көрінеді, керісінше, Санта 
Клаус пен Рим папасымен салысгырғанда, Дональдан бастап басқалары элдеқайда 
каской болып көрінеді. Херр дэл оеыны тапты. Тым рақымсыз, аяусыз тұлғаларды 
нүсқау бойынш а тапқан сынаққа қатысуш ылар мейірімді жандардың есімін тап- 
қандармен салыстырғанда, Дональды онш алықты қаскөй емес деп үйгарды.” **

** Оқырман осы эксперимент пен тараудың басында талқылаған Хиггинс жүргізген экспери- 
менттің түбегейлі айырмашылыгын ескеруі тиіс. Хиггинс экспериментіндегі зерттеущілер нсгативті
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Херрдің эксперименті мұнымен тоқтамады. Сынаққа қатысушылар келесі кезең- 
де ездері Дональд деп ойлап қалған адаммен бірге ұжымдық сауда ойынын ойнады. 
Ойын барысында катысушылар екі стратегияның біреуін -  бәсекелесу немесе бірігу- 
ді таңдау керек болды. Херрдід апықтауыпша, катысушылар қасқой Дональдқа қар- 
сы ойнап жатырмыз ден ойлаған кезде бар ынтасын салады, ал мейірімді Дональдка 
карсы ойнап жатырмыз деп ойлаған кезде анағұрлым ұйымш ылдық танытты. Бір 
қызығы, білместікпен Дональдтыц рөліне еніп кеткен қатысушылар да осындай бә- 
секелестікке тап болды, олар өз қарсыластарының ж аулық пиғылын мейлінше сал- 
қынқанды қабылдады. Қорыта айтқанда, бұл эксперимент барысында көзқарас пен 
үмітке эсер еткен контекст салыстырмалы түрде болмашы болды, ол әрі қарай мінез- 
қүлыққа эсер етті, одан кейін қабылдаудың келесі цикліне ықпал етті.

Кэрол Дуек пен оның әрінтестері адамдардың берік сенімі мінез-құлыққа қалай 
эсер ететініи корсетті. Дуекке сенсек, балалардың ақыл-парасат, кең пейілділік секілді 
адами қасиеттердің өзгермейтініне қагысты өз түсініктері қалыптасады. Осындай ба- 
лаң түсінік балалардың пайымы мен мінез-құлқына едәуір ықпал етеді. Әуелі ақыл- 
парасатты қарастырайық. Дуектіц анықтауынша, кей адамдар «ақыл-ойдың да шегі 
бар -  адамдар қанша жерден оқып-тоқыса да, олардың ақылы артып кетпейді» дегенге 
сенеді екен. Баскалар баскаша ойлайды. Олар «ақыл-парасат икемделгіш, тынбай ең- 
бектенсең, толысады» деген көзқараста. Бірнеше зерттеуінде Дуек бұл айырмашылық- 
тың академиялық ортада қандай маңызға ие болатынын көрсетті.83

Ең негізгі ж аңалы қ -  ақыл-гіарасат шектеулі ден білетіпдер сәтсіздікке ұшы- 
раудан қорқады екен. Сәйкесінш е, олар өздерінің білігі жетпейтін қиын істерден 
бойларын аулақ салы п жүреді. Б ір  жағынан, бүл да жөн, егер сен өзіңнің біліміңді 
шыңдауға шамаң болмаса, тәуекелге бармай, өзіңе ақылды адамның бет-бейнесін 
жасауға тырысасыц. Ягни білімі бірдей, бірақ оны үдайы ұштап отыратын жандар- 
мен салыстырғанда, «оқи берсең, даныш пан болып кетпейсің» деп ойлайтын жан- 
дар жүмыстыд одайы на жүгіргіш, эрі қиындыққа тап болтан кезде жеділгіш  келе- 
ді. Олар ауыр сы нақтарда ж иі басылып қалады, алайда танымайтын адамға өздері

категориямен прайминг жасаған сді. Бұл бақылаушылардың ксйінгі екіұдай стимулдарды (Доиальд 
секілді) негативті түрде көруіне эсер етті. Себебі адамдардыц солай көруіне негіз жасалған еді. Херр- 
дің экспериментінде зерттеушілер жауыздықтың мысалдарын (Гитлер секілді) прайминг жасауга тиіс 
болады. Осылайша, контраст әсері пайда болды: ерекше жауыз адаммен садыстырғанда, қүбылмалы 
түлға (Дональд) жақсы адам болып көрінеді. Осы секілді, адамның мінез-құлқы мен әрекетіне бай- 
ланысты тыцгылыкты зерттеулерге сүйене отырыи, қандай қорытынды жасай аламыз? Біріншіден, 
мінез-қүлықпен әрекетке байланысты үжымдықзерттеулер осы кітаптаж иі кездестіретін принципке 
ерекше екнін кояды: козге көрінбейтін ситуациялық айнымалылар коп жағдайда біздің әрекетімізге 
елеулі эсер етеді. Екіншіден, көп адам әрекетін түсіндірген кезде жагдайдыц маңыздылығын ескер- 
мейді. Оның орнына олар адамньщ іс-әрекетін сол адамның тұлғалык қасиеітеріне негізделген бол- 
жамға сүйене отырып түсіндіруге бейім. Басқаша айтатын болсақ, көпшілігіміз адамдардыц көзқа- 
расы олардыд әрекетін анықтайды деи есептейміз және осы сеиімді ойлапбастан басқа адамдардың 
әрекетін интерпретациялаған кезде қолданамыз. Біз шынайы өмірде болмаған жағдайдан да көзқарас 
пен әрекет байланысын кореміз.
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нақты алкан бағадан ж огарылау айтып, өзінің бәсін арттыруға әуес болып келеді. 
Ал «білім ешқаш ан көптік етпейді» деп ойлайтын жандардың жүріс-тұрысы, міне- 
зі басқаша. Олар қиындықтан қашпайды және білімін арттыруға тырысып жүреді. 
Сәтсіздіккс ұшыраканда қоя салудың орнына, көбірек күш салып, басқаша амал 
қолданады, олар -  оте бейімделгіш , өмірге құштар жандар. Келесі тараудан оқи жа- 
тарсыз, бір жақсысы, мүндай мінсз-күлык'п>і озгертудің тиімді жолы бар. Мысалы, 
жақында жүргізілген зерттеу нәтижесі егер сіз адамдардың ақыл-парасат туралы 
көзқарастарын өзгертсеңіз -  оның ешқашан арты к болмайтынына сендірсеңіз -  
олар жақсы бағага ие болады, оқудан рақат алады, қиыңдықты еңсеруге құлшы- 
ныспен кіріседі ж әнс стандарт тестілеуде жақсы көрсеткіш көрсетеді.

Әлеуметтік түсініктегі жиі кездесетін 
үш жаңсақтық
Күнделікті өмірімізде гүрлі оқиғалар мен жакдайлардьщ түп себебін түсінгіміз ке- 
леді. H ere Солтүстік Корея қайта-қайта «бүйректен сирақ шығарып» отыр? Аргы 
бөлмедегі көрікті жан мені көрмегенсіп отырғаны несі? Соцгы тапсырманы сен өтс 
жақсы, ал мен соніпа нашар орындаканым қалай? М ен Рождествода үйде болған 
кезде, анам неге сүйікті асымды пісіріп бсрмеді екен? Біз көбінесе орынды, дұрыс 
жауап береміз. Б ірак кейде қиы с кетіп, қате жіберетін кездер де болады. Өз әлеу- 
меттік ортамызды қалай қабылдайтынымызды зерттей отырып, әлеуметтік психо- 
логтер біздің атрибуциям ы зға жоне уәжімізге эсер етстін негізгі үш жаңсақтықты 
айқындап берді: түбегейлі атрибуциялы қ қателік, әрекет етуші-бақылаушының сы- 
ңаржақтығы ж әне өзіңнен-өзің адасу (шатасу).

Тцбегейлі ат прибуциялыц цат елік . Бұл термин -  әлеуметтік әрекетінің себебін 
сипаттау жоне түсіндіру кезіндегі жағдайдың ж әне қоршаған ортаның әсерлеріне 
қатысты адамдардың түлгалы қ ерекш еліктерінің маңыздылыгы мен диспозиция- 
лык, факторларды асыра багалау тендециясын білдіреді.85 Біз бұл тенденцияның 
бір мысалын сәйкес тұж ырым тснденциясынан коргенбіз. Я п ш  біз әріптссіміздің 
өзіндік саяси үстанымын немесе озіндік әрекетін түсіндірген кезде ситуациялык 
түсіндірмеге Караганда, түлғалы қ ерекш елік түсіндірмесіне бүйрегіміз бүрып түра- 
ды. Бұл -  әлемде дәлел мен әрекеттің  үйлесімі бар деген ойга жетелейді. Алайда 
шынайы өмір олай болмауы мүмкін.

Түбегейлі атрибуциялы қ қателіктің басқа бір мысалын Гюнтер Бьербрауер 
жүргізген эксперименттен86 коре аламыз. Бұл экспериментке қатысушылар Стэн
ли М илграмныц беделді адамға бағыну экспериментіңдегі адам әрекетінің сахна- 
лануы ны ң куәгерлері болады (2-тарауда сипатгалған). Сол эксперимептті есіңізге 
түсіріп көріңіз. М илграм бағынудың жоғары деңгейіне әкелген жағдай қалыптас- 
тырады. М ұндайда «үйренушілерге» электрлі есеңгіреткіш қолданылады. М илг
рамныц бастапқы экспериментіндегідей Бьербрауердің зерттеуіндегі адам да катты 
бағынып, ең жоғары децгейдегі электрлі есеңгіреткішті қолданады. Бүрынгы экс-
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периметті жаңгыртқан соң, Бьербрауер зерттеуге қатысушылардан М илграм экс- 
периментіндегілердің жалпы нешеуі жағдайға багынышгы екенін жуықтап айтып 
беруін сұрайды. Н әтиж е көрсегкендей, зерттеуге қатысуш ылар бағынышты болу- 
дың шынайы деңгейін төмеи деп санаған. Атагі айтсақ, Бьербрауердіц зерттеуіне 
қатысуш ылар 10 мен 20 пайыз арасындагы адамдар ғана максимум 450 вольт ток 
береді деи болжаган. Естеріңізде болса, М илграмның зертгеуіне қатысқан адамныд 
65 пайызы ең жоғары деңгейлі ток колданған еді. Баскаш а айтатын болсақ, Бьерб
рауер зерттеуіне қатысуш ылар мұндай деңгейдегі токты қолданатындарды аббера- 
ция деп багалаган және ол адамның тұлғалы қ диспозициялары н көрсетеді деген 
(ягни олар ерекше агрессиялы немесе бағыныш ты). Зерттеуге қатысуш ылар адам- 
дардың мұндай әрекетке баруларына жағдайдың әсері болганын байқамаған және 
мұндай әрекет көп адамда болатынын білмеген.

Біз бақылаушы ретінде, жекс адамныц коптеген әлеуметтік ролі бар екенін жоне 
опы ңтекб іреу ін  гана коріп түргаиымызды көп жағдайда байқамаймыз. Осылайша, 
адамның әрекетін түсіндіру кезінде әлеуметтік рөлдердің мацыздылығын аңгармай 
қалуымыз мүмкін. М ысалы, доктор Менш есімді психология профессорын тани- 
мын. Студенттер М еншті жақсы көреді. Студенттер оның дәріскерлік қасиеттері 
мен бейресми болмысына бага бергенде, жүмсақ, қамкор, студенттердің жағдайын 
ойлайтын, қолжетімді, харизмасы бар, ақылды және дос деген сөздер мен тіркес- 
терді қолданған. Алайда доктор М енштің кәсіби оріптестері ол туралы басқаша 
ойлайды. Әсіресе доктор Менш аудиторияда болган кезде кәсіби лекция оқыган 
әріптестері басқаш а сипаттаған. Студенттер секілді олар да доктор М еншті ақылды 
деп багалаган, алайда олар профессорды қызуқанды, сыншыл, қатал, даукес және 
тынымсыз деи синаттаған.

Кімнің сипаттамасы ш ындықка жанасады -  студенттердікі ме, әлде әріптес- 
терінікі ме? Ә лде ол студенттерінің алдында гана жүмсақ ж әне қамқор болып кө- 
рінгісі келетіи, бірақ шынайы өмірде қатал адам ба? Әлде ол басқа психологгердің 
арасында катал болып көрінгісі келетін, алайда шынайы омірде жұмсақ ж әне қам- 
қор адам ба? М үндай сүрақ қою дұрыс емес. М еніц досымның түрлі орекетке бара 
алатыны -  факт. Ол жогарыдагы мысалдың барлыгына келеді, керек десеціз, біз 
білмейтін басқа да қырлары бар. Әлеуметтік рөлдер бір-біріне мүлде ұқсамауы да 
мүмкін. Студенттер доктор М еншті оқытушы ретінде гана таниды. О л -  өте жақсы 
ұстаз. О і і ы ц  жүмысы -  студенттерге мейліише көмектесу. Демек, ол жұмсақ мінез- 
ді ж әне қамқор болуы тиіс. Студенттерім досымныц оқытушы роліндегі бейиесін 
дәл сипаттады. Басқа жағынан карасақ, жақсы косіби маманның рөлі кей кездері 
бәсекелестікті талап етеді. Ш ы нды ққа көз жеткізу үшін, істің беталысын нақты 
аңдау үшін кәсіби маман көп жағдайда дәйекке мән береді. М үндай жағдайда ол 
қатац, қызуқанды және аздап сыншыл көрінуі де мүмкін. Сол себепті де М енштің 
әріптестері оздері көрген әрекетті дәл сипаттайды. Десек те студенттер де, әрінтес- 
тер де оздерінің көргсн м інез-қүлықтары адамның жеке тұлгалы қ касиеттеріне бай- 
ланысты деп ойлау арқылы, түбегейлі атрибуциялы к кателікке бой алдырады. Ол
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көп жағдайда доктор М енштің әлеуметтік роліиіц талаіггарын қанш алық түсінге- 
ніие байланысты. Бүл, әрине, адамның тұлғалы қ қасиеттерінің қатысы ж оқ дегенді 
білдірмейді. Доктор М енш секілді әркімнің түрлі мінез-қүлықты көрсетуге қабілеті 
жете бермейді. Алайда М еншті тек қана катал немесе жұмсақ деп қабылдау -  әлеу- 
меттік ролдің күшін елемеу.

М інез-қүлықты түсіндіру кезінде әлеуметтік рөлдіц әсерін дұрыс багаламауды 
Л и Росс, Тереза Емебайл жоне Д ж улиа Ш тайнметң өз эксперименттерінде көр- 
сеткен.87 Олар «сүрақ шоу» форматы» ойлаи тауып, эксперименке қатысушыларга 
кездейсоқ екі рөл белгіледі: (1 ) қиын сұрақтарды дайындауға жауапты сүрақ қой- 
гыш; (2 ) сол сүрақтарга жауап беретін адам. Бақылауш ы осы симуляцияланған «су- 
рак шоуын» тамаш алайды ж әне сұрак қоюшы мен жауап берушінің жалпы біліміне 
жуықтап баға береді. Енді өзіңізді сол бақылауш ының орнына қойып коріңіз. Не 
көріп түрсыз? Егер сіз аса м үқият болмасаңыз, онда сіз өте ақылды, білімді адамды 
ж әне бір топас адамды көресіз.

М үқият назар аударайық. Осы екі рөл қатысуш ылардыц мінез-қүлқын шектеп 
тастағанын байқадыңыз ба? Сүрақ қоюшы: «Қай бейсбол алаңында Бейб Рут өзінің 
соцгысының алдындагы хоум-ранын соқты?», «Литваның астанасын атаңыз» жәие 
«Томас Д ж ефферсонны ң қайтыс болтан күні» дегеи секілді эзотерикалы қ білімге 
негізделген айтарлықтай қиын сұрақ қоюы ықтимал.88

Осындай сүрақ қою арқылы, сүрақ қоюшы ақылды болып көрінеді. Ал сүраққа 
жауап беруші осындай қиын сұрақтарга жауап беруге тиіс және ол бірнеше қате 
жіберуі мүмкіп. Бұл жағдай жауап берушіні топас етіп көрсетеді. Мүны Росс ж әне 
оныц әріптестері тапқан болатын. Бақылауш ылар «сұрақ қоюшылар жауап беру- 
шілерге Караганда білімдірек» деген сезімде болгап. Алайда бұл ролдер кездей- 
соқ белгіленгендіктен, шындытында, барлы к сүрақ қоюшылардың барлық жауап 
берушілерге Караганда білімдірек болуы мүмкін емес. Ең қызығы, бақылаушылар 
қатысуш ыларға ролдер кездейсок берілетінін білген. Алайда олар «сұрақ шоу» қа- 
тысушыларын багалау кезіиде әлеуметтік рол әсерін есепке алмай, түлғалық дис
позиция дсп кору арқылы атрибуция «түзагына» түседі.

Егер түбегейлі атрибуция қателігі тек университет профессорлары мен сұрақ 
шоуына қатысуш ылардыц бағалауымен шектелетін болса, онда ол туралы қатты 
алаңдамасақ та болатын шыгар. Алайда мұның салдары алысқа барады. Әмбебап 
дүкеидердегі тауарларга бага жабыстырумен айналысатындарга америкалықтар- 
дың жиі білдіретін реакциясын қарастырайық: «Ол -  жалқау. Сәл қаттырак тал- 
гіынганда, ол жаксы жүмысқа орналасатын еді». Немесе үры ден танылған адамныц 
мына ерекш еліктерін алып қарайық: «Ол -  оте жаман адам. Осындай әрекетке ба- 
ратын неткен ж ауыз еді!» Екі сипаттама да ақылға қонымды, алайда олар түбегейлі 
атрибуциялы қ қателіктің мысалы болуы да әбден мүмкін. Десек те бұл кедейлік 
пен қылмыстыц ситуациялы қ анықтауышын толы к талқы лайтын жер емес. Бүл 
жандардыц тұлгалы қ қасиеттерінен басқа неге кедей екені, неге қылмыска барга- 
нын түсіндіретін коп фактор болуы ықтимал. Оған: жүмыс істеу мүмкіндігінің аз-
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дыгы, сауатсыздық, эконом икалы қ дағдарыс, айналасында жақсы мысал корсететін 
адамдардың болмауы ж әне толы к емес отбасында өсуі сияқты факторларды жат- 
қызуға болады.

Мен қылмыскерлер оз әрскеттеріне жауап бермеуі керек деп жатқан жоқпын. 
Қылмыскерлер ез орекеттеріне жауап беріп, жазага тартылуы тиіс. Алайда біз ситуа- 
циялық факторларга қараганда, тұлғалы к факторларга екнін қою арқылы кедейлік 
нен қылмыс сскілді әлеуметтік проблемалармен күресу үшін түрлі саясат ойлап та- 
бамыз. Мысалы, «мына қылмыскер -  дос» деген атрибуция үлкендеу және мықты- 
рақ түрмслер салып, қылмыскерлерді узагырақ мерзімге жазалау керек деген саясат- 
қа алып келсді. «Қылмыс -  жүмыссыздықтың, үлгі көрсететін адамдардың болмауы 
мен сауатсыздыктыцсебебіиен болады» дегеи тұжырым мектеитср мен мүгалімдерге 
көбірек қаражат жүмсау мен кедей аудандарга ақша қүюға дайын, бизнес үшін са- 
лықтық жеңілдіктерді қарастыратын саясатқа алыгі келеді. Дүрыс түсініңіз, мен 
жалкаулық, салақгы қ және әдепсіздік сияқты факторларды жоққа шығарып жатқан 
жоқпын. Олар бар. Алайда көпшілігіміз адам әрскетінің себебі ситуациялық болуы 
мүмкін жағдайда, оны атрибуциялық диспозиция деп ойлауға бейімбіз. Ең кемі, тү- 
бегейлі атрибуциялық қателік туралы біліміміз біздің атрибуттарымыз әркез дүрыс 
бола бермеуі мүмкін екенін және ағылшын протестант реформаторы Джон Бред- 
фордтыц «Ол жақка Ж аратуш ының қолдауымен гана бар!» деген ұранына байсаэды 
көзқараспен қарауымыз қажет екенін есімізге салуы керек.

А к т е р -бацы лауш ы  сок,ыр сен ім і. Көп кездесетін әлеуметтік баға беру түрі -  ак- 
тер-бақы лауш ы  соқы р сенімі деген атаумен белгілі. Бүл жагдайда актерлер өзде- 
рінің әрекеттеріи ситуациялы қ факторлармен байланыстырады, ал бақылауш ылар 
осы орекеттерді тұрақты түрде актердіц түлгалық диспозциялары мен байланысты- 
руга бейім келеді.89 М ысалы, өзімнің бағалауымша, мен жагажайға күн райы жақсы 
болгандықтан барамын, алайда баска біреудің бағалауында жагажайға коп баруы- 
ңыздың себебі сіздің жағажайда серуендеуді қатты жақсы көруіціз болуы мүмкін. 
Саяси кошбасш ылар әдетте дана шешімдер мен қателіктерді сипаттаганда, «ол жаг
дайда басқаша болуы мүмкін емес еді» дейді. Ал қарапайым халы қ болса, бұл ше- 
шімдерді көшбасшының жеке қасиеттерімен байланыстарды. 2-тарауда талқылан- 
ған Китти Д ж еновезеніц өлімін есіңізге түсіріціз. Дженовезе 38 куәгердің көзінше, 
Н ы о-Й орк қаласы нда өлтірілгеннен кейін, куәгерлер ситуация екіұдай болды деп 
мәлімдеген ж әне не істеу керектігін шсшу қиы н болганын айтқан. Газет тілшілері 
мұны үятты апатия деп атаған. Басқаш а айтсақ, мен өзімді күмәнмен актап алып, 
ситуациялы қ себепті өзімнің әрекетімді түсіндіру үшін қолданамын. Алайда мен 
басқа біреудің орекетін түсіндіру кезінде олай ойламаймьпі ж әне осылайш а мен тү- 
бегейлі атрибуциялы қ қателікке жол беремін.

Актер-бақылаушы соқыр сенімінің кец тараганына дәлел коп. Мысалы, сту- 
денттер ақылдылық тестісінің нәтижелерін келесідей түсіндіретіні анықталған: (1) 
студенттер өзге адамдардың тестілеуді сәтсіз тапсыруын олардыц қабілетімен, ал 
оздерінің сәтсіздігін тест сұрақтарының қиындығымен байланыстырған; (2) психо-
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логиялық зерттеуге келісім берген студеиттер өз әрекеттерін зерттеудің маңыздылы- 
гымен түсіндірген, ал бақылаушылар болса, зерттеуге катысушылардың бұл әрекетін 
кез келген зерттеуге қатысуға бейім екенімен байланыстырған; (3) ез замандасьшың 
әрекетін бақылаган студенттер оны болашақта да тура солай әрекет етеді деп түйген 
(осылайша әрекет ету негізінде диспозиция жатыр деп топшылаған), ал «актерлер» 
оздері тура сондай жагдайда «болашакта басқаша орекет ететін едім» деген; (4) сту- 
денттер өздерінің ең жақын достарыньщ қыз бен мамандық таңдауын -  достарының 
жеке қасиеттерімен, ал өз таидауын қыздың жеке касиеттерімен және мамандықтыц 
артықшылықтарымен байланыстырған; (5) адамдар өзіне қарағаида, өзгелердің түл- 
галық қасиеттеріне көбірек назар аударады.90

Актер-бақылаушы соқыр сеніміне не себеп болады? М айкл Сторме жүргізген 
эксперимент б о й ы н та, себеп -  адамның назары ауган жердің атқаратын функция- 
сы.91 Актердіц назары әдетте қоріиагаи ортаға ж әне өткен тарихқа ауады екен. Бел- 
гілі бір әрекетке түрткі болгаиы -  факторлар мен сол орекетті жасагаи кезде қандай 
сезімде болғаны туралы ол адамда арнайы білім болуы мүмкін. Ал басқа қырынан 
қарайтын болсақ, бақылауш ының назары үнемі актерде, сондықтан бақылаушы ак- 
тердің қандай да бір әрекетке баруының тарихи ж әне қоршаған ортаға байланысты 
себептерінен хабардар болмауы мүмкін.

Стормстыц экспериментінде екі адам әңгіме құрады жәие екі бақылаушы сол әңгі- 
менің куәгері болады. Әр бақылаушы оңгіме айтушының бірін бақылауға тиіс болады. 
Әңгіме аяктал ганнан кейін актер мен бақылаушылар достық, сөзшецдік, қызбал ыкжәне 
басымдық секілді мінездердің қаншалық жеке тұлгалық қабілеттердің немесе жағдай- 
дың әсерінен болғаныи корсеткен. Актерлердің өз жүріс-тұрысын жагдаймен түсіндіру 
ықтималдығы жоғары екенін өздеріңіз де болжаган шыгарсыздар, ал бақылаушылар 
актерлердіц жүріс-түрысын олардың түлгалық диснозицияларымен түсіндірген. Бұл 
таңданатын жагдай емсс. Актер бақылаушының соқыр сеніміне толықгай сай келеді. 
Алайда зерттеу қызық багытта орбиді. Кейбір зерттеуге қатысушылар оңгімені бейне- 
таспадан қайта кореді (актерлер басқа адамиыц бейнетаспасыи тамашалайды, ал бақы- 
лаушылар өз бакылауындагы адамдарды көреді) немесе олар видеоиы басқа қырынан 
көреді (ягни актерлер -  өздерін, бақылаушылар басқа адамды кореді). Таспа бастапқы 
шарттарды сақтай отырып өзгеріссіз көрсетілсе, онда актер-бақылаушының соқыр се- 
німі пайда болады. Алайда таспа басқа қырынан қаралган кезде, актср-бақылаушыныц 
соқыр сепімі де өзгеріске үшырайды. Өздерін бақылаушының көзқарасымен көрген 
актерлердің оз жүріс-тұрысын диспозициялық факторлармен түсігщіру ықгималдығы 
жоғары болган. Ал әлемді актерлердің көзқарасымен корген бақылаушылардың жүріс- 
тұрысын ситуациялық фактормен байланыстыру м үмкіпдігі жогары. Коп жагдайда ак- 
тер-бақылаушының соқыр сенімі түсініспеушілік пен конфликтіге алып келуі мүмкін. 
Мысалы, егер Сэм Сюзаимеи кездесуге кешігіп келсе, Сэм (актер) өзініц кешігуін жол 
бойы барлық багдаршамда қызыл жанды деп түсіңдіруі, ал Сюзан болса, Сэмніц оган 
деген коңілі суып кетті деи ойлауы мүмкіи. Осы секілді түрлі ойлар дүшпапдық пен 
конфликт сезімдерінің эскалациясына алып келетін әрекетке негіз болады.
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Стормстың эксперименті opt.ni алуы мүмкіп даудың алдын алуга мүмкіндік бере- 
тін әдісті -  актер мен бақылаушылардың көзқарасын өзгерту әдісін көрсетеді. Осы- 
лай істеудің бір амалы -  өзге адамның жағдайына кіріп, эмпатияны ынталандыру.92 
М әдени алмасу батдарламалары -  халықаралы қдәреж еде қолданылып жүргеп басқа 
бір тактика. О л кезде адамдар басқа бір елге барып өмір сүреді. Екі тактика да адам- 
ның козқарасын жоне атрибуция жасау үшін ақиаратты өзгертеді.

Ө зіндік соцы р сенім . Енді ең маңызды білім құрылымы іске қосылған кезде 
әлеуметтік таны мы мызға не болатынына назар аударайык. М ен-схемасы тоңірегін- 
дегі талқылауларда айтқанымыздай, психолотиялық тұрғыда біздің басты мақса- 
тымыздыц бірі -  өзіміз туралы көзқарасымызды жақсарту және сақтап калу. У иль
ям Дж еймстің козқарасы бойынша, бүл біздің әлеум еттік және рухани «менімізге» 
келгенде, ерекше шындыққа жанасады. Джеймстіц айтуынша:

«Әлеуметгік «мен» магериалдық «менге» қарағанда жоғырырақ тұрады. Біз өзі- 
міздің арымызды, достарымызды және адами карым-қатынасымызды байлыққа 
жэне жылтыратан бетке қаратанда көбірек ойлауымыз керек. Рухани «меннің» тажа- 
йыптығы сонда, оны жоғалтып алғаннан гөрі, адамдар достарынан, жақсы атақтан, 
меншіктен жэне емірдің өзінен бас таргуға эзір болуы тиіс».93

Алға ұмтылысымыздыд негізгі қайнар көзі ретіндегі өзімізді багалау тәсіліміз 
біздің барлы қ әлеуметтік танымымызға срекше ықпал етеді.94 Ал озіндік процесті 
кслесі тарауда терецірек талқы лаймыз. Әзірш е әлеум еттік таиымға эсер ететін не- 
гізгі екі жолды атап көрсетеміз. Олар -  эгоцентристік ой жоне сабырлық.

Э гоцент рист ік  ой. Кеп адам өзін оқиғалардыц ортасыидағы тұлга ретінде қа- 
былдауга бейім. Ал ш ынайы өмірде ондай болмауы мүмкін.95 Біз мұны эгоцентрис- 
тік ой дсп атаймыз. Эгоцеитристік ойда жүрген адамдар откен оқиғаларда шешуші 
рөл ойиагандай және оқиғалардың орбуі мен адамдардың әрекетіне осері болгандай 
есте сақтайды. Эгоцентристік ойдың коптеген мысалы бар. Солардың бірі Роберт 
Дж ервис есімді саясаттанушы ғалымның зерттеуінде келтірілген. О ның айтуынша, 
әлемдік саяси кошбасшылар кез келген ш етелдік держ аваныц әрекеті -  олардың 
алдыңгы әрекетіне жауап ретіндегі акт немесе осы акт қарым га әрекет тудыру ние- 
тінде жасалган деп ойлауга бейім (алайда оған еш қандай негіз болмауы мүмкін).96 
Басқаш а айтар болсақ, саяси көшбасшы бүкіл әлем соның тұлғасының төңірегін- 
де айналатындай ойлайды. М ысалы, Екінші дүниеж үзілік сотые барысында Гит
лер британдық әскери-әуе күш терінің Германия қалалары на іпабуыл жасамауын 
Үлыбританиядаты ұш ақ жетіспеушілігімен емес (ш ынайы себебі осы болтан), бри- 
тан басшылытының қарымта шабуыл жасаудың алдын алтысы келмегендігімен тү- 
сіндірген.

Әдетте саяси кошбасшылар өздерінің іс-әрскеті жауды жымысқы ойдан бас 
тартута әкеледі деп ойлайды. Ал, ш ын мәнінде, бүл жымысқы ойларды жүзегс асы- 
ру жоспарланбатан жоне ол ойлардан белгілі бір себсптермен бас тартпатан болуы 
ықтимал. Н иксон әкімш ілігіндегі ресми түлталардың оқитасы дәл осы категорията
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сай келеді. О лар Н иксонны ң Қытайға сапары барысында Солтүстік Вьетнам күш- 
тері жойқын іпабу[)іл жасайды дсп болжаған ж әне оны алдын алу үшін қарсыласты 
жаішай бомбалау керек деген. Соғыс аяқталғаннан кейін, шабуыл жасау жоспар- 
ланбаганы белгілі болды. Кеңес Одағының қүлдырауын Америкада Рональд Рей- 
тан жүзеге асырған қымбат қарулану багдарламасының нәтижесі деп қабылдайды. 
Негізінде, құлдырау көп ж ылдар бойы жинақталған ж әне ұлғайған экономикалық 
және құры лы мды қ проблемалар нәтижесінде болгаи еді. Дж ордж Буш Солтүстік 
Кореяның ядролы қ қару жасау әрекегін  өзін жеке келемеждегендей қабылдағаны 
үшін сынға үшырады.97 Джервис эгодентристік ой мемлекет басшыларына қалай 
эсер ететіні туралы жан түрш ігерлік қорытынды жасаған. Ж етекш і саясаткерлер- 
дің «басқа елдердің белгілі бір әрекет жасауына себепші болдым» деп ойлауы -  үр- 
кіту саясатына қатты сендіреді. Ол болаш ақ оқиғаларды жазалаумсн немссе жаза 
қорқынышымен алдын алуға болады деген сенімге әкеледі. Ал бүл коп жағдайда 
олай емес.

Әрине, оқиғаларды оз уысыида үстап отырмын деп тек саяси көшбасшылар ғана 
ойламайды. Бұл -  қаранайым адамдар арасында да кең тараған феномен. Еллен 
Ленджер98 өзінің карапайым экспериментінде «бақылау иллюзиясының» күшін 
корсеткен. Зерттеуде қатысуш ылар лотерея билетін алады. Зерттелуш ілердің кей- 
біреуіне билет таңдау мүмкіндігі беріледі, ал басқалары тек зерттеу жүргізіп жат- 
қан адам үсынған билетті алуга тиіс болады. Кейін зерттелуш ілер өздеріне түскен 
билеттерді зерттеу жүргізіп жатқан адамға сатуга тапсырма алады. Ленджер мы- 
надай зацдылықты байқаған: өздері таңдаған адамдар билеттерін кездейсоқ билет 
ұсынылған адамдарға қарағанда әлдеқайда қымбат бағалаған, баға кейде торт есеге 
қымбат болып шыққап. Билетті өздері таңдағандарда «нәтижеге эсер ете аламын» 
дегеп иллю зия пайда болған шығар. О лар тацдаған билеттерін басқа билеттерге 
қарағанда, «жолы болгыш» деп есептеген. Әрине, біз лотореядағы ұгыс кездейсоқ 
анықталатынын жақсы білеміз ж әне ол билеттерді кім таңдаса да, лотереяны ұту 
мүмкіндігі барлы қ билетте бірдей. Алайда эгоцентристік ой әсерінен туған бақылау 
иллюзиясы оте күшті жоне сол себепті де көп жағдайда сатып алушыларға «бақыт- 
ты билетті» оздері таддагі алуға мүмкіндік беріледі.

Эгоцентристік ойдың тағы бір бой көрсететін түсы -  басқалар бізге одеттегіден 
тыс назар аударатын элеуметтік жағдайлардағы жорамал. М ысалы, жасөсөпірім 
бетіпдегі безеуі көрініп тұрса немесе шашы дүрыс таралмаса, мектепке барудан 
корқады. Өйткені «бәрі байқап қоюы мүмкін». Томас Гилович" пен оның әрііггес- 
тері мұндай үрейдің коп жагдайда шектен тыс зорайып кететінін анықтағап. Олар 
жасаған эксперимептте Барри М анилоудың бейнесі бар футболка киген колледж 
студенттері басқа аудиторияға кіреді. Толып отырған басқа студенттермен біраз 
уақыт әңгімелескен сон, қатысуш ылар ерекше футболкаға назар аударған студент- 
тер санын білуге тиіс болады. Гиловичтің өзі де аудиториядагылардан футболка- 
ны аңғарған-аңғармағанын сұрайды. Қатысуш ылар студенттердің 50 пайызы жаңа 
киімге назар аударғанын айтады. Ш ындығында, 20 пайызы ғана байқаған еді. Біз
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айналаны оз көзімізбен ғана көре алатындықтан, өзімізге басқалардыц козімен ка
рай алмаймыз. Сөйтіп, олар да бізді озіміз көргендей кореді деп сенеміз.

Әлем менің теиірегімде айналады деген сенім америкалы қ А мериканың газет- 
тердің бетіндегі парадоксты түсіндіруге жол ашады. О ның түсіндірмесі келесідей. 
Көп америкалық Американың технологиялық жоне ғылыми жаңалықтарымен 
мақтанатын болса да, күнделікті газеттердің 10 пайызында гана тұрақты ғылыми 
айдар бар. Керісінше, сол газеттердің 90 пайыздан астамы күн сайын астрология- 
лы к болжам ж ариялап, ж үлдыздарды ң орналасу реті арқылы болашақты болжау- 
ға тырысады. Адамдар неге астрологияға сенеді? Күнделікті ж ұлдыз-жорамалдың 
ақпараты «Барнум тұжырымдары» категориясына жатады. Ш оумен Ф .Т. Барнум 
«ақымақтар әр  минутта дүниеге келеді» деген. «Барнум түжырымдары» -  барлық 
адамға дерлік дәл келетін түлгалы қ сипаттамалар. Мысалы, «сіз бейтаныс адамдар 
арасында үстамдысыз» немесе «сіз өмірге аралас оптимизм ж әне пессимизм сезім- 
дерімен карайсыз», немесе «сіз баска адамдардың ойын қабылдай аласыз, алайда 
керек жағдайда өз ойыңызда қаласыз». Бұл сипаттамаларды әрқайсымы зға қолда- 
нуга болады. Алайда біздің эгоцентристік ойлауға бейімдігіміз «Барнум түжыры- 
мы» басқаларға қарағанда,100 озімізге дәлірек келеді деп ойлайды. Басқалар да тура 
солай ойлайтыны көпш ілігіміздің ойымызға кіріп шықпайды. Осыған орай, газет- 
теғі жүлдыз-жорамалдар көптеген адамға жагымды болып келеді.

Ричард Петти мен Тимоти Б рок101 эксперимсн гінде «Барнум тұжырымдарына» 
қандай деңгейге дейін сенуге болатынын тексерғен. Олар зерттелуш ілерді отірік 
түлғалык тестілеуден өткізген ж әне жалған нәтижелерді айтқан. Осылайша, зерт- 
телуш ілердің ж аргысы па «санасы ашық» (бір мәселеге қатысты бірнеше көзқа- 
расты кабылдай алу мүмкіндігі) адам ретінде сипатталған жагымды «Барнум тұ- 
жырымы» айтылған, ал қатысуш ылардың калган жартысына да жағымды, алайда 
«жабық» адам (өз ойынан қайтпайтын) ретінде сипатталған түж ырым айтылған. 
Тест нәтижелері өтірік болса да, қатысуш ылардың барлыгы дерлік тестен өз түлга- 
ларыныц дәл сипаттамасын алды қдеп  мәлімдеген. Сонымен бірге Петти мен Брок 
«жаңа тұлғалы қ касиеттердің» зерттелген адамдардыц кейінгі әрекеттеріне эсер 
еткенін анықтаған. Н ақты рақ айтсақ, галымдар «ашық» және «жабық» адамдардан 
екі інеінімі бар моселеге байланысты өз ойын білдіруді сұраған. «Санасы ашық» деп 
кездейсоқ түрде танылған адамдар екі шешімнің де ойға қонымды екенін айтқан. 
Ал «жабық» адамдар үсынылған шешімнің біреуі ғана дүрыс деген. Бұл -  біздің 
сеніміміз бен үмітіміздін «әлеуметтік ш ынайылық» жасай алатыны ның тағы бір 
мысалы.

Эгодентристік ойга бейімдігіміз кей кездері білінбеуі мүмкін, алайда ол откен 
оқигалар мен басқа ақпаратгы жаттап алуымызға эсер етеді. Көн зерттеу адамдардың 
өздеріне қатысты ақпаратты жақсы есте сақтайтынын аны қтаған.,02Сонымен бірге 
жеке адам топтарда жүмыс істеген кезде басқа адамдар туралы акпаратты елемей, 
оз нотижелеріне назар аударуға ж әне сол нотижелерді жаттагі алуға бейім келеді. 
Тағы бір коса кететін жайт, егер адам ақпаратты ң туындауына белсенді қатысатын
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болса, онда ол бұл ақпаратты біреуден естіген ақпаратқа қарғанда жақсырақ есте 
сақтайды. Зерттеулер көрсеткендей, ақпараг адамдардың өзіне қатысты болған 
кезде жадымыз сол ақпаратқа басымдық береді. Басқаш а айтатын болсақ, адамдар 
белгілі бір термин мен нысан өзіне қатысты болған кезде, оларды басқа адамдар- 
ға қатысты болган жагдайга қарағанда, оңай ойларына сақтан алады. Ж адымызда 
эгоцеитристік ойдың болуы студентке пайдалы болуы мүмкін: осы кітаптағы мате- 
риалды есте сақтаудың ең тамаша жолы -  осы кітаптагы дүниелерді жеке тожіри- 
бемен ұштастыру. Бүл сізге келесі тестілеуді сәтті тапсыруға көмектеседі.

Ө зін-өзі ц льщ т а у  соцы р сенім і. Өзін-өзі ұлы қтау соқыр сенімі деп адамдардыц 
өз жстістіктсрін диспозициялы қ атрибуциялармен, ал оз сәтсіздіктерін ситуация- 
лы қ атрибуциялармен байланы стыруын айтамыз. М ысалы, баскетбол ойнап жүріп, 
Линда допты себетке қиы н жағдайда дәл түсірген болса, өзінің самдағайлығының 
және ерекше секіргіш тігінің арқасында деп біледі. Егер ол допты себетке сала ал- 
май қалса, онда секірген кезінде өзін біреу итеріп жібергенін немесе гайғақ еденде 
аягы тайып кеткенін айтуы мүмкін. Өзін-өзі ұлықтау соқыр сенімі көлік жүргізген 
кезде көп бой көрсетеді. Томенде жол-колік апатына түскен адамдардың түсіндір- 
мелері келтірілген.103 Бұл ж ағдайларда өз-өзін ұлықтау соқыр сенімі анық көрінеді:

• Телеграф  бағаны тура көлігіме құлап келе жатыр екен. Қаш нақ болганыммен, 
баған көлігімнің алдыңғы бамперіне қүлады.

• Қайдан шыга келгені белгісіз, көрінбейтін бір көлік мені соғып, із-түзсіз жоқ 
болды.

• Меп артқа жүріп келе жатып, басқа көлікке соқтығысқан кезде, көліғім ере- 
жеге сай тұрақта гоқтап түрған.

• Ж ол қиы лы сы на келген кезімде, коше бойындагы талдар коз алдымды жауып, 
дүрыс көруіме кедергі келтірді. Басқа көлікті көрмей қалдым.

• Ж үргінш і көлігімді соғып, астына кіріп кетті.

Зерттеуш ілер жақсы дүниелерді жақсы қабылдап, жамандарын да мойындай- 
тымызды керсететін коптеген дәлел жинаған. Кейбір мысалда: (1) емтиханды жак- 
сы тапсырған студенттер оз қабілетінің мықтылығынан деп біледі, ал емтиханды 
пашар тапсыруын орайсыз сүрақтар мен сәтсіздіктен көреді; (2) құмар ойын ой- 
найтындар оз соттіліктерін -  қабілетпен, ал сәтсіздіктерін кездейсоқтықпен бай- 
ланыстырады; (3 ) ерлі-зайы пты лар орқайсысы оздерініц үй шаруасына қаншалық 
үлес қосқаиын есептегсн кезде, жалны істелген жүмыс 100 пайыздан асып кетеді, 
яғни әр  адам өзін басқаға қарағанда, кобірек жұмыс істедік деп ойлайды; (4) жал
ны алғанда коп адам оз мүмкіндігін орташа адамға Караганда жақсырақ багалайды; 
(5 ) екі адамнан тұратын топ қиын тапсырманы сәтті орындаған жағдайда мақтауды 
қабылдайды, ал сәтсіздіке үшыраган жағдайда әріптесін кінәлайды; (6) студент- 
терден баска адамдардың сүйкімсіз коруініц себебін сүрагаида, олар себебін ашып 
айтпаган (яғни басқа адамның бірдеңесі дұрыс емес деп біледі), ал өздерін басқа
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біреудің жақсы көретінін естігенде, оиы өзінің жеке тұлгалық қасиеттерімеи байла- 
ныстырган.104 Энтони Гринвальд пен Стивен Блеклердің айтуынша, озге адамдар- 
дың ұсынган «мені» шын деп қабылдауга келмейді, ал өзіміздің «мен» тым жақсы 
болғандықтан, біз оған қатты сенеміз.105 Адамдар неге соқыр сенімге бой алдырады? 
Кейбір эмпирикалы қ деректерге сай келетін түсіндірме таза танымға байланысты. 
Адамдар түрлі ақпаратты актер ретінде ж әне бақылаушы ретінде қабылдайды.106 
Ерлі-зайыпты жұнтың жалпы есептегенде 100 пайыздан көп жұмыс істеген жаг- 
дайын қарастырайық. Бұл нәгиж енің себебі түрлі назар мен жадыга байланысты 
болуы мүмкін. М ысалы, мен өзімнің еден жуғанымды, әжетхананы немесе ыдыс- 
аяқ тазалағанымды есепке алып, есте сақтауым, ал сен істеген жүмысқа мән бер- 
меуім мүмкін. Ө ткен аптада торт per ыдыс жуғанымды, қоқыс шығарғанымды, га
раж тазалағанымды, ит жуындырғанымды, шоп шапқапымды есте сақтаймын. Ал 
саган келгенде, газ тазалагапыңды гана еске түсіруім ғажап емес, алайда кешкі ас 
әзірлегеніцді, үш мәрте ыдыс жуганыңды, азық-түлікке барганыңды, еденді шаң- 
сорғышпен тазалагаиыдды, қоршауды қатайтканыңды, коммуналдық төлемдерді 
толегеніңді ұмытып кетуім мүмкін. Үй шаруасына кім көбірек үлес қосқанын есеп- 
теуге келгенде, өзім ғана үй ш аруасына көбірек үақыт бөлген болып шығатыныма 
сенімдімін.

Алайда таны мдық-ақпаратты қ түсіндірме өзін-өзі ұлықтау соқыр сенімінің бар- 
лы к мысалдарын түсіндіре алмайды. М ысалы, тесті сотті және сәтсіз тапсырған- 
дар мен қүмар ойын ойнайтындарға қолжетімді ақпараттың көлемі бірдей. Оз-өзін 
ұлықтаудың басқа бір түсіндірмесі үсынылған. О л түеіндірмеге сәйкес, адамдар- 
дың «мен» концепциясы мен өзін-өзі багалауын сақтап қалу мен қорғау үшін біз 
сәйкес атрибуцияларды қолдануға ынталымыз. Бүл әдіске сүйенетін болсақ, онда 
менің өзіме көзқарасым оң болатын болса, өзімді позитивті әрскет жасайтын адам 
ретінде қабылдауым оңай болады. Сонымен бірге осы өзіндік позитивті козқарасқа 
шабуыл жасалганда, біз оны бас тартумен немесе жақсы бір сылтаумен қорғауымыз 
керек. М үндай әркетті -  «менді» қорғау деп атаймыз.

Біз белгілі бір әрекет өз-өзімізді жоғары багалауымызды сақтап калу үшін ың- 
ғайлы деп қалай айта аламыз? Қоргануга багытталган атрибуңияларга жүгінетін 
шарттарды карастырайық. Гиффорд Уири мен әріптестері107 бірқатар экспери- 
мснтте өзін-өзі үлықтауды түсіндіру мүмкіндігі келесідей жагдайларда үлгая түсе- 
тінін байқады: (1) осы іс-орекет қатты еліктірген кезде; (2 ) адам өз іс-әрекеттеріне 
жауапкершілікті сезінген кезде; (3 ) адамныц іс-әрекеті басқа адамдардың көзінше 
жасалган кезде. Қалыптасқан жағдайдан жақсы атпен шыгуга мүмкіндік болмай- 
тынын сезген кезде, адамдардың өз-озін ұлықтау атрибуциясын қолдану ықтимал- 
дыгы азаяды. Н ақгы рақ айтсақ, аудитория ақталудың орынсыз екенін аңгартады 
немесе сол ақталу болаінақ жұмысқа қатысты негізсіз үміттерге жетелейді. Басқа- 
ша айтсақ, өзін-өзі ұлықтау түсіндірмесі «менге» катысы бар жагдайларда, яғни 
«менге» қауіп төніп тұрган кезде немесе адам жақсы көрігінсі келген кезде көбірек 
іске қосылады.
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Ө зіндік  соцы р сен ім н ің  щ н ы  к,андай?  Б із ақы л ироцестерін объектілер ре- 
тінде қарастырған кезде ж әне коп адамда эгоцентристік ой мен өзін-өзі ұлықтау 
бар екенін білген кезде: (1 ) адамдар -  оз козіи  озі тұмш алаған, иррационалды , 
ақымақ, аяныш ты, заттарды  тек өз бейнесінде ғана көретін ж араты лы стар; (2) 
өзіндік соқы р сенімді қалайда жоюға тиіс деп тұж ырым ж асау оңай. М үндай тү- 
жырым ж еңілдетудің дөрекі түрі болар еді. Б ірінш іден, алды нда айтқаны мы здай, 
адамдар соқы р сенімге жиі бой алды рады , десек те біз саналы ж әне рационалды 
ойлау мүмкіндігіне иеміз. Сонымен коса, өзіндік соқыр сенім зор мақсатқа қыз- 
мет етуі де мүмкін. «Ж ақсы  іске себепші болдым» деген сенімге ие адам қиын 
мақсатқа ж ету ж олы нда қатты талпы ны п, табанды лы қ танытуы мүмкін. М үндай 
талпыныстар ж аңа ғы лы ми ж аңалы қтарға, онердің ғалам ат туы нды лары ны ц дү- 
ниеге келуіне немесе м иллиондаган адамга од ықпал егетін саяси келісімдерге 
жетелеуі мүмкін.

Осыған ұқсас нәтиже Роберт Гроув және оның әріптестері108 баскетбол ойыи- 
шыларыиа зерттеу жүргізген кезде байқалды. Гроувтың байқауынша, жедіске жет- 
кен командалар оз табысын тиянақты  себептермен байланыстырған, ал жеділген- 
дер сәтсіздікті кездсйсоктық, үзілістің орынсыздыгы секілді тұрақты емес себеп- 
терге теліген. М ұндай соқыр сенім пайдалы болуы мүмкін (тым болмаса, аз уақыт 
кана), себебі бүл жеңілген команданың психологиялы қ тұрғыда сансырамауына 
жәие қатар-қатар жеңілістен кейін де ецсе котеруіне мүмкіндік береді.

Соиымен бірге өзіндік соқыр сенімнің бұдан да маңызды уақытша пайдасы бо
луы мүмкін. М үны Ш елли Тейлор тапқан.109 Ол қайғыға таи болтан немесе траде- 
гияға жақын оқиғаларды басынан кешірген жүздеген адамнан сүхбат алған. Олар- 
дың ішінде зорлы қ қүрбандары, ісікке және өміріне оте қауіпті ауруга шалдыккан- 
дар болтан. Бүл трагедиялар адамдарды мүлде сансыратудың орнына, оларға жаңа 
омір сыйлаған. Бұл әсіресе аурудан сауыгуга мүмкіндіктерін әсіре оптимизммен 
баталаган немесе «болашақта қүрбан болмауымызды өзіміз қадағалай аламыз» деп 
ойлаған адамдардыц басынан өтксн. «Трагедиялы қ кедерғілерді жедіп шыға ала- 
мыд» деген сенімнід болуы (сенім тіпті иллю зия болгад жағдайда) -  өте тиімді ем 
жолдарын таддауга жоде өмірлік күйзеліспен күресуге мүмкіндік беретід бейімдік 
стратегиясыд дамытуға жол ашқан. Бұл талпыныс адамныд жалды өміріиід жакса- 
руына алыд келген.

М артид Селигм ан110 өз зергтеулерідде «үтылу -  тек жолы болмаудыд нәтижесі, 
оды талпыныс дед қабілеттід күшімен жеңуғс болады» деген оптимистік ойлау сти- 
лі одад да жақсы жетістіктерге, жақсы денсаулыққа ж әне озінід перспективаларын 
жақсы көруғе алып келетінід адықтагад. Қысқаша айтатыд болсақ, эгоцентристік 
ой мен өзін-өзі үлықтау атрибудиялары ны д пайдалы тұсы код. Сонымед бірге бүл 
позитивті салдардыд оз қүны бар екепід есімізде үстауымыз керек. О ныд қүны -  
өзіміздід ж әне әлем нід бұрмаланған бейнесі.

Байқағадымыздай, бүрмаланған әлем нің бсйнесі өзімізді және оз әрекетімізді 
ақтад алудан туындайды. Ө з әрекетімізді интерпретациялау ж әне мағынасын өз-
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гертуге талпыну арқылы, біз жоғары моральды ж әне саналы адамдардың қатары- 
на қосылғымыз келеді. М ен үшін әлеуметтік жануардың ең ғажайып қасиеттерінің 
бірі -  өзімізді мейірімді жоне саналы адам ретінде көруге деген қажеттілік. Көгт 
жагдайда бұл қажеттілік нс мейірімді, не саналы деп атауга келмейтін әрекеттерге 
әкеледі. Өзін-өзі ақтап алуға деген қажеттіліктің маңызы өте жоғары. Біз сол себегі- 
тен бұл тақы рыпқа келесі тарауды арнадық.
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5

Өзін-өзі ақтау

Коз алдымызға мынадай жаідайды елестетіп көрейік: Сэм есімді жас жігітке гипноз 
жүргізілді. Гипнозшы Сэмге барлық шара біткен соң, сагат 4:00 болган сәтте мына 
тапсырмаларды орындайсыц деп сендірді: (1) шкафтан өзінің сырт киімі мен аяк 
киімдерін алый кию; (2) қолшатырды алу; (3) супермаркетке дейін сегіз көшсні жү- 
ріп өтіп, ол жерден алты ботелке виски сатып алу; (4) үйге қайтып келу. Өз пәтеріне 
оралған соң, Сэмніц «қамаудан шығарылып», өз қалпына келетіні түсіндірілді.

Сагат төртті соққан сәтте Сэм ш кафқа барып, сырт киімі мен аяқ  киімін алып, 
қолшатырын үстап далага шығады да, виски әкелуге бет алады. Б үл  өзі -  қисыисыз 
тапсырма. Олай дейтініміз: (1 ) күн райы аш ық -  аспанда тіпті бұлт жоқ; (2) жақын 
жерде спирттік ішімдіктер дүкені бар, онда виски сегіз көшеден кейінгі супермар- 
кеттегімен бірдей бағада сатылады; (3 ) Сэм іш імдік ішпейді.

Сэм үйіне келеді, есікті ашады, пәтеріне кіреді де, «транс» күйден шыгып, плащ 
пен кебіс киген, бір қолында қолшатыр, бір қолында ботелке толы дорбасы бар өзін 
көреді. Сэм бір сәт абыржып қалады. О ны ң гипнозшы досы:

-  Сәлем, Сэм, сен кайдан келдің? -  деп сұрайды.
-Ә -ә... дүкеннен.
-  Не сатып алдын?
- М-м... э-а... мына вискиді сатып алған сияктымын.
-  Бірақ сен ішпейсің ғой, солай емес пе?
-  Иэ... бірак. • • алдағы апталардың бірінде қонақ шақырайын деп едім. Достарым 

келеді.
-  Олай болса сен неге плащ кидің, далада жауын жауып тұрган жоқ кой?!
-  Ә-ә... казір ауа райы бір сәтте өзгеріп сала береді. Керек болып қалар дедім.
-  Бірак аспанда бұлт жок қой.
-  Аяқасты кұбыла салуы мүмкін.
-  Айтпақшы, сен вискиді қай жерден сатып алдың?
-  Оны ма? Әлгі... супермаркеттен.
-  Неге сонша алысқа баргансың?
-  Күн райы жақсы болып тұр, серуендеп жүріп келейін дедім.
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Адамдар өз іс-әрекетін, сенімдері мсн сезімдеріп ақтап алуға қашаида ынталы. 
Олар бір нәрсе жасағанда, өз әрскстінің дұрыстығы мен қисы нды  екеніне мүмкін- 
дігіише озіи (озгелерді) сендіруге тырысады. Сэмнің түсініксіз әрі мағынасыз қы- 
лықтарының нақты себебі болды : ол гипноздалған еді. М ұны білмегендіктен, ақыл- 
га сыймайтын іс-әрекетін ақтап алғысы келіп, өзін де, досып да осыны ң бәрін белгі- 
лі бір жүйеге сүйеніп, саналы түрде істедім деп сендіргісі келді.

2-тарауда айтылғаи Стэнли Ш ехтер мен Джерри Сингердің эксперименттеріп 
осындай жүйе бойынша түсіндіруге болады. Естеріңізге салсақ, зерттеушілер сына- 
лушыларга адреналин салған болатын. Дорі салғаннан кейін симптомдар (жүректің 
тез соғуы, алақаиныц терлеуі, қолдың дірілдеуі) болатыны алдын ала ескертілген 
сыналушылар симптомдар байқалғанда бәрін түсінді. «Бүл сапынған дәрінің әсері 
гой». Б ірақ осы препараттың салдары туралы ескерту алмағандарда симптомдардың 
ыңғайлы, қисынды түсіндірмесі болмады. Десе де олар бүл симптомдарды түсінбей 
қалган жоқ; олар қоршаған ортаның әлеуметтік әсеріне қарай не ерекше бақытты, не 
ашулы екендеріне көз жеткізіп барып түсіндіругс тырысты.

Ө зін-өзі ақтау концепциясын кеңірек магыпада қарастыруға болады. Сіз зілзала 
аймағына таи болдыңыз. Айналацызда үйлер қирап, адамдар жарақаттанып, мерт бо- 
лып жатыр. Қатты қорқып тұрғаныңыз айтпаса да түсінікті. Осы қорқынышты ақтап 
алудың қажеті бар ма? Әрине, жоқ. Айналаңызда айгақ кон; зардап шеккен адамдар 
мен қираған үйлер қорқынышыңыздыц жеткілікті себебі бола алады. Енді жер сілкі- 
нісі көрші қалада болды делік. Сіз денеңіздің дірілдеп кеткеиін байқайсыз, қаладағы 
үйлердід түгелге жуы қ қирағаны жайлы әңгімелерді естисіз. Қатты қорқын тұрсыз, 
бірақ сіз жермен-жексен болган аймақта емессіз; өзіңіз де, айналаңыздағы адамдар 
да зардап шеккен жоқ, сіз тұратын қаладағы үйлер де қирамаган. Осы қорқынышты 
ақтап алу қажет пе? Ио. Ш ехтер-С ингер экспериментіндегі себсбін түсінбесе де, ад- 
реалиннің денесіне тигізген әсерін сезінгеи адамдар тәрізді, сондай-ақ үстіне -  плащ, 
аягына кебіс киген гипноздалган Сэм секілді, сіз де өз әрекетіңіз бен сезімдеріңізді 
ақтап алуға ынталы болар едіңіз. Бүл жагдайда сіз жақын маңайдан қорқынышты 
ештеңе көрмейсіз, сондықтан ақтап алатын себен іздеуге тырысасыз.

Бұл -  «осылай болуы мүмкін еді» деген болжаммен айтылған мысал емес. Апат 
Үндістанда болды. Зерттеушілер зілзаладан кейін ел ішіне таран кеткен қаңқу сөз- 
дерді сараптап, талдау жасады. Алынган мәліметтер таңғалдырды. Үндістандык гіси- 
холоғ Джамуна Прасад1 көз жеткізгендей, корші ауылда апат болганда, сол ауылдың 
тұрғындары жер асты қозғальгсгарын сезінді, бірақ олар қауіитің дәл озегінде емес 
еді. Олардыд арасында апат қаупі туралы қауесет өршіді. Бүл ауылдыд тұрғындары 
топан су қаптап, 26 ақпан күні су гасқыны болатыды туралы қауесеттерге сенді. Ай 
түтылған күні тағы да қатты жер сілкінісі болады; жақын күндері алапат дауыл со- 
ғып, бүдан да қорқынышты апаттар болуы мүмкід деп үрейлснді.

Ә лемнід қай түкпірідде болмасыи адамдар неліктен осындай сыбыстарды ой- 
дад шыгарып, соған оздері сеніп, өзгелерге таратуға қүмар? Ә лде мұндай адамдар 
мазохистер ме? Немесе параноиктер ме? Әриде, мүддай қауесеттердід ел-жұртты
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тыиыштандырып, төніп тұрған қауіп-қатердің бетін қайтармайтыны анық. Ендеше, 
бұны төмендегіше түсіндіруге болады: ол адамдар қатты қорыққан, бірақ бойларын- 
дағы үрейді нақты себептермен түсіндіре алмайтындықтан, ақталу үшін ойдан неше 
түрлі себептер ойлап тапқаи. Ел алдында ақымақ көрінгісі келмеген. Сөйтіп, өздсрі 
ойлаи тапқан себспкс өздсрі де сснгсн. Ал, шындығында, циклон таяп қалган болса, 
көзіміз шарасынан шыға қорқуымыз заңдылық емес гіе? Аталмыш оқиғаны дәл осы- 
лай түсіндіруге Дургананд Сипхтің2 қауесеттерді зерттеулерінің нәтижелері дәлел 
бола алады. Синх үндінің бір ауылындағы осыған ұксас табиғат құбылысыныц сал- 
дарынан тараған қауесеттерді зерттеген. Прасад нен Синхгің зсрттеулеріндегі басты 
айырмаш ылық -  Сиих апаттап зардап шегіп, қиындыққа душар болған адамдардың 
арасында болып, зерттеу жүмыстарын жүргізген. Олар қатты үрейленген. Үрейле- 
нуге себеп жеткілікті болғандықтан, ойдан себеп тауып, ақталуға тырыспаған. Сон- 
дықтан «алдагы уақытта осындай апат тагы да қайталанатын корінеді» деген қаус- 
сет таратпаған. Болган жайды осірелеп баяндамаған. Керісінше, көціл жұбататын 
әңгімелер айтқан. М ысалы, су құбырлары жақын арада қалпына келтіріледі деген 
(жалган) әңгіме тараған.

Леон Ф естингер осындай зерттеу нәтиж елерін жинақтап, кейін оны когнитивті 
диссонанс? теориясы  деп атап, адам мотивациясы теориясының негізі ретінде кол- 
данган. Бүл -  аса қарапайым теория болганымен, колданылу ауқымы кең. Негізі, 
когнитивті диссонанс дегеніміз -  индивидтіц бойыпда бір мезетте психологиялық 
тұрғыда бір-біріне қарама-қайш ы скі когницияның (идеяның, козқарастың, үста- 
нымның, пікірдің) пайда болуынан туы ндайтын ж айсыздық күйі. Басқаша айтқан- 
да, бір когниция екінш ісін қабылдамаса, диссонансты күйге түсіреді. Когнитивті 
диссонанс ж айсы з күйге түсіретіндіктен, адамдар оны болдырмауға тырысады. Де- 
мек, ашығу нсмесе ш өлдеу сияқгы  бсйжай күйге түсіретін процестерге үксас, бір 
ерекшелігі ф изиологиялы қ қажеттіліктен емес, когнитивті жайсыздықтан туады. 
Қарама-кайш ы екі идеяны үстану -  «сандырақ», экзенциалист философ Альберт 
Камю адамзат өз тірш ілігінің қүр бос «сандырақ» емес екеніне сендіруге тырысу- 
мен өмірін өткізеді деп түжырымдаі ан.

Біз өзімізді өміріміздің бос сандырақ емес екеніне қалай сендіреміз; когнитивті 
диссонансты қалай жеңеміз? Тек екі кош ициям ы зды ң арасындағы алшақтықты жа- 
мау үшін жаца когниция* қосып, біреуін немесе екеуін де озгерту арқылы жеңеміз.

Осы жерде бәріңізге таны с бір мысал келтіре кетуіме рүқсат етіңіздер. Мәселен, 
темекі шегіп жүрген адам темекінің окне обырына ж әне басқа да ауруларға шал- 
дықтыруы мүмкін екепін дәлелдейтін баяидама жасады делік. Ол адам диссонанс
ты күйге гүседі. Яғни «М ен темекі шегемін» деген когнициясы «Темекі шегу обыр 
ауруын тудырады» деген когнициямен диссонансқа әкеп соғады. М үндай жагдай-

* Бүған дейінгі тарауда біз сенім мен көзкарас адамның жүріс-тұрысының айнасы емес екеніне 
көз жеткізген болатынбыз, яғни жүріс-түрыс сенім мен көзкарасқа ылғи сай келе бермейді. Бүл жерде 
біз коптегеп адамныц оз сенімі меи көзкарасы жүріс-түрысына сәйкес болуы тиіс деп ойлап, сенімі 
мен көзкарасына сай келмеген жүріс-түрыстарын актап алуға асык екеніп мецзеп түрмыз.
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дағы диссонансты жеңудің ең тиімді жолы -  темекі тартуды доғару. Ягни «Ш ылым 
шегу обыр ауруын тудырады» когнициясы «М сн темекі шекпеймін» дсген когни- 
циямен үйлесімді.

Адамдардың копшілігі үшін темекіні тастау одай емес. М әселен, Сэлли есімді 
жас келіншек темекіні тастай алмай жүр. Диссонансын жеңу үшін оның не істеуі 
мүмкін? Алдымен, «Ш ылым шегу обыр ауруын тудырады» деген когницияга зер 
салуы ықтимал. Оған күм ән келтіруі де мүмкін. М ысалы, эксперимент жүзіндегі ай- 
ғақтардың рас екеніне шүбәмен қарайтын шығар. Оған қоса, темекі тартатын зиялы 
адамдарды есіне алып, Дебби, Николь, Л арри сияқты лар тартса, демек, темекі сон- 
шалықты қауіпті емес деп ойлауға тырысады. Ф ильтрлі темекіге ауысып, фильтр 
обыр ауруын тудыратын заттарды сүзіп қалады деген алдамшы оймен озін-озі жүба- 
туы мүмкін. Ақырында, темекінің қаупіне қарамастан, ез қылығын «сандырақтан» 
ақтап алу үшіғі темекі тартумеғі үйлесім табатын тағы бір когғшция ойлап табады. 
Осылайша, Сэлли темекі тартудың жағымды жағын ойлай бастайды; яғни теме- 
кі тарту ләззат сыйлайты н демалыс ретінде өте қажет нәрсе, «омірім қысқа болса 
да, лоззатты шақты бастан кешейін» деп ақталады. Сонымен қатар темекінің кау- 
пін біле түра, алдамш ы романтикалы қ сезімге берілігі, темекіні мақтауы да мүмкін. 
М үндай қы лы қ обырға қарсылық сезімін «сандыраққа» айналдырып, диссонасты 
күйден арылтады. Енді ол темекі шегудің маңызын әсірелеуі ж әне темекінің қаупін 
когнитивті түрде азайту арқылы өз қылыгын ақтап алды. Ал, расында, Сэллиде жаца 
козқарас қалыптасты немесе бүрынғы козқарасына өзгеріс енді.

1964 жылы А Қ ІІІ-ты ң Бас хирургыньщ  баяндамасынан соң халық арасында 
темекі обыр ауруын тудыратыны жайлы жаңа дәлелдерге көзқарасын білу үшін 
сауалнама4 жүргізілген. Темекі тартпайтындар баяндама деректеріне көбірек се- 
ніпті, олардың тек 10 пайызы гана темекі мен обыр дерті арасындагы байланыс әлі 
жеткілікті түрде дәледенбеген деп жауап берген, бірақ бұлай жауаи берушілердің 
баяндамада келтірілген деректерге сеибеуіне еш себеп болмаган. Ал темекі тарта- 
тындардың ж ауаптары мүлде басқаша.

Темекі шегу -  оңайлы қпен арыла алмайтын зиянды әдет; темекі тартатындар- 
дың тек 9 пайызы ғана темекіні тастаған. Темекі тартатындар өз қылықтарын ақ- 
тап алу үшін баяндамаға сенімсіздік білдірген. Тіпті келтірілген деректерді жоққа 
шығарган: темекіні үнемі тартатындардың 40 пайызы темекінің обырға катысы дә- 
лелденбеген деп санаған. Онымен коса, тура жауаптан қашқалақтап: «өмірде темекі 
тартудан да үлкен қауіптер бар, обырмен темекі тартатындар да, тартпайтындар да 
ауырады» деп жауап беріпті. М үндай жауап берушілер екі есе коп болған.

Темекінің денсаулығы на қаупі жайлы естіген темекі тартуш ылар диссоғіанс- 
тарын темекіні сирек шегу арқылы жеңуге болады деп есептеғен. Б ір зерттеулер5 
көрсеткендей, күиіне бір қораптан екі қораиқа дейін темекі інегетін 155 адамның 60 
пайызы өздерін -  «темекіні орташ а мөлшерде шегушілерміз», ал калган 40 пайы
зы «коп мөлш ерде шегушілерміз» деп санаған. Өзін-өзі бағалаудағы мүндай айыр- 
маш ылықты қалай түсінуге болады? Н әтижесінде «орташа мөлшерде тартамыз»
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дейтіндер «көп мөлшерде шегеміз» дейтіндерге қарағанда, темекінің патологиялық 
зияпы жайлы көбірек білетін болып шыққан. Ягни кейбір темскі тартуш ылар кү- 
ніне бір-екі қораптың онша зияны  ж оқ деп ойлау арқылы өз диссонанстарын жеңе 
білген. Ал «орташа», «коп» дегендер -  субьективті ұғымдар.

Әлі темекінің дәмін татгіаған жасөспірім қызды елестетіп көріңіз. Бас хирургтің 
баяндамасына сол қыз сенср ме еді? Сауалнамаға қатысқан темекі тартпайтыядар- 
дыц көбі сияқты  сенері анық. Баяндаманың дәлслдсрі объективті, дерек көзі сену- 
ге тұрарлық, ягни сснбсуге себеп жоқ. Б ірақ бар мәселе -  осында. Кітабымыздың 
алдыңғы тарауларында адамдар өз ісін дұрыстап шығуга ұмтылатынын айтып өт- 
кенбіз, демек, көзкарастар мен құндылықтар дұрыс болып жатса, жалпыға ортақ 
игілікке айналады. Адамдардыц дәл осы дұрыс іске деген ұмтылысы басқалардың 
әрекеттеріне назар аударуға, сарапшылардың кеңестеріне құлақ асуга, сауалнама 
жүргізушіге дүрыс жауап беруге итермелейді. Бүл -  рационалды, яғни ақылға қо- 
нымды әрекет. Дегенмен осындай рационалды орекет жасауш ыларга қарсы бағыт- 
талған күштер де бар. Когнитивті диссонанс тсориясы адамзатты рационалды тірші- 
лік иесі емсс, рационализациялауш ы  тірш ілік иесі ретінде сипаттайды. Осы теория- 
ның тұжырымдамасына сәйкес, біз, адамдар, ісіміздің қанш алықты дүрыс екенінен 
гөрі, сол ісіміздің дүрыс (ақылды, оңтайлы, жақсы) екеніне өзіміздің қаншалықты 
сенетінімізге ерекше мән береді екенбіз.

Кейде ісіміз дүрыс болсын деп ты рысуымыз бен сол ісіміздің дүрыс екеніне өзі- 
мізді сендіруге ты рысатынымы з үндестік тауын жатады. Өзі темекі тартпайтын орі 
«темекі шегу окне обырына душ ар етеді» деген пікірмен оңай келіскен жасөсіпірім 
қыздың қылығы -  осыныц дәлелі. Темекінің окне обырымен байланысына коз жет- 
кізін, содан кейін темекі шегуді қойып кеткен темекі тартуш ының қылыгы да осы
ныц айгагы. Кейде диссонансты жеңу қажеттілігі (өзініц  ісінің дұрыс ж әне жақсы 
ексніне көз жеткізу қажеттіліғі) әдеттен тыс иррационалды әрекеттерге алып келіп 
жатады. М әселен, коптеген адам темекіні тастауға тырысқанмен, тастай алмады. 
Сондай кезде олар не істейді? «Өміріме қауіпті екенін білсем де, темекі шегуді қоя 
алмаймын. Ажалым темекіден болса, көріи алдым» деген байламға келеді деп ой- 
ласақ, қателесеміз. Әсте олай емес. О лар енді диссонанстарын баска жолмен жеңу- 
ге, атап айтқапда, темекі тарту анау айтқандай зиян  емес екеніне сенуге тырысады. 
Осы орайда Рик Гиббонс пен әріптестері6 темекіні тастау үшін клиниканы ң қыз- 
метіне жүгінген «көи мөлшерде» темекі шегушілер бірш ама уақыттан кейін темекі 
шегуді қайта бастап, тіпті бүрынғысынан да кобірек шегетін болғанын және бұдан 
кейін олар темекінің зияны  жайлы ойлағысы да келмейтінін байқаған.

М үндай өзгеріс немей байланысты болуы мүмкін дейсіз бе? Б ір  адам темекіні 
тастау ж айлы мацызды бір шешім қабылдады делік. Кейін сол шешімін орындай 
алмады. М ұндай жағдайда оиыц «күштімін, ұстанымыма берікпін» деген сеніміне 
кауіп төнеді. Бұл диссонансқа алып келеді. Ал дисонансты  жеңіп, сенімділігін 
калпына келтірудіц бір жолы -  егер өкпесіне жаны аш ымаса -  тем екінің  зиянына 
мән бермей, бұрынғы әдетін қайтадан жалғастыру. Бұл тұж ы ры м ы м ы зға «Ж аңа
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жыл уәдесіне» қатысқан 135 студентке ж асалған ауқымды зерттеудің нәтиж есі 
дәлел бола алады.7 У әдесін бүзғандар -  темекіні тастау, арты қ салмақтан арылу, 
шынығу сияқты  -  уәдесінде тұра алмаганы үшін алғаш ы нда қагты ыцғайсызда- 
нын жүрген, бірақ арада біраз уакы т өткен соң уәделерінің  маңызын төмендете 
сөйлей бастаган. Ө кініш тісі, уәдесінің  маңы зы н тем ендете отырып, өздерін-өз- 
дері жұбатқанымен, осыдан кейінгі іс-әрекеттерінде сенімсіздік пайда болыпты. 
Дәл сол сәтте оздерін-өзі алдарқаты п, көңілдерін демегендей болса да, болаш ақта 
темекіні тастап кету мүмкіндіктері төмендей түскені белгілі ғой.

М ақсатыңа жете алмаған жағдайдағы диссонансты жеңудің жалгыз жолы осы 
ма? Ж ок. Альтернативті көзкарас -  бәлкім, онша қолайсыз да емес шығар -  мақса- 
тыңызға қол жеткізуіңізге кедергі болуы мүмкін. М әселен, темекіні толы к тастай 
алмағанмен, бұрынғыға Караганда сирек тартып жүрген адам оз үмтылысының нә- 
тижесін жецілістен гөрі, іш інара жеціс ретінде багалауға бейім болады екен. Себебі 
мүндай нәтиж е оны «болаш ақта темекіні біржолата тастауга шамам келеді» деген 
ойға жетелейді. Өзіне-озі бага бергенде де, темекіні үзілді-кесілді қойып кете алма- 
ған айыбын біраз жеңілдегкендей күй кешеді.

Темекі тақырыбында сәл кідіріп, мысал ретінде мынадай әңгіме айтқы мы з ке- 
ліп отыр: сіз темекі өндіретін үлкен компанияның жоғары лауазымды қызметке- 
рісіз, сондықтан да темекі інегу мәселесінде өз көзқарасыңыз бар. Сіздің жұмы- 
сыңыз -  миллиондаған адамға темскі шыгару, соны жарнамалау ж әне сату. Егер 
темекі обыр дертіне душ ар ететіні рас болса, сіз де осыншама адамның сырқаты мен 
өліміне кінолілердің бірісіз. Осындай ойға келу диссонанстың ауыр деңгейінс алып 
келуі мүмкін: «Тортіпті де мейірімді адаммын» деген когнидияңыз «М ыңдаған 
адамның ажалынан бүрын көз жұмуына себепші болып жүрмін» деген когниция- 
ңызға қайшы келіп тұр. Бұл диссонансты жеңу үшін темекінің зиян еместігіне сену- 
ге тырысуыңыз керек; «темекі -  обыр дертінің себепшісі» деген таудай дәлелдерді 
теріске шығаруга тиіссіз. Сондай-ақ адамгершілігі мол, парасат-найымы жоғары 
адам екеніцізді дәлелдеу үшін еш айгакқа сенбейтініцізді дәлелдеп, өзіңіз де темекі 
шегетін боласыз. Тіпті қажет болса, темекінің адам үшін пайдалы екеніне де сенесіз. 
Ақылды, данагөй екенідізге озіңізді-өзіңіз сендіруіңіз үшін денсаулығыңызға кесірі 
тиетін, ақылга сыймайтын істерге де барасыз.

Бүл талдаулардың гажаптығы сонша, оларға мүмкін емес сияқты. 1994 жылы 
Конгресте темекі шегудің зияны  талқыга түсті. Сол отырыста темекі өндіретін үл- 
кен компаниялардың жогары лауазымды өкілдері өздерінің темекі шегетінін және 
темекінің зияны  мен темекіге тәуелділік -  бейнеойындар ж әне Твинки бисквитіне 
тәуелділік пен солардан келетін зияннан көп емес екенін айтқан.

Содан кейінгі, 1997 жылгы отырыста АҚИІ-тыц жетекш і темекі ондіруші ком- 
паниясы ны ң президенті ж әне атқаруш ы директоры Д ж еймс Дж. М орган: «темекі 
ф арм окологиялы к тәуелділікке апарып соқпайды, -  деп мәлімдейді. -  «Қараңыз! 
М аган мармелад ұнаса, мармелад жеймін. Ж емеген кезде, аңсап түрмаймын», -  
деді М орган, -  «М ен сол мармеладка тәуелді болып қалмадым гой».8 Көпш ілік-

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе
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тің иікірін бұлай теріске шығару тосын қүбылыс смес. Осыдан қы рық жыл бүрын 
Washington Post’s газетінің ж аңалы қтар қызметі төмеңдегідей мақала жариялаган 
болатын:

«Джек Ландер үстелінде жатқан екі «Мальборо» корабының бірінен бүгінгі оты- 
зыншы темекісін алып, тұтатып жатып, темекінің обыр мен эмфиземаға алып келе- 
тіні жайлы баяндамаларға сенбейтінін айтты. Ол жаңа ғана АҚШ Philip Morris ком- 
паниясының жаңа темекісін нарыққа шығарған және соның келешегіне кэміл сеніп 
отыр. Жаңа маркалы темекіні жақын арада Құрама Штаттар халкына жарнамалауға 
10 миллион долларын сарп еткен, ол ар-ожданы алдында ұяла ма екен? «Онда тұрған 
ештеңе жоқ», -  деді Philip Morris компаниясының сауда жөніндегі вице-президенті 
Ландер. -  «Елдегі ересектердің жартысына жуығы темекі шегеді. Олар үшін бұл -  
қажст тауар. Мен тек сұраныстарын қамтамасыз етіп отырмын... Медицина мен ғы- 
лыми институ гтардыц зертгеулері бар, солардың күйзеліс теориясына сүйенсек, көіі 
адам күйзеліске түскен кезде темекі шегіп жеңілдемесе, тіпті жайсыз күйге түседі 
екен. Сонымен қатар темекінің айтылып жүрген ауруларға мүлде катысы жоқ екенін 
дәлелдейтін зерттеулер де баршылық». Ландердің айтуынша, ол осы бір бәсекеге 
толы бизнесте өз қызметін абыроймен аткарып жүргеніне риза, Philip Morris ком- 
паниясының ең танымал Мальборосы жақында гана American Tobacco компания- 
сын басып озып, Америкадағы сатылым жағынан №2 темекі маркасы атанып отыр 
(Р.Дж. Рейнольдс әлі де №1). Ендеше, жаңа марканың қажеті қанша еді? Сатылым 
үшін, -  дейді Ландер. Тұла бойын Американың жаңа темекі маркасын жарнамалау- 
ға деген шабыт кернеп гүрған Ландердің болжамы бойынша, бұл марка алдағы 12 
айдың ішінде Америка нарығының 1 пайызына ие болуы тиіс. Бір пайыз дегеніміз -  
шамамен 5 миллиард дана темекі, яғни АҚШ «Philip Morris» үшін қыруар табыс».9

Бәлкім, Джеймс М орган мен Дж ек Л андер өтірік айтып отырған шыгар. (Ойлап 
қараңыз, компапияпыц директоры өтірік айтып отыр!) деп ойлаймыз. Б ірак бәрі 
біз ойлаганнан күрделірек сияқты. М еніңше, олар соцгы 10 жыл ішінде өздерін- 
өздері алдаумен болтан.10 Егер мен де өз көзқарасым мен идеяма берік болсам, кез 
келген қарама-қайш ы козкарасқа күмәнмен қарар едім. М үндай жатдайдың нақты 
мысалы ретінде, Х айла-Болы пп оқиғасын айтуга болады. 1997 жылы Калифорния- 
ның Ранчо-С анта-Ф е қалаш ығыныц маңында «Ж аннат қақпасы» атты беймәлім 
бағыттағы діни үйымньщ  өзін-өзі олтірген 39 мүшесінің мәйіті табылған.

Бірнеш е апта бүрын осы ұйымның бірнеше окілі арнайы дүкеннен Хайла-Бо- 
лыпп кометасы мсн өздері кометаның ізінен келс жатыр деп сенген ғарыш кеме- 
сін кору үшін жогары сапалы қымбат телескоп сатып алыпты. Олар комета жерге 
жақындаган кезде өздеріне қол жүмсау арқылы «жер кебіндерінен» (гәндерінен) 
сытылып шыгып, гарыш кемесіне ілесіп кетуге тиіс болған. Телескопты сатып ал- 
ған соң, бірнеше күннен кейін дүкенге кайтып әкеліп, кері қабылдауын өтініпті. 
Істің мәнісін сүраған менеджерге: «Телескоптың ақауы бар. Кометаны коре алдық, 
бірақ ізіндегі ғарыш кемесін көрс алм ад ы қ»- дегеп. Ш ып мәнінде ешқандай тарыш 
кемесі болмаған еді. Б ірақ сіз ғарыш кемесінің бар екеніне кәміл сеніп, сол кемеге
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міну үшін өлімге даяр болсаңыз, тіпті телескоп сол кемені көрсете алмай түрса да, 
мәселе -  телескоптың ақаулығында.

Б үл -  ойланды раты н оқига. А лайда ғы лы ми түрде дәлелденбегендіктен , на- 
нымды бола алмайды. Темекі туралы  мы салка қайта оралсақ, мистер М орган мен 
мистер Л андер тем екіиің  зиянды  екенін біле түра, өтірік айтуы әбден мүмкін. 
Сол сияқты , Л андер өзі темекі бизнесімен айналы сқанка дейін де тем екінің  адам- 
ға пайдасы ны ң зор екеніне сенген болуы да мүмкін. Енді осы тұж ы ры м дарды ц 
бәрі дүрыс болған күннің өзінде темекі сатудан түсетін қы руар табыс диссо- 
нансқа алыи келмейтіні анық. М ұндай ж агдайда көзқарасты ң бұрмаланган кезі 
болды. Д әл  осындай жакдайға 1950 ж ы лы  Б арқы т лига ф утбол ком андалары ны ң 
ойы ндары нда куә болдық. «П ринстон» мен «Д артмут» ком андалары  арасындағы 
мацызды кездесу қары м та ойын еді. О йы нны ң қары м талы қ сипаты көп үзамай 
алаңда да көрініс тапты; бүл кездесу екі ком анда тарихы нда ең дорекі де әділет- 
сіз ойын ретінде есте қалды. «П ринстонны ң» ш абуылш ысы «О лл-А м ерикан» 
ком андасы ны ң қорғауш ысы Д ик Казмайер еді; ойын бары сы нда «Дартмуттың» 
ойы нш ы лары ны ң коздегені Д ик Казмейерді ойы ннан шыкарып тастау екені 
белгілі болды. Доп қолы на тисе болды, бәрі соған ж абы ла кетіп, құлатып, жа- 
рақаттап тастайты н. А қырыида мүрны сы ны п ойыннан шығуға м әж бүр болды. 
Д егенмен «П ринстон» командасы  да мүны ж ауапсы з қалды рмады , К азм айердің 
ж арақаты нан кейін көн үзамай, «Д артм утгы ң» бір ойы нш ы сы ны ң аяғы  сыныи, 
ойыннан шығын қалды. О йы н барысында алаңда тағы бірнеш е қақты ғы с болып, 
екі ж ак та біраз ж арақат алды.

О йы ннан кейін, біраз уақы т өткен соң «Дартмут» пен «П ринстонның» психо- 
логтері11 Альберт Х асторф  пен Хэдли Кентрил екі оқу орны на барыгі, студенттерді 
жинап, ойы нны ң бейнеж азбасын көрсеткен. Студенттерге бейнеж азбаны объек- 
тивті түргыдан қарап, әрбір  ереже бұзы луы на назар аударып, қалай болтаны және 
кім кінолі екенін жазып отырука нүсқау берілген. Ө зіңіз де ойлаканыцыздай, екі 
университет студенттерінің ойынға козқарастары нда үлкен айы рм аш ы лы қ бо- 
лыпты. Әр ж ақ өз командаластарын қарсы тарапты ң әділетсіз ереже бүзуыны ң 
қүрбаны ретінде есіркен, оларка ереже бұзуш ы ретінде қарамауга ты рыскан. Көз- 
қарас айырмаш ылыгы аз болмакан: Принстон студенттері «Дартмут» ойынш ы ла- 
ры тарапынан болған ереже бұзу ж агдайлары н екі есе көбірек байқакан, Дартмут 
студенттері де ойынка П ринстон студенттері сияқты  қараган. Адам жай ғана ақ- 
парат сіңіруш і емес. Адамның ақиаратқа көзқарасы  меи оны қабылдауы сенімі- 
не байланы сты болады. Адам озіндегі диссонансты  ж еңу үшін объектив әлемді 
бүрмалауга бейім. Ал бұрмалау тәсілдері мен карқы ны н алды н ала болж ап білуге 
болады.

Арада бірнеше жыл өткен соң откір тілді әртіс, әлеуметтік шешен Л енни Брюс 
(оның ешқашан когнитивті диссонанс теориясы  туралы оқымаканына сенімдімін) 
1960 жылғы Ричард Н иксон мен Джон Кеннеди арасындағы нрезидентке сайлау 
науқанын тамендегіш е сипатгайды:
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Ү міткерлердің жарыссөзін Кеннедидің жақтастарымен бірге көрген болсам «Ник- 
сонның үнін өшірді!» деген пікірді естіген болар едім. Сосын келесі бөлмеге кірсем, 
Никсонның жактастары «Кеннедидің сазайын тарткызды емес пе?!» дер еді. Сол 
кезде екі жақтың да өз үміткерлерін жаксы көретінін байқаймын, тіпті үміткер ашық 
түрде, камераға тура карап тұрып: «Мсн ұрымын, алаяқпын, естіп тұрсың ба? Мені 
президенттікке ұсынғаның -  оңбай алданганың!» дссе де мейлі, жақтастары: «Міне, 
нагыз шыншыл адам! Осы ерлігін мойындауымыз керек! Бізге керек президент-  
осы кісі!» дер еді.12

Адам озіпіц тілегі мен сеніміне қайшы келетін нәрсені естігісі де, көргісі де кел- 
мейді. Ерте заманда жагымсыз хабар естірткен адамды олтіріп тастайтын болган 
екен. Осындай жагдайдың біздің заманымыздагы корінісі -  бүқаралық ақпарат қү- 
ралын диссонансқа алып келетін материал ж ариялағаны үшін кінәлау. Мысалы, 
1980 жылы Рональд Рейган президент сайлауына түскенде, Time журналы оның 
сайлауалды науқанына талдау жасаған. Талдаудан кейін редакцияға Рейганның 
жақтастары мен қарсыластарынан ашу-ызага толы әр түрлі хаттар келген.Төменде- 
гі екі хатты салыстырып қараңыз:13

«Лоуренс Барреттің үміткер Рональд Рейганнын сайлауалды науқаны жайлы ма- 
каласы (20 казандағы) тіпті жалған, оны оздеріңіз де білесіздер. Біреу жайында мұн- 
дай жалған ақпарат беруге ұялсаңыздар етті!».

«Нағыз Рональд Рейган» жайлы макалаңыз тіпті масқара. Одан да Рейганға бі- 
рауыздан қолдау көрсете салмадыңыздар ма? Баррет Рейганның басты кателіктерін 
жасырып, «нагыз» Рональд Рейганды біздің бар мәселелерімізді иіешіп тастайтын 
жан сияқты көрсетіпсіздер».

Мүндай хаттардыд мазмұндарының қарама-қайніылығы тек сол 1980 жылғы 
сайлау пауқанында ғана кездескен жайт емес. Клиптопныц жақтастары мен қар- 
сыластары арасында да, Дж. Буш ты ң жақтастары мен қарсыластары арасында да 
осылай болған. Ш ындыгында, әр 4 жы л сайып осылай болып тұрады. Алдағы пре
зидент сайлауы кезінде сүйікті журналыңда басты үміткер жайлы мақала жария- 
ланғаннан кейінгі келіп түскен хаттарды тексеріп көруіңе болады. Ол хаттардан да 
осыган ұқсас көзкарастарды табасың.

Диссонансты азайту және рационалды жүріс-түрыс
Диссонансты әлсірететін «иррационалды» мінез-құлыққа сілтеме жасадым. Яғни 
мүндай м інез-кұлы қәдеттен тыс болғандықтан, маңызды фактілерді зерттеп, адам- 
дардың оздерінің проблемаларының шынайы шешімін іздеуге кедергі болатынын 
мёңзеп отырмын. Б ір жағынан, ол алга қойган мақсатқа қызмет етуі мүмкін: диссо
нансты әлсірететін мінез-құлы қ -  эгоны қоргайтын мінез-құлық; диссонансты жең- 
сек, біз өзіміздің жагымды бейнемізді -  жақсы, ақылды, қайырымды адам ретіндегі
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бейнемізді сақтап қаламыз. Дегенмен осы эгоны қорғайтын кылықтарымыз иайдалы 
болғанымен, зиянды салдары да бар скеи. Оны Эдвард Джонс пен Рика Көлер дис- 
сонансты әлсіретуші мінез-құлықтың иррационалды түрін зерттеу барысында айқын 
корсеткен.14 Олар нәсілш ілдік мәселесінде берік ұстанымдары бар екі топқа зерттеу 
жүргізген: бірі -  нәсілшілдік кемсітуді қолдай гын топ, екіншісі нәсілшілдікке сөзсіз 
қарсы топ. Зерттеуге қатысқан адамдар, алдымен, екі жақтың да үстанымын қолдай- 
тын пікірлермен танысып шыққан. ІІікірлердіц біразы ақылга қонымды, шындыққа 
сай болса, енді біреулері көрінер көзге жалган, қүйтырқы пікірлер еді. Джонс пен Ке
лер осы екі түрлі пікірлердің қайсысы адамның есіңде жақсы сақталатынын білгісі 
келген. Егер адамзат рационалды жаратыл ыс болса, әуелі есіне шынай ы аргуменггерді 
сақтап, жалған ақпараттарды елемес еді; адамзаттың ақылға қонымсыз пікірлерге әуес 
болуыныц сыры недс екен? Сонымен, рационалды ойлайтын адам тек шынайы пікір- 
лерді қабылдан, жалган гіікірден бойын аулақ үстауға тиіс. Бүл жайында когнитивті 
диссонанс теориясы не дейді? Теорияға сәйкес, ақылға қонымсыз нікірлер -  өзіңнің 
ақылды жақтастарың мен қарсы жақтыц ақымак жақтастарын біріктіретін пікірлер: өз 
козқарасыңды қоргау үшін келтірген ақылға қопымсыз пікірің диссонанс тудырады, 
себебі ондай пікір ұстанымыңның дұрыстығына немесе сол пікірмен келіскен жақтас- 
тарыңның ақыл-парасагына күмән келтіреді. Сондай-ак кдрсы жақтыц шынайы пікірі 
де сондай диссонанс тудырын, солардың көзқарасының сөзсіз дұрыс болуына мүмкін- 
дік бсреді.Қарсы жақтың дүрыс пікірі диссонансқа әкеп соғатындықтан, адам оны ес- 
кермеуге тырысады: біреулер кеңіл қойып тыцдамайды, енді біреулер оп-оңай үмыта 
салады. Джонс пен Колердің көздері осыған жеткен. Олардың зерттеуіне қатысқандар 
рационалды м інез-құлықж айлы тіпті ұмытып кеткен. Яғни өз козқарастарынасай ке- 
летін шыиайы пікірлер мен қарсы жақтыц козқарасын қолдайтын жалған пікірлерді 
есте сақтаи отырган.

Осыған үқсас экспериментте Чарльз Лорд, Л и Росс ж ене М арк Л еппер15 біз- 
дің ақпаратты бірж ақты  қабылдамайтынымызды көрсетті. Б із ақпаратты өзіміздің 
козқарасымызга лайықтап, бүрмалап кабылдайды екенбіз. Зерттеуге Стэнфорд 
университеті студенттерініц арасынан олім жазасын қолдайтын қарсы тағы екі топ 
қатыстырылган. Студенттерді, алдымен, олім жазасы ауыр қылмыстардың санын 
қы сқарта ала ма деген сұраққа жауап бсретін екі зерттеу мақаламен таныстырған. 
Б ір мақала студенттер тобының көзқарасын қолдаса, екіншісі теріске шығаратын 
еді. Егер студенттер, расында, рационалды ойлай білсе, мәселенің күрделілігін мо- 
йындап, тиісінше, екі топтың олім жазасы туралы пікірлерінде ж ақынды қ пайда 
болар еді. Ал диссонанс теориясына сәйкес, екі топ та мақалаларды өздерінің ұс- 
таны мы на сай бұрмалап, оз көзқарастарын қолдайтын мақалаға сілтеме жасап, ка- 
рама-қарсы мақаланы ң әдістемелік, тұж ырымдық кемшіліктерін көрсетуге тиісті. 
Расында да, дәл осылай болды. Тіпті козқарас бірлігіне келмек түгілі, мақалаларды 
оқып шыққан скі топ бүрынғыдан бетер дауласа түсті. Бұл оқиғадан түйеріміз: сая- 
сат, дін сияқты  үлкен мәселелерде өз ұстанымы бар адам қанш алықты байсалды, 
салиқалы пікір айтсаң да, құлақ аспауы мүмкін.
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Когнитивті диссонанс теориясымен көп жұмыс істегендер адамзаттың рацио- 
иалды әрекетіне, қабілетіне шүбә келтірмейді. Бұл теория тек біздің коп орекеті- 
міздің бейрационалды екенін корсетіп тұр. Әйтсе де ішкі түйсігімізде бұл әрекет- 
тер өзімізге ақылға қонымды әрекет болып корінеді. Ж огарыдагы гипноз жасалған 
жігіттен ашық күнде не үшін плащ кигенін сұрасаңыз, «Ж аңбыр жауатынын сез- 
дім» деп жауаи берер еді; Philip Morris вице-президентінен не үшін темекі шегеті- 
нін сұрасаңыз, ол да өз түргысынан жауап беріп, темекінің депсаулыққа пайдасы 
жайлы айтары сөзсіз. Джонс пен Коле]! зерттеу жүргізген студенттерден неліктен 
кей пікірлерді ескермей, екінші бір пікірлерді естс сақтаганын сұрасаңыз, тек әділ 
пікірлерді есте сақтаганы жайлы айтар еді. Өлім жазасып талқылаган студенттер де 
өз көзкарастарыпа қайшы келетін пікірлердің ақылға қонымсыз екенін мәлімдей- 
ді. Адамдарды рационалды ж әне диссонанспен күресушілер деп екіге бөліп қарауға 
болмайтынын ескеруге тиіспіз. Адамзаттың борі бірдей емес, біреулер диссопапсқа 
кейбіреулерге қарағанда төзімдірек келеді, дегенмсн біз, бәріміз, рационалды қабі- 
летке иеміз және бір жағдайға тап болгаида, диссонансты жеңе алуға қабілеттіміз. 
Кейде тіпті бір адамның бойынан осы екі гүрлі мінез-құлықты бір мезетте көреміз.

Ллдағы уақытта адамның ақталу қажеттілігі туралы әңгімелеген кезімізде ра- 
ционалды-иррационалды мінез-қүлыққа қайга айналып, арнайы тоқталып өтетін 
боламыз. Ақталу қажеттілігі адамның бүкіл м інез-қүлқын қамтиды, бірақ уақытты 
үнемдеу үшін тек бірнеше мысалмен шектелейін. Алдымен, шешім қабылдау про
несшей бастайын: бүл процесс адамды бір мезетте рационалды да, иррационалды 
қырынан көрсетеді.

Шешім қабылдау салдарынан туындаған диссонанс
М әселен, жаца колік сатыи алу жөнінде шешім қабылдағалы тұрсыз делік. Ол үшін 
айтарлықтай каражат керек, демек, маңызды шешім болғалы тұр. Біраз ойланып, 
спорт джипі мсн жеңіл көліктіц қайсысына тоқгайтыны ңызды шеше алмай түрсыз. 
Ә рқайсысының оз артықш ылығы мен кемшілігі бар: джип ыцғайлы, зат та көбі- 
рек сыяды, алыс жолда ішінде ұйықтауға болады, куаты да жоғары, бірақ жүрісі 
ауыр жоне кез келген гұраққа сыя бермейді. Ж сңіл көлік тарлау, кауіпсіздік децгейі 
де төменірек, бірақ бағасы да, шығыны да азырақ, жүрісі жеңіл және көи бұзыла 
бермейді. Меніңше, шешім қабылдамас бұрын барыиша көбірек ақпарат жинауға 
тырысасыз. Ғаламторға кіріп, әртүрлі мысалдарға көз жүгіртесіз. Тіпті бейтарап 
мамандардың пікіріне зер салу үшін Тцтыпушылар жазбасына зейін коюыңыз да 
мүмкін. Бәлкім , спорт джипі нсмесе жеңіл колігі бар достарыңызбен ой бөлісерсіз. 
Сатуш ылармен кездесіп, көліктіц орқайсысына мініп, жүргізіп көруіңіз де ыкти- 
мал. Таңдау барысындагы бүл әрекеттердіц борі -  рационалды. Біз сізге жеңіл кө- 
лікті тацдауды ұсындық делік, сіз кслістіңіз. Әрі қарай пе болуы мүмкін? Ойыңыз 
өзгере бастайды: көлік жайында объективті мәліметтерді іздеуді доғарасыз. Соган 
үқсайтын жеңіл көлік иелерімен кебірек әңгімелесе бастайсыз. Көлігіңіздің жанар-
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май шығыны жайлы әңгіме сізді олемнің ең маңызды жаңалыгындай еліктіреді. 
Көлігіңіздің үйықтауға тар екені тіпті есіңізден шығып кететініне сенімдімін. Сон- 
дай-ақ колігіціздің қауіисіздік деңгейініц томендігін, тежегіш  қуатының аз екенін, 
бұларға назар аудармау омірлік окініш ке әкеи соғуы мүмкін екенін біле түра, атүсті 
ғана ойлай саласыз.

Бүлай озгерудің себебі неде? Әрбір шешімнен кейін, әсіресе айтарлыктай күш- 
жіғер, уакыт, ақш а сарп ететін күрделі шешімнен кейін, міндетті түрде, диссонанс 
туады. Себебі таңдауың толы қтай көңілден шығатын жағдай өте сирек кездеседі. 
Оньщ  үстіне, таңдаудан тыс қалған балама нұсқаға да көңілің бүрып тұрады. Бұл 
мысалдағы жеңіл көлік алдым деген когницияңы з сол коліктің кез келген кемші- 
лігі жайлы когницияңы збен диссонансқа түсіп отыр. Сондай-ақ сіз көрген, бірақ 
алмаған көліктің кез келген артықш ылығы сіздің дәл сондай арты қш ылыққа ие 
көлікті таңдамадым деген когницияңызбсн диссонансқа түседі. М ұндай диссон- 
нансты жеңудіц ец тиімді жолы -  өзіңіз таңдаган коліктің тск жағымды жақтарына 
назар аударып, кемшіліктері жайындағы ақпараттарды ссксрмеу. М үндай жағдайда 
қауіпсіз ақиарат көздерінің бірі -  жарнама: жарнамада ешкім өз өнімін жаманда- 
майды. Демек, жақында көлік сатып алгап адам, жақын арада колік алмагандарга 
Караганда, жарнаманың бәріне көз тоқтата бермей, көбіне өзінің көлігіне катысты- 
ларын ғана оқиды. Сонымен қатар жаңа көлік иелері басқа маркалы көліктердід 
жарнамаларына назар аудармауға тырысады. Данута Эрлих пен әріптестері ж ар
нама оқуш ыларға жүргізген сауалнамаларында16 дәл осыны байқаған. Қысқаша 
айтқанда, Эрлихтің зерттеу нәтижесіне сәйксс, шешім қабылдаған адам, оң шешім 
қабылдағанына сенімді скеніне көз жеткізгісі келіп, көңілінен шыгатын ақпарагты 
ғана іздей бастайды екен.

Адамдар сенімділігіне коз жеткізу үшін үнсмі М едисон Авенюдің көмегіне жү- 
ғіне бермейді, мұндай нотижеге басқа әркеттер арқылы да жетіп жатады. М үндай 
жолдар Дж ек Бремнің экспериментінде17 корініс тапқан. М аркетинг зерттеушісі- 
мін деп танысқан Брем сегіз әйелге ортүрлі ас үй техникаларын (тостерді, электр 
кофе қайнатқыш ты, сэндвич нісіргішті, т.б.) корсетіп, осыларды тартымды лы қ дең- 
гейі бойынша багалауын өтінген. Ә йелдерге сы йлы қ ретінде осы техникалардың бі- 
рін беретінін, бірақтарты м ды лы ғы  бірдей ден бағаланган екі техниканың бірін гана 
алатынын айтқан. Кейінірек таңдаған техникасын орап берген. Бірер минуттардан 
кейіи сол зйелге қайта таңдау жасау жонінде үсыныс жасаған. Нотижесінде таңда- 
ған техникаларын алган әйелдер ендігі жерде өздеріне тиесілі техниканың артық- 
ш ылығын едәуір әсірелеи, ал таңдауынан тыс қалған техниканың кемшіліктерін 
әлдеқайда томенірек сипаттаган. Сонымен, тандау әрекеті диссонанс тугызатынын 
тағы байқаи отырмыз. Таңдап алынған заттың кемш ілік түстары жайлы когниция 
сол заттың таңдалып алынуымен диссонансқа түссе, таңдаудан тыс қалған заттың 
артықш ылықтары туралы когнидия сол заттың таңдаудан тыс қалгандығымен дис- 
сонансқа түсіп отыр. Кейде диссонансты жеңу үшін балама қасиеттеріне жүгіпіп 
жатады. Басқаш а айтқанда, Бремнің зерттеуіндегі әйелдер, таңдау жасаганнан ке-
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йіп, өздері таңдаған заттардың кемшіліктерін ескермеуге тырысып, артықшылық- 
тарына баса назар аударған, ал таңдамағаи заттары ныц артыкдпылықтарына назар 
аудармастан, кемш іліктері жайлы кобірек айткан.

Өз таңдауын актап алуға деген ұмтылыс тұтыну аясындағы шешімдермен шекте- 
ліп қалмайды. Ш ындығында, зерттеу нотижелері көрсеткендей, мұндай процестердіц 
біздід романтикалық қарым-қатынасымыз беи серіктерімізді таңдауымызға да ы диа
ды бар екен. Деннис Джонсон мен Кэрил Расбулт18 колледж студенттерінен студент- 
тер калашыгындағы компьютер арқылы танысу қызметінің болашактағы жетістігінс 
бага беруіи сұраған. Қатысушыларга осы таиысу қызмет түріне тапсырыс бергсн қыз- 
жігіттердің сурегтерін көрсеткен. Алдымен, суреттегі қыз-жігіттердің тартымдылық 
деңгейін багалауды сүрап, кейін осы қызбен немесе жігітпен дәл қазір кездесуі әбден 
мүмкін екенін ескерте отырып, сол кездесу қаншалықты деңгейде қуаныш сыйлай- 
тынын сұрайды. Зерттеудің нәтижесі Бремнің зерттеуінің нәтижесімен айтарлыктай 
үқсас болып шыққан: шын өміріндегі романтикалық серіктеріне адалдар суреттегі 
жастардың тартымдылыгына төменірек бага беріп отырган. Джеффри Симпсон мен 
әріптестері19 жүргізген келесі бір эксперим енте некесі бсрік адамдар қарама-қарсы 
жыныстагы адамдардыц ф изиологиялы қ және секстік сипаттарын некесі тұрақсыз- 
дарға қарағанда төменірек бағалаган. Өз кезегінде, Симпсон мен әріптестері бұлай 
бағалаудың тек «мүмкін боларлық серіктестерге» ғана қагысты екенін, ал өзінен әл- 
деқайда үлкен немесе жынысы бір адамдардыц тартымдылыгын еш төмендетлейті- 
нін атап айтқан. Басқаша айтқанда, қауіп болмаса, диссонанс та болмайды, диссонанс 
жоқ жерде томендету де болмайды.

Қорыта айтқанда, тауар болсын, романтикалық қатынас болсын, адамдар нақгы 
шешім қабылдағаннан кейін өз таңдауының артықш ылықтарына басым назар ауда- 
рып, өзгелердің арты қш ылықтарын томен бағалай бастайды.

Шешімнің салдарлары: кейбір тарихи мысалдар
Ж оғарыда келтірілген мысалдардың біразы түсінікті болганымен, біздің осы тен- 
денцияга бейімдігіміздің қауіп тудырар жагына тоқталмай кету мүмкін емес. Дис- 
сонансты әлсіретудің қаупін елемеу адам өліміне алып келеді деген сөзім тура ма- 
гыиада айтылган еді. М оселен, еліңізді бір иақүрыс басып алып, сіз ұстанған діни 
агымдағы адамдардың козін жою туралы шешім кабылдады делік. Әрине, бұл жағ- 
дайдан сіз әзірге бейхабарсыз. Бар білетініңіз, еліңізді жау шапқаны, жаудьщ бас- 
шысының сіз үстанатын діни ағымды жек коретіні және діни ағымыңыздың мүше- 
лері бас саугалап қашып жатқапы немесе түрмеге тоғытылганы. Не істер едіңіз? 
Еліңізден қашасыз; басқа діни ағымға ауысасыз; тып-тыныш  отырып, әліптің  ар- 
тын бағасыз. Бүл үш нүсқа да оте қауіпті: ешкімге білдірмей қашып кету қиын; діни 
сеніміңізді жасырғаныцыз үшін немесе қашып бара жатын ұсталыи қалсаңыз, сөз- 
сіз жазаға тартыласыз. Екінші жағынан, діни ағымыңыздың мүшелері бірінен соц 
бірі өлім жазасына кесіліп ж атқан кезде үйде тып-тыныш  отыру да аса киын нәрсе.
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Ж арайды, тып-тыныш  отырамын деген шешім қабылдадыңыз делік. Яғни елден 
қашу мсн басқа ағымга өту мүмкіндігін пайдаланбай, тып-тыныш  отыра бердіңіз. 
М ұндай жагдай, шын монінде, үлкен диссонанс тудырады. Диссонансты жеңу үшін 
өзіңізді дүрыс шешім қабылдаганыңызға сендіре бастайсыз, мәселен, діпи жақтас- 
тарыңыз босқынға айналып, әділетсіздікке тап болса да, заңды бұзбаса, өлім жаза- 
сына кесілмейді ден есептейсіз. Осы ойыңызға өзіңіз де сенесіз, себебі бұл уәжіңізді 
ешкім теріске шығара алмас еді.

Сойтіп, арада бірнеше ай откен соң қаланың бір құрметті ақсақалы сізге келіп, 
орманда жасырынып жүрген кезде солдаттардың қаладан алып шыққан ересектер 
мен балаларды қырып тастаганын өз көзімен коргенін айтса, сіз аксақалдың сөзі- 
не сенбес едіңіз. Керісінше, сіз оны өтірік айтып тұр, әйтпесе ақылынан алжасқан 
деп ойлауыңыз обден мүмкін. Ш ындығында, ақсақалдың ескертуіне күлак ассаңыз, 
аман қалар едіңіз. Б ірақ қүлақ аспай, опат болдыдыз.

Адам сенбес жағдай ма? М үмкін емес дерсіз? Әлде құрметті ақсақалдыц сөзіне 
қүлақ аспау мүмкіи емес дейсіз бе? Бұл жагдай 1944 жылы Венгрияның Сигет қа- 
ласында еврейлерді қырып-жою кезіиде болған оқиға еді.20

Когнитив бұрмалау мен ақпаратты саралап қабылдау процестері Вьетнамдагы 
соғыстың үдей түсуінің де маңызды факторы болтан. Ральф  У айт Пентагонның қү- 
жаттарын талдай келіп, мұнда АҚШ  басш ыларының бұрын қабылдаган шешімде- 
ріне диссонанс тудыратын ақнараттар назардан тыс қалғанын атап корсетеді. Уайт 
айтқандай, «Іс-әрексттер алдын ала қабылданған шешімдерге сай келмей жатса, 
шешімдер іс-әрекеттергс лайы қталы п өзгертіліп отырған». Б ір  ғана мысал келтіре- 
йіи: С олтүстік Вьетнамды бомбылау туралы шеіпім -  О рталы қ барлау басқармасы 
мен басқа да органдардыц барлау мәліметтеріндегі ақпаратты ескерместен қабыл- 
данған. Аталған ақпаратта: «Бомбылау Солтүстік Вьетнам халқын жасыта алмай- 
ды, керісінше, жігерлендіре гүседі» деп атап корсетілген еді.

«Мысалы, (корғаныс министрі) МакНамараның 1966 жылғы бомбылауға қар- 
сы болып, нақты дәлелдерді алға тартқан баяндамасын (Пентагон құжаттарының 
555-563 беттерін караңыз) жэне оның ойымен келіспей, бомбылауды колда бар екі 
көзірдің бірі деп санап, бірде-бір дәлелін ескермеген Біріккен штабтың меморан- 
думын салыстырып көріңіз. Ақырында, Біріккен штабтың пікірі басымдыққа ие 
болган».21

Берірскте президент Дж ордж Буш И ракты д мемлекет басшысы Саддам Хус
сейн америкалықтарта қауіп төндіріп отырган жаппай қырып-жою қаруына иелік 
етіп отыр деп ойлап, өз ойына өзі сенген. Бүл жағдай президент иен оның кеңес- 
ш ілерінің О рталы қ барлау басқармасының мәліметтерін нақты дәлел ретінде тү- 
сінуіне әкелген. Ал, ш ынтуайтқа келгенде, ол мәліметтер нақты емес және баска 
дәлелдерге қайшы келетін. Буш тыц осылай түсінуі оның И ракқа қарсы сотые бас- 
тауыныц себебін ақтап алудыд амалына айналды. Себебі президент АҚІП әскері 
И ракқа кіре сала, ж аш іай қырып-жою қаруын тауып алатыны на сенімді болды.

168



Өзін-өзі ақтау

И ракқа басып кіргеннен кейін «Ж аппай қырыи-жою қаруьг қайда?» деген сұ- 
раққа президент әкімш ілігінің лауазымды түлгалары И рак үлкен мемлекет екенін, 
жаппай кырып-жою қаруы мұқият жасырылғанын, таппай қоймайтындарын айт- 
ты. Арада айлар отіп, еш қару табылмаса да, лауазымды тұлғалар оның табылаты- 
нына сендіріп жүрді. Сонда не үшін?

Себебі президент әкімш ілігінің лауазымды түлғалары диссонансты күйде еді. 
Олар жаппай қырып-жою  қаруын табатындарына сенуге тиіс еді. Ақырында, Ирак- 
та ондай қарудың ж оқ екенін ресми мәлімдеді, демек, сотые басталған сәтте Ирак 
Америка халқына еш қауіп төндірмеген.

Енді ше? Күн сайын қанш ама Америка сарбаздары мен И рактың бейбіт түр- 
ғындары шейіт болып, АҚШ  қазынасынан жүздеген миллиард доллар желге ұшып 
жатты. Буш  пен оның әкімш ілігі диссонансты қалай жеңді? Согысты сщтап алу 
цшіп тағы бір когниция қосты. Ендігі жердс А ҚШ -тың мақсаты И рак халқын қаті- 
тсз диктаторды ң езгісінен қүтқарып, демократия еркіндігіне жеткізу екенін мәлім- 
деді. Сырттан қарагаи адамға соғысты бүлай ақтап алу -  ақылға сыймайтын әрекет 
(әлемде баска да қатігез диктаторлар жетіп жатыр). Б ірақ диссонансқа ұшырагап 
Буш пен оның кеңесш ілеріне осының өзі ақталу үшін жеткілікті болды.

Б іраз саясаткерлер Буш  әкімш ілігінің биліктен кетуін талап етті. Америка хал- 
қын көпе-кәрінеу алдап отыртаны үшін кінолады. Б із президен гтің ойында не бол
таный дөп басып айта алмаймыз. Когнитивті диссонанс теориясын 50 жылдан аса 
зсрттеу барысындаты тожірибемізге сүйсне отырыи түсінгеніміз -  президент пен 
оныд кеңесш ілерінің Америка халқын көпе-көрінеу алдау ниеті болмаганы, өзде- 
рін-оздері алдағаны. Ягпи И ракқа қарсы басқы нш ылық әрекеті -  жаппай кырып- 
жою қаруы болмаган жагдайда22да өкінбейтін әрекет деп сенгені.

М емлекет басшысы өзін-өзі ақтау мәжбүрлітінен қалай құтыла алады? Тарих 
сабагы мүндай жагдайда мемлекет басшысы сырттан келген кеңесш інің ақылына 
жүгінтені жөн екепін, себсбі ол кеңесшіде мемлекет басшысының бұтан дейін қа- 
былдатан ш еш імдерінің диссонансы болмайтынын көрсстіп отыр. Осы орайда та- 
рихшы Дорис Кирнс Гудвин23 кезінде Авраам Л инкольннің өз саясатымен келіс- 
пейтін бірнеше адамнан тұратын кеңесшілер кабинеті болтанын айтады.

Вьетнам согысыпа таты да аз-маз тоқталып отейік. Неліктен Біріккен штаб бом- 
былауды үдету, басқаша айтқанда, сотые ортін оршіту туралы ақылта сыймайтын 
кеңес берді? О лар ақымақ емес еді, осы арқылы бұтан дейінгі осындай әрекеттерін, 
тіпті бүдан да бетер орекеттерін ақтап алтысы келді. Бомбылауды үдетуінің себебі 
де сол болатын. Кез келген іс алдаты уақытта бүдан да үлкен іске үласатыны анық. 
Ж аза басып ж асалынган іс-әрекет ақталуы керек, ал көзқарас өзгеруі керек; ал көз- 
қарастагы өзгеріс болаш ақтагы шешімдер мен әрскеттерге ықгіал етеді. Когнитивті 
үдеудід осы түрін Time ж урдалы ды д редакторлары Пентагон қүжаттарын талдау 
барысында гиімді қолданган:

«Пентагон құжаттары мына жайга көзімізді жеткізді: бюрократия ылғи жаңа әдіс- 
терді талап етіп отырған; ал әр жаңа эдіс көбірек күш жұмылдыруды талап етеді.
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Алға қарай жасалған әрбір қадамымызда аяғымызды абайлап басуымыз керек еді, 
әскери қысым жасалды ма, демек, кысым азаймауга тиіс болатын».24

Бомбылауды үдетуге негіз болған процесс -  жеке тұлға деңгейінде айтқанда - 
бақылауға алынған эскперименттік сынақ жағдайында зерттелді. Айталық, сіз бір 
үлкен істе біреудің көмегіне жүгінуді ойластырдыңыз. Ә йтсе де мұндай іске кірі- 
су оған қиы нды қ тудырады, яғни көп уақыт пен күш -жігерді талап ететін жұмыс 
болатын. Сондықтан ол сізге көмектесуден бас тартуы мүмкін. М ұндай жағдайда 
не істейсіз? Сізге берер кеңесіміз: огаа бүл шаруапыц атқаруға қиын тимейтін бір 
бөліғін ғана тансырыңыз. Сонда ол бұл міндетті еш қиналмастан атқарып шығады. 
Бүл әрекетіңіз -  оны «іске жұмылдырудың» бастамасы. Ал іске кірісіп кеткеннен 
кейін оған берілетін тапсырмалар көлемі ұлғая береді. Бұл ф еноменді Джонатан 
Ф ридман мен Скот Ф рейзер25 шебер корсете білген. О лар бірнеш е үйдің иелері- 
нен қақпалары на «Көлігіңізді абайлап жүргізіңіз!» деген жазуы бар тақтайш а ілуін 
өтінген. Үй иелерінің көбі тақтайш аны ң ыңғайсыздығы мен көзге ерсі көрінетінін 
айтып, бүл отінішті орындаудан бас тартқан. Тек 17 пайызы ғана келіскен. Экс
перимент жасауш ылар басқа бір үйлердіц иелеріне бүдан да «оңай» өтініш жасап, 
жол қауіпсіздігі туралы петицияға қол коюды өтінген. Қол коя салу әлдеқайда оңай 
болғандықтан, бәрі қол қойып берген. Арада бірнеше аита өткенде сол үйлерге бас
ка зерттеуш ілер барып, «Көлігіңізді абайлап жүрғізіңіз!» деген ыңғайсыз, көзге ерсі 
корінетін тақтайш аны ілуді сұраған. Н әтиж есінде үй иелерінің 55 пайызы тақтай- 
шаны қақпалары на ілген. Демек, бір іске кіріскен адамның одан да үлкен іске кірі- 
сетін мүмкіндігі болады. М үндай кішігірім іске кірістіру арқы лы  үлкен шаруаларға 
жұмылдыру «алгаш қы  қадам  техникасы » деген атауга ие болды. Бүл техниканың 
тиімділігі кішігірім іске кірістіру арқылы үлкен шаруаны орындауга келісімін ала- 
ды, шындығында, үлкен ш аруаларга кірісуге алдын ала дайындап қояды.

П атрисия П линср мен оның қы зметкерлері26 де осындай нотижеге қол жеткіз- 
ғен. О лар бүрын-сонды көрмеген адамдарға «Америка онколоғиялы қ аурулармен 
күрес қогамына» көмек беру ж айлы  өтініш жасаған кезде 46 пайызы келіскен. Олар 
осыдан бір күн бұрын ғана біраз тұрғындардан аталмыш  компанияга комек корсе- 
туге шақыратын тосбелгі тагып жүруін өтінген екен. Келесі күні сол түрғындардьщ 
арасында комек бергендер саны екі есе коп болып шықкаи.

Стэнли М илграмның 2-тарауда қарастырылған келісім туралы классикалық 
экспериментін еске алайық. Эксперимент басталған кезде М илграм қатысушылар- 
ға 450 вольтті соққы жасауды талап етті. Көп адам келісті деп ойлайсыз ба? Келіс- 
кендер коп болмаған шығар. Меніңше, қатысуш ыларды әрі қарай еліктірген дәл 
сол эксперимент басындагы әлсіз соққылар сияқты. Сокқы деңгейі бірге-бірте өс- 
кендіктен, қаты суш ы лар өзін-өзі ақтаудың бірнеше сатысынан өткен. Егер сіз бі- 
рінші сатыга аяқбассаңы з, екінші сатыға оңай өтер едіңіз, одан кейін үшінші сатыға 
өту одан да жеңіл болар еді, т.с.с. 450 вольтқа жеткенде, мүны ң 435 вольттан айыр- 
машылығы коп емес кой деп ойлайсыз. Солай емес пе? Басқаш а айтқанда, адам ар-
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тына бұрылып қараған сәтте ендігі тоқтайтын жерін білуі қиынға соғады, себебі 
ендігі жердегі өзіне қоягын сүрағы біреу: ол -  «15 вольтқа аз кезде тоқтамағанда, 
енді несіне тоқтаймын» деген сұрақ.

Қайтымсыздықтың маңыздылығы
Жогарыда келтірген мысалдардың маңызды сипаттарының бірі -  шешімдердің 
салыстырмалы түрдегі қайтымсыздығы. Бұны егжей-тегжейлі түсіндірср болсақ: 
ксйде біз алдын ала шешім қабылдап қоямыз. М әселен, сіз Сан-Ф ранцисконың 
маңынан қымбат үй сатып аламын деп шешім қабылдадыңыз. Әйтсе де әлі сатып 
алған жоқсыз. Сондықтан бүл ш ешіміңіздің дүрыс екеніне көзіңізді жеткізу үшін 
аса қинала қоймайсыз. Егер ақш адызды төлеп қойған болсаңыз жәнс оны енді қай- 
тарып алу мүмкін емес екенін білсеңіз, үйдің жертолесіндегі ылгалга, іргетасында- 
ғы жарылған жеріне, тіпті үйдің Сан-Андреас жарығының бойына салынғанына да 
онша мән бермеуге тырысасыз. Сол сияқты, Еуроітада тұратын еврей елден қашу- 
даи бас тартты, бірак өзінің еврей екенін айтып ж арияға жар салды. Ш ешім қабыл- 
данып қойылған. Айтылған соз -  атылган оқ. Сөзіңді қайтып ала алмайсыд. Енді 
қайтадан «еврей емеспін» деу одай болмайтыны белгілі. Д әл сол сияқты, Пентагон 
басшылығы Солтүстік Вьетнамды бомбылауды үдетті. Ал кейін тоқтатқысы келсе 
де, тоқтата алмады. Үй иелері де «Ж ол қауіпсіздігі туралы» иетидияға қол қойған- 
нан кейін тақтайш аны ілуге мәжбүр болды.

Спорт жарыетарындағы когнитивті пайымдарды зерттеу нәтижесінде кайтып 
алуға болмайтын шешімдердід маңыздылыгыда коз жеткіздік. Бүган долел де жет- 
кілікті. Ж арыс алады -  қайтып алуга болмайтын шешімдерді зерттеуге таптырмас 
алад, себебі бәс тіккен ада.м қайта оралып келіп, шешімін өзгерте алмайды. Роберт 
Нокс пен Джеймс Инкстер27 бэске 2 доллар тікпек болып бара жатқан адамдармен 
кездесіп сөйлеседі. Ол адамдар бос тігетід аттарын таддап қойган еді. Эксперимент 
жүргізушілер олардан: «Таддаған аттарыдыздыд бірінші келетініне қаншалықты 
сенімдісіздер?» -  деп сүрады. Әлгі адамдар 2 доллар толейтід терезеге таяп қалган 
болатын. Сондықтаи шешімдерін қайтыгі алуға әлі де кепі емес еді. Бүдаи сод экс- 
периментшілер 2 доллар бәс тігіп, кетіп бара жатқан адамдардан: «Таңдаған атта
рыдыздыд бірідші келетініпе қанш алықты сенімдісіздер?» -  деп сұрады. Бәс тігіп 
үлгергендер, әлі бәс тігіп үлгермегендерге қарагадда, өздері таддагад аттардыд 6і- 
рінші келетініне кобірек сенетінін көрсеткен. Бірақ, әрине, шешімнід қайтымсыз 
болғанынан басқа ештеде өзгермеген.

Ипподромнан Гарвард университетіне дейінгі жол үстінде Дэпиел Гилберт28 
қайтып алуга болмайтын шепгім гипотезасын фотография саласында сыннан өткіз- 
ген. Сы наққа қатысуш ылар фотосуретке түсіру өнерід үйренгісі келетід студент- 
тер арасынан іріктеліп алынган. Студедттер бір орам пледкага түсірілген суреттер 
ішінен екі суретті шығаруға тиіс еді. Содан сод алдында жатқан екі суреттід бірін 
таддауы керек, ал екіншісі -  әкімш ілікте қалады. Студенттерге екі түрлі шарт қо-
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йылды: біріиші шарт -  бес күн ішінде суреттерді ауыстыра алады. Екінші шарт -  
шешімді озгертуге болмайды. Гилберт мынаны байқаган: суретті таңдағанға дейін 
студенттер скі суретке де бірдей қараган. Тацдау жасағаннан кейін де Гилберт сту- 
денттермен хабарласып отырған. Екі, төрт, тіпті тоғыз күннен кейін де хабарласып, 
таңдаган суреттеріне деген козкарасы озгерген-өзгермегснін біліп отырған. Нәти- 
жесінде мынаған көзі жеткен. Суретті ауыстыруға құқығы бар студенттер оздері 
таңдаған суреттерден айнып калғанын айтқан. Ал суретті ауыстыруға қүқығы жоқ 
студенттер өздерінің бұрынғы пікірінде қалған. Басқаш а айтқанда, қайтып алуға 
болмайтын шартпен шешім қабылдаган адам оз шешіміне көбірек риза болады. 
Яғни түпкілікті шешім қабылдаған адам, сол шешімін өзгертуге болмайтынын біл- 
се, дұрыс шешім қабылдаганына сенімді жүреді екен.

Ө згертуге келм ейтін  шешім ордайы м  диссонанс туды рып, адамды күресуге 
м әж бүрлейтін  болса да, бір ш еш імге байланы п қалуды ц қаж ет емес кездері де 
болады. Б ір  мысал келтіре кетейін: автосалопга ж аңа көл ік  алуға келдіңіз делік. 
Ө з тапдауы цы здагы  коліктіп  багасын бірнеш е сатуш ыдан аны қтап алғансыз; 
яғни ш амамен 19 300 долларға ала алаты ны ңы зды  білесіз. Кенет сатушы сізге 
18 942 долларға сата алаты ны н айтты. С із тиімді бағаға таңғалы п, қуана келі- 
сіп, чек ж азы п бересіз. Сатуш ы м әм ілені рәсім деу үшін чекті менеджерге ana- 
pa ж аткан сәтте үйге су ж аңа көлікнен кайтаты ны ңы зды  ойлап, алақаны ңы зды  
ысқылап түрасы з. Бірақ, өкіпіш ке қарай, арада 10 м инут өткенде сатуш ы кінәлі 
ж үзбен қайта оралып, өзінің  қателескенін, қатесін м енедж ердің байқап калғанын 
айтады. К өліктің  бағасы 19 384 доллар екен. Сіз бүл колікті басқа жердс арзаны - 
рақ бағаға сатып ала аласыз; оның үстіне, көлікгі сатып алу туралы  ш еш іміңіз- 
ді озгертуіңізге болады. Д егенмен осындай ж ағдайда адамдарды ң кобі аталмыш  
бағаға келісе салады. Т іпті осы сатуш ыдан сатып алуга (бағасы  өзғеріп кеткен) 
міндетті болмаса да, келіседі. Ал бастапқы  айтқан бағасы 19 384 доллар болған 
болса, келіспес еді.

Аз уақыт автосалонда сатушы болып істеген әлеуметтік психолог Роберт Чал- 
дини29 бұл стратегияның кең тараған ж әне тиімді қолданылып келе жатқан тәсіл 
екеніне коз жеткізіп, оны бағаны том ендету немесе алушыга төмен бага цсыну деп 
аталатынын білген.

М үндай жагдайда әрі қарай не болады? Кемінде үш нәрсеге назар аударганы- 
ңыз жөн. Б ірінш іден, сатып алуш ы ны ң озгертуге мүмкіндігі болса да, чекке қол 
қойып, көлікті сатып алу қамына кірісіп кегтіңіз. Екіншіден, ж аңа көлікке ие бо- 
латы ны ңы зды  ойлап, үйге су ж аңа көлікпен қайтатын қуаныш ты сәтті күттіңіз. 
Асыға күткен қуаны ш ты  сәттіц  болмай қалуы диссонанс пен рсніш ке окелуі мүм- 
кін еді. Үшіпшіден, соңғы баға сатуш ы айтқан багадан едоуір жоғары болса да, 
басқа жерлердегі багадан сәл гапа ж огары рақ еді. М ұндай жағдайда сатып алушы: 
«Қап, әггеген-ай! Келіп қалып едім; чекті де жазып қойғанмын, епді несінс іркі- 
лемін?» дейді. Ә рине, мұндай айла баға айырмаш ылығы оте үлкен болған кезде 
ж үзеге аспайты ны  анық.

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе
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Өзін-өзі ақтау

А дам герш ілікке ж ат  әрекет  ж а с а у т  шешім қа б ы лд а у . Адал адам калайша 
жемқорга айналады? Керісіпше, адамды адал болуға үндеудің жолы қандай? Мұның 
бір жолы қиын шешім қабылдағаннан кейінгі туган диссонанста жатыр. Мәселен, сіз 
колледжде биолог мамаңдығын алу үшін оқыіі жүрген студентсіз. Қорытынды бага- 
ңыз қазір тагісырайын деп жатқан соңғы емтиханныц потижесіне байланысты. Емти- 
ханда өзіңіз әжептәуір жақсы білетін сүрақтар келді, бірақ сіз ойыңызды жинақтай 
алмай қалдыңыз да, еш жауап ж аза алмадыңыз. Енді мазасызданып отырсыз. Айна- 
лаңызға көз салып едіңіз, алдыцыздагы партада тобыңыздағы ең үздік студенттің 
отыргаиын көрдіңіз (абырой болгапда, үздік студенттің жазуы түсінікті еді). Оның 
сұрақтарға толы қ жауап бергені ж әне сол жауаптарын қағазға түсіріп болып калганы 
бір қарагаішан-ақ байқалып түр. Қаласаңыз, соиың жауабын орныцызда отырып-ақ 
оқи алатыныңызды білдіңіз. Әрі қарай не істейсіз? Емін-еркін көшіріп алуға үяты- 
ңыз жібермейді, бірақ көшірмесеңіз, нашар бага алатыныңыз сөзсіз. Екіүдай сезімде 
болып, әрі-сәрі күй кешіп түрсыз. Ақыр соңында, қандай шешім қабылдағаныңыз- 
га қарамастан, бәрібір диссонансты күйге түсесіз. Егер кошірседіз, «М ен адал адам- 
мын» деген когницияцыз «Мсн қазір гана адамгершілікке жат іске бардым» деген 
когнициямен диссонансқа түседі. Ал кошірмесеціз, «Ж аксы бага алгым келеді» деген 
когницияңыз «Емтиханға тыңғылықты дайыидалуым керек еді. О лай істемедім» де
ген когнициямен диссонансқа түседі.

Сонымсн, іштей өзіңізбен-өзіңіз айқасып, ақырында, көшіріп алуга бел будыцыз 
делік. Кейін диссонансты қалай жеңесіз? Әрі қарай оқымай түрып, м үқият ойланып 
алыңыз. Диссонансты жеңудің бір жолы -  өзіңіз гаңдаған жолдың жагымсыз жақ- 
тарын елемеу (ж ене жагымды жақтарын әсірелей білу), яғни есіңізде болса, Джек 
Бремпің экспериментіндегі түрмыстық техника тацдаган әйелдердің іс-әрекеттеріп 
қайталайсыз. Диссонансты жецудің бүл жолының тиімділігі сол, бұл сіздің көші- 
ріп алуга қатысты көзқарасыңызды озгертеді. Қысқасы, сізде озіцізге ыдгайлы жаца 
козқарас пайда болады. Оны: «М үндай жағдайда отірік айту -  күпә емес. Ешкімге 
зияны тимесе, мүны адамгершілікке жат әрекет деп айтуға болмайды. Бәрі солай 
істер еді. Кез келген адамға тән нәрсе, ендеше, несі жаман? Адамға тән  норсе болган- 
дықтан, мұндай әрекеті үшін жазаламау керек, керісінше, түсіністікпен қарау керек» 
дсп өзіңізді-өзіңіз жүбатуыңыз мүмкін.

Үзақ ойланып, көш ірмеймін деген шешімге келдіціз делік. Диссонансты қалай 
жеңесіз? Ш еш іміңіздің адамгерш ілік түргыдан алып Караганда қанш алықты дү- 
рыс-бүрыстығын ойлап, осының алдындагы пікіріңізге тағы да өзгеріс енгізуіңіз 
мүмкін, алайда бұл жолгы өзгеріс сипаты басқаш а болады. Ж ақсы  бағадан саналы 
түрде бас тартқаныңызды ақтап алу үшін озіцізді «Кошіріп алу -  үлкен күнә, ондай 
қылық тек үяттаы жұрдай адамдарга гапа тән, ондай адамдарды аямай жазалау ке
рек» деп сендіре бастайсыз.

Бүл оқигадағы ерекше есте қалатын маңызды нәрсе мынау: екі жолды тацдаган 
екі адамның бастапқы козқарастары бірдей болып шыгады. Тек ең соңгы інешім- 
дері әртүрлі болады: бірі -  ойлана келіп, көшіруге бел буса, екіншісі көшіруге бел
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буып отырып, кейін көшірмеу туралы шешім қабылдайды. О лардың кошіріп алуга 
қатысты көзқарастары соңғы шешімдерін қабылдап болғаннан кейін ғана екі түрлі 
болып озгерген.

Джадсон М иллс 6-сынып окушыларына осы мәселе бойынш а эксперимент жа- 
саған.30 О л  алдымен оқушылардың өтірікке қатысты көзқарастарымен танысқан. Ке
ши жеңімпаздарға арналған сайыс емтиханын өткізген. Ж еңіп ш ыққандарға сыйлық 
берілген. Емтихаіш ыд ерекшелігі сол -  мүнда оқуінылардың өтірікке катысты көз- 
карасы сынға түскен. Өтіріксіз жеңімпаз атану мүмкін емес еді; оның үстіне, ешкім- 
нің қадагалап отырмағанына кәміл сенген оқушылардың еш қиналмастан өтірік айта 
салуына болатын еді. Байқаи отырғаныңыздай, біраз оқуш ылар өтірік айтты, біра- 
зы өтіріктен бойларын аулақ ұстады. Келесі күні оқуш ылардың отірікке козқарасы 
жайлы сауалнама қайта жүргізілді. Нәтижесінде емтиханда өтірік айтқан оқушылар 
отірік айтқан адамдарга түсіністікпен қарай бастаган; ал бойын өтіріктен аулақұста- 
ғандар сол баяғыша отірікке ымырасыз болып қала бергеи.

М иллс экспериментінің нәтижесі ащы ш ындықтың бетін ашады. Эксперимент 
нәтиж есінде кез жеткізгеніміз -  қандай да болмасын бір көзқарасқа қарама-қарсы 
көзқарас болады. Әйтсе де сол қарама-қарсы козқарастағы адамныд сол ұстанымы- 
нан өмір бойы айнымай жүруі міндетті емес. М әселен, қазіргі жастардыд жыныс- 
ты қ қатыиастағы еркіндігіне түбегейлі қарсы шығып жүргендердід өздерінід де бір 
кезде соидай еркін жы ны сты қ қаты насқа қызықнағанына кепілдік бере алмайсыз. 
М иллстід зерттеуінід нәтижесінен түсінетініміз, кандай да бір көзқарасқа үзілді- 
кесілді қарсы лы қ білдіретіндер бір кездері оздері де соган бейім болып, осы жағ- 
дайды өз басынан кешкендср, бірақ мұныд соды ж ақсы лы ққа апармайтыньні сезіп, 
өздерін үстай білгендер екен. Яғни бір кездері әйиек цйде түруға шешім қабылда- 
ғандар кейін сол әйнекке тас лақты руға бейім болады екен.

Демек, өзімен жыныстас адамга деген құмарлықтан қорқатын адамныд қызте- 
келерге (гей) қарсы көзқарасты ушықтыруга бейім болуы мүмкін. Генр Адамс пен 
оріптестерінід қызықты бір экспериментінде31 бір топ адамга гетсросексуальды, гомо- 
сексуальды жоне лесбиянды қатынастарды корсете отырып, олардыд жыныс мүше- 
лерінід қозу сипатын (жыныс мүшелерінід үлкеюін) олшеп отырган. Ерлердід бәрі 
дерлік гетеросексуальды жопе лесбиянды қатынастарды коргенде қозған болса, гомо- 
сексуальды қатынасқа ерекше қарсы көзқарастағы адамдардыд дол сондай гомосек- 
суальды бейнефильмді көрген кезде көбірек қозганы байқалған.

Осы тарауды д басында адамдарды д ұстанымын озгертуге бағытталған кез кел- 
ген әрекетке үзілді-кесілді қарсы тұру оте мадызды екенін, себебі бұл оларды д 
өзін-өзі ақтап алуга деген ұмтылы сы екенін айгқан болатынбыз. Ш ындыгында, 
мұндай адамдар ілім-білім  мен уағыздыд ырқына көнбейтіндей көрінеді. Енді кө- 
зіміз жетіи отыргандай, оларды д өз козқарастарын сақтап калуга мүмкіндік бере- 
тін механизм -  оларды д көзкарастары на озгеріс енгізе алады екен. М үныд бәрі 
дол сол жагдайда диссонансты  жеду үшін қай әрекеттід ыкпалы молы рақ екеніне 
байланысты. Теорияны  медгерген адам оларды д белгілі бір сенімдерге бейімін ес-
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кере отырып, көзқарастары н өзгертуіне жағдай жасай алады. М ысалы, қазіргінің 
М акиавеллиі мемлекет басш ысының кеңесшісі болса, аталмыш теория мен ше- 
шімдер саласына негізделген төмеңдегідей кеңес берер еді:

1. Адамныц бір нәрсеге жағымды пікірін қалыптастыргыңыз келсе, сол нәрсені 
сол адамның құзы ры на беріңіз.

2. Адамның бұрын болған бір істегі кателікке көзқарасын жұмсартқыңыз келсе, 
сол істі сол адамның өзі жасауын өтініп, ұсыныс жасадыз; ал егер адамның өт- 
кен істегі қателікке көзқарасын бұрынтыдан да бекемдей түскіңіз келсе, тагы 
да ұсыныс жасаңыз. Б ір ақ о з  бетінше істей алмайтындай етіп.

Ақылға қонымсыз ақталу психологиясы
Көзқарастың диссонансты ж еңу үшін өзгеруі шешім қабылдаи қойылған жағдай- 
лармен шектелмейді. Баска да алуан түрлі жагдайларда, әсірссе адам бір нәрсеге 
сенбейтін немесе ақылга қонымсыз, немесе бейәдеп істер деп санайтын кездерде 
де қолданылады. Н әтиж есі де өте зор болуы мүмкін. Төмендегі жағдайларға назар 
аударайық.

Осынау күрделі олемде кейде өзіміз сенбейтін нәрселерді айтып немесе істеп 
жүргенімізді байқаймыз. Сонда солардыц бәрі көзқарасымыздың өзгеруіне әкеле 
ме? Жоқ. Түсінікті болуы үшін бір мысал келтіре кетейін: кеңсесіне кірген Джо заң- 
гср әріптесі Д ж ойс екеуі отыратын кабинеттің кабырғасына козге оғаш корінетін 
картина іліп қойғанын көрді делік. Картинаның ұнамай түрганын енді ғана айтуға 
окталган сәтте, Д ж ойс мақтанышпен: «Сурет үнады ма? Өзім салдым, сурет саба- 
ғында үйренгенім», -  дейді.

Джо: «Өтс жақсы екен, Джойс», -  деп жауап береді. Теория тұрғысынан, Джо- 
ныц «мен ш ынш ыл адаммын» деген когнициясы «картина нашар болсада, өте жак- 
сы дедім» деген когнициясымен диссонансқа түсті. Б ірақ бұл диссонанс Джоның: 
«Джойсты ренжітіп алмау үшін өтірік айттым; наш ар сурет деп қалай айтамын? Ол 
дүрыс болмас еді» деген когнициясымен оп-оцай жойылады. Бұл -  диссонансты 
жеңудің тиімді жолы, ойткені Дж оның кылығын голықтай ақтап түр. Ш ындыгыи- 
да, ақтап алу тәсіл і оқиганың орбуіие байланысты. М үндай әдісті мен сыртқы ақ- 
тау деп атаймын.

Ал мұндай оқигада ақталуга жеткілікті негіз болмаса қайтер едік? Мәселен, 
саяси козқарасы консервативті Дж о өзі онша жақсы танымайтып адамдармен бір- 
ге сауық кешінде отыр. Әңгіме саясат тақырыбында орбіді делік. Әңгімелесуші- 
лер А Қ Ш -тың Кубамен достық қатыпас орната бастаганын қызу талқы лап жатыр. 
Джоиың көзқарасы күрделі еді. Бүл мәселеге козқарасы екіжақты болатын. Бірақ 
түтастай алганда, Кубаның диктаторымен досты қ қарым-қатыпас орпауына қарсы 
еді. Өйткені «Кубаның режимі жауыз ниетті, онымен ымыраға келуге болмайды» 
деген сенімде болатын. Сұхбаттасуш ылар шыншыл, сауық кеші көңілді өтіп жат-
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қан сияқты корінгеннен болар, Джо өз үстамымынан тайын, либерал-радикалды 
көзқарасы басымділққа ие бола бастады. Тіпті: «Кастро -  асқан дарынды басшы, 
ал коммунизм Куба халкын жүздегеп жылдарға созылған қиындықтан алып шық- 
ты» деген ой айтты. Сол кезде біреу Кастроның билікті қолына шогырландыруы 
үшін мыңдаған адамды қырып, түрмеге қамағанын айтып, Джоның сөздеріне шүбә 
келтірді. Ж арыссөз барысында Джо бұл циф рларды ц әсірс үлкейтіліп айтылғанын 
ескертті. Бүл -  Кастро билікке келгенге дейін мыңдаган бейкүнә түрғындардың 
өмірін қиғанына күмәнсіз сенетін адам үшін тиімді мәлімет.

Келесі күні үйқысынан оянтан соц, сауық кешінде болған әцгімені есіне түсір- 
ген Джо өз ойынан өзі іііошып кетті. «Қүдайым-ау, нс бүлдірдім?» -  деді. Өз-өзінен 
ыңгайсызданды. Басқаш а айтқанда, үлкен диссонансқа түсті. «Адамдарға жалған 
мәлімет бердім; Куба жайында өзім де сенбейтін нәрселерді айттым» деген когни- 
циясы «мен білімді, шыншыл адаммын» деген когнициясымен диссонансқа түсіп 
жатты. Енді бұл диссонансты жеңу үшін ие істейді? Сыртқы акргау жолдарын іздей 
бастайды. Біріншіден, мүның бәрі -  Д ж оның мае болғанының кесірі, сондықтан ол 
сөздеріне көңіл аудармауы керек. Б ірақ ойлап корсе, бір-екі шиша сыра ғана ішкен 
екен, демек, мүнда сыртцы акупау болуы мүмкін емес. Істеген ісіне ж еткілікті сырт- 
қы ақтау таба алмаған Джо, енді осы айтқан сөздеріпе ішкі ақтау  іздей бастайды. 
Ягни сөздеріиіц ақиқаттан алш ақ емесіне көз жеткізсс, ішкі диссонансын жеңер еді; 
сонда ғана кешегі қылыгын ақы лға қонымсыз деп санамас еді. Бұл жерде мен Д ж о
ны аяқастынан нағыз революционер коммуниске айналы п кстеді деп отырған жоқ- 
пын. Айтайын дегенім, оның Куба режиміне козқарасы ендігі жерде кешегі сөзде- 
ріне дейінгідей қатал болмай, біраз жұмсаруы мүмкін. Бізді қоршаған әлемдегі коп 
мәселе мен құбылыс не аппақ, не қап-қара емес; түссіз жерлері де көп. Сонымен, 
енді Дж о Кубада соңғы 50 жылда болтан оқигаларды ң біразыпа жаңа көзқараспсн 
қарауы мүмкін. Кастроныц саясаты мен ш еш імдерінің астарына тереңірек үңіліп, 
бүрын-соңды мән бермеген көрегенділік пен даналы қты байкауы мүмкін. Кастро 
үкіметіне дейінгі биліктің жемкорлығын, қатыгездігін көрсететін мәліметтерге де 
назар аудара бастайды. Қайталаи айтсақ, егер адамга озін сыртк,ы ащтау арқылы 
арашалап алу қиынга соқса, онда көзқарасын өзінің айтқан сөзіне сәйкестендіре 
отырып, ішкі акргауга жүгінеді.

Сыртцы акупаудыц бір-екі мысалын келтірдім: Бірі -  заңгер Джо мен әріпте- 
сінің арасындағы болтан оқитадагы еш кімнің көңіліне қаяу гүсірмеу үшін өтірік 
айту. Екіншісі, мастықпен жасалган қылық. Сыртқы ақтаудыц тагы басқа түрі бар. 
Өзіңізді бір сәтке Дж оның орнына қойыіт көріңіз. Ал мен мінезі аумалы-төкпелі 
миллионермін. Екеуміз сауық ксшінде отырмыз делік. Куба жайлы әңгіме бас- 
талган сәтте мен сізді оцаша алып шыгып, «Тек Кастро мен Куба коммунизмінің 
пайдасын тана айтсаңыз» деп өтініш жасаймын. Э рине, қолыңызга 5 000 доллар 
қыстырамын. Ақшаны санап алып, қалтаңызта салдыңыз да, әңгіме-дүкен қызып 
жатқан жерге қайта оралып, Кастроны майын тамыза мақтай жонелдіңіз. Ертеңіне 
оянган сәтте сізде қандай да бір диссонанс бола ма? М еніңше, болмайды. «Кастро
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мен Куба коммунизмі жайында озім сенбсйтін нәрселерді айттым» деген когни- 
цияңыз «Мен шыншыл, ақылды адаммын» дегсн когницияңызға қайшы келеді. Bi- 
рак сол сотте сіздің сондай мәлімдеме жасауыцызға жеткілікті сыргқы актауыңыз 
болды: яғни «Куба коммунизмі жайлы осындай жағымды әңгімені 5 000 доллар 
үшін айттым -  оныма өкінбеймін» дейсіз. Созіцізді ақтап алу үшін Кастроға деген 
көзкарасыңызды жұмсартудың қажеті жоқ, себебі ол сөзді ме үшін айтқаныңызды 
озіңіз білііі тұрсыз: ол сөздердің бәрін өзіңіз солай ойлағаннан емес, 5 000 доллар 
табу үшін айттыңыз; біліміңіздің арқасында көзқарасыңызды 5 000 долларга сатты- 
ңыз -  оған да еш өкінбейсіз.

М ұндай жагдай «айтамын, демек, сенемін» парадигмасы деп аталады. Диссонанс 
теориясына сәйкес, біз өзіміздің өтірігімізге сене бастаймьгз, бірақ біздің бастапқы 
көзқарасымызға қайшы келетін сөздерімізге ж еткілікті с.ыртқы ақтау болмаган жағ- 
дайда ғана сенеміз. Енді бұған дейінгі болған келісім жайлы әңгімемізге қайтадан 
егжей-тегжейлі тоқталып өтейік. Есіцізде болса, 2-тарауда келісімге сыйақы жоға- 
ры болған сайын адамныц келісімге келу мүмкіндігі де осетінін айтқан болатынбыз. 
Бүл жолы алга қарай тағы бір қадам жасайық: козқарастың өзгеруі узац уацытца 
багытталтн сайын, көбірек сыйақы азы рақ өзгеріске әкеледі. Егер мен сіздің Куба 
туралы, М аркстің ізбасарлары, әлеуметтендірілген медицина, т.б. жайлы жалынды 
создер айтқаныңызды қаласам, мен үніін ең тиімдісі -  сізге жогары сыйақы беру. 
Ягни сыйақыны көбірек берсем, сіздің де жалынды сөздерді көбірек айтуға келісім 
беруіңіз мүмкін. Ендігі менің мақсатым одан да жоғарырақ болсын: сіздің козқара- 
сыңыз бен сеніміңізге түбегейлі озгеріс енгізгім келді делік. М үндай жағдайда бәрі 
керісінше болады. М енің сізге берген сыйақым азырақ болса, сіз өз сөздеріңіздің 
шын екеніне қосымша ақталуды іздеуге мәжбүр боласыз. Ақырында, жай гаиа ке- 
лісіп коймайсыз, көзқарасыцыз өзгереді. М үндай техника кашан да маңызды. Егер 
біз сыртқы ақгау үшін мәлімдеме жасағанымыздың негізінде көзқарасымызды сәл 
озгертсек, көзқарасымыздағы өзгеріс едәуір тұрақты болады екен; себебі бүл -  көз- 
қарасымызды сыйакы үшін немесе біреуге жагу үшін өзгерткен жоқиыз дегенге 
саяды. Яғни көзқарасымызды бұрынгы көзқарасымыздың дүрыс емес болғанына 
өзімізді сендіру арқылы өзгерттік. Бүл -  көзқарасты озгертудің өте ыкпалды жолы.

Осыған дейінгі талқы лап келген материалдарымыздың бәрі пайда табуға бай- 
лаиысты болып келді. ГТайдакүнемдік бірнеше эксперимент барысында гылыми 
гүрде зерттелген. Олардың ішінде Леон Ф естингер мен М еррилл Карлсмиттің 
классикалық экспериментін32 этап айтуға болады. Олар колледж студенттерінен 
тез жалықтыратын, бір сарынды тапсырмаларды орындауды сүраған, яғни шаргы- 
ға жіп орап, сосын оны қайта тарқатып, қайта орап, осылай бірнеше мәрте кайта- 
лауды өтінген. Студенттер осы лайш а бір сағат ораған. Сосын, экспериментшілер 
студенттерді отірік айтуға итермелеп; өз кезегін (экспериментке катысу үшіп) кү- 
тіп отырған бойжеткенге «осы жүмысқа байланысты жаксы лебіз білдір, қызықты 
әрі көңілді жүмыс деп сипаттама бер» деген өтініш айтқан. Кей студенттерге өтірік 
айтқаны үшін -  20 доллар, ал қалғандарына 1 доллар дан берген. Эксперимент аяк-
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талган соц, зерттеуш ілер студеиттерден эксперимент барысындағы ж ұмыс кезінде 
қандай көңіл күйде болганын сұраган. Нәтижесі айдай анық: отірііі үшін жиырма 
доллардан алған студеиттер -  «шаргыны орау -  қызық, коцілді» деп өтірік айтқан- 
дар -  жұмысты іш пыстырарлық деп сииаттаған. Таңғаларлы қ ештеңе жоқ, расында, 
іш пыстырарлық еді. Ал өтіріктері үшін 1 доллардан алған студенттер қалай жауап 
берді екен? Оларга жүмыс ұнапты. Басқаша айгқанда, отірік айтқаны үшін жоғары 
сыйақы алгандар өтірік айтты, бірақ оған өздері сенбеді, ал азырақ сыйақы алгандар 
оз отіріктеріне сене бастаган.

«Айтамын, демек, сенемін» ф еном еяін зерттеу мүндай қарапайым істерде ғана 
емес, маңыздырақ салаларда даж үргізілген . Сан алуан маңызды мәселелерде көзқа- 
растардыц озгергені байқалған. М әселен, Артур Коэннің33 көзқарасқа қарсы іс-әре- 
кеттср туралы бір экспериментінде Йель унивсрситеті студенттері катысқан. Коэн 
бүл экспериментін Нью -Хэйвенде болған, бірақ полиция күштері бірден басын тас- 
таған студенттер арасындағы бүліктің ізін суытпай өткізген (П олицияны ң әрекеті- 
нің дұрыс болмаганына сенімдімін). Студенттер полицияны ң әрекетін қолдайтын 
эссе жазуга тиіс болды. Эссе коркем тілмен, оптимистік рухта жазылуы керек деген 
талап қойылды. Эссе жазар алдында кейбір студенттерге -  10 доллар, енді біреуле- 
ріне -  5 доллардан, қалғандарына -  1 доллардан, тортінші тонка 50 центтен төле- 
ген. Эссені жазыи болган студенттен полицияны ң әрскетіне шынайы козқарасын 
ауызша сүраган. Нотижесі біз ойлагандай: сыйақы аз болған сайын козқарастагы 
өзгерістер кобірек. Нью-Хэйвен полициясының әрекетін қолдайтын эссе жазганы 
үшін 50 цент алған студенттердің көзқарасы эссесі үшін 1 доллар алғандардан гөрі 
көбірек өзгеріске ұшырапты; 1 доллар алған студенттердің көзқарасы 5 доллар ал- 
ғандарға қарағанда кобірек өзгсріске үшырапты; 10 доллар алғандар -  көзқараста- 
ры өзгеріске ең аз үшырагандар екен.

АҚШ -тағы ең откір мәселелерініц бірі -  нәсілш ілдік көзқарас пен нәсілш ілдік 
сеніміне назар аударайық. Халықты азш ы лы қ топтыц саясатын қолдауға жүмыл- 
дырса, кейін халықтың осы азш ы лы қтопқа деген көзқарасы озгеріске үшырай ма? 
М айк Л ейп пен Д онна Эйзенш тадтж үргізген экспериметте34 колледждің а қ  нәсілді 
студенттері көзқарасқа қарсы  іс-әрекеттер  үғымына сай келетін эссе: яғни  уни- 
верситетте дау тудырып отырған мәселе -  афроам ерикалы қ студенттердің акаде- 
м иялы қ ш әкіртақы  қорын екі есе кобейту туралы эссе жазуы қажет еді. ІІІәкіртақы  
қорыныц жалпы сомасы шектелгендіктен, бүл жағдайда ақ нәсілді студенттерге 
арналган ш әкіртақы қоры екі есеге азаюга тиіс болды. Ө зіңіз байқап отырғандай, 
бүл -  тым диссонансты жатдай. Ал студенттер диссонансты қалай жеңеді? Ец тиім- 
ді жолы, өздерін болтан жағдайды ескере отырып, аф роам ерикалы қ студенттерге 
қаржылай көмек көлемін кобейту саясаты тек әділетті болатынына сендіру еді. 
Теорията сәйкес, диссонанстьгң азаюы одан да үлкен саясат децгейінде ықпал етіп, 
соның арқасында аф роам срикалы қ студенттерге кезқарас та едоуір жақсаратынын, 
сойтіп, озара түсініс/гікке қол жететінін болжауға болады. Л ейпп пен Эйзенштадт, 
міне, осыны аныктады.

Көпке ұмтылған жалгыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

178



Көпке ұмтылган жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

А ц ы лга  қ о н ы м с ы з а ц т а л у  деген не?  Осы бөлімде сыртқы ақтау сщылга к,о- 
нымсыз ж әне сы ртқы  ақтауы негізді (ацылга цпнымды)  оқиғаларға тоқталы п өт- 
тім. Ж алпы , бұл екі терм ин де қосымш а түсіндіруді талап етіп отыр. Ф ести н гер - 
Карлсмит экспериментінде қаты суш ы ларды ң бәрі өтірік айтуға келіскен, тіп гі 1 
доллар алғандар да. Я п ш  1 долларды ң өзі ақы лға қонымды болған. Ө йткені қаты- 
суш ылар сол үпіін өтір ік  айтуға келісіп отыр; б ірақ бұл сома оларды ң ақымақты ң 
кебін кию іне ж еткіліксіз болғаны н коріп отырмыз. А қымақтың кебін киюден құ- 
тылу үшін осынш ама ұсақ ақш ага бола өтірік айтқаны нан туған диссонанспен кү- 
ресуге можбүр болды. Н әтиж есінде өздерін «бүл -  ш ектен ш ыққан өтірік емес», 
«берілген тапсы рма сонш алы қты  іш пы сты рарлы қтай емес еді»; «шындығында, 
беріліп істеген адамға әж ептәуір  қы зы к еді» деген сияқты  қосымш а нәрселерге 
сендірген.

Бұл нәтиж ені Дж адсон М иллстің  6-сыныи оқуш ы лары ны ң өтіріктерінің нә- 
тижесі ж айлы м әлім еттерм ен салы стырган жөн. Есіңізде болса, М иллстің экс- 
периментінде 6-сы нып оқуш ы лары ны ң кобі үшін көш іріп жазуға бел буу оцай 
болмаған еді. О лар сонды қтан көш ірсе де, көш ірмесе де, диссонансқа түскен бо- 
латын. «Ө тірік үш ін сы йакы  көлемі өте үлкен болса, не болар еді?» деп ойлауы- 
ңыз мүмкін. Бірінш іден, бүл жағдай өтірік айтуға көбірек итермелеп, яғни коші- 
ріп жазатын оқуш ы лар көбейср еді. Б ірақ  бір ескеретін нәрсе, сыйақы колемі өте 
үлкен болса, отірік айтқандарды ң козкарасында айтарлы қтай өзгеріс болмас еді. 
Ф ести н гер-К арлсм и ттің  экспериментінде 20 доллар үш ін өтірік айтқан студент- 
тер сияқты үлкен сыйақы алған оқуш ы ларда да істеген қы лы қтары на ж еткілікті 
сыртқы ақтау болғанды қтан, диссонансты  жеңуге айтарлы қтай  қаж еттілік тумас 
еді. Негізі, М иллс эксперим енті осыған назар аударады. Н әтиж есінде осының 
себептерін -  аз-м аз сыйақы үшін отірік айтқандар, колемді сыйақы үшін өтірік 
айтқандарга қарағанда, өтірік айту туралы көзқарастары н едәуір жүмсартқанын 
анықтаган. О ны ң үстіне, үлкен сы йақы ға қарамастан, өтірік айтудан бас тартқан- 
дар -  бұл да үлкен диссонанс туды ратын таңдау -  аз ақыға қарамастан, бас тарт- 
кандарға қарағанда, өтірік айтуға деген көзқарастары н бүрынғыдан да арттыра 
түскен, бұл да күтілген нәтиже.

Д иссонанс  ж оне өзінд ік  сана. Бүл тарауда диссонанс феноменіне талдау жасау 
үіиін Ф естингер теориясы нан біраз алш ақтау қажет болып түр. М әселен, Ф естин- 
ғер меи К арлсмигтің экспериментінде диссонанс былай түсіндірілген: «Тапсырма 
іш пыстырарлық екен» деген когниция «М ен тапсырма қы зық болды деп айттым» 
деген когнициямен диссонанста еді. Б ірнеш е жы л бүрын осы теорияны адамдар 
өз-өздерін алдауға көбірек коңіл бөлсін деп кайта қарастырган болатынмын.36 Тео
рияны қайта қарастырғанымда, диссонанстың ықпалы озіндік санага қауіп төнген 
кезде өте күшті болатыны н анықтадым. Осылайша, мен үшін жогарыда айтылған 
жағдайдағы диссонанстың маңызды аспектісі «Мен X деп айттым» деген когни- 
цияның «М ен X емес екеніне сенімдімін» деген когнициямен диссонансқа түскені 
емес, мұндағы шешуші нәрсе өзгелерді алдағаным: «өзгелерге озіме өтірік екені аян
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нәрсені айттым» деген когницияны ң өзіндік санамеи диссоннамсқа түскені, яғни 
оның «Менің адамгершілігім биік» деген когнициямен қайшы келіп түрғаны.

Теорияга енгізілген осы озгеріс. адамдардың көбі өздерін ешкімді алдамайтын, 
шыншылмыз деп ойлайтыны на негізделген еді. «М арихуана қауіпті, сондықтан 
оны заңдастыруға болмайды» деп ойлайтын Кэтиді мысалға алайық. Бір күні ол ма- 
рихуананың пайдасын жарнамалауға тиіс болды делік. Ол ж арнамалық мақсаттағы 
сөзін марихуанаға үзілді-кесілді қарсы адамдардың (мысалы, полиция отрядының, 
«Америка төңксрісінің қыздары» ұйымыньщ, есірткіге қарсы басқа да адамдардыц) 
алдында сойлеуі керек. М үндай жагдайда оның -  тыңдауш ыларға ықпал ету мүм- 
кіндігі өте томен. Өйткені тыңдауш ылар -  оз ұстанымдарына берік, қалыптасқан 
көзқарасы бар адамдар. М снің диссонанс теорияма сойкес, ешкімнің көзқарасына 
ықиал ете алмаған К этидің өз козқарасы да еш өзгермейді. Егер Кэти тыңдаушы- 
лардың марихуананың пайдасын қолдайтындар екенін білсе, оларға сөзсіз ықпал 
ете алар еді. Екінші жағынан, Кэтидіц тыңдауш ылары марихуана жайлы мүлде еш- 
теңе білмейтін болса, Кэти әлдеқайда кобірек диссонансқа түсер еді. «Парасатты, 
жақсы адаммын» деген когнициясы «Тыңдауш ыларыма ықпал етіп, козқарастарын 
өзгерте алатындай ештеңе айта алмадым» деген когнициясымен диссонансқа тү- 
сер еді. Диссонансты жеңу үшін өзінің айтқан сөздерініц дұрыс екеніне сене бастар 
еді. Онысы өзінің «Адамгершілігі биік адаммын» деген сеніміи пақтылай түсуші 
еді. М үндай жағдайда адам өз козқарасын дәлелдеуге неғұрлым аз күш жүмсаса, өз 
көзкарасы соғүрлым көбірек өзгереді. М ен осы гигтотезаны Элизабет Нель мен Ро
берт Хельмрайхпен біріге отырып дәлелдей алдым.37 Біз оныц марихуанага катыс- 
ты көзқарастарыныц көп өзгергенін, тыңдауш ылардыц аз-маз сыйақы үшін мари- 
хуананың пайдасы жайлы бейнеж азба жасауын сүрап, бірақ ол бейнежазбалардың 
марихуанага әзірге қарсы адамдарга көрсетілетінін айтқаны мызда байқадық. Ал, 
екінші жағынан, сол бсйнеж азбаларды марихуанага үзілді-кесілді қарсы адамдарга 
көрсететінімізді айтқанымызда, керісінше, көзқарастары онша өзгермегенін бай- 
кадык. Демск, өгірік жагдайды уш ықтыра алса ж әне тыцдауш ылардыц сенімі мен 
мінез-қүлқына эсер еткен сайын, көзқарасты кобірек өзгерте алады екен." Басқа 
да көптеген зерттеулер38 дәл  осы тұжырымымызды нақгылай түсігі, диссонанс пен 
өзіндік сана жайлы төмендегідей ортақ қағидаларды қалыптастыруга мүмкіндік 6е- 
рін отыр: (1 ) адам оз қылығына мейілінше жауапты болса; (2) іс-әрекетімен адам
дарга мейлінше кобірек ы қпал етсе, ягни іс-әрекетінің нәтижесі мейлінше жақсы 
болса, әрі сол адамның жауапкерш ілігі де мы қты рак болса, диссонанс та көбірек 
болады. Диссонанс кобірек болса, көзқарастагы озгеріс те көбірек болады. **

** Бул мысалда да, осы жерде талқыланып стырған басқа экспериментке қатысушыларға экспе
римент нәтижесі жайында хабарланған. Қатысушының көзқарасының түбегейлі өзгеріп кетгіеуі үшін 
кадамдар жасалған. Қатысушылармен эксперименттіц потижесі жайлы әңгіме жүргізу қашан да ма- 
ңызды норсе, әсіресс эксперимент олардыц көзқарасы мен мінез-қүлкына айтарлықтай ықпал етсе 
гіпті мацызды.
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Бір байқағаным, өзіндік сананың озгеруінің салдарлары к ө іі  болған сайын дис
сонанс та герең болады екен. Бұған егжей-тегжейлі тоқталып өтейік. М оселен, сіз 
үйде отырғаныңызда, біреу есігіңізді қағып, садақа беруіңізді сүрады. Бергіңіз кел- 
месе, бермеу үшін сылтау табу онша қиынға соқгіайды, егер ақш аңыз аз болса, сада- 
қаңыздың көмегі ойыныздағыдай болмасы анық, т.б. Енді былай елестетіңіз, садақа 
сұраған адам «бір тиы ны ңы з да көп комек болар еді» деп қиыла отінсе ше? Комек 
беруден бас тартқаннан кейіи сол созі сізді диссонансты күйге гүсіріп, мазаңызды 
қашырар еді. Басқасын айтпағанда, бір тиынды не сараң, не мәдениетсіз адам бе- 
реді емес пе? Бүл жагдайда бұрынғы рационалды көзқарасыдызды үстана алмай- 
сыз. Бүл жағдайды Роберт Чалдини мен Д авид Ш редер тожірибе жүзінде сынақтан 
өткізіпті.39 Қайы ры м ды лы қ ш аралары үшін қаражат жинап жүрген студенттер үй- 
лерді аралагапда бір үйлерге «садақа» сүрап, енді бір үйлерге «бір тиыныңыздың 
өзі коп комек болар еді» деген создермен барған. Ақырында, «бір тиыныңыздың 
озі коп көмек болар еді» деген сөзді естіген түргындар садақаны кобірек бсріп, 
жай ғана «садақа» дегенді естігендерден екі есе арты қ ақш а жинаган. О ның үстіне, 
екінші топтағы тұрғындар берген қаражат мөлшері басқалардан аз болмаған, яғни 
сұралган қаражат көлемінің аздығы берілген қаражат көлеміне еш ықпал етпеген. 
Сонда қалай болғаны? Соған қарағанда, адамдарды садақа беруден бас тартуына 
сыртқы ақтаудың аздығы гана эсер етіп қоймай, сонымен қатар қаржылай комекте- 
суге бел шеіикеннен кейін тас сараң атанбайын деп, кобірек беруге тырыскан сияқты. 
Адам қолын қалтасына салған сәттен бастап бір тиын үғымы оныц намысына тиеді, 
кобірек беретін себебі: ол өзін парасатты ж әне қайырымды адаммын деп есептейді.

Б іл ім ге  к,атысты а қ ы л т  цоны м сы з сыйак,ы. Көптеген зерттеу нәтижелері- 
нен байқағанымыздай, ақылға қонымсыз сыйақы феномені іс-өрекеттің барлы қ жа- 
гына қатысты қолданылады. Тек қарама-қарсы іс-әрекеттерге қатысты қолданыл- 
майтынын айтуымыз керек. Есіңізде болса, аз гана сыртқы ақтау үпіііі ж алықгы рар 
жұмысты істеген адам, сол жұмысты жеткілікті сыртқы ақтау үшін істеген адамға 
Караганда, қы зы ғы рақ деп багалайтыны белгілі болған еді.40 М ұндай жагдай оның 
еңбекақысы төменірек болуы керек дегенді білдірмейді. Адам қашан да жогары 
мөлшерде ецбекакы алғысы келеді, ецбекақыны кобірек алу үшін көбірек жүмыс 
істеуге даяр болады. Егер томен еңбекақы ұсынсац, ол соған келіссе, жүмыстың іш 
пыстыратыны мен еңбекақы ның төмендігі диссонансқа түседі. Сол диссонансты 
жеңу үшін жүмыстың жағымды жақтарына кобірек көңіл бөліп, жүмыстың меха- 
иикалық жағына еңбекақы кобірек болған кезде аудармайтын назарын аударуға 
бейім болады. Бұл ф еноменнің салдары терең болып келеді. М әселен, бастауыш 
сыныптың сабагын көз алдымызға елестетейік: Дж онни көбейту кестесін жаттап 
алсын десеңіз, одан сыйақыцызды (жоғары баға, мақтау, тіпті «аспандагы жұлдыз» 
деп дәріптеу сияқты  сырткы ақгауды ) аямауыңыз керек. Ал Дж онни көбейту кес- 
тесін өзіне үнагасын жаттай ма, әлде жаксы баға үшін жаттай ма, әлде сыртқы ақтау 
тоқтаған соң, әрі қарай жаттамай қоя ма? Басқаш а айтқанда, оған жоғары баға үшін 
жаттаған кобірек ұнар ма еді? О ны сына күмәнім бар. Егер сыртқы ақталуы жеткі-
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ліксіз болса, Дж оини кестені жаттау барысында бұған өз актауын қосар еді; тіпті 
кестені ойынға айналдырып жаттауы да мүмкін. Яғни мұндай жағдайда кобейту 
кестесін жаттауды сабақтан кейін де, тиісті бағасын алып болган соң да жалгастыра 
беруі мүмкін.

Мүндай сабақтардың барысында, мүгалім оның Дж онниге үнайтын-ұнамай- 
тынына қарамай, жаттап алуын талап етеді. Ал, екінші жағынан, Джонниге үнаған 
болса, сабақтан тыс уақытта да жаттап алар еді. Тиісінше, ол дәл  осындай жагдайда 
тезірек меңгеріп, есінде ұзағырак сақтар еді. Демек, оқьггу барысында асыра мақ- 
тап, асыра жоғары бағалау да қатслік екен. Егер оқуіпы тапсырманы орыидауга бел
ил! бір мөлшерде гана ыиталандырылган болса, мүғалім оның тапсырманы барын- 
ша жақсы орындайтынына сенімді бола алады. М үндай жағдайда оқушы сабакты 
тез меңгереді, оқығаны да есінде үзақ уақьгг сақталады. М ен бүл жерде сыйақының 
аз болуы -  окуш ыны қы зықсыз сабақтыц өзіне ынталандырудың бірден-бір жолы 
деуден аулақпын. Айтайын дегенім, сыртқы ақтаудың шектен тыс көп болуы -  сол 
тапсырмаға деген қызығуш ылықты тежейтін ф акторларды ң бірі.

Эдвард Деси мен әріптестерініц эксперименттері41 де осы тұжырымымыздың 
дұрыстығын дәлелдеп отыр. Ш ындығында, Деси қандай да бір қызықты жұмысты 
үлкен сыйақы үшін орындау сол ж ұмысқа деген ынта-ы қыласты едәуір томенде- 
тетіпін дәлелдеп, бүл моселеге тереңірек бойлаган. М әселен, оның эксгіериментте- 
рінің бірінде колледж студенттері бір сағат бойы қы зықты бас қатырғыш тапсыр
маны орындаган. Ал экспериментке екінші күні қатысқан бір топ студентке орбір 
дүрыс шешімі үшін 1 доллардап берген. Епді бір топтың студенттері күндегідей еш 
сыйақысыз қатыса берген. Үшінші күні тағы да ешкімге сыйақы төлемеген. Соң- 
ғы сұрақ: «Қай топтың студенттеріне бас қатырғыш ойын көбірек үнады?» Деси 
бүл сүраққа жауапты эксперименттіц үшінші кезеңінде, студенттерге үзіліс бер
ген кезде тапты. Сыйақы алмаған студенттер үзілістегі бос уақытының коп бөлігін 
ойын ойнаумен өткізген -  сыйақы төленуі тоқтаған кезде сыйақы ачатындардың 
ойынға дегеп қызыгуш ылыгы да бәсеңдеген. Осындай зацдылықты М арк Леппер 
мен әріптестері мектеп жасына дейінгі балалардан да байқаган.'12 Экспериментші- 
лер балалардың бір тобына: «егер пластик бас қатырғышіхен ойнасаңдар, бүдан да 
жақсы ойын ойнатамыз» деген. Ал екінші топтағы балаларға еш уәде бермей, жай 
ғана: «пластик бас қатырғышпен ойнаңдар» деген. Бас қатырғышпен ойнап болган 
соң, балалардың бәрін «одан да жақсы ойынмен» ойната бастаган (естеріңізге сала 
кетейік, бүл «одаи да жақсы ойынның» алдыңгы ойын үш ін сыйакы екенін балалар- 
дың жартысы ғана білген). Арада бірнеше апта өткен соң балаларды бас қатырғыш- 
пен кайтадан ойнагқан. Бірінші эксперимент барысында бас қатыргышпен «одан 
да жақсы ойын» үшін ойнаған балалар бүл жолы бас қатырғыш пен ойнауға онша 
қызыға қоймапты. Қысқасы, экспериментш ілер балаларга ойнаганы үшін сыйақы 
тағайындауы -  ойынды балалар үшін жұмысқа айналдырып жіберген.

С ы йақы ны ң орпыиа адамга мақтау создер айтсақ, калай болар еді? Ата-аналар 
мен мұғалімдердің көбі баланы  ж етістіктері үшін м ақтау пайдалы деп ойлайды.

183



Копке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

Д ж енниф ер Гендерлонг пен М арк Л еппер ж ақы нда ғана осы саладағы зерттеу- 
лерге назар аудара келе, бұл м әселені әлі де тереңірек зерттеу қаж еттігіде көз 
жеткізген.43 Баланы  жеткеи жетістігіне карай ғана мақтаған дүрыс. М ақтау ба- 
рынш а әділ болса, пайдалы екен. Ата-апасы мен мұғалімі асыра мақтай берген 
балалар әр ісін м ақтау есту үшін ғана істеп, осы істі жүйелі түрде тиянақты  ат- 
қаруга көп мән бермейді екеи. Осытан ұқсас тағы бір жағдай: «Б ілім  жарысында 
кім озады?» дегеп мәселеге кобірек коңіл аударса, оқуш ы сабақты терең меңге- 
руді емес, тек ж еңіп  шыгуды гана ойлайды  екен. Ж огарыда келтірілгеп сыйақы 
туралы эксперим ент нәтиж елері де осыны көрсетті емес пе? Ягни зерттеу ныса- 
ны ретінде таңдалган адам тапсырманың сыртқы түріне көбірек назар аударып, 
ішкі мазмұнын назары нан тыс қалдырды. О ны ң үсгіне, Кэрол Д уэктің  айтуынш а, 
баланы д қабілетінен торі, оныц білімге деген құлш ыны сын мақтаған әлдеқайда 
тиімді екен.44 Егер баланы қиын тансырманы орындау барысындагы үмтылысы 
үшін мақтасаңыз, ол баланы ң «жүмыс қиындаса, мен де көбірек жұмыс істеймін, 
себебі к ө іі  еңбек етсең, нәтиж есі де жаксы болады» дегсн ойға келері анық. Егер 
баланы ақы лды лы ғы  үшін мақтай берсеңіз, күндердід күдідде бір пәрсеге акылы 
жетпей қалса, «меи ж үрт ойлағандай ақылды емес екенмін» деген ойта келіп тірс- 
леді. Лл мүддай ойды д салдары ауыр болады.

Ж е т к іл ік с і з  ж а з а .  Күнделікті өм ірім ізде қогам заңдары н бұзғаны м ы з үшін 
өкілетті түлғаларды д ж азасы да ұш ы рауы мы з мүмкін. М үддай ж агдайлар өмірде 
кездеседі. Б із, үлкендер, ж ы лдамды қты  асы рғаны м ы з үшін айтарлы қтай  айып- 
пүл төлейтін ім ізді білеміз. О сы ндай тортіп бүзу ж ағдайлары  қайталана берсе, 
ж үргізуш і куәлігім ізден  айры ламы з. Сонды қтан ж акын маңда жол патрульдік 
долициясы  жүрсе, ж ы лдамды гы м ы зды  теж ейміз. М ектеп оқуш ы лары  емтихадда 
кош іріп оты рып ұсталы п қалса, м ұғалімнід үрысып, ж азалайты ны н біледі. Сон- 
ды қтад мүгалім кабинетте болгад кездс көш ірмеуге тырысады. Ал сол қатад жаза 
тәртід  бүзуга тосқауы л бола ала ма? М снідш с, жоқ. Б ар  болтаны, ж азадан қүты- 
луды ң ж олы н іздеуге ғана көмектесе алады. Қысқасы, қатад ж аза қолдану тек сол 
күкы қ бүзуш ы адам ны д қы рагы  ж әне сергек болуы да гада ы қпал етеді. Бүдад 
ш ығатыд қоры тынды: адам дарды д өзін ід  де, озгелердід де денсаулы гы на зияны  
тим ейгін, найдалы  әрі игілікті ісден айналы сқаны  дұрыс болар еді. Егер бала
лар кіш ілерге әл ім ж еттік  жасамаса, өтірік айтпаса ж оде үрлы қтад  аулақ болса, 
қоғам да катал болмай, ж азалау  қы зметінен бас тартар еді. Адамдарды (әсіресе 
балаларды ) әлсіздерге әл ім ж етгік  ж асаудад бас тартуға көндіру одай нәрсе емес. 
Б ірақ  кейбір ж атдайда олар оздерінід  бұл ісі дүрыс емесіпе коз ж еткізуі әбден 
мүмкін.

Едді мүны егжей-тегжейлі қарастырып корейік. М ынадай жағдай: 5 жасар ұлы- 
дыз 3 жасар қарыддасы н ұра береді. Бүл әдстін қойдырута күш салып бақтыдыз, 61- 
рак қояр емес. Қ ы зы ды зды д денсаулытын ойлагі, әрі баладызға жақсы тәрбие беру 
үшіи, оігы тентектігі үшін ж азалай бастайсыз. Әкесі ретінде ж азалаудыд жұмсак 
(қабақ түю), ауыр (ш апалақпен салып қалу, 2 сағатқа бұрыш қа түргызып қою, бір 
ай бойы теледидар көрсетпеу) түрлерін қолдана аласыз. Ж аза қатад болтан сайын
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бала сіздіц көзіңізше тентек болмауға тырысын бағады. Б ірақ көзіңізді ала бере, 
қарындасьш тагы да бүрынғысынша ұрып жібсруі мүмкін.

Айталық, осы тентектігі үшін сіз жазаның жұмсақ түрін қолдандыңыз. Қалай 
болгаида да (жаза жұмсақ болса да, ауыр болса да) бала диссонансты күйге түседі. 
Қарындасын ұруға болмайтынын біледі, бірак тентектігінен тыйыла алмайды. Қа- 
рындасын ұрғысы келеді, бірақ озін-өзі үстап қалады. Әйтсе де оныд ойында «Қа- 
рьшдасымды неге үра салмаймын?» деген сұрақ өзінен-өзі туады. Ж аза қаупі төніп 
тұрса, ақылға қопымды сыртқы актауы жеткілікті, жауабы дайын-ақ: «Оны үрмай- 
мын, себебі, үрсам мені (окем) жазалайды, бүрышқа түргызып қояды немесе бір ай 
бойы теледидар көрсетпейді». Осылайша, қатаң ж аза қаупі балаға әкесінің көзінше 
қарындасын ұрмауына жеткілікті сыртқы ақтау болар еді.

Орташа жаза каупі де балада диссонанс тудырады. Себебі «Қарындасымды неге 
ұра салмаймын» деген сұрагына көңіл көнш ітерлік жауап таба алмайды. Өйткені 
жаза түрі жұмсақ болғандықтан, жеткілікті негіз бола алмайды. Бала қалағанын 
істемей тұр, онысына актауы дайын, бірақ мұндай ақтауға көңілі толмайды. Мұн- 
дай жагдайда опың диссонансы жалғаса береді. Қатаң жаза алам деп қауіптеніп, 
үра алмадым деп түсіндіруге қауқарсыз. Бала қарындасын ұрмаған себебін ақтап 
алуы қажет. Ең дұрысы, қарындасын ұрғысы келмейтініне, қарындасын ұрганы өзі- 
не де үнамайтынына, озіпеп кіші балаларды үру дүрыс емесіне озін-өзі сендіргені 
жөн. Ягни жаза түрі жүмсақ болған сайын сыртқы ақтауы да жсткіліксіз болады; 
ал сыртқы ақтауы жеткіліксіз болса, ішкі ақтауга қажеттілік күшейеді. Адамның 
ішкі ақтауының қалыптасуына мүмкіндік беру -  опыд бойында жақсы қасиеттерді 
қалыптастыру жолындағы игі қадам.

Осы тұжырымды тексеру үшін М еррилл Карлсмит45 екеуміз Гарвард универси- 
тетіні д балабақшасында эксперимент жүргіздік. Этикалық себептер бойынша, агрес
сия түріндегі бастапқы әрекетке өзгеріс енгіздік, себебі ата-аналар түсінбей қалар еді. 
Оныд орнына мінез-қүлыктыд қарапайым белгісін танытатын -  ойыншық таддауға 
тоқталдық.

Алдымен, 5 жасар балаларга ойыншықтарды тартымдылығына карай тандатып 
алдық, сосын, балалар ед тартымды деп тапқан бір ойыншықты бөлек қойып, бала
ларга онымен ойнауға болмайтынын айттық. Балалардыд жартысын «ережені бүзга- 
ны үшін» жүмсақ жазамен -  «ашуланамын» деп қорқыттық, калган жартысын одан 
гөрі қаталырақ жазамен -  «қатты ашуладамын»; «ойыншықтардыд бәрін алып ке- 
темін, сосын, енді келмей қоямын; сені ақымақ екен деп ойлаймын» деген сияқты 
сөздермен қорқыттық. Содан сод бөлмеден шыгып, балалардыд өздері ойнауына -  
тыйым салынган ойынш ықтыд арбауына көнуіне мүмкіндік бердік. Балалардыд еш- 
кайсысы «арбауға» көнбеді: ешкім тыйым салынган ойыншықпен ойнаған жоқ.

Бөлмеге қайтып келген сод, балалардан ойыншыктарды тартымдылығына ка
рай қайта таддауды сұрадық. І Іәтижесі таңғаларлықтай болды. Ж үмсақ жаза беріп, 
ескерту жасалған балалар тыйым салынған ойыніиықты тартымды деп есептемеді. 
Қысқасы, бүл ойыншықпен ойнамауына озіи ақтап алатын сылтауы жеткіліксіз бол- 
ғандықтан, олар «бұл ойынш ық ұнамайды, сондықтан одымен ойнамаймыз» деп өз-
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өздерін сендірген. Ад қаталырақ ескертілгендер бұрынғыша ойыншықты «тартым- 
ды» деп есептеген. Олар тыйым салынған ойыншықты тіпті ец тартымды ойынш ық 
деп багалаган; кейбіреулері бұл ойыншықтың бүрынгыдан да тартымды болып кет- 
кенін айтқан. Қатаң жазамен ескертілген балалардың бұл ойыншыкпен ойнамауына 
сыртқы ақтауы жеткілікті еді, сондықтан қосымша ақтау іздеп әуре болмаған, нәти- 
жесінде ойынш ық бұрынғысынша тартымды болып кала берген.

Джонатан Фридман^6 біздіц осы түжырымымыздың ауқымын кеңейте түсіп, осы 
қүбылыстыц түрақтылығын негіздеп берген. Ол «тыйым салынған» ойынш ық ретін- 
де батарейкамен қозғалып, баланың «жауларына» заттарды лақтырып, айпалып жү- 
ретін роботты пайдаланған. Басқа ойыншықтар да жаман емес еді. Б ірақ балалардың 
бәрі осы роботты таңдапты. Содан соц ол балалардан бұл роботпен ойнамауды өтінін, 
кейбіреуін жеңіл жазамен, ал енді біреулерін ауыр жазамен қорқытқан да, болмеден 
шығып кетіп, қайтып кірмеген. Арада бірнеше апта өтксннен кейін мектепке бір жас 
қыз келігі, сауалнама жүргізеді. Әрине, балалар ол қызды Ф ридман жібергенін жоне 
сауалиама тыйым салынған робот иен ескертілген жазаға байланысты екенін білме- 
ген. Б ірақ сауалнама сол Ф ридман эксперимент жүргізген бөлмеде отеді. Бөлмеде 
ойыншықтар шашылып жатқан болатын. Сауалнама аяқталғаннан кейін жас қыз ба- 
лалардың кабинетте ойнай тұруын өтінген. Тіпті осы бөлмеге бөтен біреулер әкеліп 
тастал кеткен ойыишықтармеп де ойнауға болатынын айтқан.

Ф ридманны ц нәтиж есі біздің қорытындымызбеп сәйкес болып шыққан. Бірне- 
ше апта бүрын жеңіл ж азамен ескертілген балалар роботпен ойнамаған; олар баска 
ойынш ықпен ойнагіты. Ал ауыр жазамен ескертілген балалар роботпен ойнаған. 
Қорытындылай келсек, ауыр ж аза теріс әрекетке тыйым салуга каукарсыз екен. 
Ал жеңіл жаза тыйым салынған әрекетті 9 апта бойы тоқтатуға қауқарлы болып 
шыққан. Бүл эксперименттен не түйдік? Тыйым салынған ойынш ы қ балаларды 
бүрынгыдай қы зықты рмайтын болды. Ең бастысы, балалар жасы үлкен адамның 
оздерін қызықтырған ойынш ықпен ойнауына тыйым салғанына көнді. «Бүл ойын
шыкпен ойнауга болмайды. Бүл -  тыйым салынған ойынш ық» деп, өз-өздерін сен- 
даре білді. Біз үшін ең бастысы да -  осы. М еніңше, бұл эксперимент иәтижесін тек 
ойынш ыққа ғана емес, одан да маңызды өмірлік жағдайларда, мәселен, адамның 
өз нәпсісін жецуі сияқты  түйінді мәселелерді шешуде де қолдануға болады. Бала 
торбиесі саласында жүргізілген эксперименттік зерттеулер қатаң жаза қолданатын 
ата-аналардың балалары үйде, өздерінің көз алдарында жүргенде тәртіпті болға- 
нымен, үйден тыс жерлерде оғаш қы лы қ жасауга бейім түратынын көрсетіп отыр. 
Осы мәселеге қатысты басқа да эксперименттер47 осыны дәлелдеді. Бүл 2-тарауда 
талқылаған бағыну моделінен күткен нәтиж енің дәл өзі еді.

¥мтылысты ақтау
Диссонанс теориясы на сәйксс адам өз мақсаты жолында көп еңбектенсе, кол жет- 
кізген иәтижесін, аз гана күш -жігер жұмсан жеткен адамдай емес, ерекше қадірлей-
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ді екен. Мұны мынадай мысалмен түсіндірейік: сіз колледж студенгісіз жене осы 
колледждеі і ұйымға мүше болғыңыз келеді. О л үшін белгілі бір дәстүрлі сынақтан 
өтуіңіз керек, бүл -  айтарлықтай киын, көп тер төгуді қажет ететін ауыр сынақ. Сә- 
тін салып, сүрінбей өткеннен кейін үйымға мүше атандыңыз. Ұйымға келгеніңізде 
бөлмелес жолдасыңыздың ерсі қылықтары бар екенін байқайсыз: түн жарымында 
музыкапыц даусын қатты шыгарыи қояды; қарызға алған ақшасын қайтармайды; 
кейде кір киімдерін сіздің кереуетіңіздің үстіие тастап кетеді. Ш ынын айтқанда, бір 
көрген адам «мынау өзі жетесіз жан» екен деп айтатындай-ақ қылықтар. Б ірақс із  
оның мұндай қылықтарына кешіріммен қарайсыз. Сіздің ұйымға мүше болу үшін 
ыстыққа да, суыққа да гөзгеніңіз бөлмелес көрш іңіздің жағымсыз, теріс қылықта- 
рымеи диссонансқа түседі. Диссонансты жеңу үшін болмелес жолдасыңызды тек 
жақсы жағынан коруге тырысатын боласыз. Бұл жсрде мойындамасқа болмайтын 
бір ақиқаг бар -  қанш ама күш салып, тырысып баққаныңызға карамастан, корші- 
ңізді бәрібір ханзададай коре алмасыцыз аиық, соған қарамастан, өзіңізді оның 
жаман жігіт емес екеніне сендіруге тырысып бағасыз. М әселен, басқалардың «са- 
лақтық» деп бағалайтын іс-әрекеттеріне сіз мән бермеуге тырысуыңыз мүмкін. Ал 
түнге қарай музыка даусын қатты қоятынын, кір киімдерін шашып тастайтынын -  
алаңсыз-қамсыз мінезі деп, ал сізден алған ақш асын қайтаруды ұмытып кететінін 
алаңғасарлығы және дүние-мүлік, ақш аға мон бермейтіні деп гүсінесіз. Ол ханзада 
емес, бірақ іпыдауға болады. Егер сіз осы үйымға кіру үшін сонш алықты тертокпе- 
ген болсаңыз, көзқарасыңыз да басқаш а болар еді: мәселен, сіз үйымның жатақха- 
насына көшіп келгенде дел осындай адаммен болмелес болдыңыз делік. Бүл бел Me
re коп қиналмай орналасудың сәті түскендіктен, сізде ешқандай диссонанс болмас 
еді; диссонанс болмаган соң, көршіңізге жағымды көзқараспен қарауға тырысудың 
да қажеті болмайды. Мсніңше, ондай жагдайда сіз корш іңіздің салақтығына шыдай 
алмай, тез арада басқа бөлмеге көшудің жолдарын іздей бастайсыз.

Бүл пайымды осыдан елу жыл бүрын әрінтесім Джадсон М иллс екеуміз экс
перимент жүзінде тексеріп көрдік.48 Эксперимент барысында колледждің студент 
қыздары ж ы нысты қ психологияның қыр-сырын зерттеп, талқы лайтын тоиқа мү- 
шелікке еиді. Қыздарға топка мүше болу үшін, алдымен, жы нысты қ мәселелерді 
ашык және еркін галқылай алатыпына көз жеткізетін скриниғ-тексеруден отүі ке
рек експі ескертілді. Бүл топқа мүше болатын адамдардың бәрі отуге тиіс дәстүрлі 
сынак еді. Қыздардың үштен бірін әдейі ауыр сынаққа салып, анайы сөздерді да- 
уыстап окытты. Үшген бірін жеңіл сынақтан откізді. О лар ж ы нысты қ мағынадағы, 
бірак еш анайылығы ж оқ сөздерді оқығі шықты. Қалған үштен бірі тонка еш сынақ- 
сыз қабылданды. Бүдан кейін олар топтың бұрынғы мүшелерінің пікір-таластарын 
тындауға кірісті. Қыздар бүл пікірталасты дәл казір өтіп жатыр деп ойлаганымен, 
шындығында, пікір-талас алдын ала таспаға жазылып алыигап болатын. Оның ус- 
пне, іш пыстырарлық ж әне лепірме сөздері көп таспа еді. Таспаны тыңдап болған- 
нан кейін қатысуш ылардан бұл жазбалардың қанш алықты ұнағанын, қаншалықты 
кызық болғанын, қандай ойлы нікірлер айтылганын, т.б. сүрады.

187



Көпке ұмтылган жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

Н әтижесі болжамымызға сай: пікір-талас тонка мүш елікке еш сьінақсыз және 
жеңіл сынақпен кіргендердің көңілінен шықпаған. Олар мұны ііи пыстырарлық ііі- 
кір-талас, бос уақыт өткізу деп бағалаған. Ал топқа ауыр сынақ арқылы кіргендер 
өздеріп пікір-таластың қы зы қ және тыңдауға тұрарлы қ екеніне сендірген.

Әртүрлі анайы сынақтар өткізген взге де зерттеуш ілердің жұмыс нәтижесі де 
осындай болып шыққан. Гарольд Джерард мен Гровер М этюсон -  А ронсон-М иллс 
зерттеуіне үқсас эксперимент49 өткізген. Олардың тожірибесіндегі бір ерекшелік: 
сынақ кезіиде анайы сөздерді дауыстап оқытудың орнына электрлі есеңгіреткіш- 
пен соққы жасаған. Н әтиж есі Аронсон-М и л л стіц  тәжірибесінің нотижесіне үқсас: 
топтың жүмысы жеңіл ток соққысын алгандарға қарағанда, ауыр ток соққысын ал- 
ғандарға көбірек ұнайтын болып шыққан.

Мен бұл жерде «адам қиналғаннан ләззат алады» деп тұрғаным жоқ. «Қиналған 
сәтін еске түсіретін норседен ләззат алады» деуден де аулақпын. Мен бүл арада 
адамның қиындықпсн қол жеткізгсн нәрсені ерекшс бағалайтынын айтқым келіп 
тұр. Бүл процесс үмтылы сты ақтау деп аталады. Сонымен, егер сіз бір топка мүше- 
лікке кірер кезде басыңыздан кірпіш пен қойып қалса, ол топты үнатпай қаласыз; 
ал егер мүш елікке өту үшін басыңызды кірпіш ке ерікті түрде тоссаңыз, топты әлде- 
қайда кобірек жақсы көретін боласыз.50

Биолог Роберт Сапольски51 XX ғасырда -  медицинадагы «үмтылысты ақтау» 
деп аталатын процесті мейілінше дәл суреттейтін бір мысал келтіреді. Сол уақытта 
Ш вецияның бірнеше дәрігері адамга тестостерон егу арқылы қартаю процесіи бә- 
сеңдетуге болады деген сенімде болған екен. Сапольски былай дейді:

«Қартайған, бай мырзалар Швеция санаторийлеріпде күн сайын иттің, этештің, 
маймылдың ұрығынан екпе алатын. 1920 жылға қарай монополистер, мемлекет бас- 
шылары, эйгілі дінбасылар -  бэрі осыған әуес болып, екпенің таңғаларлық нәтижеле- 
рі жайында айта бастады. Бұл, шындыгында, ғылымның жетістігі емес еді. Ит ұрығы- 
ның экстрактісінен күн сайын ащы екпе алу үшін көп ақша төлеп жүргендіктен, олар 
екпенің эсері мыкты деп өздерін-өздері сендіретін. Сол сенімнің арқасында бойына 
қуат кұйылған адамдай сергек жүретін. Бүл плацебо ықпалы деп аталады».

Терец диссонансты жагдайларда диссонансгы жецудіц бірнеше жолы болады. 
М әселен, іш пыстырарлық топтың мүшелігіне кіру қиын болган сайын, сол топтың 
жұмысы қы зы гы рақ көрінеді. Ж оғарыдағы мысалдан біз соны байқадық. Сонда, 
бүл осындай жағдайдағы диссонансты жеңудің бірден-бір жолы болғаны ма? Жоқ. 
Біздің жүмсаган күш-жігерімізге мән-мағына берудіц тагы бір жолы -  өткеніміз- 
ді еске алу, яғни көп күш-жігер жүмсап, ауыр сынақтан өгкенге дейінгі омірімізді 
басқаша елестету. М айкл Конуэй мен М айкл Росстың экспериментінде52 студент- 
тердің доріс алып жүрген курсы көп нәрсені үйретуге уәде береді, бірақ сол уәдесін 
орындамайды. Студенттсрдіц тагы бір тобы сол курсқа жазылған, бірак сабагына 
қатыспаған. Курс біткен соң, сабақка қатысқан жоне қатыспаған студенттерден 
курстың берген білімін қалай бағалайтынын сұраған. Д әріске қатысқан 3 аптада
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жөнді білім алып жарымаған студенттер өздерін жақсы жетістікке жеттік деп сенді- 
ре бастаған, бірақ нақты тексеру нәтижелері олардың ештеңе үйренбегенін корсет- 
кен. Енді олар диссонансты қалай жеңбек? Олар «курсқа қатысқанга дейін қолы- 
мыздан мүлде ештеце келмейтін адам едік» деп ойлап, соған өз-өздерін сендірген. 
Ал курсқа жазылып, бірақ сабатыпа қатыспагап студенттер өздерінің іс-әрекетін 
ақтауға немесе өздерін-өздері жұбатуға тырыспаған. Болтан жайды сол болтан қал- 
пында еске алган. Сымбатты коріну үшін уақыты мен ақшасын аямайтын, бірақ со- 
ның еш нәтижесін көрмесе де, өз-өздеріне риза болып жүретін адамдар болады. Бұл 
мысал сондай кісілерді еске түсіреді. Солардың басындағы жагдайга түсіністікпен 
қарайсыз. Олар, бәлкім, алга койган мақсатына жете алмай жүртенін мойындайтын 
шыгар, бірак жаттыгу залы на келгенге дейінгі спорттық дайындыгының деңгейін 
төмендетіп көрсету арқы лы  қол жеткізтен жетістіктерін асыра багалауға бейім. Ко
нуэй меп Росс айтқандай, «адам откен өмірін ой елегінен өткізіп отыруы тиіс. Қа- 
латан нәрсеңе қол ж еткізудің бір жолы -  осы».’"

Қаталдықты ақтау
Бәріміз де парасатты, ақы лды  екенімізге озімізді сендіруте мәжбүр екенімізді 
бүтан дейін де бірнеше рет айтқанмын. М ұның өзіміз үшін маңызды нәрселерге 
көзқарасымызды өзтертетінін байқадық. М әселен, біздің байқағанымыздай, егер 
адам болмашы сыйақы үш іи марихуананыц пайдасы ж айлы  теріс пікір қалыптас- 
тыратын сөз сөйлейтін болса, таспаға ж азы лған сөздерін әл і өзіндік ой-пікірі қа- 
лыптаса қоймаган жас ты ңдауш ы ларға тыңдатса, сол ж астар марихуананың онша 
жамап нәрсе емес екеніне сене бастайды. Ж отарыда келтірген бір мысалымызда, 
кейде жетесіз адамды ж айбарақат адам деп ойлап қалатыпы мы з бар екенін айтқан 
едік. Бұл да сол сияқты  нәрсе. Осы тарауда мүндай ж айларга жан-жақты  тоқта- 
лып өтемін: мәселен, бір ісіңіз ж азы қсы з жандарга үлкен зиян әкелді делік. Оныд 
үстіне, бұл -  орны толмас зиян болса шс? «Мен парасатты, әділ адаммын» деген 
когницияңыз «басқаларга зияны мды  тигіздім» деген когницияңы збен диссонанс- 
қа түседі. Келтірілген зиян  көзге үрып түрса, канша жерден өзіңізді ешкімге зия- 
ным тиген ж оқ деп сендіруге тырысып, бүл мәселеге көзқарасыңызды өзгерткіңіз 
кслсе дс, диссонансты ж еңе алмай, марихуанага катысты экспериментке қатысқан 
адамдар сияқты  күйде қаласы з. М үндай жагдайда диссонансты жеңудің ен тиімді 
жолы -  бар кінәні ж әбірленуш іге аудару. «Осылай болганына оның өзі кінәлі», ***

*** Зейінді оқырман аталмыш тәжірибе мен осы тарауда жоғарыда қарастырылған, жаңажылдык 
уәделерін бұзғандардыц өздерін ынгайсыз сезінгені, кейін сол уәделерінің маңызын төмендете бага- 
лағаны жайлы зерттеудіц арасындағы байланысты аңғарған шығар. Мен сәтсіздіктің кесірінен туған 
диссонансты жеңудің балама әдісі жетістік ұғымына онша қатал талап қоймау дегенді айтқанмын -  
яғни ішінара жетістікті де мойындау. Конуэй мен Росстың тәжірибесі таты бір балама жолды үсынып 
отыр: мысалы, егер адам гемекіні тастауға тырысса, бірақ тастай алмаса, онда диссонансын темекіні 
коюға тырысқанға дейін шылымды коп темекіні есіне алу аркылы жеңе алады.
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«өзіне де сол керек», «егер өзі сондай ақымақ, ж етесіз адам болмаса, мұндай жағ- 
дай болмас еді» деп өзіңізді сендіру.

Бұл механизм тіиті сіз оған тікелей зияи  әкелмей-ақ, үнатпаганыңыздан сондай 
зиянға ұшырағанын тілесеңіз де (оган зи ян ти ген гед ей ін ) іскеасады. М ысалы, Кент 
мемлекеттік университетініц төрт студенті Огайо штаты үлттық гвардиясы сарбаз- 
дарының колынан оққа үш қан кезде лезде мынадай сыбыстар тараган: (1 ) оққа уш 
кан екі қыз да жүкті скен (тән ләззаты на құмар, ж еңіл жүрісті болыпты); (2 ) төрт 
студенттің де денелерін бит басқап екен; (3 ) олар бәрібір екі аптадап кейін мерез 
ауруының асқынуынан қайтыс болар еді.53 2-тарауда айтып кеткенімдей, бұл қауе- 
сеттердің еш қайсысы ш ыпдыкқа жапаспайды. Қаза тапқаи студенттердің борі де 
парасатты, тәртіпті, адал адамдар еді. Ш ындығында, оққа үш қан студенттердің 
екеуі тіпті демонстрацияға да катыспагаи, ок атылған сәтте сол жерден отіп бара 
жатқан кездейсоқ жүргінілілер болып шықты. Ендеше, қала тұрғындары неліктен 
осындай қауесеттерге сенгіш? Ж алган қауесет таратуга неге қүмар? Бүл сүраққа 
пакты жауап бсру мүмкін болмаса да, менің ойымша, бүл жсрде Прасад пен Синх- 
тің  үнді ауылындағы зерттеуінің барысындағы қауесеттің таралу себебіне ұқсас 
болған, яғни бұл қауесеттер көңіл ж үбатарлы қ еді. О қиганы көз алдыңызға елес- 
тетіп көріңіз: Кент -  Огайо ш татындагы ескі қалаш ық. Қала түргындарының көбі 
студепттердід тәртіпсіздігінен ығыр болган. Тіпті студенттерге жаза қолдануды 
қолдагандары да болған шыгар, бірақ ешкім оларга өлім  тілемегені анық. Осындай 
жагдайда өлгендерді нашар жагынан сипаттайтын ксз келген ақпарат диссонансты 
жеңуге көмектесіп, «олардың өлгені, ш ынында да, дұрыс болды» деген ой туды- 
рып жатты. Оған қоса, «өлгендер күнәһар еді, өз бастарына өздері ж амандық тілеп 
алды» деген сөздер аш ық айтылып жатты. Огайо үлтты к гвардиясының бірнеше 
қызметкері олген студенттер әбден шектен шығып еді» деген ггікір білдіріп, Кент- 
тсгі орта мектеп мүғалімі Д ж еймс М иш енер сүхбат барысында: «Кент кошесінде 
шаштарып жайып жіберіп, ж ы рты қ киіммен, ж алаң а я қ  жүрген кез келген студент 
оққа үшса, обалы жоқ» деген пікір білдірген. «Солардың орнында өз балаларымыз 
болса да, осы сөзді айтар едік» деген.53

Мұндай жагдайда қаза болган студенттер жайлы «ақыл-есінен айрылған» деген 
созді айта салу оңай, бірақ біз мұндай асыгыс қорытынды жасамауға тиіспіз. Орта 
мектептің мүғалімі сияқты  үзілді-кесілді пікір айтқап адамдар коп болмаганымен, 
олардыц пікірлері кімге де болса ықпал ететіні анық. Осы сөзімізді дәлелдеу үшін 
мына оқигаға зер салайық. Кеңес Одағының 1960 жылдардағы басшысы Никита 
Хрущев естеліктерінде өзін қатал, күмәнш іл адам ретінде сипаттап, көзі жетпеген 
нәрсеге ешқашан сенбейтін әдеті бар екенін мақтана жазған. Ол сондай жазбалары- 
ның бірінде билік басындагы адамдар жайлы ел аузында жүрген әңгімелерге сенгісі 
келмегенін мысалға келтірген. Б ірақ Хрущевтід өзіне кажет кезде тым сенгіш бола 
қалатынын да байқаймыз. Сталин дүниеден озганнан кейін билікке талас бастала- 
ды. Коммунистік партияныд басшылыгына мемлекеттік қауіпсіздік комитетінід бас
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комиссары Лаврентий Берия келуі мүмкін еді. Бериядан қауіптенген Хрущев Пре- 
зидиумның басқа өкілдерін Берияның аса қауіпті адам екеніне сендіре алған. «Ку
пил қызмет басшысы болтан, өздсрің жайлы білмейтіні жоқ адамнан қауіитеніңдер» 
дегенді меңзеп, олардың осал жерлерін дөп басқан. Хрущевтің айласы іске асады. 
Берия тұтқынға алынып, абақтыға жабылады. Көп ұзамай ату жазасына кесіледі. 
Диссонанс теориясына сәйкес, Берияның тұтқындалуы мен өліміне басты себепкер 
болтан Хрущев сол кезде күмәншілдіктен арылып, Берия туралы айтылган теріс пі- 
кірлерте сенген. Өйткені оның сенгіштігі -  дол сол кездегі мақсатына сәйкес келген. 
Сөзіміз дәлелді болуы үшін Хрущевтің жазбаларына назар аударайық.

«Кейін (Берия тұткындалғаннан соң) Маленков мені шакырып алып, «менің күзе- 
тімнің басшысының айтары бар» деді. Қасыма келген адам былай деді: «Жаңа ғана 
Берияның түткындалғаны жайында естідім. Ол менің жетінші сыныпта оқитын өгей 
қызымды зорлаган болатын. Әжесінің қайтыс болганына бір жылга жуык уакыт 
болганда, шешесі қызын үйіне жалғыз тастап, ауруханага кеткен екен. Кешке ка
рай қызым Берияның үйінің касындағы дүкенге нан апуға барады. Сол жерде өзінен 
көз алмай қарап тұрган карияны байкайды. Қоркып кетіпті. Сол кезде біреу келіп, 
қызымды Берияның үйіне сүйрей жөнеледі. Берия үйінде қызыммен бірге кешкі ас 
ішкен. Қызым мае болып қалган. Ұйықтап кетіпті. Содан соң оны зорлаған...» Кейі- 
нірек Берияның зорлытына ұшыратан жүзден аса қыз-келіншектің тізімін көрсетті.
Бэрі бір-біріне ұқсас оқигалар екен. Бэрімен бірге отырып тамақ ішкен, содан соң 
ұйықтататын дэрі қосылган шарап берген».54

«Берия жүздеи аса қыз-келінш екті зорлады» дегенге он-оңай сене салтаны -  
таңгаларлық жайт. Бәлкім , Хрущ евтің сенгісі келген шытар, себебі дәл сол кезде ол 
үшін сенгені тиімді еді.

Мұндай пайым менің диссонанс теориями сай келсе де, пакты долел бола ал- 
майтыны анық. М әселен, Огайо үлтты қ гвардиясыны ң полицейі студенттерге оқ 
атпай тцрып-ак, өлім  жазасы на лайы қ деп шешкен шытар. Хрущев те Берия жайлы 
осыншама адам сенбес оқитага оны тұтқынта алу туралы шешіч шыш ргат а дейхн- 
(щ сенген шытар; мүмкін, ол кауесетке тіпті сенбеген де шытар, тек Бериянын беде- 
лін түсіру үшін айтып отыруы да мүмкін.

Дәлірек айтканда, мұндай жағдайларда қаталдықты актауды дәлме-дәл багалау 
үшін әлеуметтік психолог нақты (уақытш а) о кита мен зерттеу тәжірибесі бары- 
сындагы сы нақ жүмыстарыныц шеңберінен іпыта білуі керек. Ш ындығында, біз өз 
козқарасымыздагы диссонансты когниция әсерінен туган өзгеріс шамасын өлшегі- 
міз келсе, диссонансқа дейінгі көзқарасымызды еш бұрмалаусыз есте сақтауымыз 
керек. Кэйт Дэвис пен Эдвард Дж онстыц тәжірибесінде55 осы жагдайга экспери
мент жүргізілген. Экспериментке ерікті студенттер қатысқан: эр  студент сүхбат 
беріп отырган екінші студснтті сырттай бақылын, соңында олар айтып отырған 
әңгімеде ж асанды лы қ басым болганын, ешкімге әсері жоқ, өтірік-шыны аралас іш 
пыстырарлық әңгіме екенін айтуы керек болтан. Эксперимент нәтижесінің басты
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жаңалығы, ерікті студенгтер оздері пікір білдірген студенттер айтып отырған әңгі- 
меде жасаидылық басым болғанына, осының бәрі ешкімге әсері жок, өтірік-шыны 
аралас іш пыстырарлык әңгіме екеніне, оздері де сене бастаған. Қысқаша айтканда, 
студенттердің сұхбаты жайлы жағымсыз пікір білдіргеннен кейін ол студенттердін 
сол пікірге лайы қ екеніне өздерін сендіре бастаған, сондықтан пікірден кейін бұ- 
рынгыға қараганда әлдеқайда тартымсыз болып корінгсн. Студенттердің ешқандай 
да арты қ сөзі болмаганын ж әне озінің пікірі тек зерттеуш ілердің нұсқауына сай ай- 
тылганын біле тұрса да солай істеген.

Дэвид Гласстың экспериментінің56 нәтижесі де осыған үқсас. Зерттеу жүмысы 
барысында олар бөтен адамға электрлі есеңгіреткішпен соққы жасайтын болған. Өз- 
дерін парасатты, сана-сезімі жогары адамбыз деп санайтын тәжірибеге қатысушылар 
жасаған соққыларын ақтап алу үшін соққы жасалатын адамдарды кемсі гуге тырыс- 
кан. Мүндай қүбылыс өздерін жоғары бағалайтын адамдардың бойында айкын көрі- 
ніс тауыпты. Егер мен өзімді жексүрын сезінсем, баскаларға көрсеткен зәбірім онша 
диссонансқа түсіре қоймайды; сондықтан олардың оздерін кінәлау кажет бола қой- 
мас. Бұл мәселенің екінші жагыиа назар аударып көрсйік: мүның басты себебі мен 
өзімді жақсы адаммын деп есептеймін, сондықтан сізге жәбір корсетсем, өзімді сіздің 
нашар адам екеніңізге сендіруім керек. Бұл әңгіменің тоқетері -  «мен сияқгы жақсы 
жігіт жазықсыз адамға жамандық жасамайды, демек, бәріне езің кінәлісің».

Бүл қүбылыстың ж алпыға ортақ екеніне шек келтіретін жагдайлар бар. Солар- 
дыд бірі -  жоғарыда айтылған жагдай: өзін төменірек бағалайтын адамның қүр- 
банын кемсітуге мұқтаждыгы азы рақ болады. Екінші бір шек келтіретін жағдай -  
құрбанының қарсы жауаи беру мүмкіндігінің болуы. Егер жәбір көрген адамның 
алдағы уақытта қарымта жауап қайтарып, кек алатын мүмкіндігі жоғары болса, 
соққы жасаған адамда өз қылығын құрбапыи кемсіте отырып, актам алу қажеттілігі 
тумайды. Өйтксні түбінде әділдік жеңетінін біледі. Еллен Берш айд пен әрінтесте- 
рінің экспериментінде57 колледж студенттері ерікті түрде жолдастарына электрлі 
есеңғіреткішпен соқкы жасаган; нәтижесінде сокқы жасаган студент жолдасын 
кемсіте сөйлеген. Б ірақ студенттердің жартысына -  тәжірибе кезекпен өтетіні, 
яғни құрбандары өздеріне де электр соццысып жасайтыны  ескертілген. Құрбанда- 
рының кезегі келетінін білген студенттер жолдастарын кемсіте сөйлеуден бас тар- 
тыпты. Қысқасы, құрбанының қарымта қайтаратынын білген соң диссонансты күй- 
ге түснеген. Яғни соққы жасан болганнан кейін, құрбанының кінәлі екеніне өздерін 
сендірудің қажеті болмаған.

Бұл тәжірибелердің нәтижесіне қарап, соғыс кезінде солдаттардың әскери қар- 
сыластарына Караганда, бейбіт түрғындарға көбірек кінә тағатынын (себебі олар 
жауап кайтара алмайды) білуге болады. Л ейтенант Уильям Келлидің Май Лайдағы 
бейбіт тұрғындарды олтіргеніне байланысты іс бойынша өткен әскери трибуналда 
психиатр лейтенантты ң вьетнамдықтарға адам ретінде қарамаганын мәлімдеген. 
Мүмкін, осы тарауда талқы лаған зерттеу нәтиж елері оның козқарасын айқындауға 
көмектесер. Ә леуметтік психологтер адамның жасаған қатігездігі оның өзіне кесі-
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Өзін-өзі ақтау

рін тигізетінін байқаған. Мен лейтенант Келлидің (ж әне басқа да мыңдаган АҚШ  
әскерилерінің) Вьетнам халқын адам құрлы көрмеуіне не себеп болғанын білмей- 
мін, біракболжамым бойынша, сотые ж ағдайы ндабіздің  шабуылымыздан коптеген 
жазықсыз адам оліп жатса, өз әрекетімізді ақтаи алу үшін оларды жамандауға ты- 
рысатынымыз анық. Оларды мазаққа айналдырып, «қысық көздер» деп атап, қа- 
тыгездік танытамыз; ал енді осыған бойымыз үйренген кезде, нәтижесін қараңыз -  
өзімізбен тең санайтын адамдарды өлтіруден гөрі өзіміз кем санайтын адамдарды 
өлтіру олдеқайда жеңілірек болады. Ал диссонансты жеңудің мүндай жолының бо- 
лашақтагы салдары өте қиын болады; уақыт оте келе біздің айуандық қылыгымыз 
үдей түседі. Бүл тақырыпка келесі тарауда толы ғырақ тоқталып өтемін. Ал әзірге 1 
жоне 2-тарауда бастаган әңгімемді тарқата кетейін, қорыта келгенде, ор адам өз қы- 
лыты үшіп жауап береді. Адамдардың бәрі бірдей лейтенант Келли сияқты болмас. 
Бірақ дәл сол қылмысты лейтенант Келли жалтыз жасамағанына; ол кең тараган 
құбылыстың айқын мысалы ретінде қарастырылатынына назар аудару керек. Осы 
түртыдан ойласақ, кейбір жагдайдагы ф акторлар адамдарга срекше ықпал ететінін 
мойындаймыз. Дсмек, мүндай істерді шектен ш ыққан ақымақтың немесе қаскөйдің 
ісі демес бүрын, мұндай жағдай қандай себептен туындағанын анықтағанымыз жөн. 
Сол кезде тап осындай жагдайдың болуына не арқылы жатдай жасап отырганы- 
мызды түсінетін боламыз. М үмкін, ендігі жерде мүндай жағдайдың алдын алудың 
бір амалын ойлап табармыз. Диссонанс теориясы осы механизмді анықтауга мүм- 
кіндік береді.

Әрине, мүндай оқигалар согыста ғана болмайды. Зорлы қ-зом бы лы қты ң кобі 
жазықсыз ж андарға қарсы багытталады да, ақталуға қандай да бір себеп табылып, 
мүның соңы одан да үлкен зорлы ққа ұласып жатады. М әселен, кара нәсілділер 
меи латы нам ерикалы қтарды  кемсітуге үйренген қогамда омір сүріп жатырмын 
деп ойлаңыз. М ысалымы з түсінікті болуы үшін ақ нәсілділер ондаған жылдар 
бойы кара нәсілділер мен латы нам ерикалы қтарды ң м емлекеттік мектепте оқуына 
рүқсат бермей, екінш і деңгейлі мектептерде оқытып, сапалы білім алуып шектеп 
жүр делік. Осындай «кемсітудің» кесірінсн қара нәсілді және латы нам ерикалы қ 
балалар ақ  нәсілді балаларға Караганда, әлдеқайда білімсіз жоне өзіне сенімсіз 
болып өседі. Ксз келген сы нақта томен көрсеткіш  көрсететін болады. М ұндай 
корсеткіштер, өз кезегінде, азам атты қ кош басш ыларга нәсілш ілдік саясатын ак
там алуга мүмкіндік беріп, диссонаисы н азайтады. «Көріп түрсы ңдар той» деуі 
мүмкін олар. «Бүлар -  ақы м ақтар (себебі қай сынақта да корсеткіш тері нашар); 
сондықтан біздің оларта сапалы білім береміз ден әуре болыи, қаражатымызды 
далата ш аш пағаиымыз дүрыс болтан. Бұларга бәрібір білім  қонбайды». М үндай 
қорытынды оларды ң қатыгездігін жоне қара носілділсрді кемсітуін ақтап отыр. 
Содан кейін кара нәсілділер мен латы нам ерикалы қтарды  кемсітіп отыр. Ендігі 
жерде нәсілдік азш ы лы қ өкілдерін бір ауданда ш оғырландырсақ, олардың терісі- 
ніц түсі ақ  нәсілділерге берілген мүмкіндіктер меи жетістіктерден бөліп түратын 
кедергі болатындай ж атдай жасаймыз. О лар теледидардан өзге адам дарды ңж етіс-
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тіктерге жетіи, орта тапта сыйлы өмір сүріп ж атқаны н көреді. О лар үшін осындай 
жетістіктердің, ж айлы лы қ пен м олш ы лы қты ц қол ж етпес арман екені ж андарына 
батады. Осыдан соң іштегі ыза, өкпе-реніш  оларды ң өзін зорлы қ жасауға итерме- 
лесе, ш арасыздықтан дәрм енсіз күйге душ ар болып, есірткіден жүбаныш іздесе, 
ақ  нәсілді отандастары бұған ж айбаракат қарап, бастары н ш айқайды да, осының 
бәрін олардың ақыл-есіндегі кем істіктен іздейді. Э двард Дж онс пен Ричард Нис- 
бетт дәлелдегендей,58 біз өзіміз қандай да бір қиы нды ққа душ ар болсақ, соның 
себебін айналам ы здан іздейміз, ал ботен біреу  қиы нды ққа душ ар болса, мүиы сол 
адамның м інезінің  әлсіздігінен көрсміз.

Шарасыздық психологиясы
Джордж Бернард Ш оу әкесініц маскүнемдігінен зардап шегіпті, б ірақоны ц мұндай 
кемшілігіне назар аудармауга тырысғ.гпты. Ол бірде: «Егер үйіңіздегі адам қаңқасы- 
нан құтыла алмасаңыз, билетіп қойы цыз»59 деген екен. Диссонанс теориясы белгілі 
бір деңгейде адамдардың қаңқасын билетуге тырысуды, яғни жағымсыз жағдайда 
өмір сүруін жалғастыруға тырысуын сииаттайды. Б үл  мысал кейде бір жагынан -  
келіссіз, екінші жағынан жүйкеге жүк түсірерліктей ауыр әрі ыңғайсыз жағдайда 
өмір сүріп жатқандардың өмірін дәл сипаттайды. М үндай жағдайда адам осының 
бәріне назар аудармауға тырысып, қолынан келгенш е шыдап бағуға тырысып бага- 
ды. Д ж ек Брем эксперименттерінің бірінде60 балаларға өздеріне ұнамайтын жеміс 
жегізген. Ж емісті жеп болғаннан кейін зерттеуші балаларды ң бір бөлігіне келесі 
жолы бүдан да коп жеміс жейтіндерін айтқан; қалғандарына ештеңе айтпаған. Келе- 
сі жолы да осындай жеміс жеуге тиісті екенін білген балалар өздерін жемістің онша 
домсіз емес екеніне сендіре бастаған. Қысқасы, «Бүл жеміс үнамайды» деген когни- 
циясы «Бүл жемісті кслесі жолы тағы жеймін» деген когнициямен диссонансқа түс- 
кен. Диссонансты жецу үшін балалар бұл жемістің өздері ойлағандай дәмсіз емес 
екеніне сене бастаған. Джон Дарли мен Еллен Берш айд61 бұл қүбылыстыд жеміс- 
ке гана емес, адамга да қатысты екенін дәлелдеп берді. О лардың экспериментінде 
колледждің студент қыздары бейтаныс қызбен кездесіп, онымен өздерінің секстік 
қылықтары мен әрекеттері жайлы әңгімелесуге 'гиіс болған. Кездесу алдында әр қа- 
тысушыга екі папка ұстатқан. Э р папкада онымен кездесуі мүмкін кызга мінездеме 
берілген; мінездемеде сол қыздың жағымды жоне жағьгмсыз сигіаттары жазылған. 
Қатысушылардың жартысы «Л» папкасында сипатталған қызбен кездесеміз деп 
сенген, қалғандары «В» папкасындағы қызбен кездесеміз деп ойлаған. Кездесу бас- 
талмай тұрып, қыздар осы пагікаларда мінездеме берілген қыздарға өздерінше баға 
берген. Нәтижесінде сырын «А» папкасыида сипатталған қызға айтқаиына сенімді 
қыздар оны «В» папкасында сипатталган қызға карағанда жоғарырақ бағаласа, «В» 
папкасындағы қызбен кездесетініне сенімділер сол қызды жоғарырак бағалапты. 
Ж еміске байланысты мысалдағыдай, ш арасы зды қозін  ақтайды. Қалай болғандада, 
сол адаммен кездесетіні белгілі болса, оның жағымды касиеттерін жоғарырақ ба-
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ғалап, жагымсыз касиеттеріне көп көңіл аудармауға тырысады. Қысқасы, адам өзі 
күткен нәрсені әсірелеп сипаттауга бейім келеді.

Президент сайлауы кезінде де дәл осындай жагдай кездеседі. Өзіңіз ойлаңыз: 
еліңіздің (дүниедегі ец ықпалды елдің) болашагын есуас адамға сеніп тапсыра- 
мын десе, сіз де шыдамас едіңіз. Сонымен, мұндай жағдайда адамдар не істейді? 
Әрине, қолынан келгенше тырысады. 2000 жылты президент сайлауына бір апта 
калғанда, Аарон Кэй62 мен әріптестері сайлауга талдау жасап, нәтижесін болжаған 
мақалаларды жүздеген адамға таратқан. М ақалалардың бірінде тәжірибелі сарап- 
шылар «Джордж Буш  айқын басымдықпен жеңеді» деп жазса, енді бірінде «Сәл 
ғана басымдықпен жеңіске жетеді» деген. Ал епді біреулерінде Гор айқын немесе 
аз-маз басымдықпен жеңетіні жазылган екен. Соңында: «М емлекет басына Гор мен 
Буштыц қайсысы келгенін қалайсыз» деген сұрақ қойылған. Нәтижесінде жүрт- 
шылық кандидаттың жеңіске жету мүмкіндігін жоғары бағалаган сайын, үміткер- 
лердің сайлауш ылар даусына ие болу мүмкіндігі де жогарырақ болатыны анықтал- 
ған. Яғііи рсспубликалықтар да, демократтар да Гордың жеңіске жету мүмкіндігі 
жогары бағаланса, соған дауыс беретінін, Буш тыц жеңісінің ықтималдығы жоғары 
болған сайын соныд мемлекет басына келгенін қалайтынын айтыпты. Жағымсыз 
сипаттарын жасыруды, яғни дүкенде коріп тұрған жемісің дәмсіз болса, бейтаныс 
адамға сырыңды ашу қажст болған жағдайда немесе өзіңе үнамайтын үміткердін 
мемлекет басына келген жағдайында, т.б. алғаш кы бейімдеу стратегиясы ретінде 
қолдануға болады. Б ірақ аталмыш стратегияның тиімсіз нәтижеге әкеп соқкан кез- 
дері де бар. М ысал ретінде Лос-Апджелестегі К алиф орния университетінің сту- 
денттерімен болған жайды қарастырайық. 1980 жылдардың ортасында өткізілген 
геологиялық зерттеу -  жақындағы жиырма жыл ішінде Лос-Анджелесте кемінде 
бір ірі жер сілкінісі болу қаупі 90 пайызға жетіп отырғанын корсеткен. Төнігі тур- 
тан қауіп туралы ескертілгеннен кейін рационалды адам оны елемеуі мүмкін емес. 
Мүндай жағдайда олар қолынан келгенше дайындалып, қауіпсіздік техпикасын ка
тан сақтай бастайды. 1987 ж ы лы  К алифорния университетінің әлеуметтік нсихо- 
логтері Даррен Л еман мен Ш елли Тейлор жогары курстың 120 студентінен сұхбат 
алу барысында,63 шындығында, осындай жагдайда ешкімнің қауіптенбегенін анык- 
таған. Сұхбат нотижссі қорқыныш ты еді: тек 5 пайызы гана кауіпсіздік шараларын 
(өрт сөндіру құралдарын даярлап қою, т.б.) сақгаған; сілкініс кезіндегі ең қауіпсіз 
орындар сүйегі ауыр үстелдердің асты мен табалдырық екенін тек үштен бірі ғана 
білген; сарапш ылар үсынған қауіпсіздік шараларын сақтаган бірде-бір адам бол- 
мапты. Ягни білімді адамдардың өздері де таяп түрган апатқа қарсы еш шара қол- 
данбаган.

Студенттсрдің дайындық орекеттері олардың әрқайсысының тұрмысына сай 
болғаны аны қ байқалган. Сейсмикалы қ қауіпсіздік деңгейі томен үйлерде түр- 
ған студенттер кауіпсіз үйде тұрган әріптестеріне Караганда, апатты көп елемеу- 
ге және ол жайында ойламауга тырысқан. Ягни сілкініс кезіндс қауіпке үшырауы 
әбден мүмкін студенттер не жер сілкінісі жайлы мүлде ойламаған, не онын салда-

195



Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

рын тиісті деңгейде бағаламаған. Қысқасы, жер сілкінісі болатынына кәміл сенімді 
болса, сейсм икалы қ қауіпсіздік деңгейі төмен үйде түрыіі жатқанын қалай ақтап 
алар еді? Он-оңай: сілкіністің болатынына сенбейді, ол жайында мүлде ойламайды. 
Таяп калган катер мен шарасыз жагдай кезіндегі бүлай ақталу жолы аз-кем уақыт- 
ка сабырга ш ақыруы мүмкін. Ал соның әсерінен қауінсіздік шарасын қабылдамаса, 
нәтижесі адам өліміне әкеп сотуы мүмкін.

Сонымен, 1980 жылдардыц ортасындағы геологиялы қ болжам ақиқаг болып 
шықты. 1994 ж ы лдың қысында Лос-Анджелесте үлкен жер сілкінісі болып, көпте- 
ген ғимарат қирап, жолдар бұзылып, бірнеше ай бойы көлік қатынасы тоқтап қал- 
ды. Қүдай сәтін салғанда, сілкініс демалыс күпі таңгы 4.30-да болып, адам шығы- 
ны көн болмаган. Дүмпудің күші зор болғанымен, сарапш ылар жақын болашақта 
бүдан да ауыр ж ер сілкінісі болуы мүмкін екенін болжаған. Сонымен, 1994 жылғы 
жер сілкінісі түрғындарды келесі сілкініске мұқият дайындалуға қозгау салатыны- 
на сенесіз бе?

Байқасаңыз, үнамаған жемісті жеген балалардың, бейтаныс адамға сырын ашу- 
та мәжбүр студенттердің шешуші сәттегі әрекеттерінде жер сілкінісі қаупіне ұшы- 
раған К алиф орния университеті студенттерінің әрекеттерімен салыстырғанда, 
көп айы рм аш ы лы қ бар. Алдыңғы оқигаларда катысуш ылар ш арасыздық танытып, 
оныц жагымды ж ақтары на баса назар аударып, козқарастарын өзгерткен еді. Ал 
соңғысында тіпті өміріне қауіп төніп тұрған. Апат қатері орасан зор еді. Адамдарға 
жер сілкінісінің болгаиын тілеп еді немесе апаттың күшін тиісті деңгейде бағалай 
алмады деудің өзі ақылға сыймайды. Ж ер сілкінісінің бетін ешкім қайтара алмас 
еді: қолдан бар келері -  гиісті қауіпсіздік шараларын жасау. Б ірақ оның өзі қауіп- 
сіздіктің кепілі бола алмайды. Демек, біздің жауап әрекетім із апаттың алдын алу- 
дағы сенімімізге тікелей байланысты. Еғер бүл бағыттағы әрекеттеріміз найдасыз 
болса, онда диссонансты  күйімізді уш ыктырғаннан басқа пайдасы ж оқ екеи. Сон- 
дықтан мұндай жагдайда шара қолданбаганымызды апаттыц болатынына сенбеуі- 
мізбен немесе оның орасан зор күшіне күмән келтірумен ақтап аламыз. Оныц үс- 
тіне, 3-тарауда айты п өткенімдей, галымдардың копшілігі ғаламдық жылыну қаупі 
жайлы қанша айтқаны на қарамастан, адамдардың көбі әлі оған көңіл бөле қойма- 
ған. Адам ғалам ды қ жы лы нудан онш а қорқа қоймауы мүмкін, себебі ол нақты осы 
адамға ғана қатысты нәрсе емес. Диссонанс теориясына сәйкес, ғаламдық жылыну 
қаупімен адамдарды қорқы тқы ңыз келсе, алдымен, адамдарды өз іс-қимылы аркы- 
лы ж ы лынудың бетін қайтара алатынына сендіре білу керек. Ал қазірі і жағдайда 
адамдар не ғаламды қ ж ы лынудың болатынын жоққа шығарады, не оның қандай 
жағдайға әкеп соқты ратыны на айтарлықтай мән бермейді.

Д и ссо н а н ст ы  ж еңу б ей са н а лы  орекет  пе?  Алдыңғы тарауда айтқанымыз- 
дай, адамдар неліктен ж агымсыз ж ағдайларға тез бейімделетінін түсіндіре алмай
ды. Басқаш а айтқанда, біз диссонансты қанш алықты жеңетінім ізді, үйдегі қан- 
қамызды қанш алы қты  билете алатыны мызды білмейміз. Б ірақ  диссонағіс біздің 
әрі қарайғы ж олы м ы зда үлкен рөл атқарады. Ендеше, осыған дейін диссонансты
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жеңген адам болаш ақтағы диссонансты  жеңу ж олын білмейтіні неліктен? Себе- 
бі диссонансты ж ену процесі коп ж агдайда бейсаналы түрде өтеді. Ешкім «Қазір 
диссонансты жеңіи алайы н» демейді. С үйіктіңіз тастап кетсе не істер едіңіз? Ақы- 
рындагі өзіңізді оныц нашар, өзімш іл, іш пыстыратын (аузы нан сасы қ иіс мүң- 
кіген) адам екеніне сендіре бастайсыз. Бұл процесс бейсаналы түрде отсе, тігіті 
тиімді болады. Д иссонансты  ж еңу процесі коп жагдайда бейсаналы болғандық- 
тан, болашақта кездесетін қиы н жағдайлардан құтылып кетуге кепіл бола алмай- 
ды, сондықтан келесі жолы дол осындай ауыр жагдай қайталанса, бүдан да ауыр 
диссонансқа тан болуыңыз ғажап емес.

Бір жақсы жері -  мұндай кезде «қате шешім» қабылдаган жағдайга қараганда, 
өкінішіміз азырак болады. М әселен, «Касабланка» ф ильмінде Ингрид Бергман кү- 
йеуімен қосылмай, М ароккода Хамфри Богартпен қалған болса, мұның соңы немен 
аяқталар еді. Богарттың жүрек тебірентерлік сөзіндегідей, «бүгін де емес, ертең де 
емес, өмір бойы шығар» деп, өкініп қалар ма еді? Әлде Богарттьщ кетіп қалғанына 
өмір бойы өкінер ме еді? Мсн екі сұраққа да «жоқ» деи жауап берер едім; қандай 
шешім қабылдаса да, бақытты болар еді. Богарт сөзге шешен болғанымен, дүрыс 
айтпағанын диссонанс теориясы былайш а түсіндіреді: уақыт өте келе, Ингридтің 
өзінің дүрыс шешім қабылдағанына көзі жетті.64 Бұл «ол ешкашан өкінбейді» деген 
сез емес. Яғни біз осы уақытқа дейіи қанша шешім қабылдасақ та, өкінішті шешім- 
деріміз саусақпен санарлықтай гана екенін білдіріп түр.

Өзіндік қадірдің маңызы
Осы тарауда біз өзіміздін қандай да бір істі беріліп атқарсақ, сол көзқарасымыз өз- 
геретінін немесе тұрақтанатынын, кабылдауымыз бүрмалатынын, өзімізге керек 
ақпаратқа гана көңіл аудара бастайтынымызды байқадық. О ның үстіне, адамның 
сол іске берілуінің бірпеше жолы бар екенін білдік. Бұл -  мынадай жолдар: нақты 
шешім қабылдау арқылы іске кірісу; көздеген мақсаты жолында тынбай еңбектену; 
шарасыздықтан солай істеу кажет болғандықтан, кез келгеи істі (біреуді ренжіту 
сияқты) атқару, т.б. Бүған дейін айтқанымдай, адам өз қадіріне нұқсан келетінін 
білген жагдайда іске батыл кіріседі. Егер мен қатігездік тапытып, дорекі іс істесем, 
бұл іс менің озіндік қадір-қасиегіме нұқсан келтіреді, себебі бұдан әрі мен өзімді 
қатігез, дөрекі адам санайтын боламын. Когнитивті диссонанс теориясы негізінде 
жүргізілген жүздеген эксперимснтте ең толы қ нәтиже өзіндік қадірге қатысы бол
тан кездерде байқалған. О ны ң үстіне, өзінің қадірін білетін адамдардын қатігездігі 
немесе ойланбай істеген әрекеті үшін диссонансты күйге көбірек түседі екен. Зерт- 
теу көроеткендей, өзін-өзі сыйлайтын адам өзін-өзі сыйлау деңгейі орташа адамға 
Караганда диссонансты жеңу үшін көбірек тырысады.65

Өзін-өзі сы йлау деигейі томен болса ше? Т еориялы қ тұргыдан Караганда, он- 
дай адам қатігездік танытып, ойсыз әрекетке барса, диссонансты күйге түспеуі 
керек сияқты. О ны ң «М ен дөрекі қы лы қ көрсеттім» деген когнициясы  «Мен до-
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рекімін» когнициясы м ен сәйкес келіп тұр. Қысқасы, өзін дөрекім ін  ден санай- 
тын адам дөрекілікке бейім болады. Басқаш а айтқанда, өзін-өзі сыйламайтын 
адамның адам герш ілікке жат іске баруы қиын емес, өйткені адам герш ілікке жат 
кы лы қ оның өзіндік деңгейімен сай келеді. Екінш і жағынан, өзін-өзі сыйлайтын 
адам адам герш ілікке ж ат істен аулақ болады, себебі адамгерш ілікке ж ат қы лы қ 
ауыр диссонансты  жағдайга алып келеді.

Мен осы ойымның дұрыстыгына коз жеткізу үшін Дэвид М эттимен бірлесе 
отары п  тәж ірибелік сы нақ өткіздім.66 Өзі жайлы пікірі жоғары адамға Караганда, 
өзі ж айлы  пікірі томен адам етірік айтуға бейім келеді деген болжам жасадық. Біз 
бұл жерде өзін адал емеспін деп санайтын адам өзін адалмын деп санайтын адамға 
Караганда, өтірікті көбірек айтады деген қарапайым болжам жасап отырған жоқ- 
пыз. Б іздің  ойымыз әлдекайда тереңірек еді; егер адал адам уақытш а күйзеліске гү- 
сіп (сүйіктісі тастап кетсе, емтихан тапсыра алмаса), өзіне-өзі көңілі толмай жүрсе, 
картаны карап ойнау, итті тебу сияқты басқа да дөрекі қылықтарға бейім болады 
деген болжамга негізделген пікір айтқанбыз. Адам озі жайлы нашар пікірде болса, 
нашар қы лы қтарға бейім болады.

Тожірибеміздің барысында, алдымен, колледж студенттеріне жеке бастарыныд 
қасиетін төмендететін жалған пікір білдірдік. Осыдан кейін әркайсы сы н жеке-же- 
ке сынақтан откізіп, олардың үштен біріне жаксы мінездеме бердік; атап айтқанда, 
сынақ нәтижесі олардың ақылды, алғыр, т.б. адам екенін корсетіп тұрғанын айттық. 
Тағы үштен біріне нашар мінездеме бсрдік; сынақ нәтижесі оларды ң іш пыстырар- 
лық, ойсыз, салғырт жандар екенін көрсетіп тұрғанын айттық. Қалған үштен біріне 
сынақ нәтижесі жайлы ештеңе айтпадық.

Іле-ш ала студенттер баска нсихологтер өткізетін жеке бастары на катысы жок 
тәж ірибеге қаты суға тиіс болды. Эксперименттің бір бөлігі ретінде студенттер 
ж олдастары мен карта ойнады. Қүмар ойын болгандықтан, студенттер акш а тігіп 
ойнады ж әне қалайда үтуға гиіс болды. О йы н барысында студенттердід қарсы- 
лас ойынш ы ны алдауына әдейі мүмкіндік беріліп, ешкім байкам айты ндай қулы қ 
жасалды. М ұндай ойында студент қарау жасамаса, ұты латын еді, ал қарау жасаса, 
көп ақш а үтып алаты н еді. Н әтиж есінде мынандай ж айға куә болдық: жеке ба- 
сы ны д қасиетін төмендететін, ауыр сөздер естіген студенттер мақтау-марапаттау 
сөз естігендерге Караганда кобірек қарау жасагап екен. Ал өзіндік қадір-қасиетін 
айқы ндайты н мінездеме берілмеген аралы қ топ -  кейде адал, кейде қарау жасап 
ойнап, аралы қ мінез таны тқан. Бүдан ш ығатын қоры тынды -  ата-ана мен мұға- 
лім  балалары  мен оқуш ы лары ны д өзіндік қадіріне ықпал ету барысында теред 
салдары ны д болуы мүмкін екенін ескергені жон. Н ақты рақ айтсақ, балаларды д 
қадірін көтере сөйлеу, оларды д дорекі қы лы к жасамауына ы қпал етіп, өзін-өзі 
қүрметтеп, жақсы коруіне эсер етеді екен. Ж уы рда откізілген оқуш ы ларды бі- 
лімге ы нталанды руда -  м ақтап-м адактауды д пайдасы зор екенін дәлелдеген экс
перимент осы ойы м ы зды д дүрысты гына көз ж еткізіп отыр. Д ж еф ф ри Коэн мен 
әріптестері67ж үргізген экспериментке қаты сқан аф роам ерикалы қ оқуш ылар, егер
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мектепке алғаш қадам басқан кезде сабаққа деген ы нта-ы қыласы н оятарлықтай 
қолдау көрсетілсе, м актау-м адақтау естіген окуш ы ларды ң жақсы жетістікке қол 
жеткізетінін дәлелдеп бсрген.

Біз бүл нәтижелерді жалпыландырудан сақтануымыз керек. Себебі, жалған 
және атүсті көтерілген өзіндік қадірдің тиімділік деңгейі жогары бола коймасы 
анық. Егер адам өзінің бағасын білмесе67немесе менмендік көрсетіп, өзін басқалар- 
даи жоғары санаса, мүның салдары жағымсыз жагдайларға әкелуі мүмкін.68 Мыса- 
лы, Рой Баумейстер, Бред Буш ман, Кит Кэмбелл бірқатар экспериментінде69 үнам- 
сыз мінезіне байланысты сын тезіне алынған адам сынауш ыларға тойтарыс беріп, 
өзіне айтылған сынды теріске шығаруға тырысатынына иазар аударған. Олар осын- 
дай эксперименттің бірінде қаты суш ы ларға эссе жаздырған. Содан соң жазылған 
эссені сынаган. Сыннан кейін қатысушыларға: «Сынш ыға деген өкпе-реніштерің 
болса, гуілдеген үн шыгарыгі, ішкі наразылықтарықды білдірулеріңе болады», -  
деген. Гуіл децибелдің децгейімен бақыланған. Нәтижесінде ең жоғарғы децибел 
деңгейіне жеткендер өзінің қадірін білетін, оның үстіне, өзімшілдігі коп адамдар 
екені белгілі болған. Қысқасы, өзімш іл адамдар езінің  қадір-қасиетіне нұқсан кел- 
тіретін сөзге төзе алмай, ашу шақырып, өзімш ілдік деңгейі орташа адамға кара- 
ганда әлдеқайда агрессиялы болады екен. Кристина Салмивалли мен оріптестері70 
мұны жалған намыстан туған әрекет, өзін-өзі жогары багалау синдромы деп атап, 
әдетте мұндай әрекет сол адамдардың өзіне-өзінің сенімсіздігінен туатынын айт- 
қан. Өзін бағалаудың мүндай түрі тентек окуш ыларда жиі кездеседі, ал оз қадірін 
білетін адамдар өз-өздеріне сенімді болғандықтан, ешкімге әлімжеттік жасамайды. 
Керісінше, біреуден зәбір көрген адамдарды қоргауга тырысады екен.

Жайсыздық па немесе өзін-өзі тану ма?
Когнитивті диссонанс теориясы  -  м отивациялы к теория. Бұл теорияға сәйкес, 
озіндік санаға нұқсан келуі адамның көзқарасы мен жүріс-түрысын өзгертуге моти
вация береді. Б ірақ біз тәж ірибеге қатысушы адамныц шын мәнінде жайсыздыкты 
сезініп түрганып қалай біле алам ы з? «Қадір-қасиетімді жоғалтып алмасам болганы 
гой» деп, алаңдап түруы да мүмкін ғой. Бүл жайында «Н е істеп жатқанымды біл- 
мей түрып, не ойлайтынымды қайдан білейін?» деген әзіл  соз бар. Осыдан көп жыл 
бүрын Д арил Бем өзін-өзі тану үғымын алгаш енгізіп, оны когнитивті диссонанс 
теорияларында қолданған.71- Бем зерттеу барысында козқарасы мен мінез-құлқы 
өзгеріске ұш ыраған қатысуш ылардың бәрі бірдей жайсыздық сезінбейді және бәрі 
бірдей өз қылықтарын актам алуға тырыспайды деп пайымдаган. «Олар өз істеріне 
салқынқанды, жайбарақат қарап, өз беттерінше қорытынды жасауы мүмкін» деген 
корытындыга келген. Бемнің бүл пікірі ш ындыққа келеді. Бәрім із сондаймыз -  өзі- 
міз туралы да, озгелер туралы да іштей ой түйіп жүреміз. М әселен, сіз кірген асха- 
наныц сорелерінде дессерттің когітеген түрі гұрса, алдымен, борін қарап шыгып, 
соңында тек рауғаш болішін алды ңыз делік. Сізді сырттай бақылап түрган мен а з -
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дід рауғаш бәліш ін ұнататыныдызды байқаймыд. Бемнід лікірідш е, сіз де өз әреке- 
тідізді ойш а пайымдап, дәл осыддай қорытындыга келесіз: тілті «Раугаді бәліш ід 
таңдадым, демек, мен оны ұнатады екенмін» деуідіз мүмкід. Қазірге Бем  екеуміз- 
дід ойы мы з бір жерден шыгып тұр. Б ірақ  ед қызығы алдыда: мәселен, сіз Йель 
удиверситетін ід  студенті ретіиде Нью -Хейвен полициясы ны д әрекетін  ақтап 
эссе жазып оты рсыз (жоғарыдағы Коэннід эксперимедтінде). Б ем нід ойынш а, сіз 
өз ісідізге ж айбарақат қарал, иыгы дызды кетеріп: «Бұл эсссні (бар-ж оғы  50 цент- 
ке) ж азы л отырсам, демек, ж азуым керек болғады... әйтттесе жазып отырмас едім» 
дейсіз. Я ғни мүдда еш қандай диссонанс та, ж айсы зды к та, өзін ақтау да жоқ, тек 
кана өзін тану бар. Бемнід түсідігі қарапайымды лы ғымсн тартымды. Дегенмен 
мүндай ж ағдайдағы  козкарасты д өзгеруі жай ғана өзін-өзі тану мәселесі болса, 
жайсыздық, озіндік сана, озін ақтау, т.б. сияқты  мәселелерді теорияланды руды д 
қажеті болмас еді.

Сонымен, Бемнід тұжырымы ш ыддыққа ішіпара гана сай келеді екен. Өзін-озі 
тану -  мадызды нәрсе; бірақ ол тек -  адам озінід әрекетід толы қ түсінбей, толық 
сенбей отырғанда ғана мадызды сияқты. Егер адам өз әрскетін (Н ью -Х ейвен по
лициясы ны д әрекетінід дүрыс емес екенін; шарғыжіп ораудыд іш пыстырарлық 
жұмыс екенін; өзінід ақылды, парасатты адам екенін) толы қ түсініл отырса, өзіндік 
сада жайсыздықты сезінер еді, ягди оган нұқсад келер еді.72

М ұндай диссонансты жағдайда жайсыздықтыд рөлі басым екеніне қалайша 
сенімді бола аламын? Біріншіден, мұндай жагдайга тал болгад адамдардыд оздері 
осыны растайды. М ысалы, Эндрю Эллиот пен Патриция Девин диссонансты жаг- 
дайда адамдар қарапайым жагдайга Караганда әлдеқайда көбірек абыржып, қатты 
ыдғайсызданатынын анықтаған.73

Тожірибеге қатысуш ылар қаддай ыдгайсыз жагдайды бастан кешкепдерін су- 
реттеп айтып берген. О лардыц ыдғайсызданып отырғандары сырт қараған адамга 
да байқалған. Ы дгайсыз халдегі адамныд айдаласына код аладдайтыньш  да жақсы 
білеміз.

М икаэль П оллак лен Тейн Питтман мазасы кетіп отырған адам кешенді тап- 
сырмаларды тыныш  жерде жұмыс істеп отырган адамга қараганда, нашар орындай- 
тынын тәж ірибе жүзінде дәлелдеген.74 М азасы қаінкан адамныд ж ай-күйі аш ты қне 
шөл азабын тартқан адамға ұқсас келеді екеп.

Сонымен қатар кейбір зерттсуш ілер диссонанстың мотивациялы қ қасиеттері- 
нің кейбір м інез-құлы қ белгілерін апықтаған. М арк Занна мен Джоэл Купер тә- 
ж ірибелерінід бірінде қатысуш ыларға плацебо дәрісін берген.75 Қатысуш ылардыд 
бір бөлігіне бұл таблетканыд аш у-ыза тудырып, мазасыз күйге түсіретінін айтқан. 
Соған сендірген. Екінші бөлігіне, керісінше, «Тынысыд кеңейіп, ж айбарақат күйге 
түсесід» деген. Ал үшінші бақылау тобына, дәрінід қарапайым пладебо екенін тү- 
сіндірген. Д әріні іш кеннен кейін қатысуш ыларга дәрін ід  қарсы әсері жайлы эссе 
жаздырған. Диссонанс теориясына сәйкес тәжірибеге қатысуш ылар көзқарастарын 
озгертіп, эссеге сәйкестендіріп, ж айсы зды к жағын төмендетуге тырысуы керек еді.
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Егер қатысушы өзінің көңіл күйін дәрінің әсерінен деп білсе, көзқарасын өзгерт- 
иеуі керек еді. Ал, екінші жағынан, кей қатысуш ылар өздерін жайбарақат сезініп 
отырғанын дәріден деп білсе, бойларында пайда болған азды-көпті алаңдаушылық 
оларды тез абыржытып жібереді, себебі ол қобалжу дәрінің күшіне қарамастан бой 
көрсетіп тұр. Тиісінше, ол адамның көзқарасы өзгереді. Сонымен, теорияға сәйкес, 
көзқарас балама түсіндірмемен осіреленіп (дәрі қабылдаған соц озімді жайбарақаг 
сезінуім керек еді, бірак мен мазасызданып оты рмы н) немесе жасырынған (дәрі ка- 
былдаған едім -  енді мен мазасыздануым керек; мұның бәрі -  дәрінің кесірі) дис- 
сонансқа байланысты болады.

Бұл Занна және Купердің нәтижесімен дәлм е-дәл келіп отыр. Бақылау тобын- 
дагылардың козқарастары әдеттегі диссонанс экспериментіне Караганда көбірек 
өзгеріпті. Ал көңілін мазасыздық билеген қатысуш ылардың козқарастары өзгере 
қоймаған, себебі олар мазасыздануын эссенің емес, дорінің әсері деп білген. Ал 
жайбарақат жағдайдағы қатысуш ылардың козқарастары бақылау тобындағылар- 
дан да көбірек өзгерген. О лар қабылдаған дәрінің әсеріне қарамастан, эссе жазу 
барысында мазасыздана бастағандарын, бүган эссе жазудың әсері болганын байқа- 
ған. Сондықтан олар «біздің іс-әрекетіміз «парасатты, саналы адаммын» деген ког- 
ницияға сай келмейді» деген қорытындыға келіп, көзқарасын эссенің мазмүнына 
сойкестіндірігі озгертуге м әж бүр болған.

Сонымен қатар жақында неврологтер когнитивті диссонанс мазасыз күйге тү- 
сіретінін, ал көзқарасты сәйкестеидіру -  мазасыздықты жоятынын мәлімдеген.76 
Дрю Уэстен мен әріптестері77 диссонансты ақпараттың зардабыи тартып жүрген 
адамдардың M P T -сын зерттеу барысында, адам диссонансты ақпарат алған сәтте 
миының пайымдау бөлігі жабылып қалатынына көздері жеткен (оған себеп адам- 
ның өзінің козқарасына қайшы ақпаратты қабылдағысы келмейтіні болуы мүмкін). 
Ал адам когнитивті диссонанс күйін жеңе бастағанда, мидың эмоциялы орталығы, 
яғни балмүздақ жеу немесе емтиханды жақсы тапсыру сияқты көңілге ұнамды сот- 
терде белсенді әрекетке көшетін бөлігі ашылады екен.

Диссонанстың физиологиялық және 
мотивациялық әсері
Диссонанс әсері қанша уакытқа созылуы мүмкін? Кейінгі бірнеше жыл колемін- 
де диссонансты жеңу көзқарасқа ғана эсер етіп қоймайтыны дәлелденді; сонымен 
қатар диссонанстын ф изиологиялы к әрекеттерімізге де ықпалы бар екен. Белгілі 
бір жағдайларда диссонансты жеңу аш адамның -  аш тық сезімін, шөлдеген адам- 
ның -  шолдеу сезімін, ал электрлі есеңгіреткішпен соққы алган адамның ауырсы- 
ну сезімін босеңдетеді екен. О ны ң сыры мынада: мәселен, Сэм үзақ уақьгг бойы 
ас-су ішпеуі және электрлі есеңгіреткішпен соққы алып тұруы керек. Егер оның 
сыртқы ақтауы жеткіліксіз болса, диссонансты күйге түседі. Ас-су ішпегеніне, ток
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соққысына қатысты әр  когнициясы -  бүл сынақты еш сыйақысыз, ерікті түрде ба- 
сынан кешіріп отырғанын алға тартатын когнициясымен диссонансқа түседі. Сэм 
диссонансты жеңу үш ін -  ас-су ішпеу онша жаман емес екеніне, ал токтың соқкысы 
айтарлықтай ауыр емес екеніне өзін сендіре бастайды. Бүган таңданатын ештеце 
жоқ. Қарынның ашуы, шөлдеу, ауыру -  ф изиологиялы қ ахуал болганымен, мүныц 
психологиялық ж ақтары  да аз емес. М ысалы, медитация, гипноз, плацебо дәрісі, 
дорігердің көңілге сенім ұялатар жылы созі немесе басқа да жолдармен ауырсыну 
сезімін жеңілдетуге болады. Тәж ірибе жүргізуші әлеуметтік психологтер гипноз 
бен медитацияны мецгермеген қарапайым адамныц озі терец диссонанс жағдайын- 
да жақсы жетістікке ж ете алатыны н айтып жүр.

Ф илип Зимбардо біраз адамды электр тогы соққысымен сынақтан өткізген.78 
Қатысушылардыц біразы терец диссонансты күйде жүрген ж әне тәжірибеге ерікті 
түрде катысқан, сондай-ақ сыртқы ақтауы да өте аз болгап, ал басқалары жеціл- 
желпі диссонанс күйінде болган жоне тәжірибеге міндетті түрде қатыстырылган, 
сондай-ақ сыртқы ақтауы  да ж еткілікті болыпты. Н әтиж есінде терең диссонанста- 
ғылар жеңіл-желиі диссонанстагыларга қарағанда, тәж ірибелік сынақтан жецілірек 
өткенін айтқан. С ондай-ақ бұл феномен олардың жекелеген жауаптарында айқын 
корінген. О ныц үстіне, терең диссонанстагылардың соққыға реакциясы да (терінің 
гальваникалық реакциясы н өлшегенде аны қталған) азы рак болатыны дәлелденген. 
Тіпті терең диссонанстағы лардың соккыны ауырсынуы орындауға сонш алықты ке- 
дергі келтіре қоймапты. О лардың соққыны ауырсынбағаны былай түрсын, тіпті сол 
соққыға көңіл де аудармапты.

Ас-су бермей, тәж ірибелік сынақ жасаудың нәтижесі де дәл осындай. Джек 
Брем каты суш ы ларға біраз уақыт ас-су бермей, бірқатар тәжірибелер откізген.79 
М ұнда да, Зим бардоны ц тәжірибесіндегідей, қатысуш ылар терең ж әне жеңіл-жел- 
пі диссонансты күйде болған. Б іреулерінің тәж ірибелік сынаққа қатысуға сыртқы 
ақтауы жеткілікті болса, енді біреулерінде сыртқы ақтау өте аз болган. Терең дис- 
сонанстағылардыц диссонансты  жеңуінің ең тиімді жолы тәж ірибенің мацызын 
мүмкіндігінше азайту еді. Бремніц аш тық пен шөлге қатысты жеке-ж еке өткізген 
тәжірибелерінің нәтижесі ас-сусыз жүру үзақтығы бірдей болса да, терец диссо- 
нанстағылардыц ж еціл-ж елпі диссонанстагыларга Караганда, аш тық пен шөлге 
шыдамды болганын көрсеткен. М ұндай қорытынды қатысуш ылардың өз сөздеріне 
гана сүйеніп жасалмаған: тәж ірибелік сы нак соңында қатысушыларга арнаи көл- 
көсір дастархан жайылғанда, терең диссонанстағылардың жеңіл-желпі диссонанс
тагыларга Караганда там ақты  кобірек жегені анықталган.

Диссонанс теориясының тәжірибеде қолданылуы
Когнитивті диссонанс теориясы қоғамдағы күрделі қүбылыстарды оңай түсіндіріп, 
тез арада болжам жасай алады. Осы себепті де зерттеушілер диссонанс теориясына 
ерекше қызыгып, тереңірек білуге үмтылады. Оның үстіне, оқырманның өзі коз жет-
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Өзін-өзі актау

кізіп отырғандай, диссонанс теориясын қауесеттің таралуы сиякты қарапайым кұбы- 
лыстардан бастап, қауіпсіз секс пен нәсілш ілдіктәрізді кең ауқымды, күрделі мәселе- 
лерге де қатысты қолдануға болады. Осыншама кең аукымды мәселелерді түсіну мен 
болжам жасауға мүмкіндік беретін теория адамзат игілігіне қызмет етсе, баға жетпес 
байлық болар еді. Осы тараудың басында мен когнитивті диссонанс теориясының 
мұғалім үшін -  оқушылардың сабаққа ынтасын оятуда, ал ата-ана үшін-балаларын 
онегелі, адамгершілігі мол азамат етіп торбиелеуде айрықша мацызды қүрал екенін 
айтқан болатынмын. Бүл -  катан жазалаудан да тиімді күрал. Теңіз жаяу әскері мен 
колледждің бауырластық ұйымдары сияқты мекемелер ұйым мүшелерінің өз ісіне 
деген ынта-ықыласын арттыру үшін осы теорияны қолдана бастаған.

Д иссонанст ы  әлс ір ет у  а р ц ы лы  салм ацт ы  а зайт у. Дэнни Аксом мен Джоэл 
Купер диссонанс теориясы біраз адамды мазалап жүрген мәселе -  артық салмақтан 
арылуға тигізер найдасын дәлелдеп берген.80 Адамның көздеген мақсатына деген 
адалдығы осы жолда маңдай терін төгіп, еңбек етуден корінеді деп білстін екі галым 
артык салмағы коп бірнеше әйелге тәж ірибе жүргізіп, оларға арыцтауга мүлде қа- 
тысы жоқ азды-көиті интеллектуалды тапсырмалар берген. Тәж ірибе жүрген соң 
торт аптадан кейін қатысуш ылардың сәл арықтағаны байкалыпты. Ғалымдар 6 ай- 
дан жәпе 12 айдан кейін осы әйелдермен кайта кездескенде, жагдай тіпті басқаша 
болған: күрделі тансырма берілген ойелдер орташ а есеппен 8 ф унтқа арықтаған, ал 
жеңіл тапсырма алғандардьщ  салмағында еш өзгеріс байқалмаған. Демек, адамның 
өз іс-әрекетін ақтап алуына көзқарасының өзгеруі тиімді болып қана коймай, ұзақ 
уакыт бойы тұрақты процеске де айналады екен.

Д иссонанс ж әне Ж Қ Т Б -н ы ң  а лд ы н  а л у . Көздеріңіз жеткендей, диссонанс 
адамды жайсыз күйге түсіреді. Сондықтан біз әрдайым диссонанспен күресіп қана 
қоймай, ең алдымен, өзімізді диссонанстан қорғауға мәжбүр боламыз. Диссонанс- 
тан қашып күтылудьщ бір жолы -  өз жүріс-тұрысымызға мән бермеу екен. Осын- 
дай «мән бермеудіп» айқын мысалы -  миллиоидаған жастардың Ж Қ Т Б  жайлы біле 
түра, секстік ж үріс-түрысына мон бермеуі. Бұл жайында 3-тарауда қысқаша токта- 
лып өткеніміз есіңізде болар. Енді соған толы ғырақ тоқталайык. БА Қ беттерінде 
ЖҚТБ-нын, салдарын түсіндіріи, оның алдын алу жолдары туралы мәлімет беруге 
жүздеген миллион доллар қаражат жүмсалып жатқаны борімізге аян. М үндай ша- 
ралардың акпаратты км аңы зы  жоғары болғанымен, адамдардың бейберекет секстік 
жүріс-түрысына ықпалы нәтиж елі болмай отыр. М әселен, колледждіц жыныстық 
гұрғыда жетілген студенттері Ж Қ Т Б -ны ң  қатерлі дерт екенін жақсы біледі, соған 
қарамастан, олардың ішінде мүш еқап пайдаланатындар өте аз екен. Оған мүшеқап- 
тыд лоззат сезімі мен романтиканы әлсірететіні, оның үстіне, махаббатқа берілер 
түста қатерлі дертті еске түсірегіні себеп шығар дегеп ойға келуіңіз ықтимал. Бірақ 
ғалымдар анықтағандай, адамдардың кез келген нәрсені терістеуге қүмарлығы зор 
екен. М;)селен, бұл жағдайда олар «Ж Қ Т Б  басқалар үіпін ғана қатерлі, ал маған 
еш қаупі жоқ» деген81 ойда болуы әбден мүмкін. Бүл салада БА Қ  қауқарсыз болса, 
мүндай қатердің алдын алудьщ  басқа қандай жолы бар?
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Соңғы жы лдарда студенттеріммен бірге осы тараудың басында айтып откен 
«айтамын, демек, сенемін» парадигмасын қолдана отырып, бірнеше адамды әрда- 
йым мүшеқап қолдануға көндірдік. Есіңізде болса, «айтамын, демек, сенемін» тә- 
ж ірибесіне қатысуш ылар өздерінің көзқарасына қайшы келетіи пікірді қорғауға 
тиіс еді. О ндай жағдайда диссонанс туады: кейін диссонанс адамның көзкарасын өз 
ай гқанына сәйкестендіріп озгертуі арқылы әлсірейді. Ендеше, аталмыш  парадигма 
Ж Қ Т Б  мәселесіне байланысты қалай қолданылмақ?

Еалым ретіиде, біз мыпадай қиы нды ққа жолықтық: қауіпсіз секс ж айлы  сөз бол- 
ганда, бәрі білетін нәрсе -  Ж Қ Т Б  қауіпті жоне секспен мүшеқаппен ғана айналыс- 
қан жои. Әдетте осыган сенетіндердің өздері де мүшеқап кимейді екен. Секспен 
мүшеқаппен гана айналы сқан жән скснінс бұрыннан сенетін адамның бойында мү- 
шеқаптың пайдасын дәлелдеу арқылы диссонансты күй тудыру мүмкін бе? Бүл -  
нагыз дилемма. Б із қарапайым шешімге келдік: адам терістеу механизмі арқылы 
өзін диссонанстан аулақ үстагандықтаи, біз ол созі мен ісі бір-біріне қайшы келеті- 
нін дәлелдей отырып, теріетеу пікірін жоқка шығардық.

Тәж ірибемізге қатысқан колледж студенттері Ж Қ Т Б -ны ц  қаупі ж айы нда ай
тып, ж ы ны сты қ қатынаста мүшеқап кию керек деген түжырымды қорғап шығуы 
керск болды.82 Студенттер тапсырманы қүлш ына орындады, себебі олар мүшеқап 
пайдалану кажет екеніне сенетін. Бірінші кезекте, студенттер тек оз ойларын ғана 
айтты. Екінші кезекте, орта мектепте отетін ж ыиыстық торбие сабағында оқушы- 
ларға корсету үшін қағазға түсірген ойларын бейнекамера алды нда оқыды. Соны- 
мен қатар бейнежазба жасалмай түрып, ор студент өзінің жыныстық қатынас ке- 
зінде мүшеқап пайдалаибаган сәттерін есіне алын, мүшеқапты пайдалану «тиімсіз» 
болған кездерді немесе мүшеқап пайдалануға еш қандай мүмкіндігі болмаған сәтте- 
рі жайлы айтып берді.

Н әтиж есінде өзінің жы нысты қ катынас кезінде жіберген қателігін еске түсіріп, 
осыган байланысты ойларын орта мектеп оқуш ыларымен ж үргізілетін жыныстық 
тәрбие сабағында пайдалану үшін бейнекамерага түсіргеи студенттер терең диссо- 
нансқа түскен. Кезінде өздері жіберген қателік гі оқуш ылар қайталамас үшін, олар 
шындықты ашып айтты. Яғни өздерінің айтқан сөзі мен істеген ісі бір-біріне қай- 
шы келгенін мойындады. Е ііді олар осындай әрекеттен тыйылып, оз кадірін сақтап 
калу үшін әрдайым айтқан создеріне берік болуга тырысары анық. Б іздің  көзіміз 
жеткен нәрсе -  осы. Тәж ірибенің соңында байқағанымыз: (тәж ірибе өткен болме- 
ден тыс үстелдегі дисплейден коргеніміз) мүшеқап сатып алуға дайын екенін айт- 
қан студенттердің басым көпшілігі осындай жағдайды бастан кеш кен студенттер 
болды. Арада бірнеше ай өткснде, сол студенттердің көбісі үнемі мүшеқап пайдала- 
натындарын айтқан.

Д иссонанс  ж әне суды  цнем деу. Б ірнеш е жыл бүрын К алиф орнияда су тап- 
шылығы болып, біздің университетім із орналасқан Санта-Круз қаласында судың 
пайдаланылуына ш ектеу қойылды. Университет әкімш ілігі студенттер re бұрынғы- 
дай душ қа көп түсе бермеу керектігін ескертіп, суды үнемдеудің жолын іздеп шарқ
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үрды. Студенттерді табиғат байлығын үнемдеуге шақырған үгіт-насихат нәтижесі 
ойдагыдай болмады. 2-тарауда айтқанымыздай, осыдан бірнсше жыл бүрын сту- 
денттерді рөлдік модельге сәйкес болуға шақыра отырып, біраз жетістікке жеткен 
болатынбыз. Суды үнемдеу мақсатында соз бен істің қайшылығын мойыидату әді- 
сін қолдана отырып, студеиттердіц бойында диссонанс тудыруға күш салдық -  бүл 
жұмысымьіз мүш еқапқа қатысты жасаған тәжірибемізге үқсас болды.

Душқа қатысты тәжірибеміз былай болды: менің көмекшім калашықтагы душқа 
түсуге бара жатқан студенттердің алдынан шықты.83 М үшеқапқа қатысты тәжірибе- 
дегідей, міндет псн ынта кезеңдеріне назар аудардық. Алғашқы кезенде студенттер- 
ден: «Суды үнемдеуге шақыратын қағазға қол қояр ма едіңіз?» -  деп сұрадық. Қағаз- 
да «Душқа азырақ түсіңіз! М енің қолымнан келген нәрсе сенің де қолыңнан келеді!» 
деп жазылған еді. Екінші кезеңдс студенттер суды үнемдеуге қатысты бірнеше сұрақ- 
қа жауап берді. Бұл сүрақтардын ішінде осыған дейінгі суды үнемдеуге көзқарасы, 
бүрын-сонды суды ысырап жасаған сәттері жайлы сауалдар болды.

Осыдан соң студенттер душ қа кірді. О л жерде екішпі зерттеушіміз олардың 
суга түсу уақытын (су отпейтін секунд өлш егіш тің көмегімен) есептеп отырды. 
Мүшеқапқа қатысты тәж ірибепің потижесіндей, студенттерде терсң диссонанс ту- 
дырыппыз, яғни суды үнсмдеу жайлы көзқарасын білдірген студеғғгтер душта үзак 
болмапты. Демек, студенттер оздерінің айтқан сөздері мен істеген қылықтарының 
сай келмейтінін түсінген: олар душ ка бар болғаны 3 Уг минут қана түскен. Бүл -ү л - 
кен жетістік! Ал бақылау тобындағылар бұларга Караганда душ ка әлдеқайда көп 
түскен.

Д інбасы ны ц ы ц п алы н  т цсіндіру. Диссонанс теориясы Джим Джонс (Гайана, 
Джонстаундағы жаппай өзін-өзі өлтіру), Дэвид Кореш (Техас, Уэйкодағы қанды 
кактығыс), М арш алл Х ерф ф  Эпплуайт (Ж аннат қақпасындағы жаппай озін-ө- 
зі өлтіру) феномені сияқты  аса күрделі құбылыстарды түсінуге мүмкіндік береді. 
Джонстаундағы жаппай өзін-өзі өлтіруге тоқталып отейік. Бүл қайғылы оқиға бол
таны айтпаса да түсінікті. Б ір адамның осынша ықпалға ие болып, ол адам үшін 
жүздеген ізбасарларының озі-озіп, оз балаларын өлімге қиюы -  ақылға сыймайтын 
құбылыс. Сонда бұл қалай болды екен? Джопстаундағы қайғылы оқиғаны қара- 
пайым, біржакты талдау аркылы түсіндіру мүмкін смес. Б ірақ бүл жерде осы та- 
раудың басында талқы лап өтксн алғашқы қадам техникасыиың белгісі бар сияқты. 
Джим Джонс ізбасарларының сеніміне бірте-бірте кіріп отырған. М ән-жайды ег- 
жей-тегжейлі зерттей бастағанда, ізбасарлары атқаруы тиіс міндеттердің біртіндеп 
күрделене түскенін байқаймыз. Оқиғаның мәнін толы қ түсіну мүмкін болмаса да, 
кезең-кезеңге боліп зерттегенде, коп нәрсе түсінікті болады. Осы тараудың басын
да айтып өткеніміздей, кез келген ісгегі алғашқы қадам -  одан кейінгі үлкен ка- 
дамдардың бастауы болады.

Сонымен, басынап бастайық. Джонс сияқты, айналасындағы адамдарды бірдеи 
баурап әкететін басшының шіркеу мүшелерінің ақшасып оп-оцай жинап алатыны 
түсінікті шығар. Алдымен, ол жалпыға ортак бейбігш ілік ұйымын қүру туралы



жолдау жасау арқылы ізбасарларын ұйымга қаржы жинауга кондірген, осыдан ке- 
йін-ақ жиналатын қаржы көлемін біртіндеп үлгайтуға мүмкіндік алған. Ксйінірек 
үйлерін сатқызып, ақш асы н шіркеуге әкеп беруге дейін кондірген. Көи үзамай, ол 
ксйбір ізбасарларын отбасы мен жақындарын тастап, Гайапаиың адам аяғы баспа- 
ған тылсым табиғаты аясы нда ж аңа өмір бастауға көндірген. Онда барған адамдар 
тынымсыз жүмыс істеп, сыни козкарастан да айрылады, себебі касындагылардың 
бәрі дс басш ысына берілс сенгендер еді. О қиға осылай орби береді. Дж онс бірнеше 
ізбасарының әйелдерімен түрақты жы нысты қ қатынасқа түсу құқығына ис болады. 
Ізбасарлары іштей қиналса да, осыған келіседі. Джонс олардың балаларына әкелік 
қамқорлық көрсетуге уәде берген. Ақырында, Дж оне ізбасарларының өзінс шексіз 
берілгендігіне ж әне не айтса да бойсүнатындарына коз жеткізу үшін өзі-өзіне қол 
жүмсау сынағынан өткізе бастайды. Осылайша, ізбасарларына жүктелетін міндет 
көбейе түседі. Ж алғаса беретін міндеттері бір-біріне үқсайды, бірак сатыланып күр- 
делеие түседі.

Қайталап айтайын, біз осы оқиғаға да өте қарапайым талдау жасап отырмыз. 
Джонстың ізбасарлары біз айтқапнан да басқа канш ама сынақтардан өтіп, талай 
оқиғаларды бастан кешірген. Солардың бәрі тізбектеле келіп, ақырында, қайғылы 
оқиғаға душар еткен. О сы лай тізбектелген оқиғалар желісін зерттеу акылға сый- 
майтын жайларды түсіндіруге мүмкіндік береді.

О сам а бен Л адепде диссонанс болды  м а ?  2001 жылғы 11 қыркүйекте жанкеш- 
ті-лаңкестердің Д үниеж үзілік Сауда Орталығында жасагап жарылысынан кейін, 
ешбір саяси жеціске қол жеткізе алмайтынын біле түра, жүздеген жазықсыз жан- 
ның өмірін қиған осынау өш пенділіктіц қүпиясын саяси сарапш ылар түсіне алмай 
дал болды. О лардың көбі жанкеш тінің қылығын діни фанатизммен байланысты- 
рып жатты. Б ірақ бүл ж еткіліксіз еді. Ж урналист, П улитцер сыйлығының иегері, 
А ҚШ -тыц Таяу Ш ығыс жоніндегі ең танымал мамандарының бірі -  Томас Ф рид
ман оқиғаға басқаш а көзқарас танытты. Ол осынша күрделі мәселеге когнитивті 
диссонанс теориясы түрғы сынан іш інара жауап бере алды. Ф ридманны ң ойынша, 
Таяу Ш ығыс пен Еурогіада қүқықтары шектелген мыңдаған жас мұсылман өмір 
сүріи жатыр.84 Ф ридм анны ң пікірінше, бұл жастарға мешіттерде: «Ислам діні -  үш 
монотеистік діннің ішіндегі ең кемел дін. Ол -  христиан мен иудаизм діндерінен 
жоғары тұр -  бірақ ислам  елдері білім, ғылым, демократия мен даму жагынан хрис
тиан мен иудаизм мемлекеттерінен артта қалып отыр» деп оқытады. Бүл сөздер 
жастарды когнитивті диссонансқа әкен соғыи, осы диссонанс олардың бойында 
ош пенділік отын түтатады... Ендігі кезекте жастар ислам әлемінің басқалардан арт
та қалуының себебін -  еуропалықтардыц, америкалықтардың, израильдіктердің 
мүсылмандарды тонап жатқанымен түсіндіреді. О ларға еуропалықтар, америка- 
лықтар, израильдіктер мұсылмандардың дамуын әдейі тежеп отыргандай, ал ислам 
елдерінің басш ылары акикат ж олынан тайып, діннен безгендей, билікте тек Амс- 
риканың қолдауымен отырғандай корінеді... О лар АҚІИ-қа ислам дінінің бірлігін 
бүзып отырган қүдіретті қүрал ретінде қарайды. Сондықтан олар АҚІЛ-ты Батыс

Көпке ұмтылган жалғыз. Өлеуметтік психологияға кіріспе
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Еуропа елдеріне қараганда олдеқайда жауыз ел санаи, оның әлсірегенін, құрдымға 
кеткенін қалайды. Сонда ж анкеш ті-лаңкестің көмегімен бе? О нда тұрған не бар? 
Америка өмірдің мәнін жойған екен, демек, өзі де жойылуы тиіс.

Диссонанспен күрес және мәдениет
Когнитивті диссонанстың тәжірибесі жалпыға ортақ па? Әлде бұл америкалық- 
тарға ғана тән нәрсе ме? Бұл сүраққа пақты жауап беру мүмкін емес, ссбсбі диссо
нанс тәжірибелері коп елде жүргізілмеген. Дегенмен бір білетінім: тәжірибелердің 
басым бөлігі Солтүстік Америкада өткізілгенімен, басқа елде откен тәжірибелер де 
тиімді нәтиже бсрген. Бүл жерде айта кету керек, нотижелердің борі Солтүстік Аме- 
рикадағыдай бола бермеген. М ұның себебі диссонанс тәжірибелерін ор мәдениет 
әртүрлі қабылдағанына байланысты болса керек. М ысалы, жеке тұлғаның қоғамда- 
гы рөліне ерекше мән бермейтін елдерде диссонансты күй көбіне бүкіл қауымга 
тон болып жатады екен. Осы тараудың басында талқылап өткен Ф естингер мен 
Карлсмиттің классикалы қ тәжірибесіне назар аударайық. 1 немесе 20 доллар үшін 
өтірік айту жөнінде өтініш жасаса, жапон студепттері де Америка студенттері сияқ- 
ты келісе салар м а еді? Осы гұрғыда жапонның әлеуметтік психологі Харуки Са
каи Ф ести н гер -Карлсмиттің эксперименттерін, одан кейін басқа да тәжірибелерді 
қайталап корген екен.85 Бірінш іден, Сакаидің қорытындысы бойынша, Ж апонияда 
аз сыйақы үшін тапсырма орындау іш пыстырарлық болды деушілер тапсырманың 
шын монінде қы зыкты болганын мойындаған. Екіншіден, Сакаидің көзі жеткен 
нәрсе, егер бақылауш ы өзі танитын жоне үиататын адамының іш пыстырарлық 
тапсырманы қы зы к деп бағалағанын естісе, өзі де диссонансты күйге түседі екен. 
Демек, мүндай жағдайда бақылауш ыныд өзі де тапсырманың қы зық ексніне сене 
бастайды. Қыскасы, Ж апониядагыдай, қауымдык мәдениетте бақылаушы өз козқа- 
расын жацындарыиыц көзқарасына сәйкестендіріи алады екен.

«Адам» консонанспен жалғыз өмір сүре алмайды
Осы тараудыд басында адамзаттыд парасаты ж әне қоршаған орта жагдайына бе- 
йімделу қабілеті диссонансты жеде білуді үйрену қабілеті сияқты жогары екеиін 
айгқанмын. Осы тақы ры пқа қайта оралайық. Егер адам уакыты мен күш-жігерін 
өзінің эгосын корғауга жүмсаса, ешқашан өспейді. Өсу үшін қателіктерімізден қо- 
рытынды жасауымыз керек. Алайда диссонансты жедгіміз келгенімен, қателігіміз- 
ді мойындағымыз келмейді. Керісінше, қателігімізді жасырып немесе одан да со- 
рақысын істеп, соныд бәрін жетістік ретінде көрсетуге құмармыз. Бұрынғы прези- 
денттердід естеліктерін окып отырып, кызметі жайлы әдгімелегенде, өзін ақтауға 
бейім сөздерді көп айтатынын байқаймыз. Бүны д түпкі мәні -  экс-президент Л ин
дон Джонсонныд: «О сы ныд бәрін қайта істеуім керек болса, тура осылай қайталар 
едім»86 деген сөзіие саяды.
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Екінші жағынан, адам өз қателіктерінен үнемі сабақ ала отырып, алға ұмтыла- 
ды, биікке көтеріледі. Қ алай? Қандай жағдайда? Ш ындығында, кателескеи сәттер- 
де жаза басқан тұстарымды ой елегінен өткізіп: «Болар іс болды. Ендігорі мүндай 
қателікті қайталамау үшін не істеуім керек?» деген сұрақ коямын. Соған іштей 
жауап беріп, былай істеймін:

• Өзімді қоргап, диссонансты жецуге үмтыламын.
• Ақылга сыймайтын ж әне адамгершілікке жат қы лы ққа барғаным -  менің 

акымақ ж әне адамгерш іліктен жүрдай адам екенімді білдірмейді деп өзімді- 
өзім сендіремін.

• Қателіктерімді ойш а сараптап, ерік-жігерімді шыцдай түсемін.
• Білімім мен дамуым жолында қателіктерімді мойындау қабілетімді жетіл- 

діру, сонымен қатар өзгелермен тыгыз, маңызды қарым-қатынас орнату ар- 
қылы. Білімімді тереңдетіп, ілгері ұмтылу үшін қатсліктерімді мойндаудан 
қашпаймын. М аңызды істер атқаруға комегі тиетін адамдармен тығыз карым- 
қатынас орнатуға тырысам.

Әрине, осылай істеймін деп айту -  оңай, бірақ орындап шығу әлдеқайда киын. 
Өз пікірімізді қоргауға ж әне диссонанспен күресуге бізге не түрткі болады? Өзі- 
міз сияқты ақылды, адамгершілігі биік адамдардыц кейде ақылға сыймайтын және 
адамгерш ілікке жат әрекет жасайтынын қалай түсіндіреміз? Ол үшін абстрактілі 
немесе ш ала-ш арпы білім жеткіліксіз, бүл ілімді толы қ игеруі үшін адам оны тә- 
жірибеде қолдана білуі керек. Бүл процеске 8-тарауда тереңірек тоқталып, айна- 
лаңдағы адамдармен ш ынайы жоне қалтқысыз қарым-қатынас жасаудың маңызы 
жөнінде әңгімелейміз.

Көике ұмтылған жалгыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе
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61
Адамға тән агрессия

Коп жыл бұрын, оңтүстік-шығыс Азия соғысы қызыи түрган күндердің бірінде те- 
ледидардан ж ацалық коріп отырған едім. Ж үргізуші (біртуар Уолтер Кронкайт) 
вьетконгтардың нығайтылған базасы болуы мүмкін деп есептелетін Оңтүстік Вьет- 
намдагы бір ауылды АҚШ  үш ақгары напалм бомбасымен тас-талқан еткені жайлы 
айтып жагқан болатын. Сол кезде 10 жас шамасындағы үлкен ұлым Хэл аңғырт- 
тықпен: «Эке, напалм деген не?» -  деп сүрады.

«Ол -  менің түсінуімше, адамдарды өртейтін хим иялы қ зат. Оның теріге жабы- 
сатыны сонш алық -  теріден тазартып алу мүмкін емес», -  дедім еш ойланбастан. 
Солай дедім де, жаңалықты коре бердім.

Бірнеше минуттан кейін кездейсоқ Хэлға көзім түсті. Ж анарынан сорғалап жас 
агып отыр екен. Оның жүзіндегі қиналыс йен уайымды коріп қатты сасқалақтап, 
«маған не болған» деп өз-өзіме қатты налыдым. Үлымның сұрагына еш ойланбас
тан, ол бейсбол добының қалай жасалғаны немесе жапырақтың қызметі жайлы сү- 
рағандай, жүрдім-бардым жауаи берердей, сонш алықты қатыгез болғаным ба? Қа- 
тыгездікке бейжай қарап отыра беретіндей, етім өліп кеткен бе?

Бір жағынан, оған таңгалуға болмайды. М енід замандастарым Еуронадағы Х о
локост, Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасының тасталуы, Корей ж әне Оңтүс- 
гік-Ш ыгыс Азия мен Таяу Ш ығыстағы соғыстар сияқты  айтуға ауыз бармайтын 
қорқынышқа толы ғасырда өмір сүрді. Кейіпгі жылдардың өзінде О рталық Аме- 
рикадағы бірнеше қиян-кескі азаматтық соғысқа, Камбоджадағы өлім даласында 
бір миллионнан астам қарапайым азаматтардың қырылуына, Босниядагы этностық 
тазартуға, Руанда, Судан жәнс Алжирдегі қанды қырғынға, 11 қыркүйектегі тер
рорист! к-жанкеш тілік шабуылдарға, сондай-ак америкалықтардың Ауғанстан мен 
Иракқа қарсы шабуылдары сияқты қыргындарға куә болдық. Бүлардың барлығы 
қаніналықты қорқынышты болгапымсн, осылайш а жаппай қыру бүгінгі күнге тән 
нәрсе емес. Б іраз жыл бүрын бір досым маған оте жұқа, бар болғаны 10 немесе 15 
беттен түратын «Әлем тарихының капсуласы» деп аталатын кітапты көрсеткен еді. 
Бұл кітап әлем тарихы ныд ең маңызды оқиғаларының хронологиясын қамтыған
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екен. Тарихтың қалай, қандай сииатта болғанын сезіп отырған боларсыздар? Э ри 
не, согыстан соң -  согыс. Тек анда-санда гана, мысалы, И саның дүниеге келуі неме- 
се баспа станогының пайда болуы сияқты бейбіт кезеңдер суреттеледі. Егер қысқа 
ғана тарихымыздың маңызды оқигалары бір-бірімізді жаппай қырудан тұратын 
болса, сонда біз қандай ж аратылыспыз?

Сонымен катар біз, америкалықтар, ақылга сыймас салқы нқанды лы қ пен зор- 
лық-зомбы лы ққа үн-түнсіз қарап отыра береміз. Б ір  ащы мысал келтіруге рұқсат 
етіңіздер. 1986 жылы халы каралы қ терроризмге тойтарыс ретінде, А ҚШ -тың әске- 
ри авиациясы Л ивияны  бомбалады. Кейінірек осы әскери акцияға қатысты сауал- 
намаға катысқан азаматтардың 71 пайызы бұл шабуылды қолдайтынын білдірсе, 
31 пайызы ғана осы шабуыл болаш ақта болуы мүмкін терроризмғіің алдын алады 
деи есептегеп.1 А мерикалық азаматтардың басым бөлігі кек алуды -  АҚШ  сыртқы 
саясатының ажырамас болігі деп есептейді деген түжырымға келуден басқа, біз не 
дей аламыз?

Ж алпы  алганда, адамдар оздерінің аса агрессиялы екенін көрсетті. Адамдардан 
басқа ешбір омыртқалылар өз тобының мүшелерін осылайш а өлтірмейді және ки- 
намайды. Осыған байланысты мынадай сұрақ туындайды: Ағрессия туа пайда бола 
ма, әлде ол адам табиғатының бір бөлігі болын санала ма? Оны өзгерту мүмкін бе? 
О ны ң деңгейін еселейтін немесе азайтатын әлеум еттік ж әне ситуациялы қ фактор- 
лар қандай?

Агрессияның анықтамасы
Ә леуметтік исихологтер агрессиялы қ орекетке «ф изикалы қ жоне гісихологиялык 
түрғыдан қинау мақсатында қасақана жасалган іс-әрекет» деген анықтама береді. 
Оны табандылықнен ш атастыруға болмайды, себебі кейбір адамдар ез қүқығын 
қоргағысы келетін адамдарды, редакторға болып ж атқан немесе ойдан шыгарылған 
әділетсіздік ж айлы  шағым хат жазатындарды, артығымен жұмыс істейтіндерді, би- 
лікқұмарларды немесе, шынында да, жолы болгыш тарды агрессиялы деп есептейді. 
Сонымен қатар сексистік қоғамда, егер әйел адам оз ойын аіиық айтса немесе кешкі 
аска ер адамды шақырып, алгаш қы қадам жасаса, баз біреулер оны да аірсссиялы 
деп айтуы мүмкін. О лай болса, агрессияга «біреуге қасақана зиян келтіріп, кинау- 
ға багытталған әрекет» деген анықтама берер едім. Осы әрекет ф изикалы қ немесе 
вербалды болуы мүмкін. Өз мақсатына жетсе де, жетпесе де ол агрессия болады. 
Яғни сіздің ашулы таны сы ңыздың лақты рган бөтелкесі басыңызға тимесе де, ол аг
рессиялы әрекет болып саналады. Бастысы -  ниет. Тура осы сияқгы  кошеден өтіп 
бара жатқаныцызда мае жүргізуші абайсызда сізді қагып кетті делік. Бүл басыцыз- 
ға тимей кеткен сыра ботелкесінен күрделі жағдай болса да, ол агрессиялы әрекет 
болып есептелмейді.

Сондай-ақ дүш пандық агрессия мен инструменталды (қүралды қ) агрессияны 
ажырата білу керек.2 Д үш нанды қ агрессия дегеніміз -  ашулану сезімінен туын-
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Адамға тән агрессия

дайтын және қинауга пемесе жарақаттауға багытталған агрессия түрі. Қ үралды қ 
агрессияның басты мақсаты өзге адамның жанын жаралау болганымен, ол қинау- 
дан басқа әрекеттің негізгі тәсілі ретінде қолданылады. М ысалы, кәсіби футбол 
ойынында қорғаушы әдетте қарсыласына кедергі жасап, допты алу үшін бар күшін 
салып бағады. Оз командасының жеңіске жету мүмкіндігін көбейту мақсатында 
қарсылас команда футболш ысын ойыннан ш ыгармақ болып, қасакана соққы беруі 
мүмкін. Бүл -  құралдық агрессия. Екінші жагынан, егер ол қарсыласы дүрыс ойна- 
мады деи есептесе, ашуланып, қарсыласына зақым келтіретіндей соққы беруі мүм- 
кін. Бұл -  дүш пандық агрессия.

Агрессия инстинктілі түрде бола ма?
Агрессия туа біте ме немесе иіістиііктілі құбылыс па, әлде ол жүре келе пайда бо- 
латын қүбылыс па деген мәселеде ғалымдардың, философтардыц жоне басқа да 
белгілі ойш ылдардың пікірі қақ жарылады.3 Бұл қарама-қайш ылық енді ғана пай
да болган жоқ, ғасырлар бойы жалгасып келе жатыр. Мысалы, Томас Гоббс өзі- 
нің «Левиафан» (Leviathan) деп аталатын классикалы қ еңбегінде (алғаш рет 1651 
жылы жарық көрген): «табигатына сай адамдардың ақылы аз, сондықтан тек заң 
шыгарып, құқы қты қ тортіп орпату арқылы гана олардың агрессияга деген ниетін 
кұрықтай аламыз» деп көрсетеді. Ал Ж ан-Ж ак Руссо болса, өзінің ақкөңіл пенде 
жайлы концепциясында (бұл теория 1762 жылы дүниеге келді): «біз, адамдар, та- 
бигатымызға сай биязы  жаратылыс иесіміз, ал біздің теріс қылыктарымыз бен аг- 
рессиялы болуымызға боріне шектеу қойып отыратын қогам кінәлі» деп көрсетеді.4

Гоббстың пессимистік көзқарасын жиырмасынш ы ғасырда Зигмунд Ф рейд5 әрі 
қарай дамытты. Ол «адамдарда туа пайда болатын Э рос деп аталатьгн өмір сүру 
инстинкті мен тура сондай күшке ие Танатос деп аталатын өлім инстинкті бар. 
Соңғысы агрессиялы іс-әрекстке бастай отырып, олімге алып келеді», -  деп көр- 
сетеді. Өлім инстинкті туралы Ф рейд былай деп жазады: «Өлім инстинкті әр тір- 
шілік иесінде болумен қатар, ол сол тірш ілік иесінің өмірін талқандап, өмірді өлі 
материяға айналдыруға итермелейді». Ф рейдтің ойынша, агрессиялы энергия қан- 
дай да жолмен болсын сыртқа шыгуы қажет, олай болмаган жағдайда ол адамныц 
ішінде ж инала беріп, нәтижесінде адам ауруга үшырайды. Ф рейдтің теориясын 
гидравликалық теория деп сипаттаған жон. Оның баламасы ретінде жабық ыдыс- 
тағы су кысымының артуын айтуга болады: агрессияны сыртқа шыгармаса, ол бір 
күні жарылады. Ф рейдтің пікіріне сүйенсек,6 қоғамның негізгі функцияларының 
бірі -  осы инстинкті басқарып, адамдардың аталмыш  энергиядан арылуына, яғни 
оны қандай да бір пайдалы іске айналдыруына көмекгесу.

Төменгі с а т ы д а ш  ж а н уа р ла р  арасы ндаеы  агрессия. Адамзат агрессиясына 
қатысты нақты бір ғылы ми тәжірибе жасау мүмкін болмагандықтан, мүндай аг- 
рессияныц инстинктілігі жайлы эксперименттер қызықты болса да көңілге қона 
бермейді. Осыған байланысты галымдар агрессияның пайда болуы мүмкін деңгейі
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жайлы қосымш а ақпарат алу мақсатында, тәж ірибені жануарларга жасай бастады. 
М ысалы, мысықтар мсн тыш қандар туралы жалпы козқарасты алып корелік. Адам- 
дардыц копшілігі мысықтар тыш қандарды инстинкгі түрде аулайды жонс өлтіреді 
деи ойлайды. Ж арты гасыр бұрын биолог Зинг Я нг Куо7 бұл ойдыц қате екенін 
дәлелдеуге тырысып көрді. О ның тожірибесі оте караиайым еді: ол тыш қан мен 
мысықтың баласын бір торда өсірді. К іш кентай мысық ты ш қанға тиіспек түгіл, 
онымеи жакын дос болыи кетті. О л -  ол ма, сол мысық кейініректе де озге тышқан- 
дарды аулаудаи бас тартты. Осылайша, оның бүл мінезі тек досымен ғана шекте- 
ліи қалған жоқ, бұрын кормеген басқа да тышқандармен үшырасқан кезде корініс 
тауыи отырды.

Бүл тәж ірибе керемет болғанымен, ол агрессиялы әрекет инстинктілі түрде 
болмайды дегенді білдірмейді; ол ерте кезден-ақ агрессиялы әрекеттің  алдын алуға 
болатынын көрсетеді. Қандай да бір агза басқа ағзамен қарым-қатынасқа түспесе, 
не болар еді? О ндай жағдайда оган агрессиялы қ тән  бе, ж оқ па? Бір озі жеке ескен 
тыш қан (ягни  басқа тыш қандармен араласып көрмеген) торы на кіргізілген басқа 
тыш қанға ш абуыл жасайды; сонымен катар, олар аса тожірибелі ты ш қандар қол- 
данатын тосілге жүгінеді.8 Демек, агрессиялы орекеттіц тәж ірибе арқылы жетіле 
түсетіиі даусыз болганымен (К уо экспериментінде корсетілгендей), агрессияның 
қалыптасуы үшін ерекше білімнің қажеті жоқ.

Адамдардын биологиялы қ тегі жайында тереңірек мағлүмат алу үшін генетика- 
лы к жагынан өзімізге ұксас болып келетін жануарлардыц мінез-қүлқын бақыласақ 
жетіп жатыр. Ж ануарлар әлемінде шимпанзе бізге ең жакын болумен катар, оныц 
Д Н Қ -ны ң 98 пайызы біздікіне үқсас. Ш импанзелер әдетте оте агрессиялы. ІІІим- 
панзелер адамдар сияқты  бір-бірімен үдайы қыркысыгі жүрмесе де, еркек шимпан
зелер баска шимпанзелерді аулап, өлтіре береді.9 Осыган байланысты адамдардың, 
осіресе ер адамдардың агрессиялы мінез-қүлқын генегикамен байланыстырып тү- 
сіндірген жөн.

Ш им панзе сияқты , бір тектен тараған, генетикалы қ түрғыдан бізге аса жакын 
болыи келетін  бонобо жайлы айтпай кетуге болмас. П рим атологтердіңайтуы нш а, 
бонобо өзіне генетикалы қ ж агынан туыс болып келетін ш импанзеге Караганда, 
акылды, мейірімді, эм патиялы  ж әне байсалды. Ш импанзе болмаш ы нәрсеге ашу- 
ланын шыга келсе, бонобо галамш ардагы сүтқоректілердің ішіндегі ец сабырлы- 
сы болыи есептеледі. Бонобоны  «соғысқа емес, махаббатқа жақын» маймыл деи 
атайды, өйткені какты гы с туды руы мүмкін әрекетгердің  алды нда бонобо жыныс- 
ты қ каты насқа түседі. Бүл ж ы ны сты қ әрекет болуы мүмкін қақты гы сты ң алдын 
алады. М ысалы, топ ж айы лы мга келгеннен кейін, алдымен, жалпы жы нысты қ 
қаты насқа түседі, содан соң ғана барлыгы бейбіт түрде коректенуге кошеді. Ал 
ш им панзелер болса, керісінш е, там ақ үшін бірін-бірі сабап тастауға дей ін  барады. 
Бонобоны ң ш им панзелерден тагы бір айырмаш ылығы -  оларды ң қоғамын ұрга- 
ш ы-боноболар басқарады, сондықтан да болар, олардың оз тобы ндағы ларға деген 
сезімі ерекш е.’0
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Бонобо -  сирек кездесетін жағдай. Агрессия приматтардың барлығына тән деу- 
ге болады, демек, агрессияігың пайда болуы мен осы уақытка дейін сақталып калуы 
оның өмір сүру үшін аса қажет екеніне байланысты болса керек. Алайда эволюция- 
лык психологтер" тірш ілік иелерінің барлығында дерлік қажет болған жагдайда 
агрессияны басып отыруға мүмкіндік беретін тежеуіш механизмдердің бар екенін 
назардан тыс қалдырып келеді. Агрессия міндетті түрде болуы тиіс тәсіл емес. Ол 
жануардың бүрыигы әлеум еттік тәжірибесі, сондай-ақ олар нақты, шынайы әлеу- 
меттік контекст арқылы анықталады. Боноболардан барлы қ жануарларга тән зор- 
лық-зомбылықтың бола бермейтінін байқаймыз, қандай да бір ортада оны виртуал- 
ды түрде жоюға болады.

Адамдар арасындагы әлеуметтік қарым-қатынас әлдеқайда күрделі болады. Сон- 
дықтан геиетикалықжагынан адамдарга жақын жаиуарларга Караганда, адамдар үшін 
әлеуметтік жагдай үлкен рөл атқарады. Леонард Берковицтің12 пікіріне сүйенсек, бел- 
гілі бір тітіркендіргіштерге жауап беру ниеті адамдарда туа пайда болады. Аталмыш аг- 
рессиялық мінезді ашық түрде корсете ме, жоқ па деген мәселенің жауабы -  туа біткен 
қасиет пен әлеуметтік жагдай арасындагы күрделі қатынасқа байланысты. Мысалы, 
үсақ жәндіктерден маймылга дейінгі көптеген жануарлар өз мекенін қорғау үшін басқа 
жануарларга қарсы шабуыл жасайтындыгы еш дау туғызбаганымен, кейбір жазушы- 
лардың иікіріне қосылып, «адамдар да өздерін қорғау үшін сыртқы қоздыргыштарга 
агрессиялы түрде жауап береді» деу коңілге қона бермейді.

Берковицтің адамдардың туа біткен мінез-қүлқып өзгертуге ж әне өмірге икем- 
деуге болады деген пікірін қолдау мақсатында көптеген дәлел келтіруге болады. 
Адам мәдениеті осы мәселеге келгенде бір-бірінен қатты ерекшеленеді. Мысалы, 
Сиккимнің -  лепча, О рталы қ Африканың -  пигмеи ж әне Ж аца Гвинеяның арапеш 
сияқты көптеген байыргы тайпалары өз тайпасымен де, өзгелермен де достық қа- 
рым-қатынаста бірлесіп омір сүреді. Бүл адамдардың арасында агрессиялы әрекет 
өте сирек кездеседі.13 Керісінше, басш ыларымыз қорларымыздың айтарлықтай көп 
пайызын әскери техника меп жүмыс күшіне жүмсайтын өзіміз өмір сүріп огырған 
«өркениетті» қоғамда отбасы лы қ зорлық-зомбы лы қ -  әдеттегі жагдайга, ал атыс- 
шабыс -  қала өміріндсті үйренш ікті оқигага айналды. М ектептерде кісі өлтіру фак- 
тілсрі жиіледі, тіпті әлем нің кейбір жерлсрінде жанкеш тілердің өзін-өзі жарып жі- 
беруіие адамдардың еті үйреиіп кетті.

Адамдардыц агрессиялы ниетін өзгерту үшін қолданылатын тәсілдер де ко- 
бейді, дегенмен белгілі бір мәдениеттегі әлеуметтік жагдайлардың үдайы өзгеріп 
отыруы агрессиялы м інез-қүлықты қалыптастырды. Мысалы, ирокез үнділері 
жүздеген жыл бойы аңш ылықпен айналысып, тату-тәтті омір сүріп келді. Алайда 
он жетінші ғасырда сол жерге келген еуропалықтармен сауда-саттык жүргізуіне 
байланысты, көршілес гурондармеи тері үшін бәсекелестіккс түсе бастады (дайын 
өніммен айырбас жасау үінін). О лар бірнеше рет согысты, нәтижесінде ирокездер 
оте күшті жауынгерге айналды. Бүл олардыц ырыққа көнбсс агрессиялы түйсігіне 
емес, керісінше, бәсекелестікке алып келген әлеум еттік жагдайга байланысты.14
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Ө з қоғамымызда да агрессиялы мінез-құлы к пен зорлы қ-зом бы лы қтуды раты н 
оқиғалар ор аймақта түрліш е болып келеді. М ысалы, Ричард Н исбстт15 оңтүстіктегі 
ак нәсілді еркектер арасындағы өлім деңгейі солтүстіктегі ақ  нәсілді ерлерге Кара
ганда, біршама жоғары екенін айтады. Әсіресе ауы лды қж ерлерде кісі өлімі коп екен. 
Біз бүл арада «озін, атак-абыройын» қорғау үшін болған кісі олтіру жағдайлары ту
ра лы айтып отырмыз. Н исбеттің зсрттеуі көрсеткендей, жалпы алғанда, оңтүстік- 
тіктегілер де солтүстіктегілер сияқты  зорлық-зомбылықты колдамайды; олар тек 
өз меншігін қорғау ж әне өздеріне зәбір көрсеткендерге жауап қайтару мақсатында 
гана зорлық-зомбы лы ққа барады. Бұл оңтүстіктегі джентльменнің ерекш е белгісі 
болып саналатын «абырой мәдениеті» нақты экономикалы қ ж әне кәсіби жағдай- 
ларгатән  болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл әсіресе барлы кбайлы қты  ты п-типыл 
қып үрлап кетуге болатын оңтүстік псн батыстагы тасымалданатын байлыққа, яп ш  
малш аруаш ылыгына қатысты. Басқаш а айтсақ, егср сіз Айова ш татының фермері 
болсаңыз, онда ешкім сіздің егініңізге қол салмайды; демек, жеке меншігіңізді қор- 
гау үшін басқалармен жага жыртысудың қажеті шамалы. Б ірақ сіз малшаруашы- 
лығымен айналысатын болсаңыз, «менен аягыңды тарта жүр» дейтіндей беделге 
ие болғаныңыз жон. М үндайда барымташ ылар сіздің мүлкіңізге қол сүқпас бүрын 
жеті рет өлшеп, бір рет кесетін болады.

Бір қызыгы, ар-намысты қорғау мәдениеті біраз уақы тқа дейін мүлдем жога- 
лып кетпей сақталып қалады. С онды ктан зерттеу ж үм ы стары ны ң негізгі нәтиже- 
леріне сүйене отырып, Н исбетт пен оның әріптестері16 бірнеш е эксперим ент өт- 
кізді. О лар ар-намысты қоргау м әдениетіне қатысты нормалар М ичиган универ- 
ситегінде оқитын, отбасы ұзақ жылдар бойы малінаруаш ылығымен айналы спаған 
оңтүстіктік ақ нәсілді студент ж ігіттердің таны м-түсінігінен, м інез-қүлқы нан, 
ішкі сезімдерін білдіру тәсілдерінен байқалаты ны н анықтады. Бүл тәж ірибелер 
кезінде сы нақ ж үргізуш інің серіктесі зергтеуге қатысқан студенттерге «кездей- 
соқ» соқтыгысып, оларды қорлап, тіл тигізді. С олтүстіктік ақ  нәсілді еркектерге 
(мүндайга көңіл аударм айты н) қарағанда, оңтүстіктіктер ол кісіге: «ар-намысыма 
тидің» деп қатты  аш уланды (оларды д қанындагы кортизон дедгейі көбейді). Д әл 
сол кезде олар ф и зиологи ялы қ ж әне когнитивті тұрғыдан агрессиялы к әрекет- 
ке дайын түрды (оларды д қан құрамындағы тестостерон дедгейі артты ). Б ірауы з 
сөзбен айтқанда, осы жагдайдан кейін оларды д бойлары нда агрессиялы  мінез-кұ- 
лы қ пайда болады. Кейінгі эксперименттер барысында Коэн мен Н исбетт17 ар-на- 
мысын қорғауға байланы сты  ж анж ал кезінде біреуді өлтірген адам болып, Қүрама 
Ш таттарды д барлы қ ком паниялары на хат жібереді. Солтүстіктегі ком паиияларға 
Караганда, О дтүстік пен Баты ста орналасқан ком паниялар оларға түсіністікпен 
қарап, ықы ласпен жауаи береді.

Тожірибе нәтижесіне қарап, «агрессия -  адам баласына да, приматтарға да тән 
қасиет, әйтсе де агрессияны д пайда болуы түйсікке гана байланысты емес» дегеи 
қорытынды жасауға болады. М одени әсерлер біздід ж ағдаятты қ жоне әлеуметтік 
оқигаларга түсінігімізді қалыптастырыд, агрессиялы жауап беруімізді анықтай
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алатынын керсететін мысалдар жеткілікті. Ец бастысы, адамдардың мұндай мінез- 
құлқын әлеуметтік факторларды ң көмегімен озгерте алатындығымызды жақсы бі- 
леміз. Қысқасы, агрессиялы мінез-құлықты ауыздықтауға болады.

Агрессияның қажеті бар ма?
Ец м ы ц т ь ш ы ц  т ір і ц а л у ы .  Қош, сонымен, адам өз бойындағы агрессияны ауыз- 
дықтай алады екеи. Б ірақ соиы ауыздықтаудың қажеті қанша? Кейбір зерттеушілер 
«агрессия пайдалы, тіпті қажет болуы мүмкін» деген пікір айтады. Мысалы, Конрад 
Лоренц18 агрессияны «түйсіктіц өмірді сақтап калуга қажетті маңызды құрамдас 
бөлігі» деп есептейді. Өзінің дәлелін жан-жануарларга пегіздеген ол «агрессия ха- 
йуанаттардың енесінің акылды да мықты болуына және ең батыл жануардың топты 
бастауына ықпалын тигізеді» деп, агрессияны жануарлардың эволюциялық дамуын- 
дагы мацызды факторлардың бірі ретіиде карастырады. М артышкаларға жасаған 
зерттеуде антрополог Ш ервуд Уошберн мен психиатр Дэвид Гамбургтің19 тұжыры- 
мы бір жердей шыгады. Олардыц пікірінше, бір топка жататын маймылдарда агрес- 
сияныц болуы топқа тамақ тауып беруде, көбеюде, сондай-ақ басымдыкка ие болуда 
манызды рол атқарады екен. Топтағы билікті эуел бастан-ак агрессиялы мінез-қү- 
лы қтаны та білген ец мықты, аірессиялы аталық маймыл қолына алады. Ец қызыгы, 
Стивен Пинкердіц айтуынша,20 мүпдай шешім колопиядагы босекелестікті азайтады, 
өйткені басқалары кожайынның кім екенін біледі және аягын аңдап басатын болады. 
Соиымен катар басымдыкка ие болған аталық маймыл үрпагының санын көбейтуге 
және өзінің күш-қуатын келешек ұрпаққа жеткізуге міндетті болғандықтан, коло- 
нияның өмір сүру мүмкіндігі де арта түспек.

Теңіз пілдерінің м інез-құлқы да осыған үқсас болғанымен, бұлардыц арасында 
қанкасап шайқас болып жатады. Психобиолог Барни Л ебефтіц пікірінше,21 жыл са- 
йын күйек мерзімінің алдында теңіз пілдері көш басш ылыкқа таласыгі, кейбір ата- 
лық пілдер бір-бірімеи қыркысып қалатыи кездер де болып түрады. Ең күшті, ең 
агрессиялы және ең қатыгез аталы қ піл басқару иерархиясында гана емес, сондай- 
ак махаббат мәселесінде де топтағы басты пілге айналады. М ысалы, зерттеу кезінде 
185 аналы қ және 120 аталы қ пілден тұратын колониядагы ец мықты «альфа-ата- 
лық» піл күйек маусымыпда үргашы пілдердіц тец жартыс.ын иемденген. Ұрғашы 
пілдер саны 40 немесе одан да аз болатын топтарда альф а-агалы қ күйек науқанын- 
да үйірдегі үргашы пілдердің борін үрыктандырган.

Осындай мәліметтерді ескере отырып, кейбір зерттеуш ілер адам агрессиясын 
ауыздықтауға тырысудың дұрыс еместігін алға тартады. Олардың ойынша, кейбір 
үсақ жәндіктер арасында болатын жагдай сияқты адам агрессиясы да тіршілік үшін 
күресте үлкен рол атқарады. Бүл түжырымга сүйенер болсақ, бір адамның екінші 
адамды өлтіруіне алып келетін негізгі себеп келесі адамның ғарышты «игеруіне», 
күрделі математикалық есеп шыгаруга білек сыбана кірісуіне, логикалық мәселе- 
лерді шешуге тырысуына немесе ғаламшарды жаулап алуына қозгау салады.
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Алайда әңгіменің басында айтып откенімдей, аталмыш түжырым агрессияның 
қисынсыз анықтамасына негізделеді. Ж етістікке жету мен дамудыц қозғаушы күші- 
нің түп тамырын агрессия мен қатыгездіктен іздеу ақиқатқа жету жолын қиындата 
түседі. Тапсырманы шешуге немесе қандай да бір дагдыны игеруге басқаларға зала- 
лыңды тигізбей-ақ немесе оларды озіде багыпдыруга ты рыспай-ақ жетуге болады. 
Мүны біз оңайлықпен түсіне алмаймыз, өйткені батыстық, соның ішінде амсрика- 
лы қ козқарас бойынша, жетістік пен жецістің, жүмысты жақсы атқару мен бәсе- 
кслесіңнен озып кетудің бір-бірінен айырмасы жоқ. Эш ли М онтегюдің22 ойынша, 
Д арвиннің теориясы н қате түсінгендіктен, кез келген адамда «тірлік үшін күрес -  
өмірдің заңы» деген теріс пікір қалыптасуы мүмкін. М онтегюдіц түжырымдауын- 
ша, иқдустриалды револю ция кезінде жүмысшылардыц еңбегін қанап отырган бай 
онеркәсіп иелері өздерін ақтау үшін «өмір деген -  күрес», демек, «біреудің еңбегін 
пайдалану арқы лы  байлы ққа кенеліп, бақуатты өмір сүру қалыпты жағдай» деген- 
ді ойлаи тапқап болуы мүмкін. Сорақысы сол, мүндай түжырымдарга адамдардың 
катты сенетіні сонш алы қ -  нәтижесіндс аі-рессиялы тәсіл мен бәсекеге жүгінбес- 
тен-ақ өмір сүруге болатындығы назардан тыс қалады. М ысалы, жүз жыл бүрын 
орыс ғалымы ж әне әлеуметтік реформатор Петр Кропоткин:23 «ортақ мақсат пен 
орекетке негізделген серіктестік көптеген тірш ілік иелерінің аман қалуына септігін 
тигізеді» деген қорытындыга келді. Бүган дәлел жетіп артылады. Термиттер, ара- 
лар, құмырсқалар сияқты бірлесіп өмір сүретін ж әндіктердің орекеті бізге бірша- 
ма таныс. Б із ш импанзелердің альтруистік деп сипаттауға болатын мінез-қүлқын 
біле бсрмеуіміз мүмкін. Оны былайш а суреттеуге болады: екі шимпанзепі коршілес 
торларга орналастырамыз, оның бірінде тамақ бар да, екіншісінде -  жоқ. Алдында 
тамагы ж оқ ш импанзе коршісінен қиылып там ақ сұрай бастайды. М үны онша жақ- 
тырмаған «бай» көрш і аз гана тамақ береді. Былайш а айгқанда, ол тәкаппар мінез 
танытып, берген тамагының багасын арттыра түседі. Ягни ол алдындагы тамақтыц 
борін өзі жегісі келеді. Бүдан байқайтынымыз: қолындагы барды болісу тіпті шим- 
панзелер сияқты  агрессиялы жануарлардың арасында да бар екен.24 Алайда Кро- 
поткиннің пікірі сол кездің талабына сай келмегендіктен немесе индустриалды 
революңиядан пайда коріп отырғандардың қажетін өтемегендіктен болар, оған ай- 
тарлықтай мон берілген жоқ.

Енді өзіміздің қоғамымызға оралайық. Біз, озіндік мәдениеті бар америкалық- 
тар, бәсекелестік арқы лы  ісімізді оңға бастырып келеміз; жеңіске жеткендерді мақ- 
тап-марапаттаймыз да, жеңілгсндерден теріс айналамыз. Екі гасыр бойы біздегі 
білім беру жүйесі бәсекслестік пен омір сүре білу заңдылыгына негізделіп келді. 
Б із балаларымызды: «білімге қүштар бол» деп емес, керісінше «жақсы бага ал және 
академ иялы қ тестерде жақсы корсеткіштерге жет. Ең бастысы -  осы» деп үйрете- 
міз. Спорт журиалисі Грантленд Раис «спортта сіздің жеңуіңіз немесе жеңілуіңіз 
маңызды емсс» дегенде, америкалықтарды меңземеген болуы керек. Қалай болған- 
да да, ол елдің үлкен-кіш ісінің санасын жаулап алган «біз қандай жолмен болса да, 
жеңіске ж етуіміз керек» деген қитүрқы ойдан арыламыз дегенге сенгісі келетінін
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айткан болар. М ұндай жағдай өмірдің түрлі саласында кездесіп жатады. Мысалы, 
футбол ойынында университет студенттерінсн жеңіліп қалған Ж ас лига ойыншы- 
сының қарсыласы «Біз -  біріншіміз!» дегенін естіп, жасқа булығуы; Вьетнам соғы- 
сы кезінде жеңіліске ұшыраған бұрынғы президент Л индон Джонсонның «соғыста 
жеңілген бірінші президент» деген атаққа қалмау үшін осы согыс жайлы мәліметті 
әдейі бүрмалауы; үшінші сынып оқуш ысыныц арифм етикалы қ тестілеуде өзінен 
жогары корсеткішке жеткен сыныптастарын жек көруі... біз осыныц борінен же- 
ңіске жету жолындағы мәдени ерекшеліктсрді көреміз. Грип-Бей Пэкерстің атақ- 
ты трснері Вине Ломбарди осының барлыгын карапайым сөзбен былай түйіндейді: 
«Жеңіс -  мәңгілік емес, өткінші». Ж оғарыда біз әңгіме еткен жагдаяттардың қауіп- 
тілігі мынада: адамдарда былай Караганда белсенді өмір салтын насихаттауы тиіс 
футбол ойыны сияқты қандай да бір жарыс кезіпде қолданылған кез келген тәсілді 
кол жеткізген жеціс ақтайды деген пікір қалыптасады.

Эволюцияның бастапқы кезендерінде адамдар бәсекелестікті реттеп, агрессия- 
лы мінез-құлықты ауыздықтауы мүмкін еді деген тұжырым ш ындыққа жанасуы 
мүмкін. Қалай болған күнде де, жан-жагымызга көз салсак, айналамызда үрыс- 
жанжал, үлтаралық, носіларалық және тайнааралы қ қақтыгыстардың болыгі жата- 
тынын көрсміз. Адамдардың жеккоруш ілік сезімі басым. О лардың бір-біріне дүш- 
пандық ииетпен қарап, бір-бірін аяусыз өлтіретінін, лаңкестікке баратынын, қару 
ретінде сібір жарасы мен шешек індетін тарататынын, жетекші елдердің әлем жүрт- 
шылығын бірнеше кайтара қырып тастауга жететін ядролы қ қару жасап жатқанын 
білеміз. Осыдан кейін мен адамдардың қазіргі м інез-құлқын түсінгендей боламын. 
«Ата-бабаларымызга қүрметіміз шексіз. Ә йгсе де оларды д істеген істерінің барлы
гын қайталауға болмайды» дсй отырып, антрополог Лорен Эйсли25 былай деп жа- 
зады: «Бізге мүзды жаратын, жолбарыспен айқасып, аюмен алыеатын адамнан гөрі 
мейірімді де шыдамды адам қажет».

К ат арсис. К ат арсист ің  пайдасы  бар м а ?  «Агрессия пайдалы тіпті кейбір 
жагдайда қажет». Ара-тұра осындай да пікірлер айтылып жатады. Мен мүнда ка- 
тарсистің психоаналитикалы қ тұжырымдамасы, яғни іштегі энергияны сыртқа 
шыгарудағы рөлі жайлы айтып отырмын. Ж огарыда айтып өткеніміздей, Зигмунд 
Фрейдтің ойынша, егер адамдарга агрессиясын шығаруга мүмкіндік берілмесе, 
онда агрессия жиналып, қысымға айналады. Іштегі энергия сыртқа шыгу жолын 
іздейді, сөйтіи, бір күні ж арылады немесе адам психикалы қ ауруға душар болады. 
Еліміздің таиымал психиатры Уильям М еннингер:26 «бәсекелестік ойындар инс- 
тинктілі агрессияны қапагаттандыруда таңгаларлы қрөл аткарады» деп мәлімдеді.

Бұл пікір біздің мәдени мифологиямыздың бір бөлігіне айналды. Мысалы, 1999 
жылы шыққан «М ынаныталда» (Analyze This) атты фильмде психиатр (Билли Крис
талл ойнагап) мафия басшысымен -  Роберт Де Ниро ойнаған қанішермен жұмыс 
істеуге мәжбүр болады. Ш ектен тыс ашулану мен шаршау салдарынан Де Ниро ке- 
йіпкерінің қан қысымы оте жогары еді. Терапиялық сессияларының бірінде Билли 
Кристаллдың кейігікері былай дейді: «Ашуланған кезде менің не істейтінімді білесіз
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бе? Ж астықты үрамын. Осы тәсілді қолданып көріңіз». Гангстердің түсінігінде «ұру» 
мен «өлтірудің» еш айырмашылығы жоқ. Сөйтіп, Де Ниро сол арада қаруып алады 
да, жастықты біриеше кайтара атады. Билли Кристалл терең дсм алып, зорлана жы- 
мияды да: «Ж еңілдеп қалдыңыз ба?» -  дейді, «Иә, солай!» -  дейді Де Ниро.

Керемет емес пе? Иә, керемет. Б ірақ дұрыс әдіс пе? Ж ок. Билли Кристаллдыц 
шешімінің бүл арада орынсыз екенін көрсететін коптеген дәлелдер бар. Б ір тәжі- 
рибе кезінде Брэд Буш ман27 жақтасынан (сы наққа қатысуш ылармен бірге оқитын 
студент) тәжірибеге қатысушы басқа адамдардың аш уына тиюін өтінеді. Тәжірибе 
біте салысымен, қатысуш ыларта үш эксперименттік тапсырма берілді: бірінші жағ- 
дайда, олар өздерін аш уландырған студент туралы ойлай отырып, бокс түлыбын 
бірнеше минут бойы үруы керек. Екінші жағдайда, бұл әрекетті студенгтер физи- 
калық жаттығу ретінде орындайды. Ал, үшінші жағдайда, олар бірнеше минут бойы 
ештеңе істемей, тыныш  отыруы қажет. Тожірибенің соңында қай студенттің ашуға 
аса бой алдырмағаны сарапка салынады. Әрине, ештеңеге соқтықпай, тыныш  отыр- 
ған студент ашуга бой ал дыра қоймаған.

Сонымен қатар Бушман кейіннен тәжірибсге қаты суш ы ларгаездерін ренжіткен 
адамдарга қатты, жагымсыз дыбыс шыгару арқылы агрессиясын білдіруге мүмкін- 
дік берді. «Ж аулары» жайлы ойлай отырып, бокс түлыбын ұрган студенттер бәрінен 
де агрессиялы болып шыгады. Олардың дыбыстары қатты шыгады және ұзақ ай- 
ғайлайды. Өздеріи ренжіткеннен кейін тыныш отыргандардың агрессиясы азырақ 
болды. Демек, негізгі ой айқын. Бокс тұлыбын ұру сияқты ф изикалы қ орекет ашуга 
себен болган адамга деген ренішті немесе агрессияны азайта алмайды. Іс жүзінде 
бұл деректер бізді мүлде басқа жаққа алыіг келеді. Буш меннің зертханалық тәжіри- 
бесіне жоғары сыныпта оқитын футболш ылар қатысты. Ал Артур Паттерсон28 бол- 
са, оқуш ы-футболистердің аш у-ыза деңгейін ойын кезеңі басталғанға дейін, ойыи 
кезінде және ойыннан кейін тексеріп көрді. Егер қарқынды ф изикалы қ әрекет пен 
футбол ойынының бір бөлігі іспетті агрессиялы мінез-құлық іштегі агрессияны ба- 
сады деген түжырым рас болса, онда ойын маусымы барысында ойыншылардағы 
аш у-ыза деңгейі төмендер еді. Алайда ойын кезеңі басталган кездің өзінде ойыншы- 
лар арасында карсыластарі.іна деген аш у-ыза айтарлықтай өрши түскен.

Агрессиялы әрекет біздің аш уымызға тиген адамга қарсы бағытталған кезде 
не болады? Бүл агрессияга деген қажетгілігімізді қанш алықты қанагаттандырады 
және бізді сол адамга зиян келтірмек болган ниетімізден қайтарып, біртіндеп са- 
бамызга түсуімізге көмектесе мс? Ж үйелі зерттеулерден көрін отырганымыздай, 
бокс тұлыбын үргандагы сияқты, бәрі де керісінше болып шыгады. Расселл Джин 
мен оның әріитестері29 жүргізген экспериментте қатысуш ы эр  студентке серік рс- 
гінде эксперимент жүргізуш ілердің көмекш ілерін қосады. Алдымен, эксперимент 
жүргізуш інің көмекш ісі келесі студенттің аш уына тиеді. С ы нақ барысында олар эр 
түрлі мәселелерді талқы лауы  қажет еді. Егер эксперимент жүргізуш інің көмекші- 
сі серігімен келісе алмаса, оны токиен үргызып отыруы тиіс болатын. Әрі қарай 
зерттеу барысында «жазалаудың оқу процесіне әсерін» қарастыру кезінде, сынаққа
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қатысушы -  мұғалімнің рөлін, тәж ірибе жүргізуш інің көмекшісі оқуш ының ролін 
ойнайды. Алгашқы тапсырма кезінде қатысуш ылардың кейбірі тәж ірибе жүргізу- 
шінің көмекшісін қате жіберген сайын токқа соқтырып, ал баскалары оның жібер- 
ген қателерін белгілеп отырады. Келесі тапсырма кезіндс тәжірибе жүргізушінің 
көмекшісіи тәж ірибеге қатысушы барлы қ студент токпен соқтыруы кажет болады. 
Нәтиже қандай? Сол кезде біз катарсис тұжырымынан мүлдем баска жағдайға куә 
болдық -  кезінде тәж ірибе жүргізушісі комекшісінің жазасына ұміыраган адамдар 
кезек өздеріне келгенде, бүрынғыдан да қатты соққы бсрген және оны үдете түскен.

Ш ынайы өмірде де жиі байқалатын мұндай мінез-қүлық әрекеттері -  вербал- 
ды әрекеттердің агрессияиы орі қарай жалғастыруға тосқауыл болатынын көрсетті. 
Осындай «табиги эксперимент» кезіиде компанияда жұмыс істейтін коптегеи тех- 
никалық қызметкерлер жұмыстан шығарылды. М үндай кезде олардың бастықтары- 
на ашулануы орынды еді. Осыдан кейін жүмысш ылардың кейбіріне бастықтары- 
на детей наразылықтары н вербалды түрде білдіруіне мүмкіндік берілді. Кейінірек 
барлық техниктерден бастықтарын сипаттап беруді сүрады. Бүған дейін де өздері- 
нің реніштеріп білдіріп жүрген адамдардың сипаттамалары репішін білдіре алмай 
жүргендерге қарағанда аш у-ызаға толы болды.30

Ж оғарыдағы айтылғандарды ескерс отырып, ашуды тікелей немесе жанама түр- 
де, ауызіпа немесе ф изикалы қ түргыдан білдіру жауласу ниетінс тосқауыл болмай- 
ды деп қорытымды шыгаруға болады. Керісінше, ж аулы қ ниетті күшейте түсгіек.

Кек а л у , о в е р к и лл  ж әне эс к а ла ц и я  (уш ы ву). Агрессиялық іс-әрекетке бару 
неге арадагы қастықты күшейте түседі? Біріншіден, біз бір рет баска адамға деген 
жағымсыз сезімімізді білдірсек немесе бір рет бастығымызды «тасжүрек пасық» деп 
атасак, әсіресе бүл әңгіме көптің көзінше айтылса, келесі жолы да біз еш қиналмас- 
тан, осындай мінез көрсетіп, осындай әрекет ете аламыз. Естс сақтайтын бір нәрсе: 
кек алу -  әдеттегі жай тіл тигізу мен шабуыл жасауға қарағапда олдеқайда күрде- 
лі әрекет. Біз кейде диссонансты азайтудың алғышарты ретінде де арты қ әрекетке 
баруымыз мүмкін. М айкл Канның31 экснерименті шектен шықкаи әрекет адамның 
қадір-қасиетінің төмендеуіне алып келетінін көрсетеді. Бұл тәжірибе бойынша, уни
верситет студенттерінің физиологиял ық көрсеткішін анықтап отырған м едициналық 
қызметкер олардың ар намысына тиетін ескертулер жасайды. Бірінші жагдайда, ашу- 
-ыза буған студенттер сол қызметкердің бастығына шағымданады. М үндай жағдай 
кызметкерге де оңай тимейді: жұмысында біраз киындықтар туындауы, тіпті қыз- 
метінен де айырылуы мүмкін. Екінші жағдайда, оларға реніштерін аш ык білдіруге 
ешқандай мүмкіндік берілмейді. Нәтижесі біз күткендей: ренішін білдіру мүмкіндігі 
болмағандармен салыстырғанда, қызметкерді жазалау мүмкіндігі көп болғандардың 
оған деген жек көрушілігі мен дүшпандығы арта түскен.

Оверкилл диссонансты арттыратүседі. Сіз тартқан зардап пен оған қарсы әреке- 
тіңіздің арасында сәйкессіздік негүрлым коп болган сайын, диссонанс та соғүрлым 
ұлғая түспек. Диссонанс неғұрлым көп болған сайыи, сіз оның намысына көбірек 
тиетін боласыз. 1-тарауда айтылган бір окиғаны еске түсірейік. Кент университе-
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тінде болғаи согысқа қарсы шеру кезінде Огайо ұлтты қ гвардияш ылары төрт сту- 
дентті атын өлтірген болатын. О л студенттер қандай әрекетке барса да (тіл тигізу, 
мазақтау, келемеждеу), оларды атып олтіруге ешкімнің қақысы ж оқ еді. Студент
тер қаза болғаннан кейін де олар туралы түрлі жағымсыз әңгімелер айты ла баста- 
ды. Егер мен Кент университетінің бүлікке қатысы бар студенттерін атып тастасам, 
«олар мүпдай жазаға лайықты» деп, озімді сеидіруге тырысар едім. Ол -  ол ма, мен 
оларды бүрынгыдап бетер жек көре түсер едім. Сол сияқты, меи бір рет афро-а- 
мерикалықтардың ел қатарлы білім алуға қақысы ж оқ деген болсам, келесі жолы 
мен олардың ой-өріс деңгейінің томендігіне, қанша жерден оқытса да, миларына 
ештеде қонбайтынына өзімді бұрынғыдан бетер сендіре түсемін. 11 қыркүйекте 
болтан аяусыз қы ргыш іан кейін антиамерикалы қ террористік топтардың мүшелері 
мен олардыц жақтастары америкалықтар туралы қаидай ойда болды деп ойлайсыз? 
Олар мыңдаған ж азықсы з құрбандарға, кұтқаруш ыларга және олардың отбас.ына 
қайгырып көңіл айтып, ж анаш ы рлы қ танытты деп ойлайсыз ба? Сіздің ойыңызша, 
оларда «америкалықгар ауыр зардап шекті» дегеи ой болды ма? Көп жағдайда күш 
корсету зорлы қш ы лды қ тенденциясын азайтпайды. Ксрісінше, зорлық-зомбылык 
қүрбаны болгандар туралы жагымсыз пікір қалыптастырады. Н әтижесінде бір зор- 
лы қ келесі бір зорлы ққа жол ашады.

Ал агрессияға тура сондай агрессиямен (арты қ та емес, кем де емес) жауап бе- 
руге бола ма? Яғни агрессияга қайтарған жауабымыз шектен шыгып кетпеуін ба- 
қылай аламыз ба? М еніц ойымша, мұндай кезде диссонанс айтарлықтай жогары 
болмайды. Тіпті оны байқамауымыз да мүмкін. «Сэм мені ренжітгі; мен де есемді 
жібермедім. Есеп -  бір де бір». Эксперимснттер көрсеткендей, кек алу мен арандату 
бір-біріне сай болтан жағдайда адамдар ылац салушыдан айылын жимайды.32

Бүл арада атап отуге тиіс бір мәселе бар: нақты омірдегі коптеген жатдайлар 
бүған Караганда әлдеқайда күрделі. Кек алу қылмыстан да бетер. Ж акы нда жүр- 
гізілген зерттеулер оның ссбебін былай түсіндіреді: біздің басқаларды қинауымыз 
бізді басқалардың қинауымен салыстырғанда, түкке тұрмайтын сияқты  көрінеді. 
«Басқа біреудің аяғы ны ң сынтаны ештеңе емес, ал өзіміздің тырнагымыз сынса, 
жанымыз козімізте көрінгендей болады» дейтін ескі әзіл  адам табиғатына тән  осы 
психолотнялық күйді д әл  сипаттайды. Ағылш ындық неврологтер33 «сен -  маган, 
мен -  саган» тәжірибесі үшін бірнеше адамды жұптастырады. Әрбір жұп сұқ сау- 
саққа қысым түсіретін тетікш сте қосылып, сынаққа қатысуш ыларта өздері қалай 
ауырсынса, әріптестері тура сондай сезімді басынан өткерердей, олардың саусагы- 
на күш түсіруте нұсқау беріледі. Қатысуш ылар қанша тырысса да, әріптесі түсіртен 
күш табиги қысымдай бола алмағаны анықталды. Қысымды сезінген қатысушы се- 
ріктесі де сондай күйді бастан кешіріп жатыр деген үмітпен барынша «кек қайта- 
руға» тырысады. О сы лайш а жай бір байланыстан басталтан ойын ауыр да азапты 
қысымга ауысты. Зерттеуш ілердің ойынша, ауырсыпуды сезіну -  «нейроморфтық 
процесстің табиги жанама әсері». Бүл: «Бірін-бірі ұрғылап отырған екі баланың 
ойыны неліктен төбелеске үласады», «Үлтаралық қақтыгыстар неге ушыгып кете-
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ді» деген сауалдарга жауап габуға комектеседі. М ұндай жағдайда екі жак та өз іс- 
әрекетін ақтауға тырысады.

Агрессияның себептері
Байқағанымыздай, топаралы қ жеккөруш ілік, кек алу немесе соғыс сияқты айқын 
себеитсрден басқа зорлық-зомбы лы қты ң негізгі себептерініц бірі -  зорлық-зомбы- 
лықтың өзі. Адамның агрессиялы әрскеті, егер оның деңгейі жобірленушіпід огап 
жасаған қиянатынан асып түсуді мақсат етсе, онда ол агрессияны ақтауға бағыт- 
талған когнитивті және м отивациялы қ әрекеттерге алып келеді. Енді агрессияның 
басқа да негізгі себептерін қарастырып көрейік.

Н еврологиялы к, ж әне х и м и я л ы ц  себепт ер. Адамдардың, сондай-ақ жан-жа- 
нуарлардың орталы қ миында аірсссиялы  м інез-қүлықпен тыгыз байлапысты амиг- 
дала (бадамша безі) деп аталатын аумақ бар. Бұл аумақты токпен соққан кезде бей
кам тұрған агзалар қоза бастайды; сондай-ақосы  аумақтагы иейрондык белсенділік 
шектелсе, дамылсыз ағзалар тыныш талады.34 Алайда мүндай жағдайды өз қалауы- 
ңызға қарай өзгертуге болатынын да атап өту керек: жануарлардағы нейрондық те- 
тіктердіц әсерін әлеуметтік ф акторлар арқылы озгертуге болады. Мысалы, өзінен 
гөрі әлсіз маймылдардыц арасы на түскен еркек маймыл амигдаласы қозған кезде 
басқа маймылдарға шабуыл жасайды. Ал озіиен мықты маймылдарға тап келсе, іна- 
буыл жасаудыц орнына қашыіі кегеді.

Тест ост ерон. Кейбір хим иялы қ элементтердің агрессияга эсер ететіні анық- 
талған. М ысалы, еркектік жьшыс гормоны болып табылатын тестостеронды  еккен 
кезде жануарлардың агрессиясы арта түседі.35 Адамдарға қатысты бірпеше жаца- 
лықтар ашылды: Дж еймс Даббс жене оның әріптестері36 адамдағы тестостерон дең- 
гейі күқық бұзғаны үшін сотталгандарга қарагаида, ауыр қылмыс жасап сотталған- 
дарда айтарлықтай жоғары екснін анықтады. Сондай-ақтүрмеге түскеннен кейін де 
тестостерон деңгсйі жоғары сотталуш ылар түрме ережелерін көбірек бұзған. Даббс 
пен оның әріптестері37 жасөспірім қүқы қ бұзуш ылардың тестостерон деңгейінің 
колледж студенттерінен жоғары екенін де анықтады. Осы колледждегі қауымдас- 
тықтарды салыстырған кезде одетте тәртіпсіз, әлеуметтік түргыдан жауапкершіліғі 
томен және дорекі студенттердің тестостероны орта есеппен алғанда өте жоғары 
екені белгілі болды.38 Демек, тестостеронның агрессияға эсер ететіні анық. Керісін- 
ше, агрессия тестостеронпың бөлінуін арттыратыны да шындық.39

Егер тестостеронның деңгейі агрессияга эсер етсе, онда бүл -  ерлердің әйелдерге 
Караганда аірессиялы  екенін білдіре ме? Егер эңгіме ф изикалы қ агрессия туралы 
болса, «иә» деп жауап беруге болады. Балаларға жасалған кең ауқымды зерттеу- 
лер кезінде Элеанор М аккоби мен Кэрол Дж еклин40 үлдардың қыздарга Караган
да агрессиялы екенін анықтады. Мысалы, бір тожірибе кезінде зерттеушілер АҚШ, 
Швейцария, Эфиопия, тагы басқа елдердегі балаларға ойын кезінде бақылау жүр- 
гізді. Қыздар сияқты емес, ұлдар ойнаудың орнына бірін-бірі ұрып, итеріп, қақтығы-
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сып жатты. Дүниежүзіндегі зорлық-зомбы лы ққа байланысты түтқындалған ересек- 
тердіц басым копшілігі -  ер адамдар. Әйелдер әдетте зорлық-зомбы лы қ үшін емес 
(мысалы, адам өлтіру, дене жарақатын келтіру), біреудің мүлкін иемдену мақсаты- 
мен жасагаи қылмыстары үшін (мысалы, дүкенде ұрлы қ жасау, жалган ақша жасау, 
алаяқтық ж әне үрлы қ) түтқындалады.

Алайда агрессияның ф изикалы қ смес түріне келгепде, жагдай шиеленісе түседі. 
Зерттеу нәтиж елері үлдар -  ф изикалы қ агрессияға, ал қыздар әлеуметтік агрессия- 
ға бейім екенін көрсетті. Н икки Крик пен оның серіктестері11 мұны реляционды аг
рессия деп атайды. Атаи айгсақ, қыздар құрдастарының беделін түсіріп, достарымен 
байланысына зиян  келтіруге бағытталған іс-әрекетке жақын. Оныц айқын мысалы 
ретінде, шеттетуді, жалған ақпарат таратуды, өсектеуді жатқызуға болады. Мұндай 
іс-әрекеттің залалы да ұшан теңіз. И нтернеттің пайда болуына байланысты бүза- 
қы лы қ мектеппен гана шектеліп қалмайды, керісінше, мұндай әрекетін тәулік бойы 
жалғастыра алады. Оның үстіне, интернет мұндай әлеуметтік бүзақыға оңтайлы 
жағдай тудырып отыр, бір тетікті басу арқылы адамның беделіне нұқсан келтіруге 
болады. Ал мұны мұғалім де, ата-ана да оңайлықпен байқай алмайды. Бір ғана мы- 
сал келтірейік: 2010 жылы 15 жасар Ф иби Принс атты студенттің өзінен біршама 
үлкен жіғітпен кездесіп жүруі мектептегі біраз қыздың ашуын келтіреді. О лар үш ай 
бойы қызды интернеттегі әлеуметтік желілер ж әне Facebook арқылы күлкіге айнал- 
дырып, мазақ етеді. Ф ибидің ауыр күйзсліске үшырагапы сондай, ақыры, өз үйінде 
асылып өледі.

Ф и зи кал ы қ  агрессияны ң гендерге қатысты болуы биологиялы қ құбылыс на, 
әлде әлеум еттік  құбылыс па? Бұған нақты жауап беру қиын. А лайда кейбір мә- 
ліметтер м ұны ң биологиялы қ қүбылыс екенін корсетіп отыр. Атап айтсақ, елі- 
мізде содғы  50 ж ы лда болын ж атқан әйелдерге қатысты әлеум еттік  озгерістер -  
әйелдер жасаған ауыр қы лм ы сты ң санын арттыргаи жоқ. Ал ерлер мен әйелдер 
арасы ндағы  жеңіл қы лм ы старға қатысты салы сты рм алы  деректерге көз жүгіртер 
болсақ, әйелдер қы лмы сы ны ң еркектерге қараганда олдеқайда артканы н байқай- 
мыз.42

11 елден келген жасөспірімдерден адамдар арасындағы қақты ғы старға қатыс- 
ты окиғаларды  айтып беруін өтінген Д энэ Арчер мен П атрисия М акД аниелдің43 
м әдениетаралы қ зерттеулерін ің  нәтиж есі геидерлік айы рм аш ы лы қтарды ң әмбе- 
бап қасиетке ие екенін нақты лай түсті. Зерттеу бары сы нда тәж ірибе жүргізуш і- 
лер әңгім е айтады. Б ірақ  айтып келе ж аткап әңгім есін аяқталуға жақын қалған 
кезде үзіп  тастап, ж асөспірімдерге әңгімені өз бетімен аяқтауға тапсы рма береді. 
Арчер мен М акД аниел қай елде болсын, жас қы здарға қарағанда жас жігіттердің 
қақты ғы сты  шешуде күш қолдану тәсіліне жүгінуге ты ры саты ны н байқады.

М үндай тәж ірибе ерлер мен әйелдердің арасында биохим иялы қ айырмашы- 
лықтар бар екенін айқын корсетеді. Сонымен қатар бұл тек биохим иялы қ айырма- 
ш ылықтарға ғана байланысты деректер емес. Арчер мен М акДаниелдің айтуынша, 
белғілі бір мәдениет өкілі болып саналатын ер адам әйел адамга Караганда, физика-
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лық агрессияға көбірек жүгінетіи болса, оган сол адамның өскен ортасында қалып- 
тасқан мәдени үрдістің де әсері болғанын тілге тиек етеді. М ысалы, Австралия мен 
Жаңа Зеландияда әйелдер Ш веция мен Кореядан келген ер адамдарға қарағанда 
физикалық агрессияга бейім.

Іиіімдік. Әлемдегі көптеген адам ерекше құмартып ішетін бір хим иялы қ зат 
бар. Ол -  ішімдік. Іш імдік ішкен адамның агрессияга бейім келетінін әлеуметтік 
белсенді студенттердің көпшілігі жақсы біледі.44 Ж оспардан тыс жүргізілген зерт- 
тез'лер барлар мен түнгі клубтардағы тобелес, отбасындағы зорлық-зомбы лы қ кө- 
бінесе ішімдікті шектен тыс ішу салдарынан болатынын корсетті. Көптеген дерек- 
тер осыны растап отыр. М ысалы, қы лмысты қ статистика кісі өлтіру, шабуыл жасау 
сияқты басқа да ауыр қылмысқа баргандардың 75 пайызы қамауга алынған кезде 
мае болғанын дәлелдеп отыр.45 Сонымен қатар жоспарлы түрде жүргізілген зерт- 
ханалы қтәж ірибелер арақ-ш арапты коп ішкендер -  ішімдікті аз ішкепдерге немесе 
мүлдем ішпегендерге Караганда, арандатуш ылардың іс-әрекетіне агрессиялы түрде 
жауаи беруге бейім екенін корсетті.46

Алайда «агрессияның бірден-бір себепшісі ішімдік» деген қате түсінік қалып- 
таспауы керек. Іш імдік ішкен адамдардың барлығы бірдей төбелеске бара бермей- 
ді. Керісіниіе, зертханалы қж әне күнделікті тожірибелердің нәтижелері ішімдіктің 
тежегіштік қызмет атқараты нын көрсетті; ягни ішімдік ішу кезінде біздің сергекті- 
гіміз томендеп, белсенділігіміз азаяды. Бұдан да қы зы қ мәлімет бар. Соңғы кезде 
жүргізілген зерттеулер -  іш імдіктің ақпаратты қабылдау мүмкіндігімізге шектеу 
қоятынын да көрсетіп отыр.47 Басқаш а айтсақ, мае адамдар омірде болып жатқан 
әлеуметтік жагдайлар жайлы жалпылама түрде білгенімен, нақты акпараттарды 
біле бермейді. М ысалы, сіз ішпеген болсацыз ж әне кездейсоқ бірсу сіздің аягыцыз- 
ды басып кетсе, сіз ол адамның оны әдейі жасамаганын білесіз. Б ірақ мае болса- 
ңыз, мәселенің байыбына бармай, сол адам сіздің аягыцызды әдейі басқандай, оған 
қарсы әрекет жасауыңыз мүмкін. Егер ер адам болсаңыз, ф изикалы қ агрессияға да 
баруыңыз ғажап емес. М ұндай жағдай еркектердіц ойлау кабілеті төмендеген кезде, 
қандай да бір орекетті озіне қарсы жасалған қастандық сияқты кабылдауы мүмкін 
екенін көрсетеді.

А у ы р у  м ен  диском ф орт . Ауыру мен дискомфорт агрессияның негізгі алгы 
шарттары болыи табылады. Т ірш ілік иесі қиналған кезде ештеңеден бас тартпай 
шабуылга шыгады. М ысал ретінде егеуқұйрық, тышқан, атжалман, түлкі, маймыл, 
шаян, жылан, жанат, аллигатор және т.б. көптегеп жануарлардың іс-әрекетін агауга 
болады.48 М ұндай жануарлар өз топтарына, басқа топтарга немесе козіне түскеннің 
бәріне, соның ішінде қуырш ақтар мен теннис доптарына да шабуыл жасай береді. 
Адамдар да сондай ден ойлайсыз ба? Бір Караганда солай корінуі әбден мүмкін. 
Көпшілігіміз аяқастынан ауырып қалар болсақ (мысалы, аягымызды соғып алсақ), 
ашуланып, козімізге корінгеннің бәріне тиісуге дайын тұрамыз. Леонард Берко- 
виц49 өзінің біркатар эксперименттерінде қолы қатты тоңған студенттің баска сту- 
денттерге қарсы агрессиялы әрекеттерінің күрт өскендігін көрсетті.
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Кейбір бақылаушылар күннің ыстығы, ылғалдың молдығы, ауаның ластагіуы 
және жағымсыз иіс сияқты дене дискомфорты гүрлері агрессиялы мінез-құлықты 
шектеуі мүмкін деп есептейді.50 Мысалы, 1960 жылдардың аяғы, 1970 жылдардың 
басында АҚПІ-та Вьетнамдагы соғыс, нәсілшілдік, әділетсіздік және т.б. жайларға 
байланысты шиеленістер өршііі түрған кезде үлт көшбасшыларын «ұзақ, ыстықжаз» 
деп аталатын құбылыс қатты алаңдатты. Олар күз, қыс немесе көктем мезгілдеріне 
Караганда, жаздың ыстық күндері қақтыгыстар мен басқа да тортіпсіздіктер көбеюі 
мүмкін дсп есептеді. Бұл, шынымен де, солай ма, әлде жай ғана болжам ба? Ол рас 
болып шықты. 1967-1971 жылдар аралығында 79 қалада болған тәртіпсіздіктерге 
жүйелі түрдс талдау жасау кезінде М еррилл Карлсмит пен Крейг Андерсон51 суық 
күндерге Караганда ыстық күндері тәртіпсіздіктердің көбейе түсуінің ықтималдыгы 
жоғары болатынын анықтады. Сол сияқты, жақында жүргізілген зерттеулер кезінде 
Андерсон мен оның әріптестері де күн ыстык болған сайын, адамдардың ауыр кыл- 
мыс жасау ықтималдығы жогары болатынын дәлелдеді. Сондай-ақ олар жылы кезде 
тонауш ылық сиякты қылмыс түрлерінің көп болмайтындығын айта келіп, ыстык күн 
мен зорлық-зомбылык (жай қылмыс емес) арасында байлаиыс бар деген болжамды 
бекіте түсті.52

А лайда күнделікті омірде болыгі жатқан оқигаларды түсіндіруде аса сақ болуы- 
мыз керек екенін сіздер жаксы білесіздер. М ысалы, сіздің ішкі даусыңыз агрессия- 
ның көбеюі ауа температурасына тікелей байланысты ма, әйтпесе салкын немесе 
жаңбырлы күндерге Караганда, ыстық күндері адамдардың далада көп болуына 
(бірінің жолына бірі бөгет болып) байланысты ма деп сүрауы мүмкін. Олай бол- 
са, агрессияны ң ыстық күнге байланысты болуын немесе ы сты қ күні адамдардың 
көшеде коп жүруімен байланысты екенін қалай аиықтай аламыз? Бұл құбылысты 
лабораторияда тексеріп көрелік. О л оте оңай. М ысалы, У ильям  Гриффитт пен Ро
берт Вейч53 жүргізген эксперимент кезінде студенттерге тест береді де, кейбіреуін -  
қалыпты температурасы бар бөлмеге, кейбірін 90° ыстық бөлмеге жібереді. Ы стық 
бөлмедегі студенттердің агрессиялыгы күшейе түсетіні өз алдына, бейтаныс адамга 
да дорекі мінез көрсетеді. Осыған байланысты басқа да дәлелдер осы сөзіміздің дү- 
рыстығына көзімізді жеткізіп отыр. М ысалы, 90°-тен томен температура кезіндегі- 
ге Караганда 90°-дан жогары температура кезінде ірі лигалы қ бейсбол ойындарына 
қатысуш ылардың бірін-бірі соққыға жыққаны жайлы мәліметтер көп тіркелген.54 
Аризона ш татының шел далада орналасқан Ф иникс қаласында кондиционері бар 
автокөлік жүргізуш ісіне Караганда, кондиционерсіз автоколік жүргізушілері жол 
кептелісінде дабылды көбірек басады.55

Ф р уст р а ц и я  ж әне агрессия. Өзіміз байқагандай, агрессиянының тууына ашу, 
ауру, аса жогары температура және сол секілді баска да жагымсыз жагдайлар се- 
бсп болады. О сы лардың ішінде агрессияға алып келетін негізгі себеп -  фрустра
ция. М ына оқиғаны елестетіп көрейік: сізді жұмысқа орналасу мәселесі бойынша 
әңгімелесуге шақырды. Соган байланысты көлігіңізбен қалапыц басқа жағына ба- 
руыңыз керек болды делік. Көлік түрағына жақындаған кезде белгіленген уақыттан
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кешігіп келе жатқаныңызды байқап, жүгіре басып көлігіңізге жетесіз. Көлігіңізге 
әрең жеткеи кезде бір доңғалагының жарылғанын байқайсыз. «Ж арайды, жиыр- 
ма минутқа кешіксем, ештеңе болмас» деп өзіңізді іштей жұбаткан күйі, жүксал- 
ғыштан домкрат пен гайка бүрайтын кілтті шығарасыз. Коп өуреге түсіп, жарылған 
доңғалақтың орнына ж аңасын саласыз. Гайканы бұрап болған кезде ғана жаңа доң- 
ғалақтың да жарамсыз екенін байқайсыз. Ашуға булыққаныңыз сонша -  жатақха- 
нага қайтып келесіз. Қолыңызда -  түйіндеме. Қара терге түскенсіз. Үсті-басыңыз 
май-май. Бүл түріңізді көрген көрш іңіз жағдайды түсінеді де, мысқылдап: «Әңгіме- 
лесу қалай отті?» деп сұрайды. Осы созден соң оның сақтанғаны дүрыс-ақ еді. Өйт- 
кені дәл сол сәгте көршіңізді қолыңызға түскен затпен үрып жібермеуіңізге ешкім 
кепілдік бере алмас.

Егер адам белгілі бір мақсатқа жету жолында кедергіге үшыраса, ашуға ерік бе- 
руі әбден мүмкін. М үндай кезде оның агрессиялы әрекет жасауы ықтимал. Ф руст
рация-агрессия байланысының нақты көрінісін Роджер Баркер, Тамара Дембо 
және Курт Л евиннің56 классикалы қ эксперименгтерінен байқауға болады. Бұл 
психологгер балаларға алдымен әдемі ойынш ықтарга толы бөлмені көрсетіп, бірақ 
ойыншықтарды алуға тыйым салады. О ны ң бүл қылығы, әрине, балалардың ашуын 
тугызады. Ойынш ықтармен ойиауға рұқсат бсрер деген үмітпен балалар әйнектің 
арғы жагыпаи тесіле қарайды. Б ірақ ойыншықтарға қол жеткізе алмайды. Ақыр 
соңында, төзімдерін тауысып барыи, балаларды ойышнықтармен ойнауға жібере- 
ді. Бүл эксперимент кезінде балалардың бірқатары қуаныштарын жасыра алмай, 
ойыншықтарға ұмтылады. Көп күтіп барып ойынш ыққа қол жеткізген екінші топ- 
тың балалары деструкциялы мінез корсетеді. Олар ойынш ықтарды сындырып, қа- 
быргага лақтырады, аяғымен таптайды. Бұдан шығатын қорытынды: фрустрация 
агрессияға алып келуі мүмкін.

Ф рустрацияны уш ықтыратын бірнеше фактор бар. Сіз гамбургерді енді жегелі 
жатқаныңызда біреу алып кетті делік. Бұл жағдай сіздің аш уыцызды тудырумен 
қатар, агрессияға алып келуі мүмкін. Осындай жагдайды М эри Х арристің57 тәжіри- 
белерінегі байқауға болады. Ол студенттерге мейрамхана мен азы қ-түлік дүкендері 
кассасында кезекте түрган адамдардың алдынан кезексіз кіріп кетуге тапсырма 6е- 
реді. Студенттердің бірі -  кезекте екінші тұрған адамның, енді біреуі он екінші бо- 
лып тұрған адамның алдына түрады. Студент кезекте екінші болып тұрған адамның 
алдына кеп тұрған кезде кезектегілер оларға агрессиялы түрде тіл қатқан. Демек, 
мақсатқа жақындаған сайын ф рустрация күшейе түседі, өйткені сіздің жетістігіңіз- 
ге біреу бөгет болып отыр.

Джеймс Кулик пен Роджер Браун ның58 эксперимент! корсеткендей, сіздің ша- 
руаңызға күгпеген жерден басқа біреулер киліксе немесе сіз оның бүл орекетін заң- 
сыз деи ойласацыз, ф рустрация одан әрі күшейе түспек. Бұл экспериментте сынақ- 
қа қатысушылар телефон арқылы қайырымдылық ш араларына немесе сыйлыққа 
ақша жинаумен айналысады. Олардың кейбіреуін: «Бүдан бұрын да осы іспен ай- 
налысқандар. Олардың хабарласқан адамдары қайыры мдылы қ ш арасына бірі қал-
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мастан өз үлестерін қосты» дсп сендіреді. Ал қалғандарына: «Бұл жұмыс еш нәтиже 
бере қоймас» деген ақпарат бсріледі. Өздсрінс көмектесер деп үміт артқан адамда- 
ры ақша беруден бас тартқан кезде (олар эксперимент жасауш ылардың серіктесте- 
рі болатын), сынаққа қатысуш ылар қатты ашуланады. Оларга дөрекі мінез корсе- 
тіп, телефон тұтқасын лақтырып жібереді. Экспериментті ұйымдастыруш ылар бас 
тарту себебін де өзгертіп отыргап. О лар кейде зацга сүйене жауап берсе («менің 
қарж ы лы қ жағдайым қайырымдылықпен айналысуға мүмкіндік бермейді»), кейде 
оған қы зықпайты нды ғын білдірген («қайы ры м ды лы қ -  қүр уақыт жогалту және 
елдің қалтасына түсу»), О лардыд мүндай жауаптарып орынсыз деп білген сынаққа 
қатысуш ылар басқаларга қарағанда көбірок ашулантан.

Қорыта келе айтарымыз, жоғарыдағы эксперименттер көрсеткендей, ойлаган 
мақсатыма енді жеттім деген кезде немесе алдынан күткен үміті ақталмаған жағ- 
дайда ф рустрация айқын білінеді. Бұл факторлар фрустрация мен депривация- 
ның айырмаш ылыгын түсінуге көмектеседі. О йынш ығы ж оқ балалар агрессиялы 
мінез көрсетпейді. Керісінше, бұрынғы эксперименттерден байқағанымыздай, бү- 
лар -  ойынш ықпен ойпагысы келген, алайда ойынш ықпен ойнауга рұқсат берер 
деген үміті ақталмай, фрустрация күйін бастан өткерген балалар еді. Армаидары- 
ның орындалмауы олардыц деструкциялы мінез-қүлы қ корсетуіне алып келді. Сол 
сияқты, 1960 жы лдары болған афроамсрикалы қтардың көтерілісі кедей аудаидар- 
да емес, керісінше, басқа жердегілермен салыстырғанда, түрмыс жағдайы жақсы 
қара нәсілділер түры п ж атқан Лос-Анжелес (У оттс) пен Детройтта болды. Өйт- 
кені олар ақ нәсілділердің түрмыс жағдайы өздеріне Караганда әлдекайда жақсы 
екенін көріп-біліп жүрғендіктен, әділетсіздікке қарсы бас кетерді. Револю цияны 
әдетте балш ыққа белш есінен батқандар бастамайды. Оны кобіне балш ықтан басын 
енді көтерігі, ж ан-жағына қарап, басқалардың өздеріне қарағанда жақсы омір сүріп 
жатқанын, ал мемлекеттік жүйе оларга келгенде тарылып қалатыныи байқағандар 
бастайды. Демек, ф рустрацияны  депривацияны ң нотижесі деуге болмайды, ол -  
салы сты рм алы  депривацияны ң нәтижесі.

М ектепті бітірген соң мен университетте оқығым келмеді, ал сіз басқа жолды 
гаңдап, білім ж олыи жалғастырмақ болып шешгіціз. Ои жылдан кейін сіздің жақсы 
қызметтің тізгінін ұстағаныңызды білдім. Әйтсе де мен еш өкішіш білдіргенім жоқ. 
М үндай жағдайда өз жұмысыма көңілім толмаса да, ф рустрациялы қ күйге түспей- 
мін. Себебі бұл -  менің өз тацдауым, демек, оның нәтижесі де мені еш өкіндірмейді. 
Алайда екеуміз де жогары оқу орнын бітіріп, сіз кецсе жүмысына орналасып, ал мен 
(аф роамерикалы қ немесе латынамериісалық болғаным үшін) аула сыпырып жүрсем, 
онда күйзеліске үш ырар едім. Сол сияқты, сіз еш қиындықсыз білім алыи, ал мен ке
дей ортадан шыққандығым себепті білім ала алмасам, сол кезде де қатты қапалапар 
едім. Әр кез теледидарды қосып, өзімнің қол жетпейтіп нәрселерімді -  ак нәсілді 
адамдар өмір сүріп ж атқан әдемі үйлерді, сатылымға қойылған керемет техникалык 
құрылгыларды ж әне арманга айналған керемет өмір мен сауық-сайранды корген са- 
йын менің ф рустрациям  күшейе түседі. Осындай қатыгез қоғамдағы теменгі топта
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өмір сүретіндердің еңсесін көтертгіей отырған экономикалық-әлеуметтік қиындық- 
тарының салмағын сезген кезде, адамдардың осыған қалай шыдап жүргеніне таңга- 
ласыз. Алексис де Токвиль 150 жыл бұрын былай деп жазган еді: «Қашып құтылу 
мүмкін емес кезде төзіи келген жамапдыққа, қашыи кету мүмкін екеніи білгеи кезде 
шыдан тұру -  қиынның қиыны».59

Орындалмаған армаидар адамның коңіліне маза таптырмаған сәтте фрустрация 
үнемі агрессияға айналып отырады. Арманыц іске асқанда ғана немесе сол арман- 
нан бас тартқаида ғана агрессия азаяды. Әдетте армансыз адамдар енжар келеді. 
Мысалы, жан түрш ігерлік қатыгездігімен аты шыққан, зұлы м ниетті әмірші Иди 
Аминнің қоластында болған угаидалыктар Аминнің билігіне қарсы түруды былай 
қойганда, жақсы өмір сүру туралы армандауга да қоркатын. Оңтүстік африкалық 
кара нәсілділер де, А Қ Ш -та өмір сүретіи қара нәсілділер де жақсы омір жайлы 
армандау мүмкіндігіне қол жеткізгенге дейін котеріліске шыға алмаган. Демек, 
адамдарды үмітінен айыру арқылы агрессия ны азайту -  дүрыс тәсіл емес. Өзімізді 
актап алатын бір ғана нәрсе -  теория жүзіиде болса да, бұл жер армандар мекені 
іспетті. Біз балаларымызға болаш ақка сенуді, алдағы күндерден үміт күтуді жоне 
жақсы омір сүруге үмтылуды үйретеміз. Алайда арманымызды орындай алмасақ, 
әлеуметтік берекесіздік орын алуы обден мүмкін.

Ш ет т ет у, а лы п  т аст ау ж әне қорцы т у. 1999 ж ы лы  Колорадо штатының 
Литтлтон қаласындағы Колумбия орта мектебінің екі оқушысы (Э рик Харрис пен 
Дилан Клиболд) бес қаруын сайлан келіп, бір мүгалім мен 14 оқушыны (өздерін 
қоса есептегенде) атып өлтіреді. Бүл АҚШ  тарихындағы орта мектепте болган, ец 
көп адам оліміне душ ар еткен оқиға болды. Б ірақ бүл бір гана оқига смес еді. Бұл 
үш жылға жетпейтін уақыт ішінде мектепте болган осындай 11 окиғаның ец қайгы- 
лысы да қасіреттісі болатын.

Балалардыц мұндай әрекетке баруына не себеп болды? Ж ағдайды мұқият 
зерттегеннен кейін мен: «ашу үстінде адам өлтіру -  үлкен айсбергтің бір болігі 
ғана» -  деген қорытындыға келдім.60 Бүл осы елдің коптеген орта мекгептерінде- 
гі олеуметтік жагдаймен, ондағы шеттету, мазақтау, қорқы ту және қорлау сияқгы 
әрекеттермен тыгыз байланысты. Ж огары сыныи оқуш ы ларыиыц спортшылардан, 
сынып басшысы, топ қолдауш ылары ж әне ец биік сатыдагы «нрепилерден» тура- 
тын өз иерархиясы бар. Ал томенгі сатыда өте семіз, оте арық, өте қысқа, өте ұзын 
немесе дүрыс киінбейтін балалар болады. Ж огарыдагылар оларды «оқымысты», 
«гот», «әпенді», «жалғызбасты», «примат» деи мазақ қылады. И ерархияның жогар- 
гы сатысындагы жасөспірімдер төменгі сатыдагыларды үнемі шеттетеді, қорлайды, 
мазақтайды.

Ж ан Твен мен оның оріптестерінің61 эксперименты к зерттеулерінің нәтижесін- 
де шеттетудіц жағымсыз әсері коп болатынын, сонымен бірге шеттету агрессиялы 
іс-әрекеттерді күшейтетінін анықтады. Сы иаққа қатысуш ылардьщ  Твенніц зертха- 
насында бастан откергендері орта мектепте жасоспірімдер арасында күнделікті бо
латын жагдайлардан әлдеқайда күрделі еді. М ысалы, Твеннің эксперименттерінің
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бірінде колледж  студенттері топта кездесіп, танысады. Тәж ірибе жасауш ылар сту- 
денттерден болаш ақта әріптестерінің қайсысымен бірлесе ж ұмыс істегісі келетінін 
сұрайды. Кездейсоқ таңдау нәтижесінде кейбір сынаққа қатысуш ылар өздерімен 
ешкімнің жұмыс істегілері келмейтіні туралы ақпарат алды. Реніш ін білдіруге мүм- 
кіндік берілген кезде таңдалып алынғандарга қарағанда, шетте қалып қойғандар 
кобірек реніш  білдірген.

М ектеп оміріндегі оқиғаларға байланысты қайталап жасаған зерттеулерім шет- 
тету ж әне кемсітуш ілік кісі өлтіруге апарып соқтыратын негізгі себептердің бірі 
екеніне көзімді жеткізді. Колумбинадагы Харрис пен Клиболдтың орекеттері бу
тан айқы н мысал бола алады. Осы оқиғаның алдында ж асалған бейнежазбаларда 
олардың оздерін шеттетіп қорлағандармен калай текетіреске түскендері жазылған. 
М үны Колумбиналы қ студент растаумен қатар, қайгылы оқиғадан кейін екі апта 
өткеннен кейін сүхбат берген. О л өзінің әрекетін былай түсіндіреді:

«Көптеген балалар олардың сол мектепте оқығанын қаламады. Олар көзбай- 
лаушылықпен, сиқырлықиен айналысатын. Әрине, осыдан кейін біз оларды мазақ 
қылдык. Бірақ мектепке елден ерекше шаш қойып, мүйізі бар бас киім киіп келетін 
балалардан не күтуге болады? Біреуден құтылғыңыз келсе, әдетте сіз оларды мазақ 
қыласыз. Сондықтан бүкіл мектеп оларды гомос деп атады...».62

Әрине, шеттетіліп ж әне корлыкқа үшыраган оқуш ы лардың барлыгы кісі өлті- 
руге барады деуге болмас. Кісі өлтіру -  патологиялық сипаттагы ақылта сыймай- 
тын әрекет. М енің ойымша, жүздеген мың студент осындай күйзелісті жагдайды 
бастарынан откізіп, қиналып жүр. Б ірақ көбісі сыртқа сыр білдірмеуге тырысады. 
Колумбинада болтан қанды оқигадан кейін интернет-чаттар бақытсы з жасөспірім- 
дерден келген хабарламаларга толып кстті. Ж огарыдагы екеудід әрекегін колда- 
матандарымен, басым көпш ілігі оларға түсіністікпен қарайтындары туралы жаз- 
тан. О лар өздерін шеттетіп, қорлаган кезде қандай күйде болганын аш ық айтты. 
Студенттсрдің көпш ілігінің пікірі мынаган саяды: «Әринс, мен ешқашап ешкімді 
атпас едім, бірақ «осылай жасасам ба?» деген ой менде де болды!». Б із осындай 
мәлімдемелерден кейін, бұл мәселені назарда үстауымыз керек. Мектептеріміздегі 
әлеуметтік жагдайды өзгерту үшіп не істей аламыз? Келесі тарауда, сондай-ақ осы 
тараудың соңына карай осытан байланысты жайларды әңгім елейтін боламын.

Ә леум ет т ік  б іл ім  ж әне агрессия . «Адам нақты бір жагдайда агрессиялы әре- 
кетке бара ма, ж оқ па?». Осы мәселені анықтауда әлеум еттік білім маңызды рөл 
атқарады. Б із әлсуметтік білімнің агрессиялы әрекетті қалай ш ектейтінін білеміз. 
Өзінен мықты маймылдың қасында болтан кезде келесі бір маймылдып агрессиялы 
әрекетіне жауапты ми бөліктерін тітіркендіргенімізбеи, біздің бұл ісімізден ешқан- 
дай нәтиж е шыкпаганы естеріңізде болар.

Қандай жагдайда да адамның ой-ниеті үлкен рол атқарады. Ә леуметтік білім- 
ге негізделтен бір тәжірибеміз, міне, осыгап байланысты. Адамдар өзгелердің ой- 
ниетін тез аңгарып, сотан сай орекет жасайды. Бұл -  басқа жан-ж ануарларда жоқ,
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текадамға ғана т ә і і  касиеттердіц бірі. М ына жагдайларды қарастырып көрейік: ( 1 )  

әдепті адам абайсызда аяғыңы зды басып кетті; (2 ) сізді көзіне де ілмейтін тәкапиар 
адам аягыңызды басып кетті. Осы екі жағдайда да ауырсыну сезімі бірдей болды 
делік. Алайда екінші жагдай сіздіц аш уыцызды келтірсе, біріншісінде еш ашулан- 
байсыз немесе аш уыңыз екінш і жағдайдағыдай қатты болмайды деп ойлаймын.

Ш абаз М аллик пен Бойд М акКэндлис63 өз эксперименттерінде осындай жағ- 
дайды зерттейді. О ада ебедейсіз бір баланың кесірінен ақш алай сыйлықтан айы- 
рылып қалған үшінші сынып оқуш ылары қатты ашуланады. Олардың жеңіске же- 
туіне кесірі тиген баланың әрекеті жайында: «Бұл баланың ұйқысы шала болатын 
әрі сол кезде ол қатты уайы м  шегіп жүр еді» деген түсініктеме беріледі. Ж ағдайды 
білген балалар басқа қатарластарындай емес, өздеріне бөгет болған балага көп ашу- 
лапа қоймаган. Сонымен қатар осындай зерттеулер64 ересектер арасында да жүргі- 
зілген: бұл тәжірибеде ашуға тиген адамның орекетіне қатысты қанағаттанарлык 
түсініктеме осындай жағдай болмай тұрғанда айтылған. Бүл кезде де командалас 
жолдастары әлгі адамның ебедейсіздігіне аш улана қоймаған.

Бірақ медальдіц екіиші жагы бар дегендей, агрессия тугызатын фрустрацияны 
оны қоздыратын басқа да жағдайлар арқылы күшейтуге болады екен. Леонард Берко- 
виц пен оиың әріптестері адам ашуланып түрган кезде опыц ашуына тиетін сөз айту 
немесе ашуына тиетін адамды есіне салу аркылы сол кісінің ашуын одан әрі қозды- 
ра түсуге болатыныи байқады. Тағы бір эксперимеитте,65 студеиттерді «университет 
боксшысымен» немесе «шешендік өнерді үйреніп жүрген студентпен» (олар -  экс- 
перименшінің серіктестері) жүп ретінде таныстырады. Эксперимент жасаушының 
сыбайластары сынаққа қатысушыларды токқа сокқызып, ашуына тиеді; содан соң 
ашулы студенттердіц кейбірі аяусыз жекпе-жекке толы сюжетті корсе, қалғандары 
агрессиялы әрекет көрсетілмейтін көңілді бейнебаян тамашалайды. Көрсетілім бі- 
тісімен студенттерге эксперимент жасаушыныц серіктестерін токқа соқтыруға тан- 
сырма беріледі, нәтижесінде алдында айтып өткеніміздей, агрессияга толы фильмді 
көргендердің соккысы қатты болтай, сонымен қатар бүл топтағылар ееелей соққы 
жасаған. Ең қызыгы, кәсіби бокс жайлы фильм  көргендердің арасында -  «боксерлер- 
мен» жүп болгандардыц соққысы «шешендік опер мамапдарымен» жүптаскандарга 
Караганда қагтырақ болған. Осыган ұқсас экспериментте66 эксперимент жасаушы
ныц сыбайласыи сынаққа қатысушылардыц біріпе -  «Кирк Андерсон» деп, кейбіріне 
«Боб Андерсон» деп таныстырған. Сынаққа қытысушылар тағы да жоғарыдағыдай 
фильмдердіц бірін кореді. Боксш ылар жайлы фильм коргендердің соккысы тагы да 
қаттырақ болса, Кирк Дуглас ойнаған «Чемпион» (The Campion) фильмінен алынгаи 
жекпе-жекті коргендердіц арасында «Кирк Андерсонмеп» танысқандардың соққысы 
«Боб Андерсонмен» танысқандарға Караганда агрессияга толы болды. Олай болса, 
болып жатқан окигага еш қатысы болмаса да, ашуга тиетін соз немесе ашуга тиетін 
адамды еске салу агрессияны күшейтуге себен бола алады.

Сонымен катар агрессияга қатысы бар объектіпіц болуы да агрессиялы эре- 
кетке бастауы мүмкін. Тагы бір экспериментте67 сынаққа қатысушы колледж сту-
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денттерінің аш уына әдейі тиеді: кейбірінід ашуына тиген кезде -  сол бөлменін 
еденінде кару жатқан (оны алдыңғы эксперимент кезінде үмыт қалдырғандай етіп, 
әдейі тастап кеткен). Ал екінші біреулеріне мұндай тәжірибені -  қару-жарақ емес, 
бадминтонға арналған ракетка жатқан болмеде жасаған. Осыдан соц сынаққа қаты- 
суш ыларға оздерімен бірге болтан студенттерді токқа соқтыруға тапсырма беріле- 
ді. Бадминтон ракеткасы қалдырылған болмедегілерге Караганда, мылтык жатқан 
бөлмедегілердің соққысы қатты болады. Бүл 4-тарауда әңгіме болтан тәжірибе ке- 
зінде көз жеткізген ш ындықтың ақиқаттытын тагы бір морте дәлелдеп береді. Ол 
жатдайда агрессиямен байланысты кейбір белгілер адамның атрессията бейімдітін 
арттыра түсетіні жайлы айтылтан болатын. Бүл зерттеулер автоколік бамперінен 
жиі көруте болатын «адамдарды қару емес, адам өлтіреді» деген сөзді терістейтін ой 
қорытындысына жетелейді. Берковиц айтқандай: «ашулы адам зорлы қ жасагысы 
келсе, қарудың шүріппесін ойланбастан баса салады, алайда шүріппе де адам сау- 
сатын жүлып түсуі немесе атрессияга дайын адамды агрессиялы әрекетке бастауы 
мүмкін ».68

Агрессияны тежеуге үйрететін әлеуметтік білім аспектілерінің бірі -  адамдар- 
дың өз ісіне жауаи беру тенденциясы. Аталмыш жауапкерш ілік сезімі әлсіресе не 
болады? Ф илип Зим бардо69 түйық, бүйыгы адамдар аш ық адамдарта Караганда аг
рессиялы әрекетке бейім келетінін көрсетті. Зимбардоның эксперимеитіне қатыс- 
қан студент қыздарга «эмпатияны зерттеу» мақсатында баска студенттерді (экспе- 
риментш ілердіц серіктестері) токқа соқтыруға тапсырма бсреді. Кейбір студенттер 
зерттеуге анонимдік жагдайда қатысумеи қатар, оларды жарыгы көмескі болмеге 
отыргызып, кең халат, үлкен күлопара кигізеді және зерттеу кезінде аттарын ата- 
майды. Ал басқа сыналуш ыларды, керісінше, тану өте оцай болды: олар ж ары қ бол
меде отырды, ешқандай халат та, күләпара да кимеді, әрқайсысының кеудесінде 
аттары жазылған қагаздары болды. Күткеніміздей, аноним катысуш ының соққысы 
қатты болған. Онымен қоймай, үсті-үстіне үстемелете соққан. Зимбардо аноним- 
ділік сапаны әлсіретеді, мүндай жагдайда адамдар озгелердіц пікіріне елең етпей- 
тін болады ж әне ж алпыға ортақ м інез-кұлы қ нормаларын сақтауды кажет деп са- 
намайды. Н әтиж есінде бүл жағдай деиндивидуализацияга, яғни адамның озіндік 
бейнесінің жоғалуы на алып келеді деп корсетеді.

Бүл тәжірибе бақылауга алынып жүргізілетін зертханалық эксперименттің бір бө- 
лігі болғандықтан, Зимбардо зерттеуіне қатысқан субъектілердің агрессиясын бүлікке, 
топтық зорлауға жоне озбырлықка байланысты зорлық-зомбылықтың қорқынышкд 
толы, импульсивті актісімен салыстырғанда жолда қалады. Деиндивидуализацияның 
зертханадан тыс жерде болуы да әбден мүмкін. Брайн Маллен70 1899 және 1946 жыл- 
дар аралыгыпда жарық көрген газет хабарламаларындагы жазалауга байланысты 60-қа 
тарта оқиғага талдау жасап, топ мөлшері мен зорлык денгейі арасында ерекше байла- 
ныс болатынын байқады: топ мүшелері неғүрлым көп болса, қатыгездік пен озбырлық 
деңгейі де соншалықты жоғары болады. М алленнің зерттеуіне сүйенсек, топпен бірге 
болтан кезде адамдар ештеңеден тайсалмайды, қорықпайды, агрессияга, деструкция-

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе
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лы әрекеттерге қойылған шектеулерге мән бермейді. Сондықтан олар өз іс-әрекеттері 
үшін жауап беретіні жөнінде ойланбайды.

Ә леум ет т ік б ілім , зорлы ц-зом бы лы к, ж әне б щ а р а л ы ц  ацпарат  щ р а лд а р ы . 
Бірпеше жыл бүрын Альберт Бандура мен оның әріптестері71 бірқатар классикалық 
эксперименттер жүргізді. Зерттеулер кезінде ерссек адам пластикадан жасалган, ііііі- 
не ауа толтырылган «Бобо» қуыршағын үруы керек еді (үрған кезде қуыршақ доп 
сияқты жоғары көтеріледі). Сыиакқа қатысушы ересек адам қуыршаққа деген өзі- 
нің ф изикалы к агрессиясын кейде үрсу арқылы да білдіріи отырған. Ересектерді 
бақылап отырған балаларга эксперимент аяқталған соң қуырш ақпен ойнауға рүқ- 
сатберіледі. Балалар ересекгердің агрессиялы орекеттері мен көргендерін қайталаи 
қана қоймай, басқа да агрессиялы мінез-құлы қ көрсеткен. Қысқасы, балалардың 
агрессиялы әрекеттері ересектерден де асып гүсті, ягни біреудің агрессиялы іс-оре- 
кетін көру оларды жаңа агрессиялы әрекетке итермеледі. Б із  бүл процесті өлеумет- 
тік білім деп атаймыз. Бұл эксперименттер не себепті аса маңызды деп есептеледі? 
«Бобо» қуырш ақтарының кейінгі жағдайы сізді қы зы қты ра ма? Осы жайлардан да 
хабардар болып отырыңыз.

Әлеуметтік білім алудыц қүдіретті тетіктерінің бірі -  бүқаралы қ ақпарат құрал- 
дары, әсіресе теледидар. 'Геледидардың балаларды әлеуметтік өмірге дайындауда 
басты рөл атқаратыны даусыз.72 Сондай-ақ теледидардың зорлық-зомбылыкты 
ашық көрсететіні де шындық. Ж ақы нда жүргізілген зерттеуге сүйенсск, барлы қте- 
леарналардың 61 пайызы зорлық-зомбылықты көрсеткен. Бүл телеарналардың 78 
пайызын зорлық-зомбы лы қты көрсеткені үшін ешкім сынамаған, айыппүл салма- 
ған және жазаламаған.73 Ш ындығында да, зорлы қ-зомбы лы қ корсететін көріністер- 
дің 40 пайызына балалардың үлгі тұтатын кейіпкерлері қатысқан немесе мұндай 
ролдерді басқа да тартымды актерлар сомдаган.74

Теледидардан зорлық-зомбы лы ққа толы оқиғаларды көрген балалар не үйре- 
неді? ¥ за қ  ж ылдар бойы жүргізілген зерттеу нәтижелері көрсеткендей, кішкентай 
кезінде теледидардан зорлық-зомбы лы қты коп корген бала кейін өскенде біреулер- 
ге күш қолдануга бейім тұрады.75 Осындай зерттеулердің бірінде жасоспірімдерден 
кішкентай кезінде теледидардан көрген шоуларын еске түсіруін, сондай-ақ мүндай 
шоуларды қаншалықты жиі көргенін баяғідауын сұрайды. Кейіннен шоулардағы 
зорлық-зомбылық децгейін сарапш ылар бағаласа, жасөспірімдердің жалпы агрес
сиялы деңгейін мұғалімдері мен сыныптастары бағалайды. Теледидардан көрген 
зорлық-зомбылық саны мен көрерменнің агрессиялы әрекеттерінің арасында ты- 
ғыз байланыс бар. О ның үстіне, осының бәрі қайталана келе, бала санасында із 
қалдырады. Әйтсе де бүл деректер теледидардан зорлы қ-зом бы лы қ актілерін жиі 
корген балалардың қатыгез болып өсетініне толы қ дәлел бола алмайды. Қалай бол- 
ганда да, агрессиялы балалардың тумысынан зорлық-зомбы лы ққа бейім болғаны 
анық. Ал мұны баланың агрессиялы мінезі мен теледидардан зорлық-зомбылыққа 
толы әрекеттерді коруге әуестігінен байқауга болады. М әселенің мәнісін ұғуға кө- 
мектесетін, бақылана отырып жүргізілетін тәжірибелер ғылыми түргыдан алғанда
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ерекше құнды. Теледидардағы зорлық-зомбы лы к адамдарды қатыгездікке бастай- 
ды деген қорытындыға келмес бұрын, мұны тәж ірибе жүзінде дәлелдеп алған жөн.

Бұл мәселе қогам үш ін аса маңызды болгандықтан да, ж ан-жақты зерттелген. 
Эксиерименттік дәлелдердің басым копшілігі зорлық-зомбылықты көру, шыны- 
мен де, балалардың агрессиялы әрекеттерінің көбеюіне жол ашатынын корсетеді.76 
М ысалы, осы мәселе бойынш а ертеректе жүргізілген Роберт Л иберт пен Роберт 
Барон77 экспериментінде олар бір топ балаға қатыгездікке толы полицейлер жайлы 
драманы көрсетсді. Бакы лау кезінде келесі бір топ балаға ұзақтығы тура алдыңғы 
фильмдей, көңілді, зорлы қ-зомбы лы қсы з спорт жарыстарын корсетеді. Содан соң 
олар келесі топтың балаларымен бірге басқа бөлмеге ойнауға барады. Спорт ж а
рыстарын корген балалармен салыстырғанда, зорлық-зомбы лы ққа толы полиция- 
лы к драманы көрген балаларды ц агрессиясы әлдсқайда жогары болтан.

Вэнди Джозефсонның78 жүргізген экспериментінде күш корсетуге бейім бала- 
ларға теледидарда көрсетілетін зорлық-зомбылық қатты эсер ететіні анықталды. Бұл 
эксперим ент? жасөспірімдерге зорлық-зомбылық көріністеріне толы полиция өмірі 
жайлы фильм мен қызықты оқиғаларта толы веложарыс жайлы фильм көрсетіледі. 
Содан кейін олар еден хоккейін ойнайды. Тәжірибеге дейін-ақ мүгалімдері агрессия
лы деп сипаттаған және зорлық-зомбылыққа толы фильмді көрген балалар хоккей 
ойындары кезінде агрессиялы әрекетке жиі барган. Олар мүгалімдері агрессиялы 
емес деп сипаттаған және зорлық-зомбылықсыз қызықты фильм көрген балаларга 
Караганда, өз қарсыластарьш таяқтарымен көбірек үрып, итеріп және қатты айгай- 
лап, агрессия танытқан. Демек, бүқаралық ақпарат құралдарынан зорлық-зомбы- 
лықты кору агрессиялы балалардың агрессиясын ашық білдіруіне мүмкіндік бере- 
ді. Джозефсонның эксперим ент агрессиялы әрекетке әуестігі жоқ балалар бір ғана 
фильмді көргеннен агрессиялы түрде әрекет ете қоймайтынын көрсетіп отыр.

Лгрессияга бейім болмаса да, үзақ уақыт бойы катыгез фильмдерді тұрақты ко- 
pin отырған жастарда агрессиялы мінез қалыптасуы мүмкін. Росс Парк пен оның 
әріптестері79 жүргізген эксперименттер де осыны дәлелдеп отыр. Бұл эксперимент- 
тер кезінде түрлі топтагы балаларга үзақ уақыт бойы зорлық-зомбы лы қ жайлы 
көрсетіледі. Эксперимент нәтиж есінде үзақуақы т бойы теледидардан зорлық-зом- 
былық жайлы коріп келген балалардыц копш ілігініц (бүрын агрессиялы болмаған 
балалардыц озі де) агрессиялығы олдеқайда жоғары болғаны анықталған.

1990 жылдары теледидардағы зорлық-зомбылык жайы талқыланган конгресте 
12 жасар баланыц теледидарда корсетілетін 100 мыңнан астам зорлық-зомбылыкка 
куә болганы жайлы айтылған.80 Мүны неге айтып отырмыз? Ж оғарыда келтірілген 
тәжірибе қорытындыларына эсер ететін маңызды факторлардың бірі (әлеуметтік 
білім мен еліктеуден баска) -  адамның озін-озі багалауы. Яғни теледидардан және 
фильмдерден көрген зорлык-зомбылық, балалардыц үйде немесе лабораторияда 
шашылыи жатқан мылтық пен басқа да қару-жарақтарды үнемі көріп өсуі агрессия- 
ның күшеюіне алып келеді. Агрессия әсіресе ауырсынуды немесе фрустрацияны 
бастан кешкен сәтте күш ейе түседі.

232



Адамға тән агрессия

Сондықтан бүқаралы қ ақпарат құралдарындағы зорлы қ-зомбы лы қ әсерін тал- 
қылау кезінде балаларға айрықш а көңіл бөлуіміз бекер емес. Ж ас балалар ересек- 
терге қараганда осершіл келеді; яғни олардың көзқарастары мен м інез-құлқына көз- 
бен көрген жайлары қатты эсер етеді. Алайда бұқаралы қ ақпарат қүралдарындағы 
зорлық-зомбылық тек балаларда гана қатыгсз м інез-қүлық қалыптастырады деуге 
болмайды, мұндай жағдай жасөспірімдер мен ересектердің агрессиялы мінез-құл- 
кына да қатты эсер етеді. Ж уы рда Д ж еф ф ри Джонсон мен оның эріптестерінің81 
17 жыл бойы 700-ден астам отбасының міпез-күлқына қатысты жүргізген зерттеу 
жүмыстарының нәтиж елері ж ары қ көрді. Эксперимент нәтижесі таңғаларлық: жа- 
сөспірім және бозбала кезде теледидарды коруге жүмсалған уақыт пен олардың 
басқаларга қарсы жасаған зорлық-зомбы лы қ әрекеттерінід арасында үлкен байла- 
ныс бар екен. Ата-ананың біліміне, отбасылык табыс мөлшеріне ж әне аудандагы 
зорлық-зомбылық деңгейіне қарамастан, бұкаралы қ ақпарат құралдары арқылы 
насихатталатын зорлы қ-зомбы лы қ балаларга айрықш а эсер етеді. Сонымен катар 
агрессияга қатысты үйреншікті тәсілді қолданып жүргізілген басқа да зертханалық 
эксперименттерден (ток соққысын немесе қатты дыбыстарды қолданатын) мұның 
айырмашылыгы -  зерттеу шынайы өмірде ұзақ уақыт бойы жүргізілгендіктен, ша- 
буыл және кару қолданыи тонау сияқты агрессиялы эрекеттердін катыгез түрлерін 
де қарастыруга мүмкіндігі болды.

Кеп ж ағдайдаересек адамдардыц қылмысы онерге еліктеу сияқты  корінеді. Мы- 
салы, 1991 жылы бір адам жүк машинасын Техас штатының Киллин қаласында ор- 
наласқан асхана терезесіне жанай жүргізе отырып, көзіне іліккендердің барлығын 
ата бергеи. П олиция келген кезде ол 22 адамды олтіріп үлгерген еді. Бүл жағдай 
Америка тарихындағы екінші жойқын атыстыц бірі болды (2007 ж ы лы Вирджиния 
техникалык университетінде болған қантөгісте одан да коп адам олтірілген). Әлгі 
қылмыскер содан соң қаруды өзіне кезейді. Полиция қызметкерлері оның қалта- 
сынан «Балықш ы патша» фильмінің шеті жыртылған билетін табады. Ол кіс.і лық 
толы барға келігі, бірнеше адамды атып олтірген қы лм ы скертуралы  фильм сді.

О і і ы ц  бұл әрекетіне фильмнің әсері болды ма? Біз мүны нақты кесіп айта алмай- 
мыз. Алайда бұкаралык ақпарат қүралдарыидагы зорлық-зомбылықтың ересектер- 
діц мінез-қүлқына эсер ететіпі даусыз. Бірнеше жыл бүрын Дэвид Ф иллипс82 Құрама 
Ш таттарда күнделікті болыгі жататын адам олтіру фактілеріне қатысты жағдайлар- 
ды мүқият зерттеп, ондай жағдайдың ауыр салмақтагылар қатысатын бокс матчы- 
нан кейінгі аптада күрт өсетінін байқады. Аталмыш матч жайлы дау-дамай көбейген 
сайын, адам өлтіру ықтималдыгы да жоғарылай түскен. Ең таңғаларлыгы, матчтан 
кейін олтірілген адамдардыц нәсілі бокста үтылған адамныц нәсілімен бірдей болып 
отырған. Ягпи бокста ақ нәсілді боксшы жеңілсе -  ақ нәсілді адамдар, ал керісінше, 
қара нәсілді боксшы жеңілсе, кара нәсілді адамдар өлтірілген. Ф иллипстің тәжіри- 
бесінде нақты дәлелдер коп. «Осы бір тосын жай -  кездейсоктық емес» дейтіндей 
себеп те жеткілікті. Тағы да кайталап айтамын, адамдардыц қылмысқа баруына бү- 
қаралық ақпарат қүралдарыиан көрген зорлық-зомбылық түрткі болады деп біржақ-
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ты түсінуге болмайды. Әйтсе де бүқаралық ақпарат кұралдары арқылы көрсетілетін 
зорлық-зомбылық кей адамдарға қатты эсер ететінін, мүның соцы қайғылы жағдайға 
соқтыратыпын жоққа шығара алмаймыз.

Теледидардаиы  зо р лы ц -зо м б ы льщ  пен бейпеойы ндарды ң т аңгаларлы к, ace- 
p i. Ж ағымсыз, жанға ауыр тиетін оқиғалардың графикалық сипаттамасын қайта- 
қайта кору біздің сезімімізге айтарлықтай эсер етеді екен. Осы тараудыд басында- 
гы мысалды есімізге түсірейік: Вьетнамдағы мағынасыз қырғын жайлы кіші ұлыма 
күнде болып жатқан үйреншікті жай сиякты жайбарақат түрде әңгіме айтатыным 
қалай? М үндай оқиғаларга калай етім үйреніп кетті? Осы тәріздес ж айт әркімнің де 
басында болатыны анық. Б ір эксперимент кезінде Вик тор Клайн мен оның әріптес- 
тері83 қарсыластар бірін-бірі мерт қылуға дейін баратын бокс матчын көріп отырған 
бірнеше жас жігіттің ф изиологиялы креакциялары н бақылайды. Теледидардан мүн- 
дай матчтарды күнде көретіндіктен, бұл жігіттер рингте болып жатқан жекпе-жекті 
осылай болуы тиіс қалыпты жағдай деп қабылдады, сондыктан оларда мазасыздану 
немесе боксш ылардьщ  тагдырына алаңдауш ылық сияқты ф изиологиялы қ қиналыс 
сезімі болмады. Ж екпе-жектің адамш ылыққа жат сипаты оларды аса қынжылта 
койган жоқ. Ал теледидарды салыстырмалы түрде аз көретіндер физиологиялы қ 
түрғыда қиналды. Зорлы қ-зом бы лы қ оларга өге қатты эсер етті.

Осы сияқты  тэж ірибе кезінде М арғарет Томас пен оның әріптестері:84 «зорлық- 
зомбы лықты теледидардан көп көрген адамда шынайы өмірде тап осындай жағдай- 
мен бетпе-бет келген кезде ешқандай реакция болмайды» деген қорытындыға кел- 
ген. Томасты ц зерттеуіне қатысқан субъектілерге полиция қызметкерлері өмірінен 
түсірілген қиян-кескі драма мен зорлық-зомбы лы қсыз волейбол ойынының бірін 
көрсетеді. Аздаган үзілістен кейін оларга мектегі жасына дейінгі балалардыц ара- 
сындағы вербалды ж эне ф изикалы қ агрессиялы қатынасты кадағалауға тапсырма 
беріледі. П олиция туралы фильмді коргендер волейбол ойынын коргендерге Кара
ганда, көз алдарында болып жатқан жағдайға аса қатты мән бере коймайды. Яғни 
зорлық-зомбы лы қты бейнелейтін фильмдерді көп көрген олар өмірде болып жат- 
қан осыпдай оқиғаларға үйренш ікті нәрсе сияқты қараган. Тіпті жүрегінде сезімі 
бар адам қатты қиналуы гиіс жайларды ц озінде де ешқандай реакция байқатпаган. 
М ұндай салқы нқанды лы қ бізді психологиялы қ күйзелістен сақтап қалса да, зор- 
лы қ кұрбандарына немқұрайды қарауға, зорлық-зомбы лы қты казіргі өміріміздіц 
бір аспектісі ретінде қабылдауга итермелеуі мүмкін. Осыган үқсас тағы бір экспе- 
риментінде Том ас85 өзінің осы ой түжырымын нақтылагі, дәлелдей түседі. О л те
ледидардан зорлық-зомбы лы қты бейнелейтін фильмдерді көп көретін колледж 
студенттерпііц мүндай әрскеттерге әдеттегі құбылыс деп қарап қана қоймай, басқа 
студенттерді гокқа соқтыруга тапсырма берілген кезде оларды да, бақылаушылар- 
ды да қатты рақ соқтыратынын анықтагап.

Қатыгездікті насихаттайты н бейнеойы ндары на оуес адамдарды ң арасы нда да 
мұндай жағдай көп болады. Б үлар -  ш ынайы өмірғе ж ақы ндаты лған ойындар. 
Сонды қтан мұндай ойындардың әсері де күшті ж әне салдары да  ж етіп артыла-
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ды.86 М ысалы, Брэд Буш ман мен Крейг Андерсонның87 соңғы эксперименттері 
кезінде зорлы қ-зом бы лы қты  бейнелейтін ойындар қиын жағдайға душар болған 
бейтаныс адамдарға комектесуге кедергі келтіретінін  анықтады. Тәж ірибе та- 
лабьша сай, сы наққа қаты суш ы лар 20 м инутқа созылаты н бейнеойындарды ой- 
наганнан соң сауалнамаға жауап берулері тиіс еді. Бұлар ойнаган бейнойындар 
ішінде зорлы қ-зом бы лы қты  бейнелейтіндері де, бейнелемейтіндері де болды. 
Ж ауап беріп отырган кезде олар келесі бөлмеден біреулердің айғайласқан дауыс- 
тарын естиді. Үрыстың ақы ры  ж анж алга ұласып, бірі екінш ісін сабап тастайды. 
Содан кейін сы наққа қаты суш ы лар оларды ң біреуінің -  бөлмеден шығып кетке- 
нін, екінш ісінің «аягым» деп ойбайлап, орнынан түра алмай ж атқаны н біледі. Мұ- 
ның бәрі, әрине, экспериментш ілердің ойыны еді. С ы наққа қатысуш ылардың бүл 
жағдайга реакциясы  түрлі уақъгг аралы гы нда болды. Ә сіресе зорлық-зомбы лы қ- 
қа толы бейнеойы и ойиайты ндарды  келесі болмедегі ж әбірленуш інің жағдайы 
аса алаңдата қоймады. Н еге? Зерттеу нәтижесі көрсетіп отыргандай, зорлықсыз 
ойын ойнайты ндарм ен салы стырғанда, зорлы қ-зом бы лы ққа толы ойын ойнай- 
тындар бұл жағдайды аса «маңызды» деп қабылдамайды. О лар үшін бейнежазба- 
дағы зорлы қ-зом бы лы қпен салы стырганда келесі бөлмеде болып ж атқан жагдай 
түкке түрм айты н еді. Ө йткені ж аңа ғана өзіңізге ш абуыл жасаган мутанттардың 
бірнеше арм иясы н ж айраты п тастап отырған сіз үшін біреудің аягы -  сөз етуге 
түрмайтын нәрсе.

Педагог-психологтер Д углас пен Рональд Гензиллдің айтуынша, бейнеойындар 
сыныпта тиімді білім берудің бірқатар маңызды компоненттерін қамтиды. Атаи 
айтсақ, бейнеойын барысында сіз әдетте ұқсас әрекетке жеткен кезде немесе баска 
ойынга ауысқан кезде контекст өзгереді. Бүл білім берудід кез келген концепция- 
сын нығайтып, бекіте түсумен катар, оку барысында бір жағдайдан екінші жағдайга 
ауысуға мүмкіндік береді. Д әл ірек  айтқанда, сіз зорлық-зомбы лы ққа катысты түрлі 
бейнеойындарын ойнайты н болсаңыз, ойынга қатысы ж оқ жагдайлардың өзінде де 
сіз зорлық-зомбы лы қ пен агрессия туралы ойда болуыцыз мүмкін. Мыңдаган жас- 
тарды зерттеген Дж ентиле мен Дж ентиле88 зорлық-зомбы лы ққа қатысты бейнео
йындарды көп ойнайты ндар күиделікті өмірдің өзінде де агрессиялы ойдан арыла 
алмайтынын, басқа адамдардың әрекетін дұш панды ққа балайтынын ж әне жылдар 
өткен сайын бұрынғыдан бетер агрессиялы бола түсетінін байқаған.

Б ц ц а р а лы ц  ацпарат  ңц р а лд а р ы , порнограф ия ж әне әйелдерге  щатысты 
з о р л ы ц -з о м б ы л ы ц Ерлердің әйелдерге зорлы қ-зомбы лы қ көрсетуі -  бұл елдегі 
айрьщша назар аударарлық, көңіл алаңдататын аірессия. Соңғы 30 жылда89 жүр- 
гізілген ұлтты қ зерттеулерге сүйенсек, зорлау немесе зорлауға әрекеттену сияқты 
қылмыстың 60 пайыздан астамы ның бейтаныс адамдарга катысы ж оқ болумен ка
тар, негізінен, мұндай әрекегтерді қүрбан келіскен түргыда кездесіп отырған олар- 
дың жаңа таныстары жасайды екен. Бұған байланысты не айтуға болады?

Әйелдерді зорлау әрекеттерініц негізгі себебі ер адам «жоқ» деген сөзді бірден 
кабылдай алмайды, ал бұл олардың жыныстық толысу кезінде алған жацсақ «жы-
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ныстық білімдеріне» тікелей байлаиысты. Ж ы ны сты қ білім -  біздің мәдени ортада 
имплицитті түрде үйреиетііі әлеуметтік мінез-құлық үлгісі. Ж асөснірімдердің алған 
жыныстық білімі бойынша, әйел адам ер адамның қырывдаганыиа қарсы болады да, 
ер адам өзінің айткднынан қайтпайды.90 Осылайша, жоғары с ы н ы і і  оқушыларының 
арасында жүргізілген сауалнамада -  жігіттердің 95 пайызы, қыздардың 97 гіайызы: 
«Әйел адам «жоқ» деген кезде ер адам өзінің жыиыстық қалауын тежей білуі керек» 
деп жауаи бергеи. Алайда сауалнамага қатысқан оқушылардың жартысына жуығы 
әйелдің «жоқ» деуі шын монінде «жоқ» дегенді білдіре бермейді деген пікір айтқан.91 
Сойтіп, сауалнамаға катысушылардың пікірі бір жерден шықпады. Сондықтан осы 
мәселені зерттеген колледждер нақты бір ереже қабылдауды үйғарды. Аталмыш 
ережелерге сәйкес, қыз беи жіғіт кездесер алдында жыныстық қатынас пен оған қо- 
йылатын шектеулер жайлы жан-жақты талқы лап алуы керек. Ж ы нысты қ әрекет, 
түсініспеушілік және қыздардың аягы ауыр больш қалуына байланысты туындай- 
тын (кейде қайғылы жағдайлармен аяқталатын) проблемаларды еске алсақ, колледж 
әкімшілігінің бұл мәселеге аса сақтықпен қарағандығын түсінуге болады. Алайда 
бірқатар әлеуметтік сыншылар бүл шараны шамадан тыс қорқыныш йен гіаранойяға 
жол ашып, романгикаға кедергі келтіреді және жасгардың кездесуге деген ықыласын 
азайтып, оның орнына адвокат кеңсесіне бара жатқандай сезім туғызады деп, бүл ере- 
жемен келіспейтіндіктерін білдіреді.92

Соңғы бірнеше онж ы лды қта кісі зорлау қы лм ы сы ны ң көбеюі ғаламторда жы- 
ныстық қатынастардыц аш ық көрсетілуімен ты ғыз байланысты. Дүрыс па, бұрыс 
па білмеймін. Алайда соңғы жылдары қоғамымыз порнографияны емін-еркін жоне 
еш қысылмастан пайдалана бастады. Басыпда айтып өткеніміздей, кино мен теле- 
дидардан көрген зорлы қ-зом бы лы қ көріністері зорлы ққа бастаса, порнографиялы қ 
суреттер жы ны сты қ зорлауға алып келуі мүмкін бе? Бұл моселе ж ан-жақгы  тал- 
қыланса да, оны болжам ретінде қабылдау тым қарапайым болар еді. Расында да, 
қолдағы бар мәліметтерді зерттеп, саралай келе, порнография ж әне әдепке жат іс- 
әрекет мәселесімен айналысатын президент жанындағы комиссия: «порнография- 
лы к материалдар өздігінен ж ы ны сты қ қылмысқа, әйелдерге қарсы зорлыққа тағы 
да басқа қоғамға жат әрекетке бастамайды» деген қорытындыға келді.

Алдыңгы сөйлемдегі негізгі екпін «оздігінен» деген сезге түсіп түр. Яғни «өзді- 
гінеи» сөзі -  осы сөйлемнің кілті. Нил М аламут «Қылмысты іс-әрекеттерге порног- 
рафияның қандай да бір осері бар ма» деген сұрақтың жауабын анықтау үшін бір- 
қатар іргелі зерттеулер жүргізді.93 Аталмыш зерттеулердің барлығы бұл ретте пор- 
нографияныц еиіқандай зияны ж оқ екеиін, әйтсе де жыныстық порнография мен 
зорлықтан тұратын порнография әйелдерді ж ы нысты қ қатынасқа зорлап кондіруге 
итермелейтінін, бірақ мүндай іс-әрекет, ең алдымен, ер адамның агрессиялы мінез 
құлқымен тікелей байланысты екенін көрсетті. Осындай эснерименттердің бірінде 
Эдвард Доннерштейн94 сынаққа қатысып отырған еркектерге: (1) бастан-аяқ зорлау 
мен агрессиялы-эротикалық көріністен түратын; (2) агрессиялы корініс жок болга- 
пымен, эротикалық әрекеттер басым; (3 ) агрессиялы емес, эротикадан да алые үш
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фильмнің біреуін корсетті. Осы фильмдердің бірін көріп болғаннан кейін олар бұл 
зерттеуге қатысы ж оқ деп айтуга болатын келесі бір зерттеуге қатысты. Тәжірибе 
жүргізушінің серіктесі ер адамға немесе әйелге магынасыз буындарды үйретуі қажет 
болады. Тәжірибеге қатысушылар ер немесе әйел адам қате жауап берсе, оларды ток- 
қа соқтыруы керек, ал ток күшін өздері тацдай алады (шындығында, олар ешқандай 
даток берілмегенін білмеді). Нотижесінде зорлау көріністері бар фильмді көргендер 
әйел қателескен жагдайда ток күшінің ең жоғары разрядтарын қолданған.

Маламут та95дел осьшдай экспериментті жүргізіп, онда колледждің студент жі- 
гіттеріне екі эротикалы қ ф ильмнің бірін корсетеді. Бірінде ересек жүптың өзара 
келісіп ж ыныстық катынасқа түсуі көрсетілсе, екіншісінде, зорлау көріпісі бола
ды. Көрсетілім біткеннен кейін студенттерден жы нысты қ тақырыпта қиялдауды 
өтінген. Өз еркімен ж ы нысты қ қаты насқа түскендер жайлы фильмді көрген сту- 
денттерге қарағанда, зорлау көрінісі бар фильмді көргендердің қиялында зорлау, 
мәжбүрлеу тұстары көбірек болды. М аламут пен Ч ек96 жүргізген тағы бір экспери- 
ментте студенттерге ж ы ны сты қ зорлық-зомбы лы қты аш ық көрсететін фильм мен 
зорлық-зомбылық жене жы нысты қ актілер ж оқ басқа фильмнің бірін көрсетеді. 
Бірнеше күннен кейін сол студснттер жы нысты қ көзқарас сауалнамасын толтыра- 
ды. Ж ыныстық зорлы қ-зом бы лы қ көріністері бар фильмді корген еркектер әйел- 
дерге қарсы зорльіқ-зомбылықты бұрынғыдан бетер қүптайтындықтарын білдіреді. 
Сонымен қатар олар әйелдер зорлауға өздері итермелейді және одан ләззат алады 
деген сияқты кейбір аңыздарға сенетіні туралы жазған.

Ж алпы алғанда, зорлау жайлы аңызга сену ерлерге гана тән емес екеніп айта 
кеткен жон. Университетте жүмыс істейтін ойелдер арасында жүргізген сауална- 
мада М аламут пен опыц оріптестері97 әйелдердің көбі жы нысты қ күш көрсетуден 
ешқандай ләззат алмаса да, басқа әйелдердің ләззат алатынына сенетіндігін анык- 
тады. Аі-рессиялы порнографияны көрген еркектер жы нысты қ зорлау жайлы адыз- 
га бұрынғыдан да бетер сене түсетін сияқты. Алайда бұл аңыз біздіц ішкі, тамырын 
тереңге жайган сенім ж үйеміздің бір бөлігі бола алмайды. М ысалы, бір зерттеу ке- 
зінде98 порнографиялы қ тұрғыдан агрессиялы деп атауға болатып фильмді көрген 
колледж студенттерінің зорлау ж айлы  аңызга деген сенімдері арта түскен. Алайда 
фильм біткен соң оларга өткізілін жаткан тәж ірибе жайлы айтылады. Сол кезде 
олардың бұл аңызға бүрынғыдай сенбейтіндері байқалган.

Тожірибе нетижесі ойымыздан шыққан сияқты. Әйтсе де оган қуануға әлі ерте- 
рек. Өйткені нақты деректерден көріп отырганымыздай, порнографиялықсуреттер- 
ді немесе фильмдерді ұдайы көру эмоцияның жойылуына ж әне әйелдерге қатыс- 
ты зорлық-зомбылыққа немқүрайды қарауға алып келеді. Ж ы нысты қ қатынасты 
аз корсететін, әйтсе де аса қатыгез орекеттерге толы срессктерге арналған әдепсіз 
фильмдер -  қатыгез әрекеттер бейнеленбеген әдепсіз фильмдерден де қауіпті. Бір 
зерттеуінде студент жігіттерге арасына екі күн салып екі әдепсіз фильм көрсеткен 
Дэниэл Л инц пен оның әріптестері" олардың эмоциясындағы өзгерісті байқаган. 
Баскаша айтқанда, студенттердің екі фильм жайлы реакциясын салыстырған кезде,
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олардың фильмдегі зорлықш ы лды қ көріністеріне аса мән бермегенін ж әне фильм- 
де көрсетілетін әйелдермен катынас жасаудың әр  түрлі тұрпайы тәсілдерін айып- 
тамайтынын байқаған. Зерттеуш ілер әдепсіз ж әне өте әдепсіз порнофильмдердің, 
сондай-ақ жасөспірімдердің жы нысты қ қатынасы жайлы фильмдер ерлердің зорлау 
құрбандарына қатысты пікіріне тигізер әсерін салыстырып кореді. Екі күн өткен соң 
сынаққа қатысуш ылар сырт қараганда зерттеуге қатысы ж оқ сияқты  бір тәжірибеге 
қатысып, зорлауға қатысты сот ісін талқылайды ж әне зорлық қүрбаны мен күдік- 
ті жайлы пікірлерін білдіреді. Бүл жолы да әдепсіз фильмдердің еркектердің көз- 
қарасына қатты эсер еткеиі байқалады. Зорлы қ керінісі ж оқ порнография немесе 
жасөспірімдердің ж ы нысты қ қатынасы жайлы фильм коргендсргс Караганда, зор- 
лы қкатолы  әдепсіз фильм  көргендер сот id  кезінде зорлық қүрбаныпа айтарлықтай 
ж анаш ырлық танытпаған. Бұдан шыгар қорытынды, қогамымыздагы фильмдерді 
бағалау жүйесіндс нақтылық ж оқ ж әне мүндай бағалау жүйесі жұртш ылык ара- 
сында қате түсінік қалыптастырады: жыныстық актілер аш ық көрсетілгенімен, зор- 
лық-зомбы лы қ көрінісі ж оқ фильмдерге одепсіз деген бага беріп, X категориясына 
жатқызса, зорлық-зомбылықтан түратын корқынышты фильмдер R категориясына 
жатқызылып, олардың кері әсері дәлелденсе де, ешқандай шектеу қойылмай, бар- 
лы к адамдарга еркін көрсетіліп жүр.

Қорытыпдылай келе айтарымыз, порнографиялы қ фильмде болсын, қорқы- 
нышты фильмде болсын жы нысты қ қатынас пен зорлық-зомбылықтың катар 
көрсетілуі бұқаралық ақгіарат құралдары арқылы таратылатын зорлық-зомбылық 
насихатынан кем эсер етпейді. Соның салдарынан агрессия күшейіп, адамдар көп 
жағдайда зорлық-зомбы лы ққа кешіріммен қарай бастайды. Зорлық-зомбылықка 
толы фильмді көрудіц (порнограф иялы қ болсын, басқасы болсын) катарсистік әсе- 
рі болмайды, керісінше, мұндай фильмдер агрессиялы эрекетке бастайды. Цензура 
енгізуге өз басым қарсы болсам да, зерттеу нәтижесі бұқаралык ақпарат құралдары 
жайлы шешім қабылдаушыларды а.ддагы уақытга ойланып әрекет жасауға итерме- 
лейді деп үміттенемін.

Зорлы ц-зом бы лы к, сат ы ла  м а ?  Осы тарауда айтып кеткепіміздей, телешоу - 
лардың жартысынан көбінде зорлы қ-зом бы лы к корсетіледі. М ұның себебі айқын: 
телепродюсерлер мен ж арнама агенттері зорлы қ-зомбы лы қ оқигаларын корсету 
арқылы көреременді көбірек тартып, өнімдерімізді тезірек өткіземіз деп ойлайды. 
Алайда бүл -  қаге түсінік. Мені қате түсініп қалмаңыздар. Зорлы қ-зомбы лы ққа 
толы шоуларды ешкім білмейді деп отырганым жоқ. Кез келген америкалы к зор- 
лық-зомбы лы қты ң теледидардан насихатталуына келіспейтін болар. Алайда олар 
мүндай фильмдерді немесе хабарларды коре береді. Солай екені рас. Б ірақ бүл 
«зорлық-зомбы лы қсатылады» дегенді білдірмейді. Қалай болғапдадаж арнам аны ң 
мақсаты -  өнімді сату. Қандай да бір ш оу-бағдарламаның адамды психикалық күй- 
зеліске алып кслуінің нәтижесінде демеушінің өнімі ұмытылып кетсе не болар еді? 
Адамды психикалық күйзеліске алып кслетін ш оу-багдарлама кезінде жариамала- 
натын демеуші компания өнімінің көрермен назарынан тыс қалмасына кім кепілдік
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бере алады? Адамдар өиімнің атын есіне сақтамаған жағдайда, ол зат сатылмайды. 
Зерттеулер көрсеткендсй, жьш ы стық қатынас пен зорлық-зомбы лы қты ң адамдар 
назарын оздеріне аударатындығы сонш алық -  жарнамаланып жатқан онімге ешкім 
көңіл бөле қоймайды.

Мысалы, Брэд Б у тм а н  мен Анжелика Б оначи100 адамдарга зорлық-зомбылық- 
ты, ж ы нысты қ қатынаеты, сондай-ақ бейәдеп көріністерді теледидардан көруге 
мүмкіндік береді. Әрбір бағдарламада тогыз жарнама болған. Ш оуды көргеннен 
кейін көрермендерден жарнамада көрсетілген брендтерді еске түсіріп, оларды су
пермаркет сөрелері бейнеленген суреттен көрсстуін сұрайды. Ж иы рма торт сағат 
откеннен кейіп оларга қоңырау шалып, көргендерін еске түсіруді сүрайды. Бейта- 
рап (зорлы қ-зомбылықсы з, жы ны сты қ қатынас аш ық көрсетілмейтін) шоуды көр- 
ген адамдар зорлы қ-зомбы лы ққа толы немесе ж ыныстық қатынас аш ы к корсетіле- 
тін шоуды корген адамдармен салыстырганда, өнімдерді есгсрінде жақсы сақтаған. 
Ф ильмді көре салысымен де, көргеннен кейін 24 сагат өткеннен кейін де барлық 
жастагы ерлер мен әйелдер тура осындай нәтиж е көрсеткен. Зорлық-зомбы лык 
пен ж ы нысты қ қатынас корермендердің есте сақтау қабілетіне кері эсер етеді. Сон- 
дықтан жарнама жасауш ылардыц зорлық-зомбы лы қсыз көрсетілімдерге демеуші- 
лік жасағаны орынды.

Қ огам  н а за р ы н  а у д а р у  м ацса т ы н д а гы  агрессия . 1992 жы лғы Лос-Андже- 
лестің оңтүстігінде болған бүліктен кейін АҚІІІ президенті болған оқигага қат- 
ты алаңдайты ны н ж оне ж ұмы ссы здарға көмек көрсетін, жаңа ж үмы с орындарын 
аш атынын мәлімдеді. Осы бүлік болмаған ж агдайда президент ж ергілікті жүмыс- 
сыздарға осынш алыкты көңіл болер ме еді? Адамдарға немқұрайды қарайтын 
қогамда қысымга ұш ыраған азш ы лы қ қолында билігі бар үстем тапты ң көңілін 
аударудың ең экснрессив әдісі ретінде агрессиялы қ әрекетке жүгінеді. Уоттста, 
Д етройтта немесе Лос-А ндж елестс болған көш е толқулары ны ң көп жылдар бойы 
бай адамдарга А Қ Ш -тағы  саны аз этникалы қ жоие нәсілдік топтарды ц ауыр жағ- 
дайына көңіл болу керек екеніи ескертіп отырды. Н ью -Й орктің  Аттика түрме- 
сінде болган қанды кыргын түрмені реформ алау ш араларын жеделдетуге алып 
келгенін еш кім ж оққа ш ығармайды. М ұндай нәтиж енің  қүны адам өмірімен оте
лу! керек пе? Мен бүл сүраққа ж ауап бере алмаймын. Б ірақ  әлеум еттік психолог 
ретінде, «зорлықты туғы затын ж ағдайды  озгертсек, зорлы қты  да тоқтата аламыз» 
деген пікірдің қате екенін (қайта-қайта) ай гқым келеді. Зорлы қ зорлы қгы  туғы- 
зады. М үны ж ауы на қарсы ш ыққан құрбаниы ң әрекетінен гана емес, бар кінәні 
дүш иандары иа аударып, оз әрекетін  ақтан алғы сы  келетін, осы лайш а оларга кай- 
та ш абуылдау мүмкіндігіне қол ж еткізетін  қы лм ы скердің арам ойынан да байқау- 
га болады.

«Соғысты тоқтатагын -  согыс, ал әділетсіздіктің жолын кесетін әрекет -  бү- 
лік» деген түжырыммен келісуге болмайды. Керісінше, агрессиялы мінез-құлық 
агрессиялы көзқарасқа алып келеді, ал мүның соңы агрессиялы іс-әрекетке үласуы 
гажап емес. Сондықтан біз балама шешімге қол жеткізуіміз қажет. М інез-құлық-
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тың агрессиялы емес формасы қақтыгыс туғызбай-ақ, әлеуметтік қиындықтарды 
шешуге комектесуі мүмкін. 1930 жылдары Үндістандағы ағылш ындарға қарсы 
күресте Гандидің қалай жеңіске жеткенін есімізге түсіріп корейік. Котерілістер, 
бойкот ж ариялау мен азаматты қ тортіпсіздіктер екі ел азаматтары ның арасында 
жік туғызбастан-ақ, британдық биліктің жойылуына алып келді. Отырып карсы- 
лы қ корсету, бойкот ж ариялау сияқты зорлықсыз стратегияларды М артин Лютер 
Кинг, Сезар Чавез ж әне тагы да баска қотам кайраткерлері ж ақсы  қолдана білген. 
Сондықган мен Л орен Эйслидің: «Адамдар! Бір-біріңе мейірімді болыңдар! Сыпа- 
йылы қ сақтацдар!» деген үндеуін қолдар едім. Бұган коса айтарым, адамдар озара 
қарым-қаты наста сабырлық, төзімділік танытса, әділетсіздікке көз жұма қарамаса 
екен деймін; олар бір-біріне сснсе ж әне бір-бірін сүйсе екен деймін; әділетсіздікке 
қарсы тұрып, ереуілге шықса, шеру өткізсе екен деймін. Қатыгездікке қарсы кү- 
рессе деймін. Көптеген тәжірибелерден байқағаиымыздай, қатыгездікті қалатан 
уақытымызда ауыздықтай алмаймыз. Қатыгездік -  кез келген уақы тта ашып-жаба 
салатын су қүбыры емес. Зорлық-зомбы лықты азайту жолын іздеу керек. Тыгы- 
рықтан іиығар бір тана жол -  осы. Зерттеу нәтижелері соны дәлелдеп отыр. Ал біз 
болсақ, агрессиялы әрекет кезіндегі фрустрацията әкелетін әділетсіздікті азайтуға 
тырысуымызды қояр емеспіз.

Зорлық-зомбылықты азайту жөнінде
Осы уақы тқа дейін біз көбінесе агрессиялы мінез-құлықты күш ейтетін факторлар 
жайлы сөз қозғадык. Агрессияга бейімдігімізді азайтуды өзімізге мақсат етіп қой- 
сақ, жетістікке қалай жетуге болады? 1970 жылдардың басында Амсрикадағы пси- 
хологтер ассоцияциясы ны д бұрынгы президенте «Әлемдегі зорлық-зомбылықты 
азайтудыц бір тәсілі -  қаталдыққа карсы дәрі жасау» деген ой айтты. «Ж үректі 
жұмсартатын мүндай дәрілерді ұлт басш ыларына беру керек» деген үсыныс жа- 
сады.101 О ны ң бұл ниетін түсінуге болады. Тіпті көңіл толқы тарлы қ ізгілікті ниет 
дер едім. А лайда доріні қолдаиуш ылардыд пиғылын, ой-ниетін өзгертпейінше, қа- 
тыгездікке қарсы дәріден еш пайда болмас еді. Өйтксні хим иялы қ препараттар көп 
жагдайда психологиялы қ продестерді өзгертуге дәрменсіз. Ж ігерлі, жасампаз, ба- 
тыл және іскер қасиеттерге ие биязы, тыныштықты қалайтын адамдар (Альберт 
Эйнштейн секілді) -  ф изиологиялы қж әне психологиялы қ күш тердід бірігуі арқы- 
лы және туа берілген қабілеттер мен жүре берілген құндылықтардың нәтижесінде 
бой көрсетеді. Х им иялы қзатты ң  осындай нәзік нотижеге қол жеткізуін көз алдыңа 
елестетудід өзі мүмкін емес. Сондай-ақ адам м інез-құлқын хим иялы к препараттар- 
мен ретке келтіру О руэлл қорқыныш ын еске түсіреді. М үндай әдістерді қолдануды 
біз кімге сеніп тапсыра аламыз?

Бұл мәселенід шешімін табу о дай болмас. Әйтсе де осыгаи дейінгі зерттеу мате- 
риалдарына сүйене отырып, мәселенің шешімін табуға көмегі тиер мүмкіндіктерді 
қарастырып корелік.
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Таза а ц ы л . Агрессиялы әрекеттер салдары нан пайда болатын кауіп-қатер мен 
қайгы-қасіретті сипаттайтын, логикаға ңегізделген ж әне ақылға қонымды аргу- 
менттер ж иы нты гы н ж асай алаты ны мы зға толы қтай сенімдімін. Мен осы дәлел- 
дердің дұрысына к ө і і  адамның көзін ж еткізе аламын. М әселен, соғыстың адам 
баласына тек қайгы -қасірет әкелетініи , ал еш уақы тта зорлы қ-зомбы лы ққа жол 
беруге болмайты нын елдің бәрі біледі. Соган қарамастан, өмірде агрессиялы әре- 
кетке тыйым болмай түр. Т іпті агрессия болмауы керек деп ойлайтыи адамдар- 
дың өздері де, бұл іс-әрекетін ің  еш қандай ақы лға сы ймайты ны на әбден көздері 
жеткеише, агрессиялы  м інез-құлы қ корсете береді. А ристотель шамамен 2000 
жыл бұрын айтыи кеткендей, көи адам рационалды дәлелге сене бермейді, «се- 
бебі білімге негізделген долелді санага сіңіру қажет, алайда санасында саңылауы 
жоқ адамдар да толып ж аты р».102 Сондай-ақ, агрессияны бақылау мәселесі адам 
өте кіш кентай кезде, ерте балалы қ ш ақта пайда болатыи мәселелер қатарына жа- 
татындықтан, логикалы қ дәлелдердің айтарлы қтай мәні ж оқ екені белгілі болды. 
Осыган байланы сты  әлеум еттік психологтер сендірудіц баламалы тәсілін  табуды 
көздеді. Бұлар, негізінен, балалар үшін ойластыры лған тәсіл болганымен, мүны 
ересектерге де қолдануга болады.

Ж а за л а у . Қарапайым азаматтардың көзқарасы тұргысынан алып қарасақ, аг
рессияны ауыздықтаудың ең дұрыс жолы -  жазалау. Егер адам үрлық жасаса, бі- 
реуді сабаса немесе өлтірсе, оган қолданылатын жаза -  сол адамды тұтқындау, кей- 
бір жагдайда тіпті өлім жазасына кесу. Егер жас қыз өз ата-анасына, агалары мен 
сіңілілеріне немесе қатарластарына қарсы агрессиялық іс-әрекет жасайтын болса, 
біз оны жазалай аламыз, айқайлагі ұрса аламыз, кейбір мүмкіндіктерінен айыра 
аламыз немесе кінәсін мойындата аламыз. Оны жазалай отырып: «бүл енді өзіне 
сабақ болады, осыдан кейін ойланады, мұндай әрекеттерін екінші рет қайтала- 
майды», -  дейміз. Сондай-ақ «жаза неғұрлым қатты болса, нәтижесі де соғұрлым 
жақсы болады» деп ойлаймыз. Алайда бұл сонш алықты оңай емес. Қатаң жаза тек 
уақытша эсер етеді және оны байқап қолданбаса, болашақта кері нәтиже беруі мүм- 
кін. Ата-аналар мен балалардың күнделікті өмірін бақылау иәтижесінде мынаны 
байқадық: қатаң жаза қолданатын ата-аналардың балалары да агрессиялы болып 
өседі немесе ер жеткен кезде олар өздерінің жеке немесе саяси мақсаттарына жету 
үшін күш жүмсау одістерін колданады.103 Әдетте олар мұндай әрекеттерді үйден 
тыс жерде, өздерін жазалайтын адамдар ж оқ кезде жасайды. Дегенмен өмірден 
алыиган бүл зерттеулер көңілге аса қона бермейді. Агрессиялы әрскеті үшін ж аза
лау -  баланы да агрессиялы етеді дегенмен келісу қиын. Қатац жазалауга жүгінетін 
ата-аналардыц оздері де агрессиялы және катал адамдар болуы мүмкін. Демек, ба
лалар да ата-аналарының мінез-құлқын қайталап отыр. Ш ындыгында, балаларына 
мейіріммен қарап келген ата-аиа баласын ф изикалы қ тұрғыдан жазаласа, балалар 
ата-анасы ж оқ кездің өзінде де солардың айтқанымен жүруге күш салады. Сондай- 
ақ баласымен салқын қарым-қатынаста болған ата-ана баласын ф изикалы қ тұр- 
ғыдан жазаласа, ата-ана ж оқ жерде бала олардың айтқанын орындамайды. Демек,
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баламен жақсы қарым-қатынас жасай білген ата-ананың ақылмен қолданған жаза- 
сының өзіндік пайдасы бар.

Ж азаны ң тиімділігіне қаты сты маңызды ф акторларды ң бірі -  қаталды қ және 
балаға шектеу жасау. Қатаң ж азалау немесе қатты шектеу ф рустрацияга бастауы 
мүмкін. Себебі ф рустрация -  агрессияға алып келетін аса маңызды себептердің 
бірі, сондықтан, агрессияны ц алдын алгыңыз келсе, ф рустацияға бастайтын тәсіл- 
дерді қолданудан аулақ болғаныңыз дұрыс. М ұны Роберт Хэмблин мен оның өріп- 
тестері104 оз зерттеулерінде жан-ж ақты  дәлелдеп берді. Аталмыш тәж ірибеде мү- 
ғалімдер шсктен тыс белсенді балаларды кейбір мүмкіндіктерден айыру аркылы 
жазалаған. Н ақты рақ айтсақ, балаларға жетондар берген. Балалар бүл жетондарды 
кейін өзіне ұнайтын заттарға айырбастай алатын болтан. Ал шектен тыс белсенді 
бала агрессиялы м інез-қүлы қ корсеткен сайын балаға берілген жетондарды алып 
қойып отырған. Аталмыш әдісті қолдантан аралы қта оқуш ы лардыц агрессиялы 
орекеті екі есе кобейгеп. Бүл -  ф рустрацияны ң өскенінің дәлелі.

Ал еліміздегі жазалаудың осындай қатаң түрлері қолданылатын түзету меке- 
мелері, ягни түрмелердегі жагдай қандай? Қылмыскерлерді гүрмеге салу олар- 
дың болаш ақта қы лмы сты қ әрекеттерден бойларын аулақ үстауына себебін тигі- 
зеді деп ойлаймыз. Ә йтсе де осылай болатынына көзімізді жеткізетіндей, нақты 
фактіге негізделген дәлелдер өтс аз.105 Ш ындығында, аталмыш  зерттеу көрсетіп 
отырғандай, түрмеге ж абудыц кері әсері бар екен. А лайда оның нақты салдарын 
анықтау оңай емес. Түрмедегі адамға өте көп ф актор эсер ететіндіктен, түрменің 
сол адамға тигізген әсерін бөліп корсету мүмкін емес. Түрмедегі қаталды қ бола- 
шақта жасалуы мүмкін қы лмысқа ж ол аша ма немесе олардыц түрмеге қайта түсуі 
қылмысты дағдылы іске айналды рып алуымен байланысты ма? Бұл сүраққа үзіл- 
ді-кесілді жауап беру мүмкін емес. Ә йтсе де тәж ірибе бостанды ққа шығарылған 
қылмыскерлердіц болаш ақта қылмыс ж асамайтынына кенілдік бере алмайтынын 
көрсетті. Зерттеуш ілер қы лмыс жасағандарды түрмеге оқш ау камау ж азасы н ка- 
растырған Ж оғары Сот ш еш імінің комегімен бірінші тәжірибені жүзеге асырды.10(і 
1963 ж ы лы Гидеонның У эйнрайтқа қарсы козгаган ісінен кейін қорғауш ысы жоқ 
адамды қылмыс жасады деп айыптауға болмайды деген шешім қабылданып, нәти- 
жесінде Ф лорида түрмесінде жатқан көптеген сотталуш ы жазалары н толы қ өте- 
мей, уақытынан бүрын бостанды ққа шыгарылды. М ерзімінен бұрын босатылған- 
дар мен түрмеде қалғандардың арасындағы бірден-бір а й ы р м аш ы л ы қ - түрмеден 
босағандардың сотта қорғауш ылары болмаған. Осылайш а, зерттеуш ілер уакыты- 
нан бүрын босатылғандар мен жазасын толы қ өтеп, «түзеліп шығуы» қажет екі 
топты салыстыра алды. Нотижесінде екі топ арасындағы таңғаларлы қ айырмаш ы- 
лықты анықтады: мерзімінен бүрын босатылгапдармен салыстырғанда, мерзімін 
толы қ өтеп ш ыққандардың түрмеге кайта түсу ықтималдығы екі есеге көбейген.

Сонда қалай? Бұл қатаң жаза қылмыстың қайталануына кепілдік бермейді де
ген сөз бе? М үлдем олай емес. Зерттеулер үзақ уақытқа түрмеге қамау -  түрмеден 
ш ыққандардың болаш ақта қай га қылмыс жасамайтынына кепілдік бермейтініне
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нақты дәлелдер келтіргенімен, мұндай қатаң жаза бүрын сотталмағандардыд қыл- 
мысқа баруына тосқауыл бола алатындығын жоққа шығара алмайды. Демек, жаза- 
дан қорку оларды заң  бұзудан сақтап қала алады.

Осылай болуы әбден мүмкін. Ә йтсе де мен мұның жүзеге асуы екіталай деп 
білемін. Әдетте қатаң ж аза қолданылған соң, заң  бұзушы заңға мойынсүнады. 
Алайда сотталған адам ны ц м інез-қүлқы  өзгере қоймайды. Мсн мүны жақсы біле- 
мін. Адамдарда агрессиялы  емес м інез-қүлы қ қалыптасты ру үшін оларды ң бойы- 
на бала кезінен-ак, агрессиялы  м інез-құлы ққа қарсы құндылықтарды сіңіре білу 
қажет. 5-тарауда ж ан-ж ақты  талқы ланған екі экспериментте Д ж онатан Ф рид
ман да, М еррилл К арлсм ит те107 жас балалар үшін қатаң жазадан гөрі жеңіл жаза 
тиімдірек екенін дәлелдеді. Қатаң бақы лана отырып жүргізілген эксперименттер 
орнымен қолданы лған ж аза (қатаң  ж азалау емес) агрессияны ң алдын алатынын 
дәлелдеп берді.

Тәжірибе былай жүргізіледі. Анасы үлын: «кішкентай қарындасыңа күні көр- 
сетіи, жылата беруіңді қоймасаң, жазалаймын» деп қорқытады. Егер анасы осы 
айтқанын орындаса, ұлы диссонаисты күйді бастан өткерсді. О ның «қарындасыма 
тиіскім келеді» деген ойы мен «қарындасымды ұруға озіме тыйым саламын» деген 
ойы бір-біріне қайшы келеді. Оны қатты қорқы гқан болса, онда оның қарындасына 
тиісуден бас тартуы на жеткілікті себен бар. О л мына сөздерді айтып, өзін сендіру 
аркылы қайш ылы қты азайта алады: «Қарындасымды ұрмауымның себебі, егер оны 
үрсам, өзім де таяқ  жеймін; бірақ мен оны борібір ұрғым келеді». Ал анасы қатаң 
жаза қолданбай-ақ, оның агрессиялы қылыгына тосқауыл қоятын жеңіл жаза қол- 
данатын болып шешті делік. Бұл жағдайда ол аыасынын қорқытуын қайшылықты 
азайтудың бір жолы ретінде қолдана алмайды, яғни  ол «қарындасымды үрсам, мені 
де ұрады» дей алмайды, өйткені бұл ш ындыққа жанаспайды. Енді ол қарындасын 
ұрмауының себебін қалай түсіндірерін білмей қиналады. Өйткені мұны түсіндіре- 
тіндей сыртқы себеп жоққа тән; сондықтан ол қарындасына қол жүмсамау себебін 
басқашатүсіндіріи беруі керек. М ысалы, ол: «бұдан әрі қарындасымды үрғым кел- 
мейді» деуі мүмкін. Осы сөзі арқылы ол соңғы күндердегі міпезінде пайда болған 
өзгерістерді түсіндіріп береді, сондай-ақ оның бұл сөзіне қарап, «бұдан былай қа- 
рындасымды ұрмаймын» деген ойга іштей бекінгенін де байқаймыз. Б із үшін ең 
маңыздысы -  осы. Қысқасы, оныц бойында контраірессиялы  құндылы қ қалыгіта- 
сады. «Біреуді ұру ж ақсылыққа анармайды және бүл адам қызыгатындай іс емес» 
дегенге ол өзін сендіреді.

Бұл тәжірибе мектепте де қолданылып, жақсы нәтиж е беріп жүр. Норвегия 
мектебінде қызмет істейтін Дэн О лвейс108 мұгалімдер мен мектеп әкімшілігіне кі- 
нәлілерді ж азалаудьщ  катац емес жолын таңдауды үйрету арқылы мектептегі бүза- 
қылықты 50 пайызга кысқартты. Бүл тәжірибе -  агрессиялы әрекетті жеңіл жаза 
қолдану әдісімен уақытында ауыздықтаган жагдайда жеке бас қүндылықтары әлі 
қалыптаса қоймаған балаларда агрессияга деген жек көруш ілік сезімі қалыптаса- 
тындығын көрсетті.

243



Кепке ұмтылган жалгыз. Әлеуметтік психологияға кіріспс

А грессиялы  цлгілер д і ж а за ла у . Ж азалауды ң тағы бір түрі -  басқаны жазалау. 
Қ и ы і і  жағдайга тап болган адамды көрсету арқылы баланыц агрессиялы қылықта- 
рын азайтуга болады деген пікірлер бар. М ұпдагы пікір бұл көрініске куә болган 
адамдар өздерінің мінезі үшін жанама түрде жазаланумен катар, болашақта мүндай 
әрскеттен аулақ болады дегеиге саяды. Өткен тарихымызға көз жүгіртсек, көпші- 
лік алдында дарга асу мен дүре согу жазаларын осы теорияны жақтауш ылар іске 
асырған болуы мүмкін. Ол қаншалықты нәтиж елі болды? Ш ынайы омірден алын- 
ган көптеген мәліметтер бұл теорияны жоққа шыгарады. Мысалы, заңның орын- 
далуын бақылау ісімен айналысатын президент жанынан қүрылған к о м и с с и я і і ы ң  

пікірінш е,109 өлім жазасы адам өлтіру ф актілерінің санын азайтпайды. Сонымен ка
тар күнделікті емірде болып жатқан жагдайларга сүйенс отырып, бұкаралық ақпа- 
рат құралдары агрессиялы адамдардың жазаланып ж атқаны на карамастан, оларды 
жиі көрсетеді. Бүл адамдарды қылмыскерлермен ниеттес болуға әкеледі.

Сырттан бақыланып жүргізілген эксперименттер кезінде балаларға агрессия
лы әрекеті үшін жазаланган немесе мақгау алган адам жайлы ф ильм  көрсетеді. 
Содан соң балаларға осы ф ильм де корсетілгендей, агрессиялы мінез танытуга 
мүмкіндік беріледі. Зерттеу нәтижесі мынаны корсетті: агрессиялы кейіпкер ма- 
дақталған фильмді корген балалар агрессиялы іс-әрекетке көбірск барган; ал бас 
кейіпкер агрессиялы іс-әрекеті үшін жазаланган фильмді көрген балалар агрессия
лы қылықтардан бойларын аулақ үстауга ты рыскан.110 Осыган дейін айтып откені- 
міздей, агрессиялы кейіпкер жазаланган фильмді корген балалардың агрессиялык 
деңгейі агрессиялы кейіпкер жазаланбаған да, мадақталмаған да фильмді көрген 
балалардан томен болган. Б із үшін ең маңыздысы, кейіпкер агрессиялы әрекеті 
үшін жазаланбаган филь.мді көрген балалардың агрессиялы қ деңгейі күшейіп, ал 
кейіпкер агрессиялы әрекеті үшін жазаланган фильмді корген балалар агрессиялы 
әрекеттен аяқ  тартуға тырысатыны белгілі болган. Басқаш а айтқанда, бүл зерттеу- 
дің басты қорытындысы, мадақталган агрессорды бақылау баланыц агрессиялыгын 
күшейтсе, агрессордың жазаланғанын кору баланың агрессиялы әрекетін азайтаты- 
нын көрсетеді; бірақ қандай да болсын, агрессорлық әрекет туралы фильм  көрудің 
баланың агрессиялыгын азайту-азайтпауы белгісіз. Ең дүрысы, балаларға мұндай 
агрессиялы жағдайды корсетпеу керек. Бүқаралы к акпарат құралдарында зорлык- 
зомбылықты корсету мәселесі талқы ланған бұл зерттеудің маңыздылығына ешкім 
шек келтірмесі анық.

Б а л а м а  м ін е з-ц ц лы к , ц л г іл е р ін  м а д а ц т а у .  Б алан ы ң  агресси ялы гы н  азай- 
туды ң тағы  бір ж олы  мынау: б ала  агресси ялы  м інез көрсеткен кезде оған көңіл  
аудармай, керісінш е, агресси ял ы  емес әрекетін  м адактау  керек. Бүл тәсіл -  «кіш- 
кентай балалар (сондай-ақ үлкен адамдар да) коп жагдайда оздеріне назар аударту 
мақсатында агрессиялы әрекетке барады» деген болжамға негізделген. Ең қызыгы, 
кей жагдайда агрессиялы әрекет мақтан-мадақ үшін жасалады. «Інімді үрган са- 
йын анам маган кобірек көңіл бөледі. Сондықтан осы әрекетті қайталай беремін» 
дейтін бала -  осының бәрін анасының назарын озіне аудару үшін жасап отырганы
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түсінікті. Пол Браун мен Роджерс Э ллиот111 мынадай эксперимент жүргізді. Бала- 
бавдиа тәрбиеш ілеріне балалар тарапынан болатын кез келген агрессиялы эрекетке 
мэн бермеу тапсырылды. Керісінше, бір-біріне күш корсетпей, ойыпшықтарын ор- 
таға салып, тату-тәтті ойнаған балаларга ерекше көңіл бөлу қажет екені ескертіл- 
ді. Б ірнеш е аптадан кейін балаларды ң агрессиялы орекетінің азайганы байқалган. 
Ж ан-ж ақты  зерттеу жасай келіп, Джоэл Д авид112 фрустрацияның агрессияга алып 
келмейтіндігін корсетті. Агрессияны болдырмаудыц бір жолы мынау: алдын ала 
өтетін тренинг кезінде жағымды м інез-қүлы қ мадақталуы тиіс. Сонда балалар да өз 
бойында осындай мінез қалыптастыруға ұмтылады. Бұл зерттеуде балаларды торт 
топка боліп ойнатады. Кейбір топтагы балаларды жақсы мінез-құлқы үшін мақта- 
са, басқа тонтағы балаларды агрессиялы ж әне бәсекелестік мінезі үшіп мақтайды. 
Содан сон әдейі балаларды ң ш амы на тиеді. Оларга қызықты фильмдер көрсетеміз 
деп уәде береді. Эксперимент жасаушы адам фильм корсете бастаган кезде бала
ларга комгіит таратып береді. Б ірақ бірден жеп қоймай, кейінге сақтап қоюларын 
сүрайды. Осы кезде күтпеген жагдай болады. Эксперимент жасаушы адам ен қы- 
зы к жеріне келгенде, фильмді тоқтатып, балаларга берген кәмниттерін қайтарыи 
алады. Осыдан соң балаларга емін-еркін ойнауға рұқсат береді. Өздерініз де байқап 
отырган боларсыздар, осының барлыгы -  агрессиялы іс-қимылға бастайтын аран- 
датуш ы әрскет. Соған қарамастан, жақсы мінез-қүлық дагдыларыпа үйренген бала
лар басқаларына қараганда сабыр сақтап, өздерін үстай білген.

Бүл тәж ірибе ш ынымеп-ақ көңілге қонымды. Бүл жерде мен оз пікірімді айтып 
өткім келеді: қазіргі қоғамда балалар озге адамдармен арада туындаған мәселелерді 
шешу кезінде немесе ашу-ызасы келген жағдайда агрессиялы тәсілден горі конст- 
рукциялы  әрекетті таңдайды деп күту аңгалдық болар еді. Себебі біздің қогамда 
қайш ы лы қ пен фрустрацияны зорлы қж асау  жолымен шешу кеңінен таралып қана 
қойған жоқ, сонымен катар ерекше багаланады да. Арнольд Ш варценеггер, Джеймс 
Бонд сияқты кейіпкерлер үлгі түтатын бейнеге айналды. Кекшіл ковбой, қалалық 
полицей, кәсіпқой боксшы, терминатор немесе керемет қызықты тәсілдер арқылы 
адамдарга соққы беретін қүпия агент тәрізді кейіпкерлерге қарап, біздің балала- 
рымыз қоғамымыздың басты құндылы қтары туралы ой түйіп, соларга қарап бой 
түзейтін болды.

Өмірде кездеспей түрмайтын қиындықтардың бәрі тек зорлы қ жолымен ше- 
шілетін кино ж әне бейнефильмдерді айтпағанда, теледидардағы кешкі жаңалық- 
тардың өзі де зорлы қ-зомбы лы қ жайындагы хабарларга толып кетті. Үлкендердің 
қандай мәселені де күш корсету тәсілімен шешетінін білген балалардың осындай 
фильмдер мен телехабарлардан қандай корытынды шыгаратындыгы ешкімді таң- 
ғалдырмауы тиіс. Тіпті кептеген балалар мүндай мәселелерді шешудің ақылға қо- 
нымды, баламалы ж олдарыпың бар екенінен де бейхабар. Балаларымыз ер жеткен 
кезде өмірлік мәселелерді еш қаидай зорлық-зомбылықсыз, ақылға жүгініп шеш- 
кенін қаласақ, осы тәсілді үйрететін арнайы тренингтер өткізіп, олардың бойында 
әр  нәрсені сабырмен пайымдап, бейбіт жолмен шешу дағдыларын қалыптастыруы-
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мыз керек. H ere мұндай тренингтерді үйде де, мектепте де ұйымдастыруға болмай- 
тынын түсінбеймін.

А грессиялы  ем ес ц лг ілер д іц  цат ы суы . Агрессиялы әрекеттің алдын алудың 
бір жолы -  мұндай орекеттің орынсыз екенін үнемі еске салып отыру. Бүл жағдайда 
әлеуметтік тәсіл де тиімді нәтиж е береді. Яғни осындай қиындықтар туындаганда, 
бәрін ақылмен пайымдап, барлы қ мәселені бейбіт жолмен шешетін жандарды үлгі 
етуіміз керек. Роберт Бэрон мен Ричард Кепнердің113 зерттеуінде баска адамдарға 
тіл тигізген бір адамды келесі бір адам токқа соқтырады. Осы тәжірибеге қатысқан 
үшінші адампың соққысы кейде қатты, кейде орташа болады. Сонымен қатар бүл 
тәжірибеге бақылау тобы да қатысады. Б ірақ олар токқа соқтырылған адамды көр- 
мейді. Бұдан кейін сынаққа қатысушыларға өздерін токқа соқтырган адамды жаза- 
лауга мүмкіндік беріледі. Бақылап отырғандарга Караганда, өздері токқа согылғандар 
оны өзінен қатты жазалаған, ал токқа әлсіз соғылғандардың жауабы да әлсіз болған. 
М әселенің мәнісін түсініп отырған боларсыздар. Кез келген әрекет сияқты агрес
сиялы мінез-құлықты да белгілі бір жүйеге салуға болатынына оқырманымыздың 
да көздері жеткен шығар. Болған жайдың мәнісін түсінбей жатса, адамдар мұның 
анық-каныгын басқалардан білуге тырысады. 2-тараудағы жоғары дәрежелі шенеу- 
ніктермен бірге түскі ас ішіп отырып, сіздің қатты кекіргеніцізді еске түсірейік. Бұл 
қылығыңызға достарыңыз қатты ренжіді немесе ашулапды делік. Екінші бір жагдай- 
да жаныңыздағылардың барлығы сізді зәбірлеген адамға қар лақтырады. Солардың 
істегенін істеп, сіз де оған қар лақтырасыз. Егер жаныдыздағы адамдар басқалармен 
агрессиялы түрде сойлессе, сіз де солай сөйлесесіз. Өкінішке қарай, сіздің тобыңыз- 
дың мүшелері өзіңізді жәбірлеген адампың басына әдгір таяқ орнатса, сіздің де солай 
істеуіңіз әбден мүмкін.

Б асқа  ад а м д а р т  цат ы ст ы  эм пат ияны ң пайда болуы . Келесі жағдайды елес- 
тетіп коріңіздер: қозгалысы көп жол қиылысында, бағдаршамның алдында автокө- 
ліктердің үзын тізбегі түр. Ж асыл түс жанды. Алдыңгы келік 15 секундқа богеліп 
қалды. Әрі қарай не болады? Эрине, жан-жақтан белгі берген дыбыстардан құлақ 
түныи кетеді. Қиылыста түрып қалган колікке жүруге болатынын ескертетін жай 
ганады бы стықбелгі емес, адамдардыңбөғеліп қалған жүргізушіге деген ашу-ызасын 
танытатын үзақ және үздіксіз дыбыстары. Әсіресе богеліп қалган көліктің артында 
түрган көлік жүргізушісінің дыбыс белгісі ерекше қатты шыгады. Басқалардан гөрі 
ашулы екені байқалып түрады. Бақыланган эксперименттердің 90 пайызы осыны 
анықтады. Осы гәжірибенің жалгасы ретінде тагы бір эксперимент жүргізіледі. Баг- 
даршам қызыл түсті көрсетіп тұрған кезде бірінші ж әне екінші көліктің арасымен от- 
кен жаяу жүргінші жасыл жанған кезде әлдеқашан жолдан өтіп кетеді. Алайда екінші 
қатарда түрған көлік жүргізушілерінің 90 пайызға жуығы жасыл түс жанған кезде 
дыбыстық белгі бере бастайды. Ал жаяу жүргінші балдақнен жүретін адам болса, бір 
нәрсе өзгерер ме еді? Балдақты адам аяуш ылық сезім тутызады, ал аяуш ылық сезім 
немесе эмпатия агрессияның тууына жол бермейді, сондықтан бұл кезде дыбыстық 
белғі басушы адамдар саны азаяды.114
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Эмпатия -  маңызды құбылыс. Сеймур Ф еш бах115 көптеген адамдар басқа адам
га саналы түрде зиян  келтіре алмайтынын, ол тек оз қүрбанын азгындатумен ғана 
шектелуі мүмкін екенін айтады. Сондықтан Азия елдеріне қарсы сотые жүргізіп 
жатқан кезде (1940 жылдары -  жапондарта қарсы, 1950 жылдары -  корейлерге 
қарсы, I960 жылдары -  вьетнамдықтарға қарсы), біздің әскерилер олар туралы 
«түкке түргысыз адамдар» деген сөзді жиі айтатын. Олардың бұл сөзінен өздерінің 
қатыгез әрекеттерін ақтау ниетін байқаймыз. «Түкке түрғысыз адамдарға» қатысты 
зорлық орекетке бару -  өзіңіз секілді адамға зорлы қ жасатаннан әлдеқайда оңай. 
Осы кі гаптың барысында бірнеше рет қайталаганымдай, өз ісін осылай ақтау -  біз- 
дің агрессиялы әрекетімізді іске асыруга мүмкіндік беріп қана қоймайды, сондай- 
-ак мүндай іс-орекеттің әрі қарай да жалғаса беруіне жол ашады. Төрт студентті 
штаттың үлтты қ гвардияш ылары олтірін кеткеннен кейін Огайо штатының Кент 
қаласындаты мектеп мүғалімінің: «Кент кошелерінде ж алаңаяқ жүргендерді өл- 
тірсе де обалы жоқ» деп, жазушы Джеймс М ичерепге116 шағымданғандығы туралы 
мысалды есімізге түсірейік. Бүлай арыздану бір қараганда жөнсіз болып корінуі 
мүмкін, бірақ бұл кайгылы оқита бүрыи да талай адамдарды қатыгездікпен өлтіруге 
себеп болтан адамның ісі екенін білген кезде, біз не болганын түсіне бастаймыз.

Біз дегуманизация процесін айыптаймыз. Алайда аталмыш  процесті түсіну бу
тан қарсы түруга көмектеседі. Аса қатыгез орекетке бару үшін адамдар қүрбанын 
азаитау қаж ет екендігі рас болса, онда адамдарда аяуш ы лы қ сезімін қалыптастыра 
отырып, агрессиялы әрекетке бөгет болуга болады. Норма мен Сеймур Ф еш бах117 
балалардагы эмпатия мен агрессияның арасында кері байланыстыц бар екенін 
көрсетті, ятни аяуш ы лы қ сезімі көп болтан сайын, адам агрессиялы іс-әрекеттен 
бойын аулақ үстауга тырысады. Кейіиірек Норма Ф еш бах118 адамда аяуиш лы қ се- 
зімін қалыитастырудың әдіс-тәсілдерін ойластырыи, мұныц агрессиялы әрекетке 
титізер осерін зерттеді. Қысқаша айтқанда, ол бастауыш сынып оқушыларын коз 
алдарында болыгі жатқан окигага басқа адамның көзімен қараута үйретті. Балалар 
басқалардың эмоциясын түсінуге дагдыланды, эр  алуан эмоцияга толы оқиталарга 
тап болтан түрлі адамдардың рөлін ойнады, сонымен қатар (топты қ сабақ кезінде) 
өздерінің сезім құбылыстарын зерттеуте тырысты. Осы тәрізді «эмпатията үйрету 
іс-орекеттері» агрессиялы мінез-қүлықгың біршама азаюына алып келді. Сол сияқ- 
ты, өз тожірибслерінде Дж ордж ина Хэммок пен Дебора Ричардсон:119 «Эмпатия -  
агрессиялы әрекеттсрге қарсы тұратын мықты тежеуіш» деген ой қорытындысына 
келді. Зерттеуш ілер тәжірибсте қатысқан студенттерге достарын тоқпен сотуга тап- 
сырма бсреді. Эмпатияны бастан кешпеген студенттермен салыстырганда, эмпа- 
тияны ң не екенін білетіндер достарына аяуш ы лы қ танытты. Ж апон студенттерімен 
жұмыс жасатан Кеничи Обучи мен оның оріптестері120 де осындай нәтижеге қол 
жеткізеді. Обучи оқушыларта оқу эксперименті аясында басқа оқушыларды токқа 
соққызу қажет екенін айтады. Б ір жагдайда, тәж ірибе басталардан бұрын токқа со- 
тылатындар мен токпен сотушылар арасында сырласу іспетті сүхбат болады. Ара
да болтан осы әңгіме токпен согушылардың аяуш ы лы қ сезімін оятқан. Ал бақылау
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кезінде жәбірленуш ілерге ондай мумкіндік берілмейді. Сырын айтуға мүмкіндігі 
болған студенттер жеңілдеу соққы алса, ондай мүмкіндігі болмаған студенттерге 
соққы қатты рақтиеді.

Эмпатияны, яғни  аяуш ы лы қ сезімін қалыптастыруға багытталған зерттеулер 
жогарыда айтып откен Колумбина қырғыны сияқты қайғылы оқигалардың алдын 
алуға мүмкіндік береді. Келесі тарауда агрессиямен және жалган наныммен күре- 
суге көмектесетіи осы тәрізді басқа да тәсілдер жөнінде әңгімелейміз.
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7 I

Біржақты түсінік

Ак нәсілді полицей бар даусымен: «Әй, балақай! Кәне, бері кел!»- деп айқайға 
басты. Аздап абыржып қалып: «Мен бала емеспін!»- деп жауап қаттым. Полицей 
ашуға булыға ұмтылып, төбемнен төне қарады да: «Не дедің сен, балакай?» -  деп 
ысылдады. Сосын, үсті-басымды жылдам тінтіп алып: «Сенің атың кім, бала
кай?» -  деді қатал дауыспен. «Доктор Пуссенмін. Мен дәрігермін», -  дедім кәдім- 
гідей коркақтап. Ол ызалана күлімсіреп: «Атың кім деймін, балакай?» -  деді зіркіл- 
деп. Мен қатты қобалжыдым, полицей қорқыта карап, жұдырығын түйді. Жүрегім 
аузыма тыгылып, «Элвин» дегенді эзер міңгірледім. Ол мені одан әрі қорлай түсіп: 
«Естимисің, Элвин, келесі ретте мен шақырғанда, дереу жетіп келетін бол! Түсіндің 
бе?» -  деп ақырды. Жауап беруге қорықтым. «Түсінікті ме, балақай?».1

Осы жерде Голливуд қаһарманы гүрса, ө з і і і  ренжіткен адамға ж үдырык ала жүгі- 
ріп, жеңіп кетер еді. Б ірақ бүл оқиға болған 1971 жылы қара нәсілді доктор Пус
сен қатты қорланып, өзі айтқандай, «психологиялы қтұрғы да кемсітіліп», бүрылып 
кете барды. Ш арасыздык, дәрменсіздік және ызалану сезімі -  біржақты түсініктің 
тұрақты нысанасы.

Қазіргі уақытта, коп адамның ойынша, дәрігер Пуссеннің басынан өткен бұл 
оқига тым ертеректегі жагдай секілді. Егер дәл қазір ақ нәсілді жігіт нәсілшіл не- 
месе сексистік омір салтына сай іс-әрекет көрсетсе, онда адамдар сол мезетте-ақ 
бұқаралық ақнарат қүралдары нда оларға наразылық білдіріп немесе сот процесте- 
рі жүргізіліп, созсіз қогам алды ида кешірім сүратуға қол жеткізген болар сді. 2006 
жылдың күзінде сенаторлыққа кандидат республикаш ыл Дж ордж Аллен тегі іпы- 
ғысүидістандық жас жігітті «макака» (қара нәсілді адамдарды қорлайтын «май- 
мыл» деген мағынаны білдіреді) деп атаган кезде, баспасөз оның соңына түсіп, 
соиың себебінен-ақ ол сайлауда жеңіліп қалған еді. Осыған үқсас жағдай бірнеше 
ай өткен соң көпш ілікке «Сайнфельд» сериалынан Крамер есімімен таныс, аме- 
рикалык қуақы М айкл Ричардтың сахнада тұрып, залдағы бір афроамерикалыққа 
сөйлеуін копш ілік пағыз дагдарыс деп сипаттады. Таспага түсіріліп, Интернетте 
жарияланған концергінде Ричард геклерді (адамға жөнсіз сүрақ қойып, басындағы
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жағдайды айтып немесе күтпеген сый үсынып дағдартатын жан -  ред.) қайта-қайта 
«ниггер» деп атады. Бұл оқиға да кеңінен таралып, Ричардқа да бұқаралы қ ақпарат 
құралдары Аллен сияқты айып тағып, келемеждеді. Көп ұзамай еңсесі түскен ж әне 
таяқ жеген Ричард үлтты қ теледидар арқылы Америкадан кешірім сүрады. Келесі 
күні қара нәсілділер көш басш ылары Аль Ш арптонмен ж әне Джесси Джексонмен 
кездесіп, «нәсілдік кемсітудеп» айыгуға тырысты. Содап сод Ричард өзініц «ішін- 
дегі диюға» төтеп беру үшін психологиялы қ кеңес алу жолын іздестірді.

Әрине, соцгы бірнеш е онж ы лды қта Америка қогамында айтарлы қтай өзгеріс- 
тер болды. 2008 ж ы лы  Б арак  О бам аны ң билік басы на келуі, әйелдер мен аз топ- 
тар үшін -  жоғары білім  алу, сонымен қатар заң, медицина ж әне саясат сияқты  
беделді маманды қтарды таңдау, т.б. көптеген мүмкіндіктер есігін ашты. Кемсіту- 
ш ілікке тыйым салатын зацдар қабылдаиды. 40 иемесе 50 ж ы л бүрынгы мен са- 
лыстырғанда, қазір біздің қоғамымы з оларға өзгеш е көзқараспен қарайды. Зсрт- 
теуден кейінгі сауалнама бойынш а әйел адамдар, қара нәсілділер, гейлер, лес- 
бийлер ж әне т.б. аз топтарға катысты бірж ақты  түсін ік бар екенін мойындағысы 
келетін адамдар саны ш үгыл азайды .2 Бүл үрдістің бір гана корсеткіш ін атап отуге 
болады. 1963 жылы ақ нәсілді азаматтары мы зды ң 80 пайызы аф роам ерикалы қ- 
тар қоңсы қонып, кошіп келе бастаса оз қоны сы нан сол күні-ақ кетіп қалаты ны н 
айтқан-ды. 1997 ж ы лы бұл көрсеткіш  ш амамен 20 пайы зғадей ін  гөмендеді. 1987 
жылы сауалнамаға каты сқан ақ нәсілді америкалы ктарды ц жарты сыиан азы  қара 
носілділер мен ақ нәсілділер бір-біріне қарай қадам жасағаны жөн екенін айтты. 
Небары 15 ж ы лдан кейін гана ақ  нәсілділердің  торттеи үш болігі осы пікірді қол- 
дап ш ықты.3

Ж алпы  алғанда, біржақты түсінікті жақсартуга деген халықтыц ниеті жаксы 
болғанымен, бүган қарсы бірнеше айқын ескі көзқарасты байқауға болады, тіпті нә- 
сілдік үйлесімділік арасында алацдатарлы қ жагдайлар да бар. Соньш еп катар кей- 
бір нәсілш ілдер өздерінің әлі де біржақты түсініктен арылмағанын жиі аңғартып 
алды. М үмкін, олар нәсілдер мәселесіндегі аны қ прогрестерге осылай жауап қатқаи 
болар. М ысалы, Барак Обама сайланганнан кейін х а л ы қ арасы ндажеккөрініш терін 
аш ық көрсету окигалары мен қылмыс күрт кобейіп кетті. Бүл афроамерикалы қтар- 
дыц саяси күштегі ж әне нәсілдік теңдіктегі ілгерілеуіне ықтимал реакция болуы да 
мүмкін.4

Енді сіз осы елдегі біржақты түсінік туралы жалпы ұғымды қалыптастырған- 
дықтан, кейбір сұрақгарды қарастырып корейік. Бірж ақты түсінік деген не? О л қа- 
лай пайда болады? Оны қалай азайтуға болады?

Біржақты түсінік деген не?
Әлеуметтік исихологтер біржақты түсінікті түрлі тәсілдер арқылы анықтаган. 
Біз оны қате ж әие толы қ қарасгырылмаган ақпаратты ж алпылау негізінде түрлі 
топтарга қатысты дұш пандык немесе жагымсыз катынастар ретінде танимыз.
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Оның бойьшда когнитивті компонент (топ туралы стереотиптер мен нанымдар), 
эмоциялы қ компонент (топты мойындамау немесе белсенді дұш иандық қатынас) 
және м інез-қүлық компонент] (топқа катысты кемсітуш ілікке деген бейімдік) бар. 
Мысалы, жеке түлгалар қара нәсілді адамдар туралы теріс ой түйеді десек, олар 
кейбірін ғана айтиағанда, барлы қ қара нәсілдіні бірдей деп санап, оған менсінбей 
немесе дұш иандықпен қарайды деп ойлаймыз. Гордон О лпорт өзінің «Біржақты 
түсінік табигаты» (The Nature o f  Prejudice)  атты классикалы қ кітабында теріс ой- 
пікірлердің жымысқы болмысын сипаттайды:

Хмырза: -  Еврсйлердің ауруы -  олар тек өз топтарының қамын гана ойлайды.
Ү мырза: -  Алайда қайырымдылық корының баяндамасы бойынша, жергілікті 

еріктілер қайырымдылык шараларын еврей еместерден гөрі көп ұйымдастырады 
екен.

Хмырза: -  Бүл жайт олар үшін танымалдықты сатып алу және христиандардың 
барлық істеріне араласу маңызды екенін дэлелдейді. Олар ақшада}] баска еш нәрсені 
ойламайды! Міне, сондықтан, банкирлер арасында еврейлер өте көп.

Үмырза: -  Алайда кейінгі зерттеулерде банк бизнесінде еврейлердің саны еврей 
еместер санынан анағұрлам төмен делінген.

X  мырза: -  Мен де соны айтамын: олар орнықты бизнеспен айналысқылары 
келмейді, тек кинобизнесте акша жасайды немесе түнгі клубтарға иелік етеді.5

Осы диалог дәлелді көптеп келтіргеннен горі, бірж акты гүсініктің габиғатын 
анағүрлым арты қ суреттейді. X мырза «дәлелдермен басымды қатырмай-ақ қо- 
йьщдар, маған онсыз да бәрі белгілі!» деп түрган ж оқ па?! О л Ү мырза келтірген 
дәлелдерге еш дау айтпайды. Тек оны бұрмалайды немесе еврейлерге деген өзіиің 
жек корініш сезімдерін қолдауга үгіттеп, ж ада шабуыл жасауға жігерлене кіріседі. 
Әлдебіреу туралы теріс пікірге әбден бой алдырган адам өз үстанымдарына қар- 
сы ақпараттарды ешқашан қабылдамайды. Танымал заңгер кііні О ливер Венделл 
Холмс бірде: «Ф анатты  ақылға шақыру талпынысы -  көзге жарықтыц сәулесін 
тура түсіргенмен бірдей: ол кезде көздің қарашығы кішірейеді». Коптеген тәжіри- 
белік мәлімет А лы ю рттың «адамдарды оз сенімдеріне қайшы дәлелдермен қанша 
найзаласаң да, олардың сенімдерін өзгертуге мәжбүрлей алмайсың» деген пікірін 
растайды. О ның орнына олар «бетпак әйел», «адал адвокат» немесе «өте білімді 
афроамерикалы қтар» деген сияқты жаца тіркестер ойлап тауып, таитаурын болған 
өз пікірлеріне сендіруге тырысады. Өзге дәлелдердің ш ындық екеніне көзі жетсе, 
оган «ережеге сай ерекшелік» деп қарайды.6 М үндай жауаитар біржақты түсінікті 
жоюды қиындатады. 4-тарауда айтылгандай, таным -  коисервативті; біз өзіміздің 
сеніміміздің озгеруіне қарсылық көрсетеміз.

Б ірж акты түсінік сипаттамасы бізді топқа бірііуге жетелейді. Біз Таяу ІПыгыс- 
тагы қақтығыстарда барлы қ ладкестер, лацкес-жаігкештілер жап-жас мұсылмандар 
екенін (кейде әйелдер де бар) білеміз, бұдан барлы қ мұсылман ерлер лаңкестср деп 
түсінбеу қажет. Қате түсіну негізіндегі таптаурын пікірлердің күшті болатыны сон- 
ш алык -  сананы түгел жаулап алады.
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Барлығымыз зор сеніммен айтуға болатын нәрсе -  бізде этникалық, ұлттық 
немесе нәсілш іл топтарга, өзгеше секстік талғамдары бар адамдарга, тіпті, тұргы- 
лықты орынныц дүрыс таңдалғанына, кейбір нақты тағамдарға қарсылық білдіруге 
байланысты бәрімізде аны қ қате түсінік бар. М ысал ретінде тағамды алайық. Біздің 
мәденистте көп адам жәндіктерді жемейді. Ал еиді Ү мырза сияқты әлдебірсу жұл- 
дызқүрт немесе есекқұрттың ақуызға ете бай екеніне ж әне ерекше әдіспен әзірлен- 
геніне, дәмі тіл үйіретініне сізді сендіруге тырысады делік. Сол мезетте-ақ үйіңізге 
жүгіріп барып, әлгі тағамды жылдам әзірлеуге асыгасыз ба? Ж ок. X мырза сияқты 
сіз біржақты түсінігіңізге сай басқа түсіғіікті бірден тауып аласыз. Ж әндіктер бір 
қарағанда жиіркенішті. Соңында бүл талгамға сай эстетикалық жағынан одемі жа- 
ратылыстар -  омарларды -  ірі теңіз ш аяндарын ғана жейтінімізді еске аламыз!

Гордон О лпорт өз кітабын 1954 жылы жазған, сондықтан X мырза мен Ү мырза 
арасындағы диалог бүгінгі оқырман үшін біршама ескіріп қалуы мүмкін. Ш ынын- 
да да адамдар осылай ойлай ма? Еврей банкирлеріне қатысты осынау ескі және 
қате стереотиптерге сенетін, көрген-білгені тіпті аз адам шынында да бар ма? Алай- 
да О лпорт келтірген диалогтен кейін ж иырма жылдан астам уақыт откенде осы- 
ған үксас өтініш қатардағы азаматтан емес, жоғары оскери атағы, қолында елдің 
үлкен әскери билігі бар Д ж ордж  С. Брауннан гүскен. Ш таб басшылары біріккен 
комитетінің төрағасы, генерал Д.С. Браун «Конгрестегі еврей ықпалына» сілтеме 
жасай отырып: «...Сіз сенсеңіз де, сенбесеңіз де, олар өте күшті... Олар банктерге, 
газеттерге ие. Еврейлердің ақш алары қайда ж атқаны иа қарандар!» деді.7 Никсон 
Уотергейт түскен таспалар халы ққа ұсынылғаннан ксйін Ричард Никсон мен оныц 
штаб басшысы Х.Р. Халдемапның, сондай-ақ бүрынгы президенттің еврейлерге қа- 
тысты жағымсыз пікірлері мен сезімдері аш ық байқалған Никсон мен Билли Грэм 
арасындагы әңгімелерді тыцдауға көңіліміз ауатын болды. Ал 2006 ж ы лы полицей 
мае күйінде көлік жүргізген танымал актер М ел Гибсонды қамауға алды. Ол озін 
тұтқындаған офицердің еврей екенін білген соц оларга қарсы аш ық айқасқа кірісгі, 
тіпті «әлемдегі барлы қ соғыстар үшін еврейлер жауанты!» деп мәлімдеме жасады.

Біз келіспейтін болсак, озгелердің біржақты түсінігіне қатысты тоқмейсілуге 
ұрынуымыз оңай. Ө зім іздіц таптаурын ойларымызды аңгару өте қиын. Тіпті шы- 
найы, әділ болуга маш ықтанған ғалымдардың өзі сол кезеңдегі біржақты түсініктер 
ықпалына бой ұрып кетуі мүмкін. XIX гасырдагы америкалық ұлы биологтердің 
бірі Луис Агассис «Құдай ақ ж әне қара нәсілді адамдарды бөлек, жеке екі түр ре- 
тінде жаратқан» деген.8 1925 жылы әйгілі бриганды қ биолог әрі математик Карл 
Пирсон өзінің этникалы қ ерекш еліктер жайлы зерттеуін былай қорытындылады: 
«Әр жынысқа қатысты деректерге қарасақ, шеттен келген еврей халқы жергілікті 
(британдық) түргындардан ф изикалы қ, психикалы қ жагынаи да кәдімгідей кем- 
шін екенін көрсетті».9 Ғалымдар бірнеше гасыр бойы әйел адамның миы ер адамді- 
кіне қарағанда аздау екеніне сендіріп келген. 1879 жылы париждік әлеуметтанушы 
ғалым Густав Л е Бон: «П ариждіктер арасында түрлі жарыстарда козге түсетін коп 
әйел бар, олардың миы гориллаларды ң миына ұқсас, әрі ерекше қабілетті ерлердің
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миынан да мықтырақ болып келеді. Бұл жартыкеш тіктің козге ұрыгі тұрғаны сон- 
ш алық -  онымен ешкім таласа алмайды», -  деп жазды.10

Дегенмен мұндай қате түсініктер әлдеқаш ан әш кере болған.1011 Кейбір бір- 
жақты түсініктер әлі де айқы и емес, олар тіпті бәрімізді естен тандыруы мүмкін. 
Сексизмге қатысты жеке мысал келтіруге рүқсат етіңіз. Осы кітаптың бірінші ба- 
сылымында сенімділікке байланысты жеке айырмаш ылықтарды талқылай келе, 
мен ер адамдарға қарағанда әйел адамдардыц кобірек «сенімді» болып көрінетінін 
айттым. 1950 жылдың соцында И рвинг Джанис және Питер Ф илд жасаған экспе
римент12 менің «әйел адамдар өге сенгіш бола түра, дәлелдердің інынайылығына 
қарайды, ал ер адамдарда біржақты түсінік ықтималдығы жоғары» деген иікірімді 
долелдей түседі. М енің назарыма ұсынганша Д ж анис пен Ф илд экспериментінің 
әлсіз тұсын білмеген едім. Бүры нгы  ш әкірттерімнің бірі эксперименттің әйелдерге 
қарсы қасақана олшеніп жасалғанын жайлап, бірак қатаң түрде айтты. Бір кездері 
дәл осылай TQ-тестілер де село жопе гетто тұрғындарына қарсы екшеліп қолданған 
еді. Сенімді долелдер қатары на азаматты қ қорганыс, обыр ауруын зерттеу, Бірінші 
дүниеж үзілік соғыстағы неміс әскери кошбасшысы фон Хинденберг және т.б. жага- 
тын еді. 1950 жылдардағы мәдениет бойынша, ер адамдар қызығуш ылық танытуға 
еркін еді, ал әйелдерді кобіне оз мәселелеріне мойын бұргызатын. Мен қол жеткіз- 
ген нотижелер әнш ейін гана адамдар оздері қызықпайтын нсмесе мүлде білмейтін 
мәсслелерде сенімдірек корінетінін білдіретінін түсіндім. Ш ыпдығында, кейінірек 
Ф рэнк Систранк ж әне Джон М акДэвид жасагап тәж ірибелер бұл түжырымдарды 
дәлелдеді.13 О лар оз зерттеулеріиде түрлі тақырыптарды қозгады. Зерттеулердің 
кейбірі әдеттегідей ер адамдардың үлкен қызығуш ылығын оятатын ойелдер жай- 
лы, олардың қызығуш ылы қтары мен тәжірибелері туралы болды. Зергтеулер нәти- 
жесінде әйелдердің ерлерге қатысты, ал ерлердің әйелдерге қатысты тақырыптарга 
көбірск сенетіні дәлелденді.

Қысқаша айтқанда, біз бәрі алдын ала жоспарланған қогамда тәрбиеленетін 
болсақ, онда көбінесе сол қоғамның біржақты түсініктерін еріксіз қабылдай бере- 
міз. Ғылыми деректер кейбір топтар туралы алдын ала ойластырылған сенімімізді 
және үстанымымызды қолдап тұрса да, оларды сарапка салыгі, зерттеп қарастыр- 
маймыз.

Б ірж ақт ы  т цсін ікт іц  т ц р л і ф о р м а ла р ы . Көп адам бірж ақты  түсінікті адам- 
ның өзін-өзі еркін ұстауы, осы  тараудьщ  басындағы ашулы полиция қызметкері 
көрсеткендей, өз м інез-күлқы н аш ық көрсетуі деп үғады. Б ірақ  біржақты түсінік- 
тің пайда болуы ны ң көп себебі бар. О л өте еркін ж әне қатыгездеу, сонымен бірге 
болар-болмас байқалуы  мүмкін. Ол м інез-құлы қты  саналы түрде ж әне әдейі кор
сету немесе ойланбастан, қасақана емес қы лы қ жасау сииатында болуы да мүм- 
кін. С ондай-ақ ол осы екі ш ектің ортасынан да көрініс бере алады. Мысалы, Ян 
Айерс14 1990 ж ы лдарды ң басьгнда Ч икаго аудандарында 90 көлік салонына қара 
нәсілді ж әне ақ нәсілді саты п алуш ыларды жіберген кезде біржақты түсініктің 
түрлі деңгейін байқады. Ол көліктердіц  ең томенгі багасына қатысты (дилер авто-
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мобильді шамамен 11000 А Қ ІІІ доллары на сатып алды ) келіссөздер ж үргізу үшін 
алдын ала әбден ойласты ры лган, біркелкі стратегияны  қолданган кезде, олар 
аф роам ерикалы қтар мен әйелдерге катысты әділетсіздіктерді байқады. Автокө- 
ліктер ақ нәсілді ер адамдарға -  ш амамен 11362 доллар; ақ  нәсілді әйелдерге -  
11504 доллар; аф роам ерикалы қ ер а д а м д а р га -  11783 доллар; аф роам ерикалы қ 
әйелдерге 12 237 доллар бағаға үсыиылды. Б ірақ  мүндай қатынас қатігездіктен 
туды ма, әлдс саналы  түрде жасалды ма немесе әдейі істелді ме? Біз оган толы қ 
сенімді бола алмаймыз.

2003 жылы әлеум еттануш ы  Д ева П ейдж ер 15 колледж дің  ж ақсы, жогары бі- 
лімді түлектерінің қолы на бірдей түйіндем елерді үстаты п, М илуоки ауданы нда 
бос орыидарды ж арнам алаған 350-ден астам  ж ұмыс беруш ілерге ж іберді. Ө тініш  
беруийнің жарты сы  ақ н әс іл д і, ж арты сы  аф роам ерикалы қтар  болды. Ә рбір  топта 
жастардың тең ж арты сы  ж үм ы сқа қабылдау жөніндегі өтініш терінде өздерінің 
кокаин қолданғаны  үшін 18 ай гүрмеде оты рганы н атап корсетті. Енді сүрақ мы- 
надай: кім ж үм ы сқа орналасу үш ін әңгім елесуге ш ақы ры лады ? Ж үм ы с беруш і- 
лер аш ы қтан-аш ы қ ақ нәсілді үм іткерлерді таңдап алды . Түйіндем елері өте жақ- 
сы үміткерлерді қарасты ру бары сы нда ақ  нәсілді адам дар кара нәсілді адамдарга 
Караганда үш есе коп аталды. Ал түрмеде оты рғандары н көрсеткен өтініш терді 
қарастыру бары сы нда ж ұм ы с беруш ілер ақ нәсілді адам дарды  қара нәсілді адам 
дарга қарағанда екі есе көп атады. ІІІы нды ғы нда, ж үм ы с беруш ілер тіпті соттал- 
маған қара нәсілді адамдарга қараганда, ақ  нәсілді сотталған адамдарға кобірек 
коңіл бөлген. К өлік салоны ндағы  жағдай сиякты , ж үм ы с беруш ілер қара нәсіл- 
ді өтініш  беруш ілерге ж аулы қ сезім мен карады ма, әлде  өз п ікірлерін  бірж ақты  
түсінікпен байланы сты рды  ма, мүны білу мүмкін емес. Б ірақ  бірж ақты  түсінік, 
әдейі кемсіту болтаны рас, бұл қара нәсілді үм іткерлер үшін кәдімгідей байқа- 
лы п түрды.

Кейінгі кездері жасалған эксперименттерде16 осындай әділетсіздік біздің қиыи- 
дыққа тап болтан адамға қалай қарайгыны мызда да аны к корінеді. Қатысушылар 
әлдебір адам күлап калса немесе бір жерін закымдап алса, кара нәсілді емес, ақ  нә- 
сілді адам бірінші болып әрі тез комекке келеді деи жауаи бертен. Бүл әділетсіз 
көзқарас апат айтарлыктай ауыр больш, жарақаттанган адам катты ауырсынғанда 
тана аны к корінетін еді, ол апат жеңіл-жслпі болса, еш қандай да ала-құла көзқарас 
байкалмайтын. Неге бүлай болуы мүмкін? Ауыр апат болтанда көп адамның көмегі 
қажет, коп ак нәсілді бұл жатдайга араласқысы келмейді, ондай жерде үзақ кідіргісі 
келмей, кетудің жолын іздейді. О сылайш а комекке зәру  қара нәсілді адамта қол 
ұщын созуга асытудың орнына, ездерін төтенше жатдай онша мацызды емес деп 
сендіру үшін уакыт жогалтады. Барлы қ зерттеулердіц нәтижесінде қара нәсілді 
адамдар біржақты түсінікке бой алдырмай, қүрбандардың нәсіліне қарамай көмек- 
тесуге, сонымен катар апат кезінде де тез көңіл болуге тырысты. Бұл -  аса мацызды 
нөсілдік айырмаш ылық. А қ носілді адамдар кара нәсілді адамдарга Караганда нә- 
сілдік ерекш еліктер мәселесінде екіжүзді болып көрінуі мүмкін.



Біржақты түсінік

2005 ж ы лды ң тамыз айында Ж аңа О рлеандағы «Катрин дауылы» Америка та- 
рихындағы ең сұрапыл табиги апат болды. Бірнеш е күн бойы су тасқынынан зар- 
дап ш еккен қала тұрғындары гамаққа, ауыз суға немесе өзге де қажеттіліктерге қол 
жеткізе алмай, өз күш теріне гана сенуге тура келді. Кейбіреулері азық-түлік дүкен- 
дерінде калган біраз затты тауы п алды. Газеттер Ж аңа Орлеан түргындарының те
рец судан азы қ-түлік дүкендерінен алган заттарды ауыр қаптармен арқалап, әрең 
көтеріп шыгып ж атқан фотосуреттерін жариялады. Б ірақсурет астындағы жазулар 
олардың нәсілдік ерекш еліктеріне байланысты түрліш е сипатталгаи. Бір суреттін 
астында ақ носілді адамдарды «өмірлік қажеттілікті табуға қабілетті» дегі көрсет- 
кеп. Ал басқа суретте дәл солай аркаланы п жүрген кара нәсілді адамдардың ісін 
«тонау» деп суреттеді.

Томас Петтигрю мен әріптестері17 сияқты  коптеген зерттеуш ілер «біржақты тү- 
сініктің мүндай ф ормалары  америкалықтардың көпшілігі ұзак жылдар бойы шы- 
дап келген бірбеткей де сорақы карым-қатынастарды озгертті» дейді. Бүгінгі күні 
көіі адам озін «менде бірж ақты гүсінік жоқ, шынында да тең көзқарастағы адам- 
мын» деп есептейді. Дегенмен олар аз топ окілдерін белгісіз тәсілдермен кемсітуді 
жалгастыра береді.

М ысалы, Карл Уорд пен ссріктестерінің эксперименттерінің бірінде18 Принстон 
университетінің ак  нәсілді студенттерін қызметке түргысы келетін азаматтармен 
әңгімелесуге үйретеді. Сұхбаг кезінде қара ж әне ақ нәсілді отініш берушілермен 
өзара карым-катынаста үлкен айырмаш ылықтар иайда болды: өтініпі беруші қара 
нәсілді болган кезде сұхбат алушы еріксіз түрде кішкене алысырақ отырып, сой- 
легенде көп қате жіберді ж оне сүхбатты белгіленген уақытгың 25 пайызын пайда- 
ланбай аяқтады. Қысқаша айтқанда, сұхбат берушілерге ыңғайсыз болды. Сіз бұл 
жагдай өтініш беруш ілердің іс-орекетіне эсер етті деп ойлайсыз ба? Қарап көрелік. 
Эксперименттің екінші бөлігінде Уорд мырза мен әріптестері сұхбат алушы ақ нә- 
сілді студенттерді, алдыңгы эксперименттегі сияқты , қара нәсілді үміткерлерге ақ 
носілдіге қарагандай бірдей қарым-қатынас жасауға үйретті. Экспериментшілер 
студенттермен жүргізілген сүхбатты бейне камерага түсірді. Тәуелсіз сарапшылар 
кара нәсілді үміткерлермен сүхбаттасушыларды ақ нәсілділермен сұхбаттасқан- 
дарға қарағанда кобірек аш уш аң орі ықпалы аз адамдар деп таныды. Бұл экспери- 
менттіц түйіні ете терең. М үндағы біржақты түсінікте ж аулық ниет болмаса да, ол 
арам пиғылды ж әне жүйелі жалгасатын ой болуы мүмкін.

Егер жүмысқа түруға өтініш беріп қойсаңыз, ықтимал жүмыс берушілеріңізде 
сіз туралы гей немесе лесбиянка дегеи алдын ала ақпарат бар болса, олар сізбен ка- 
лай сөйлеседі? О лар сізді ж ұмы сқа алудан бас тарта ма? Гетеросексуалды адамдар- 
га Караганда сізге жылы шырайды аз таныта ма? Қазіргі уақыттағы оның жауабы -  
әрі жоқ, орі иә. М айкл Хебл мен әріптестері19 жасаған экспериментте колледждің 
16 студентін (сегіз ер адам ж әне сегіз әйел адам) жергілікті дүкендерде жұмысқа 
орналасуга өтініш беругс үйретті. Студенттер кейбір сүхбаттарда оздеріп гейміз 
деп таныстырды, кейбірінде қарапайым адам ретінде көрсетті. Ө зара қарым-қаты-
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нас бірдей болу үшін отініш берушілер бір стильдегі джинсы ж әне кеудеше киді, 
екі түрлі рөлде де (гомосексуалдық, гетеросексуалдық) бірдей сәйлесуге тырысты.

Зерттеуш ілер айқын корінетін, сорақы кемсіту белгілерін тапқан жоқ. «Гомо- 
сексуал» студенттерге жұмысқа орналасуга өтініштер толтыруга, жүмыс берушінің 
жеке жуы ну бөлмесін пайдалануға рұқсат берілді жоне «гетеросексуал» студент - 
тер секілді оларды да кері шақырын алуга мүмкіндік жасалды. Сонымен қатар жұ- 
мыс беруш ілер (гетеросексуалды делінген) өзін гей деи таныстырған студенттер- 
мен әцгімелесу кезінде аз сөйлесін, сұхбатқа аз уақыт бөлді ж әне олармен аз гана 
қарым-қатынас жасады. Ы қтимал жұмыс берушілер гейлерге гегеросексуалдарға 
Караганда қаталдау қарым-қатынас жасап, ыңғайсыздық танытты. Б ірж ақты  түсі- 
ніктің әйелдерге қатысты сыпайы түрлері де бар. П итер Глик пен Сьюзен Ф иске20 
гендерлік бірж акты түсініктерді талдау мәселесінде қызықты айырмаш ылықтар 
көрсеткен. О лар 19 елден 15 000 ер мен әйелді зерттей келе, сексизмнің екі түрін 
дәлелдеп көрсетті. О лардың біреуін дүш панды қ сексизм  деп атайды, ол әйелдерді 
аш ықтан-аш ық жақтырмауды корсетеді. Екіншісі -  тілектестік сексизм , бір Кара
ганда әйелдер үшін ұнамды, бірақ, шындығында, оларды қоргаш тайтын қарым-қа- 
тынас түрі. Дүнніандық сексистер әйелдер ерлерге Караганда томен (мысалы, олар 
азырак ақылды, білікті ж әне т.б.) таптаурын көзқарасты ұстанады. Т ілектес сексис
тер әйелдерге қатысты жағымды стереотиптерді (мысалы, ер адамдарға Караганда 
әйел адамдар көбірек ж ы лы ш ырайлы, мейірімді, қамқор) ұстанады, дегенмен Глик 
пен Ф искенің  сөзіне Караганда, осы сексизмдік екі козқарастың астарында әйелдер 
әлсіз, біліктілігі аз деген ой астары бар. Тілектес сексистер -  әйелдерді дәріптеу- 
ге, оларды керемет ана, керемет аспаз деп мактауга, оларга қорғау қажет болмаған 
жағдайда да оларды қоргап калуга бейім түратын жандар. Осылайш а, дүшпандық 
сексизм де, тілектестік сексизм де түрлі жолдармен әйелдердің қогамдағы дәстүрлі 
қызметіне жогары бага береді. Глик пен Ф искенің пікірінше, тілектестік сексизм -  
«біржақгы түсініктің ең жымысқы түрі», себебі әйелдердіц төзімділігіне қатысты 
аз ғана кемш ілік байқалса, ол ерлер үшін де, көптеген әйелдер үшін де «біржақты 
түсінік» болып саналмайды.

Бірж сщ т ы т цсін ік  негіздем есі. Көпш ілігіміз біржақты түсініктің үпамсыз қы- 
лы қ екенін мойындаймыз, бір нәрсенің қате, біржақты түсінікке сай екенін білсек, 
оны айтпауға, істемеуге тырысамыз. Б ірак сезімдерімізді шекгеу кезінде біз мо- 
ральды ктұрғы да күш-жігеріміздің басылганын сезінеміз. Осылайш а, біз шаршасақ, 
ашулансақ, дагдарысқа үшырасақ, алаңдасақ, таны мдық ресурстарымыз азаяды не- 
месе біржақты түсініктер арқылы кемсіту корінуі мүмкін (М ел Гибсонның масаң- 
дау кезінде еврейлерге қарсы айтылган сөзі осыган керемет мысал бола алады).

Христиан Крэндалл мен Эми Эш лманның21 ойынша, адамдардың көпшілігі үне- 
мі өз менінің алды нда да, басқа адамдар алдында да өз соқыр нанымдарын көрсету 
мен өзін оң бағалау қажеттігі (ф анатик емес адам ретінде) арасындагы тартыста 
жүреді. Дегенмен намысқа тиетін біржақты түсініктер, теріс пікірлер көп күш-жі- 
герді талап етеді. Б із ақыл-ой энергиясын сақгап калуга бейімбіз, бірж ақты түсінік-
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терімізді ақгап алатьш және оны аш ық көрсетуге кажетті ақпараттарға көбірек қы- 
зығамыз. Белгілі бір келецсіз жай г туралы негізі бар сылтау тапсақ, біз оз соқыр на- 
нымдарымызды корсете бастаймыз, осылайша когнитивті диссоианстан қашамыз. 
Крэндалл мен Эшлман: «Ақтау сезімі басыну сезімін тұгшықтырады, ол корган бо- 
лады, ол теңдік сезімін, біржақты емес өзін бағалау сезімдерін қоргайды», -  дейді.

Бірнеше мысал қарастырайық. Дэвид Ф рей және Самуэл Гартнер22 ақ нәсілді 
адамдардың қара нәсілді адамдарга қарым-қатынасын зерттеді. Зерггеулерде ақ 
нәсілді балалар кара нәсілді оқушыларга шын көңілмен көмектеседі, ал ақ нәсіл- 
ді студент адамдардың көмекке зәру екенін жақсы көрсетуге тырысқан кезде ғана 
қол ұшын созатыны байкалган. Ақ нәсілді студенттер берілген тапсырманы дұрыс 
орындай алмаған кезде қара носілді студент көмектесуге тырысса, оның достық 
ниетінен бас тартуы әбдеп мүмкін. Ал ақ нәсілді студенттің көмегін пайдалана 
береді. Бұл мәліметтер нәсілш ілдікгің оны жақсарга түсуге қолайлы жағдай ту- 
дырған кезде иайда болатынын корсетеді: аз топқа комектесу қажеттігі сол топтың 
қолынан келмейтін жағдайға байланысты болғанда көмек беруден бас тарту қиын. 
Мүндайда өзіңді ф анатик сезінбеу жәие солай болып көрінбеу де қиып. Егер көмек 
сұраған адам «жалқау» болып көрінсе, комек беруден тартынгап дүрыс-ақ, мұндай 
кезде адамдар соқыр нанымдарын корсету үіиін өздерін еркін сезіне алады.

Сізге гейлер ж әне лесбиянкалар ұнамайды дегі қарастырайық. Оларды гете- 
росексуалдар қолданатын құқықтардан айыру керек деп санайсыз, бірақ өзіңізді 
әділетті адам ретінде корсету үшін мүндай сезім мен әрекетіңізді басып, тұншық- 
тырып отырасыз. Сіз өзіңізді толғандырған ойларды басу үшін барлық энергияны 
жұмсауыңыз керек пе? Коп адам ғейлерге қарсы ойы мен сезімін сыртқа шығару 
үшін Інжілді қолданган. Інжілді мүқият оқу арқылы гейлерге қарсы ұстанымдарды 
гейлер мен лесбиянкаларга царсы кцрес емес, «отбасылық құндылықтарды» сацтап 
щ иу кцресі деп қарауға болады. Егер сіз гейлерге теріс пікірде болсаңыз, гомосек- 
суализмді кінәлауға жоне өзіңізді жақсы адам рстінде сезіне беруге Інжілден мысал 
таба аласыз. Б ірақ гейлср сіздің қүқығыңызға осер етпесе, онда Інжілден гомосек- 
суализмді қабылдауды ақтап алу тәсілі ретінде азан шегу және махаббат туралы 
уағыздар тауып аласыз.

Біржақты түсініктерімізді ақтап алудың басты факторы -  адамның өз басындағы 
жағдайды бақылайтынына сенетінімізде. Мысалы, керісінше болатынына оте күшті 
дәлелдер бар екеніне қарамастан, коп адам гомосексуализм -  озгермейтін, туа бітті 
бейімдік емес, «өмір салты» деген нікірден айнымай келеді.23 Адамдар гомосексуа- 
лизмнің биологиялық табиғаты туралы дәлелдемелерді неге елемейді? Мен гомо- 
сексуализмнің адамдар өздері таңдап алған өмір салты екенін коре отырып, олар 
өз біржақты түсініктерінің әсерінен өзін ақтап алатынын, бір жынысты бола тұрып 
үйленуге ниет еткенде, оны қогам алдында үят санамайтынын, қарулы күштер, бас
ка да заңдар алдында бірдей құқыққа ие екенін біле отырып, гейлер өздерін әділетті 
өмір сүреміз деп ойлайтынын білемін. Осы үстанымдарды қолдау толық адамдарга 
қарсы біржақты түсініктерді зерттеуге тікелей байланысты. Семіздік Америкада өте

17-255 257



Көпке ұмтылған жалгыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

ісең таралған; халықтың 25 пайыздан астамын клиникалық семіздікке ұшыраған деп 
қарастыруға болады. Алайда семіз адамдардыц да төзімділігі бірқалыпты. Оның бір 
себебі адамдар салмақты диета мен ф изикалы қ жаттыгулар арқылы бақылауға бо- 
латын нәрсе ретінде қабылдауға бейім. Сіздің жағымсыз қасиеттеріңіз болса, ол оз 
кінәңіз деп қарап, сізді ұнатпасам да өзімді жақсы сезінемін. Ең соңында, коконістер 
орнына қы тырлақ картой жеу және жүгірудің орныиа бейне ойындар ойнау туралы 
шешіміңіз тек сіздің шешіміңіз болып қала береді.

Ж ақы нда Иден К инг пен серіктестері24 эксперимент ж үргізіп, бір әйелді са- 
туш ы лармен сойлесу үшін дүкендерге жіберді. Зерттеудін бір бөлігінде ол семіз 
ойел болып гримделіп, келесі бөлігінде орташ а, дені сау, қарапайым адам ретінде 
жүрді. Кейде дүкенде ол диеталы қ сода ішіп жүрді, ал басқа кездері сүт коктей- 
л ін  гіайдаланды. О л өзін  семіз, б ірақ салм ақ тастауга деген ниеті бар адам ретін- 
де жүрген кезде (диеталы қ сода іш у), сатуш ылар онымен ары қ кезіндегі сияқты  
қары м-қаты нас жасады. С үт коктейлін ішіп, семіздік оның оз таңдауы ретінде 
жүргенде сатуш ылар оған аш ы қтан-аш ы қ дұш панды к пигылмен қарым-қатынас 
жасамаканымен, оған сирек күліп қарагі, аз көңіл бөлді, онымен дөрекі сөйлесіп, 
жылы шырай таны тқан жок.

Бірж ақты түсініктерді екі жолмен азайтуға болады. Адамдар аз топтарды әдейі 
кемсітіп қана қоймайды, бірақ нақты кейбір жагдайларда аздардыц пайдасы  үшін 
де кемсітуі мүмкін. М ысалы, Кент Харбердің ақылды эксперименттер сериясын- 
да25 ақ нәсілді колледж  студенттері басқа студенттер жазгаи эсселерді бағалайды. 
Багалауш ылардың жартысы эссені -  кара нәсілді студенттер, қалгандары ақ нә- 
сілді студенттер жазды деп ойлады. Қара нәсілді студенттердің шығарманы нашар 
жазатыны туралы стереотиптерді ескере отырып, жалган қара нәсілді студенттер 
қатал пікір алады деп күтілген. Б ірақ бұлай болмады. М үныд орнына бағалаушы- 
лар қара нәсілді ж азуш ылардың эссесіндегі субъективті мазмүн туралы жағымды 
нәрселер жайлы айтты. Келесі экспериментте ақ нәсілді окытуш ы-оқуш ылар ал- 
гаш рст аз топ өкілдеріне жағымды карым-қатынастарын көрсетуге рұқсат беріл- 
ген кезде, кара нәсілділерге ақтармен болған қатынас кезіндегідей кері байланыс 
жасады. Алғаш рет қара нәсілділерге жагымсыз қатынас корсетеді деген стажерлер, 
керісінше, жағымды қаты нас жасады.

Бүл мәселеге накты токтала кетейік. Біз белгілі бір біржакты түсінігіміз бола 
тұра, озімізді әділетті, салмақты адам ретінде көргіміз келсе, ақ, қара нәсілді адам- 
дармсн қарым-қатынас жасағанда озімізге, өзгелерге де теріс пікірдегі адам ретінде 
көрінбеу үшін өткенімізді еске түсіріп отыруымыз қажет. Д ж еннифер Ричесон және 
Н иколь Ш елтон26 зерттеулері «өзіміздің біржақты түсініктерімізді жоққа шыгару- 
га деген талпы ны сы мы з киынға соғуы мүмкін» дейді. Қара нәсілділерге қарсы со- 
қыр нанымнан арылмаган колледж студенттерін анықтау үшін Ричесон мен Ш ел
тон біржакты түсініктің  нәзік тәсілдерін қолдана отырып, соқыр нанымы жогары 
жоне томен студенттерді арнайы белгіледі. Олар ақ ж әне кара нәсілді адамдармен 
қыскаша сөйлесуге тиіс болды. Әңгімелесуден кейін сыналуш ылар таным саты-
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сын анықтау сынағынан отті. Алынган сынақ нотижелері бойынша, студенттердің 
біржақты түсінігі жогарылыгы ак нәсілді топқа қарағанда қара нәсілді топтармен 
қарым-қатыиасқа түскенде бірден байқалды әрі таным сатысын анықтауда нашар 
көрсеткіштер керсетті. Демек, біржақты түсініктерімізді бүркеуге тырысу -  бекер 
әурешілік. Б ірж ақты түсініктің мақсаты ретінде бұл -  нәсіларалы қ жагдайда кері 
байланыс ала алмау деген сөз. Бірж ақты түсінігі бар адамның танымына осындай 
жағдай күш түсіріп, оныц ойлау қабілетін төмендетеді.

Ст ереот ипт ер ж әне о ла р д ы ц  әсері. Б ірж ақты түсінік негізінде әр санаттағы 
адамдардың мінез-қүлқын, өмір сүру салтын, тортібін жинақтау қағидасы жатыр. 
Генерал Браун, Ричард Н иксон ж эне Мел Гибсон жайып салган осыпдай жинақтау 
қағидасы стереотиптеу деп аталады. Осы терминді ойлап тапқан журналист жэне 
саяси шолушы Уолтер Л иппманн «онда» әлемі мен стереотип арасындағы түсінік- 
терге анықтама берді. Яғни стереотип дегеніміз -  біздің ойымыздағы кішкентай 
көріністер, олар бізге бұл әлемді қабылдап, оны түсінуге көмектеседі. Стереотип
тер сол көріністерге біздің дүниетанымымыздан үстем болуға мүмкіндік береді, бүл 
белгілі бір санаттағы адамдардың танымының өзгеруіне қарамастан, сол санаттағы 
бір адамның мінез-қүлқын тсң кабылдаута жағдай жасайды. Осылайша, каранәсіл- 
ділер -  ыргақты бите өте қабілетті, еврейлер -  материалистер, әйелдер аңқау деи 
болжау жасамас бұрын қара нәсілдінің барлыгы билей алатынын, еврейлердің дү- 
ниеге жақын жүретінін, әйелдердің кең ойлауға қабілетсіз екенін жорамалдау ке- 
рек қой. Б із басқа топтағы адамдарға мінездеме беруді кішкентай кезімізден үйре- 
неміз. Бір экспериментте27 бесінші ж ене алтынш ы сынып оқуш ыларына өз сынып- 
тастарына танымалдық, көшбасшылық, әділеттілік ж әне т.б. қасиеттеріне қарай 
баға беру тапсырылады. О лар жоғары таптың отбасы балаларын сүйкімді дейді, ал 
төменгі тагітың балаларын өз қалауынша багалайды. Ж ас балалар өз сыныптаста- 
рының жеке түлга ретіндегі қасиеттеріне баға бермеген сияқты, оның орнына олеу- 
меттік санатына назар аударған.

4-тарауда корсеткеніміздей, стереотиптеу міндетті түрде қасақана зорлық кор
сету немесе әрдайым жағымсыз жағдай емес. Ең дүрысы, біз әлеуметтік әлем күрде- 
лілігін жецілдету үшін жиі қолданатын одіске жатады. Стереотиптен қашу мүмкін 
емес, себебі біздіц ата-бабаларымыз досты -  дүшианнан, дұшпан тайпаларды дос 
тайпадан ж эне т.б. тез ажырата алу үінін стереотипке жүгінуге тиіс болды. Сондай- 
ақ біздің миымыз өмір сүру жағдайына сай адамдарды нәсіліне, жасына, жынысы- 
на қарай автоматты түрде ажыратып тастауға бейім. Б із өзгелер туралы айтқанда 
немесе олармен қарым-қатынас жасағанда, коп нәрсе озіміздің түлғалық мінезі- 
мізге ж әне сол кездегі жагдайларға байланысты болады, бірақ негізіне терендесек, 
біз әуелгі стереотипке сай ойлаумен тығыз байланыстымыз. Себебі «футболшы», 
«комш>ютерге тәуелді адам», «университет профессоры» немесе «мектеп чирлиде- 
рі» деген сөздерді естігенде, әрқайсымы здың ойымызда пакты кескін, сұлба пайда 
болады. О л тәжірибемізге қарай кандай стереотип дәл келетініне байланысты. Мы- 
салы, бейімделген, қиы ндықпен күресуге сай қысқартылған, т.б.
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Екінші ж агынан, стереотип адамдар табы иы ң ішіндегі ж екелеген айырмаш ы- 
лықтарды бүркемелейтін болса, кәдімгідей қауіпті. С тереотип бейтарап болып 
көрінсе, тіпті жағымды болтан жагдайда да белгілі бір мақсат үшін стереотиптеу 
зиянды болуы мүмкін. Еврейлерге -  «кеудемсоқтық», кара нәсілділерге -  «ыр- 
ғақты бите табигаты нан қабілеттілік», гейлерге «көркем темперамент» тон еке- 
нін28м ойы ндамау міндет емсс, б ірақ топтарға тән  стереотиптерге өте жиі мән беру 
әділетсіз. Кейбір азиялы қ ам ерикалы қтар оларға көрсетілетін қы сы мны н әсері- 
нен «үлгілі аз топ окілі» стереотипін сақтап жүруге м әж бүр болатыны н айтып 
інағынады. С тереотиптік ж алпы лау -  адамды қорлау. Себебі олар адамныц жа- 
гымды ж әне жатымсыз өзіндік қасиеттерімеи жеке түлга ретінде қоғамға араласу 
құқығынан айырады. Соны мен қатар стереотиптер адамдарды ң м інез-қүлқы н тү- 
сіндіруде мәліметтерді бұрмалайды. Ә лдекім  туралы  бұрмаланған түсінігім із бар 
кезде сол адам туралы алдыи ала ойласты ры лған жолмен бұрмаланған қарым-қа- 
тынас жасай бастаймыз.

Мысалы, біздің мәдениетімізде коптеген ақ нәсілді адамдар қара нәсілділер- 
ді зорлы қ-зомбы лы қ жасауш ы ж әнс қы лмы сқа жақын деп біледі. М енің ойымша, 
Ж аңа Орлеандағы сүрапыл дауыл кезінде құрбандар туралы ж азы лган титрде кара 
нәсілділердің ісі «тонау» деп баталанып, жогарыда айтылған стереотип басшылық- 
қа алынган. Егер осыидай таптаурындар ойларды есте сақтай жүріп қара нәсілді- 
лермен кездесе қалсақ, біздің санамыз ойымызда пайда болтан ассоциациялармен 
араласып, бұзылады. М ысалы, Борт Д ункан29 ақ  және кара нәсілді адамдардың дау- 
ласып жатқаны туралы ф ильм  көрсстсді. Б ір уақытта бір кейіпкер екіншісін итеріп 
жібереді. Дункан корермендердің итертен кейіпкердің қылыты туралы түрлі пікір 
білдіргеніне куә болады. Егер ақ нәсілді адамды кара нәсілді итерген жатдайда ол 
ашу-ыза болып корінсе, ак нәсілді адам кара нәсілдіні итерген жағдайда ол ойын 
ретінде қабылданды. Ф ильм  ж айлы  пікір білдіруш інің өзі кара нәсілді болса, осы 
көріиіс одан да катыгездеу болып баталанган. Себебі біз белтілі бір мәдениетте омір 
сүретіндіктен, бәрім із стереотиптік бейнелер әлемінде араласып, өз тобымызта қа- 
тысты болса да, бейсаналы біржақты түсініктерге мән бсруге бейімбіз.

Біз адамдар туралы пікір білдіргеиде белтілі бір стереотипке сәйкес келмейтін 
жеткіліксіз ақпараттарға мән береміз немесе толы қ ақпаратты елемейміз. Мысалы, 
шартты түрде мерзімінен бұрын босату кезінде офицерлер коптеген факторларды, 
оиың ішінде қылмыстыц кауіптілігі, сотталған адамның тұрмысы және түрмедегі 
жақсы жүріс-тұрысы, т.б. мәселелерте мән беруі керек. Себебі мүны білу шартты 
түрде мерзімінен бүрын босатылтаннан кейін кім қайтадан қылмыс әлеміне аяқ ба- 
сатынын көрсегеді. Нәсілдік және этиикалық стереотиптер мұндай ақпараттардан 
басым болуы мүмкін. Гален Боденхаузен мен Роберт Уайр30 колледж студенттерін 
шартты гүрде мерзімінен бұрын босату туралы шешім шыгару үшін мерзімінен бу
рый босатылута алдын ала дайыпдалып қойылған қылмыскерлер туралы жалган қү- 
жаттармен танысуды өтінсді. Кейде қылмыс қүкык бүзуш ылыкка «сай келеді», мы
салы, латынамерикалық «Карлос Рамирес» дүние-мүлікті қиратқан немесе жотары

Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе

260



Біржақты түсінік

тап өкілі, англо-саксон «Эш ли Чемберлен» мың долларды көзсіз жүмсап тастаған. 
Басқа жағдайларда қылмыстар стереотиптерге қайіпы келеді. Қамалкандардыд жа- 
саған қылмыстары студенттердің стереотиптеріне сәйкес келген кезде, олар кейбір 
маңызды ақгіараттарды, атап айтқанда, қамалғандардыд түрмедегі жақсы мінез-кү- 
лықтарын елемей, мерзімінен бүрын босату туралы шешім қабылдауга қатаң қараған.

Боденхаузен мен У айр экспериментіне қатысуш ылардың иешеуі латынамери- 
калықтардың ш абуылына тап болып еді немесе ақшаны англо-саксон сияқты жұм- 
сап еді? Осындай стереотиптердің көбі ш ынайы тәжірибегс емес, біздіц жеке ба- 
сымыздагы біржақты түсініктерімізді немесе қатыгездігімізді ақтау күралы ретін- 
де бұқаралы қ ақпарат қүралдарында тараты латын осек-аяңға немесе ойымыздагы 
сұлбаларға негізделген. Қара нәсілді адамдар мен латынамерикалы қтарды ақылсыз 
не қауіпті деп санау оларды мерзімінен бүрын босатудан бас тарту немесе жогары 
білім алудан айыру үшін қажет болса, немесе әйел адамдар үй жүмысына биология- 
лык, тұргыда бейім деп қарап, ер адам үстем болатын қоғамда оларды шаңсорғышқа 
байлаулы етіп ұстап қалу өте дүрыс шешім шығар. Сол сияқты , төменгі таптағы 
адамдарды жалкау, ақы м ақ және қы лмы сты қ әрекеттерге бейім деп багалау, оларға 
орта тап өкілдері ретінде жұмыс беру кезінде аз төлемақы төлеу үшін қажет шығар. 
Джон Иост пен М ахарин Банадж идід31 пікірі бойынша, жағымсыз стереотиптер -  
кейбір адамдар биікте, кейбірі томенде деп бағаланатын әділетсіз жүйені актап 
алуға көмектесетін ж үбаныш  белгілері. Бүдан бөлек, кейдс қайш ылы қ та бар, қо- 
гам ды қж үйе әділетсіз қарайты н біржақты түсініктер кейде мүндай стереотиптерді 
қолдайды. Д ж ек Бремнід (5-тараудағы) экспериментіддегі шпинатты жиі жеу ке- 
рек екенін білгед бақытсы з балалар сияқты, төменгі тап өкілдері «қоғамымыз әді- 
летті, біз өзімізге лайы қты ны  алып жатырмыз» деген сеніммен әділетсіз жүйеге жиі 
бейімделіп кетсді.

М ұндай біржақты ойлауды д күнделікті омірде зиянды зардаптары болуы мүм- 
кін. Б ір қызықты тәж ірибеде Чарльз Бонд пен әріптестері32 тек ақ нәсілді қызмет- 
керлерден түратын психиатриялы қ емдеу мекемесінде ақ, қара нәсілді емделуші- 
лерді емдеу ж олдарын салыстырады. Зерттеу кезінде олар дадиенттермен болған 
түрлі қақтығыстарды реттестіру үшін қызметкерлер жиі қолданатын, кедінен та- 
ралган екі әдісті қарастырады. О ды д бірі -  адамды арнайы оқшауланған бөлмеге 
уақытша орналастыру немесе кейін ты ныш тандыратын дәрі қолдануга кажет «көн- 
діру койлегінде» үстау. Емдеу шараларын тіркеу ж урналында көрсетілгендей, 85 
күн ішінде кондіру көйлегі мен тыныш тандыратын дәрі егу тәсілі ақ нәсілді ем- 
делушілерге Караганда, қара нәсілді емделушілерге торт есе көбірек қолданылған. 
Осы уақы т аралы гында ақ нәсілді емделуш ілер қатыскан қақтығыстардыд саны 
кара нәсілді смделуш ілер қатысқаи қақтығыстар санынаи өзгешелене қоймаған. 
Одан бөлек, ақ нәсілді емделушіге Караганда қара пәсілді емделуш ілер емханага 
қабылданған кезде, «зорлы қ жасауга бейімі аз» диагнозы қойылған болса да, оларга 
дискрим инадиялы қ емдеу ш аралары қолданылган. Алайда уақыт өте келе емхана 
қызметкерлері ақ ж ән е  қара нәсілді емделушілерге бірдей қарай бастаған, емханада
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бір ай емделгеннен кейін кара нәсілділерге қатысты көндіру көйлегін қолдану күрт 
төмендеп кеткен.*

Алайда адамдар стереотиптерге байланысты асыгыс істер жасағанда, өздерінің 
агат қы лы қ жасағанын иайымдауга уақыты мен мүмкіндіғі болмаса, о і і ы ң  зардабы 
орасан болып, олімге душар етуі мүмкін. 1999 жылы 23 жастағы қара нәсілді Ама- 
ду Д иалло есімді жігіт Н ы о-Й орк қаласы ның Бронкс ауданында өз пәтерінің жа- 
нында түрған кезде, оны белгісіз автокөліктегі жай киінген полиция қызметкерлері 
коріп қалады. Д иалло полиция қызметкерлері іздеп жүрген өте қауіпті жәбірлеуші 
сипаттамасына сәйкес келген соң, оф ицерлер оныц жанына жақындайды. Қорық- 
қан Д иалло тоқтап, өз қолын көрсетуді сүраған офицерлер өтінішін тыцдамай, бас- 
палдақарқы лы  оз пәтеріне жүгіріп кетеді. Сосын, Д иалло қолын қалтасына салып, 
бір нәрсе алып шығады. Сол кезде оф ицерлердің біреуі «Қару!» деп айқай салады. 
О ф ицерлер оқ жаудырыгі, Диаллоны олтіріп тастайды. О лар Диаллоның өздері із- 
деген адам емес екенін тым кенг білді, ал қалтасынан шығарған «кару» оның әмия- 
ны екеи. Д иалло оны өзінің кім екенін корсету үшін қатгасы нан шығарған. Өкініш- 
ке қарай, сол уақыттан бастап, көитеген қара нәсілді ер адамдарды жазықсыз атыгі 
тастау оқиғалары көп болған.33

Д ж ош уа Коррелл мен әріптестері34 қара нәсілді немесе ақ нәсілді күдіктілермен 
кездескен кезде полицейлердіц тез дұрыс шешім қабылдай алу тәжірибесін жаңар- 
ту туралы эксперимент жасады. Ш ынайы видеоойын қолданып, «күдіктіні атуға 
бола ма, болмай ма?» деген сүрақ төңірегінде жылдам шешім қабылдауға қатысты 
эксперимент кезінде қатысуш ылар ақ нәсілді қарулы күдіктілерғе қарағанда, қа- 
руы бар қара нәсілді күдіктілерге көп оқ жаудырған. О лар тіпті қолына үялы те
лефон ұстап түрған кара нәсілді адамдарға да  оқ атқан. Осылайша, алынған нәти- 
желср ак ж әне кара нәсілді қатысуш ылар арасы нда да соншама күшті болды. Егер 
қарагіайым азамат қара нәсілді адамдар қатыгез деген стереотипті үстанса, онда 
бүл -  бакытсыздық. Егер осы қарапайым адам полиция қызметкері болса, нәтижесі 
қайғылы болуы мүмкін.

С т ереот ипт ер м ен  а т р и б уц и яла р . Стереотип -  атрибуцияныц ерекше түрі. 
4-тарауда көз жеткізгеніміздей, әлдекім  қандай да бір әрекет істесе, бақылаушылар 
оның не себеиті жасалғаны жөнінде шешім шығарады. М ысалы, сіз жанкүйер бол- 
сан футбол командасыныц шабуылшысы допты тоқтата алмай, шабуылды сәтсіз 
аяқтаганда, бүл жағдайдың түрлі себептері болуы мүмкін деп ойлайсыз -  шабуыл- 
шының көзіне күн соулесі шағылысқан шығар, сол сәтте ол ауру баласын ойлап

Көпке ұмтылган жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе

* Бслгілі бір топтың өкілі ретінде кара нәсілді адамдарға қатысты стереотиптер мен біржакты 
түсініктер ауруханада жаңа емделушілер пайда болғанда, ақ нәсілді қызметкерлер мен қара носілді 
емделушілердін жаңа таныстығы кезінде терецдеп, солардың әсерінен қара нәсілділерге деген керегар 
қатынастар кобейе түскен. Сондықтан осы зерттеу жұмысы нәсіларалык қарым-қатынастар жакса- 
ра түскен сайын әділетсіз стереотиптер азайып, адамдардың жеке тұлға ретіндегі мінез-қүлқына мән 
беріле бастайтынын көрсегеді. Бірақ нәсіларалық қатынастар әбден адамдардың көңіліне орнығып 
алған стереотиптер мен фанатизмді жойын жіберуге жеткіліксіз.
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Біржакты түсінік

кеткен болар немесе қарсыластарының жеңуіне ұтыс тігу себебіне байланысты доп- 
ты әдейі жіберген, ол талантсыз ойынш ыға айналып кетті, т.б. Байқасаңыз, жоға- 
рыда айтылған себептердің әрқайсысы мүлде өзгеше аяқталады. Сіз спортшының 
басқа командаға үтыс тігуіне қарағанда, баласының сырқаттанған себебіғіе жылы 
шырай танытасыз.

Б іздің  білетініміз, ботен адамның іс-әрекетінің себептерін іздеу, бар ақпаратқа 
қанағаттанбай, оны одан әрі қарай қазбалау -  адам баласы натән  құбылыс. Көбінесе 
бұл ұмтылыс жемісін береді. М ысалы, сіз достарыңыз жоқ, бейтаиыс қалага кошіп 
келіп, жалғыздықты сезініи жүрсіз. Есік гі біреу қаққан секілді. Бұл -  сіздің жаңа 
көрш іңіз Джо, ол сізбен қол алысып амандасып жатыр. Сіз оны үйге шақырасыз. 
О л үйіңізде 20 минутгай отырды, сіздер өте қы зықты әңгімелестіңіздер. Өзіңізді 
жақсы сезініп түрсыз, себебі осы қалада алғашқы досыңыз пайда болды. Ол шығып 
бара жатып: «Айтпақшы, сізге қандай да бір сақтағідыру қажет болса, маған сенім 
артуыңызға болады. Мен сақтандыру компаниясы нда жүмыс істеймін. Сізбен бірге 
осы мәселенің егжей-тегжейін талқы лай аламын», -  деп карточкасын қалдырды. 
Ал сіз ой кешіп, жекс қалдыцыз. Соиымен, бүл көрш іңіз сізғе кім болып келеді? 
Сақтандыру құжаттарын сататын досыңыз ба, әлде өзінің тауарын сәтті өткізгісі 
келіп, жалған досыңыз болып отырған сақтандыру агенті ме? О нымен қандай да бір 
карым-қатынасты ж алғастыруыңыз керек пе? Осы мәселенің басын ашып алу өте 
маңызды. Атрибуттарды ж инақтау кезінде адамдар берілген ақпаратпен ғана шек- 
телмей, терең ізденуі тиіс. Біз не себепті ф утболш ының сәтсіз шабуыл жасағаны 
туралы, керші Д ж оның дос болгысы келу ниеті жайлы ештеңе білмейміз. Оны тек 
қана болжай аламыз. Демек, біздің себепті қорытындыларымыз нақты немесе қате, 
ф ункциялы қ немесе д исф ункциялы қ болуы мүмкін.

Белгісіздікке тан болғанда адамдар өз сенімдері мен біржақты түсініктеріне сәй- 
кес атрибуцияларды жүзеге асыруға бейім. Томас Петтигрю бұл қателікті абсолютті 
атрибуция деп атады.35 Егер Биғот мырза шуақты сәрсенбіде саябақ орындығында 
отырған, жақсы киінғен ақ нәсілді, англо-саксон протестантты көрсе, онда бүл жағ- 
дай Бигот мырзаға ерекше эмоция тудырмайды. Алайда осы орындықта сол уақыт- 
та жақсы киінген қара нәсілді адам отырса, онда Бигот мырза оны жүмыссыз деп 
есептеп, аш улана бастайды. Себебі өзінің мандай терімен тапкан ақшасының салығы 
қоғамға еш пайдасы ж оқ кезбенің жақсы киім киіп отыруына гөленеді деген қоры- 
тындыга келеді. Д әл осылай Бигот мырза Англо мырзаның үйініц жанынан өтіп бара 
жатып, ішіндегілердің бәрі тротуарга шашылып, төңкеріліп жатқан қоқыс жәшігін 
корсе, «далада тамақ іздеп қаңғырын жүрген иттер кінәлі» деген қорытынды жасай- 
ды. Егер Л атино мырзаның үйінің жанынан өтіп бара жатып дәл сондай жағдайды 
байқаса, оның қабағы шытылып, «бұл адамдар шошқалар секілді өмір сүреді» деген 
ойга келер еді. Біржақты түсініктер ғана оның солай ойлауына эсер етпейді, қате қо- 
рытындылар да оның бойындагы пайда болған жагымсыз сезімдерді оршітеді және 
нақтылайды. Ж алпы, атрибуция процесі үзіліссіз болады. Біржақты түсінік жагым
сыз атрибуция мен стереотип шақырып қана қоймай, сондай түсініктерді күшейтеді.
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Копке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияга кірісгіе

М ысалы, егер адамдар әйелдерге катысты біржақты түсініктерге бой алдырып, 
әйел адамдар табигатынан ер адамдарга қарагаида азы рақ білікті және азы рақ қа- 
білетті деп есептесе, оида олар әйел адамның қиын тапсырмаларда табысқа жету 
мысалдарын қалай түсіндірер еді? 1996 жылы Д ж анет Суим мен Лоуренс Санна36 
50-ден астам эксперимент нәтиж елерін жинақтап, өте маңызды жүйелі гендерлік 
дәйектерді тапты: егер адам берілген тапсырма бойынша табыска жетсе, бақылау- 
шылар, ережеге сәйкес, оныц табысын қабілеттерімен байланыстырды, ал егер сол 
таисырмада әйел адам табысқа жетсе, онда оның табысын бас алмай жүмыс істеуі- 
нің нәгижесі деп багалайды. Егер адам тапсырманы орындай алмаса, бақылаушы- 
лар оны сәтсіздік ж әне күш -жігерінің төмендеуінен көреді, ал әйел адам орындай 
алмаса, бүл тапсырма оның қабілетінің деңгейіне сәйкес келмейтінімен, ол ойелдің 
бойында «талап етілетін нәрсенің» жоқтығымен байланыстырады. М үндай бір- 
жақты түсініктер тіпті кіш кентай балаларға да жиі беріледі. Джанис Джейкобс пен 
Ж аклин Э клс37 зерттсулерінің бірінде 11 жоне 12 жасар ұл-қыздары ның қабілетте- 
ріне аналары ның бойындағы гендерлік стереотиптік сенімдерінің осерін зерттеді. 
Кейін Джейкобс иен Э клс осы балалардың танымына өз қабілеттері калай эсер етуі 
мүмкін екенін корді. Ец күшті стереотинтік гендерлік сенімдегі аиалар оз қыздары- 
ның математикалық қабілеттері томен, ал үлдарының матемагикалық қабілеттері 
жогары деп санайтыиы н байқатты. Ал мұндай стереотиптік сенімдері ж оқ аналар 
қыздарын үлдары на қарағанда математикадан қабілеті томен деп санамайды екен. 
Бүл сенімдер балаларының сенімдеріне де осер етті. Ал күшті гендерлік стереотип- 
тері болмаған әйелдердің кыздары мұндай ны қ сенім байқатқан жоқ.

Стереотиптер мен атрибуцияларды ң мүндай ерекш еліктерінің түрлі қы зы қсал- 
дары бар. М ысал келтіретін болсақ, теннисші ер адам үш сеттен түратын кездесудің 
бірінші сетінде 2:6 есебімен үтылып қалсын. Ол не істейді? М үмкін, ол бар күшін 
салып ойнамаган шығар, сәттілік теріс айналған болар немесе қарсыласының кез- 
дейсоқ ұнай санымен ж олы  болды. Ал теннисші ойел адам дәл осынған ұқсас жағ- 
дай кезінде қандай ойда болады? О л «қарсыласыма Караганда шеберлігім томен, се- 
бебі 2:6 есебімен үты лып жатырмын ғой» деп ойлайды. Міне, ең қызығы осы кезде 
басталады: ойынш ы ларды ң бірінші сетте ұтылуы туралы атрибуциялары олардың 
келесі сеттерде жеңу немесе ж еңілу жағдайларын анықтайды. Басқаш а айтқаида, 
ер адамдар келесі екі бөлікте жеңісті жұлып алу үшін бар күшін салып ойнап, же- 
ңімпаз атанады. Ал әйел адамдардың, керісінше, еңсесі түсіп, келесі сетте де, оған 
коса, жарыста да жеңіледі. Ш ын м ән індедәл  солай болып жатыр. Осы қүбылысты33 
жүйелі түрде зерттеу үш ін 19 300 теннис матчы қарастырылды. Осы кездесулер- 
дің бірінші сетінде жеңілген ер адамдар екінші ж әне үшінші сеттерде бар зейінін 
шогырландырып, ж еңіске жеткен. Ал әйелдер кобінесе таза жеңіліске үшырагаи. 
М ұндай құбылыс тіпті кәсіби ойынш ы лар арасында да, басқаша айтқанда, өздерін 
дарынды ж әне қабілетті теннисш ілер қатарына қосатындарда да кездескен.

М арлен Тернер мен Энтони П ратканис адамның шамадан тыс өз-өзіне есеп беру 
түсінігін тағы бір қадам алға жылжытты. О лар әйелдерге тән  жағымсыз өзіндік
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атрибуциялар оларга жұмысқа орналасу ксзінде коп кедергі болатынын көрсетті. 
Тернер мен П ратканис жагымды іс-әрексттер багдарламасы негізінде болатын кей- 
бір зиянды жанама әсерлерді зерттеуге мән берді. Ж ағымды іс-әрекеттер багдар
ламасы, жалпы айтқанда, оте пайдалы. О л дарынды әйелдердің бүрын-соңды қол 
жеткізе алмаған жұмыс орындарыпа орналасуына коп пайдасын тигізген. Өкініш ке 
карай, онын қолайсыз салдары да бар, мұндай бағдарламалардын бірқатары әйел- 
дерді шынайы талантты болгандыктан емес, тек олардың нэзік жаратылыс болганы 
үшін таңдалган деген күмән келтіріп, талантты әйелдерді қоғамнан алыстауга мәж- 
бүрледі. Бүл бағдарламалар оған қатысқан әйелдерге қандай эсер тигізді? М үқият 
бақыланған экспериментте Тернер мен Пратканис39 кейбір әйелдерді ж үмысқа тек 
жынысына қарай таңдалды деп сендірген, ал кейбіреуіне қиын сынактан жаксы ко- 
рытынды көрсеткендіктен таңдап алынғанын айтқан. Н әтиж есінде қабілеті үшін 
емес, әйел адам болганы үшін жүмысқа алынды деген ойелдер өз қабілеттерін тө- 
мен бағалады. Сонымен қатар осы әйелдер барын салуға тиіс міндеттер берілген 
кезде, қабілетінің арқасы нда ж үмы сқа альшған әйелдер сияқты алған бетінен қайт- 
пайтын ерік-жігер корсеткен жоқ.

К өрегепдікт іц  кем елд ену і. Б із күн сайын гүрлі адамдармен -  ер адамдар, 
әйелдер, жастар, қарттар, кара нәсілділер, ақ нәсілділер, азиаттар, латынамерика- 
лықтар, гетеросексуалдар, гейлер ж әне лесбиянкалар, толы қ адамдар, ары к адам
дар, мүсылмандар, католиктер, еврейлер ж әне т.б. жандармен өзара қарым-қатынас 
жасаймыз. Біздіц «олар барлығы бір-біріне үқсайды» деген біржақты түсінігіміз 
олардып мінездері мен іс-әрекетін айқындауға бағытталган іс-әрекетім ізге жиі 
эсер етеді. Бүл қүбылыс өздігінен орындалатын көрегендік ретінде белгілі. Бүл қа- 
лай жүмыс істейді? М ысалы, коз алдыңызға елестетіп көріңіз, біз сізбен ешқашан 
кездеспегенбіз, б ірақ ортақ танысымыз маған сіздің түсіңіз суық, мінезіңіз түйық, 
сабырлы адам екеніңізді ескертіп қойды. Енді танысатын уақытымыз келген кезде 
мен ара каш ықтык сақтап, жылдам сөйлесіп кетуге тырыспаймын. Ал енді сіз шын 
мэнінде кең пейілді ж әне тез тіл табысатын адамсыз деп болжайық. Б ірақ менің 
іс-әрекетім сізге осы қасиетіңізді көрсетуге еш қандай мүмкіндік бермейді, сондық- 
тан сіз де менің қы лы ғыма сәйкес ара қаш ықтық сақтайсыз. Осы себептен менің 
сіз туралы салқын, қабағы аш ылмайтын, ынтымақ іздемейтіи адам деген ойларым 
дәлелдене түседі.

Бүл көп ж ағдай іш індегі «сенім -  ш ынды қты туды раты н»40 бір жағдай ғана. 
Біз өзге адамдар туралы  қатаң сенім мен стереотиптерді үстанатын болсақ, іс-ә- 
рекетіміз оларды алғаш  көргендегідей мінез корсетуге м эж бүр етеді. Ә леуметта- 
нушы Роберт М ертон41 осындай өзін-өзі жүзеге асыратын корегендік «қателік- 
тер патш алығы ның» пайда болуы на әрі мэцгі есте сакталуы на себепкер болады 
деп қарастырады. Егер адамдар «әйелдер и ікірталаска тым құмар не дәлелш іл, 
ал қара нәсілді адам дар ж алқау ж әне ақымақ» деген стереотиптерді үстанса, онда 
бүл адамдар осы топ екілдерім ен сәйкесінш е қары м -қаты нас жасап, сол стерео- 
типтерге байланы сты  мінез бен қары м -қаты нас көрсетуге еріксіз м эж бүр болады.
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Сөйтіп, «түсінесіз бе, мен осы адамдар туралы  үдайы дүрыс гіікірде болтан екен- 
мін» дейді әлгі адамдар.

Әрине, барлыгымыз басқатоп  өкілдеріне қатысгы мұндай қатаң сгереотигітерді 
үстанбаймыз. Біз көп жағдайда қоғамдық пікірлерді ш артты түрде ғана қабылдай- 
м ы зж ән е  олардың ш ы нды ққасәйкестігін  аны қтауғаты ры сам ы з. Көбінесебіз басқа 
адамдар қандай деген болжамымызды олармен өзара қарым-қатынас арқылы анық- 
таймыз. Б ірақ болжамды тексеру стратегиялары иа тән  әр түрлі интеллектуалды 
түзақтар (қақпандар) бар, сондықтан өзге адамдар туралы бастапқы болжамымыз 
қате болтан күннің өзінде, бүл стратегиялар дәлелденген ф актілер беруі мүмкін. 
4-тараудагы М арк Снайдер мен У ильям  Суонның экспериментін еске алайық. Сол 
эксперименттердің бірінде түлғаньщ  экстраверт типіне сәйкес келетіні туралы бол
жамды тексеру үшін адамдар «экстраверттік» сүрақтарды таңдаган (мысалы, кешті 
көңілдендіру үшін не істер едіңіз?). Ал түлғаның интраверт типіне жататыны тура
лы болжамды тексерген кезде, оларга «интроверттік» сүрақтар (сіздің адамдармен 
алгаусы з сөйлесуіңізге қандай факторлар кедергі келтіреді?) қойылды. Естеріңізде 
бар шыгар, Снайдер мен Суон42 сұрақ қою табиғатының өзі жауапты анықтауға кө- 
мектесетінін айтқан. Басқаш а айтқанда, экстраверт, интраверт типтеріне жатпай- 
тын адамдар, бірінші тип сұрақгарына жауап беру барысында -  экстраверт гипіне, 
сотан сәйкес екінші тип сүрақтарына жауап беру барысында интраверт типіне жат- 
қы зы латы н болып корінеді.

Ж алпы  алғанда, жогарыда корсегілген зерттеулердің нәтижелері стереотиптер- 
дің өзгеріске қарсы лы қ көрсететінін еркін түсінуге көмектеседі. Біз озгелерге сенім 
білдіргенде, өздігінен жүзеге асатын көрегендік біз қалайтын қатынастарға жауап 
берегін әлеуметтік ш ындықты қамтамасыз етеді. Әйелдерді ерлерге Караганда «кө- 
бірек эмоциялы » ден бағалайтын болсақ, біз осы стереотипті дәлелдейтін мысал- 
дарды ойсл бойынаи байқауға, табуга тырысамыз. Б ірақ кон адам ашуланған кезде 
жылан, футбол матчтары ндаш аттаны п кететінін, әйел басшылар, саясаткерлер мен 
жоғары лауазы мды адамдар тендер үтын алғанда эмоциясын сақтай білетінін естен 
ніығарамыз. Т іпті ш ындыққа толы қ көзіміз жеткен кездід өзінде, сенімдеріміздің 
нақты лығын тексеру үшін, бейсаналы түрде болса да сол сенімдерді анықгайтын 
«тексерілген» стратегияларды қолданамыз.

Ст ереот ип цауп і. Біздіц мәдениетімізде қаранайым стереотингердің әсері- 
нен туындайтын, өздігінен жүзеге асатын көрегендік нәтиж елерінің бірі жағымсыз 
стереотиптердіц нысаны болтан адамның сол стереотиптерді жоюта тырысқанмен, 
керісінш е оларды дәлелдей гүсетінін көрсетеді. Бір айқын мысал келтірейік: кол- 
леджде оқитын ақ нәсілді студенттер мен қара нәсілді студенттердің академиялық 
иәтиж елерінде көрнекі айы рмаш ы лы қ байқалады делік. Дегенмен бүл құбылыстың 
коптеген тарихи ж әне әлеуметтік себебі бар, бірақ Клод Стил и Джошуа Аронсон43 
а қ ж ә н е  кара нәсілді студенттердің біліміндеті айырмаш ылык колледждегі жоғары 
деңгейлі студенттер (оларды д деңтейлерін бағалары көрсеткен) мен томен деңтейлі 
студенттер үшін жагымды жатдай екеніне біраз дау айтты. Б ірақ білігі жогары кара
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нәсілді студенттің қабілеті мен дайындығы жетіп тұрса да, өздеріндей ақ нәсілді 
студенттер жеткен жоғары академ иялы қ нәтижелерге жетуге кедергі жасайтын бір 
норсе бар сияқты.

Осы мәселелердің ақ-қарасын ажырату барысында, Стил мен Аронсон «қара 
нәсілді студенттердіц артта қалуына эсер ететін басты ф актор «зияткерлік жетіс- 
пеушілік» туралы жагымсыз стереотиптерді дәлслдеу қорқыныш ы болуы мүмкін» 
деді. Бүл жағдайды Стил мен Аронсон стереотип қаупі деп атады. Олар қосымша 
қауіптің ауыртпалығы студенттсрдіц дәстүрлі сынақтарды жақсы орындагі шыгуы- 
на кедергі келтіреді дейді. Б ір экспсриментте олар қара нәсілді студенттер үшін 
арнайы күрделі ауызш а тест (G R E ) өткізген. Студенттердің жартысы зерттеуші 
олардың зияткерлік қабілеттерін тексеріп жатыр деп ойласа, ал екінші жартысы 
зерттеуші жай ғана тестіні тексерігі жатыр, олар студенттердіц қабілеттерін сынақ- 
тан өткізуге еш қапдай қатысы ж оқ деп сенді.

Алынған нәтиж елер түсінікті. Ақ нәсілді студенттер олардың қабілеттерін 
тексеру немесе тексермеуіне қарамастан, тапсырманы бірдей жақсы орындаған. 
Ал қара нәсілді студенттер сынақтың сипатына қарай коп қиналды, жагдайға сай 
қара нәсілді студенттердің ойында стереотиптер бас көтерді де, олар уайымга бері- 
ліп, сынақтыц шамамен жартысын ғана тәмамдады. Стереотиптердің күші -  міне, 
осында. Адамдар оздерінің іс-орекеттері өзінің не оныц айналасындагы адамдар- 
дың жағымсыз атағын дәлелдейді деп ойласа, бас көтерген уайым оныд орында- 
луына кедергі келтіреді.

Стереотиптік қауіптің әсері афроамерикалы қтармен шектелмейді. Зерттеуш і- 
лер басқа топтарға қатысты осындай ұқсас нәтиж елер тапқан. Ятни математикалық 
мәселелермен жұмыс істейтін әйелдер табиғатында ерлер математикаға мықты де
ген стереотиптерге бой алдырады скен, ал ауызш а қабілеттерді зерттейтін латына- 
мерикалықтар оздеріне қарағанда ағылш ындардың создік қоры бай деп ойлайды 
екен. Стил мен Аронсонның пікірінше, шындыгында, басқа бір топқа есесін жіберіп 
қоятын стереотипке багынган қандай да бір топ стереотиптік қауіпке коп мүмкін- 
дігін жүмсайды екен. Бүл белгілі бір талапқа сай стандарттары бар топтын өзінде 
де болуы мүмкін. М ысалы, Джош уа Аронсон мен әрігітестері'14 математикалық қа- 
білеттері бойынш а жақсы бағаға ие, ақ  нәсілді инженер ер адамдарга қиын мате- 
матикалы қ тест (SA T) откізді. С ы нақ алдында бүл тест олардың математикалық 
қабілеттерінің көрсеткіші болатынын айтты. И нж енерлердің жартысы стереотип- 
тік кауіпке бой алдырды: экспериментш і оларға неліктен азиялы қтарды ң матема- 
тикалы қ қабілеті жогары екенін түсінуге тырысатынын айтты. Бүл топтын нәти- 
желері сы нақ барысында айтарлыктай төмендеді. Осы жайт стереотиптік қауіптің 
жағдайга байланысты сипатыны ң маңызды екенін растайды. Ал осындай ақ нәсілді 
инженер мамандыгы студенттеріп қара нәсілділермен немесе латынамерикалы қ- 
тармен салыстыру өрескел жагдай болып саиалады. О лар күн сайын кез келген ака- 
дем иялы қ ортадағы осындай салыстырулармен күресуде. М ұндай тәжірибесі мол 
болаш ақ инженер студенттердің де стереотиптік қауіпті сезінетіндерін ескере келе,
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академ иялы қ нәтиж елері төмен қара нәсілділер мен латынамерикалы қтардың ка- 
білеті жетіспейді деген корытынды жасамас бүрын, екі рет ойланған жон болар.

Зерек оқы рмандарды ң «біз стереотиптерге тәуелді белгілі бір топтың өкілі бол- 
сақ не болар еді, бәрім із қалай өмір сүреміз?» деп сұрақ қоюы мүмкін. Мысалы, 
мен ақ нәсілді ер адаммын, бірақ профессормын, калифорниялы қпы н, зейнеткер- 
мін, тагысын тағы. Бұл «қогамдық сойкестіктердің» әрқайсысы менің іс-орекеті- 
ме, қызметіме, тіпті озімді қалай сезінетініме, сол кезеңдегі жағдайга байланысты 
қай түлгалы қ ерекш елігімнің байқалаты нына байланысты болады. М аргарет Ш и 
мен серіктестерінің45 эксиериментінде азиялы қ әйелдерге математикадан бақылау 
жүмысын үсынылып, стереотипке тонетін қауіп ретінде олеумегтік үқсастық фе- 
номеиінің көп қы рлы  болатыны дәлелденді. Сы нақтан өтпес бұрын, әйелдерге ма- 
тем атикалы қ сынақты  шсшуге эсер ететін гендерлік үқсастық, не азиялыктарга тән 
ұқсастық секілді әр түрлі стереотиптердің зардаптары туралы аздап ескертіп қой- 
ды (азиялы қтар математикага ерекше қабілетті, ал әйел адамдар сондайлы қ мыкты 
емес деген секілді). Тестілеу қорытындысы бойыпша, әйелдердің көрсеткіші осы 
стереотиптердің күш тілігін көрсетті, олар өздерін азиялы қпы з деп ойлаган кезде 
тапсырманы жақсы орындады.

Бүл зерттеудің жақсы жаңалығы бар. Егер жай тана жагымсыз стереотип ту
ралы ойлансаңыз, ол сынақ кезінде сіздің жүмыс жасау тиімділігіңізді төмендетіп 
жібереді, содан кейін сізге оні.і жогарылату үшін осы стереотиике карсы тұра ала- 
ты н қандай да бір балама ойлау бейнесі болуы керек. М ысалы, жақында откізіл- 
ген М этыо М акГлоун ж эне Джош уа Аронсонның46 эксперименттерінде қаранайым 
нәрсе жасалды: ер ж әне әйел сыналуш ылар танымдық қабілеттері бойынша қиын 
сынаққа кірер алдында, жақсы университетте жаксы студент болу керектігі туралы 
ескертілді. Бұл ескертулер бақыланган ерлер мен әйелдер арасындагы айырмашы- 
лықты толығымен жойды, «мен жаксы студентпін» деп ойлау әйелдерге «әйелдер 
математикадан қабілетсіз» деген стереотипке қарсы түрыи, тиімді көмектесті. Осы- 
ған үқсас нәтиж елерді орта мектепті бітіру емтиханы кезінде жағдайы орташа отба- 
сыларының балалары  да көрсетті. Зерттеулер аңғартқандай, стереотинтерге қарсы 
ойлау тиімділігін арттыруга болады. М ысалы, кара нәсілді сыналуш ыларға сондай 
стереотипті топтан атақты  қара носілді интеллектуал В.Е.Б. Дюбуа, атақты қара нә- 
сілді астроф изик Н ил де Грасс Тайсон немесе қара нәсілді бақылауш ы әкім, т.б. ту 
ралы суреттер көрсетіп немесе пікір айтып, олардың жақсы нәрсеге еліктеулеріне 
жоне белгілі бір қиы нды қтары н жеңуіне комектесу керек.47 Осындай жолмен сту- 
денттерге олардың қабілеттерін түзету емес, жақсарту керек екенін,48 тіпті осындай 
топтар арасында дәстүрлі бақылау жүргізу алдында стереотиптсрге сай уайымға 
берілетіндерін айтса,49 бүл сы нақ үрейінен арылуға көмектесіп, нәтижелерді жақ- 
сартады.

Қг(рбанды айы п т а у . Қандай да бір біржақты түсінікті ешқаіпан сезініп көрме- 
ген адамдар үшін өзін соның құрбаны ретінде елестету әрқаш ан оцай бола бермей- 
ді. Әсіресе өзін салы стырмалы түрде қауіпсіз сезінетін көпш ілікке эмпатия оңай
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емес. О лардыц жалған сезім құрбанына жаны ашуы, біржақты түсініктер болмауын 
тілеуі мүмкін, бірақ олардыц қарым-қатынасында кінәні құрбанга арту, сөйтііі, өз 
ісінің дұрыстыгына деген сенімділік бар болады. Бүл үрдіс «лайықты бедел» ту- 
ралы пайымдар түрінде корсетілуі мүмкін. М ысалы, «адамзат тарихында еврейлер 
үнемі кысым қүрбандары болса, демек, олар бір нәрсені дұрыс істемеген» немесе 
«бір әйелді зорланса, демек, бұл арандатуш ылыққа оның өзі себепкер болуы мүм- 
кін», «осы адамдар (аф роамерикалықтар, латынамерикалықтар, үндістер, гомосек- 
суалдар) басына іс түскенін қаламаса, не себепті солай болмауы керек...» (үнсіздік 
ганыту, оларды қүш ақ жая қарсы алмайтын жерлерге бармау ж әне тағы басқа). 
Осындай болжамдар «ботендер» көпш ілікке арналган талаіггарга қарағанда неғүр- 
лым қатаңдау нормаларға бағынуы тиіс деген талапты  қамтиды.

Алайда қүрбандарды оларды ң басына түскен қиын жағдайды олардың жеке 
тұлғалы қ қасиеттерімен ж әне қабілеттердің жоқгығымен белгілеп, шабуылдың 
объектілері болтаны на айыптау үрдісі көбінесе әлемді әділдік патшалығы ретінде 
көруді қалаумен ынталандырылған болып келеді. М елвин Лернер мен әріитестері50 
корсеткендей, адамдар белгілі бір себептермен түсіндіру қиынға түсетін қандай да 
бір әділетсіздікті -  әділетсіздіктің қүрбанына айналган адамның жске жауапкерші- 
лігі деи есептеуге бейім. М ысалы, егер екі адам бірдей тапсырманы бірдей ынгамен 
орындайтып болса ж әне оларды ң біреуі тиын лақты ру арқылы елеулі сыйақы ала- 
тын болса, екіншісіне ештеңе бүйырмаса, онда сырттан бақылауш ылар екінші адам 
біріншісінен азы рақ ынтамен жұмыс жасады деп санауға бейім болады. Осыған 
үқсас, кедейлердің ж әне ж үмыссыздарды ң басындағы ауыртпалықтарға олардыц 
өздерін айыптаудағы ксрі ұстанымдар әлемнің әділдігіне қатты сенетін адамдарда 
көи байқалады.51 Адамдар мүлде ештеңеге кінәлі емес, өздеріне лайықтыдан немесе 
ең қажеттідеи мақүрым қалған (мейлі ол бірдей еңбек үшін бірдей толем немесе 
негізгі омірлік игіліктер болсы н) әлемде өмір сүріп отырғанымыз туралы ой бізді 
қорқытатыны анық. Осы себепті, алты  миллион еврейді еш себепсіз қырып-жойған 
кезде, олардың осындай іс-әрекеттерге лайықты болатындай әлденені жасағанына 
сенетін болсаңыз, өзіңізді ж айбарақат сезінесізГ '

«Қүрбанды айыптау» феноменін әрі қарай түсіну 1 жене 4-тарауларда талқы- 
ланған теріс түсініктің52 бірж ақтылыгы на арналкан Барух Ф иш хоффтың жүмы- 
сындагы зерттеу нәтижесінде байқалады.

Ө здеріңіз қапық болгандай, зерттеу «дүйсенбі күнінің тацында сарапшы» болу 
қабілетімізді анықтады: нәтиж е белгілі болтанная кейін оның дүниеге келуіне қа- 
тысты барлы к күрделі әрі ш иеленіскен жағдайлардыд кенеттен абсолютті түрде

** Зейінді оқырман мұның өзіміз құрбан жасаған адамның ар-абыройын кемсіту үрдісінің неғүр- 
лым аянышты формасы екенін байқар еді. 5 және 6-тарауларда әддекімнің баска адамға зиян келтір- 
ген кезде агрессор құрбанның ар-абыроайын кемсітуге ұмтылатынына, оны «адам емес» етіп, сосын 
оган зиян келтіретініне сенуге мүмкіндігіміз болды. Енді біз біреудің басқа адамның жолы болмаға- 
нын сыргган бақылағап кезде, ол күрбанның бірдеңені дүрыс жасамағаны жоне осындай тағдырга 
лайықты екені туралы ойға келеміз (авт.).
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айқын әрі аны қ болуы біздің «әрқаш ан оларды білгеніміздей» көрінеді. Егер біреу 
бізден нәтижені болжауды отінсе, біз еиі қиындықсыз орындайтын едік. Алайда 
бұл киял ғана.

Ронни Я ноф ф -Б улм ан  мен әріптестері53 бірнеш е эксперимент жасап, «зорлау 
құрбандары өз соры на озі ж ауапты» деген пікірдің адамдар арасы нда өрш уіне те- 
pic козкарастар күш ін көрсегті. Э ксперимеитке қаты суш ы лар колледж  аудито- 
риясы нда ж олы ққан ер адам мен әйел туралы оқыды. Ж азбаны ң соңғы сөйлемі- 
нен басқа бөлігінде еш өзгеріс ж оқ еді. Қ аты суш ы ларды ң бір бөлігі соңғы сөйлем- 
ді: «Соңғы білгенім, ол мені зорлады » деп оқыса, қалған бөлігі: «Соңғы білгенім, 
ол мені үйіме ж еткізіп  салды» деп оқыды. Кездесудің қалай аяқталганы наи шын 
хабары барларға озін ің  білетінін есепке алмау тапсы ры лған соң, қатысуш ылар 
оздері оқыған соңғы сөйлем м ен қоса, бірнеш е ықтим ал нәтиж ені болжауга тиіс 
болды. Ж алпы , оқиға әңгім енің  екі нүсқасы нда да бірдей болганмен, зорлау тура
лы оқы гаи қаты суш ы лар «ш ығарып салу» оқигасын оқы ғандарға қарағанда, әйел 
адамның зорланаты ны н көбірек болжады. Сонымен катар зорлау  ф иналы ны ң ық- 
палына түскен қаты суш ы лар кездесудің ақыры келеңсіздікпен аяқталганы  үшін 
әйелдің  ж үріс-тұры сы н к інәлауға бейімдік танытты. М ысалы, «ол өзін еркекке 
сүйгізбеуге тиіс еді» деді олар. Бүл қоры ты нды ларды ң салдары өте қауіпті. Құр- 
банның ж ағдайы н түсініп, оган алаңдау үшін біз соның қүрбанга айналудағы көз- 
қарасыи түсіндіретін оқиғалар тізбегін ойша тірілте алуы м ы з ксрек. Б ірақ коріп 
оты рғанымыздай, қүрбандарда бізбен салы стырғанда, өз жүріс-түрысын бақылап 
отыратын мүмкіндік болған жоқ.

Біржақты түсінік себептері
Адамдарды не нәрсе бірж ақты түсінікке мәж бүрлейді? Б ірж ақты  түсінік шара- 
сыз нәрсе ме? Э волю циялы қ психологтердің болжамы бойынша, барлы қ жануар 
генетикалық түрғыдан өзіне үқсас ж ануарларға іш тартады. Өздеріне ешқашан 
ешқандай зиян тигізбесе де, олар жаратылысы өзгеше хайуандардан қауіптенеді.54 
Ғалымдардыц ойынш а, бізді оз отбасымызды, тайпамызды ж әне носілімізді қолдауга 
итермелейтін биологиялы қ жан сактау механизмі де ботендерді ұнатпайды және 
олардан қауіитенеді. 4-тарауда мен мысал еткен топтардағы шағын зерттеулер осы 
көзқарасты растайды. Б із топтар арасындағы айы рмаш ы лы қ түкке тұрғысыз болса 
да, өз тобымызға кірмейтін біреуді шетке қағамыз. Осылайш а, біржақты түсініктің 
белгілі бір деңгейі табиғи жолмен келеді. Солай бола тұрса да, біздің мәдениетіміз 
(ата-анамыз, қауымымыз, БА Қ -тары мы з) өзіміз коп қадірлей бермейтін 
біржакты түсініктерді, топтарды анықтауда, соқыр нанымдарымыздың күші меи 
стереотиптердің мазмұнын анықтауда басты рол ойнайды. Біз өзімізді біржақты 
жүріс-түрысқа бейімдеуш і биологиялы қ үрдістерді мүра етіп алатын адам бала- 
сы болсақ та, әлеум еттік психологтердің басым бөлігі біржақты түсініктің өзіндік 
ерекшелігі не басқа адамдардың жүріс-түрысы мен қатынасына еліктеу арқылы, не
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өзіміздің психологиялы қ ш ындыгымызды қалай қалыптастыратынымызға орай 
зерттелуге тиіс деген пікірмен келісер еді.

Бул бөлімде біз біржақты түсініктің  негізгі бес ссбебін қарастырамыз: (1 ) эконо- 
м и калы қж ән е саяси бәсекелестік немесе қақтығыс; (2 ) орны ауысқан агрессия; (3) 
мортебені немесе өзіндік баганы сүйемелдеу; (4 ) диспозициялы қ біржақты түсінік; 
(5) заманауи әлеум еттік нормаларга сойкес болу. Бүл бес себеп бірін-бірі жоққа 
шыгармайды, шынында да, бәрі бір сәтте бой көрсете алады. Дегенмеи о і і ы ң  әрқай- 
сысының маңыздылыгып анықтап алу пайдалы болар еді. Ө йткені біржақты түсі- 
ніктікті азайтуға көмектеседі деп үсынатын кез келген әрекет жалған нанымның 
басты себебі не нәрсе болуы мүмкін екеиіне байланысты. Демек, мен фанатизмді 
адам түлғасына тамырланып алған деп санасам, қолымды бір сілтеп, «терең психо- 
терапиядан отпесе, біржақты түсінікке иек артып алған жандардың бәрі ешқашан 
жалган нанымнан қүтылмайды» деп, қорытынды жасаган болар едім. Бүл қоры- 
тынды арқылы мен бәсекелестікті азайту жолымен немесе конформдылық қысы- 
мына қарсы туру жолымен бірж ақты  түсінікті азайтудын кез келген талпынысын 
ажуалайтын едім. Ендеше, бес себептің әрқайсысын жеке қарастырып көрейік.

Э ко но м и ка лы ц  ж оне саяси  б әсекелест ік . Біржақты түсінік экономикалық 
және саяси күштер әрекетінің  нәтижесі болуы ықтимал. Осы көзқарасқа сәйкес, 
ресурстардың шсктеулі екенін ескере отырып, үстем топ айтарлықтай бірқатар ба- 
сымдыққа ие болу үшін, аз тогіты пайдалануга немесе одан бой тартуға тырысуы 
мүмкін. Уақыт қауырт болып, бірін-бірі жоққа шыгаратын мақсаттар арасында ке- 
ліспеуш іліктер бой көрсетсе, бұл мақсаттар экономикалық, саяси немесе идеоло- 
гиялы қ мүдделелерді коздесе де, біржақты түсініктер көбейе береді. Д әл осылай 
жүмыс орнының жетіспеуш ілігінен біржақты түсінік агылшын, мексикалық және 
америкалы қ жүмысш ы мигранттар арасында да, даулы аумақ бойынша арабтар мен 
израильдықтар арасында да, құлдықты жоюга қатысты А Қ Ш -тың солтүстік және 
оңтүстік түргындары арасында да біржақты түсінік болды. Кейбір кәсіподақтың 
ұзақ жы лдар бойы әйелдерді ж әне аз топ окілдерін жұмысқа алудан бас тарта оты
рып ж әне оларға сол арқылы кәсіподақтар бақылайтын салыстырмалы түрде та- 
бысы жогары мамандықтар есігін жаба отырыи қол жеткізген табысын ескерсек, 
кемсітуш іліктің (дискрим инацияны ң) экономикалы қ артықш ылығы оте айқын-ақ. 
М ысалы, 1950 жылдар мен 1960 жылдардыц ортасындағы кезең азаматтық қүқық 
жөніндегі қозғалыстардың саяси ж әне қүкы қты қ ілгерілеу дәуірі болды. Соган қа- 
рамастан, 1966 жылы кара нәсілді жұмысш ылар шеберлер ш әкірттерінің 2,7 пайыз 
орнын ғана иеленді. Бүл одан бұрынгы 10 жылмен салыстырганда 1 пайыз гана 
артық еді. 1960 жылдардың ортасында АҚШ  Еңбек министрлігі кәсіподақ бақы- 
лауындағы су құбыры маманының, бу казандыгын жөндеушілердіц, темір жұқар- 
тушылардың, тас оңдеушілердің, тегістеушілердің, бояушылардың, әйнекшілердін 
және эксплуатациялы қ инженерлердін ш әкірті болып жүмыс істейтін аз топ өкіл- 
дерінің санын анықтау үшін ірі торг қалада зерттеу жүргізді. Осы торт қаланың еш- 
қайсысынан бұл мамандықта үйренуш і болып жүрген бір де бір қара нәсілді адам
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табылган ж оқ.35 Ксй адамдарга біржақты түсініктің пайда әкелетіні күмәнсіз еді. 
Ж етілдірілген заң ж әне әлеуметтік әс-қимы лдар соңгы торг онж ы лды қта осындай 
статисгикалы қ мәлімеггерге айтарлыктай өзгеріс енгізсе де, аз той өкілдері үшін 
жағдай әлі әділ сипатқа ие бола алмады.

Кемсіту, бірж ақты түсінік ж әне теріс стереотиптер шектеулі жүмыс орны үшін 
бәсеке барысында күрт кобейе түседі. Ш ағын өндірісгік қаладағы біржақты түсі- 
ніктерді зерттеудің классикалы қ үлгісінде Джон Доллард қы зық дерек анықтады. 
Әуелі қалада немістерге қагысты біржақты түсінік мүлде жоққа тән  еді, бірақ жү- 
мыс орныны ң жетіспеушілігі байқалғанда, соқыр наным бой көрсетті:

«Негізінен, маңайдағы фермаларда тұратын жергілікті ак нэсілді тұрғындар 
жаңадан келгендерге өте катгы агрессия көрсетті. Олар «осы немістерге» карсы 
тэкаппарлық танытып, қорлайтын сөз айтумен болды. Жергіліктілер олардан өз 
артықшылықтарын астамси көрсетіи жүретін-ді... Мұндағы ағаш өңдеу зауытындағы 
жүмыс орны жэне бедел үшін бәсеке олардың немістсрге ашу-ызамсн қарауыньщ 
басты себебі болды. Жергілікті ақ нәсілді тұрғындар келімсск немістер өздерін 
ығыстырып жатқанын анық сезінді. Сөйтіп, жағдайдың киындайтыны байқала 
калса, осында келуінің өзі азайып бара жатқан жұмыс орындарына үлкен бәсеке 
тудыратын немістерді бэріне кінәлауға дайын болды. Бір Караганда бұл жерлерде 
немісгерге катысты дэстүрлі біржақты түсінік жоқ болатын, бірак сырттан келген 
барлық адамға деген күмэн елесі ақыры нақты сипат ала бастады».56

О сы ндай бірж ақты  түсінік, қорлау ж әне теріс стереотиптер он тоғызынш ы 
ғасырдың оп бойында Құрама Ш таттарға келген қы гай им мигранттары на ка
тысты да қатты  байқалды. Б ұл  белгілі бір дәреж еде эконом икалы қ бәсекелестік- 
ке қатысты болатын. М ысалы, қы тайлар К алиф орнияда алтын өндіруге тәуекел 
еткенде, оларды «азғындар ж онс әдепсіздер», «дөрекі сарацдар», «қаныпезерлер 
мен адамды қтан безгендер» деи айдарлады.57 Б ірақ  небары он ж ы лдан кейін, ақ 
нәсілді ам ерикалы қтар аттап баспай қойган құрлы қаралы қ темір ж ол қүрылысы- 
на қы тайлар бел шешіп кірісугс әзірл ік  таны тқанда, оларга ақылды, еңбексүйгіш  
ж әне заң  сы йлайты н адамдар ретінде қарай бастады. Батыстың тем ір жол магнат- 
тары ның бірі Ч арльз Крокер: «О лар ак нәсілділердің ең м ы қты лары нан еш кем 
емес... О лар өте сенімді, өте ақылды ж әне келісілген ш артқа толы қ сай», -  деп 
жазды.58 Дегенмен темір жол қүрылысы аяқталган сод жұмыс орындары азайып 
қалды. О ны ң үстіне, азам агты қ сотые та шегіне жетіп, онсыз да аясы тар қатал 
ецбек нарыгы на бүрынгы солдаттар агылды. Осыдан кейін-ақ қы тайларға каты с
ты теріс. үстаным дереу арта гүсті. Енді қы тайларды «қы лмы сқа бейім», «қаскү- 
немдік ойлайты ндар», «қу» ж әне «ақымақгар» деген стереотиптер күш алды. Ал 
казір К алиф орнияда ж үм ы ссы зды қ деңгейі 12 найызга ж уы қтады. М ексикалы к 
им мигранттарға қарсы теріс түсін ік  артып барады.

Бұл мәліметтер бәсеке мен қактыгыстың біржакты түсінікті өрш ітетінін білді- 
реді. Бүл құбылысқа тарихи маңыз аясында гана қарауға болмайды. О ны ң психо-
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логиялық ұзақ әсері де бар. 1970 жылдары өткізілген зерттеуде кара нәсілділерге 
қатысты бірж ақты түсінік сол қара нәсілділерден олеуметтік-экономикалық түр- 
гыда бір саты гана жоғары тұрған топтарда көбірск байқалған. Байқаганымыздай, 
бүл үрдіс ақтар мен қаралар жұмыс орны үшін қатты бәсекелескен жағдайларда өте 
қатты аңгарылган.39 Дегенмен осы мәліметтерді талдау мәселесінде аздаған екіұш- 
тылық бар скені білінеді. Өйткені бәсекелестік факторы білім деңгейі ж әие отбасы 
жағдайы сияқты  айнымалылармен де қабысып кетеді.

Бәсекелестіктің өзі біржақты түсінікті туындата алатын-алмайтынын анықтау 
үшін эксперимент оте қажет. Б ірак оны қалай жасаган дүрыс? Егер қақтыгыс пен 
бәсеке біржақты түсінікті туындататын болса, онда зерттеуді зертханада жүргізген 
жөн. Оны қарапайым тәсілм ен іске асыруға болады: (1 ) әртекті адамдарды кедей- 
соқ екі топқа бөлу; (2 ) осы екі топты бір-бірінен ешқандай ретсіз ерекшелеу; (3) 
екі топты бір-бірімен бәсекелес болатын жағдайға жеткізу; (4) осыдан кейін бір- 
жақты түсініктің иайда болатым-болмайтынын анықтау. Осындай эксгіериментті 
М үзафер Ш ериф пен аріптестері60 бойскауттар лагерінің табиги ортасында өткізді. 
Зерттеуге денсаулыгы жаксы, тәуір дайындағаи 12 жасар балалар алынып, кездей- 
соқ таңдау арқылы «Қырандар» мен «Ж ыландар» топтарына бөлінді. Ж асоспірім- 
дерді топ ішіндегі қарым-катынасқа үйретті. Сбндықтан топтың әрбір мүшесін бір- 
біріне тым тәуелді етіи қойды. Мысалы, эр  топтабалалар жүзуге арналған құралдар 
жасауға, там ақ әзірлеуге, арқан копір жасауға ж әне т.б. жүмыстарға қатысты.

Ә р топта бірлік сезімі мейлінше күшейген кезде қолдан қақтыгыс ұйымдасты- 
рылды. Зерттеуш ілер футбол, бейсбол, арқан тарту сияқты  бәсекелестік ойындарда 
екі топты бетпе-бет ұшырастырды. Барынш а ш ирықтыра түсу үшін жеңімпаз ко- 
мандага сы йлы қ берілді. Әрине, бүдан кейін ойын барысында топтардың бір-біріне 
жаулығы мен өшпенділігі арта берді. Топтардың бірін-бірі жактырмауы, кері тебуі 
үінін зерттеуш ілер тіпті қатаң жагдайлар туындата бастады. Біріншіден, олар «Қы- 
рандар» «Ж ыландарга» қарағанда коп пайда табатын кеш үйымдастырды. Тагамдар 
да корер көзге бір-бірінен бөлекш е еді: жартысы жаңа піскен, тәбет ашатындай дәм- 
ді көрінсе, екіншісі көп түрып калган, жүрек айнытатыпдай болды. Бәсекелестік 
өрши түскеннен болар, бірінші келгендер жаңа піскен тагам мен салқын сусындар- 
ды ішіп-жеп, қарсыластарына уақыты өтіп кеткен асты қалдырды. «Ж ыландар» ке- 
ліп, өздеріне не қалганын көрген соц қатты аіпуға булыгып, жақсы тағамның бәрін 
сыйырып-сыпырып жеп кеткен топты адам аузы бармайтын түрлі атаумен айдар- 
лай бастады. Ал «Қырандар» әздері бірінші келгесін, тағамға бірінші қол жеткізуге 
тиіс екенін көлденең тартып, балагаттаган тон қад әл  солай жауаи қайтарды. Әуелде 
тек созбен айтысып түрган балалар бір-біріне тамақ лақты ра бастады, ақыры бас- 
көзсіз жұдырыктасуға көшті.

Осы оқигадан кейін бәсеке тудыратын ойындар тоқтатылып, үлкен әлеуметтік 
қарым-қатынас жасауга күіп салынды. Б ірақ бір пайда болған ошпенділікті әнше- 
йін бәсекені тоқтату аркылы жоюдың мүмкін емес екені байқалды. Ш ынында да 
екі топ бірге фильм тамашалауга келгенде де бір-біріпе жақындай гүсудің орнына,
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керісінше жаулықты артты ра берді. Ақыры зерттеуш ілер «Қырандар» мен «Ж ы- 
ландар» арасындағы «майданды» зорға тоқтатты. Бүл туралы кейінірек осы тарау- 
да әңгімелемекпін.

О рны ауы ст ы р ы лга н  агрессия: « Т узы  ж еңіл байгцс»  т еориясы . Алдыңғы 
тарауда агрессия ауру ж оне көңілсіздік сияқты жагымсыз ж әне кері жагдайлар 
туындататынын айтыи өткен едім. Бұл тарауда түңілген жан оз көңілін қалдырган 
себепке іпүйліге кетуі мүмкін екенін байқап отырмыз. Алайда көп жағдайда адам- 
ның жабырқау ссбебі -  оған бірден қарымта қайтаруга келмейтіндей тым зор неме- 
се тым бүлдыр. М ысалы, 6 жасар бала өзін қорлаған мұғалімге калайш а қарсылық 
таныта алсын? М үғалімнің билігі тым зор. Б ірақ бүл түңіліс баланыц оз агрессия- 
сын әлсіздеу адамға багыттатуы мүмкін. Тіпті бұл адам баланыц жанын ауыртқан 
нәрсеге еш қатысты болмаса да. Ал жаппай ж ұмыссыздық жайлаған кезде жұмыс- 
сыз қалған, әбден түңілген жүмысшы кімге қарсы шықиақ? Эконом икалы қж үйеге 
қарсы ма? Бүл жүйе оте үлкен жоне өте бүлдыр. Ж үмысш ы бәріне кінәлі нақты 
біреуді немесе анық бірдеңені тауып алганы әлдеқайда жақсы болар еді.

Ежелгі еврейлерде д әл  осы моселеде ескеруге түрарлы қбір  дәстүр бар еді. Күнә- 
дан арылу кезінде свящ енник адамдардың күнәсін ж еке-ж еке айта отырып, қолын 
текенің басына қоятын болған. Бұл адамдардың күнәсі мен істеген жауыздықтарын 
текенің басына символды қ аудару рәсімі еді. Содан кейін теке бетімен жіберіліп, 
қоғамды күнодан тазартқандай болатын-ды. Ж ануарды «күнәдан арылтуш ы теке» 
деп атайтын. Б іздің дәуірім ізде күнәдан  арылтуш ы теке тіркесі өзі қате жасама- 
са да, бір нәрсе үшін айы пталған кінәсі ж оқ әлсіз адамға қатысты айтылады (тұзы 
жеңіл байгүс). Адамдар жұмыссыз қалыіі, инф ляция олардың бар жиған-тергенін 
«күйсеп» жіберсе, олар эконом икалы қ жүйені мансүқтай алмайтындықтан, «түзы 
жеңіл» біреуді таба қояды. Өкініш ке қарай, құрбанға айналған адам бүрынгы теке 
сияқты бетімен кете алмайды, көп жағдайда адамдардыц қаталдыгына, тіпті өлім- 
ге де душар болады. Н ацистік Германияда «тұзы жеңілдср» -  еврейлер, он тоғы- 
зынш ы гасырда К алиф орнияда -  қытай иммигранттары, А ҚШ -тың оңтүстігіндегі 
ауылдық жерлерде қара нәсілділер болды.

Отто Клайнберг61 бүкіл Ж апонияға қидай шашылган 2 миллион «буракумин- 
нің» -  «тұзы жеңіл» сорлыларды ң жағдайын зерттеді. О лар феодалды қ дәуірде 
шеттетілген қауымның үрпақтары еді. Буракуминдер түрлі лас салттардан «был- 
ғанган» салада (мы салы, жендеттер, табыт жасауш ылар немесе ж езөкш елер) жұмыс 
істейтін, оңаш аланған геттода түратын адамдар болатын. О лар 1871 жылы феодал- 
дық касталы қ жүйе жойы лғанда заңды түрде азат етілді, алайда әлі күнге қатты 
кемсітіліп келеді. Түр-тұрпаты  басқа жапондардан еш ерекшеленбесе де, олар был- 
гаиыштар деліиін, қалаусы з жүмыстарға ғана лайықты саналады. Буракуминдер 
кедейлердіц лаш ы қ қалаш ықтарында түрады, олардың ақыл-ой деңгейі басқа жа- 
пондарга Караганда ортаесеппен 16 тарм ақ томен делінеді. Буракуминнің балалары 
мектепте оқымайды, қы лм ы сқа да басқа жапон балаларына қарағанда жиі үрынады. 
Әлі күнге дейін буракумин қауымыны ң мүшесі үшін өз тобынан басқа ж ақтаи жар
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іздеуге, үйленуге тыйым бар. О лар табиғи жаратылыстарына емес, әлеуметтік та- 
бына сай ерекшеленетін топ болып қалып отыр. О лар басқа жаиондардан ұзақж ы л 
шеттетілгенде қалыптастырған тосындау тілдері және жеке куәліктері арқылы 
ғана ерекшеленуі мүмкін. Тарихи түи негізі айқын болмаса да, буракуминдер баска 
жапондар жиіркеніш ті дсп санайтын жұмыстарды атқарып, әлеуметтік-экономи- 
калық сатының төменгі тепкііпектеріпде қала бергені байқалады. Ақыры экономи- 
калық депрессия оларды жапон қогамынан толықтай ығыстырып шығарды. Қазір 
жапондар буракуминдерді «тумысынан кембагал» деп есептеп, оларды үнемі «тұзы 
жеңіл» сорлылар ретінде неліктен гіайдаланатынып алдын ала ақтап алады.

Қара нәсілділерді қорлау мен буракумиидерді кемсіту тек экономикалы қ бәсе- 
келестікке байланысты дсгенді түсіну қиын. Бүл іс-әрекетте экономикага қосымша 
терең психологиялы қ ф акторлары бар эмоциялар жеткілікті. Экономикалық жағ- 
дайына қарамастан, нацистердің бүкіл еврейді түп-тамырымен жоюга қызғаныш- 
пен үмтылуы -  оларда эконом икалы қ немесе саяси ғана смес, исихологиялық (то- 
лы к болмаса да, жекелей) мүдде болганын толы қ айқындайды.62 Психологиялық 
мүдделердің де болатыныи Н ил М иллер мен Ричард Бугельски63 өздері ерекше 
бақылау арқылы өткізген экспериментте нақты дәлелдеді. О лар ақ нәсілді оқушы- 
лардан басқа аз топтар туралы не сезінетінін айтын беруді отінді. Бұдан кейін каты- 
суш ылардың біразы өздеріне фильм  корсетпей, оның орнына күрделі тестіге жауап 
беруге тура келетініне қатты қынжылды. Ж үмыстарын толы қ бітіргеннен кейін 
олардан тағы да аз топтарға қатысты пікір сүраганда, олар тым қиғаш біржақты тү- 
сінікке бой алдыргандарын көрсетті. Тәж ірибе жасалмаған бақылау тобы ешкандай 
сокыр нанымга ілескен жоқ.

Қосымша жүргізілген зерттеулер аркылы бұл қүбылыс табигатын түнтеп тану 
мүмкін бола түсті. Б ір экспериментте64 ак нәсілді студентке оқу багдарламасы ая- 
сында баска бір студентті электр тогымен соқтыру үйретілді. Қатысушыта соққы 
санын өзі реттей алатын мүмкіндік берілді. Ш ындығында, студент экснеримент- 
ш інің серіктесі еді. Әрине, сондықтан да оның аипаратқа еш қатысы ж оқ болды. 
Төрт түрлі ш арт қойылды: серіктес не қара нәсілді, не ақ  нәсілді болды, ол сынакка 
қатысуш ыға қатысты алганда кіш іпейіл немесе озбыр болуға тиіс еді. Қара нәсілді 
серіктес кіш іпейілділік танытқанда, экспериментш ілер оны ақ нәсілді серіктескс 
Караганда азы рақ ток соқтырды, ал серіктес озбы рлы қ танытқанда, оған ақ нәсілді- 
лерге Караганда кобірек ток жіберді. Тагы бір экспериментте65 коллеж студенттері 
қатты ф рустрациялы қ күйге түсірілді. Студенттердің бір бөлігі тым антисемиттік 
көзқараста еді, басқалары керісінше болатын. Қатысушыларга көрсетілген сурет 
бойынш а әңгіме жазу тапсырылды. Кейбір қатысушының коз алдындагы сурет ке- 
йіпкеріне еврей есімі берілді, басқаларында басқаша болды. Эксперимент негізгі 
екі нәтиж е түйінді аиықтап берді: (1 ) ф рустрациялы қ күйден арылган соц, антисе- 
миттж  көзқарастагылар антисемит еместерге Караганда еврей кейіпкерлеріие қа- 
тысты өте ашулы, агрессиялы әңгіме жазып шықты; (2) кейіпкерлер еврей емес, 
басқа жандар болганда, антисемиттердің де, басқалардың да жазған әңгімелерінде
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еш айы рм аш ы лы қ болған жоқ. Қысқаш а айтқанда, ф рустрация немесе ашу жай аг- 
рессияға гаиа емсс, спецификалық, яғни «бәтен» топ адамдарына қарсы агрессияға 
жол ашады.

Зертханалы қ тәж ірибелер ш ыиайы өмірдегі ф акторларды айқындауға көмекте- 
седі. «Тұзы жсңілдердің» жалпы бейнссі мына нөрсені айқындайды: адамдар ездері 
жақсы көрмейтін, ерекш е көзге түсетін ж әне батынышты болмайты н топтарга аг- 
рессиясын шығаруға бейім. Сонымен қатар агрессия өз тобы қолдайтыи ж әне ма- 
құлдайтын нәрселерге байлапысты: үстем мәдениет пен субмәдениет мақұлдама- 
ғанша, қара нәсілділерді қорлау мен еврейлерді қырып-жою  құбылысы қатты бой 
көрсеткен жоқ.

Мен алдыңгы сөйлемде откеи ш ақты қолдандым. Өйткеиі «түзы жеңілдіктің» 
соңгы ф ормалары  өткен күнде қалды деп өз-өзімізді жұбатуга болады. Б ірак соңғы 
жиырма ж ы лда бәрімізді қатты алаңдатқан оқигалар болмай қалған жок. Мысалы, 
1991 жылы Кеңес Одагы қүлағанда, біз қатты қуандық. Ө йткені бүкіл Ш ығыс Еу- 
ропа еркіндікке қол жеткізген-ді. Б ірақ осы аймақтың көп бөлігінде жаңа еркіидік 
ұлтш ы лды қ сезім ін асқақтатып жіберді. О сының салдарынан сыртқы топтарға қа- 
тысты қосымш а бірж ақты  түсіиіктер мен өш пенділік коптеп бой көрсетті. Мысалы, 
Балқан түбегінде өршіген ұлтш ы лды қ бүкіл аймақгағы, әсіресе Босииядагы жау- 
лы қ сезімін өршітті. Д әл сондай жагдай қазір И ракта болыи жатыр. Саддам Хүсе- 
йіннің репрессиялы қ диктатурасы тыйым салған сектанттық зорлық-зомбы лы ққа 
шииттер мен сүнниттер бел шешіп кірісіп кетті. Эрвин Стауб айтып өткендей,66 
соңғы жылдардагы барлы қ геноцидтік ш айқастардың көбеюіне сырткы жауларды 
ойлан табу арқылы, қолына билікті ш оғырландыруға тырысқан осал көшбасшылар 
себеп болыи жатыр. О лар өз азаматтары ның арасында тәртіп пен бірлік орнатып, 
елдің эконом икалы қ мәселелеріне себеп ойлагі тауып алады.

Ө зіндік бага м ен  беделд і ц о лд а у . Өз жүріс-тұрысымыз бен жеке ақтап алу 
мұктаждығымызға бірж ақты түсініктің мыгым детерминантасы кіріктірілген. Б у 
тан дейінгі екі тарауда бір адамға немесе адамдар тобына қатал бірдеңе істесек, ко- 
біміз өз қаталдығымызды ақтап алу үшін осы адамды немесе топты төмендетуге ты- 
рысамыз деп айтқан болатынбыз. Топты лайықсыз, адамдықтан жұрдай, ақылсыз 
немесе азгындаган деп өзімізді сендірін алсақ, осы топ мүш елерін билеп-төстеуге, 
оларды жақсы тәрбиеден айыруга немесе өз адамгерш ілік сезімімізге еш күмәндан- 
бай, оларға қарсы агрессия жасауға бейім түрамыз. Содан кейін біз шіркеуге барып, 
өзімізді жақсы христиан сезінуімізді жалғастыра береміз. Ал өзім із кемсіткен адам
ды тәрбиесіз деп санаймыз. Ш ыны нда да, біздің қулыгымыз бір басымызға жетеді. 
Тіиті крест жорыгына қатысуш ылардың қарттарды, әйелдер мен балаларды аяусыз 
кыруын, Ә лем князінің дацқы үшін Еуропа еврейлерін касиетті жерге барар жол- 
да қыруын, мыңдаған мұсылманды жан тәсілім  етуін христиандықтың жолындағы 
игі іс деп өзімізді сендірс аламыз. Дол осы ақтап алу формасы келесі каталдықты 
күшейте түсуге қы змет етеді. О л өзіндік бағаны сактайды, дегенмен өзіне үнамаған 
адамға ж әне топқа қарсы өш пенділікті де өршітеді.
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Егер әлеум еттік-экономикалы қ ортада беделіміз төмен болса, озімізді әйтеуір 
біреуден биік сезіну үшін бізге қараусыз топ қажет болады. Бірнеше зерттеу но- 
тижесі көрсеткендей, адамның беделі төмен бе, әлде төмендеп бара жатыр ма де
ген олшем біржақты түсініктің нақты  болжамы бола алады. М ысалы, Дженнифер 
Крокер мен оріптестері67 жағдайы төмен тапқа жататын колледж әйелдері беделі 
жоғары отбасы мүшелеріне қараганда басқа да әйелдер ұйымдарына қатысты бір- 
жақты түсінік пен кемсітуш ілікті кобірек корсеткен. Д әл осылай зерттеушілер ақ 
носілділердің кара нәсілділерге1® немесе дінсіздердің еврейлерге69 қатысты соқыр 
нанымын зерттеген кезде, әлеум еттік мәртебесі жогары немесе өсіп келе жатқан 
жандарға Караганда әлеум еттік мортебесі томен немесе қүлдырап бара жатқаи- 
дар біржақты түсінікке жақын екенін анықтады. Сонымен қатар білім, табыс жән 
жүмыс жөнінен қүлдырап кеткен ақ нәсілділер қараларды ұнатпайтыны анық-ак. 
Олар мектептерді адамдардың нәсіліне қарай белуді болдырмауды (десегрегация- 
ны) іске асырмау үшін зорлы қ-зом бы лы ққа баруы да мүмкін.70 Стивен Ф ейн мен 
Стивен Спенсер71 аныктағандай, сыйлау жалған жауапты көбейтеді. О лар жасаган 
экспериментте ақыл-ой сынагында томен ұпай алып қалса, антисемит студенттер 
өздері еврей деп санаган эйелге бага беруде қатты сыңарезу пікірге бой алдырган. 
Студенттер өзін жаксы сезіну үшін зерттеуш ілер сыңарезу жауаптарды азайтты.

Д и сп о зи ц и ян ы ң  б ц зы луы . Адамдарды жек көру тенденциясында жекелеген 
айырмаш ылықтар бар екенін корсегетін ф актілер жеткілікті. Басқаш а айтқанда, ті- 
келей сыртқы жагдайлар әсерінсн емес, сонымен бірге тұлғаныц кім екеніне байла- 
нысты да кей адам бірж ақты түсінікке бейім болып келеді. Теодор Адорно мен оріп- 
тестері72 осындай адамдарды авторитарлы қ түлгалар деп атады. М үндай адамдар 
өз сенімдерін қатаң үстауга бейім; олар қарапайым құндылықтарды қадір тұтады; 
олар өзінің де, өзгенің де әлсіз болып көрінуін ұнатпайды; олар жазалауға бейім; 
олар күдікшіл; олар билікті оте қатты сыйлайды. Авторитаризм деңгейін анықтауга 
арналган F -ш кала деп аталаты н қүрал келесі пікірлермен адам қаншалықты дең- 
гейде келісетінін немесе келіспейтінін анықтайды:

«Зорлау, балаларды қорлау сияқты секстік қылмыстар әншейін түрмеге қамаудан 
да қатал жазалану керек; мүндай қылмыскерлерді көпшілік алдында үрып-соғып немесе 
одан бетер жазалау керек.

Көптеген адам біздің өміріміз түрлі күпия орындарда пісіп-жетілетін астыртын әре- 
кеттермен бақыланатынын түсінбейді.

Билікке бас иіп, күрметтеу -  балаларды үйрететін ең маңызды ізгі істер».

Осындай ұстанымдармен күм әнсіз келісу авторитаризмді көрсетеді. Ең басты 
түйін мынадай: авгоритаризмді жоғары багалайтын адамдар еврейлер мен қара нә- 
сілділерді жск көріп қана қоймай, басца да аз топтарға қатысты алғанда біржақты 
түсініктің түрақты жогары деңгейін айқын байкатады.

F-ш каласы бойынша, ақы л-ой деңгейі жогары ж әне томен адамдармен әңгіме- 
лесу аркылы Адорно ж әне әріптестері балалық шағында әке-шешесінен қатал да
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қорқынышты тәрбие алган отбасылардағы қатыиастар мен құнды лы қтарды ң осы 
түрінің дамуын бақылады. F деңгейі жоғары адамдардың ата-анасы  баланы тың- 
датудың негізгі гәсілі ретінде мейірім тогу ж әне осы мейрімнен айыру жолын үс- 
танган. Ж алпы  алғанда, авторитарлы тұлғалар балалы қ ш ағында өздеріне сенімсіз 
және ата-аналарына тоуелді болған, олар ата-аналарынан қорқып, оларға бейсана- 
лы өш пенділік сезінген. Бүл әрекеттер болаш ақта өз қорқыныш ы мен сенімсіздігі- 
нен қараусыз топтарга багытталған ауыспалы агрессия формасын ұстанатын, сойте 
түрса да билікке сырттай қүрметін сактайтыи, бүрқ-сарқ аш уға оңай бой алдыра- 
тын ерссек адамдардың пайда болуына негіз қалайды.

Соган байланысты, бүрынғы Ксңсс Одағындағы авторитаризмді зерттеген жү- 
мысында Сэм М акФ арланд пен оріптестері73 мынадай занды лы қты  анықтады: Ғ-ш- 
каласы жоғары адамдар жақыпда қол жеткен демократияны ыгыстырып, бұрынғы 
коммунистік тортіпті қайта қалпы на келтіруді қүптайды. И деологиялы қ түргыдам 
бұл антикоммунизмдік көзқарасы айқып америкалы қ авторитаристерден қатты 
ерекшеленеді. Бұл -  бірінші жопе екінші аралықты біріктіретін пәрсе, әрине, нақ- 
ты идеологиялы қ сенімдер емес, биліккс деген қүрмет ж әне әлдебір «конвенциона
лизм». Басқаш а айтқанда, америкалы қ ж әне ресейлік авторитарлы қ түлғаларда өз 
мәденисттерінің дәстүрлі күндылы қтарына қатысты өздерін копформды ұстауға, 
сонымен катар өздерінен болек корінетін жаңа идеялар мен ж аңа адамдарға қарым- 
қатынаста күмәнға бейімдіғіне қажеттілік бар. Кейін ж үргізілген зерттеулер бұл 
зерттеуді растап ж әне аясып кецейтіп, авторитаризм нің жогары деңгейін салмақ- 
тауга жақын түратын адамдар бір адамның екінші адамнан үстем болуын табиғи 
нәрсе,74 нәсілдердіц тецдігі табиги да, қалаулы да емес,75 сондай-ақ саяси консерва
тизм либерализмнен арты қдеп  болжауга бейім екенін анықтады.7®

А вторитарлы қ тұлғаны зерттеу біржақты түсініктің ықтим ал динамикасын тү- 
сінуімізге жол ашқанмен, алынған мәліметтердің басым бөлігі корреляциялы қ еке- 
нін айту керек. Яғни біз екі айнымалы ның бір-бірімсн байланы сты екенін білеміз, 
алайда ненің себеп, ненің салдар екенінс толы қ сенімді бола алмаймыз. Енді Ғ-ш- 
калада адамды бағалау мен оныд балалы қ іггағында өткерген әлеуметтенудің нақты 
тәжірибелері арасындағы корреляцияны  қарастырайық. А вторитарлы қ жоне бір- 
жақты түсініктерге шырмалған ересектердің бала кезінде ата-анасы қатал болып, 
әлеуметтену әдісі ретінде «шартты махаббат» қолданғаны рас болса да, дол осы 
тәрбие олардың жалған нанымга бой алдырған адам болып есеюіне себеп болды деу 
дүрыс емес. М үндай ата-аналар аз тонка қарсы тым бірж ақты  түсінікпен қарым- 
қатынас жасаған, сопдықтан, 2-тарауда айтылыгі кеткендей, олардың балалары 
өзін-өзі тану жолында осындай жалгап сенімдерге ие болып отырған. Басқаш а айт- 
қанда, бала оз ата-анасының аз топтар жайлы сеніміи гана саналы түрде қабылдай- 
ды. Өйткені бала өзін солар арқылы таиыган. Бұл түсіндірме ты м  қарапайым және 
Адорно мсн әріптестері үсыпгап зерттеулерден біраз ерекш еленеді, яғни баланың 
ата-аиасы алдындағы бейсаналы жеккөруш ілігі мен түнш ы ққан қорқыныш ына не- 
гізделген. Бір-бірінен мүлде айыргысыз егіздерді зерттеуге77 байланысты, тағы бір
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Біржақты түсінік

түсіндірме бойынш а, «авторитарлық тұлғаның» өзгерістерге, ж аңалықтарға және 
жаңа алаңдауш ылықтарға қарсылыгында, ережс мен тәртіпке сүйенгішті гіпде гене- 
тикалы қ бөлш ектср бар екенііі айкындайды. Оида балалар ата-аиасына торбиеден 
емес, табиғи ж араты лы сы арқы лы  үқсайты н еді.

Бірж ацт ы  т цсін ік  конф орм д ы лы қ  а р цы лы . Кей адам үшін біржақты түсінік 
олардың бала кезіндегі бейсаналық қақтыгыстарга ж әие жекс қасиеттеріне негіз- 
деледі. Дегенмен кейбіреулер ата-анасының тізесінде отырып бойыиа сіңірген тәр- 
биеге сүйеніп, бірж ақты  түсініктердің кең ш оғырын қабылдап алуы мүмкін. Кейбір 
адамдар өз субмәдсниетінде бар иормаларға байланы сты ш ектеулі ж әне ерекшелігі 
тым айқын бірж ақты  түсініктерді сәйкестендіріп алады.

Бақы лауш ы ларды ң айтуынша, қара нәсілділерге қатысты біржақты түсінік 
А Қ Ш -ты ңсолтүстігіне Карагандаоңтүстігінде көбірек. Бүл біржақты түсініктер нә- 
сілдік интеграцияга қарсы күшті ұстанымдарда бой корсетті. М ысалы, 1942 жылы 
оңтүстік тұрғы ндары ның 4 пайызы ғана көлік десегрегациясын құптады, ал солтүс- 
тік түрғындарыны ң арасында қүптағандар көрсеткіші 56 пайыз болады.78 Неліктен? 
О ның себебі эконом икалы қ бәсекелестік болды ма? Ж оқ: эконом икалы қ босеке- 
лестігі әлсіз оңтүстікте қара нәсілділерге қарсы біржақты түсінік деңгейі экономи- 
калық бәсскелесті кдеңгейі жоғары солтүстікке Караганда жоғарырақ болган. Мүм- 
кін, оңтүстік тұргындары солтүстікке қараганда авторитарлылау болған шығар. 
Олай да емсс. Томас П еттигрю 79 F-ш каласы бойыпша солтүстікте де, оңтүстікте де 
кең ауқымды зерттеулер жүргізіліп, онтүстік пен солтүстікте еш қандай ерекшелік 
ж ок екенін көрсетті. Оган қоса, оңтүстікте қара нәсілділерге қарсы біржақты түсі- 
нік күш тірек болғанымен, онда еврейлерге карсы біржақты түсінік децгейі бүкіл 
ел аумағымен салыстырып Караганда да томен екенін көрсетті. Б ірж ақты  түсінікті 
тұлға негізінен барлығына бірдей қарсы болуы тиіс, алайда оңтүсгік тұрғындары 
мұндай «кең ауқымды» бірж ақты түсінік корсеткеи жоқ.

Ондай болса, оңтүстік тұрғындарының қара нәсілділерге өшпенділігін қалай 
түсіндіре аламыз? Ұ лттық тарихи оқигалар ы қтимал себеп болуы мүмкін: қара 
иәсілділер қүл болуы, Азаматтық соғыстың күлдық мәселесіне байланысты туын- 
дауы ж әне т.б. Бұл оқиғалар өте күшті біржақты түсініктердің пайда болуына қо- 
лайлы жағдай туды ратыны сөзсіз. Б ірак бұл жағдайды не ұстап тұрады? Қүпияның 
сырын білу үшін оңтүстіктегі нәсілдік сегрегацияның акылға қонбайтын бірнеше 
формасын бақы лау арқылы шешімін табуға болатын шығар. Мүны аш у үиіін бір 
мысалдың өзі ж еткілікті болады: Батыс Вирджиниядағы шагын қаладагы кенші- 
лер тобын алып карайық.80 Ақ нәсілді кенш ілер мен қара нәсілді кенш ілер екі түрлі 
өмір салтын үстанады: олар жер астындағы кен орнында жүргенде жалпы, толық 
бірігу (интеграция) жагдайында болды, ал сол кеніштен шыққан мезеттсн бастап, 
дәл осындай толы қ ж әне жалпы бөлектенуге (сегрегацияны) бейім тұрады. Мүн- 
дай қайш ылы қты қалай түсіндіруге болады? С із біреуді шынында да жек көрсеңіз, 
сіз одан алш ақ ж үруге тырысасыз. Ж ер астында тыгыз карым-қатынастың болып, 
жер үстінде бет-бетіне кетуінің себебі неде?
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Петтигрю ұқсас феномеидерді конформдыльщпен түсіндіру мүмкін екенін үсын- 
ды. Ж оғарыда сипатталгап жағдайда ақ нәсілді кеншілер шахтадан сырт жерде қара 
нәсілді әріптестеріиен аулақж үруге тырысыи, қоғамдық нормаларға қатысты өздерін 
конформды ұстайды. Ио, біржақты түсініктің күрделі алғышарттары пайда болуына 
оңтүстіктегі кара нәсілдерге қатысты оқиғалар себеп болды. Б ірақ осы біржақты тү- 
сініктерді конформдылық қолдап отырады. Ш ын мәнінде Петтигрю кейбір біржақ- 
ты түсініктердің себсбі ретінде экономикалыкбосекелестікті, түңілуді, жеке қажетті- 
ліктерді де ескеру керек деп санаса да, біржақты іс-әрекеттіц басым бөлігі әлеумегтік 
нормаларга қүлдық конформдылыққа байланысты екенін айтады.

Бірак ж ауапкерш іліктек конф ормды лы қта екеніне біз қалай толы қ сенімді бола 
аламыз? М ұны білудің бір жолы -  адамның біржақты түсініктері мен оның жалпы 
конформдылыгы арасындагы байланысты анықтау. М ысалы, О ңтүстік Африкада- 
гы81 нәсілдік ш иеленісті зерттеу бойынша, түрлі әлеуметтік нормалардың әралуан 
сипаттарына конформды адам кара нәсілдерге қатысты да біржақты түсініктің 
жоғары деңгейін корсетеді. Басқаш а айтқанда, конформдылы қ біржақты түсінік- 
тің жоғары деңгейін көрсететін болса, оны айналадағылардың соқыр нанымы кон- 
ф ормдылықтың тағы да бір кайнар көзі болып саналатынымен түсіндіруге болады. 
Конформдылықтың ролін анықтаудагы тағы бір жол -  елдің басқа аймағындагы 
түргындардың бірж ақгы  түсініктерін сараптап кору. Егер конф ормдылы қ біржақ- 
ты түсініктің факторы болса, онда адамдар басқа әлеуметтік нормалар жалған се- 
німдердіц бой корсетуін құнтайтын ж әне рұқсат ететін аудандарға кошкенде, сенім- 
ділік деңгейі тез өсіп кетуін күтуге болады. Керісінше, басқа олеуметтік нормалар 
біржақты түсініктердің көріпуін ш ектейтін аудандарға көіпкенде, сәйкесінше, дең- 
гейдің шүгыл түсіп кетуін тұспалдауға болады. Одан кейін болатын жағдай мына- 
дай: зерттеу жүмыстарыны ц бірінде Ж анна Уотсон82 Н ью -Й оркке жаңадан көшіп 
келген адамдар антисемиттік көзқарасы айкын жсргілікті түрғындармен байланыс- 
қа түскеи кезде, олар бүрынгымеи салыстырганда өздерінің тым антисемит болып 
кеткенін байқады. Тагы  бір зерттеу жұмысыида Петтигрю әскери қызметке барған 
оңтүстік түрғы ндары ның әлеум еттік нормаларды кемсітпейтін ортаға түсіп, қара 
нәсілді адамдарға қаты сты көзқарастары өзгергеніи дәлелдеді.

Конформды ж үріс-түрысқа бейімдеу мақсатындағы қысым біркелкі айқын 
болуы мүмкіи (мы салы, Эш эксперименті). Сонымен қатар біржақты түсінікке 
конформдылы қ нақты фактілердіц жоқтығынан да ж әне жаңылыстыратын ақпа- 
раттардың басымдығынан да пайда болуы мүмкін. Бұл жагдай адамдарды жалған 
өсектен туындайтын жагымсыз ұстанымдарды меңгеруіне әкеледі. Стереотипке 
багьшдырылған жүріс-тұрыстың мысалдары әлемдік әдебиетте жеткілікті. Крис
тофер М арлоныц «М альта еврейі» (The Jew  o f  M alta) шыгармасын немесе У иль
ям Ш експирдің «Венеция копесін» (The M erchant o f  Venice) алыңыз: екі пьесада да 
басты кейіпкер -  еврей -  қастандық жасайтын, ақшаға гана кызыгатын, жагымпаз, 
корқақ адам. М үның себебі: М арло да, Ш експир де өмірде жагымсыз мінезді ев- 
рейлермен ұш ыраспай, соларга қатысты сәтсіз тәжірибелерге, ащ ы ж әне ұнамсыз
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оқигаларға ж олы ққан жоқ. Б ірақ бір ғана «гәп» бар: бұл екі пьеса жазылардан 300 
жүз жыл бұрын еврейлер Днглиядан куылған болатын. Бұған қарасақ, М арло мен 
Ш експир жазган нәрселер ғасырлар бойы келе жатқан стереотип екені айдан анық. 
Осы екі үлы драматургтың туындылары бүл норсенің бар екенін көрсетіп кана қой- 
май, оның нығаюына өз үлесін қосқаны өкінішті.

Т іпті б ірбеткейлікпен күтпеген жерден бетпе-бет келуім із тонка қатынасы- 
мыздагы бірж ақты  түсіпік қүрбаиы болатын үстапымымыз бен жүріс-тұрысы- 
мызға эсер етуі мүмкін. М ысалы, зергтеулер көрсеткендей, біреу топ жайлы ай- 
тып жатый, өте аз деңгейде нәсілш ілдік ж әне этникалы қ қорлау белгісіи пайда- 
ланса, бүл ж айт арқы лы  топ мүш елерін немесе сол топпен аздаған байланы сы бар 
адамдардың барлы ғы н ж ағымсыз деп бағалаймыз. Ш ари К иркленд пен әріптес- 
терінің83 бір тәж ірибесінде қаты суш ы лар сот хаттамасы на суреті жансыры лған ақ 
нәсілді айынкерді кара нәсілді адвокат қоргайты н сот процесінің стенограмма- 
сын оқуга тиіс болды. О қу барысында қатысуш ы экспериментш інің екі серікте- 
сі арасындағы әңгім ені естіп қалды. Қатысуш ыны ң кейбірі серіктестердіц біреуі 
адвокатты «нигер» деп атаганын құлагы шалды, ал келесі қаты суш ы лар серіктес- 
тің адвокатты  «жы лпос» деп түрғаны н естіді. Екі ж ағдайда да экспериментш інің 
екінші серіктесі бірінш ін ің  ойымен келіскен сыңай танытты. Конф ормды лыкка 
алып келетін осындай жагдайды туы ндата отырып, экспериментш ілер қатысу- 
шылардан адвокат пеи айы пталуш ы ны ң жүріс-тұрысын багалауды өтінді. Бұл 
талдау бойынш а, адвокатқа қатысты нәсілш ілдік айыптауларды естіп қалган қара 
нәсілді адвокатқа теріс бага берді. Ал адвокатты келемеждеген созді құлағы шал- 
ган сы налуш ы лар мүндай ж алган наным корсеткен жоқ. Одан белек, ақ нәсілді 
айыикер адвокатты ц нәсілдік ерекш елігіне байланы сты қаңқу сөздерді естіген 
сыналуш ылардан қагал үкім ж әне өте ж агымсыз бага алды. Осы соңғы нәтиже 
біржақты түсініктерге конформдылык, носілш ілдіктің бастаиқы мақсат шегінен 
асып, ж ойқы н эсер  ете алатыны н корсетеді.

Бірбеткей ұстаны м дар оларды институтты қ тұрғыда қоргайтын бірбеткей ко
там арқылы әдейілеп қалыптастырылган болуы мүмкін. М ысалы, түрлі нәсіл адам- 
дарының бөлектену идеяларын заң және әдет-гүрып күшімен қоргайтын қогам бір 
топтың мүш елерінің екінші топ мүшелерінен томен екені жайындағы идеяны қол- 
дайды. Ж оғары айты лган жагдайга тікелей мысал келтірейік.84 Қара нәсілді адам- 
дарга катысты жагымсыз үстанымдар себебін іздеген зерттеуші ақ нәсілді оцтүс- 
тікафрикалы ктармен әңгімелесіп, О ңтүстік Африкада тұратын ақ иосілді түрғын 
қылмыстың кебін қара нәсілді адамдар жасайтыныпа сенімді екенін көрсетті. Бұл -  
қате пікір. Б ір а қ о л  қалай орнығып қалған? Ж ауап бергендер қогамдық орындарда 
жүмыс істейтін бұрын сотты болған қара нәсілді адамдарды көп коргенін, ал дэл 
сондай ақ нәсілді бірде-бір адамды кормегенін айтқан. Бүл сез сотталған қара нә- 
сілді адамдардыд а қ  нәсілді адамдарға Караганда көи екенін дәлелдей ме? Ешқа- 
шан. Ш ын мәнінде, заңды қ тұрғыда ақ нәсілді қылмыскерлерді когамдық жүмыс- 
тарга пайдалнануға тыйым салынган! Қысқаша айтқанда, қогам өзінің әлеуметтік
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институттары көмегімен бірж ақты түсінік тудырды. И ә, біз өмір сүретін қоғамда 
да осыған үқсас мысалдар оте көп: когамдық коліктерде қара нәсілді адамдарды ең 
соңғы орындарга отыруга мәжбүрлеу, белгілі бір клубтарға әйел адамдардың кіруі- 
не рүқсат бермеу, еврейлердің жоғары деңгейлі қонақ үйлерде тұруына тосқауыл 
қою, т.б. Егер заң «осы адамдарга» дүрыс қарым-қатынас жасауымызды талап етсе, 
біз, ақыр аяғында, алға қадам басамыз ғой. М енің елімде, клубымда, қонақ үйлсрде 
«басқаларды» кеудедсн итеруге үлкен себеп болуы керек қой... Солай емес пе?

Біржақты түсініктерді азайту
1954 жылы Америка Қүрама Ш таттарының Ж огары соты «түрлі, бірақ бірдей» 
мектеитерде оқыту шын мәнінде бірдей емес екенін жария етті. Ж оғарғы сот 
төрагасы Эрл Уорреннің айтуынша, ақ нәсілді балалардан қара нәсілді бала- 
лар тек басқа нәсілге жататындықтан ғана ерекшеленсе, бүл ж айт оныц бойында 
«жергілікті қауымдастықтагы өз орнына қатысты олқы лы қ сезімін тудырады ж әне 
осы олқы лы қ сезімі олардың жүрегіне ж әне ойларьш а эсер ететіні сонш алық -  
істеген істі озгерту мүмкін емес болып қалады». Бүл шешім, тіпгі біз соңына дейін 
түсінбесек те, бүкіл мемлекетімізді адамзат тарихы нда жасалган аса кең аукымды 
және өте қы зықты әлеум еттік экспериментке қосты.

Бүл тарихи шешім салдарыман көиш ілік «адамгершілік» түрғысынан мектеп- 
терді біріктіруге қарсы шықты. О лар нәсілдерді мектепте күштеп араластырса, 
ақырзаман болуы мүмкін екенін мәлімдеп, дабыл қақты және адамдарды бір-бірін 
жақсы көруге ж әне сыйлауды заң арқылы бекітіп қою дұрыс емес екенін айтты. 
Бүл пікірталаста әйгілі әлеуметтануш ы У ильям  Грэм Самнердің бірер жы л бүрын 
айтылган «мемлекеттік нормалар күнделікті нормаларды өзгерте алмайды» деген 
сөзі аттанға айқай қосты. Э рине, Самнер моральды заң жүзінде бекітуге болмай- 
тынын гана айтқысы келген-ді; сіз адамдарды бөлектенуден бас тартқыза аласыз, 
бірақ бір-бірін жақсы коруге мәж бүрлей алмайсыз. Сондыктан көп адам тиісті ұс- 
танымдарды өзгертіп алмай тұрып, десегрегация ны кешеуілдете тұру қажет екенін 
көлденең тартты.

Сол кездерде әлеум еттік  психологтер ж үріс-түры сты ң өзгеруіне үстанымдар- 
ды өзгерту арқылы жол аіиуға болаты ны на сенімді еді. Демек, сіз бірбеткей ересек 
адамныц қара нәсілді адамдарга қарсы көзқарасын өзгерте алсаңы з, бүл ересектер 
өз балалары ны ң қара нәсілді балалармен бір мектепке баруы на қарсы болмайды. 
Б ірақ қоғамды қ ғылы мдар саласы ны ң ғалымдары өз зерттеу объектілерін жақсы- 
рақ білуі каж ет болса да, оларды ң копш ілігі бірбеткей ұстанымдарды ақнаратты қ 
науқандар арқы лы  озгерте алаты ны на сенімді болды. О лар бірж ақты  түсінікті 
азайту үшін голливудты к тәсілді қолданды: егер бірж ақты  түсінікке бой алдыр- 
ган адамдар қара адамдарды ж алқау ж әне иі ж үм сақ ж андар деп санаса, онда сіз 
оларга қара нәсілді адамдарды енбекқор ж әне адамгерш ілігі мол етіп бейнелеген 
фильм  көрсетуіңіз керек! Басқа сөзбен айтқанда, ақпарат -  ж алған акпаратпен

282



Біржақты түсінік

қарсы күрес жолындағы сенімді кару. Егер Ш експир ж алған ақпаратқа сеніп, ев- 
рейлер ашкөз, қаніш ерлер деп ойласа, онда оны еврейлер туралы  барлы қ шынайы 
ақпараттармен таны стыру қажет, сонда оның бұрынғы бірж ақты  түсінігі жойыла- 
ды. Егер О ңтүстік А ф риканы ң ақ нәсілді тұрғы ндары ны ң басым болігі қылмысты 
тек кара нәсілді адамдар жасайды деген түсінікпен жүрсе, онда түрмедсгі ақ нәсіл- 
ділерді көрсеткен дүрыс, соида қате түсініктері озгереді. Ө кініш ке қарай, бүл оңай 
шаруа емес. Б ірж ақты  түсінік белгілі бір дәреж еде эконом икалы қ қақтыгыстың, 
әлеуметтік нормаларға конф ормды лы қты ц ж әне жеке түлғаны ң тамырланып кет- 
кеи қаж еттіліктерінің ф ункциясы  болса, оны ақпаратты қ науканмен озгерту оңай 
болмайды. Ү зақ жы лдар бойы кои адам оз бірж ақты ж үріс-түры сы на бой үрып 
кетеді. Б арлы қ досыцыз бен әріптестерің із ж алган сенімнен айы ры лм ай тұрғанда, 
аз топтарға ашық, мейірімді қатыпас дағдысын қалыптасты ру жеңіл міндет емес. 
Қарапайым ф ильм  көп жыл бойы қалыптасқан ойлау ж әне жүріс-түрыс тәсілін 
өзгерте алмайды.

Бүл кітаптың оқырманы хабардар болғандай, адамдар үшін аса маңызды тақы- 
рыптар қозғалған кезде ақпаратты қ науқандар жеңіліс табады. Себебі адамдар оз 
сенімдерімен үйлеспейтін ақпараттарды ты ныш  отырын қабылдауга бейім емес. 
Мысалы, П ол Л азерсф ельд85 1940 жылдардыц басында этникалы қ біржақты түсі- 
піктерді азайтуға бағытталған радиохабарлар сериясын ж әне осы мақсатта әр түрлі 
топ туралы жылы қабылданатын және сезімтал нақыш сақтала берілген ақпарат- 
тарды суреттеген. Сол бағдарламаның бірі -  тегі поляк америкалықтарға, екіншісі 
тегі италиялы қ америкалықтарға арналды. Б ірақ бұл хабарлардың тыңдармаидары 
кім болып еді? Тегі «поляк» америкалықтар жайлы хабар тыңдармандарының көп 
болігі Полыиадан шыққан америкалықтар болды. Ал тегі италиялы қ америкалық 
түрғындар жайлы хабар тыңдармандарының көпшілігі кім болганын бірінші тал- 
пыныстан-ақ табыңыздар? Д әл солай! О ның үстіне, өзіміз көз жеткізгендей, адам
дар өздерінің терең ұстанымдарымен сәйкеспейтін акпаратты тыңдайтын болса, 
олар оны жоққа шығарады, бүрмалайды немесе жай гана елемейді. Бұл дәл Ү мыр- 
заның ақпаратты қ науқанына карамастан, X мырзаныц еврейлерге қатысты теріс 
қатынасын тоқтатпаганы секілді. Д артмут және Принстон колледжінің студенттері 
де футбол туралы ф ильмді дәл жоғарыдағыдай мүлде өзгертіп жіберді. Көп адамда 
біржақты түсінік өз сенімдерінің жүйесіне терец орнығып алған, оны кітап, фильм 
жоне радиохабарлар көмегімен төмендетудің ориына, айналадагы адамдардан тым 
көп қолдау мен мақұлдау естиді ж әне күнделікті жүріс-тұрысымен-ақ қатты та- 
мырлана береді.

Тец м әр т еб ел ілер м ен  байланы с әсері. Үстанымдарды өзгерту арқылы жүріс- 
тұрысты өзгерту мүмкін болганмен, үстанымды білім беру арқылы өзгерту киын. 
Ә леуметтік психологтер жүріс-тұрыстағы өзгерістер ұстанымдардағы өзгерістерге 
эсер етуі мүмкін екенін бұрын білгенмен, енді гана түсіне бастагандай. Кара нәсіл- 
ділер мен ақ нәсілділер бір-бірімен тура байланысқа түссе, біржақты түсінікке бой 
алдырған адамдар карапайым стереотиппен емес, өздерінің шынайы тәжірбиелері
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арқылы байланы сқа шыға бастайтыны ең қараиайым деңгейде расталған. Соңында 
осының бәрі терең түсінікке жегелейді. Әрине, мұндай байланыс ақ нәсілді ж әне 
қара нәсілді адамдар мәртебесінің тец жагдайында болуы қажет. Тарихтың барлық 
кезеңінде көп ақ нәсілділер қара нәсілділермен үлкен қарым-қатынаста болған. 
Б ірақ қара адамдар қүл, жүк тасушы, ыдыс жуушы, а қ  киім тазалаушы, доретхана 
тазалаушы ж әне үй қызметшісі сияқты , төмен деңгейлі шаруаларды істеген кездер- 
де ғана. Байланы стың бұл түрі ақ  нәсілді адамдардың стереотиптерінің күшеюіне 
ж әне олардың қара нәсілді адамдарға қарсы біржақты түсініктеріне «май қүйган- 
дай» болады. Бүл кара нәсілді адамдардың да аш у-ы засы н оршітеді. Күні кешеге 
дейін тең мәртебелілер байланысы біздің қоғамымыздагы білім беру ж әне кәсіби 
теңсіздікке ж әне омір сүру аудандарыныд бөлектенуіне байланысты сирек болды. 
Ж огары соттыц 1954 жылғы шешімі осындай байланы стыц жиілігін біргіндеп оз- 
герту жүмысының бастауы болды.

Б ірақ 1954 жылға дейін-ак, жеке адамдар арасында болса да, тең мәртебелілер- 
діц бірігу оқиғалары болып жатты. Осы оқиғаның әсері «жүріс-түрыстың өзгеруі 
үстанымды өзгертеді, деген пікірді дәлелдей түсті. М ортон Дойч пен М эри Эллен 
Коллинз86 мүлде жаңа сападағы эксиерименттерінде 1951 жылғы мемлекеттік түр- 
гын үй жобасында ақ нәсілді азаматтардың қара нәсілділерге қатысты ұстанымын 
зерттеді. Б ір жобада ақ нәсілді адамдар мен қара нәсілді адамдарды бөлек тұрғызды, 
яғни ақ нәсілділер ақ нәсілділерге арналған үйге, кара нәсілділер қара нәсілділерге 
арналған үйге қоныстанды. Баска жобада ж аңа үйге екі нәсіл өкілдері аралас ко- 
ныстандырылды. Соның нәтижесінде оқш ауланган үйдің түрғындарына Караган
да, бірге қоныстандырылған үйдің ақ нәсілді түрғындары қара нәсілді түргындарға 
қатысты өз үстанымдарында үлкен оң өзгеріс бар екенін айтқан. Бұл нотижелер 
арқылы «мемлекеттік нормалардың» «күнделікті нормаларды» өзгерге алатынына, 
сондай-ақ сіз тең мортебелілермсн байланыс жасау арқы лы  ғана моральды заңдық 
тұрғыда реттей алатыны ңызға коз жеткіземіз. Түрлі носілдік топтар тең мәртебелі 
жағдайға біріге алса, олар бір-бірін тани түсуіне мүмкіндік пайда болады. П еттиг
рю87 анықтағандай, тең дәрежелі жагдайда өзара түсініктік артып, шиеленіс азаяды. 
Дойч пен Коллинз зерттеулері жеке түргын аудандарда емес, мемлекеттік тұргын 
үй жобасында жасалды. Бұл -  тез талқы ланаты н шешуші фактор.

Д есегрегациян ы ц  ж анам а эф ф ект ілер і. Ә леуметтік психологтер аз топпен 
тікелей байланысуға еш мүмкіндігі ж оқ адамдардың қүндылы қтарына десегре- 
гацияның эсер ете алатыны на көп ой жібере койған жоқ. Бұл 5-тараудағы шара- 
сыздық психологиясы деп аталған механизм комегі арқылы жүргізіледі. Сіз маған 
үнамайтын адам болсаңыз ж әне сізбен тура байланы стан қашып құтыла алмайты- 
нымды білсем, онда менде жағымсыз сезім иайда болады. О л сезімді азайту үшін 
сіздің жаман адам емес екеніңізге өзімді сендіруге тырысамын. Мен сізден тек жа- 
гымды қасиеттерді іздеп, жағымсыз қасиеттеріңізге м ән  бермеуге немесе олардыц 
маңызын азайтуға тырысамын. Сондықтан сізбен бір кездері бәрібір жақын ара- 
ласу қажеттігі жайлы ф актінің өзі сізге қатысты сенімді ұстанымымды өзгертуге
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мәжбүрлейді. Бүры ны рақта көз жеткізгеніміздей, бүл зертханалық эксперимент- 
тер осы болжамды дәлелдеді. М ысалы, алдағы уақытта өзінің жақсы көрмейтін кө- 
көніс сорпасын ішуге тура келетінін білген балалар, оның тым наш ар емес екеніне 
ездерін сендіре бастайды.88 Студенттер қатыстырылған экспериментте де дәл көкө- 
ніс эксперименті сияқты , басшымен жүмыс істеудіц қыр-сыры ашып керсетіледі.

Бір зерттеуде, жагымды және жагымсыз қасиеттері бар әйелмен бірнеше апта 
бойы бірге ж ұмыс істеуге тиіс екенін білген студенттер онымен кездеспей тұрып- 
ак, жагымды қатыиас қалыптастыруға тырысты.89 Келесі бір эксперимент бойын- 
ша, тобыңызда сіздіц қолайыңызға ж ақпайтын біреумен қарым-қатынас жасайтын 
болсаңыз, осы адамның біржақты түсінікті арттыратынын немесе азайтатынын 
анықтау сіздің қаты насты қанш алы қ тез үзе алатыны ңыздың негізгі факторы бо- 
лады. Осы экспериментте колледждің бірінші курс студенттері жатақхана бөлме- 
сінде басқа нәсілдің окілімен тұруға тиіс болды. Осы тең мәртебелі қарым-қатынас 
студенттердің бірж ақты түсінігінің өзгеруіне эсер етті ме? Бүл студенттердің бөл- 
мелестерін ауыстырганына байланысты болды. Қарым-қатынасты үзгендердің бір- 
жақты түсінігі ұлғая түсті. Ал әуелгі ыңғайсыздықты бастан өткеруге тәуекел еткен 
студенттердің жалған нанымы бөлмедегі коршісіне ғана емес, көрш інің көршісіне 
қатысты алғанда да азая түсті.90

Ә леуметтік психологтердің біразы сондай аңғал. О лардың ойыиша, адамдар қа- 
шып қүты ла алмайты н нәрсеге мойынсұнын, үйлесімсіздікті азайтар болса, онда 
тамыры тереңге кеткен нәсілдік төзімсіздікті жоюға болады. Бүған қатысты менің 
жорамалым мынадай: өте ж ақсы  ж ағдайларда мұндай оқиғалар көп адамның жал- 
ган козқарасын өзгергіп, өш пенділік сезімін азайтады. «Өте жақсы жағдай» тіркесі- 
нің астарында қандай мағына бар екенін кейінірек айтып түсіндіремін. Алайда бұл 
теориялы қ каңқаға кішкене «бұлш ық ет» қосып алуым керек. Үйлесімсіздік проде- 
сі қалай жүзеге асырылады?

С агаты мы зды  артқа қарай -  1950 ж ы лдарды ң соңына карай жылжытайық. 
45 жастағы ақ  нәсілді ер адамны ң 16 жасар қы зы оқш ауланған мектепке барады 
деп елестетіңіз. Ал біздің кейіпкерде қара нәсілді адамдар ж алқау, табысқа ешқа- 
шап қол ж етк ізе  алмайты н ж әне барлы қ қара нәсілді ер адамдар тек жыныстық 
қаты насты  ойлайты ндар деп есептейтін ж ағымсыз ұстаным бар деп елестетейік. 
Аяқасты Ә ділет министрлігі ж аңа заң шығарады: келесі күзден бастап, біздің ке- 
й іпкерім іздің  сары ш ашты қызы «аралас» мектепке баруы қажет. Ш татты ц ресми 
адамдары мен ж ергілікті басш ылығы бұл ж аңалы қты  қолдамаса да, заңға қарсы 
шыгуға болмайты ны н ж әне оны орындау керек екенін, басқа еш теңе жасай ал- 
м айты ны м ы зды  аны қ түсіндірді. Әрине, әкесі қы зы ны ц білім алуы на рұқсаг бер- 
меуіне немесе қы мбат жеке менш ік мектепке ж іберуіне болады. Алайда осыған 
үқсас барлы қ әрекеттер  не өте күнггі, не тым қымбат болып келеді. Сондықтан 
әкесі қы зы н аралас мектепке ж іберуғе бел буды. О ны ң «менің қызым қара нә- 
сілді балалармен бірге оқуы керек» деген танымы «қара нәсілді адамдар жалқау, 
табы сқа қол еткізе алмайды ж әне олар ж әбірлеуш і» таны мы мен үйлесім ділік тап-
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пайды. Сонда ол не істей алады? М енің ж орам алы м  бойынш а, ол қара нәсілді аме- 
рикалы қтарга қатысты өз сенімдерін қайта қарасты ра бастайды. Расы нда да, олар 
жалкау, табысқа ж етуге ұм ты лм ай ма? О ларды ң аймақты  сенделіп шарлап, «кім- 
ге зорлы қ жасаймыз» деп ізденіп жүретіндері ш ындыққа қанш алы қты  жанасады? 
Ал біздің кейіпкерім із қара нәсілділер ж айлы  қисы нсы з бірдеңе ойлап тауып, 
өрескел мінездері туралы айта берудің орнына, осы жолы қара адамдарды ң жа- 
ғымды қырын көруге қаж еттілік туы ндауы нан мәселеге басқаш а қарайды. М еніц 
ойымша, қы ркүйек айы келіп, мектеп қоңы рауы  соғылғанға дейін қы зды ң әкесі 
қара нәсілді адамдарға қатысты ұстаны мдары нан «айырылады» ж әне жағымды 
ж аққа қарай қадам жасайды. Егер бүл озгеріс десегрегациядан кейінгі жағымды 
жагдайлар арқы лы  ны қтала түссе, мысалы, қы зы ны ң қара нәсілді оқуш ылармен 
қарым-катынасы жақсы әрі мейірімді болса, он д аәкес ін ің  үстанымдары нда мәііді 
өзгерістер болуы мүмкін екенін алды н ала болж ауға болады. Қайталан айта кете- 
йін: бүл талдау саналы түрде жеңілдетілген, дегенмен процестің мәні дәлм е-дәл 
берілген. Н азар аударыңыз, ақпаратты қ науқан алдында бүл процестің кандай 
арты қш ылығы болуы мүмкін, себебі осы нақты  жагдайда қы зды ң әкесін ің  кара 
нәсілді адамдарға қатысты ж агымсыз стереотиптерін өзгертудің өзіндік мотива- 
циясьш  беретін механизм іске косылгалы түр.

М енің талдауым бойьпгша осы процестегі ж ария саясаттың қандай түрі коғамга 
айрықш а қолайлы ж әне бүл саясат ж айш ылы қта үсынылған саясатқа тікелей қара- 
ма-қарсы екені жайлы қорьггындыға итермелейді. Бұрын айты лы п өткендей, 1954 
жылы Ж оғарғы  соттың тарихи шешімі қабылданғаннан кейінгі қоғамдық пікірлер 
бойынша, носілдік бірігуге процесі баяу жүргізілуі гиіс еді. Көптегеи ресми тұл- 
ғалар мен әлеуметтік гылымдармен айналысатын ғалымдар үйлесімді әлеуметтік 
қатынасқа қол ж еткізу үшін, адамдарды қате түсініктіктері азайғанш а қайтадан 
оқыту іске асырылғанға дейін, бірігуді кешеуілдете тұру қажет екеніне сенімді 
болды. Қысқасын айтқанда, 1954 жылгы жалпы сенім бойынша, іс-әрекет (бірігу) 
когнитивті өзгерістерден кейін жүруі тиіс болды. Талдау барысында көзім жеткен 
норсе, берік нәсіларалы қ үйлесімділік туды руды ң ең дұрыс жолы -  м інез-құлық- 
ты өзгертуді бастау. Сонымен қатар адамдар бірігу қажеттігін қанш алық тезірек 
түсінсе, олардың қате үстанымдары сонш алы қ жылдам озгере бастайтыны маңыз- 
ды. Екінші жағынан, интеграцияны айналып өткен немесе кейінге қалдырған дү- 
рыс деген сенімнің орнығуына жол ашатын мемлекеттік ш енеуніктер осы процесті 
жүргізбей қойған болар. Ал бүл оқиғадан қаш ып құтылуға болмайтындай елес ту- 
дырады. М үндай жағдайларда ұстанымдар озгере қоймайды, керісінше әбігер мен 
үйлесімсіздік өршиді. Алдыңғы мысалға қайта оралайық. Егер сары шашты қыздың 
әкесін (ш тат губернаторы, қала әкімі, мектептің қамқорш ылық кеңесінің торагасы 
немесежергілікті шериф отініші немесе амалы бойы нш а) бірігуді «болдырмайтын» 
жолдардың бар екеиіне сендірсек, онда біздің кейіпкерімізде қара нәсілді адамдарға 
қатысты жағымсыз көзқарастарын қайта қарауға деген қажеттілік болмайды. Нә- 
тижесінде нәсілдік біріғуге деген қарсылық бой көтереді.
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Бұл найымдарға сәйкес, нәсілшілдік десегрегация кец таралған сайын, оган қа- 
тысты оң ұстаным кобейе түсті. 1942 жылы ақ нәсілді америкалықтардың 30 найызы 
гана мектептердің десегрегациясын қолдады, 1956 жыл бұл көрсеткіш -  49 пайызға, 
ал 1970 жылы 75 пайызға жетті. Ақырында, 1980 жылы мектеитер десегрегациясы- 
нан жалтаруга болмайтыны айқындалган кезде, оны қолдайтын ақ иәсілді америка- 
лықтар саны 90 пайызға дейін жетті.91 Оңтүстіктегі озгерістер өзіндік ерекшелікпен 
жылжыды. 1942 жылы ақ нәсілді оңтүстіктіктердің 2 пайызы ғана аралас мектегітер- 
ді қолдады; 1956 жылы көп адам шешімді орындамай коюға болады деп жүргенде, 
десеірегацияны қолдағандар 14 пайыз ғана болды; бірақ, 1970 жылы десегрегация 
жалғасыи жатқандықтан, оны қолдайтыңдар 50 пайыздан сол аз сді. Бұл корсеткіш 
1980 жылдары өсе берді. Эрине, осы статистикалық мәліметтер адамдар еш бас сау- 
галай алмайтындықтан гана мектептегі десегрегацияпы мақүлдады дегенге дәлел 
бола алмайды, дегенмен кецірек ойлануға жол ашады. М ектеп десегрегациясы нро- 
цесі мен салдарын терсц талдай келіп, Томас Петтигрю92 «неліктен десегрегацияның 
бастапқы кезеңдерінде Норфолк, Вирджиния, Уинстон-Сейлем, Солтүстік Кароли
на сияқты кейбір аймақтарда емес, Литл-Рокта, Арканзаста зорлық-зомбылық оқи- 
галары болды?» деген сүрақты көлденең қойды. Петтигрю жасаган қорытынды ме- 
нің: «Кейбір билік өкілдері қүқық бүзуш ылык байқала қалса, оздерінің сегрегацияга 
қуана-қуана оралатын емеуріндеген аймақтарда зорлық-зомбылык болды, ал бейбіт 
интеграция мықты және берік басшылық арқылы жүзеге асты» деген дәлелімді тагы 
нықтай түсті. Басқаіла айтқанда, адамдарга үйлессімсіздікті азайтуға мүмкіндік бе- 
рілмеген кезде кезде, зорлық-зомбылық бой көрсетіи отырған. 1953 ж ы лы Кеннет Б. 
Кларк93 десегрегация кезінде шекаралық штаттардың біразынан осы қүбылысты бай- 
қады. Ол жылдам жүргізілген десегрегацияның біртіндеп жүргізілген десегрегацияга 
Караганда өте тиімді болатынын ацғарды. Зорлық-зомбылык оқигалары жергілікті 
билік өкілдері екіүшты және тиянақсыз саясат жүргізген немесе қоғамдық көшбас- 
шылар көп ойлануга бейім болған жерлерде бо;іып жатты. Д әл осындай жағдай екін- 
пй дүниежүзілік соғыс кезінде әскери бөлімшелер бүліне бастаған кезде болды. Сая- 
саттың тиянақсыздығынан мәселе тіпті шиеленісе түсті.94

Д егенм ен  баск,а ж агдайлар  цдайы  бірдей емес. Алдыңгы тарауда мен өте 
күрделі құбы лы сқа әдейі қарапайым көзқарас ұсындым. Барлы к мәселе оте жак- 
сы жагдайда теориялы қ тұргыда гана іске асатынын корсету үшін қасақана істедім. 
Алайда ж ағдайды ң өте жақсы болатын кезі сирек, қаіланда жагдайды қиындататыл 
ж айттар болмай тұрмайды. Енделіе осы қиын жайттарды қарастырып, оларды қа- 
лай болдырмауга немесе алдып алуға болатынын талқылап көрейік.

Түргын үй жобасы аясында біржақты түсінік деңгейі төмендегенін айтқаным- 
да, мен ж обаныц мемлекеттік тұрғын үй екенін баса айттым. Егер интеграция жеке 
түргын үйге қатысты болса, біршама қиындықтар бой корсетеді. Ак нәсілділер 
арасында сол жерге қара нәсілділер қоныстанса, ж ы лж ымайтын мүлік багасы тө- 
мендеп кетеді деген күшті сенім бар. Бұл сенім біржақты түсінікті азайтуга кедергі 
келтіретін эконом икал ы қ қақтығыс пен бәсекелестікті туындатады. Ш ындыгында,
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интеграцияланған жеке тұрғын үйлерді жүйелі зерттеу бойынша, сол ауданға кара 
нәсілділер көшіп келгеннен кейін ақ носілді тұртындарда біржақты түсінік күшейе 
түсетінін көруге болады.95

О ны ң үстіне, бұры н айты и өткенімдей, ш арасы зды қ исихологиясы н зерттеуге 
арналган эксперименттер арнайы зертханаларда откізілген, ол жерде зерттелген 
жек көру мәселесі ш ынайы  өмірдегі нәсілдік ж алған сенімдер сияқты  өте қатты 
жоне терец там ы рланы п кетиегені рас еді. Бүл зертханалы қ нәтиж елер нәсілдік 
десегрегацияны ш ынайы зерттеу барысында алынған мәліметтермен салысты- 
рылса да, адам дарды ң болмай қоймайтын нәрсеге көне салатынын ескере отырып, 
десегрегацияға барар жол үнемі теп-тегіс болды десек, адамдарды адастырған бо- 
лар едік. Кобінесе моселелер десегрегацияны ң басы нан-ақ басталады. М ұны түсі- 
ну оңай, ейткені ақ  носілділер мен аз топты ң балалары  арасындағы қатыиас (әсі- 
ресе ол қаты нас орта мектептен тыс жерде басталса) әдетте тең дәреж еде қатынас 
болмайды. Елестетіп көріңіз: кара нәсілді немесе латы нам ерикалы қ кедей отба- 
сынан ш ыққан оныиш ы сыны п оқуш ысы төменгі сыны птарда білім алғаи соң, ая- 
касты ак, нәсілді оқуш ы лары  көп, ақ нәсілді орта тап мұғалімдері сабақ беретін 
оқу ж агдайыиа тап болды. Енді ол ақ  нәсілділерге тон, орташ а қүндылықтарға 
қол ж еткізу бағы ты нда тәрбиеленген, орта тапқа жататын ак  нәсілді балалармен 
бәсекеге түсуі тиіс. Ереж елер бұрынғы өзінің  ережесі емес, ал ұты стар өзі әлі қа- 
лыитастырмаған қаббілеттер үшін берілетін ж ағдайға тап болып, ол өзі мүлде 
дайын емес бәсекелес ортага топ ете қалады. Баскаш а айтқанда, психологиялы қ 
түрғыда озі дағды ланған нәрседен өте алыс жагдайда басқалармен ж арысуға тура 
келеді. Осы ф акторлар оны өзіндік бағасын төмендетуге можбүрлейді. Д әл осын- 
дай фактор, ең алды мен, Ж оғарты  соттың ш еш іміне эсер еткен болатын.96 Десег- 
регацияға арналған ж ұмы старды  м ұқият талдай келе, У олтер С теф ан97 қара нә- 
сілді балаларды ң арасы нда өзіндік багасы айтарлы қтай көтерілгенін дәлелдейтін 
бірде-бір зерттеу ж үм ы сы н тапқан жоқ. Керісінше, зертеулердің 25 пайызында 
десегрегациядан кейін қара нәсілді балаларды ц өзін-өзі бағалау көрсеткіш і ожеп- 
тәуір  төмендеп кеткені байқалған. Оған қоса, бірж ақты  түсініктер де еш азайма- 
ған. Стефан өзіндік баға төмендеп кеткенде, бірж ақты  түсніктердің көп жағдайда 
артып оты ратыны н байқады.

Осы мәліметтерді есепке ала отырып, ж аңа интеграцияланған мектептің шиеле- 
ністі орта болып шыга келгеніне таңданудың қажеті жоқ. Эрине, аз топ өз бағасын 
котеруге тырысатыны сөзсіз. Ө зіндік батаны көтерудің бір жолы -  бірге жүру, ақ 
нәсілділерге ш абуылдау, өз даралығын нығайту ж әне ақ нәсілділердің құндылығы- 
нан бас тарту, ақ нәсілділердің кош басш ылығына мойынсүнбау, ж әне т.б.98

Талқы лау қорытындысын шығаруға рүқсат берсеціздер: (1 ) Ешбір экономика- 
л ы к  қақтығысы ж оқ өте жақсы жагдайда тец мәртебелімен қатынас жасау біржақты 
түсінікті терец тануга ж әне оны азайтуға мүмкіндік береді. (2 ) «Ш арасыздық пси- 
хологиясы» бірж ақты қатынасты азайтуга қажстті қысым тудырады ж әне тудыра 
алады, сонымен қатар өте жақсы жағдайда зорлықсыз, ыңгайлы мектеп десегре-
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гациясы үшін негіз құра алады. (3) И нтеграцияланған жеке үйлердегідей эконо- 
микалық қақтығыс жагдайларында бірж ақты түсіиіктің артуы жиі байқалады. (4) 
Мектептегі десегрегация бәсекелестікті туындатса, әсіресе аз топтарға қатысты 
теңсіздік қатты байқалса, кара нәсілділердің немесе латынамерикалы қтардың ақ 
нәсілділерге өшиенділігі арта түседі. Бүл ош пенділік жогалтып алған өзіндік бага- 
ныц әйтеуір бір бөлігін калгіына келтіру талпынысынан бой керсетеді.

Өзара тәуелділік -  ықтимал шешім
Мектеп десегрегациясы студеиттер арасыидагы өзара түсіністікті жақсартуга жол 
аш аалады. Б ірақбүл  мәселенің нақты шешімі емес. М үндагы м өселетүрлі нөсілден 
және этникалы қ топтардан іиыккан жастарды бір мектепке ж ииау ғана емес. Олар 
соида жиналғаннан кейін не болады -  мацызды мәселе осы. Байқауымызш а, атмос
фера жоғары бәсекелестік ж ағдайында болса, бүрын қандай болганына қарамастан, 
карым-қатынас нотижесінде ш иеленіс арта бермек. М ектептегі десегрегацияныц 
әуелгі нәтижесі болып келетін шиеленіс М үзафер Ш ериф  пен оріптестері99 жазғы 
лагерьде откізген эксиерименттегі үл балалардыц жүріс-түрысын есіме түсіреді. 
Сол экспериментте екі топ арасындағы дүіппандык оларды кактыгыс жағдайына 
душар ету ж әне жарыстыру арқылы қолдан жасалды. Дүш панды қ пайда бола са- 
лысымен, оны қақтығыс пен бәсекелестікті жою арқылы ғана төмендетуге бол- 
майды. Ш ындыгында, сенімсіздік мықтап орнығып алган соң екі топты тец 
жагдайга келтіріп, олардың арасындағы бөсекелестікті жою -  олардыц арасындагы 
өш пенділік пен сенімсіздікті арттыра түсті. М ысалы, олар бірге фильм көріп 
әнш ейін отырған кезде де бір-біріне жауыгумен болды.

Сонда Ш ериф, ақыр соцында, дүш панды қ деңгейін қалай төмендетті? Екі топ 
бір-біріне озара тәуелділік жагдайына келтірілді, яғни мақсатқа жету үшін олар 
бір-бірімен ынтымақтаса отырып жүмыс істеуге тиіс болды. М ысалы, зерттеуш ілер 
су күбыры жүйесін қолдан бүзып, тотенше жағдай туындатты. Ал оны жөндеудіц 
бірден-бір жолы барлы қ баланыц тез арада бірлесе отырыи жүмыс істеуі. Бас
ка жагдайда, сапар кезінде лагерьдіц жүк машинасы сынып қалды. Колікке қайта 
отыру үшін балалар оны биік тобеге итерін шығаруға тиіс еді. « Қырандар» тобынан 
болса да, «Ж ыландар» тобынан болса да, балалар біріғіп әрекеттеиген кезде ғана 
мақсатка кол жеткізу мүмкін болды. Ақыр аягында дүш панды к сезімі мен жағым- 
сыз стереотип азайды. Ә р тоитағы балар достасып кетті, бейбіт ойнап, кез келген 
жағдайда карым-катынаска түсе бастады.

М үндағы шешуші ф актор -  адамдар мақсатка жетуде бір-бірін қажетсінетін 
жагдай, яғни озара тәуелділік болса керек. Б іркатар зерттеуш ілер жақсы бакыла- 
натын зертханалы қ эксперименттерде ынтымақтастык артыкш ьілыктарын корсет - 
ті. М ысалы, М ортон Д ойч100 белгілі бір мәселені шешетін топта бәсекелестік емес, 
ынтымактастык атмосферасы туындатылған кезде, дос әрі бір-біріне ыкыласты 
бола түсетінін корсетті. Сондай-ак Патриция Кинан мен Питер Карневаленіц""
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зерттеуінде, топ ішіндегі ынтымақтастық той арасындағы ынтымақтастықты ту- 
ғызуга осер ететінін анықталды. Демек, белгілі топта қалыптасқан ынтымақтастық 
қатынас осы топтың басқа бір тогшен өзара әрекет ж асауы на тура келген кезде жиі 
ауысыи отырады. О лардың зерттеуінде, біріккен жұмыстарға қаты сқан топтар әу 
бастан босекелестік жатдайында жұмыс істеп келе жатқаи топтарга Караганда, бас
ка тоитармен кейінгі келіссөздер кезінде ұйымш ыл бола түсті.

Өкініш ке карай, ынты мақтасты қ пен өзара тәуелділік көптеген мектеп сынын- 
тарына, тіпті бастауыш сыны птарына да той процесс емес. Керісінше, сыньш бөл- 
мелерінің көпшілігінде ш ирыгыскан бәсекелестік үсте.м болып түр. Бүл жағдайды 
мен Остиндегі, Техастагы мемлекеттік мектептерде болған ірі дағдарыс кезінде 
анық байқадым. Бүл 1971 ж ы л болатын. Десегрегация жақында гана аяқталып, бір- 
неше қақтығыс болып үлгерген еді. Остин солтүстіктегі оқшау қала болғандықтан, 
түрлі этникалы қ жоне нәсілдік топ ж астары бір-бірімен алғаш рет кездесті. Осы 
қарым-қатынас алды нда оларда күдіктер мен стереотиптер тым көп болды. Ал қа- 
рым-қатынас мәселені уш ықтыра түсті. Келемеж бен ажуа соңы ж иі төбелеске ұла- 
сып жатты. Десегрегация бірж ақты түсініктерді азайтады деген иллю зиямыздың 
быт-шытын шығарып, жагдай тіпті жиіркеніш ті ж әне қауіпті бола түсті.

М ектеп суперинтенданты көмек сұраган кезде әріптесім  екеуміз жайсыздық- 
тардыц тігісін ж атқызу үшін емес, десегрегацияныц оц межесі ретіндегі кейбір 
мақсаттарға жетуде не істей алатынымызды байқау үшін ж үйеге ендік. Біз әр  сы- 
ныптагы оқу процесін жүйелі бақылауды, алдымен, қолга алдық. Алтыншы сынып 
бөлмесін бақылаганымызда, дәл осы жағдайга сойкес достүрлі үрдісті байқадық: 
мүғалім сынып алдында түрып, сүрақ қояды ж әне оқуш ылар қол көтерін, жауабын 
білетінін корсеткенш е күтіп тұрады. Кобінесе 6 -1 0  балага дейін мүгалім коціліп 
аударып, қол көтереді. О ларды ң кейбірі мұгалім назарын аудару үшін қолдарын 
ербсңдетеді. Басқа бірнеше оқушы томен қарап, өзін көрінбейтін адам жасауға ты- 
рысқандай тұнж ырап отырады.

М үгалім оқуш ының бірін ш ақырған кезде шыдамсызданып қол котеріп отырған 
оқуш ылардың бет-әлпетінде көңілсіздік, абыржу ж әне бақы тсы зды к белгісі корі- 
ніс берді. Ш ақырылган оқушы дұрыс жауаи берсе, мүғалім күлімдеп, мақұлдап бас 
изсп, келесі сұраққа көшеді. О қуш ы үшін бұдан арты к м араиатж оқ. Б ірақбұл  кезде 
жауап беруге ықылас білдірген, бірақ мүгалім шақырмаған балаларды ц күрсінгені 
аны қ естіледі. Ө здерініц ақылды екенін ұстазға дәлелдеу мүмкіндігін қолдан шыға- 
рып алғаны үшін оларды ң ренжігі отырғаны айдан аны қ еді.

Осы процесс арқылы оқуш ы лар багдарламага қосымш а тагы біраз материалмен 
танысып үлгереді. Бірінш іден, олар сыны пта жалгыз ғана сарапш ы бар екенін бі- 
леді. Ол -  мұғалім. Сонымен қатар олар өздерінің ақылды екснін белсенді түрде 
көрсетсе, мұғалімнің елеусіз қалдырмайтыиын түсінеді. Ө з тұрғы ластары мен кеце- 
суден табатын пайда да жоққа тән. ІИынында да, құрдастары -  оларды ң жаулары 
жеңіліс табуы тиіс. О ны ң үстіне, оқы туш ылардың басым бөлігі сыныптагы тығыз 
карым-қатынасты ж ақгы ра бермейді. Егер қарым-қатынас сабақ үстінде байқалса,
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ол сабаққа кедергі ретінде багаланады, ал емтихан кезіндегі қоян-қолты қ катынас 
бармақбастылық делінеді.

Ж оғары бәсекелі бүл процесте, сіз дүрыс жауапты білетін оқушы болсаңыз, 61- 
рак мүғалім сыны птастарыңызды ң бірін тақтага шақырса, сіз өзіңіздің ақылдылы- 
гыңызды мүгалімге корсету мүмкіндігі туындауы үіиін тақтадагы оқуш ыныц дүрыс 
жауап бермейтініне үміттеніп отырасыз. Дүрыс жауап бере алмаған немесе қол ко- 
термей отырған оқуш ы табысты сыиыптастарына кек сақтауга бейім болады. Лл 
үздік оқуш ылар үлгерімі томендерді жақтырмай, оларды акылсыз жоне қызықсыз 
деи санайды. Осы процесс жаксы ықылас иен түсіністікке көлецке түсіреді. О л тіпті 
бір нәсілге жататын балалар арасында да өш пенділік тудырады. Осы бәсекелестік 
жагдай онсыз да нәсіларалы қ сенімсіздіктен ширыгыи түрган сыпыптагы жалпы 
жағдайға қосылса, біз О стинде тап болған әбігерге алғыш арттар жасайды.

Сыныптағы бәсекелестік достүрлі үрдіс болса да, әлеуметтік психолог ретінде 
біз оның міндетті түрде солай болмауы керек екенін түсінеміз. Ж огарыда мысалга 
алынған М үзафер Ш ериф тің  экспериментіне иек арта отырып, үйымш ылдык үрді- 
сініц дәл осы жағдайға қажет нәрсе екенін пайымдадық. Б ірак мүны қалай іске асы- 
руга болады? 111ын м әнінде бүл ешқандай қиы нды қ тудырған жоқ. Бірнеше күннен 
кейін әріптесім  екеуміз бірігіп, сынып бөлмесіне арналган әдіс жасадық. Бүл әдісі- 
міз тіпті мінсіз болды. Оны оқуш ылар тақі>ірыпты мүқият оқыи, алдагы емтиханды 
жақсы таисыру үшін бір-бірімен бірлесе жүмыс істеуге тиіс етіп қүрастырдық. Қа- 
лайда жеңіп шығудыц қажеттіліғін азайтты қ. Бас қатыру ойыны на көбірек ұқсай- 
тындықтан, әдісім ізді басқатырғыш  деп атады қ.102

М ысал арқылы нақты лай түсейік. Бесінші сынып окуш ылары белгілі америка- 
лы қтарды ц өмірбаянымен танысып жатты. Алдагы сабак әйгілі журналист Джозеф 
П улитцердіи өмірбая иын зерттеуге арналды. Біріншіден, біз әр топтың өзіидік ерек- 
шелігі (жыны сы мен нәсілі жонінен) болатыныиа көз жеткізіп алып, оқушыларды 
алты-алты адамнан топтарға бөлдік. Сосын, П улитцердің омірбаянын алты бөлікке 
болдік. Бірінші бөлікте П улитцердіц ата-бабасы жайлы ж әне олардың Лмерикага 
қалай кеш іп келгені туралы  мәліметтер берілді, екіншісінде -  оныц балалық шагы 
ж әне қалай өскені, үш інш ісі жасты қ шағы, білім алуы ж әне алғашқы қадамдары, 
торгінш ісі орта жастагы кезі мен ез газетін қалай аш қаиы жонінде ж әнет.б . болды. 
Д ж озеф  П улитцердің оміріндегі әрбір мацызды сәт ариайы бөлікте қамтылды. Біз 
өмірбаян нүсқасы ны ң көшірмесін жасап, әрбір кошірмені о р та қ абзац арқылы алты 
болікке болдік те, әр  топтагы оқуш ыларга бір үзіндіден тараты п бердік. Осылай- 
ша ор топ Д ж озеф  П улитцердің  омірбаянын толы к алды. бірак әр  оқушыда опың 
алтыдан бір бөлігі ғана болды. Ө мірбаяига толы қ қаиығу ушін әр оқушы топтагы 
оқуш ы иыц әцгімесін м үкият тыңдауы тиіс еді.

М үгалім оқуш ы ларга білгенін бір-біріне айтуга шектеулі уакыт беретінін айт- 
ты. Белгілеиген уақы т біткенде білетіндерін сүрайтынын да еске салды.

Бірнеш е күн бойы оқуш ы лардың бәрі бір-бірініц көмегінсіз табысқа жету мүм- 
кін емес екенін түсінді. О лар тоитыц кез келген мүшесініц (нәсіліне, жынысына
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немесе қай ұлтқа ж ататы ны на қарамастан) өз түсінігіне ерекше ж әне қомақты үлес 
қоса алатынын ж әнеодан  кейінгі тест нотижесіне де эсер ететінін түсінді. Енді жал- 
сыз сарапш ының (м үгалім нің) орнына эр студент оз бөлігінің сарапшысы болды. 
Бірін-бірі ажуалаудың орнына, олар бірін-бірі көтермелейтін болды. Өйткені олар 
өз материалын жақсы игеру үшін топтың орбір мүшесімен санаса отырып толы қ 
материалды игеруге болатынын түсінді.

Айтып өткенімдей, бүл шаруа біраз күнге созылды. Өйткені ынтымақтастыққа 
негізделген ортак м інез-қүлы қ бірден пайда бола салмайды. Эксперименттік топта- 
ғы оқуш ылар бірнеше ж ы л бойы мектепте бәсекелесіп үйреніп қалған-ды. Әуелгі 
бірнеше күн бойы коп бала бәсекелестіктің қажетсіз екеніне қарамастан, бір-бірі- 
меп жарысқа түсуге тырысты. Балалар ортак үрдісті танып-білу кезінде жолыға- 
тын дәстүрлі мысалды келтіре кеткен жөн болар. Тобымыздың бірінде мексика- 
лы қ-америкалы к бала болды. Есімін шартты түрде Карлос дейік. Карлос Дж озеф  
П улитцердің ж асты к ш ағы туралы айтуы тиіс болды. О л материалды білетін, бірақ 
ол қатты абыржыды, өзін қатгы жайсыз сезінді. Бірнеш е апта бойы агылшынтілді 
студенттер оның тіліндегі акцентті қатты мазақтады. Карлос осы жағдай қайтала- 
нуы мүмкін деп қорықты.

Ол мүдіріп, кекеш теніп, қолды -аяққа тұрмай кетті. Топтастары да көмектесе 
қойган жоқ. О лар бәсекелестік рухында тәрбиеленген еді, мектептегі жарыс ойы- 
ныи жақсы білетін. О лар басқа бала -  өздері ақы м ақ деп санайтын бала «сүрінген» 
кезде не істеу ісерек екенін біледі. Сондықтан Карлосты келемеждей берді. Экспе
римент барысында М эри есімді қыздың «Сен ештеңе білмейсің! Түк білмейтін ақы- 
мақсың! Сен тіпті озің не істеп жүргеніңді де білмейсің!» дегенін естідік. Алғашқы 
экспериментімізде сарапш ы топтан-топка ауысып, жағдайды бақылап жүрді- Әлгі 
оқита болтан кезде ол сөзге араласып: «Ж арайды, сіз оған ұрыса берсеңіз болады. 
Бүл тіпті сіздерге күлкілі болып көрінуі де мүмкін. Б ірақ осының бәрі сізге Д ж о
зеф  ІІулитцердіц ж асты қ шагы туралы материалдарды білуге еш комегін тигізбей- 
ді. Ал етихан бір сататтан кейін басталады», -  деп ескертті. Байқасаңыздар, нақты 
айтылған ескерту жагдайды түбірімен өзгертті. М эри енді Карлосты кемсіткенінен 
еш пайда таипайды, керісінше ол көп нәрседен үтылады.

Осындай бірнеше оқиғадан кейін Карлостың тобындагы оқушылар Дж озеф ГІу- 
лигцердің жастық шагы туралы материалды жаттаудың ең дүрыс жолы -  Карлостың 
не айтатынына назар аудару керек екенін түсіне бастады. Біртіндеп олар жақсы тың- 
даушыга айнала берді. Ө зінің білетінін айтып жатқанда түтыгып қала беретін Кар
лосты шеттету мен келемеждеу орнына, олар оған сұрақты жүмсақтап коятын болды. 
Бүл сүракгар Карлос ез үйренгенін еркіи жеткізуге жетелеп отырды. Карлос ептеп 
босаңсып, «емнің» бүл түрі не реакция білдіре бастады. П сихологиялық жүк жеңілде- 
ген соң оның әңгімелесу қабілеті де арта берді. Бірнеше аптадан соң топ Карлостың 
өздері ойлағанга қаратақда ақылды екенін түсінді. Олар Карлостың бойынан бүрын 
оздері мүлде байқамаган нәрсеге назар аударды. Карлос топка үнай бастады. Ал Кар- 
лостың өзі мектепте жақсы оқи бастады, агылшынтілді балаларға азаптаушы емес,
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көмектен аянбайтын және жауапкершілігі зор адам ретінде қарай бастады. Оның үс- 
тіне, ол өзін сыныпта жайлы сезініп, өзіне сенімі арта берді, сабақ үлгерімі де жақсар- 
ды. Ш ырғалаң шеңбер бүзылды, төмен тартатьш шиыршықтар енді жоғары тартатын 
болды. Бірнеше апта ішінде сыныптағы атмосфера күрт жақсарды.

Артынша біз О стинде бірнеше сыныпты кездейсоқ тақдап алып, осы экспери
м ен т^  жүргізіп, оны дәстүрлі бәсекелестік әдіс қолданатын сыныптармен салыс- 
тырдық. Қол жеткізген нәтиж елер аны к жоне дәйекті болды. Эксперимент жүрғі- 
зілген сыныптардағы оқуш ы лар дәстүрлі сыныптағы оқуш ыларға қараганда ети- 
хандарды жақсы тапсырды, бір-бірінен көп үқсастық тапты, мектепке ықыласпен 
баратын болды, өзіндік бағалары да артты. Бақылаудағы сынып балалары арасында 
адамгерш ілік арта түсігі, этникалы қ ж әне нәсілдік кедергілер жойы ла берді, соның 
әсерінен стереотиптер меи бірж ақты  түсініктер күрт азайды. Бірнеш е ж ы л бойы 
коп қалада, бірнеше мектепте осы э к с п е р и м е н т  қайталап, қажетті нәтижелерге 
қол жеткізіп оты рды қ.103

Коп жыл бойы жүргізілген зерттеулер басқатыргыш  әдісі тек америкалықтар- 
ға ж әне тек кіш кентай балаларға тиімді емес екенін көрсетті. Б үл  әдіс Еуропада 
да, Африкада да, Таяу Ш ығы ста да ж әне А встралияда да -  бастауыш мектентер- 
ден университеттерге дейін — барлы қ студенттерге табысты қолданылды .104 Зерт- 
теуш ілер басқатырғыш әдісіи  адамдардың ф изикалы қ және эмоциялы қ ақауы бар 
жандарға қатысты көптеген біржақты түсінігінде де қолданды. Осындай экспе- 
рименттің бірінде105 колледж  студенттері бүрын психикалық сырқатпен ауырған 
адаммен қарым-қатынасқа түсті. Бүл қатынас оқу үрдісінің бір бөлігі еді. Кейбір 
студент «бүрынғы психикалы қ науқаспен» өзара қатынасты басқатырғыш әдісі ар- 
қылы жасаса, кейбіреулері дәстүрлі жағдайда араласты. Н әтиж елер таңғаларлық- 
тай болды. Басқатырғыіп әдісіне жүгінген студенттер достүрлі жағдайда қатынасқа 
түскен студенттерге Караганда, таптаурын дағыларынан тез арылып, озара қаты- 
настан жақсы, рақат сезім алды. О ны ң үстіне, «бүрынғы психикалы қ наукасиен» 
басқатырғыш  сеансын өткерген студенттер психикалы қ науқастарды од сипаттады.

Б а за л ы қ  м еха н и зм д ер . Басқатырғыш  әдісі неге он нәтиж е беріи отыр? Оның 
тиімділігінің бір себебі -  ынты м ақтасты қ стратегиясы адамдарға жағымды жағдай 
тудырады. Ягпи топтағы кез келген адам өз білімімен басқалармен болісу арқылы, 
оларға ж ақсы лы қ жасайды. Естеріңізде болса, 5-тарауда М айк Л ейпп және Донна 
Эйзенш тадт экспериментіііде106 осылай әрекет еткен адамдар басқа адамдарға кө- 
мектесіп, кейін өздері көмектескен адамдарға мейірбан болып кеткенін талқыла- 
ғанбыз.

Осыны толы қты ра түсетін механизмді С ам уэль Гартнер мен әріптестері107 жа- 
саған эксперим ент корсетті. О нда ы нты м актасты қ процесі адамдардың когнитив- 
ті категориялары н өзгерту арқы лы , топтар арасындагы кедергілерді азайтатыны 
айты лады. Басқаш а айтканда, ы нты м ақтасты қ біздің сырттағы «бөтен адамдар- 
ды» «өз адамдары мы здан» бөлу дагды мы зды  езгертеді. Б ірақ  «бөтен адамдардан» 
«өз адамдары мы зға» дей інгі жол қандай? М енің ойымш а, делдалды қ процесс де-
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геніміз -  эм натия, ягни  оз тобы ңы зды ң мүш елері сезінетін  нәрселерді сезіне алу. 
Сыныптағы бәсекелестіктің  басты мақсаты -  мүғалімге өзің ізд ің  қанш алы қты  
ақылды екеніцізді көрсету. Басқа оқуш ы ларға көп коціл бөлу тіггті қаж ет емес. 
Дегенмен «басқатыргыш тың» сииаты  бөлек. Сы ны пта өз гиімділігін көрсету үшін 
ор оқушы тоіггағы әр  баланы ң не оқып ж атқаны на м үқият назар аударуы керек. 
Бүл жүмыс бары сы нда қаты суш ы лар жақсы нәтиж еге жету жолы сы ны птастары - 
ның әрқайсы сы  өзінің  қаж еттіліктеріне сай болуы на байланы сты  екенін түсіиеді. 
М ысалы, А лиса К арлосты ң ұялш ақ екенін ж әне оны ептеп демеп ж іберу керек 
екенін, ал Ф и л л и с  кеп сөйлейтіні сонш алы қ -  оны кейде тоқтатуға тура келетінін 
біле бастайды. П етрмен қалж ы ңдасуга болса, ал Серена маңызды сүрақтарга гана 
жауап береді.

«Басқатырғыш » әдісі баланың жалпы эм патиялы қ қабілетін күш ейте түседі 
деуге дс болады. Осы түйінді тексеру үшін Д иана Бридж м ен10810 ж асар балаларға 
қызықты эксперимент жасады. Эксперимент басталғанш а балаларды ң бір жартысы 
екі ай бойы м озаика қүрастыру дәрістсріне қатысты, басқалары дәстүрлі сыныпта 
оқи берді. Бридж мен балаларды ң уайымды бөлісу қабілетін тексеру үшін сериялы 
суреттер көрсетті. Б ір суретте, мысалы, жаңа ғана әкесімен әуеж айда қоштасқан 
жүзі жабырқаңқы кіш кентай бала бейнеленген. Ал келесі суретте пошташы бала- 
ға сәлемдеме тапсырады. Одан кейінгісінде бала сәлемдеменің іш інен ойынш ық 
үш ақ коріп, ж ы лаи жібереді. «Бала үшақты көргенде неге жы лады?» деп сүрады 
Бриджмен. Б арлы қ  бала дүрыс жауап берді, ягии үшақты көріп, бала әкесін қатты 
сағынғанын сезінген. Осыдан кейін Бриджмен балаларга: «Бала сәлемдемені ашып, 
жылай бастағанда, пошташы не ойлады ?» деген сұрак қойды.

Осы жастағы балалардың көпшілігі ортақ кате жібсреді. О лар «менің білетінімді 
басқа балалар да біледі» деп ойлайды. Д әстүрлі сыныптардағы балалар «сәлемде- 
мемен келген сы йлы қ әкесінің алысқа кеткенін баланың есіне салганы н пошташы 
білді» деп санады. Ал басқатырғьпп сабақтарына қатысқан балалар басқаша жауап 
берді. Басқатырғыш  тәсілін  қолдану тәж ірибелерінің нәтиж есінде олар өздерін 
пошташының орнына қоя білді: баланың әуежайдағы  қош тасу сәтінен хабардар 
болмағандықтан, бала жақсы сыйлықты коріп жылаи жібергенде, пош таш ы кодім- 
гідей ацтарылып  қалатынын түсінді.

Бір қарағанда бүл оте маңызды емес болып көрінуі мүмкін. Тіпті балаларда сурет 
кейіпкерінің не ойлайтыны н балалар анықтай алатынын кім ойлап жатсын? Ш ын 
мәнінде, бұл сүраққа бәрім із ой жіберуіміз керек. Алдыңғы тарауда Колумбайнда- 
гы трагедияны қалай талқы лағанымызды еске түсіріңіз. Онда агрессияны ң алдын 
алуда эмпатияны ң қанш алықты маңызды екенін көрсеттік. Ж астарды ң әлемге бас- 
қа адамның көзқарасымен қарай алу қабілеті түлғааралы қ қарым-катынаста терец 
мәнге ие болады. Басқа адамның уайымын түсінудегі қабілетімізді дамытсақ, осы 
адамға жүрегіміздің көзі ашылады. Ал озге жанға жүрек козіміз ашылса, ол адам- 
ға қатысты бірж ақты  түсініктің болуы, ол адамды қорлау, төмендету тіпті мүмкін 
емес. Басқатырғы ш  стартегиясы Колумбайн орта мектебінде (К олумбайндағы  бас-
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тауыш ж әне орта мектептерде де) қолданылса, бұл трагсдияны болдырмауга болар 
еді ж әне сол жастар бүгін тірі болар еді.

Б асқаты рғы ш  техникасы н мен ш әкірттеріммен бірге 1971 жылы ойлап таптым. 
Кейін басқа да зерттеуш ілер ынтымақтастықтың осындай әдістерін дамытты.109 
Басқатырғы ш  әдісін ж әне ынтымақтастықтың басқа да стратегияларын қолдана 
отырып, елдің барлы қ аумағындагы мыцдаған мектепте осы тарауда айтылған таң- 
қаларлы қ нәтиж елерге қол ж еткізілді.110 Н әсілдік қатынастар бойынша жетекші 
маман Джон М акК онахи111 бірігін оқыту әдісін оқш ауланған мектептердегі нәсіл- 
дік қарым-қатынастарды жақсартудагы ең тиімді әдіс деп атады. Б ір мектен жүйе- 
сінде қарапайым эксперимент ретінде басталған нәрсе біртіндеп халықтық білім 
беру саласындағы маңызды күш ке айналды. Ө кініш ке қарай, алдыңғы сөйлемдегі 
«біртіпдеп» деген соз шешуші мәпге ие. Б арлы қ бю рократтық жүйе сияқты, білім 
беру жүйесі де өзгерістерге қарсы тұруға бейім. Колумбайн трагедиясы корсеткен- 
дей, бұл ж айбасарлы қ қайғылы жағдайларға душар етуі мүмкін.112

Ә ралуандьщ т ы ц м індет і. Үлттардың, қалалардың, аймақтарды ң немесе мек- 
тептердің әралуандығы түрлі қызықтың немесе тәртіпсіздіктің  бастауы болуы 
мүмкін. Десегрегация бізге осы әралуанды лы қты  пайдалану мүмкіндігін көрсетті. 
Б ірақ бүл арты қш ылықтарды барыпша арттыру үшін біз нәсілдік және этникалык 
ерекш еліктерғе қарамай, бір-бірімізбсн мсйлінше жоғары үйлесімде қарым-қаты- 
нас жасауға тиісгііз. Ә рине, елде нәсілдік ж әне этникалы қ үйлесімге ұқсас нәрсеге 
қол жеткізу үшіп жүріп өтетін жол тым үзақ. Сыныптарда біріктірін оқыту әдісі 
алға қадам ж асауы мы зға айтарлы қтай көмектесті. Э тникалы қ түргыда әралуан 
ұлттар мәселесін П улитцер сыйлығы ның иегері Дэвид Ш иплер көрсетті. Ш ип- 
л е р '13 аз уақы т бүрын гана елдіц ана басынан мына басына дейін саяхат жасап жү- 
ріп, көіі адамнан өздерінің нәсілдік сезімі мен қатынастары туралы сүхбат алды. 
Ө зін ің  жабырқаңқы қорытындысын «Саяхатиіы ел» (A Country o f  Strangers) кіта- 
быныц атауы пан-ақ аңгартты. Ш иплер америкалықтарды ң басым бөлігі басқа нә- 
сілділермен ж ақын қатынаста болмайты нын байқады. Сондықтан да оларда күдік 
пен түсінбестік басым. Ш иплер кітабын оқып отырып, 1971 жылы десегрегация 
моселе туыпдатып түргаи кезде, Техастагы мектеп директоры маған: «Профессор, 
тыңдаңыз, үкімет ақ нәсілді ж әне қара нәсілді балаларды бір мектепке баруга мәж- 
бүрлей алады, бірақ бір-бірін сыйлауға мәж бүрлей алмайды» дегенін есіме түсірді. 
(Байқам паз оқы рман мүпы осы тараудыц басыпда Уильям Грэм Самнер сипатта- 
ган мәселенің бір көрінісі ретінде тани алады.)

Осы көзқарасты гағы нықтай түскендей, сол күні түскі үзіліс кезінде мен мектеп 
ауласында қыдырып жүріп, интеграцияланған мектептен мүлде бөлек нәрссні көр- 
дім. Мен өз бетінше сегрегацияланған бірнеше топты байқадым: қара иосілді жас
тар бір топқа біріксе; латы нам ерикалы қтар өздерінше топтанып алыиты; ақ нәсілді 
жастардыц тобы ж әне болек түр. Б ір нәсілге жоне бір ұлтқа жататын адамдар бірге 
жүруді жөн санайтынын айтудың қажеті де жоқ. М ұндай таңдаудыц, әрине, өзін- 
дік жүріс-түрысқа қатысы болмаса, ешқандай жамандығы жоқ. Осы мектепте сабақ
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бере бастағаныма бірнеш е ай өткеп сон, аула арқылы отіп бара жатып, кенет (тіп- 
ті күтпеген жерден) оқуш ы ларды ң бір-бірімен мидай араласып кеткенін сезіндім. 
Ешкім жастарды бір-бірін жақсы көруге «мәжбүрлеп» тұрған жоқ; нәсілдік және 
этникалы қ срекш еліктеріне қарамастан, бір-бірімен тыгыз к,арым-к,атынаск,а түсіп 
кетіпті. Басқатыргыш  тәжірибесі бұрьшгы сенімсіздік пен күдікш ілдік сезімін қат- 
ты төмендетіпті. «М іне, осылай болуы  керек қой!» деп ойлаганым есімде.

Екі ж үз ж ы лды қ сегрегация мысалы біздің ерессктердің үлкен болігін «бөтен- 
дер еліне» айналды рған болар. Дсгенмен бірге оқыган он мыңдаган бала болашаққа 
үмітпен қарауымызга түрткі болады -  ертең-ақ олар әралуанды қтан найда көруді 
үйренген, бірін-бірі ж ақсы  көретін ж әне құрметтейтін, бір-бірінен көп нәрсе үйре- 
не алатын ересектерге айналады.
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8 I
¥нату, жақсы көру және

Әлеуметтік жануар ретінде біздіц де өзара қарым-қатынасымыз алуан түрлі. Бірде 
мейірімдіміз, бірде қатігезбіз, енді бірдс көмекке даярмыз, өзімшілміз, мұңдымыз, 
сырш ылмыз, түнерігі жүреміз -  әртүрліміз. Осыған дейінгі тарауларда мінез-құл- 
қымыздағы соқыр сенім, аш у-ызаға бой алдыру, қате түсінік сияқты теріс сипаттар- 
га кобірек тоқталган едім. Бүл тарауда әлеуметтік м інез-құлқымыздың оң сипатын, 
көңілге қуаныш ұялатар жағымды жағын -д әл ір ек  айтқанда, екі адамның арасын- 
дағы ықылас.ты сезім жайын әңгімелемекпін. Адамдар бірін-бірі неге үнатады? Бір- 
біріне өлердей ғаш ық болып жатуының сыры неде? Бұл кімді де болса, қызықты- 
ратын жай емес пе?

«Үнату» -  кең мағы налы ұғым: ксй адамдармен бірге жұмыс істеуді ұнатамыз, 
еиді бір адамдармен демалыс уақытын бірге өткізгенімізге қуанамыз; біреулері 
досымызға, сырласы мы зға айналса, енді бір кісілерге деген сезіміміз тіпті терең 
екенін, шын сүйетінім ізді байқаймыз. Бізге басқа адамның емес, дәл осы адамның 
ұнауының сыры нсдс? Бізге ұнайтын адамдардың ішінен неліктен тек сол кісіге 
«ерекше» ғаш ықпы з? Неліістен ғаш ықтық сезімімізге уакыт тореш і? Бәрін  айт та, 
бірін айт, сезім іміздің лаулауы мен сөнуіне не ықпал етеді?

«Үнату» деген сезім нің сырын білуге адам баласы бағзы замандардаи бері үмты- 
лып келеді. Ерте доуірде үцгірлерді мекендеген алғаш қы әуесқой әлеуметтік пси- 
хологтер қайткен күнде де көрші үңгірдегі замандасының көңілінен шыгуды неме- 
се оның өзіне теріс қабақтаньггпауын ойлап бас қатырған жандардың сырын білуге 
талпынғаны анық. Ә лгі адамдар, ең күрығанда, сол замандасының әзіне жаулықпен 
қарап, тас ала жүгірмеуіне тосқауыл қоюдың амалын ойластырған шығар. Бәлкім , 
сол ниетін іске асыру үш ін әлгі замандасына азуы алты қарыс, жолбарыс етін сыйга 
тартқан да болар. Н емесе тістерін айбат шеккендегідей ақситпай, ықыласты пейіл 
таны тарлықтай ниетпен ж арқы рата көрсетіп, қазіргі адамдардың күлімдегені сияқ- 
ты кейіп таны туға тырысқан ш ығар.1
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Содан бері мындагаи жылдар өтсе де, адамдар «ұнатудыц» сырын таппай -  көр- 
шілес үстелдегі, керші үйдегі немесе корші мемлскеттегі адамдар теріс кабак та- 
нытпасын, зәбір көрсетпесін деп, өз м інез-қүлқы н соған қарай бейімдеудің жолда- 
рын қарастырып келеді. Сонымен, үнатудың себептері жайында не білеміз? Доста- 
рымнан неге бір адамды екінші бір адамға Караганда көбірек ұнататы ныны ң себебін 
сұрадым. Алған жауабым әртүрлі болды. Әйтсе де «үпатудың» мынадай себептері 
көбірек айтылды: (1 ) сенімдері мен пікірлері үқсас; (2 ) іскерлігі, қабілеті немесе бі- 
ліктілігі үнайды; (3 ) жақсы қасиеті көп -  мәселен, адал, парасатты, шынайы немесе 
мейірімді; (4 ) екі ж а қ та  бірін-бірі ұнатады.

М ұпың бәрі -  көңіл қуантарлық жауаитар. Бүл жауаптар Д ейл Карнегидің2 
«Достардың жүрегін ж аулау ж әие адамдарға осер ету амалдары» (How to Win Friends 
and Influence People) деп аталатын кітабындағы кеңестерімен дәлм е-дәл келіп түр. 
Атауының озі оқырманды еліктіріп алатын бүл кітап «Адамдардың бір-бірімен тіл 
табысуының сыры неде» дегеи көгі көкейіндегі сүраққа нақты жауагі беріп, әлемдегі 
ең көп сатылған кітаптардың қатарыпа енген. Таңданатын ештеңесі де жоқ. Өзге- 
лерге үнау мен жагымды эсер қалдыруға деген үмтылыс -  америкалы қтарга тән 
қасиет. Ж оғары сыныи оқуш ылары арасында жүргізілген сауалнама жауаптарын 
саралаганда түйгеніміз: оқуш ыларды өзгелердің көзқарасы мен басқаларга үнау 
жайы қатты толғандырады екен.3 Бүл -  жасөспірім ш ақта әркімнің бойында бола- 
тын сезім құбылысы шығар. Алайда А ҚШ -та өзгеге ұнауға деген үмтылыс жасөс- 
пірімдерге ғана тән  қасиет емес. Өзіне назар аудартудың қарапайым ф ормуласы  да 
әртүрлі больш келеді. Осы себептен де, Дейл Карнегидің кітабы 35 тілге аудары- 
лып, жер шарындағы ең көп оқылатын кітаптардың қатарына енді.

Карнегидің кеңестері қаранайым орі қулықтан да ада емес: адамдарға ұнағың 
келсе, сыпайы болыңыз, оларды ұнататын түр көрсетіңіз, олар қызығатын нәрсе- 
ге қызығуш ылы қ танытыңыз, «аз-маз квмегі үшін де мақгау» сөзіңізді аямаңыз, 
олармен ымыраға келуге даяр болыныз. Осылармен келісесіз бе? Тиімді тәсілдер 
деп ойлайсыз ба? Бүл тәсілдердің тиімділігі белгілі бір уақытқа дейін ғана. М үндай 
әдістің ж аңа танысқан адамыцызбен қарым-қатынаста тиімді екені рас. Қагаң ба- 
қылауда өткізілғен зерттеу тәж ірибелерінің нәтижелеріне жүгінсек, бізге көріксіз- 
дерге қарағанда -  көрікті адамдар,4 мойынсүнбайтындарға Караганда -  мойынсұна- 
тындар, бізді ж ақтырмайтындарға Караганда -  бізді жақсы коретіндер, бәсекелес- 
терімізге қараганда -  бізге тілектес жандар, сынш ыларымызға қарағанда мақтау- 
ш ыларымыз көбірек үнайды ж әне т.с.с. Сонымен, адамдардың қарым-қатынасына 
байланысты ойымызды түйіндер болсақ, бізге азы н-аулақ еңбегіміз үшін көбірек 
сый-сияпат көрсететін кісілер ұнайды екен.5

Ү натуды ң да ө зін д ік  теориясы , озін д ік  іл ім і бар. Б із н ел іктен  ә л ж у а з  адам- 
дарга Караганда, дене қуаты  м ы қты  адам дарды  ұнатам ы з? Бүл теория соны  тү- 
с індіріп  береді. М әселен, дене қуаты мықты адамдар бізді эстетикалы қ ләззатқа 
болейді екен.6 Тагы да осы теорияга жүгінер болсақ, бізге өзімізбен п ікірлес адам
дар үнайды екен. Ө йткені мүпдай адамдар әңгімелесу барысында біздің ойымыз-
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ды 7 мақұлдайды, яғіш  ойымыздың дұрыс екеніне көзімізді жеткізеді. Бұған дейінгі 
тарауда ж алған сенім мен келіспеуш ілікті жою дың бір жолы -  өзімізді қоршаган 
ортаны өзгерту екенін айтқан едік. Я ғни қасыңдағы адам сенімен бәсекелес емес, 
серіктес болуы тиіс. Бүл зацдылықты былайш а түж ырымдауға болады: озара се- 
р іктестіктік ұнамды қарым-қатынасқа бастайды. Яғни орта -  М ұзафер Ш ерифтің8 
экспериментіндегі жазғы лагерь немесе меиің өріптестеріммен9 жүргізген экспери- 
ментімдегі сынып кабииеті десек, сол ортадагы адамдар бір-бірімен ссріктес болуы 
тиіс. Сонда, ж үмыс та оңга басады. Демек, серіктесіп жүмыс істеу жақсы нәтижс 
береді. Я ғни серікгесім із бізге көмек корсетіп, көтерген бастамамызды колдап, өз 
тарапынан үсыныс жасап отыр. Сол ойымызды іске асырар кезде туындаған қиын- 
ш ылы қтарды да бізбен бірге көгеруге дайын.

Ү н атуд ы ң өзін д іктеори ясы ад ам  баласы ны ңбір ін -б ір і үнатуы ны ңсебептер ін  
бірш ама түсіндірген ім ен , осы сезім н ің  алуан  тү р л і қы рлары н  аш ып бере алмай- 
ды. Ү нагуды ң себебі сан алуан  болуы  м үм кін . Егер осы теори яғасүй ен ер  болсақ, 
бізге өзім ізге  ж ақы н  ж үрген адам дар  көбірек ұнайды  екен. Ө йткені алы ста жүр- 
гсн адам дарға  қарағанда, ж ан ы ң д а ж үрген адам дар  сен ің  ы қы ласы ңа сол бойда 
ж ауап  береді. Бүл -  шьшдық. Ж ақы н жерде тұраты н достарымыздың саны алыста 
түратын достарымыздың санына қараганда әлдеқайда көи екені рас. Бүл -  жиі-жиі 
көріи түратын мүмкіндігіміз болғандықтан гана сол адамдарды ұнатамыз деген сөз 
емес. Ж иі көрісетін адамдар бірін-бірі ж ақы ны рақ білетіні созсіз. Ал жақын тани 
бастаган соң сол адамды үнату сезімі пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ бүғаи дейін 
осы кітабымда айтып өткенімдей, адамға қиналы п жүріп табысқан адамдар мен ки- 
налып жүріп қол жеткізгеи нәрселер үнайды. М ысалға, Ж адсон М иллспен бірге 
жүргізген тәжірибемізді еске түсірейік:10 белгілі бір топтың қатарына мүшелікке 
өту ж олында қиындықты басынан өткерген адам осындай дәрежеге оп-оңай қол 
жеткізген адамға Караганда, сол топты көбірек ұнатады екен. Бүл жерде үнатудың 
себебі қайсы? Қиы ндықтың отіп кеткені ме? Ә лде топ мүшелігіне қол жеткізгені 
ме? Топтың ол ж ауапқа қандай қатысы бар? Әзірге түсініксіз.

Адамныд іс-әрекетіи түсіну мен болжау үшін тек білімді болу жеткіліксіз. Мыса- 
лы, осы кітаптың 2, 3 ,5-тарауларыида адамдар озгелсрдід пікірімен не үшін келісеті- 
ніне, неліктен бұрынғы көзқарасын өзгертетініне талдау жасай келіп, мүныд себеп- 
терін санамалап корсеткед едім. О л мынандай себептер: мақтау-мадақтауга ие болу; 
біреуге ұнау; күлкіге қалмау; өзі ұнататын ж әне құрметтейтін адамға үқсау; ісінід ду
рью болуын ойлау; бұган дейінгі іс-әрекетін ақтап алу. Қалай айтқанда да, бүл себеп- 
тердід бәрі адамга жақсы көділ күй сыйлайтындықтан, орқайсысы өзінше марапат 
түрі болып саналады. Б ірақ эр  марапаттыд да өзіндік ерекшелігі бар гой. Бұл арада 
сол ерекш елік ашып көрсетілмеген. Ісінід дұрыс болғанын, айналасындағылардыд 
күлкісіне қалмаганын ойлап қуанғанымен, адамдардыд дәл сол сәттегі іс-әрекеті бу
гаи керісінше болыи жатады. Мысалы, шекараныд үзындығын өлшеу кезінде күлкіге 
қалмауы үшін сол адам топтыд ырқына көнуі мүмкін, бірақ ол оз ісінід дүрыс бол- 
ғанын ойлағандықтан, айналасындағылардыд пікірімен келіспей, «қырык кісі -  бір
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жақ, қыңыр кісі -  бір жақтың» кебін киюі де мүмкін. Бұл екі жағдайдағы әрекеттің 
нәтижесін марапат деп білсек, мәселенің мәніне түсінгендей боламыз. Әлеуметтік 
гісихологтің маңызды міндеті — осы әрекеттердің қайсысы қай кезде болатыньш 
анықтау. Адамдардың бір-бірін ұнатуының сырына үңілетін ксйбір зерттеулерге на- 
зар аударсақ, мәселенің мәнісін түсінгендей боламыз.

Мадақ пен мейірім әсері
Дейл Карнегидің «М ақтау созге сараңды қтаны тпаңы з» деген кеңесі есіңізде шығар. 
Негізі, бұл -  баяғыдан бері айты лы п жүрген пайдалы соз: «Үстаздарыңызға және 
әріптестеріңізге қамқор көңілі, ықылас-ниеті үшін алгыс айтыңыз. Достарыцызды 
кобейтіңіз» дегенге саятын кецес. Расында, кейбір тәж ірибелер корсеткендей, біз 
озімізге оң баға берген адамды теріс бағалаған адамга қарағанда кобірек ұнатады 
екенбіз.11 Алайда бүл кеңестің тигізер пайдасы қанш алықты ? Тсреңірек ойланып 
көрейік. Ақылға салып қарар болсақ, кейде мақтаудан гөрі сынау әлдеқайда пайда
лы болып жатады. М ысалы, сіз колледжге жаңа келген лекторсыз, жоғары курс сту- 
депттеріне өзіңіздіц жаңа теорияңы зды  дәлелдеп дәріс оқисыз. А удиторияның соң- 
ғы жағында екі студент отыр. Бірі қуанышты жүзбен басын изеп, жымиып қояды. 
Л екция біткен соц касыңызға келіп: «Сіз дана адамсыз, ал теорияңы зды ң ақиқат- 
тығына еш күмәнім  жоқ», -  дейді. Әрине, мұндай сөздер кімге де болса үнайтыны 
анық қой. Немесе, керісіішге, анда-санда басып шайқаи, күмоиді жүзбен қабағын 
түйе қарап отырған тағы бір студент қасыңызға келіп, теорияңы зды ң бірнеше кем- 
шілігі бар екенін айтады. Т іпті сол кемш іліктерді тапқанына қуанғандай, өзіне-өзі 
риза кейіпте сөйлейді. Кеш ке карай оқыған дорісіңіздің жетістігі мен кемшілігін 
іштей таразылай отырып, әлгі студент айтқан сын-ескертпелердің орынды екенін 
мойындайсыз да, теорияңы зды  қайта қарауға мәж бүр боласыз. Н әтиж есінде тео- 
рияңыз айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. М үндай жағдайда сізге екі студенттің 
қайсысы көбірек ұнар еді? О л жағын, орине, өзіңіз білесіз. М ақтау, марапат есту -  
жақсы нәрсе. Ал сіз айты лған сыннан жақсы нәтиже шыгардыңыз емес пе? Бүл да 
марапаттың бір түрі ғой. Ә йтсе де әлгіндегі екі түрлі әрекеттің қайсысының мара- 
паты жогары болатынын білмегендіктен, сізге қайсы студенттің кобірек үнайты- 
нын айта алмай отырмып.

М ақтау мен сынаудың бізге тигізетін ықпалы қандай? Екеуінің қайсысы тиім- 
дірек? Бүл орайда кесімді пікір айту қиын. Зерттеуш ілер «сыншыларға көзқара- 
сыңыз қалай» деген сауалға жауап беруш ілердің сынш ыларды құрметтейтініне, бі- 
рақ өздсріне қатысты айты лған сынды ұнатгіайтынына көз жеткізген. Тереза Эма- 
байл эксперименттерінің12 бірінде колледж  студенттеріне New York Times газетінің 
«Ж аңа кітапқа шолу» (Book Review)  айдарыпдағы бір роман туралы жазылған екі 
рецензияны оқытқан. Рецензияны ң екеуі де ж азы лу стилі жағынан бір-біріне ұқсас 
болып шыққан. Ә йтсе де бірінде романныц жетістіктері туралы көбірек айтылса, 
екіншісіиде сын-пікірлер көп болған. Студенттер сын-пікірлергс негізделген ре-

300



Үнату, жақсы көру жэне т.ұлғааралық сезім

цензияда айты лған ойларды қолдайтынын, ал бірак сынап-мінеу сипатындағы дү- 
пиелерді ұнатпайтындарын мойындаған. Ал енді басқа бір мысал келтірейік. Бұл 
мысалда сыншы -  мақтаудың астарлы тәсілін  қолданады. М әселен, Ненси -  инже- 
нерлік сызбалардыц шебері делік. Бастыгы ылги: «Ненси, сеніц бұл ұсынып отыр- 
ганың керемет сызба!»дегі мақтап отырады. М ақтаудың өзі -  марапат. Марапатты 
кім жек көрсін. Ненси де бастығын жақсы коріп, ерекше ілтинатнен қарайды. Бірде 
Н енсидің уақыты тығыз болып, сызбасы нашар болып шықты. М ұны өзі де біл- 
ді. Б ірақ бастығы күнделікті әдетімен тағы да мақтады. Бастығының бүл мақтауын 
Ненси марапат сипатында қабы лдай алды ма екеи? Бұған күмәнім  бар. Ол бұл жол- 
гы мақтауды басқаша түсінді: «Сызба нашар болса да, менің көңіліме қарап, осылай 
деген гой» деп ойлады. Бастығы ның бүл жолғы сөзі Ненсиге бүрынгы мақтаудан 
әлдеқайда ж ы лы рақ естілуі мүмкін. Немесе Ненси бастығының бұл мақтауын мүл- 
де басқаша түсінуі кәміл: «М сні келемеждеп отыр, әйтпесе өтірік мақтап, ішіне қу- 
лы қ сактап отыр» деп күмәидануы да ақиқат. Немесе «Н енің жақсы, ненің жаман 
екенін айы ра алмайтын адам екен ғой» деген ойға қалуы да ғажап емес. Егер ма
рапат үғымын нақты түсіндіре алмасақ, үиатуға жауаптың жалпы теориясы құнын 
жогалтады. Оқига күрделенген сайын әлеуметтік контекстегі аз-маз озгерістің өзі 
марапатты ж аза түріне айналды рып жіберуі мүмкін болғандықтан, мұндай жалпы 
үгымдар бастапқыға қарағанда құнсыздана бастайтынын байқаймыз.

Зерттеулер мынаны корсетті: «Адамдар марапатты үнатса да, қулықпен жасал- 
ған марапатты ұнатпайды екен».13 Асыра марапаттау да құлаққа ерсі естіледі, әсі- 
ресе өз пайдасын коздеп марапат айтуш ылар тіпті үнамсыз корінеді екен. Эдвард 
Дж онстың экспериментінде14 кемекшісі, алдымен, қы здардың іс-әрекетін сырттай 
бақылап, әңгімелерін тыңдап, сосын, баға берген. Нәтижесінде қыздардың бірі -  оң 
бага, бірі -  теріс, енді бірі бейтарап баға алған. Осы эксперимент кезінде багалау- 
шының басқа да ниеті болуы мүмкін еді. Бағалауш ыиы қатысушыларға таныстыр- 
ғанда, тәж ірибелік сы наққа қатысуш ы студенттерді іріктеп жүрген жас ғалым деп 
таныстырған. Сын естігендер сияқты емес, мақтау создер естіген сұхбат берушілер 
бағалауш ыны қатты рақ үнатыпты, бірақ мақтауының астарында жасырын қулык 
жатқанын білген кезде көңілдері салқын тартқан. Осындайда «Ж ағымпаздыкалыс- 
қа апармас» деген ағылш ын мақалы дұрыс емес-ау деген ойга келесің. Бүдан соң 
Джонстың: «Ж агымпаздық алы сқа апарады. Б ірақбарлы қуақы тта емес» деген сөзі 
еске түседі.

Бізге пайда әкелетін  адамдар да үнайды. Найда да -  марапаттың бір түрі, сон- 
дықтан пайда океліп марапаттайтын адамды үиататыиымыз созсіз. Хелен Холл 
Дж еннингстің әйелдер түрмесінде өткізген класс и кал ы қ тож  і р и бесі нде15 жаңа әрі 
қы зықты бастама көтеріп, басқалардың да сол бастамага қатысуына мүмкіндік 
бсрген әйел -  ең пайдалы адам деп танылған екен. Бізге пайдасын тигізген адам
ды, тіпті оның көмектесу ниеті болмаса да, ұнатады екенбіз. Бернис пен Альберт 
Л оттардың балалар арасы нда жүргізген эксперим ент^1’ де осыны дәлелдеп отыр. 
Ғалымдар балаларды үш топқа бөліп, ойын ойнатқан. О йын шарты бойынша, так-
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тадағы суреттен ең қауіпсіз жолды табу керек. Қауіпсіз жолды тапқандар жеңін, 
қателескендері жеңілетін. Балалар минаға толы алаңда алға бір қадам ғана жасап 
жылжи алатын еді. Қагелескен бала «минаға түсіп» ойыннан шығады, демек, келе- 
сі баланың басқа жолды тацдауына тура келеді. Ж олды дұрыс таңдаған бала өзін 
өкшелеп келе ж атқан балаларды жеңіске жетелейді. Нәтижесінде жеңіске жеткен 
(нысанаға бірінші ж еткен) бала өзін өкш елеп келе жатқан (жеңіскс жетугс көмек- 
тескен) балаларды жецілген балаларға қарағанда қатты рақ ұнатқаны байқалған. 
Қысқасы, бізге жеңіске жетуге көмектескен адам (оның комектесу ниеті болмаса 
да) қаттырақ ұнайды екен.

Лл мақтау туралы айтар болсақ, біз өзімізді мақтағандарды ылги үната бермейді 
екенбіз; әсіресе ішіне қулы қ сақтап тұрғандарды аса қаламаймыз. Біреудіц қулық 
жасап түрғанын байқаған адам іштей тіксініп калады. Ж ақсы лы қ жасаған адамға 
сияпат корсету парыз десек те, сы йлы қ алуды ұнатпаймыз; немесе қулы қ сақтап 
отырған адамның көмек бергені де ұнамайды. Алдыдгы тарауда келтірген мысалды 
еске түсірейік: мүгалім болсаңыз, оқуш ылардың ш ын көңілмеп берген азын-аулақ 
сыйлығын ілтипатпен қабылдар едіңіз. Дегенмен соңғы курс студентінің курстық 
жұмысын багалау барысында сізге қымбат сы йлы қ әкелсе, қатты ыңғайсыздана- 
сыз. Осылай болатыны Дж ек Брем мен Энн Коулдың экспериментінде17 дәлелден- 
ген. Эксперимент кезінде студенттер (маңызды экспериментке қатысыгі) бейтаныс 
адам жайлы бастапқы әсерлерін айту керек болтан. Студенттер эксперименттің 
басталуын күтіп отырғанда, бейтаныс адам (ғалымдардың көмекшісі) сол уақыт- 
қа сыртқа шығып келуге сүранган. Екінші бір экспериментте біраздан кейін қайта 
кіріп, басқа орынга отырған. Тагы бір эксперимептте ала келген сусынын отырған 
студентке ұсынған. Ең соңында, студенттерден бейтаныс адамға зеріктіретін тап- 
сырманы орындауға көмекгесуді сүраған. Б ір қызыгы, сусын алған студентке Кара
ганда, сусын алмаған студенттер көмектесуге көбірек ықылас білдірген.

Бүл эксперименттен байқағанымыз, пайда көру мен мақтау -  марапаттың әм- 
бебап түрі емес екені. Аш адамга да, атжалманға бір тостақ құрғақ ботқаны адам өз 
қолымен берсе, мейлі ол бір күнге немесе бір түнге жетсін, мейлі бір жазға немесе 
бір қысқа жетсін марапат болыи табылады. Осы сияқты  суға батқан адамга да күт- 
қарушы қайық -  марапат. Яғни бүлар -  трансситуациялы марапаттар.

Ал мақтау, пайда тигізу -  трансситуациялы мараиат емес; яғни олардың мара- 
паты болған оқигаға байланысты; ал оқиға ортүрлі болуы мүмкін. Расында, біздің 
байқағанымыздай, мақтаған немесе маган найдасы тиген адам кей жағдайда үнде- 
мей немесе қол ұшын созбай түрган адамнан гөрі тартымсыздау көрінеді екен. Яғни 
Дейл Карнегидіц кеңесі барлы қ уақытта бірдей тиімді емес. Демск, біреуге үнау 
үшін оған пайдаңды тигізе беру де дұрыс емес.

Біреуге үнағың келсе, пайдаңды тигізе бермей, өзіц де оның пайдасын көрге- 
нің жоп. Қайта оган үнаудыц ең тиімді жолы -  осы. Есіцізде болса, 5-тарауда қаты- 
гездікті ақтау феноменін талқы лаған болатынбыз: «Қысқаш а қорытындылағанда, 
біреуге зиянын тигізген адам жобірленуш інің өзін кемсітуге бейім болады» деген

Копке ұ.мтылган жалғыз. Өлеуметтік психологияға кіріспе
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едім. Ақтау процесінің кері бағыттағы әрекетіне талдау жасағанмын. Яғни егер мен 
біреуге пайдамды тигізсем, ол орекетімді сол адамның тартымды, жағымды, жаксы- 
лыққа лайы к екеніне өзімді сендіру арқылы ақтап аламын. Өзіме: «Осының бәрін 
Сэмге не үшін жасам (ақшамды жұмсап, т.б.) жатырмын» деген сұрақ қоямын. -  
«Себебі Сэм оте жақсы адам. Сол үшін».

Бұл ж аңалы қ емес: мұны тіпті халы қ даналығының бір көрінісі деуге болады. 
1869 жылы әлем нің ұлы жазуш ыларыны ң бірі -  Л ев Толстой: «Біздің өзгелерді 
жақсы көруімізге олардың біз үшін жасаған жақсылығы емес, біздің солар үшін жа- 
саған жақсылығы мы з себеп»18 деи жазған. Толстойга дейін жүз жы л бүрын Бенд
жамин Ф ранклин бүл қағиданы саяси айла-тәсіл рсгінде сәтті қолданыпты .І9Ол -  
П енсильвания ш татыныц парламенттегі өкілініц саяси қарсылыгы мен ошпенділі- 
гін өзінің жеңіске жету жолында тиімді пайдаланган.

«Мен... мақсатыма оған иіле кұрмет көрсетіп жетем деген ниетім болмаған, 61- 
рак біраз уақыттан соң басқа тэсіл колдана бастадым. Оның кітапханасында сирек 
кездесетін, аса кұнды бір кітап бар екенін естіген соң: «Сол кітапты маған бірнеше 
күнге бере тұрсаңыз, сізге деген алгысым шексіз болар еді» деген өтініш хат жазып 
жібердім. Ол кітапты тез арада беріп жіберді, арада бір апта өткенде кітапты кайта- 
рып, ризалық сезімімді білдірген хат жолдадым. Келесі кездескенімізде ол менімен 
аса сыпайы сөйлесті, тіпті қандай жагдайда болмасын, маған көмек көрсетуге дайын 
екенін айтты. Осыдан кейін біз өмірінің соңына дейін жақын дос болып кеттік. Бұл 
оқиға менің бүрыннан көзім жеткен: «Саған бір рет жақсылык жасаған адам саған 
тағы да жаксылык жасауға даяр түрады» деген қағидамның дүрыстыгын дәлелдей 
түсті».

Бендж амин Ф ранклин өзінің осы жетістігіне риза болса да, мен ғалым ретінде, 
оның тұж ырымымен толы қ келісе алмаймын. Ф ранклиннің  жетістігі дәл осы тә- 
сілінің нәтижесі ме, әлде жеке басының қандай да бір қасиетінің арқасында болды 
ма, ол жағын толы қ түсіне алмадым. М үны дәлелдеу үшіи қатаң бақылау жагда- 
йында арнайы тәж ірибе өткізу керск. Ф ранклинніц  кітапқа байланысты осы тә- 
ж ірибесінен кейін 230 жыл откенде Джон Д ж екер мен Давид Л анди осыған үқсас 
эксперимент жүргізген.20 Экспериментте студенттер түж ырымдық тапсырмаларды 
орындап, комақты ақш а жеңіп алуы мүмкін еді. Эксперимент аяқталган соң галым- 
дардың бірі студенттердің бір тобына (дәлірек ай гсақ, оларды үш ке бөлгендегі -  
бір тобы на) барып, жүлдеге өз ақшасын қойганын, ақшасы жетпей тұрғандықтан, 
эксперим ента осы жерден тоқтатуға мәжбүр екенін айткан. Содан соң «бір отіні- 
шімді орындап, үтқан ақш аларыцызды қайтарып бере аласыздар ма?» деп сүраған. 
Студенттердің сан жағынан алғанда, дол осындай ендігі бір тобына ғалымдардың 
өздері емес, факультет хатшысы келіп, ұтқан ақш аларын қаражат жағынан қиып- 
дық көріп отырған психология ф акультетінің қоры на беруін отінген. Студенттер- 
дің қалған тобынан ақш аны қайтаруды сұрамаған. Ең соцында қатысушылардың 
бәрі эксперимент барысында алган әсерін жазып, сауалнама толтырған. Ғалымдар-

303



дың отінішін орындаған студенттер ғалымдарды жогарырақ бағалаған. Себебі ға- 
лымдарға пайдасы тигеннен кейін олар өздерін ақылды, иарасагты екеніне сендіре 
бастаган.

М елвин Л ернер мен Каролин Симмонстің студенттерге жасаған эксперименті- 
нің21 нәтижесі де осыган ұксас. М ұнда олар студенттерге электрлі есеңгіреткішпен 
соққы жасаған. Ал мұны бір топ бақылауш ы қарап отырған. Кейбір бақылауш ылар 
біраз бақылағаннан ксйін соққыны жалгастыру туралы құпия дауыс берген. Бақы- 
лауш ылардың екінш і бөлігіиің дауыс беру құқыгы болмаған. Дауыс бергендердіц 
бәрі соққыны тоқтатуды сұраған; кейбір студенттерге соққы жасау тоқтатылған, 
басқаларына жалгастыра берген. Соққыны тоқтата алған бақылауш ылар соққы жа- 
салған студентті тоқтата алмагандарға Караганда қатты рақ ұнатып калган.

Адамның төлтума қасиеттері
Бұрын да айтқанымдай, адамныд кей жеке қасиеттері оның тартымдылык деңге- 
йіне едәуір ықпал етеді.22 Сауалнамалар барысында: «Адамның қандай төлтума қа- 
сиеттерін үнатасыз» деген сұраққа көбіне шынайылық, білімділік, ақылдылық, ба- 
тылдық сияқты қасиеттерді атап жатады. Алайда біздіц тожірибеміздіц барысында 
бұл пайымды дәлелдеу қиын: бізге ол адамның жагымды қасиеттері ұнап түр ма, 
әлде біз ол адамның бойында жағымды қасиеті бар екеніне өзімізді сендіріп тұрмыз 
ба? Бір Караганда, екі жауап та дұрыс сияқты. Қандай да бір қасиетке ие адамның 
басқаларга Караганда кобірек ұнайтынына коз жеткізу үшін карапайым сауална- 
мадан әлдеқайда күрделі қатаң бакылау жагдайында зерттеу жүргізу керек. Осы 
бөлімде адам бойындагы аса маңызды екі қасиетке: білім мен сырт келбеттің тар- 
тымдылығына егжей-тегжейлі тоқталы п отейік.

Б іл ім .  Б ір қарағанда, басқа қасиеттерінің бәрі тепе-тең жағдайда, бізге білім 
деңгейі жоғары адам көбірек ұнауы керек сияқты  болып корінеді. Себебі біз ісіміз- 
дің дұрыс болғанын қалаймыз, ягни айналамызда қабілеті мен білімі жоғары адам 
коп болған сайын ісіміз де дұрыс болатынына сенеміз. Б ірақ осы тараудағы зерт- 
теулерге тереңірек ой жіберсек, түлғааралы к тартымдылықтың күрделі қүбылыс 
екеніне көзіміз жетеді; ягни бұл үғымды әрдайым қарапайым терминмен түсінді- 
ре салу мүмкін емес екен. Білімге келер болсақ, зерттеу әдебиеттеріндегі көптегеп 
нарадоксты деректер корсетіп отырғандай, алқалы топтардың ең білімді және ең 
тиімді идеяларды айтып отыратып мүшелері басқаларына көп ұнай бермейді екен.23 
Бүл парадоксты қалай түсінуге болады? Бәлкім , біз айналамызда білімді адамдар 
көп болганын қалаганымызбен, аса қабілетті адамдар біздің бойымызда жайсыздық 
сезімін тудыратыны себеп шығар. Ондай адамдар бізге қол жетпейтін, тым жоғары, 
айрықш а жаратылғандай көрініп, өзімізді салыстырмалы түрде жаман адам сезіне- 
тінімізде болуы мүмкін. О лай болса, бізге азды-көпті қателіктерге бой алдыратын- 
дар көбірек ұнайтын болғаны гой. М ысалы, егер Сэм алгыр ойлы математик, үздік 
баскетболшы, шебер тігінш і бола тұрып, анда-санда қарапайым сандардан жаңы-
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¥  нату, жақсы көру жоне тұлгааралық сезім

лысса, добын қасында тұрған себетке түсіре алмаса, галстугіне түскен дакты көре 
тұра, кошеге сол бойы шыгып кстсе, бізге көбірек үнар еді.

Осыдан 50 жыл бұрын Гэллап компаниясы жүргізген сауалнаманың нәтиже- 
сіи оқыи отырып, осы құбылыс жайыпда біраз толғанған едім: Джон Кеннедидің 
президентігі кезінде, 1961 жылы Кубаға қарсы «ІПошқалар шығанағы» атты сәтсіз 
операциясынан кейін оның жеке басыныц танымалдығы күрт өскен болатын. Бүл 
шабуылдың өрескел қателік болганы сопша -  лезде «Ш ош қалар шығанағындағы 
сәтсіздік» деген атауға ие болды. Бүдан нені байқаймыз? Бүл АҚШ  мемлекет бас- 
ш ылары (сол кезге дейін) жасаған ең үлкен қателіктердің бірі еді, нәтижесінде пре
зидент халыққа бұрынғыдан да көбірек ұнай түсті. Оған не себеп болды екен? Бәл- 
кім, Кеннедидің «аса мінсіз» болганы шығар. О ны қалай түсінуге болады? Адам 
қалай «аса мінсіз» болуы мүмкін?

Расында, 1961 жыл Джон Кеннедидің аса танымал түлғаға айналған кезі еді. 
Тіпті аты аңызга айнала бастады десе жарасқандай. Оны король Артурмен салыс- 
тыра бастады. Кеннеди жас, көрікті, жарқын жүзді, сөзге шешен, тартымды, шымыр 
денелі кісі еді. Кітапқұмар, бірнеше қы зы қ кітаптың авторы, саяси стратегияның 
шебері, соғыс қаһарманы, қиы нды ққа мойымайтын жан. Екі баласы бар (бір ұл, бір 
қыз), берекелі отағасы. Ә йелі де бірнеше шет тілдерін меңгерген дарынды жан. Ке- 
нет аталмыш үлкен қателігі оның да «аса мінсіз» емес екеніне дәлел болды. Ноти- 
жесіиде қоғам алдында қарапайым адам ретінде көрініп, ол халыққа бұрынғыдан да 
көбірек ұнай бастаған.

Ө кініш ке қарай, бұл -  ықтимал себептердің бірі ғана. Ал шынайы омірде, өзіңіз 
де жақсы білесіз, мұндай гипотезаларды сынақтан откізіп отыруға мүмкіндік жоқ. 
Ш ынайы өмірде Кеннедидің танымалдығының күрт өсуіне бір мезетте бірнеше 
жагдай себеп болуы мүмкін. М ысалы, сәтсіздіктен кейін Кеннеди кешірім сүрау 
немесе кіноні басқаға арту сияқты әрекеттерге бармады; бүкіл жауапкерш ілікті оз 
мойнына алды. Осы қылығы оның халы қалды ндагы  тартымды лы ғыны ң күрт өсуі- 
не себеп болуы ғажап емес.

Аса қүзырлы адамныц қателікке бой үруы оның халыкқа көбірек ұнауына себеп 
болады деген болжамды дәлелдеу үшін эксперимент жүргізу керек. О ның артық- 
шылығы сонда -  жауанкерш ілікті оз мойнына алу сияқты  қосалқы әрекеттердің 
ықпалын жоққа ш ығарып немесе бақылауда үстайды, еондықтан бір әрекеттің екіп- 
ші әрекетке ықпалын нақты багалауга мүмкіндік береді. Мен осы түрғыдағы Бен 
Виллерман мен Джоан Ф лойдпен бірлесіп эксперимент жүргіздім.24 Эксиеримент- 
ке М иннесота колледжініц студенттері қатысты. Алдымен, эр  студент торт түрлі 
адамның сүхбаты жазылған аудиожазбаны гыңдады: (1 ) мінсіз дерлік адамды; (2) 
қателікке бой алдыратын мінсіз дерлік адамды; (3) орташа адамды; (4 ) қателікке 
бой алды ратын орташа адамды. Эксперименттің алдында студенттерге сипатта- 
лы п отырган адамды «Колледж Боул» викторинасына қатысуға үміткер ретінде 
таныстырып, сол үміткерді алған осері, тартымдылығы бойынш а бағалау тиіс екені 
түсіндірілген. Аудиожазбада сүхбат алуш ының әңгіме барысында қойған күрделі
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сүрактары бар-тын: ол сүрақтар «Колледж Боул» викторинасындағы сұрақтарға 
ұқсайтын. Бірінш і аудиожазбадағы жігіт жоғары білім деңгейін көрсетті -  қойыл- 
ган сұрақтардың 92 пайы зы на дұрыс жауап берді, оның ішінде «мектепте жоғары 
сынылта оқып жүргенде, немен айналыстың» деген сұраққа: «Тәртіпті оқушы бол- 
дым, мектептегі жы л қорытындысы туралы кігаптың редакторы болдым, жеңіл ат
летика командасыныц мүшесі болдым» деп жауап берді. Екіііші дыбыстык таспада 
сөйлеген жігіт (негізі, бүл даусын озгертіп сойлеген сол актер еді) орташ а қабілет 
иесі екснін көрсетті: сұрақтардың 30 иайызына тана дұрыс жауаи беріп, мектепте 
орташа оқығанын, ж ы л қорытындысы туралы кітаптың корректоры болганын, же- 
ңіл атлетика командасына кіре алмағанын мойындады. Қалған екі жазбада «мінсіз» 
жігіт пен «орташа» ж ігіттің екеуі де сүхбат барысында қателіктерге бой алдыра- 
ды. Бірі сүхбаттың соңында үстіне кофе төгіп алады. М үпдай «айла» аудиожазбада 
салдырлаған дыбысты, орындықты сүрткендегі дыбысты, сұхбат берушінің: «Құда- 
йым-ау, жаңа костюміме кофе тогіп алдым-ау!» деген қинала шыққан даусын жазу 
арқылы келтірілген. Тәж ірибе барысын қатаң бақылауда ұстау үшін кофе төгілген 
кездегі дыбысты көш іріп жазып, бірін -  мінсіз адамның, екіншісін орташ а адамның 
сұхбатына тіркеген.

Н әтижесі таңғаларлы қтай: кателікке бой алдырған мінсіз адам ең тартымдысы 
болып шыгып; ал дол сондай қателік жасаган орташа адам тартымдылығы жағынан 
соңғы орын алған. М інсіз адам тартымдылығы бойынша -  екінші орында, ал орта
ша адам үщінші оры нда тұр. Ш ындығында, үсгіне кофе төгіп алу сош иалықты адам 
сүйсінерліктей нәрсе емес екені белгілі. Алайда дәл  осы жағдай мінсіз адамның 
бейнесін тартымды етіп көрсетсе, орташ а адамды өте тартымсыз етіи көрсеткен. 
Бүл тәжірибе: «білім адамды тарты м ды рақ корсетеді, ал ондай адамныц қандай да 
бір сәтсіздігі тартымды лы ғын тіпті арттыра түседі» деген пайымымызды дәлелдей 
гүсті. Бұл феномен сәтсізд іктің  тиімділігі деген атауға ие болды.

С ы рт  к е л б е т т іц  т а р т ы м д ы л ы г ы .  Бұрын-соңды кормеген бойжеткен- 
ді кездесуге ш ақырдыцыз. Кеін соңына таяганда сіз: «осы қызбен қайта кездескім 
келе ме, ж оқ па?» деп, ойланып отырсыз. Бойж еткеннің қай сипаты аса маңызды? 
Ж үзінің  ж ы лы лығы ма? Н әзіктігі ме? Ақылы ма? М ейірімі ме? Сырт келбеті дей- 
сіз бе? Дұрыс айтасыз!

Адамдардыд кобі бүл ойыи жасыргысы келеді? «С үлулы қ -  тек сыртқы корі- 
ніс, сондықтан бұл ұнатудың өлшемі бола алмайды» деуге бейімбіз. Дегенмен бұ- 
нымыз оділдік емес, сы рт келбеттіц тартымдылыгы сияқты  адамның ыктиярынан 
тыс нәрсе неліктен осынш а маңызды екен? Расында, колледж студенттері «Бүгінгі 
кездесетін бойж еткеннің бойынан не көргің келеді» деген сұраққа жауабында еш- 
қайсысы «сырт келбетінің  тартымдылығын» тізімнің басына қоймапты.25 Алайда 
студенттердің іс-қимы лдары н зерттеу барысында олар да, жалпы, адамзаттың ба- 
сым көншілігі сияқты , бойжеткеннің сырт келбетінің сүлу болғанын теріс көрмей- 
тіні анықталган.2(і М ысалы, Элайн Уолстер (Х атф илд) мен оріптестері М итннесота 
университетініц студенттеріне тәж ірибе жүргізген.27 Студенттерге алдын ала жеке
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сынақ жүргізілген. О лардың бірін-бірі ұнатуына қандай қасиеттері себеп болды 
екен? Лқылы, батылдығы, нәзіктігі, бағыныштылыгы, тәуелділігі, тәуелсіздігі, се- 
зімгалдығы, ш ынайылығы немесе тағы осы сияқты  қасиеттер емес. Бір-бірін ұна- 
тып, қайта кездесуге барудың басты ссбебі -  сырт келбетін ұнатуы екен. Сымбатты 
жігіт сұлу бойжеткенмен кездессе, олардыц кайта кездссу мүмкіндіктері жоғары 
болады екен.

Бұл бүрыи бірін-бірі көрмеген бейтаныс жандарга ғаиа қатысты жай емсс. Гре
гори Уайт К алиф орния университегінде оқитын қыз-жігіттердің салыстырмалы 
түрдегі қарым-қатынас үзақты гын зертгеген еді.28 Ол сол кезде сырт келбеттің 
тартымдылығы маңызды рол атқаратынын анықтаған; бірақ қарым-қатынастың 
үзақты гына екі жақтың тартымды лы ғыны ң тепе-теңдігі ықиал етеді екен. Әсіресе 
таны сқаны на 9 ай откенде тартымдылығы бірдей жүптардың қарым-қатынасы, тар- 
ты мды лы қ деңгейі әртүрлі ж үптарга қарағанда, тереңдей түсетіні байқалган. Бүл 
зерттеу нәтижесінде көз жеткізгеніміз: сырт келбет тартымдылыгы адамның бірін- 
бірі ұнатуы ның ж әне осы ұнату сезімі қанш аға созылатынының маңызды факторы 
болып табылады екен. О ны ң үсгіне зерттеу нәтижесі сырт келбет тартымдылығы- 
ның мәдени стандарты бар екенін корсеткен. Айта кету керек, мұндай зерттеулер, 
әсіресе А Қ Ш -та кобірек жүргізілген. Тәжірибеге қатысуш ылар сырт келбет тар- 
тымдылыгын еш қиы нды қсы з багалай білген. О ны ң үстіне, олардыц бағалары бір- 
бірімен үйлесіп жатқан; сондықтан да олар өздерінің дүрыс баға бергеніне сенімді 
болған. Сырт келбеттің тартымды лы ғы ерлер үшін де, әйелдер үшін де маңызды 
екен. Дегенмен сол адамныц мортебесі, дәулеті, билігі де маңызды болған. Бүл 
жағдай әсіресе әйелдер ерлерді багалаған кезде көбірек байқалған. Эволю циялық 
психолог Дэвид Басс29 адамзат тарихы на зер салганда, өсіп-өну жолдарын таңдау- 
да ерлер мен әйелдердің өзіндік ерекш еліктері бар екеиін айтады. Ерлер ұрпағын 
емін-еркін көбейткісі келсе, әйелдер бұл мәселені ақыл таразысына салып шешкен- 
ді жөн корген. Сондықтан әйел  балаларына жақсы тәрбие беріп, өсіре алуы үшін 
дәулетті ер адамдарды таңдаған. Бұл -  эволюция тұрғысынан маңызды қүбылыс: 
әйелдер тек бала туғы за алатын еркекті гана емес, сонымен қатар балаларын асы- 
ран, тамақпен, үймен қамтамасыз ете алатын ерді таңдаган. Ал ерлер, негізінен, ден- 
саулыгы жақсы бала туғанын қалагандықтан, әйелдердің сырт сымбатына мән бер- 
ген. Осылайш а, бабаларымыз бізге қазіргі кездс әлеум еттік психология тәжірибесі 
арқылы байқай алатын жайларды айтып кеткен екен. Б ір зерттеуде қатысушыларға 
кездесетін адампыц сурегін корсеткен.30 Кездесетін адамдарды сырт келбеті әртүр- 
лі болған. Оларды әлеум еттік мәртебесі жоғары немесе томен екенін айқын көрініп 
түратындай етігі киіндірген; біразы кәсінкер сияқты  киінсе, қалгандары асхаиа қыз- 
меткерлерінің киімін киген. Содаи соң тәжірибеге қатысуш ылардың қандай адам- 
дармен кездесуге көбірек ықыласты екенін багалаган. Ерлер кездесетін адамының 
әлеуметтік мәртебесінен горі сырт келбетіне көбірек коңіл болген, ягни ойел сұлу 
болса болғаны, әлеум еттік мәртебесі мен ш ыққан тегіне мән бермеген. Әйелдердің 
таңдауы басқаш а болған. О лар, негізіиен, сымбатты ерлерге назар аударганымен,
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көріксіз болса да әлеум еттік мәртебесі жоғары ерлерге айрықш а көңіл болген. Тіпті 
«Бургер Кинггің» киімін киген ең сымбатты жігіттің озі үнамаған.

Нәтижесі таңгаларлы қ па екен? Бәлкім , колледжде айналаңы здагы ларға назар 
аударганда, бәрі -  ж ігіттер де, қыздар да ең сұлу құрбысымен кездескісі келеті- 
иін байқаған боларсыз. Сіз дұрыс байқапсыз. И лай  Ф инкель жылдам танысу на- 
радигмасын қолдана отырып, ром антикалы қ серігін іздеген студенттер қатысқаи 
бірнеше эксперимент жүргізген.31 Экспериментте жігіттер мен қы здар бірнеше 
қысқа (бір м инутты қ) кездесуге қатысқан. Эксперименттің соңында қатысушы- 
лар кездесулердіц қайсысыны ң қайталанғанын қалайтынын айтқан. Ф инкель мен 
И ствик мүндай бетпе-бет кездесуде, жоғарыда айтылғандай, әйелдер мен ерлердің 
көзқарасында айы рмаш ы лы қ болмағанын; ойелдер де дол ерлер сияқты  тек сырт 
келбегінің тартымды лы гына пазар аударғанын байқаған.32 Сонда, әйел мен ер сырт 
келбеттің тартымдылығын бірдей бағалайтын болса, онда эволю циялы қ көзқарас 
қате болғаны ма? Ж оқ. «Бургер Кинг» киімін киіндірген тәж ірибе мен жылдам та
нысу тәж ірибесінің арасында үлкен айы рмаш ы лы қ бар. Соған байланысты олар- 
дың нәтижелері де әртүрлі. «Бургер Кинг» тәжірибесінде кездесуге келегін адам- 
ныц эконом икалы қ мәртебесінің жоғары немесе томен екені көзге ұрыи тұрган. Ал 
жылдам танысу тәж ірибесіпде кімнің эконом икалы қ жагдайы қандай екепі белгісіз 
болды. Катысуінылардың бәрі де сол колледждің студенттері еді. Сондықтан «Б ур
гер Кингтің» түпгі ауысымындагы қызметкері сияқты  ерекш еленіп түрған ешкім 
болмаган. Кездесуге келетіндердіц бәрінің әл-ауқат деңгейі ортадан жогары болса, 
ең маңыздысы -  сырт келбетінің тартымды лы ғы болып, әйелдер де ерлер сияқты 
сырт келбет тартымды лы гына мән беріп, қайта кездесуге келісім беретіні аны қеді. 
Ал кездесуге қатысуш ылардыц әл-ауқат деңгейі әр  түрлі екені бірдеп козге үрып 
түрган жагдайда эволю диялы қ көзқарас дүрыс; ерлерге Караганда ойелдер кездесе- 
тін адамның олеуметтік ж әне эконом икалы қ мәртебесіне айрықш а назар аударады.

К өзім із ж еткендей, кей ж агдайда сы рт келбеттің тарты м ды лы ғы  дәулеттілік  
және әлеум еттік мортебе сияқты  өзге ф акторлардан жоғары тұрып, бейтаныс 
адамдарды багалауда үлкен рол атқарады; тарты м ды лы қты ц адамдарды ң өзара 
қаты насы нда өзіндік орны бар екенін біз кездесу мысалы арқы лы  айттық. Негі- 
зінде, адамның тарты м ды лы ғы  бұдан да басқа коптегеи ж агдайларда біздің көзка- 
расымызды өзгертуге ықпал етеді. М ысалы, Карен Д ион мен әріптестері зерттеу- 
лерінің бірінде колледж  студенттеріне жас ш амасы өздерімен қарайлас үш адам- 
ның суретін корсеткен.33 Суреттер тарты м ды лы қты ң әртүрлі деңгейіне лайы қтап, 
іріктеп алған болатын: біріндегі адам -  тартымды, екінш ісі -  орташ а, үшіншісі 
тартымсы з еді. К атысуш ылар суреттегілердің 27 түрлі ерекш елігін  айтып, бола- 
ш ақтагы  бакыты н болж ауга тиіс болды. Сы рт келбеті тартымды адамға ең жағым- 
ды қасиеттер телініп, болаш ақта әлдеқайда бақытты болатыны болжанган. Ер -  
ерді, ер -  әйелді, әйел -  ерді, әйел әйелді бағаласа да, осы нәтиж е қайталанган.

Копш іліктің «сұлу адамның сыртқы көркіне ішкі сүлулығы сай келеді» деген 
сөзбен келісетініне таңгалып отырсыз ба? Б әлкім , таңғалмассыз да. С үлулы ққа ын-
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ты зарлы қ -  қалыпты нәрсе; кіш кентай баланы жақсы көрмсйтін адам жоқ, өйткені 
олардың бәрі де сүлу, сүйкімді келеді.34 Ал көркемөнер туындыларындағы бейне- 
лер біздің осы ойымызды нақты лай түседі. Валалык ш ақ естеліктерінен білетініміз: 
сүлулы қ иен мейірімділік -  ажырағысыз ұгым. Уолт Диснейдің мультфильмдері 
мен балалар кітаптарындағы сурегтерде Ақшақар, Күлбике, Үйқыдағы ару сияқты 
нәзік те сүйкімді кейіпкерлер ж әне олардың жүректеріи жаулаған ханзадалар -  бір- 
біріие қатты үқсайтын. Т іпті сырт келбеттері де ұқсас. М ұрны кіш кентай, коздері 
үлкен, еріндері жүка, бетінде секпілі бар, сымға тартқандай сымбатты келетін. Бәрі 
де Барби немесе Кен қуы рш ақтарынан айнымайтын. Ал қатал өгей шешесі, күншіл 
өгей апалары, зүлым ханш айымдар қалай суреттелуш і еді?

Теледидар осы мәдени стандартты қолдайтын; теледидардағы телехикаялар мен 
прайм-тайм хикаялардағы  қейіпкерлердіц рөлдеріне, негізінен, сұлулы қты ң амери- 
калық стереогипіне сай келстін актерлар іріктелетін. Сосын жарнама пайда болды. 
С ұлулы қ үлгісін қүты ны ң сыртына жапсырып сататын суреттер арқылы насихат- 
талатын жағдайға таи келдік. Сусабын, лосьон, дезодорант, тіс пастасы, жаттығу 
аппараттары сияқты  өнімдердіц бәрі «біз сіздерді сүлу, тартымды етеміз, өмірде 
табысқа жетулеріңе кепілдік береміз» деп жар салатын, біздерді осыған сендіретін. 
М үндай өнімдер бізге кәдімгідей ықпал ететін. М ысалы, арнайы жүргізілген сы- 
нақ мақсатындағы тәж ірибелердіц бірінде 16-18 жастагы қыздарға косметика қү- 
ралдарының 15 ж арнамасы жүйелі түрде көрсетіліп отырган.35 Бақы лау тобындағы 
жасөспірімдерге сұлулы қ қүралдары на қатысы ж оқ 15 ж арнама көрсетілген. Біраз 
уақыттан сои қаты суш ы лардан сексуалды тартымдылық, ақыл, келбеттілік, еңбек- 
сүйгіш тік сияқты  10 қасиеттің ішіиен өзіне кобірек үнайтынын таңдауды сүраған. 
С ұлулы қж айлы  жарнамаларды коп корген кыздар сұлулы ққа қатысты сипаттарды 
кобірек таңдаған.

Тіпті балабақш а балалары  да қүрбыларыны д тартымды лы ғына назар аударады 
екен. Карей Д ион мен Еллен Берш айд балабақшадағы балалар арасында тартымды- 
лы ққа байланысты тәж ірибе жүргізғен.36 Сосын, балаларды д қайсысы кімді жақсы 
корстініне пазар аударғаи. ІІотиж есінде тартымды лы қты ң осіресе үл балалар үшін 
аса мацызды екснін анықтаған; келбетті ұлдарды көріксіз ұлдарга Караганда көбі- 
рек жақсы көреді екен. Соны мен қатар коріксіз үлдар тартымды үлдарға қарағанда 
ашушаң келеді екен, гіпті балалардан кімдерден «қорқатынын» сүрағанда, олар кө- 
біне көріксіз балаларды атапты. Бәлкім , ғалымдар коріксіз балаларды ң ашулы ке- 
зіне тап болған шығар делік. Бүл тәж ірибенің мақсаты -  балалардың мінез-қүлқын 
зерттеу болмағандықтан, галымдар мұның нақты себебін анықтауға тырыспаған.

Адамдардың көрікті баланы ң тентекгігіне кеш іріммен қарайтыны дәлелденген. 
Бұл Карен Д ионны ң мына экспериментінде байқалған.37 М үғалімніц сыныптағы 
тәртіп  бүзуш ы балалар туралы баяндамаларын Дион бірнеше әйелге оқытқан. Әр 
баяндамаға тәртіп  бүзған баланьщ  суреті жансырылған. Біреулеріне -  көрікті оқу- 
шының, енді біреулеріне көріксіз оқуш ының суреті жапсырылған. Әйелдер көрік-
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сіз оқушыны көбірек кінәлаи, мұндай тентектіктік -  бұлардың күн сайынғы әдеті- 
пе айналган деп жорамал жасаған. Ал көрікті балаларга кеш іріммен қарауга бейім 
болған. Ә йелдердіп бірі: «Бұл -  тәртіпті оқушы, тек бүгін ғана тәртіпсіздік жасаган 
шыгар. Тентектігіне... көңіл аударм ай-ақ қояйық» деген. Ал дәл сондай тентектікті 
көріксіз оқушы жасаган кезде сол әйел: «Бұл тым бетімен кеткен оқушы сияқты, 
мұгалімін де әбден ш арш атқан шыгар. Қүрбыларымен төбелесуге дайын түратын 
тентек баланың түрі» деген сияқты  пікір білдірген. Осылайш а, біз керікті балалар
га жецілдік жасауга бейімбіз. О лардың тентектігін жуып-ш аюга тырысамыз, басқа 
біреулердің айтқаны па еріп тентектік жасады немесе солай етуге амалсыздан мәж- 
бүр болды деп сылап-сипауға бейімбіз. Ал көріксіз балалар бұлай оп-оңай құтылып 
кете алмайды; олардың тентектігін туа бітті қасиеті деп ұғамыз. М ұндай баланың 
жағымсыз қасиеттерін корсек, «бұл бала әуелден-ақ осыпдай үрынш ақ» деуге бе- 
йім тұрамыз.

Сырт келбеттің тартымдылығы ересектер мен балалар арасындағы сияқты , жа- 
сөсиірім кезде де үлкен рол атқаратыиыиа ешкім тацгала қоймас. М ысалы, Ричард 
Лернер мен әріптестері байқағандай, 6-сыныи оқуш ы лары оқу ж ы лы  ішінде кел- 
бетті сыныптастарын көріксіз сыны птастарына қарағанда, ж оғары рақ бағалаған.38 
Тіпті мұғалімдер де солай бағалапты. Брюс Хаисбергер мен Бренда Каванаг39 бай- 
қағандай, студенттер де мұғалімнің тартымды лы ғына назар аударып; сымбатты мұ- 
ғалімді коріксіз мүгалімге қараганда жақсырақ, көңілдірек, мейірімдірек, кызықты- 
рақдеп  есептеп, жоғары багалаган.

Сырт келбет тартымдылыгыпың бизнесте де өзіндік ықпалы бар. Ирен Ф риз бен 
оріптестері40 іскерлік басқару саласында магистр атанған 700-дсн астам жасты тар- 
тымдылыгына қарай тандап, олардың 10 жыл ішіндегі еңбек ж олын шолып шыққан. 
Нотижесі айқын. Тартымды жігіттердің бастапқы сңбскақылары жоғары болтан, бі- 
рақ кейін сол қалпыида сақталып қалган. 10 жыл іінінде көріксіз әріптестеріне Кара
ганда, көбірек ақша танқан екен. Ал қыздардың сүлулыгы бастапқы еңбекақысына 
эсер етпеген, бірак ецбек жолында тез өсіп отырган. Ғалымдар тартымдылықты 5 
шкалага бөлгенде, әр ш каланың орташа еңбекақысы 2 150 долларды құрапты. Осы 
теория тұргысынан қарасақ, егер сіз 1991 жылы пластикалық ота жасатып, 2-ден
4-шкалага озгерген болсацыз, ж ылына 4 300 доллар арты қтабар едіңіз.

Сүлулы қты ң екі қыры бар. Гарольд С игалл екеуміз жүргізгеіг экспериментте41 
әйелдер екі түрлі бейнеде: бірінші жағдайда -  сырт келбеті тартымды, ал екінші 
жагдайда сырт келбеті тартымсыз болып көрінуі тиіс болды. Көріксіз әйел бейпе- 
сін сомдау үшін сүлу әйелге жараспайтын ксң киім, денесінің түсіне сай келмейтін 
бұйра ақ шашты парик кигізіп, денесінің түсін де өзгерттік. Бұдан кейін ол клини- 
калық психологияныц соңғы курс, студентімін деп танысып, колледждегі бірнеше 
адамнан сүхбат алды. Сүхбаттыц соңында студенттердің әрқайсы сы на бага берді. 
Студенттердің біразын жоғары багалады, ал біразына нашар баға қойды. Байқаға- 
нымыз, баға беруші адам тартымсыз болса, ер адамдар бағаның жақсы-жамап екені- 
не мән бермегеи; екі жагдайда да бага беруші әйел оларға орташ а деңгейде ұнаған.
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Ал сүлу бейнеде шыққанда, жақсы бага алғандарға катты үнаған, ал томен бағалан- 
гандар тіпті оны жек коріп кетті десек те болады. Бір кызыгы, сүлу әйелден нашар 
баға алган ер адамдар ол әйелді үнатпадық десе де, келесі тәж ірибесінс қатысуға 
қуана келіскен. Б іздің  ойымызш а, сүлу әйелден нашар баға алған ерлердің томен 
баға алганы на намыстанғаны сондай, келесі тәжірибеде сүлу әйелдің иікірін өзгер- 
туге барын салғаи.

Келесі бір экспериментте Герольд Си галл мен Ненси О стров12 егер әйел бетінің 
ажарын теріс мақсатга пайдаланып отыр деп сезіктенбесе, еркек корікті әйелді таң- 
дайтыны н дәлелдеген. Экспериментте колледж студенттері қылмыскердіц кінәсі 
мойнына қойылып дәлелденген бірнеше кы лмысты қ істі оқын шығады. Кейін әр 
қатысушы қылмыскерге оз үкімін шығарған. Н әтиж есінде бет ажары сүлу айыпта- 
луш ыға үрлы кж асаған  кылмысы үшін тағайындалған ж аза ж үм сағы рақ болған. Ал 
бет ажары одемі айы пталуш м ны н оз коркін пайда табу мақсатында жүмсаған (орта 
жастағы бойдаққа жалган корпорацияға инвестиция қүйгы зып, алаяқты кж асаган ) 
қылмысы үшін берілген ж аза әлдекайда қаталы рақ болған.

Енді бір секундқа үзіліс жасап, терец тыныс алайық. Сигалл Островтың тожі- 
рибесі оте мацызды, өйткені ол адамның тартымдылығьі біздің қабылдайтын шеші- 
м імізгеде ықпат ететінін көрсетіп отыр. Бүл көрсеткіштің күқы қты қж үйемізгеосері 
қандай екен? Сигалл мен Остров кәсіби зацгерлерге жүгінген жоқ кой: тәжірибеге 
қатысушылар колледж студенгтері еді. Осы тәжірибеге сүйеніп, біздің қүқы қты қжү- 
йемізде үкім шығару барысына сырт келбет тартымдылыгыныц ықпалы зор деген 
қорытынды шығара аламыз ба? Соттар да колледж студенттері сияқты сүлулыктың 
ықпалына үшырай ма екен? Крис Дауне мен Ф илипп Л айонз43оеыған коз жеткізгі- 
сі келген. О лар соттың үсақ қүқық бүзуш ылыкган бастап ауыр кылмыстарга дейін 
барған 915 әйел мен 1 320 ер адамга салган айыипүлдары мен кепілдік сомаларына 
талдау жүргізген. Нотижесі қызық жоне көңілге қонымды. Соггар үсақ қүқы қбүзу- 
інылық ісін қарау барысында тартымды ерлер мен сүлу ойелдерге көріксіз ерлер мен 
әйелдерге қарағанда, төменірек айыппүл меи аз молшерде кепіл сомачарын толету 
гураіы  шешім шығарған. Ал қылмыстык істерді қарау барысында сырт келбеттің 
тартымдылыгы еш ықпал ете алмаған. Үсак қүкық бүзушылыгы жагдайында тіпті 
білікті соттардың оздері сүлулықтыц ықпалына үшырайды. Ал ауыр қылмыс кезінде 
соттар мүндай ыкпачга түспей, парасаттылықтанытқан.

Сы рт келбеттіц тартымды лы гыны ц ықиалы біз ойлаганнан да асыи түсіп жа- 
тады, тіпті сол адамның өзі ғана емес, айналасындағыларға деген көзқарасымызды 
да өзгертуі мүмкін. Герольд Сигалл мен Д авид Л андидіц44 бір эксперимент!, сүлу 
әйелдердің  айналасындагы адамдардыц көріксіз ойелдердіц айналасындағы адам- 
дардан гөрі баскаш а эсер қалдыратынын дәлелдеген. Қатысуш ылар сүлу ойелдіц 
қасында оті»ірған адамды, көріксіз әйелдіц қасында корген кезіне Караганда, көбі- 
рек үнатқаны н байқаған.

Аталмыш зерттеулердің нәтижелері сұлулы қты ң мәні біз ойлаганнан гөрі тере- 
ңірек екенін көрсетеді. Б із сұлуларға қүш тармыз, оларды көріксіз адамдарға қара-
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ғанда кобірек үнатып, көбірек марапаттауға бейімбіз. (Ә рине, олардың арбауына 
түсіп қалғымыз келмейді.) Адамды тартымды ж әне тартымсыз деп бағалаған сэт- 
тен бастагі, біз сол адамны ң бойындағы қасиеттерге басқаш а көзбен қарай бастайды 
екенбіз, мысалы, тартымды адам, тартымсыз адамга қарағанда, жарқын жүзді, кісі- 
ні өзіне елітірерліктей сүйкімді әрі әдемі көріне бастайды екен. О ның үстіне, тәр- 
тіпсіздік ж әне бүзақы лы қ жасаған кезде сүлу адамдарды ақтап алуға бейім түрады 
екснбіз. Коріксіз адамдарға қараганда әдемі адаммен ж ы лы рақ сөйлесеміз. Адам
дарды корікті ж әне көріксіз деп бөліп, олармен ор түрлі қарым-қатынас жасау -  
біздің бойымызда ерте бастан қалыптасқан әдет.

Сол адам туралы сіз не ойлайсы з? Сол ойлаған ойыңыз кейін араларыцызда- 
ғы қарым-қатынасқа, дәлірек  айтқанда, сол кісі туралы ойыңыздың қалыптасуына 
ықпал етеді. Бұған М арк Ш найдер, Элизабет Денкер Танк, Еллен Берш айдтың4Г’ 
классикалық тож ірибесінің нәтижесі дәлел бола алады. Өзіңізді осы тәжірибе- 
ге қатысушы ер адамныц орнына қойы и көріңіз: «адамдардың бір-бірімен танысу 
жолдарын» зерттеу тәж ірибесіне срікті түрде қатысып отырсыз, араларыңызда вер- 
бальды емес қарым-қатынас болмауы үшін сіз танысатын қызды көрші бөлмеге кір- 
ғізеді. Ол қызды әлі көрмссеңіз де, сізге ол туралы берілген мәліметтердің ішінде 
суреті болған еді. О л қызбен телефон арқылы сөйлесе бастаган сәтте, оның сурет- 
тегі бейнесі сізге ықпал етеді деп ойлайсыз ба?

Ө зіңіз де сезіп оты рған шығарсыз, қаты суш ы ның көргені шын монінде ол қыз- 
дың суреті емес еді. Кейбір қатысуш ыларга сұлу қыздың суретін берғен, ал кейбі- 
реулеріне көріксіз қы зды ң суретін берген болатын. Дегенмен суреттің әсер-ықпалы 
болады екен. Сұлу қызбен сойлесіп отырмын деп ойлаған жігіттер ол қызды, кө- 
ріксіз қызбсн сөйлесіп оты рмы н деп ойлағандарға қарағапда, әлдеқайда сабырлы, 
әзілқой, кісімен тез тіл табысаты н адам регінде багалаған. Бұл таңгаларлы қ нәрсе 
емес еді. Таңғаларлығы мынада: (қы зды ң суретіи кормеген) қыздың даусы ғана жа- 
зылған аудиожазбаны тыңдаған кезде жігіт сұлу деп ойлаган қыз оған көбірек эсер 
еткен. Қысқасы, жігіт сүлу қызбен сөйлесіп отырмын деп ойлаған кезде оған жақсы 
сөздерін айтып, ерекше ықы ласпен сойлескен ж әне ол қызды өзіне сенімді, пысық, 
жүреғі жылы жан ретіиде бағалаған. Бүларды ң әңгімесін тыңдаған бақылауш ылар 
жігіт коріксіз деп ойлаған қызбен сойлескенде, мүпдай жағдай болмаганын -  ара- 
ларындағы әңғіме де басқаша, кызға берген багасы да өзгеше болғанын айтады. 
Бүдан шыгатын қорытынды: тартымды адам өзгелердің өзімен қарым-қатынасына 
карап, өзін ж ақсымын деп бағалайды екен. Көріксіз адам, керісінше, езгелердің өзі- 
мен қарым-қатынасына қарап, өзін жаманмын деп бағалайды екен. Б ір  өкініштісі, 
бала ксзден-ак осындай ойға келін, өзінен-озі томенш іктей береді екен. Адам өзі ту 
ралы не ойлайды? Айналасындағылардың өзіне деген козкарасы, қарым-қатынасы 
қалай? Кімнің де болсын мінез-құлқы на осы екі ф актор ерекше эсер етеді.

Сүлулық туралы әңгімеміз, негізінеи, сырт келбст сұлулыгы жайлы болып отыр- 
ғанына назар аударыңыз. Б іздің қабылдау түйсігіміз сезіміміз бен мінез-қүлқымызға 
эсер етіп, ненің жақсы, нснің жаман екенін айыруға, әр нэрсеге салиқалы түрде баға
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Үнату, жаксы көру және тұлғааралык сезім

беруге ықпал етеді. Дегенмен сұлулықтың баска да түрлері бар. 1960-1970 жылдары, 
сезімді жаттықтырушы топтар кең танымал болған кезде, көп адам көзге көрінбей- 
тін сенсорлы тәжірибеге ерікгі түрде қатыскан болатын. Мысалы, менің бір тобымда 
көздерін байлаған 50 адам бөлменің ішіндегі заттарды пайдаланып, бір-бірімен сезі- 
ну және сөйлесу аркылы танысады. Осы жаттығудан кейін топ мүшелері осы кезге 
дейін қалыптасқан көзқарастарыныц лезде өзгергенін мәлімдеген болатын. Негізі, 
басқа адамды кормей түрып, тартымсыз деи ойламайтының белгілі. Сондай-ақ қа- 
тысушылар коздерін ашқан кезде біраз нәрсеге, мысалы, қарсы алдында түрған бетіи 
безеу басқан, коңқақ мүрын жігіт бірер минут бүрын ғана тым мейірімді, нәзік, сезім- 
тал, сүйкімді болып елестегеніне таңғалған еді. Бүл олардьщ  есіндс үмыгылмастай 
болып сакталып калган тәжірибе болды.

¥қсастық пен тартымдылық
Линн сауык кешінде Сьюзаннамен танысты. Енді ғана танысса да, Джордж Буш, 
Джордж Клуни, Джордж Элиот, агылшын королі Георг III туралы көзқарастары бір 
жерден шыгып жатты. Линн жатақханасына келгенде бөлмелес көршісіне акылды, 
білімді қызбен танысқанын айтгы. Дон Берн мен әріптестерінің46 катан бақылау не- 
гізінде жүргізген ондаған тәжірибесінің нәтижесі мынадай ой қорытындысына әке- 
леді: сіздің бір адам жайлы бар білетініңіз -  оның белгілі бір моселеге көзқарасының 
сіздің козқарасыцызга үқсас екені гана болса, сіз ол адамды үнатуга бейім тұрасыз.

Көзқарас бірлігі ж әне үнату сезімі. Екеуінің бір-біріне қандай катысы бар? Бүл 
ретте екі нәрсеге назар аудару керек сияқты. Бірінш іден, бізге оз көзқарасымызбен, 
пікірімізбен келісетін адамдар оте ақылды, терең ойлы болып көрінеді. Ал акылды, 
ойшыл адаммен әцгімелесу қашан да қы зы қ жоне пайдалы. Екіншіден, мүндай жаг- 
дайда біз өз көзқарасымыздың әлеумет үшін маңызды екеніне сене бастаймыз. Бүл 
да марапаттыц бір түрі; ягни бізге өзімізбен келісетін адамдар үнайды.

О ны ң үстіне, біз, адамдар, көзқарас үқсастығы мен үнатуды бір нәрсе деп қа- 
былдап, кей адамды болмашы қылығы үшін жақсы коріп қалыи жатамыз. Қүстарды 
сырттай бақылап отыру озіцізге үпагапы сияқты  оған да үнайды екен. Соны байқап, 
сіз оны іш тартып қаласыз. Сонымен, корыта келгенде, бізге көзкарасы өзіміздікі- 
меи сәйкес келетін адамдар үнайды жоне үнатқан адамымызды өзіміздің жакыны- 
мыздай көріп, жаксы қарым-қатынас жасаймыз.47

Үнату, үнау және өзіндік қадір
Көзқарасымыз сәйкес келетін адамды үнатуы мы зды ң тагы бір себебі бар. Ондай 
адаммен ж ақы ны рақ таныссақ, оның да озімізді үнатып қалатыны на сенуге бейім- 
біз.48 Ш ындыгында, біреуді үнатуымызга ықпал ететін ең маңызды факторлардыц 
бірі -  сол адамның бізді ұнатуы екен.49
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Біреуге үнайты ныңызға сснімдісіз делік. М ұндай ж агдайда сіз сол адаммен ара- 
ңызды жақындата түсетін іс-әрекеттерді көбірек ж асауыңыз мүмкін. Сонда қалай 
дейсіз бе? М әселен, біз екеумізді сауық кешінде ортақ досы мы з таныстырды делік. 
Сол арада аз-маз әңгімелестік. Арада бірнеше күн өткеннен кейіп сіз досыңызбен 
жолығып қалдыңыз. О л саған сол кештен кейін мснің сізді сыртыцыздан мақтаға- 
нымды айтады. Қалай ойлайсыз, келесі кездескенімізде сіз нс істср едіңіз? М енің- 
шс, сіз маған ұнағаныңызды білген соң, мсні де сырттай үнаты п қаласыз. Енді ортақ 
досымызға сіз де мен туралы жақсы сөз айтуға тырысасыз. М аган ұнайтыныңызды 
білмей түрғанда, сіз менімен бұлай сөйлеспеуіңіз мүмкін еді. Ал енді ерекше жылы 
шырай білдіріп, жымия сөйлеп, барынш а сы пайы лы қ танытасыз. Сіздің әрекетіңіз 
маған калай эсер етер еді? Мен сіздің жылы көзқарасыцызды байқап, ерекше ілти- 
патыңызды көргенің соң бүрынғыдан да қатты рақ үнатып, сізге айрықш а ықылас 
білдіруге ты рысар едім.

Енді мына жағдайга назар аударыңыз: ортақ досымыз сізге өтірік айтқан болса 
ше? Досымыз біз екеумізді жақындатпақ болып, мен ештеңе айтпасам да, сізге «до- 
сым сізді ұнатыи қалыпты» деп айта салса ше? Онын арамызды жақындатпақ бол
тан жақсы ниеті қанш алықты жүзеге асуы мүмкін? Егер екеуміз Ребекка Көртис пеп 
Ким М иллердің экспериментіне50 қатысушылар сияқты болсақ, оның бұл жоспары 
міндетті түрде жүзеге асар еді. Бүл галымдар мынадай тәжірибе жасагаи: біраз адамға 
оларды белгілі бір адамдардың үпатып қалғанын айтқан, ал, керісінше, сол адамдар- 
ға: «Сол кісілер сіздерді үиатыңқырамай қалыпты» деген. Арада аз уақыт өткен соң 
екі топты бір-бірімен кездестіргеп. Сол кезде үнайтынына сенімді адамдар өздерін 
оте сыпайы ұстаған: көп аса пікір таластырмауға тырысқан, қысқасы, өздерінің үна- 
майтынына сеиімді адамдарга Караганда, жылы жүзді, жайдары болған. Нәтижесінде 
үнайтыныпа сенімділер, шынында да, қарама-қарсы тонка үнап калган, ал ұнамайты- 
нына сенімділер -  шынында да, ұнамай қалган. Қысқасы, өтіріктің соңы шынға ай- 
налган. Ал оздерінің үнайтын-үнамайтынын біле алмай, дал болгандарды кездескен 
адамдары да не үнатарын, не үнатпасын білмей дал болыпты. Естеріңізде болса, олар 
ұнатқаны-үнатпағаны жайлы ештеце айтпаган болатын. Б іздің сеніміміз -  дүрыс гіа, 
қате ме, маңызды емес, бірақ мұның болашағымызга ықпалы зор.

Біреуге ұнайты ны на сенген адамның жүрегі ж ы лы  болады. Одан бөлек, біздің 
сенімсіздігім із бен әлсізд ігім із өзімізді үнататы н адамды жақсы көруімізге себеп 
болады екен. Э лайн У олстердің (Х атф илдтің ) бір қы зы қ  экспериментінде жеке 
басыиың қасиеттерін аны қтау мақсаты нда тансырган сы нақтары ны ң нәтиж есін 
күтіп отырған колледж дің студент кы здары ны ң қасына тәж ірибе ж үргізуш ілер 
жіберген сонді киінген, сымбатты, көрікті ж ігіт келіп оты рады .51 Ә р қы збен шү- 
йіркелесе кетіп, үнаты н қалғанын айтып, кездесу туралы  үсыныс жасайды. Осы 
сәтте бөлмеге ғалы м дарды ң бірі кіріп, қы здарды сы нақты ң нәтиж есімен танысуға 
шақырады. Қ ы здардың жартысына оте жоғары сипаттама беріледі. Қалгандары на
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өте төмен сипаттам а беріледі. Әдейі осылай істейді. Ж огары  сипаттам а берілген 
қы здар мен төмеигі сипаттам а берілген қы здар осыдан ксйін өздерін қалай ба- 
ғалайды ? Бүл осы сүрақты ң жауабын табу үш ін ж асалған амал еді. Ең соңында 
қыздарға: «М ына тізімдегі адамдарды д қайсысы сіздерге тартымды көрінеді? Қа- 
лаулары ңы зға қарай таддаңы здар» дсйді. Таддауга түскендер үшеу еді: бірінші- 
сі -  оздерінің мұғалімі, екінш ісі -  курстасы, үш інш ісі сол бөлмеде отырған әлгі 
бейтаныс жігіт. Ж еке қасиеттсріне қатысты оте төмен сипаттама алған қыздар, 
өте жогары сипаттам а алған қы здарға қарағанда, бөлмедегі бейтаныс, көрікті жі- 
гітті кобірек ұнаты пты. О лар мыиа қағиданы басш ы лы ққа алған: қысқасы, біздід 
сүйікті болғымыз келеді, өзім іздід  әлсіздігім ізді сезінген сайын, өзімізді үната- 
тын адамды кобірек жақсы көрсміз.

Аталмыш тәж ірибеден көзіміз жеткені -  адам өзіне сенімді болған сайын 
«мұқтаждығы» да азы рақ болады; яғни кездейсоқ адамныд сөзіне көп илана қой- 
майды екен. Аш адамныд тамақ талгамайтыны, ал тоқ адамныд ірімшік қосылған 
бутребродты да жегісі келмейтіні секілді, сенімсіз адам кез келгеннід баурауына 
көнгіш, ал сенімді адам таддағыш  келеді. Сондай-ақ сенімсіз адам өзіне үнаған 
адамды таддауға жүрегі дауаламай, тартымсыз серікті таңдауы да мүмкін. Мұн- 
дай қорытыпды С ара Кислер мен Роберта Барелдід колледждің студент жігітте- 
ріне жасалган қы зықты экспериментінід52 нәтижесінде шыгарылған. Осы тәжі- 
рибе кезінде студенттерге интеллектуалдық сынақта алған бағаларын хабарлаған. 
Студенттердід бір бөлігі -  оте жоғары баға, бір болігі өте томен баға алған. Осы- 
ны хабарлағаннан кейін галымдардыд бірі үзіліс жасап, студенггермен бірге кофе 
ішуге барған. Кофеханаға кіргенде, ғалым үстел басында жалғыз отырған студент 
қы зды д қасына келіп, студент жігіттерді әлгі бойжеткенмен таныстырған. Әрине, 
бүл бойжеткен тәж ірибе жасауш ы ғалымдардыд әдейі отырғызып қойган қызы еді. 
Бойжеткен бастапқыда өз қадірін білетін кербез сүлу қалпыида көрінді, ал біраздан 
ксйін озін өте қарапайым ұстады. Зерттеуш ілер студент жігіттердід романтикалық 
қүш тарлы қтары ны д шамасын (кездесуге шақырды ма, кофесінід ақш асын төледі 
ме, телефон номірін сүрады ма, тагы біраз отыра тұруын өтінді мс) сырттай бақы- 
лап отырған. Ө здеріне сенімді жігіттер (яғни  сынақта оте жогары бага алғандар) 
«корікті» қызға көбірек қүмартқап; ал сенімсіздері «қарапайым» қызға көбірек кө- 
діл аударыпты.

Беті қайту мен әлеуметтік шеттетілудің 
кейбір ықпалдары
Кислер ж әне Б арслдід  тәж ірибесі көп адамдарды д «беті қайтып қалудан» қорқа- 
ты нын көрсетіп  отыр. И ә, мүнда бір гоп бар. 6-тарауда осы ж онінде әңгім е бол-
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ғаны естеріңізде шығар. Б іреудің бетін қайтарсаңы з, ол адам ы заланы п, ашуға 
мінеді. Аіпулы адам агрессиялы қ іс-орекетке барады. «К олумбайн» мектебіндегі 
қы лмысты ц себептерінің бірі осы болуы  мүмкін. П сихологтер әр  нәрседеи беті 
қайтқан адам дарды ң психологиясы н зерттей келіп, адам баласы ны ң айналасын- 
дагы адамдарға мұқтаж  екенін дәлелдейді. Қасы мы зда жүрген адамдар біз туралы 
не ойлайды ? Б ізге  деген сезімі қандай? Осы сауалдарды ц еш қайсы сы иа біз бей- 
тарап қарай алм айм ы з. Ал әлеум еттен оқш ауланы п қалсақ не болар еді? Кімге де 
болса, ең қиы ны -  осы. Б із кейде «бет кайтару» деген ұғымды метафоралы  түрде 
бейнелеп, «далаға тастады», «таспен ұргапдай етті» деп жатамыз. Расында, жүр- 
гізілген эксперим енттер бүл сөздердің жай ғана метафора емес екенін  корсетіп 
отыр; біз бетім іздіц  қайтқаны н тәнім ізбен сезінеді екенбіз. М ысалы, жүргізілген 
эксперименттердің біріпде қаты суш ы лар өздерінің бастары нан ксш кен ж айлар- 
ды -  айналасы ндагы  адамдар өзіне ілтипатпен қарап, жақын тартқаны  немесе 
мұны үиатпай, ш еттеткені жайлы айтып берген.53 Ә ңгіме соңында экспериментке 
қатысуш ыдан бөлмедегі тем ператураны ң қандай екенін сұраған. А йналасындағы 
адамдарды ң өзін ж ақын тартканы н еске алгандар бөлмені ж ы лы деп есептеген, ал 
айналасы ндагы  кісілердің өзін ш еттеткенін еске алғандарға болме температура- 
сы салқы н көрінген. Екінш і бір экспериментте қаты суш ы лар компью терде көрші 
бөлмедегі қарсы ласы мен доп лақты ры сы п ойнап отырған (Ш ы нды ғы нда, олар 
компыотерге қарсы ойнап оты рған болаты н). Осы кезде ойынға басқа да ойын- 
ш ылар қосы лады  -  әркім  өз добымен ойнап отырады. Б ірақ  кей ойы нш ы ларга 
ойынның бас ж ағы нда ғана аз-м аз доп лақты рады  да, кейін доп қайты п келмей, 
ойыннан ш еттеп қалады . О сы ндай ойы ннан кейін қаты суш ы лардан мынадай 
азы қ-түлік пен іш імдік түрлерін  -  ы сты қ сорпаны, ы сты қ кофені, алманы, кеп- 
тірілген нан мен кока-коланы  қаж еттілігіне қарай таңдауын сұраған. Қатысуш ы- 
ларды ң бәрі алманы , кептірілген нан мен коланы  таңдаған, ал ойы ннан шеттеп 
қалғандар ы сты қ сорпа мен ы сты қ коф е сүраган. Соган Караганда, әлеум еттік 
ш еттетілу белгілерін іц  бірі -  суы қты  сезіну болса керек.

Келесі бір эксперименттердің нәтижелері әлеуметтік түргыда шеттетілғен адам- 
ның жүрек соғысының бәсендейтінін көрсеткен.54 Психологиялық жағдайларды тән- 
мен ссзінудің тағы бір көрінісін миды зсрттеу кезіндс анықтаған. Бір экспериментте 
қатысушылар миларын M PT -га түсіріп жатқаида, компьютерде доп лақтырыи ойнап 
отырған.55 Ойыннан шеттетілген қатысушының миының алдыңғы белдеулік қабығы- 
ның артқы болігі мен оң жақ алдыңғы аралық бөлігінің белсенділігінің артқаны бай- 
қалған. Бірақ ойыпныд алдында Тайленол ішсе, белсеіщіліктің артуы байқалмаған.

Әлеуметтен ш еттетілу ф изикалы қ симптомдар тудырады екен, ал әлеуметпен 
байланыс сол симптомдарды жоя ала ма? Солай болса керек. Д ж еймс Коэн мен 
әріптестері56 ж ақы ида жүргізген бір тәжірибесінде бақытты отбасындағы әйелдерді 
М РТ-ға түсіріп отырып, тобығынан әлсіз де болса жанына бататындай етіп, электр 
соққысын жасаған. М РТ  әйелдің оте сақ отырғанын көрсетксн; м иы ны ң мазасыз- 
дануға, ж ағымсыз эмоцияны  реттеуге, соққыны күтуге жауап беретін аймағының
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белсенділігі артқан. Кей әйелдердің күйеулері М РТ  сканерге қарап түрын, соққы- 
ны күтіп тұрған ойелдерініц қолдарынан үстап тұрган. М ұндай кезде әйелдердің 
соққыны сезетін неврологиялы қ белсенділігі томендеген. Ботен адамның қолынан 
ұстаған әйелдердің де неврологиялы қ белсенділігі томендеген, әйтсе де өз күйеуі- 
нің қолынан ұстагапдай деңгейге түспеген. Б із үшін ф изикалы қ байланыс пен қа- 
рым-қатынас психологиялы қ жағынан да, ф изиологиялы қ жағынан да пайдалы. 
Ж ағымды әлеуметтік байланыстар ф изиологиялы қ саулы қты ң күшті алғышарты 
болып, жағымды әлеуметтік байланыста жүрген адамдар бақыттырақ болып, ұза- 
ғы рақ өмір сүреді екеп.57

А дамның әлеум еттеи  алш ақтаганы  мен ж ақын байланы сқа енген кездегі 
ж агдайы н зерттеу  -  адам мен олеум ет арасы ндағы  байланы сты ң рөлі зор екенін 
көрсетіп  отыр; б іздің  м иы м ы з әлеум еттік  қауіпке ф и зи калы қ  қауіппен бірдей 
деңгейде ж ауап қайтарады  екен. Б үл  ерекш елік, ең алды мен, эволю ц иялы қ даму 
кезең інде топқа арқа сүйеу -  біз үш ін тірі калуды ң басты  ш арты болғаны на бай- 
ланы сты  ш ығар. Т оптан  ш еттетілген болсақ, тірі қалуы м ы з екіталай  болар еді 
ж оне өсіп-өнуім ізге  де үлкен қауіп тонер еді. М іне, осы психология ұрпақтан- 
ұрпаққа беріліп  оты рган. О сы лайш а, біз ш еттетудін ең елеусіз белгісін де сезе 
алаты н деңгейге ж еткенбіз.

Рой Баумейстер мен әріптестері58 әлеум еттік ш еттетілудің біздің ойымызға, мі- 
нез-құлқымызга, сезімімізге қалай эсер ететінін зерттеген. О лар өздерінің бір экс- 
периментінде жеке қасиеттеріне сынақ жүргізілген колледж студенттеріне жалған 
қорытынды бергсн. Кейбіреуі жеке қасиеттеріне байланысты болаш ақта қүрметті 
адам болатыны туралы жақсы қорытынды алған. Кейбіреуі әлеуметтен шеттеуге бе- 
йім болғандықтан, болаш ақта жалгыз қалатыны туралы жаман хабар алган. Үшінші 
топтың алган хабары да онша жагымды болмаган. О ларға үрыс-керіске, жанжалда- 
суга бейім болгандықтан, болаш ақта сүйектерінің сынуы, ауруханаға жатуы мүм- 
кін екенін хабарлаган. Содан соң студенттердің бәрі IQ  сынақ тапсырган. Сынақ 
қорытындысында студенттерге махаббат пен ғылымды араластырмацыз деген ес- 
керту жасалған. «Болаш ақта ш еттетілуіц мүмкін» дегеи хабар алган студенттер IQ  
сынақгы қалган екі топка Караганда иашар тапсырган. Бұл тож ірибенің нәтиже- 
сі әлеуметтік жануардың интеллектуалды қ көрсеткіш іне «болашақта шеттетілуің 
мүмкін» деген хабардың өзі осер ететінін көрссткен. Осыган үқсас тәжірибелерде 
Баумейстер мен әріптестері59 шеттетуді күтіп жүрген адамның нәрлі тамақтан гөрі 
нәрсіз там аққа қүмар келетінін, үсті-басына, дене күтіміне мән бермейтінін, қисын- 
сыз шешім қабылдауға бейім болатынын байқаған.

Қадірлі болу және қадіріңді жоғалту
Егер біз өзге адамға ұнайтын болсақ, бүл -  біздің сол адамды да үнатуымызга себеп 
болады. Енді осы моселеге егжей-тегжейлі тоқталып отсек деймін. Сауық кешінде 
ж аңа гана танысқан қызбен әңгімслесе кеттіңіз делік. Сәлден кейін ғафу өтініп, су-
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сын кұйып алуға кеттіңіз. Қайта оралганыңызда оның басқа адаммен әңгімелесіп 
тұрғанын кордіңіз -  оңгіме сіз жайлы болып жатыр екен. Әрине, сәл кідіріп, құлақ 
түрдіңіз. Ө зіціз туралы айты лы п жатқан созге бсйтарап қарай алмайты ныңы з тү- 
сінікті. Ол қыздың құйтырқы ойы ж ок екені де анық; ол  бұл әңгімені сіздің естіп 
түрғаныңызды білмейтін еді. Егер ол сіз туралы: «Ж ақсы  адам екен. Ұнагып кал- 
дым. Ж арқы н жүзді, әзіл-қалж ы ңға да ұста, қайырымды, адал кісі» деген сияқты 
әңгіме айтып түрса, көңіліңіздің де өсіп қалары анық. О л қызды іштей жақсы көрігі 
қалатын едіңіз. Ал борі керісінше болса ше? «О л кісіден коңілім қалды. Іш пысты- 
ратын адам. Ақылы да таяздау ма деп қалдым. Арамдығы да бар сияқты көрінді. 
О ның үстіне, сондай дөрекі» десе ше? М үндай жағдайда сіздің де ол қызды үнатпай 
қалатыныцыз анық.

Сонымсн, осы әңгімені әрі қарай жа..'ігастырайі>іқ. М снің айтқалы отырғаным 
сіз үшін бұл ж аңалы қ емес екенін түсінемін; өзіміз ж айлы жақсы сөз айтқан адам- 
ды (кулыгын жасырып түрм аса) көбірек үнататынымыз, ал жағымсыз пікір айт- 
қан адамды үнатпай қалатынымыз бүрыннан белгілі нәрсе. Борі солай ойлайды, 
дегенмен бұл қате түсінік екен. Ал енді мына жағдайды көз алдыңызға елестетіп 
коріңіз: сіз қатарынаи жеті сауық кеш іне бардыңыз делік. Бәрі бір-біріне ұқсас кеш 
болатын. Б ір  кештегі көрініс келесі жолы да кайталапып жататын. Алғашқы кеште 
бір қызбен бірнешс минуттай әңгімелесіп кетііі қаласыз. Қайта оралганда оның бі- 
реуғе өзіңіз ж айлы  әңгімс айтып ж атқаны н естисіз. Күнде сол кыз. Күндегі айтаты- 
ны бір әңгіме. Әңгіме ауанын өзгертіп, сіз туралы басқаш а пікір айтуы да мүмкін. 
Солардың ішінде мені мына торт әңгіме қызықтырып гүр: (1 ) жеті жағдайда да сіз 
жайлы тек жағымды пікір айтып отырғаны; (2 ) жеті жағдайда да сіз жайлы теріс 
пікір айтып отырғаны; (3 ) сіз ж айлы  пікірі басында теріс болып, бірте-бірте тәуір 
пікірге ұласып, соңында тек жагымды гіікір айтып отырғаны; (4 ) сіз жайлы пікірі 
басында жағымды болып, бірте-бірте жағымсыз гіікірғе үласып, соцында тек теріс 
пікір айтып отырғаны. Осы әңгімелердің қайсысының түсында қыз сізге тартымды 
болып көрінеді?

Ұнатуга жауап теориясына сәйкес сізге бірінші әңгіме, ягни сіз жайлы тек жа- 
ғымды пікір айтқаны үиауга тиіс, ал екінші әңгімені, яғни өзіңіз жайлы тек теріс 
пікір айтқапын үнатпай қалуы ңы з керек. Бүлай болуы заңды да. Себебі жағымды 
пікір -  марапаттың бір түрі, ал марапатты кім жақсы көрмейді; ал теріс пікір- жаза- 
ның бір түрі, ал теріс пікірді кім жақсы көрсін?

Бірнеш е жыл бүрын түлғааралы қ тарты м ды лы қ теориясы ны ң тағы бір түрін 
ойлап тауып, мұны Сенімге ие болу ж әне сенімді ж оғалту теориясы  деп атадым.60 
Бүл -  өте қарапайым теория. Бүл теорияға сойкес, басқа жанның іс-әрекетінің ж а
гымды, пайдалы сипатының артуы адамга оның үнемі ықылас білдіруінен горі кө- 
бірек эсер етеді. Демек, біз ұнатуды тағдыр сыйы ретінде қарастырсак, үнемі жақ- 
сы көретін адамға Караганда, уақыт өткен сайын ықыдасы арта түскен адам бізге 
қаттырақ үнайды. Тіпті үнемі жақсы көріп жүретін адам бізге жиі сый жасаса да, 
кейін ұнатқан адамға ықыласы мы з азаймайды. М інезі наш ар адамға қарағанда, Mi-

Көпке ұмтылған жалгыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе
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незі жайлы адамның іс-әрекетіндегі олқы лы қ бізге қатты ықпал етеді. Уақыт өткен 
сайын бізге дегеи құрметі ксміген адам бізді үнемі үнатпаған адамға Караганда кө- 
бірек ұнамай қалады. Тіпті бізді үнатпайты н адамның іс-әрекетінде олқы лы қ көп 
болса да. Сауы қ кешіндегі әңгімемізге қайта оралеақ, бастапқыда жагымсыз, сосын, 
жагымды пікір айтқан кыз сізге кобірек ұнан, бастапкыда жагымды, сосын жагым
сыз иікір айтқан қыз сізге ұнамайды деген болжам жасай аламын.

Теориямды тексеру үшін сауы қ кешіндегі жагдайга үқсас гәжірибе жүргізуім 
керек болды. М үндағы бірнеше оқиганы бір тәж ірибеге сыйгызуға тырыстым. Тә- 
жірибе кезінде қатысушы әзі туралы  пікірдің шын екеніне күмәнданбауы керек. 
Егер ондай күмән туатын болса, тәжірибе жүргізуш ілер киын жағдайда қалар еді. 
Ец бастысы, тәжірибеге ш ы найы лы қ синат беру керек болды, салыстырмалы түрде 
алғанда, кысқа уақы т ішінде осынш а шынайы оқиға жслісін қүрастырып: (1) тә- 
жірибеге қатысуш ы құпия адаммен тіл табысып; (2 ) үшінші адамға айтып жатқан 
пікірін тыңдап; (3 ) қайтадан сол адаммен басқа тақы ры пта әңгімелесіп; (4) қай- 
тадан үшінші адамга айтып жатқан пікірін тыңдап; (5 ) қайгадан басқа такырыпта 
әңгімелесіп; (6 ) қайтадан үшінші адамга айтып жатқан пікірін тыңдап, т.с.с. үлгеруі 
керек еді. Бүл арада ойдан оқига қүрастыру қиынга соқты, әсіресе тожірибеге қа- 
тысуш ының күдігін туды рмайты ндай оқига күрастыру тіпті қиын болды. Дегенмен 
Дарвин Л индер екеуміз мүның да амалын таптық.61 Аса күрделі, бірақ осынша қы- 
зы қ  тәжірибеге сырт көзбен карауға мүмкіндік беретін әдісті пайдаландық. Енді 
осы тәжірибсмізді егжей-тегжейлі әңгімелеп берсем деймін. Сонда сіз әлеуметтік 
психология саласындағы эксперименттердің қиын да қы зы к сәттерін тереңірек тү- 
сіне аласыз.

«Экспериментке келген қатысушымен (колледждің студент қызымен) амандаскан 
зерттеуші ғалым оны бақылау бөлмесіне ертіп кіреді. Бақылау бөлмесі мен экспе
римент жүрегін бөлменің арасы терезе арқылы бөлінген еді жэне бүл бөлмеде ды- 
быс күшейткіш кұрылғылар орнатылган болатын. Зерттеуші ғапым өзі ертіп келген 
студентке тағы екі қыз келуі керек екенін айггы. «Олардың бірі -  экспериментке 
қатысушы, екіншісі эксперимент жүргізушінің көмекшісі. Бірінші болып келіп 
калган екенсің, сенің осы тәжірибені жүргізуге көмектескеніңді калар едім» дейді 
ол студент қызға. Содан соң екінші қызды қарсы алуға барып кайтатынын айтып, 
болмеден шығып кетеді. Арада бірнеше минут өткенде студент қыз терезеден ға- 
лымның басқа қызбен (нағыз көмекші қызбен) эксперимент өтетін бөлмеге кірге- 
нін көреді. Ғалым ол қызға: «Сен осында отыра түр. Қазір келемін. Саган экспе
римент жүмысының шарттарын түсіндіремін» дейді. Содан соң бақылау бөлмесіне 
қайта оралып, катысушы (өзін көмекшімін деп ойлап отырған) қызға эксперимент 
шарттарын түсіндірді. «Сенің міндетің -  қатысушыны сөзге тарту. Ол кыз белгілі 
бір сөздерді, яғни көптік жапғаулы зат есімдерді көбірек пайдаланса, оган сол үшін 
сыйакы беріледі. Ол қыз көптік жалғаулы зат есімді онсыз да көп колданады. Біздің 
мақсат -  сыйақы тағайындалған сөздердің қолданылу жиілігін анықтау. Осы сөздер- 
ді қолдануды әдетке айналдырды ма, соны білу. Сондықтан тәжірибеге катысушы 
көптік жалғаулы зат есімді айгқан сайын, сен оны «мһм, мһм» деп ишара білдіріп,
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Көпке ұмтылған жалгыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе

қолдап отыр. Сыйақы берілмейтін жағдайда да, ол көптік жалғаулы зат есімдерді 
жиі қолдануды әдетке айналдырды ма екен? Біз соны білгіміз келеді» дейді ғалым. 
Сонымен, өзін эксперимент жасаушыга көмектесіп отырмын деп ойлап отырған 
қатысушы кызга төмендегідей тапсырмалар берілді: (1) екінші қыздың ғалыммен 
әңгімесін сырттай тындап, көптік жалғауды неше рет колданатынын санау; (2) ол 
қызды көгітік жалғауы үшін сыйақы тағайындалмайтын әнгімеге тартып, ғалымның 
көптік жалғаулы сөзді қолдануды каншалықты әдетке айналдырғанын пайымдауына 
мүмкіндік туғызу. Сонымен катар ол қызға: «Өзің катысатын жеті (алдымен -  ка- 
тысушы, содан соң -  талым, одан кейін тағы да катысушы, т.с.с.) эңгіме болады» 
деп алдын ала ескерткен. Ғалым қатысушы қызға эксперименттің нэтижесі сенімді 
болуы үшін екінші кыз эксперименттің нақты мақсаты жайлы білмеуі керек екенін 
баса айткан. «Амал жоқ, бұл арада өтірік айгуыңа тура келеді. Рас, өтірік айту жақ- 
сы нэрсе емес. Бірак ғылым мүддесі үшін бүлай істеудің айыбы жоқ» деген. Ғалым 
екінші қызга катысушымен жегі рет қысқа әңгіме жүргізуі керек екенін жэне эр әң- 
тімеден кейін эксперименттен алған әсерлері жөнінде екі қызбен жеке-жеке сұхбат 
жүргізілетінін айтқан. Ол кыздан сұхбатты -  ғалымның өзі, ал катысушы қыздан 
көрші бөлмеде отырған көмекшісі алатынын да ескерткен. Эксперимент ғалымдар 
мен қатысушылардың ауызекі сөйлесуін бақылауға негізделетінін айтып, экспери
мент барысындағы жүріс-тұрыс ережесін де мұқият түсіндірген. Ғалымның көмек- 
шісімен жүргізілген жеті сұхбат барысында бакылау бөлмесінде отырған қатысушы 
сұхбатты тыңдап, зат есімнін көптік жалғауларын санап отырған. Эсперимент ғы- 
лыми максатта жүргізіліп отырғаны жайында алдын ала ескертілгеннен кейін, ол 
өзі жайлы айтылған алуан пікірлерге түсіністікпен қарады. Сонымен, жеті сұхбат 
барысында ол өзі жайлы жеті түрлі пікір естіді».

Бұл тәжірибеге қаты сқан 84 адамның тек төртеуі ғана сынаққа және оның нәти- 
жесіне күмәнмен қарағап.

Тәжірибеде торт негізгі жагдай болды: (1) жағымды жагдай. Қатысуіпы туралы 
тек оте жатымды пікірлер айтылды; (2 ) жагымсыз жағдай. Қатысуш ы туралы тек 
оте жагымсыз пікірлер айтылды; (3) Сенімге ие болу. Бастапкы пікірлер жағымсыз 
болғанмен, соңы жағымды пікірлерге үласып, ақы р соңы ндатек өгс жағымды пікір- 
лер айтылды; (4 ) Сенімді жоғалту -  бастапқы пікірлер жагымды болғанмен, соңы 
жағымсыз пікірлерге ұласып, ақыр соцында тек оте жагымсыз пікірлер айтылды.

Н әтижесі біздің болж амымызға сай келді. Сенімге ис болу жагдайындагы сүх- 
батта қатысуш ыны ұнатқан. Тіпті жагымды жагдайдағы сүхбат кезіндегіден де жақ- 
сы пікірлер көбірек айтылған. Сол сияқты  Сенімді жоғалту жагдайындагы сұхбатта 
қатысушыны ұиатпаган. Т іпті жагымсыз жағдайдагы сүхбат кезіндегіден де нашар 
пікірлер кобірек айтылған. Естеріңізде болса, ұнатуга жауапты ң жалпы теориясы 
мүндай жагдайды марапат пен ж азаның қосындысы деп қарар еді. Қорытынды нә- 
тижені де соған қарап шыгарар еді.

Ал мына нәтиж е біздің жалпы теориялы қ көзқарасымызга сай келіп тұр: Се- 
німге ие болған адам мен түрақты түрде жагымды пікір қалыптастырған адамды 
салыстырсақ, біз бірінш ісіне көбірек мойын бүрамыз, ягни соны жақсы көреміз.
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Үнату, жақсы кору жэнс тұлгааралык сезім

Ал Сенімді жоғалтқан адам мен тұрақты түрде жағымсыз пікір қалыптастырған 
адамды салыстырар болсақ, біріншісінен кобірск сырт айналамыз, ягни сол адам 
өте ұнамсыз болып көрінеді. Осыдан 300 жы л бұрын философ Бенедикт Спиноза 
осыган ұқсас ой-пікірін жазып қалдырған екен.62

«Жек көрумен басталыгі, сүйіспеншілікке ұласқан махаббатгың жалыны күшті- 
рек болмак. Өйткені мұнда махаббат куанышы да, қиындықтың бәрін артта қалдыр- 
ған жанның куанышы да бар. Демек, бұл -  екі бірдей қуаныштың тоғысуынан туған 
махаббат».

Сенімге ие болу және Сенімді жоғалту. М үндай жагдайда екі нәрсе маңызды 
рол атқарады. Біріншіден, Сенімге ие болу мен Сенімді жоғалтуды тудыратын жа- 
ғымды-жағымсыз п ікірлердің алмасуы смес, көзқарастың өзгеруі. М әселен, бастап- 
қыда сіз мені ақы м ақ немесе қара ниетті деп санадыңыз. Кейін мен жайлы «кең 
псйілді, адал адам» дедіңіз. М еніц ойымша, бүл Сенімге ие болудың мысалы бола 
алмайды. Спинозаны ң анықтамасы бойынша да солай. Ал, керісінше, егер сіз мені 
бастапқыда ақы мақ иемссе кара ииетті деп санасаңыз, сосын көзкарасыңыз өзгеріп, 
«жоқ, ол кең пейілді, адал адам екен» деген ойға келсеңіз, бұл сіздің көзқарасыңыз- 
дың өзгергенін білдіреді. Мүны, шын мәнінде, Сенімге ие болу деи айта аламыз. 
Дэвид М ети мен әріптестері63 жүргізген эксперимент осы пайымымыздың дұрыс- 
тығын долелдеп отыр. Сснімге ие болу үшін ол адамның жүрек түкиірінде өзгеріс 
болуы керек. Екіншіден, ол өзгеріс біртіндеп жүруі тиіс. О ньщ  себебі түсінікті: коз- 
қарастың бірден өзгеруі (әсіресе сол өзгеріскс себеп болатын дәлелдер мардымсыз 
болса) күдік тудырады. М үндайда адам жаңылысуы да мүмкін. Егер М эри Сэмді 
үш кездесуден кейін ақымақ деи, ал төртіиш і кездесуден кейін даныш пан деп баға- 
ласа, мұндай езгеріс Сэмііің күдігін тудыратыны анық. Ал, керісінше, біртіндеп бо
латын озгеріс еш күдік тудырмайды ж әне сол адамның осындай пікір айтқан кісіні 
үнатуына негіз бола алады.64

Қ ауы м ды ц  цат ы насқа  м щ т а ж д ы ц . Сіз бейтаныс жігітпен бір болмеде тұрып 
жатырсыз делік. Ол жігіттің аты Сэм болсын. Сэм ешқашан ыдыс-аяғын жууды ой- 
ламайды, қоқыс ш ығармайды, төсегін жинамайды. Үй таза болуы үш ін осының бә- 
рін озіңіз істеуге мәжбүрсіз. Мепіңше, біраз уақыттан кейін сіздің төзім іңіз таусыла 
бастайды. Ренжисіз. Б ірақ Сэм өте жақсы жігіт делік. Сонда да ренжисіз бе? Бәрі 
мүмкін. Б ірақ бәрі де сіздің өзіңізге байланысты.

М аргарет К ларк пен Джадсон М иллс65 өзара қарым-қатынас пен қауымдьік 
қатынастың маңызды айырмаш ылыгын анықтап берген. Ө зар а  қары м -қаты наста 
адамдар озара теңдіктіц сақталуын, марапатты ж әне еңбек бөлінісіндегі әділдікті 
қалайды. М үндай қарым-катынаста тепе-теңдік бүзылса, екі ж ақ та риза болмайды; 
оділетсіздік сезінген тараитың көңіл күйі бұзылып, ашуга бой алдырса, екінші та- 
рап озін кінәлі сезінеді.66 Лл қауы м ды қ қаты наста екі ж ақ бір-бірімен санаспайды.

Н ақты рақ айтқанда, әрдайы м өзгелерге көмек көрсетуге әзір болып, өзгелсрдің 
де көмегін қуана қабылдайды. Б ірақ қауымдык қатынас мүшелері тепе-теңдік жай-
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лы ойламаса да, әділдік орнайты ны на сенімді болып, уақыт өте келе тепе-теңдік 
қалыптасады. Қарым-қатынас неғүрлым ж ақьш ы рақ болган сайын мейілінш е бе- 
рік болады. Кларк пен М иллстің  ойынша, неке келісімш артын бекітіп, огбасы қүру 
олардыц бір-біріне дегсн сезіміне көлеңке гүсіреді екен.

Бұл м әселені ғы лы м и түрде зерттеу  қиы н. Кларк, М иллс жопе Д эвид  Коко- 
ранны ң  сәтті тәж ірибелері осы бір м аңы зды  ай ы рм аш ы лы қты  ж ақсы  түсінді- 
ре алғаи  екен.67 М ысалы, бір тәжірибеде қатысуш ылардың бір тобы -  жақын дос- 
тарымен, енді бір тобы бейтаныс адамдармен жүп болған. Сонан соц жүптардың 
сыңарларын басқа бөлмеге кешенді тапсырманы орындауға ертіп алып кеткен. 
Қатысуш ылардың жартысына: «Сіздердің ж ұптары цыз кемекке зәру болған кезде 
отырған болмесінің ж ары ғы ны ң түсін өзгертетін тетікті басу арқылы белгі бере- 
ді», -  деп түсіндірген. Ал қалған жартысына: «Егер сіздердің жұптары дыз жарық 
түсінің түсін өзгертіп белгі берсе, бұл -  оның тапсырманы сәтті орындап жатқанын 
білдіреді, демек, жұмысын тез арада аяқтайды, ал сыйақыны екеуіңіз теңдей бөліп 
аласыздар», -  дегеи. Осыдан кейін ғалымдар қатысуш ылардың ж үптары ныд белгі 
бсруіи күтіп, жарыққа қадш алы қты  жиі қарайтыпын бақылаған. Бейтаныстардыд 
(озара қарым-қатынас) арасьш да жұбы екеуі сыйақыды бөліп алатыны н естігендер 
жарыққа ж иірек қарағап; жұіггары жақын достары (қауы мды қ қатынастар) болған- 
дардыд арасында жұбына ком ек қажет болатынын естігендер де ж арыққа жиірек 
қаратан. Қысқасы, жақсы ойласты ры лған ғылыми тәж ірибе қауымдық қатынаста- 
ғылардыд қиналған кезде бір-бірінс кәмек беруге озір болатынын корссткен.

Махаббат пен жақындық
Осыған дейін, негізінен, танысқан сәттегі үдату немесе үнатпау сезіміне ыкпал ете- 
тін ф акторларға тоқталдым. Бастапқы эсер кобіне тұрақты болып келетіндіктен, 
шындығында, бұл оте мадызды болуы мүмкін. Қауымдық қатынас жөніндегі зерт- 
теулерді талқы лай отырып, күрделірек салаға ауысайық. Едді біз жакын қарым- 
қатынас тақырыбына ауысып, өзіміз махаббат дед атап жүрген ідкәр  сезімнед нәр 
алған күрделі қарым-қатыдас түріне айрықш а тоқталамыз.

М а х а б б а т  ж а й л ы  н е  б іл е м із ?  Ж асөспірім  кезімде мед ром антикалы қ елес 
қуып, романтика меп ынтызарлыққа толы нағыз махаббатты армандайтынмын. 
М енід қүрбы -қүрдастары мды д басындағы жағдай да дәл осыддай еді. Сол кезде- 
гі танымал әндер де біздід осындай арман-тілектерімізбен үндес келуші сді. Сол 
әндерде айтылатындай, «сиқы рлы  кеш тердід бірінде» «қалыд топтыц іш ідед бей
таныс махаббатымды» көрген сәттсн бастап, «мәдгілікке айрылмаймын» дейтід- 
мін. Биге шақырыгі, қолынап ұстап, қүлағына сыбырлап, «мен -  сен үшін, сен -  мен 
үшін жаратылғанбыз; Құдайдың екеумізді кездестіргеніне, сені мен үшін жаратқа- 
нына ризамын» деуші едім.

Мен де, қүрдастарым да ерекш е жандар емеспіз. М үндай арман -  мен білетід 
жандардыд бәріне тән. Қазір көбіміздід сол арманымыз орындалды. Арманыца
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сенген кезде, нсгізгі мақсатың сол арманыңдағы адамды табу ғана болады. Бірақ 
мынаны ойлаңыз: Ғаламда б миллиард адам бар. Ендеше, «нагыз махаббатыңды», 
«өмірлік жарыңды» табу оцай емес. М ысалы, сіз -  С олтүстік Дакотадағы Ф арго 
қаласында, ал өм ірлік махаббатыңыз М иссисипидегі Язу Ситиде (Болгариядагы 
С оф ияда түрса тіпті қиы н) тұрады делік. Бір-біріңізді кездесгіру мүмкіндіктеріңіз 
де аз. Тіпті сиқырлы кеш тердің бірінде қалың топтың ішінен коріп қалсаңыз да, бо- 
йыңызды баураған сезімнің бір сәттік қүмарлы қ емес, нағыз махаббат екенін қалай 
білер едіціз?

Адам кімге ж әне қалай гаш ық болады? Адамдардың бір-біріне ғашык болу се- 
бептері бірін-бірі үнату себептерімен бірдей екен. Көптеген зерттеу ғашық болудың 
басты факторы ж ақы нды қ екеніи көрсетіп отыр. Осындай қорытынды нагыз махаб- 
батын (мәселен, Я зу С итиден) күтіп жүргендердің ром антикалы қ тәтті қиялының 
күлпарш асы н шығарды деуге болады. Бір-бірінен қаш ықта жүрген адамдардың бір- 
біріие гашық болатыны екіталай екені анық. Д әлірек айтқанда, сізге географиялық 
түрғыдан алғанда, жақын жүргсн адам сіз үшін ең қымбатты адамға айналуы обден 
мүмкін. Адам көне заманнан-ақ жақын үңгірдегі, көрші үйдегі, бірге оқитын, бір 
дүкенде, бір кеңседе иемесе бір зауытта бірге жүмыс істейтін адамдар бір-біріне 
ғаш ық болып, бірге өмір сүрген. Екінш і маңызды фактор -  үқсасты қ. Біз көбіие 
өзімізге кандай да бір үқсастығы бар адамға ғаш ық боламыз: сырт келбетіміз, қадір 
тұтар қүндылықтарымыз, көзқарасымыз, сеніміміз, жеке қасиеттеріміз үқсас адам- 
дарға ғаш ық боламыз.68 «match.com», «JD ate», «еНагшопу» сияқты компаниялар 
мен сайттардың қызметтері осы заңды лы қтарға негізделген.

М а х а б б а т т ы ң  а н ы ц т а м а с ы .  Үнагу мен махаббаттың негізгі алғышартта- 
ры бірдей болғандықтан, махаббат дегеніміз -  үнатудың тереңірек түрі деуге бола 
ма? Әлде махаббаттың ерекше белгілері бар ма? М ахаббаттың түрлері бар ма, әлде 
махаббаттың бәрі бірдей ме?

Бүл сұраққа акы ндар мен ф илософ тар ғасырлар бойы жауаи іздеп ксле жатса 
да, ортақж ауапты  әлі таба алар емес. М ахаббатқа аны қтам а берудің осынша қиын 
болуы -  оның бір м әнді, бір олшсмді сезім емес, аса күрделі, алуан қырлы қарым- 
қаты насты  қам титы н құбылыс екенінде ж атқап сияқты . Ш ындытында, біз махаб
бат деген сөзді жасөспірімдердің, бір-бірін ж аңа тапқан ересек жүіггардыц, бірге 
омір сүріп ж атқаны на ондаған жы лдар болған жұптардың, жақын достардыц ара- 
сындағы әртүрлі деңгейдегі қары м -қаты насты  сипаттау үшін қолданыгі жүрміз.

Элейн Х атфилд пен Ричард Репсон69 махаббаттың негізгі екі түрін атаған, олар: 
ынтық махаббат ж әне достық махаббат. ЬІнты қ м ахаббат күшті эмоциямен, ын- 
тызарлықпен, ғашығына деген ы сты қ ықыласымен ерекшеленеді. Әдетте басталуы 
тез, басылуы баяу, ланылдаған жалыны уақыт өге келе ғана өшеді. Кейде ынтык 
махаббат досты қ махаббатқа, яғни жүмсағырақ, тұрақтырақ, екеуара сенімге негіз- 
делген, сенімді ж әне ж ы лы лы ққа толы махаббатқа ұласуы мүмкін. Қысқа мерзімді 
алып-үш қан ром антикалы қ ынтызарлықпен салыстырғанда достық махаббат үза- 
гырақ созылып, үақыт оте келе тереңдей түседі.
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Роберт Стернберг пен әріптестері70 осы теорияга үшінші элементті қосып, ма- 
хаббат үшбүі)ышы деп атады. С тернберітің  ойынша, махаббаттыц үіп құрамдас 
бөлігі -  ы нты қты қ (ләззат  алу мен секстік ш абыттану), сы рласты к (ксз келген та- 
қырыита еркін әңгімелесу, ерекше жақып тарту ж әне түсінісу) ж әне міндет (адал 
болу, қиналған сотте қасынаи табылу ). М ахаббат осылардьщ  біреуінен немесе осы 
бөліктердің кез келген комбинациясынан түруы мүмкін. М ысалы, ы пгы зарлы қ иен 
тон күмарлып.і (жай гана құм арлы қ) болын, бірақ шынайы сырластықты сезінбеуі 
мүмкін. Ром антикалы қ фильмдерде махаббат, негізінен, қүм арлы қ сипатта көрсе- 
тіліп, әдетте ф ильм ніц  соңында ымтықтықты басынан кешірген екі жас үйленеміз 
дегеп шешім қабыддап жатады. Б ірақ мүндай сәтте шешім қабылдауга асықпаган 
дүрыс екен. Рой Баумайстер7' ы нты қм ахаббатты  -  марихуана мен алкогольдіцәсе- 
рінен мае болтан сияқты , сананын өзгерген ж ай-күйі деп сипаттаған. Ә рине, бүл 
өзінше қы зы қж ай-күй  болганымен, өмірлік маңызды шешім қабылдаута ыңгайлы 
жай-күй емес екен.

Стернбергтің ойынш а, қарым-қатынасты ц дамуы барысында таза ынтызарлық- 
тан ы нты зарлы қ пен ж ақынды қты ң комбинациясы күйіне кошуді С тернберг ро- 
м антикалы қ м ахаббат деп атаган. Бүл сезім одан өрі дами келе досты к махаббатқа 
үласады; Стернберг досты қм ахаббатты  жақынды қ пен міндеттеменіц ком бинация
сы ретінде қарайды. «Д остық махаббатта ы нты зарлы қаз болады» дейді ол. Стерн- 
б ерп  іц жүйесіндегі махаббаттыц аіыңы -  үздік махаббат -  осы үш бөліктің  қосын- 
дысы. Б ірақ бүл оте сирек кездеседі екен. Себебі, үшбүрыш  тең болтан кезде бір- 
бірін жақсы коретін жүп бір-біріне бауыр басып, ынтызарлыты күнделікті әдеттіц 
көлецкесінде қалып, досты қ махабаттың децгейінде қалып қоюы мүмкін скен. Бүл 
да жаман децгсй емес, бірақ кемеліне келметен махаббат, ятнн үздік махаббат емес.

С енічге  ие б о лу  -  Сенімді ж овалт у т еориясы : Ж а қ ы н  қарьич-қат ы наст ы ң  
орнауы . Ы нты қ махаббаттыц ыстық-суыгымен салыстырғанда, достық махаббат
тыц түрақты, баяу сипатыиы ң өзіндік марапаты бар. О лар қарым-қатынастыц 
үзақтыты, сенімділігі, артық-кем түстарыцды жаксы білетін ж анныц касындаты 
эмоциялы кауіпсіздік пен жанга ж айлылық. Осындай үлкен арты қш ылықтарымен 
қатар, мүныц жатымсыз жақтары да бар.72 «Озіцді сүйетін адамды ордайым ренжі- 
тесіц» деген акын сөзінде ш ы қды қбар. Н етебүлай?

Осытан дейінгі Сенімге не болу -  Сенімді жоталту теориясын талкылау барысын 
еске түсірсеціз, бізге жатымсыз пікірдегі адамныц иікірі жатымды бола бастатаны, 
ылти жатымды пікірде жүрген адамта қарағанда, кобірек үнайтынын таңдана мойын- 
даган едік. Керісінше, бастапқыда жатымды пікір айткан, уақыт оте келе жағымсыз 
пікір айткан адам, ылти жатымсыз нікір айтатын адамга қаратанда, кобірек үнамай- 
тынына коз жеткізгенбіз. Сенімге ие болу Сенімді жоталту теориясының тәжірибе 
сынактары кысқа мерзімді үнату қарым-қатынастарымен шектелген сді. Әйтсе де 
мүны үзақ мерзімді қарым-қатынас барысында зерттеп кору де қызык болар еді.

Б іздіц бір болжамымыз мынадай: көп уақыттан бірге келе жатқан серігіміздіц 
өзімізге жақсы сөз айтатынына, ятни маранатына сенімді бола бастаймыз. Сондык-
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тап оның марапатынан гөрі бейтаныс адамның марапаты  кы мбатырақ көрінеді. Се- 
німге ие болу маңызды нәрсе екенін білеміз, бірақ жұбайы м ы з бен ғашығымыз әр- 
дайым қасымызда болғандықтан, Сенімге ие болудан алатын әсеріміз бәсец тарта- 
ды. Басқаш а айтқанда, ж анымыздағы адамдардың ж ы лы  ықыласын сезініп, колдау, 
мақтау күтіп үйренген бізді күнделікті қасымызда жүретін адамның қошеметінің 
әсері жацаш а әсерге болей қоймайды екен. О ны ң үстіне, біз жақсы көрген адамы- 
мызға көбірек ренжуіміз мүмкін. М ұндайда біз оның осы уақытқа дейінгі бар жақ- 
сылыгын үмытып кетіп жатамыз. Ж ақы н адамымызды ренжітетін жағдайларымыз 
да жиі болып түрады. Ал біздіц мақтау-марапатымыз оларды коп қуанта қоймайды.

Осыған байланысты мынадай мысал келтіруді жөн коріп отырмын: 20 жыл 
бірге өмір сүрген берекелі отбасы иелері -  ерлі-зайы пты лар сауык кешіне баруға 
жиналып, киініп жатқан еді. Күйеуі әйеліне: «Қымбаттым, қандай әдемісің!» -  деп 
қошемет білдірді. Әйелі естісе де, жақсы сөзге мерейленіп, қуана қоймады. Өйтке- 
ні ол күйеуінің өзін әдемі санайтыны н бұрыннан білетін еді. Ендігі уақытта оның 
мұндай сөзден эсер алуы екіталай. Б ірақ егер күйеуі (осыған дейін тек қошемет сөз 
айтып келген) әйелінің  бұрынгы әдемілігін жогалта бастаганын айтса, ол өкпелеп 
қалар еді. Ө йткені ол күйеуінің озіне бұрынғыдай емес, басқаша көзбен қаран гүр- 
ғанын сезінер еді.

Осыдан кейін ол, шынымен де, қатгы күйзеле ме? Ж оқ, ссбебі айналасында бас
ка да адамдар кем қой. Сонымен, ерлі-зайы пты  ханым мен мырза сауық кешіне ке- 
леді. Осында кездескен бір бейтаныс кісі ханымды әңгімеге тартады. Аздан соң әлгі 
бейтаныс адам ханымға ерекше ілтипат білдіріп: «Сіз сондай ақылды, білімді әрі 
сүйкімді жансыз», -  деген қошемет создер айтады. М еніңше, бұл сөздер ханымга 
өзгеш е эсер етеді. Сенімге ис болу қажеттігі отеліп -  көңілі көгеріліп -  бейтаныс 
адам жайлы көзқарасы да жақсарады.

Бүл пайымдауы мы з зерттеу нәтиж елерімен сәйкес келеді. М ысалы, О. Джей 
Х арвейдің айтуынш а, адамга бейтаныс кісі мен ж ақын досы екеуі бірдей қошемет 
білдірсе, оған бейтаныс кісінің создері көбірек үнайды екен.73 Б ірақ бейтаныс кісі 
мен жақын досы ексуі бірдей жағымсыз пікір білдірсе, досына бейтаныс кісіге К а 

раганда кобірек өкпелейді екен. Сондай-ақ кейбір зерттеулердің нәтижелсрі бейта
ныс адамның балаға ықпалы -  сол баланың ата-анасы мен сол бала танитын басқа 
ересектердің ы қпалы на қарағанда көбірек болатынын көрсеткен.74 Балалардыц көбі 
ата-анасы мен өздері танитын басқа ересектердің өзіне үнемі назар аударғанына 
үйреніп алган. Сонды қтан олардың кезекті марапаты нан эсер ала коймайды. Ал 
бейтаныс адамның марапаты -  жаца Сенімге ие болу. Сенімге ис болу -  Сенімді 
жогалту теориясы на сэйкес, мұндай марапат оның көңілін көтереді. Осы сиякты 
нэтиж елер мен болжамдар адамның парасатының жұтаңдыгын: бейтаныстардап 
қош емет тілеп, ал ж ақындарына сене қоймайтынын корсетеді. Әйтсе де қорытын- 
ды жасауга асықпай, бір сэт кейін шегініп, адамиың жақындары мсн бейтаныста- 
рының Сеніміне ие болуы мен Сенімін ж огалтуы ныц салдарларына зер салайық. 
Бұл салада мына бір зерттеудің мадызы зор. Дж он Ф лойд балаларды жұп-жұпқа
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бөлген.75 Бір тобы ның жұптары -  оздерінің жақын достары, екінші топтағылардың 
жұптары бейтаныс балалар болған. Ж еңіске жеткен балага жүлде ретінде ойынш ык 
берілген. Бала жүлдеге алған ойьшшыгын қасыпдагы серігімен болісугс тиіс еді. 
Тәжірибе балаларды ң жомарттығын сыпау үшін жүргізілген еді. О йы н барысында 
кей балалар -  досының (бейтаны с баланы ң) жомарттығына, енді біреулері досы- 
ның (бейтаны с баланы ң) қы зғанш ақтығы на көз жеткізеді. Осыдан кейін жүптағы 
екінші балага ойын ойнатып, жүлдені қасындагы серігімен бөлісу ксрек екенін ай- 
тады. Нотижесінде балалар Сенімге ие болу -  Сенімді жоғалту жағдайында үлкен 
жомарттық таны тқан. Д әлірек айтқанда, алған жүлделерін өздеріне ж ом артты қ та- 
нытқан бейтаныс балаларга ж әне сарац достарына көбірек берген. Қысқасы, саран 
бейтаныс балаларға (С олай болуы керек емес не? Бейтаныс балалар да дәл солай 
жасаған) және жомарт достарына (Досым мені жақсы көреді, маган басқа не керек?) 
жүлдеге алган ойынш ықтарын бермеген. О лар жанд дос табуды ойлап, (жомарт 
бейтаныс баланы ) ж омартты қ жасаған; сол сияқты , досын (сараң досы н) жоғалтып 
алмауы үшін ж ом артты қ танытқан. «Өзіңді сүйетін адамды ордайым ренжітесің» 
деген пікірмен келіспеуге болмас, әйтсе де адамдар ренжіп қалған ж ақы ны ны ц кө- 
ңілін аулап, арадағы ж ақсы  қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысады екен. 
Өйткені адамдар қашан да түрақты карым-қатынасты сақтап қалуға ынталы.

Осы орайда, біздің дәуірімізге дейінғі 46 жылы Цицерон,76 ал кейін 1990 жылы 
Джон Харви77 сияқты  белгілі адамдар қауы м ды қ қатынастағы реніш  йен жанжал 
түбегейлі ж аңаш а қарым-қатынасқа жәнс толы қ түсіністікке жол аш атынын ай- 
тыпты. М ұндай түсіністік қалай қалыптасады? Оны әлгінде айтқан бір отбасы- 
ның мысалынан байқаймыз: ерлі-зайыпты лардың күйеуі әйелін сынап окпелеткен 
болса, әйслі күйеуінің озіне дсген бүрынғы ықылас-пейілін жогалтып алмау үшін 
ерінің сыиын ден қоя тыңдап, әдемі болуға тырысары анық. Кері жағдайда да дәл 
солай: ерлі-зайы пты ларды ң әйелі өзінің күйеуіне деген козқарасын озгертсе, ол да 
зайыбының коңілінен шығу үшін барын салар еді. Екі ж ақарадағы  ренішті үмытып, 
татуласуға күш салса, бәрі оз орнына келер еді. М үндайда ең дұрысы -  қарым-қа- 
тынастағы ш ынайылық.

Адамдардың қарым-қатынасы неғүрлым адал, шынайы болса, біздің әңгімемізге 
аркау болып отырган ерлі-зайыптылар бастан өткергендей жағдай болмас еді. Бір-бі- 
рінің қадіріне жетпеген ерлі-зайыптылардың арасы салқындай беруі мүмкін. М үндай 
жагдайда екі ж ақ та бастарына түскен қиындығын жасырын, жағымсыз сезімін іпіте- 
рінде сактауға мәжбүр болады. Бүндай қарым-қатынас сырт көзге түрақты, жағымды 
болып көрінгенімен, бір-біріне деғен сезімінің күрт өзгеруі себепті екеуінің де көці- 
лінде салқын сыз қалады.

Екі жақтьщ қарым-қатынасығідағы жылылық, адалдық, ш ынайылық ерлі-зайып- 
тыларды сезім токырауына үрындырмайды. Зерттеулер нәтижесі отбасында келіс- 
пеушілік туындаган жағдайда сабырга жүгініп, бәрін ақылмен шешетін адамдар отба- 
сы лы қөм ірден кобірек қанағат алатыиын көрсетігі отыр.77 Осындай қарым-қатынас- 
тағы тараптар Сенімге не болу -  Сенімді жоғалту тәжірибесіндегіге ұқсас жағдайда

Көпке ұмтылran жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе
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¥нату, жаксы көру және тұлғааралық сезім

болады екен. Сондай-ақ өзара сырласып, айналада болып жатқан жайлардан алған 
әсерлерін ортага салып отыру -  жақын қарым-қатынастың тереңдей түсуі үшііі пай- 
далы екеи. Демок, тепе-тең жагдайда жағымсыз болса да, біз үшін пайдалы нәрсені 
бере алган адамды кобірек ұнатады екенбіз. Өзара жақын қарым-қатынастағы адам- 
дарды зерттеу барысы мынаны корсетті: өзіпіц жагымсыз жақтарын айтып, сырын 
ашқан адамды басқаларга қарағанда кобірек ұнатуга бейім екенбіз.77

Демек, бір-бірінен сыр жасырмай, аш ық сөйлесудің арқасында адамдардыц 
арасындагы қарым-қатынас нығая түседі. Яғни қиы иды қ пен мүқтаждық кезінде 
бір-біріне қолдау көрсете білетін жандардың қарым-қатынасы баянды болады. Ал 
борі ойдағыдай болған кезде ше? Омдай кездегі жақын қарым-қатынастың баянды 
болуы екі адамныц бірінің жетістіғіне екіншісі қанш алықты қолдау көрсете білуі- 
нс, сондай-ақ бір-бірінің алдындағы жауапкерш ілігін сезінуіне байланысты екен. 
Ш елли Гейбл мен әріптестері78 қандай-да бір жетістіктеріне серіктері жағымды 
баға берген адамдар серіктерінен жагымсыз бага алган адамдарға қарағанда өздерін 
бақы тты рақ сезінетінін дәлелдеген. Бұл бір ой тастайтын дерск. Коп адамға жол- 
дасының жетістігі екіүш ты ой тудырады -  кейде қуаныш ы қызғанышпен ұштасып 
та жатады. Гейблдің зерттеуі көрсеткендей, бір-бірінің жетістігін қызғанбай, шын 
қуана білегін ж үптар бақытты болады екен.

Б ұл бөлімді қоры ты нды лай  келе, мынаны айтқы мы з келеді: адами қарым-қа- 
ты настағы  ең басты нәрсе -  ш ы найы лы қ. Яғни тек ж ағымды осер қалдырсам де
ген ойдан аулақ  болып, ж агы м сы з болса да, өз ой-пікірін  аш ы қ айтуы. Ал шына- 
йы лы қ дегенім із -  ж акы ны м ы з бен сүйіктім ізге қам қорлы қ корсетіи, көңілімізде- 
гі ж үрекж арды  сезім ім ізді білдіру ниетінен туы ндагаи жақсы қасиет дер едім. Біз 
бүған дей ін  ерлі-зайы пты лар өміріне қаты сты  мысалдар кел гірдік. Сол әңгімені 
қоры ты нды лай келе, б ір-бірін  сүйетіи екі адам бір-бірінен сыр жасырмай, өзде- 
рі жайлы ж агы м ды -ж агы м сы з п ікірлерін  аш ы қ білдіре алса, қарым-қатынастары 
үзақ  ж әне баяиды  болаты иы н айтқы м ы з келеді. Зерттеу нәтиж елері де осыны 
көрсетіп отыр.

Сырластық, шынайылық және өзара әңгімелесу
Сүйіктіңізбен қарым-қатынасыңы з шынайы болуы керек екенін айттық. Бүл -  ай- 
туга гана оңай нәрсе. Ө йткені ш ынайы болу -  ш ындықты ашып айту деген сөз. Ал 
ш ындық барлы к уақы тта жагымды бола бермейді. Көбіміз тігіті ең жақсы корген 
адамдарымызға да әлсіз тұстарымызды көрсетуден қашамыз. Н ақты қарым-қаты- 
нас кезінде ш ы найы лы ққа қалай қол жегкізем із? Осыган байланысты мына әңгі- 
меге зер салыңыз.

Ф и л  мен Элис Хеншоу ыды с-аяқ жуып жатыр. Кешкі асқа шақырылган доста- 
ры енді ғана кетіп, Ф ил мен Элис дастарханды жинап жаткан. Кеште Элис әдет- 
тегідей өзін жақсы ұстады. Сол бұрынгыш а -  көрікті, парасатты, сергек. Осындай
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сәттерде оған сүйсіне қарап отыратын Ф ил бұл жолы қабагы ашылмай, коңілсіз 
отырды. Саясат тақырыбындагы оңгіме кезінде Элис оның көзкарасымен келіспей, 
Томііың көзқарасын қолдаған. О ны ң үстіне, кеіи бойы Томға жылыш ырай білдіріп 
отырды. Тіпті қылымсып отырғандай көрінді.

Ф ил ойга шомып отыр: «Оны оте жақсы көремін. Мұндай қылығына наразымын. 
Мүмкін, маган деген сезімі суып бара жатқан шығар. Мепі тастан кетсе, не істейтінімді 
езім де білмеймін. Ш ынымен, Томды үнатып қалғаны ма?». Бірақ Ф ил өзінің қызға- 
нышын жасыргысы келіп, былай деді: «Бүгін Томга ерекше ықылас білдірдің. Тіпті қы- 
лымсығандай көріндіц. Оныңды бәрі байкдды. Бұл қылыгың тіпті ерсі корінді».

Элис үшін Ф илдің  орны болек. Ол өзімше кеш бойы өте орынды сойледім деп 
ойлаған еді. Әсіресе саясат тақырыбында. Әйтсе де Ф ил оныц білімін тиісті дә- 
режеде багаламағандай корінді. «Ол мені қарапайым үй шаруасындагы әйел деп 
ойлайды. Бәлкім , менен жалығып кеткен шығар».

Элис: -  Нені мензеп тұрғаныңды түсінбедім. Президенттің салық саясаты туралы 
көзқарасыңа келіспегеніме өкпелеп отырсың. Ал Том екеуміздің көзқарасымыз бір 
жерден шықты. Меніңше, бұл пікірім өте дұрыс.

Фил: -  Иә, колдады көзқарасыңды. Әзілдеп түрсың ба? Тіпті мойнына асылған- 
дай болдың ғой. Бұл қылығыңды көріп, қонақтардың оздері каггы ьщғайсызданды.

Элис (ерегесіп): -  Фил, қызғанып отырғаныңды көріп отырмын.
Фил: Қызганып отырған жоқпын. Маған бәрібір. Жеңілтек көрінгің келсе, өзің біл!
Элис (ызаланып): -  Біле-білсең, сен шал сияқты ойлайсың. Күдай үшін, Виктория 

заманындағы адам сияқты болма! Ылғи осындайсьщ.
Фил (салқынқандылықпен): -  Сен мені білмейді екенсің. Басқалары мені озық 

ойлы ден санайды.
Элис (мысцылдап): -  Әрине! Жұмысындағы хатшы қыздарға сондай эсер қалды- 

рып үлгерген шығарсыц.
Фил: -  Мұнымен не айтқың келіп тұр?

Элис біраз уақыт үнсіз қалды. Ф ил сүрағын қайталап еді, жауап ала алмады. 
Содан соң есікті таре жауып, болмеден шыгып кетті. Н е болып кетті өзі? Екеуі бір- 
бірін жақсы көреді. Ендеше, неге аяқастынан ренжісіп, қырғиқабак болды.

Адамның озге тірш ілік иелерінен айырмаш ылығы сонда -  олар күрделі ақиа- 
ратты өтс күрделі тілмен жеткізе алады. Кейде адамдар арасындагы қарым-катынас 
сырын түсіну қиын. Сондыктан өзара түсінісе алмай қалатын кездері көп. Тіпті өте 
жакын адамдар да, бірін-бірі сүйетін жандар да бір-бірімен түсінісе алмай жатады.

Хеншоу отбасындагы үрыс-керіскс тацдануға да болмас еді. Адамдардың озара 
түсініспеуш ілігінен туындаған реніш тердің зардабын жою жөніндегі кеңесші қыз- 
метінде жүргенімде, мүпдай жайлардың талайына куә болганмын.

Ф ил мен Элистің арасындағы дауға талдау жасау салыстырмалы түрде оцай. 
Екеуіпде де себеп бар. Екеуі де оз ойларын тура, аш ы қайтқы сы  келмеді. Элис Ф ил- 
ге саясат мәселесіндегі білім-білігін бағаламағаны үшін ашуланды. Оның үстіне, 
Ф ил озі туралы «ақылы шолақ, адамды мезі ететін кісі» деп ойлап кала ма деп те
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қауіптенді. Бұган қоса, Томны ң көзқарасын қолдағанын күйеуінің қылымсу деп 
түсінгені де оның ашуына тиді. Ашуға ерік берді, бірақ нсге ашуланғанын ашып 
айтпады. Ф илге «кісіні мезі қылатын адамсың» деи тиісті.

Ф илдің  реніші қы зғаны ш тан туы ндап отыр. «Элис -  көрікті әйел. У ақыт оте 
келе ол мені тастап кете ме» деп қорқады. С онды ктан Э листің Томны ң көзқара- 
сьш қолдағаны, Том екеуінің  бүған қарсы ш ыққаны -  оның көңіліндегі күдікті 
растай түскендей болды. Э лис оны «шал сияқты » деген кезде, ол тек «шал» деген 
сөзді гана естіп, мұны «күш -қайраты ң қайтқан адамсың» деген магынада ғана тү- 
сінді ж әне соган орай жауап қайтарды. Ал Элис оныд бүл созін күлкіге айналды- 
рып жіберді.

М ұндай үрыс-керіс көп адамға жақсы таныс. Сезімге қатысты жайлар да, маза- 
лайтын сүрақтар да түсінікті. Б ірақ адамдар әдетте көңілін күпті еткен сұрақтарды 
аш ы қталқы лауды ц орнына, үрыс-керістің басталуына себеп болған негізгі мәселені 
айналып откісі келеді. Сөйтіп, жагдайды одан әрі уш ықтырып, бір-бірін рснжітетін 
создер айтады. Реиіш  өрш и келе ош пенділікке ұласады. АҚШ -та ажырасу деңгейі 
жогары болып тұр, сондықтан осындай жайларды тереңірек зерттеген жөн. Әрине, 
бір-біріне мейірімін тогіп ж үрген адамдардың арасындагы ұрыс-керіс, келсінсуші- 
лік, реніш, өш пенділіктің борі тек осындай жагдайда әңгіменіц кілтін таба алмау- 
дан туындап отыр деуге болмайды. Тіпті жақын адамдардың арасында да өмірлік 
қажеттілік, қастер тұтар қүндылық, рухани талап-тілек, алга қойған мүрат-мақсат 
үйлесімсіздігенен туган қайш ылы қтар болып түрады. М ұндай жайлар адамды күй- 
зеліске душар егеді. Борі дүрыс болып, екі ж ақ өзара түсінісіп кетсе жақсы, мұның 
соңы көбіне ажырасумен аяқталы п жатады. Б ірақ ең басты мәселелердің бірі озара 
тіл табыса алмауда екеп. Ф ил  сонда не істеуі керск еді? Өзіңізді Ф илдің орнына 
қойып көріңіз. С үйіктіңіз Э лис қасыңызға ксліп, еш кінә артпай, риясыз көңілмен 
былай деді:

«Өзің жайлы өзгелер не ойлайды? Бұл мәселе, эрине, кімді де болса толғандыр- 
май қоймайды. Соның ішінде сенің орның мен үшін бөлек. Сондықтан сенің бағаң 
да мен үшін ерскше маңызды. Осындай сэтте маған колдау керсеткеніңді калап едім.
Бірақ олай болмай шықты. Көзқарасымыз сэйкес келмей қалса, сен маған дөрекі 
сөйлеп, ашуланып шыға келесің. Бұл қылыгың мені катты ренжітті. «Саясат мәселе- 
сінде түсінігім шынымен-ақ таяз ба?» деп іштей пұшайман болып калдым. Бүгінгі 
кеште саясатқа қатысты айтқан кейбір ой-түйіндерімді колдай салсаң, нең кетер еді?
Соган да мэз болып қалушы едім ғой».

Енді өзіңізді Элистің орнына қойыңыз, Ф илдіц  одан кейінгі әңгімесі былай 
болады:

«Бүгінгі ашуымның басты себебі ол емес еді. Тіпті айтуға да ыңғайсызданып тұр- 
мын. Бірак айтпасыма да болмайды. Шынымды айтсам, мен сені қызгандым. Қыз- 
ғанған себебім: Том екеуің тым жакын көріндіңдер. Ойларың да, сөздерің де бір 
жерден шығып жатгы. Бір-бірлеріңе ерекше ықыласпен карап отырдындар. Соған
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өкпеледім. Жалғыз қалгандай күй кештім. Бір жагынан, жасымның ұлгайғанына да 
алаңдадым. Бүл айтқаным саған біртүрлі корінер. Бірақ мсн бұрынғыдан баяумын.
Тез шаршап каламын. Толып кеттім. Өзіме сснімді болғым келеді. Мен элі тартым- 
дымын ба? Маған дэл бүгіи Томға карағандай карасаң, риза болар едім».

Меніңше, адамдардыц көбі сүйіктісінің осындай сөздерінен кейін ойланып, 
мейірімдірек болар сді. А ш ы қ әңгіме дегенім -  сезімі мен мазалап жүрген жайлар 
жайында ешкімге кінә артпай, кекеп-мінемей, мысқылдамай ағынан ж ары ла әңгі- 
мелеу. Аіпық әңгіме өте пайдалы. М үндай кезде тыңдаушы да сенің сөзіңді түсініс- 
тікпен қабылдайды.

Иә, күлбілтелемей айтқан ашьгқ әңгімёге жетер ештеңе жоқ. Ендеше, адамдар 
иеге соган жиірск жүгінбейді екен? Бәсекелес қогамда оскендіктен, біздің кобіміз 
өзіміздің әлсіз тұстарымызды мойындай отырып, қорғануға үйренгснбіз. Өкпеле- 
сек өкпемізді білдірмеуге үйренгенбіз. О ндай кезде бізді окпелеткеи адамнан не 
қашамыз, не көрген жерде кінә артып, ашу шақырып, кекетіп-мұқатып тиісе бас- 
таймыз. Сіз солай істегеннен кейін ол да қоргапуга, не қарсы шабуыл жасауға, не 
дауласуга дайып түрады.

Қысқасы, қоғамымыздан алған біздің басты сабағымыз -  ешқашан осалдығымыз- 
ды корсетгіеу екеп. Ондай стратегия кейде пайдалы болуы мүмкін, бірақ коп жагдай- 
да орынсыз, пайдасыз және нәтижесі де теріс болады. Қас жауыңа әлсіз тұстарыңды 
корсетпегеніц дүрыс шығар. Б ірақ жақын досың мен қамқоршыңнан әлсіз түста- 
рыңды жасырғаның жон емес. Я ш и  Элис пеи Ф ил бір-бірінің осал тұстарын білген 
болса, бір-біріпе қолдау көрсететіндей әрекет жасар еді. Өйткені екеуі де -  қогамның 
«әлсіздік танытқанша, шабуыл жаса» деген сабағын алғандар. Егер олар бір-бірімен 
текетіресіп қалса, мүпыц боріп білместіктен жасады.

Бұл келтірілген мысалдан өлдеқайда күрделі жайлар алдымыздан шығып жата- 
ды. Элис пеп Ф ил  өздеріне не ксрск екенін де, өздерін мазалайтын сүрақтарды да 
білетін сияқты. О лардың арасындағы үрыс-керіс бір-біріне неге ренжігенін ашып 
айтпағаннан болган. Б ірақ адам көп жағдайда өзіне не керек екенін, непі қалайты- 
нын өздері де білмей, өз сезімдерін өздері түсіне алмай жатады. М әселен, Ф ил өзі- 
нің шау тарта бастаганын сезінеді, Элистің қылымсыгандай болгап қылыгы осыған 
қосымша болып, іштей пұш айман күйге түседі. Сондықтан егер біреуге неге рен- 
жігенімізді түсіндіргіміз келсе, ец алдымен, соған себеп болған жагдайды озіміз 
ой елегінен өткізіп алайық. М үндай жагдайда сезімталды қ керек-ақ. Ендеше, біз 
сезімтал болуды үйрене аламыз ба? Басқалардың осалдыгын бетіне баспай, қайта 
қамқор көңіл таны гып, құрметпен қарай аламыз ба?

Екі жаққа бірдей пайдалы әңгіме қандай болады?
Т уралы цт ы ң м а ңы зы . Адамдар бір-бірімен жақын түсінісуі үшін түйткілді жайлар- 
га байланысты ой-пікірін бүтіп қалмай, аш ық айтуы тиіс. Сонда ғана бір-бірімізбен
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Үнату, жақсы кору және тұлғааралык сезім

тіл табыса аламыз. Сонда ғана қиындықтан шығудың жолын таба аламыз. Түсінікті 
болу үшін мына бір жайды мысалға келтірейін. М енің бір іспеи айналыскдиым әйе- 
лімнің ашуына тиді. Егер ол ашуын көрсетгіесе, ашуланганын ешқашан білмес едім. 
Ол өзінің ойын білдірді, яғни менің осы іспен айналысуым өзіне калай эсер еткенін 
ай іты. Енді менде екі жол бар: осы ісімді әрі қарай жалғастыра беремін немесе тоқ- 
татамын -  тандау меңде. Ісімнің мен үшін маңызды болғаны сонша -  бүдан бас тарт- 
пауым да мүмкін. Немесе әйелімніц жағдайын ойлаи, бүл істі доғаруым да мүмкін. 
Егер менің осындай іспен айналысуым оған қандай эсер тудырып жатқанын білме- 
сем, қандай тацдау жасаймын деп бас қатырмас та едім. Бүл іс-әрекетіне байланыс- 
ты оның козқарасын білген сод, бүл істен бас тарттым. Одан зиян шеккенім жоқ. 
Ә йелімнің де коңілін таптым.

Ж ы лдам  жауаитыц құны сол жауапты алуш ымен шектелмейді. Адам жылдам 
жауап берген кездс өзі үш ін де, өз қажеттілігі үшін де ж ацалы қ тауыи жататын кез- 
дер жиі болады. М ысалы, егер Ш арон: «ылғи аш улана бсру дұрыс емес» деп ойласа, 
ашуга ы ры қ бермей, өзін-өзі сабырга шақырады. Тек орынды жерде ғана ашулана- 
ды. О дан зиян  шекпейді. Ашу-ренішіңді бірден білдіру арқылы озіңе ұнамайтын 
жағымсыз жайларды ң алды н алуыңа болады. Егер әйелім  осының бэрін еш айқай- 
шусыз, ешкімді кінэлап ж атиай-ақ сабырмен, байыппеи, тура айтуды үйрснсе, тіпті 
жақсы болар еді. Егер ол аш уын корсетпесе, бірақ соны басқаша білдірсе -  яғни 
жауар бұлттай гүнеріп, түнж ырап отырса -  оның неге өкпелеп отырганын білмеген 
мен өкпелеп, аш уланып қалуым мүмкін. Түсінбестік осындайдан туады.

С езім нің п а й ы м ш  әсер і. Адамдар көбіне сыни пікірді қалай айту керек екенін 
білмей жатады. Б із кобіне сыни пікір айтамыз деп, қарсы алдымыздағы адамды 
аш уландырып, көңілін күлазытып, мәселені шешудің орнына ушықтырып алып 
жатамыз. Сөзім дэлелді болуы үшін бір мысал келтірейін. Бұл мысалды корпора
ция басш ыларымен өткізген семинарымда да айтқан едім.

Семинарға қатысуш ылардың бірі (С эм ) екіншісіне (Гарриге) қарап: «Гар
ри, сені көріп, тыңдап отырғаныма бір жарым күн болды, енді саған бір жауап 
айтайын: сен -  суайтсың» деді. Бұл нағыз кінә арту еді. Гарри оган қалай жауап бе- 
руі мүмкін? Төмендегі нүсқалардыц бірін істеуі мүмкін еді: (1 ) Сэммен келісуі; (2) 
кінәні теріске шығарыгі, суайт емсс екенін дәлелдеуі; (3 ) аніу шақырып, Сэмге бұл 
сөзінің дүрыс емес екенін айтуы; (4 ) көңілі қүлазып, ұнжырғасы түсуі. Б ірақ осы- 
ларды ң еш қайсысынан келер пайда ж оқ еді. Ал Сэмнің сондай сөз айтуға хақы бар 
ма еді? Б ірақ ол аш ығын айтты ғой. Б іздің езім із де: «ашық айту керек», «шынайы 
болу керек» деп жүрміз гой!

Д илемма сияқты  естіледі: әңғіме екі жаққа да пайдалы болуы үшін ештеңені 
күлбілтелемей аш ы қ айтқап дұрыс. Б ірақ мына арада аш ык айтылған әңғіме кө- 
ңілге қаяу салып тұр. Бүл дилемманы ң шешуі мынада: ш ындықтың озін коңілге 
тимейтіндей етіп айтуға да болады. Қандай да болмасын сезімімізді ешкімге кінә 
артпай жеткізуімізге болады. М ына жағдайда Сэм сезімін жеткізген жоқ, ол Гарри- 
діц әрекетін бағалап, к інәлап  отыр. Сезім  созінің бірнеше мағынасы бар. Бүл жерде
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«түйсік» немесе «болжам» деген мағынада айтып тұрған жоқпын. Сезім деи қуану, 
ашулану, сүйіну, күйіну, наразы болу, қорқу, ренжу, қызғану, толқу, т.б. көңіл күй 
қүбылыстарын айтып отырмын.

Семинар өткізуге бір ғана мақсатпен кірістім, Сэмнен Гарриге деген сезімі 
жайлы сүрадым. Сэм сәл ойланып гүрды да: «Иә, Гарридің суайт екенін сезіп тұр- 
мын», -  деді. М үның сезімге жатпайтынын жаца ғана айтқанмын. Бүл арада ол Гар
риге деген сезімін айтып түрган жок, ол туралы көзқарасын білдіріп отыр. Дәлірек 
айтсақ, кінәлап отыр. Сезімніц жоні бір басқа, кінәлаудын жөні бір басқа. Сэмнен: 
«Гарриге деген сезімің қалай», -  деп қайта сүрадым. «Гарри -  суайт», -  деді ол тағы 
да. «Опың саган не қатысы бар? Соиысы мснің аш уыма тиіп отыр», -  деді Сэм. 
«Сені аш уландыратындай, Гарри не істеп қойды, Сэм?».

Ец соңында Сэм Гарридің семииардың басқа мүшелерімен жылы сөйлесіп, 
оларға түсіністікпен қарайтынына аш уланганын айтты. Бүдан кейінгі әңгіме бары- 
сында Сэм Гарридің өте тартымды екенін мойындады. Әсіресе әйелдердің алдында 
жүлдызы биік екенін айтты. Н әтиж есінде түсінгеніміз -  Сэмді қызғаныш  сезімі би- 
леген: Сэм Гарридің тартымдылығы мен танымалдыгына қызығады екен.

Ө здеріңіз байқағандай, Сэм қызғаныпг сезімін жасыруға тиіс еді; бірақ бұлай іс- 
теудің орнына аш уға беріліп, Гарриді «суайт» деп айыптаған. Басқаш а айтуға өзім- 
шілдігі жібермеген. Б із бәсскелестер қогамында өмір сүріп жатырмыз. Егер Сэм 
қызғаныш сезімін мойындаса, онысы өзін гөмендеткені болар еді. «Қызғандым» 
деп айту Гарриді жоғарылатумен бірдей еді; «Қызғандым» десе, өзінің осалдығы 
білініп қалар еді. Сондықтан ол өзін жогарылатыгі, Гарриді төмендету үшіи «суайт» 
деген созді одейі айтып түр.

О ны ң бұл әрекетін  өзімш ілдік ниетпен өзін қорғау үшін айтылган сөз ғой деп 
багаласақ та, оның Гарри туралы бүлай айтуы орынсыз еді. Бүл Сэм мен Гарридің 
арасын ашатын сөз болып шықты. Қысқасы, Сэм еш пайдасы ж оқ әңгіме айтты. 
Ө зімш ілдік пигылы басым болуы себепті ол -  ағаттыққа бой алдырды.

Әйтсе де Сэм Гарриге кызғанышпен қарайтынын мойындады. Сойтіп, өзінің 
осал түсын аңғартып қалды. Б ірақ дәл осы мойындауы олардың түсінісуіне жол 
ашты. Б іздің әрқайсы мы зга сезіну терминімен айтылған жауапты есту оңай -  
«ІІІарш аганымды сезіп тұрмын!». О ндай кезде «Сенің кесірің!» деген жауап кінә- 
лау мен мінеу сияқты  естіледі.

Адамнын басқа біреу жайлы пайымы қашанда диспозициялы  қасиет нысанында 
болады (оны ң түлгасы мен диспозициясы ндагы  кемш ілікке адамның қылығындағы 
кемш ілікті себен ету). Б із келтірген мысалда Сэм Гарриге оның (Гарридің) қандай 
адам екенін айтып түр. Ж алпы, адамға «сен ондайсың», «сен мүндайсың» деген сөз- 
дер үиамайды. Адамдардыц мүидай сөздерді үнатпауы дүрыс та. Өйткені бас-көзге 
қарамай, біреуге осылай бага бере салу -  әдепке жатпайтын қылық. Сэмнің Гарриге 
қатысты айтқан бүл сөзі шындыққа сойкес келуі де, келмеуі де мүмкін; Бүл -  тек 
Сэмнің Гарри туралы жеке пікірі. Суайт па, суайт емес не, оны тек Гарридің өзі 
гана біледі; ал Сэм тек солай ойлауы мүмкін. Ал Сэмнің қызғаныш  білдіруі -  нақты
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факт. Сэм Гарриге қызғаныш пен қарайтынын өзі де біледі ж әне соны мойындап та 
отыр. Ал Гарри Сэммен арадағы досты қ қарым-қатынасты сақтағысы келсе, оған 
түсіністікпеи қарауы керек.79

Ө за р а  ә ң г ім е л е с у  ж ән е  ц зд ік  м а х а б б а т .  Сэм мен Гарри ғаш ы қгар  емес. 
О лар -  әңгімелесу ш еберліктерін жетілдіру үшін семинарға қатысуға келген жігіт- 
тер. Әңгімелесе білу -  үлкен өнер. Әсіресе жақын адамдардың қарым-қатынасында 
бүл -  баға жетпес қүнды қасиет. Ғашықтар жагымсыз сезімдерін (рснішін, ашуын, 
қызғаныш ын, коңілі қалуын) тура айтпаса, жасырса, мұның соцы кішігірім үрыс- 
керіске айналуы мүмкін. М ұның бір мысалы -  Ф ил меи Элистің арасындағы ре- 
ніш. Егер ерлі-зайыпты лар немесе бірін-бірі сүйген қыз бен жігіт жіберген қателігі 
үшін басқаларды кінәламай, бәріи салқын сабырмен, ақылға салып шешсе, ұрыс- 
керіс те сирек болады. М ұны бірнеше зерттеу нэтиж елері дәлелдеп отыр. Соның 
бір мысалы мынадай: Ф ранк Ф инчем  мен Томас Брэдбю ри80 жаңа үйленген 130 
жүпты зерттегенде, үйленгеннен кейін диспозициялы қ қарым-қатынасты таңдаған 
жүптарды ң кейінгі кезде бір-бірімен келіспей қалатын кездері жиілеп кеткенін бай- 
қаган.Керісінше, тура сойлесіп, аш ы қ түрде оңгімелесуді таңдағандар жүбайлық 
өмірде бақытты екен. Мен Стенбергтің: «Адамдардың бір-бірімен жақын қарым- 
қатынасының шыңы -  үздік махаббат» деген сөзімен келісемін. Бұл зерттеу меніц 
көптен бері көңілімде жүрген күмонді ж оққа шыгарды: аш ық әңгімелесу үздік ма- 
хаббатқа анарар даңгыл жол екен.

333



9 I

Әлеуметтік психология 
ғылымы

Мен алгаш рет әлеуметтік психологияға колледжде оқыгі жүрген кезде қызыға бас- 
тадым. Себебі ол адамньщ  мінез-болмысының сүйіспеншілік, жек көру, жаңылысу, 
агрессия, альтруизм, әлеуметтік эсер, бойсұну сынды кызықты қырларына үңіледі. 
Ол кезде осынау ғаламат ғылымның қалай пайда болғанына аса мән бере қойған 
ж о қ і і ы н . Ж ай ғана бұрын-сонды жазылган дүниелерді оқумен болдым. Аспиранту- 
рага түскенімше осылай жалғасты. Күндердің күнінде мен тек бүл ілімнің қагардагы 
түтынушысы гана емес, жасаушысы да бола алатыиымды үгындым. Көз алдымда 
жаңа әлем -  гылыми негіздегі әлеуметтік психология әлемі ашылып сала берді. Мен 
маңызды сауал қоя білуді әрі сол көкейкесті сүрақгарга жауап табу үшін түрлі экс- 
перименттер жасауды, яғни студент шағымда алган білімімді одан әрі толықтыра 
түсуді ойладым. Содан бері мен бұл іске толықтай ден қойдым.

Бұл тарауды оқығаннаи кейін сіз аяқастынан ғалым болып кетпейсіз. Ондай 
биік мақсаттарды көздемеймін, бірақ біліміңізді жетілдірудің артығы жоқ. Атал- 
мыш тарау сізді оз әлеум еттік ортаңыздагы қүбылыстарға гылыми көзқараспен 
қарауға үйретеді. Ө з тәж ірибемнен мүның оте пайдалы екенін білемін. Алайда 
барлық уақытта адамның ойлағаны бола бермейді. Осы айтқан пікіріме бір мысал 
келтіре кетейін: бірнеш е жыл бүрыи The New Yorker ж урналыны ң қолыма түскен 
кезекті бір санынаи Д ж еймс Кю неинің1 түрмелердегі орта білім багдарламалары 
(колледж деңгейіндегі -  ред.) туралы керемет мазмүнды эссесін оқыдым. Кюнеп 
осы багдарламалардың тиімділігіне айрықш а тоқталыпты. «Қаржыны текке жел- 
ге үш ыратын орі қылмыскерлерді тым еркінсітіп жіберетін пайдасыз дүние» деген 
желеумен бүл багдарламаны тоқтатуды үйғарған Конгресс мүш елеріиің шешімін 
Кюнен қатаң сынға а;іады.

Кюнен өзінің бүл эссесінде түрмеде жүргенде колледж багдарламасы бойынша 
білім алып, кейін бостанды ққа ш ыққанда жаца ортаға тез үйреніп, көп үзамай-ақ
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қалыпты тіріш ілік ырғағына ілесігі кеткен ж андардың өмірінен бірнеше мысал кел- 
тіреді. Хикаяттары сондай әсерлі. Әйтсе де мені, галым ретінде, осы бағдарлама- 
ларды ң тиімділігін дәлслдейтін қаидай да бір жүйслі гылыми мағлүматтың бар- 
жоқтығы қызықтырды. Н егізінен алғанда, Кюнен 1991 жылы Н ы о-Й орк түзету 
қызметі департамент! ж ариялаған зерттеу нәтижесіне сүйенеді. Түрмеден босап 
ш ыққаннан кейін 4 жылдан соц, темір тордың ар жағында жүргенде бір немесе бір- 
неше жыл білім алган жазасын өтеуші ер адамдардың арасында рецидивизм, я ш и  
қы лмысты ң кайталануы барлы қ сотталған еркектер арасындағы қылмыстың қай- 
талану деңгейінен 20 иайызға аз болган екен.

Таңғаларлы қ жайт. Солай емес пе? Енді осының мәніне тереңірек үңілейік. Ға- 
лы м  ретінде көкейде бір қарапайым һәм маңызды сұрақ туады: багдарламага қатыс- 
пастан бұрын, оқуға жазылған жазасын өтеушілер мен жазылмағандардың арасын
да қандай да бір үксасты қ болды ма? Әлде бағдарламаға қатысып, бір жыл бойы бі- 
лім  алған түгқы ндар оқудан тыс қалғандардан, айталық, мотивация, қабілет-қарым, 
зерде, бүған дейінгі білім децгейі, психикалық саулығы (ақыл-есі -  ред.) жағынан 
болектсу болды ма? Қазымырланғаным емес, егер олардың арасында о бастан-ақ 
айы рм аш ы лы қ болса, рецидивизм, ягни қылмысты қайталау децгейі оқу курсын 
отпей-ақ, томен болуы әбден мүмкін ғой. Демек, дәл солай болса, қылмысты қайта- 
лау децгейінің төмендеғеніне бұл оқудың қагысы шамалы.

Кю неннің мақаласын оқи отырып, зерттеу нәтижесі оң нотижс бергенін қала- 
дым. Бәлкім , менің бұл қалауыма ой еркіндігі мен адамгерш ілік қасиеттерді кадір 
түтатыным да эсер еткен болар: жазасын отеушілерді оқытудың оң нәтижесі бар 
екенін айғақтайты н дәлел келтірсе, керемет болар еді. Алайда ғалымдығым басым 
түсіп, мен бұған күмондана қарадым. Ә леуметтік ортаға ғалымның козімен қарау 
кейде кереғар пікірлердің туындауына себеп болып жатады. Әйтсе де біз соның ар- 
қасында ақ  пен қараны айыруды үйренеміз. Сондай-ақ жаңаш ыл бағдарламаларға 
лайы қты  баға берілуін талап ете аламыз. Ал осыган дейінгі жасалған мыңдаған бағ- 
дарламалардың деңгейі қандай? Осыған кеткен уақыт пен күш-жіғерімізді, жүм- 
салган қыруар қаржыны ақтай ма, ж оқ иа? Бүл әдіспен біз, міне, осыны анықтай 
аламыз. Ш ынтуайтында, мұндай эксперимент жасау соншалықты қиын да емес. 
Оған олі көзіңізді жеткіземіз.

Ғылыми әдіс дегеніміз не?
Ғылыми әдіс дегеніміз -  кез келген салада, айталық, физика, химия, биологияда 
әлде әлеум еттік психологияда қолданыла отырып, ғылымға құштарлығымызды 
қанағаттандырып, түсінігімізді қалыптастыратын ец оңтайлы жол. Дәлірегі, біз 
ғылыми одісті заттар мен қүбылыстар арасындагы байланысты анықтау үшін қол- 
данамыз. М ейлі олар әлдебір хим иялы қ элементтер, ғаламшарлар, тіпті адамзат 
баласыны ң сүйіспенш ілігі мен жаза басуының алғыш арттары болсын делік. Ғылы- 
ми-зерттеудіц алғаш қы сатысы -  бакылау. Ф изикалы к әлемде бақылауды былай
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елестетуге болады: немере қызымның арбасында резеңке доп жатыр делік. Егер ол 
арбаны алға сүйресе, доп артқа қарай домалайды (меніңше, ол кері домаламайды, 
тек бізге солай болып корінеді). Ал арбаны кілт тоқтатқан кезде, доп бас жагына 
жылжиды. Ә леуметтік психологияда қарабайыр бақылау былай болуы мүмкін: 
егер мен қабагы аш ық, қонақтарды жылы шыраймен қарсы алатын даяш ы болсам, 
маган бсрілетін ш айпұл сіркем су котермей, кіржиіп жүрген сәтімнен горі көп бо
луы мүмкін.

Келесі қадам -  неге бұлай болғанын аңдау (болжау). Аңдау жоғарыда келтіріл- 
ген «заңды байланысты» ашу жолындағы жай гана комескі үмітіміз делік. Үшінші 
қадам -  болжамды тексеруді қажет ететін гипотезаға айналдыру. Соцгы кадам -  
эксперим ента (эксперименттер сериясы н) іске асырып, әлгі жорамалымызды 
нақтылау немесе ж оққа шыгару. Егер м үқият әзірленген, тиянақты  орындалган ги- 
потезамыз расталмаса, ары қарай зерттеуді жылы жауыи қоя салуымызга болады. 
М енің сүйікті ф изигім  Ричард Ф ейнмен2 айтпақшы: «Егер эксперимент жүзінде 
болжам расталмаса, болж амның кереметтігінің де, болжам жасауш ының ақылды- 
лығының да, атақты лы ғы ны ң да біз үшін еш мәнісі жоқ. Я ш и  болжам -  қате деген 
сөз. Бар болтаны -  осы». М енің ойымша, ғылымның мәнін ашатын да, көркейтетін 
де -  осы. Ғылым туралы  бұдан асқан ш ындык жоқ.

Ғ ы лы м  м ен  опер . М енің ойымша, ғылым мен өнер -  бір-бірімен сабақтас. Екеуі 
өз алдына белек элем  десек те, бұлардың өзара байланысты екеніне сенімім кәміл. 
Белгілі орыс психологі Павел Семенов ғылым мен онердіц өзара байлапысын анга
ра білген. Семеновқа сенсек,;і галым ретінде, біз қоршаган ортамызга жіті козбен қа- 
раймыз ж әне белгісіз норселерді коцілге қоиымды, мағына беретіндей етіп түсінуге 
тырысамыз. Өнер адамы ретінде, біз өзімізге таныс қоршаған ортадан мүлдем жаңа 
дүние ойлап табамыз. Ал мен шын мәніндегі жақсы ғылыми эксперим ента осы екі 
саланы да терең білетін адам жасауы қажет дер едім. Экспериментш і ретінде, біз 
ғылымды байыта түсу үшін тура мағынасындағы артистизм элемснттерін жиі қол- 
данамыз. Ал әлеум еттік психология гылымында онер мен гылым қатар жүреді.

H ere әлсуметтік психологияда өнер мен ғылым қатар жүреді деп ойлайсыз? 
Бұл сұрақтың ж ауабы н осы тарауды оқыған кезде біле түсесіз. Әзірге айтарым, 
әлеуметтік психологияда құтыдагы хим иялы қ элементті немесе арбадагы резеңке 
допты зерттемейміз, тугалы бері өзінің әлеуметтік ортасында омір сүріп жатқан 
зерделі, срскше ж әне күрделі жандарды д м інез-құлқын зерттеу нысанына айнал- 
дырамыз. Ө здерінің ішкі әлеміне үңілген эксперимент жасауш ылар сияқты, олар 
да -  өздерінің ж әне айналасындагы  адамдардыц сезім қүбылыстары, м інез-қүлық 
иірімдері туралы пайымдау жасайды. Бүл экспсрименттің басты ерекшелігі -  осы. 
Сондықтан мұндай эксперименттер зертханадағы хим иялы қ элементтермен жүргі- 
зілетін немесе адамдарды әлеуметтік ортадан бөліп алып жасайтын эксперимент- 
терге үқсамайды.

Адамзаттың күрделі болмысып қаузагандықтан, әлеуметтік психология гылы- 
ми эксперименттің ең қы зықты багыты саналады. Егер эксперимент жасаушы шы-
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найы, сенімді нәтижеге қол ж еткізгісі келсе, өнерге де жүгінуге тура келеді. М ұның 
әдетте қалай жүзеге асатыньш  барынш а түсіндіріп көрейін.

Жорамалдан экспериментке дейін
8-тарауда біз бірср жыл бүрьш ұшырасқан түсініксіз қүбылысты (феноменді -  ред.) 
сипаттадық. Джон Кеннеди президент болтан жылдары «аса қымбатқа түскен», 
орны толмас қателік жіберді, бірақ сол сәттен бастап оның танымалдығы күрт арт- 
ты. Нақтылай айтсақ, Ш ош қа шыганагындағы әскери операция сотсіздікке үшы- 
рағаннан кейін (1961 ж ы лы  АҚШ  Куба коммунистік билігін қүлату мақсатында 
шабуыл жасатан -  ред.), халы қ арасындағы әлеуметтік сауалнама нәтижесі Кенне- 
дидің бүрынгыдап бетер сүйкімі артқаны н көрсетті. Оқиғаның осылайша орбігені- 
не жүрт қалай таңғалса, мен де солай таң-тамаш а болдым. Істі насырта шаптырып 
алғаныиа қарамастан, бедслі артып шыта келгені қалай? Ғалым ретінде, мен бүл 
құбылыстың мәні туралы көп ойландым. Долбарым -  бұрын-соңды кемел жан деп 
қабылданып келген Кеннеди қателікке бой алдырганда, жүрт оны ет пен сүйектен 
жаратылган ненде ретінде түсініп, жанына жақын тартқаи секілді. Қызық жорамал. 
Б ірақ бүл қанш алықты ш ы нды ққа саяды?

Дол сол мезетте Ш опіқалар шыганагында бірнеше оқиға болтан еді, сол себепті 
«бүл түспалымыз дүрыс» деп, толы қ сеніммен айта алмаймыз. Ендеше, оны қалай 
анықтауга болады? Қош, біз адамдарта жай ғана сауал қойып: «Өткен аптата Ка
раганда, осы антада Кеннедиді бүрынтыдан да жақсы көрген сияқтысыз. М үның 
себебін қалай түсіндіресіз?» -  дсп сұрасақ та болар еді. Бір қаратанда, мәселені ше- 
шудің ең төте жолы осы секілді. Окініш ке қарай, бұл мәселені шешу оңай емес. 
Адамдардың неліктен белгілі бір қарекетке баратынын немесе неліктен көзқарасын 
аяқасты  өзгертетінін нақты түсіндіріп бере алмайтынын жылдар бойты тәжірибе 
көрсетті.4 Ә леуметтік гісихологтердің экспериментке жүгінетін себебі -  осында. 
Б ірақ Джон Кеннедидің таны малды гыны ң деңгейін эксперимент жасап анықтау 
мүмкін бе? Ж ок. М үндай жагдайда біз белгілі бір мысалмен шектеліп қалмай, осы 
бір ерекше қүбылыстың сырын үгыну үшін гәжірибе жүргізіп корер едік. Расында, 
бізді қызықты ратыны -  ж алқы  жагдай емес, осы қүбылыстың түп себебі, ягни «жа- 
затайым жаңылысу, қателік жіберу -  мінсіз деп есептелетін жанның танымалды- 
ғын арттыра ма?» деген сауалта жауап табу.

О сынау кокейкесті сұраққа жауап беру үшін, бізге түспалга түрткі болтан жағ- 
даяттан тыс әрі қарай терең үңілу қажет. Мен әріптестерім мен бірте5 сыртқы фак- 
торларды бақы лау үш ін ж оне жотарыдағы мысалдай қарабайы р оқигада қателік- 
тің тарты м ды лы қка осерін сы иақтан өткізу үш ін эксперимент жобасын әзірледім. 
Бүл жерде өрескел қателіктіц  сипаты  ж әне оны жасаган жан туралы мәліметіміз- 
дің әлдеқайда аны қ болуы  шарт еді. Тож ірибе біздің ж орамалымызды растады. 
Ешқандай міні жоқ, кемел ж андар деп есептелетін кісілер жаза басқан кезде жүрт 
назары соларга көбірек ауатыны н, ал дәл  сол қателікті қарапайым біреу жасаса,
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оған аса мән берілмейтінін байқады қ (Э ксперим енттің  ж ай-ж апсары н 8-тарауда 
түсіндірдім).

Э ксперим ент  ж обасы н о з ір леу . Ж огарыда айтқанымдай, бақылау мақсатын- 
да эксперимент жасаушы идеясын шынайы өмірдіц қуғын-сүргінінен аршып алып, 
зертхана аясына сыйғызу керек. О л үиіін ш ынайы омірдегі оқиға өтетін ортаға ұқ- 
сас модельді орта жасау кажет. Әдетте зертханалы қ эксперименттер шындықтан 
алш ақкетеді деген сын жиі айты лады. Адами қарым-қатынасқа үйлеспейтін жасан- 
ды түрдегі еліктеу шынайы өмірмен қабыспайтынын алға тартады. Бүл сын канша- 
лықты орынды?

Бәлкім , осы айты лған сынға ж ауап беру үшін тиянақты  түрде бір зертхана- 
лы қ эксперимент ж үргізіп  көру қаж ет шығар. Б алам а ретінде баска да амалдар 
қолдануга болады. Сол тұрғы дан алғанда, Дж адсон М илсспен6 бірлесіп жасаған 
эксперимент біздің м ақсаты мы зға сай келді. Ө йтксні зертханалы қ ж агдайды ң ар- 
ты қш ы лы ғы  да, кемш ілігі де бар еді. О қы рм анны ң есінде болса, М иллс екеуміз- 
дің ж орам алы м ы зға сәйкес, адам баласы  бейнетпен келген нәрсені жақсы коруге 
бейім болуы мүмкін. Сосын, біз зертханалы қ эксперимент ж үзінде тексеріп к в - 
pin, әлдебір  топқа қосылуға коп күш -ж ігер жұмсаған, қиы нды қты  бастан өткер- 
ген жандар ол тоиқа еш кедергісіз, оңай қосы ла салғандарға Караганда әлдеқайда 
берілген, түрақты  болып келетін ін  аны қтады қ. Ендігі ж ерде ол эксперименттің 
қалай ж үзеге асқаны н баяндап кетейін:

«Зерттеуге жыныстық қатынас психологиясы туралы ашық пікірлесуге келісім 
берген, колледжде оқитын 63 қыз бала катысты. Эр студент жеке-жеке тестілеуден 
өтті. Зерттеудің басында мен «топтык нікірталас процесінің динамикасын» зертгей- 
тінімді айта кеттім. Сонымен катар секс такырыбы көпшілікке ортақ болғандықтан, 
қатысушыларды көбірек тартатын тақырып эдейі таңдалып алынғанын түсіндірдім. 
Жыныстық катынас такырыбында эңгіме жүргізудің біраз қиындықтары бар: дәлі- 
рек айтсақ, көп адам бөтен жандардың көзінше секс туралы әңгімелесуден ұялады.
Ал кез келген кедергі түпкі нэтижеге эсер ететіні анық. Сол себепті мен қатысу- 
шылардан: «жыныстық кагынас туралы пікірлескен кезде ыңғайсызданбайсыздар 
ма?» деп сүрадым. Қатысушылардың бэрі де ондайға кымсына қоймайтынын айтты. 
Әңгіменің басын ашып алғанымыз зерттеудің эрі карай жалғасуына жақсы ықпал 
етті. Эксперимент жасаушының пікірі алдағы материалдың сенімдірек бола түсуіне 
қалай эсер ететінін окырман ұдайы есте сақтауы тиіс.

Дәл осы кезге дейін барлык катысушаларға бірдей нұскау беріліп келген еді. Ал 
келесі кезеңде эртүрлі эксперимент™ жагдайдағы қатысушылар үш топқа бөлін- 
ді. Әркайсысының топқа кабылдану шарты бөлек-бөлек белгіленді. Айталық, ка- 
тысушылардың үштен біріне ешқандай шарт койылмай, пікірталасқа еш кедергісіз 
қосылуға рүқсат берілгенін айттық. Ал катаң эрі орташа талап койылған топтың 
қатысушыларына секс туралы ашык иікір айту жөнінде тапсырма берілді. Мен каты- 
сушы қыз баланың сынақ барысында кымсынганын немесе кымсынбаганын анық- 
тайтын тест құрылғысын әзірледім. Қатысушылар топ қатарына қабылдау рәсімінде 
осындай тестілеуден өтуі тиіс еді. Қатаң сынақ тобындағыларға 12 бейпіл сөзді жэне
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заманауи новеллалардан алынған ашық жыныстық катынасты суреттейтін үзінді- 
лерді қайта-қайта дауыстап окуға тапсырма берілді. Орташа сынак тобындағыларға 
жыныстык қатынасқа катысты, бірак соншалыкты бейпіл деп айтуға болмайтын сөз- 
дерді гана дауыстап оку тапсырылды.

Қатысушыларға ұсынылған үш түрлі жағдаят осы зерттеудің дербес айнымалы 
шамасын анықтайды. Қатысушылардың өз бастарынан өткерген жагдайлары -  сұ- 
рақтарға беретін жауабыиа қаншалықты эсер етеді? Эксперимент жүргізген зерт- 
теуші осыны анықтауды максат етті. Біздің мақсатымыз -  сынактың ауырлығынын, 
яғни дсрбес айнымалы шаманын қатысушылардың мінез-құлкына анық байкалатын 
әлдебір өзгеріс экелген-әкелмегеніне көз жеткізу. Басқаша айтқанда, қатаң қабыл- 
дау сынағынан өткендер мен орташа сынақтан өткендердің мінез-құлқында кандай 
айырмашылық болатынына зер салдық.

Бөген кылық дегенді калай түсінеміз? Топка қабылдау сынағынан кейін, эр қаты- 
сушыға өзі енді ғана косылған топ мүшелері арасындағы пікірталасты тыңдауға рұк- 
сат берілді. Бұл пікірталас аудиотаспага алдын ала жазылған болатын, бірақ каты- 
сушыларға бұл жөнінде ескертілмеді. Барлығы дэл сол сәтге болып жатқандай эсер 
қалдыруға тырыстык. Қандай сынак түрінен өткеніне қарамастан, қатысушылардың 
барлығы бірдей пікірталаста айтылған әңгімелерді тыңдады. Топтық пікірталасты 
барынша бірсарынды, іш пыстырарлықтай қылуға тырыстық. Әңгіме барысында 
жәндіктер мен хайуанаттардың секстік сииаттамалары, айталык, құстың жұмыртқа 
салу кезеңіндегі түлеуі, өрмекшілердің неке биінің нәзік тұстары туралы айтылды. 
Жазылған таспада үзак уақыт үнсіз қалу, кідіру, міңгірлеу, бір-бірінің сөзін бөлу, аяк- 
талматан ойлар көп болды. Мұның бэрі әңгімені қызыксыз ету үшін әдейі жасалды.

Соңында рейтинг шкаласын ұсынып, эр қатысушыдан пікірталас қаншалықты 
қызықты болғанын белгілеуді өтіндік. Бүл тэуелді айнымалы шама деп аталады. 
Өйткені берілген жауаптар, шын мағынасында, қатысушыға қойылған қандай да бір 
эксперимент шарттарына тәуелді. Тәуелді айнымалы шама дегеніміз -  эксперимент- 
шінің дербес айнымалы шаманын эсерін бағалау үшін колданатын өлшем қүралы. 
Қыскаша айтканда, егер тэуелсіз (дербес -ред.) айнымалы шама -  іс-эрекеттің себе- 
бі болса, тәуелді айнымалы шама іс-әрекеттің сстдары.

Зерттеу нэтижесі болжамымызды растады. Орташа сынактан өткен немесе сы- 
нактан мүлдем өтпеген қыз балалар топтық пікірталасты іш пыстырарлык деп тап- 
ты. Ал топка кабылдану үшін біраз қиыншылықты бастан өткергендер, ягни қатал 
сынақтан өткендер үшін пікірталас өте қызық болып көрініпті. Естеріңізде болса, 
барльщ студентке бірдей пікірталас ұсынылып еді».

Бұл эксперименты жобалау да, дайындық жұмыстары да оңай болган жоқ. Кои 
уақытымыз кетті. М ейлінш е сенімді жағдай жасау, топты қ пікірталастың таснага 
жазылған дайын сценарийін дайындау, топ мүшелерінің рөлінде ойнаған актер- 
лердің даярлы гын қайта-қайта пысықтап, топка қабылдау шартын белгілеу, ерікті- 
лерді тарту, дайындықты алдын ала бір тексеріп алу, қатысушыларды эксперимент 
барысында жетелеп отыру, ор қатысушыға экспериментті кандай мақсатпен жасап 
отырғанымызды түсіндіру -  осыпың бәріне М иллс екеуміз біраз уақытымыз бен 
күш -жігерімізді сарп еттік. Зерттеу нәтижесінде әлдебір топқа, әлеуметтік ортаға
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қосылу үшін қандайда бір ауыртпалы қты бастан кешірген жандар орташа сынақ- 
тан өткендерге ж әне мүлдем өтпегендерге қарағанда әлгі топты, ортаны әлдеқайда 
көбірек үнатып, іш тартатыны на көзіміз жетті.

Әлбетте, мүны анықтаудың қарапайым жолы да бар болар. Иә, ондай жол бар 
екені анық. М иллс екеуміз өткізген қабылдау сынағы мен алгашқы қауымдық тай- 
палардағы немесе колледж  студенттері қоғамдастығындағы, әйтпесе эксклю зив 
клубтар мен үйымдардагы қабылдау рәсім і арасында ұқсастық бар екенін ацгарған 
шыгарсыздар. Ендеше, біз шынайы өмірден алынған нақты мысалдарға неге сүйен- 
бедік? Бұл әдістің арты қш ы лы қтары на да аз-кем тоқтала кетейік. Ш ынайы өмірден 
алынған жағдай әсерлі болар еді (мысалы, топ мүшелеріне ықпалы күш тірек болар 
еді); біз нақты омірдегі адамдардыц рөлін нанымды етіп ойнайты н топ жасақтауға 
соншама уақытымызды жұмсамас едік. Алдын ала таспаға жазылған әңгімелердің 
де қажсті болмас еді, ойткені әңгімеге нақты адамдар араласар еді. Қысқасы, біз 
ғылым үшін деген сөзді ж елеу етіп, қаты суш ы ларга отірік айтпас едік. Ең бастысы, 
экспериментті тез арада аяқтар едік.

Егер еінқандай ж асанды лы ққа бармай, бәрін ің  табиғи ж ағдайда откенін қала- 
сақ, М иллс екеумізге нақты өмірде бар студенттер қоғамдастығын зерттей салу 
әлдсқайда оңай секілді. Б ұл  үш ін не істеу керек? Енді сол ж айы нда баяндай кете- 
йін. Біз, сң алдымсн, әр топтағы  қабылдау сынагыны ң күрделілік деңгейін анық- 
таймыз. Содан соц топ мүшелеріне: «Ө з топтары цды  қанш алы қты  жақсы көре- 
сіңдер» деген сүрақ қоямыз. Егер бауы рласты қ қатары на қабылдану үшін қатаң 
сынақтан откен топ м үш елері оны орташ а сынақтан өткендерден немесе мүлдем 
өтпегендерден горі жақсы көрсе, біздің болж амы м ы з рас болып шығар еді. Ә лде 
болмас па еді, кім білсін.

Енді адамдарды ң эксперимент жасауға неліктен құш тар екеніне аз-кем тоқ- 
талайық. Егер адамдардан зертханалы қ эксперим енттің  ең басты ерекш елігі неде 
деп сүраса, көпш іліғі «зерттеу барысын қадагалау» деп жауап берер еді. Зертхана- 
лы қ тәж ірибен ің  арты қш ы лы ғы  -  осы. Э ксперим ент арқы лы  орта меи айнымалы 
шаманы бақы лауга алып, эр  айны малы  ш аманыц әсерін мейлінш е дәл анықтауга 
болар еді. Болж амы мы зды  зертхана жагдайында тексеру арқы лы  біз шын өмір- 
діц ш ырмауығынан айналы п өтгік. Қатаң қабылдау сынағын өткізуге кеткен уа- 
кыт мөлшері ш амалас болды. Егер өмірдегідей бірнеш е бауы рласты ққа қабылдау 
рәсім ін жасасақ, дәл  мүндай дәлдікті қамтамасыз сту қиы н болар еді. Сонымен 
қатар барлы қ қаты суш ы ға топты қ пікірталас біркелкі болуын қадагаладық. Ал 
ш ынайы өмірде әркім  озі мүше болған бауы рласты қ туралы баға беріп, пікірлер 
бір-бірінен алш ақтап кетср еді. Т іпті біз сынағы  қатаң ж әнс орташ а бауы рласты к 
арасындагы айы рм аш ы лы қты  тагіқан күннің озінде, ол сы нақты ң арқасы нда со- 
лай ма, әлде бүрыннан қалы птасқан бауы рласты қ қары м -қаты насқа байланы сты 
ма, сол ж ағы на тағы бас қаты рар едік. Ал эксперименттегі ж алғы з айырмаш ы- 
лы қ -  сы нақты ң катаңды қ деңгейі, ягни  кез келген айы рм аш ы лы қ осы айнымалы 
шамаға тәуелді.
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Кездейсоқ бөлудің маңызы
Зертханалы қ эксперименттің сң маңызды аспсктісі -  қадагалау. Алайда бұл басты 
арты қш ы лы қ болыи есептелмейді. Ал мұндай эксперименттің басты артықшылы- 
ғы -  қатысуш ылардың түрлі эксперименттік топтарга кездей соқ  әдіспен бөлінуі. 
Я ғііи  кез келген қатысуш ы зерттеу барысында кез келген жағдайға таи болуы ық- 
тимал. Расында, қатысуш ыларды кездейсоқ болу -  эксперимент әдісі мен экспсри- 
менттен тыс, еркін тәсіл арасындағы ең басты айырмаш ылық. Ал адамдарды түрлі 
жағдайға қарай бөлудің ең ұтымды жері мынада: қадагалаудан тыс кез келгеи айны- 
малы шама іс жүзінде әр  жағдайда әрқалай құбылады. Демек, мұндай айнымалы- 
лар нәтижеге түракты эсер етуі неғайбыл.

Осының айқын мысалы мынау. Айталық, сіз галымсыз, сіздің болжамыңыз бо- 
йыиша ақылды әйел түрмысқа шықса, еркекті бақытты қылады. Сіз бүл болжамның 
рас-өтірігін қалай тексересіз? Қош, ақылды әйелге үйленген 1000 еркекті, ақылсыз 
ойелге үйленген және 1000 еркекті тауып, олардыд арасында «бақыт туралы» сауал- 
нама жүргіздіңіз делік. Ғайыптан тайып, сауалнама нәтижесі жары ақылды еркек 
ақылсызға қосылғаннаи әлдекайда бақыттырақ екенін корсетті делік. Бірақ, шынды- 
ғыңда, солай ма? Ж оқ. Әлгі бақытты еркек тумысынан мейірімді, әзілқой, кісімен тез 
тіл табыса кететін жан болып, оган көзі түскен ақьиіды әйел өйтіп-бүйтіп соған тур- 
мыска шығып алса ше? Немесе оның осындай қасиеттері ақылды әйелге үйленуіне 
себеп болуы әбден мүмкін. М әселе мүнымен бітпейді. Ақылды әйелге үйленуге және 
бақытқа қол жеткізуге ықпал етуі мүмкін үшінші факторды қайда қоямыз? Ондай 
фактор ретінде ақшаны атауға болады. Бай еркек -  бақытқа бір табан жақын еркек. 
Ал ақылды әйелді қашанда бай еркек қызықтырады десек, қисынға келетін секілді. 
Тіпті жогарыдагы екі себеп те өзінше дұрыс болуы мүмкін. Немесе еркектің бақытты 
болуы оған ақылды әйелдің жолығуына байланысты деп те ойлауға болады. Яғни, ке- 
рісінше, «акылды ойел еркекті бакытты қыла бермейді» деуімізге де болады. Мәселе 
біз ойлағаннан горі әлдеқайда күрделі, өйткені біз үшінші фактордан бейхабармыз. 
Бақытқа қол жеткізуге себепші болатын үшінші фактор -  доулет болуы мүмкін; сол 
сиякты кемел ой, биік мәдениет, сұлу сымбат, күш-жігер, ой-өріс кеңдігі, сәнмен киі- 
ну, т і і і т і  тіс пастасын дұрыс қолдана білу тәрізді зерттеушінің миына кіріп-шықпаған 
мың сан қасиеттер үшінші фактор ретінде қызмет етуі мүмкін. Б ірақ зерттеуші экс
перимент жүргізсе, ол қатысушыларды әртүрлі жағдайға кездейсоқ боле алады. Бүл 
процедура айнымалы шамалар (ақша, мәдениеттілік, дене сымбаты және осы іспет- 
тестер) арасындағы айырмашылықты жоймаса да, оны түрлі эксперимент™  жағдай- 
ға кездейсоқ болу арқылы бейтараптандыра алады.

Егер қатысуш ыларға түрлі эксперименттік жагдай кездейсоқ бөлінсе, әр ортада 
бай, мәдениетті, сымдай тартылған сымбатты еркектердің үлесі шамамен алғанда 
бірдей болады. О лардың арасында қандай да бір айырмаш ылық болғанның өзінде, 
мүның осындай адами қасиеттер мен ерекш сліктерге қатысы болмас еді. Өйткені 
осы қасиеттер барлы қ жағдайға тегіс бірдей (немесе бірдей дерліктей) таратылды.
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Ақылды әй ел  мен бақытты еркек мысалы дәл  осы күйінде зертханалы қ экс
перимент талаптары на сәйкес келмейтінін айтуы мы з керек. Сонда не істейміз? 
М үны да ойласты ры п корейік. Іс жүзінде 50 еркекті алды н ала дайындап, кесіп- 
піш пей-ақ, «бұйырғаны -  осы» деген әдіспен 25 ақы лды  ж әне дәл сондай мол- 
шердегі онш а ақылды емес әйелге теңдей бөлср едік. Б ірнеш е айдан кейін олар- 
мен қайта қауыпіып, бақыт туралы  сауалнама жүргіземіз. Егер ақылды әйелге 
қосақталған еркек басқа топтағы ға қарағанда озін бақы тты рақ сезінсе, біз бақыт- 
тың кілті неде екеніп аны қ білетін боламыз. Қорыта айтқанда, бақытты болуды ң 
мәдениеттілікке, аж ар-корікке, ақпіаға, күш -қуатқа еш қатысы жоқ, өйткені олар 
эксперим енттік топқа кездейсоқ тарты лған адамдар болатын. Демек, бакы тты ң 
кілті әйелде болып шығады.

Ш ынтуайтында, бүл -  таза қиял, тіпті әлеуметтік психологтердің озі ғылым 
үшін дсп, бірсуді мәж бүрлеп үйлендіре алмайды. Алайда бұл қатаң қадагалаумен 
жүретін зертхана жағдайында мацызды, мәнді ж әне бір-бірімен өзара байланысты 
жайттарды тексере алмаймыз дегенді білдірмейді. Бұл кітапта ондай мысалдар же- 
тіп артылады. Э ксперименттікәдістің  артықшылығын айқындай түсу үшін осындай 
мысалдардың біреуін караетырайык. 6-тарауда балалардың теледидардан зорлық- 
зомбылықты коруге сарп ететін уақыты мен олардың өз арасындағы мәселелерді 
күш корсету арқылы шешуге бейімдігінің арасында бір байланыс барыи айтқан едім.

Ендеше, теледидардан зорлық-зомбы лы қты кору жеткінш ёктерді агрессиялы 
болуға үйрсте ме? Бұған «иә» деп те, «жок» деп те жауап беруге болады. Әйтсе 
де балаларды ң зорлы қ-зом бы лы қ туралы фильмдерді жай ғана қызықтап қарауы 
мүмкін, егер олар күн үзагына «Сезам кошесі» картинасын қараса, табан астынан 
бүзақы, озбыр біреуге айналып кетпес еді. Әйтсе де кейбір экспериментш ілер зор- 
лы қ-зом бы лы қка толы фильмдер мен хабарларды кору зорлы қ-зомбы лы қты  кө- 
бейтетінін долелдеп бақты.7 Қалайш а? Бір топ балаға кездейсоқ болу тәсілімен 
ұзақтығы 25 минутты қ үрыи-соғу, өлтіру, зорлау, атыи тастау сияқты  коріністерге 
толы телехикаяларды  көрсетті. Салыстыра зсрттеу мақсатында тагы бір топ бала- 
та ксздейсоқ болу тәсілімен үзақтығы дәл сондай спортты қ шараны тамашалатты. 
Бір ескеретін жай, әр  баланың қатігездікке голы жопе жай бейнефильмді қарау 
мумкіндігі бірдей болды, ягни эк сп е р и м е н те  қатысар алдында балаларды ң мінез- 
қүлқында айтарлы қтай айы рмаш ы лы к болтан жоқ. Ал эксперимент қорытындысы 
зорлы қ-зом бы лы ққа толы фильм корген жеткінш ектердің бойында спорт шарасын 
тамаш алағандарға қарағанда тұрпайы, үрда-ж ы қ мінез көбірек байқалаты нын көр- 
сетті. Демек, зорлы қ-зом бы лы қ ж айлы  фильмдер мен хабарларды көп кору осын
дай орекеттердің де көбеюіне әкеледі. Бүл -  соның бұлтартпас долелі.

Бұл зерттеу осы тарау басында сипатталған түрмедегі оқу бағдарламасын баға- 
лауға үқсайты ны н байқаған шығарсыздар. Ж азасы и өтеуш ілер оқу багдарламасы- 
на оз еркімен жазылтан болатын, ал жеткінш ектер зерттеуге біздің нүсқауымыз- 
бен қатысты. Ягни сотталғандардың арасындагы рецидивизм деңгейін бүлармен
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салыстыру да қате. М үндай салыстыру багдарламаның тиімділігін асыра бағалау 
болар еді. Ендеше, бұл мәселені шешудің жолы қандай? М үның бір жолы -  баг- 
дарламаға, мүмкіндігінше, еріктілерді кобірек тарту. Еріктілер бүрынғыдан екі есе 
коп болганы дұрыс. М үндайда еріктілердің бірінші жартысын тәж ірибе үшін кез- 
дейсоқ әдіспен гаңдап, ал екінші жартысын жүргізіліп жатқан тәжірибені бақылау 
үшін пайдалануга болады. Егер іріктеу, шын мәнінде, кездейсоқ болуге сай етсе, 
екі топтың рецидивизм децгейін анықтау нәтижесі әлдеқайда нанымды, мағыналы 
болар еді.

Қабылдау сынагы жайлы экспериментке қайта бір зер салайық. Егер біз сауал- 
нама жүргізіп, қатаң сынақпен қабылдайтын бауы рласты қ мүшелері орташа сынақ- 
ты бауырластық мүшелеріне қараканда бір-біріне әлдеқайда жақын екенін тапсақ, 
сынақтың ауырлыгы мен топқа бауыр басып, іш тартудың арасында байланыс бар 
екеніи анықтар сдік. Басқаш а айтқанда, бауырластыққа қабылдау сынағы қагаң 
болтан сайын, сынаққа қатысуш ылар да бір-біріне жақыи болады. Алайда екі айны- 
малы шама арасында қанша жерден байланыс болса да, біз бір сауалнама нәтижесі 
негізінде ондай кррытынды  шыгаруга асықгіас едік. Тек қана екі фактор бірі-бірі- 
мен салалас деумен ғапа шектелуге болады.

Бір жағынан, қабы лдау сы нағы ны ң катацдыгы топ мүш елерінің бірін-бірі жа- 
қын тартуы на еш қатысы болмауы мүмкін. Бұған мүлде басқа ж агдайлар себеп 
болуы да ғажап емес. М ысалы, сы нақты ц неғүрлы м қатаң болуы топтың тартым- 
ды лы гы нан шығар. Егер топ мүш елері өздерінің нарқын көтергісі келсе, топтың 
жоғары мортебесін қолдан көтеруі мүмкін. О сы лайш а, қатаң талаптар қойып, топ
ка қосылуга қатты құлш ыны с таны тқандар болмаса, басқасын алды н ала айнытуы 
ықтимал. Б ір  ғана сауалнам а нәтиж есіне сүйеиіп, қатаң қабылдау сынагы, шын 
мәнінде, топты ж ақсы  коруге алып келеді деген түсін ік қате деуден аулақпыз. 
С ауалнам а нәтиж есі біздің мұндай байлам ж асауы мы зға негіз болмайды, ойткені 
олар бізге себебі мен салдары туралы  еш теңе айты п түрган жоқ. О ны ң үстіне, бу
тан дейінгі мысалдардан аңгартанымыздай, қатаң сы нақ пен іш тартуга эсер ете- 
тін үшінші айны м алы  шама, үшінші ф акторды  естен ш ыгармау керек. Қа гаң сы- 
нақты өткізуге немесе катаң сы наққа қаты суга кім қүлы қты ? М ұндайда «сынаққа 
қаты суш ы ларды ң бойы нда садом азохизм ге бейімдік ж оқ па екен?» деген күмәнді 
ой да қы лаң берері анық. Э ксперим ентке каты суш ы лар қатаң қабылдау сынагына 
бірте түскендіктен смес, м інездері ж арасқанды қган бірін-бірі жақсы көріп, жақын 
тартуы мүмкін. «О сы лай болуы мүмкін бе?» деп те ойланасы з. Дегенмен мұны да 
ж оққа ш ыгаруга болмайды. Бұл қүбылысты әркім  озінш е түсінеді. Зерттеуш іні 
м азалайты н -  осы беймәлім  сыр. К ездейсоқ болу амалы на негізделген экспери
мент әд ісін ің  бір арты қш ы лы ты  -  көңілдегі дүдем алды  сейілтеді. Эксперимент 
кезінде садомазохистердің қатац сы наққа түсуіне де, еш капдай сынақсыз сыртын 
өтіи кетуге де мүмкіндігі бар. Дегенмен ш ыиайы өмірдегі тәж ірибе кезіпде олар- 
дың барлыты қатаң қабы лдау сынатынан өтуге ұмты луы  мүмкін, сотан сәйкес 
түпкі нәтиж е де түсіидіруте келмей қалады.
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эксперименттің қиындығы

Қ 'адавалау м ен  ы цпалд ы ц  арасы . Экспериментке қатысты ш аруалардың қиын- 
дықтары жетерлік. Эксперимент жасаудыд озіне тән  осал тұстары да бар. М әселен, 
экспериментке қатысқан адамға үнемі бақылау жүргізу мүмкін емес. Психолог- 
тердің адамдардан гөрі тыш қандарға сынак жүргізуге ықыласты болатындыгының 
бірден бір себебі -  осы. Өйткені эксперимент әбден аяқталғанш а, мақұлы қты ң ту- 
ганнан бастап барлы қ қимыл-әрекеті мен хал-ахуалы: ауа райы, қоректенуі, жаныи- 
дағыларга ықиалы, жазатайым жарақат алып қалмауы, жүргізілген тәж ірибе бары- 
сы -  бәрі қатад қадагалауга алынады. Әлеуметтік психологтер адамдарды дәл бұ- 
лайш а торға қамап қоя алмайды. Экспериментке катысуш ылар үшін, әлбетте, бүл 
жақсы, бірақ гылымға кері әсерін тигізеді.

Қадагалаудыд тағы бір кемш ілігі -  адамдар бір-біріне үқсамайды. Әлеуметтік 
психологтер адамдардыд дагдысы туралы кесімді пікір айтуға тырысады. Біздід 
мұндагы меңзеп отырғанымыз -  белгілі бір жағдаят, оқиға кезідде к о п ш и ік к е  тән 
іс-әрекет, мінез құлық. Адамдардыд бір-бірінен айырмаш ылығы зерттеу барысын- 
да мәлім болған күниід өзінде, біз барша адамзат туралы ж алпы лама қорытынды 
шығара алмаймыз.

Қарым-катынас, мінез-құлық, қабілет-қарым ерекшеліктері, сондай-ақтаяу арада 
басынан өткерген жайттар адамдардыд эксперимент кезіндегі іс-әрекетіне эсер етуі 
мүмкін. Эксперимент барысын қадагалауда ұстауга шамамыз жеткен күннід озінде 
де, айналадагы, ортадағы қүбылыстар әр адамға әр түрлі эсер ететіндіктен, белгілі 
бір жағдайда экспериментке қатысушыныд өзін қалай ұстайтынына кепілдік бере 
алмаймыз.

О пыд үстіне, біз сы нақ алады н барлы қ адам үшін бірдей қы лам ы з дегі, тым ст е- 
р и лъ д еп  жіберсек, катысуш ылар экспериментке немқүрайды қарауы мүмкін. Бүл 
жерде стерильді сөзінід кем дегенде екі мағынасы бар: (1) зарарсыздандырылған; 
(2) нәтиж есіз немесе жеміссіз. Сол ссбепті тожірибеші эксперимент жағдайыд 
мейлінше «зарарсыз» еткені дұрыс, бірақ нәтижесіз қы лудан сақтануы қажет. Егер 
қатысуш ылар тәж ірибені қы зы қ әрі тартымды деп таппаса, айтқаны мы зды д бә- 
ріи орындай қоюы екіталай. С оны д салдарынан зерттеу нәгиж есіне нұқсан келеді. 
Бүдан шыгатыи қорытынды -  экспериментте қадағалаудыд да үлкен мәні бар, сол 
сияқты қатысуш ылардыд ынта-ықыласы да үлкен рол атқарады. О лар экспери
м ен та  шын коділімен қабылдап, өздерінід м інез-құлықтары на қатты  эсер етпейтін 
дедгейде ж үргізіліп жатқан тәж ірибелік сынақтарға белсене қатысуы қажет. Әлеу- 
меттік психологгерді қинайтыны -  осындай қос фактордыд, яғни  ықпал мен нала
гал аудыд арасындагы қайш ылық. Бүларды д біреуі күшейсе, екіншісі бәседдейді. 
Қадагалауды да босаңсытпау керек. Қатысуш ылардыд да белсенділігі еш төмсн- 
демеуі тиіс. Осындай тепе-теддікті сақтауға келгенде, эксперимент жасаушылар

Көпке умтылған жалгыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе
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қатты қиналады. Бүл дилемманы шешу үшін сынақ алаңын құрастыру, жобалау 
кезінде тапқыр да үтымды тәсілдерге жүгіну қажет. Бүл бізді реализм мәселесіне 
әкеледі.

Р е а ли зм . Осы тарауды ң басында «Зертханалы қ тож ірибе шынайы өмірмен 
қабыспайды, яғни ш ынш ыл емес» деген сыни пікірлер жиі айты латынын еске 
салып едік. Тәж ірибеге қаты сты  айты лған «шынш ыл» деген сездің  мәнін қалай 
түсінеміз? Осыдан бірнеше жыл бүрын эксперимент әдісі туралы гылыми трак
тат ж азу барысында М еррилл К арлсмит скеуміз8 «шыншыл» ұғымыны ң анықта- 
масын нақты лауга ты рысты қ. Б іздің  пайымдауымызш а, эксперимент екі жагдай- 
да ш ынды ққа негізделуі мүмкін: егер эксперимент тәж ірибеге қатысуш ылардыц 
көңілінен шықса, олар бұл іске м ұқият қарап, тәж ірибелік  ж үмыстарға белсене 
қаты сар еді. Б ізд ің  тілмен айтқанда мұны эксперим енттік  (эм пирикалы қ) р е а 
лизм  дейді. Осы ретте «Зертханалы к тәж ірибе нақты  өмірде болып ж атқан жағ- 
дайларға қанш алықты үқсас» деген сүрақтуады . Карлсмит екеуміз мүны дүнияуи 
реализм  деп атадық.

Э м пирикалы қ реализм мен дүнияуи реализм -  екі бөлек ұғым. Бүлардың айыр- 
машылыгын жете түсінбегендер: «эксперименттер жасанды әрі иайдасыз, өйткені 
өмір шындығымен қабыспайды» деген сын айтып жатады.

Қос реализм арасындагы айырмаш ылықты нақты зерттеу жүмысын мысалға 
алып, түсіндіруімізге болады. Бүл зерттеуде дүнияуи реализмге Караганда, экс- 
перименттік реализмге кобірек коңіл болінді. Екінш і тараудагы Стэнли Милг- 
рамның9 экспериментін еске алайық. Бұл тәжірибеге қатысуш ылар көршілес бөл- 
медегі электр аппаратына байлаулы адамды кернеуі бірте-бірте жоғарылайтыи 
токпен үруы тиіс еді. Тәж ірибеге қатысуш ыларга осындай бүйрық берілген. Қү- 
дайш ылығын айтыңызш ы, нақты  омірде біреу сізге: «Ана кісіні токпен ұр», -  деп 
айтар ма еді? Бұл ақылға сыймайды. Ио, дүнияуи реализм тұргысынан Караганда, 
бұл -  ақылга сыймайтын іс. Зерттеу барысында эксперим ентах  реализмге сүйеніп: 
«Қатысуш ылар бүйрыққа багынды ма, әлде ойланып қалды ма», «Бүл зерттеудің 
оларға ықпалы болды ма», «Зерттеу мақсатына орай ойдан шығарылған оқиганы 
олар шынайы омірде болған жай сияқты қабылдай алды ма, әлде шынайы өмірде 
болған жай тәрізді қабылдаған сыңай танытыи, селқос әрекет етті ме» деген бірне- 
ше сүрақ қойылды. М илграм ны ц мәлімдеуінш е, сүрақ қойылған адамдар өздерін 
қы спақта қалғандай сезініп, қатты  ыңғайсызданыпты. Болған жайды М илграмның 
оз сөзімен баяндайық:

«Ол зертханаға жымия күліп кірді. Байсалды, өзіне-өзі сенімді адамның пішіні. 
Бас-аяғы 20 минуттың ішінде ол тұтыгып, қол аягы дірілдеп, жүйке жүйесі бұзыл- 
ган бейшара жанга айналып шыға келді. Қайта-қайта кұлағын қасып, саусақтарын 
сытырлата берді. Бір кезде шекесін сығымдагі: «Қүдайақы, токтатыңдаршы!»- деп 
айкайлап жіберді. Сонда да ол экспериментшінің сұрактарына жауап беруін жалғас- 
тырып, ақыр соңына дейін шыдап бақты».9
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Күтпеген жағдайға тап  болғанда, адам осылай әрекет етеді. М илграмның зерт- 
теуінде қатысушы осындай жағдайға тап болады. Ал пакты өмірде ол мұндай жағ- 
даймен бетпе-бет келіп көрмеген. Яғни эксперимент нәтижесіне карап: «егер дәл 
сондай оқиға өмірде қайталанар болса, бұл адам тап осылай әрекет етер еді» деп 
топшылауға болады.

А лд а у . Эксперименттік реализмнің мән-маңызы тым асыра бағалаиуы мүмкін. 
Оның өзіне т ә і і  ерекш елігін көрсетудің ең төте жолы -  қатысуш ыларға тартымды 
әрі қызықты орта қалыптастыру. Бір ескеретін жай, зсрттеудің түпкі мақсатын ж а
рил етпеген дұрыс. Б ұл  не үшін қажет?

Осы тарауды ң басында, кез келген жан әуесқой психолог екенін, өйткені бә- 
ріміз де әлеум еттік ортам ы зда болып ж атқан оқигалар туралы  болжам ж асай ала- 
тынымызды айтқан едім. Б ізд ің  тәж ірибелерім ізге қаты суш ы лар туралы да осы- 
ны айтуға болады. Ө йткені олар қандай гәжірибеге қаты сқалы ж атқаны н білсе, 
оиыц мән-м ағы насы н түсін іп  алуға тырысады. О лар өздерінің табиги мінезінен 
ауытқып, пайы м -түсін іктеріне сәйкес орекет етуі мүмкін. Сонды ктан қатысуш ы- 
лардан зерттеудің нақты м аксаты н жасыруга ты рысамы з. Ө йткені біз сенің ойла- 
мағаныңды ойлап тұраты н сресек адамдармен жүмыс істейміз. Ал мұндай адам- 
дармен жүмыс істеу оцай емес. Егер біз ш ынайы, сснімді нотиж еге қол ж еткізгім із 
келсе, экспериментке қойы латы н осындай басты таланты  қалайда орындауымыз 
қажет.

Бұл түрғыда әлеум еттік исихологтерді ф ильм  түсіру алацына басш ы лы қ ете- 
тін, бірақ актерлерге ф ильм нің  не туралы екенін ашып айтпайтын режиссермен 
салыстыруға болады. М ұндай ортаны немесе ахуалды әпсана дейміз. Тәж ірибе ке- 
зінде қатысуш ылар м інез-қүлқы ны ң қай қыры зерттеу нысанына айналғанын сез- 
беуі тиіс. Сонда олардың іс-әрекеті ш ынайы болады. М ұндай орта эксперименттік 
реализмді қалыптасты ру үш ін иайдаланылады. М ысалы, А ронсон-М иллс қатарга 
қабылдау сынагына катысты экспериментте қатысушыларды: «Сіздер жы нысты қ 
қатыпас психологиясын талқы лайты н топқа мүш елікке қабылдану үшін ар-ұятты 
тексеру тестін тапсырып жатырсыздар» деп сендірді, бірақ бүл әпсана болатын. 
Ягни таза алдау  еді. Ш ын монінде қабылдау сынағының мақсаты -  қатысуш ылар- 
дың мінез-қүлқы мен топты  жақсы көруінің арасындағы байланьісты анықтау. Егер 
қатысуш ылар зерттеудід нақты мақсатын алдын ала білсе, шынайы бет-бейнесін 
жасырып, өздерін жаксы ж ағы нан көрсетуге тырысар еді. Экспериментш і үшін екі 
нәтиже де теріс әсерлі. Тәж ірибе жасаушы одетте қатысуш ының көмектескісі келе- 
тін ниетін елемеу арқылы, өз діттеген мақсатына жете алады, әйтсе де адамдардың 
жақсы жағынан көрінсем деген ниетіпе кедергі келтіру қиындау болуы мүмкін. Коп 
адам өзін әлсіз, делқұлы, ескішіл, ұсқынсыз, ақымақ немесе есерсоқ болып көрін- 
гісі келмейді. Сондықтан эксисриментш інің нені көздеп отырғанын білудің орайы 
келсе, адамдар оздерін ж ақсы  жагынан көрсеткісі келеді. М ысалы, осы феноменді10 
түсіндіруге арналған бір тәж ірибе барысында біз қатысушыларга: «адам бойында- 
ғы азаматтық қасиет мынадай іс-әрекетінен байқалады» деп едік, олар соған сай бо-
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луга барын салды. Әрі олардың саны әлгі нотиже жагымсыз қасиетті білдіреді дегі 
айтқандардан әлдеқайда көн болып шықты. Әлбетте, таңдаудың неге біріншісіне 
түскенінің сыры белгілі, бірақ бұдан біржақты қорытынды шыгару қиын. Сондық- 
тан тәж ірибеш ілер қатысуш ыларды әдейі жаңылыстырып, эксперименттіц түпкі 
мақсатын айтпайды.

М ысал ретінде, Соломон Э ш тің" бейімделгіштік, ыңғайга көну (confirm ity) ту- 
ралы классикалы қ зерттеуіне қайта бір зер салайық. Аталмыш ғылыми-зерттеуде 
студентке бірнсше жолақты ң олшемін багалау туралы тапсырма берілді. Қарапа- 
йым тапсырма еді. Б ірақ екінші тараптан басқа студенттер (олар, негізінен, экспе- 
риментш інің серіктестері еді) багалаудыц қате екенін айтып отырды. Әрине, алдын 
ала ойластырган жоспар бойынш а одейі осылай деді. Ж ағдаймен бетпе-бет келген 
ксзде, қатысуш ылардың біраз бөлігі көзге көрінбей әрекет етіп отырған топтық 
қы сы мны ң ықпалы на коніп, ж олақ олшемін бағалауда қате жіберді. Бұл, сөз жоқ, 
алдау одісі қолданылып жасалган эксперимент еді. Қатысуш ылар өздерінің сезім- 
түйсігі тексеріліп жатыр деп ойлады, бірақ, шын мәнінде, олардың бейімделгіштік 
касиеті зерттеу нысанына айналган еді. Дол осылай алдау кажет болды ма? Ме- 
ніңше, қажет болған сияқты. Енді осы оқиғаны қайта қарастырып көрейік. Бірақ 
еш қандай қитұрқы әрекет жасалмауы тиіс. Айталық, сен бір зерттеуге қатысқалы 
жатырсың. Эксперимеитші: «Сіз топты қ қысымның ыңғайына бейімделсеңіз де, бе- 
йімделмесеңіз де, бүл зерттеу мені қатты қызықтырып түр» деи ескертті және сізге 
не болғалы жатқанын алдын ала түсіндірді делік. М еніц жорамалым бойынша, сіз 
жагдайга бейімделмейсіз. Тіпті бащ алар да солай етер еді. Ө йткені бейімделу, ың- 
ғайға жыгылу әлсіздігіңді әш керелеп қояды. Тожірибеш і бұдан қандай қорытынды 
шыгарар еді? Адамдар өзгеше ойлауға, оз пікірінде калуга бейім деген ойга табан 
гірей ме? Егер осындай қорытынды ж асалар болса, мен мүны ақиқаттың аулынан 
алыс, жалған қорытынды дер едім. Егер осындай ой қорытындысына келсек, бүл 
эксиерименттің түк мәні болмас еді.

М илграм ны ң багы нуға қатысты эксперим ентін  еске алайы қ. Осы тәжірибе 
бары сы нда зерттеуш і қатардағы  азам аттарды ң ш амамен 65 пайызы экспери
мент ж асауш ы ларды ң бұйры ғы н оры ндау үш ін басқа біреуді жоғары кернеулі 
токпен ұруға дайы н екенін анықтады. Б ірақ  жы л сайын мен осы эксперименттік 
ж ағдайды  студенттеріме егж ей-тегж ейлі айтып беремін де, олардан: «Қайсысың 
осындай бүйры қты  бүлж ы тпай оры ндар едіңдер?» -  деп сұраймы н. Әдетте тек 1 
пайызы ғана «орындар едік» дейді. Ендеше, менің студенттерім  М илграм зерт- 
теген адам дарға қараганда ж ақсы рақ болғаны ғой. О сы лай деп айта аламыз ба? 
Ж оқ. М енід  ойымш а, адамдар ш амасы келгенш е жақсы болып көрінуге тырыса- 
ды. С онды қтан М илграм  адам дарды ң ш ын м інез-қүлқы н білу үш ін алдау әдісіне 
барды. Егер біз адам дарға арқаны  кеңге салып, асы қпай ойлануга мүрша беріп, 
«белгілі бір ж агдайда қалай әрекет ету керек екенін таңда» десек, біз олардың 
ш ынайы  бет-бейнесін тани  алм айты н едік. Б із тек оларды ц оздері қалаған нәти- 
жені көрер едік.
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Этика мәселелері
Алдауға жүгіну, бәлкім , адамдардың аса ш иеленісті ж әне маңызды жағдайлар ке- 
зіндегі м інез-құлқы, іс-әрекеті туралы мәлімет алудың ең төте (бәлкім, тек қана 
жалгыз) жолы шығар, алайда осы тұста экспериментам үшін бірқатар маңызды эти- 
калық мәселелер туындайды. Бүл орайда үш негізгі мәселені атап атауға болады:

1. Адамдарды отірік айтып, алдау -  нағыз бейәдеп қылық. Бүл мәселе Уотер- 
гейт ісінен кейін тіпті ушығып кетті. М емлекеттік агенттіктердің (мекемелер- 
дід -  автор) заңсыз жолмен тың тыңдағаны, президенттердің өзін сайлаған 
халыққа беттері бүлк етпей отірік айтқаны, президент тоцірегіндегі қызмет- 
керлердіц небір лас тірліктер жасап, жалган хаттар жазып, ж алған қүжаттар 
толтырғаны -  бәрі-бәрі әш кере болды. Осы былықтан кейін әлеуметтік та- 
лымдар алдап-арбауга қүрылган әрекеттерді қалай ақтап алады;

2. М ұндай алдап-арбау ж еке омірге қол сүғуға океп согады. Қатысуш ылар тәжі- 
рибеш енінің нені зерттегелі жатқанынан бсйхабар болса, саналы түрде келі- 
сім бере алмайды. М ысалы, Эштіц эксперимента Егер Эш олардың түйсініп, 
шешіп қабылдауын емес, көнбістігін зерттейтінін алдын ала білгенде, кей сту- 
денттер қатысуга келісім  бермес еді;

3. Экперимент барысында ауыру, зерігу, аш улану сияқты  жагымсыз сезімдер 
болуы мүмкін.

Тіпті эксперимент барысында этика мәселесі де алдыңнан шыгуы мүмкін. Кей
де өз ісіне мүқият, қамқор ниетті экспериментш інің ешкімге зиянсы з рәсім інің өзін 
кейбір қатысуш ылар басқаш а қабылдап, коңіліне алып қалуы ғажап емес. Робин 
Доус, Джен М акТэвиш  ж әне Х арриет Ш екли12 жасаған бірнеше эксперименттер 
топгамасына назар аударайық: «Ә леуметтік дилеммалардың» астарына үңілу ба
рысында қатысуш ылар «бірлесіп әрекет қыламыз ба, әлде ірге ажыратып, бет-беті- 
мізге кетеміз бе?» деген екі бірдей таңдаумен бетпе-бет келді. Егер барлыгы біріксе, 
қаржылай пайданы бірдей көрер еді. Б ірақ солардың арасындағы біреуі кашуды ұй- 
ғарса, жоғары материалды қ сыйақыиы тек сол гаиа алып, қалгандары түксіз қалар 
еді. Ж ауаптар қүпия сақталды ж әне зерттеудің соңына дейін бұл жөнінде епікім 
білмеді. Ойын ережесі қатысуш ыларга эксперимент басталмастан бұрын егжей- 
тегжейлі түсіпдірілді. Еш қандай алдап-сулау болған жоқ. Б ір сөзбен айтқанда, бұл 
мейлінше зиянсы з зерттеу еді.

Алайда эксперименттің алғаш қы сессиясы біткеніне бір тәулік  болмай жатып, 
экспериментіпіге егде кісі қоңырау шалды. О л оз тобындагы жалғыз дезертир 
(қаш қы н) еді жоне 190 доллар үтып алган болатын. О л өзінің жүлдесін қайтарып, 
қатысуш ыларға теңдей бөліи бергісі келді (олар бірігіп әрекет етуге келіскеніне 
қарамастан, әрқайсы сы  1 доллар гана алған еді). Әңгіме барысында ол өзінің то- 
йымсыздығына қарадай қысылып, түні бойы доңбекшіп ұйықтай алмай шыққанын 
айтты. Тап осындай тәж ірибеден қорытынды шығарған бір әйел барлығы бөлінуді,
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қаш уды қолдаған кезде, ж алғыз өзі ғана бірігу жагында болганын айта келіп, өзінің 
тым аңқаулығын, адамдарга ссне беруге болмайтынын, осыған обден козі жеткенін 
білдірді.

Зерттеуш ілер м үқият жоспарласа да, не болатынын оңай елестете алмайтын 
қатысушыларға сынақ қатты эсер етті. Мен Доус, М акТэвиш  ж әне Ш екли эксгіери- 
ментін саналы түрде таңцадым, өйткені олар ешкімді алдамайтын және этикалықта- 
лап аясынан шықпайтын. М енің көзқарасым қарапайым, бірақ өте маңызды: ешбір 
этика кодексі барлы қ мәселені, әсіресе қатысуш ылар эксперимеитке қатысу бары- 
сында озі немесе басқалар туралы жағымсыз бірдеце байқаған кезде пайда болатын 
мәселелерді алдын ала болжай алмайды.

Эксперимент жасайтын әлеуметтік психологтер этикалық мәселелерге қатты 
алаңдайды. Өйткені олардың жүмысы этикалы қ дилеммалар төңірегінде атқары- 
лады. Түсіндіріп өтейін. Бүл дилемма психологтердіц басым болігі мойындайтын, 
бір-біріне қарама-қарсы екі қүндылы ққа негізделген. Б ір жағынан, олар тегін ғы- 
лыми-зерттеудің қүндылығына сеиеді. Екінші жағыиан, олар адамдардыц ар-абы- 
ройы мен олардың жеке өмірінің дербес құқыктылығына да сенеді. Осы дилемма 
шынайы. О л адам ар-абыройын сақтау мацыздылығын қорғау жолымен немесе 
ғылым ісіне әу бастан берілу жолымен қолдан шыгып кетпеуге тиіс. Әлеуметтік 
психологтер бүл мәселені бірнеше рет тікелей, бірақ әр жолы экспериментті жос- 
парлаи өткізгсн кезде шешуге тиіс. Өйткені әр  экспериментті басқаруга арналған 
ереже мен нұсқаулықтардың әмбебап жиынтығы жоқ.

Кейбір эксперимент тәсілдері көңілде түйгкіл туғызатыны анық. Ж алны, алдау 
араласқан эксперименттердің қатерлі түсы коп. Ө йткені қанша жердей шындық- 
ты ашуға қызмет етеді дегенмен, отірік айту абырой әпермейді. Сондай-ақ ауырту, 
үялу, кіиәлі сезіну т.б. сезімдерге қозғау салу, түптеп келгенде, этика мәселелеріне 
байланысты қиындықтарға үрындырады.

Этика, яғни әдеп-иба мәселесі -  қашан да ерекше нәзік  әрі өте маңызды мәселе. 
Қатысуш ылар өз оміріне қатысты кейбір жағымсыз немесе теріс жайттармен бетпе- 
бет келгенде, мәселеніц этикалы қ жагын ойлап, қатты қиналады. Доус, М акТэвиш 
ж әне Ш екли ұйымдастырған салыстырмалы түрде алғанда, біршама жеңіл экспе
римент кезінде осы тәжірибеге қатысуш ылардың қандай жағдайды бастан откер- 
генін еске алайық. Соломон Э ш тің13 экспериментіне қатысқан адамдардың көбісі 
оздерінің тонты қ қысымга көндігетінін білді. Ө зім із (Аронсон мен М етти)14 жаса- 
ған эксперимент кезінде де қатысуш ылардың көбісі карта ойыны кезінде қулыққа 
баруды айып кормеді. М илграм 15 зерттеген біреуге зияныңды тигіз деп бұйырса, 
біраз адам соны бұлжытпай орындауга дайын екенін көрсетті.

Ө зін-өзі тануды ң терапевтік (ем дік) ж әне ағартуш ы лы қ пайдасы бар деп айта 
аламыз. Расында, эксперим ентке қаты суш ы ларды ң көпш ілігі осы козқарасты 
үстанады. Ә йтсе де бұл жагдай біз сөз етіп отырган эксп ери м ен та  ақтап ала ал
майды. Ә рі-беріден соң, эксперимент жасауш ы мұндай тәж ірибенің  емдік әсері 
барын алдын ала қалай біледі? О ны ң үстіне, адамдарды ц келісімін алмай, оларға

349



смдік ш аралар ж үргізуге хақым бар немесе біліктілігім  жетеді деу ғалым атына 
сын болар еді.

Иә, тәж ірибе кезінде алдымыздан шығатын осындай қиындықтарға қарамастан, 
әлеуметтік психология зерттеулері кезінде ғалымдар түпкі мақсатына жету жолын- 
да коп күш-жігер жұмсайды, кейде гіііті қүрбандыққа да барады. Сол қүрбандық 
озін-өзі ақтай ма? Б ұл -  оте даулы сүрақ. Кейбіреулер: «адамдарды алдайтын неме
се келеңсіз жагдайга душ ар қылатын кез келген ғалым қанша жерден игі мақсаггы 
коздеп, өз жүмысын м інсіз орындаса да, олардыц мүндай әрекетін ақтауға болмай- 
ды» деген тұж ырымды берік үстамады. М үндай үстаныммен келіспейтіндер де бар. 
Олар, керісінше: «Ә леуметтік психологтер адамзат баласына орасан пайда әкелетін 
жаңалықтар ашып жатыр. Демек, бүл жолдағы қүрбандықтар өзін-озі ақтайды» де
ген пікірде.

Өз басым екі пікірді де қолдаймын. М енің ойымша, әлеуметтік психология өте 
маңызды, бірақ экспериментке қатысуш ылардыц денсаулыгы әрқаш ан қорғалуы 
керек ж әне олардың ар-намысы мен абыройыиа еш қандай нұқсан келмеуі тиіс. Эк- 
перимент ресімі этикаға сай ма, ж оқ па? Оны тексерудің ең тоте жолы -  пайдасы 
мен зияны н саралау. Д әлірек айтар болсақ, «Эксперимент жасау арқылы нендей 
жақсы нәрсеге қол ж еткізе аламыз? Қатысуш ыларға қандай нүқсан келуі мүмкін?» 
деген мәселелерді ж ан-ж ақты  ойластыру қажет. Басқаш а айқанда, ғылым мен қо- 
ғамға келетін пайда мен қатысуш ыларға келетін зиян-зарар таразы басына қойы- 
лып, соған қарай шешім қабылдануы тиіс. Ө кініш ке қарай, мұндай салыстыру ж а
сау -  қиынныд қиыны, өйткені эксперимент қарсаңында ненің пайдалы, нен іңзиян  
екенін дөп басып айту мүмкін емес.

Бағынуга байланысты тәжірибені қайта қарастырайық. Бір Караганда, бұл -  өте 
қиын процедура. Тіпті солай екенінс еш күмон жоқ. Б ірақ М илграм эксперимент
ке толы қ кіріскенше, тожірибе жүргізу к/тшалыкргы қиынга соғатынын білмеді. 
Меніңше, бүл адамның мінез-болмысы туралы зор маглүмат берген өте маңызды 
эксперимент болды. Б ір  жагынан, мен М илграмныц табандылыгына риза болдым. 
Қиындықтарга қарамастан, алган бетінен қайтпай, экспериментті ақыр соңына де- 
йін жегкізді. Бәлкім, менің бұл пікіріммен келіспейтіндер де бар шығар. Осы зерт- 
теудің қорытындысы туралы мақаласын жариялаганнан кейін бүл эксп ер и м ен та  
мүйізі қарагайдай ғалымдар да, бүқаралы қ ақпарат құралдары да қатты сын айтты. 
Зерттеу нәтижесін ж ариялагаи соң, бірнеше жылдан кейін Стэнли М илграм осы 
жонінде сыр болісті. «Эксперимент нотижесі қандай болды? Сын соған байланыс
ты айтылуы керек еді. Өкініш ке қарай, менің тәж ірибе кезінде қолданған әдіс-тә- 
сілдерім қатаң сынға алынды. Ш ымбайы ма батқаны -  осы жай», -  деді ол. Осыдан 
келіп заңды сүрақ туады. Егер катысуш ылардың бірде-біреуі тәжірибеге келіскен 
адамның басын төменгі кернеулі токпен ұрмаса, М илграмның процедурасы этика- 
лы к түрғыдан қатаң сынға ұшырар ма еді? О н шақты жылдан соң Л еонардо Бикмен 
және М этыо Зарангонелло16 М илграмның бүл ойымен толы қ келісетіндерін біл- 
дірді. О лар қарапайым тәжірибеге жүгінді: М илграмныц тәжірибесімен таныс 100
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адамға сұрау салды. Сұрау салынган адамдардың бір бөлігі: «М илграмның зерт- 
теуіне қатысуш ылардыц басым көпшілігі бұйрыққа конбістік танытты» деп естігеп 
екен. Енді бір болігі «ол бұйрықты ілеуде біреуі гана орындады» деп естіген. Осы 
екі топтың алғаш қысы бүл процедурапы этикаға қайшы деп тапты. Ж алпы алған- 
да, оц нәтиже берген эксперимент сонш алықты дау тудырмайды деп айтар едім. 
Әлбетте, бұл тек мактауға түрарлы қ дүниені зерттеумен шектелуіміз керек дегенді 
білдірмейді. М илграмның бағыныш тылық туралы эксперименті -  осының айқын 
мысалы. Егер талым бүйрықты орындау жолында неден де болса тайынбайтын 
«ләббай, тақсыр» мсихологиясын анықтау үшін зерттеу жүргізсе, айналасындағы 
адамдарга ыңтайсыздық тудыратын жайларта ұрынбай түра алмайды. Қорыта келе 
айтарым, әлеуметтік іісихологтер кандай да бір экспериментке қатысты нақты бай- 
ламға келу үшін оның пайдасы мен зиянын асықпай екшеп алуы тиіс. Студенттерім 
әлдебір экспериментті қалай үйымдастыруды ойластыртан кезде, мен томендегідей 
бес кеңес беремін:

1. Адамға ауыр тиетін немесе ыңтайсыз процедураларды шама келгенше айна- 
лып откен жөн. Болж амны ң дүрыс-бұрыстытын тексеру кезінде ыңғайсыз- 
ды қ тудыратын жатдайлар туындауы мүмкін;

2 .  Тәж ірибе жүргізуш ілер катысуш ылардың жатдайын ойлауы тиіс. Олардың 
экспериментке қатысуға ыцғайсызданатынын сезген жағдайда тәжірибелік 
сынақтан босату керек.

3. Эксперимент жасауш ылар алдаусырату одісіне балама болатындай басқа да 
жолдарды іздестіруі керек. Егер ондай жол табылса, соны пайдаланғаны жон;

4. Әр тәж ірибе сессиясы аяқталғаннан кейін, тәж ірибе жүргізуші қатысушы- 
ларға тәж ірибс барысыи, оның түикі мақсатын, алдаусырату әдісіне не себеп- 
ті жүгінгенін, тож ірибслік сынақтар кезіндегі қолайсыз жағдайлардың себе- 
бін егжей-тегжейлі түсіндіріп, түсінбестіктен туындайтыи жайлардың алдын 
алганы дүрыс. Б ір сөзбен айтқанда, тәжірибеге қатысқан адамдарды ренжітіп 
алмауы керек. Қатысуш ылар эксперименттен соң коцілдері көтеріңкі, өздері- 
не, сомдаған рөлдеріне риза болып кетуі керек. Кез келген адал, ақкөңіл экс- 
периментші әр  қатысушымен сөйлесуге уақыт тауып, ықылас-ниетін білдіре- 
ді. О ларға ғылы ми-бауы рласты қ жүмысына қосқан үлесі үшін алгыс айтуды 
да үмытпайды;

5. Экспериментші зерттеу барысында алдаусырату әдісін қолдануга, қатысушы- 
ларды ыңғайсыз жагдайга қалдыруга әуестенбегені дүрыс. Зертханалық жү- 
мысты бастар алдында, тәжірибенің әзектілігіне, яғни көп көкейінде жүрген 
сүрақтыц жауабын іздеп жатқанына обден көз жеткізіп алғаны абзал. Содан 
соң зерттеу жүмыс.ы кезінде барынша үқыгіты болуы тиіс.

Ә леум етгік  психология саласы нда тәж ірибе ж асауш ы лар қаты суш ы ларды ң 
сүраны с-талабы на м ейлінш е сергек қарауға ты рысады . А лайда тәж ірибенің  
көпш ілігінде ы ңгайсы з сәттер  кездеспей тұрм айды . М ұндай процедураларды ң
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басым бөлігінде қаты суш ы ларды  қорғайты н сақты қ ш аралары  ескеріледі. Енді 
багы ны ш ты лы қ туралы  тәж ірибеге тағы бір айналы п согудың реті келіп  тұр. 
Ө йткені бұл -  осы кітапта соз болаты н тәж ірибелердің  іш індегі -  ең күрделіле- 
р інід бірі.

М илграм ж алпы лама әсерден гөрі қатысушыларды қы зықтыратын әрі пайдалы 
нәрсеге айналдыру үшін осы экспериментті жасауға коп еңбек сіңірді. Сол еңбегі- 
нің арқасында зор жетістікке жеткені де рас. Тәжірибеден кейін бірнеше апта ет- 
кен соң, қатысуш ылардың 84 пайызы осы зерттеуге үлес қосқандарына риза екснін 
айтты, 15 иайызы бейтарап қалды, тек 1 пайызы ғана бұл тәжірибеге қатысқанына 
өкінетін болып шықты (А лайда біз бұған толықтай сенудеи аулақпыз. 5-тарауда 
когнитивті диссонанс, яғни адамдар өздерінің бұрынғы қылықтарын ақтап алу 
үшін басқаша м інез-қүлы қ танытуға бейім екені айтылган болатын). Келесі зерттеу 
бүдан да сенімді дәлелді алға тартады: экперименттік бағдарлама тәмамдалғаннан 
кейін, бір жылдан соц университет психиатры кездейсоқ әңгімелескендей болып, 
қатысуш ылардың бір тобымен сүхбаттасқан еді. Онымен әңгімелескеңдердің еш- 
қайсысы эксперимент туралы геріс пікір білдірмеген, керісінше, кобісі: «зерттеуге 
қатысқанымыздың арқасында біраз нәрсе үйрендік әрі рухани байыдық» деп жауап 
берген.17

К р т ы суш ы ла р т  қа р ъ и д а р м ы з. Бұл гарауда мен гәжірибс әдісініц артықшы- 
лықтарына тоқталып, әлеум еттік психология саласында зертханалық эксиеримент- 
ті жобалау қанш алықты қиын, күрделі екенін көрсеттім. Сондай-ақ қиындықтарды 
еңсерген кездегі көціл толқынысымды да жасырмадым ж әне эксперименттерге 
қатысушылардан үйрснетініміз көп екенін айта келіп, оларға қамқорлы қ жасау 
мәселесіне тоқталдым. Осы кітаптьщ  алгаш қы сегіз тарауында кеңінен сөз болған 
білім беру ж әне ақпарат саласына қатысты, сондай-ақ адамзаттың әлеуметтік орта- 
дагы мінез-құлқы, жүріс-түрысы жөпіндегі ой-пікірлерім  дүниенің әр  түкпіріндегі 
зертханаларда өздерінің болмыс-табиғатына үңілуге мүрсат берген мыңдаған жан- 
дардың арқасыпда көцілге түйген түж ырымдар екенін жасырмаймыи. Б із оларға 
қарыздармыз. Түптеп келгенде, адамзаттың күрделі болмысы жайлы түсінігіміз тә- 
ж ірибелерге қатысып, әлеуметтік психология ғылымына үлес қосқан жандардың 
абыройына нүқсан келтірмейтіндей, ж ан-жақты қадағалаумен жүзеге асатын тиім- 
ді зерттеу амалдарын ойлап табудагы тапқырлыгымызга да тікелей байланысты 
екенін атап өткім келеді.

Ғылыми табыстарымызды 
теріс пиғылға пайдаланса ше?
Тағы да бір этикалы қ мәселе бар: бүл -  зерттеуші галымдардьщ моральдық жауаи- 
кершілігіне қатысты мәселе. Осы кітапта көз жеткізудің біраз маңызды шарттары 
туралы әңгімеледім. 5-тарауда өзін-өзі сендіру, іш тей түйсіну тәсілдерін талқы ла-
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дым ж әне одан кейінгі тарауларда аталмыш тәсілдерді қолдану жолдарына тоқтал- 
дым. Іштей түйсіну -  өте ықпалды күш, ойткені іштсй бір байламга келген жан оған 
не эсер еткенін тап басып айта алмайды. О лар (Дж. Роберт Опенхеймер немесе Т.С. 
Эллиот) белгілі бір ж айтты ң ақикат екеніне немесе «Иық» Джо біреудіц сендіруі 
арқылы емес, оздерінің іштей түйсіну, саралауы арқылы келді. Бір ғажабы, көп жаг- 
дайда олар бүл сенімге неге, қалай келгенін білмейді. Бүл осы қүбылыстың ықпал- 
ды ғана емес, сонымен қатар үрейлі екенін корсетеді. М әселен, мсн X туралы түсі- 
нігім қалай қалыптасқаныи ж ақсы  білем, сондықтан ойымды оцай озгерте аламын. 
Егер борі керісінше болып, бар-жоғы Х-тің рас екенін білумен ғана шектелсем, қан- 
ша жерден оны терістейтін дәлел  табылса да, сол соқыр сенімнің қүрсауынан шыға 
алмай қаламын.

Мен айтқан әдіс-тәсілдерді қолданып, адамдар тістерін жіппен тазалай алады. 
Осы механизмнің көмегімен әлсіздерге әлім ж еттік жасауды гоқтатуга, азап ауырт- 
палығын азайтуға болады. Осы механизмнің көмегіне сүйеніп, коршіңмен де та- 
ту-тәтті бола аласың. Бүл әдіс-тәсілдің тиімділігін коп адам байқап жүр. Әйтсе де 
бұның пайдасы қандай болса, зияны  да сондай. Осы механизмнің комегімен адам- 
дарды үрш ыкш а үйіріп әкететінің  өз алдына, айтқаныца көндіріи, айдаганыңа жүр- 
гізуің дс гажап емес. Зияны  деп отырганымыз -  осы.

Аталмыш механизмді адамдарды тіс пастасының белгілі бір брендін сатыи алу- 
га немесе тек белгілі бір саяси үміткерге дауыс беруге кондіру үшін пайдалануга 
болады. Саяси техиологтер, үгіт-насихатш ылар мен алыпсатар саудагерлердің дәу- 
рені жүріп тұрған мына заманда, әлеуметке эсер етудің ықпалды тәсілдерін қолда- 
ну адамгерш ілікке қайшы емес пе?

Қатардағы карапайым пенде ретінде, менің де қастерлейтін құндылықтарым 
бар. М ұны еш қаш ан ж асы рған емеспін. Сол қүнды лы қтарды  қанш алықты қадір- 
лейтін ім  оқты н-оқты н корініп қалып жатады. М ен, мысалы, соқыр сенім мен қаті- 
гездікті жойғым келеді. Қ олы м да билік болса, осы мақсаты ма жету үшін адамгер- 
ш ілік шегінен ш ықпайтын ең тиімді әдіс-ам алдарды  қолданар едім. Сондай әдісті 
тапқан ж агдайда баз б іреулер мұны менің мақсаты ма кереғар жы мысқы ниеттерін 
іске асыру үшін пайдалапып кетуі мүмкін екенін де білемін. Мені қатты мазалай- 
тын да -  осы. М ен бағалайты н қүнды лы қтарға сіздің бейжай қарауы ңы з да мүм- 
кін екенін білемін. Егер бүл тосілдердің күшіне сенсеңіз, бейжай болмаганыңыз 
абзал.

Мен әңгіме етіп отырған қүбылыс таңдай қақты рарлы қ ж аңалы қ емес. Әрі-бе- 
ріден кейін Л аундри мырзаның «М альборога» тәуелді болып қалуына, аларман- 
ды алдап-арбау амалдары пыц пайда болуына әлеуметтік психологтің қатысы жоқ. 
Л ейтенант Каллиді Вьетнамдағы бейбіт халықтың қойдай қырылуын ақтап алуға 
да итермелеген -  әлеуметтік психолог емес. О л мұны оз қалауымен жасады. Әлеу- 
меттік психологтер осындай құбылыстың астарына үңіліп, жер бетінде адамзат 
ізі пайда болғалы әлсмде күн сайын болып жатқан оқигаларды багалап отырады. 
Ә леуметтік психологтер сіздерді осындай қүбылыстардың сыры на үңіліп, адастыр-
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мае дұрыс жол табуыңызға көмектесіп қана қоймай, ағат қы лы қтардан да сақтан- 
дырады. Ә леуметтік психолог ретінде, астарына үңілген ерекше қүбылыстар біздің 
топырагымызға тән болмауы мүмкін. Бүл бізді моральдық ж ауапкерш іліктен бо- 
сатпайды. Б із  зерттеулер арқылы осы құбылыстардың астарын ашып, бір жүйеге 
түсіреміз. Қолданысқа лайықтаймыз. Адамдар осы айтылган әдіс-тәсілдерді өзін- 
ше дамытып, өз мақсатына пайдалануы мүмкін. М ұндай әдіс-тәсілдер демогогтер- 
дің қаруына айналса, О руэлл суреттегендей, қоғамды сансыратып жіберуі мүмкін. 
Әлеуметтік психологтердің мойиындағы жауапксрш ілік жайында ақыл-насихат 
айтуга аса құлықты емеснін. М енің бар білерім -  өзімнің жеке жауапкершілігім. 
Қыскаша айтқанда, меніц мақсат-мүддем -  қогам мүшелерін осы айты лған әдіс-тә- 
сілдерді қалай пайдалануға болатынына үйрету. Егер басқа м ақсатқа пайдаланып 
жатса, ж олын кесу. Б із қалай ойлаймы з? Қалай жүріп-тұрамыз? Бізді біреуге күш 
көрсетуге итермелейгін қандай күш? Көкірегімізді сүйіспенш ілік сезімімен нұр- 
лаидыратын не нәрсе? М еи осы сүрақтардың жауабын іздеймін. Қысқасы, әлеумет- 
тік м ақүлы қ туралы түсінігімізді тереңдетуге септігі тиетін зерттеулермен айналы- 
са беремін. Ашығыи айтқанда, мен үшін бұдан қызық, бүдан маңызды іс жоқ.
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Глосарий
A

авторитарлық гүлғалар (authoritarian personalities): оздерінің сенімдері мен дәстүрлі 
қүндылықтарына қатаң болуға бейім адамдар; өздерінің және басқалардыц әлсіздігіне 
төзе алмайтындар; күдікшіл, өте қатал және билікке шексіз кұрметпен карайтындар.
агрессиялы қимыл (aggressive action): физикалық немесе психологиялык тұргыда 
ауру үстейтін іс-әрекет.
агрессиялы тітіркендіргіш (aggressive stimulus): агрессиямен байланысы бар 
обьектінің болуы (мысалы, тапанша), оның әншейін бар болуыпың өзі агрессиямен 
жауагі беруге сигнал іспетті.
«адам қатарына қосылу» әдісі (foot-in-the-door technique): шағын пайдаларды 
үсыну арқылы адамдарды үлкен сүраныстарга ынталандыру процесі.
ақпараттық әлеуметтік ықнал (informational social influence): бізді конформды 
болуға мәжбүрлейтін баска адамдардың ыкпалы, өйткені біз оларды өз жүріс- 
түрысымызда басшылыққа алуга тиіс ақпараттын қайнар көзі ретінде қарастырамыз; 
бөтен жағдайды басқа адамдардың түсіндіруін өзіміздікінен дұрыс деп санап, соны 
қүптаймыз.
алғашқы өсер (primacy effect): ец әуелі, алынған ақпараттың кейінгі ақпаратқа 
Караганда біздің әсеріміз бен сенімдерімізге зор ықпал етуінен туындайтын эффект.
алғаніқы болу (priming): жақын-жуықта бекіген идеяларға негізделген процедура, 
ойға ең бірінші болып оралыгі, әлеуеметтік жағдайларға баға бергенде пайдаланыла- 
ды.
алмасу қарым-қатынасы (exchange relationships): қарым-қатынасқа кіріктірілген 
адамдардыц қандай әділдікке кол жеткізгеніне және әр әріптестің шыгыны мен 
сыйақысы адал бөлінгеніне көз жеткізгісі келетін қарым-қатынас.
альтруизм (altruism): өзге адамға пайда келтіретін кез келген қадам, бірақ жәрдем 
берушіге пайдалы емес, негізінен, жәрдем берушінің кейбір жеке үмтылыстарынан 
құралады.
амигдала (amygdala): агрессиялы жүріс-түрысқа байланысты ми ядросындағы аумак-
«арзандату>> (lowballing): клиент өте томен бағамен өнімді сатып алуға келісетін 
лайықсыз стратегия; саудадан кейін сатушы бағаның дұрыс емес екенін айтып, өзі 
жиі жүзеге асыратын қулығына басады, яғни клинет көтеріңкі багамен затты сатып 
алатынына сеніп, бағаны тағы көтереді.
атрибуция теориясы (attribution theory): адамдардыц өздерінің және өзгелердің 
жүріс-түрысыи қалай түсіндіретінін сипаттайтын теория.
атрибуцияныц шекті қатесі (ultimate attribution error): аутгруппа (өзге тон) мүшелері 
жайлы жағымсыз диспозициялық атрибуция жасау үрдісі.
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ә
әлеуметтік эсер (social influence): адамдардың басқа жандардыц сеніміне, сезіміне 
және жүріс-тұрысына жасайтын ықпалы.
әлеуметтік оқу (social learning): басқаларды бақылап, оларға еліктей отырып, 
әлеуметтік мінез-құлықты (мысалы, агрессияны) танып-білу геориясы.
өлеуметтік психология (social psychology): адамдар ойына, сезімі мен мінез-қүлқына 
басқа адамдардыц нақты немесе болжаулы катысының ықиалын ғылыми түрғыда 
зерттеу.
әлеуметтік таным (social cognition): адамдардың әлеуметтік элем туралы не ойлайтынын 
және әлеуметтік маңызды оқигалар туралы қаіідай шешім қабылдайтыиын зерттеу.
әлсірету эффектісі (dilution effect): бейтарап және орынсыз ақпаратқа бастайтын 
үдеріс біздің мәселе туралы пікіріміз бен әсерімізді әлсіретеді.

Б
бақылаушы эффектісі (bystander effect): басқа бір бақылаушының нсмесе 
бакылаушылардың пайдалы әрекеттерге бөгет жасауға бейімдігінің нәтижесі.
біржақты пікір ықпалы (hindsight bias): белгілі оқиганың нәтижесін біліп тұрып, 
өзіміздің болжау қасиетімізді (әдетте қате болып келеді) асыра бағалау үрдісі.
біржақты пікірдің дөлелі (confirmation bias): бастапқы әсерлердің немесе сенімдердің 
дәлелін іздестіру үрдісі (тенденциясы)
біржақты түсінік (prejudice): жалған немесе толық емес ақпарат козінен алынған 
жалпылама түсінік негізінде басқа топқа жасалатын өшпенділік немесе теріс қатынас; 
когнитивті, эмоциялық және мінез-құлықтық белгілері бар.
біртектілік эффектісі (homogeneity effect): өзіміздің топ (ингруппа) мүшелеріне 
Караганда өзге топ (аутгрунпалар) мүшелерін бір-біріне айтарлықтай ұқсас көру үрдісі.

д
даққ эффектісі (halo effect): адам туралы жагымды немесе жағымсыз жалпы әсердін 
сол адамнан күтетін үмітімізге және пікірімізге ықпал етуінен туындайтын біржақты 
пікір.
дебрифинг (debriefing): зерттеу максаты қатысушыларға эксперименттің соңында 
гана мәлім болатын процедура.
дегуманизация (dehumanization): агрессиялы әрекеттерге шектеуді төмендететін, 
күрбандарды адам санамауды қарастыру процесі, ол шегіне жетпеген агрессияны 
жеңіл және ықтимал етеді.

деиндивидуация (deindividuation): шектелген өзіндік сана-сезім қалпы, әлеуметтік 
багалауға қызығушылықтыц төмендеуі және жүріс-тұрыстың тыйым салынған 
түрлеріне қарсылықтын әлсіреуі.
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динамикалық теория (hydraulic theory): «агрессиялы қуат қалай болса да сыртқа 
шығуға тиіс, әйтпесе ол өрши беріи, ауру тудырады; агрессия шығарылмаса, жарылыс 
пайда болады» делінетін Фрейд теориясы.
диспозициялы көзқарас (dispositional view): адамның жүріс-тұрысы жағдайдағы 
қысымның емес, оның тұлгасының (диспозициясының) бейнесі деп қарастыратын 
жорамал.
дүшпандық агрессия (hostile aggression): катты ашудан туындаған және ауырсынды- 
ру немесе жарақат салуға бағытталған агрессия әрекеті
дүшпандық сексизм (hostile sexism): әйелдерді жақтырмауды ашық корсету; әйелдер 
еркектерден кем жаратылған дейтін таптаурын көзқарасқа сүйену.

Е
екпе эффектісі (inoculation effect): адамдарға әуел бастан өз жағдайларына қарсы аз 
ғана дәлелдер ұсына отырып, олардың ұстанымдарын өзгертуге мәжбүрлеу үрдісі.
екіжүзділік (hypocrisy): оздері істейтіиі мен үгіттейтінінің арасында сәйкессіздік 
туындата отырып, адамдар үйлесімсіздіктен бәріи жоққа шығару арқылы өздерін 
оқшаулаған кезде болатын нәрсе.
ең төменгі топтық парадигма (minimal group paradigm): топаралық жүріс-тұрысты 
зерттеу үшін пайдаланылатын эксперименттік парадигма, онда адамдар топтарға ең 
төменгі немесе еш маңызы жоқ көрсеткіштер бойынша бөлінеді; бір-біріие ыңғайлану 
арқылы жасақталган топтар.

Ж
жақындық (proximity): біздің сүйікті екенімізді немесе біреуді сүйетінімізді 
анықтайтын негізгі факторлардың бірі -  оиың жанымызда болуы; алыстағы біреуге 
Караганда біздің қалада немесе дол жанымызда тұратын немесе университетімізге 
келіп-кетіп жүретін адамга гашық болу.
жалған жады синдромы (false memory syndrome): откен шақтағы жарақаттану 
оқигасы жайлы естеліктің әу бастан-ак жалгаидыгы синдромы, бірақ адамдар сол 
оқиғаны шынында да болган деп санайды.
жалған келісім эффектісі (false-consensus effect): кез келген мәселе бойынша бізбен 
келісе беретін адамдар санын көтермелеп корсету үрдісі.
жаңсақтық әффектісі (pratfall effect): адамның нарасаты жогары децгейде болса да, 
кейбір қатесі оның жағымдылығын арттыратын қүбылыс.
жөбірленушілерді айыптау (blaming the victim): жәбірленушілердің киналысын 
өздерінің адами түлғасынан, мүгедектігінен немесе іс-әрекетінен коре отырып, жәбір- 
жаиага ұшырауын айыптауга бейімдік.
жиектеу (framing): шешім қабылдаған кезде шыгынның немесе табыстың ыктимал 
мүмкіндігі көрінетіндей етіп сөйлем құрау (рәсімдеу).



Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияга кіріспе

«жүқа ара» әдісі (jigsaw technique): этникалық, нәсілдік және гендерлік 
біржақты түсініктерді азайтуға және балаларды шағын, нәсілдік белгісі бойынша 
араластырылған топта оқыту (әрекеттендеру) арқылы, олардың өзіндік бағасы мен 
сенімділігін арттырудың біріккен тагітық күрылымы.

И
идентификация (identification): адамның ыкпалды адамға ұқсас болу ниетінен 
туындаған әлеуметтік ықпалға жауап.
икемшілдік (compliance): ынталандыруға немесе жазадан құтылуға тырыскан 
адамның жүріс-түрысын сипаттайды.
иллюзорлық корреляция (illusory correlation): біздің ойымызша байланысты болуы 
тиіс, бірақ іс жүзінде еш байланысы жоқ болмыстар арасындағы қатынасты немесе 
корреляциями қабылдауға бейімдік.
ингруппа-ішкі топ (ingroup): өз орнымызды сол арқылы анықтап, соған тән екенімізді 
сезінетін тобымыз.
интернализация (internalization): әлеуметтік әсерғе әбден орнығып калған дәстүрлі 
жауап; дүрыс болу ұмтылысына негізделген нақты сенімді ныктау мотивациясы.

К
катарсис (catharsis): жекелей карастырғанда, қуаттың бостандық алуы; Фрейдтің 
пікірінше, егер адамдардың агрессиялы әрекетіне шектеу қойылса, агрессиялы қуат 
бірінің үстіне бірі жамалып, кысым өсе бастайды және осылай булықкан қуат шығу жо- 
лын іздейді, оның соңы зорлық-зомбылыққа немесе гісихикалық ауруларға душар етеді.
кездейсоқ бөлу (random assignment): эксперименттің кез келген бөлігінде барлық 
қатысушылар бірдей мүмкіндікке ие болу процесі; толық бақыланбайтын кез келген 
айнымалы теориялық түрғыда кездейсоқ бөлу әдісі аркылы кездейсоқ таратылып 
беріледі.
кемел махаббат (consummate love): Штернберг тұжырымы бойынша, жақын көңілдің, 
қүмарлықтың және бейілділіктің үндестігі
когнитивті (танымдық) диссонанс (cognitive dissonance): адам бір мезгілде 
психологиялық дәйексіз екі танымды (идеялар, қатынастар, сенімдер, пікірлер) 
жүзеге асырганда пайда болатын кернеу күйі.
когнитивті шектеушілер (cognitive misers): адамдар когнитивті қуатты сақтау амал- 
дарын іздеумен айналысады деген идея; олар күрдслі мәсслелерді ықшамдайтын 
стратегияларды кабылдау арқылы осындай әрекетке барады.
контраст эффекгісі (contrast effect): салыстырылатын объектінің сапасына қарай 
белгілі бір объект шынайы сипатынан гөрі, не жақсырақ немесе нашарлау болып 
көрінеді.
конформдылық (conformity): адамныц, топтың шынайы немесе ықтимал қысымы 
нәтижесінде адамның жүріс-тұрысы меп пікіріндегі озгерісі.
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күйіп-жанган махаббат (passionate love): күшті эмоциялармен, жыныстық қалаумен 
және сүйікті жанға үнемі ерекше ықыласпен сипатталатын махаббат.
күш-жігерді ақтап алу (justification of effort): белгілі мақсатқа немесе межеге жету 
жолыида адам қиын немесе ауыр сыннан өтіп, осы арқылы мақсат пен межені едәуір 
тартымды ете түседі.
кінәсізді айыптау -  «тұзы жеңілдік» (scapegoating): салыстырмалы түрде әлсіз, 
кінәсіз адамды басқаиың кінәсі үшін айыптау процессі

қ
қайталанган үтыс (secondary gain): сәйкестіктің бастапқы себебі болмайтынына көз 
жетсе де, іс-әрекетті бұрынғыша жалғастыра беру эффектісі.

қалпына келтіру (жады) процесі (reconstructive (memory) process): естеліктер 
біздің сүзгіден откізілген және түрлендірілген, өзіміз солай болса деп қалаган нақты 
оқиғалардың елестері мен бөлшектері арқылы жаңғыртылатын процесс.

қалпына келтірілген жады феномені (recovered memory phenomenon): адамдардың 
балалық шагындағы бұрын жадысына оралта алмай қойған жыныстық зорлық- 
зомбылық секілді жан түршігерлік оқиғаларды еске түсіру қүбылысы; мұндай дау 
үнемі естеліктеріміздің нақтылығына күмән келтіреді.

қарсы әрекет (counter-attitudinal advocacy): адамның көпшілік алдында өз сенімі 
меп ұстанымдарына қарама-қарсы иікір нсмесе үстаным білдіргеп кезде пайда бола- 
тын когнитивті диссонанс тудырушы үйлесімсіздік

қауымдық қатынастар (communal relationships): ұзак мерзімді болашақта әділдіктің 
әйтеуір бір орнайтынын сезіп, ешбір серіктеспен есептеспейтін қатынастар.

қолжетімдік эвристикасы (availability heuristic): біздің нақты мысалдарды 
қаншалықты жеңіл келтіре алатынымызға негізделген пайымды қарастырушы 
эмпирикалық ақыл ережесі.

м
махаббат үшбүрышы (triangle of love): Штернберг теориясы бойынша, сүйіспеншілік 
құрамдас үш болігі: қүмарлық, жакындық және айнымастық; махаббат осылардың 
біреуінен немесе үш бөліктің кез келген бірлігінен пайда болуы мүмкін.
мейірімді сексизм (benevolent sexism): жайлы корінетін, шындығында, қамқор болуга 
бейім әйелдерге қатынас; ойелдерге үйреншікті қолайлы козқарастарды жактайды, 
дегенмен мүньщ астарында әйелдерге әлсіздеу және орташа ақылды жаратылыс де
ген козқарас бар.

н
нақтылық (credibility): хабарламаның кайнар көзі сенімді болса, осы ақпарат козі ау
дитория сеніміне ықиал етуі мүмкін.
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негізгі атрибуция қателігі (fundamental attribution error): әлеуметтік жүріс-түрыстың 
себебін сииаттауда немесе түсіндіруде ситуациялық немесе экологиялық әсерлер 
жоніндегі түлғаның немесе диспозициялық факторлардың жалпы маңыздылығын 
асыра бағалау үрдісі.
негізгі мәселе (cover stories): қатысушыларға мінез-қүлықтың қандай қыры таны- 
стырылып жатқанын біле тұра, еңсесін түсірмей, өздсрін табиғи түрде ұстай алатын 
жагдай туындата отырып, эксперимента к шынайылықты арттыруға бағытталған 
баптау түрі және эксперимент сценарий

ө
өзімшіл ой (egocentric thought): шынайылықган жалтарып, өзін оқиғалардың ец 
маңызды болшегі деп қарастыруға бейімдік.

өзіндік бага-өзін-озі бағалау (self-esteem): адамдардың өз қүндылықтарын бағалау 
көрсеткіші; өздерін жақсы, ақылды жоне өзіп лайықты деп санау багамы.
өзіндік болжампаздык (self-fulfilling prophecy): (1) адамдар баска адамның кандай 
екенін; (2) оздерінің сол адамға қалай ықпал ететінін күткенде; (3) осы адамдар жай- 
лы әуелгі топшылауы нақтылана түсіп, өзін солай жүріп-түруға мәжбүрлегенде пай- 
да болатын процесс.
өзіндік схемалар (self-schemas): өзіміз туралы жалпы ой-пікірге сәйкес келетін, ойға 
түспей іркіліп қалатын және түтас нәрсе болып шығатын үласпалы естелік, сезім 
және сенім.
өзіндік таным (self-concepts): озіндік мазмүн; өзіміздің жеке ойларымызды, 
сенімдерімізді және түлғалык касиеттерімізді кабылдау түрі.

өзін-өзі ақтау (self-justification): өзіндік бағасын сақтау үшін өз іс-өрекетін ақтап 
алуға бейімдік.
өзін-өзі қамтамасыз етуғе бейімдік (self-serving bias): жеке адамдардың оз табысы 
үшін диспозициялық атрибуттар, ал сәтсіздіктері үшін ситуациялық атрибуттар жа- 
сап алуға бейімдігі.

п
пайда-шығын теориясы (gain-loss theory): басқа адамныц жагымды және пайдалы іс- 
әрекетін арттыру теориясы; түрақты мактаудан да үлкен әсері бар; басқа адамныц 
түрақты теріс мінез-құлқына қарағанда, оң мінез-күлыктағы жогалтқан нәрсенің 
ыкпалы көбірек.

пендеуи реализм (mundane realism): сыртқы әлемде адамдар жиі ұшырасатын 
оқигаларга эксгіерименттердің мейлінше ұксастығы.
пікір (opinion): адам оте шынайы деп санайтын ой.
романтикалық махаббат (romantic love): Штернберг түжырымына сәйкес, қүмарлық 
пен интимдіктің үйлесімі.
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С
салыстырмалы агрессия (relational aggression): агрессияның баскалардың бедел- 
атағын ажуаға айналдыру аркылы жанын ауыртуға, жалған сыбыстар мен зиянды 
осектерді тарату арқылы қатынас жасауға бағытталган әлеуметтік, физикалык емес 
агрессияның формасы.

салыстырмалы депривация (relative deprivation): басқа адамдардың бар нәрсесі 
кобірек екенін пемесе олардың үлкен жетістікке ие екенін көрген кезде адамдарда 
пайда болатын сезім; шындығында, оларда бар пәрсе олардың шынайы болмысына 
сәкес келмеуі мүмкін, жүйе де осыны әділетсіздік деп бағалайды.

сәйкестелінетін түжырым (correspondent inference): адамның жүріс-түрысыныц 
себебін өз мінезіне немесе жеке қасиеттеріне жатқызуға икемділік.

сенімге айналма жол (peripheral route to persuasion): аса мән бермей-ақ, дәлелдің 
дүрыс не бүрыс екенін нұсқайтын қарапайым, көп жағдайда дәйексіз белгілерге реак
ция білдіретін бағыт.

сенімге жеткізетін негізгі бағыт (central route to persuasion): дәлелдерді салмақтауға 
және лайықты деректер мен цифрларды карастыруға, мәселелерді жүйелі түрде 
қарастыру мен шешім шығаруға байланысты бағыт.

сонылық эффектісі (recency effect): соңғы немесе кеш алынгап ақпарат одан бұрын 
кездескен ақпаратқа қарағанда әсерлерге немесе сенімдерге зор ықпал ететін жағдай.

стереотип (stereotype): адамдар барлық тобының мінездемесін, ой-ниетін не
месе жүріс-түрысын жалпылау; баска адамдар немесе топтар туралы әсерімізді 
жинақтайтын басымыздағы кішкснтай суреттер.

стереотип қаупі (stereotype threat): қазір бар (теріс) мәдени стереотиптерді расқа 
шыгарудан қорқатын аз топ өкілдерінің қаупі; бүл кауіп ақыл-ой еңбегіне кедергі 
келтіреді.

субъект-бақылаушының ыгысуы (actor-observer bias): субъектілер өз жүріс-тұрысын 
ситуациялық факторлармен түсіндіру үрдісі жоне өзге адамдардың тұрақты түлғалық 
диспозицияларынан көрінетін мінез-құлқын байкау.

сценарийлер (scripts): біз тек мәдениет арқылы үйренетін әлеуметтік жүріс-тұрыс 
тәсілі.

сыпи эвристика (judgmental heuristics): ақылдың тұйықталуы; қарапайым, коп 
жағдайда долбарлы ереже немесе мәселені шешу не болжам жасау стратегиясы.

сыртқы негіздеме (external justification): адамның өзінің жағдайға байланысты 
үйлесімсіз жүріс-түрысын ақтап алуы.

сыртқы тои-аутгруппа (outgroup): өзімізді оған мүлде тән емес деп есептейтін топ; 
бүл топтың мүшелерін қалай елестетсек, солай көре аламыз.
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т
Танатос (Thanatos): Фрейд теориясы бойынша, агрессиялы істерге бастайтын, өлімге 
деген инстинкті үмтылыс.
төуелді айнымалы (dependent variable): нақты эксперименттік шарттарға «тәуелді» 
деп болжанатын жауап.
тәуелсіз айнымалы (independent variable): экспериментші басқа айнымалыға қалай 
эсер ететінін көру үшін өзгертетін немесе өзі өзгеретін айнымалы.

тестостерон (testosterone): агрессияға эсер ететін ер адамның жыныстық гормоны.
топтық ойлау (groupthink): топтык келісімді қолдау арқылы фактілерді мұқият 
қарастырудың шынайы сипатын анықтайтын ойлау түрі.
туындатушыагрессия (instrumental aggression): қасақанаауырсындырупиғылындағы 
агрессия, бірақ ауырсындыру жай ғана ауруды сездірткеннен гөрі қандай да бір 
мақсатқа жетудің қүралы бола алады.
тікелей сойлесу (straight talk): адамның сезімі мен проблемаларын айыптаусыз, 
талкылаусыз немесе басқа адамдарды араластырмай, нақты мәлімдеу.

¥
үқсастық (similarity): ұқсас пікірі, көзқарасы, қүндылықтары бар басқа адамдарды 
жақсы көруге және құрметтеуге мәжбүрлейтін фактор
үласпалы махаббат (companionate love): озара сенім, сенімділік және жылылық 
сезімдерімен айшыкталған, нәзік, түрақты махаббат.
үстаным-аттитюд (attitude): эмоционалды және бағалау компоненттерінен қүралған 
сенімнін ерекше түрі, белгілі тұжырым бойынша, объектінің жағымды немесе 
жагымсыз бағасын сақтап түрады.
үстанымның қолжетімдігі (attitude accessibility): объектімен және адамның осы 
объектіні бағалауымен байлаиыс күші.

Ү
үлгілі эвристика (representative heuristic): ақыл-ой белгішесі; бір объектінің басқага 
ұксас болуына мән бере отырып, бірінші объект дәл екінші сияқты әрекет жасайтыны 
жайлы түжырым жасау.

Ф
фрустрация-агрессия (frustration-aggression): адамның мақсатына жету жолында 
кедсргі кездескенде, фрустрация агрессиялы жауаптың ықтималдығын арттырады.

ш
шынайылық (authenticity): жақсы эсер етуге талпыныстардан бас тарту қабілетіміз 
және озіміз туралы шынайы мәселелерді ашуды бастау.
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ішкі топ фаворитизмі (ingroup favoritism): оз тобын кез келген олшем бойынша ең 
жақсы деп санау және марапаттарды өз тобына бөлу; басқаларды сырткы топқа жата- 
тыны үшін ғана жактырмау, оларга әділетсіз қарау үрдісі.
іштей ақталу (internal justification): өзің жайлы бірдеңені (мысалы, ұстанымды не- 
месе жүріс-тұрысты) өз иікіріңе ыңғайлы етіп өзгерту арқылы диссонансты азайту.

э
эвристикалық үстаным (attitude heuristic): объектілерді жағымды немесе жағымсыз 
категорияға қосу арқылы пайдалапатын шешім шығару мен мәселе шешудегі ой 
белгісі.
эго-қорганыстық жүріс-түрыс (ego-defensive behavior): айналаны мүқият зерттеу 
арқылы өзіне оң көзқарас сақтауға бағытталған жүріс-түрыс.
эксперименттік реализм (experimental realism): эксперименттік процедуралар 
қатысушыларға эсер етсе, олар экспериментке байыппен қарап, процедураларга 
қатысуға қызыга бастайды.
эмоциялық індет (emotional contagion): эмоцияны немесе іс-әрекетті тобыр арқылы 
жылдам жылжыту.
эмпатия (empathy): басқалардьщ сезімін түсіну және бөлісе білу қабілеті.
Эрос (Eros): Фрейд белгілеген өмір сүру инстинкті.

I
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