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Кіріспе

Әрбір нақты ғылым басқа ғылымдардан өз пэнінің 
ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Психология зерттейтін 
кұбылыстардың нақты шеңбері айқын көрінеді — бұл сезімдер, 
қабылдау, ойлар, сезімдер, тілектер-адамның ішкі әлемін қүрайтын 
барлық нэрсе. Клиникалық психология - бұл психикалық ауруларды, 
психикалық бұзылыстарды бағалау жэне емдеу болып табылады.

Психологтың кэсіби қызметі клиенттердің эртүрлі 
санаттарымен, соның ішінде соматикалық жэне психикалық 
аурулары бар науқастармен өзара эрекеттесуді қамтиды. 
Адамдардың бұл санаттары олармен қарым-қатынасқа, кәсіби 
психологиялық көмек көрсетуге ерекше көзқарасты қажет етеді. 
Сондықтан «Педагогика жэне психология» мамандығы бойынша 
оқитын білім алушылар мұндай адамдармен теориялық жэне 
практикалық тұрғыдан озара эрекеттесуге дайын болуы керек.

Клиникалық психологияда зерттеу жэне практикалық қызмет 
объектісі физикалық ауруы, невротикалық немесе психосоматикалық 
бұзылысы бар адам болып табылады. Ауру, шын мәнінде, 
биологиялық ғана емес, сонымен бірге психологиялык құбылыс. Бұл 
адам ағзасындағы, оның ішкі элеміндегі өзгерістерге экеледі, ол 
эдетте сезімдер мен идеялар, эмоңиялар мен өзіне деген қарым- 
қатынас деңгейінде де, айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста 
да көрінеді.

Бұл дэріс курсының мақсаты - білім алушыларға клиникалық 
психология саласындағы білімді игеруді қамтамасыз ету, сонымен 
қатар психикалық бұзылуларды қарастыруға медиңиналық- 
психологиялық көзқарас қалыптастыру болып табылады.

Оқу құралында клиникалық психология бойынша қысқаша 
тарихи экскурсия, оның пэні, мақсаттары, міндеттері жэне қазіргі 
клиникалық-психологиялық ғылымның негізгі әдіснамалық 
мэселелері корсетілген. Медициналық деонтология бойынша 
материалдар ұсынылған.

Сонымен қатар, мидың зақымдануы кезінде аномалды 
онтогенез жэне жоғары психикалық функциялардың бұзылуы 
туралы материалдар келтірілген. Белгілі бір дәрежеде тэуелді мінез- 
құлықтың, психосоматиканың клиникалық жэне психологиялық 
аспектілері жэне психогигиенаның, психопрофилактиканың жэне 
психотерапияның негізгі бағыттары қамтылған.
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Оку кұралына пэннің жұмыс оқу бағдарламасында ұсынылған 
гақырыптар бойынша 10 дәріс енгізілген. Әр дәріс мазмұнында 
гіайдаланылған жэне толығырақ танысуға ұсынылған әдебиеттер 
тізімімен қамтамасыз етілген.
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1 ТАҚЫРЫП. КЛИНИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ, 
ҚҰРЫЛ ЫМЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

Жоспар:
1. Клиникалыц психология туралы түсінік
2. Клиникальщ психологияның цүрылымы
3. Клиникалъщ психологияның пәні мен міндеттері

1- сүрақ. Клиникальщ психология туралы түсінік
«Клиникалық психология» терминін 1907 жылы американдық 

психолог Лайтнер Уитмер (1867-1956) енгізген, ол оны өзгерту 
ниетімен байқау немесе эксперимент арқылы жеке тұлғаларды 
зерттеу ретінде анықтаған.

XX ғасырдың 90-жылдарына дейін «клиникалық психология» 
термині «медициналық психология» дегенді білдіреді, бүгінде бұл 
пәндерді ажырату керек. Клиникалық психология мен психиатрияны 
шатастырмау керек -  бұл әртүрлі ғылыми пәндер. Психиатрия 
патологиямен жүмыс істейді (арнайы мекемелерде емдеуге 
жатқызуды және емдеуді қажет ететін ақаулар -  шизофрения, 
эпилепсия, манико-депрессиялық психоз жэне т.б.). Клиникалық 
психология әртүрлі «шекаралық» ауытқулар мен бүзылуларды 
зерттейді -  бүл патология емес, бірақ норма емес. Клиникалық 
психология - бүл психологиялық ғылымның бір саласы. Оның 
деректері психология үшін де, медицина үшін де теориялық жэне 
практикалық маңызы бар. Кейбір елдерде медициналық психология 
үғымы кең таралған, бірақ көптеген елдерде «клиникалық 
психология» үғымы жиі қолданылады.

Медициналық психология атауының клиникалық атауына 
ауысуы соңғы онжылдықтарда оның әлемдік психологияга 
интеграциялануымен байланысты.

«Клиникалық психология» терминінің мазмүны туралы 
айтатын болсақ, мысалы, М. Перре мен В. Бауманның жалпы 
редакциясымен халықаралық клиникалық психология 
нүсқаулығында келесі анықтама берілген: «клиникалық психология - 
бүл жеке психологиялық пэн, оның тақырыбы психикалық 
бүзылулар жэне соматикалық бүзылулардың психикалық аспектілері 
(аурулар)[1].

Ол келесі бөлімдерді қамтиды: этиология (бүзылулардың пайда 
болу жағдайларын талдау), жіктеу, диагностика, эпидемиология,



араласу (профилактика, психотерапия, оңалту), денсаулықты қорғау, 
нәтижелерді бағалау. Ағылшын тілді елдерде «клиникалық 
психология» терминінен басқа, «патологиялық психология» -  
АЬпогтаІ Рзусһоіоёу синонимі ретінде қолданылады. Клиникалық 
психологиядан басқа, көптеген университеттерде, негізінен батыс 
елдерінде медициналық психология оқытылады [2].

Сарапшылар клиникалық психологияның эртүрлі 
анықтамаларын береді. Бірақ олардың барлығы бір нәрсеге келіседі: 
клиникалық исихология медицина мен психология арасындағы 
шекараны қарастырады. Бүл психология түрғысынан медицина 
мәселелерін зерттейтін ғылым.

Жетекші кеңес психиатры А. В. Снежневский медициналық 
психология адам ауруларының пайда болуындағы психиканың 
жағдайы мен рөлін, олардың көріністерінің ерекшеліктерін, ағымын, 
сондай -  ақ нәтижесі мен қалпына келуін зерттейтін жалпы 
психологияның бір саласы деп санайды. Өз зерттеулерінде 
медициналық психология психологияда қабылданған сипаттамапық 
жэне эксперименттік эдістерді қолданады.

«Клиника» ғрек сөзі қазіргі тілде пациенттерге күтім жасау, 
кез-келген аурудың немесе бүзылыстың даму ерекшеліктері, сондай- 
ақ осы бүзылуларды емдеу сияқты салаларды белгілеумен 
байланысты. Бағыт бойынша психолоғиялық зерттеулер жалпы 
(жалпы заңдылықтарды анықтауға бағытталған) жэне жеке (нақты 
науқастың ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған) болып бөлінеді. 
Осыған сэйкес жалпы жэне жеке клиникалық психологияны 
ажыратуға болады.

Жалпы клиникалық психологияның пэні:
1) науқас психологиясы мен медицина қызметкері 

психологиясының негізгі заңдылықтары, науқас пен дәрігер 
арасындағы қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктері, 
сондай-ақ емдеу-алдын алу мекемелерінің психологиялық 
ахуалының адам жағдайына әсері;

2) психосоматикалық жэне соматопсихикалық өзара әсер ету;
3) даралық (жеке түлға, мінез жэне темперамент), адамның 

эволюциясы, онтогенез процесінде оның дәйекті даму кезеңдерінен 
өтуі (балалық, жасөспірім, жетілу), сондай-ак эмоционалды-еріктік 
процестер;

4) дәрігерлік борыш, этика, дэрігерлік қүпия мәселелері;
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5) психогигиена (медициналық кеңес, отбасы психологиясы), 
оның ішінде өмірінің дағдарысты кезеңдеріидегі адамдардың 
психогигиенасы (жыныстық жетілу, климактериялық), жыныстық 
өмір психологиясы;

6) жалпы психотерапия.
Б.Д.Карвасарский клиникалық психологияның пэні ретінде 

науқастың психикалық белсенділігінің ерекшеліктерін аурудың 
патогенетикалық жэне дифференңиалды диагностикасы, оны 
емдеуді оңтайландыру, сондай-ақ алдын-алу және денсаулықты 
ныгайту үшін анықтады. Б.Д.Карвасарскийдің пікірінше, 
клиникалық психологияның объектісі-физикалық, элеуметтік жэне 
рухани жағдайымен байланысты бейімделу жэне озін-өзі тану 

, қиындықтары бар адам [3, 136 б.].
Кең мағынада, клиникалық психологияны медициналық 

практикада туындайтын көптеген мәселелерді шешуге 
пснхологиялық білімнің б арлық көлемін қолдану ретінде түсінуге 
болады. Тар мағынада, клиникалық психология-бүл табиғи 
жағдайдағы пациенттердің салыстырмалы түрде аз санын бақылау 
әдісіне жэне олардың психикасы мен жеке басының көріністерін 
кейінгі субъективті талдау-түсіндіруге негізделген психологиялық 
зерттеудің ерекше эдістемесі.

Клиникалық психология дэрігерлер мен психологтардың 
мүдделері қиылысатын ғылыми білім мен практикалық қызметтің 
пәнаралық саласына жатады. Егер біз осы пән шешетін мэселелерге 
(аурулардың пайда болуындағы, ағымындағы жэне емдеудегі 
психикалық жэне соматикалық өзара әсер) жэне оған қойылған 
практикалық міндеттерге (психикалық бүзылыстарды 
диагностикалау, жеке психологиялық ерекшеліктер мен психикалық 
бүзылуларды ажырату, бүзылулар мен аурулардың пайда болу 
жағдайлары мен факторларын талдау, психопрофилактика, 
психотерапия, науқастарды психоәлеуметтік оңалту, денсаулықты 
сақтау) жүгінетін болсақ, онда бүл медиңина ғылымының бір 
саласы. Алайда, егер біз теориялық алғышарттар мен зерттеу 
эдістеріне жүгінетін болсақ, бүл психологиялық ғылым.

Клиникалық психология-адамның нормадан ауытқу, нашар 
бейімделгіш немесе патологиялық мінез-құлқымен айналысатын 
психология саласы. Клиникалық исихология саласы психикалық 
денсаулықты диагностикалауды, психофизиологиялық мэселелерді 
түсіну үшін ғылыми зерттеулерді үйымдастыруды жэне жүргізуді,



исихологиялық түзетуді (психотерапия) әзірлеуді, жүргізуді және 
багалауды қамтиды.

Клиникалық психология-салааралық сипатқа ие жэне 
денсаулық сақтау, халыққа білім беру, әлеуметтік көмек көрсету 
жүйесіндегі міндеттер кешенін шешуге қатысатын кең бейінді 
мамандық. Клиникалық психологтың жүмысы психологиялық 
ресурстарды жэне адамның бейімделу мүмкіндіктерін арттыруга, 
психикалық дамуды үйлестіруге, денсаулықты қоргауга, аурулардың 
алдын алуға жэне жеңуге, психологиялық оңалтуға бағытталған [4].

2 - сурақ. Клиникалың психологияның құрылымы
Клиникалық психология қүрылымында тиісті практикалық 

қолданысты табатын медициналық психологияның нақты бөлімдерін 
жатқызуға болады: психиатриялық клиникада — патопсихология; 
неврологиялық клиникада — нейропсихология; соматикалық — 
психосоматика.

Клиникалық психологияның салаларына жататындар:
1. Арнайы психология.
2. Нейропсихология.
3. Патопсихология.
4. Психосоматика.
Арнайы психология (коррекциялық психология) - бүл 

баланың психоәлеуметтік дамуының баяулауында немесе айқын 
озіндік ерекшелігінде көрінетін, оның элеуметтік-психологиялық 
бейімделуін, білім беру кеңістігіне енуін жэне одан эрі кәсіби өзін- 
өзі анықтауды қиындататын факторлардың эртүрлі топтарының 
(органикалық немесе функционалды табиғат) эсерінен балалар мен 
жасөспірімдерде пайда болатын ерекше жағдайларды зерттейтін 
клиникалық психология саласы.

Нейропсихология - бүл кең гылыми пән, клиникалық 
психологияның саласы, психикалық процестердегі ми мен орталық 
жүйке жүйесінің рөлін зерттейді, психиатрия мен неврология, сана 
философиясы, когнитивтік ғылым жэне жасанды нейрондық желілер 
мэселелеріне эсер етеді.

Кеңестік нейропсихология мектебі негізінен мидың 
зақымдануы, олардыц локализациясы жэне психикалық 
процестердің өзгеруі арасындағы себеп-салдарлық қатынастарды 
зерттеумен айналысты. Оның міндеттері мидың зақымдануы 
нәтижесінде бүзылған психикалық функцияларды зерттеу,

9



зақымдануды локализациялау жэне бұзылған психикалық 
функцияларды калпына келтіру мәселелерін зертгеу, сонымен қатар 
жалпы жэне клиникалық психологияның теориялық жэне 
эдіснамалық мэселелерін дамыту болды.

Патопсихология адам психикасының бұзылуымен, орталық 
жүйке жүйесінің зақымдалуына байланысты әлемді адекватты 
қабылдаудың бұзылуымен айналысады. Патопсихология эртүрлі 
бұзылулардағы (аурулардағы) психикалық процестердің бұзылу 
заңдылықтарын, сондай-ақ емдеудің тиімді тұзету эдістерін жасауға 
ықпал ететін факторларды зерттейді.

Патопсихологияның практикалық міндеттеріне психикалық 
бұзылулардың құрылымын талдау, психикалық функциялардың 
төмендеу дэрежесін анықтау, дифференциалды диагноз, жеке 
қасиеттерді зерттеу жэне терапиялык эсердің тиімділігін зерттеу 
кіреді.

Психосоматика соматикалық бұзылулары бар науқастардың 
проблемаларын зерттейді, олардың пайда болуы мен ағымында 
психологиялық фактор үлкен рөл атқарады. Психосоматика 
саласына онкологиялық жэне басқа да ауыр аурулармен (диагноз 
.туралы хабарлама, психологиялық көмек, операцияға дайындық, 
оңалту жэне т.б.) жэне психосоматикалық бұзылулармен (жедел 
жэне созылмалы психикалық жарақат алған кезде, мэсілелерге 
жүректің ишемиялық ауруының белгілері, ойык жаралар, 
гипертониялық ауру, нейродермит, псориаз жэне бронх демікпесі) 
байланысты мэселелер кіреді. Клиникалық психология аясында 
психосоматика: психосоматикалық белгілер мен психосоматикалық 
құбылыстарды ажыратады [5, 55 б.].

Клиникалық психологияда норма мен патологияның әртүрлі 
нұсқаларын объектнвтендіруге, саралауға мүмкіндік беретін 
коптеген эдістер қолданылады. Техниканы таңдау психологтың 
міндетіне, науқастың психикалық жағдайына, науқастың біліміне, 
психикалық бұзылыстың күрделілігіне байланысты . Келесі эдістер 
болінеді:

- бақылау
- өзін-өзі бақылау
- эңгіме
- тәжірибелік эдістер
- проективтік тесттер
- қызмет өнімдерін талдау
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- өмірбаяндық эдіс
- анамнестикалық эдіс (бұзылыстың емі, барысы жэне себептері 

туралы ақпарат жинау).

3- сүрац. Клиникалық психологияның пәні мен 
міндеттері

Клииикалық психология - бұл, ең алдымен, мамандығы кең 
профиль болып табылады. Ол табиғатта пэнаралық жэне қоғамдық 
білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік көмек көрсету жүйесін 
мэселелерді тұтас ауқымын шешуге қатысады. Клиникалық 
психолог психологиялық ресурстарды, сондай-ақ адамдардың 
бейімделу элеуетін жақсарту үшін жұмыс істейді. Сонымен қатар, ол 
сырқатынан, үйлестіру барлық түрлерін алдын алу жэне жеңу 
бағытталған психикалық даму психологиялық оңалту, денсаулық 
сақтау [6].

Клиникалық бақылаулар негізінде психикалық бұзылыстар 
табиғатының гипотезасы құрылды. Гипотеза- жүйелелердің 
копшілігі шектеулі мағына береді, тек кейбіреулері ғана 
психиатрияның дамуына елеулі эсер етті. Соның ішінде жалпы 
психоз концепциясы (ауруларды жекелемей), туылыс концепциясы- 
дегенерацияға байланысты, бұл кезде психикалық аурулар тұқым 
қуалаушылық жэне сыртқы факторлардың әсер етуімен дамып, 
ерекше даму сатылары болады. Бірінші буында тұқым қуалаушылық 
бейімділік жэне қолайсыз факторлар, оныц ойы бойынша жеңіл 
психикалық бұзылыстар мен жүріс-тұрыс бұзылыстарын шақырады, 
кейінгі ұрпақтарында психикалық бүзылыстар ауырлап, ақыл 
кемістігімен, салданумен аяқталады.

Ж.Эскироль идеясы психикалық аурулардың дамуында 
бейімділік пен ықпал етуші факторларды айқындап берді. Бүл идея 
басқа да көптеген психиатрлардың еңбектерінде орын алды. Француз 
психиатры А.Л.Байлем 1822 ж. үдемелі салдануды ашты. Бұл 
психиатрияда, психнатрияның өзге де медициналық пэндермен 
біртектілігін дәлелдейтін бір маңызды оқиға ретінде қабылданды. 
Клиникалық психиатриядағы келесі маңызды жаңалық 
С.С.Корсаковтың полиневриттік алкогольды психозды ашуы болды, 
ол кейіннен С.С.Корсаков психозы деген атауға ие болды [7, 65 б.].

Ауруды этилогиялық факторлары мен клиникалық 
ерекшеліктерін ескере отырып суреттеу пснхиатрияның басқа да 
медициналық мамандықтармен методологиялық бірлестігін жэне
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клиникалық бағытының болашағы зор екендігін дәлелдеді. Клиника 
ерекшелігіне жэне исихикалық аурудың салдарына сүйене отырып
Э.Крепелин оның жүйесін қүрды. Батыс елдері психиатрлары 
идеалистік және дуалистік көзқарасты үстанды. Өткен жүз 
жылдықтың екінші жартысында өмір сүрген элемге белгілі неміс 
психиатры В.Гризингер механикалық жэне электрлік процестердің 
психикалық үрдіске айналуы мәселесін шешілмейтін мэселе деп 
тапты. Өткен ғасырдың екінші жартысында орыс психиатрларының 
ішінде психикалық бұзылыстардың шығу тегіне материалистік 
көзқарас кең таралды. П.П.Малиновский «Помешательство как оно 
является врачу в практике» кітабында, психикалық бұзылыстар 
мидың тікелей немесе жанама зақымдануы нәтижесінде болады деп 
келтірген. И.П.Мержеевскийдің «Соматическое исследование 
неистовых больных» деген кітабы шықты. В.Х.Кандинскийдің 
псевдогаллюцинацияларды психопатологиялык тараптан зерттеуі 
бүкіл элемге эйгілі болды. Мәскеулік психиатрия мектебінің негізін 
қалаушы С.С.Корсаков психикалық бұзылыстардың шығу табиғатын 
материалистік тұрғыда түсіндірді [8].

Клиникалық психиатрияның дамуында теориялық жэне 
практикалық тараптан қарағанда психикалық бүзылыстарды 
нозологиялық жіктеу сатысы маңызды болды, бүл ұсыныс неміс 
психиатры Э.Крепелинмен Юрьев университетінде қызмет етіп 
жүрген кезеңінде жасалды. Ол алғаш жеке ауру ретінде (ерте 
ақылкемдігін) сіетепііа ргаесох ашып, кейіннен ол (Э.Блейлер) 
шизофрения деген атауға ие болды. Э.Крепелин аурудың нэтижесін 
анықтады. Психикалық ауруларды жүйелендіруде С.С.Корсаков 
аурудың бастапқы белгілеріне жэне дамуының сатылығына үлкен 
мән берді. Нозологиялық принциптің психиатрияға енгізілуі, 
психиатрияның медициналық мамандық екенін дэлелдеді. 
Психикалық бұзылыстардың нозологиялық жіктеуі барлық елде 
мойындалмады. АҚШ-та Л.Мейер психиатриядағы нозологиялық 
классификацияға белсенді қарсылығын білдірді, өйткені ол 
психикалық бұзылыстар адамның қандай да бір факторларға 
реакциясы деп түсіндірді. Бүл реакциялар индивидуальды, адамның 
психобиологиялық ерекшеліктерімен, зиянды факторлардың 
сипатымен (психикалық, соматикалық, инфекциялық-токсикалық 
т.б.) анықталады. Бұл бағыт психобиологиялық бағыт деп аталды. 
Уақыт өте келе психобиологиялық бағыттар, фрейдизммен ортақ 
психодинамикалық психиатрияға көшті. Кейбір елдерде
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Крепелиннің нозологиялық жүйесі жекелеп қабылданды. Мысалы, 
Францияда-созылмалы сандырақтық психоздар, галлюциноздар жэне 
т.б., Скандинавия елдерінде-реактивті, конституционалдық 
мсихоздар [9].

Кейінірек, клнникалық пснхиатрня жаңа мәліметтер мен 
зерттеулерге толығып өсе түсті. Ерекше көціл психикалық 
аурулардың симптомдары мен синдромдарын суреттеуге және 
олардың ерекшеліктеріне бөлінді, психикалық бүзылыстардың 
динамикасындағы ортақ заңдылықтар (жалпы психопатологиялық) 
анықталды бөлген. Клиникалық психиатрияның дамуына кеңес 
ғалымдары көп еңбек сіңірді. Жалпы психопатологияның және 
психикалық аурулардың клиникасын анықтауда П.Б.Осиповтың 
еңбегі зор болды. П.Б.Ганнушкин психопатияның эртүрлі 
варианттарын нақты зерттеп, динамикасының ерекшеліктерін 
сипаттады.

Үлкен нақты материалга негізделген оқулықта 
патопсихологияның маңызды теориялық және қолданбалы 
мәселелері көрсетілген. Сана, түлға, қабылдау, есте сақтау, ойлау, 
ақыл-ой қабілетінің бүзылуын жүйелеу үсынылган. Психикалық 
бүзылыстарды эксперименттік-психологиялық эдістермен зерттеу 
сипатталған.

«Клиникалық психология - бүл психикалық бүзылулар мен 
соматикалық бүзылулардың психикалық аспектілері болып 
табылатын жеке психологиялық пэн» - М. Перре және У. Бауман.

Клиникалық психология мыналарды қамтиды:
-Этиология-бұзылулардың пайда болу жағдайларын талдау
-Жіктелуі
-Диагностика
-Эпидемиология
-Интервенция (алдын алу, психотерапия, оңалту)
-Денсаулықты қорғау
-Нәтижелерді бағалау.
Пәннің мазмұны клиникалық психология әртүрлі болуы 

мүмкін. Ол келесі сүрактарды қамтиды:
1) психологияның жетістіктерін медициналық тэжірибеде 

қолдану (ең алдымен бұл дәрігердің пациентпен өзара әрекеттесу 
мәселесін шешуге қатысты);

2) аурулардың алдын алу және денсаулық сақтау;
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т.б.

Жалпы клиникалық психологияның пәні:
-Әртүрлі бүзылулардың психикалық көріністері 
-Бүзылулардың пайда болуындағы, ағымындағы және алдын- 

алудағы психиканың рөлі
-Психикаға эртүрлі бүзылулардың әсері 
-Психика дамуының бүзылуы
-Клиникада зерттеу принңиптері мен әдістерін эзірлеу 
-Психотерапия, әдістерді жүргізу және әзірлеу 
-Емдік жэне профилактикалық мақсаттарда адам психикасына 

эсер етудің психологиялық эдістерін жасау.
Жеке клиникалық психология белгілі бір науқасты 

зерттейді, атап айтқанда:
1) психикалық науқастардағы психикалық проңестердің 

ерекшеліктері
2) хирургиялық араласуларға дайындық кезеңіндегі жэне 

операциядан кейінгі кезеңдегі пациенттердің психикасы
3) әртүрлі аурулармен (жүрек-қан тамырлары, жүқпалы, 

онкологиялық, гинекологиялық, тері жэне т. б.) ауыратын 
науқастардың психикасының ерекшеліктері.)

4) есту, көру органдарының ақаулары бар науқастардың 
психикасы жэне т. б.

5) еңбек, эскери жэне сот сараптамасын жүргізу кезіндегі 
науқастардың психикасының ерекшеліктері

6) алкоголизммен жэне нашақорлықпен ауыратындардың 
психикасын

7) жеке психотерапия
Клиникалық психологияның практикалық міндеттері:
-психикалық бүзылыстардың диагностикасы 
-жеке психологиялық ерекшеліктер мен психикалық 

бүзылуларды ажырату
-бүзылулар мен ауруларДың пайда болу жағдайлары мен 

факторларын талдау
-психопрофилактика
-психотерапия
-науқастарды психоэлеуметтік оңалту 
-денсаулықты сақтау жэне қолдау

3) соматикапық бұзылулардың исихикалык аспектілері және
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Клиникальщ дамуына үлес қосты:
Л.С.Выготскийдің идеялары оның студенттері мен 

қызметкерлері А. Н.Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я.
I алперин жэне басқалар жалпы психологияда одан әрі дамытқан.

Ресейде клиникалық психологияның дамуына В.П. Осипов, 
Г.Н. Вырубов, И.П. Павлов, В.Н.Мящев сияқты көрнекті отандық 
ғылым қайраткерлері айтарлықтай ықпал етті.

Соңғы жылдары Ресейдегі клиникалық психологияның 
дамуына едәуір ғылыми және ұйымдастырушылық үлес қосқан 
оқушы В.Н.Мясищев, Б.Д.Карвасарский.

Қазақстандағы клиникалық психология: Ахтаева Н.С.,
Ислямова Г.А., Кабакова М.П., Фесенко Н., Федорец Л.Ф.

Психикалъщ денсаульщтың мәселесі:
Когнитивті психотерапиялық дэстүр психикалық денсаулықты 

«өз тэжірибеңізді барабар түсіндіру жэне бағалау процесі» деп 
түсіндіреді, ол сол түтастықты қалпына келтіру тәсілін баса 
көрсетеді.

Мінез-қүлық психотерапиялық дәстүрді жақтаушылар, 
гуманистік дэстүрдеи айырмашылығы, керісінше, туа біткен және 
соңғысының пайдасына алынған қарама-қайшылықты шешу арқылы 
жеке адамның «түтастығын» (бейімделуін) қалыптастырады.

Психикальщ норма және патология мэселесі:
Денсаулықтың типтік белгілері-жүйке жүйесі мен адам 

ағзаларының қүрылымдық және физикалық қауіпсіздігі, физикалық 
және элеуметтік ортаға жеке бейімделу, түрақты эдеттегі эл- 
ауқаттың сақталуы [10].

Ауру бейімделудің жалпы немесе жеке төмендеуімен 
сипатталады, аурудың келесі мүмкін нэтижелері бөлінеді: толық 
қалпына келтіру, қалдық қүбылыстардың болуымен қалпына 
келтіру, мүгедектік (ақау алу) жэне өлім.

Қорытындылай келе, клиникалық психология ғылым ретінде 
тарихи қалыптасқан қүрылымға ие, ол оның аясында бірнеше 
клиникалық жэне психологиялық бағыттардың болуын қамтамасыз 
етеді. Қазіргі уақытта эр бағыт бойынша қол жетімді деректердің 
мәні меи көлемі соншалықты үлкен, сондықтан олардың эрқайсысы 
жақын арада тәуелсіз ғылым мэртебесін ала алады. Осы 
бағыттардың ішінде төртеуі ерекшеленеді: арнайы психология, 
патопсихология, нейропсихология жәие психосоматикалық 
психология. Клиникалық психологтар қолданатын эдістердің колемі
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соншалықты үлкен, сондықтан білімнің жеке саласына -  клиникалық 
психодиагностикаға бөлінуге лайық.

2 ТАҚЫРЫП. АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИКАЛЫҚ 
ПСИХОЛОГИЯНЫҢ САЛАСЫ РЕТІНДЕ. АРНАЙЫ 
ПСИХОЛОГИЯДАГЫ ДИЗОНТОГЕНЕЗ МӘСЕЛЕСІН 
ЗЕРТТЕУ.

Жоспар:
1. Арнайы психология пэні, міндеттері және әдістері
2. Баланың психикалъщ дамуының жалпы және арнайы 

зацдылъщтары
3. Арнайы психологияда даму деңгейлері. Дизонтогенездің 

психологияіъщ параметрлері
4. Психикалъщ даму бұзылыстарының түрлері

1- сүрац. Арнайы психология пэні, міндеттері және
әдістері

Арнайы психология -  психикалық жэне дене бітімі жағынан 
кемістіктері бар ересек адамдар мен балалардың психикалық даму 
заңдылықтарын және психикалық қызметтерінің өзіндік 
ерекшеліктерін зерттейтін психология ғылымының дербес саласы. 
Арнайы психологияның жеке бағыттары:

-  кемақылдар психологиясы (олигофренопсихология);
-  саңырау жэне нашар еститіндер психологиясы 

(сурдопсихология);
-  соқыр жэне нашар көретіндер психологиясы 

(тифлоисихология);
-  психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалар психологиясы;
-  сөйлеуінде бүзылыстары бар баллар психологиясы;
-  тірек-қимыл аппараты зақымданған (ТҚАЗ) балалар 

психологиясы.
Арнайы психология пәні ерекше оқытуды қажет ететін 

балалардың психикалық дамуы болып табылады.
Арнайы психология объектісі туа біткен жэне жүре пайда 

болған психикалық және дене бітімі дамуында ауытқуы бар балалар.
Арнайы психология психологияның келесі салаларымен 

байланысты: жас ерекшелік жэне педагогикалық психология,
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психофизиология жэне нейропсихология. Дегенмен арнайы 
психологияны оган жақын патопсихология мен клиникалық 
психологиядан айқын ажырата білу керек.

Нормативтік-құқықтық кұжаттамада арнайы білім беру 
жұйесіне жататын балалардың контигентін анықтайтын бірнеше 
ұгымдар бар.

Дамуында бұзылуы бар балалар -  бұл эр түрлі немесе бірнеше 
анализаторлардың (көру, есту, қимыл-қозгалыс, сөйлеу) 
қызметіндегі бұзылулар салдарынан, сондай-ақ, ОЖЖ органикалық 
зақымдануы салдарынан психикалық жэне дене бітімдік дамуында 
тежелуі (бұрмалануы) бар балалар. Термин психологиялық - 
педагогикалық әдебиетте арнайы білім беруді қажет ететін балалар 
категориясын ажырату үшін қолданылады.

Денсаулык мумкіндігі шектеулі балалар -  бұл дамуындағы 
кемістіктер әлеуметтік жеңілдіктер мен жәрдемақы алуға мүмкіндік 
беретін, яғни бинефицитарлық статусқа ие балалар. Дәстүрлі 
терминологияда бұл балаларды мүгедек балалар деп атайды.

Білім алу қажеттілігі ерекше балалар - бұл білім беруде арнайы 
коррекциялық көмекті қажет ететін балалар. Арнайы білім беру 
жағдайы тек қана арнайы мекемелерде ғана емес, жалпы білім 
беретін мектептер мен балабақшаларда да болуы мүмкін [11].

Арнайы психологияның негізгі міндеттері:
1. Даму кемістігі бар балалар мен қалыпты дамып келе жатқан 

баланың психикалық дамуындағы негізгі заңдылықтарды ашу.
2. Даму кемістігі бар баланың әртүрлі категорияларының 

психикалық даму ерекшеліктерін қарастыру.
3. Кеміс баланың даму механизмін анықтау. Бала дамуындағы 

механизмнің бұзылуының шығу тегін, уақытын, тереңділігін 
анықтау.

4. Дамудағы кемістіктерге байланысты өзіндік ерекшеліктерді 
анықтау.

Арнайы психологияның ерекше, арнайы эдістері жоқ. Жалпы 
психология, балалар психологиясы жэне педагогикалық 
психологияда сияқты жеке жэне топтық лабораториялық 
психологиялық эксперимент, бақылау, іс-эрекет өнімдерін зерттеу 
(мысалы, балалар жазба жұмыстарын талдау, олардың суреттерін, 
еңбек сабақтарында жасаған эр түрлі заттарын зерттеу), саулнама, 
проективті эдістемелер, тест, оқу эксперименттері, сонымен қатар, 
шартты-рефлекторлы әдістемелер қолданылады. Әр эдістеме нақты
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мақсатқа жэне зерттеу объектісінің ерекшеліктеріне сай 
қолданылады.

Арнайы психологияның сүйенетін қагидалары:
1. Объективтілік қағидасы психикалық көріністерді зерттейді. 

Демек ғылыми негізделген дәйектерге сүйену жэне зерттеу 
нэтижелерін логикалық түрғыдан талдау жэне қазіргі заманғы 
психологиялық теорияға сүйену.

2. Кешенділік қағидасы -  дэрігерлік, психологиялық жэне 
педагогикалық тексеру болып табылады.

3. Жоспарлылық қағидасы -  баланы жүйелі түрде зерттеу.
4. Детерминизм қағидасы -  кез келген күбылыстың өзіндік 

себептері бар деген қағиданы үстану.
5. Кеміс дамудың себептерін есепке алу қағидасы. Бүл даму 

кемістігі бар балалардың психикалық дамуындағы ерекшеліктердің 
себептерін анықтау қажеттілігі. Ол үшін кемістіктің қүрылымы 
шығу, тегі жэне тереңдігі туралы медициналық білім, 
психологиялық-педагогикалық мэліметтер қажет.

6. Генетикалық қағида -  динамикада, яғни баланың психикасын 
жалпы даму барысында, іс-эрекет барысында зерттеу.

7. Әлеуметтік жэне биологиялық даму деңгейінің өзара 
байланысын есепке алу қағидасы. Яғни бала дамуына әлеуметтік 
ортаның эсер етуі жэне керісінше.

8. Талдау-жинақтау (анализ-синтез) қағидасы. Л.С. Выготский 
ілімі бойынша, алгашқы кемістікті есепке алу, негізгі симптомдар 
жэне психикалык қосымша асқынулар немесе туынды кемістіктерді 
талдау [12, 75 б.].

Психологиялық зерттеулердің практикалық қолданысының 
багыттары Педагог-зерттеушілер даму мүмкіндігі шектеулі 
балаларға арналған оқыту эдістерін, оқытудың мазмүны мен 
қүралдарын даярлауда міндетті түрде психологиялық зерттеулердің 
мэліметтеріне сүйенеді. Психологтар мен педагогтардың 
жүмыстарының өзара байланыстылығына айқын мысал -  
псиқикалық дамуы тежелген балаларды түзете-дамыта оқытудың 
жүйесін қүру. Мүндай өзара байланысты жүмыс жалпы білім беретін 
мектептерде оқитын үлгермеуші окушыларды клиникалық және 
психологиялық зерттеулердің нэтижелерінен ғана емес, 
педагогтардың, психологтардың жэне дэрігерлердің жүмысының 
бір-бірімен үнемі байланыстылығынан да туындады. Нәтижесінде, 
психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту жүйесі, осы балалар
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категориясына арналған арнайы түзету сыныптары мен түзету 
мектептерінін ашылуына аз ғана уақыт болғанына қарамастан, толық 
қалыптасқан болып саналады. Бүл ең алдымен осы категориядағы 
балаларға арналған мекемелер жүмысының нәтижесін, тиімділігін 
корсетеді. Түзету мектептерінің тэжірибесі психикалық дамуы 
тежелген балалардың 40-50 % бастауыш буынды аяқтағаннан кейін 
жалпы білім беретін мектепте оқуға мүмкіндік алған. Демек ерте 
кезден басталған түзету жүмыстары, яғни психикалық даму тежелуін 
ерте коррекңиялау - 2-3 жыл арнайы балабақшада оқытып-тәрбиелеу
- одан да жоғары нәтиже береді: балабақша тәрбиеленушілерінің 
80% бірден жалпы білім беретін мектептерге бара алады. Мүндай 
балаларды психологиялық зерттеу олардың мектепте оқуға 
дайындығының деңгейі қалыпты дамып келе жатқан балалардың 
даму деңгейіне жақын екендігін көрсетеді.

Г.М. Дульнев, Б.И. Пинский және т.б. психологиялық 
зерттеулері кемақыл балаларды еңбекке үйрету жүйесін 
кемелдендіре түсуге негіз болды. Бүл балалардың нүсқауларды 
гүсінуі, сызулар мен бүйымдардың үлгілерін қабылдаулары, еңбек 
дағдыларының қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу оларды еңбекке 
даярлау жүмысының эдістемелерін, кәсіптік бейімдеу жүмысының 
әдістемелерін жетілдіре түсуге, анағүрлым тиімді тәсілдерді 
даярлауға, оқыту-тәрбиелеу жүмысының бағытын анықтауға 
мүмкіндік берді.

Бүл зерттеулер еңбекке үйретудің психологиялық түрғыдан 
неғізделғен әдістемелерінің оқушыларды тек болашақ өмірге 
дайындап қана қоймай, жалпы психикалық дамуға ықпал 
жасайтындығын көрсетеді: кеңістікті бағдарлау, зейін, есте сақтау 
қабілеттерін дамытады, ойлау операцияларын дамытады.

Психологиялық зерттеулердің келесі бір бағыты, оқыту 
мазмүнының, әдістерінің тиімділігін психологиялық түрғыдан 
бағалау. Өкінішке орай, мүндай зерттеулер эзір өте аз. Әдетте 
оқытудағы жаңа эдістемелердің авторлары өз әдістемелерімен 
эксперимент жасайды да тек оқытудың тікелей нэтижесімен 
қанағаттанады, яғни материалдың меңгерілуін ғана көрсетеді, бірақ 
бүл көрсеткіш жеткіліксіз болып саналады. Оқытудың нәтижелілігі 
оның балаға бағдарлама материалын меңгертетіндігімен ғана емес, 
баланы жалпы дамыта алатындығында болуы тиіс.

Мүндай дамытушылық ықпалды диагностикалық әдістемелер 
көмегімен анықтауға болады (психологтар даярлайтын
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интеллектуалдық тестілер, критерийлік-бағдарлаушылық тестілер) 
[13].

Арнайы психология, сонымен қатар, кемшіліктердің орнын 
толтыру (компенсация) мэселесімен айналысады. Оның ішінде 
алғашқы және туынды кемістіктердің пайда болу уақытына көңіл 
аударылады.

Оларға жататындары: жеке психикалық қызметтердің
кемістіктері, жоғары психикалық қызметтердің қалыптаспауы, жеке- 
тұлғалық дамудағы ауытқулар. Мундай кемістіктерді арнайы 
психология ғылымынан және психокоррекциялық эдістемелерден 
толық хабары бар психолог мамандар түзете алады. Қазіргі кезде 
арнайы мекемелердің барлығында психологиялық қызметтер жүйесі 
кеңейтіліп келеді, онда практикалық психологтар қызмет атқарады.

Арнайы психологияның маңызды міндеттерінің бірі ретінде 
арнайы мекемелерде және интеграцияланған жүйеде оқитын 
балалардың психикалық дамуының динамикасын зерттеуді, сондай- 
ақ, олардың эртүрлі жағдайларға бейімделу ерекшеліктерін зерттеуді 
атауға болады. Бейімделу мэселесі психикалық жэне физикалық 
кемістігі бар ересек адамдарға да қатысты болып саналады. Арнайы 
білім мен кәсіби даярлық алғаннан кейін де көп жағдайларда олар 
әлеуметтік бейімделу мен қоғамға интеграциялану қиындықтарына 
үшырасады [14].

Жоғарыда санамаланған мәселелердің барлығы жеткілікті 
зерттелмеген, болашақта әлі де толық зерттеуді қажет ететін 
мэселелер.

Адаптапия -  кең мағынада психологияда адамның коршаған 
ортаға бейімделу ретінде қолданылады. Оның екі аспектісі бар: 
биологиялық жэне психологиялық.

Коррекпия -  психологиялық-педагогикалық жэне емдеу- 
сауықтыру шараларының жүйесі. Бүл жүйе баланың психикасының 
жэне дене бітімінің ауытқуларын жеңілдетуге жэне жоюға 
бағытталады.

Компенсапия -  кемістіктің орнын толтыру, бүл күрделі, көп 
деңгейлі процесс. Мүнда зақымданған жэне жоғалған функцияларды 
қалпына келтіру мен алмастыру енеді.

Кемістік және оның орнын толтыру
Дамудың біріншілік жэне екіншілік кемістігі туралы үғымды 

Л.С. Выготский енгізді. Алғашқы кемістіктер қандай да бір 
биологиялық жүйенің (анализаторлар, ми бөліктері) патогендік
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факторлардың әсерінен органикалық зақымдануы мен жетілмеуі 
пөтижесінде пайда болады. Екіншілік кемістіктер-бірінші 
ксмістіктерден туындамайтын, бірақ солардың негізінде 
қалыптасатын (саңыраулардың сөйлеу тілінің бұзылуы, 
соқырлардың қабылдау жэне кеңістікті бағдарлау қабілетінің 
бұзылуы, т.б.) психикалық жетілмеу және элеуметтік мінез- 
құлықтың бұзылуы тәрізді сипатқа ие. Кемістік биологиялық 
негізден қаншалықты алыс болса, соншалықты психологиялық -  
мсдагогикалық коррекңияға оңай бағынады. «Элементарлық 
(|)ункциялармен салыстырғанда жоғары функциялар анағұрлым 
тэрбиеге көнгіш болады» [15, 131 б. ]

Даму процесінде бірінші жэне екінші кемістіктер арасындағы, 
биологиялық жэне әлеуметтік шартты бұзылулар арасындағы 
қатынастар озгереді. Егер оқыту мен тәрбиелеудегі негізгі кедергі 
органикалық кемістік болса, яғни, туынды кемістік бағыты 
«томеннен жоғары» болған жағдайда дер кезінде коррекциялық- 
педагогикалық жұмыстар басталмаса, екінші кезекте пайда болған 
психикалық жетілмеулер мен жеке тұлғалық қалыптың бұзылуы 
баланың элеуметтік ортаға деген, өзіне деген кері, жағымсыз 
кәзқарасының қалыптасуында жетекші орын алады. Психологиялық 
қиын мэселелер шеңберін кеңейте отырып, туынды кемістік барлық 
элементарлық психикалық функцияларға озінің кері ықпалын жасай 
бастайды, патогендік әсерлер «жоғарыдан төмен» қарай 
бағытталады.

Л.С. Выготскийдің кемістік пен оның орнын толтыру туралы 
ілімі. А. Адлерден кейін Л.С. Выготский де функңионалдық 
позициядан алғанда қандай да бір органикалық кемістік баланың 
кеміс екендігіне дэлел еместігіне назар аударады. Кемістіктің әсері 
ылғи да екі жақты: бір жағынан, ол ағзаның калыпты әрекетін 
қиындатады, екінші жағынан - кемістіктің орнын толтыратын басқа 
функциялардың қарқынды жетілуіне жағдай жасайды. Л.С. 
Вығотский былай деп жазады: «Жалпыға бірдей бұл зац ағзаның 
биологиясына да, психологиясына да бірдей қатысты: кемістік 
минусы компенсация плюсіне айналады».

Психикалық функциялардың кемшілігі мен зақымдануларын 
компенсаңиялау тек жанама жолмен жүзеге асырылады. Жанама 
жолға жататындар - жүйеішілік қайта құрулар (жойылған 
функциялардың сау компоненттерін пайдалану) немесе жүйеаралық,
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мысалы, соқырлардың оптикалық заңдылықтарды меңгере алмауы 
сипап сезумен компенсацияланады (Брайль шрифті).

Л.С. Выготский баланың мәдени дамуының жанама жолынан 
емдік педагогиканың негізін көреді: «Кеміс баланың өзіндік дұрыс 
келбеті оның қандай да бір функциясының жоғалуынан 
қалыптаспайды, сол жоғалған функцияның бала дамуында жаңа бір 
құрылымдарды туғызатындығынан».

2- сураң. Баланың психикалың дамуының жалпы жэне 
арнайы заңдылықтары.

Баланың қалыпты дамуына қажет Г.М. Дульнев пен А.Р. 
Лурияның тркырымдаған негізгі 4 шартын бөліп алуға болады.

Бірінші, ең маңызды шарт - «ми мен оның қатпарларының 
дұрыс, қалыпты қызметі»; түрлі патогендік әсерлердің салдарынан 
туындаған патологиялық күйлер болса - тітіркендіргіш жэне 
тежелгіш процестердің дүрыс қатынасы бүзылады; түскен ақпаратты 
анализдеу мен синтездеудің күрделі формаларының жүзеге асуы 
қиындайды; адамның түрлі психикалық қызметтерінің түрлі 
аспектілеріне жауап беретін ми блоктарының өзара әрекеті 
бүзылады.

Екінші шарт - «баланың дене бітімінің қалыпты дамуы жэне 
сонымен байланысты жүмыс істеу қабілетінің, жүйке процестерінің 
дүрыс сақталуы».

Үшінші шарт - «баланың сыртқы ортамен дүрыс қарым- 
қатынасын қамтамасыз ететін сезім мүшелерінің қалыпты 
сақталуы».

Төртінші шарт -  балага отбасында, балабақшада жэне мектепте 
білім берудің жүйелілігі мен реттілігі. Балалардың психикалық, дене 
бітімі жэне әлеуметтік денсаулықтарын үнемі тексеріп отыратын 
түрлі қызметтердің (медициналық, психологиялық, білім берушілік, 
әлеуметтік) жасаған анализдері қазіргі кезде даму ауытқуы бар 
балалар мен жасөспірімдер саиының артып келе жатқандығын, ал 
барлық параметрлерге сай дені сау балалар санының керісінше 
азайып келе жатқандығын көрсетеді. Жоғарыда аталған 
мекемелердің берген мэліметтеріне сүйенсек, балалардың 70%-і 
өздерінің түрлі даму этаптарында арнайы психологиялық көмекті 
қажет етеді.

Л.С. Выготский, көрнекті психолог, дефектолог, әрі адамның 
психикалық даму теориясының мәдени-тарихи негізін қалаушы бола
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отырып, мынаны дәлелдейді: «Сау баланың өркениетке кірігіп өсуі, 
әдетте оның органикалық жетілу процестерімен біріккен тұтасіыкты 
көрсетеді. Дамудың екеуі де табиғи жэне мәдени -  бір-бірімен 
сэйкес келеді жэне тұтасып кетеді. Екі қатардағы өзгерістер те өзара 
кірігеді, нәтижесінде баланың жеке тұлғасының элеуметтік- 
биологиялық қалыптасуының біртұтас қатарын құрайды [16].

Факторлар деп қандайда бір белгінің өзгерістерін тудыратын, 
үнемі әсер ететін жағдайларды айтады. Клиникалық-психологиялық 
материалдарға сәйкес, психикалық функциялардың өрескел бұзылуы 
немесе жетілмеуі жұктіліктің бас кезіндегі эмбриогенезде, яғни, ми 
құрылымының интенсивті жасушалық дифференциациясында тұрлі 
зақымдаушы зиянды әсерлерден пайда болады.

Әсер ету уақытына қарай патогендік факторлар үшке бөлінеді: 
пренаталдық (тууға дейін); наталдық (туу кезінде); постнаталдық 
(туғаннан кейін, ерте сәбилік кезеңнен 3 жасқа дейін).

Есте болар жайт, ауытқулы дамудың себебін қарастыруда кез- 
келген біржақты көзқарас нағыз себептерді анықтауға жэне тиісті 
дамыту-түзету мақсатындағы психологиялық-педагогикалық 
жүйелерді құруға кедергі жасайды.

Психикалық функциялардыц жүйелік бүзылыстары деп түрлі 
жарақаттар мен сырқаттар факторларының нэтижесінде зақымдалған 
бір функцияның басқалармен байланысындағы және олардың даму 
сипатындағы ауытқушылықтарды айтамыз. Терминологиялық 
сөздіктерге сай эдебиеттерде мұндай бұзылыстар екіншілік 
ауытқулар деп аталады. «Жүйе» сөзі олардың пайда болу табиғатын 
атап көрсетін -  түрлі функциялар арасында әр алуан байланыстар. 
Бұзылған дамудың құрылымындағы біріншілік жэне екіншілік 
ауытқулар Л.С. Выготский теориясы екені белгілі. Оның көзқарасы 
бойынша, индивид мэдени-тарихи тэжірибені меңгеріп кана 
мазмұны тұтас осы тэжірибемен анықталатын сананың субъектісіне 
айналады. Соңғының қалыптасуы үшін тек ми механизмдері 
жеткіліксіз. Л.С. Выготскийдің айтуынша, оның формасы мен 
мазмұнына жауап беретін адам санасы құрылуының ерекше 
экстроцерабральді механизмін ұсынатын тэжірибемен алмасудың 
күрделі үрдісі талап етіледі. Экстроцеребральді механизмнің 
орталық бөлімі бала мен ересек адамның арасындағы қарым-қатынас 
жүйесі болып табылады.

Әрине, екіншілік бұзылыстардың негізгі механизмі психиканың 
түрлі компоненттерінің арасындағы функңияаралық
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байланыстардың бар болуымен негізделген. Бірақ осы 
байланыстардың өздерінің пайда болуы және өзгеруі кездейсоқ емес, 
олар сананың оптималді кұрылымының қалыптасуына багытталган 
жас ерекшелік даму үрдісімен анықталады. Сананың қүрылымы 
қалыптасқан түрде 2 негізі компоненттеріне -  сананың күнделікті 
жэне рефлекстік қабаттарынан қүралады. Біріншісі сыртқы әлем 
көрінісіне багытталган, екіншісі өзінің субъективті элеміне, ішке 
бағытталган. Л.С. Выготскийдің қалыптастыруында бүл қабаттар 
күнделікті өмір үшін сана жэне сапа үшін сана деп белгіленеді. 
Күнделікті қабатты қүраушы негізгі элементтер сананың сезімтал 
(сезгіштік) жэне биодинамикалық жасушалары болып табылады. 
Сезімтал жасуша перцептивті бейнелер мен олардың қасиеттерінің 
сенсорлы қорын қүрайды. Биодинамикалық жасуша заттык 
қозғалыстардың негізі болып іске асырылады.

Соның рефлексті қабаты 2 компоненттен түрады: мэн жэне 
мағына. Мэн сөзде көрінетін түсініктің мазмүны сияқты жиі 
дэлелденеді. Мэндерде тарихи тәжірибе жинақталған пішінде 
қарастырылады: олар адамның сөйлеу-ойлау эрекетімен
байланысты. Мағына -  бүл нақты бір адамның шынайы өмірімен 
байланысты мэннің ішкі жағы. Мағынаның ортасы эмоцияларда, 
қарым-қатынастарда, қүндылықтарда көрінеді. Күнделікті сананың 
шекарасында сезімтал жэне биодинамикалық жасушалар арасында 
байланыс бар. Сонымен қатар, мэн және мағына арасында да тығыз 
байланыс бар. Мэн үғындырылдырады, ал мағына білдіреді. 
Сонымен мэн жэне мағына нақты бейнелер мен іс-эрекеттердің мэні 
мен мағынасын білдіреді. Көптеген психикалық феномен 
арасындағы барлық алуан түрлі функцияаралық байланыстар 
жоғарыда айтылған сананың қүрылысымен анықталады. 
Байланыстардың бүзылуы бүл қүрылыстардың архитектоникасын 
зақымдайды [17, 41 б.].

Сезімтал жасушасының аймағында біріншілік бүзылушылықтар 
бәрінен бүрын биодинамикаға, төмен дәрежеде мэн мен мағына 
аймақтарына әсер етеді. Нэтижесінде сезімтал жасуша қызметі 
зақымдалады. Системогенез -  бүл қандай да бір функцияның 
бүзылысы онымен байланысты басқа функциялардың зақымдалуына 
әкелетін қүбылыс. Патогендік фактор әсері кезінде психиканың 
жақтары бүзылады. Сонымен қатар, біріншілік зақымдалумен 
байланысы жоқ функциялардың бүзылысы да байқалады. Сензитивті 
белсенділік кезінде компенсаторлы механизмдер жүмысының
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тиімділігі төмендейді, ал бұл барлык психиканың, оның барлық 
жақтарының толеранттылығының төмендеуіне әкеп соқтырады.

Бұл механизмнің нақты жэне затгың иллюстрациясы үшін түрлі 
психика дамуының түрлі кезеңдері мен фазаларының генетикалық 
үлгілері қолданылады. Арнайы психологияда көбінесе В.В. 
Ковалевтің, Г.К.Ушакованың колданылды. Бірақ Л.М. Веккердің 
үлгісі элде қайда тиімдірек.

Мүнда психикалық белсенділік тэртіптің оте қарапайым 
іүрлерін -  лакомоциялар жэне шектелген кеңістікте орын 
ауыстыруды реттейді. Лакомоторлық белсенділік дамудың 
жоғарырақ сатысы перцетивті-эмоциясына шығуға мүмкіндік 
береді. Осы деңгейде біртүтас заттардың көрінісін жэне олардың 
арасындағы қарапайым байланысты көру пайда болады. Мінез- 
құлықтың түрінде бұл манипуляциялары әрекеттің және қарапайым 
заттың қозғалыстардың пайда болуымен болады. Осымен олар 
психикалық дамудың келесі сатысына өтуғе мүмкіндік туғызады. 
Бұл эрекеттің біріккен формасын элеуметтік тэртіптің тууын 
реттеуге себеп беретін инсонаторлы интелектің деңгейі. 
Комуникативті-түрлендіруші тэртіп сөйлеу қалыптасуы, көрнекі- 
бейнелілік ойлау жэне сананың тууы тэн дамудың күрделенуі 
болады. Сөйлеу мен ойлаудың дамуы озінің тәртібінің реттелу 
тэсіліне көшу жүзеге асырылады. Әрекеттің саналылығы мен 
мақсатты багытталуы психикалық ұйымның өте күрделі -  сана мен 
қатынастың субъектісі ретінде жеке тұлғаның қалыптасуына экеп 
соқтырады. Сонымен қатар, абстрактылы ойлаудың дамуы тән.
I Ісихикалық интеграцияның тұлғалық деңгейі элеуметтік эрекеттің 
пайда болуына ықпал етіп, оны ерекше формаға жасап, эрекет 
сапалы іс сияқты, ол өзінің басқаларға, өз-өзіне және барлық қоғамға 
деген қарым-қатынасын бекітіп, адамды қасиеттілік актісі бойынша 
анықтау. Мүндай әрекеттің адамгершілік формасын реттеу 
психикалық дамудың жоғарғы деңгейі - өзін-өзі түсінуге экеледі. Бұл 
әрекет түрінің өзгеруіне жэне реттеудің пайда болуына мүмкіндік 
туғызады. Өзіне психикалық сыртқы мінез-құлық белсенділіғінің 
барлық қабаттарын бағындырады.

Жоғарыда айтылғандай, баланың психикалык дамуының 
шешуші кілтінің бірі қатынас үрдісі. Осы қарым-қатынаста ересек 
адам балаға мэдени-тарихи тэжірибені табыс етеді. Мэдени-тарихи 
тэжірибені игеру адам санасының қалыптасу үрдісінің маңызын 
құрайды. Кез келген біріншілік бүзылыс түрлі дәрежеде, түрлі



жақтан қарым-қатынасты, тәжірнбені беру үрдісін қиындату арқылы 
психогенез процесін бэсеңдетеді.

Жоғары психикалық функциялар өздерінің қалыптасу үрдісінде 
екі фазада интерпсихикалық және интропсихикалық фазаларда өтеді. 
Біріншісіне, функция белгілі бір уақыт бөліп балаға түтастай тэн 
болмайды, бөлінген түрде болады. Оның бір элементтерін ересек 
адамдар іске асырады, ал басқаларын бала орындайды. Мүндай 
түрде функция өте көп уақытта баланың барлық элементтерді 
толығымен меңгергенше болады. Осы кезеңді өткен соң ғана ол 
баланың ішкі бүйымына айналып, яғни интропсихикалық фазаға 
енеді.

Коммуникативтік механизм әрекет дамуына түрлі бүзылыс 
түрлері бар балалармен жас өспірімдердің эмоционалды-ерік 
саласындағы бір типті бүзылыстардың қалыптасуымен түсіндіріледі.

Әрекеттік механизм жүйелілік ауытқушылықтардың 
қалыптасуы. Психика оның ішкі жоспарын қүрай отырып, сыртқы 
заттық әрекеттің ерекше реттеушісі рөлінде жүреді. Сондықтан да 
психикалық даму үрдісінің бүзылуы заттың қимыл жэне әрекеттің 
түрлі түрлерінің, психомоториканың қалыптасуының артта қалуына 
әкеледі.

Балада ақыл-ой эрекеті автомотизация жэне қысқару мөлшері 
бойынша біртіндеп сыртқы жоспардан ішкі жоспарға көшетін 
сыртқы заттық операцияларга сүйеніп қалыптасады. Моторлы 
аймақта эр алуан бүзылыстардың болуы ақыл-ой әрекетінің 
қалыптасуына жағымсыз әсер етеді.

Коптеген дизонтогенетикалық көріністерге алуан түрлі сөйлеу 
бүзылыстары тән. Сөйлеу қатынас жэне таным қүралы ретінде ғана 
емес, белсенділіктің реттеушісі үшін маңызды рөл атқаратын жоғары 
психикалық функция қүрылысының элементі болып табылады.

Ең соңғы қарастырылатын механизм -  депривациялық. 
Дамуында ауытқушылығы бар балалардың көбінің өзіндік өмір 
жағдайлары депривациялардың бірнеше түрлерінің әсер етуімен 
сипатталады. Олардың арасында біріншілік немесе клиникалық 
бүзылыстар көру, есту, сөйлеу жэне қозғалыс белсенділігінің 
кемістіктерімен байланысты.
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3 - сұрақ Арнайы психологияда даму деңгейлери
,/(ііюптогенездің психологиялық параметрлері

«Дизонтогенез» терминін клиникалык медицина өкілдері 
(нілалық шақта ағзаның морфофункционалдық жүйелері әлі 
жетілмеген кезінде пайда болатын қалыпты онтогенездің бұзылу 
түрлерін атау мақсатында енгізген.

1927 жылы Швальбе алғаш рет ағза құрылымының қүрсақтағы 
кезіндегі қалыптасу ауытқуларын белгілеу үшін «дизонтогенез» 
терминін қолданды. Кейінірек бүл терминмен онтогенездегі түрлі 
бүзылулар, оның ішінде, ағзаның морфологиялық жүйелері 
жетілмеген, өте ерте постнатальдық кезеңдегі бүзылулардың 
барлығы аталатын болды. Бүған дейін арнайы психолоғия мен 
арнайы педагогикада үзақ уақытқа дейін «даму аномалиясы», яғни 
даму ауытқуы деген термин қолданылып келді, дефектологияның 
пайда болу кезеңінде «дефективті балалар», яғни кеміс балалар 
термині қолданылды. Соңғы жылдары субъект-объект 
иедагогикасынан субъект-субъект педагогикасына ауысуға 
байланысты бүкіл әлемде даму кемістігі бар балаларды атайтын 
гуманды термин қарастырылды.

Балада пайда болатын дизонтогенез типтеріне эсер етуші 
(|)акторларды клиницистер Г.Е. Сухарева мен М.С. Певзнердің 
мэлімдемелерімен және қазіргі заманғы нейропсихология 
саласындағы зерттеулерге (В.В. Лебединский, Э.Г. Симерницкая,
А.В. Семенович т.б.) сәйкес қарастырган абзал:

1) зақымдаушы өкілдердің эсер ету уақыты мен мерзімі (жасқа
сай);

2) олардың этиологиясы;
3) ауыру процесінің таралуы -  патогендік әсердің локалдылығы 

немесе жүйелілігі;
4) функция аралық байланыстардың бүзылу деңгейі.
Бүл дизонтогенездің параметрлері, енді оларды кеңірек 

қарастырайық.
Дизонтогенездің жасқа сай шарттылығы. Баланың жеке дамуы 

барысында оның жетілмеген құрылымы және өсу мен даму қоры 
арасында үнемі күрес болады. Бірінші немесе екінші фактордың әсер 
ету күшіне қарай бір жағдайларда анағұрлым тұрақты патологиялық 
өзгерістер күтуге болады, ал екінші бір жағдайларда жеңілірек жэне 
коррекциялық-педагогикалық ықпалдар мен түзетілетін (Л.С. 
Выготский, Г.Е. Сухарева, Г. Гельниц) өзгерістер болады. Балалық
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шақтың сыртқы қауіпке ең сезімтал кезеңдері - 3 жасқа дейінгі 
агзаның «алгашқы жетілмеген» кезі, сондай-ақ, пубертат кезеңіндегі 
ағзаның қайта кұрылу кезі. Бір айырмасы, бұл кезеңде баланың 
гармониялық түрде қалыптасып қалған жүйелері «ересектерше» 
қызмет жасауға қайта қүрыла бастайды, өзінің тепе- теңдік күйін 
уақытша жоғалтады [18].

Балалардың жүйкелік-психикалық реакңияларының деңгейлері 
клиникалық-психологиялық материалдар бойынша, психикалық 
функциялардың орескел жетілмеулері ми қүрылымының қарқынды 
жасушалық дифференциациясы кезінде (эмбриогенездің ерте кезеңі, 
жүктіліктің бірінші триместрі) эсер еткен зиянды күштерден 
болатындығы белгілі.

Ерте мектепке дейінгі жэне бастауыш мектеп жасы кезеңіндегі 
(3-11 жас аралығы) бала ағзасы күшті, эрі түзелмейтін ауытқуларға 
төтеп бере алатын мықты жүйені қүрайды.

Бірақ эрбір жас кезеңі патогеннің әсерету жагдайларына 
реакция жасауға өзінің ізін қалдырып отырады. Бүл балалар мен 
жасөспірімдердің түрлі патогендік әсер ететін жүйкелік- 
психикалық реакцияларының деңгейлері:

- сомато-вегетативтік (туғаннан 3 жасқа дейін) - ағзаның 
барлық жүйелерінің жетілмеуінен осы жаста кез келген патогендік 
эсерлерге жалпы жэне вегетативтік қозғыштық,дене қызуының 
көтерілуі, үйқы мен тәбеттің, ас қорыту жүйесінің бүзылуы тэрізді 
сомато-вегетативтік реакциялар кешенімен жауап береді;

- психомоторлық (4-7 жас) - мидың қыртыстарындағы қимыл- 
қозғалыс анализаторы бөліктерінің қарқынды түрде қалыптасуы, 
оның ішінде, мидың маңдай бөліктері бүл жүйені түрлі генезді 
гипердинамикалық бүзылуларға (психомоторлық қозғыштық, 
тартылулар, түтығу, үрейлену) сезімтал етеді. Психогендік 
факторлардың рөлі артады - отбасындағы жағымсыз, жанды 
жаралайтын қарым-қатынастар, бала-бақшаларға үйренуге деген 
реакциялар, жағымсыз түлғааралық қатынастар;

- аффективтік (7-12 жас) -  кез-келген зияндылыққа бала 
аффективті компонентпен - аутизациядан бастап, агрессия;

- невротикалық, аффективті қозғыштыққа дейін баратын 
реакциялармен жауап береді;

- эмоционалдық-идеаторлық (12-16 жас) -  пубертаттыққа 
дейінгі жэне пубертаттық кезеңдегі жетекші әсерлер. Патологиялық 
қиялмен, аса қүнды қызығушылықтармен, аса қүнды ипохондриялық
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идеялармен (кұбыжыктықка күмэндану сияқты идеялар, мысалы: 
дисморфофобия, жүйке анорексиясы), психогендік қарсылық 
реакцияларымен, оппозициямен, эмансипациямен сипатталады.

Жоғарыда санамаланған реакциялар кез келген 
іияндылыкка қалыпты дамудағы балалардың реакция жасауының 
асқынған түрі болып есептеледі.

4-сүрақ. Психикальщ даму бузылыстарының түрлери
Ауытқулы дамудың алғашқы ғылыми технологияларының бірі 

ретінде Л.С. Выготский үсынған классификацияны есептеуге 
болады. Ол негізгі үш кемістік: қабылдаушы мүшелердің жетілмеуі 
немесе зақымдануы (соқырлық, саңыраулық, соқыр-саңыраулық), 
жауаи беруші аппараттың кемшілігі немесе зақымдануы (мүгедек) 
және орталық жүйке жүйесінің кемістігі немесе зақымдануы 
(кемақылдық). Қазіргі кездегі психикалық дизонтогенез түрлерінің 
ісең таралған классификациясы В.В. Лебединский үсынған
іслассификация, ол исихикалық дизонтогенезді классификациялауы 
келесі нүсқаларға ажыратылады:

I  топца ретардация типіндегі ауытқулар мен жетілу 
дисфункциясы жатады:

Жетілмей қалу -  мидың ерте кезеңдегі органикалық 
зақымдануы нәтижесінде барлық функциялар дамуындағы жалпы 
жетіспеушілік (ең алдымен-үлкен жартышарлар қабығында). 
Зақымданудың тегі түқым қуалау болуы мүмкін (эндогендік) немесе 
қүрсақтағы кезеңде, туу кезінде, ерте жаста әсер ететін сыртқы 
(экзогендік) факторлар нәтижесінде болуы мүмкін. Жетілмей 
қалудың көрнекті мысалы ретінде кемақылдықтың кең таралған 
түрі-олигофренияны алуға болады.

Тежелген даму -  танымдық жэне эмоционалдық салалардың 
қалыптасу қарқынының баяулығы, ерте жас кезеңдеріндегі деңгейде 
уақытша түрақтап қалуы. Тежелген психикалык даму генетикалық 
факторлардың, үзақ уақыттық науқастардың, тәрбиедегі жағымсыз 
жағдайлардың салдарынан болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
эмоционалдық саланың даму тежелуі инфантилизмның түрлі 
формаларында көрінеді.

II топқа зақымдану типіндегі ауытқулар жатады:
Закымданған даму — органикалық деменция — ерте сәбилік

кезеңнің аяғында немесе 3-жастан кейін болған мидың аумақты 
жарақаттары, нейроинфекциялар, түқым қуалайтын дегенеративтік

29



Ш

науқастар салдарынан психикалық дамудағы зақымданулар түрінде 
кездеседі. Көптеген жағдайларда органикалық деменция 
прогрессивтік сипатқа ие.

Дефипитарлық даму -  жеке анализаторлар жүйесінің ауыр 
зақымдануларымен байланысты: көру, есту, сойлеу, тірек-қимыл 
аппараты. Анализаторлардың бірінші кемістігі психикалық дамуды 
түтас тежейтін функциялардың жетілмей калуына әкеп соқтырады. 
Осылайша, көру қабілетінің зақымдануы сөйлеу мен әрекет 
арасындағы координацияның жетілмей қалуын туғызады. Баланың 
психикалық дамуын болжау белгілі бір функцияның зақымдану 
тереңдігіне байланысты. Бірақ шешуші маңызға интеллектуалдық 
саланың, басқа да сенсорлық жэне реттегіш жүйелердің сау сақталып 
қалуы ие.

III тоща асинхрония типіндегі және эмоциональды -  ерік- 
жігер бүзылулары ауытқулар жатады:

Бурмаланған даму -  жалпы жетілмеу, тежелеу, зақымдана жэне 
тез даму күйлерінің күрделі түрде қабаттасқан эр түрлі нүсқалары. 
Бұрмаланған дамудың себептері кейбір процессуалдық тұқым 
қуалаушылық аурулар, мысалы, шизофрения, туа біткен зат алмасу 
процесінің кемшілігі болып саналады. Оның анағұрлым көрнекті 
моделі -  ерте жастағы балалар аутизмі.

Дисгармониялык даму -  эмоциональды-ерік саласыныц 
қалыптасуындағы зақымданулармен байланысты. Оған 
психопатиялар мен тәрбиедегі теріс, жағымсыз жағдайлар 
салдарынан пайда болатын жеке-тұлғалық даму патологиясы 
жатады.

Күрделі кемістік дегеніміз - екі немесе одан да көп даму 
бұзылуы. Күрделі даму бұзылулары ағзаның әр түрлі жүйелерінің 
зақымдануымен байланысты. Бүл көру кемістігі мен БЦСА немесе 
көру мен есту кемістігі, саңыраулық пен БЦСА, әйтпесе үш кемістік 
бірден қабаттасуы т.б. түрінде болуы мүмкін. Бірнеше функцияның 
бірден зақымдануы асқынған кемістік деп аталады. Күрделі 
кемістікті ерте диагностикадан өткізу өте маңызды болып саналады. 
Себебі күрделі кемістік дамуы түқым қуалау арқылы немесе 
экзогендік факторлардың әсерінен болуы мүмкін.

Күрделі кемістік этиологиясының бірнеше нұсқаларын 
қарастыруға болады [19, 123 б.]:

1. Бір кемістік - генетикалық, ал екіншісі - экзогендік 
факторлардың эсерінен болады. Мысалы, баланың көру нашарлығы



ішасынан беріледі, ал қимыл-қозғалыс бұзылуы туу кезіндегі немесе 
одан кейін алган жарақаттардың эсері болуы мумкін.

2. Екі кемістіктің де тегі генетикалык болып келеді. Бірақ олар 
озара байланысты емес. Мысалы, баланың көру қабілетінің 
машарлыгы экесінен беріледі, ал есту қабілетінің нашарлығы 
інсшесінен беріледі.

3. Әр кемістік экзогендік факторлардың салдарынан пайда 
болады. Мысалы, скарлатина ауруынан кейін баланың есту қабілеті 
юмендейді, ал қимыл-қозгалыс қиындыгы омыртқаның жарақаттану 
иэтижесінде болады.

4. Екі кемістік те туқым қуалау синдромының көрінісі.
5. Екі кемістік те бір ғана экзогендік эсерлердің нәтижесінде 

пайда болған [20].
Күрделі кемістіктің соңғы екі нусқасы (экзогендік немесе 

і үқымқуалау арқылы берілген) қазіргі кезде ең көп зерттеліп 
қарастырылғаны болып саналады. Булар күрделі кемістіктің, тіпті 
бірнеше кемістіктің түпкі себебі болуы ықтимал. Көп түрлі 
кемістіктер тобында балаларда туа біткен патологиялардың түрлері, 
яғни тегі генетикалық патологиялар басым болып келеді. Күрделі 
кемістіктер ретінде хромосомдық синдромдар сирек кездеседі. Тегі 
хромосомдық күрделі кемістікке айқын мысал - Даун синдромы. Бул 
хромосомдық аурулар қатарына жатады. Мундай науқасқа 
шалдыққан балалардың 70%-да кемақылдықтан басқа есту кемістігі, 
40%-да көру кемістігі жиі кездеседі. Ал қалған 30%-да есту жэне 
кору кемістігі қабат, онымен бірге кемақылдық дәрежесі болады 
[21].

Күрделі сенсорлық кемістігі бар балалардың психикалық дамуы 
озіндік ерекшеліктерімен көзге түседі. Жалпы психикалық даму 
олардың қалыпты сақталған интеллектуалдық жэне сенсорлық 
мүмкіндіктеріне сүйенеді (иіс сезу, вибрациялық жэне 
кинестетикалық сезім). Туа біткен соқыр-саңырау балалардың 
танымдық даму қабілетін бақылағанда олардың иіскеп сезу жэне 
сипап сезу мүмкіндіктерінің өте жоғары екендігі анықталған. Егер 
оларға дер уақытында жэне дүрыс көмек көрсетілсе, отыру, үстау, 
жүру, кеңістікте қозғалу, турмыстық іс-эрекеттерге үйрену т.б. 
машықтанады. Олар бала кезінен-ақ ойыншықпен ойнауды, киінуді 
өздігінен орындай алады, бөлмеде еркін қозғалады. Күрделі кемістігі 
бар балалардың түйсігі мен қабылдау қабілеттері де озіндік 
ерекшеліктермен дамитыны белгілі.
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3 ТАҚЫРЫП. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ КЛИНИКАЛЫҚ 
ПСИХОЛОГИЯНЫҢ БІР САЛАСЫ РЕТІНДЕ

Жоспар:
1 .Нейропсихологияның теориячъщ негіздері және 

практикачьщ маңызы
2. Ми жүмысының кұрылымдық-қызметтік принциптері
3. А.Р.Лурияның мидың құрылымдық-қызметтік блогы 

түжырымдамасы

1 - сүрақ. Нейропсихологияның теориялық
негіздері және практикалық маңызы.
Нейропсихология -  мидың локалды зақымдануын көрсететін 

материалдар негізінде ми механизмдерінің психикалық 
үдерістерін зерттейтін психология, медицина (неврология 
нейрохирургия) жэне физиология ғылымдарының тоғысуынан 
пайда болатын психология ғылымдарының бір саласы. 
Нейропсихологияның әртүрлі мэселелерін зерттеуде А.Р. Лурия 
мен оның шәкірттері 50 жыл бойы көп еңбек сіңірді. 40-50 жж. 
нейропсихологияның жеке ғылым ретінде қалыптасуына мынадай 
бірқатар себептер әсерін тигізді [22]:

біріншіден, жаңа физиологиялық теорнялар 
(П.К.Анохинның қызметтік жүйе теориясы және Н.А. 
Бернштейнның көпдеңгейлі қозғалыс қүрылымының
түжырымдамасы). П.К. Анохинның үсынған жоғары дәрежелі 
психикалық қызметке жүйелі козқарас идеясы және
Н.А.Бернштейнның жасаған қозғалыстың түрақты және ауыспалы 
компоненттері туралы түсінігі А.Р.Лурияның теориялық 
түсініктердің негіздеріне сүйенеді, олар осы жағдайларды адамның 
жоғары дәрежелі психикалық қызметінің жүйелі динамикалық 
локализация теориясының қалыптасуына қолданды;

екіншіден, Л.С. . Выготскийдің жоғары дэрежелі 
психикалық қызметтің мэдени-тарихи даму түжырымдамасының 
пайда болуы. Л.С.Выготский қалыптастырған принциптер А.Р. 
Лурия мен оның әріптестері жүргізген мақсатқа сай бағытталган 
коп жылдық зерттеулерінің бастамасы болды. Л.С.Выготскийдің 
зерттеулері эртүрлі психикалық үдерістердің жүйелік қүрылымын 
зерттеудің гылымн негіздеріне жэне мидың локалды зақымдануы
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кезінде бұзылған пеихикалық қызметтердің орнын толтыру 
мүмкіндіктерін қалыптастыруға сүйенеді;

үшіншіден, неврология, нейрохирургия мен 
па гопсихологияның жетістіктері. ¥лы Отан соғысы жылдарында 
миынан зақым алғандардың саны көп болуына байланысты, 
тсориялық зерттеулерге клиникалық тексеру жүргізуге мүмкіндігі 
гуды. Б.В. Зейгарник өзінің әріптестерімен бірге мидың табиғи 
жолмен зақымдануы кезінде ойлау үдерістері мен күйзеліс 
орісінің патологиясын зерттей отырып, нейропсихологияның 
дамуына зор үлес қосты.

Бірнеше гылыми пәндердің тоғысуынан қүралған 
пейропсихология гылымның жеке бір саласы ретінде психикалық 
іс-эрекетті жүзеге асыруда мидың жеке жүйелерінің маңызын 
зерттеуді көздеді. Нейропсихологияның негізгі мақсаттарын атап 
отуге болады:

1. Мидың локалды зақымдануы кезінде психикалық 
үдерістердің өзгеруін зерттеу.

2. Әртүрлі психикалық үдерістердің жалпы қүрылымын 
анықтауға мүмкіндік беретін нейропсихологиялық талдау 
жүргізу.

3. Мидың зақымдану ошағын ертерек диагностикалау.
Нейропсихологияның мынандай эдістемелік негіздерін

қарастыруға қолданылатын әдістердің эртүрлілігіне қарай оларды 
екі топқа бөлуге болады:

Біріншісіне -  негізгі теориялық білім көмегімен алынған 
әдістерді, ал екіншісіне -  нейропсихологтардың іс жүзінде 
қолданатын эдістерін жатқызуға болады.

Бірінші топқа келсек, мүнда салыстырмалы-анатомиялық 
зерттеу эдісі, тітіркендіру әдісі жэне бүзу эдісі бар [23, 42 б.].

Салыстырмалы-анатомиялық зерттеу әдісі -  жануарлардың 
өмір сүру тәсілдері мен мінез-қүлығының, олардың жүйке 
жүйесінің қүрылыс ерекшеліктеріне тэуелділігін анықтауға 
мүмкіндік береді. Осы эдістің комегімен мидың жүмыс 
принңиптері, сондай-ақ үлкен жарты шар қыртысының қүрылысы 
анықталды, бірақ олардың қүрылымының қызметін зерттеу 
қиындық тудырған болатын. Тітіркендіру эдісі миға әсер ету 
нэтижесінде жоғары дәрежелі психикалық қызметтің 
ерекшеліктерін талдауды шамалайды. Сол себепті мига эртүрлі 
жағдайда, яғни тікелей, жанама жэне жекелеген нейрондарды
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тітіркендіру арқылы әсер етуге болады. Біріншісі электрлік 
тоқтың комегімен немесе механикалық жолмен ми қыртысының 
жекелеген бөліктеріне тікелей эсер етуді коздейді. 1871 жылы 
Фрич жэне Гитңик осы әдіспен иттің моторлы аймагын 
анықтады, Ч. Шерингтон (1903) маймьшга тәжірибе жасады, ал
В. Пенфилд адамға бірінші рет осы әдісті қолданды.

Алайда мига тікелей эсер етуге, эсіресе адамға қатысты 
бірқатар шектеулер қойылған. Сол себепті ми қыртысын тікелей 
тітіркендіру немесе жанама әсер ету арқылы мидың қызметін 
табиғи жолмен зерттеу кажеттілігі пайда болды. Бұл әдіс осы 
сияқты табиғи факторлардың әсер етуі нэтижесінде мидың 
белгілі бір бөлігінің электрлік белсенділігі өзгерісін анықтауды 
көздейді. Электроэнцефалорамма спектрінде ыргақтардың 
өзгерісін тіркеу біршама кеңінен таралған эдіс болып табылады, 
ол белгілі бір сыртқы эсерлерге жауап беру кезінде туындайтын 
потенциалдарды тіркейді. Эксперименталды нейрофизнологияның 
одан эрі дамуы жекелеген нейрондардың белсенділігін зерттеуге 
мүмкіндік берді. Алайда нейропсихологияның мидың механизмі 
туралы гылым ретінде қалыптасуына бүзу әдісі (өшу эдісі) 
басты рөл атқарды. Бүл эдіс арқылы жануар миының белгілі бір 
аймагының бүзылуын және оның мінез-қүлқындағы 
ерекшеліктерін бақылауға болады. Ал адамга келсек, бүл эдіс 
арқылы нейрохирургиялық операциядан кейінгі немесе ми 
болімдері зақымданған ауруларды бақылауга болады. Мидың 
жеке бөлімдері жүмысының қайтымды жэне қайтымсыз бүзылуы 
байқалуы мүмкін. Қайтымды бүзылыстар мидың жеке 
бөлімдерінің уақытша өшуімен байланысты, соның нэтижесінде 
мына қызметтер қалпына келеді, яғни 25 градустан төмен 
суықтық нейрондар белсенділігін тоқтатуға алып келеді, үйқы 
салтамырына арнайы препараттың енуін жэне тиісті ми 
сыңарының өшуін шамалайтын Вада әдісі [24].

Жоғарыда аталған барлық эдістер нейропсихологияға 
негізделген негізгі мэліметтерді алуға мүмкіндік берді, 
сондықтан да оларды ғылыми зерттеулер әдісіне жатқызуға 
болады. Нейропсихологтар өздерінің практикалық іс-эрекетінде 
А.Р. Лурия үсынған «синдромдық талдау» эдісін немесе басқаша 
«Луриялық эдіс батареясын» қолданады. А.Р. Лурия батареяға 
біріккен бірқатар тесттерді іріктеп алды, олар барлық негізгі 
жоғары дәрежелі психикалық қызметтердің жағдайын (олардың
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олшемдері бойынша) бағалауға көмектеседі. Бұл әдістемелер осы 
олшемдерді қамтитын барлық ми құрылымдарына бағытталған 
)коііс мидың зақымдану аймағын анықтауға мүмкіндік береді. 
( )сы эдістер клиникалық нейроисихологиялық диагностиканың 
исгізгі құралы бола отырып, эртүрлі таным үдерістерінің және 
пурудың сөйлеу, ойлау, жазу жэне санау, ес сияқты жеке мінез- 
қүлқын зерттейді. Нейропсихологиялық эдістерді қолданудың 
арнайы саласын мектеп дезадаптациясы мэселесі қүрайды. 
Синдромдық талдау эдісінің көмегімен нашар оқитын балаларда 
ми дисфункциясының бар-жогын анықтауға болады [25, 33 б.].

Нейропсихологияның салыстырмалы жас ғылым екеніне 
қарамастан, казіргі кезде өз міндеттерімен ерекшеленетін 
бірнеше бағыттары пайда болды. Бүл барлық бағыттар 
психикалық үдерістердің ми механиздерін зерттеуден түратын 
жалпы теориялық түсініктер мен жалпы негізгі мақсаттарды 
біріктіреді. Е.Д. Хомская мына бағыттарды ажыратады:

1 .Клиникалық нейропсихология -  мидың локалды 
зақымданулары бар ауруларды зерттеумен айналысады. Негізгі 
міндеті -  мидың локалды зақымдануы кезіндегі 
нейропсихологиялық синдромдарды зерттеу. Бүл саладағы 
зерттеулердің диагностикасы, ауруларды емдеу, қайта қалпына 
келу жэне алдағы тағдырын болжау мүмкіндіктері туралы 
нсихологиялық қорытынды дайындау үшін үлкен практикалық 
маңызы бар. Негізгі эдіс клиникалық нейропсихологиялық 
зерттеу болып табылады. Қазіргі таңда клиникалық
нейропсихологияда мидың оң жақ сыңарының зақымдалуына, 
сыңараралық өзара эрекет кемістіктеріне, мидың терең 
қүрылымының зақымдалуына байланысты синдромдарды
зерттейді. Бүл бағыттың одан әрі дамуы мидың локалды 
зақымдануын диагностикалаудың заманауи әдістерінің дамуымен 
байланысты. Эксперименталды нейропсихология (танымдық
үдерістердің нейропсихологиясы). Негізгі міндеті -  мидың 
локалды зақымдануы кезіндегі психикалық үдерістердің эр түрлі 
формада бүзылуын эксперименталды зерттеу. А.Р. Лурия мен 
оның шәкірттері еңбектерінің арқасында ес пен сөйлеу көбірек 
зерттелген. Олар сөйлеу іс-әрекетін күрделі қызметтік жүйе 
ретінде қарастырып, афазия классификациясын жасады, есті 
үйымдастыру туралы түсінікті едәуір толықтырды. Қазіргі кезде 
локализациясы бойынша эртүрлі ми зақымданулары кезіндегі
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танымдық үдерістердің жэне эмоционалдық-жеке тұлғалық 
ортаның бүзылу ерекшеліктерін зерттеу жүргізілуде [26].

2.Реабилитациялық нейропсихология. Бүл багыттың негізгі 
міндеті -  мидың локалды зақымдануы кезіндегі жоғары дэрежелі 
психикалық қызметтерді қалпына келтіру. Сөйлеуді қалпына 
келтіру принциптері мен эдістері неғүрлым жете зерттелген. Бүл 
саланы зерттеу Үлы Отан согысы жылдарында басталды (А.Р. 
Лурия, А.В. Запорожец, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев). 
Зақымдалған қызметтік жүйені қайта құру есебінен күрделі 
психикалық қызметтің қалпына келуі мүмкін деген пікірге 
сүйене отырып, жоғары дәрежелі психикалық қызметтің қалпына 
келуінің ғылыми негізделген эдістері ұсынылды. Нэтижесінде 
зақымдалған қызмет психикалық күралдардың жаңа 
жиынтығының көмегімен жұмыс істей бастайды. Қазіргі кезде 
нейропсихологтар қызметінің саласына инсульт, эртүрлі ми 
жарақаттары, т.б. болған аурулар кіреді. Сөйлеуді қалпына 
келтірудің жаңа эдістері, аудиовизуалды эдістер, топтық, аурудың 
эмоционалдық-жеке тұлғалық ортасына әсер ететін жаңа эдістер 
жасалуда.

З.Экологиялық нейропсихология психикалық қызметтер мен 
эмоционалдық-жеке тұлғалық орта жағдайына эртүрлі қолайсыз 
эколоғиялық факторлардың эсерін нейропсихология тұрғысынан 
бағалайды. Бұл бағыт Чернобыль апатынан кейін дами бастады 
жэне қоршаған ортаның үнемі ластануы жағдайында бұл 
зерттеулер өзекті мэселеге айнала бермек [27, 16 6.].

4.Даму нейропсихологиясы. Міндеті -  мидың даму 
заңдылықтарын анықтау. Н.Н. Корсакова мен оның серіктес 
авторлары мидың локалды зақымдануын диагностикалау үшін 
және балалардағы ең төмен деңғейдегі ми дисфункциясын 
диагностикалау үшін маңызды, сондықтан онтогенездің эртүрлі 
кезеңдерінде мидың бір бөлігінің зақымдануы эртүрлі пайда 
болады деп атап көрсеткен. Жеке қызметтік жүйенің (соның 
ішінде сөйлеу) жеткіліксіз нэтижелілігі бала онтогенезінің 
қызметтік жүйесі қалыптасуының аяқталмауына экелетін жеке 
ерекшеліктерінің, сонымен қатар ми аймақтарының әрқилы 
жетілуінен көрінетін бала миы морфогенезінің өзгешелігі 
эсерінен туындауы мүмкін. Соңғы жылдары балалар
нейропсихологиясы жеке сала болып бөлініп шықты. Бұл бала 
миының локалды зақымданулары кезіндегі психикалық
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км шеттердің бұзылу өзгешелігін зерттейтін нейропсихологияның 
жаңа бағыты. Бұл саладағы зерттеулер жоғары дәрежелі 
нсихикалық қызметтердің локализациясы заңдылықтарын 
ішықтауға, сондай-ақ жасқа байланысты зақымдалу ошағы 
локализациясының психикалық қызметтерге әсерін талдауға 
мүмкіндік береді. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың ең 
іоменгі деңгейдегі ми дисфункциясына байланысты оқуда 
ксздесетін қиындықтарына нейропсихологиялық талдау жасауға 
үлкен көңіл бөлінеді, ол осы жас кезеңіне сай келмейтін 
психиканың қызметтік жүйелерінің өзгеше қалыптасуына алып 
кследі. Нейропсихологиялық диагностика онтогенездегі 
психикалық қызметтермен ми байланыстарының заңдылықтарын 
гүсінуге жэне қандай да бір қызметтердің даму деңгейі мен 
карқынындағы ми ауытқуларының детерминанттарын анықтауға 
мүмкіндік береді [28].

5.Нейропсихологиядағы психофизиологиялық бағыт -  бүл 
жоғары дәрежелі психикалық қызметтердің бұзылуының 
физиологиялық механизмдерін зерттейтін бағыт. Ол зерттеу 
эдістерін (электроэнңефалография, окулография, миография, т.б.) 
кеңінен қолдана отырып, психофизиологиямен тығыз байланыста 
дамиды.

Нейроисихология практика сұраныстарының арқасында 
калыптасты, бірінші кезекте мидың локалды зақымдануын 
диагностикалау қажеттілігі және бұзылған психикалық 
кызметтердің қалпына келу мәселесі тұрды. Нейропсихологияны 
іс жүзінде қолданудың диагностикалық, реабилитациялық жэне 
нейропсихологиялық сияқты бағыттар бұрынғыдай өзекті мэселе 
болып қала береді.

Диагностикалық бағыттың мақсаты мидың зақымдалған 
аймағын анықтау үшін эртүрлі нейропсихологиялық зерттеу 
эдістерін іс жүзінде қолдану жэне жоғары дәрежелі психикалық 
қызметтердің операцияға дейінгі жэне одан кейінгі кезеңдегі 
жағдайының динамикасын бағалау болып табылады. Бұл 
әдістерді жарақаттанған жэне ісік шалған мидың зақымдалу 
материалы негізінде А.Р. Лурия ойлап тапқан болатын, бірақ 
оларды көбінесе инсульттерді емдеу ауруханасында мидың басқа 
да зақымдану түрлерін зерттеу үшін де қолданады. Соңғы 
жылдары мидың локалды зақымдалуын диағностикалаудың 
техникалық құралдарын дамыту әртүрлі диагностикалық шаралар
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жүйесіндегі нейропснхологиялық диагностикалаудың орнын 
өзгертті. Қандай да бір симптомдар ерте пайда болып, кеш 
жойылатын мидың қызметтік жағдайында көрінетін 
нейропсихологиялық синдромдар болгандықтан, олар жоғары 
дәрежелі психикалық қызметтердің операцияға дейінгі және одан 
кейінгі кезеңдегі жағдайының динамикасын бағалау үшін жиі 
қолданылады. Одан басқа бүл әдістерді нейрохирургиялық 
операциядан өткен ауруларды дэрі арқылы емдеу кезінде 
бақылау үшін қолданады.

Реабилитациялық бағыт бүзылған жоғары дәрежелі 
психикалық қызметтерді, сөйлеуді, зияткерлік жэне 
амнестикалық іс-эрекеттерді қалпына келтіретін
нейропсихологияның эдістерін іс жүзінде қолдану болып 
табылады.

Қазіргі кезде сау адамды зерттеу кезінде, мысалы, 
сыңараралық асимметрияны зерттегенде нейропсихологиялық 
әдісті қолдану кеңінен дами бастады.

2 - сұрақ. Ми жұмысының қүрылымдыц-цызметтік
принциптері

XIX ғ. басында-ақ Ф.Галль ми біртекті емес, сүр (қыртыс 
пен қыртысасты жасушалар) жэне ақ заттардан (өткізгіш 
талшықтар) түратынын тапты, бірақ осы деректерге тиісті назар 
аудармады. Тек 1863 ж. Киевтік физиолог Бец бүлшықеттермен 
байланысқан үлкен пирамидтік жасушаларды жэне сезім 
мүшелерімен байланысқан түйіршікті жасушаларды анықтаған. 
Ми жасушаларының құрылысы эртүрлі екендігі жэне эртүрлі 
қызметтерді орындайтыны дәлелденді. Ми қыртысы жоғары 
бағытталған жүйке жасушаларынан, олардың өсінділерінен, 
афферентті жэне эфферентті жүйке талшықтарының түйіндерінен 
жэне нейроглия жасушаларынан құралған ми сыңарларын жауып 
тұратын үстіңгі қабат болып табылады. Кейін үлкен ми 
сыңарлары жаңа қыртысының 6 жасуша қабатынан (кейбір 
деректер бойынша 7) түратын жэне көлемі, орналасу тығыздығы, 
пішіні, оларды құрайтын жүйке жасушаларының мөлшері 
арқылы ажыратылатын негізгі құрылымы екендігі анықталды.

Алтыншы (афферентті) қабат сезім мүшелерімен 
байланысқан түйіршікті жасушалардан тұрады. Бесінші 
(эфферентті) қабат бұлшықет импульсін басқаратын үлкен
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Ііирамидтік жасушалардан тұрады. Кыртыстың төртінші қабатына 
шеткі рецепторларда пайда болған импульстерді апаратын 
галшықтар кіреді. Үшінші кабат қыртыстың алғашқы немесе 
проекциялық аймағын құрайды. Ми сыңарының үстіңғі қабаты 
оны бөліктерғе (маңдай, төбе, самай, шүйде) бөлетін терең 
жүлғелерден және иірімдерден түрады. Осыған сәйкес, ми 
қыргысының бірінші төбе (жалпы сезімтал), шүйде (көру), самай 
(есту) аймақтарын айырып көрсетті. Олардың негізғі қызметі -  
шеткі рецепторлардан келетін қозуды қабылдау жэне оны талдау. 
Қалыпты жағдайда туған балада үлкен ми сыңарлары 
қыртысының бірінші аймақтары бірден қалыптасып туады.

Ми қыртысының эрбір бірінші аймақтарынан қүрылысы 
біршама күрделі болып келетін екінші және үшінші ми 
қабаттарынан түратын екінші аймақ жүйесі реттеліп отырады. 
Олар аксондары қысқа жасушалардан түрады, сондықтан қозу 
олардың шегінен тысқары шықпай, ассоциативті қызметті 
қамтамасыз ете отырып, қабаттың ішінде ғана жайылады. 
Үшінші қабат қысқааксонды түйіршікті жасушалардан, ал екінші 
қабат қысқа аксонды пирамидтік жасушалардан түрады. Ми 
қыртысының екінші немесе проекциялық- ассоциативтік 
аймақтары қозу синтезі қызметін қамтамасыз етеді. Ми 
қыртысының екінші төбе (жалпы сезімтал), шүйде (көру), самай 
(есту) аймақтарын айырып көрсетті. Екінші аймақгар 2-3 жасқа 
қарай жетіледі.

Үлкен ми сыңарларының жекелеген сезгіш аймақтарында 
бірінші қабаттың жасушалары (қысқа аксонды жасушалар) 
орналасқан. Бүл қабат ми қыртысының үшінші немесе 
ассоциативтік аймағын қүрайды, оның негізгі қызметі қозудың 
екінші синтезі болып табылады. Ми қыртысындағы үшінші 
аймақтың екі тобын атап көрсетуге болады: артқы немесе
самай-төбе-шүйде (шүйде, самай, төбе аймақтарының түйіскен 
жерінде орналасқан) және алдыңғы. Ми қыртысының үшінші 
аймағы жекелеген анализаторлардың қыртысты бөліктерінің 
бірлесіп жүмыс істеуін қамтамасыз етеді. Артқы үшінші аймақ
6-7 жасқа қарай, ал алдыңғысы 14-15 жасқа қарай жетіледі. 
Мидың осы барлық жүйелері бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста 
жүмыс істейді. А.Р.Лурия ми қыртысының эртүрлі топографиялық 
бөліктерінде жеке қыртыс қабаттары біркелкі таралмағанын 
ерекше атап өтті. Бастапқы жүйке жасушалары түрлерінің саны
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көп емес, дегенмен нейрондардың бірігу сипаты, олардың бір- 
бірімен байланысуы мен орналасуы байланыс түрлерінің шексіз 
санын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кез келген түжырымдама бірқатар принциптер (лат. 
ргіпсіріит -  негіз) арқылы дәлелденеді, соның ішінде ми мен 
психиканың өзара байланысу түжырымдамасы. А.Р. Лурия, Е.Д. 
Хомская, О.С. Адрианов, Л.С. Цветкова, Н.П. Бехтерева және 
т.б. жүмыстарында ми қүрылысы мен жүмысының негізгі 
принциптері жинақталады.

Осы зерттеушілердің арқасында мидың үйымдастырылуы 
арқылы барлық макро жүйелерге тэн қүрылыс пен қызмет етудің 
жалпы принциптерін, сондай-ақ осы жүйелердіц динамикалық 
өзгермелі жеке ерекшеліктерін анықтауға болады. А.Р. Лурия 
мидың психика қүралы ретінде оның эволюциясы мен 
қүрылысының келесі принциптерін атап көрсетті:

- эволюциялық даму принципі, оның негізі эволюцияныц 
түрлі кезеңдерінде агзаның ортамен қарым-қатынасы және оның 
мінез-қүлқы жүйке жүйесінің түрлі аппараттарымен реттелінеді, 
демек, адам миы үзақ эволюциялық дамудың өнімі болып 
табылады;

- ежелгі қүрылымының сақталу принципі, ол бойынша 
мидың бүрынғы аппараты сақталады да, жаңа қосылыстарға 
негізгі орын беріп жаңа рөл алады. Олар көбінесе мінез-қүлық 
фонын қамтамасыз ететін аппаратқа айналады;

мидың қызметтік жүйесінің вертикалды қүрылым 
принципі, ол бойынша мінез-құлықтың эрбір формасы жүйке 
аппаратының түрлі деңгейлерінің бірегей жүмысын қамтамасыз 
етеді, олар бір-бірімен кіруші жэне шығушы байланыстармен 
байланысады, миды өздігінен реттеуші жүйеге айналдырады;

- мидың түрлі жүйелерінің иерархиялық қарым-қатынас 
принципі, ол бойынша шеткі сезім мүшелерінде пайда болатын 
қозу ең алдымен қыртыстың бірінші аймағында (проекциялық), 
кейін екінші аймағына таралады, олар шеткі қозу кезінде 
күрделі қызметтер жүйесіне айналатын соматотопикалық 
проекцияға қосатын интегративті рөл атқарады;

ми қыртысы бірінші аймағының соматотопикалық 
үйымдастырылу принципі, ол бойынша дененің эр бөлігіне үлкен 
ми сыңарлары қыртысындағы қатаң тәртіптегі арнайы пункттер 
сэйкес келеді (дэлме дэл);
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- қыртыстың қызметтік ұйымдастырылу принципі, қызметтің
I )о,іі і мен оның үлкен ми сыңарлары қыртысы проекциясының 
кіірі.ім-қатынасын көрсетеді: неғүрлым қызметтік жүйенің
мпцызы көп болса, соғүрлым оның проекциясының аумағы ми 
қыртысының бірінші аймағында көп болады. Осы принциптің 
иллюстрациясы белғілі Пенфилдің сызбанүсқасы болып 
иіПылады;

проғрессивті кортиколизация принципі, оның мәні 
бойынша жануар эволюциялық баспалдақта неғүрлым жоғары 
і үрса, соғүрлым оның мінез-қүлқы қыртыспен реттеледі және бүл 
рсттеудің дифференциялық сипаты жоғарылайды.

Одан басқа А.Р. Лурия адамның психикалық қызметінің 
қалыптасуы қарапайымнан күрделене түсетінін айтты. О.С 
Адрианов ми туралы ғылымды толықтырып дамытты және екі 
иринципін қалыптастырды:

- вертикалды үйымдасқан қозу өтетін жолдардың коп 
дсцғейлі қарым-қатынас принципі, бүл афференттік 
сигналдардың эртүрлі типтерін қайтаөңдеуге мүмкіндік береді;

мидың түрлі жүйелерінің иерархиялық тэуелділік 
принципі, оның көмегімен эр жүйенің бостандық деңгейі азаяды 
да, бір иерархия деңгейін басқа деңгеймен басқару мүмкін 
болады. Е.Д. Хомская қазіргі көзқарасқа сүйене отырыи, миды 
нсихиканың бір саласы ретінде алып, жоғары дәрежелі ми 
қызметінің локализация теориясының екі принципін негізге 
алды [29,786.]:

жүйелі локализация қызметінің принципі (эрбір 
исихикалық қызмет мидың жүйелі қызметтік қүрылымымен 
тығыз байланысты);

динамикалық локализация қызметінің принципі (эр 
психикалық қызмет эртүрлі жастағы адамдарда мидың 
динамикалық өзгерісі болады).

Жоғарыда аталған мидың қүрылымдық-қызметтік 
үйымдастырылуының басты принциптері нейроанатомиялық 
деректерді талдау негізінде қүралған.
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3 - сүрақ. А.Р.Лурия мидың қүрылымдық-қызметтік блогы 
түжырымдамасы

А.Р. Лурия мидың құрылымдық-кызметтік үлгісін 
психикалық іс-әрекеттің негізі ретінде көрсеткен. Бүл үлгі ми 
жүмысының біршама жалпы заңдылықтарын біртүтас ретінде 
сипаттайды және оның интегративтік қызметін түсіндіруге 
мүмкіндік береді (Е.Д. Хомская). Осы үлгіге сәйкес барлық 
миды 3 қүрылымдық-қызметтік блокқа бөлуге болады:

а) энергетикалық блок;
б) экстероңептивтік ақпаратты қабылдау, өңдеу жэне сақтау 

блогы;
в) күрделі іс-әрекеттерді реттеу жэне бақылау

бағдарламасын жасау блогы. Кез келген жоғары дәрежелі
психикалық қызмет міндетті түрде 3 блоктың қатысуымен 
жүзеге асады. Әрбір блок психикалық қызметті қамтамасыз 
етуде басты рөл атқаратын жүмыстарын негізге алатын қүрылыс 
ерекшеліктерімен жэне физиологиялық принциптерімен
сипатталады.

Бірінші блок -  бүл энергетикалық тонусты жэне сергектікті 
реттейтін блок. Психикалық іс-эрекет қалыпты болу үшін ағза 
сергектік жағдайда болу керектігі (И.П. Павлов, А.Р. Лурия, 
М.Н. Ливанов) дәлелденген (басқаша айтқанда, үлкен ми 
сыңарларының қыртысы тонустық жағдайда, яғни белгілі бір 
қозу деңгейінде болу керек). Тек қолайлы сергектік жағдайында 
ғана адам ақпаратты ойдағыдай қабылдап, өңдей алады. Ми
қыртысының тонусын қамтамасыз ететін жэне реттейтін 
аппараттар ми қыртысының өзінде емес, мидың төменғі бағаны 
мен қыртысты бөлімдерінде болатыны белгілі болды. Мүндай 
аппаратқа ми бағанындағы торлы қүрылым, ортаңғы мидың 
қүрылымы, лимбия жүйесі жэне гиппокамп жатады. Тор 
қүрылым қысқа аксонды нейрондар денесінен түратын жүйке 
тор болып табылады. Тор қүрылымның қүрылысы мен 
қызметінде бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар, соның арқасында 
жеткізуші жэне әкетуші бөлімдерден түратын негізгі қызмет 
қамтамасыз етіледі. Тор қүрылымның жеткізуші талшықтары 
арқылы қозу жоғарыда орналасқан түзілістерде (гиппоталамус, 
ежелгі жэне жаңа қыртыс) аяқтала отырып, жоғарыға қарай 
бағытталады. Тор қүрылымның экетуші талшықтары кері бір 
бағыт алады: ол жаңа қыртыстан басталатын қозуды ортаңғы
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мидың құрылымы мен ми бағанына жібереді. Бұдан басқа тор 
күрылымның нейрондары «қозудың біртіндеп жиналуы» 
принципі бойынша жұм ыс істейді, яғни қозу жекелеген 
пммульстермен емес, өз деңгейін біртіндеп ауыстыра отырып 
шралады. Соңында торлы құрылымда барлық анализаторлар 
жүйесінен, сондай-ақ ми қыртысынан жэне мишықтан талшықтар 
келіп қосылады. Тор күрылымда көптеген байланыстар кездеседі, 
Парлық жүйке жолдарының, көбінесе оның нейрондарының 
копвергенциясы ми қыртысының бірінші, екінші жэне үшінші 
іііімақтарындағы, сондай-ақ мидың басқа да қүрылымдарының 
қозу толқындары бір уақытта кеңінен таралуына қосымша 
мүмкіндік береді. Жүйке жүйесі эрқашанда белгілі бір 
белсенділік жагдайында болатыны белгілі. Белсенділіктің 
бірпеше эсерлері бар: бірінші кезекте, агзадағы гомеостаздың 
пегізін қалайтын зат алмасу үдерістері (нэруыз, көмірсу 
алмасуы, т.б.). Одан кейін сыртқы әлемнен 
(жстерорецепторлардан) ағзаға келіп түсетін ақпараттардың 
тікелей ағымы. Сенсорлық депривация жағдайында адам үйқыға 
кететіні белгілі. Аталған осы белсенділік көздері адамға да, 
жануарларға тэн. Бірақ адамда бүдан басқа белсенділіктің 
маңызды бөлігі өзінің жоспарына, ниетіне жэне бағдарламасына 
пегізделген. Ол адамның саналы өмірінде тіл арқылы 
калыптасады. Е.Д. Хомская бірінші блоктың психикалық 
і<;ызметтерді қамтамасыз етудегі қызметтік мэні, біріншіден, кез 
келген психикалық іс-эрекет (белсендіруші қызмет) үшін қажетті 
ОЖЖ-нің жалпы тонусын бір қалыпта үстау жэне белсенділік 
үдерісін реттеу екенін атап көрсетті. Екіншіден, ми қыртысының 
реттеуші әсерін ми бағанының төменгі жағында орналасқан 
гүзілістерге жеткізеді, яғни ми қыртысының жоғарғы бөлімдері 
горлы қүрылымның әкетуші талшықтарының арқасында төменгі 
аппараттың жүмысын басқарады, сол арқылы олардың жүмысын 
белсендіре отырып, саналы іс-әрекеттің күрделі формасын 
қамтамасыз етеді. Торлы қүрылымның зақымдалуы кезінде 
барлық жоғары дәрежелі психикалық қызметтердің (ең алдымен
-  еріксіз зейін мен ес) өнімділігі төмендейді, белсенділік пен 
үйқы бүзылады. Жаппай зақымданған жағдайда ұйқы мен 
сергектік арасындағы шекара жойылады, адам жартылай ұйқылы 
күйде болады, оның уақыт пен орын туралы бағдары өшеді. Тор 
құрылым зақымдануының айқын диагностикалық белгілері бір
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мезгілде барлык психикалық үдерістер өнімділігінің төмендеуі 
болып табылады. Ерікті үдерістер мен арнайы мотивацияға тарту 
психикалық үдерістердің тиімділігін біраз уақытқа арттыруға 
мүмкіндік береді.

Сонымен, мидың бірінші блогы психикалық іс-әрекетті 
қамтамасыз етуге, бірінші кезекте, зейінді, есті, эмоциялық күйді 
жэне жалпы сананы үйымдастыруға қатысады. Одан басқа 
мидың бірінші блогы эмоциялық (үрей, ауырсыну, рахат, ыза) 
жэне мотивациялық күйлерді реттеуге қатысады. Осы блокқа 
кіретін мидың лимбиялық күрылымдары эмоциялық жэне 
мотивациялық күйлерді үйымдастыруда негізгі орын алады. 
Осыған байланысты мидың бірінші блогы ішкі мүшелердің күйі 
туралы эртүрлі интероцептивтік ақпараттарды қабылдайды, 
өңдейді жэне бүл күйлерді реттейді [30].

Екінші блок -  ақпаратты қабылдау, өндеу және сақтау 
блогы. Ол жаңа қыртыстың сыртқы бөлімдерінде орналасқан 
жэне өзінің аппараты қүрамына шүйде, самай жэне төбе 
қыртыстарын ала отырып, оның артқы бөлімдерін қүрайды. 
Мидың осы блогының анатомо-қүрылымдық ерекшелігі -  
қыртыстың 6 қабатты қүрылымды болуы. Ол бірінші (түскен 
ақпаратты қабылдауды жэне талдауды қамтамасыз етеді), екінші 
(бір анализатордан келіп түскен ақпаратты синтездеу қызметін 
атқарады) жэне үшінші аймақтардан (олардың негізгі міндеті -  
ақпаратты кешенді синтездеу) түрады.

Екінші блок аппаратының айқын ерекшелігі модальды 
өзгешелік болып табылады. Бірінші аймақтың жүйке жасушалары 
жоғары модальдық өзгешелігімен жэне тар мамандануымен 
ерекшеленетінін жеке нейрондардың белсенділігін тіркеу 
эксперименттері көрсетті. Біріншісі, ол бір ғана модальдықтың 
(бір түрдің) қозуын сезінеді. Мысалы, тек көру немесе есту 
дегенді білдіреді. Екіншісі, бүл нейрондар тек бір түр 
қоздырғышының жеке белгісіне тітіркенеді. А.Р. Лурия
мидың екінші блогының қүрамына кіретін қыртыс қүрылысының 
негізгі заңдарын ажыратады. Ол кыртыс аймағының иерархиялық 
қүрылысының заңы. Бүл заңга сэйкес қыртыстың біріншілік, 
екіншілік жэне үшіншілік аймақтарының байланысы ақпараттың 
ең күрделі синтезін жүзеге асырады. Қыртыстың ең күрделі 
үйымдасқан аймақтары ең күрделі функцияларды қамтамасыз 
етеді. А.Р. Лурия ересектер мен балаларда біріншілік, екіншілік
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жоне үшіншілік аймақтардың байланысы эртүрлі екенін атап 
отеді. Балада екіншілік аймақтың қалыпты дамуы үшін 
біріншілік, ал үшіншіліктің дамуы үшін екіншілік аймақтар 
жетілуі керек. Сондықтан біріншілік аймақтың ерте балалық 
інақта зақымдалуы екіншілік жэне үшіншілік аймақтардың 
дамуының өрескел бүзылысына әкеледі. Ал ересек адамда 
қыртыс аймақтарының қалыптасуы кезінде үшінші аймақтар 
томен жатқан екіншілік және біріншілік аймақтарының 
<|)ункңиясын басқарады. Сондықтан ересек адамда қыртыс 
пймағының жетілуі кезінде неғүрлым үйымдасқан үшіншілік 
юменде жатқан екіншілік пен үшіншілік аймақтардың 
қызметтерін басқарады. Иерархиялық қүрылған қыртыс 
иймағының модальды спецификалық қүлдырау заңы бойынша 
біріншілік аймақтан үшіншілікке өту кезінде олардың модальды 
спецификалық көрінісі төмендейді. Мидың эр бөлігінің 
біріншілік аймақтары максималды модальды ерекшелікке ие 
болады. Ассоциативті нейрондары бар жоғары қабаттары көп 
болатын екіншілік аймақтар төменгі дэрежедегі модальды 
срекшелікке ие. Одан да төменгі модальды ерекшелік берілген 
блоктың үшіншілік аймағына тэн. Осылайша, бүл заң 
қабылдаған әлемнің жалпы сүлбаларын бөлшектік модальды- 
спецификалық белгілерден синтетикалық түрде корсетуге өтуін 
сипаттайды. Функцияның прогрессивті латерализация заңы 
функцияның белгілі бір жарты шармен байланысын түсіндіреді 
(біріншілік аумақтардан үшіншілік аумақтарға өтуіне орай). 
Мидің екі жарты шарларының біріншілік аумақтары тең болады. 
Екіншілік аумақтардың деңгейінде оң жэне сол жақ жарты 
шаршармен атқарылатын қызметтердің бір бөлігі бірдей болады, 
бірақ сол жақ жарты шар қызметінің екінші бөлігі, оң жақ 
жарты шардың қызметінен ерекшеленеді. Сол жақ жарты 
шардың үшіншілік аумағының қызметі оң жақ жарты шардың 
үқсас аумақтарының қызметінен түпкілікті ерекшеленеді.

Е.Д. Хомскаяның айтуынша, мидың екінші блогының 
аппараттары зақымдалғанда ми қызметінің бүзылысы, 
зақымдалған аумақтарға байланысты болады. Біріншілік аумақтар 
зақымдалса, бір модалдылықтағы қабылданатын
тітіркендіргіштердің жеке белгілерін қабылдау (соқырлық, 
гемеанопсия, үн - шкаласының бүзылысы, анестезия жэне т.б.) 
қызметі бүзылады. Қыртыстың екіншілік аумақтары
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зақымдалғанда, қабылданатын тітіркендіргіште бір 
модалдылықтағы гұтас бейненің жеке белгілерінің синтезінің 
бұзылысы байқалады (агнозиялар, афазиялар). Үшіншілік 
аумақтардың зақымдануы кезінде, эр түрлі анализаторлардан 
түсетін, тітіркенудің кешенді синтезі бүзылады, бүл кеңістікте 
бағдар табудың бүзылысында анық көренеді. Мүнда, 
прогрессивтік латерализаңия заңына сэйкес, оң жақ жарты 
шардың үшіншілік аумақтары зақымдалганда кеңістіктегі заттық 
бағдар табу, ал сол жақ жарты шардың үшіншілік аумағы 
зақымдалғанда -  кеңістіктегі символикалық бағдар табу 
бүзылады. Мидың үшінші функционалды блогы — іс әрекеттің 
күрделі түрлерін бағдарлау, реттеу жэне бақылау блогы болып 
табылады. Ол мақсатқа бағытталган, саналы психикалық 
белсенділікке байланысты. Оның қүрылымына мақсат, себеп, 
мақсатқа жетуге бағытталған іс-эрекет жоспары, әдіс-тәсілдерді 
таңдау, іс-эрекетті орындауға бақылау, алынған нәтижені түзету 
кіреді. Мидың үшінші блоғы осы міндеттерді орындауға 
бағытталған. Мидың үшінші функционалды блогының 
аппараттары ортаңғы маңдай қыртысының алдында орналасқан 
жэне оның қүрамына мидың маңдай бөлімі қыртысының 
моторлы, премоторлы жэне префронталды бөліктері енеді. 
Маңдай бөлімі аса күрделі қүрылысымен және көптеген кыртыс 
жэне қыртыс асты қүрылымдарымен екі жақты байланыстардың 
көптігімен ерекшеленеді. Бүл блогтың негізгі ерекшелігі қозу 
процестерін үшіншілік аумақтардан екіншілікке, кейін 
біріншілікке жеткізу; модалды-айрықша аумақтардың жоқтығы 
(тек қана қозғалтқыш типті аппараттардан түрады); тек қана 
төмен орналасқан ми қүрылымдарымен ғана емес, сонымен қатар 
үлкен жарты шарлар қыртысының басқа да бөлімдерімен екі 
жақты ауқымды байланыстардың бар болуы.

Моторлық қабық өзінің қүрылымы мен функционалдық 
үйымдасуы жағынан біріншілік, моторалды екіншілік, ал 
мандайалды үшіншілік үлкен жарты шар қабығының аймағына 
жатады. Сондықтан олар бүл аймақтарға тэн қызметтерді 
атқарады. Моторлық қабықтың нейрондары бүлшықеттерге қозу 
жібереді де, осыдан үлкен пирамидалық жол басталады. Дэл 
осы аймақтарда айқын көрсетілген соматотопикалық үйымдар 
болады. Пенфилд бүл аймақтарды көрнекілікпен бейнелеп, 
«қозғағыш адам» деп атады. Моторалды қабық қозғалыс
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(шгдарламаларын қамтамасыз етеді, яғни жеке қозғалыстарды 
Пірыңғай кинетикалық әуенге біріктіреді. Мандайалды 
(і|іронтальды) бөлімдер мақсаттардың, бағдарламалардың 
мілыптасуында, адам мінез-құлығынының күрделі түрлерін 
бақылауда жэне реттеуде шешуші рол атқарады. Олар қысқа 
аксонды, үсақ дэнді жасушалардан түрады жэне ретикулярлы 
формацияның күшті үдемелі жэне азаймалы байланыстар 
шоқтарына ие болады. Мандайалды бөлімдер ми қабығының
барлық бөлімдерінің қондырмасы болып табылады, сондықтан ол 
жалпы мінез-құлықты реттеу қызметін атқарады [31].

Үшінші функционалдық ми блогының бұзылуы кезінде 
қызметтің нашарлау сипаты қандай аппараттың бүзылғанымен 
байланысты. Моторлық қабық бүзылғанда, қозуды белгілі бір 
бүлшықеттерге өткізу қиындайды (жеке топтағы бұлшықеттердің 
маралезі мен параличі) байқалады. Моторалды қабық бұзылса, 
жске қозғалыстарды синтездеудің бұзылысына (қозғалыс 
дагдыларының күйзелісі) әкеп соғады, ал маңдайалды 
болімдерінің бұзылуы мақсатты бағытталған іс-эрекеттің
(іүзьглуынан байқалады. Зерттеулер көрсеткендей, маңдайалды
болімдерінің бұзылысы бар ауру адамдарда қозғалыстардың
қайталануы мен стереотипизация байқалады.

Үш функционалды ми блоктарының құрылу
срекшеліктерінің талдауы мен қызмет етуі, танымдық іс-әрекет 
гүрлерінің эрқашан күрделі функционалды жүйе екенін жэне 
эрқайсысы барлық психикалық үдерістің орындалуына өз үлесін 
қосады деп пайымдауға мүмкіндік береді. Осы үш блокты 
срекшелеу шартты болып келеді. Мидың бірінші блогы -  қалған 
блоктарды қажетті деңгейде белсендендіруді, жандандыруды 
жүзеге асырады. Екінші блок -  экстерорецепторлар арқылы 
сыртқы ортадан келетін ақпараттың қабылдануын, талдануын 
жэне сіңірілуін қамтамасыз етеді. Бір жағынан, бүл ақпарат 
үшінші блоктың интегративтік кызметінің негізі болыи, танылады 
екінші жағынан, бірінші блоктың белсенділігінің қайнар көзі 
болып табылады. Үпіінтпі блоктың маңыздылығы интегративті, 
реттеуші, үлгілеуші қызметінде жатыр. Ақпаратты қорытудың 
маңызды кезеңінде, үшінші блок -  екінші мен бірінші блокқа 
үлгілеу эсерін береді, ол қыртыстың активациясына жэне сезіну 
мен қабылдау кезеңінің өзгерісіне әкеледі.
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Үш блоктың қызметі жағынан байланысын талдасақ, онда 
бірінші блок - эртүрлі танымдық қызметтің қалыптасу мотивіне 
қатысса, екінші блок -  қызметтің операңиялық жағын 
қарастырады, ал үшінші блок -  мақсаттар мен іс-әрекет 
бағдарламаларының қүрылуына жауап береді. Осы блоктардың 
қызметінің бүзылуы міндетті түрде жалпы психологиялық 
қызметтің дезинтеграциясына әкеледі, бірақ эр кезде түрлі, 
себебі бүл бүзылу қызметінің эр кезеңіне байланысты болады.

4 ТАҚЫРЫП. С ОМАТИКАЛЫҚ МЕДИЦИНАДАҒЫ 
КЛИНИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ

Жоспар:
1. Психосоматикальщ бүзылулардың жалпы түсінігі.
2. Соматопсихикалъщ бүзылулардыц психологиялъщ негізі 

ретінде
«аурудыц субъективті корінісі» үгымы.

3. Мүгедектік психологиясы.

1 -сүрақ. Психосоматикалық бүзылулардың жалпы түсінігі.
«Психосоматика» терминінің тарихи алғашқы мағынасы 

бүзылыстың қоздыргыш факторы ретінде психолоғиялық қақгығыс 
түжырымдамасымен байланысты. Уақыт өте келе бүл түжырымдама 
кеңейе түсті жэне психосоматикалық қатынастар көбінесе кез-келген 
аурудың көріну ерекшелігін анықтайтын ерекше «элем бейнесі» 
ретінде қарастырылды.

Психосоматика -  медициналық психологияның бір саласы, 
эртүрлі психологиялық факторлардың арқасында пайда болатын 
соматикалық ауруларды зерттейді. Гиппократ -  психика+сома 
«Всякое расстройство психики сомы является следствием 
диспропорции и нарушения равновесия между психикой и сомой» - 
деп айтқан және (Платон и Аристотель) XIX ғ. бас кезінде психика 
мен сомо арақасындағы зерттелетін байланыс көп, осыдан бір-біріне 
қарама-қарсы екі бағыт қалыптасты - психосоматика [32].

Психосоматика -  соматикалық аурулардың психогенезін 
зерттеу. Кез келген сыртқы ықпалдар сенсорлық жүйеге эсер ете 
отырып, организмнің жауап беру реакциясын (қысымын) туғызады.
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Физиология тілінде нейро-вегативті эндокриндік, соматикалық 
өзгерістерге ұшырайды.

Психосоматикалыц белгілерге байланысты теориялар:
. агзалардың бұзылуға бейім болуы (конститутциялық 
гұқымқу алау шы л ы к);
. пренаталды және өмірінің алғашқы жылдарындағы 
конституционалдық бейімділік;
• функционалды органдарындағы белгілер, жеке адамның өте 
кешірек кезеңіндегі өзгерістер;
.ағзаның эртүрлі жарақаттар мен инфекңиялардан кейінгі элсіреу;
• психологиялық стресс кезіндегі ағзаның белсенділігінен айырылуы;
• жеке адам жүйесіндегі агзаның белгілік маңызы;
. психологиялық дамудың тежеуі нәтижесіндегі ағзаның 
функциясының.
Психосоматикалъщ бүзылулардыц цалыптасуына байланысты 
бірнеше модельдер бар:
• психофизиология;
• психодинамика;
• жүйелі-теориялық;
• социопсихосоматикалық.
Психосоматиальщ бүзылуларды үш топца бөлеміз:
• конверсионды симптомдар;
• функционалды симптомдар (органикалық невроз);
• психосоматикалық аурулар немесе ағзалық психосомотоздар.

Психосоматикалық аурулар дегеніміз өткір жэне созылмалы 
сипаттағы психотравматикалық аурулар: бронхты астма, гипертония, 
стенокардия жэне т.б. Негізгі себебі -  стресс. Психикалық стресс 
аффективті қысымға экеледі, нейроэндокриндік жэне вегетативті 
жоғаргы жүйке мөлшерден тыс белсендіріледі, ал осы белсенділік 
ішкі агзалар мен қан жүйесіндегі өзгерістерге экеледі. Алғаш кезде 
болғанмен, қайта-қайта қайталануы органикалық өзгерістерге экеп 
согады. Конверсионды симптомдар -  невротикалық дау-дамайлар, 
екінші соматикалық жауаи (амнезия). Функционалдық симптомдар
-  ағзалық невроздар: синдромдар жүрек-тамыр, асқазан-ішек, тыныс 
алу, зәр шығару және қозғалыс т.б бұзылулары [33, 1226.].

Жүрек-тамыр жүйелері бұзылуына тэн белгі «жүрек неврозы» 
немесе вегетативті-тамыр дистониясы. Жүрек неврозы немесе оның 
функционалды бұзылуына жүрек қысымы бұзылуынан болатын



тахикардия, жүрек соғысының жиілеуі, тартылуы, қысқа аритмиялар 
жатады.

Вегетативті жүйке жүйесі симптоматикалық жэне 
парасимптоматикалық болып бөлінеді. Олардың симптомдары 
эртүрлі болады: симпатикотоникалық жэне вагоинсулярлық.
Симптоматикалық түрінде адамның терісі қүрғақ, аяқ-қолдары суық, 
температурасы түрақсыз, тахикардияға бейімділік, бүлшықет дірілі, 
артериялық қысым жоғарылауы, жүрек айналасындағы жағымсыз 
жағдай байқалады. Ваготониялық түрінде -  адам денесі суық, 
дымқыл, терісі бозғыл, артериялық ғипертония, тыныс алу 
аритмиясы, естен тануға жақын, салмақ қосылу байқалады.

Себептері: қазіргі өркениеттілік, компьютеризация,
автоматизация мен механизация, дүрыс тамақтанбау: синтетикалық, 
генно-инженерлік, химиялық қүралдары бар өнімдерді пайдалану. 
Л.Л.Рахлин адамның ауруға қарым-қатынасын бьшайша 
топтастырған:

1. депрессивті-астеникалық;
3.психоастеникалық(фобия, жабысқақ ойлар);
4. гнпохондриялық (өзбетінше болжау эртүрлі мамандарға қаралу) 
истериялық;
5.эйфория-анозогнозиялық (ауруын мойындамау, денсаулығына 

зиян келтіру) [34].
Ата-аналарының негативті қарым-қатынасы мен тәрбиенің 

қатаң эдістері жасөспірімдердің мінез-қүлық девианттылығына 
реакцияларын, түқымқуалаушылық пен байланыстылығын ғалымдар 
дәлелдеген.

Синдром Клайнфельтера (XXV) және У-хромосомасы 
ықпалдарын зерттеу жүргізілуде. Қылмыскерлер мен агрессивті 
психопаттардың көпшілігі мутациялық жағдайға үшыраған, оларда 
У-хромосомасы артық, бүл жағдайды «хромосомы-убийцы». ХУУ -  
XXV балаларында ақыл-ой кемістігі, интеллекттің төмендеуі, 
төменгі элеуметтік бейімделуі, агрессивті мінез-қүлық байқалады 
[35, 446.].

Көптеген психикалық бүзылулар қалыпты жағдайдан 
патологиялық жағдайларға өтуге әсер етеді. Қобалжу мен көңіл- 
күйдің бүзылуы, депрессия психиканың эмоционалды 
түрақсыздығының көрінісі. Стресс- адамда қандай да бір күшті 
сыртқы эсерлердің ықпалынан туындайтын қысым күйі. Стресс
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догеніміз - организімнің өзіне қойылган кез-келген қалыпқа 
қайтарган спецификалық емес жауабы.

Г.Селье адамның күнделікті өмірінде стрестің екі түрін бөліп 
корсетті: эустресс жэне дистресс; эустресс жағымды эффектілігімен 
үйлестік болса, ал дистресс әркез жағымсыз сипатқа ие, ол 
организмге зиянды. Стрестен қашуға болмайды., бүл мүмкін де емес.
I іпті үйқыдағы адам біршама стресс сезінеді: жүрек қанды айдап 
жатса, ішек тамақты қорытып, ал дем алу бүлшық еттері кеуде 
клеткасының қозғалысын қамтамасыз еткенде. Тіпті мидың өзі түс 
кору кезінде толық дем алмай, жүмыс атқарып жатады.

Стрестен толық бостандық өлім деген сөз. Сельенің гипотезасы 
бойынша депривация (тітіркендіргіштердің жоқтығы) жэне шектен 
і ъ і с  тітіркендіргіш көп мөлшерде стрестің өсуіне, тіпті дистреске 
океп соғады. Сондықтан, стрестен қашудан горі, оны қалай жағымды 
пайдалануды ойлауымыз керек Сельенің айтуынша: «Өз өміріміздің 
мэнді болуы үшін біз өз алдымызға күрделі және үзақ уақыттық 
м і і ідет қоюмыз қажет. Біз оған жету қысымды жүмысты қажет ететін 
мақсатқа үмтылуға тиіспіз. Мүндай мақсаттың жоқтығы -асқазан 
жарасын, инфаркт, гипертонияны тудыратын, ең мықты стрестердің 
бірі.»

Қазіргі өркениетті қоғамда адамдардың белгілі бір бөлігінде 
стрессор мен стрессорлық реакция арасындағы қатынас бүзылған. 
Мүндай бүзылулар адамға үзақ уақыт бойы әсер ететін болса, 
адамның денсаулығына зор нүқсан келтіріп, ауыр науқастарға әкеп 
соқтырады.

Шектен тыс стрес көптеген аурулардың пайда болуы мен 
дамуына әкеледі. Стрес тек қана психикалық қызметтің бүзылуына 
емес, кез-келген аурудың себебіне айналуы мүмкін.

Психосоматикалық бүзылулардың психодинамикалық 
түжырымдамасының негізгі теориялық үстанымдарын З.Фрейд 
(1856-1939) түжырымдады. Алайда, психосоматикалық 
проблеманың өзі ешқашан психоанализ әдісінің негізін қалаушы мен 
оның жақын ізбасарларының назарында болмағанын есте үстаған 
жөн.

Реакцияланбаған эмоционалды (интраперсональды) қақтығыс 
ауруды қоздыратын энергетикалық резервуарға айналады. Демек, 
истерикалық бүзылуды тоқтату үшін осы жанжалды түсіну қажет, 
оған пациенттің жеке ресурстарын өзектендіру арқылы қол жеткізуге 
болады. Бүл идеяның одан эрі дамуы, жеке ресурстарды жаңарту
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әдісін іздеу жэне жетілдіру жолымен жүрді. Сондықтан 
психоанализдегі психосоматикалық бүзылулар үзақ уақыт бойы тек 
конверсиялық психикалық бүзылумен анықталды.

Қазіргі клиникалық психологияда «конверсиялык» терминінің 
орнына «диссоциативті бүзылыс» деген кең үгым қолданылады. Бүл 
термин конверсиялық бүзьшулардың өзіне тән ерекшелігін атап 
көрсетеді, ол психотравматикалық оқиғаны, шешілмейтін мәселені 
немесе қақтығысты жадтан ішінара жэне толық шығарудан түрады. 
Бүл баланың шешілмейтін мәселесінен пайда болған бүзылыс 
арасындағы уақытша жэне себептік байланысын басқалардан 
үзілуінен көрінеді.

Психосоматикалық бүзылулардың гісиходинамикалық 
түжырымдамасының дамуы бірнеше бағытта жүреді. Олар: жеке 
профильдер теориясы, психосоматикалық ерекшелік теориясы, 
психосоматикалық теориясы.

Жеке профильдер теориясы Хелен Фландер Данбар атымен 
байланысты. Ол белгілі бір соматикалық бүзылумен психологиялық 
қақтығысқа жауап беруге жеке түлғаның бейімділігіне назар 
аударды. 1948 жылы Ф. Данбар жеке профильдер түжырымдамасын 
әзірлеуді аяқтады. Онда ол зерттеуші проблемалық өмірлік 
жағдайларға эмоционалды реакциялар пациенттің жеке 
қүрылымының туындысы деп мәлімдеді. Ол коронарлық, 
гипертониялық, аллергиялық жэне зақымға бейім жеке түрлерін 
анықтады.

Жеке түлғаның коронарлық түрі (жүрек-тамыр патологиясын 
дамытуға бейім адамдар) агрессивтіліктің жоғарылауымен, 
қатыгездікпен, ашуланшақтықпен, эрдайым кошбасшы жэне 
жеңімпаз болуға деғен үмтылыспен, қарсыласумен, 
шыдамсыздықпен, ашуланшақтықпен жэне басқаларға деген 
дүшпандықпен сипатталады.

«Коронарлық» түлғадағы жүрек бүзылыстарының жетекші 
себебі Ф. Данбар ашулану эмоцияларына элеуметтік немесе 
эмоционалды тыйым салу салдарынан деп қарастырды.

Адамның гипертониялық түрі ашуланудың жоғарылауымен, 
өздерінің дүшпандық импульстарына кінэлі сезіммен, басқалардың, 
эсіресе беделді немесе көшбасшылардың мақүлдауының айқын 
қажеттіліғімен сипатталады.

Түлғаның аллергиялық түрінің қүрьшымында кобінесе 
мазасыздықтың жоғарылауы, махаббат пен қорғаныстың
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қанағаттандырылмаған қажеттілігі, тәуелділік пен тэуелсіздікке 
деген ұмтылыстың қайшылықты үйлесімі, жыныстық қатынастың 
жоғарылауы (мастурбаңияның символдық түрі ретінде қышу) сияқты 
белгілер байқалады [36].

Ф.Александр 1950 жылы психосоматикалық ерекшелік 
геориясын ұсынды. Психосоматикалық бұзылыстың негізгі 
механизмі ретінде ерекшелік гипотезасы клиникалық тәжірибеден 
туындады. 1934 жылы Ф.Александр асқазан-ішек
жолдарының ауруларының дамуына психологиялық факторлардың 
осері туралы зерттеу жариялады.

Ф.Александр 1926 жылы Ф.Дойчтің органикалық зақым ұзаққа 
созылған функционалдық бұзылыстың салдары болуы мүмкін деген 
ойға иазар аударды. Ф.Александр ұсынған ерекшелік туралы
і ипотеза үш негізгі ұстанымға суйенді:

1. Психологиялық қақтығыс ауруға бейім физиологиялық жэне 
биохимиялық факторлармен біріктіріледі.

2. Бейсаналық қақтығыс ерекше маңызды өмірлік оқиғалардың 
эсерінен белсендіріледі.

3. Адамдар арасындағы қақтығыспен бірге жүретін жағымсыз 
эмоциялар физиологиялық деңгейде көрінеді, бұл ең соңында 
аурудың дамуына әкеледі.

Психосоматикалық ерекшелік теориясының негізгі мазмұны:
1. Соматикалық бұзылыстарды тудыратын психологиялық 

факторлар белгілі бір сипатқа ие: аурудың жетекші симптомы екі 
психологиялық факторлардың бірімен тікелей байланысты: адамның 
озіне немесе қоршаған ортаға эмоционалды қайшылықты 
бейсаналығы (яғни, репрессияланған) қатынасы.

2. Саналы деңгейде жүретін психикалық процестер 
соматикалық бұзылыстың нақты себебін жасырып, аурудың дамуы 
мен динамикасында ғана бағынышты рөл атқарады. Науқас саналы 
түрде көрсеткен қорқыныш, ашу-ыза, агрессияның теріс 
эмоциялары, эдетте, өткір реактивті сипатқа ие. Олар қысқа уақытқа 
созылады, өздігінен пайда болады. Өйткені олар, Супер-Эго 
талаптарына кайшы келмейді, сондықтан мұндай эмоциялар 
органикалық құрылымдағы өзгерістерді тудырмайды.

3. Ситуациялық өмірлік тэжірибелер, әдетте, пациенттің 
денесіне тез эсер етеді. Сондықтан аурудың психосоматикалық 
сипатын анықтау үшін қазіргі эмоционалдық проблемаларға назар 
аудармау керек. Бірақ пациенттің бүкіл өмір жолын ескеру қажет,
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өйткені маңызды адамдармен қарым-қатынастың алдыңғы 
тәжірибесі ғана осы адамның белгілі бір жарақат жағдайға ауыр 
реакңиясын түсіндіре алады [37].

Қазіргі клиникалық психологияда психосоматикалық 
бүзылулар деп Ф.Александрден кейін объективті диагноз қойылған 
органикалық зақымданулар түсініледі, олардың пайда болуында, кем 
дегенде, паңиенттердің бір бөлігінде психологиялық жэне мінез- 
қүлық факторлары маңызды рөл атқарады. Клиникада оларды жиі 
«психогендік» деп атайды. Бүгінгі таңда психологиялық 
факторлардың эсерімен байланысты бүзылулардың шамамен 14 түрі 
бар:

- стенокардия, жүрек ырғағының бүзылуы, жүрек спазмы;
- бронх демікпесі;
- дәнекер тіннің аурулары (ревматоидты артрит, жүйелі қызыл 

жегі);
- бас аурулары (мигрень);
- гипертония;
- гипотония;
- дүрбелең жэне үрейлі бүзылумен, сондай-ақ тахикардиямен 

қатар жүретін гипервентиляңия синдромы;
- ішектің қабыну аурулары (спеңификалық емес ойық жаралы 

колит, тітіркенген тоқ ішек синдромы);
- эндокриндік жүйе аурулары және зат алмасуының бүзылуы 

(қант диабеті, гипогликемия, тиреотоксикоз, глюкозурия, гормондық 
метаболизмнің өзгеруі (эсіресе адренокортикотропты гормон));

- нейродермит;
- семіздік;
- остеоартрит;
- он екі елі ішектің ойық жарасы;
- аллергиялық бүзылулар.
Психосоматикалық ерекшелік теориясының бүгінгі ізбасарлары 

соматикалық аурудың бастапқы факторы ретінде ауыр жоғалту 
тәжірибесінің этиологиялық рөліне, сондай-ақ омірдің эдеттегі 
ырғагын немесе адамның негізгі идеялар жүйесін («әлем бейнесі») 
күрт өзгертетін жиынтық өзгерістердің рөліне баса назар аударады. 
Мүның себебі-психологиялық стресс жэне дененің бейімделу 
қабілетінің бүзылуы [38].

Г. Аммон нақты психосоматикалық науқастарға келесі 
психологиялық сипаттама береді:
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1. Олар соматикалық белгілер мен өмірдегі проблемалар 
іірасындағы байланысты көрмейді.

2. Кейде олар шизоидтік тұлгаларға ұқсайды, бірақ олар 
соматикалық бұзылулар туралы сөйлесуге мүмкіндік алғаннан кейін 
гана келеді. Олар кобірек назар аударуды жэне қамқорлықты қажет 
стеді, симбиотикалық тэуелділіктің қажеттілігін көрсетеді. Егер бұл 
қажеттіліктер қанағаттандырылмаса, олар депрессияға үшырайды, 
басқаларға эртүрлі шағымдар жасайды, сонымен қатар басқа 
іідамдар мен заттарға нақты қызығушылық танытпайды.

Жақында психосоматикалық бүзылулардың барлық 
қарастырылған түжырымдамаларының шашыраңқы ережелерін 
Дж.Энгель ауруының биопсихоэлеуметтік моделі аясында 
біріктірілді. Психосоматикалық бүзылуды белгілі бір адамның нақты 
омірлік жағдайларын ескере отырып, психологиялық жетекші 
:)тиологиялық рөл атқаратыи көптеген факторлардың функциясы 
ретінде қарастырған жөн. Психосоматикалық бүзылулардың 
дамуына жауап беретін факторларға мыналар жатады:

- туа біткен дене конституциясы, эндокриндік, физиологиялық 
және жүйке жүйелерінің жүмысы;

- туу жарақаттары;
- балалық шақтағы органикалық аурулар, нәтижесінде белгілі 

бір орган осал болады;
- бала кезіндегі бала күтімінің түрі (әлдилеу, дэретханаға 

үйрету, тамақтандыру, сөйлесу жэне т. б.);
- балалық шақтағы кездейсоқ физикалық жарақаттар;
- балалық шақтағы травматикалық тәжірибенің кездейсоқ 

гәжірибесі;
отбасындағы эмоционалдық ахуал ата-аналар мен 

сиблингтердің (аға-інілер мен апа-сіңлілердің) жеке қасиеттерімен 
үйлеседі);

- ересек жастағы физикалық жарақаттар;
жеке және кәсіби қатынастардағы травматикалық 

тэжірибелердің ересек тэжірибесі.
Дэстүр бойынша, «шынайы» психосоматикалық аурулар іс 

жүзінде басқаларға қарағанда психологиялық факторлардың 
әсерімен байланысты емес. Сондықтан нақты психосоматикалық 
аурулар туралы емес, психогендік факторлардың әсерімен 
байланысты соматикалық бүзылулар туралы айту дүрысырақ.
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2 — сүраң. Соматопсихикалық бүзылулардың психологиялық 
негізіретінде «аурудың субъективті корінісі» үгымы.

Психосоматика -  бұл психологиялық факторлардың тән 
ауруларының пайда болуы мен ағымына әсерін зерттеумен 
айналысатын медиңиналық психологияның тарауы. Психосоматика 
ілімінің аясында жеке тұлғаның мінез-құлықтары, эмоциялық жэне 
психологялық жай-күйінің белгілі бір самотикалық (тэн) ауру 
арасындагы байланыс зерттеледі [39, 113 б.]

Ғылымның пайда болуы. Психикалық және соматикалық 
терминдері арасындагы өзара тыгыз байланыс бірнеше гасырлар 
бойы Гиппократ жэне Аристотель заманынан бастап белгілі болып, 
зерттеліп келе жатыр. 1818 жылы Лейпцигтік неміс дэрігер Хайнрот 
«психосамотика» терминін енгізді. «Үйқысыздықтың себебі -  эдетте 
психикалық-самотикалық аурулар, алайда өмірдіц эрбір саласының 
өзі-ақ жеткілікті түрде оның негізі бола алады» деген сөзді айтқан да 
сол. «Психосамотика» термині жалпыга ортақ дәрігерлік лексиконға 
тек жүздеген жылдар өткеннен кейін енді.. «Психосамотика» 
термині медицинада веналық психоаналитиктердің арқасында сіңісіп 
кетті, осы уақыттан бастап психосамотикалық медицина 
«медицинадағы қолданбалы психоанализ» ретінде белгіленді. 40- 
жылдары АҚШ-тан қоныс аударғандар Дойч Фландерс Данбар, 
Франц Александер жэне т.б. әріптестерімен бірге психосамотикалық 
проблемаларға деген қызығушылық білдірді, ал 50-жылдардың 
соңына қарай американдық гылыми эдебиеттерде психологтардың 
көзқарасымен жазылған соматикалық медицина туралы 5000 жуық 
мақала жарық көрді. Бұл багытты дамытқандардың арасынан
А.Адлер, Л.Сонди сияқты атақты аналитиктерді атауга болады. 
Шындығын айтқанда, психосамотикалық бағыт дербес медициналық 
пэн болып табылмайды, бұл -  ауруга алып келетін көптегеи 
себептерді ескеретін амал. Осыдан барып адаммен тұтастай жұмыс 
жасауға мүмкіндік туғызатын әдістер мен техниканың көптүрлілігі 
туындайды. Психосамотикалық медицина өкілдерінің бағамдауы 
бойынша дамыған елдердеғі бүкіл органикалық аурулардың 50%- 
ның психогендік сипаты бар. Егер бастапқы кезде психосамотикалық 
ауруларға белгілі бір сырқат тізімін қатыстырса, бүгінгі күні 
психосамотика кез келген аурудың пайда болу табиғатын түсіндіруге 
тырысады. Аурудың психосамотикада пайда болу механизмі 
адамның психикалық денінің саулығымен, оның ішкі жан дүниесінің 
тұрақтылық деңгейімен, жан мен тэннің үйлесуімен түсіндіріледі.
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< км жағдайдағы емдеудің негізгі әдісі психотерапия. Оның мақсаты 
ішуқастың өзі үшін жасырын оның эмоңиялық сипаты жэне 
сомаіикалық аурулардың иайда болуы арасындағы байланысты 
ііиықтау болып табылады.

Аурудың сипаты. Психосоматикаға сәйкес ауру қашанда нақты 
(>ір адамның өмір сүрудегі маңызды мүшесін зақымдайды. Ілімде 
ш чада орныққан белгілі бір ауру түрлеріне деген бейімділікке көп 
ііазар аударылады. Адамның үзақ уақыттық жады, эмоңиялық жай- 
күйі оның мінез-қүлықтық реакңиясын анықтайды, одан барып оның 
омірге деген қарым-қатынасы қалыптасады. Жэне нақ осы қарым- 
қатынас ағзаны белгілі бір ауруларға бейімдейді. Заманауи 
исихосоматика емі жоқ ауру дегенді мойындамайды. Созылмалы 
иурулар қалыптасқан әдет ретінде қабылданады. Ілімнің ойынша, 
болып жатқан оғиғаға деген көзқарасыңызды өзгертсеңіз болғаны, 
сіздің тэніңіз озіңізде бар эмоңияларды шығарудың жаңа эдістерін 
габады.Міне, теорияның негізгі мэні осында. Психосоматика 
медиңинаның бір бүтағы тәрізді болып белгілі бір ауруларды 
емдемейді. Психосамотика адам тэнінің, ақыл-ойының жэне 
жанының үйлесімділігі туралы айтады, ол адамның қоршаған ортаға 
жэне осы дүниедегі өзінің орнына деген көзқарасын өзгертуге 
үмтылады [40].

Сенбейтіндерге бірер сөз. Тіпті сондай қызықты болса да сену 
үшін бір ғана идеяны қабылдау дүрыс қадам болмайды. Мәселеге 
қатысты басқа да көзқарасты сынға үшыратып жэне оның болу 
қүқығын мойындамау, жүмсарта айтсақ жаңаны қабылдамау, ал 
асыра айтсақ, ойлау икемділігінің жетіспеушілігі туралы айтады. 
Бүгінгі таңда заманауи медиңина психосамотиканы көптеген ауруды 
анықтаудағы жэне емдеудегі, эсіресе психикалық денсаулықтың 
көмекші қүралы ретінде қабылдайды. Қазіргі заманғы үғымда 
аурудың шығу тегін түсіндіруде көпфакторлылық қолданылып жүр. 
Соматикалық жэне психикалық, бейімділіктің жэне ортаның әсері, 
физиологиялық, психикалық және элеуметтік эсерлер -  осылардың 
барлығы психосамотикалық аурулардың факторы ретінде 
қарастырылады. Ауруды емдеудегі эртүрлі амалдардың өзара 
оңтайлы әрекеттесуі, эр алуан көзқарастардан жалпыға ортақ бүтінді 
мүшелеп алу аурудың пайда болу себептерін анықтауға жэне оны 
емдеуге мейлінше нақты анықтама беруге мүмкіндік жасайды. Ал 
егер оны дүрыс шешсе, көп мәселелердің алдын алуға болады.
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Артық болмас. Сонымен, психосамотикалық емдеудің күшіне 
сену-сенбеуді, немесе дәрілік құралдарға сенуді әркімнің өзі шешеді. 
Алайда, кім де кім өз денсаулығын сақтағысы келсе, күн сайын 
денсаулығына көңіл бөліп отыруы керектігін мойындау қажет. Таза 
ауада жүрмесеңіз, өңіңіздің денсаулығыңызға шағымданғаныңыз 
біртүрлі көрінері анық. Өзіңізді емдеуді дәрігердің иығына артып 
қойғаныңыз да дұрыс болмас. Кейде біздің ауырғымыз келеді. Бізге 
біреудің қамқор болғанын қалаймыз. Бізді қалай жақсы көретінін 
айтса. Сауығуға деген шынайы, ішкі қалауыңыз болмаса, тіпті күзгі 
көңілсіздіктен немесе тұмаудан да жеңіл құтыла 
алмайсыз.Психосоматика өзін-өзі сұюге, сыртқы дүниені 
қабылдауға, өзіңнің бұрынғы қателеріңді кешіруге, өз табиғатыңды 
қабылдауға үйретеді. Мұндай сенімге кірген адамның психикалық 
денсаулығы тұрақты, көңіл-күйі жақсы, көкжиектері де кең болады. 
Бұл дегеніңіз аз дүние емес. Тіпті ауруды емдеу құқығын қалдырса 
да, онымен тікелей айналысатын дэрігерлерге қалдыру керек. 
Сондықтан да өзіңізге дұрыс емес тәрізді көрінетін теориядан бас 
тартуға асықпаңыз. Кейде оның ішінен де өте пайдалы болып 
табылатын бір мысал табуға болады.

Соматопсихикалық бағыт аясында кеңестік клиникалық 
психологияда «аурудың субъективті көрінісі» тұжырымдамасы 
жасалды. Оның авторы отандық психолог А.Р. Лурия болды. Ол
А.Г олдшейдердің «аурудың аутопластикалық бейнесі» туралы 
идеяларын дамытып, ауруға қарсы тұрақтылықты қалыптастыру мен 
ауру ағымының табиғаты науқастың оның ауруына, өзінің ішкі 
әлеміне жэне қоршаган шындыққа деген көзқарасының 
белсенділігіне, тэуелділігіне назар аударды.

В. В. Николаева аурудың ішкі (субъективті) көрінісінің 
құрылымында келесі деңгейлерді бөлуді ұсынады:

- сезімтал (ауыр сезім жэне жай-күй);
- эмоңиялық (ауыр сезімге тікелей эмоциялық реакциялар жэне 

адам өміріндегі аурудың салдарларына эмоциялық реакциялар);
- интеллектуалды (ауру туралы білім жэне оның жағдайын 

бағалау);
- мотивациялық (жаңа мотивтердің пайда болуы жэне бұрынғы 

мотивациялық құрылымды қайта кұру).
Аурудың субъективті көрінісінің мазмұны бірқатар 

факторлардың әсеріне байланысты:
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- бұзылыстың сипаты (өткір немесе созылмалы, ауырсынудың 
болуы немесе болмауы, косметикалық ақаулар, мінез-кұлық пен 
.ірекеттегі бүрыиғы мүмкіндіктерді сақтау немесе шектеу жэне т. б.);

- бұзьшған өмір жағдайлары (жаңа проблемалардың пайда 
оолуы, стигматизаңия, дискриминаңия және т. б.);

- пациенттің жеке ерекшеліктері;
- бұзылыстың дамуына дейінгі әлеуметтік мәртебе.
Науқастың жеке қатынастарының бүкіл жүйесі, оның ішінде

о і і ы ң  көрінісінің мінез-құлық үлгілері ішкі клиникалық 
исихологиядағы аурудың субъективті көрінісі түжырымдамасымен 
байланысты.

Аурудың ішкі көрінісінің құрылымын білу ыңғайсыздықты 
жоюға немесе тәжірибе режимін өзгертуге, ауыр жағдайға 
конструктивті бейімделу бойынша күш-жігерді белсендіруге, 
ганымдық көзқарастар мен олардың жағдайын рационализациялау 
одістерін түзетуге бағытталған психокоррекциялық шаралардың 
тиісті бағдарламасын таңдауға мүмкіндік береді.

Орыс әдебиетінде жеке тұлға мен аурудың арақатынасы 
мэселесі екі аспектіде қарастырылады: -  "тұлға жэне ауру" 
қатынастарының жүйесі ретінде - аурудың этиологиясындағы, 
аурудан шығудағы, реадаптация процесіндегі тұлғаның рөлі; -  "ауру 
жэне тұлға" қатынастарының жүйесі-науқаста ауыр аурулар 
пэтижесінде пайда болатын тікелей жэне жанама соматогения 
нроблемасын анықтау, патологиялық процестің әсерін жэне оның 
жеке басын өзгерту қабілетін зерттеу. Соматопсихикалық бағыттың 
негізі С.С.Корсаков, П.Б.Ганнушкин, В.А.Гиляровский, 
И.К.Краснушкиннің еңбектерімен қаланды [41].

Бүгінде барлық мамандықтағы дэріғерлер соматикалық 
ауруларды қарастырудың бірыңғай саясатына ие: егер медициналық 
сараптама кезінде мамандар белгілі бір аурудың физикалық немесе 
органикалық себебін анықтай алмаса, онда мүндай ауру 
психосоматикалық аурулар санатына жатады.

Дэрісте көрсетілген факторлар психосоматикалық 
бұзылулардың генезисіне қатысып қана қоймайды, әрқайсысы жеке 
немесе эртүрлі комбинацияларда адамды эмоционалды күйзелістерге 
осал етеді, психологиялық жэне биологиялық қорғауды қиындатады, 
соматикалық бұзылулардың пайда болуын жеңілдетеді жэне 
ауырлатады.
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Әр адам өз денесін «тыңдауы керек», ол эртүрлі белгілер 
арқылы оған «назар аудар», «өзіне көмектес».

5 ТАҚЫРЫП. ПАТОПСПХОЛОГИЯ КЛ И Н И КА Л Ы Қ  
ПСИХОЛОГИЯНЫ Ң БГР САЛАСЫ.

Жоспар:
1. Патопсихология тарихы. Патопсихология пәнінің басца 

пәндермен байланысы. Патопсихология гыльімын зерттеуші 
галымдар.

2.Патопсихология сачасындагы негізгі мәселелер.
3. Патопсихологиячъщ зерттеулер. Невроз, истерия, аутизм 

және т.б.

1 - сурақ. Патопсихология тарихы. Патопсихология 
пәнінің басқа пзндермен байланысы. Патопсихология гылымын 
зерттеуші галымдар.

Патопсихология тарихы психиатрия, неврология және 
тәжірибелік психологияның дамуымен байланысты. XIX ғасырдың 
соңында психология ғылымының даму сипатын бірте- бірте жоғалта 
бастады, оны зерттеуге жаратылыстану әдістері енгізілді. В.Вунд 
және оның шәкірттерінің тәжірибелік әдістері психияторлық емхана
-  Э.Крепшин (1879) емханасына, францияның Сальпетриер (1890) 
қаласындағы ірі психиаторлық емханаға енгізілді. Онда 
лабораториялар Ресейдің психиаторлық емханаларында да ашылды 
Қазан қаласындагы В.М. Бехтерев лабораториясы (1885), 
Мэскеудегі С.С. Корсаков (1886), Киев қаласындағы И.А Сикорский 
лабораториясы және т.б [42].

Біздің ғасыр қарсаңында кейбір ғалымдар психология 
ғылымының жаңа саласының пайда болатындығы туралы айтқан 
болатын. В.М. Бехтерев былай деп жазады: ауру төсегінің жанында 
психикалық бүзылулардың айтарлықтай дәрежеде клиникалық 
зерттеуге міндетті, психиатрияның жаңа табыстары патологиялық 
психология деген атпен танымал білімнің ерекше бөліміне қызмет 
етті, ол өте көптеген психологиялық мэселелерді шешуге алып келді, 
бүған қатысты болашақта бүдан да көп мәселелерді шешетініне еш 
күмәнсіз сенуғе болады.
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Психиканың бұзылуы табиғат тэжірибесі ретінде 
қарастырылады, оның үстіне көп бөлікті қамтитын күрделі 
психологиялық қүбылыстардың, тәжірибелік психологтың тәсілі 
болған жоқ . «Ауру талдаудың жіңішке қаруына айналады» , - деп 
жазды Р.Рибо -  ол біз үшін, ешқандай жолмен жүзеге асыруга 
болмайтын тәжірибелер жасайды деп айтқан.

Алгашқылардың бірі болып, патопсихология бойынша 
қорытындыланган жүмыстардың бірін « Психопатологияны 
психологияда қолдануда» атты еңбекте -  швейңар психиатры 
Г.Штерринг былай деп жазды, шынайы өмірдің сол немесе басқа 
қүрама элементінің ауру нәтижесінде өзгеруі, оның қандай 
қүбылыстарга қатысатынын және қүрамына кіретін қүбылыс үшін 
қандай мэні бар екендігін бөлуге мүмкіндік береді. Патологиялық 
материя жалпы психологиядагы жаңа мәселелерді белгілеуге 
септігін тигізеді, оның дамуына әсері, одан басқа, патологиялық 
қүбылыстар психологиялық теорияларды багалаудың өлшемі болып 
табылады.

Біздің гасырымыздың 20 -  жылдарында медициналық
психология бойынша танымал шет ел психиаторларының еңбектері 
пайда болды. Э.Кречмердің «медициналық психологиясы» жэне 
П.Жаненің «Медициналық психологиясы» онда автор психотерапия 
мэселелеріне тоқталды. Отандық патопсихологияның дамуы мықты 
табиғи -  ғылыми дәстүрлердің болуымен ерекшеленеді. 
И.М.Сеченов психология мен психиатрияның бір — біріне 
жақындауына үлкен мән берді. М.А.Волковаға 1876 жылы өзінің 
жазган хатында өзінің «Аққу әні» деп аталған медициналық 
психологияны жасауга кіріскенін атап өтті. Ол психология туралы 
былай деп жазды «Ғылым бүл психология негізі болуы мүмкін , 
бэрібір физиология ретінде дене патология негізінде жатыр» [43].

Бірақ И.М.Сеченов психологияның жаңа саласын дамыта 
ашады. Ресейдегі патопсихологиялық бағыттың негізін қалаушы 
психикалық қызметтің бүзылуын кеңінен тэжірибелік 
психологиялық зерттеуді үйымдастырушы В.М.Бехтерев болды.

Рефлекторлық концепция өкілі В. М. Бехтерев 
интроспекцияны ғылым саласынан оны жалгыз ғылыми әдіс 
обьективтік деп жариялады. Бірақ белгілі болғандай интроспекті 
психология мен күрес логикасы диалектикалық материализімді 
меңгермеген В. М. Бехтеревті психиканың сыртқы көрінулерін 
абсалюттегі тек психологиялық атауларды қолданудан бас тартуға



ғана емес, сонымен бірге субьективтік әлемге енуге эрекет етуденде 
бас тартуға, рефлексалогияны кұруға алып келеді. Бұл оның 
шэкірттері мен қызметткерлерінің патопсихологиялық 
зерттеулерінде байқамай қоймады. Рефлекстік принңип психиканың 
обьективтік көрінулерін өзінің психологиялық талдауды зерттеуді 
жоққа шығарды.

В.М.Бехтерев шығармашылығының рефлекторлыққа дейінгі 
кезеңінде, Петербургтегі эскери медициналық академияның жүйке 
және психикалық аурулар емханасымен лабароториясында жүзеге 
асырылды.

Патопсихологиялық зерттеулердің диапозоны туралы 
В.М.Бехтеревтің жетекшілік етуімен орындалғаи мынадай 
докторлық диссертациялар бойынша жорамалдауға болады. Ақыл 
есінен қимылсыздығы үдеген ауруларды тәжірибелік психологиялық 
зерттеулер. Л.С.Павлов (1907) М.И.Аствацатуровтың «Клиникалық 
жэне тэжірибелік зерттеу» еңбегі (1908) «Созылмалы алғаш есі 
ауысқан аурулардағы ассоциациялар сипаты» В.В.Абрамовтың 
(1911) есі ауысқандар шығармашылығын жэне басқада 
(интеллектуалдық) танымдық қызметтерін обьективтік 
психологиялық зерттеу жэне т.б [44].

В.М.Бехтерев мектебінің жүмыстарынан эртүрлі категорияны 
қүрулардың ассоцациялық қызметі, ойлауы , сөйлеуі ақыл ой мен 
жүмыс істеу қабілеттілігінің сэйкес жастағы жынысы жэне білімі 
сәйкес дені сау адамдармен салыстырмалы ерекшеліктері туралы 
нақты бай материал алынды. Өзінің психологиялық талдауынан кету 
іс жүзінде В. М. Бехтерев үсынған жеке түлға принципіне қарама - 
қайшы келді. Ауру адамның жеке түлғасы жэне оның экспериментке 
қатынасын экспериментатор еш қараусыз қалдырмайды. Ауруда 
обьективтік бақылау бере алатынның бэрін мимикадан бастап жэне 
аурудың өтініші мен мінез -  қүлқы назарға алынуы тиіс. Бүл қарама
-  қайшылық рефлексология принциптеріне қарамастан

В.М.Бехтерев мектебі өкілдерініц нақты зерттеулеріне 
психологиялық талдаудың өтуіне алып келді. Оған 1907 ж. шыққан 
М.И.Аствацатуровтың «Сөйлеудегі негативизімнің пайда болуы» 
атты еңбегі мысал бола алады. Ауру сөзі бүл зерттеуде біртүтас 
мінез -  қүлық жүйесінде талданады, аурудың басқа жагдайлардағы 
сөйлеуімен эксперименггік эңгімелесудегі сөйлеу ерекшеліктері 
салыстырылады, үқсас сөйлеу реакцияларының эр түрлі табиғаты 
болуы мүмкін екендігі ескеріледі.
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В.М.Бехтерев мектебінде қабылданған психологиялық 
қызметтің бұзылуын сапалы түрде талдау принципі отандық 
исихологияның дэстүрі болды. В.М.Бехтерев , С.Д.Владычко, 
Iі.Я.Анфимов жэне мектептің т.б. өкілдері ақыл есі ауысқандарды 
і лжірибелік психологиялық зерттеу жайлы көптеген эдістемелерін 
>ісасады.Олардың кейбіреулері кеңестік патопсихологияда көбірек 
колданылатындардың катарына кіреді.

В.М.Бехтеревтің, С.Д.Владычко түжырымдаған, қазіргі заманғы 
гылымға арналған әдістемелерге қойьшатын талаптар өз мэнін 
сақтап қалды. Ғылымга арналған әдістемелерге қойылатын талаптар:

1) Қарапайымдылық (эксперименттік міндеттерді шешу үшін 
ісрттеушілер ерекше білім дағдыларды менгеруі міндетті емес);

2) Ауруды лабораториялық жағдайдан тыс тікелей зерттеу 
мүмкіндігі;

3) Жасы, жынысы, білімі сәйкес келетін дені сау адамдарга 
ісоптеп алдын ала сынақ жүргізу әдістемесі.

Отандық тәжірибелік психологияның бағытын анықтауга
Н.М.Бехтеревтің шэкірті негізін салған психоневрологиялық 
ииституттағы психологиялық лаборатория меңгерушісі,
А.Ф.Лазурский негізгі рөл атқарды.

А.Ф.Лазурскийдің «Жалиы жэне тәжірибелік психология» атты 
ісітабының алғы сөзінде Л. С. Выготский былай деп жазды: -  ( яғни
А.Ф.Лазурскийдің эмперикалық психологияны ғылыми 
психологияға айналдыру жолында болған зерттеушілерге 
жататындығын жазды) [45].

Жеке жэне педагогикалық психологияның мәселелерін талдай 
отырып, А.Ф.Лазурский патопсихологияға үлкен мэн берді. Жан 
патологиясы туралы тапқан мэліметтер қайта қарауға мэжбүр етті. 
Ол көптеген жағдайларды қалыпты психологияның көптеген 
маңызды бөлімдерін негізі қайта өңдеуге мэжбүр етті. Патология 
адамның жан дүниесінің қасиеттерін қарастыруына мүмкіндігін 
береді.

А.Ф.Лазурский тэжірибелік эдістемелік салада жаңалық 
табушы болды. Ол экспериментті күнделікті өмірдің дағдылы 
жағдайларында қолдана отырып, оның психологиядағы 
шекараларын жылжытты жэне іс - әрекеттің нақты формаларын 
тәжірибелік зерттеудің қүралы етті.

А. Ф. Лазурский жасаған табиғи тэжірибе алғашында 
педагогикалық -  психологияға арналған емхана енгізді. Әрине
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мұндай экспериментті емхана жағдайында жүзеге асыру әдеттегі оқу 
қызметі барысында белгілі бір образбен сабақ бағдарламасында 
құруға болатын тэжірибелік тапсырмалар беруге болатын 
мектептерге қарағанда неғұрлым күрделірек болды. Емханада табиғи 
эксперимент аурулардың бос уақытын, оның көңіл -  күйін 
көтерулерін үйымдастыру барысында қолданылды. Арнайы мақсатта 
есептеу тапсырмалары, ресурстар, жүмбақтар мәтініндегі бос 
әріптермен буындардың орнын толтыру жэне т.б. тапсырмалар 
берілді.

Клиникалық психологияда екінші орталық С.С.Корсатовтың 
Мэскеудегі психиаторлық клиникасы болды. Бүл емханада 1886 ж. 
бері Ресейдегі екінші А.А.Токарский басқарған психологиялық 
лабораторияны үйымдастырды. Психиатрияның прогрессивті 
бағыттарының барлық өкілдері сияқты С.С.Корсаков психология 
гылым негіздерін білу есі ауысқан адамның психикалық қызметінің 
қүлдырауын дүрыс түсіну мүмкіндігін береді деген пікірді үстанды. 
Оның психология негіздерін баяндаудан психиатрия курсын оқуды 
бастауы кездейсоқ емес.

Осыған үқсас дэстүрлерді С.С.Корсаковтың ізбасарлары
В.П.Сербский, А. Н. Бернштейн жэне т.б үстанды.

С.С.Корсаковтың емханасынан шыққан жүмыстарда 
психологиялық ғылым теориясына құнды үлес қосатын ережелер 
бар. Қызметкерлер Корсаковтың, Токарскийдің «ақымақтық туралы» 
атты мақаласында ақыл -  есі кемдіктің құрлымына қызықты талдау 
жасалған. Ол аурудың танымдық қызметінің бұзылуы жекеленген 
қабілеттіліктерінің құлдырауына алып келеді. Ал эңгіме ойлау 
қызметінің бүзылуының күрделі формалары туралы болады.

Тәжірибелік психологияға қызығушылық Мәскеу қогамдық 
психиаторларының бір қатар мәжілісі психологиялық зерттеу 
әдістерін таныстыруга арналғандығынан байқалады.

1911 ж. Бернштейннің эксперименттік психологиялық зерттеу 
әдістемесін сипаттауға арналған кітабы шықты. Сол жылы Рибаков 
өзінің «Жеке тұлғаны психологиялық зерттеу» жұмысын шығарды. 
Сөйтіп ¥лы Қазан соңиалистік революңия қарсаңында Ресейде 
білімнің психология саласында эксперименттік патопсихология 
қалыптаса бастады. Сол кезеңдегі басты психиаторлар мен 
невропатологтардың психологтармен үлкен бірлестігін атап өту 
қажет. Олардың көпшілігі мысалы: В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков,
В.П.Сербский жэне А.Н.Бернштейн өз кезеңінің алдыңғы қатарлы
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исихологиялық идеяларын жасаушылар болды. Психологияның 
дамуына ғылыми ұйымдастыру бағытында да эсер етті. Ол өз 
лскцияларын психология ғылым негізінен психологиялық ғылыми 
қогамның мүшелері психологиялық журнал редакторлары жэне т.б. 
болып табылды.

Патопсихологияның білімнің белгілі бір саласы ретінде 
қалыптасуында көрнекті кеңес психологы Л.С.Выготскийдің пэндік 
қызметі туралы идеясының маңызы болды, оны ары қарай жалпы 
психологияда оның шәкірттері мен қызметтестері А.Н.Леонтьев, 
Л.Р.Лурия, П.Я.Гальперин т.б дамытты.

Қарқынды эксперименттік психологиялық зерттеулер
В.М.Бехтерев атындағы Ленинграттық институтында бірнеше 
ондаған жылдар бойы өткізілді. В.М.Бехтеревтің дәстүрлерін негізге 
ала отырып В.М.Мясищев психология мен психиатрияны 
үйлестіруге жэне ауруларды психиаторлық емханада зерттеулердің 
обьективтік әдістерін енгізуге үмтылды.

Осы жылдары әлемде КСРО-да алғаш рет қүрылған еңбекке 
қабілеттілікке сараптама жасайтын орталық ғылыми зерттеу 
институтының психологиялық лабораториясында бір қатар ірі 
зерттеулер жасалды.

Осы лабораториядан миына зақым келген аурулардың 
танымдық қызмет ерекшеліктерінде эпилепциямен, шизофрениямен 
ауратындардың психикалық қызметімен еңбекке қабілеттілігінің 
ерекшеліктеріне арналған жүмыстар шықты.

¥лы Отан соғысы жылдарында патопсихологтар 
нейропсихологиялық госпитальдарда қалпына келтіру жүмысына 
қосылды. Патопсихологиялық зерттеулер пэні мидың жарақат 
алуынан туындаған психикалық қызметтің бүзылуына жэне оларды 
қалпына келтіру болып табылады.

Патопсихология саласындағы негізгі мәселелердің бірі 
танымдық қызметтің қүлдырау мәселесі болып табылады. Бүл 
саладағы жүмыс эртүрлі бағытта жүреді. Танымдық процестердің 
бүзылуы қүрылымдағы жеке компонентерінің өзғеруі зерттеледі. 
Зерттеудің басты бағыты психиаторлық емханада жеке түлғаның 
бүзылуында байқалатын психологиялык талдауды зерттеуге 
бағытталған.

Адамның психикалық қызметін өзгерте отырып ауру жеке 
түлғаның ерекшеліктер патологиясының эртүрлі формаларына алып 
келеді.
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Қазіргі уақытта мотивацияның иерархиялық кұрылымдарының, 
олардың мағынасын кұрайтын қызметін зерттеу кеңінен өткізілуде. 
Сол сияқты әртүрлі психикалық аурулардың ішкі бейнесі зерттеледі. 
ММУ психология факультетінің патопсихология лабораториясы, 
Мәскеу психиатрия институтының патопсихологиялық 
лабораториясы Д.Н.Узнадзенің мақсат теориясын қолдана отырып, 
Грузияның бір қатар психологтарымен психиаторлары жүйке 
ауруларының эртүрлі формаларындағы мақсаттың бүзылуын 
зерттейді [46].

Осы зерттеулердің бэрі өз уақытында Л.С.Выготский қойған 
психиканың дамуымен төмендеуі сэйкестігі туралы яғни 
методологиялық мәні бар мэселені зерттеуге алып келуге мүмкіндік 
береді.

Соңғы уақытта патопсихологиялық зерттеулер эксперименттік 
тәжірибеде айтарлықтай кеңейді.

Еңбек жэне әлеуметтік реабилитация мэселесі бүгінде эр түрлі 
мамандық өкілдерінің зейінін аударады. Ауру адамдардың 
функңияларының жекелеген бұзылулары сияқты, еңбекке 
қабілеттілігін де қалпына келтіретін лабораториялар кеңейеді. 
Психологтардың қатысуы бүгінде тек қажет қана емес сонымен бірге 
қалпына келтіру жұмысы сияқты, жүйке ауруларының алдын алу 
саласында да жиі негізгі фактор болып табылады.

Патопсихологиялық зерттеулер балалардың
психоневрологиялық мекемелерінде ерекше дамыды. Ақыл -  есі 
кемдігін ерте анықтауға мүмкіндік беретін эдістемелер жасалды.

Эксперименттік патопсихология саласындагы зерттеу жэне 
тэжірибелік жүмыстың өсуі патопсихология саласындағы 
зерттеулерді біріктіретін жэне үйлестіретін секциялардың бар 
екендігін көрсетеді.

Соңғы уақытта ғылыми сияқты тэжірибелік мекемелерде де 
жұмыс істейтін жас маман -  психологтардың саны ерекше артқаны 
байқалуда. Бұған патопсихология бойынша психология 
факультетінің студенттерінің бір бөлігін мамандандыру әсер етті. 
Сөйтіп бүгінде бізде өз пэні, өз әдістері өзінің теориялық жэне 
тәжірибелік міндеттері бар, білімнің психологиялық саласы -  
эксперименттік патопсихология дамып келеді.
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2-сұрац. Патопсихология саласындагы негізгі мэселелер.
Патопсихологиялық зерттеулер жүргізуде бірнеше этапты 

болуге болады.
Бірінші этапты психологпен танысқанға дейін науқаспен 

клиницист жүргізеді жэне клиникалық есеп қалыптасуына экеледі. 
Дэрігер осы нақты жағдайда патопсихолог есеппен танысады. Ол 
эцгімеде емдеуші дәрігермен ауру ағымының оны қызықтыратын 
ерекшеліктері, жіктеу диагностикалық критерийлері немесе 
жспериментті болжамдары нақтыланады. Егер емдеу нәтижесін 
бақылау туралы сөз болса, психолог дэрігермен бірге эртүрлі 
психикалық процестерге терапевтикалық шаралардың эсер ету 
спецификалық мүмкіндіктері талқылайды, қайталап тексеру мерзімі 
белгіленеді. Науқаспен эңгімелесу алдында патопсихолог иауқас 
гарихы материалдарымен танысады. Онда психологты 
қызықтыратын мэліметтер болмаса, қосымша анамнез жинауға 
мэжбүр етеді.

Психолог үшін тек анамнез ғана емес ауру ағымының 
ерекшеліктері, басқада лабораториялық зерттеулер нэтижелері 
(биохимиялық, серологиялық, электрофизиялогиялық)
қызығушылық тудырады. Әрі қарай ауру тарихында науқастың 
психикалық статусы туралы жазбамен танысады жэне осы 
материалдарды психолог лабораторияда салыстырады. Бүл өте 
маңызды: науқастың бөлімшедегі психикалық жағдайы дәрігер 
жазбасымен лабораториядағы оның тэртібі сәйкес келмеуі 
психологқа зерттеу басталғанда симуляция немесе зерттелінуші 
жағынан агровация деп ойлауға негіз болады. Сонымен кейде 
зерттелуші күнделікті жазбалар бойынша психомоториканың тірі 
темпі анықталады, лаборатория жағдайында сенсоматорлық 
реакциялардың кенет баяулығы көрініс береді [47].

Науқаспен әңгімені паспорттық мэліметтерді сүраудан 
бастайды, соның негізінде науқастың мнестикалық қызметінің 
жағдайы туралы алғашқы пікірлер қалыптасады. Әрі қарай эңғімеде 
ес (қысқа жэне ұзақ), зейін, сана жағдайы сипатталады. Науқастың 
уақытқа, орынға жэне жеке түлғасы: өзінің жеке өмірінің жэне 
жалпыға белгілі тарихи мәліметтерінің қалай жақсы есте сақтауына 
орентировкасы анықталады. Бұл сұрақтар науқастың психикалық 
толықтығын анықтайтын болғандықтан емтихан түрінде емес, 
табиғи эңгіме болуы мүмкін. Естің бұзылысы болған жағдайда, 
науқас өзінің есін қалай бағалайтынын міндетті түрде анықтау
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керек. Әңгімеде ауру есінің бар немесе жоқтығын, науқастың 
психнатрнялық ауруханаға оны орналастыруға және 
патопсихологиялық зерттеулер жүргізу фактісіне көзқарасы 
анықталады. Сондықтан науқасқа мүндай зерттеулер ем тағайындау 
және т.б. түсіндіру қажет. Түсіндіру кезінде зерттеуші оның 
ақылының деңгейін анықтау керектігін алға тартпағаны жөн. 
Психикалық аурулар ес, зейін, сенсомоториканы зерттеуге тез 
келіседі.

3-сұрақ. Патопсихологиялық зерттеулер. Невроз, истерия, 
аутизм және т.б.

Невроз -  психотикалық қүбылыстардың қатысуынсыз, ерекше 
клиникалық феномендерде көрінетін психикалық жүйке 
бүзылуларының шеткі тобы. Невроздың анықтаушы себептерінің 
рөлін атқарады; психологиялық факторлар, элеуметтік факторлар.

Аутизм -  сыртқы дүниеден оқшауланып, өзімен өз болып, 
іштей сары уайымға салынған кездегі көңіл-күй. Ең алғаш аутизм 
деген терминді 1912 жылы Щвейңар психиаторы Э.Блейхер үсынған. 
Аутист балалардың есте сақтау қабілеті жоғары болады. Математика 
мен музыкадан дарынды, бірнеше тілдерді меңгеруі мүмкін. Аутизм 
бала дамуындағы ауытқушылықтың ауыр түрі, ол әлеуметтік 
ортамен қарым-қатынастың жоқтығын білдіреді. Симптом ретінде 
аутизм көптеген психикалық ауруларда кездеседі. Бірақ кейбір 
жағдайда ерте жастан байқалып бала дамуына кері әсерін тигізеді. 
Бүл жағдайды ерте балалық аутизм синдромы деп атайды. Нақты 
синдром ретінде 2-3 жасқа қарай қалыптасуы мүмкін. Балалық 
аутизм әртүрлі болады. Кейде мүның белгілері туа сала көрінеді, 
олар солғын, тамақ сүрап мазаламайды, жөргегі суланса сезбейді, бір 
жері ауырса сезбейді. Өскен кезде ештеңеге қызықпайды, кейбір 
сөздерді немесе сөйлемдерді түсінбей қайталай береді.

Истерия -  үстамалы сырқат, адам мінез-қүлқының, 
қозғалысының, сезімталдығының, ішкі органдар қызметінің 
бүзылуынан болатын психикалық ауру. Ежелгі гректер истерияны 
тек жатыр ауруының салдарынан пайда болатын тек әйелдер дерті 
деп есептеген. Бүл аурудың негізгі себебі көбінесе жүйке жүйесінің 
бүзылуы, психикалық қайғы, аурудан жүдеу жэне т.б. Кейде истерия 
кезінде күлкі мен жылау бір мезгілде келеді, тынысы тарылып, бір 
нәрседен қорқып, шошиды, киімін жыртып, шашын жүлады. Беті 
қызарып, көруі нашарлап, қүлағы естімей қалады. Ал бір нәрсе үнаса



көңілі көтеріліп, ағынан жарылып, көңілінен шыққан адамды 
дүниеде одан артық жан жоқтай кореді [48,100 б.].

Психоастения -  тұракты мазасыз ойлардан, үрей-қорқыныштан, 
батылсыздықтан байқалады. Ол жэне ішкі кикілжіңдер мен қарама- 
қайшылықтардан да пайда болуы мүмкін.

Патопсихологиялъщ зерттеу цүрлымының принциптері.
1. Патопсихологиячьщ зерттеу тәсілдері. Патопсихологиялық 

зерттеу тәсілдеріне методологиялық сипаттама беру.
I Іатопсихологиялық эксперименттің ерекшеліктерін анықтау. 
I Іатопсихологиялық лабораторияларда қолданған эдіс - тэсіл 
принциптерін түсіну.

2. Сандьщ өлшеу әдісі.
Сандық олшеу эдісін түсіндіру.Қолдану тәсілдерін меңгеру. 

Психологиялық ғылымның барлық саласы сияқты, патопсихология 
эксперимент эдісін қолданады. Патопсихологиялық зерттеу 
тэсілдері, олар негізделетін жалпы психологиялық принципті 
теориялық мақсаттарға байланысты болады. Сондықтан 
психологиялық зерттеудің нақты жолдарын таңдап алу тек 
әдістемелік қана емес, сонымен бірге методологиялық сипатта да 
болады. Патопсихологиялық эксперименттің ерекшеліктерін түсіну 
үшін жалпы психологияның зерттеу эдістеріне бірнеше сөзбен 
тоқталып өту қажет. Эксперимент әдісі психологиядағы танымның 
жалғыз жолы болып табылады. Ол психологияның даму шамасы 
бойынша дэл ғылым ретінде жэне оның жалпы теориялық 
ережелерімен байланысы ретінде басым болды.

Бэрімізге белгілі, психология - рационалистердің зейіні адам 
психикасында жекелеген «Шын жүректен шыққан қабілетін» 
шектеуге бағытталған, олардың әрқайсысын сырттан алынған 
материалды өз бетінше қайта оңдейді. Психология осы 
мүмкіндіктерді суреттеу жүмысына алып барады.

Адамның ішкі дүниесін ойша суреттеу өз көрінісін тек 
психология-рационалистте алған жоқ. Ол психологияны түсінетін 
деп аталатын өкілдерден оз орынын тапты. (Ә.Шпангер, В.Дильтей). 
Психиканың жекелеген процестерге немесе қызметтерге үсақталуын 
(бөлінуін) жоққа шығара отырып, бөлінбейтіндігін, психологиялық 
бірлестігін (түтастығын) мойындай отырып, осы багыттың өкілдері, 
егер табигатты түсіндіруге болатын болса, онда психиканы тек 
түсінуге болады, деп есептей отырып, психикалық гылыми



зерттеуден бас тартады.Түсінетін психологияның бүл ережелері өз 
көрінісін психолог-экзистенциалистер концепциясында тапты.

Тәжірибеде бүл, психология бар болганы субъектіні өткізуді 
бақылау, оның айтқандарын жэне өзі бақылағандарың тіркеуі жэне 
эксперименттен бас тарту, сол немесе басқа процестің агыны 
тэуелді болатын жағдаймен қызметті өзгерту мүмкіндігінен бас 
тартуы тиіс екендігін білдіреді. Мәні басқаша, психолог- 
экзистенңиалист қүбылысты суреттеуге үмтылады, бірақ оның 
мэніне үңілмеуге (байлауға) үмтылады. Рационалистікпен алмасуға 
әкелген эмперикалық психология зерттеу эдісінің басқаша түсінігін 
алып келеді. Эмперикалық психологияның дамуымен,
психофизологияның дамуымен психологияға неврология жэне 
психиатрия тэжірибесінен енген эксперимент эдісі қолданыла
бастады (В.Вундт, Г.Әббин, Ә.Гауз). Ірі емханаларда
(Ленинградтағы В.М.Бехтеревтың, Лейпңигтегі Ә.Крепеинаның,
Мэскеудегі С.С.Корсакованың) психологиялық лабораториялар 
ашылды.

Лабораторияларда колданған эдіс - тәсіл принциптері эртүрлі. 
Оларға қысқаша тоқталып өтейік. ¥зақ уақыт бойы емханаларда
В.Вундтың психологияға сүйенген эдіс психикасының процестерді 
сандық өлшеу эдісі үстемдік етті. Туа біткен мүмкіндіктер сияқты, 
тек даму кезінде ғана өзгеретін психологиялық процестерге 
көзқарас, өлшеу психологиясын қүру мүмкіндігі туралы идеяға алып 
келеді. Психикалық процестерді эксперименттік зерттеу оның тек 
сандық сипатын белгілеуге, дэлірек айтқанда, жекелеген психикалық 
мүмкіндіктерді өлшеуге алып келеді.

Туа біткен мүмкіндіктерін сандық, өлшеу прииципі 
психиатриялық жэне неврологиялық емханаларда зерттеудің 
психологиялық эдістері негізіне жатқызылды. Қандайда бір 
(функциялардың) қүлауын зерттеу оның қалыпты стандарттан 
сандық ауытқу деңгейін белгілеуге болады.

1910 ж. көрнекті невропатолог Г.И. Россолио жекелеген 
психикалық функцияның субъектінің психологиялық процесін 
анықтауға мүмкіндік беретін сияқты психологиялық эксперименттің 
жүйесін жасады. Автордың пікірінше, мидың эртүрлі патологиялық 
жагдайы психодинамиканың өзгеруі белгілі бір типтік процесін 
тудырды. Бүл эдістің негізінде туа біткен оқшауланған 
мүмкіндіктердің болуы туралы эмперикалық психология 
концепциясы жатыр. Бүл жалған теория да солай, психикалық



қызметтің бұзылуын талдауға жеңілдетілген сандық тәсіл сияқты, 
клиникалық тэжірибенің сұраныстарын, әдістемелерді қамтамасыз 
вте алады, психологияны клиникалық міндеттерді шешуге 
жақындатуға әрекет қылудың өзі, өз уақыты үшін прогресивті 
болады.

Жекелеген психикалық функңияларды сандық өлшеу эдісі, 
басында ақыл-ой мүмкіншілігін анықтау деңгейіне бағытталған Бин 
Силонның тест зерттеуінде көрінуге қол жеткізді. Оның тест 
зерттеуі, баланың ақыл-ой мүмкіндікті фатальды бөлінген 
түқымқуалаушылық факторлармен бөлінген деңгейде оқу мен 
торбиелеу деңгейіне тэуелді болады. Әрбір балаға белгілі бір, көп 
немесе азырақ түрақты жасқа сай интеллектуалды коэффициенті тэн.

Балаға үсынылған міндеттер, өзін шешу үшін белгілі бір 
білімдерді, дагдыларды талап етті жэне жақсы жағдайда олардың 
ақыл - ой қызметінің сапалы ерекшеліктерінің қүрылымы туралы 
емес, білімдердің саны туралы талдауға мүмкіндік берді.

Осыған ұқсас, таза сандық өлшеуге бағытталған зерттеулер 
баланың әрі қарай дамуын болжауға мүмкіндік бермейді. Ал осы 
тесттің арасында кейбіреулерде, туа біткен «қабілетті» сияқты, 
басқалардан туа біткен мүмкіншіліктерден тәуелді деп жарияланған 
балалар бөлімшесі кейбір елдерде өткізілді жэне қазірде өткізіледі. 
Тесттер эдісі біздің елдерде де балаларды мектептерде 
педагогикалық зерттеулер деп аталатын зерттеулерде қолданылады 
149].

Сандық өлшеу эдісі қазіргі уақытқа дейін шетелгі көптеген 
клиникалық психологияның еңбегінде негізгі болып қалады. 
Ауруларды эксперименталды психикалық зерттеуге арналған соңғы 
жылдары жарияланған көптеген монографиялар мен мақалаларда 
есептеп шығаруға дейін осыған ұқсас тесттік зерттеулер өткізіледі.

Ауруларды функционалды өлшеуге бағытталған эдістер мен 
зерттеу кезінде ақыл-ой қызметінің ерекшеліктерінде бұзылудың 
сапалы емес жағыда талдау клиникалық міндеттерді шешу кезінде 
соншалықты қажетті, орнын толтыру мүмкіндіғі де ескеріле 
алмайды.

Өлшеу жолымен тек жұмыстың соңғы нәтижесі ғана 
айқындалады, ал оның процесінің өзі, зерттеушінің тапсырмаға 
қатынасы, зерттеушінің сол немесе басқа іс -әрекет тэсіліне түрткі 
болатын мотивтер, жеке адамның мақсаты, тілегі - бір сөзбен
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айтқанда, зерттеуші қызметінің сапалы ерекшеліктерінің 
көптүрлілігі байқалмауы мүмкін.

Таза сандық әдіспен қатар соңғы жылы шетел 
патопсихологиясында тек жеке түлғаны анықтауға ғана бағытталган 
эдістемелерді пайдалануға тенденңия байқалады.

Бүл бағыттың өкілдері өз зерттеулерінде негізгі жоба эдісін 
қолданады, зерттеушіге үсынылатын тапсырма, шешудің қандай да 
бір тэсілін қарастырмайды. Міндеттерді орындауға сәйкес белгілі бір 
шарттарды орындауды талап ететін тесттен айырмашылығы, 
проективті эдіс, зерттеуші өз күйзелісін, өзінің жеке жэне өзгеше 
ерекшеліктерін көрсете алуына кез-келген міндеті қолданылады.

Нақты бір эдістеме ретінде белгісіз сюжеті бар Рошахтың ең 
ғажап (елес) түріндегі симетриялы орналасқан «Сия дақтары» атты 
эртүрлі конфигураңиясы қолданылады.Сюжетті суреттеу үшін 
үсынылатын картиналар, кейіпкерлердің іс-әрекеті немесе позасы 
болып табылады.Зерттеуші картинаны (суретті) суреттеуі, онда 
ненің бейнеленгенін, бейнеленген кейіпкерлердің не туралы ойлап 
тұрғанын, неге күйзеліп (қандай күйді бастан кешіп тұрғанын 
әңгімелеп беру), бейнеленген оқиға алдында не болғанын әңгімелеуі 
тиіс.Мұндайда «прожективті эдістің»кейбір автордың пікірі 
бойынша, зертеушіні бейнеленғен кейіпкермен белгілі теңдестіру 
болады.Франңуз психологы А.Омбреданың айтуы бойынша, 
жеке тұлға экрандағы объекті сияқты, осы эдістің

көмегімен бейнеленеді (прожективті деген атта осы жерден 
шығады).Бұл эдісті «Сау адамның психикасына клиникалық тэсіл» 
деп жинақтайды.Демек, негізсіз жоба эдісі өз мәні бойынша өлшеу 
эдісінің антиподы болып табылатын,оның авторларының ойы 
бойынша зерттеушінің мінез - құлқына сапалы бағалау мүмкіндігін 
ұғынуы тиіс.Егер тест әдісі жұмыс нэтижесін бағалауға бағытталған 
болса, онда прожективтік эдіс кезінде қате немесе дұрыс шешу 
мэселесі мүлде туындамайды.Негізгі жоба әдісті қолданушы, 
зерттеуші, жіберілген қателерге немесе дұрыс шешімдерге емес, 
зерттеушінің жеке реакңиясына, мүндайда пайда болатын сипатына 
көңіл бөледі.

Егер эңгіменің жеке адамның қандай күйзелісі жэне мақсаттары 
туралы болып отырғанына талдау жаеау керек болса, онда 
зерттеушілердің осы эдістің көмегімен аурудың санадан тыс, 
жасырын мотивтерімен қалауын ашуға тырысады деген 
сөз.Зерттеушінің қабылдауының жекелеген ерекшеліктері (мысалы,
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ол қозғалып немесе тыныш т.үрған объектіні көреді ме, ол 
1’оршахтың дақтарды суреттеу кезіндегі суреттің ірі немесе ұсақ 
деталдарына жэне т.б. көңіл бөле ме)жеке ерекшеліктерінің 
корсеткіші ретінде түсіндіріледі.

Демек,бүл эдіс жекеленген функңияларды қарама - қарсы 
сандық өлшеуге жеке түлғаны толығымен сапалы талдауға 
мүмкіндік береді. «Негізсіз жоба» әдісте бар тиімді түйірі сөзсіз 
қолданылуы тиіс.Бірақ оның көмегімен күйзелістерді, ерекшелеуді 
шіықтау оның мотиві мен қажеттіліктерінің түрақты иерархиясының, 
жеке түлға қүрылымының индекаторлары бола алмайды. 
I Ірожективті эдістердің өз зерттеу объектісі болуы тиіс.

Кеңес патопсихологиядағы эксперименттік - психологиялық 
зерттеу принңиптеріне тоқталайық.Материалистік психологияның 
нсихикалық проңесстер туа біткен (мүмкіндіктер)қабілеттер болып 
табылмайды.Олар өмір бойы қалыптасатын іс - әрекет (қызымет) 
түрлері болып табылады, деген ережесі психологиялық 
:жсперименттің психнкалық бүзылыстарды іс -әрекеттің бүзылуы 
ретінде зерттеу мүмкіндігін беруді талап етеді.Ол психиканың 
қүлауының эртүрлі формаларын сапалы талдауға, бұзылған 
қызметтердің механизімін ашуға жэне оны қалпына келтіру 
мүмкіндіктеріне бағытталуы тиіс.Егер эңгіме таным процестерінің 
бүзылуы туралы болатын болса, онда эксперименттік тэсілдер, 
аударудың өмір тіршілік әрекеті процесінде қалыптасқан ойлау 
операцияларының қалай құлайтынын жаңа байланыс табу процесі 
қалай өзгеретінін, ескі, бұрынга байланыс тэжірибелерде қүрылған 
жүйелерді пайдалану мүмкіндігінің қандай формада 
бұрмаланатынын көрсетуі тиіс. Бұдан шығатыны барлық 
психикалық процесс белгілі динамика мен багытты меңгерген, 
эксперименттік зерттеуді ол осы параметрлердің сақталғандығын 
немесе бұзылғанын көрсететіндей етіп, жасау керек.Демек, 
эксперимент нэтижесі тек сандық емес, психика сапалы сипатын 
беру тиіс.

Өз-өзінен түсінікті, алынған эксперименттік мәліметтер сенімді 
болуы тиіс, материалды статистикалық өңдеу қойылган міндет мүны 
талап ететін жерде қолданылуы тиіс,бірақ сандық талдау 
эксперименттік мэліметтердің сапалы сипатын ауыстырмауы, 
тартпауы тиіс.Сандық талдау айталық мәліметтерді мұқият сапалы 
психологиялық квалификаңиялау өткізілген кезде болады.Өлшеуге 
кіріспес бұрын, ненің өлшенетінін белгілеу керек.
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Психологиялық эксперимент жасаудың негізгі принципі 
аурудың психикалық процесстердің бар болганы олардың бір сандық 
өлшеу міндетіне қарама - қарсы (образ) даму ерекшеліктерін сапалы 
талдау болып табылады.

Бір және сол потопсихологиялық белгісі эртурлі 
механизимдермен байланысты болуы,ол эртүрлі жағдайдың 
индикаторы болуы мүмкін.Мысалы, жанама естің бүзылуы немесе 
тарылулардың түрақсыздыгы аурудың бүзылган ақыл-ой жүмысқа 
қабілеттілігінің салдарынан пайда болуы мүмкін (бүның эртүрлі 
органикалық генездің астения кезінде орны бар), ол мақсатқа 
багытталган мотивацияның бүзылуымен шартты болуы мүмкін 
(Мысалы, мидың маңдай бөлігі бүзылған кезде), ол іс-эрекеттің 
автоматтандырылуының бүзылуының психиканың күлауының 
эртүрлі формаларын сапалы талдауга, қызметтердің механизімін 
ашуға жэне оны қалпына келтіру мүмкіндіктеріне бағытталуы 
тиіс.Егер эңгіме таным процестерінің бүзылуы туралы болатын 
болса, онда эксперименттік тәсілдер, аударудың өмір тіршілік 
эрекеті процесінде қалыптасқан ойлау операцияларының қалай 
қүлайтынын жаңа байланыс табу процесі қалай өзгеретінін,ескі, 
бүрынға байланыс тэжірибелерде қүрылған жүйелерді пайдалану 
мүмкіндігінің қандай формада бүрмаланатынын көрсетуі тиіс.Бүдан 
шыгатыны барлық психикалық процесс белгілі динамика мен 
багытты меңгерген, эксперименттік зерттеуді ол осы параметрлердің 
сақталғандығын немесе бүзылғанын көрсететіндей етіп, жасау керек.

Бүзылу сипаты патогномикалық болып табылмайды, яғни сол 
немесе басқа ауруға тәіцол бар болганы олар үшін типтік болып 
табылады жэне біртүтас патопсихологиялық зерттеудің 
мэліметтерімен комтексті түрде бағалауы тиіс.

Патопсихологиялық эксперименттердің тек ауруларды ойлау 
операциясын ғана өзекті етуі тиіс емес, сонымен бірге жеке қарым - 
қатынасты да өзекті етуі тиіс екендігін атап өту керек.1936ж
В.Н.Мясшцев бүл мэселені өзінің «жеке түлғаның еңбекке 
қабілеттілігі жэне ауруы» деген мақалада қозғады. Ол психикалық 
жэне психопатологиялық қүбылыстың адамның оның мотиві мен 
мақсаттарының жүмысқа қарым-қатынасын, өзіне-өзінің қарым- 
қатынасын, өзіне талап қою, еңбек нәтижесі жэне т.б. негізінде 
түсінікті болуы мүмкін екендігін көрсетеді.Психологиялық 
көрінулерге мүндай тәсіл, В. Н.Мясшңев айтқандай, біліммен жеке 
түлға психологиясын зерттеуді талап етеді.
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Бұл тәсіл психикалық қызметтің детерминациясын дұрыс 
түсінумен де айтылады.Психикалық детерминация механизімі 
гуралы айта отырып, С.Л.Рубинштейн сыртқы жағдайлардың, 
адамдардың мінез-құлқымен іс-әрекеттерін тікелей 
лііі.іқтамайтынын, себептің «ішкі жаағдайлар арқылы» әсер ететін 
агап көрсетті.Бұл,тарылулардың, адам қылықтары, іс- әрекеттері 
сыртқы тітіркендіргіштерге тікелей реакциясы болып табылмайды, 
олардың, оның. мақсатымен, мотивациясы,қажеттіліктермен 
жанама болатынын білдіреді.Бұл мақсаттар өмір бойы тәрбиемен 
оқытудың әсерімен жасалады,бірақ, қалыптаса отырып олар сау 
жэне ауру адамның іс -әрекеттерімен қалыптасатынын анықтайды.

Адамның қарым—қатынасы жеке адамның құрылымымен, 
оның қажеттіліктері мен эмоциональды жэне ерікті 
ерекшеліктерімен байланысты.Соңғы психология процестерін 
қарастырғанына қарамастан, олар мәні бойынша жеке адам 
құрылымына кірістірілген болып табылады.Адамның матерналдық 
жэне рухани қажеттіліктерінде оның қоршаған элемін адамдармен 
байланысы көрсетіледі.Адамды бағалай отырып біз, ең алдымен 
оның мүдделерінің аясын, оның қажеттілігінің мазмұнын 
сипаттаймыз.Біз адам туралы оның қылықтарының мотивтері болып 
оның өмірлердің қандай құбылыстарына селсоқ екендігін, оның неге 
қуанатынына, ойлары мен тілектері неге багытталғаны бойынша 
сипаттаймыз.

Жеке тұлғаның потологиялық өзгерісі туралы біз, аурудың 
әсерінен адамдағы қызығушылық азайған, қажеттіліктердің 
ұсақталған кезде, оны бұрын қызықтырған нэрсеге алшақ қараған 
кезде, іс-эрекеті оның мақсатқа сай бағытылығынан айырғанда, 
қылықтарын ойланбай жасайды, адам өз мінез-құлқын реттей 
алмаған кезде, өз мүмкіндіғін бағалай алуға шамасы болмаған кезде, 
оның өзіне және қоршаған ортаға қарым - қатынасы өзғерген кезде 
айтамыз.

Мұндай өзгертілген қарым-қатынас өзгертілген жеке тұлғаның 
индикаторы болып табылады.

Бүл өзгертілген қарым - қатынас аурудың тек жұмыс 
қабілеттілігінің әлсіреуіне, оның ақыл-ой өнімдерінің нашарлауына 
ғана алып келмейді,сондықтан бұл өзі психопотологиялық 
синдромының қүрылуына қатыса алады.

Ең алдымен, мынаны атап өту керек, эксперимент жағдайында 
аурулардың мінез-құлқын өзі бақылауы ауруды емханада
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бақылаудан сапалы ерекшеленеді.Мәселе мынада, емханадағы 
психологиялық зерттеу жагдайын, ереже бойынша, аурулар олардың 
ақыл - ой мүмкіндігін зерттеп реттеп қабылдайды.Сондықтан 
эксперимент ситуацияларының өзі оған белгілі қарым — қатынасты 
актуализация (озекті) етуге алып келеді:Мысалы, кейбір аурулар, 
оларды есте сақтау қабілетінің нашар екендігі білініп қалуынан 
сақтана отырып, өздерің сөзді нашар ести сақтайтынын айтады.Басқа 
жагдайларда есептеу операциясын орындау қажеттігі арифметиканы 
үнемі үнатпағанын айтып ілікпе сөзді тудырады.Сондықтан, ауру 
тапсырманы қабылдағаннан кейін оның жеке мақсатарының 
барлығы туралы растауы мүмкін.

Тапсырманы орындаудың тәсілімен сапасының озі, 
қателіктерінің саны, жүмыс қарқыны, мысалы шизофрения мен сау 
адамда бірдей болуы мүмкін.Оның үстіне аурулардың эмоционалды 
реакциялары, эсіресе қате шешімдер пайда болған кезде, эртүрлі.

Емханадағы психологиялық зерттеулердің тағы бір ерекшелігін 
атап өту керек.Тапсырманы орындау процесінің өзі қандай да бір 
өзін-өзі бақылаудың болмай қалмайтын сезімін тудырады аурулар өз 
есін өзі тексерген қызықты екендігін жиі айтады.Аурудың жүмыс 
процесінде өз ақыл есінің жеткіліксіздігін алғаш рет мойындауы жиі 
болады.Фразалар: «Мен, өзімнің есім нашар деп ойланыппын», «Мен 
нашар түсінемін деп ойламаппын»деген сияқты жиі болып 
табылады.

Мүндай «ашудың» өз бетінше, ауру үшін күйзелудің қайнар 
көзі болып табылатыны белгілі (рас).Сондықтан аурудың мінез- 
қүлқы мен айтқандарын бақылау оның жеке көрінулерін талдаудың 
материалы болып табылады.

Жеке түлғаның өзгеруін зерттеудің басқа әдістемелік жолы - 
бүл олардың таным процестерінің бүзылуын талдау арқылы жанама 
айқындау жолы.

Мидың маңдай бөлігі жарақаттанган аурулар, оларда 
интелектуалды операцияларды салыстырмалы түрде сақталып 
қалғандығына қарамастан, бірнеше қарапайым тапсырмаларды 
орындай алады.

Таңдауды, жоспарлауды, бақылауды талап ететін кез-келген 
қарапайым тапсырманы мүндай аурулар орындай алмас еді, және 
керісінше, бүл жағдайларды сақтау талап етілмейтін неғүрлым 
күрделі тапсырмаларды олар жеңіл орындады.Демек, 
тапсырмаларды қате шешу ойлаудың логикалық қүрылымының
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Оучылуының салдары емес, субъектіге қалай болса солай қарауының 
иотижесі болып табылады.

Бұл туралы педагогикалық исихология саласындағы 
психологиялық зерттеулерді дэлелдейді.Л.И.Божович пен 
(І.С.Славинаның еңбегі, мектептегі көптеген балалардың оқу 
үлгерімі олардың таным процестерінің бұзылуымен емес, 
балалардың өзгерген қарым - қатынастарымен, оның озгерген 
иозициясымен байланысты екендігін көрсеткен.

Жеке адамды жэне оның ауытқушылығын жанама зерттеу 
жолы шексіз.

Ә.А Явлахева зерттеулері тіпті қарапайым сурет сюжетін 
суреттеу сияқты қарапайым тапсырмалардың өзі, зерттеушінің 
імоциональды сферасының деңгейіне байланысты.Мұнымен, 
миының маңдай бөлігі зақымдалған балаларда суреттің 
■імоциональды мазмұнына реакцялардың жеткіліксіздігі байқалды.

Зерттеушілердің ереже бойынша, сурет сюжетіне өз қарым - 
қатынасы байқалды.Мысалы: «Маған оның бет жүзі ұнайды», 
«Адамның байсалды адамдар қатарынан елес екендігі көрініп тұр». 
Ьұл ойланған сүйкімді жүзді адам т.б.

Осы әдістеменің көмегімен шизофрениямен ауыратындардан 
алынған мүлде басқа мәліметтер болып табылады.Бұл аурулардың 
суреттерді суреттеуі фактілерді таза формальды көрсетуге алып 
іселеді. «Екі ер кісі», «Ер кісілер әңгімелесіп отыр», «Адамдар стол 
басында отыр».

Аурулардың есептерді (тапсырмаларды) шешудегі тағы бір 
ерекшелігі байқалды.Дені сау зерттеушінің кейбір 
экспериментальды тапсырмаларды орындау деңгейі (заттарды 
жіктеуі, шығару әдісі жэне т.б.) ереже бойынша, оған жеке қарым
- қатынасына байланысты болады. Мысал ретінде

К.Левиннің шэкірті Ф.Хоппенің психологиялық әдебиетте 
танымал «Талаптану деңгейін зерттеу»сияқгы эдістемесін 
көрсетеміз.Оның мэні мынадай болады:Зерттеушіге күрделілік 
деңгейі бойынша ерекшеленетін бір қатар тапсырмалар берілді (18- 
ге жуық).Тапсырма мазмүны олардың күрделілігінің өсу тәртібімен 
орынын карточкаларда берілді.Бұл әдебиет, өнер,математика 
салаларындағы білімдерді талап ететін тапсырмалар болуы 
мүмкін.Басқа сөзбен айтқанда тапсырма мазмүны зерттеушілердің 
білім деңгейіне, олардың мүдделеріне, мақсатына сэйкес келуі
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тиіс.Тек осы жағдайда ғана зерттеушілерде эксперимент 
ситуациясына салмақты қарым -қатынас жасалады.

Нұсқау берілді: сіздердің алдарыңызда артқы беттерінде 
тапсырма белгіленген карточкалар жатыр. Карточка нөмірлері 
тапсырма деңгейінің күрделілігін білдіреді. Әрбір тапсырманы 
шешуге сіздерге , белгілі бір уақыт берілген.Мен оны секундномер 
көмегімен бақылаймын.Егер сіздер берілген уақытта тэртіппен 
орналастырмасаңыздар мен тапсырма орындалған жок деп 
есептеймін.Тапсырманы сіздер өздеріңіз таңдауларыңыз керек, 
сөйтіп, зерттеушіге тапсырмалар күрделілігін өзі таңдауға құқық 
беріледі.Зерттеуші (Эксперимент алушы)өз шешімі бойынша 
тапсырманы орындауға берілген уақытты көбейте не азайта алады.

Ф.Хоппенің зерттеулері, табысты шешулерден кейін талаптану 
деңгейінің өсетінін, зерттеушінің неғұрлым күрделі тапсырмаға 
ұмтылғанын: және керісінше, сәтсіздіктен кейін талаптану
деңгейінің төмендейтінін көрсетеді, зерттелуші неғұрлым оңайын 
таңдайды.

Талаптану деңгейінің орын алмасу заңдылықтары (Ф. Хоппе 
белгілеген),М.Юкнаттың «Жетістіктер, талаптану деңгейі жэне сана- 
сезім» атты зерттеуінде тексерілген.Ф.Хоппедегеі сияқты, бірнеше 
тапсырмалардың орынына, бірнеше өзгертілген эдістеменің 
комегімен,ол Лабиринттің есептер сериясын жасады.Бірінші серия 
(10 лабиринтті тапсырмалар табысқа жетуге кепілдік берді, яғни 
зерттеушілер эрқашанда есепті шеше алады.

М.Юкнат зерттеушілердің екі тобын зерттеді.Бірінші топ 
жұмысқа, табысқа жетуге кепілдік берген сериялардан бастады, 
екінші топ екінші сериядан бастады (табыссыздық сериясы).Бірінші 
сериядан бастаган зерттеушілер, екінші серияны неғұрлым жоғары 
деңгейде бастады, жэне керісінше, «табыссыздық» сериялар 
тапсырмасын орындаған зерттеушілер, жұмысын жеңіл 
тапсырмалардан бастады. ( тіпті 14 күннен кейін) олармен басқа 
тапсырма түрімен қайталау тәжірибесі өткізілген кезде. «Табыс» 
сериясын орындаушы зерттеушілер, екі аптадан кейін күрделі 
тапсырманы таңдады.Сөйтіп, М.Юкнат, «талаптану 
деңгейінің»қалыптасуы алдыңғы тәжірибемен байланысты екендігін 
көрсетті.

Бірақ онда да, Ф.Хоппедегі сияқты, талаптану деңгейі өзін 
қоршаған адамдармен шынайы қарым-қатынастан, орындалған 
қызмет (жұмыс) мазмұньшан мүлде оқшауланған болып шықты.
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Кеңестік авторлардың зерттеулерінде талаптану деңгейінің 
жүмыс мазмұнына тэуелділігін көрсетуге эрекет жасалды. Мұпдай 
ісрттеуге Е.А.Серебрякова М.С.Неймарктың жұмысы жатады.

Хоппеннің әдістемесін негізге ала отырып,Е-А.Серебрякова 
птқарған жұмыстың ролін ғана белгілеп қойған жоқ, сонымен бірге 
қоршаған ортаның өзін бағалауы мен өзіне - өзінің сенімділігін 
қплыптастыруды да белгіледі.Егер Ф.Хопне өз әдістемесінде 
шынайы өмір жағдайларынан шекті абстрактыландырылса,
I .Д.Серебрякова оған барынша жақындауға тырысты.Өз 
чсрттеулерінің нэтижесінде Е.А.Серебрякова өзін-өзі бағалаудың 
бірнеше түрін белгіледі:

1.Тұрақты өзін-өзі бағалау.
2. Өзін емес төмен бағалау.
3. Өзіне емес жоғары баға беру.
4. Өзін-өзі түрақсыз (тиянақсыз)бағалау. Е.А.Серебрякованың 

қызыметтерінің жұмысымен осы әдістеменің көмегімен қояншық 
ауруымен ауыратын балаларды жеке ерекшелігін анықтады.

Біздің лабораторияда суреттелген зерттеу эдістемесінің эртүрлі 
варианттарының көмегімен эртүрлі психикалық ауруы бар
адамдардағы талаптану деңгейінің қалыптасуын зерттеу 
огкізілді.Экспериментальды жұмыс ретінде зерттеушілерге 
орындалуы кейбір «мэдени деңгейдің»көрсеткіш ретінде қолданыла 
алатын тапсырмалар ұсынылды.

Біздің экспериментшілердің нәтижелері Ф.Хоппе мен
Е.А.Серебрякованың зерттеу нэтижесін растады.Дені сау
адамдардың тапсырманы таңдауы алдыңғы тапсырмаларды 
ойдағыдай орындау немесе орындамауына байланысты болады.

Мүлде басқа нәтижелер бұл әдістемені жүру проңесі баяу 
шизофрения (жеңіл түрі) аурулармен ауыратын ауруларды зерттеу 
кезінде алынды.Б.И.Бежаншивмидің мэліметі бойынша, 30 аурудың 
26-да тапсырманы таңдаудың алдыңғы шешімдерінің табысты 
немесе табысты орындалғандығына байланысты емес екендігі 
байқалды.Талаптану деңгейі оларда қалыптаспады; өз
мүмкіндіктерін өзі бағалауда байқалмады.Аурулардың 
айтқандарында ешқандай эмоңиональды бояулар болмады; Аурулар 
реніш білдірмейді, тіпті тәжірбиеші олардың сәтсіздіктерін айтса да.

Басқа картина психопаталогияның «талаптану» деңгейлерін 
зерттеу кезінде байқалды. Әрекет деңгейі оларда өте тез қалыптасты 
жэне ереже бойынша, өте жоғары болды. бірақ ол тез сынғыштық
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(нәзіктік), түраксыздыкпсн ерекшеленді сэл ғана сәтсіздікке де ол 
өте өзін тастап жіберді жэне дэл солай, табысты шешулер кезінде тез 
көңіл-күйі көтерілді. Л.В.Вукулованың зерттеулерінде олигофрен - 
балаға тэн, эрекеттердің деңгейлерінің динамикасының өзіндік 
сипаты байқалды. Оқу жүмысының материалында (арифметика 
бойынша есептер сериясы, тарих, география жэне эдебиет бойынша 
сүрақтар), сол сияқты қолдану кезде жэне эксперименттік 
эдістемесінен, олигофрен - балаларда талаптану эрекетінің не өте 
баяу болатыны, өте қиындықпен жэне ақырғы жағында, не болмаса 
мүлде болмайтыны көрсетілген. Бүл бағалы тапсырманы 
талдау ойсыздықпен жиі сипатталады, алдыңғы тапсырмаларды 
ойдағыдай орындаған, орындамағанын келесі таңдауға эсер етпейді. 
Жүмыстағы сэттілік пен сәтсіздікке бірдей қарым - қатынаста 
болады.

Яғни олар үшін бэрі-бір, еш уайым жоқ. Осы уақытта, 
олигрефен балалардың эксперименттік багалауын өте 
сезімталдықпен қабылдайтыны, эсіресе теріс бағалауға, белгілі 
болды.

Патопсихологиялық эксперимеиттің тағы бір ерекшелігіне 
тоқталып өту қажет. Оның қүрылымы тек өзгертілгеннің 
құрылымын байқауға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен бірғе 
аурудың психикалық қызметінің қалған сақталаған формаларын да 
ұсыну қажет. Мұндай тэсілдің қажеттігі бұзылған қызметтерін 
қалпына келтіру мэселесін шешу кезінде маңызды.

А.Р.Лурия, күрделі психикалық қызметтерді қалпына 
келтірудің табысты болуы, қалпына келтіру жұмыстарының 
психикалық қызметінің сақталған звеноларына қаншалықты 
сүйсінетініне байланысты екендіғі туралы өз пікірін айтты: ол 
психикалық қызметтің бұзылған формасын қалпына келтіру 
функциональды жүйелерді қайта жасау типі бойынша өтуі тиіс деп 
атап көрсетті. Мұндай тәсілдердің жемістілігін көптеген кеңестік 
авторлар дәлелдеді.

Кенес функциясын қайта жасау (қалпына келтіру) сақталғанын 
дамытумен тығыз комплексте отеді. Авторлар, қалпына келтіру 
сақталып қалған білімін тірілтуге негізделуі тиіс деп сендірерлікпен 
көрсетті. Қалпына келтіру жұмысы кезінде (бұл жагдайда сөйлеуін 
қалпына келтіру) байланысының адамдық мақсаттарының барлық 
жүйесі өзектелуі тиіс.
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Сау адамның психикасын зерттеуге бағытталған, яғни жалпы 
психологиялық тэртіптегі мэселелерді шешуге багытталған 
жсперименттің тагы бір қатар ерекшеліктерін атап өту керек.

Сау адаммен эксперимент өткізген кезде, олар тәжірбиешіні 
чсйінмен тыңдайды, нұскауды орындауға тырысады, тапсырманы 
қабылдайды, ал психикалык аурулар тапсырманы орындауға 
үмтылмақ түгілі, тэжірбиені кері түсінеді немесе белсенді түрде 
пүсқауға қарсы түрады. Сау адам

тәжірбиешінің айтқан сөзіне өз зейінін бағыттаса психикалық, 
ауру адам оны белсенді түрде тыңдағысы келмейді.

Кейде тэжірбиешіні өзіне «гипноздау» әдісімен эсер етіп отыр 
деп есептейтін, яғни тэжірбие жасауға тура келеді [50]..

Экспериментальды - психологиялық зерттеуді емханада жасау 
эдеттегі психологиялық тәжірбиеден тағы бір ерекшелігімен: 
коптүрлілігімен, қолданған әдістеменің санының коптігімен 
ерекшеленеді.

Психикалық жағынан жетілмей қалу немесе ауруы кезінде 
(баяу немесе бүрмаланаған болса да) бала әрі қарай дами береді.

Психикалық эксперимент ауру баланың психикалық 
процестердің қү-рылымын деңгейін белгілеумен шектеліп қоймауы 
тиіс, ол ең алдымен баланың потенциалды мүмкіндіктерін анықтауы 
тиіс.

Бүл нүсқауды ЗОж. Л.С.Выготский алғаш рет өзінің жақын даму 
аймағы туралы ережелерде айтылды [51, 426.]..

Қазіргі уақытта балалар жасындағы патопсихологиялық 
патологиялық қүбылыстарды түзету әдісі жасалуда. Бүл түзету 
жолын табу баланың тек жасқа сай ерекшеліктерін білуді ғана емес, 
сонымен бірге олардың ауытқушылықтарында, баланың психикалық 
даму барысың бақылауды да талап етеді. Осындай түзету әдісінің 
бірі ретінде ойын алынады. Бүл түзету тәсілдері бір мерзімде 
диагностикалық мақсатқа да қызмет етеді.
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6 ТАҚЫРЫП. ЭКСТРЕМАЛЬДЫ Ж ӘНЕ ДАҒДАРЫС 
ЖАҒДАЙЫ НДАҒЫ  ПСИХОЛОҒИЯ.

Жоспар:
1. Дагдарыс жагдайындагы психология түсінігі
2. Экстремалъды жагдайчар психологиясы

1-сүрақ. Дагдарыс жагдайындагы психология түсінігі
Жас кезеңіндегі дағдарыстар әр адамның ауыспалы кезеңдері 

үшін түрақты, олардың білімі өте сұранысқа ие. Егер белгілі бір 
кезеңде өмір сүретін адам жасқа жеткен мақсаттарга жетпесе, онда 
жалпы жэне психологиялық тұргыдан бірқатар проблемалар пайда 
болады. Әр адам бақытты жэне үзақ өмір сүргісі келеді.Дағдарыстар 
қандай жастан басталады, оларда жас шектеулер бар ма, дағдарыстар 
эртүрлі жыныста қалай дамиды? Дагдарыс көбінесе әрекет етуді 
қаламаса, жылжытуға деген ұмтылысты қалай қалпына келтіруге 
болады?

Жас кезеңіндегі дағдарыстың түсінігі
Дағдарыс тұжырымдамасы қалай ашылады? Тағы басқа 

психологиялық мэселелерден, қарапайым шаршағандықтан қалай 
ажыратуға болады? «Ежелгі Греңияның түбінен дағдарыс» деген сөз 
шешім, бүрылыс, нәтиже дегенді білдіреді. Шындығында, дағдарыс 
әрқашан белгілі бір шешімнің қабылдануымен, өзгеру қажеттілігімен 
байланысты. Адам дағдарыс кезеңінің басталуын түсінеді, ол өмірде 
бұрын белгіленген мақсаттарға жетуді қорытындылайды және 
нәтижеге қанағаттанбайды -  өткенге қарайды жэне ол жоқты 
талдайды[53]..

Адам өмірін және ішкі жағдайын өзгерту үшін, кейде 
деструктивті өзгерістерді тудырады, басқалары оны түсінбейді, 
адамзат проблемаларынан алыс деп санайды.

Психологиядағы жастық дағдарыстар
Выготский бейімделген баланың одан эрі дамымайтынын айтты. 

Ересек адам мүндай тұрақсыздыққа тікелей кепілдік береді -  ол 
өмірді қалай меңгерген болса, өзгеруді талап ететін дағдарыс 
туындайды. Содан кейін өте ұзақ тыныштық кезеңі, кейіннен жаңа 
дағдарыс. Егер дағдарыс адамның дамуына кедергі жасаса, онда 
қандай даму керек? Көбінесе ол прогреске, жақсартуга байланысты. 
Дегенмен патологиялық дамуы -  регрессияның феномені бар. Біз 
жоғары деңгейдегі өзгерістерді енгізетін даму туралы айтып отырмыз.
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Кейбір дағдарыстардың арқасында дерлік бэрі аман-есен өтеді, ал 
дағдарыс, мысалы, өмір ортасы, адамды жиі тұйыққа айналдырады 
және оны дамытады. Дағдарыстың мәні бірден екі мағынаны 
қамтитын қысқаша сииатқа ие: қауіп жэне мүмкіндік.

Балалардағы жас дағдарыстары жақсы байқалады жэне ата- 
аналардың назарын талап етеді, өйткені әрбір дағдарыс сәтсіздікке 
үшырайды. Балалардың дағдарыстары әсіресе адамның мінезіне 
қатты әсер етеді жэне жиі өмірдің бағытын анықтайды. Осылайша, 
мегізғі сенімсіз бала ересек адамның терең жеке қарым- 
і<;атынастарына қол жеткізе алмайды. Балалық шақтағы тәуелсіздік 
сезінбесе, адамның жеке күшіне сенім артуға мүмкіндігі жоқ, ол 
нәресте болып қалады жэне өмір бойы жүбайына, бастыққа ата- 
анасының орнын алмастырады немесе элеуметтік топта өз еркімен 
еруге үмтылады. Ересек адамда ержеткенде үйренбеген бала 
мақсатты белгілеу, ішкі, сыртқы тэртіпке байланысты қиындықтарға 
гап болады. Еғер сіз уақытты өткізіп алмасаңыз жэне баланың 
дағдысын дамытпасаңыз -  онда ол күрделі болғандықтан бірнеше 
күрделі кешендер мен тәжірибелерге ие болады, ол бірнеше мәрте 
күш жүмсауды қажет етеді. Көптеген ересектер жасоспірім 
жасындағы дағдарыстан өтпеді, оз өмірлері үшін жауапкершілікті 
голық мойындамады, олардың табиғи бүлінуі басталды.Тіпті орта 
өмір дағдарысында да балалық шақ өзі туралы еске түсіреді, өйткені 
колеңкелі контексттердің көпшілігі бала кезінен қалыптасты [54]..

Әрбір дағдарыс кезінде адам өз уақытын жүмсау керек, өткір 
бүрыштарды айналып өтуге тырыспайды, дағдарыстың 
тақырыптарын толығымен өмір сүруі керек. Дегенмен, 
дағдарыстардың өтуі кезінде гендерлік айырмашылықтар бар. Бүл, 
әсіресе, мансаптық жетістіктерге, қаржылық қауіпсіздікті және басқа 
да объективті көрсеткіштерге, сондай-ақ эйелдерге -  отбасылық эл- 
ауқатқа бағдарланған кезде өмір ортасы дағдарысында 
байқалады.Жас дағдарысы да жастың өткір тақырыбымен тікелей 
байланысты, өйткені барлық жақсы нэрсе жастарда ғана болуы 
мүмкін деп санайды, бүған бүқаралық ақпарат қүралдары да жатады. 
Өзгелерді жэне өздерінің жастарына өздерін сенімділікті дэлелдеу 
мүмкін емес болған кезде сыртқы өзгерістердің айтарлықтай өзгеруі, 
осы кезеңде сыртқы көріністе көптеген адамдарға психологиялық 
проблемаларды тудырады, ішкі өзгерістердің қажеттілігін түсінеді. 
Егер адам өзінің жасына сай болмаса, бүл дегеніміз бүрын-соңды
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болмаған дағдарыстар, жастың, дененің жэне тұтас алғанда өмірдің 
болмауы.

Жасы дағдарысы және олардың сипаттамалары
Алғашқы дағдарыс кезеңі, туғаннан бастап жасқа дейінгі жасқа 

сай, қоршаған әлемнің сенімділігіне байланысты. Егер бала жақын 
туыстарының тумысынан туып қалу мүмкіндігіне ие болмаса, 
уақытында назарын аудару, қамқорлық жасау -  тіпті ересек адам 
бола түра, ол айналасындағыларға еш күмэнданбайды. Басқаларға 
қатысты ауыр сақтық шараларын көбінесе балалардың 
қанағаттандырылмаған қажеттіліктеріне жасырады, олар туралы ата- 
анамызға қатты дауыстап айтуға тырыстық. Бэлкім, ата-аналар 
жақын жерде болмаған шығар, бүл әлемнің негізгі сенімсіздік үшін 
алғышарты болып табылады. Сонымен, бір жылға жуық уақытқа 
жақын туыстары бар, олар баланың бірінші жылаудың қажеттілігін 
қанагаттандыра алады. Бүл мазалау емес, керісінше, бүл жасқа тэн 
қажеттілік.

Екінші кезең психологтар әдетте 1-ден 3 жылға дейін бөлінеді. 
Содан кейін автономия пайда болады, бала жиі өз-өзімен жасалатын 
нәрсені жасағысы келеді -  оған бүл қабілетті екеніне көз жеткізу 
маңызды. Біз жиі ересек адамның бас тартуы мен қабылданбауы, 
баланың ересек адамнан асып түсуіне талпыныстары туралы 
балалық қүмарлықтармен, истерикамен, қыңырлықпен 
кездесеміз.Бүл кезең үшін табиғи сэттер, оны өткізу керек. Ересектер 
эрқашан баланың алдында шекарасын белгілеп, не істеу керектігін 
айтады. Балаға қолдау көрсету маңызды, ол өз кезегінде бір нәрсе 
жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, үят үғымы жасалды, 
балалар көбінесе олардың жыныстық мүшелеріне қызығушылық 
танытады, қарсы жыныстағы айырмашылықты жүзеге асырады. 
Баланы үстап алмау, табиғи қызығушылықтан үялмау маңызды.

Келесі кезеңде, 3 жылдан 6 жылға дейін, еңбекқорлықтың 
негізі, ішкі істерге деген сүйіспеншілік болінеді. Бала ересек 
адамның қадагалауымен үй шаруашылығының барлық жүмысын 
дерлік өздігінен жүзеге асыра алады, сонымен бірге ол балаға 
бастамашылық жасауға мүмкіндік бермейді, кейінірек ол мақсаттар 
қоюга, оларға қол жеткізуге үйренбейді. Бала еденді жууды қаласа, 
гүлдерді сумен жуып, вакуум жасауға тырысыңыз -  оны үйретіңіз. 
Бірақ сізде шеберліктер мен тапсырыстарды пайдаланудың қажеті 
жоқ, бірақ ойнаңыз. Рөлді ойнау маңызды, сіз қуыршақтармен, кітап 
кейіпкерлерімен ойнай аласыз, тіпті өз бетіңізше мүсіншелер жасай
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аласыз, мысалы қағаздан, балаңызға қызығушылық туғызатын 
ойындар ойнаңыз.Баланы кейіпкерлердің өзара әрекеттесуін 
қадағалай алатын етіп қуыршақ театрына апарыңыз. Бала ата-аналар 
арқылы ақпаратты алады, баланың дамуы дұрыс жэне үйлесімді 
түрде байланысты.

Жасөспірім кезі, келесі жолы, ең қиын, себебі ата-аналардың 
көпшілігі жасөспірім баламен қарым-қатынас қиындықтарына 
байланысты дэл психологтарға жүгінеді.Егер адам өтпеген болса, 
өзін-өзі сәйкестендіру кезеңі болашақта өзінің потенциалында 
шектеулі қалуы мүмкін. Өсіп келе жатқан адам өзінің кім екендігін 
жэне ол әлемге не экелгенін таңдандырады, оның бейнесі. 
Жасөспірімдер бөлектеп, көңіл аударту киім қызықты түрінде, 
жүгінген немесе, керісінше, барлық кемшіліктерді ашып берді, 
эксперименттер шексіз болуы мүмкін, олар осы жаста өзгеріп 
отырады.

Келесі кезеңде 20-25 жас аралығындагы адам ата-анасынан 
'іолық бөлініп, тәуелсіз омірді бастайды, ойткені бүл дағдарыс 
басқаларга қарағанда көп байқалады. Бүл бөлудің дағдарысы, алайда 
біріктіруге ниет бар. Бүл кезеңде қарама-қарсы жынысты адаммен 
тығыз қарым-қатынас орнату маңызды.Өткен ғасырда қарым- 
қатынас мэселелері өте маңызды, қарсы жынысты қарым-қатынас 
жасауды үйрену маңызды.

2 -  сүрақ. Экстремальды жагдайлар психологиясы 
Осы күнгі физиология ғылымының өзекті мәселелерінің бірі - 

адамның психикалық (психо—жан), іс - әрекетінің негіздерін 
анықтау. Қазіргі кезде үлкен мидың он, жэне сол жарты 
шарларының әрекеттік айырмашылығы, сезім жүйелерінің, таным, 
түйсік, тіл, сана процестерінің, үйқы, сезініс, мотивация іспетті 
психикалық әсерленістердің физиологиялық механизмдері кеңінен 
зерттеліп, айтарлықтай нәтиже алынды.

Адамның психикалық әсерленісінің физиологиялық негіздері 
мен заңдылықтары И. М. Сеченов пен И. П., Павловтың үғыну ілімі 
арқылы айқындалады. Психикалық эсерленістер физиологиялык 
қүбылыстармен тығыз байланысты дербестігі бар процестер.

Психикалық жэне физиологиялық күбылыстардың ара салмағы 
(психо - физиология сауалы) бейнелеу теориясының маңызды 

саласы. Ол материя мен санаға байланысты философияның негізгі 
мәселесі.
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Психикалық әрекеттің қалыитасу заңдылықтарын психология 
ғылымы зерттейді. Ол психиканы мидың ақиқат болмысты бейнелеу 
ретінде қарайды.

Психикалық эрекет жалпы психикалық құб ы л ыстардан, 
күйлерден жэне кісілік қасиеттерден тұрады. Психикалық 
эрекеттерге ықылас түйсік, зерде, эмоция (сезініс), ойлау, тіл, сана 
жатады. Эволюциялық даму кезінде адам мен жануарлардың 
психикасы биологиялық мұқтаждыгынан, қоршаған ортаның 
жағдайларына икемделуі арқасында қалыптасты. Ол мінездің 
қарапайым түрінен күрделі көріністеріне алмасып дамыды. Адам 
бейімделудің жэне өзгергіштіктің өте ерекше дэрежесіне жетті. 
Өйткені оның миы өзгеше жетіліп бүкіл адамзаттың тарихи- 
қоғамдық тэжірибесін иеленді [56,44 б.]..

Адамның психикалық қасиеттері: қабілеті, типтік
ерекшеліктері, мінезі, темпераменті, элеуметтік бағдары, талаптары, 
оның санасы арқылы ұйымдастырылады.

Психикалық эрекеттің негізі — қоршаган ортамен организмнің 
объективті ара катынасын сипаттайтын жеке физиологиялық 
көріністер. Олар біртұтас бірлестірілген субъективтік бейне құрайды 
(А. А. Ухтомский). П. К. Анохиннің эрекеттік жүйе туралы ілімі 
физиология мен психология арасындағы тұжырымды байланысты 
ашты.

Психикалық эрекетті бірнеше эдістер арқылы зерттейді. Олар 
физиологиялық, психологиялық, социологиялық, кибернетикалық, 
электрофизиологиялық эдістер. Сонымен бірге пікірлесу, ауызша 
жауап, бақылау, тэжірибе, психологиялық сынамалар жиі 
қолданылады. Адамның психикалық эрекеттері мен кейбір күйлері 
алдыңғы тарауларда талданды. Сондықтан ықылас, ой, тіл сана 
іспетті психикалық процестердің эрекеттік негізін анықтаған дұрыс.

Ықылас — көңілдің белгілі нәрселерге қажетті мэлімет алу 
үшін бағытталып, оған қадалуы. Басқаша айтқанда, организмнің 
тітіркенуге жауап беру даярлығын көрсететін оның сергектік 
белсенді күйі.

Ықылас ерікті жэне еріксіз болып екі түрге бөлінеді. Еріксіз 
ықылас — туа біткен жүйке тетіктері арқылы жүзеге асырылатын 
құбылыс. Ерікті ықылас адам психикасын мақсатты жұмылдыра-тын 
жэне жанама түрде болатын әлеуметтік дамудың жемісі. Ықылас 
қысқа мерзімді жэне ұзақ мерзімді болуы ықтимал. Ол сыртқы әлем 
заттары мен құбылыстарына, не адамның іттткі күйіне, ойына,



сезіміне бағыттылады. Ықыластың толықтығынан, тұрактылығынан, 
колемінен адамның іс - эрекеті, сезуі, түйсігі, зердесі, ақыл-ойы, 
і іпті санасы тэуелді келеді.

Адам мен жануарлар психикасының ерекше көріністерінің бірі 
эмоңия (лат. ешауеге —• күйзелу, қобалжу). Ол мінезді бағыттау 

жэне жүзеге асыру амалдарын жасайтың мотиваңияның қүрамында 
маңызды орын алады.

Эмоңияның бірнеше түрі бар. Биологиялық эмоңия — әртүрлі 
тіршілік (ашығу, шөлдеу т. б.) мүқтаждықтарын қанағаттандыру 
иемесе қанағаттандырмау эрекеттерімен байланысты болады. 
Жоғары эмоция — эр алуан рухани (әлеуметтік, танымдық, эсемдік) 
эрекеттерінен туады. Қідірген эмоция — жеке адамның кейбір 
себептерімен, эмоциялық көріністерін тежеуі нэтижесінде 
байқалады. Жагымсыз эмоция — қандай болса да бір мүқтаждық 
қанағаттандырылмаған жағдайда үнамсыз күйзеліс түрінде 
ісездеседі. Жағымды эмоция — мүқтаждық қанагаттандырылған 
кезде болатын сүйкімді әсерленушілік.

Ойлау адамның жаңа жагдайларға бейімделуі кезінде мақсаттар 
ды жаңаша шешуге' арналган ми қыртысының ете күрделі іс- 
әрекеті. Ол әлемді танудың жэне бейнелеудің ең жоғары сатысы. 
Ойлау — болмысты, оның бүкіл байланыстарын, қатынастарын 
және заңдылықтарын жанама түрде, жалпылама бейнелеу. Ойлау 
арқылы заттардың жэне қүбылыстардың түйсінбейтін мазмүны, 
маңызы жэне мағынасы танылады

Тіл адамдардың қатынас күралы ретінде қалыптасты. Ол 
еңбектену нәтижесінде адамдар бірімен-бірі түсінісу үшін қажет 
болды. Тіл сөз арқылы ақпарат қабылдау, емдеу жэне жеткізу 
түрінде сипатталады. Яғни, болмыс сөйлеу әрекетімен бейнеленеді

Сана — болмысты бейнелеудің ең жоғары сатысы. Сана 
арқылы адамның қоршаған әлеммен қарым-қатынасы мақсатты 
түрде реттеледі. Ол адамның сезу, түйсік, елестету, ықылас, сезім, 
ырық, ойлау іспетті психикалық іс-эрекетінен қүралады. Сана адам 
миы қызметінің - жемісі. Материяның эрбір қасиеті сияқты сана тек 
ақиқат заттар мен қүбылыстардың өзара әрекетінен туады.

Психофизиологиялық сауал
Қазір физиология, психология, философия гылымдары 

саласында өзекжарды проблемалардың бірі — психофизиологиялық 
сауалдар. Ол материалдық пен идеалдық мэндердің бір-біріне ауысу
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қатынастарының құрамына кіретін физиологиялық жэне психикалық 
құбылыстардың ара салмағын ажырату.

Бұл туралы қазіргі философия да үш түрлі қағида бар.
Бірінші қағиданы жақтаушылар физиологиялық қүбылысты да, 

психикалық қүбылысты да, материалдық процесс деп санайды. Яғни 
психиканы жоғары жүйке іс әрекеті сияқты материя қозғалысының 
қасиеті деп есептейді. Олардың пікірі бойынша, адам миы 
объективті болмысты материалдық нэрселермен бейнелейді. Демек', 
психика физиологиялық қүбылыстар сияқты мидың рефлекстік 
механизмдерінен туады.

Екінші қағида психика материя қозгалысының формасы 
екендігі туралы тезисті теріске шығарады. Психиканы жоғары жүйке 
қызметіне үқсастыруға болмайтындыгын ерекше атайды. Мүны 
жақтаушылардың айтуы бойынша, психика рухани нэрсе, 
материалды дүниенін, идеалдық шындығы. Ягни, сана болмыстың 
идеалдық кескіні бола түра мидың нақтылы қүбылысы жэне өз 
идеалдығын жоймайды. Алайда мүндай пікірдің көмескі жерлері 
көп.

Үшінші қағиданы қолдаушылардық басты тезисі психика — 
мидың белгілі бір нейродинамикалық жағдайының субъективтік 
көрінісі. Басқаша айтқанда, кез келген психикалық күй (сезу, эмоция, 
ой) мидың әрекеттік жүйелерінің сэйкестелген нейродинамикалық 
қүбылыстарының көрінісі.

Шындығында, психика мен физиологиялық күбылыстарды тірі 
организм әрекеттерінің екі түрлі даму сатысы ретінде қараган жөн. 
Расында, идеалды қүбылыс — нәрсені субъективті бейнелеу. 
Сондықтан ол мида орналасады, өйткені осы материалдық 
қүрылымнан тыс субъективті бейнелеу болмайды. Пеихика 
субъективті болмыс ретінде тек адам миында туады, әрине, ол 
сыртқы әсерлерге, адамның әлеуметтік белсенділігіне байланысты. 
Адамның психикалық іс-әрекетінің күрделі формаларының 
механизмдер адамдардың өзара жэне адам мен әлеуметік ортаның 
қарым-қатынасына негізделген.

Сондықтан адамдарды олардың іс-әрекетінен бөлек алып үғыну 
мүмкін емес.

Соңгы жылдары миды электр тоғымен тітіркендіру арқылы 
психикалық әсерленістердің негізгі механизмдері анықталды. 
Сөйтіп, күрделі психикалық қүбылыетарды жүзеге асыруға мидың 
терең орналасқан қүрылымдарының белсенді түрде қатысатындығы



дәлелденді (Н. П. Бехтерева). Адамның ойлау қасиеті, ақпараттармен 
жоғары сатыда әрекет жасайтын құбылыс ретінде, нысаналы 
черттелді. Адам миының орасан ақпараттық сыйымдылығы бар. Ол
14— 15 миллиардтай нейроннан тұрады, шамамен. 1020 дәрежесіне 
гең ақпаратты қабылдай алады. Мұны көптеген ми нейрондарынан 
басқа, олардың көп эрекеттік популяңиясы жэне мидың барлық іс- 
орекетінің негізін қалайтын жылжымалы механизмдері жүзеге 
асырады.

Психикалық іс-эрекеттің бірлестіру механизмдері. Адам мінез- 
күлқының саналы іс-әрекетті бағдарлауын, реттелуін жэне 
бақылауын қамтамасыз ететін механизмдері өте күрделі біріккен 
жүйелерден түрады. Олар адамның психикалық іс-әрекеттің күрделі 
салаларын реттейтін физиологиялық механизмдер.

Психолог А. Р. Лурияның пікірі бойынша, психикалық іс- 
эрекеттік қайсысы болса да, үш негізгі әрекеттік блоктан қүралады. 
Бірінші эрекеттік блок қалыпты психикалық іс-эрекетті жүзеге 
асыратын ми қыртысының сергектігін реттейді. Ол қыртысасты жэне 
ми бағаны бөлімдерінің торлы қүрылымында орналасқан. Бүлар ми 
қыртысына әсер етумен қатар, өздері оның ықпалында болады.

Оларды белсендіретін үш түрлі эсер бар.
Бірінші белсендіру көзі — гомеостаз бен ырықсыз мінездің 

негізін қалайтын зат алмасу проңестері. Оған торлы қүрылымнан 
басқа орталық аралық ми, лимбия жүйесі ықпал жасайды.

Екінші белсендіру көзі — сыртқы элемнен келетін 
гітіркендіргіштер. Олар организмді сезім мүшелері арқылы 
белсендіреді, бағдарлау рефлексін тудырады. Бүл рефлекске 
галамус, қүйрықты дене, гипокамп нейрондары қатысады.

Үшінші белсендіру көзі — адамның саналы өмірінде тіл 
арқылы қалыптасатын ниет, жоспар, керініс жэне бағдарлама. Олар 
ми қыртысы, торлы қүрылым, таламус, ми бараны арасындағы 
қатынастар арқылы жүзеге асады. Екінші әрекеттік блок мидың 
ақпарат қабылдауын, өңдеуін және сақтауын қамтамасыз етеді.Олар 
ми қыртысының көру, есту жэне сезімдік аймақтарында атқарылады. 
Үшінші эрекеттік блок белсенді саналы психикалық іс-эрекеттің 
реттеу мен бақылау багдарламасын жасайды. Бүл орталық үлкен ми 
сынарларының алдыңғы маңдай бөлігінде орналасқан. Мидың 
маңдай бөлігі сыртқы тітіркендіріске синтез жэне багдарлама жасап, 
қимыл-әрекетті дайындаумен қатар, олардың нәтижесі мен барысын 
қадагалайды.
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Қазіргі ұғымдарға байланысты белсенді психикалық 
әсерленістердің кұрылысын өзін-өзі реттеуші күрделі «рефлекстік 
шеңбер» түрінде қарайды. Саналы іс-әрекеттің қайсысы да үш 
блоктың біріккені-жұмысы арқылы жүзеге асырылады. Бірінші блок 
үйлесімді қимылға қажет бүлшықеттер тонусың екіншісі — 
афферентік синтезді, үшіншісі — бағдарламаға сэйкес ниетті 
қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар көптеген психикалық әрекеттерге ми 
сыңарларының эртүрлі меңгеру айырмашылықтары ықпалын 
тигізеді.

Мидың әрекеттік асимметриясы. Адам миы симметриялы 
орган. Алайда олардың әрекеттері эртүрлі болып, әралуан іс-әрекетті 
меңгереді.

Бүрын мидың сол сыңары тіл, ойлау, қимыл-әрекетіне, 
кеңістікте дене бағдарланысына жауапты, сондықтан үстемді 
(доминантты) деп есептелді. Ал оң сыңары қосалқы ретінде қаралды. 
Қазіргі кезде әрбір психикалық әрекетті меңгеруде сол немесе оң ми 
сыңарларының үстемдігі болатындығы анықталды. Мәселен, сол ми 
сыңарының эрекеті басым адамдар теорияға бейім, сөз қоры мол, 
оны кеңінен пайдалангыш, қимылы белсенді, мақсатқа талпынғыш, 
уақиғаларды болжағыш келеді.

Оң ми сыңары нақтылы іс-эрекетке жүмылдырады, ол адам- 
шабан, сөзге еараң, бірақ ете сезімтал жэне эсерленгіш, меңзей 
қарауға жэне еске түсіруге эуес болады.

Алайда адамдардың үпітен бірінде ми сыңарларының 
жекеленген анық эрекеттік мамандалысы байқалмайды. 
Маманданған ми сыңарларының арасында өзара тежелу процесі 
болады.

Екі ми сыңары екі түрлі ойлау процесін үйымдастырады. Сол 
ми сыңары талдау процесіне қйтысып, қисынды ойлауды, ал оң ми 
сыңары нақтылы, яғни бейнелі ойлау амалын басқарады. Сол ми 
сыңары сөйлеу іс-әрекетін: оны түсіну және қүрастыру, сөз 
символдары мен жүмысты камтамасыз етеді. Оң ми сыңары кеңістік 
сигналына жауапты заттарды көру жэне сипап сезу арқылы таниды. 
Оған жеткен ақпараттар бір мезгілде және жалпы тәсілмен өңделеді. 
Оң ми сыңарымен музыкалық қабілеттер байланысты [59, 756.]..

Сөйлеу орталығы сол ми сыңарында орналасады. Ол он қолдың 
қимыл белсенділіғінен қалыптасады. Солақай адамдардың да 70%-де 
сөйлеу орталығы, оңқай адамдардағыдай сол ми сыңарында, солақай

90



адамдардың тек 15%-де еөйлеу орталығы оң ми сыңарында 
орналасады.

Мидың кейбір әрекеттерге ерекше жауапты болып, белгілі 
үстемді орталыққа айналуы латерализация деп аталады. Сірэ, 
адамның жогары жүйке іс-әрекетінің типтік ерекшеліктері қандай 
ойлау аппаратын иеленетіндігіне байланысты болуы мүмкін. 
«Көркемпаз» типтер — бірінші сигналдық жүйесі басым адамдар, 
олардың оң ми сыңары жетік, көбінесе бейнелі ойлайды. Ал 
«ойшыл» типтер — екінші сигналдық жүйесі үстем адамдар. Бүлар 
сол ми сыңарына тэн дерексіз ойлауды иемденеді. Аралық тип екі 
сигналдық жүйенің эрекеттік теңдесуімен сипатталады. Адамдардың 
көбісі осы типке жатады.

7 ТАҚЫРЫП. ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ  Ж ӘНЕ ЖАЛПЫ  
МЕДИЦИНАДАҒЫ  П С ИХИКАЛЫ Қ БҰЗЫЛУЛАРДЫҢ  
НЕГІЗГІ МОДЕЛДЕРІ Ш ИЗОФРЕНИЯНЫҢ Ж ӘНЕ  
ШИЗОФРЕНИЯЛЫҚ СПЕКТР БҰЗЫ ЛУЫ НЫ Ң
ПСИХОЛОГИЯЛЫ Қ МОДЕЛДЕРІ

Жоспар:
1. Шизофрения психикалъщ ауру
2. Шизофренияның агымдары
3. Шизофренияның клиникальщ көріністері.

1-сурақ. Шизофрен ия психикальщ ауру
Шизофрения -  психикалық дербестіктің бүзылуы немесе 

психикалық процестер мен эмоциялық реакциялардың бүзылуына 
байланысты бүзылулар тобы. Ойлау іргелі бүзылыстарымен 
түлғалық бүзылулар үшін, қабылдау, азайды немесе орынсыз әсер 
етеді. Есту елестеулері, оғаш, параноидтық саидырақ, 
ұйымдастырылмаған сөйлеу, ойлау жэне дүрыс істемеу аурудың ең 
жиі көріністері болып табылады. Ерлер мен эйелдер үшін бірдей 
болатын аурудың таралуы, алайда, әйелдер ерте жаста.

Шизофрения ауруына коптеген симптомдар бар, бүл өз 
кезегінде жеке ауру немесе жеке синдромдардың кешені туралы 
пікірталастардың пайда болуына әкелді. Ақылдың бөлінуін түсінуді 
қамтитын сөздің этимологиясы шатасуға жол ашады, себебі бүл ауру 
[62, 1186.].
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Шизофрения себептері
Шизофрения неге пайда болады? Бұл сұрақ мүдделі 

адамдардың денсаулығына, отбасындағы мүндай ауытқуларға 
байланысты. Шизофрения мүраланған деген пікір бар.Шизофрения 
генетикалық себебі ауру қабылдағыштық пайда белгілі бір жолмен 
қажет гендердің тобына жатады. Алайда, түқым қуалаушылық 
нүсқасын жоққа шығаратын басқа да жақтастар бар.

Әлеуметтік мэселелер (ажырасу, жүмыссыздық, панасыздық, 
кедейлік) сонымен қатар аурудың бірнеше эпизодтарын тудырады. 
Шизофрениямен ауыратын науқастар арасында өзіне-өзі қол жүмсау 
қаупі артады жэне денсаулыққа байланысты проблемалар 
пациенттердің өмір сүру үзақтығын қысқартады.

Шизофренияның себептері толық түсінілмейді, бірақ аурудың 
пайда болу себептері туралы көптеген болжамдар бар.

Шизофрения мен есірткі заттарының ортақ болуы да 
көп.Кейбір адамдарда кейбір дәрі-дәрмектер шизофрения тугызады 
немесе басқа шабуыл жасайды деген дэлел бар. Алайда, бұл аурудың 
әсері немесе себебі белгілері (теріс эмоциялар, апһесіопіа, паранойя, 
депрессия, стресс) туындайтын теріс сезім алдын алу үшін 
шизофрения пайдалану заттармен науқас деп болжайды. Осы 
бұзылыстар барлық деңгейлерін төмендету, себебі, науқас алкоголь, 
есірткі қабылдау жағдайын жақсартуға бейім.

Бүгінгі таңда ең танымал болып шизофрения шығуының 
допаминдік теориясы болып табылады. Бүл теория шизофрения 
(Сандырақ, елестеулер, сандырагы) жеке белгілері тезоІітЬіс ми 
облысында допамин арттыруды жэне тұрақты деңгейімен 
байланысты, ал шизофрения басқа да белгілері допаминді 
төмендетілген деңгейлері түсіндіріледі дейді. Сау адамдарда 
допаминнің деңгейі қалыпты шектерде, яғни ол артық емес немесе 
азаяды дегенді білдіреді.

Шизофрения қаупінің маусымдыққа байланысты қызықты 
тәуелділігі анықталды. Қыста туылғандар, сондай-ақ көктемде 
аурудың ықтималдығы жоғары.Пренатальдық инфекциялардың 
шизофренияның даму қаупін арттыратыны туралы деректер бар.

Шизофрения белгілері
Шизофрения қалай көрінеді? Шизофрения ауруы мінез-құлық 

пен сананың функцияларына, сондай-ақ ойлау процестеріне әсер 
ететін жалпы психикалық бұзылыс болып табылады. Шизофрения 
белгілері өнімді (оң) және теріс бөлінеді.теріс белгілері астында
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жоғалту бұрыннан берілген жеке тұлға үшін тэн белгілері, сондай-ақ 
осындай АЬООІА, апһесіопіа, апатня, аһиііа, аутизм және эмоциялық 
жауап теңестіру ретінде шарттарын қоса алғанда, энергетикалық 
әлеуетін төмендету, түсіну. Оң белгілері делирий, Сандырақ, 
елестеулер көрсетілген жаңа мүмкіндіктер, көрінісі болып табылады. 
Оң ауру симптомдары -  аурудағы алдау немесе галлюцинация 
болмауы мүмкін. интеллектуалдық, эмоционалдық, ерік 
функцияларын әлсіреуі -  әлдеқайда нашар қолайсыз симптомдары 
көрінісі болып табылады. Сандырақ жэне галлюцинации -  ол тек 
гана жоғарғы қабаты, жэне эмоция деңгейінде бөлінеді.

Шизофрения мен махаббат жиі ауру адамның қоршаған ортасы 
үшін қызықты тақырып болып табылады. Шизофрениялық махаббат 
сезімін сезіну немесе барлық эмоциялар соншалықты көбейіп, 
өларды түсінуге дайын емес, ал рухани әлем, сондай-ақ сезімтал 
ләззат интим арқылы басталады жэне аяқталады. Осы саладағы 
зерттеулер жақсы жыныстық қатынасқа қарсы жынысты жыныстық 
қатынасқа жақындатуға бағытталған шизофренияны күшейтеді жэне 
ер адамдар еркектерге оңай қол жетімді қызметтерді жиі 
пайдаланады [63].

Шизофрениядан зардап шегетін адамдар науқастың жүрегінде 
үнемі қайнап жатқан, радары, күмэн, қорқыныш пен сезім 
тудыратын көптеген сезімдерді сезінеді. Әйелдер жиі ер адамдарға 
қарағанда қорқыныш, сезім, психозға бейім. Мұны демалуға, 
гормоналды секіруге болмайды.

Сүйіспеншілік пен сүйіспеншілік сезімімен (үйлену жоспары, 
сүйіктісіне көшу) бір мезгілде шизофрения шатасуы, қорқуы, 
дүрбелең сезеді.Бір мемлекеттен екіншісіне деген сезімнің мұндай 
шамадан тыс болуы пациенттің кебуінен шағып тастайды. Ауруды 
ұмытып кету үшін ішу керек.

Шизофрениялық пациент сүйіспеншілікті қалай сақтап, 
отбасылық қарым-қатынастарды дұрыс қалыптастыруды білмейді. 
Оның бақытты болуына жол бермейтін ойлары бар. Олар қайғы, 
бақытсыздық, қайғы-қасірет, ол бір кездері бақытты болғаны үшін 
төлейтіндігіне деген сенімділігімен қудаланады. Сондықтан 
пациенттер шизофрения мен оларға деген сүйіспеншілік 
сыйыспайтынына сенімді.



Шизофрения белгілері
Шизофренияиың барлық белгілері 10-шы нұсқадағы 

аурулардың халықаралық классификациясын сипаттайды (ХКС-10). 
Ауруды диагностикалау үшін осы белгілердің кем дегенде біреуі 
байқалуы маңызды.

ХКСІО жіктемесі шизофренияның белгілерін ажыратады: өз 
ойларын (ойдың жаңғырығы), басқаларга ой-пікірлердің 
ашықтығын, ойларды қабылдауды немесе инвестициялауды; қолдың 
аяқтарына немесе денесіне, эрекеттеріне, ойларына немесе сезіміне 
нақты эсер ететін эсердің, шеберліктің немесе пассивтің ауытқуы; 
алдамшы қабылдау; науқастың мінез-қүлқын немесе дененің эртүрлі 
бөліктерінен келетін басқа да түрлерін талқылайтын немесе 
галлюцинаторлық дауыстар; мазмүндағы абсурдтық немесе 
үлкендіктің көрінісі болып табылатын жеткіліксіз жалған идеялар 
түрақтылығы.

Шнзофрення нысаны
Аурулар эртүрлі фигуралар болуы мүмкін. Жіктеу 8сһпеіс1ег 

басқа аурулардан шизофрения ажырата психоздық симптомдары 
негізгі нысандары анықталады психиатр үсынды. Бүл бірінші атағы 
белгілері: сыртқы күштердің әсерінен сандырағын; адам немесе бір- 
бірімен сөйлесіп ой мен іс-әрекетіне түсініктеме беруге дауыстар; өз 
ой мен ойлары басқаларға қол жетімді қандай толық мағынасында 
дыбыс.

Батыс субсидияларының шизофренияның елдері қарапайым, 
бейорганикалық кататоникалық, параноид жэне қалдықтар. ХКС 
тағы екі подтипдерді анықтайды: шизофрениялық шабуылдан 
кейінгі жэне қарапайым шизофрения.

Шнзофренняның диагностикасы
Аурудың диагностикасы науқастың шагымдарын, сондай-ақ 

оның мінез-қүлқын талдау негізінде белгіленеді. Бүл науқастың өз 
тэжірибесімен, туыстарына, эріптестеріне, достарына ықтимал 
толықтырулар туралы әңгімесін қамтиды. Одан кейін науқастың 
клиникалық психиатры, клиникалық психологы клиникалық баға 
береді.

Психиатриялық бағалау эдетте психикалық мәртебені 
талдауды, сондай-ақ психиатриялық тарихты қамтиды. Стандартты 
диагностикалық критерийлер белгілердің, сондай-ақ 
симптомдардың, олардың үзақтығы мен ауырлығының болуын
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корсетеді. Қазіргі уақытта шизофрения диагнозын қою үшін 
чсртханалық тест жоқ.

Шизофренияның диагностикасы Психикалық бүзылулардың 
диагностикалық жэне статистикалық нүсқаулығы (ОЗМ-ІУ-ТЯ), 
сондай-ақ ХКС-10 сэйкес табысты орындалады. ХКС әдетте 
суропалық елдерде жэне АҚШ-та ВЗМ-де қолданылады.

Шизофренияны емдеу
Шизофренияны емдеу аурудың ауырлығына

байланысты.Негізгі есірткі нейролептических қүралдары қамтиды, 
жэне олар ноотропными, дәрумендер, түрақтандырғыштар көңіл 
голықтырылады. онда емдеу бастапқы кезеңінде қиындықтар болып 
табылады және пациент дэрігерге көру үшін бас тартқан жағдайда, 
ауруханаға үйіне шақырды психиатр өтіңіз. Бүл дұрыс шешім.

Шизофренияны жеңу оңай емес. Шизофрениямен ауыратын 
науқастарда екіқабаттылықтың бұзылуы бар. Бұл депрессия, 
алкоголь психоз, нашақорлықтың, апһесіопіа, сондықтан емдеу осы 
бұзылуынан бағытталған қамтиды.

Шизофренияда мүгедектік берілген бе?
Шизофрения жиі мүгедектік экеледі, ол осыған байланысты 

мүмкін емес, шизофрения диагностика жою. Алайда, бір жыл ішінде 
тұрақты ремиссия болған жағдайда, диспансерлік бақылаудың негізі 
жоқ. Клиникалық қадағалау барабар қоршаған бағалауға қабілетті 
емес екенін осындай күйде жиі, кім астам белгіленеді, сондай-ақ 
олардың іс-эрекеттерінің салдарын жеке психикалық денсаулығын 
бағалай мүмкін емес түсіну, сондықтан емдеу маңыздылығын түсіну.

Шизофрения жэне клиникалық қадағалау диагнозын алып 
гастау алайда, орын алуы мүмкін — бұл өте сирек кездеседі.Бұл 
диагноз бастапқыда дұрыс емес болса, мысалы, реакциялық 
депрессия белгілері, шизофренияға психоз немесе бастапқы 
симптомдарды жою үшін шизофренияның уақтылы емделуі. Әдетте 
пациент жылына бір рет консультация мен ем алады, содан кейін 
диспансерлік байқау одан кетеді. Қазіргі уакытта міндетті 
консультациялық есеп немесе консультациялық бақылау жоқ. 
Консультативтік жэне емдік комек дәрігерге ерікті түрде бару 
немесе бару емес. Бұл науқастың жеке мәселесі жэне оның таңдауы. 
Адамның психикалық жай-күйі озі үшін ақылға қонымды шешім 
шығарады.

Консультативтік жэне емдік көмек ерікгіліктен тұрады. Егер 
пациент психиатрға келген болса, демек ол диагнозға келіскенде, ол
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карточка алады, психикалык ауыткушылықты анықтайды, бұл ол 
медициналық кеңеске өтініш білдірді. Одан басқа, амбулаторлық 
карталар жыл басында мұрағатта сақталады, егер өткен жылы науқас 
адам келмесе.

Кейде «бухгалтерлік есеп» арқылы адамдар қол жетімді емдеу 
фактілері туралы ақпаратты сақтауды түсінеді.Психиатрия, барлық 
медицина сияқты, даусыз. Хирургия барлық операция жасалған 
науқастар туралы ақпараттарды сақтайды. Мүрағатты сақтау 
ережелері бар. Күндізгі стационарда аурудың тарихын 50 жыл, ал 
амбулаторлық карта 25 жаста. Бүл барлық адамдарға, соның ішінде 
медициналық көмекке баруды тоқтатқан адамдарға қатысты.

Аурудың барысы әртүрлілікті көрсетеді жэне созылмалы 
дамудың болмауы, сондай-ақ ақаудың прогрессивті түрде өсуі. 
Бүгінгі күні шизофренияның жалпыға бірдей қабылданған көзқарасы 
мамандар тарапынан жоққа шығарылады. Жеке істердің толық 
қалпына келуі немесе толық дерлік сауығуы мүмкін. Аурудың 
неғүрлым қолайлы бағытына ьщпал ететін факторлар -  эйел 
жынысы, бірінші эпизодтың үлкен жастары, оң белгілердің басым 
болуы, туыстарынан және достарынан колдау.

Аурудың ауыр нүсқасы науқас пен басқа адамдар үшін қауіп 
төндіреді. Ерікті түрде госпиталдандыру қажет емес, бірақ Батыс 
Еуропада клиникада болу уақыты мен жиілігі бүрынғыға қарағанда 
айтарлықтай төмендеді, ал Ресейде бэрі сол деңгейде қалды жэне 
жағдай өзгерген жоқ.

Шизофрениямен диагноз қойған жағдайда туыстары қарым- 
қатынас жасауды қызықтырады.Пациентті қауіпті деп қабылдамаңыз 
жэне эмоцияларын, әрекеттерін бақыламаңыз. Адамның сау 
бөліктерін үстап түру керек, ал оны ақымақтық сияқты емдемеу 
керек. Психотерапевт сау адаммен бірге науқаспен де байланысады. 
Шизофренияға ұшыраған науқастарға көп көңіл бөлінеді, көбірек 
қамқорлық, көп махаббат. Және бүл өте маңызды мәселе. Статистика 
бойынша, үйде қолайлы климаты бар науқастар клиника хиттерімен 
қайталанатын эпизодтардан аз болатыны туралы деректер бар, 
олардың өмірі әлдеқайда сэтті.

Шизофрения -  ауыр психикалық ауру, онда эмоңиялық 
бүзылыстар, түрақсыз жүріс-түрыс байқалады, ойлау бүзылып, 
әлеуметтік өмір сүру мүмкіндігі жоғалады. Әдетте бүл ер адамдарда 
18-25 жаста, әйелдерде 26-45 жас аралығында дамиды. Кейде түқым 
туалауы мүмкін. 100 адамның бірінде кездеседі. Кейде бүл
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терминмен қателесіп тұлға бұзылыстарын түсіндіреді. 
I ІІизофренияда адамның шындықты сезінуі бүзылады, олар қандайда 
да бір дауыстар естиді, сөйтіп мінез-қүлқында түсініксіз жайттар 
байқалады. Олар әдетте жүмыс істеуге қабілетсіз болып келеді жэне 
озге амадармен қарым-қатынас орната алмайды. Лайықты қолдау 
кормей немесе уақытылы ем қабылдап отырмаса, бүл аурумен 
ауыратын науқастар өз-өздерін тастап, өздеріне залал келтіруі 
мүмкін. Шамамен эрбір оныншы адам өз-өзіне қол жүмсайды екен.

Осы уақытқа дейін шизофренияның бірде бір себебі 
анықталмаған, бірақ мүнда генетикалық бейімделгіштігі үлкен рол 
атқаратыны белгілі. Шизофрениямен ауыратын науқастармен үзақ 
уақыт жақын араласқан адамдарда да осы аурудың пайда болу 
тәуелділігі жоғарлайды. Одан өге стресс тудыратын бастан кешкен 
оқиғалар немесе күрделі аурулар немесе қатты шаршау адамда егер 
сол ауруга деген бейімділік болса шизофренияның пайда болуына 
осер етеді.

Мынандай мәліметтер бар: шизофрения ми жазушаларының 
бүзылуы салдарынан миға сүйықтық толған жағдайда да 
шизофрения анықталған. Әдетте шизофрения біртіндеп көрінеді, ол 
науқастың өмірлік энергиясын жогалтуынан басталады. Кей 
жағдайларда шизофрения аяқ астынан пайда болады, оның себебі 
стрессті бастан кешу болуы да мүмкін.

Шизофренияның симптомдарына жатады:
1. науқастың құлағына өзге адамдарга естілмейтін, естілуі 

мүмкін емес дыбыстар естіледі;
2. науқастың ойлары мен әрекеттерін сырттан бір күш басқарып 

тұрғандай сезімдерінің болуы;
3. науқас өзін ұлы тұлға деп есептейді;
4. эмоңияның орынсыз корінуі (науқас нашар хабар алып тұрса 

да күлуі мүмкін);
5. сөйлеудің байланысының болмауы, бір тақырыптан келесіне 

жылдам ауысады;
6. Зейін тұрақтылығының нашарлауы;
7. әрекеттері мен ойлау процестерінің баяулауы;
8. үрей жэне қозу.
Шизофрениямен ауырған адам басылып қалғандай, солғын, 

мұңды болып жүруі мүмкін. Кейде науқастар өз мүмкіндіктерін 
елемей, айналадағы адамдарды мүлдем аулақ ұстайды.
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Шизофрения тек психиатриядағы маңызды проблемалық ауру 
емес жалпы медициналық сырқат.Шизофрения ауруымен көбінесе 
жас адамдар ауырады.Сол себептен бұл ауруды айқындап танудың 
тәжірибелік маңызы зор.Шизофренияның басталу мерзімінің шегі 
жоқ.Ол бала кезде де,ересек кезде де болуы мүмкін.Шизофрения 
үзақ мерзімді ауру.Көп уақытқа созылған аурулардың жартынан көбі 
шизофрения.Шизофрения жиі ақылдың кемістігімен 
аяқталатындықтан бүл қауіпті дерт болып саналады.Осы уақытка 
дейін шизофренияның пайда болу себептері анық емес. 
Психиатриядағы көптеген өткір теориялық жэне тәжірибелік 
сүрақтар шизофрениямен байланысты. Шизофрения клиникасында 
әр түрлі формаларды жалпы байланыстырып түратын бірнеше 
психикалық белгілер бар. Аурудын пайда болу тегі, оның бірнеше 
түрге бөлінуі жағынан көптеген пікірлер бар. Бірак барлық 
психиатрлар шизофрениядағы негізгі клиникалық белгі ретінде 
бөлшектену бар екеніне күмэнданбайды. Бүл аурудын атын швейцар 
психиатры Э.Блейлер қойды. Бөлшектену белгісі төмендегідей 
болады. Қалыпты жагдайда барлық психикалық процестер өзара 
байланысты. Сезіну,қабылдау,ойлау,жүріс-түрыс психиканың эр 
түрлі жақтары болып саналады.

Шизофренияда осы көрсетілген біртүтастық бүзылады,яғни 
психикалық қызметін түтастығы,бірлігі бүзылады. Бүл әрине ауру 
адамның жүріс-түрысынан білінеді. Басқаша айтқанда шындықпен 
байланыстан білінеді. Бірте-бірте ауру адамдар босаңсып, ынтасыз 
бола бастайды. Олар өздерінің эр түрлі әрекеттері басқа біреудің 
ықпалымен болатынын, айтады. Ауру адамдарға символдық ойлау 
өте тэн нәрсе.Мысалы, ауру өзін бір шеңбердің ішіне сурет қылып 
салып,”өзім жасаған шеңбер ішінде қауіп мүлде жоқ”деп түсіндіреді. 
Егер ауру өзінін салған суретін жазбаша түсіндірмесе, оның не 
салғаны түсініксіз болар еді. Бүл шизофрениядағы символды 
суреттер. Кейде ауру адамда көрмей оның салған суреттері бойынша 
диагноз қоюға мүмкін [65].. Шизофрениямен ауырған балалардың 
суреті қызық болады. Оларда сөйлеу нашар дамығандықтан 
суреттерінде символизм мен бөлшектену білінеді. Кейде аурулар өз 
ойларын кэдімгі сөздер арқылы бере алмай, жаңа сөздерді ойлап 
табады. Сонымен, жоғарыда айтылғандарды қорыта 
келе,шизофрениямен ауырған кезде ойлау мен эмоция бүзылып, 
психикалық қызметтің түтастығы бөлшектенеді. Әуелгі кезде 
интеллект қызметінің бүзылуы формальды түрде дұрыс болады.
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Ауру адам өз жұмысын одан әрі атқара береді. Бірак туыстары мен 
қызметтес адамдардың бақылауы және айтуы бойынша, психиканың 
бұзылуы нақтылы болғандықтан аурудың диагнозын қоюға болады.

Біздің елде шизофренияның түрлерге бөлінуі аурудың 
клиникалық ерекшеліктерімен өтуіне байланысты. Аурудың үш 
негізгі түрі бар: үнемі болатын, ұстамалы-прогредиентті жэне 
рекурентті. Үнемі агымды шизофренш ағымды болады. Белгілерінің 
ерекшеліктеріне байланысты қатерлі, параноидты және жай ағымды 
түрлері болады. Үстамалы прогредиентті іиизофрения бүл түрінде 
дерттің ағымы өзгерісті болады. Немістің “шуб “ деген сөзі 
жылжудың, өзгерісті көрсетеді.Бүл дерттің қозуынан ауруда 
шизофренияга тән ошпейтін озгеріс болады. Рекурентті (мерзімді ) 
шизофренияның бұл түрінде ұстаманың соңынан ауру мүлде 
жазылып кетеді. Мұнда онейройдты кататониялық, депрессивті- 
параноидты жэне аффективті белгілер болады.

Шизофренияның қатерлі түрі жасөспірім кезінде басталып, үш 
негізгі бөліктен құралады: психикалъщ өнімділіктіц төмендеуі, 
эмоционалъдъщ өзгерістердің пайда болуы жэне бүрмаланган 
пубертатты дагдарыстың цүбылыстары. Бүдан басқа мезгіл- 
мезгіл рудиментті сандырақ ойлар, жекеленген елестетушіліктер 
пайда болады. Ойлаудың бұзылуы, қиындауы, оқу үлгерімінің 
нашарлағаны байқалады.

Қазіргі көзқарас бойынша шизофрения тұқым қуалаушылық 
жағынан тез қабылданатын ауруларға жатады. Мұның айғағы 
ретінде шизофрениямен ауырған отбасында шизофрениялық психоз 
және адамның жеке басының озғеруі жиі кездеседі. Шизофренияның 
пайда болуын биогендік аминдер мен олардың ферменттерінің, 
катехоламиндер, индоламин т.б. алмасуының бұзылуынан деген 
қағидалар бар. Қазіргі кезде шизофренияны емдеудің негізгі 
тәсілдері: антипсихотикалық, антидепрессивті, транквилизаторлы 
жіне стимуляңиялық әрекетті психотроптық заттардың қолданылуы. 
Бұрын емдеудің естен тандыру эдістері аурудың ем қонбайтын 
түрлерінде кеңінен қолданылды. Емдеудің барлық биологиялық 
түрлері психотерапия жэне еңбек пен элеуметтік бейімделу 
шараларымен қатар өткізіледі. Емдеудің барлық кезеңінде жеке 
адамның белсенділігін сақтап қалу негізгі принцип болып саналады. 
Әрбір ауырған адамды емдеуде өзіне тэн шаралар қолданылуы

Шизофрения - эдетте 17 және 25 жас аралығында 
басталады мидың ауруы, психикалық бұзылулар тэн белгілері



галлюцинация - науқас дауыстарын естиді немесе жоқ нәрселерді 
көреді естуге және басқа да адамдарды көріп отырған жоқпын, жэне 
картинасының түрлі нысандары, яғни электрондық мәлімдемеде 
мысалы, жалған өкілдіктері, біреу бүл оны немесе оның жаман ой 
қойып зиянын тырысады.

Науқастар шизофрения сөйлесіп бред жасауға біртүрлі болуы 
мүмкін. Олар қалыпты қызметіне қүлықсыз болуы мүмкін, мысалы, 
шығып мектеп жүмыс істейді, жэне достарыңызбен қарым-қатынас, 
сондай-ақ, оның орнына жалғыздықтан үмтылады өтіңіз, басқа 
адамдарға, немесе үзақ үйқы байланыста оқшауланған. Мүндай 
науқастар жеке ғигиена ережелерін ескермейтін мүмкін.

Науқас шизофрения негізінен басқаша ауруға қарағанда өзін, 
бірақ эр түрлі емес, екі Адам жэне оның жеке басын бөлінген жоқ.

Қазіргі уақытта ғалымдар шизофрения себептерін білу, жэне 
гипотезаны мемлекеттердің бірі емес, Кейбір адамдар ауруга 
дамытуға бейім туған. Кейбір Зерттеушілер шизофрения, бүл вирус 
себеп болуы мүмкін деп санайды ми туылмаған үрықты әсер етеді. 
Басқа бүл стресс деп ойлаймын, әр түрлі жағдайларда, Іаііһ ІАІ 
зерттеуге байланысты болуы мүмкін, ол Мектеп, жүмыс, махаббат 
қақтығыстар, бала туу, және тағы басқалар. К., Іске у шизофрения 
жэне оның халқын бейімділігін. Ешқандай дәлелдер бар, алайда, 
болып табылады не шизофрения туғызады отбасында күрделі 
қарым-қатынас болып табылады немесе баланың ата-анасының 
жаман қатынасы.

Шизофрения (грекше зсһіго -  бөлшектену, рһгеп - жан ) -  жиі
15-30  жастағы адамдар ауыратын, үздікті немесе үздіксіз ағымында 
өтетін, психикалық қызметінің бөлшектенуімен көрінетін және 
түлғаның арнайы өзгерістермен ерекшеленетін (шизофреникалық, 
ақылдың кемістігі) эндогенді прогредиентті психикалық ауру.

Әр жылсайын шамамен 1000 халыққа бір жаңа жағдай 
байқалады (барлық елдерде түрақты). Әр мың халыққа үштен онға 
дейін бүл ауру кездеседі (0,3 -  1%). XIX ғасырдың соңында неміс 
психиатры Эмилем Крепилин шизофренияны ауру ретінде «ерте 
ақыл кемістігі» деп атаған. Негізінен «Шизофрения» атауы XX 
ғасырдың 20 жылдары швейцар психиатры Эуген Блейлер 
сипаттаған.

Этиологиясы шизофренияның пайда болу себебі толығымен 
анық емес. Аурудың дамуына толық факторлар зерттелмеген.
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Қазіргі уақытта шизофренияны мультифакториальды ауру 
ретінде карастырылады (ВОЗ эксперттердің корытындысы 
бойынша). Тұқым құалаушылық фактор да аурудың дамуына әсер 
етуі мүмкін.

Даму жолдары . Шизофрения полиэтиологиялык ауру.
Шизофренияның ңеребральдық даму жолы кортико -  

экстрапирамидті жүйенің рефлекторлы реакцияның біріншілікті 
зақымдалуы нэтижесінде дамиды.

Жалпы клиникасы. Шизофренияның клиникалық 
симптомдары эртүрлі. Сондықтан шизофренияда сирек кездесетін 
симптомдар мен синдромдарды көрсету оңай.

Негативті бүзылысгар аурудың әр түрінде кездеседі, бірақ 
олардың дэрежелері эртүрлі. Сонымен қатар оларды дефицитарлы 
деп атауға болады, олар аурудың жүйкесіне әсер етеді 
(шизофренияның негізгі немесе фундаментті симптомдар Е.Блейлер 
бойынша).

Негізгі шизофренияның теріс белгісі схизис болып табылады 
(интражүйкелік атаксия). Схизис -  дезинтеграция, жүйке 
функциясының мазайка түріндегі бүзылыстар, біркелкі еместік 
туралы түсінік береді. Бір қүрылымдар қобалжып, ал басқалар 
өзгеріссіз болуы мүмкін. Жүйкенің бөлшектенуі - үзіліспен сөйлеу,

«мен» деген сезімінің күшеюімен, амбпваленттілік жэне басқа 
симптомдар байқалады. Тағы бір симптом -  аутизм, ол шындық 
байланысының әлсіреуі, ішкі жан дүниесіне үңілу.

Ерік қүрылымының патологиясы осы ауруға тән. Әртүрлі
дәрежеде белсенділіктің төмендеуі көрінеді. Кейбір жагдайларда
қызметке үмтылуының төмендеуі, элсіздік (гипобулия, немесе
энергиялық потенциальдың төмендеуі),басқа науқастарда қызмет 
істеуі мүмкіндік болмайды. Олардың белсенділігі өмірге маңызы 
жоқ, шылым шегу, қарапайым биологиялық қажеттіліккке 
ұмтылады. (абулия).

Шизлофрения ауруындағы ойлаудың бұзылыстары көп жэне 
эртүрлі. Ойлау қабілеті мен сөйлеудің үзіліссіз болуы,
паралогикалық, аутистикалық, символизм, аморфті, неологизмдер 
басты белгілер болып көрінеді.

2). Продуктивті жүйкепатологиялық симптоматикасы 
(Е.Блейер бойынша қосымша симптомдар).
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К.Шнайдер (1925жылы) шизофрения үшін арнайы алғашқы 
симптомдарды жүйкелік автоматизм жэне дефицитарлы бүзылыстар 
енгізді.

1-ші еимптомдарға: есту жалған еслестер, есту елестерді диалог 
түрінде, соматикалық әсері бар сезімдер, ойлаудың ашықтылығы, 
арақашықта беру жэне ойлауды тартып алу.

2-ші симптомдарға: елестердің басқа түрлері, саңдырақты 
қабылдау, биполярлы аффективті бүзылыстар.

Шизофренияның жіктелуі. Шизофрения ағымының түрлеріне, 
проғредиенттің дәрежесіне жэне аурудың клиникалық көріністеріне 
байланысты синдромдардың мінездемесіне байланысты жіктеледі. 
Ол ақпаратталған, дифференцияланған, клиникалық түрғыдан 
сенімді болуына, болжам жэне ем жоспарын құруға мүмкіндік 
береді.

1. Үнемі ағымды шизофрения:
Терең прогредиентті (қатерлі):
а) параноидты;
э) кататониялық;
б) гебефреникалық;
в) жай;
2. ортапрогредиентті параноид;
3. азпрогредиентті (элсіз ағымды):
а) невроз тэрізді;
э) жүйкелік тэрізді.
2. Рекуреннті (кезеңді).
3. Үстама тэрізді -  прогредиентті.
4. Шизофренияның жеке түрлері.
Үнемі ағымды шизофрения түрінде дерт қозбай үнемі ағыммен 

ерекшеленеді. Өршу кезеңдері болады. Толық ремиссия болмайды.
Рекуррентті шизофрения үстама түрінде, жай ағымды 

шизофрения сияқты өтеді, түлғаның қзгерістері терең болмайды. 
Кейбір науқастарда 1 -2 үстамалардан кейін түрақты, он жылға дейін 
интеремиссия түрінде отеді, олар психозбен ауырғаннан кейін 
анықталмайды. (тәжірибелік сауғу).

Үстама тэрізді - прогредиентті шизофрения -  шизофренияның 
ең жиі кездесетін түрлерінің бірі. Оның маңыздылығы екі нүсқалар 
ағымының қосылуы- үзіліссіз және кезеңділік. Әрбір үстама 
түлғалық ауытқулармен, түлғалықтың негативті өзгерістермен жэне
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тұракты продуктивті бұзылыстардың күшеюімен сипатталады. Бұл 
түрінің прогредиентті дэрежесі өзгеріп отырады.

Шизофренияның ерекше формал ары: Паранойя льді
шизофрения аңду сандырагымен, физикалық жетіспеушілікпен, 
ипохондриялық сандырақпен, реформаторлы, религиозды, сутяжды 
сандырақтармен корінеді. Сандырак, тәртіп бойынша 
монотематикалы. Типті шизофренияға тэн жеке негативті өзгерістер 
эрқашан байқала бермейді.Фебрильді шизофрения (өлім 
кататониясы, гипертоксикалық шизофрения) рекурентті онейроидты 
кататонияның жедел ұстамасы жэне ұстама тэрізді прогредиентті 
шизофрения, гипертермиямен жэне басқа да соматикалық 
бұзылыстармен сипатталады. Сананың онейроидты бұлыңғырлануы 
ұстаманың ауыр кезінде аментивті терең бағытпен ауысады, сөздің 
байланыссыздығы жэне бір текті қозгалыс тітіркенуімен көрінеді. 
Негізі бірнеше аптадан кейін ремиссия пайда болады, содан соң 
летальді жағдай болуы мүмкін.

Емі және реабилитациясы. Емі комплексті, биологиялык 
терапиядан турады (психофармакотерапия, шоктық эдіс ауру 
үзақтығы бір жылға жэне т.б.созылса), психотерапия (көтеруші 
ерекшелігі) жэне арнайы көмектер жэне эдістер, науқасты 
әлеуметтік адаптацияға бейімдеу үшін (реаблитация).

Психотропты заттарды таңдау неғізгі симптоматикамен 
белгіленеді («мишень» симптомы). Шоктық эдіс науқастың және 
оның туыстарының рұқсатымен қатаң көрсеткіштермен 
қолданылады.

Емдеу этаптары: 1 -этап - психикалық бұзылыстарды тексеру; 2- 
этап - стационардағы психопатологиялық бұзьшыстарды ұзақ емдеу;
3-этап - көмекші ем (рецидивке қарсы) жэне реаблитация 
(рациональді психотерапия, еңбек терапиясы, элеуметтік терапия).

Маниакальді-депрессивті психоз (МДП) - эндогенді 
психикалық ауру, депрессия немесе манияның айқын фазасы тәрізді 
өтеді, қарапайым интермиссиямен көрінеді. Жеке өзгерістер 
болмайды жэне дефектінің пайда болуына әкелмейді.Айқын жэне бір 
типті ұстамалар, психикалық бұзылыстың болмауы жэне жеке 
дефект МДПді шизофрениядан айырады. Аурудың таралуы эртүрлі, 
жиналған мәліметтер бойынша 0,4-1% құрайды. Ер адам мен әйел 
адамдардың қатынасы - 1;3,

Этиоиатогенез. МДП жэне басқа да аффективті психозда 
тұқымқуалаушылық 70-80% құрайды. Аффективті бұзылыста негізгі
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рольді нейромедиаторлы жүйе арасындағы эртүрлі тепе-теңдік 
санымен қатар, сезімтал адренорецепторлар бүзылысы қүрайды. 
ВНД-ң негізгі патологиялық ошағы ми қыртысының қозуы, үлкен ми 
қыртысына маниакальді фазада таралады, ал депрессивті жағдайда 
теріс индукция әсерінен қыртыстың тежелуін шақырады.

Клиникасы. Типті фазаны (депрессивті немесе маниакальді) 
аффективті бүзылыстар бойынша лекцияда толық талқыланды.

Атипті формада маниакальді және меланхолиялы жағдайдың 
клиникалық көріністерінің толық емес типі бойынша, гетеротипті 
продуктивті психопатиялық және самотовегетативті бүзылыстар 
жэне экзогенді факторлардың қосымша әсер етуімен немесе ошақ 
көзімен сипатталады. МДПдың атипті формасының кейбір түрлері, 
шеткі психоздар пр аталатыны МДП жэне шизофренияға өтеді деген 
пікір бар.Циклотимия -  циркуляторлы психоздың элсіз айқындалған 
түрі, жеңіл аффективті бүзылыстар (субдепрессия және гипомания) 
бүкіл ауру барысында сақталады (жеңілдетілген жэне амбулаторлы 
вариант, ағымы МДП).Ағымы. Ауру негізі 20-40 жастан бастап 
басталады.Пайда болуы, ағымы жэне үстаманың қайталануы 
биологиялық ритммен, аймен жэне тәулікпен байланысты. 
Үстаманың пайда болуы жэне қайталануы жиі көктем жэне күзде, 
жағдайы тэуліктік тербеліске тэн. ¥стаманың реттілігі жэне жиілігі 
индивидуальді, МДП ағымды типі бойынша бөлінеді; 1. биполярлы; 
2. монополярлы; 3. альтернирлеуші.

Емі. Депрессивті фазада антидепрессивті препараттар 
қолданылады. Психомоторлы тежелу көрсеткіші болса АД мен 
активті әсер ететін -  мелипромин (трфранил) тагайындайды. Егер 
депрессия, үрей жэне ажитациямен қосылса, АД мен седативті эсер 
ететін -  амитриптилин береді. Сирек жағдайда ЭСТ (3-5 сеанс) 
тағайындайды. Маниакальді фазада нейролептиктер жэне седативті 
препараттар тағайындаймыз: аминазин, тизерцин, галоперидол, 
литий түзы, транквилизаторлар.Пайда болу фазасының 
профилактикасы литий түзы мен финлепсин (карбамазепин).

Қарт жастағы функциональді психоздар (инволюционды 
психоздар) -  қарт жаста (қарт алды жэне қарттық) пайда болатын 
жэне органикалық ақылаздықпен дамитын психикалық бүзылыстар 
тобы. Ауру пайда болу кезеңңне байланысты бөлінеді; манифесті -  
45-65 жас, инволюционды (пресенилді психоздар, кері даму жастағы 
психоздар) жэне психоздар 65 жастан кейін пайда болады, кешірек 
инволюционды психоздар (қарттық психоздар) дамиды.
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Таралымы жеткілікті эерттелмеген. Э.Я.Штернберг (1975) 
мәліметтері бойынша, катамнестикалық дәлелдеу диагнозы 
инволюционды депрессияда 5-7% қарт жастағы науқастарда 
байқалған. М.Ф. Шахматова (1968) мәліметі бойынша 
инволюционды сандырақ психоздар (кеш паранойдты) 1,8% 
65жастан асқан науқастарда байқалған, бұл Москвадағы 
П.Б.Ганнушкина атындағы психиатриялық ауруханада 10 жыл бойы 
түсіп, емделген науқастар.Заманауи қоғамда 65 жастан асқан 
адамдардың көбеюін -  әлеуметтік жағдай мен медициналық 
көмектің жақсарғанының көрінісі. Бүл бағытта 2030 жылы 20% 
гүрғындардың көрсеткішін 65 жастан асқан адамдар қүрайды деп 
болжауда.

Этиопатогенез. Аурудың пайда болу себебі процестің жеке 
кезеңі, шартты патогенді жағдай емес, ол констелляция, 
биологиялық және элеуметтік психологиялық фактордыц ескіруі. 
Инволиционды психоздың патогенетикалық механизімінің 
ерекшілігі. Қарттық кездегі психоздардың көрнісімен айқындалады. 
Қарт кісілердегі психикикалық ерекшеліктер жоғарғы дәрежелі 
мазасызданумен ерекшеленеді [66]..

Инволюционды депрессия мен ауыратын науқастарда ауру 
алдында теріс эмоциональды көрністер байқалады,ал 59% 
пресениальды параноид кезінде- уялшақтық, ал паранойяльды 
корністе- қауіпті,сенімсіздік,айтқаннан қайтпайтын,ригидті және т.б. 
болады көбінесе жеке өзін жақсы көрумен жэне өзін үстай 
алмауымен аурады. в) стресс жағдайы әсер етеді.(қалай оң 
болса,солай теріс болады).Көп жағдайда маңызды рөль орын 
алады,жұмысына қанағаттанбайды. Шыныққаннан жэне темекіден 
бас тартудан көрі,жұмысыннан рахат алу ұзақ жасаудың негізгі 
факторы болып табылады.

Клиникасы. Инволюционды психоздың екі негізгі түрі болады: 
инволюционды меланхолия жэне инволюционды сандырақ 
психоздар (паранод).

Инволюционды меланхолиялы депрессивті жағдай 45-60 жаста 
пайда болады. Көбінесе эйел адамдар жиі ауырадыт ( әйел мен ер 
кісінің қатынасы 5,4:1 -  Ефименко В.П. 1975).Преморбидті
науқастарға көбінесе өрей мазасыздық көрнісімен төзімділікке 
бейімделуі,депрессивті форманың реагирлеуші интравертирлігімен 
сипатталады.
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Инволюционды меланхолия монополярлы жэне ағымының 
баяулауымен сипатталады. Депресеиялық жағдай басында ешқандай 
үрейсіз дамып,қозудың тереңдеуіне байланысты ажитацияға дейңн 
экеп соғады.Кейбэр науқастардың қозғалысының тежелуі мен оның 
соңғы дәрежесіне дейін субступорға экеледі. Депрессияның алғашқы 
көрінісінен бастап сандырақ симптомдары (өзі-өзін кінэлау,езі-өзін 
күнэлау, зақымдау,ипохондриялық) байқалады. Психоздың өршуі 
кезінде ипохондриялық сандырақ пен бірғе Котор синндромы да 
көрінеді,бүл нигилистикалық сандырақ кезінде ерекше қабілетті 
идеаларымен қосылады. Деперсонализация жэне дереализация 
көрністері байқалады,науқастар тек өзіндегі ғана өзгерістер 
емес,сонымен бірге қоршаған ортаның өзгергенін айтады. Сосын 
салыстырмалы стабильды сатысы пайда болып,инволюционды 
меланхолияның » түрып қалған» ағымы көрінеді. Ауру 60-70 жастан 
асқаннан кейін дебютті ауруға тэн.

Стабилизация сатысынан кейін қайта психоздар пайда 
болады,бүл өздігінен дефектінің жазылуына экеледі.(емсіз ремиссия) 
Бүл кезде органикалық ақыл кемістігі айқын болмайды,бірақ 
науқастардың психикасы элсіз қозған жэне мотивті 
жағдайымен,эмоциональды корністер деңгейінің төмендеуімен 
жүйелі іске бейімсіздігімен сипатталады.Әрқашанда көңіл-күйі 
томендеген науқас өзінің жэне туыстарының өміріне риза емес 
болады.

Инволюционды сандырақ психозы әртүрлі көрністермен
байқалады.Мыналар негцзгі формасы болып саналады:
инволюционды паранойя жэне инволюционды пароноид [69].

Жеке премобидті психопаталогиялық ерекшелік байқалады- 
шектен тыс көкіректік,айтқаннан қайтпайтын,деспотикалық,өзіне 
жіне өзінің туыстарына өте жоғары талап қояды.Аффективт жіне 
ойлау көрністері ригидтті болады.

Инволюңинды параноио -кіші штабты сандырақпен
көрінеді,жиі зақымдау идеялары жүйелі тенденциясыз,иіс сезу жэне 
тактильды(жиі есту)галлюцинациямен сипатталады.Оған сонымен 
қатар жиі созылмалы,сирек рецидивті ағым тэн.Науқастар
активтті,үялшақ. «Кіші шенберлі» сандырақ ойлар науқастың 
айналасындағыларға бағытталады,нақты көрністермен
сипатталады.Сирек улану сандырағы,иіс галлюцинациясы мен жэне 
нақты интерпретациялы денелі сезімдермен пайда болады.
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8 ТАҚЫРЫП. САҢДЫ РАҚТЫ Қ Ж ӘНЕ АФ Ф ЕКТИВТІ 
БҰЗЫЛУЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫ Қ МОДЕЛЬДЕРІ

Жоспар:
1. Сандырақ туралы жалпы түсінік.
2. Сандырац түрлері мен формаларьі.

1-сүрақ. Сандырақ туралы жалпы түсінік.
Паронойяльды синдром - елестеушілігі жоқ жүйелі сандырақ 

белгілері. Әр түрлі фактілерді жүйелі әңгіме арқылы басқаша 
түсіндіру. Бүл синдромда сезімнің бүзылуы, жалған және шын 
елестеушіліктер, психикалық автоматизмдер болмайды. Негізінде: 
қудалау, жаңалық ашу, қызғану түрінде кездеседі.

Параноидтық синдром (Кандинский-Клерамбо синдромы) - 
сандырақ бейнелі болып,сезіну проңестерібүзылады. Кандинский 
мен Клерамбо дәлелдеген жалған елестеушілік пен психикалыц 
автоматизмдер кездеседі. Есіту елестеушілігі жиіленеді. Сандырақ 
ойлардан көбіне әрекет пен қудалау сандырагы басым болады.

Психикалық автоматизмдердің үш түрі болады:
а) Ассоңиативті автоматизм - еріксіз пайда болатын, күшпен 

енгізілген бөтен, қолдан жасалған ойлар. Ауру адамға өзінің ойлары 
сөйлеп түрғандай көрінеді, дауыс ретінде естиді жэне осы ойларын 
айналадағылардың бәрі білетіндей көрінеді. Дауыстап сөйлеп, 
жалған елестермен ой арқылы пікір таластырады.

б) Қозғалыс автоматизмі деп ауру адамдардың қозғалысы өз 
еркімен емес басқа күштің әсерімен болатын жағдайларды айтамыз. 
Сөзі де, қимылы да шеттен, басқа бір күштердің әсерінен сияқты 
көрінеді.

в) Сенестопатиялық автоматизм -  бүл жағдайда тек ойлар мен 
қозғалыстар ғана емес аурудың сезімдері де басқа күштердің 
әсерінен болғандай корінеді. Олар күйдіргенді, шанышқанды немесе 
бір нэрселердің тері астындағы жыбырлағанын сезеді. «Дэретке бару 
баялайды, тәбеті төмендейді, жыныстық қозуыды тоқтатты» деп 
көпшілігінде көрінеді. Бүл синдромдар шизофрения ауруында 
кездеседі.

Парафрендік синдромда аурулар өздерін қүдаймыз, дүние 
жүзінің қожасымыз, «бэрі менің қолымда» деп ойлайды. Осы ауру 
көбіне шизофрения ауруында болады.
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Жабысқақ синдром. Невроздарда, баяу ағымды шизофренияда 
кездесетін синдром жабысқақ ойлардан, үрейлерден тұрады.

Эмоциялық синдромдар.
а) Маникальды синдром деп котеріңкі көңіл-күй, жылдам 

келетін ойлар жэне сойлеу мен қозғалыс белсенділігі байқалатын 
белгілерді айтамыз. Ауру адамдар қоршаған ортада болып жатқан 
жағдайларға байланыссыз, өте қуанышты сезімде болады.

б) Депрессивті синдром да үш белгіден түрады:
1. қайгылы көңіл күй;
2. баяу ойлар;
3. сөйлеу мен қозғалыс тежелуі.
Аурулар себепсіз қайғырып, зарығып, өздерін - өздері 

жәбірлейді. Мүлде үндемей немесе қозғалмай қалулары мүмкін.
Бүл жағдайлар маникальді -  депрессивті психозда, 

шизофреннияда кездеседі.
Апатиялық синдром
Көбіне шизофренияда, органикалық ми ауруларында кездесетін 

элсіздік, селсоқтық, дэрменсіздік белгілері байқалады.
Кататониялық синдромдар.
Қозу және кататониялық ступор болып екіге бөлінеді.
1. Кататониялық қозу кезінде бағытталмаған, мағанасыз соз 

жэне жалпы қозғалыста көрінеді. Бір сөзді немесе сөйлемді қайталай 
беретін жағдайларды -  вербигерация дейді. Қасындағылардың 
айтқаның қайталай беретін жағдай -  эхолалия, істеген әрекетін 
қайталаса -  эхопраксия дейміз. Дәрігердің. қоршаған адамдардың 
айтқанын керсінше жасаса- негативизм белгісі орын алады. 
Қиқандап, бет әлпетін өзгертіп, кенетен қаша жөнеліп, киімін шешіп 
тастап, түкіріп, басқалардың көзінше жыныс мүшесін қоздыруы да 
мүмкін.

2. Кататониялық ступор көбіне қозудан кейін білінеді. Аурудың 
бүлшық еттерінің тонусы жоғары болса да, козғалмайды. Қоршаған 
ортадағы жағдайларға көңіл аудармайды, ыстық, суыққа, қарны 
ашқанға, ауырғанда, тіпті бомба жарылғанға да қарамай бір қалыпты 
отыра береді. Жатқан орнынан қозғалмай, бір бағыттан ауыспаса 
оны балауыз иімділікті ступор дейді. Сағаттап, тәуліктеп жата 
(отыра) береді [70, 12 б.].

Қозғалмау бағыттан өзгертуге жасалған әрекеттерге қарсылық 
жасауды -  негативтік ступор деп атайды.

Корсаков синдромы (амнестикалық синдром ).
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Кейінгі болған оқиғалар естен шығарылып, бұрыңғы оқиғалар 
есте сақталып қалу жағдайын алғаш С.С Корсаков деген аттақты 
орыс ғалымы зерттеген. Жақында болған оқиғаларды ұмытып, оның 
орнына болмаған жағдайларды айтады. Басқаша айқаны өтірік, оған 
басқаларды сендіруге тырысуды конфабуляция дейді. Бүл синдром 
уланғанда, маскүнемдікте, мидың органикалық ауруларында 
кездеседі.

Астениялық синдром.
Әр түрлі психикалық жэне соматикалық аурулардан кейін 

болатын жағдай. Организмнің элсіреуі жэне психикалық зорығу. 
ІІазардың, ойлау қабілетінің нашарлауы, жоғалуы, ашуланшақ, 
жылауық енжар, селсоқ болып ауру адам өмірден түңіледі.

Психопатия тэрізді синдромдарда аурудың мінез -  қүлқының 
озгергені, тэртібінің нашарлағаны білінеді. Бүл синдромдар 
арасында ерекше орынды ақылдың кемістігі байқалады. Бүл психика 
нашар дамыгандықтан туа пайда болатын немесе психикалық 
аурулардың нэтижесінен болатын жағдайдың бірі.

Туа пайда болған ақылдың кемістігінде (олигофрения ) адамда 
жалпы психика жетілмейді.

Жүре пайда болған ақылдың кемістігінде (деменция) кейбір 
аурулардан кейін мидың органикалық дөрекі зақымдануы орын 
алады. Аурудың есі төмендеп, жекелік ерекшеліктері жоғалады.

Сандырақ- ойлаудың бүзылуы, мағынасыздық, шынайылыққа 
және ойша пайымдауға сәйкес келмейтін, сонымен бірге субъектіге 
қате пікір екенін түсіндіруге мүмкін болмайтынын білдіретін түсінік. 
Сандырақ коптеген психикалық аурулардың белгісі, яғни оның 
мазмүны эр түрлі болуы мүмкін: қуғынға үшырау,
улану,қызғаншақтық, маңыздылық т.с.с.

Сандырақтың екі түрі бар: біріншісі, когнитивтік (танымдық) 
сфераның бүзылғанында - ауру өзінің ауытқыған сандырақтарын 
субъективті дэлелдеулерін «логикалық» жолмен бекітеді, 
екіншісі, сенсорлъщ сфераның бұзылғанында -  аурудың кейбір 
сипаты, қиял мен фантазия басым болуымен отеді. Кейбір 
жағдайларда сандырақ қоркудың аффективті көрінісімен, яғни ылғи 
қауіп тоніп түрғандай болуымен де сипатталады.

Сандырақтың бірнеше формалары бар: Сандырақ -  шындыққа 
сэйкес келмейтін, түзетуге болмайтын ойлар немесе шындыққа 
сэйкес келмейтін қате пікір. Оған қарым-қатынас, уландыру, әсер 
ету, кінэлау, қызғану, кемсіту, ұрлау сияқты ойлар жатады. Қарым-
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қатынас сандырағы, мұпдай сандырағы бар ауруларға айналадағы 
адамдар жаман қарайтын, оған күлетін, ол туралы сыбырласқандай 
болып көрінеді. Мүндай сандырақтарды ерекше маңызды сандырақ 
ойлар дейді. Әрекет сандырағында аурулар өздеріне 
көзқарас, ғипноз, белғісіз аспап, теледидар мен радио 
толқындары арқылы эсер етеді деп санайды. Нақтылы соңына тусу 
сандырағы. Мүндай ауруларға эр қадам сайын басқа адамдар ие 
мекемелер соңына түскендей болады. Кінэлау сандырағы кезінде 
аурулар оларды кінэлайтыны туралы айтады. Мысалы, ауру адам 
өзін жүмыстан шығарады деп ойлап, дәрігерге келіп оның алдына 
қүжаттарын қойып, тезірек жүмыстан шығаруын талап етеді. 
Кемістік пен тонау сандырағы қартайған адамдардың қан тамыры 
зақымданған жэне басқа психоздарда болады. Үйлерінен заттардың 
тоналып, үрланып жатқаны сияқты т.с.с. көрінеді. Қызғану 
сандырағы соңына тусу сандырағының бір түрі. Қызғану сандырағы 
маскүнемдерде жиі болады. Мүндай ауруларда әйелінің (күйеуінің) 
опасыздығын дәлелдейтін жүйе қалыптасады. Өзін-өзі қорлау 
сандырағы мүндай аурулар өзін бір нәрсеге кінэлімін деп санайды, 
олар айналадағыларға ауру жүқтырамыз деп санайды. Олар 
өзін мүсәпірміз деп санайды [71].

Ипохондриялық сандырақ. Мүндай аурулар өздерін рак, 
туберкулез, сияқты жаман аурулармен ауырамыз деп санайды. 
Мүндай аурулар дәрігердің дэлелін жоққа шығарады. Нақүрыс 
сандырағы бар аурулар өздеріне сырттан күш енген (шайтан, кейде 
бақа мен жылан сияқты) деп санайды. Үлылық сандырағымен 
ауырғандар өздерін көп ақшаның (мыңдаған, миллиондаған), 
сарайлардың, автомашиналар мен үшақтардың иесімін деп санайды. 
Сандырақ -  шындық болмысқа сәйкеспейтін түсініктер мен ой 
қорытындылары; бүлардың дүрыстығына патолоғиялық тұрғыда 
сенімді субъектіге олары қате деп иландыру мүмкін болмайды. 
Сандырақ көптеген психикалық аурулардың нышаны болып 
табылады; бұл орайда оның мазмұны эр алуан болуы мүмкін: біреу 
қуғандай, уландырғандай сезімнің сандырағы, қызғаныш, ұлылық 
сандырағы жэне т.б. сандырақтың екі түрі ажыратылады: 
біріншісінде когнитивтік сала бұзылады -  ауру өзінің бұрмаланған 
пайымдауын «логикалық» жүйеге біріктірілген бірқатар 
субъективтік дәлелдемелермен қуаттайды, екінші түрінде сенсорлық 
сала да бұзылады -  аурудың сандырағы құрғақ қиялдау басым 
бейнелік сипатта болады. Қайдайда бір жағдайларда



сандырақ қорқыныш, негізсіз алаңдау, беймэлім қауіп-қатерді 
сезудің аффектілік көріністерімен қабаттасады. сандырақты аса 
құнды идеялар дейтіннен ажырата білу керек -  мұндай идеялар 
кезінде белгілі бір нақты өмірлік мәселе психикалық тұрғыдан сау 
субъектінің санасында шектен тыс (аса кұнды) мэнділікке ие болады.

Сандырақ қорқыныштар -  психотравмалық жағдайлардан 
(аутохтонды) тәуелсіз пайда болады жэне коррекңияға келмейді. Ол 
күйзеліспен, елеңдеумен, қоршаған адамдардан күдіктену, өзіне 
және жақындарына қауіптену сезімімен бірге жүреді. Психотикалық 
деңгейлегі (елестетушілік) басқа симптомдармен үйлесуі жэне 
психомоторлы алаңдаушылық эпизоды мен соматовегетативті 
зақымданулармен бірге жүруі мүмкін. Шизофренияда кездеседі, бас 
миының экзогенді-органикалық ауруларының эпизоды жэне 
психогенді зақымданулар кезінде сирек кездеседі.

Түнгі цорңыныштар -  түс көру кезінде оянғаннан пайда 
болады. Осы кезде балалар қорықаннан дірілдейді, айғайлайды, 
өзінен бірдеңкені куады, олардың бет әлпетінде қорқыныш 
байқалады. Әдетте таңертең амнезия жағдайы байқалады яғни, 
балалардың есінде түнгі қорқыныш үстамалары жайлы мүлде ештеңе 
жоқ болады. Психогенді зақымданулар кезінде, түрлі неврозтәріздес 
күй-жағдайларда кездеседі.

Сараланбаган қорқыныштар -  заттық емес, соматовеғетативті 
Диэнңефльді криз кезінде белгіленеді. Дисморфомания синдромы- 
өзінде қандай да бір ойлап табылған немесе жоғары бағаланған сырт 
келбеті немесе функңиясының физикалық деффектісі бар екеніне 
сендіруде көрінетін қарапайым синдром. Бүл синдром 
онтогенетикалық маңызға ие және жасөспірімдік кезеңдерде жиі 
кездеседі. Басты симптомдары: өзінің физикалық деффектісіне 
асыра бағалы жэне сандырақ сендірушілік, -косметикалық 
дисморфомания немесе денеден шығатын жағымсыз иістер (ішкі 
газдардың, ауыздан шығатын иістер, т.б.), - парфюмерлі
дисморфомания. «Кемтарлығын» түсіндіруде көбінсе «тағдырды» 
немесе туған-туыстарын кінэлайды. Міндетті симптомдар — 
гипотимді кернеулі эффект (көңіл-күй фоны), кейде жеткілікті 
деңгейдегі айқын депрессия, сенситвті ойлар, «айна симптомы»- 
яғни, өзіне шамадан тыс үзақ жэне зейін қойып айнаға қарауы (өзінің 
«кемтарлығын», деффектісін айқындайтын қосымша ерекшеліктерді 
іздеу) немесе айнаға қараудан мүлде бас тарту. «Фотосурет 
симтомы»- яғни, қосымша жарақаттық жағдайдан қашу мақсатында
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фотосуреттерін жойып жіберу; физикалық деффектісін ресми, өз 
бетімен дэстүрлі емес медицинаның көмегімен коррекциялау 
мақсатындағы аутодеструктивті қылық-әрекеті [72].

Қосымша симптомдар- кататимді сипаттағы иіс сезу 
галлюцинацияеы, синестопатия, деперсонализациялы -  
дереализациялық зақымданулар. Дисморфоманияға диссимуляцияға 
бейімділік сай келеді, ол мынадай сипатқа ие: психиатрмен 
әңгімелесуде арыз -  шағымдары жасырын болады, ал хирург немесе 
косметологтармен сөйлескенде ашық айтады. Дисморфомания 
көбінесе монотемалы. Дисморфоманиялық күйзелістер мен ойлар 
сандырақ әрекеттерге әкеп соғады: ауру адамдар «деффектісін» 
маскировкалауда түрлі тәсілдерді қолданады, оны жасыруға 
тырысады, қарым-қатынастан қашады. Бүнда дисморфоманикалық 
ойлар 1 -ші орында болмайды, ал қоршаған ортадан қашу қажеттілігі 
түрады, себебі «кемтарлық» ортақ күлкіге таңқалуға экеп соғады. 
Кейде суицидалық мақсаттар да кездеседі. Сонымен 
дисморфоманияның патогномикалық синдромы симптомдар 
триадасы болып табылады, яғни: физикалык кемшіліктер ойлары, 
қарым -  қатынас ойлары жэне жабыраңқы көңіл-күй болады.

Дисморфофобия - психотикалық деңгейдегі зақымданудың 
жеңіл түрі болып табылады. Қандай да бір физикалық кемістігіне 
баланысты невротикалық сипаттағы жабысқақ қорқыныштар. 
Дисморфомания сидромы -  жасөспірімдік кезеңғе тэн реакциялар 
түрінде (көбіне қыздарда), мінез акцентуациясы жэне психопатия 
кезінде; реактивті дисморфомания түрінде, шизофрения кезінде 
(параноидті немесе қатерлі) кездесуі мүмкін. Рудиментарлы 
дисморфофобия дені сау жасөспірімдерде өтпелі реакция түрінде 
кездеседі.

Жүйке анорексия синдромьі- дене массасын азайтуға жэне 
тамақтан сандық жэне сапалық бас тартуға шамадан тыс 
үмтылуымен сипатталатын синдром. Көбінесе жасөспірім қыздарда 
немесе жас әйелдерде кездеседі, ал үл балалармен үлкен жастағы 
әйелдерде сирек кездеседі. Басты симптом: дене массасының 
артықтығына сандырақ сенушілік. Міндетті симптомдар: дене 
массасын азайтуға бағытталған қылық -  эрекеттер тамақтануда 
шектеулер немесе мүлде бас тарту, арнайы физикалық 
ауыртпалықтар, дэрі-дэрмектер қабылдау жэне т.б. Қосымша 
симптомдар: сенситивті ойлар, анорексия немесе булимия,
соматоэндокриндік зақымданулар.
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Жүйке анорексия негізінде «толықтыққа» байланысты 
дисморфоманиялық ойлар жатыр. Алғашқы этаптарында тәбет 
үзаққа дейін сақталады, ал тағамнан бас тарту артық тамақтану 
ұстамаларымен эпизодты бұзылады (жүйкелік булимия). Бұл өз 
алдына, күй -  жағдайдың жақсаруы жайлы жалған әсер тудыруы 
мүмкін, бірақ соңынан соматикалық асқынуларға әкеп соғатын 
алғашқы артық тамақтану сипаты бекітіледі. Диссимуляцияға 
беімділік байқалады, яғни: оңаша тамақтануға ұмтылу, оны 
байқатпай жойып жіберу, т.б. Бұндай пациенттер тағамдардың 
каллориялық деңгейімен толык танысады. «Салмақпен күресу» түрлі 
қосымша әдістермен жүзеге асырылады:

- физикалық жаттығулармен айналысу;
- дэрі-дәрмектерді қолдану, клизмалар;
- құсықты жасанды жолмен жүзеге асыру.
Жоғарыда аталған «салмақпен күресу» эдістерін таңдау 

пациентгің преморбидті ерекшелігіне байланысты болады. Мысалы, 
истероидті түлғаларға дэрі -  дэрмек, клизмаларды қолдану тэн 
болса, психастениктерге- тағамға шектеулер қою жэне физикалық 
жаттығулармен айналысу тэн. Жүйкелік анорексия синромы өзінің 
дамуында 3 этаптан өтеді: дисморфоманикалық, аноретикалық жэне 
кахектикалық. Жүйкелік анорексия пубертантты кезеңдегі 
психогенді ауруларында да жэне шизофренияда да кездесуі мүмкін.

Психикалъщ инфантилизм синдромы — психикалық 
жетілмегендік. Ол психиканың пісіп-жетілу тепмпінің бұзылуынан 
жэне тұлға әсерленуінің эмоционалды -  еріктік қасиеттері мен 
формаларының дамуының артта қалуынан көрінеді. Психикалық 
инфантилизм белгілеріне мыналар жатады: жалтақтаушылық,
жогары айбындылық, аңқаулық, мотивациялық сферада ойын 
қызығушылығы мен гедонизмнің басым болуы, қанағаттануға 
ұмтылыс, немқұрайдылық, болжам функцияларын атқарудағы 
қиындықтары, жауапкершілік сезімінің жетілмеуі, қиындықтарды 
жеңуде қабілетсіздігі. Бұлардьщ барлығы моториканың 
жетілмеуімен, ұсақ мануальді іс-әрекеттерді орындағанда 
қиындықтармен (жазуы) үйлесіп келеді. Психиклық инфантилизмнің 
алғашқы белгілері кіші мектеп жэне жасөспірімдік кезеңде 
байқалады. Психикалық инфантилизмнің 2 нұсқасы атап көрсетіледі: 
қарапайым жэне күрделі (асқынған).

Гебоидтілік синдром -  жасөспірімдік кезеңде пайда болатын 
психикалық зақымдану (қалыптасып келе жатқан тұлға
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патологиясы). Гебоидті еиндром негізінде пубертантты криздің 
психологиялық қасиеттері мен психопатологиялық білімнің 
клиникалық аяқталмағандығының үйлесімділігі жатыр. Ол 
жасөспірімдік кезеңнің спецификалык синдромы болып табылады. 
Гебоидтіліктегі барлық көріністер патологиялық сипатқа ие. 
Гебоидті көріністер психопатологиялыққа қарағанда тереңірек 
болады [73].

Басты симптомдар -  патологиялық қүштарлық, 
стереотипиялардың көріністері. Бүл бүзылулардың негізінде эмоция 
(аффект) мен еріктің өзгерісі жатыр.Бүгінгі күнге дейін гебоидті 
синдромның көріністерін қандай зақымдануларға (неготивті немесе 
позитивті) жатқызуы жайлы сүраққа ешқандай әдістеме жоқ. 
Гебоидті синдром -  жасөспірімдік созылмалы шизофрения 
шеңберінде қарастырылады. Пубертантты криздің патологиялық 
нүсқасы ретінде кездесуі мүмкін жэне қалыптасып келе жатқан 
психопатия структурасына енуі мүмкін

Сутяжный сандырақ -  психопатияларда дамиды, шындықтың 
жоғымен сипатталады. Айналаға қызығушылыгы жоқ, адекватсыз 
интенсивті дамиды.

Кереңдердің қуалау сандырағы -  бүл естуі нашар адамдарда 
дамиды, басқа тілді ортаға түсіп қалғанда, айналасындағылардың 
тілін түсінбей, қарым қатынасы қиындағаннан дамиды.

Индуцирленген сандырақ (Ғ24) -  психикалық науқастармен 
үнемі қарым-қатынастарда болған адамта кездеседі. Мэдинеті төмен, 
элеуметтік жағыдайы нашар адамдарда кездеседі.

Псевдодеменция -  сандырақтың психогенді терең емес 
тарылуында дамиды. Қарапайым сүрақтарға дурыс емес жауап 
береді, бірақ сол қойылған сүраққа жауап айтады, қарапайым іс 
әрекетттерді дүрыс орындамайды.

Сандырақ ойлар- ол жалған ақылдың қорытындысымен 
сөйлеудің қателігімен шындықа сэкес келмейді. Сандырақ ойлардың 
қүрамы науқастың мінез қулқымен анықталады. Сандырақ ойлардың 
формалары

Бірінші сандырақ (интерпретативті) -  бүл қоршаған ортаға 
байланысты қандайда бір нарсені талқылау. Бүл сандырақ 
жүйленген, түрақты, таралған, күрделі.

Екінші сандырақ (сезім) - бүл басқа психикалық 
бүзылыстардың әсерінен пайда болады: голюцинация. Сезімнің
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бұзылыстарынан, сананың бұзылыстарынан. Ол жедел турде пайда 
болды.

Сандырақтың кұрамына байланысты турлері қудалау, ұлылық, 
өзін кінэлау өзін құрту.

Адамның дене құрылысын біз анатомия, физиология т.с.с. 
ғылымдар арқылы білеміз. Медицина қызметкерлері үшін адам 
тэнінің қүрылысын ғана білу аз, жан дүниесінің де құрылысын білу 
қажет. Оқытуға оңай болу үшін адам жан дүниесін 4 бөліктен түрады 
деп алайық:

бірінші -  танып-білу;
екінші -  сезім;
үшінші -  қозғалыс-жігер;
төртіншісі -сана.
Қысқаша: ТБ+С+ҚЖ+С деп танып-білу, сезім, цозгалыс-жігер, 

сана сөздерінің бас әріптерін алсақ тұлганың формуласы (личность) 
мынандай болады:

1. Танып-білу жүйесі арқылы біз қоршаған ортаны танимыз, 
түсінеміз, қабылдаймыз, ойлаймыз, еске сақтаймыз, назар саламыз 
(зейін), елестетеміз.

а) Қабылдау дегеніміз - айналада болып жатқан объективтік 
құбылыстарды сезу ағзалары арқылы қабылдап алу. Оған көру, есту, 
иіс сезу, дэм сезу жэне тері аркылы сезу қабілеті жатады. 
Қабылдаудың 80-90 пайызы көру ағзасы аркылы болса,қалған 10-20 
пайызы басқа дене мүшелерінің үлесінде.

б) Ойлау - сезім мүшелері арқылы келетін эсерлерді өңдеудің 
жэне алынған мәліметтерді талдаудың арқасында пайда болатын 
түйсік. Қортындылау. Басқаша айтқанда ойлау дегеніміз -  адамның 
миында заттар мен құбылыстардың бір -  бірімен байланыс 
жағдайындағы жалпылама бейнеленуі. Ойлаудың бұзылуы ауру 
адамның сөйлегенінен білінеді.

в) Ес, еске сақтау дегеніміз - қүбылыстарды еске сақтау жэне 
еске түсіру қабілеті. Көп рет қайталанған құбылыстар есте ұзаққа 
қалады. Есі жақсы адам көп біледі интеллектік деңгейі жогары 
болады. Ақылы кем адамдардың механикалық есі, кейбір 
олигофрендердің музыкалық есі жақсы болуы мүмкін. Ес назармен 
тығыз байланысты.

г) Назар (зейін) дегеніміз - психиканың бір нәрсеге бағытталуы, 
объектіге көңіл қою. Аса назар аударылған нәрсе есте сақталып 
қалады. Есіне көп нәрселерді сақтап қалған адамдардың интеллекті

115



жоғары болып келеді. Сондықтан ес пен интеллектінің алдын алатын 
назардың (зейін қою) адам өмірінде алатын орны өте жоғары.

Назар - ерікті, еріксіз болып бөлінеді. Егер бір нәрсені есте 
сақтау үшін адам өзін-өзі зорлап зейін қойса алдағы уақытта 
алғашқыда қиын көрінген нәрсе үйреншікті жүмысқа айналады,бүл 
еріксіз назар.

Назардың бүзылуы - алаңғасарлық жэне бір бағыттылық.
Бірінші - адам жеңіл бір нәрседен екінші нәрсеге ауытқи береді, 

екінші - зейінін қадалған жерінен аудару қиынға соғады.
д) Елестету - ойша елестету немесе көз алдына келтіру. Адам 

өзінің өткен өмірін,болашақ өмірін немесе эр түрлі нэрселерді 
кормесе де, көз алдына елестете алады. «Кілт» деген сөз арқылы 
оның формасын,неден жасалғанын айтып бере алады.

2. Сезім (эмоция). Өмірде кездесетін әр түрлі қүбылыстарды 
адам сезіммен қабылдайды. Оған өзінің қарым-қатынасын іс- 
қимылы арқылы білдіреді. Эмоция - томенгі сатыдағы жэне жоғарғы 
сатыдағы болып екіге бөлінеді.

Төменгісі -адамның күнделікті органикалық қажеттілігіне 
байланысты.

Жоғары эмоция - жанүя, отан алдындағы борыш, эстетикалық 
қажеттілік. Эмоция адамның ішкі жай -  күйімен қоршаған ортасына 
байланысты. Жақсы жаңалық қуантса,жаман хабар адамды 
күйзелтеді. Қарны ашса, туысқандарын сағынса, сүйгенін сағынса 
жабырқайды,корсе қуанады.

3. Қозғалыс -  жігер немесе іс-әрекет дегеніміз-адамның тек 
қана қабылдап қана қоймай өзінің ойлағандарын іс-әрекетке 
ауыстыруы, ол оның жүріс-түрысынан белгілі болады. Әрбір іс- 
әрекеттің өзінің белгілі себептері болады. И.М. Сеченовтың 
еңбегінде қозғалыс еріксіз истинкт жэне ерікті болып екіге 
бөлінеді.

Шартсыз рефлекске байланысты қозғалыстар (ауырғанда, 
күйгенде қолды тартып алу, жүру, жазу, мимика) еріксіз қозғалысқа 
жатса, ерікті қозғалыс ми қыртысының талдау-синтездік қызметінің 
қортындысы.

Истинкт - жыныстық, тағамдық өзін-өзі сақтау жэне аналық 
инстинкті болып төрт топқа бөлінеді.

4. Сана - адамның қоршаған ортадағы шындықты бейнелеуінің 
ең жоғарғы түрі. Адамзатты жан-жануарлардан ажырататын 
қоғамдық еңбегінің жемісі, нэтижесі. Жеке психикалық процесс.
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Тзріға туралы көзқарасымызды одан эрі жалғастырсақ, тұлға тек 
қана танып білу, сезім, қнмыл-жігер жэне санадан ғана тұрмайтынын 
білеміз, бұларга қосымша:

Темперамент -  туа бітетін қаснет, өмір бойы егер бастың қатты 
жарақаты болмаса, қатты уланбаса өзгеріссіз қалатын құзыреттілік. 
И.П.Павловтың еңбектерінде темперамент:

-сангвиниктік (күшті, үстамды, пысық);
-флегматиктік (күшті, үстамды бірақ ынтасыз, жігерсіз) 
-холериктік (күшті, үстамсыз және үшқалақ);
-меланхоликтік (элсіз, үстамсыз жэне шалағай, жасық) болып 

төртке бөлініп көрсетілген.
Мінез- белгілі бір адамға ғана тэн қасиет. Түлғаның басқа 

адамдарға, қоғамға деген көзқарасы, қарым -  қатынасын білдіреді. 
Өмір өткелдерінде өзгеріске үшырап отыратын, тәрбие мен үйретуге 
байланысты, өскен ортасына қарай қалыптасатын құлық.

Мақсат- адамның алдына қойған ақ тілегі. Осындай болсам, 
осыған жетсем деген арман, болмаса да ұқсап бағу, біреудің ойында 
баю болса, біреулер оқып, білуге құмар.

Осы тұлғаға тэн қасиеттерге адамды қоршаған ортаның зиянды 
әрекеттерінен (стресс) қорғайтын қасиетін психикалық қорғау 
жүйесін қоссақ, түлға дегеніміз -  танып -  білу, сезім, қозғалыс -  
жігер, сана, темперамент, мінез, мақсат, психикалық қорғау жүйесі 
болады немесе қысқаша:

Денсаулық дегеніміз -  тэн менен жанның,элеуметтік омірдің 
тепе теңдігі.

Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау үйымдастығының дерегі 
бойынша психикалық денсаулық дегеніміз:

- тән мен жанның тұтастығының бұзылмауы, тұрақтылығы;
- өзіне-өзі сын көзбен қарай алуы;
- өмірде кездесетін неше түрлі қиындықтарға психикалық 

қорғаныс жүйесінің төтеп бере алуы;
- қоғамға, өскен ортаға, элеуметтік жағдайдағы заң, тэртіпке 

сай бола білу.
Осы жоғарыда көрсетілген дені сау тұлғаларға тән қасиеттері 

бар адамдарды, азаматтарды қоғамда психикалық ауру деп табу -  
заңды бұзу болып табылады. Психикалық ауруларды тек арнайы 
білімі бар дәрігерлер ғана анықтап, ем қолдана алады.

1994 жылы психиатрлардың кәсіби этикалық Кодексі 
қабылданып, онда негізгі этикалық қалып, ережелер қабылданды:



автономиялық иринцип -  тұлғаны сыйлау, оның тэуелсіздігіне, 
таңдаған жолына араласпау.

залал келтірмеу принципі -  арнайы тіке жэне басқа біреулер 
арқылы ауруға кесел келтірмеу.

қамқорлық принңипі -  эрқашан аурудың мүддесін қорғау. 
әділеттілік принципі -  дэрі-дэрмектерді ауруларға алаламай 

бөлу, тең бөлу.
Медицина қызметкерлері эрқашанда ашық, шыншыл, 

аурулардың жеке өміріне араласпай, олар туралы белгілі болған 
жәйттерді басқаларға айтпай емдеуге міндетті. Оқушылармен 
тәжірибе жүмыстарын өткізгенде ауруларды өздерінің еркінсіз оқу 
процесіне пайдалануға болмайды.

Психиатриялық көмек ауру адамдарға емханалар мен 
ауруханаларда көрсетіледі. Облыстық жэне қалалық психикалық 
денсаулық орталықтары мен кабинеттер емханалық қызметтер 
қатарына кіреді.

Ауруханадан тыс психиатриялық көмекті облыстық, қалалық, 
психоневрологиялық орталықтар мен аудандық кабинеттер 
көрсетеді.

Психоневрологиялық диспансерлердің негізгі мақсаты - 
психикалық ауруларды есепке алу, оларга диагностикалық жэне ем 
көмегін көрсету, реабилитация шараларын жүргізу, керек болған 
жағдайда ауруханаға жатқызу.

Психикалық ауруларды жедел түрде ауруханаға орналастыру - 
олар өздеріне немесе маңындағы адамдарға қауіпті болған жағдайда 
(өзін-өзі өлтіру қаупі, сананың бүзылуы, күшті сандырақтар) 
үйымдастырылады.

Жедел көмек арқылы ауруханаға жеткізілген ауруларды 
дәрігерлерден қүрылған комиссия қарап, психиатриялық емнің 
қажеттігі туралы қорытынды жасайды.

Мас адамдарды, психопаттарды, психикалық қызметі 
шекаралық түрде бұзылған адамдарды жедел түрде ауруханаға 
орналастыруға болмайды.

Ауруханаларда психиатрдан басқа терапевт, педиатр, 
невропатолоғ, нейрохирурғ, офтальмолоғ, ЛОР, хирург, тері 
аурулары дәрігері, сексопатолог, рентгенолог, функционалдық 
диагностика дэрігерлері қызмет атқаруы тиіс. Психологтар, 
электроэнцефалография, ине терапиясы, психотерапия кабинеттері, 
емдеу-еңбек шеберханалары жүмыс істейді.
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Ауруханалардың жағдайы үйдің жағдайына жақын болуы 
керек. Ермек үшін радио, теледидар, ойындар, музыкалық аспаптар 
болуы қажет.

Балалар бөлімшелерінде мүғалімдер, дефектологтар, 
логопедтер жүмыс істейді. Әлеуметтік қауіпті адамдарға арнайы 
мейіркештер, олардың жүріс-түрысын бақылайтын бөлмелер 
(палаталар) болады.

Невроз бөлімшелерінен басқа бөлімшелерде өткір, үшкір 
заттарды қолдануға тыйым салынады.

Медицина қызметкері ауру адамдармен дүрыс қарым-қатынас 
жасай білуі қажет. Ол үшін медициналық психология саласын 
меңгеріп, өзінің білімін үнемі жоғары дәрежеде үстауы керек. Коп 
жағдайларда аурулар тамақ ішуден бас тартуы, медиңина 
қызметкеріне бағынбауы, қашып кетуге тырысуы, өзіне немесе басқа 
біреулерге қауіпті әрекеттер істеуі мүмкін.

Бүл жағдайларда ауруларды мәжбүрлеп емдеуге тура келеді. 
Дэрі-дэрмектің көмегімен тыныштандыру, не болмаса төсекке 
байлап тастау шаралары қолданылғаннан кейін, аурумен түсіндіру 
жүмыстары жүргізілуі қажет.

Сезу агзаларының бүзылуы психиатрияда:
а) сағым (иллюзия) деп аталады. Бүл айналадағы заттар мен 

қүбылыстарды басқаша, қате түрде қабылдау. Кейде сау адамдарда 
да кездесетін қате кабылдау өмірде жиі кездеседі. Мысалы, ілулі 
тұрған көйлек қорыққанда кіріп келе жатқан адам деп қабылдануы, 
желдің ызыңы басқан аяқтың дыбысы сияқты қабылдануы мүмкін. 
Ауру адам бөтен адамдардың өзара сөйлесуін өзіне қатысты сөз деп 
бүрмалаған түрде естиді, оның есімін атағандай, оған арнап жаман 
сөздер айтқандай болады. Көңіл-күйдің өзғеруі жэне басқа да 
психикалық бүзылуларга байланысты сағымдар көбіне психикалық 
ауруларда кездеседі.

б) елестеушілік (галлюцинация), бүл нақтылы заттың болмаса 
да объектісіз жалған қабылдануы. Сөз болмаса да есту, зат болмаса 
да көру, иіс болмаса да сезу, дэмді басқаша қабылдау. Сондықтан 
елестеушілікті -  көру, есту, иіс сезу, дэм сезу жэне 
жанасу галлюцинациясы деп сезім мүшелеріне байланысты бөледі.

Көру елестеушілігінде аурулар жанды немесе жансыз 
нәрселерді, қозғалатын немесе қозғалмайтын нэрселерді эр түрлі 
түсте, дене мүшелерін бөлек-бөлек көріп, олармен қарым-қатынаста 
болады. Фантазияда ғана кездесетін жан-жануарлармен, адамдармен
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кездесіп, осы өмірде болып жатқан құбылыстай қабылдайды. 
Мысалы, арақтан уланған адам кешке қарай жын-шайтандардан 
қашып, өзіне немесе айналасындағы адамдарға қауіпті іс-қимылдар 
жасайды. Қорғанамын деп тарпа бас салуы мүмкін, бүл жағдайда кісі 
өлімі көп кездеседі.

Есту елестетушіліғінде аурулар қазіргі кезде болмаған, жалған 
дыбыстарды (атыс-шабыс, айқай, жылау, еңіреу, ұрсу) естиді. Дауыс 
эйелдікі, еркектікі монолог немесе диалог қалпында болуы мүмкін. 
Үзақ жьшдар бойы ауырған адамдар кейде осы дауыстарға үйреніп, 
жұмысын істей беруі мүмкін. Есту елестеушілігінің эмірлі 
(императивті) түрі қауіпті болып келеді.

(Бұл жағдайда дауыстар ауруға: өлтір, орте, балконнан секір, 
суға түс, өлең айт, боқта т.с.с. эмірлер береді. Тамақ ішпе десе, 
аштан өлгенше тамақ ішпеуі мүмкін. Дереу ауруханаға жатқызылып 
емделмесе, қоршаған ортаға аса қауіпті. Көбіне шизофоренияда 
уланғанда, энңефалит, ми ісіктерінде кездесетін белгілер.

Иіс сезу елестеушілігі кезінде жиі ұнамсыз (газ, шірік, нәжіс, 
өлік) иістер сезіліп, аурудың қоршаған ортадан бөлектенуіне себепші 
болады.

Дэм сезу елестеушіліғінде ауру себепсіз тамақ ішуден бас 
тартады. Көбіне тамақтан керосин, бензин т.с.с. жағымсыз дэм (иіс) 
сезініп, басқалар оны улайды деп қорқады.

Жанасу елестеушілігінің өте айқын сезілетіні сондай аурулар 
үстеріндегі шыбын-шіркейлерді, қоңыздарды, құрттарды, 
жыландарды т.с.с. жағымсыз жэндіктерді қағып түсіруге, алып 
тастауға бар зейінін салады.

Іштегі немесе висцеральдық елестеушілік деп ауру адамның 
өзінің ішінде (қарын, жатыр, өкпе, бауыр) бөгде заттар бар екенін 
дәлелдеуге тырысуын айтады. «Ішімде жылан, жын-шайтан бар, 
алып тастаңыз» деп немесе «екіқабатпын, 9-10 жылдар бойы босана 
алмай жүрмін» деп медициналық көмек сұрауы мүмкін.

в) Сенестопатия -  жоқ ауруды өзінде бар деп есептеу.
Ауруларда елестеушіліктің бар екенін оның мінез-құлқынан, іс- 

қимылынан байқауға болады. Өзімен-өзі сөйлеп, қорқып, қашып 
немесе көмек сұрап келеді. Галлюцинация шынайы жэне жалған бол 
ып екіғе бөлінеді.

Егер елестеушілік бейнені ауру айналадағы шындық ретінде 
қабылдаса, ол кімді, қай жерде көрғенін, оның бет әлпетін суреттеп
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бере алса, шайтанның құйрығының ұзындығын, түсін, оның 
қимылын, бетін суреттей алса бүл шынайы елестеушілік.

Егер ауруда жалған көру елестеушілігі болса, онда ол заттың 
гүсін, түрін айнытпай айта алмайды. Дауыс естісе оның кімдікі, 
қайдан шыққанын анық айта алмайды. Елестеулер айналадағы 
кеңістікке байланыспай, өзінің нақтылығын жоғалтады. Мысалы, 
ауру дауысты басының ішінен, кеуде қуысынан естиді. Жалған 
елестеудің тағы бір белгісі -  оның қолдан, зорлықпен жасалуы, ауру 
озінің организміне сырттан теледидар арқылы, космостық сәулелер 
арқылы әсер етіп жатыр деп есептейді. Ауру адам ойланған кезде 
өзінің ойларын дыбыс түрінде естиді.

Қабылдаудың бүзылуына деперсонализация мен дереачизация 
жатады.

Деперсонализация -  аурудың өзінің «менін» жоғалтуы. 
Ойларында түтастық болмай тек психикалық емес ағзалар бойынша 
өзгергендерін байқауы. Дене мүшелері, аяқ-қолдары, басы т.с.с. 
ағзалары тым үлкен немесе бойы тым үзындығын айтып 
шағымданады.

Дереализация кезінде коршаған ортадағы айқындықты 
қабылдау өзгереді. Таныс нэрселерді танымай, керісінше 
танымайтын нэрселерді «танып», кейбір бөтен адамдарды өздеріне 
жақын тартады.

Ойлаудың бүзылуы
Айналадағы заттар мен қүбылыстарды қабылдап қана қоймай, 

оларды салыстырамыз, түжырымдаймыз, негізгі жэне қосалқы 
жақтарын айырамыз. Сезім мүшелеріміз арқылы қабылданған 
мэліметтерді талдаймыз. Адамға ғана тән бүл түсінік пен 
қорытындылауды ойлау деп атаймыз. Ойлау сөйлеумен тығыз 
байланысты, ойлаудың бүзылуы ауру адамның сойлегенінен 
білінеді.

Шындықтан алшақ, түзетуге болмайтын ойларды сандырақ 
ойлар деп атайды. Сандырақ ойлы аурудың пікірін өзгерту мүмкін 
емес. Егер сағым мен елестеушілік кейде сау адамдарда да кездесіп 
отырса, ал сандырақ ойлар тек психозбен ауырған кезде ғана болады. 
Маңызы жағынан сандырақтың бірнеше түрі болады. Солардың 
негізгілері:

а) Сонынан түсу сандырағы -  жиі кездесетін қарым-қатынас, 
уландыру, әсер ету, кінэлау, үрлау, қызғану, кемсіту сияқты ойлар. 
Ауруларға айналасындағылар нашар қарап күлетін жаман ойларды
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айтып, сыбырласатындай болып көрінеді. Өзіне қатысы жоқ 
эрекеттерді өзіне бағытталған деп есептейді. Өткен-кеткен 
адамдарды өздеріне қарсы жауыздық ойлап жүр деп, бағалап 
сескенеді, сақтанады. Улап кетеді деп қорқып, тамақ ішуден бас 
тартады. Гипноздар, электр тогы, радиотолқындар, теледидар, ғарыш 
толқындары арқылы өзіне әсер етеді деп санап еден астынан, 
қабырғадан оларды іздеп, эуре болады, жүдейді. Көбіне 
дәрігерлерден, көршілерінен, туыстарынан қауіптенеді.

б) Кінәлау сандырағында мысалы, жүмыс істейтін жерінде 
кейбір заттардың жоғалғанын озінен көреді деп есептеп, жүмыстан 
шығаруды өтініп арыз жазады. Көптеғен кемшіліктерді озінің 
кесірінен деп ойлап мазасызданады, жазалауды өтінеді.

в) Қызғану сандырағыкөбіне маскүнем адамдарда кездеседі. 
Әйелін (күйеуін) көзіне шөп салады деп есептеп, жүмысқа барғанда, 
қонақтықтарда астыртын немесе ашықтан-ашық бақылауға алады. 
Достарына, тумаларына айтып, өзінің сандырақ ойын дэлелдеуғе 
тырысады. Әйелін (күйеуін) балаларынан, әкесінен, тумаларынан 
қызғанып, өш алуға үмтылады.

г) Ипохондриялық сандырақтаөздерін: СПИД, туберкулез, 
мерез сияқты жаман аурулармен ауырамыз, эрі сол аурулардың 
таратушыларымыз деп есептептейді. Жын-шайтанмен 
байланыстымын, қоймын, жыланмын деп, әйел еркекпін, еркек 
эйелмін деп тез арада шара қолдануды талап етеді.

д) Үлылық сандырағы (бред величия) -  байлық, тектілік, ойлап 
табушылық, сүлулық, сүйіспеншілік сандырақтары. Өздерін аса бай 
немесе асқан сүлу, ғалым, өнертапқыш деп таныстырады. Айтқан 
сөздері мен істері алшақ болса да «мен маршалмын, адмиралмын, 
әлемде теңдесі жоқ эртіспін, емшімін» деп өзіне бағынуды, 
сыйлауды, табынуды талап етеді.

Сандырақ ойлардан басқа жалықтыратын жабысқақ ойлар -  
адамның ықыласынсыз оның санасын алатын, қүтылуы қиын ойлар. 
Маңызы аз, қисынсыз, сын көзбен қарап, олардан қүтылуға 
тырысқанымен қүтыла алмайтын ойлар бар. Мысалы, мен өлсем не 
болады? Неге әтештің басы біреу? Қолым неге екеу, үшеу емес? 
деген сияқты жабысқақ ойлардың біреуі кетсе, екіншісі келіп мезі 
қылады. Белгілі бір әуеннің ойдан кетпей қайталана беруін жабысқақ 
ойларға қосуга болады.

Жабысқақ қорқыныштарға (фобия) үйден шығарда есікті 
жаптым ба, үтікті өшірдім бе, өшірмедім бе т.с.с. күдіктер немесе
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ортістердің күнделікті сахнаға шығып жүргеніне қарамастан, 
күтпеген қорқынышка тап болуы жатады. Бүл сняқты жабысқақ 
жағдай кейде сау адамдарда да болады. Қысқа мерзімде болып тез 
отуіне байланысты адамның жүмысына, өміріне көп әсер етпейді.

Ойлаудың өзгеруі жылдамдау жэне баяулау түрінде кездеседі.
Жылдам ойлау проңесінде ойлар жылдам эрі үнемі өтіп 

жатады. Бүл көңіл-күйі жоғары болган кезде байқалатын жай. 
Ііерілген сүрақтарға үстіртін жэне қалай солай жауап бере салған 
ауру, тез өз назарын басқаға аударады. Ойлау күрт жылдамдаса, 
ойлар секіре бастайды, аурулар үйқастырып айтуга бейім болады, 
барлық ойын айтып үлгермейді [75, 556.]..

Ойлау баяулаған кезде ойлардың пайда болуы мен өтуі 
қиындыққа соғады. Берілген сүрақтарга өте баяу, аз сөзбен жауап 
береді. Бүл жағдай көңіл-күй төмендеген жағдайларда кездеседі 
(депрессия).

Сөйлем қүрамында логикалық байланыстың болмауын, сөздің 
мэні болмауын - ойлаудың үзілуі дейді. Аурудың сөзінде мэн мен 
грамматикалық байланыс болмаса, жеке сөздер мен буындар 
қисынсыз кездесе берсе, бүл жағдай -  ойлаудың қисынсыздығы деп 
аталады. Ойлаудың персервераңиясы -  үзақ уақыт бір сөздің басым 
болуы. Берілген сүраққа бір сөзді қайталай береді. Мысалы: атың 
кім? -  Амантай, әкең бар ма? -  Амантай, оқисың ба? -  Амантай, 
әйелің бар ма? -  Амантай т.с.с.

Қойылған сүрақтарға бірден жауап бермей, зорға жылжып, 
әріден бастап, бірнеше керек емес нэрселерді айтып, адасьш жауап 
қайтарса, ондай жағдайды батқыш ойлау дейміз. Балшыққа батқан 
автокөлік секілді шақ жылжып, мысалы қайда барасың деген сөзге 
езінің кім екенін, қашан дүниеге келгенін, өмірбаянын қоса айтып 
діңкеңді қүртады. Бүл қояншық жэне кәрілікке байланысты 
психоздарда кездеседі.
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9 ТАҚЫРЫП. АЛАНДАУШ Ы ЛЫ ҚТЫ Ң, 
СОМАТОФОРМДЫ Қ Ж ӘНЕ КОНВЕРСИОНДЫ Қ  

Б¥ЗЫЛУЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫ Қ МОДЕЛЬДЕРІ. 
ПСИХО АКТИВТІ ЗАТТАРДЫ Ш ЕКТЕН ТЫС ҚО ЛДА НУМ ЕН  

БАЙЛАНЫСТЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫ Қ Б¥ЗЫ ЛУЛАР

Жоспар:
1. Жалпы мазасыздыцтың бүзылудың сипаттамасы
2. Психотропты заттардың жасөспірім денсаулыгы мен 

психикасына әсері

1-сұрақ. Жалпы мазасыздықтың бузылудың сипаттамасы
Жалпы мазасыздықтың бұзылуы салыстырмалы түрде жиі 

кездеседі. Басқа мазасыздықтармен салыстырғанда зардап 
шегушілер өздерінің мазасыздықтарын баса алмайды. Әр түрлі 
қауіптер болғандықтан, олар күні бойы және барлық жерде 
қабылдайды. Олар алаңдаушылық пен қорқыныштың шексіз 
спиралында өмір сүреді. Паңиенттердің көпшілігі үйқының бүзылуы 
жайлы жиі айтады.

Аурудың ІСЭ кодтары: ІСО кодтары - бүл халықаралық 
диагностикалық медиңиналық диагноз коды. Мысалы медиңиналық 
анықтамаларда немесе еңбекке жарамсыздык туралы анықтамада 
Ғ68 көрсетіледі.

Егер емделмеген болса, бүл аурудан қорқу мен қорқыныш 
эдетте одан сайын арта түседі. Терапияда паңиенттер өз 
қорқыныштарын сезінуге жэне осы динамикадан өтуге үйренеді.

Мариан Гроссер, доктор мақаласына шолу жасайтын болсақ. 
Жалпы мазасыздықтың бүзылуы:

Сипаттамасы;
Белгілері;
Себептері жэне қауіп факторлары;
Емтихан және диагноз;
Емдеу;
Ауру курсы жэне болжамы.

Жалпы мазасыздықтың бүзылуы: сипаттамасы
Жалпыланған мазасыздықтың белгісі - зардап шеккендерді 

күннің коп бөлігі алаңдатады. Олар аурудан, жазатайым 
оқиғалардан, кешігіп келуден немесе жүмысынан оте 
алмайтындықтан қорқады. Теріс ойлар пайда болады. Олар
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қорқынышты сценарийлер арқылы мәселенің шешімін таба алмай 
қайта-қайта кезіктіре береді. Процесс ұзаққа созылса, қорқыныш 
күшейе түседі. Егер зардап шеккендер көмек сұрамаса, қорқыныш 
уақыт өткен сайын өмірдің көптеген салаларына эсер етеді. Тұрақты 
шиеленіс денеге де әсер етеді [76].. Сондықтан физикалық шагымдар 
жалпыланған мазасыздықтың пайда болуының бір бөлігі болып 
табылады.

Халықтың шамамен төрт-жеті пайызы өмірлерінде бір рет 
жалпыланған мазасыздық ауруынан зардап шегеді. Жалпы 
мазасыздықтың бұзылуы - ең көп таралған мазасыздықтың бірі. 
Мазасыздықтың бұзылуы еркектерге қараганда эйелдерде жиі 
кездеседі. Аурудың басталуы эдетте жас ересектерде болады. 
Алайда, ол 50-ден 60 жасқа дейін жиі кездеседі. Балалар мен 
жасөспірімдер психикалық бұзылулардан аз зардап шегеді. Алайда 
жас пациенттердің саны артып келеді.

Мазасыздықтың бүзылуынан басқа, зардап шегушілердің 
көпшілігі басқа психикалық денсаулық мэселелеріне зардап шегеді. 
Көбінесе нақты жэне элеуметтік фобия, депрессия мен физикалық 
ауру органикалық себепсіз (соматоманың бүзылуы) болады.

Жалпы мазасыздықгың бұзылуы: белгілері
Жалпылама мазасыздық әдетте күнделікті заттарға қатысты. 

Болашақта болуы мүмкін жағымсыз оқиғалардан қорқыныш пен 
қорқыныш барлығын біледі. Алайда, жалпы мазасыздық ауруы бар 
адамдар бұл алаңдаушылықты басқара алмайды. Олар күннің көп 
уақытында зардап шеккендерді қадағалап, олардың өмір сүру 
сапасын едәуір шектейді. Олар бұл бұзылмаған адамдарға қарағанда 
элдеқайда алаңдатады. Кейде оларды қорқыту үшін кішкентай заттар 
жеткілікті.

Тұрақты алаңдаушылық біршама уақыттың үстінде болады, 
сондықтан мүдделі адамдар өздерін мазалаудан қорқады. Олар 
өздеріне зиян келтіруі мүмкін, мысалы, денсаулығына зиян тигізуі 
мүмкін деп қорқады. Содан кейін біреуі «мета-мазасыздық» деп 
аталады. Нәтижесінде олар мазаланған ойларды басуға тырысады. 
Қорқынышпен үнемі күресу арқылы олар кем емес, бірақ үнемі 
назарда болады.

Жалпы мазасыздықтың бұзылуы: физикалық белгілері
Жалпыланған мазасыздықтың тэн белгілері - бұл физикалық 

белгілер. Бұл өте эртүрлі болуы мүмкін. Көбінесе пациенттер 
бұлшықет кернеуінен, ұйқының бұзылуынан, шоғырланудың
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қиындауынан, дірілдеп, қатты терлеуден, жылдам жүрек соғуынан 
немесе бас айналудан зардап шегеді. Сондай-ақ, асқазан мен ішек 
аурулары көбінесе дәрігерге барудың себебі болып табылады.

Науқастар оздерінің алаңдаушылықтарын азайтуға тырысады, 
мысалы, олардың денсаулығы туралы есту үшін отбасы мүшелеріне 
жиі хабарласады. Олар кобінесе басқаларға бэрі дүрыс екендігіне 
сендіреді жэне олар үшін алаңдаудың қажеті жоқ. Кейбіреулер одан 
эрі қорқыныштан сақтану үшін жаңалықтарды тыңдаудан аулақ 
болады. Бүл мінез-қүлық түптеп келгенде мәселені күшейтеді. Қайта 
сақтандыру жэне болдырмау мінез-қүлқы олардың алаңдаушылық 
тудыратын себептер бар екендігіне сенімділігін арттырады. Тіпті 
теріс ойларды басуга тырысу жагдайды нашарлатады. Жалпы 
мазасыздықтың бүзылуы: депрессиядан айырмашылық

Депрессиядан зардап шегетін адамдарда жалпы мазасыздық 
ауруы бар науқастар сияқты жағымсыз ойлар бар. Алайда, 
депрессиядан айырмашылығы, Жалпыланған мазасыздықтың 
мазасыздығы болашаққа бағытталған. Депрессия жағдайында 
бүрынғы оқиғалар туралы кобірек ойланады.

Мазасыздықтың бүзылуы: себептері мен қауіп факторлар. 
Көптеген психикалық бүзылулар сияқты, генетикалық негіз туралы 
дэлелдер мазасыздықтың бүзылуында да кездеседі. Алайда 
генетикалық материал бүзылудың дамуына тек жауапты емес. 
Қосымша жағдайлар туындаған кезде ғана жалпылама мазасыздық 
дамиды.

Маңызды әсер етуші факторлар ата-анасының стилі жэне 
адамның жас кезінде жасаған тәжірибесі. Балалар қауіп-қатерді 
қалай жеңуге болатындығын ата-анасы ертерек қамтамасыз етуі тиіс. 
Өте уайымдайтын ата-аналар балаларының қорқынышын алға 
тартады [77].

Жалпы мазасыздық ауруы бар көптеген адамдар балалық 
шағында ата-анасының қайтыс болуы сияқты жоғалтуды бастан 
кешірді. Мазасыздықтың бүзылуының қатты қауіп факторлары - 
теріс пайдалану және немқүрайлылық.

Қазіргі уақытта стресстік оқиғалар көбінесе қорқыныштың 
жалпыланған бүзылысы болып табылады. Сонымен қатар, 
бүзылыстың басталуы ажырасу немесе қайтыс болу жэне 
жұмыссыздық, серіктесінен айырылу сияқтылардан басталады.

Сондай-ақ, мидағы мессенджер заттары жалпы мазасыздықтың 
дамуына қатысады. Нақты проңедуралар элі белғісіз. Препарат
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серотонинге әсер ететін препараттардың оң әсері - бұл мидың 
дисфункңиясының көрсеткіші.

Жалпы мазасыздықтың бұзылуы: қарау жэне диагноз.
Көбінесе қорқыныштың жалпыланган ауруы бар адамдар 

дәрігерге жүгінеді. Бірақ олар қорқынышты тақырыпқа 
айналдырмайды, бірақ бас ауруы немесе іштің ауыруы және 
үйқының бүзылуы сияқты физикалық шағымдар үшін көмек 
сүрайды. Науқастар өздерінің қорқыныштарын снрек 
айтатындықтан, көптеген отбасылық дэрігерлер психикалық 
себептерді елемейді.

Егер сіз өзіңіздің ойларыңызды байқаған болсаңыз жэне олар 
көбінесе теріс болса жэне сізді жиі ойлайтын болса, сіз бүл туралы 
дәрігеріңізбен талқылауыңыз керек. Содан кейін ол сізді 
психосоматикалық клиникаға немесе психотерапевтке жібере алады. 
Терапевт арнайы сауалнамалардың көмегімен нақты диагнозды 
анықтай алады. Терапевт маманы келесі сүрақтарды қоюы мүмкін:

. Соңғы кездері сіз қанша рет нерв немесе шиеленісті сезіндіңіз?

. Сіз жиі өзіңізді жайсыз сезінесіз бе, отыра алмайсыз ба?

. Сіз басқара алмайтын алаңдаушылық көп пе?

. Сіз жаман нәрсе болуы мүмкін деп жиі алаңдайсыз ба?
Психикалық бүзылулардың ІСБ-10 классификациясына сәйкес 

жалпыланған мазасыздықтың диагнозына келесі критерийлер 
қолданылады. Кем дегенде алты ай бойы зардап шегушілер 
шиеленісті, мазасыздықты жэне күнделікті оқиғалардан қорқуды 
сезінеді. Сонымен қатар, келесі белгілердің кем дегенде төртеуі 
қолданылуы керек. Олардың кем дегенде 1-ден 4-ке дейінгі 
белгілерінің бірі.

1. Жүрек согу, жүрек соғу немесе жүрек соғу жиілігінің
жоғарылауы;
2. Терлеу;
3. Жүқа немесе дөрекі дүмпу;
4. Ауыздың қүрғауы;
5. Қиындық тыныс;
6. Жиырылу;
7. Торакстің ауыруы жэне сезім;
8. Жүрек айнуы (жүрек айнуы) немесе іштің сезімі.
Органикалық себептерді болдырмау үшін дәрігер физикалық

тексеруден өтіп, қанның есебін жасайды. Жалпы мазасыздықтың 
бүзылуына үқсас белгілер гипертиреозга байланысты да пайда болуы
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мүмкін. Сондай-ақ, кейбір дәрі-дәрмектердің жанама әсерлері жэне 
есірткіні қабылдау қорқыныш тудыруы мүмкін.

Адамның жаны мен тэнінің қалыпты жағдайлардағы 
дамуындағы дисғормониялық ауытқулар ішкі және сыртқы 
себептерге байланысты. Тамақтанудың жақсаруы мен урбанизаңияға 
байланысты балалардың дамуы жылдамдап, физиологиялық 
акселераңия деген түсінік пайда болды. Физиологиялық 
акселерацияның физиологиялық жэне психикалық түрі бар. Дене 
бітімі дамуынан псих-қ дамудың артта қауіпі ретардаңия деп 
аталады. Ретардация да дене бітімі жэне психикалық болып 2-ге 
бөлінеді . Дене бітімі акселерациясы мен мидың нашар дамуы түқым 
қуалауға байланысты.

Эндогендік себептерге жас жэне соған байланысты себептер 
мен жеке адамның ауруга дейінгі ерекшеліктері жатады. Жас 
адамның ерекшеліктеріне байланысты невроздың түрі қалыптасады. 
Мысалы истериялқ реакциялар жиі үстамсыз адамдарда дамиды . 
Жабысқақ түрдегі невроздар мазасыз күмэншіл адамдарда жиі 
болады.

Психологиялық дамудагы экзогендік себептерге -аурудың 
зардабынан (менингит, энцефалит) болған жэне бассүйек ми 
зақымданганнан кейінгі мидагы кемістік. Туу кездегі болған 
зақымданудан кейін де өмір бойы сақталатын ми кемістігі болады. 
Резидуальды органикалық мидың кемістігі бассүйек пен ми 
зақымданған уақытта пайда болады. Соматикалық эсіресе ауыр жэне 
үзаққа созылған аурулар нервтік -психикалық бүзылуды оңай 
тудырып, олардың өтуін ауырлатады. Ересек адамдар арасында қан 
тамырлары аурулары мен ісік пайда болудан басқа да түқым 
қуалайтын 1,5 мыңнан астам аурулар бар. Бір жағынан түқым 
қуалайтын ауруы бар адамдар міндетті түрде ауырмайды, екінші 
жағынан мутация арқылы пайда болатынын көрсетті.

Мутациялар сыртқы себептердің, мутагендердің арқасында 
пайда болады, мысалы: клеткаларға сәулелелердің, химиялық 
заттардың әсері. Артынан бүл өзгерістер түқым куалайды, осыған 
байланысты ауру тудыратын фенотип пайда болды. Сыртқы 
факторлардың тек мутация пайда болуында ғана емес , түқым 
қуалайтын аурулардың білінуінде де маңызы зор.

Түқым қуалайтын ауруларға әсер ететін сыртқы себептер 
митозды өзгертеді (митоз -  аутосомдардың бөлінуі, ал мейоз -  
жыныстық хромосомалардың бөлінуі). Осының салдарынан санасы
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келе балалар туады. Туған балалардың сана кемістігінің 80 % 
сыртқы себептерге байланысты екені белгілі. Сыртқы себептер 
тұқым қуалайтын факторлардан айнымайтын дамуда өзгерістер 
тудырады. Экологиясы нашар аудандарда тұқым қуалайтын 
аурулардың кең тарағаны жоғарыда айтылғанды айқындайды.

Сыртқы себептер организмнің тұқым қуалайтын ауруларды тез 
қабылдауын анықтауға үлкен көмек көрсетеді. Түқым қуалағыштық 
жағдайдың бэрінде де ауру пайда болу міндет емес. Мүндай 
жағдайдың 1/3 де ауру пайда болып, ал 2/3 де ауру дамымайды. Ауру 
пайда болу үшін сыртқы себептердің жиынтығы қажет. Ресейдің 
медицина ғылымдар академиясының психиатрия институтының 
мәліметтері бойынша түқым қуалағыштық себептердің мәні әсіресе 
бала кезде зор. 10 жасқа дейінгі ауырған балалардың жақындарының 
51% осы аурумен зақымданған, 40 жастан кейін ауырғандарда бұл 
процент 19 -  ға дейін төмендейді. Жас ұлғайған сайын түқым 
қуалағыштық себептің эсері азайып, тал сыртқы факторлардың эсері 
жоғарлайды[78, 96.].

Тұқым қуалайтын аурулар арасында хромосома 
патологиясынан пайда болған аурулар үлкен орын алады. Бүл 
хромасомалы аурулар. Осы аурулар жағдайында психикалық дамуда 
өзгеріс болады. Мысалы, көп кездесетін Даун ауруы. Қазіргі кезде 
Даун ауруының пайда болуы аутосомадағы өзгерістерге Байланысты 
эрбір клетканың ядросында хромосомалар бар. Адамда олардың 
саны 46, аутосома саны 44 жэне 2 жыныс хромосомаласы бар. Олар 
жүптасып орналасады, 22 пар аутосома, 1 пар жыныстық хромасома) 
Даун ауруында хромосомалық карта болып саналатын кариотипте 
өзгерістер болады: 21 пар хромосомада 2 хромосома орнына 3 
хромосома болады. Бүл өзгерістер түқым қуады. Аурудың тұқым 
арқылы берілуі хромосомалардағы ДНҚ (әр клеткадағы 
дизоксирибонуклеин қышқылының ұзындығы 6 м) арқылы. Онда 
түқым қуалағыштық барлық мәлімет, соның ішінде патологиялық 
ақбарлар сақталады.

«Стресс» сөзі қазіргі уақытта біздің күнделікті тілдік 
қолданысымызға енген, оның құрамдас бөлігіне айналып отыр. 
Күнделікті өмірдегі шектен тыс психикалық ауыртпалықгар стрестік 
ситуацияларды туындатады. Стресс- адамда қандай да бір күшті 
сыртқы әсерлердің ықпалынан туындайтын қысым күйі. 1936 жылы 
«паіиге» журналында «Редакторға хат» бөлімінде жас зерттеуші Ганс 
Сельенің «Әр түрлі жағымсыз агенттердің әсерінен туындайтын
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синдром» деген қысқа мақаласы жарық көрді; осы кезден стресс 
туралы концепция бастау алады. «Стресс» термині (ағыл.)- қысым, 
күштену дегенді білдіреді, медицинада оны алғаш рет Ганс Селье 
еңгізген.

Стресс туралы негізгі ілімді салған Ганс Селье (1907-1982)- 
дәрігер, дүние жүзіне әйгілі Канадалық биолог, Дүниежүзілік стресс 
институтының директоры, елу жыл бойы жалпы бейімделу 
синдромы мен стресс мэселелерін қарастырған. Стресстік 
механизмдерді зерттей келе Селье стрессорлық реакциялардағы 
гормондардың рөлін анықтаған.

Әйгілі француз физиологы - стресс туралы ілімнің пайда 
болуына көп уақыт дейін тірі организмнің ішкі ортасы сыртқы 
ортаның кез — келген толқуларында да түрақтылықты сақтауы 
қажеттілігін атап көрсетті. Оның ойынша «дәл осы ішкі орта 
тұрақтылығы еркін жэне тәуелсіз өмірдің шарттары болып 
табылады». 50 жылдан соң американ фмзиолог Кеннон «гомеостаз» 
терминін енгізді, (ежелгі грек тілінен -һоіпоіз- бірдей жэне ̂ акіз-күй 
), ягни тұрақтылықты сақтау қабілеті. Ашыққанда, қорыққан кезде, 
ашуланғанда, ауру тітіркендіргіштердің эсері кезінде дем алу 
жиілеп, жүрек согуы жиілеп, артериялық қан қысымы көтеріледі, 
осыдан қанның оттегімен қоректенуі өсіп, оны үлпалар мен 
органдарға жеткізу жеңілдейді. Бұл реакциялар спецификалық емес 
сипатқа ие жэне ішкім орта тұрақтылығын сақтауға, немесе 
гоместазға ықпал етеді.

Селье алгаш рет организмнің кез-келген ауыртпалыққа 
стреотипі жауап беруі мәселесін қарастырды. Әр түрлі аурулармен 
ауратын науқастарда коптеген белгілері мен симптомдары бірдей. 
Көп қан кетуде де инфекциялық ауруларда да жалпы әлсіреу, тэбет 
пен бұлшық ет күшінің жалғауы, апатия, дене салмағының төмендеуі 
жэне т.б. Селье мұны «ауру синдромы» деп атап, егеуқұйрықтарға 
зерттеу жүргізеді. Оларға біздерден, тазартылған, токсиндік сұйықты 
бергенде органдарда бірдей уақытта өзгерістердің стереотипті 
жиыиы пайда болған. Бұл синдромға кіргендер: 1) бүйрек үсті 
безінің қыртысының өсуі және белсенділігі; 2) айырша безінің 
атрофиясы; 3) асқазан -  ішек трактында жаралардың пайда болуы

Қазіргі уақытта жүрек -  қантамыр жүйесі аурулары барлық 
олім жағдайларының 50% жағдайларының себебі стресс болып отыр. 
Эмоционалдық шектен тыс қысымнан туындайтын-стресстік аурулар 
немесе Селье айтқандай бейімделу ауруларына мыналар жатады:
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асқазан -  ішек трактатының кейбір аурулары, невроздар, қатерлі 
ісіктер, диабет жэне т. б.

Зерттеушілер мен клиниңистердің айтуынша, стрессорлық 
реакцияның ең соңғы негізгі органы жүрек -  қан тамыр жүйесі 
болып табылады. Шектен тыс стресстен туатын жүрек қан тамыр 
аурулары: жүректің ишиемиялық ауруы, инфаркт миокардты, 
гипертония, аритмия, Рейко ауруы.

Жүректің ишиемиялық ауруы стреспен тығыз байланысты. 
Зерттеулер көрсеткендей, жауапкершілікті жұмыс, агрессивтілік, 
организмнің мүмкіндіктерінен асқан интенсивті және темпі жоғары 
өмір сүру салты жастардың осы ауруға үшырауына негіз болады. 
Сонымен қатар: майлы диета, өте майлы тамақ стресстің организмге 
эсері үшін катализатор болып табылады.

Психоәлеуметтік бүзылулар артериялық қысымның 
көтерілуінде маңызды роль атқарады, жэне бүл процесс созылмалы 
болып, гипертонияға экеп соғуы мумкін. Жүрек аритмиясының 
пайда болуы үсақ қан тамырларының бітелуі немесе симпатикалық 
жүйке жүйесі қызметінің бүзылуымен байланысты. Мигрень жэне 
Рейно ауруы стресс әсерінени болатын қан тамырлар спазмасының 
бүзылуымен байланысты. Рейно ауруларында суық немесе 
эмоциялық дистресс қол, аяқ сүйектері мен саусақтардың қан 
тамырларының спазмасын, яғни тарылуын тудырады.

Шектен тыс стресс пен асқорыту органдардың аурулары 
ежелден бір-бірімен байланысты екені белгілі болды. Шектен тыс 
стресс әсеріне болатын асқазан-ішек трактаның аурулары: асқазан 
мен он екі елі ішек жарасы, жаралы колит. Ашу мен ызадан 
туындайтын эмоциялар асқазанда қышқыл мен пепсиннің көп 
бөлінуімен қоса жүреді, ал депрессия кезінде асқазан сөл бөлуімен 
қоса жүреді, ал депрессия кезінде асқазан сөл бөлуі азаяды. Әдетте 
асқазанның қабығалары ішкі қышқылдан қорғаныш қабатпен бөлініп 
түрады. Ал жараның пайда болуы эмоңионалдық жэне генетикалық 
факторларға тэуелді. Асқазан ауруына бейім адамдарда стресс 
жағдайында жара пайда болады, организмнің иммундық қызметі 
әлсірейді.

Жаралы колит, жуан ішектің шырышты қабығының 
жаралануымен стпатталады. Ашу жэне ренішпен байланысты 
эмоциялар ішектеи жараларды тудырады. Стрестен туындайтын дем 
алу жүйесінің бүзылулары -  аллергия, бронх астмасы. Аллергия -  
бүл кейбір адамдардың белгілі бір заттарға болатын шектен тыс
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сезімталдығы. Адам аллергияға ұшырағаида организм қорғаныш 
реакциясымен жауап береді.

Бронхиальдық астма дем алудың қиындауымен жэне дем 
шығару фазасында сырыл дыбыстарының шығуымен сипатталады, 
бұл орталық жүйке жүйесінің, араласуымен түсіндіріледі жэне 
эмоционалдық, стрессогендік, психоэлеуметтік эсерлерге жауап 
реакциясы болып табылады. Кейбір ерекше адамдарда конфликтілі 
ситуациялар дем алудың өзгеруі. Айтылатын шағымдар: белгісіз 
ауру сезімдері, жүрек айныуы , құсу, кеудедегі жағымсыз сезімдер, 
т.б. Гипержелдету «күрес-қашу» реакциясы, ягни организм оттегі 
концентрациясын арттырып, ал көмірқышқыл концентрациясын 
азайту арқылы әрекет жасауға дайындалады бірақ ешқандай әрекет 
жасалмайды [79,416.].

Стресс ревматизмдік артриттердің, бел қақсауының себебі 
болады. Стреспен байланысты тері аурулары:экзема, бездеулер, 
(крапивница) қызылша, псориоз аурулары туындайды. Стресс қант 
диабетін тікелей тудырмаса да, оның алғышарты болып табылады. 
Адамның психикалық қызметінің бұзылуымен байланысты 
аурулардың ішінде үлкен орынды невроздар алады жэне біздің 
заманымызға тэн жүйке жүйесіне түсетін шектен тыс 
ауыртпалықтармен байланысты.

2-сурақ. Психотропты заттардың жасөспірім денсаулыгы 
мен психикасына әсері

Есірткімен күресу жэне оның таралуын шектеуімен айналысқан 
мемлекеттік қызмет механизмі іс -  тэжірибе бойынша басылып 
қалды, жағдай бақылаудан шығып кетті. Наркобазары құрылымын 
өзгертті, нашақорлық жаңара бастады. Наркобизнес сферасына 
жеткіншектермен қоса балалар да қызыға қарай бастады. Осы кезде 
«шөппен» жэне «ұнтақпен» студенттер қолданылатын болды.

Наркологиялық жағдайлар халықтың басым көпшілігін қамтып 
алды. Кейінгі жылдарда балалар арасындағы алкоголизм мен 
нашақордың таралуын мінездейтін барлық көрсеткіштер жедел 
котеріліп кетті. Сондайақ, өкінішке орай бүгіндері жасөспірімдер 
арасында нашақорлардың саны көбейіп барады. Статистика 
бойынша қазіргі кезде есірткіні қабылдайтындардың көпшілігі 
жастар болып отыр. Кәмелеттік жасқа толмағандардың есірткі 
қолдануының өсуі басқа қылмыстармен тығыз байланысты. Бүгінгі 
күнде эрбір 10-шы оқушы есірткіні пайдаланып көрген. Есірткіні
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қолдана бастаған жеткіншек біртіндеп нашақор бола бастайды. 
Мәдени ақпараттық агрессия жасөспірімдер мен жастар санасын 
құрықтап, олардың арасында нашақорлықты, ішімдікті және зорлық- 
зомбылығы басым қатыгез сананы орнықтыруда. Есірткіге әуес жас- 
өспірімдердің көбін қалалықтар құрайтын болып шықты. Қаладағы 
ойын-сауық түрлерінің және түнгі клубтардың көптігі балалардың 
зерігу ортасына айналып барады. Бүдан бөлек жасөспірімдер 
еліктегіш келеді. Яғни анашаға алғаш әуестену оның бар омірін 
қыршыннан қиятынын білмейді көбі. Мамандардың айтуынша, 
бүрынғыдай апиын емес, қазір жасөспірімдер көбінесе күшті 
психотроптық дэрі-дэрмектерді, синтетикалық есірткілерді, героинді 
пайдаланады. Жүректе қайраттың жоқтығы, үйықтаған ойды түртуге 
өзіндік мүршаның болмауы, ақыр аяғында талай жастың ерте жастан 
мүгедек болуына немесе үзақ уақыт бойы емделуге апарып 
соқтыруда.

Нашақорлықтың бес кезеңін көрсетуге болады:
1. есірткіні жалғыз жэне сирек қолдану.
2. психикалық жэне физикалық белгілерсіз есірткіні көп 

қолдану.
3. 1-ші деңгейдегі нашақор: психикалық тэуелділік, қажетсіну 

қүрылған. Жағымды әсер алу үшін ғана іздеу, бірақ элі физикалық 
тэуелділік жоқ, ал есірткіні қолданудан бас тарту жағымсыз 
ауыртпалы әсерді туғызбайды.

4. 2-ші деңгейдегі нашақор: есірткіге физикалық тэуелділік 
қүрылған, іздеу эйфория туғызу үшін емес, қиналғаннан, 
абстиненңиядан қашу үшін салынады.

5. 3-ші деңгейдегі нашақор: толық физикалық -  психикалық 
деградация.

Бірінші не екінші деңгейде ғана есірткіден бас тарту, 
қолданбауға мүмкіндік бар деп саналады. Зерттеулер көрсеткендей, 
есірткі қолданатын жеткіншектердің 5 бөлігі ғана оқыс кезеңді өтеді, 
түзелмейтін нашашы болады. Сонымен қатар, элі нашашы болмаған, 
жай есірткі қолданатын жеткіншектер бэрібір де түрақты 
психикалық комплекске ие болады, қоғамдық моральға, дәстүрлерге 
өзін қарсы қояды.

Жасөспірімдік нашақорлық эксперименттелгенмен, жаңа 
эртүрлі жағымды әсерлерді іздеумен байланысты. Балалық жэне 
жеткіншектік нашахордың дамуының жағымды фоны -  түрақты 
комплексті реакция болып табылады. Соның ішінен негізгісі -
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эмансипация реакциясын атауға болады. Оның негізінде 
жеткіншектің күнделікті жағдайдан қашуы, қүтылуы жатыр 
(отбасынан, оқу ортасынан жэне т.б.). Бүл көбінесе СПТУ -  дан , 
арнайы мектептен шыққан жеткіншектерге мінезді. 90 пайызға дейін 
наркомандар есірткіні топта күрдастарымен қолдана бастайды: 
мүндай қылықтың негізінде -  топтың ережелеріне еліктеу, бағыну 
керек. Сонымен қатар, кэмелетке толмағандардың пікірінше, 
гашиша тарту сексуалды потенцияны жоғарылатады дейді [80].

Есірткіні бірінші қолданған жеткіншектерғе мынандай 
мотивтер мінезді: 31 пайызы болуға үмтылыс, 19 пайызы жаңа әсер 
сезінуғе тырысу, 12 пайызы -  фонтастикалық іздеу салу, 10 пайызы -  
ұмытуға ұмтылу, жағымсыздан қашу, аулақ болу үшін. Сонымен 
қатар, жеткіншектердің есірткіні демалу, көңілдену, «керемет» 
болып көріну үшін қолданылатынын айту керек. Кейде есірткі 
жастардың арасында өзін көрсету үшін, күш жинау үшін 
пайдаланады. Есірткіні күш көрсетіп бұрышқа отырғызып қолдануда 
кездеседі. Ал кейбір жағдайларда жеткіншектерге есірткіні 
шексіздіріп, қылмыс жасауына бұйрық беретін жағдайлар да 
боллады.

Есірткі мэдениеті: қарама -  қайшы мәдениеті, «хиппи
мэдениеті». Кұмарпаз отбасыларға мінездеме. Балалар жэне 
жеткіншектер арасында нашақорлықтың таралуына себеп 
болатындардың бірі - әлеуметтік жетімдіктің өсуі. Көптегенжас 
нашашылар, алқаштар жэне таксикомандар -  бұл жағымсыз 
отбасынан шыққан балалар.

Наркотизацияның әр түрлі этапындағы мінез-құлық 
ерекшеліктері. Психоактивті заттарды қолдану эсіресе топ ішінде 
болады, ол мінез-құлықтың, топтың стандартымен тығыз 
байланысты. Есірткіні қолдану қарым қатынасты жеңілдету 
тілегімен, тыңдап отырған эуеннен рахат алу, жақсы әсер алумен 
байланысты. Топта көшбасшы болатыны анық. Ол психоактивті 
затты қайдан алу керек екенін не қолдануы туралы ұсыныс жасап 
айтып отырады. Негізінен, топ мүшелері ешқандай қарсылық 
білдіртпейді. Наркотикалық заттарды көпке шейін қолдануда 
патологиялық мінездің қозғалуы пайда болады.

Нашақордың бірінші этапында психиканың тәуелділігі пайда 
болады. Есірткіні кекілжінді жағдай кезіндегі эмоционалды 
қысымды басу үшін қолданылатын «дәрі» болып табылады. 
әлеуметтік дезадаптация өсуі байқалады. Жеткіншек бүрынғы
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жағымды бағытын жоғалтады, онда жауаптылық, қарыз сезімі 
болмайды.

Напіақорлардың негізгі белгілері, есірткінің әсерлері, ағзалық 
пспхнкалык жэне әлеуметтік материалдық әсері. Нашақорлықтың 
екінші этапында есірткіні қолдану кезінде қандай да бір әсер 
сезіледі. Топтағы қарым қатынастың мүлдем орнатылмайды, 
жеткіншектер арасындағы қарым қатынас тек қана есірткі қолдану 
мақсатына көзделеді.

Әйел адам баласынан айырылмайтындықтан эйел- 
қүмарпаздардың мәселесін қозғау маңызды болып отыр. Ресей 
түрғындарының 14 пайызы есірткіні қолданып көргендер жэне 
басқаларды да есірткі қолдануға тартты. Емдеу мекемелерінде 
жалпы нашашылардың 13 пайызы әйелдер болып табылады. 
Еркектерге қарағанда әйел адамдар есірткіге тез бейімделеді, 
агрессивті бола бастайды. Болашақ құмарпаз әйелдер өзіндік ой- 
пікірге ие болмайды, олардың қызығушылығы мен тэуелділігі 
түрақты емес. Олар өте сезімтал келеді жэне біреудің жағымсыз 
теріс қылықтарына жеңіл беріледі. Есірткіні қолдану үшін әйел адам 
аморальды қылық жасауға, қылмыс жасауға дейін барады. 
Нашахордың соңы болып нерв жүйесінің қажуы, ақыл ойының 
төмен болуы, психоз, үнамдық жэне элеуметтік дезадаптаңия 
табылады.

Алкоголь этил спирті наркотиктер тобына жатады жэне барлық 
ішімдіктердің қүрамында болады. Оны ішкен кезде адамның 
көңіл-күйі көтеріледі. Бір-екі рет ішіп көрген соң әртүрлі 
себептерді сылтауратып адамның оны тағы да ішкісі келіп 
түратындығы сондықтан. Сөйтіп оған бірте-бірте құмарлықта пайда 
бола бастайды. Көңіл-күйін көтеруге ересек адамдардан гөрі жастар 
тез еліктегіш. Ішкісі келгендерге, эрине себеп те, сылтау да көп. 
Біреу «тәбетін ашуға», екіншісі «тезірек ұйықтауға», үшіншісі
«көңіл-күйін көтеруге», төртіншісі «батылырақ болу үшін», т.б.

Маскүнемдіктің биологиялық табиғатын зерттеу нәтижелері, 
жануарларға жасалған тэжірибелер психологтар мен
пспхиатрлардың «алкоголь орталық жүйке жүйесіндегі лэззат алу
орталықтарын ынталандыратын болар» деген ойларын расқа 
шығарды. Ол, әрине, адамның мінез-құлқына, эсіресе, Гиппократ 
ашқан адамның мінез-құлықтарының қалыптасу түрлеріне
байланысты. Мінез-құлқына қарай адамдар төрт топқа бөлінеді: 
холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, сангвиник пен
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холериктер күшті, ал меланхолик пен флегматиктер болса әлсіз 
топтағы адамдарға жатады. Сол себептен меланхоликтер мен 
флегматиктер маскүнемдікке тезірек салынады жэне олардың бүл 
дерттен айығулары да өте қиынға соғады. Ал сангвиниктер мен 
холериктердің аналарға қарағанда ерік-жігерлері мықтырақ. Бірақ, 
әрине, озін өзі бақыламай жиі ішсе, тіптен өз күштеріне сенімді, 
жинақы, ешкімнің ықпалына беріле қоймайтын жігерлі адамдардың 
өздері де арақтың торына түсіп, маскүнемдік қасіретіне қалай 
шалдыққандарын сезбей де қалады. Ішімдік ішкен сайын ми 
орталығынан қанға норадреналин бөлініп шығып отырады. Ми 
клеткалары өзі жоғалтқан норадреналиннің қорын қайта қалпына 
келтіріп үлгере алмайды да, ең қажетті катехоламиннің 
жетіспеушілігінен маскүнемнің коңіл-күйі нашарлайды. Сол себепті 
адам өзін қолайсыз сезініп, үнжырғасы түсіп, іс-қимылында және 
қылығында сылбырлық пайда болады. «Ішу керек, ішу керек» 
деген ой кетпей қояды [82].

Физиологтар организмнің алкогольден тез арыла алмайтынын 
оның белгілі бір молшері 1-2 тэулік бойы зиянды әсер ете беретінін 
анықтады. Ішкеннен қейін екі апта өткен соң да бауырдан ішімдік 
табылған. Алкоголь, әсіресе, жас жеткіншектердің жүйке 
жүйелеріне өте зиянды. Олардың өте нәзік жэне сезімтал жүйке 
жасушалары арақ-шараптың азғантай молшерінен-ақ уланып қалады. 
Арақ адамның барлық ішкі органдарын уландырып, істен шығарады. 
Алкогольдің әсерінен жүректің еттері уланып, оның орнын май 
жасушалары басады. Маскүнемдердің жүректерінің көлемі сау 
адамдардың жүректерінен екі еседей үлкен болса да қызметі 
әлдеқайда нашар келеді. Өйткені май жасушалары жүрек етінің 
қызметін атқара алмайды. Сөйтіп организмде қан айналымы бірте- 
бірте әлсіреп, жедел қимылдағанда дем жетпей, ентігу жэне дененің 
ісінуі пайда болады. Алкогольдің әсерінен оңеш, асқазан жэне 
адамның ішектері қабынып, эртүрлі созылмалы ауруларға - асқазан 
жарасына, тоқ ішектің қабынуына (колит) әкеліп соғады.
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10 ТАҚЫРЫП. Т¥Л ҒА Л Ы Қ Б¥ЗЫЛУЛАРДЫҢ  
ПСИХОЛОГИЯЛЫ Қ МОДЕЛЬДЕРІ.

Жоспар:
1. Жеке басының бүзылу себептері және белгілері
2. Жеке бүзылуларды емдеу

1- сүрақ. Жеке басының бүзылу себептері және белгілері
Тү.ттғяның бүзылуы бүл психикалық қызметтің патологиясы. 

Бүл бүзылулар -  жеке адамның мінез-қүлқының бір түрі, ол осы 
мәдени жэне әлеуметтік ортада қалыптасқан нормалардан елеулі 
қолайсыздықтар мен қалдықтарды тудырады. Тұлғаның бүзылуы 
адамның мінез-қүлқы үрдістерінің немесе сипаттың 
конституңиясының ауыр патологиясы болып табылады, әдетте 
бірнеше жеке қүрылымдарды қамтиды. Бүл дерлік эрдайым 
әлеуметтік жэне жеке ыдыраумен бірге жүреді. Әдетте бүл ауытқу 
ересек балалар жасындагы кезеңде, сондай-ақ жасөспірім кезеңінде 
орын алады. Оның көріністері жетілген кезеңде де байқалады. Жеке 
басының бүзылуының диагнозы жеке бүзылулар болмаған жағдайда 
оқшауланған әлеуметтік бүзылулар болған кезде жасалмайды [83].

Адамдарды қабылдау моделдерінің қатаң патологиясы жэне 
олардың әлеуметтік бейімделуге қабілетсіз болатын эртүрлі 
жағдайларға жауап беруі жеке басының бүзылуының бүзылуы болып 
табылады. Бүл ауру өзін өздігінен көрсете алады немесе басқа 
пспхикалық бүзылулардың белгісі болуы мүмкін.

Психикалық қызметінің, сезіну, қоршаған ортамен қарым- 
қатынас, эмоциялар: түлғалық патология себептерін сипаттай
отырып, ол жеке түлғаның негізгі бағыттары функционалдық 
ауытқулар баса назар бірінші қажет.

Әдетте, жеке кемшіліктер туа біткен жэне өмір бойы көрінеді. 
Сонымен қатар, сипатталған бүзылуы жыныстық пісіп немесе одан 
барысында туындаған болуы мүмкін. аурудың осы түрін жағдайда 
стресс жэне психикалық процестердің, ми ауруларын басқа 
бүзылулардың күшті көшірудің арқылы іске қосуға болады.

Сондай-ақ, жеке бүзу, мүдделері мен сезім оның елемеушілік, 
бала теріс беру олардың ата-аналарының маскүнемдік жэне 
енжарлық астында түру үнтақты тығыз сипаттағы теріс туындауы 
мүмкін.
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Көптеген эксперименттер өкпе көріністері тұлғалық бұзылуы 
ересектер он проценті жүреді көрсетеді. Психиатрия қырық пайызы 
осы ауытқу тәуелсіз ауру ретінде, немесе психикасы басқа 
аурулардың қүрамдас бөлігі ретінде, не корінеді.Бүгінгі күні жеке 
түлғаның ауытқуларының дамуына себеп болған себептер аяқталмай 
қалады.

Сондай-ақ, көптеген ғылыми зерттеулер халықтың ер адам 
бөлігі адамның патологиясына сезімтал екендігін көрсетеді. Бүған 
қоса, бүл аурудың жағдайы нашар отбасылар мен халықтың аз 
қамтылған топтары арасында кеңінен таралған. Түлға бүзылуы 
суицидтік әрекет қасақана өзін-өзі зиян, нашақорлык жэне 
алкоғолизм жасағаны үшін тэуекел факторы болып табылады, кейбір 
жағдайларда, мүндай депрессия, шизофрения, обессивті- 
компульсивтік бүзылу ретінде нақты психикалық жағдай прогрессия 
тудырады. агрессия және импульсивностью көріністері, жасына 
үлкен қарсылық сипатталады тығыз байланыстар қүруға және 
қолдауға қабілетсіздігі әлсіретуге болғанына қарамастан [84].

Жеке бүзылулардың диагностикасы екі себеп бойынша ерекше 
ерекшеліктерімен сипатталады. Бірінші себеп қалыптастыру ерте 
сатысында туындаған немесе ересек жастағы белгіленімі ма бүзылу 
пайда болған мерзімін нақтылау қажеттілігі, яғни, болып табылады. 
Оның дүниеге біледі пациенттің, жақын туысы айналысатын кезде 
білу үшін осы ғана мүмкін. оның отбасы байланысып сипаты мен 
қарым-қатынас модельдерін толық бейнесін жасауға мүмкіндік 
береді.

Екінші себеп, жеке түлғаның бейімделу және мінез-қүлықтық 
жауап ауытқушылықтардың ауырлық бүзушылықтарды тудырып 
факторларды бағалау қиындық болып табылады. Сондай-ақ, норма 
мен ауытқудың арасындағы айқын шекаралық сызық салу қиын.

Әдетте жеке тұлғаның мінез-жауап, оның әлеуметтік-мәдени 
деңғейінің арасындағы айтарлықтай айырмашылық бар, немесе ол 
науқасқа жэне қоршаған ортаға айтарлықтай жаралайды кезде 
түлғалық бүзылуы ұшырайды диагноз, сондай-ақ оның әлеуметтік 
жэне еңбек қызметін қиындатады.

Жиі көрінеді проблемаларды барабар көзқарасы сипатталады 
тұлғалық бұзылуы бар адамдар. Туыстарымен жэне қоршаган 
орталарымен үйлесімді қарым-қатынас жасауда қиындық тудырады. 
Әдетте тұлғапық бұзылулар алғашқы белгілері жасөспірім немесе



ерте жетілу табылды.Мұндай ауытқулар ауырлығы мен ауырлығы 
бойынша жіктеледі. Әдетте ауырлық дәрежесі анықталады.

Жеке басының бұзылу белгілері, бірінші кезекте, адамға 
қатысты. Пациенттер өздерінің мінез-құлыққа жауапты емес, 
сондай-ақ олардың ойларында байқамайды. Нәтижесінде олар сирек 
кәсіби жэне психологиялық көмекке жүгінеді.

Түпғаның бұзылулары курсқа деген табандылықпен, эмоңиялар 
мінез-құлқының құрылымында, ойлаудың жеке ерекшеліктерімен 
байланысты. Адамның патологиясынан зардап шеккен адамдардың 
көпшілігі өздерінің риза емес, элеуметтік жағдайларда жэне 
коммуникативті қарым-қатынаста жұмыс істейді. Сонымен қатар, 
көптеген адамдар көңіл-күйдің бұзылуына, көңіл-күйдің 
жоғарылауына, тамақтану бүзылыстарына ие.

Негізгі белгілердің ішінде[85, 236.].
теріс сезімдердің болуы, мысалы, қиындықты сезіну, 

алаңдаушылық, пайдасыздық немесе ашу;
. қиындықтар немесе теріс сезімдерді басқара алмау;

адамдардан аулақ болу және босаңсу сезімі (науқастар 
эмоңионалды түрде ажыратылған);

қоршаған ортамен жиі кездесетін қақтығыстар, қорлау 
немесе қорлау қаупі (жиі шабуылға үшырау);

• туыстарымен, эсіресе балалармен жэне некедегі 
серіктестермен тұрақты қарым-қатынаста болу қиындықтары; 

шындықпен байланысын жоғалту кезеңдері.
Аталған белгілер стресс жағдайында нашарлауы мүмкін, 

мысалы, стресс, түрлі тэжірибе, менструация нэтижесінде.
Жеке басының бұзылуы бар адамдар жиі психикалық 

денсаулығының басқа да проблемалары бар, көбінесе олардың 
депрессиялық белғілері, психоактивті препараттарды, алкогольді 
ішімдіктерді немесе есірткі заттарын теріс пайдалану. Тұлғаның 
бұзылуының копшілігі генетикалық сипатқа ие, ол тэрбиенің 
әсерінен көрінеді.

Мүгедектікті қалыптастыру жэне оның ерте жастан бастап өсуі 
келесі тэртіпте көрінеді. Бастапқыда реакция дербес 
дисгармонианың алғашқы корінісі ретінде байқалады, содан кейін 
даму адамның бұзылуы қоршаған ортаға әсерлесу аркылы айқын 
көрінген кезде пайда болады. Содан кейін декомпенсацияланатын 
немесе өтелетін тұлғалық бұзылулардың бүзылуы пайда болады. 
Әдетте он алты жасында жеке патологиялар анықталады.



¥зақ уақыт бойы бас бостандығынан айырылған, зорлық- 
зомбылық, дүлей немесе саңырауларға және дөрекілікке үшыраған 
адамдарға тэн түрақты түрақты ауытқулар бар. Мысалға, 
саңырауларға арналған дыбыссыз жарық айғақтармен, ал түрмеде 
отырғандар -  жарылыс жэне неғізгі сенімсіздікпен сипатталады.

Отбасылардағы жеке ауытқулар жинақталады, бүл келесі үрпақ 
психозының даму қаупін арттырады. Әлеуметтік жағдай жанама 
жеке патологияларды декомпенсаңиялауға ықпал етуі мүмкін. Елу 
бес жылдан кейін, инцидент өзгерістер мен экономикалық стресстің 
ықпалында жеке аномалиялар орта ғасырға қарағанда жиі жарқын 
болады. Бүл жас кезеңі келешектің жоғалуы, байланыстар санын 
азайту, олардың денсаулығына деген қызығушылығын жоғарылату, 
қорқыныш пен дәрменсіздік сезімі сияқты ерекше «зейнетақы 
синдромы» арқылы сипатталады.

Сипатталган аурудың ықтимал зардаптары арасында:
• тәуекелі (мысалы, алкоголь), жыныстық мінез-қүлықтың 

жеткіліксіздігі, өзін-өзі өлтіру әрекеттері мүмкін;
• жеке басының бүзылуынан зардап шеккен балалардың 

психикасының бұзылуына түрткі болатын балаларды тәрбиелеудің 
қорлайтын, эмоционалды және жауапсыз түрі;

стресске байланысты психикалық бүзылулар орын алады; 
психикалык белсенділіктің басқа да бүзылыстарын

дамыту;
• өзінің мінез-қүлқы үшін науқас субъектісі жауап бермейді; 

сенімсіздік пайда болады.
Психологияның патологиясының біреуі -  жеке түлғаның 

көптеген бүзылуы, ягни бір адамда кемінде екі адамның (эго 
күйлері) болуы. Бүл жағдайда адамның өзі бірнеше адамның бір 
мезгілде болуы туралы күдіктенбейді. Жағдайлардың әсерінен бір 
эго күйі басқа ауыстырылады.

Бүл аурудың себептері ерте жастағы балаға, жыныстық, 
физикалық немесе эмоциялық зорлық-зомбылықты кайталайтын 
эмоциялық жарақаттар болып табылады. Көптеген жеке түлғаның 
бүзылуы психологиялық қорғаудың (диссоциациялаудың) 
экстремалды көрінісі болып табылады, онда жеке түлға сыртқы 
жағынан секілді жағдайды қабылдай бастайды. Қорғаудың 
сипатталған тетігі адамға шамадан тыс, шыдамсыз эмоциялардан 
қорғауға мүмкіндік береді. Алайда, бүл тетіктің шамадан тыс 
белсендірілуімен диссоңиативті бүзылулар дамиды.
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Бұл патологиямен бірге депреееиялық жағдайлар байқалады, 
өз-өзіне қол жұмсау эрекеттері жиі кездеседі. Науқас көңіл-күйде, 
үрейде жиі өткір өзгерістерге үшырайды. Сондай-ақ, ол әртүрлі 
фобиялар мен дүрбелең шабуылдарына, үйқының жэне 
тамақтанудың бүзылуына, кейде галлюңинаңияға ие болуы мүмкін.

Көптеген жеке түлғаның бүзылуы психогендік амнезиямен 
тығыз қарым-қатынаста болады, мидағы физиологиялық 
патологиялар болмаса, еске алу жоғалтуымен сипатталады. Бүл 
амнезия -  бүл адамның өз сана-лағынан есту қабілетінің жоғалту 
мүмкіндігін алатын қорғау механизмінің түрі. Көптеген бүзылулар 
болған жағдайда сипатталған механизм электронды күйлерді 
«ауысуға» көмектеседі. Бүл механизмнің шамадан тыс белсендірілуі 
көбінесе жеке түлғаның көптеген бүзылуларынан зардап шегетін 
адамдарда есте сақтаудың күнделікті қалыптастыруға экеледі.

Психикалық аурулар бойынша халықаралық нүсқаулықта 
сипатталған жіктеу бойынша, жеке басының бүзылуы үш негізгі 
санатқа (кластерлерге) бөлінеді:

«А» кластері -  эксцентрлік патология, олар шизоидты, 
параноидты, шизотиптік бүзылуларды қамтиды;

«В» кластері -  шекаралық, истеричалық, 
нарциссистикалық, антицоциалды бүзылуларды қамтитын 
эмоционалды, театрлық немесе шағымдық бүзушылықтар;

«С» кластері алаңдаушылық пен үрейлі ауытқулар болып 
табылады: оспессиональды-компульсиялық бүзылу, тәуелді жэне 
жеке басының бүзылуын болдырмау.

Жеке сипаттағы бүзылулардың сипатталған түрлері 
этиологиямен жэне сойлеу әдісімен сипатталады. Жеке 
патологиялардың жіктелуінің бірнеше түрі бар. Қолданылатын 
жіктелуіне қарамастан, эртүрлі жеке патологиялар бір мезгілде бір 
адамда болуы мүмкін, бірақ кейбір шектеулермен. Бүл жағдайда ең 
көп диагноз қойылған диагноз қойылады. Төменде жеке түлғаның 
бұзылу түрлерін егжей-тегжейлі сипаттайды.

Шизоидтық жеке патологияның түрі шамадан тыс теориялық, 
қиялға қашып кету, өздігінен жабылу арқылы эмоционалды түрде 
жарқын байланыстарды болдырмау ниетімен сипатталады. Сондай- 
ақ, шизоидтық тұлғалар көбіне басым элеуметтік нормаларды 
елемеуімен сипатталады. Мұндай адамдар сүйіспеншілікке мұқтаж 
емес, олар нэзіктікке мұқтаж емес, үлкен қуаныш, қатты ашулану, 
жеккөрушілік немесе айналадағылардан алыстататын басқа да
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эмоциялар, олармен тығыз қарым-қатынас жасау мүмкін емес. 
Олардың қызығушылығын тудыратын ештеңе жоқ. Мүндай адамдар 
қызметтің жалғыз түрін қалайды. Олар сынға, сондай-ақ мадаққа 
әлсіз жауап береді.

Адамның параноидальды патологиясы бүзылған факторларға 
сезімталдықты тудырады, күдіктену қоғамға үнемі наразылық 
білдіріп түрады. Мүндай адамдар бәрін өздерінің есеп-шотына 
жатқызады. Парааноидтық жеке түлғаның патологиясы түрінде бүл 
тақырып қоршаған ортаға деген сенімсіздікпен сипатталады. 
Әрдайым оған эркім оны алдатып, оған жасырындық жасауды 
ойлайды. Ол өзғелердің қарапайым мәлімдемесінде жэне 
әрекеттерінде жасырын мағынаны немесе қатерді табуға тырысады. 
Мүндай адам құқық бүзушылықты кешірмейді, қасақана жэне 
агрессивті.Бірақ бүл уақытты өз уақытында эмоцияларын көрсетпеу 
үшін ғана мүмкін, содан кейін ол қатал түрде кек алуға болады.

Бүзылуы диагностикалық белгілері шизофрения үшін тиісті 
ауытқу емес барлық қажетті симптомдары жетіспейді, немесе олар 
нашар көрінеді, жойылады, не болып табылады. Ауытку түрі бар 
адамдар психикалық белсенділік пен эмоциялық саланың 
ауытқуларында, эксцентрлік мінез-қүлқында ерекшеленеді. 
шизофрения бүзу мынадай белгілері пайда болуы мүмкін кезде:, 
эсер, отрядының, эксцентрлік мінез-қүлық немесе келбеті орынсыз 
адамдардың иеліктен шығару үрдісі бар ортамен кедей езара іс- 
қимыл, біртүрлі нанымына, өзгерту мінез-қүлық мэдени 
нормаларына, параноидтық ой пайда, обсессивно ой, және басқа да 
сыйыспайтын болып табылады.

Кезде жеке ауытқу қоғамға жат жеке түрі әлеуметтік ортаның, 
агрессиялық, импульсивностью жылы қүрылған ережелерін елемей 
сииатталады. Ауру адамдарда тіркеме жасау қабілеті өте шектеулі. 
Олар өрескел және тітіркендіргіш, өте қайшы, моральдық жэне 
моральдық нормалар мен қоғамдық тэртіп ережелерін есепке 
алмайды.Бүл адамдар эрдайым коршаған ортаны өздерінің 
сэтсіздіктерінде айыптайды, үнемі өз іс-әрекеттерін түсіндіреді. 
Олар, жеке қателіктерінен үйрену қабілеті бар жоспарлау 
сәтсіздікке, қайталануын жэне жоғары агрессияшылдық сипатталады 
емес.

Түлғалық патология алаңдаушылық жэне ауыр дәрежесі 
сіезогзіаіігагкіі өсті, озін төмен қатысуымен бүзылуы, 
импульсивность, эмоционалдық түрақсыздык, шындыққа сэйкес
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тұрақсыз облигация болыи табылады. Сипатталған ауытқулардың 
маңызды белгілері өзін-өзі зақымдайтын немесе суицидтік мінез- 
кұлык болып табылады. Бұл патологияның өлім-жітіммен аяқталған 
суицидтік эрекеттердің пайызы шамамен жиырма сегіз пайызды 
құрайды [86].

Осы бұзылудың жалпы симптом байланысты кэмелетке 
толмаған себептер (оқиғалар) үшін төмен тәуекел, көптеген 
эрекеттері өзін-өзі өлтіру болып табылады. Болжам бойынша, өз- 
өзіне қол жүмсау әрекеттерінің триггері -  бүл адамдар арасындағы 
қарым-қатынас.

Осы түрдегі жеке басының бүзылуын дифференңиалды 
диагностикалау белгілі бір қиындықтарды тудыруы мүмкін,өйткені 
клиника типті II типті биполярлы бүзылысқандықтан, осы типтегі 
биполярлық бүзылыс болғандықтан, манианың оңай анықталатын 
психотические белгілері болмайды.

Гистикалық түлғаның бүзылуы көңіл бөлудің, гендердің 
маңыздылығын қайта бағалаудың, түрақсыз өзін-өзі бағалаудың, 
театрлық мінез-қүлықтың шексіз қажеттіліктерімен сипатталады. 
Бүл өте жоғары эмоңионалдық және демонстрациялық мінез- 
қүлықпен көрсетілғен. Мүндай адамның әрекеттері жиі дүрыс емес 
жэне күлкілі. Сонымен қатар, ол әрдайым жақсы болуға үмтылады, 
бірақ оның барлық эмоңиялары мен көзқарастары беткейлік болып 
табылады, соның салдарынан ол адамға үзақ уақытқа назар аудара 
алмайды. Мүндай аурудан зардап шегетін адамдар театрлық 
қимылдарға бейім, сыртқы әсерге үшырайды жэне оңай ауруына 
үшырайды.

Жеке аномалияның наркистикалық түрі жеке бірегейлігіне, 
қоршаған ортаға деген артықшылығына, ерекше позицияға, 
таланттарға тәуелді. Мүндай түлғалар артықшылықты,өз табысқа, 
басқалардан тек кана жақсы қарым-қатынас жэне шартсыз 
мойынсүнып күту, жанашырлық білдіру еместігі туралы қамқорлық. 
Олар эрқашан өздері туралы қоғамдық пікірді бақылауға тырысады. 
өз адамды байланыстыруға бәрі кезінде науқастарды жиі, оларды 
қоршап барлығын дерлік амортизациялауға, олар дәріптеу.

Тәуелді түлғалық бүзылуы салдарынан саяз тәуелсіздік 
болмауына дэрменсіз, әлсіздік бар жоғары сезімі сипатталады. 
Мүндай адамдар үнемі басқа адамдарга қолдау көрсету қажеттілігін 
сезінеді, олар басқа адамдардың иығына өздерінің омірінің маңызды 
мәселелерін шешуге тырысады.
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Обсессивтік-компульсивтік жеке патологиясы үшін сақтық пен 
күмәнге, артық жетілдірілгендіктен, егжей-тегжейлі мазасыздықпен, 
төзімділікпен, мезгіл-мезгіл пайда болган овсезиялар мен 
компульсиялардан бейімділік сипатталады. Мүндай адамдар 
айналасындагылардың бәрі өздері орнатқан ережелерге сэйкес 
келетінін қалайды. Сонымен қатар, олар ешқандай жүмысты 
орындауға қабілетсіз, ойткені олар үнемі толықтай тереңдетіліп, 
оларды кемелділікке жеткізеді, олар өздерінің басталғандарын 
аяқтауға мүмкіндік бермейді. Пациент адамдармен қарым- 
қатынастан айырылады, өйткені оларда уақыт жоқ. Сонымен қатар, 
туыстары олардың артық талаптарын қанағаттандырмайды.

Жеке басының бүзылуын тек кластерге немесе критерийлерге 
негізделіп қана қоймай, сондай-ақ элеуметтік жүмысқа, ауырлық 
және атрибуңияға әсер етуі мүмкін.

2- сүрац. Жеке бүзылуларды емдеу
Түлғаның бүзылуын емдеу тэртібі жеке жэне жиі өте үзақ 

процесс. Әдетте, аурудың типологиясы, оның диагностикасы, 
эдеттері, мінез-қүлқы, эртүрлі жағдайларға көзқарасы негіз болады. 
Сонымен қатар, клиникалық симптоматология, жеке психология, 
науқастыц медицина қызметкерімен байланыс орнату ниеті ерекше. 
Терапевтпен байланыста болганда, жиі кездесетін адамдарға көңіл 
бөлу қиын.

Барлық жеке бүзылыстарды түзету өте қиын, сондықтан дэріғер 
қажетті тәжірибеге, білімге жэне эмоңиялық сезімталдықты түсінуге 
тиіс. Жеке патологияларды емдеу толық болуы керек. Сондықтан, 
жеке бүзылулардың психотерапиясы дэрі-дэрмектермен ажырамас 
байланыста болады. Медициналық қызметкердің негізгі міндеті 
депрессияға қарсы клиниканы жеңілдету жэне оны азайту. Осыған 
орай, дэрі-дэрмектер өте жақсы. Сонымен қатар, сыртқы стресстің 
әсерін төмендету де депрессия мен алаңдаушылык белгілерін тез 
жоюга болады.

Осылайша, алаңдаушылық деңгейін төмендету, депрессиялық 
симптомдар мен басқа да белгілердің пайда болуын болдырмау үшін 
дәрі-дәрмекгер тағайындалады. Депрессиялық күйлер мен жоғары 
импульсивтілікпен селективті серотонинді қалпына келтіру 
инғибиторларын қолдану тэжірибесі қолданылады. Сонымен 
қатар емдеудің тиімділігіне эсер ететін маңызды фактор -  науқастың 
отбасылық ортасы. Өйткені ол симптомдарды күшейте алады немесе
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пациенттің жэне оның ойларының «жаман» әрекетін азайтады. Көп 
жағдайда отбасының емдеу процесіне араласуы нэтиже алудың кілті 
болып табылады.

Психотерапия жеке тұлғалық бұзылулардан зардап шеккен 
науқастарға ең тиімді болып табылады, өйткені дэрілік емдеу мінез- 
құлық қасиеттеріне әсер ете алмайды.

Жеке адамның дұрыс емес нанымдарын тұсіну үшін, аурудың 
мінез-құлқының сипаттамалары, эдетте, ұзаққа созылған 
психотерапияда қайталанған қарсы тұру қажет.

Мүгедектік, эмоционалдық жарылыстар, сенімсіздік, әлеуметтік 
оқшаулау көрінісі пайда болған депрессиялық мінез-құлықтар 
бірнеше ай бойы өзгеруі мүмкін. Нашар мінез-құлық реакциясын 
өзгерту кезінде отбасылық терапия немесе топтық өзіндік көмек 
эдістеріне қатысу көмектеседі. Жүргізуші мінез-қүлқы шекарадан 
зардап шегетін адамдарға, эсіресе жеке патологиядан аулақ жүруге 
немесе антисоциальдік түрге жатады.

Өкінішке орай, жеке тұпғаның бұзылуын жылдам емдеуге 
мүмкіндік жоқ. Адам патологиясының тарихы бар адамдар, әдетте, 
өздерінің мінез-құлыққа қатысты көзқарасы тұрғысынан мэселені 
қарастырмайды, олар мінез-құлықтың жеткіліксіз ойлары мен 
салдары нэтижесіне ғана назар аударады. Сондықтан терапевт өз 
ойлау әрекеттері мен мінез-кұлқының жағымсыз салдарларын үнемі 
атап өтуі керек. Көп жағдайда терапевт мінез-құлыққа қатысты 
шектеулерді енгізуі мүмкін. Сондықтан туыстардың қатысуы 
маңызды, өйткені мұндай тыйым салынған жағдайда олар 
жеткіліксіз мінез-құлықтың көрінісін азайтуға көмектеседі. 
Психотерапия субъектілердің өз эрекеттерін жэне мінез-қүлқын 
түсінуіне көмектеседі, олар адамның өзара қарым-қатынасының 
мэселерді экеледі. Мысалы, терапевт тәуелділікті, бойкүндік, 
қоршаған ортаға шектен тыс сенімсіздік, күдікті жэне 
манипуляцияны түсінуге көмектеседі.

Әлеуметтік қолайсыз мінез-күлықты өзгерту кейде топтык 
психотерапия жэне мінез-құлықты түзету тиімді. Оң нэтижеге 
бірнеше айдан кейін қол жеткізуге болады.

Тұлғааралық мәселе ол әдетте бір жылдан астам уақыт кетеді. 
тұлғааралық қарым-қатынас тиімді трансформация құрылтай 
қоғаммен өзара іс-қимыл, оның қырсық көзі науқастың асыруға 
бағытталған, жеке психотерапия болып табылады.

145



Аддиктивті қылық-әрекет (асісііеііүе Ьеһаүіог) -  психологиялық 
күйді өзгертетін түрлі заттарды, соның ішінде алкоголь мен темекі 
шегу, оларға деген тәуелділік пайда болғанға дейін теріс қолдану. 
Аддиктивті мінез-қүлық шығуына отбасы негізгі орын алады.
А.Фрейд, Д.Винникота, М.Балинта, М.Кляйн, Б.Спока, М.Маллер, 
Р.Спиц еңбектерінде бала дамуына кері әсер ететін анасының 
баласын түсінбеуі мен қажеттіліктерін қанагаттандыра алмауы 
екенін көрсеткен.

Тэуелділік қалыптасуының негізі нэрестелік кезеңдегі соққы 
болып табылады (екі жасқа дейін алаңдаушылық формасында). 
Соққы физикалық аурумен, анасын жоғалтумен немесе анасы мен 
баласының темпераменттерінің сәйкес келмеуімен сипатталады. 
Ата-аналар өздерінің нэрестелеріне психотравмалық эсер еткендерін 
білмей де қалады, мысалы: қинап таиақтандыру, баласын еркелетуге 
шек қояды, т.б. Дисстресті басынан кешірген бала өзіне-өзі көмек 
бере алмастан үйықтап кетеді. Бірақ Г.Кристалдың ойынша, ауыр 
соққының қайталануы дамудың бүзылуы мен апатияға әкеп соғуы 
мүмкін. Кейіннен бала кез-келген аффектілерге қорқынышпен 
қарайды, өзін қорғансыз сезінеді жэне үнемі сәтсіздіктерді күтеді. 
Мүндай тэуелділіктің ерекшелігі төмен аффектілі толеранттылықпен 
белгіленеді. Мүндай кезде эркім де өзіне жанашырын іздейді, бірақ 
оны таба алмаған соң, жансыз объектілер адамзаттық қатынасты 
алмастырады. Осылайша психикалық соққыны өткізген бала тез 
тәуелділікке баруы мүмкін.

Отбасы үшін ең бір елеулі мәселе ата-ананың эмоционалды 
ауытқушылықтары, олар алекситимиямен иемесе ата-ананың сезімін 
сөзімен жеткізе алмауы. Бала оны тек «жүқтырмайды», ол ата- 
анасынан өзінің сезімін жасыруды үйренеді, оны жоқ деп есептейді. 
Әр жастагылардың арасындағы шекараның болмауы, отбасы 
мүшелерінің бір-біріне тәуелділігі, гиперстимуляциятагы бір 
негативті фактор. Отбасы тәуелді мінез-қүлқының қалыптасуына 
ғана емес, соны үстап түруына да ролін корсетеді. Сонымен қатар 
бір отбасындағы балалар эртүрлі мінез-қүлықтарды көрсете алады. 
Егер ата-анасы алкогольді қолданатын болса, балада ондай 
тәуекелділік болмауы мүмкін. Яғни индивидуалды түлға 
ерекшеліктері де ерекше орын алады. Тэуелділік мінез-қүлқы 
индивидуалды жыныстық айырмашылық болады. Мысалы, 
тамақтану аддикңиясы эйелдерде, ал гэмблинг ер адамдарда көбіне 
кездеседі. Тәрбиесі киын балаларды тудыратын себептердің бірі-
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балаларын оқытуда, тәрбиелеуде ата -  аналардың жауапкершілік 
сезімінің жоқтығы бала мінезінде мейірімсіздікті, яғни қатыгездікті, 
дөректілікті, өзімшілдікті туғызады.

Екінші себеп -  бұл үйдегі сәтсіздік, маскүнемдік, үрыс -  
төбелес, үрлық, ата -  аналарының жэне басқа отбасы мүшелерінің 
жеңілтек мінез -  қүлқы, ал бәрінен жаманы -  ажырасу, неке бүзу. 
Егер эке маскүнем болса, мектеп жасына дейінгі балалар жүйке 
ауруынан, жиі қояншық үстамадан (эпилепсия) азап шегеді, олардың 
ақыл -  ойы баяу дамиды. Мүндай балалар енжар, тынымсыз, 
ашушаң келеді. Әрбір ата -  ана азғындыққа түспеу үшін күш 
қабілетін пайдаланып, балаларға мейірімді өнеге мэн әсер етуі керек.

Үшінші себеп-үл балаға үнемі жеткіліксіз көңіл аударылады. 
Кейбір отюасы баланың ішкі дүниесін, тілектерін, ойларын, 
қайғысын қоршаған орта қатынасын жете біле бермейді.

Төртінші себеп-бүл сынып жетекшілерінің тэрбие 
жүмыстарындағы олқылықтары мен кемшіліктері. Тэрбиесі қиыи 
балалар жөнінде сынып жетекшілерінің іс-эрекеті көпшілік 
жағдайда кейбір жұмыстармен ғана шектеледі. Олар: әңгіие, сынып 
жэне окушылар жиналыстарында талқылау, оқушылардың ата -  
аналарын мектепке шақыру. Мұндай жалпы жэне қарапайым 
жұмыстар бойынша тәрбиесі қиын балаларды жан -  жақты білу 
мүмкін емес.

В.Г.Степанов пен В.А.Крутеңкий мінез-құлықтағы қиындық 
мәселесін қарастыра келе, оқушыларды екі қатарға бөледі. Бірінші 
қатарға адамғершілік дамуында жэне мінез-құлқында, шамамен 
алғанда өте үлкен емес ауытқушылықтары бар оқушыларды 
жатқызады, олар-тәртіпсіз, жалқау, қыңыр, дөрекі, отірікші балалар. 
Тэртіптілік өзіне жэне басқаларға деген жоғарғы талап қоюшылық, 
киімдеғі тазалық жэне жинақтылық сияқты жэне т.б. 
көрсеткіштерден айқындалады. Тэртіпті емес мінез -  құлықты 
осыған қарама -  қарсы көрсеткіштерден: жұмыстан жалтарып кетуге 
тырысу, берілген тапсырманы орындамау, адал еместік, өзінің жеке 
қызығушылықтарын достарының арасында жүзеге асыруға тырысу, 
үнемі тэртіпті бұзуынан жэне т.б. байқалады [85].

Екінші қатарға жеке акңентуаңиясында жэне мінез-кұлқында 
қиындығы бар балаларды жатқызады.

Тәуелділік (аддиктивті) мінез-құлқының конңептуалды 
модельдеріне жататындары:

1) Моральді модель (теріс қылықтарды күнэ деп санайды);
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2) Ауру моделі (аддиктивтілік ауру болып саналады, оған 
арнайы маман көмек көреетеді)

3) Симптоматикалық модель (аддиктивті мінез-құлықты жеке 
мінез-құлықтың «симптомдары» немесе эдет деп қарастырады);

4) Психоаналитикалық модель (жекелік динамиканың бұзылуы 
деп көрсетеді);

5) Жеке-жүйелік модель (тәуелділік мінез-қүлық 
дисфункционалдылығы, түлғаның ерекше қатынасындағы 
жүйелердің бүзылуы);

6) Биопсихоэлеуметтік модель («әлеумет-түлға-ағза» жүйесінің 
бүзылуы ретінде көрінеді) [86, 276.].

Тәуелділік мінез-қүлқы кейде түқымқуалаушылыққа да 
байланысты болады. Маскүнемділікпен ауыратын отбасының 
балалары көбіне сол жолды таңдайды. Бірак, кейде алкогольді 
қолданатын ата-анасы бар балалар анашаны ерте жасынан қолдана 
бастайды. Отбасы мүшелерінің тәуелділік мінез -  қүлқы уақыт өте 
келе тэуелділік қалпының өзімен күреске түседі. Өйткені, тәуелділік 
кезінде түлғаның негативті өзгерістерге үшырауы, мінез-қүлқының 
бұзылуына әкеледі. Әртүрлі тәуелділік мэселелеріне отбасы эртүрлі 
қоргану жүйесін құрайды. Бірақ отбасы мүшелері аддикциядан 
құтылу үшін балаларын тоқтатуға тырысады. Бірақ бұл жүйе шырқау 
шегіне жеткенде бэрібір шығып, аддикция циклі қайта айланады. 
Тэуелділікпен ауыратын отбасында жауапкершілікті мойнына 
алатын роль болмайды. Ол болып жатқандарды басқаларға жаба 
салады. Тәуелділікке бейім отбасының өзін-өзі жоғары сезінуі мүлде 
төмендейді. Отбасы мүшелері келесі өзгеріетерге ұшырайды: Өзіндік 
«мені» жоғалады. Басқа отбасы мүшелерінің эмоционалды күйімен 
аддикттің мінез-құлқы анықталады. Өкініш, ашулану аффектілері 
билеп алады. Өзін сыйлауы мен бағалауы төмендейді. Мысалы: «біз 
жаманбыз, бэріне кінэлі-біз» сезімі пайда болады. Жалған ролі 
күшейеді: «не үшін маған мұндай қиыншылықтар түсті» т.б. 
Эмоционалды апатия күйін сезінеді[88]. Стресс кезінде денсаулығы 
төмендейді: соматикалық ауруларға, депрессияның дамуына әкеледі. 
Депрессия еңбекке құлшынысын төмендетумен, көңіл - күйін 
түсіруден басқа, суицидтік мінез-құлқына экеледі. 
Осылайша,тэуелділік мінез-құлқы отбасы бұзылуына әкеледі.
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