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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Жамила Дүйсенова
(Түркістан, Қазақстан)
ҚОҒАМДАҒЫ ҚАРТТАР ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қоғамның ізгілігі – балалар мен қарттарға жасалған қамқорлықпен бағаланатыны бҧлжымас ақиқат.
Бҧл тҧрғыда еліміздегі қариялар мәселесіне тоқталар болсақ, қарттар мен мҥгедектер, қорғаушысы жоқ
кембағалдар жалпы зейнеткерлер жайы Президентіміздің дәстҥрлі халыққа Жолдауында назардан тыс
қалған емес.
Қарт адамдардың саны Қазақстанда да кҥннен кҥнге ӛсуде. Сондықтан да қазіргі кезде мемлекет
және жалпы қоғам тарапынан бҧл мәселеге кӛп кӛңіл бӛлінуде. Қарт адамдармен жҧмыс істеу ҥшін
бҧрынғы және қазіргі әлеуметтік жағдайын, психикалық ерекшелігін, материалдық және рухани қажеттілігін
біле отырып, әлеуметтік ғылыми зерттеулерге сҥйенген жӛн, яғни қарт адамдар қазіргі кезде әлеуметтік
кӛмекті және мемлекеттік қолдауды қажет ететін топтардың бірі болып табылады.
БҦҦ-ның есебіне сәйкес Қазақстан «қартаю деңгейінде» тҧрған елдердің қатарына жатқызылады.
Себебі елімізде 65 жасты еңсерген қарттардың саны басым. Ағымдағы жылдың басында 65 жастан асқан
қарттар саны 6,6 пайызды қҧрапты. Бҧл жӛнінде ҚР Статистика агенттігінің тӛрағасы Әлихан Смайылов
мәлімдеді. 65 жастан асқан азаматтардың саны кӛп мемлекеттердің қатарында Германия, Ҧлыбритания,
АҚШ, Украина, Ресей сынды елдер бар. «Халықаралық статистикаға зер салсақ, 65 жасты еңсерген
азаматтардың саны Германияда 24 пайызды, Ҧлыбританияда 20 пайызды, АҚШ-та 16 пайызды, Украинада
18 пайызды қҧраса, Ресейде 15 пайыз. Бҧл тҧрғыдан алып қарағанда, Қазақстан азаматтары әлдеқайда
жас» дейді Әлихан Смайылов. (2012ж есеп бойынша)
Ғалымдар 60 жастан жоғары кезеңді геронтогенез деп атайды. Осы кезеңде қариялар адам
баласының әдемі қартая білуінің ӛзі баға жетпес бақыт екенін әр сӛздеріне тҧздық ететін. Кӛпшілік
тарапынан кҥле қарап, кәрі адамға әдеміліктің не қажеті бар дер. Сӛйтсек қарттар сӛзінің жаны бар екен.
Адамның жаратылғаны секілді әркімнің әртҥрлі қартаятыны заңдылық. Біреулер шал тартқан шағында
ҥрім-бҧтағының ғана емес кҥллі жҧрттың ықыласына бӛленіп, ардақтысына айналса, кейбіреулердің
балашағаның берекесін қашырып жҥріп берекесіз шал-кемпір атанатыны шындық. Қалай дегенде де
Алланың берген ғҧмырын әркім ӛз ақыл-парасатымен мәнді етпек. Бҧл жасты зерттеумен геронтология
ғылымы айналысады.
Геронтология - адамның қартаю ҥрдісін зерттейтін ғылым.
Ғалымдар адам ӛмірінің соңғы кезеңін кәрілік деп атайды. Кәрілік психологиясына тән нышандарға
мыналар жатады: уайымшылдық, мақтаншақтық, ӛткен ӛмірінің мәнсіз сәттеріне ӛкіну, жастарды, шуды
жақтырмау, тыныштық іздеу, ҧйқының азаюынан мазасыз болу, сӛздері мен істерін қайталай беруі, белгілі
бір деңгейде пессимизм, тҥңілу т.б. Кәрілік әр адамда әр тҥрлі ӛтеді. Шығармашылықпен айналысатын
адам ӛзінің белгілі идеяларын іске асырып немесе жазып қалдыру ҥшін барын салуы мҥмкін. Ӛмір бойы
белсенді қызмет атқарған адам зейнетке шығуды ауыр қабылдайды, жанталасып мамандығы бойынша
жҧмыс істей бергісі келеді. Ал кӛп азап кӛріп, бейнеті мол еңбек еткендер зейнетке шығуды қанағатпен
қабылдап, кҥнделікті тіршілікпен ӛмір сҥре береді. Әр тҥрлі формадағы жҥріс-тҧрысы, адамдардың бір
типтегі ситуациялары ӛзіндік ерекшеліктерімен, қарттық кезеңге деген қабілетін кӛрсетеді. Қарттық кезеңді
Ф. Гюе былай деп ҥш топқа бӛліп кӛрсеткен:
1. Кемел жастағы адамдар.
2. Қартайған адамдар.
3. Ҧзақ ӛмір сҥретіндер.
1. Қарт-негативист, ез бойында байқалатын қандайда қарттық белгілерін мойындамайды.
2. Қарт-экстраверт, Сыртқы ықпалдар және айналасындағы шындықты бақылау жолымен, әсіресе
зейнеткерлік демалысқа шығу (жастардың ӛсуі, кӛзқарастары мен қызығушылықтарындағы
айырмашылықтар, дос және жақын адамдарының қайтыс болуы, техникалық және әлеуметтік ӛмірдегі
жаңалықтар, отбасындағы жаңа орны) арқылы қарттық кезеңді мойындайды.
З. Қарт-интраверт. Қартаю ҥрдісін қатты уайыммен қарсы алады. Жаңаға қызығушылық
танытпайды, ӛткенін кӛп ойлайды, есіне тҥсіреді, эмоциясы әлсірейді, тыныштыққа ҧмтылады.
Қарт адамдарда гипоксия ауруының дамуы байқалады. Қан тамырының серпінділігі азайып, оларда
атеросклероз дамиды. Кәрілік адам ӛміріндегі соңғы кезең болғандықтан ӛлім деген қатынас туралы
бірнеше мәселелер туындайды. Ӛлімге дайындау керек пе? Оны адам қалай уайымдайды. Ӛлім қашанда
қайғылы ма немесе табиғи ҥрдіс болып табылады ма? Ӛлім мәселесі - философиялық және діни
мәселелермен байланыста болғанмен де психологиялық мәселе болып табылады.
Қартаю кезеңі ересектік жастан кәрілікке ӛту кезеңі болып табылады. Генетикалық бағдарланған
қартаю ҥрдісі осы кезеңнін ең негізгі ерекшелігі болып табылады. Бҧл жастағы адам физикалық жағынан
әлсіз болады, энергиялық қоры азаяды, қан тамырлары мен иммундық жҥйесінің қызметі нашарлайды,
яғни организмнің жалпы қартаюы жҥреді.
Сенсорлық қызметтердің кӛпшілігі нашарлап, соның салдарының когнитивті жҥйенің дамуында
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ӛзгерістер болады. Біріншіден интеллектуалдық қызметтері зардап шегеді. Бҧл ҥрдістердің динамикасы
субъективті факторларға, тҧлғаның ерек-шелігіне, оның кәсібіне байланысты.
Есте сақтауы ойлауымен тығыз байланысты логикалық ойлануларға негізделеді, сондықтанда қарт
адамның ойлауы таңымдық ҥрдістерге қарағанда жоғары дамыған.
Эмоциялық сфераларында басқаруға келмейтін кҥшті аффективті реакциялар (кҥшті жҥйкелік қозу)
кӛрініс береді. Адам оцентрлі болады. Кҥрделі жағдайлармен кҥресу қабілеттері тӛмендейді. Еркектер
пассивті болса, әйелдер - агрессивті билікке қҧштар болады. Қарт адамдар ӛлім туралы кӛп ойлайды.
Қарттық кезеңде «мен концепциясы» ӛзгерістерге ҧшырайды. Адам ӛзінің ӛткен шағын, қазіргі уақытын
және болашағын салыстыруға тырысады.
Қарт адамның шығармашылық белсенділігі жоғары болатындығы жиі байқалады. Қартаюдың
психологиялық еркшелікгері мен ӛзгерістеріне ерте кезден назар аударса, геронтология ғылымы пән
ретінде егде жастағы адамның кӛбеюі, олардың жҧмысқа қабілетгілігі мен тҧрмыс жағдайының сондай-ақ
іс-әрекетінің сипаты мен қҧндылықты бағдарларының ӛзгерулеріне яғни жеке адамның даму мәселелеріне,
т.б. байланыста пайда болады. Геронтологияның қазіргі кездегі негізгі міндеттеріне адамды кәрілікке
даярлау, егде жастағы адамдармен қарттардың белсенді әрі толық ӛмір сҥру, амалдарын зерттеу т.б.
жатады.
Гернетолог ғалымдар кәрілік бҧл - биологиялық феномен, яғни бҧл психологиялық ӛзгеріспен бірге
жҥреді деп санайды. Кӛптеген зерттеушілер оның барлық жоғарлау жиынтығы - экономикалық, әлеуметтік,
индивидуалдық болады, яғни бҧл даму кезеңіндегі автономия болуы мҥмкін.
Сондай-ақ қарттар мәселесі - биологиялық жҥйенің функционалдық сәйкестігі, яғни ӛзіне лайықты
психологиялық және ӛзін қоршаған әлеуметгік кеңістігіне бейімделуінсіз орындалмайды.
Қартаю - бҧл жаңа әлеуметгік рӛлге кӛшу, яғни жаңа топпен ӛзіндік қарым-қатынас орнайды. Дәл
қазіргі уақытта кәрілік кезеңіне ғылыми қызығушылық тууда. Геронтопсихология - бҧл қазіргі даму
психологиясының ең жас бӛлімі болып табылады.
Қарттық кезеңнің ӛзіндік ерекшеліктер болады.
Қарттық кезеңнің алдын-алудың жолдары мен психопатологиялық ӛзгерістер және оны жеңу
жолдары туралы да қарастырып ӛтейік. Қартаю кезеңі ересектік жастан кәрілікке ӛту кезеңі болып
табылады. Генетикалық бағдарланған қартаю ҥрдісі осы кезеңнін ең негізгі ерекшелігі болып табылады.
Бҧл жастағы адам физикалық жағынан әлсіз болады, энергиялық қоры азаяды, қан тамырлары мен
иммундық жҥйесінің қызметі нашарлайды, яғни организмнің жалпы қартаюы жҥреді.
Сенсорлық қызметтердің кӛпшілігі нашарлап, соның салдарының когнитивті жҥйенің дамуында
ӛзгерістер болады. Біріншіден интеллектуалдық қызметтері зардап шегеді. Бҧл ҥрдістердің динамикасы
субъективті факторларға, тҧлғаның ерекшелігіне, оның кәсібіне байланысты.
Геронтогенез уақытында ағза тҥрлі ӛзгерістерге тап болады. Адамның сенсорлық мҥмкіндіктері
әлсірейді. Есту қабілеті де нашарлайды - әсіресе ер адамдарда кездесетін қҧбылыс нақты айтқанда, есту
қабілетінің нашарлауы қартайған адамдардың ӛмірін қиындатады. Оған қоса жасы келе «с», «ш», «ч»
дыбыстары кездесетін сӛздері есту қабілеті тӛмендейді.
Қарттық кезде кӛру қабілетінің тӛмендеуі кеңінен таралған. Кәрі кісілерде кӛз ӛткірлігі ҧсақ заттарды
танып-білу мҥмкіндігі тӛмендейді.
Кәрілік кезеңіндегі тану белсенділігінің тӛмендеуі тікелей және жанама себептерден болуы мҥмкін.
Тікелей себептерге альцгеймер ауруы және мидың зақымдануы жатады. Парасаттылықтың тӛмендеуінің
себептері денсаулықтың нашарлауы, білімнің деңгейінің тӛмендеуі. Ең алғашқы белгі - ҧмытушылық.
Алғашқыда адам ҧсақ-тҥйектерді ҧмытады; аурудың дамуына қарай болған жерлерін, кҥнделікті жҧмысты
және жақында болған оқиғаларды тез уақытта ҧмытады.
Ҧзақ ӛмір сҥру мен қарттық кезеңнің алдын-алудың шаралары және тиімді әдіс-тәсілдері әр тҥрлі
болады.
60, 70 немесе 80 жастағыларға қарағанда ғылымда 90 жастағылар туралы дерек аз. Себебі бҧл
жастағы адамдардың ӛмір сҥруінің әлеуметтік шарттары мен денсаулығы туралы жҥйелі ақпарат алу қиын.
Психология ғылымы қартаю кезеңінде орын алатын кері эмоционалды жағдайлардың әсерін
тӛмендету ҥшін психокоррекциялық жҧмыстар жҥргізіледі. Психокоррекциялық жҧмыстарды жҥргізбес
бҧрын қарттармен әңгімелесіп, мінез-қҧлқында орын алатын ауытқулар, мазасыздану, қорқыныш, ҥрей
және т.б. одан шығу жолдары туралы бірнеше кеңес беру жҧмыстары жҥргізілді. Коррекциялық топқа
бірнеше қариялар қатыстырылды.
Коррекциялық жҧмыстың бірінші фазасында келесі міндеттер атқарылады:
 қарияға коррекцияның қажет екенін сезінуін қамтамасыз ету;
 қарияның кӛңіл-кҥйін кӛтеріп, жағымды атмосфера жасау;
 қариялардың ішкі қайшылықтарын сыртқа шығаруға даярлау, ол ҥшін вербалды емес қарымқатынас тҥрлерін қолданып бір-біріне жақындастыру.
Қорыта айтқанда ғылыми жҧмысты орындау барысында біз отандық және шетел ғалымдардың
еңбектеріне сҥйене отырып, алдымызға қойған міндеттерді шешуге тырыстық. Бҥгінгі кҥннің тәжірибесінен
шыға отырып, қоғамдағы қарттар психологиясының ерекшеліктерін зерделеп және оның бҥгінгі кҥнгі
ӛзгерісі мен дамуына қоғамдық-әлеуметтік жағдайлардың ықпалын салыстырмалы тҥрде қарастыруға мән
бердік.
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Ғылыми жҧмысы бойынша жинақталған материалдар мен зерттеу нәтижесінде қол жеткен
деректерге сҥйене отырып мынадай тҧжырымдар жасауды жӛн кӛрдік:
 қартаю процесі және қарттық кезеңнің психологиялық ерекшеліктерін айқындадық Қарт
адамдардың жастарда жоқ бір санасы бар бҧл: ӛмір даналығы, білім қҧндылығы. Дәл осы даналық жер
бетіндегі ӛмір сҥруші адамға ҧзақ уақыт серік бола алады, қоғамның дамуында кҥшті стимул мен фактор
болып табылады.
Сонымен қатар тӛмендегідей ҧсыныстар жасадық:
 әдемі қартаю ҥшін біріншіден кҥн тәртібін дҧрыс ҧйымдастыру, уақытылы дем алу, тамақтану, бос
уақытты дҧрыс ҧйымдастыру;
 отбасы мҥшелерінің балаларымен қарым-қатынасының дҧрыс орын алуы, отбасылық
қҧндылықтарды жоғары қою, отбасындағы атмосфераның жағымды болуы;
 қоғамда ӛзін қоршаған ортамен, жҧмыстағы әріптестермен жағымды қарым-қатынаста болуы,
себебі бҧл адамның кӛңіл-кҥйіне, жҧмысқа деген ынтасына тікелей әсер етеді;
 физикалық белсенділікті арттыру, спортпен шҧғылдану, жаяу жҥру жедел сатымен (лифтімен) емес
мҥмкіндігінше баспалдақпен кӛтерілу; т.б.
Біз, зерттеу жҧмысымызда қартаю процесінде қарттардың стреске ҧшырауының физиологиялықпсихологиялық мәселелерін жан-жақты қарастырдық, тҥбегейлі талдадық деген ойдан аулақпыз. Себебі
мҧндай ауқымды мәселе бір ғылыми жҧмыс кӛлемінде зерттелуі мҥмкін емес, сондықтан да келешекте бҧл
мәселе жалғасын табады деп есептейміз.
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