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ПСИХИАТРИЯДАҒЫ АССЕРТИВТІ ЕМДЕУ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 
 

Түйін: Ассертивті мінез-құлықты үйрету курстарының әсерін зерттеу ассертивті мінез-құлық дағдыларын игеру өзіне 
деген сенімділік пен өзін-өзі бағалаудың өсуіне әкелетінін растады. Ассертивті мінез-құлық дағдылары мен өзін-өзі 
бағалау арасындағы оң статистикалық маңызды байланыс анықталды, яғни оқушының ассертивтілігі неғұрлым 
жоғары болса, оның өзін-өзі бағалауы соғұрлым жоғары болады. 
Түйінді сөздер: ассертивтілік, психология, денсаулық, депрессия 
 
Өзектілігі: «Ассертивтілік – бұл адамның өзгелердің 
құқықтарына нұқсан келтірместен өз құқықтарын 
сенімді және абыроймен қорғай білу қабілеті. 
Ассертивті деп – бұл басқа адамдарға зиян келтіру 
мақсаты жоқ тікелей, ашық мінез-құлықты айтады 
[1]. 
Шетелдік психологтар ассертивтілікті зерттеу 
барысында оның әртүрлі аспектілері бойынша 
көптеген қызықты нәтижелер алынды. Біз 
ассертивтіліктің адамның психологиялық 
денсаулығымен, депрессиямен, денсаулыққа және 
өмірге қауіпті тәуелділіктермен және медициналық 
көмектің сапасымен байланысын зерттеуге арналған 
жұмыстарды талдаймыз. 
Психологиялық денсаулық бұл – тіршілікке қажетті 
барлық психикалық құрылымдардың оңтайлы жұмыс 
істеуі. Адамның бұл жағдайы адамның психикалық 
денсаулығы оның тұлғасымен үйлескенде, адам жеке 
ретінде өсуге дайын және алға ұмтылысы болған 
жағдайда орын алады. Психологиялық тұрғыдан сау 
адам ақылды, ынтымақтастыққа ашық және өмірлік 
қиындықтарды жеңуге дайын болады. Американдық 
мінез-құлық психологы Эндрю Солтер бірінші болып 
ассертивтілікті адамның психологиялық 
денсаулығының белгісі ретінде ұсынды [2]. Джозеф 
Вольпе [3] өзінің неврозды емдеуге арналған 
кітабында «мазасыздық сезімін басу» әдісі ретінде 
ассертивтілікті қолдануды сипаттады, содан бері 
ассертивтілікті оқыту тиісті терапия ретінде 
қолданылады. Дж. Вольпе адам бір уақытта 
ассертивті және сенімсіз бола алмайтындығына 
сенімді болды, сондықтан ассертивті мінез-құлық 
оның өзіне деген күмәнін жояды деген ұйғарым 
жасады. 
Зерттеу мақсаты: психиатриядағы емдеу әдістеріне 
әдеби шолу жүргізу. 
Зерттеу нәтижелері: Э. Эриксонның пікірі бойынша 
[4], адам өзінің дамуында нәресте кезінен 
қартайғанға дейін 8 кезеңнен өтеді. Әр кезеңдегі 
даму адамның осы кезеңдердің әрқайсысына тән ішкі 
және тұлғааралық қақтығыстарды жеңуі нәтижесінде 
пайда болады. Бұл қақтығыстар көбінесе «кездейсоқ» 
болып көрінеді [5], бірақ олар негізінде кездейсоқ 
емес, өйткені олар жеке адам мен оның қоршаған 
ортасы арасында туындайтын маңызды 
қайшылықтарды көрсетеді. Осы қақтығыстарды 
жеңу процесінде (жеке адам өзінің мүдделерін 
қорғауына, тиісті жағдайларды басынан өткергеніне 
байланысты) ол өзінің көзқарастары мен мінез-
құлқын (пассивті, ассертивті, манипуляциялық 

немесе агрессивті) және өзін-өзі сезінуін 
қалыптастырады. Осылайша, жеке тұлғаның 
компоненттері мен психологиялық денсаулық бір-
бірімен байланысты, өйткені олар бір уақытта 
қалыптасады және сол процестің әртүрлі 
аспектілерін білдіреді. 
Бірақ психологиялық денсаулық ассертивтілікке 
ықпал етеді. Бұл түсіндірмені Р.Уайт берді [6], ол Э. 
Эриксонның тұжырымдамасын кеңінен түсіндірді. Р. 
Уайт психологиялық денсаулығы жоғары адамдар 
психологиялық тұрғыдан аз жетілген адамдарға 
қарағанда көбірек құзыретке ие деп тұжырымдады; 
құзыреттілікке деген қажеттілік өзін-өзі басқаруға, 
өзін-өзі көрсетуге және өз еркін айналасындағыларға 
көрсетуге бейімділікті қамтиды. Бұл болжам Дж. 
Голдман мен П. Ольчактың [7] жұмысында расталды, 
онда адамның психологиялық денсаулығының 
деңгейі мен ассертивтіліктің жалпы деңгейі арасында 
ерлерде де, әйелдерде де айтарлықтай оң байланыс 
бар екендігі дәлелденді. 
Ассертивті мінез-құлықты зерттеу нәтижелері дені 
сау адамдарда психикалық ауытқулары бар 
адамдарға қарағанда ассертивтілік деңгейі жоғары 
екенін көрсетеді [6]. 
Психологиялық жетілу тұжырымдамасы адамның 
психологиялық денсаулығымен тығыз байланысты. 
Психологиялық тұрғыдан жетілген тұлға бұл – күшті 
тәуелсіз Эго қалыптасқан, өзінің әлеуетті 
мүмкіндіктерін білдіру еркіндігіне ие, белсенді 
әрекет ететін және өз құқықтарын қорғай алатын 
тұлға [8]. 
А. Толордың жұмысында  ассертивтіліктің 
көңілсіздікпен теріс қатынасы анықталды: өз 
сезімдерін, ойлары мен сенімдерін білдіру қабілеті 
көңілсіздік сезіміне күшті кедергі болып табылады. 
Керісінше, көңілсіз адамдар жағымсыз эмоцияларды, 
өмірге теріс көзқарасты және өз сезімдерін білдіре 
алмауды сезінеді. Мұндай адамдар, әдетте, өздерінің 
өмір сүру фактісіне қанағаттанбайды, өзінің әл-
ауқатының деңгейін сараң бағалайды және өзін-өзі 
көрсетуде шектеулі болады. Бұның барлығы 
психологиялық жетілмегендіктің көрсеткіштері. А. 
Дойль мен М. Биаджионың зерттеу нәтижелері 
жоғары ассертивті адамдар, ассертивтілігі төмен 
адамдарға қарағанда,  өздерінің теріс эмоцияларын 
ашық және оңай білдіретіндігін көрсетеді. 
Нәтижесінде, ассертивтілігі төмен адамдарда ашу-ыза 
жинақталады, бұл денсаулыққа және басқалармен 
қарым-қатынасқа теріс әсер етеді. Сондықтан 
ассертивтілікті үйретуге арналған тренингтер өз 
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сезімдерін білдіруде қиындықтарға тап болған 
адамдар үшін пайдалы болуы мүмкін. Бұл 
тұжырымдар балаларға да қатысты. Мұның дәлелі – 
ассертивтілігі жоғары балалар эмоционалды 
проблемалардан жақсы қорғалғандығы [8]. 
 «Өзін-өзі бағалау» және «ассертивтілік» 
ұғымдарының арасында өзара тығыз байланыс бар. 
Бұны төмендегі зерттеу нәтижелері көрсетеді. Өзін-
өзі жоғары бағалау ассертивтілікке ықпал етеді, ал 
ассертивтілік өзін-өзі бағалауға оң әсер етеді. Олар 
бір-бірімен байланысты [7]. Ассертивті мінез-құлық 
өзіне және басқаларға деген сенімділік пен құрметті 
көрсетеді. Э. Онурдың пікірі бойынша [6], өзін-өзі 
төмен бағалау агрессивті және пассивті жеке 
қасиеттерді қалыптастырады, ал өзін-өзі жоғары 
бағалау жеке тұлғалық ерекшеліктерді 
қалыптастырады. М. Брух  өзінің зерттеуінде жоғары 
ассертивті қатысушылар төмен ассертивті 
қатысушыларға қарағанда өздерін жоғары 
бағалайтындығын көрсетті. Осылайша, бұл автор 
өзінің алдындағы Р.Шварц пен Дж. Готтманның 
зертеулерін растады. Ассертивті мінез-құлқы жоғары 
адамдар күйзеліске қарсы тұра алады және өзін-өзі 
жоғары бағалауды сақтай алады [8]. Ассертивті мінез-
құлқы бар адамдар өзін-өзі жоғары бағалайды, 
сонымен қатар өмірде табысты болады . Олар өздерін 
және басқаларды құрметтейді, бәріне бірдей 
қарайды. Осының арқасында олар өз мүдделері үшін 
әрекет ете алады және артық алаңдаусыз өз 
құқықтарын талап ете алады; егер олар өздері 
жасағысы келмеген әрекетке "жоқ" деп айта алады; 
мақтауды қабылдайды және өз сезімдері туралы еш 
қиындықсыз айта алады. Мұның бәрі осындай 
адамдардың өмірін жеңілдетеді, ал 
айналасындағылар өздерін жайлы сезінеді; 
мазасыздық деңгейі төмендейді және тұлғааралық 
қатынастарда сенім деңгейі артады [3]. 
Тұлғааралық қатынастардағы жетістік, белсенділік, 
ассертивтілік, шығармашылық, икемділік және 
сенімділік өзін-өзі жоғары бағалаумен байланысты 
[2]. Өз құқықтарын қорғау ассертивтіліктің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады. Өз-өзіне күмәндану 
адамдардың әдеттегі кездесулерде, ең маңызды 
қарым-қатынастарда да барлық жағдайларда өздері 
үшін тұра алу қабілетіне әсер етеді. Агрессивті және 
мойынсұнғыш мінез-құлық өзін-өзі төмен бағалауды 
көрсетеді [4]. М. Ротерэм бірлескен авторлармен [5] 4-
ші және 5-ші сыныптағы 128 ұл мен 133 қыз 
балаларға эксперимент жүргізді, ол ассертивтілік, 
өзін-өзі бағалау және тұлғааралық мәселелерді шешу 
қабілеті арасындағы айтарлықтай оң байланысты 
анықтады. З. Гокалан [7] бастауыш сынып 
оқушыларының өзін-өзі бағалауы, өзін-өзі ашуы және 
ассертивтілігі арасында айтарлықтай байланыс 
тапты. Зерттеуге қатысушылар саны 110 оқушыны 
құрады. Жас ауқымы: 12 жастан 14 жасқа дейін. 
Қыздармен салыстырғанда ұлдардың өзін-өзі 
бағалауы мен ассертивтілік деңгейі жоғары болды. 
Сонымен қатар, ата-аналардың әлеуметтік-
экономикалық және білім деңгейі (оқушының 
үлгерімін қабылдаумен қатар) балалардың 
ассертивтік деңгейінде көрініс тапқаны анықталды. 
Балалардың өзін-өзі тануы кезінде ассертивтілік 
маңызды рөл атқарады. Өзін-өзі танудың әртүрлі 
нысандарын үйрену адамның бірқатар басқа 
сипаттамаларына оң әсер етуі мүмкін. Мысалы, 

бастауыш мектеп жасындағы балалардың 
ассертивтілігі, өзін-өзі бағалау деңгейі және өзін-өзі 
есептеу деректері тікелей тәуелді. Ассертивтілікке 
үйрету – өзін-өзі бағалауды жоғарылатудың және 
өзін-өзі бағалауға қол жеткізудің тиімді әдісі . 
Студенттік аудиторияны зерттеушілер  
студенттердің күрделі мәселелерді шешуге қатысуын 
құптайды, ол тапсырманы сәтті шешу арқылы өзін-
өзі бағалауын арттыруға мүмкіндік беретінің 
негізділігін атап өтті.  
 Р. Боровэй университет колледжінің бірінші курс 
студенттеріндегі депрессия, бақылау локусы және 
мінез-құлық арасындағы байланысты зерттеді. Ол 43 
қыздың арасында ассертивті мінез-құлқы 
жоқтарында депрессияның деңгейі жоғары болғанын 
анықтады. П. Химан [8] депрессиялық қалпы орташа 
жағдайындағы 26 әйелде ассертивтік оқытудың 
депрессия деңгейіне әсерін зерттеді. Ол ассертивтілік 
пен депрессия арасындағы күшті кері байланысты 
тапты. М. Фэган  топтық психотерапия мен топтық 
ассертивті оқытуды депрессияны емдеу әдісі ретінде 
салыстырды. Ол жалпы саны 29 жасөспірім қыздар 
тобын зерттеді және топтық ассертивті оқыту жеке 
тренингтен гөрі тиімді деген қорытындыға келді; 
автор депрессияның әртүрлі түрлерін ассертивті 
оқыту арқылы емдеу мүмкіндігіне баса назар 
аударады. В. Санчес дәстүрлі топтық 
психодинамикалық терапиямен салыстырғанда 
депрессияны емдеуге арналған топтық ассертивті 
оқытудың тиімділігін зерттеді. Ол 32 амбулаторлық 
науқастың жағдайын зерттеп, алынған мәліметтер 
екі сынақтан өткен әдістердің ішінен топтық 
ассертивті оқыту тиімдірек деген болжамды 
растайды деген қорытындыға келді. В. Санчестің 
зерттеуі депрессия мен ассертивтілік арасындағы 
берік байланысты анықтап қана қоймай, сонымен 
қатар ассертивті мінез-құлық дағдыларының төмен 
деңгейі депрессияның пайда болуына себеп болатын 
немесе оның дамуын тездететін факторлардың бірі 
болуы мүмкін деген ережені растады. В. Санчес пен П. 
Левинсон әртүрлі ауырлықтағы депрессия 
жағдайындағы субъектілердің тобын зерттеді. 
Олардың зерттеу нәтижелері ассертивті мінез-құлық 
пен депрессия арасындағы кері байланысты растады. 
Зерттеу нәтижелері сонымен қатар ассертивті мінез-
құлық деңгейін анықтау депрессия деңгейін 
анықтауға мүмкіндік беретінін анықтады. 
Зерттеушілер психологтың ассертивті мінез-құлық 
деңгейін жоғарылататын көмегі депрессияны 
емдеуде пайдалы болуы мүмкін деп санайды. 
Осылайша, ассертивтілікті зерттегендердің бәрі 
ассертивті тұлға депрессияға аз ұшырайды деген 
қорытындыға келді [7]. 
Түйін: Ассертивті мінез-құлықты үйрету 
курстарының әсерін зерттеу ассертивті мінез-құлық 
дағдыларын игеру өзіне деген сенімділік пен өзін-өзі 
бағалаудың өсуіне әкелетінін растады. Ассертивті 
мінез-құлық дағдылары мен өзін-өзі бағалау 
арасындағы оң статистикалық маңызды байланыс 
анықталды, яғни оқушының ассертивтілігі неғұрлым 
жоғары болса, оның өзін-өзі бағалауы соғұрлым 
жоғары болады. Линнің басқа авторлармен бірлескен 
жұмысында ассертивтілік тренингінен кейін 
медицина саласындағы студенттердің өзін-өзі 
бағалауы мен ассертивтілігі едәуір жоғарылағаны 
көрсетілген. 
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АССЕРТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПСИХИАТРИИ(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме: Изучение влияния учебных курсов по 
настойчивому поведению подтвердило, что 
приобретение навыков уверенного поведения 
приводит к повышению уверенности в себе и 
самооценки. Была обнаружена положительная 
статистически значимая корреляция между 

настойчивыми поведенческими навыками и 
самооценкой, т.е. чем выше напористость ученика, 
тем выше его самооценка. 
Ключевые слова: ассертивность, психология, 
здоровье, депрессия 
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ASSERTIVE TREATMENT IN PSYCHIATRY (LITERATURE REVIEW) 
 

Summary: Research on the impact of training courses on 
assertive behavior has shown that the acquisition of 
assertive behavior skills leads to increased self-confidence 
and self-esteem. A statistically significant positive 

correlation was found between persistent behavioral skills 
and self-esteem, i.e. the higher the student's assertiveness, 
the higher his self-esteem. 
Keywords: assertiveness, psychology, health, depression 

 
 


