
СУИЦИДАЛЬДЫ МІНЕЗ – ҚҦЛЫҚТЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН, ТҦЛҒАНЫҢ 

ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ ҚАСИЕТТЕРІ ( әдебиет материалдары бойынша) Мадалиева С.Х., Шайхина 

Е.Т. С.Ж. Асфендияров ат. Қазақ Ұлттық Медициналық Университет Мақалада «суицид», яғни өзіне өзі қол 

салу ұғымына анықтама беріледі суицидтік мінез-құлыққа кейбір факторлар мен тұлғалық ерекшеліктер 

да мүмкіндік беріп отыр. Сарапшылардың пікірі бойынша, жыл сайын дүние жүзінде бір миллион адам ӛз 

ӛзіне қол жұмсайды, ал 10 – 20 миллион адам суицидқа әрекет жасайды. Бүкіл әлемде ӛзін ӛзі ӛлтіретін 

адамдардың саны, соғыс әрекеті және адам ӛлтіру нәтижесінде ӛлгендерден бірнеше есе артық (Австрия, 

Денсаулық сақтаудың Бүкіләлемдік ұйымының сарапшылық баяндамасынан). «Ӛзін ӛзі ӛлтіру – 

ғаламшардағы барлық зорлықпен ӛлтірудің тек жартысына ғана келетін, денсаулық сақтаудың үлкен бірақ 

алдын алуға болатын мәселесі»,- деп WHO – ның сарапшылары хабарлайды. Олардың бағалауы бойынша, 

2020 ж. суицидтың нәтижесінде 1,5 миллион адам ӛледі, яғни әрбір 20 секунд сайын 1 суицид болып 

отырады. Ӛзін ӛзі ӛлтіру, суицид (латын тілінен sui caedere — ӛзін ӛзі ӛлтіру) – ӛз бетімен және мақсатты 

түрде адамның ӛз ӛмірін қыйуы, және ол ӛз еркімен болады, бірақ мәжбүрлі ӛзін ӛлтіру жағдайлары да 

болады. БДҰ – ның анықтауынша (1982), ӛзін ӛзі ӛлтіру әрекеті; ӛз ін ӛзі ӛлтіруге әрекет жасау – осыған 

ұқсас әрекет бірақ бұл кезде адам ӛлмейді». 2001 ж. әлемде денсаулық сақтау жағдайы туралы баяндамада 

(«Психикалық денсаулық: жаңа түсінік, жаңа үміт») былай деп айтылған, «ӛзін ӛзі ӛлтіру нақты бір адамның 

ӛлімді толық сезінетін немесе күтетін саналы әрекетінің нәтижесі». «Ӛзін ӛзі ӛлтіру дегеніміз егер 

жәбірленуші ӛзін күтіп тұрған нәтижені білетін болса, ӛзі жасаған жағымжы немесе жағымсыз әрекеттің 

тікелей немесе жанама нәтижесі болып табылатын ӛлім жағдайы». Ӛзін ӛлтіруге әрекет жасау – бұл соңына 

дейін жетпеген, бірізді әрекет» (француз әлеуметтанушысы Э. Дюркгеймнің «Ӛзін ӛзі ӛлтіру» атты 

классикалық еңбегі), 1897. Қазіргі заманғы суицидолог М. Farber (1968) неғұрлым қарапайым және нақты 

анықтама берді: «Ӛзін ӛзі ӛлтіру – ол саналы, қасақана және тез ӛзін ӛзі ӛлтіру». Суицид жасауға алып 

келетін әлеуметтік факторлар Әртүрлі мамандықтар үшін суицид әрекеті (1 және 10 баллмен бағалау) 

былай жүреді: бірінші кезекте музыкант (8,5), медбике (8,2), тіс дәрігері (8,2), қаржы маманы (7,2), психиатр 

(7,2) және т.б. Тізім соңында кітапханашы (3,2) және сатушы (2,1). Жанҧя жағдайы. Статистика бойынша, 

жанұя құрғандар, бойдақтар мен ажырасқандарға қарағанда суицидке сирек барады. Серігін жоғалтқандар 

да ӛзін ӛзі ӛлтірудің жоғары деңгейін кӛрсетеді – олар үйленгендерге қарағанда 3 есе кӛп ӛздерін ӛлімге 

қияды. Психоактивті заттарды қолдану: ӛзін ӛлтірушілердің 60 % алкоголь қолданушылар, бірақ дәл ӛзін 

ӛлтірудің алдында 8 % - і ғана алкоголь қолданған, нашақорлық 4 %. Материалдық қамтамасыз етілу: 

ӛмір сүру деңгейі және ӛзін ӛзі ӛлтірушілердің саны бір бірімен байланыспайды. Еуропаның ең жоғары 

дамыған және бай мемлекеті – Швеция 10 жыл ішінде суицидтың саны бойынша лидер болған. Жыныстық 

бағдар. АҚШ – та жүргізілген зерттеулер бойынша, гомосексуалистер қалыпты жыныстық бағдардағы 

адамдарға қарағанда 7 есе кӛп ӛзін ӛлтіруге әрекет жасайды. Білім – білімнің жоғары дәрежесіне ие 

адамдардың суицидқа баруы неғұрлым тӛмен. Ең қауіпті топ – толық емес орта білімі бар адамдар. Ӛзара 

қарым – қатынас: кӛптеген адамдармен қарым – қатынасқа түскендер – 24 % Бірнеше адамдармен – 60 % 

Тұйық және қарым – қатынастан қашатындар – 16 %. Қоғамдық катаклизмалар суицид санына тікелей 

әсер етеді. Мыс, Берлин қорғанын салып біткеннен кейін ӛзін ӛзі ӛлтірудің деңгейі шығыс жақ бӛлікте 25 

(!!!) есе артқан. Экономикалық дағдарыстар тек материалдық емес, сонымен бірге психикалық күйге де әсер 

етеді. Бұл ситуацияда болашақ айқын емес, ал, ӛзін ӛзі ӛлтіру – жалғыз шешім болып табылады. Тұлғалық 

мінездеме суицидогенді фактор ретінде: Эмоциональды жүктемеге тӛмен толеранттылық Ақыл – ойдың 

ерекшелігі (максимализм, кесіп айтушылық, пікірдің жеткіліксіздігі), болашақты жоспарлау механизмінің 

жеткіліксіздігі;  

Коммуникативті жүйенің сәтсіздігі, толыққанды болмауы; Тұлғаның ӛз мүмкіндіктерін қате ӛзіндік бағалау 

(тӛмен, тұрақсыз немесе жоғары). Суицидқа әрекет жасау факторының психологиялық еркшеліктері: 

Шекаралық ауытқулары бар пациенттерде, Н.В. Конанчук (1983), келесі тұлғалық мінездемелерді кӛрсетеді: 

эмоциональды тұрақсыздық; импульсивтілік; эмоциональды тәуелділік, ӛте жақын эмоциональды 

қатынастың қажеттілігі; сенгіштік эмоциональды тұтқырлық , аффекттің ригидтілігі; ӛзін шектен тыс жақсы 

кӛру; ӛз беттілік, шешім қабылдауда тәуелділіқтің болмауы; қажеттіліқтің қысымдылығы (ӛз мақсатына 

жетуге жоғары құштарлық, осы қажеттіліктің жоғары үздіксіздігі); табандылық; шешімпаздық; келісімге 

келмеушілік; фрустрациялық факторларды жоққа шығаратын, орнын басушы механизмінің пайда болуына 

тӛмен қабілеттілік. Тұлғаның барлық ерекшеліктері қиындықты жеңуде нақты мінез – құлық стилін, 

мақсатқа жетуге табандылықпен ұмтылу, объективті жағдайға тәуелді емес күрделі ситуацияларды жеңу 

әрекеті, кері шегіне алмау және тілектің болмауы немесе келісімге келу шешімін табуды құрайды. 
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Факторы и свойства личности, способствующие развитию суицидального поведения Мадалиева С.Х., 

Шайхина Е.Т. В данной статье дано определение понятию «суицид», представлены факторы и личностные 

особенности, спо-собствующие развитию суицидального поведения. Suicide” is given, factors and personal 

peculiarities Madalieva S.H., Shaihina Е.Т. In this article the definition of notion ―suicide‖ is given, factors and 

personal peculiarities, which promote suicidal be-haiviour and are given too. 


