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Девианттык жүрүм-турум психологиясы 

 
 
 
Мектепте балдарды тарбиялоо жана алардын жүрүм-турумун көзөмөлдөө 
маселеси  заманбап билим берүү системасындагы эң маанилүү жана актуалдуу 
милдеттердин бири  болуп эсептелет. Чоңдордун дээрлик бардыгы, башкача 
айтканда, ата-энелер, мугалимдер,  мектеп администрациясы жана башкалар 
балдардын мектепте өзүн туура алып жүрүүсүнө,  өзүн жана башкаларды 
тобокелге салбоого жана дени сак инсан болуп чоңоюшуна  кызыкдар.  
 
Бирок, ага карабастан, айрым ата-энелер жана мугалимдер баланын социалдык 
тарбия алышы жана өнүгүшү туура эмес багытта жүргөн кырдаалдарга туш болуп 
келишет. Эгерде, бала туура эмес багыттагы чөйрөгө кабылып калса, анын 
таасиринен  жаман адаттарга ээ болуп, өзүнө жана башкаларга зыян келтире 
баштайт. Жүрүм турумдун мындай деструктивдүү формалары, алардын алдын 
алуу жана оңдоо жолдору  билим берүү системасындагы бир катар адистерди 
кызыктырып келет. Алардын  арасында психологдор жана социалдык педагогдор 
да бар.  
 
Ошондуктан, мындай оор балдарды өз убагында таануу жана аларга туура 
мамиле  кылуу – социалдык-психологиялык мааниде ден-соолугу чың адамды 
тарбиялоонун туура  жолу болуп эсептелет.  
 

Жүрүм-турум деген эмне?   
 
Психологияда “жүрүм-турум” деп адамдын жашоо образын жана иш-аракеттерин, 
анын бүтүндөй коомго, башка адамдарга жана алардын идеяларына, жана 
ошондой эле  өзүнө болгон мамилеси аталат. Жүрүм-турум – бул курчап турган 
дүйнө менен  адамдардын өз ара аракеттенүү жолу. Жүрүм-турум бала кезден эле 
тарбияланып  баштайт. Туура тарбия берүү адамдын коом менен байланыш 
түзүшүнө, жашоодо өз  ордун табышына жана өзүнө да, башкаларга да пайда 
алып келишине мүмкүнчүлүк берет.  Жүрүм-турумдун негиздери адамдын балалык 
курагынан баштап эле анын үй-бүлөсүндө  түптөлөт деген табигый божомолдоо 
бар. Бирок, баланын өнүгүүсүндө, анын жеке жана  жүрүм-турум өзгөчөлүктөрүн 
калыптандырууда мектеп, билим берүү жана курдаштары  дагы маанилүү ролду 
ойнойт. Демек, баланын ата-энеси, мугалимдери жана башкалар  мектепте окуп 
жатканда жүрүм-туруму нормадан чыгып кеткен учурларга да кездешет.  Буга 

 
Видео к данному материалу смотрите на официальном ютуб канале СОЦПЕДАГОГ 

 
1 



 
 

Учебно-методические материалы подготовлены ОФ «Будущее страны» по 
заказу МОиН КР при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза 

ылайык, биз нормалдуу жүрүм-турум жана нормалдуу эмес жүрүм-турум деген 
эмне  экендигин түшүнүшүбүз керек. 
 
Нормалдуу жүрүм-турум – бул коомдогу кабыл алынган мамилелерди бузбаган, 
адамдын өзүнө терс кесепеттерин тийгизбей, коомдун талаптарына 
ылайыкташуусуна  мүмкүнчүлүк берген жүрүм-турум. Мектептеги кадимки 
жүрүм-турум – бул баланын  билим берүү процессине жана анын айланасындагы 
адамдарга адекваттуу мамиле  кылышы. Бала үй-бүлөдө же мектеп 
администрациясынын бардык талаптарын аткарат  жана эч качан белгиленген 
эрежелерди бузууну каалабайт.  
 
Эгерде нормадан сырткаркы жүрүм-турум жөнүндө айта турган болсок, анда 
эксперттер “девианттык (же артта калган) жүрүм-турум” деген терминди 
киргизишет. Бул термин коомдо жалпы кабыл алынган нормаларга, үрп-адаттарга 
жана  каада-салттарга карама-каршы келген жүрүм-турумду билдирет. Бул 
жагдайда баланын  чоңдор тарабынан белгиленген мамилелерди жана 
эрежелерди бузууга болгон каалоосу  түрткү берет.  
  
Бул көйгөй социалдык-маданий, социалдык-психологиялык жана башка 
факторлорго жараша, ар түрдүү шаарларда жана дүйнөдөгү дээрлик бардык 
мектептерде  кездешет. Бул көйгөйдүн кеңири жайылышы мугалимдерди, 
психологдорду, социалдык  педагогдорду жана дарыгерлерди ойлондурбай 
койбойт. Ошон үчүн бул көрүнүштүн  маанилүүлүгү жөнүндө сөз болуп жатат.  
 

Девианттык жүрүм-турумдун түрлөрү  
 
Девианттык жүрүм-турумдун кандай түрлөрү жана формалары бар экендиги 
тууралуу көптөгөн теориялар жана идеялар бар. Психологдор, социологдор, 
дарыгерлер  жана башка адистер бул көйгөйгө ар кандай көз караш менен 
карашат жана девианттык  жүрүм-турум феноменин классификациялоо боюнча 
көптөгөн ар кандай ойлорду ортого  салышкан. Бирок, билим берүү системасынын 
чегинде биз мындай жүрүм-турумдун  түрлөрүн конкреттүү түрдө карасак болот. 
Девианттык жүрүм-турум жөнүндө сөз  болгондо, анын өспүрүм курак менен 
болгон байланышы баса белгиленет.  
 
Бул курак дээрлик ар бир адамдын жашоосундагы эң оор мезгил болуп саналат. 
Бул  мезгил "бурулуш мезгил" деп аталышы да бекеринен эмес. Эгерде биз 
девианттык жүрүм турумдун калыптанышы жөнүндө айта турган болсок, анда 
өспүрүм кезде эле социалдык  жактан кабыл алынбаган же ал тургай коом үчүн 
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кооптуу болгон инсандык сапаттар  калыптанып башташы мүмкүн. Аларды 
кененирээк карап көрөлү:  
 
·  
Коммуникативдик девиация – мектептеги кабыл алынган эрежелерди 
сактабаган,  классташтарын же мугалимдерди мазактаган, орой жана 
кадыр-баркты басмырлаган  жүрүм-турумдун ар түрдүү формалары. Бул 
жүрүм-турум, биринчи кезекте, өспүрүмдү  курчап турган чөйрөдөн көз каранды 
(мисалы, бирин бири колдогон пикирлештердин  компаниясы).  
 
Көз каранды жүрүм-турум – эки формада жүрүшү мүмкүн: химиялык жана 
химиялык эмес. Химиялык көз карандылык психоактивдүү заттарды колдонууну 
камтыйт,  анткени дал ушул өспүрүм курагында адамдар өмүрүнүн акырына чейин 
сактала турган  жаман адаттар менен таанышат. Буга тамеки чегүү, алкоголдук 
ичимдиктер жана  баңгизаттын жеңил түрлөрү кирет. Социалдык тармактарга жана 
компьютердик оюндарга  болгон көз карандылыкты химиялык эмес көз 
карандылыкка киргизсек болот (азыркы  өспүрүмдөрдүн мисалында).  
 

Мыйзамга каршы жүрүм-турум – девианттык жүрүм-турумдун эң коркунучтуу 
түрлөрүнүн бири, анткени ага ар кандай түрдөгү мыйзам бузуулар кирет - эң 
жөнөкөй  (майда бейбаштыктан) эң оорго чейин (адам өлтүрүү). Мындай көрүнүш 
өспүрүмдүн өзү  үчүн да, анын айлана-чөйрөсү үчүн да жагымсыз.  
 
Суициддик жүрүм-турум – өспүрүм үчүн девианттык жүрүм-турумдун эң 
татаалы  жана өмүрүнө коркунуч туудурган түрлөрүнүн бири. Бул баланын ички 
сезиминдеги ою  же чыныгы өз жанын кыюуга болгон каалоосу. Кээ бир учурларда, 
мындай жүрүм-турум  манипуляциялык мүнөзгө ээ, башкача айтканда, өспүрүм 
чындыгында эле өлгүсү келбейт,  бирок ушундай жол менен ал өзүнө көңүл 
бурдурууну каалайт. Бирок, жашоонун терс  факторлорунун таасиринин 
кесепетинен чынында өз өмүрүн кыюуну каалаган жаш  өспүрүмдөрдүн тобу дагы 
бар.  
 
Ошентип, биз девианттык же артта калган деп аталган жүрүм-турумдардын ар 
кандай формалары менен тааныштык. Мындай жүрүм-турум эң жөнөкөй түрдөн 
башталып, коомго каршы жана кооптуу болуп эсептелет.  
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Девианттык жүрүм-турумдун факторлору  

 
Эгерде биз адамда мындай жүрүм-турумдун тенденциялары кантип 
калыптанаарын  билип алсак, анда анын өнүгүүсүн кыйла коопсуз багытка оңдоого 
аракет кыла алабыз.  
 
 
Девианттык жүрүм-турумдун кандай факторлору аныкталган жана алар 
эмне  менен байланышкан? 
 
● Биологиялык факторлорго анатомиялык же физиологиялык мүнөздөгү 
кемчиликтер кирет. Биологиялык факторлордун натыйжасында адам ошол 
чөйрөгө  ыңгайлашып кетиши мүмкүн. Мисалы, бала жакшы сүйлөй албай 
калгандыктан  (кекечтенип сүйлөсө), анда классташтары аны шылдыңдалышы 
мүмкүн, анда бала  агрессивдүү жана антисоциалдык болуп калат. Агрессивдүү 
жүрүм-турумдун жана кызуу  кандуу мүнөздүн калыптанышына генетикалык, 
башкача айтканда, тукум куучулук  факторлор да таасир этиши мүмкүн 
болгондугун эске алуу керек. 
  
● Психологиялык факторлор – адамдын жүрүм-турумуна жана башкалар 
менен болгон мамилесине таасир этүүчү темпераменттин жана мүнөздүн 
өзгөчөлүктөрү.  Бул факторлорго акцентуация жана психопатия мүнөзүндөгү, нерв 
системасы тең  салмактуу эмес өспүрүмдөр кирет. 
  
● Социалдык факторлор – үй-бүлөдөгү тарбиянын өзгөчөлүктөрүн, ата 
энесинин бар же жок болгондугун, баланын үй-бүлөсүнүн жана коомдун 
экономикалык  абалын, мамлекеттин маданий жана саясий мүнөздөмөлөрүн 
камтыган факторлордун чоң  тобу. Ушул факторлордун бардыгы баланын 
инсандыгын калыптандырууга жана анын  коомго жана өзүнө болгон мамилесине 
таасир этет.  
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