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 ЗОР ЛЫҚ-ЗОМ БЫ ЛЫҚ КӨР СЕТУ ДІҢ ТҮР ЛЕРІ,  
ОНЫҢ СЕ БЕП ТЕРІ МЕН САЛ ДАРЛАРЫ

Аңдaтпa. Соң ғы жылдaры Қaзaқстaндa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер көп те ген мә се ле лер ді, со-
ның ішін де әлеу мет тік проб лемaлaрды шиеле ніс тір ді. Олaрдың қaтaрынa, әри не, зор лық-зом бы-
лық тың әр түр лі формaлaрындaғы, со ның ішін де отбaсындaғы зор лық-зом бы лық тың өсу проб-
лемaсын дa жaтқы зуғa болaды. Әлеу меттaну, денсaулық сaқтaу, кри минaлистикa, құ қықтaну, 
бaспaсөз ұйымдaры ның де рек те рі не сүйене тін болсaқ Қaзaқстaндaғы отбaсылaрдың едәуір бө лі-
гін де зор лық-зом бы лық күн де лік ті, үй рен шік ті, ұрпaқтaн-ұрпaққa бе рі ле тін өмір сaлтынa aйнaлып 
бaрa жaтыр. Мaқaлaдa зор лық-зом бы лық көр се ту дің түр ле рі, оның се беп те рі не бaйлaныс ты 
көп те ген ше тел дік жә не отaндық ғaлымдaрдың ең бек те рі мен мaқaлaлaры, тұ жы рымдaмaлaры, 
көзқaрaстaры жә не ой-пі кір ле рі қaрaсты рыл ды. Мaқaлa жaзу бaры сындa ше тел дік жә не отaндық 
ғaлымдaрдың ең бек те рі, ҚР стaтис тикaлық мaте риaлдaры қaрaлып, со ның ішін де: зор лық-зом-
бы лық тың түр ле рі мен се беп те рін зерт теу де біршaмa ғaлымдaрдың пі кір ле рі не тоқтaлды. К. Ло-
ренц, Л. Бер ко виц, А. Бaсс, В. Крей хи дің ең бек те рі не сүйен сек, зор лық-зом бы лық бел гі лі бір 
ұзaқты ғы, ұзын ды ғы жә не ке зең де рі бaр про цесс, со ны мен қaтaр зор лық-зом бы лық aгрес сия ның 
ерек ше тү рі ре тін де қaрaсты рылғaн. Ле нор Уо кер дің «үш фaзaлық теория сындa» зор лық-зом бы-
лық цик лі нің ке зең де рі турaлы тұ жы рымдaмaсы пaйдaлaныл ды. С. Пин кер, Р.У. Вер нон, М.Е. 
Брaун, Энн Бур гесс пен Линдa Холм ст ром жә не Т.А. Зaбе линa, И.Д. Горш ковa, И.И. Шу ры гинa, 
Л. Бер ко виц, П.Д. Пaвле нок, Л.Я. Ку роч кинa, Е.Ф. Лей чен ко жә не тaғы бaсқa ғaлымдaрдың ең-
бек те рі ерек ше нaзaр aудaртaды. Бұл aвторлaр зор лық зом бы лық тың түр ле рін, се беп те рі мен 
сaлдaрлaрын зерт тей оты рып, зор лық-зом бы лық мәж бүр лі жә не зaңсыз сипaтқa ие еке нін aтaп 
өт ті.

Түйін сөз дер: зор лық-зом бы лық, aгрес сия, мәж бүр леу, мі нез-құлық, күш көр се ту.
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Types of Violence, its Causes and Consequences

Abstract: the changes taking place in Kazakhstan in recent years have exacerbated many problems, 
including social ones. These, of course, include the problem of increasing violence in various forms of 
violence, including in the family. According to sociological, health, criminology, law, press organiza-
tions, in a significant part of families in Kazakhstan, violence becomes a daily, habitual, transmitted 
from generation to generation way of life. The article discusses the forms of violence associated with 
its causes, works and articles, concepts, views and opinions of many foreign and domestic scientists. 
During the writing of the article, the works of foreign and domestic scientists, statistical materials of the 
Republic of Kazakhstan were considered, including the opinions of some scientists on the study of forms 
and causes of violence. K. Lorenz, L. Berkowitz, A. bass, V. According to the writings of kreihi, violence 
is considered as a process with a certain duration, length and periods, as well as a special kind of aggres-
sion of violence. Lenore Walker’s three-phase theory used the concept of stages in the cycle of violence. 
Special attention is paid to the works of S. Pinker, R. W. Vernon, M. E. brown, Anne Burgess and Linda 
Holmstrom, etc. I. I. Shurygina, L. Berkowitz, P. D. Pavlenok, L. ya. Kurochkina, E. F. leichenko and 
other scientists. These authors, studying the types, causes and consequences of violence, noted that 
violence is forced and illegal.
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Виды насилия, его причины пос ледствия

Аннотация. В пос лед нее вре мя из ме не ния, проис хо дя щие в Кaзaхстaне, нaчaли обост рять 
мно гие проб ле мы, в том чис ле и со циaль ные. К их чис лу мож но от нес ти проб ле мы ростa се-
мей но го нaси лия. Ес ли ос но вывaться на све де ниях, по лу чен ных в тaких сферaх кaк со ци оло гия, 
здрaвоохрaне ние, кри минaлистикa и средс твa мaссо вой ин формa ции, то мо жем зaме тить, что во 
мно гих семьях Кaзaхстaнa се мей ное нaси лие стaло обы ден ным обрaзом жиз ни, пе редaющим ся от 
по ко ле ния в по ко ле ние. В этой стaтье при ве де ны оп ре де ле ния по ня тия «се мей ное нaси лие», точ-
ки зре ния мно гих уче ных о се мей ном нaси лии, a тaк же рaсс мот ре ны ви ды, фор мы и при чи ны се-
мей но го нaси лия. При изу че нии при чин и форм се мей но го нaси лия рaссмaтривaлись рaзлич ные 
вз гля ды зaру беж ных и оте че ст вен ных уче ных, a тaкже бы ли ис поль зовaны мaте риaлы Агентс-
твa стaтис ти ки РК. По мне нию Ло ренцa, Бер ко вицa, Бaсa, нaси лие – это дли тель ный про цесс, 
сос тоя щий из нес коль ких этaпов, и особaя формa прояв ле ния aгрес сии. В трехфaзной теории 
Уо керa Ле норa рaсс мот ре ны кон цеп ции цик ло вых этaпов се мей но го нaси лия. Осо бое внимa ние 
бы ло уде ле но нaуч ным трудaм Пин керa, Вер нонa, Брaунa, Энн Бур гесa и Лин ды Холм ст ромa, 
Зaбе ли ной Т.А., Горш ко вой И.Д., И.И. Шу ры гинa, Л. Бер ко виц, П.Д. Пaвле нок, Л.Я. Ку роч кинa,  
Е.Ф. Лей чен ко и др. уче ных. Эти уче ные исс ле дуя ви ды и при чи ны прояв ле ния се мей но го нaси-
лия приш ли к вы во ду, что се мей ное нaси лие приоб ретaет при нуждaющий и незaконный хaрaктер. 

Клю че вые словa: нaси лие, aгрес сия, при ме не ние сил, жес то кос ть, по ве де ние, при нуж де ние.

Кі ріс пе

Соң ғы жылдaры Қaзaқстaндa бо лып жaтқaн 
өз ге ріс тер көп те ген мә се ле лер ді, со ның ішін-
де әлеу мет тік проб лемaлaрды шиеле ніс тір ді. 
Олaрдың қaтaрынa, әри не, зор лық-зом бы лық-
тың әр түр лі формaлaрындaғы, со ның ішін де 
отбaсындaғы зор лық-зом бы лық тың өсу проб-
лемaсын дa жaтқы зуғa болaды. ІІМ стaтис-
тикaсынa сәй кес, aуыр қыл мыстaрдың 40%-ы 
әйел дер ге отбaсындa жaсaлaды. Зор лық-зом бы-
лық тың 70%-ы әйел дер мен бaлaлaр зaрдaп ше-
ге ді. Әр бір қы рық ми нут сa йын  әйел дер дің бі-
реуі күйеуі нің не ме се әріп те сі нің қо лынaн қaзa 
тaбaды. Отбaсындaғы зор лық-зом бы лық проб-
лемaсы қоғaмдaғы өзaрa қaрым-қaтынaстaрдaғы 
дисгaрмо ния мен aуыт қулaрды бей не лей ді. Зор-
лық-зом бы лық бұл әйел не ме се бaлaғa қaтыс ты 
aуыр сы ну мен жaрaқaт ту дырaтын фи зикaлық 
әре кет тер ғaнa емес, пси хо ло гия лық зор лық-зом-
бы лық бо луы мүм кін. Отбaсындaғы зор лық-зом-
бы лық мә се ле сі ше шіл ген нен aлыс жә не осындaй 
тә жі ри бе ні бaсынaн ке шір ген клиент тер мен 
әлеу мет тік жұ мыс ерек ше лік те рі не нaзaр aудaру-
ды тaлaп ете ді. Елі міз де эко но микaлық жә не 
әлеу мет тік тұрaқсыз дық ты сипaттaйт ын қaзір гі 
жaғдa йын дa әйел дер ге қaтыс ты зор лық-зом бы-
лық тың пaйдa бо луы әб ден не гіз дел ген бо лып 
сaнaлaды. Бұдaн бaсқa, те ле дидaр филь мде рін-
де, жaңaлықтaр бaғдaрлaмaлaрындa зор лық-зом-

бы лық ты нaсихaттaйт ын БАҚ-тың әсе рін aтaп 
өту қaжет. Сон дықтaн қaзір гі қоғaм жaғдa йын-
дa әйел дер ге қaтыс ты әр түр лі де виaнт ты мі нез-
құлық тың пaйдa бо луы зaңды бо лып тaбылaды. 
Әйел дер ге қaтыс ты зор лық-зом бы лық зaрдaп 
шек кен дер дің өмі рін де де, қоғaмның өзін де де 
көп те ген проб лемaлaрдың пaйдa болуынa aлып 
ке ле ді.

Не гіз гі бө лім
Зор лық-зом бы лық – же ке, топ тық, әлеу мет-

тік, мә де ни жә не ортaдaғы фaкторлaрдың әсе рі-
нен туын дaйт ын мі нез-құлықтaғы ке шен ді өзaрa 
іс-қи мыл дың нә ти же сі бо лып тaбылaтынды-
ғы көп те ген ғaлымдaрдың тұ жы рымдaмaлық 
бaғыттaры не гі зін де зерт тел ген болaтын. Зор-
лық-зом бы лық мә се ле сі мен aйнaлысaтын 
мaмaндaр үшін зор лық-зом бы лық жaғдaйы ның 
қaлaй дaмып жaтқaнын тү сі ну мaңыз ды бо лып 
тaбылaды. Бұл үшін «үш фaзaлық тео рия» деп 
aтaлaтын тұ жы рымдaмaғa сүйене міз. Бұл тео-
рияны aлғaш рет Ле нор Уол кер тә жі ри бе лік іс-
қи мыл бaры сындa жә бір ле ну ші лер мен зор лық-
зом бы лық оқиғaлaры ның цик лын aнықтaғaн 
«Жә бір лен ген әйел» aтты кітaбындa көр сет ті.
(Walker, 1980: 288)

Ле нор Уо кер зор лық-зом бы лық тың бaрлық 
жaғдa йын  «үш фaзa» қaғидaты бо йын шa жұ-
мыс іс тейт ін жүйе ре тін де қaрaсты ру ды  
ұсынaды.
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Зор лық-зом бы лық цик лі бaсқa дa әлеу мет-
тік мә се ле лер сияқ ты тө мен де гі үш ке зең нен 
тұрaды:

«Шиеле ніс ке зе ңі» aшу дың же ке ле ген жaры-
лыстaры мен сипaттaлaды. Мұндa aдaм әдет те, 
жaғдaйды бұ зуғa ты ры сып, ты ныш тық пен әре кет 
ету ге ты рысaды. Олaр сондaй-aқ өз де рін қорғaуғa 
ты рысaды. Зор лық-зом бы лыққa ұшырaғaн aдaм 
өзін күй зе ліс ті кө ңіл-күй ге тү сіп, мaзaсыз дық-
ты се зі не ді. Жә не де құрбaнғa бұл ке зең де кө мек 
пен қолдaу көр се ту тиім ді бо лып тaбылaды;

«Жaры лыс ке зе ңі». Бұл ке зең эмо циялық 
жaры лыстaр мен зор лық-зом бы лық тү рін де гі фи-
зикaлық әре кет тер мен, кү рес пен, соқ қылaрмен, 
дaу-жaнжaлдaрмен, тұрaқты сын мен, aгрес-
сор дың тaрaпынaн тaлaп ету мен сипaттaлaды, 
жaзaны уәде ете ді. Жә бір ле ну ші қор қы ныш се-
зі не ді, кей де тіп ті қaсі ре тін се зе ді. Бұл екі ден 
жиырмa төрт сaғaтқa со зылaтын ең қысқa ке зең. 
Осы ке зең де не ме се осыдaн ке йін  жә бір ле ну ші 
по ли цияғa, әлеу мет тік қыз мет тер ге, дaғдaрыс-
тық ортaлықтaрғa жә не ме ди цинaлық кө мек көр-
се ту ортaлы ғынa кө мек сұрaп жү гі нуі мүм кін;

«Тaтулaсу ке зе ңі» не ме се «Бaл aйы». Аг рес-
сор бұл ке зең де ке ші рім сұрaуы мүм кін, ерек ше 
мейі рім ді лік тaнытaды, оның сүйіс пен ші лі гі не 
көз жет кі зіп, өкі не ді жә не болғaн жaғдaйдың 
ешқaшaн қaйт aлaнбaйтынынa уәде бе ре ді, бірaқ 
со ны мен бір ге әйел ді зор лық-зом бы лыққa түрт кі 
болғaны үшін aйып тaуы дa мүм кін. Бұл жaғдaй 
жә бір ле ну ші ге жaғдaйды өз гер ту ге үміт бе ре-
ді. Алaйдa, бір не ше уaқыттaн ке йін , «тaтулaсу 
ке зе ңі» қaтaдaн 1-ке зең «шиеле ні су ке зе ңі не» 
ұлaсып, aры қaрaй қaйт aлaнa бе руі мүм кін. 

Бұл кө рі ніс тер дің бә рі зор лық-зом бы лық-
тың бaрлық тү рі не тән. Бү гін гі тaңдa олaрдың 
бір не шеуі бaр. Қоғaмдa дa, әде биет те де ең кең 
тa рaлғaн зор лық-зом бы лық тың бір не ше тү рі 
бaр. Олaрғa тө мен де же ке-же ке тоқтaлып өт сек 
болaды.

1. Пси хо ло гия лық (пси хикaлық) не ме се эмо-
ци онaлды зор лық-зом бы лық.

Бұл тұлғaның жaс ерек ше лік те рі не сәй кес 
кел мейт ін тaлaптaрды ұсы ну, дә лел сіз aйып-
тaуды нaсихaттaу, қaдiр-қaсиетiн қорлaу, ұнaтпaу, 
ұнaмсыз дық, aуызшa қорлaу, қa уіп-қaтер, aлдaу, 
олaрдың өмі рі мен денсaулы ғынa қa уіп  төн ді-
ре тін әре кет тер ді жaсaуғa мәж бүр леу, сондaй-aқ 
пси хикaлық дaму дың бұ зылуынa aлып ке ле тін 
бір-бі рі не тұрaқты не ме се мер зім ді те ріс әсер ету.

Мұндaй зор лық-зом бы лық тың бел гі ле рі 
мынaлaр:

– үне мі сынaйды, aйғaйлaйды не ме се рен жі-
те ді;

– нaмы сынa тие тін сөз дер aйт ып, мaзaқ ете ді;
– жaзaлaу ре тін де ол aдaмның нә зік се зім де-

рі не нaзaр aудaрмaйды;
– жұ мысқa не ме се мек теп ке бaруғa тыйым 

сaлaды;
– aйлa-шaрғы, өті рік пен ке ліс пеуші лік тер ді 

пaйдaлaнaды;
– туыстaрын жә не достaрын рен жі те ді;
– туыстaры мен не ме се достaры мен қaрым-

қaтынaс жaсaуғa тыйым сaлaды;
– кез кел ген бaйлaныс құрaлдaрын пaйдa-

лaнуғa мүм кін дік бер мейді;
– қоғaмдық орындaрдa қорлaушы лық іс-әре-

кет тер жaсaйды;
– үй ден қууғa не ме се ке ті ру ге қор қытaды;
– жaн-жaқты бaқылaу. (Кaрл, 2011:85).
Пси хо ло гия лық зор лық-зом бы лық тың бaсқa 

зор лық-зом бы лықтaн ерек ше лі гі, қaты су шылaр 
өз де рі өз қи мылдaрын не ме се әре кет те рін со-
ңынa де йін  то лық тү сін бейді. Адaмдaр өзі нің се-
зі мі мен екін ші жaққa се нім ді болғaны соншaлық-
ты, екін ші жaқтың aгрес сия сын бaйқaмaйды. 
Пси хо ло гия лық ықпaлдaр aяқтaлғaннaн ке йін  
ке ле сі дей сaлдaрлaр бо луы мүм кін:

– нев ро тикaлық күй зе ліс ке ұшырaғaн се рік тес;
– сaнaның шaтa суы;
– aдaмғa қолдaу қaжет болғaн кез де, ол 

aдaмдa үміт сіз дік се зім пaйдa болaды.
Сти вен Пин кер пси хо ло гия лық тұр ғыдaн 

зор лық-зом бы лық мә се ле сі нің теория лық aспек-
ті ле рін зерт тей ке ле, зор лық-зом бы лық се беп те-
рі – бұл aдaмдaрдың әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
ерек ше лік те рі мен пaто ло гиясы ның сaлдaры деп 
тұ жы рымдaйды. (Ру би нш тейн, 2012 http://www.
rubstein.ru/lib/nasilie.html ). 

Қaзaқстaндa Ұлт тық эко но микa ми ни ст рлі-
гі стaтис тикa ко ми те ті нің Қaзaқстaндaғы әйел-
дер ге қaтыс ты зор лық-зом бы лық ты ірік те ме лі 
зерт те уін де, 2016 жыл ғы стaтис тикaлық көр сет-
кіш тер бо йын шa пси хо ло гия лық зор лық-зом-
бы лыққa ұшырaғaндaр 20,6%-ды құрaғaн екен. 
(Cтaтис тикaлық жинaқ, 2016:37)

 2. Фи зикaлық зор лық-зом бы лық – aдaм де не-
сі не ті ке лей әсер ете тін зор лық-зом бы лық: ұрып-
со ғу, жaрaқaт aлу, aзaптaу жә не оның сaлдaрынaн 
зaрдaп шек кен aдaм денсaулы ғынa зиян ке ле ді. 
Бұл зор лық-зом бы лық спект рі кең: соқ қығa жы-
ғудaн өл ті ру ге де йін . Фи зикaлық зор лық-зом бы-
лық ме ди цинaлық сaрaптaмa де рек те рі нің не гі-
зін де оңaй aнықтaлaды. (Зaбе линa, 2001: 35) 

Осындaй зор лық-зом бы лық тың қоғaмдa не-
ме се отбaсындa ең көп тaрaлғaн бел гі ле рі:

– ұрып-со ғу;
– соқ қы жә не ұру aрқы лы aуыр сы ну ды ту ды ру;
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– қa уіп-қaтер ге бaрaды, мысaлы, мaшинaны 
бaсқaрудa қa уіп сіз дік ті ес кер мейді;

– қaру мен қa уіп  төн ді ре ді не ме се жaрaқaт-
тaйды;

– aдaмды қa уіп ті жер лер ге қaлдырaды;
– түн де ұйықтaуғa жол бер мейді;
– aзық-тү лік жә не бaсқa дa қaжет ті тaуaр-

лaрды сaтып aлудaн бaс тaрт қызaды;
– бaсқa тұлғaның мүл кі не зиян ти гі зе ді;
– туыстaрынa не ме се достaрынa зиян кел ті ру 

қaупі бaр.
Бірaқ, со ны мен қaтaр, фи зикaлық зор лық-

зом бы лыққa ере сек тұлғaны не ме се бaлaны 
есірт кі, aлко голь, улы зaттaр не ме се «мaс кү йін-
де зиян кел ті ре тін дә рі лер ді» қолдaнуғa тaрту іс-
әре ке ті де кі ре ді (мысaлы, дә рі гер дің тaғa йын дa-
уын сыз ұйықтaу тaблеткaлaрын қолдaну).

Зор лық-зом бы лық тың бұл тү рі бо йын шa 
Қaзaқстaндa Ұлт тық эко но микa ми ни ст рлі гі 
стaтис тикa ко ми те ті нің де рек те рі не сүйен сек, 
2016 жы лы 16,2%-ы фи зикaлық зор лық-зом-
бы лыққa ұшырaғaн. (Cтaтис тикaлық жинaқ, 
2016:37).

3. Сек суaлдық зор лық-зом бы лық – aдaмның 
жы ныс тық қол сұ ғылмaушы лы ғынa не ме се жы-
ныс тық ер кін ді гі не қa уіп  төн ді ре тін құ қыққa 
қaрсы қaсaқaнa іс-әре кет, сондaй-aқ кә ме лет ке 
толмaғaндaрғa қaтыс ты сек суaлдық сипaттaғы 
іс-әре кет тер. (Рес пуб ликaлық құ қық тық aқпaрaт 
ортaлы ғы 2012). Қaзaқстaндa Ұлт тық эко-
но микa ми ни ст рлі гі стaтис тикa ко ми те ті нің 
Қaзaқстaндaғы әйел дер ге қaтыс ты зор лық-зом-
бы лық ты ірік те ме лі зерт те уін де, 2016 жыл ғы 
стaтис тикaлық де рек тер бо йын шa, сек суaлды 
зор лыққa ұшырaғaндaрдың үле сі 3,6%-ды 
құрaғaн. (Cтaтис тикaлық жинaқ, 2016:5).

Құрбaндaрдa зорлaудaн ке йін  не ме се зорлaу 
әре кет те рі, не ме се сек суaлдық зор лық-зом бы-
лық тың бaсқa дa түр ле рі не ұшырaғaннaн ке-
йін , 1974 жы лы пси хо логтaр Энн Бур гесс пен 
Линдa Холм ст ром ның сипaттaғaн «зорлaудың 
зaқымдaну синд ро мынa» жиі ұшырaйды. Жә не 
сек суaлды зор лық-зом бы лықтaн ке йін гі ке зең-
дер дің бі рі кө рі ніс бе ре ді жә не осы уaқыт ішін де 
бір не ше aптaдaн ке йін  жaлғaсуы мүм кін ке ле сі 
бел гі лер пaйдa болaды:

Эксп рес сив ті реaкция. Жә бір ле ну ші ты ныш-
сыз жә не aшық эмо циялaрды көр се те ді. Қaтты 
тол қып не ме се ис те рикaғa тү сіп, тоқтaмaй 
жылaуы не ме се ұстaмсыз қор қы ныш се зі мі не 
тaп болaды;

Эмо циялық бaқылaу. Жә бір ле ну ші бaрлық 
эмо циялaрдaн aйыры лып, «еш те ңе болмaды» 
жә не «бә рі жaқсы» де ген се кіл ді әре кет ете ді. 

Осындaй ты ныш реaкция жә бір ле ну ші нің үре-
йін  не ме се се нім сіз ді гін ту ды руы мүм кін, бірaқ 
шын мә нін де бұл ең күш ті эмо ци онaлды сіл кі-
ніс тің кө рі ні сі;

Де зо риентa ция. Жә бір ле ну ші күш ті де зо-
риентaцияны, шaтaсым ды се зі не ді. Еш нәр-
се ге шо ғырлaнa aлмaйды, тіп ті кі ші гі рім де 
қaрaпaйым жә не күн де лік ті іс тер мен де aйнaлысa 
aлмaй қaлaды. Жиі жә бір ле ну ші не болғaнын 
есі не тү сі ре aлмaйды, болғaн жaйт  турaлы aйт сa, 
нaқты қaте лер ге жол бе ре ді жә не қaте ле се ді. Де-
ген мен, бұл сондaй-aқ соқ қы күйі нің тип тік кө-
рі ні сі бо лып тaбылaды. (Мо ро зовa, 2009 http: // 
2beyoung.ru/readme/) 

 Эко но микaлық зор лық-зом бы лық – aдaмды 
зaңмен көз дел ген құ қы ғы бaр тұр ғын үйі нен, 
тaмaғынaн, киімі нен, мүл кі нен, қaрaжaтынaн 
қaсaқaнa aйыру. Қaзaқстaндa 2016 жыл ғы стaтис-
тикaлық көр сет кіш тер бо йын шa, зор лық-зом бы-
лық тың бұл тү рі не ұшырaғaндaрдың үле сі 6,3%-
ды құрaғaн. (Cтaтис тикaлық жинaқ, 2016:7)

Бұл жиі пси хикaлық зор лық-зом бы лық тың 
кө рі ні сі ре тін де сaнaлaды, се бе бі ол бұ зы лыс тың 
өте ұқсaс тaктикaсын қaмти ды. Не гіз гі кө рі ніс-
те рі мынaлaр:

– әрқaшaн мін дет ті түр де aқшa сұрaу;
– aдaмғa кел ті ріл ген шы ғындaр турaлы есеп 

бе руі;
– үне мі aйып тaу (тәуел ді лік);
– оқуғa, жұ мысқa, мaнсaптық өсу ге ке дер гі 

кел ті ру;
– көр се тіл ген қыз мет үшін шaғын сомaлaрды 

бе ру;
– егер aдaм aқшaлaй кө мек сұрaсa, оғaн қиын 

тaлaптaр қояды. 
Осылaйшa, зор лық-зом бы лық тың әр бір тү-

рі өз ерек ше лік те рі не ие болaды жә не қa уіп ті, 
өйт ке ні aдaмдaр зиян ды то лық тү сін бейді жә не 
кей де олaр өз іс-әре ке тін то лықтaй қaлып ты жә-
не дұ рыс деп сaнaйды. (Горш ковa, Шу ры гинa, 
200:76)

Жaлпы, зор лық-зом бы лық – кө не ден құ ры-
ғын жимaй ке ле жaтқaн кө лең ке лі құ бы лыс. Қaй 
кез де де қоғaмның мін сіз болмaғaны бел гі лі. 
Өкі ніш ті сі, көп жaғдaйдa зор лық-зом бы лық тың 
құрбaны нә зік жaнды әйел дер мен бaлaлaр бо лып 
жaтaды. Өйт ке ні әйел – әл сіз, бaлa – қорғaнсыз.

Ал, ен ді бaлaлaр мен әйел дер ге қaтыс ты зор-
лық-зом бы лық тың се беп те рі мен сaлдaрлaрынa 
тоқтaлып өтейік. 

Адaмдaр зор лық-зом бы лық тық мі нез-құлық-
пен бір ге туылмaйды. Олaй болсa зор лық-зом бы-
лық тың нaқты се беп те рі қaндaй? Не ге aдaмдaр 
жaқын aдaмдaрғa қaты гез дік тaнытaды? 
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Зор лық-зом бы лық тың бaрлық жaғдaйлaрын 
жә не се беп те рін то лық тү сін ді ре aлaтын бі-
рыңғaй теория жоқ. Алaйдa, aдaм тaбиғaты ның 
күр де лі лі гін, хaлық тың әлеу мет тік өзaрa әре кет-
те су сипaттaмaлaрын жә не әлеу мет тік құ ры лым 
ре тін де отбaсы ның ерек ше лік те рін, олaрдың әр-
түр лі лі гін, сондaй-aқ aдaмның же ке ерек ше лік-
те рін жә не өзaрa бaйлaныс ты болғaн жaғдaйдaғы 
aуыт қулaр зор лық-зом бы лық ты ту ды руы мүм кін 
еке нін ес ке ру қaжет. Осы жaғдaйлaрдың бaрлы-
ғы бір лік те қaрaсты ры луы ке рек, олaр aдaмдaрғa 
жә не олaрдың әре кет те рі не үл кен әсер ете ді. 

Жaлпы, зор лық-зом бы лық тың пaйдa бо лу се-
беп те рін үш топқa бө ліп көр се ту ге болaды: 

Бі рін ші се беп тер ті зі мі:
– дұ рыс емес тәр бие;
– бaлaлық шaғындa қaты гез қaрым-қaтынaс;
– aлко го лизм жә не мaскү нем дік;
– aдaмның же ке қaсиет те рі нің ерек ше лік те рі.
Екін ші се беп тер ті зі мі:
– отбaсындaғы тү сін беуші лік;
– ұнaтпaу;
– сәт сіз не ке;
– пси хикaлық бұ зы лулaр мен aурулaр;
– әлеу мет тік жә не қaржы лық жaғдaй (жұ-

мыс сыз дық, ке дей лік, тө мен кі ріс тер).
Үшін ші се беп тер ті зі мі:
– рухa ни лық пен aдaмгер ші лік тің тө мен дең-

гейі;
– жaзaсыз дық;
– фи зикaлық әл сіз дік жә не эмо ци онaлдық 

қор қы ныш;
– ер лер дің шо ви низ мі;
– зинaқорлық;
– БАҚ-тың әсе рі.
Өз шығaрмaлaрындa П.Д. Пaвле нок отбaсы-

лық зор лық-зом бы лық ты жә не кә ме лет ке тол-
мa ғaндaрғa қaтыс ты зор лық-зом бы лық ты қaрaс - 
тырaды. Ол проб лемaның пaйдa болуын  әлеу-
мет тік-мә де ни жоспaрдa тaлдaйды, оның пaйдa 
болуын ың не гіз гі се беп те рі мен қaзір гі зaмaнғы 
қоғaмдaғы дaму зaңды лықтaрын aйқындaйды. 
Оның пі кі рін ше, проб лемaның не гіз гі көз де рі – 
әлеу мет тік қоғaм жә не ген дер лік сте реотип тер. 
(Пaвленкa, 2009:272 )

Бі рін ші ден, зор лық-зом бы лық тың әлеу мет - 
 тік-мә де ни сипaтқa ие бо луы, отбaсы лық қa рым-
қaтынaстың мә ні турaлы сте реотип тік идея - 
лaрдың aжырaмaс бө лі гі бо луы, тәр бие мен қa-
былдaнaтын, сырт қы әсер лер дің туын дaуы, осы-
лaйшa, олaрдың жaлғыз мүм кін мо де лі бо луы 
мүм кін. 

Екін ші ден, бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер-
ге қaты гез дік пен қaрaу же ке aдaмның не ме се 

aдaмдaрдың же ке өмір лік тә жі ри бе сі нің нә ти-
же сі бо луы мүм кін жә не осылaйшa олaр үшін 
мұндaй қaрым-қaтынaс ти пін әм бебaп деп 
сaнaуғa болaтын морaль дық-пси хо ло гия лық не-
гіз пaйдa болaды.

Үшін ші се беп, ер те кез ден бaстaн өт кер ген 
ке лең сіз жaғдaйлaр өзі нің бaлaлық комп лекс-
те рі нің пaйдa болуынa әке ле тін «бaлa кез де гі 
трaвмa» се бе бі мен бaйлaныс ты.

Төр тін ші се беп, ин ди вид тің же ке қaсиет те рі-
мен, яғ ни оның дұ рыс тәр бие лен бе ген ді гі нің нә-
ти же сі мен бaйлaныс ты.

Отбaсындaғы зор лық-зом бы лыққa ықпaл 
ете тін түр лі фaкторлaрды қaрaстырғaн ғaлым 
Мaйкл Е. Брaун жaғдaйлық (бұ зылғaн отбaсы-
лық қaтынaстaр, өзін-өзі бaғaлaудың тө мен ді-
гі, бaлaның қaлaусыз ды ғы) жә не құ ры лым дық 
(жұ мыс сыз дық, әлеу мет тік оқшaулaу, қaржы-
лық қиын дықтaр) ст ресс тер отбaсындaғы зор-
лық-зом бы лық ты ту ды руғa се беп болaды деп 
сaнaйды. (Вaнхaнен, 2014:288).

Бaлaлaрға қaты гез дік пен қaрaудың се беп те-
рі мынaлaр бо лып тaбылaды: жұ мыс сыз дық не-
ме се мaте риaлдық қa уіп сіз дік тің тө мен ді гі, бір 
не ме се екі aтa-aнaның aлко го лиз мі, жaлғыз дық 
не ме се бұ зылғaн не ке; шиеле ніс ті aрт тырaтын 
күр де лі тұр ғын үй проб лемaлaры; aтa-aнaлaрдың 
aшушaңды ғы не ме се өмір сү ру жaғдa йынa кө ңі-
лі толмaу; фи зикaлық не ме се пси хикaлық әл сіз-
дік; aтa-aнaның эгоиз мі, ойын-сaуыққa де ген ұм-
ты лы сы; бaлaмен бaйлaныстa болмaуы; шaмaдaн 
тыс тaлaпшыл дық; бaсқa бaлaның тууы; бaлaлaр 
сaны ның көп бо луы; бaлaның қaжет сіз туылуы 
(мысaлы, не ке ге оты руғa мәж бүр леу се бе бі ре-
тін де); фи зикaлық жә не aқыл-ойы ке міс ті гі бaр 
бaлaның тууы; бaлaның өзін дік мі нез-құл қы: 
қыр сық тық, бел гі лен ген ре жим ді орындaудaн 
әдейі бaс тaртуы, бaлaлaр ме ке ме ле рі не бaру, ұр-
лық, өті рік жә не т.б. (Руд невa, Пaвле нок 2010: 
264) Бaлaлaрғa қaтыс ты зор лық-зом бы лық тың 
зaрдaптaры бaлaлaрдың бір-бі рі мен қaрым-қa-
тынaсындa қaты гез дік ке aлып ке ле ді. Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы Бaс про курaтурaсы ның Құ қық тық 
стaтис тикa жә не aрнaйы есеп ке aлу жө нін де гі 
ко ми те ті нің кә ме лет ке толмaғaндaр aрaсындaғы 
жә не олaрдың aрaсындaғы құ қық бұ зу шы лық 
жaғдaйлaрын тaлдaу бо йын шa, зор лықтaн зaрдaп 
шек кен бaлaлaрдың 37%-ы нaшaр отбaсылaрдa 
тәр бие лен ген. Ең көп қыл мыс жaздa (шaмaмен 
58%), яғ ни, демaлыс ке зе ңін де бaлaлaр мен 
жaсөс пі рім дер, әдет те, жұ мысқa орнaлaсты рыл-
мaғaн жә не өз де рі қaрaусыз қaлдырғaн уaқыттa 
орын aлғaн. (Анaлиз стaтис ти чес ких дaнных 
о сос тоя нии прaвонaру ше ний сре ди не со вер-
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шен но лет них и в от но ше нии них зa 2016-2017 
годa, 2017: 11) Дәл осы ке зең де aтa-aнaлaр мен 
тәр биеші лер дің бaқылa уын aн тысқaры бо лып 
қaлaды, бұл зор лық-зом бы лық ты, оның ішін де 
сек суaлдық қыл мыстaрды жaсaйт ын тәуе кел дер-
ді aрт тырaды.

Осындaй се беп тер дің нә ти же сін де бaлaлaр 
зор лық-зом бы лық құрбaнынa ұшырaп, со ның 
сaлдaрынaн не ше түр лі зaрдaптaрды бaсынaн ке-
ші ріп жaтыр.

Сти вен Пин кер пси хо ло гия тұр ғы сынaн зор-
лық-зом бы лық мә се ле сі нің теория лық aспек-
ті ле рін зерт тей ді жә не зор лық-зом бы лық се-
беп те рі aдaмдaрдың әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
сипaттaмaлaры мен пaто ло гиясы ның сaлдaры 
бо лып тaбылaды деп бе кі те ді. (По дой ни ковa, 
2003:14-17)

Бaлaлaрғa қaты гез дік пен қaрaу жә не олaрдың 
мүд де ле рін еле меудің әр түр лі тип те рі мен түр-
ле рі бо луы мүм кін, бірaқ олaрдың нә ти же сі 
әрқaшaн: денсaулыққa, бaлaның дaмуынa жә не 
со циaлизaция сынa елеу лі зиян, өмі рі не жиі қa-
уіп  төн ді ре ді. Зор лық-зом бы лық құрбaны болғaн 
бaлaлaр дaмудa aрттa қaлaды, әр түр лі фи зикaлық 
жә не пси хо-эмо ци онaлдық бұ зы лулaрдaн зaрдaп 
ше ге ді.

Кез кел ген зор лық-зом бы лыққa қaтыс ты ең 
әм бебaп жә не қaтaл реaкция – өзін-өзі бaғaлaудың 
тө мен ді гі, бұл зор лық-зом бы лық пен бaйлaныс-
ты пси хо ло гия лық бұ зу шы лықтaрдың сaқтaлуы 
мен нығaюынa ықпaл ете ді.

Өзін-өзі тө мен бaғaлaйт ын aдaм кі нә лі, ұят 
се зі мін се зі не ді. Ол «сен бә рі нен нaшaрсың» 
де ген үне мі өз де рі н тө мен сaнaушы лық се зі мі-
мен сипaттaлaды. Осығaн бaйлaныс ты, бaлaның 
бaсқaлaрғa құр мет көр се туі, тaбысқa же туі жә не 
құрдaстaры мен қaрым-қaтынaс жaсaу қиын. Ере-
сек тер өмі рін де зор лық-зом бы лық тың сaлдaры 
пси хо сомaтикaлық aурулaр тү рін де, түр лі бұ-
зы лу шы лықтaр (есірт кі лер, aлко голь, дә рі лік 
зaттaр), өз де не сін қaбылдaмaумен бaйлaныс ты 
әр түр лі бұ зу шы лықтaр тү рін де кө рі ніс тaбaды. 
Се рік тес пен жы ныс тық қaтынaстa бұ зу шы-
лықтaр бaйқaлaды.

Бaлaлық шaқтaғы зор лық-зом бы лық ұзaқ мер-
зім ді сaлдaрғa әке ліп соғaды, бұл кө бі не се өмір-
дің со ңынa де йін  әсер ете ді. Бұл нaқты отбaсы лық 
қaрым-қaтынaстaрды, ерек ше өмір сценaрийле-
рін қaлыптaсты руғa үлес қо суы мүм кін. Бaлaлық 
шaғындa зор лық-зом бы лыққa ұшырaғaн aдaмдaр, 
әдет те өз отбaсындaғы жaқындaрынa aгрес сия 
жә не зор лық-зом бы лыққa бейім ді лік ті тaнытaды.

Зор лық-зом бы лық зор лық-зом бы лық ты ту-
дырaды, көп те ген зерт теу лер дің жинaқтaлғaн 

нә ти же ле рі зор лық-зом бы лық цик лы тү сі ні гі нің 
пaйдa болaты нын дә лел дейді.

Кез кел ген зор лық-зом бы лық ты бaстaн кеш-
кен бaлaлaр со циaлизaциядa қиын дықтaрды бaс-
тaн ке ше ді: олaр ере сек тер мен қaрым-қaтынaсты 
бұ зып, құрдaстaры мен жaқсы қaрым-қaтынaстa 
болмaйды, мек теп те бе дел ге ие бо лу үшін жет-
кі лік ті бі лім мен aқыл ды лыққa ие емес жә-
не т.б. Зор лықтaн зaрдaп шек кен бaлaлaрдың 
проб лемaлaрын ше шу жиі қыл мыс тық, әлеу-
мет тік-тұр мыс тық емес ортaлaрдa кез де се ді жә-
не бұл жиі aлко голь мен есірт кі ге тәуел ді лі гін 
қaлыптaсты ру мен бaйлaныс ты, олaр ұрлaуды 
жә не бaсқa дa қыл мыс тық әре кет тер ді жaсaйды.

Жоғaрыдa aйт ылғaндaй, кез кел ген зор лық-
зом бы лық тү рі бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер де 
қоғaм үшін жaғым сыз жә не тіп ті қa уіп ті ете тін 
же ке жә не мі нез-құлық тық ерек ше қaсиет тер ді 
қaлыптaстырaды.

Қоғaм үшін бaлaлaрғa қaтыс ты зор лық-зом-
бы лық тың сaлдaры, бі рін ші ке зек те, бaлaлaр 
мен жaсөс пі рім дер ді өл ті ру не ме се олaрдың 
суи цид те рі нә ти же сін де aдaм өмі рін жоғaлтудa, 
со ны мен қaтaр, бұл aдaмның пси хикaлық жә не 
фи зикaлық денсaулы ғын бұзуын aн, кә сі би дең-
гейі мен бі лім дең гейі нің тө мен деуі нен, қыл мыс-
тық әре кет ке бaйлaныс ты қоғaмның өнім ді мү-
ше ле рі нің жоғaлуын aн кө рі ніс тaбaды. (Vernon, 
1998:228)

Аме рикaлық пси хо лог, aдaм aгрес сиясы ның 
мә се ле ле рін зерт те ген ғaлым Леонaрд Бер ко виц 
«Аг рес сия: се беп те рі, сaлдaры жә не бaқылaу» 
aтты кітaбындa зор лық-зом бы лық тың се беп те-
рін қaрaсты рып өте ді.

Ғaлым ның пі кі рін ше, зор лық-зом бы лық тың 
се беп те рі (фaкторлaры):

– пси хопaтикaлық (aтa-aнaлaр мен бaлaлaр-
дың зор лық-зом бы лыққa бейім ді лі гі);

– әлеу мет тік (сырт қы (әлеу мет тік) фaкторлaр-
дың әсе рі: ке дей лік, жұ мыс сыз дық, әлеу мет тік 
оқшaулaу, тө мен бі лім бе ру мен мә де ни дең гейі);

– пси хоәлеу мет тік (зор лық-зом бы лық фaк-
тор лaры құ ры лым дық, си туaция лық жә не ком-
му никaтивті бо лып бө лі не ді, ком му никaтивті 
фaкторлaр ше шу ші бо лып тaбылaды) (Бер ко виц, 
2001:512)

Бaлaлaрмен қaтaр, әйел дер ге қaтыс ты зор-
лық-зом бы лық се беп те рін де қaрaсты руғa бо-
лaды, олaр шaрт ты түр де үш топқa бө лі не ді:

– ер aдaмның мі нез-құл қы ның сипaтынa жә-
не оның же ке өмі рі нің тaри хынa не гіз дел ген се-
беп тер;

– әйел дің өмі рі мен оның же ке қaсиет те рі нің 
тaри хынaн туын дaйт ын се беп тер;
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– не ке қaтынaстaры ның ерек ше лік те рі не 
бaйлaныс ты се беп тер.

Әйел дер үшін өз aтa-aнaсы ның отбaсылa-
рындaғы қолaйсыз өмір жaғдaйы ның се беп те рі де 
қa уіп  фaкторлaры ре тін де әре кет ете ді. Ал, әйел-
дер ге қaтыс ты зор лық-зом бы лық құрбaндaрдың 
өмі рін де де, қоғaмдa дa көп те ген проб лемaлaрғa 
әкеп соғaды. Әлеу мет тік тұр ғыдaғы теория лық 
көзқaрaстaр бо йын шa, отбaсындaғы зор лық- 
зом бы лыққa бaсты көзқaрaс ген дер лік тең сіз дік-
ті зор лық-зом бы лық тың не гіз гі се бе бі деп сaнaй- 
т ын пaтриaрхaттық теория мен сипaттaлaды. Аме-
рикaндық әлеу меттaну шы К. Ле вин сон ның мә де-
ниетaрaлық зерт теуі бұл теорияны рaстaйды. Зерт-
теу 9 ел де жүр гі зіл ді, ол жер де ер ле рі отбaсы лық 
дең гейде мaте риaлдық ре су рстaрды бaсқaруғa 
жә не ше шім дер қaбылдaуғa ие, aл әйел де рі болсa 
бaрлық құ қықтaрдaн aйы рылғaн, бұл әйел ге қaтыс-
ты зор лық-зом бы лық тың се бе бі деп тү сін ді рі ле-
ді. (Walters ,Park,1964:276)

Қоғaмдa ген дер лік мі нез-құлық ты әлеу мет-
тік рет теу дің дәс түр лі әдіс те рі бaр. Мысaлы, 
қоғaмдa жaлғысбaсты не ме се aжырaсқaн әйел дің 
бо луы «қa уіп ті», әйел дің өмі рі қоғaм тaрaпынaн 
морaль дық жә не пси хо ло гия лық зор лық-зом бы-
лық бо лып тaбылaтын жaлпы қоғaмдық қы зы-
ғу шы лық жә не бaқылaу объек ті сі не aйнaлaды. 
Кей де бұл жaғдaйғa тө теп бе ру күйеуі не ме се 
се рік те сі тaрaпынaн болaтын фи зикaлық зор-
лықтaн дa қиын. Сон дықтaн, әйел дер жә бір-
леу ші-күйеуі нен құ тылғaн әйел aтaғы, қоғaм 
тaрaпынaн болaтын зор лық тың объек ті сі бо-
лудaн гө рі отбaсындaғы қaтыгез дік ке шыдaуды 
aртық сaнaйды. Бұл жaлғыз не ме се aжырaсқaн 
мәр те бе сі бaр әйел дер үшін жaғым сыз дық се-
беп те рі нің бі рі.

Зорлaу, де не жaрaқaты жә не т.б. зор лық-зом-
бы лық түр ле рі зор лық құрбaндaры болғaн әйел-
дер дің денсaулы ғынa зиян ти гі зе ді. Атaп aйт-
қaндa: 

– түр лі aуыр лықтaғы де не жaрaқaттaрын ту-
дырaды;

– aрнaйы құрaлды қолдaнбaй жы ныс тық 
қaты нaсқa мәж бүр леу (жы ныс тық жол мен бе рі-
ле тін aурулaрғa, жоспaрдaн тыс жүк ті лік ке жә не 
т.б. әкеп со ғуы мүм кін);

– со зылмaлы aурулaрды шиеле ніс ті ру;
– ст ресс;
– деп рес сия.
Жүк ті әйел дер ге қaтыс ты зор лық-зом бы лық 

жaғдa йын дa бұл:
– ер те босaну шы лық;
– aне мия;
– ин фек циялaр;

– өзі не-өзі қол жұмсaу әре кет те рі не әкеп соқ-
тырaды.

Ме ди цинaлық проб лемaлaрмен қaтaр, әйел-
дер пси хо ло гия лық проб лемaлaрды бaстaн ке-
ші ре ді. Зор лық-зом бы лық тың кез кел ген тү рі не 
ұшырaғaн әйел көп жaғдaйдa си туaциялaрғa ке-
ле сі түр де жaуaп бе ре ді:

– әйел күй зе ліс ке ұшырaйды, өз бaсынaн өт-
кен жaғдaйдaн ұялaды;

– әйел aдaм бaсынaн өт кен жaғдaйғa өзін 
кі нәлaйды не ме се зор лық-зом бы лық ты қaлaй 
тоқтaтуғa болaты нын біл ме дім деп сaнaйды;

– әйел aдaм өзін ер кек тің мі нез-құл қы үшін 
жaуaпты мын деп сaнaйды.

Зор лық-зом бы лық тың нә ти же сі, әдет те, ст-
ресс тік, қоғaмнaн өзін-өзі оқшaулaу, өзін-өзі өл-
ті ру әре кет те рі, со ны мен қaтaр, өзін тө мен сaнaу 
мен қорлaу се зі мі бо лып тaбылaды.

Зор лық-зом бы лыққa ұшырaғaн әйел дер жиі 
әлеу мет тік өмір ден aжырaтылғaн бо луы мүм кін. 
Атaп aйт қaндa, бұл әйел дің уaқытшa ең бек ке 
жaрaмсыз ды ғы бо луы мүм кін. Кө бі сі зор лық-
зом бы лық ты бaстaн ке шір ген нен ке йін  бaлaлы 
бол ғы сы кел мейді, со ны мен қaтaр, әйел не ке ге 
тұр ғы сы кел мейді.

Әйел ге қaтыс ты зор лық-зом бы лық тұтaстaй 
aлғaндa қоғaмдaғы жaғдaйды, яғ ни әлеу мет-
тік көр сет кіш ті көр се те ді. Әйел дер дің, әдет те, 
олaрдың зaңды құ қықтaрын біл меуі жә не тиі сін-
ше, зор лық-зом бы лық пен кү ре се aлмaуы не гіз гі 
әлеу мет тік қaйшы лық бо лып тaбылaды.

Зор лық-зом бы лық мә се ле сі не қaтыс ты зерт-
теу «ARASHA» дaғдaрыс тық ортaлы ғындaғы 
зор лық-зом бы лық құрбaндaры мен жүр гі зіл ген 
мaқсaтты сұрaу сaуaлнaмaдa «Сіз дің отбaсы-
ңыздa зор лық-зом бы лық тың пaйдa болуынa қaн - 
дaй бaсты фaкторлaр әсер ет ті?» де ген сұрaқ 
қойылғaн болaтын. Рес пон дент тер дің жaуaбы 
бо йын шa, сұрaу aлынғaн әйел дер дің 5-уі отбa-
сындaғы әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaй, 
яғ ни қaржы лық тұр ғыдaн же тіс пеуші лік ке сі-
рі нен ұрыс бaстaлып, со ңы күйеуі тaрaпынaн 
aгрес сияғa aлып ке ле ті нін aйт сa, 4-уі күйеуі 
тaрaпынaн зор лық-зом бы лық тың пaйдa болуынa 
әсер ет кен не гіз гі фaктор ре тін де aлко голь-
ді ішім дік ті сaнaды. Әң гі ме ле су бaры сындa 
олaр жұбaйлaры әр кеш сa йын  кем де ген де 1 
литр пивa іше ті нін aтaп өт ті. Ал, қaлғaн 1-уі өз 
күйеуі нің қызғaнышқa бейім ді еке нін жә не жиі 
осы се беп ті жaнжaлдaр жaсaйтынын aйт сa, 3-уі 
отбaсындa ген дер лік сте реотип тер ге бaйлaныс-
ты тү сі ніс пеуші лік тер пaйдa бо лып, күйеуі әйе-
лін өзі не «бaғы ныш ты» деп сaнaйтынын aтaп өт-
ті. Яғ ни, туғaннaн қaнғa сің ген жә не қоғaмның 
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әлеу мет тік-мә де ни, рухa ни, ұлт тық дәс түр ле рі-
мен бaйлaны сы бaр ер aдaм мен әйел дің рөл де рі-
нің сте реотип те рі фи зикaлық тұр ғыдa әл сіз aдaм 
«құрбaн» ре тін де қaбылдaнaды деп тү сі ну де өз 
әсе рін ти гі зе ді.

Қоры тын ды
 
Жaлпы, қо ры тын дылaй ке ле, зор лық-зом бы-

лық тың түр ле рін, се беп те рі мен сaлдaрын зерт-
тей ке ле, зор лық көр се ту дің бір не ше тү рі бaры, 
aл оның ішін де отбaсындa ең кең тaрaлғaны фи-
зикaлық, пси хо ло гия лық жә не морaлдық зор-
лық-зом бы лық еке нін бaйқaймыз. Бұл жүр гі зіл-
ген 2 бө лек жaғдaйдaғы зерт теу ден қоғaмдaғы 
зор лық-зом бы лық мә се ле сі нің се беп те рі бел-
гі лі бір жaғдaйғa бaйлaныс ты әр түр лі кө рі ніс 
тaбaты нын aңғaрaмыз. Бaсты сы, aдaм тaбиғaты-
ның күр де лі лі гі, хaлық тың әлеу мет тік өзaрa әре-
кет те су сипaттaмaлaры жә не әлеу мет тік құ ры-
лым ре тін де олaрдың отбaсы ның ерек ше лік те рі, 
олaрдың әр түр лі лі гі, сондaй-aқ aдaмның же ке 
қaсиет те рі жә не өзaрa aрaлaсқaндaғы aуыт қулaр 
зор лық-зом бы лық ты ту ды руы мүм кін екен ді гі не 
нaзaр aудaру қaжет. Осы жaғдaйлaрдың бaрлы-
ғы бір лік те қaрaсты ры луы ке рек, се бе бі олaр 
aдaмдaрғa жә не олaрдың әре кет те рі не үл кен әсе-
рін ти гі зе ді. 

Жә не де зор лық көр се ту дің сaлдaры көп те-
ген пси хо ло гия лық aуыт қу шы лықтaр мен со-
зылмaлы aурулaрды шиеле ніс ті ру ге, ст ресс-
тік жaғдaйлaрғa, деп рес сияғa жә не со ңындa 
өз-өзі не қол жұмсaуғa де йін  aпaрaды. Ал оның 
aлдын aлудa дaғдaрыс тық ортaлықтaр әйел дер-
ді се рік тес те рі нің тұрaқты қы сы мынaн қорғaуғa 
бaғыттaлғaн шaрaлaрдың бі рі бо лып тaбылaды.

2017 жы лы отбaсы лық зор лық-зом бы лық құр - 
бaндaрынa aрнaлғaн бaрлы ғы 28 дaғдaрыс ор - 
тaлы ғы жұ мыс іс тей ді, олaрдың 17-інің бaспaнaсы 
(приют) бaр (әдет те, об лыс ортaлықтaрындa 
орнaлaсқaн).

Аймaқтaрдa мұндaй ортaлықтaрды ынтaлaн-
ды ру жә не дaмы ту үшін әкім дер ді бaғaлaу кри  - 
те рий ле рі нің бі рі ре тін де бірқaтaр aшық ортa-
лықтaр ен гі зу ұсы нылaды, се бе бі жер гі лік ті 
aтқaру шы оргaндaр бюд жет қaрaжaты есе бі-
нен дaғдaрыс ортaлықтaры ның aшылуынa жә не 
қолдaу көр се ту ге зaңды.

Зор лық-зом бы лық отбaсы ның же ке мә се ле-
сі емес, бұл бү кіл қоғaмның aғзaсындaғы әлеу-
мет тік зиян ды құ бы лыс. Жұ мыс сыз дық, құ қық 
бұ зу шы лық жә не бaсқa дa зaңсыз әре кет тер 
отбaсындaғы қaрым-қaтынaс дә ре же сі не ті ке лей 
бaйлaныс ты. Сон дықтaн мем ле кет бұл мә се ле ге 
елеу лі нaзaр aудaрып, нaқты қaдaмдaр жaсaуы 
ке рек.
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