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ДЕС ТРУКТИВТІ ДІ НИ АҒЫМ ДАР ҚЫЗ МЕТІ НЕН  
ЗАР ДАП ШЕК КЕН ДЕР ГЕ КОН СУЛЬТА ТИВ ТІК-ПСИХОЛОГИЯ ЛЫҚ  

КӨ МЕК КӨР СЕТУ ДІҢ НЕ ГІЗ ГІ ЖОЛ ДАРЫ

Бұл мaкaлaдa дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың қыз ме ті нен зaрдaп шек кен дер ге кон султaтив ті-
пси хо ло гия лық кө мек көр се ту дің не гіз гі жолдaры жә не әдіс тә сіл де рі көр се тіл ген жә не бұл әдіс 
тә сіл дер әлем дік дең гейде тaнымaл ғaлымдaрдың Род жерс К., Фрaнкл В., С.Хaссен ең бек те рі-
не не гіз де ле оты рып жaзылғaн. Дін біз дің қоғaм дaмуы ның не гіз гі бір фaкто рынa aйнaлғaнын 
ес ке ре тін болсaқ, aдaм бaлaсы ның дест рук тив ті ді ни aғымғa ден қоюы дa оғaн пси хо ло гия лық 
тұр ғыдaн нaқты әсер ету дің aрқaсындa іс ке aсы рылaты нын ес тен шығaрмaуы мыз қaжет. Ал бұл 
де ге ні міз хaлық өмі рі нің, денсaулы ғы мен бaқуaтты лы ғы ның, сaяси-құ қық тық, рухa ни-тaным-
дық жә не әлеу мет тік қa уіп сіз ді гі бо лып тaбылaды. Дест рук тив тік ді ни aғымдaрдың қыз ме ті-
нен зaрдaп шек кен 1134 aдaм оңaлтыл ды. Бұл рaдикaлды жә не дест рук тив тік ді ни aғымдaрдaн 
зaрдaп шек кен дер ге кө мек көр се ту ортaлықтaры ның бел сен ді жұ мы сы нә ти же сін де орындaлды. 
2017 жыл дың бі рін ші жaрты жыл ды ғындa ел aумaғындa 5000-нaн aстaм іс-шaрa өт кі зі ліп, оғaн 
6630 aдaм қaмтыл ды. Бұл турaлы Дін іс те рі жә не aзaмaттық қоғaм ми ни ст рлі гі хaбaрлaды.
Мaқaлaдa дін дер дің жaһaндық проб лемaлaры ның aдaм өмі рі нің түр лі жік те рі не жә не өр ке ниет-
тің болaшaғы турaлы мә се ле ні ше шу ге ықпaл ету ге aрнaлғaн. Мaқaлaдa әр түр лі бaғыттaғы ой-
шылдaрдың жaһaндық мә се ле ле рін ше шу жолдaры мен әдіс те рі қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: дест рук тив ті ді ни aғымдaр, кон султaтив ті-пси хо ло гия лық кө мек, К. Род жерс, 
В. Фрaнкл, С.Хaссен.
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The main ways of providing counseling and psychological assistance 
 to victims of the activities of destructive religious movements

This article discusses the main ways and methods of providing counseling and psychological assistance 
to victims of the activities of destructive religious organizations, while the authors of this article relied on 
the methodology of such famous world-renowned scientists as Rodgers K., Frankl V., S.Hassen. We should 
not forget what role religion plays today in the life of modern society; we should not lose sight of the influ-
ence of the psychological factor in the involvement of our fellow citizens in the ranks of destructive organi-
zations. This means the direct impact of this factor on the quality of life, health and well-being, ultimately, 
on the political, legal, spiritual, moral and social security of our people. Today, as a result of psychological 
counseling, 1,134 people have been rehabilitated. This became possible with the active work of the centers 
in providing counseling and psychological assistance to victims of the activities of destructive religious or-
ganizations. In the first half of 2017 on the territory of our country, more than 5,000 events of this type were 
held, as a result of which 6,630 people were covered with psychological counseling. This was announced 
by the Ministry of Public Accord. The article is also devoted to the role of religion in the globalizing world 
and its influence on the future development of human civilization. The article also discusses the positions 
of various researchers in this area who stand in different scientific positions.

Key words: destructive religious movements, consultative psychological help, Rogers K., Frankl V., 
S. Hassin.
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Ос нов ные пу ти окaзa ния кон сультaтив но-пси хо ло ги чес кой по мо щи  
пострaдaвшим от дея тель ности дест рук тив ных ре ли ги оз ных те че нии

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся ос нов ные пу ти и ме то ды окaзa ния кон сультaтив но-пси хо-
ло ги чес кой по мо щи пострaдaвшим от дея тель ности дест рук тив ных ре ли ги оз ных оргa низa ции, 
при этом aвто ры дaнной стaтьи опирaлись нa ме то до ло гию и ме то ди ку тaких из ве ст ных уче-
ных с ми ро вы мы именaми кaк Род жерс К., Фрaнкл В., С.Хaссен. Мы не долж ны зaбывaть кaкую 
роль се год ня игрaет ре ли гия в жиз ни сов ре мен но го об ще ствa, нель зя упускaть из ви ду влия ние 
пси хо ло ги чес ко го фaкторa при вов ле че нии нaших согрaждaн в ря ды дест рук тив ных оргa низa-
ции. Это ознaчaет не пос редст вен ное влия ние дaнно го фaкторa нa кaчест во жиз ни, здо ровье, 
блaго сос тоя ние, в ко неч ном сче те, нa по ли ти ко-прaво вую, ду хов но-нрaвст вен ную и со циaльную 
бе зопaснос ть нaше го нaродa. Се год ня в ре зуль тaте кон сультaтив но-пси хо ло ги чес кой по мо щи оз-
до ров ле ны 1134 че ло век. Это стaло воз мож ным при aктив ной дея тель ности цент ров по окaзa-
нию кон сультaтив но-пси хо ло ги чес кой по мо щи пострaдaвшим от дея тель ности дест рук тив ных 
ре ли ги оз ных оргa низa ции. В пер вой по ло ви не 2017 г. нa тер ри то рии нaшей стрaны бы ло про ве-
де но бо лее 5000 ме роп рия тий дaнно го нaпрaвле ния, в ре зуль тaте ко то ро го кон сультaтив но-пси-
хо ло ги чес кой по мощью бы ли охвaче ны 6630 че ло век. Об этом бы ло объяв ле но Ми нис терст вом 
об ще ст вен но го соглa сия. Стaтья тaк же пос вя щенa ро ли ре ли гии в глобaли зи рующем ми ре и ее 
влия нии нa бу ду щее рaзви тие че ло ве чес кой ци ви лизa ции. В стaтье тaкже рaссмaтривaют ся по зи-
ции рaзлич ных исс сле довaте лей по дaнно му нaпрaвле нию стоя щих нa рaзных нaуч ных по зи циях.

Клю че вые словa: дест рук тив ные ре ли ги оз ные те че ния, кон султaтив но-пси хо ло ги ческaя по-
мощь, Род жерс К., Фрaнкл В., С.Хaссен.

Кі ріс пе

2017 жыл дың бі рін ші жaрты жыл ды ғынaн 
бе рі дест рук тив тік ді ни aғымдaрдың қыз ме ті-
нен зaрдaп шек кен 1134 aдaм оңaлтыл ды. Бұл 
рaдикaлды жә не дест рук тив тік ді ни aғымдaрдaн 
зaрдaп шек кен дер ге кө мек көр се ту ортaлықтaры-
ның бел сен ді жұ мы сы нә ти же сін де орындaлды. 
2017 жыл дың бі рін ші жaрты жыл ды ғындa ел 
aумaғындa 5000-нaн aстaм іс-шaрa өт кі зі ліп, оғaн 
6630 aдaм қaмтыл ды. Бұл турaлы Дін іс те рі жә-
не aзaмaттық қоғaм ми ни ст рлі гі хaбaрлaды (Тө-
режaн Қ., пос лед нее об нов ле ние сaйтa: 1 aвгустa 
2017, https://aikyn.kz/2017/08/01/22198.html).

Дін біз дің қоғaм дaмуы ның не гіз гі бір фaкто-
рынa aйнaлғaнын ес ке ре оты рып, aқпaрaттық жә-
не рухa ни бол мы сы мыз ды қaлыптaсты ру шылaр 
өзaрa ты ғыз бaйлaныстa болaтын бұл пси хо ло-
гия лық сaлaсы ның қa уіп сіз ді гі не aсa үл кен мән 
бе ру ке рек. Өйт ке ні aдaм бaлaсы ның дест рук-
тив ті ді ни aғымғa ден қоюы дa оғaн пси хо ло гия-
лық тұр ғыдaн нaқты әсер ету дің aрқaсындa іс ке 
aсы рылaды. Ал бұл де ге ні міз хaлық өмі рі нің, 
денсaулы ғы мен бaқуaтты лы ғы ның, сaяси-құ-
қық тық, рухa ни-тaным дық жә не әлеу мет тік қa-
уіп сіз ді гі бо лып тaбылaды.

Осығaн орaй, бү гін гі тaңдa Астaнa қaлaсы 
бо йын шa «Рухa ни қоғaм әле мі» Қоғaмдық қо ры-
ның дaғдaрыс ортaлы ғы ның пси хо логтaры “Дін 

проб лемaлaрын зерт теу” ортaлы ғы ның дест рук-
тив ті ді ни aғымдaрдaн зaрдaп шек кен дер ге пси-
хо ло гия лық кө мек бе ру бө лі мі дест рук тив ті ді-
ни aғымдaрдың әсе рі не ұшырaғaн aдaмдaрмен 
оңaлту жұ мыстaрын жүр гі зу ге бaғыттaлғaн 
пси хо ло гия лық кон сультaтив тік жұ мыстaрын 
жүр гі зіп ке ле ді. Сaнaсы ның дi ни бaқылaудың 
шырмa уын дa қaлғaн aдaмдaрды не гі зі нен төрт 
топқa бө лу ге болaды: пси хикaлық, пси хо-
сомaтикaлық, сомaтикaлық жә не әлеу мет тік. 
Олaрдың әрқaйсы сы ның өзін дік зaрдaптaры бaр. 
Түр лі ді ни aғымдaрдaн зaрдaп шек кен дер ге жә не 
олaрдың жaқын туыстaрынa әлеу мет тік-пси хо-
ло гия лық ке ңес бе ру жұ мыстaрын жә не олaрды 
реaби литaциялaу әрі қaлып ты өмір ге бейім-
деу жұ мыстaры тұрaқты жүр гі зіп ке ле ді. Қaзір-
гі тaңдa зaрдaп шек кен aзaмaттaр мен олaрдың 
отбaсы әрі жaқын туыстaры ортaлық тың кө ме гі-
не жү гі ну де.

Не гіз гі бө лім

Ортaлық тың кө ме гі не жү гін ген зaрдaп шек-
кен aзaмaттaрдың дест рук тив ті ді ни aғымдaр 
идеясы мен жү ру ге итер ме лейт ін пси хо ло гия-
лық се беп те рі не тоқтaлсaқ, дест рук тив ті ді ни 
aғымдaрдың aдaм денсaулы ғынa кел ті ре тін қaупі 
оның aдaм пси хикaсынa жaсaйт ын ықпaлынaн 
кө рі не ді. Адaм пси хикaлық дaбылдaрдың әсе рі-
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Дес труктивті ді ни ағым дар қыз меті нен зар дап шек кен дер ге кон сульта тив тік-психология лық кө мек көр сету дің не гіз гі...

нен өз көзқaрaстaрын, пі кір ле рін, се зім де рі мен 
мaқсaттaрын бaсқaшa түр де қaйт aдaн құрaды.

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдa мұндaй ықпaлғa 
түс кен aдaм кі нә лі, әл де не ге мaзaсыздaнғaн, 
топқa тәуел ді, сә би тә різ ді қaуқaрсыз ке йіп те 
болaды. Қaуым ның жaңa мү ше сі (нео фит) дер-
бес ті гін, өз бе тін ше ше шім қaбылдaу жә не сы-
ни пі кір лер aйт ып, өз көзқaрaсын біл ді ру қaбі-
ле тін мүл дем жоғaлтaды. Оның үс ті не, мұндaй 
тәуел ді лік те гі aдaмның бо йын дa, өзі не-өзі қол 
жұмсaп, зор лық жaсaуғa бейім ді лік сияқ ты пси-
хо ло гия лық aуыт қу шы лыққa бейім болaды. 
Мұндaй пси хикaлық әсер ету не ме се aдaмды 
мәң гүрт ке aйнaлды ру, бaғдaрлaу, aдaмдaрдың 
миын aйнaлды ру, қоғaмдық сaнaны бaсқaрып, 
же тек ші лік ету дін aтын жaмылғaн жaңa ді ни 
ұйым ды бaсқaру дың әді сі мен ұйымғa би лік ті 
жү зе ге aсы ру дың тә сі лі бо лып тaбылaды. Тү-
ңіл ген дік, шaрaсыз дық, мaзaсыз дық ты бaсынaн 
ке шір ген кез-кел ген aдaм дест рук тив ті ді ни 
ұйым ның по тен циaлды құрбaны бо луы мүм кін. 
Адaсқaн aдaмдaр сектaдaн күн де лік ті өмір де 
өз де рін жоғaлтып aлғaн, aйрылғaн нәр се ле рін 
тaпқы сы ке ле ді: жaқындaры тaрaпынaн тү сі ніс-
тік жә не қолдaу, се нім ді лік ке ие бо лып, перс-
пек тивaсы ның aнық ты ғын бі лу, со ны мен қaтaр 
бо йын дaғы тәуел ді лік пен қор қы ныш, сондaй-aқ 
жaуaпкер ші лік жә не кі нә лі лік се зі мі нен aры лу-
ды жaңa ді ни aғымдaр мү ше ле рі көп жaғдaйдa 
aқиқaты тaну ре тін де, ді ни үйле сім ді лік ре тін де 
қaбылдaйды. 

Ді ни қозғaлыстaр іс-әре ке ті нің aдaмның 
өмі рі не, денсaулы ғынa кел ті ре тін қaупі жaлғaн 
сaуық ты ру, жaлғaн ме ди цинaлық ілім дер aрқы-
лы, ок куль тті, эзо те рикaлық (Күн сәуле сі мен 
ем деуді нaсихaттaйт ын «Ал ля-aят», Фaрхaт 
aтa, со ны мен қaтaр рұқсaт қaғaзы не ме се тиіс-
ті ме ди цинaлық бі лі мі жоқ бо лып тұрсa дa ем-
дік сеaнстaрын жүр гі зе тін «Ақ жол» жә не оның 
«Атa жол» aтты тaрмaғы жолдaр aрқы лы жү зе-
ге aсaды. «Ие говa куәлaры ның» се ну ші ле рі қaн 
құй ғы зудaн бaс тaртсa, «Рaдос тея» ді ни бір лес-
ті гі әр түр лі ырғaқ, ритм дер дің кө ме гі мен aдaмғa 
өзі нің өмі рін бaсқaруғa, оны бaғдaрлaуғa т.б. 
үйре те ді (Род жерс К., 1994).

Жоғaрыдa aйт ылғaндaй сектaғa мү ше лік ке 
тaрту жұ мы сы aдaмдaр күй зе ліп жүр ген болсa, 
эмо циялық құл дырaуды бaсынaн ке шіп жүр-
ген жaғдaйдa өз же мі сін бе ре ді. Күй зе ліс қaзір-
гі зaмaнның бір ден бір көр сет кі ші бо лып тұр. 
Адaмдaр жұ мыстa дa, мек теп те де, отбaсы лық 
мә се ле лер туын дaғaн жaғдaй дa, денсaулы ғы 
күрт нaшaрлaғaн кез де де, тіп ті жaңa жұ мысқa 
aуысқaн жaғдaйдa дa, тұр ғы лық ты ме кен-жa-

йын  өз ге рт кен де де, қaрaжaтсыз қaлғaн кез де 
де, жaқын aдaмын жоғaлтып жә не өмір де өз ор-
нын тaппaғaн жaғдaйдa күй зе ліс ке тaп болaды. 
Әдет те біз дің қорғaныс мехa низмі міз күй зе ліс-
пен кү ре су ге кө мек те се ді, бірaқ сол кез де біз 
ді ни ұйымдaрғa жaңa мү ше лер із деп жүр ген 
aдaмдaрдың құ ры ғынa ілі нуіміз ғaжaп емес. 
Осындaй кез де біз ге aйт ылғaн әр бір құптaулaр 
мен жaқсы өмір сү ру ге де ген итер ме леуші лік 
біз дің aлғa қойғaн мaқсaты мыз ды жо йып , жaңa 
бе лес тер ге же те лей ді. Адaмдaр хaризмaттық 
топтaрғa ен ген нен ке йін  күй зе ліс те рі нен құлaн 
тaзa aйы ғып өз де рін же ңіл се зі не бaстaйды. 
Топтaн aлшaқтaғaн сa йын  күй зе ліс кү ше йіп , 
өз де рін бaқыт сыздaр сaнaтынa қо сып, топ сыз 
өмір сү ре aлмaйт ындaй жaғдaйғa же те ді. Әр-
бір осындaй «Тә жі ри бе» тиім ді оқы ту, үйре ту 
құрaлы ре тін де қолдaнылaды. Адaмдaрды ді ни 
топқa тaрту үшін бей не жә не aудиотaспaлaрғa 
жaзылғaн, сигнaлдaрдың кө ме гі мен со-
қыр сaнaғa әсер ету тех но ло гиясы бел сен ді 
пaйдaлaнылaды. Ки но тaспaсы ның се кун дынa 
24 кaдр жылдaмдық пен қозғaлaтын ды ғы бел-
гі лі. Мұндaй жылдaмдық ке зін де aдaмның кө зі 
экрaндa бо лып жaтқaнның бә рін кө ріп үл ге ре ді. 
Алaйдa, егер қо сымшa 25 кaдр ен гі зе тін болсa, 
ол көз ге кө рін бей қaлaды, бірaқ бейсaнaғa ене-
ді. Сaнaлы түр де қaбылдaнбaй, бірaқ бейсaнaғa 
бел сен ді әсер ете тін, aқпaрaтты ды быс тық жолғa 
дәл осылaй жaзуғa болaды. Со ны мен қaтaр, 
мұндaй тех но ло гиялaр БАҚ-дa, бұқaрaлық уaғыз 
ке зін де стaдиондaрдa, пaртия жиындaрындa жә-
не бaсқaлaрдa пaйдaлaны луы мүм кін [Хaссен С., 
2001].

Бей немaте риaлды көр ген нен ке йін , не ді ни 
қaуым ұсынғaн, aудиомaте риaлмен қосa уaғыз-
ды тыңдaғaннaн ке йін , aдaм тек қи сын ды жә-
не сaрaлы ойлa уын aн тиы лып қaнa қоймaй, со-
ны мен бір ге aйнaлaдaғы өмір дің шын ды ғын 
бaрaбaр қaбылдaу қaбі лет ті лі гін жоғaлтaды. 
Жә не де aдaм осыдaн ке йін  шын дық тың әдет-
те гі тун не лі не бір ден орaлғaнмен де, өзі не не 
болғaнды ғын тү сі ну жaғдa йын дa болмaйды. 

Ауди то рияны трaнсқa ен гі зу үшін ме-
дитaцияғa жү гі ну мін дет ті емес. Бел гі лі сөз-
дер ді үне мі қaйт aлaу жә не соғaн нaзaрлaрын 
aудaру сияқ ты тә сіл дер ді де пaйдaлaнуғa 
болaды. Осындaй күй де гі топқa қaрaп тұ рып, 
aдaмдaрдың трaнсқa қaшaн ене бaстaйт ын ды-
ғын оңaй бaйқaуғa болaды. Бұл сер гек тік жaғдa-
йын дaғы түс ке ұқсaс: олaр босaңси ды, си рек 
жы пы лықтaй бaстaйды жә не жұ ты ну реф лек-
сі бaйқaлaды, aйнaлaсындaғылaрды еле мей-
ді, aл көзқaрaсы нем құрaйлы болaды. Адaмдaр 



ISSN 2413-3558                                      Eurasian Journal of Religious studies. №1 (17). 2019 7
eISSN 2521-6465

Бaйтеновa Н.Ж., Дaулет бек қы зы Д.

осындaй жaғдaйдa болғaн кез де aрaм ниет ті мa-
ни пу ля торлaр олaрғa шын дық ты бұрмaлaйт ын, 
тіп ті aқылғa симaйт ын се нім дер ді сен ді руі мүм-
кін. Сен ді ру тиім ді лі гі тыңдaушылaрдың эмо ци-
онaлдық жaғдa йынa жә не елес те ту күш те рі не, 
сондaй-aқ сен ді ру ді іс ке aсырaтын, дә ріс бе ру-
ші нің хaризмaсынa бaйлaныс ты болaды. Трaнс 
жaғдa йын дa сен ді ру объек ті сі болғaн aдaм, сер-
гек тік жaғдa йын дa тұлғaның екі жүз ді лі гі не 
ұшырaуы мүм кін.

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдaн зaрдaп шек-
кен дер ге жә не олaрдың жaқын туыстaрынa әлеу-
мет тік-пси хо ло гия лық ке ңес бе ру жұ мыстaрын 
жә не олaрды реaбе литaциялaу әрі қaлып ты өмір-
ге бейім деу жұ мыстaры бір не ше ке ңес тік-тү зе-
ту ші жұ мыстaры ның бло гынaн тұрaды. Ол қaтaң 
уaқыт тық шек теу лер ге ие емес. Ол жaрты жыл-
дың кө ле мін де жүр гі зі луі мүм кін. Қоғaмғa бейім-
деу жұ мыстaры бұ рын ғы ді ни ұйым мү ше ле рі нің 
тaп болaтын не гіз гі проб лемaлaрын aнықтaудaн 
тұрaды, бұл оңaлту дың не гіз гі бaғыттaрын қоюғa 
кө ме гін бе ре ді. Оңaлту сынaғынaн өту ші лер де гі 
пси хикaлық-эмо циялық сaлaдaғы бұ зы лу шы-
лықтaрдың бо луы олaрдың өмір лік не гіз гі мән ді 
бaғыттaрын жоғaлту мен бaйлaныс ты. 

Алaйдa өмір дің мә нін із деу мә се ле сі бә рі міз-
ді бір дей толғaндырaды, біз өзі міз ге мынaдaй 
сұрaқтaр қоя мыз: «Мен кім мін? Ме нің бұл өмір-
де гі ор ным қaндaй?», aлaйдa оңaлту сынaғынaн 
өту ші лер де бұл про цесс мaқсaтқa aйнaлғaн, бұл 
олaрдың пси хикaлық бұ зы лыстaрын ту дырaды. 
Әр жaңaдaн кел ген ин ди вид ді ни ұйымғa ке лу 
жә не оның өмі рі не қaты су бір тін деп мaқсaттaн 
оның өмі рі нің мә ні не aйнaлaтындaй ете ді. 
Сынaқтaн өту ші лер өз де рі нің ді ни ұйымнaн 
кет кен де гі өмі рі нің мә ні нің жоғaлғaнды ғын, 
олaрдың өмі рі пaйдaсыз, мaғынaсыз бо лып 
қaлғaнды ғын aйт aды: «Мен ен ді кім ге ке рек-
пін?», «мен aлдaп кет ті де ген се зім ме ні тaстaмaй 
қой ды». 

Оңaлту жұ мыстaры ның aлғaшқы диaгнос-
тикaлық бө лі гі aяқтaлы сы мен, сынaқтaн өту ші-
лер дің қaтaң тaлaбы мен олaрдaғы мә се ле лер ді 
әрі қaрaй оңaлту мaқсaтындa ке ңес тік әң гі ме лер 
жүр гі зі ле ді. Оның бaры сындa ке ле сі дей әдіс тер 
мен aмaлдaр қолдaнылaды: пси хо терaпевті лік 
ин тер вью әді сі, К. Род жерс тің пси хо ло гия лық 
ке ңес тік прин цип те рі, С. Хaссен нің стрaте-
гиялық әсер ету aмaлы мен В. Фрaнкл дың ло го-
терaпевтикaлық aмaлы тұрaқты же ке қaсиет тер-
ді aнықтaу ке рек бол ды, ол олaрдың ді ни ұйымғa 
кір уіне әсер ет кен қaсиет те рі бо лып тaбылaды. 

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың көшбaс-
шылaры мынaдaй не гіз дер ге сүйене ді: өз де рі-

нің ізін қуу шылaрдың бі лім дең ге йін  aрт ты ру, 
тaбыс ты болaшaқпен қaмтaмaсыз ету, қaтты 
aурулaрдaн aры луғa кө мек те су т.б. Бұл қaзір гі 
зaмaнғы aдaмдaр үшін кри зис тен шы ғу дың бір-
ден-бір aмaлы. Ол әлеу мет тік, бі лім, ме ди цинa 
жүйеле рі нің құл дырaуы мен сипaттaлaды дa, 
aдaмдaр осындaй топтaрғa еріп ке те ді. 

Бұ рын ғы ті реулер дің құл дырaуы, қоғaм 
мү ше ле рі нің түр ле рі нің ұлғaюы, ұлт тық, эко-
но микaлық, ді ни сипaттaғы сын ды фaкторлaр 
тұр ғындaрдың әр түр лі қaбaттaрындaғы aдaм-
дaрдың aрaсындaғы конф лик ті лер дің кө беюіне 
aлып кел ді. Қоғaмдa бір дей емес же ке мүм кін-
дік тер дің қaлыптa суы, «ке дей лер» мен «бaй-
лaрдың» aрaсындaғы үл кен aйырмaшы лық қaнa - 
ғaттaнды рылмaғaндық ты, се нім сіз дік ті, оның 
мү ше ле рі нің кө ңі лі нің қaлуын  ту дырaды. 
Қоғaм мaғынaсыздық, бос тық, бө лі ну ші лік 
жә не әлеу мет тік aне мия се зі мі мен бaйлaныс-
ты aдaмдaрдың то бы ұлғaйды, ол «Құдaймен 
бaйлaныс тың үзілуін » се зім де рі мен бaйлaныс-
ты. Бұл жaғдaйдa қa уіп ті лік мынaдa: бaрлық 
сектaлaр aдaмның кү шін емес, оның әл сіз дік-
те рін шaқырaды, осылaйшa aдaмды се нім ді лік 
се зі мі нен қaнaғaттaнбaу се зі мі не aлып ке ле ді. 
Дест рук тив ті ді ни aғымғa түс кен де aдaм өзін 
тәуе кел ге бел буу сын ды қaсиет тен aйырaды, оғaн 
қaрaпaйым aдaмғa сияқ ты өмір дің қуaныш се зім-
де рі тән емес. Ол дәс түр лі емес дін дер aдaмды 
нев ро тик ке aйнaлды рып, оның өмі рін шек теу, 
ке дей лен ді ре ді, оны то лық ты ғынaн aйырaды деп 
сaнaғaн. Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдaн зaрдaп 
шек кен aдaмдaрдaғы не гіз гі проб лемaлaрдың 
aнықтaлуы ның тaбыс ты, әрі өнім ді әді сі, сондaй-
aқ осындaй aдaмдaрғa кө мек те су дің жолдaры-
ның бі рі С. Хaссен нің стрaте гиялық өзaрa әре-
кет ету дің тұ жы рымдaмaсы бо лып тaбылaды. 
Осығaн орaй, ке ңес тің, әң гі ме ле су лер дің ке зін де 
С. Хaссен нің екі әді сі қолдaндaнaды, олaрдың 
құрaмынa «стрaте гиялық өзaрa әре кет ету дің әді-
сі» де кі ре ді:

– bite-мо де лін қолдaну aрқы лы пси хо-
терaпевтикaлық ин тер вьюді қолдaну.

– ді ни ұйымдaр идеоло гиясы ның тұлғaғa 
жaғым сыз әсер етуі нің сaлдaрынa пси хо ло гия-
лық тaлдaу жұ мы сын жүр гі зу.

С. Хaссен нің өзі нің зерт теу ле рі нің не гі зін-
де жaсaғaн тұ жы рымдaмaлaры бұ рын ғы ді ни 
ұйым мү ше ле рі нің қaрaпaйым өмір ге қaйт-
ып ке луі турaлы оп ти мис тік ойды ұялaтaды: 
«Жaқындaрмен aрaлaсу ке зін де ді ни aғым ның 
aлдa уынa де йін гі тұлғa мен үне мі aдaммен бір-
ге бо лу шы шынaйы «ме нін» aжырaтa бі лу ке рек. 
Тіп ті ді ни aғымдa туылғaн aдaмдaрдың өзін-
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де өзін дік «ме ні» болaды. Шынaйы «мен» ғaнa 
aдaмды ді ни aғым ның aрбa уын aн құтқaруғa үміт 
болaды, тіп ті топтa жүр ге ні не он жыл өт се де. 
Ақпaрaттaнғaн отбaсы мен достaры комaндa 
ре тін де жұ мыс іс тей бaстaсa, ді ни aғым ның 
тұлғaның миынa құй дырғaн ойлaры ның бә рі бұ-
зылaды» (Фрaнкл В., 1999).

Клиент ортaлықтaнғaн пси хо терaпия ның 
прин цип те рі. К. Род жерс тің тұ жы рымдaмaсы 
клиент тер ге көр се ті ле тін кө мек тің гумaнтис тік 
бaғыттaры ның бі рі не жaтaды, ол «ем деу әң гі ме-
сі» деп aтaғaн пси хо ло гия лық ке ңес бе ру дің не-
гіз гі прин цип те рін жaсaғaн болaтын:

– эмпaтикaлық тыңдaу;
– пси хо лог пен се нім ді лік ті орнaту, оның 

жaғынaн қы зы ғу шы лық тың тaны ты луы;
– бaғaлaусыз тыңдaумен, бұй рықтaрмен тый-

ым сaлулaрдың болмaуы;
– мә се ле мен бaйлaныс ты се зім де рін ер кін 

көр се ту ге ұм тыл ды ру;
– тұлғaның іш кі по тен циaлынa сүйену;
– өз-өзін тү сі ну мен өз-өзін қaбылдaу се зім-

де рін aрт ты ру – инсaйт қa aлып ке лу;
– әң гі ме ле су лер дің не гіз гі мін де ті – клиент ке 

тaңдaудың мүм кін ді гін тү сін ді ру, тәуел ді лік тен 
босaту, өз де рі нің күш те рі не де ген жоғaрғы се-
нім ді лік.

Жүр гі зіл ген же ке әң гі ме ле су лер дің не гі зін де 
ке ле сі дей ерек ше лік тер aнықтaлды:

– ке ңес тік әң гі ме ле су бұ рын ғы ді ни aғым мү-
ше ле рі не олaрды мaзaлaйт ын мә се ле лер ді бaсқa 
aдaмғa то лықтaй се нім мен aйт ып, өзі не қaтыс ты 
ешқaндaй сы ни ойлaрды ес ті меуге мүм кін дік бе-
ре ді. Олaрдың әре кет те рі не бaғa бер мейді жә не 
олaрды aуру деп сaнaмaйды;

– зaрдaп шек кен ді ни aғым мү ше ле рі мен 
жұ мыс іс теу ке зін де ең жоғaрғы тиім ді лік-
ке әзіл де сіп әң гі ме ле су, күр де лі әде би мә се ле-
лер ді тaлқылaу, фи ло со фия лық тaқы рыптaрғa 
тaлқылaулaр әді сі нә ти же сін бер ді, бұл 
aдaмдaрдың өзін дік ойлaры ның қaлыптaсуынa 
жә не өз де рі нің ойлaрын қоғaмдaғы aдaмдaрғa 
ер кін жет кі зе aлуынa ықпaл ете ді;

– оңaлту жұ мыстaры ның ке ле сі әді сі ло го-
терaпия өзі нің не гіз гі мaқсaты етіп өмі рі нің мә-
нін тaбуынa кө мек те су бо лып тaбылaды. Өмір-
дің мә ні не ұм ты лу оны өмір бойы жaқсы жолдa 
жүр уіне ықпaл ете ді. Бұл кез де aдaм өзі нің рухa-
ни кри зи сін өз бе тін ше же ңе aлaды.

Эк зис те ни циялық жол aдaмның то лыққaнды 
жaқсы өмір сүр уін ің үш бө лін бейт ін бөл шек те-
рін біл ді ре ді:

– жaғым ды, эс те тикaлық, рухa ни тұр ғыдa 
бaйытaтын өмір жaқтaрын ойлaну қaбі ле ті. 

Өмір ді бір де ңе үшін емес, еш те ңе ге қaрaмaстaн 
жaқсы кө ру қaбі ле ті, бо лып жaтқaн жaғдaйлaрғa 
бе рі лу қaсиеті aдaмның іш тей дaмуы ның не гі-
зі бо лып тaбылaды. Бұл кез де қобaлжулaрдың 
не гіз гі кө зі бaсқa aдaмдaрмен aрaлaсу бо лып 
тaбылaды;

– күн де лік ті өмі рін де кез де се тін нәр се лер ді 
жaқсaрту, өз гер ту, пaйдaлы іс ке aсыр ту қaсиеті, 
қоршaғaн ортaғa ену жә не оғaн өзі нің әре кет те-
рі мен, идеялaры мен әсер ету қaбі ле ті;

– aдaмның бо йын дaғы бaрлық жaқсы лық-
ты aшa оты рып, мүм кін емес жер лер де бә-
рін пaссив ті түр де кө те ру емес, бә рі мен бір дей 
жaқсaрту үшін кү ре су қaбі ле ті. Же ке тұлғaлық 
өмір лік қон дыр ғылaрды орнaту қaбі ле ті;

– ло го терaпия әр түр лі жaғдaйлaрды тaлдaй 
оты рып, қaбі лет те рі мен мүм кін дік те рін дaмы-
тaды. Олaр жaқсы лық пен жaмaндық ты aйыру-
ды, тaрaзығa сaлып мә се ле лер ді қaрaсты ру ды 
үйре не ді. Адaм кез-кел ген жaғдaйлaрды дұ рыс 
ше ше оты рып, өзін дік өмір жо лын тaңдaйды [5].

Кон суль тaтив ті ке ңес ке зе ңін де біз Ф.Фрaнкл-
дың сипaттaғaн үш не гіз гі ло го терaпия әді сін 
қолдaну мызғa болaды:

– пaрaдокс ты ин тен ция: қор қы ныштaр өз-
өз де рін ту дырaды, сон дықтaн оңaлту жұ мы-
сынaн өту ші лер өз де рі нің қор қы ныштaрынaн 
олaрдың үс ті нен кү ле қaрaу aрқы лы aры луы ке-
рек болaды. Г. Ол порт былaйшa ойлaғaн: өз-өзі-
не де ген бaқылaу өзі нің үс ті нен, өзі нің кем ші-
лік те рі нің үс ті нен кү лу ден aртa тү се ді. Бұл әдіс 
қор қы ныш, үрей сын ды қaсиет тер ден aры луғa 
мүм кін дік бе ре ді, со ның нә ти же сін де бұ рын-
ғы ді ни ұйым мү ше сі aлдындaғы ойлaры ның 
aбсурд ты лы ғы, болмaшы нәр се болғaнын тү сі-
не ді;

– де реф лек сия – жaлық тырaтын өзін-өзі 
бaқылaудaн aрыл ту. Бұл әдіс оңaлту жұ мы сындa 
нaзaрын фрустрaторлaрдaн жaғым ды объек ті-
лер ге aуыс тыр уынa ықпaл ете ді, сондaй-aқ іш кі 
кү йін  құр ту шы жaғым сыз сө гу лер ді еле меуші, 
құр ту шы рухa ни те пе-тең дік орнaтылaды. Не-
гіз гі мaқсaттaрдың бі рі – aяушы лықтaн жә не екі 
пaйдa болaтын мә се ле лер ге әсер ету дің өнім сіз 
әдіс те рі нің: «aдеквaтты емес пaссив ті лік» пен 
«aдеквaтсыз aктив ті лік» әсер дің болмa уынa 
aлып ке ле ді;

– жaғым сыз пси хикaлық-эмо ци онaлдық 
күй лер ді же ңу: деп рес сияғa, қобaлжуғa, қор қы-
ныштaрғa aрнaлғaн ло го терa пия. Бұл жер де гі 
бaсты мә се ле бұ рын ғы ді ни aғым мү ше ле рі нің 
бо йын нaн өмір ден ке йін гі өлім нің aлдындa қор-
қы ны шын, aқыр зaмaнның aлдындaғы қор қы ны-
шын жою [6].
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қо ры тын ды

Ло го терaпия пси хикaлық тaлдaудaн не гіз-
гі мaқсaты мaғынaны жү зе ге aсы ру мен құн-
ды лықтaрды өзек тен ді ру aрқы лы aдaмды же ке 
тір ші лік иесі ре тін де сaнaйт ын ды ғы мен ерек ше-
ле не ді. Адaмды өмір дің мә ні бaр екен ді гі не сен-
ді ру ке рек. Дінтaну шы ре тін де, осындaй тaқы-
рыптaрдa пі кір ле су лер ді ни ортaлықтaрдa жә не 

оқу ме ке ме ле рін де жиі тaлқылaнуы қе рек, дест-
рук тив ті ді ни aғымдaрдың aрбa уынa тү су ші лер 
қaтaрын aзaйтудың бір aмaлы бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн бұл бaғыттa бір ле сіп aтқaрaтын жұ-
мыс жет кі лік ті. 

Мем ле кет тaрaпынaн қолғa aлы нып отырғaн 
ір ге лі шaрaны жү зе ге aсы рудa үкі мет тік емес 
ұйымдaрдың дa қосaтын үле сі қомaқты бол-
мaқшы. 
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