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Кіріспе  

 

Тұлға дамуындағы маңызды детерминанттың бірі – отбасы тәрбиесі болып 

табылатыны баршаға мәлім. Ата-ананың балаға деген қарым-қатынасы оның 

жеке-тұлғалық және мінез-құлықтарының қалыптасуына біршама әсер етеді. 

Баланың тұлғасы оның өмірі өтетін барлық қоғамдық қарым-қатынастарының 

әсерінен қалыптасады. Алайда, ата-ананың адамгершілік мәдениетінің деңгейі, 

олардың өмірлік жоспарлары мен мақсаттары, әлеуметтік байланыстары, 

отбасылық салт-дәстүрлер, осының барлығы жас тұлғаның дамуына 

айтарлықтай әсер етеді. Отбасында бала қоғамдағы қалыпты өмірге қажетті 

өзіндік нақты ұстанымдар, қоғам мақұлдайтын өз-өзін ұстай білу қабілеттерін 

қалыптастырады. Дәл осы отбасында баланың жеке-даралығы мен оның ішкі 

әлемі жоғары деңгейде байқалады. Ата-ананың балаға деген махаббаты оның 

өмірінің рухани және интеллектуалдық, эмоционалды аймағын байытуға 

көмектеседі.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Ақордадағы 

«Көктем шуағы» Қазақстан әйелдер қоғамымен кездесу барысында былай деді: 

«Адамдарға сен дұрыс тәрбиелеген бала керек, біз өз балаларымыздың тәрбиесі 

үшін жауаптымыз, біздің өмір сүретін барлық жақсы құндылықтарымызды: 

біздің достыққа деген ықыласымыз бен мейірімділігімізді алуына жағдай 

жасауымыз керек» [1].  

Елбасымыздың ойынша «Үлгілі отбасы» атағын тағайындауға болады, 

сондай-ақ, ана рөлінің маңыздылығын айқындай отыра, ол: «Мен ана күнін 

тағайындауды ұсынамын» – деді. Елбасымыз әйел адам тек отбасының 

ұйытқысы ғана емес, еліміздің тыныштығын сақтаушы екендігіне де назар 

аударды: «Елімізде батыс дәстүрін ұстанатындығына қарамастан, біздің 

қоғамымызда әйел адам тек – үй шаруасындағы адам ғана емес. Олар 

мемлекетті басқаруға қатысады, бизнеспен айналысады, адамдардың өмірін 

сақтайды, ғылыми жаңалықтар ашады, білім береді және елімізді дүниежүзілік 

аренада танытады» [1].  

Ата-ананың рөлін отбасылық тәрбиемен ғана бағалау қиын. Ерекше рөл 

барлық кезеңдерде – анаға берілді. Ана – бұл өміріміздегі ең маңызды 

орындардың бірін алатын адам. Ешкім бұл өмірде анамен байланыссыз дүниеге 

келмейді. Сондықтан да ана феномені әрқашан болған, бар және әрі қарай 

өзекті бола береді. Ана махаббаты өз табиғатынан шартсыз болады және сол 

себепті ана мен баланың өзара қарым-қатынасы өте маңызды.  

Бала дамуына маңызды әсер ететін үш топты атап өту қажет: ата-ананың 

объективті әсері, бала тұлғасының дамуы, сондай-ақ отбасындағы қарым-

қатынастардың түрлері.  

Ұсынылып отырған зерттеудің өзекті болуы баланы тәрбиелеудегі педагог 

пен ата-аналар жиі кездесетін қиындықтардың болуымен тығыз байланысты. 

Ұсынылып отырған тақырып бойынша жүргізілген көптеген зерттеулер мен 

авторлардың тәжірибесі мынаны байқатады, тәрбиелеудегі қателіктер көбінесе, 

ата-аналармен педагогтердің баланың жеке дара қасиеттерін ескермей өздеріне 

қажетті нәтижені басты құндылық ретінде қарауы. Соңғы уақытта оқыту және 
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тәрбиелеу процестерінде тұлғаны басты құндылық деп қарау принципі жиі 

айтылып жүргенімен, оны тәжірибеде қолдануда біраз қиындықтар бар.  

Осы заманғы психологияда ата-ана – бала арасындағы қарым-қатынас 

келесі санаттарда қарастырылады: ата-ананың ұстанымы (Х.А. Арғынбаев, Л.А. 

Байсерке, А.А. Бейсенбаева, А.С. Спиваковская), ата-аналық қарым-қатынас 

(А.Г. Қазмағамбетов, Б.И. Мұқанова, Ш.А. Бейсембаева, А.Я. Варга), өзара 

әрекеттесу сипаты (А.Д. Давлетова, О.А. Карабанова, Е.И. Захарова), тәрбие 

стилі ( Ж. Алпысбаева, Э.Г. Эйдемиллер).  

Отбасылық тәрбие берудің осы немесе басқа стильдерінің негізінде ата-

ананың балаға қарым-қатынасы жатыр. Ата-ананың балаға қарым-қатынасы – 

бұл балаға деген біртұтас сезімдердің жүйесі, баламен қарым-қатынас 

барысында байқалатын, өзін-өзі ұстай білу дағдысы, баланың жеке дара 

психологиялық ерекшеліктерін түсіну және соны ескере отырып әрекет жасау. 

Тәрбиелеудің әсері, ата-ананың қарым-қатынасы олардың өз-өздерін ұстай 

білуінен, тәрбиелену стилінен, баланың әртүрлі аспектідегі психологиялық 

өмірімен және өз-өзін ұстай білуінен байқалады. Ата-ананың қарым-

қатынасының өзі көп жақты болып келеді. Бұл детерминанттың негізінде 

құралатын, күрделі білім беру.  

Арнайы әдебиет көздері көрсеткендей, зерттеушілердің, педагогикалық 

қоғамның, ата-ананың отбасы мәселесіне деген қызығушылығы азаймай тұр. 

Тәжірибелік жұмыстарда психологтар осы сияқты мәселелермен жиі кездеседі, 

сонымен қатар ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастарының бұзылуы 

сияқты мәселелерде жиі ұшырасады.  

Берілген жұмыстың мақсаты – ата-ананың тәрбиелеу стилін зерттеу және 

осының негізінде ата-ананың тәрбиесінің бала дамуына әсері тақырыбына 

әдістемелік ұсыныстар әзірлеу.  
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1 Ата-ана тәрбиесінің стильдері  

 

Осы заманғы педагогтер және психологтар тәрбиелеуді екі жақты процесс 

деп қарастырады. Бір жағынан, бала дайын әлеуметтік тәжірибені меңгереді, 

екінші жағынан ол өзі белсенді түрде әлеуметтік ортаға енеді.  

Психолог О.А. Карабановтың ойынша, отбасы бала өмірінің әртүрлі 

деңгейлерінде, әртүрлі мағынаға ие. Отбасы баланың әлеуметтік даму 

жағдайына енеді. Дәл осы себепті ата-ананың өз баласына деген қарым-

қатынасы, баланың жеке-дара қасиеттерінің даму ерекшеліктері мен өз-өзін 

ұстай білу дағдыларының қалыптасуына әсер ететін тікелей фактор болып 

табылады [2].  

Жүргізілген бірқатар психологиялық-педагогикалық және әдістемелік 

жұмыстарды зерттеу нәтижесінде ата-ананың нақты типтегі баламен қарым-

қатынасы мен оның нақты жеке-дара мінез-құлқының сипаттамасы арасындағы 

байланыс айқындалып отыр. Соңғы жылдары ата-ана қарым-қатынасының 

әдістемелері мен үлгілеріне көп көңіл бөлінеді.  

Ата-ананың орны мен ұстанымдары – ата-ананың баламен қарым-

қатынасының ең көп зерттелген қырларының бірі екенін атап көрсету қажет. 

Қазақстандық психологтардың ішінде осы сала бойынша А.Д. Давлетова, 

М. Смаилова және т.б. ғалымдар жүйелі түрде эксперименттік жұмыстар 

жүргізген.  

Ата-ана қарым-қатынасының астарындағы балаға деген жүйелі немесе 

эмоционалды қарым-қатынастың бірігуін, ата-ананың баланы қабылдауы және 

онымен қарым-қатынас жүргізудің түрлерін аңғару қажет.  

Отбасылық тәрбие берудің стиліне көбінесе тән сипаттамаларды айыра 

білу қажеттілігі, педагогикалық әсер етудің әдіс-тәсілдерін нақты пайдалану, 

сөйлеу арқылы және біріккен іс-әрекетті жасау кезінде байқалады.  

Зерттеу көздерінен әдебиеттерде ата-ананың қарым-қатынасы жайлы кең-

ауқымды жайтты байқауға болады, тәрбиелеу стильдерінде, сондай-ақ олардың 

балаға тән жеке-дара ерекшеліктерінің қалыптасуында байқалуын көрсетеді.  

Заманауи ақпараттар ана мен бала арасындағы психологиялық қарым-

қатынасты басынан екі жақты, екі бағытты үдеріс, бұл жерде әрбір 

психологиялық біріккен процеске қатысушы белсенді серіктес болып, ата-

ананың балаға немесе баланың ата-анаға қарым-қатынасы әсерінің бір-біріне 

тең әлеуметтік қарым-қатынасты орнатушы болады. Отбасы ортасының, ата-

ананың тұлғалық ерекшеліктерінің отбасылық тәрбиелеу стилі қалыптасуына 

тигізетін әсері зор. Ата-ана тәрбиесі стилінің ерекшелігін айтқан кезде баланың 

жеке тұлғалық ерекшеліктерін де ескеру қажет. Алайда, баланың жеке тұлғалық 

жас шамасына қарай психологиялық ерекшеліктерінің тәрбиелеу стиліне әсері 

жайлы Қазақстандағы зерттеулер әлі жеткіліксіз.  

Осылайша, ата-аналардың баламен оның тұлғалық ерекшелігін ескере 

отырып біріккен тиімді іс-әрекет жасауы, сонымен қатар ата-аналар мен 

педагогтердің тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып баланы тәрбиелеу стилі 

мен оның мінез-құлқындағы өзгерістерді анықтауда ата-аналар мен 

педагогтерде өзара байланыс орнату қажеттілігі туындап отыр. Берілген мәселе 
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бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді сараптау нәтижесі бұл 

сұрақ бойынша толыққанды жұмыс жүргізілмегендігін байқатты. Сонымен 

қатар, мектепке дейінгі және төменгі сыныптағы мектеп балаларын тәрбиелеу 

стильдеріндегі айырмашылықтар жайлы ақпараттар жоқ десек те болады, 

сондай-ақ мектепке дейінгі және төменгі сыныптағы мектеп балаларын 

тәрбиелеу стильдерінің осы немесе басқа мүмкін болатын талаптар негізінде 

құрылуы жайлы ақпараттар да тапшы.  

Психологтардың көпшілігінің ойынша, бала өзін қауіпсіз әрі алаңсыз 

сезінуі үшін анамен байланыс орнатуы өте қажет. Бірақ та, ананың махаббаты 

баланың тұлғалық кеңістігін тарылтпай, оның есеюіне кедергі келтірмеуі өте 

маңызды. Ана тек баласымен бірге болуды ғана ойламай, оны өзінен бөліп, 

жеке жібере де алуы қажет. Ананың бала жанынан табылуы, онымен сөйлесуі, 

эмоционалды қарым-қатынасқа түсуі – осының бәрі баланың әрі қарай өсуі мен 

денсаулығына және оның өмірлік жолына тікелей әсер етеді.  

«Ана махаббаты – бұл баланың сөзсіз өмірі мен қажеттіліктерінің 

тұрақтануы. Аналардың көпшілігі баласына «сүт» және тағы кішкене бал 

береді. Аналық махаббат баланың өмірге деген махаббатын оятуы керек, ал оны 

тек бақытты әйелдер ғана жасай алады. Олай болмаған жағдайда, балаға 

алаңдаушылық сезімдері беріліп, оның бәрі баланың тұлғасына қатты әсер 

етеді. Аналық махаббаттың негізі – баланың өсуіне, өсіп келе жатқан баланы 

жақсы көруінде, оған жеке бөлінуді үйретуде жатыр. Бұған жақсы көре білетін 

әйелдер ғана қабілетті» – деп жазды Э.Фромм [3].  

Баланың дамуы мен қалыптасуына алдағы өміріне тек ана ғана әсер 

етпейді, оның психологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыратын отбасы 

толығымен әсер етеді.  

Танымал психологтардың пікірі бойынша (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Б.М. Теплов және т.б.) баланың психологиялық қажеттіліктерін отбасындағы 

жайлы ахуал толық қанағаттандырады екен. Отбасы баланың тек тұлғасының 

қалыптасуына көмектесіп қоймай, оның үнемі кеңіп отыратын қоғамдық 

қатынастарға табиғи түрде еңгізіп отырады, оның әлеуметтенуіне жағдай жасап 

отырады. Бала әлеуметтік ортада үнемі болып отыратын өзгерістерге жауап 

беріп үйренеді. Бала арқа сүйейтін ананың және басқада отбасы мүшелерінің 

арқасында, ол жаңа қарым-қатынастар орнатады, нақты рөлдер мен орындарды 

иеленеді. Оның өзіне деген сенімділігі, өз отбасындағы жылы сезімдерден 

пайда болған сенімділік, әлеуметтік ортаға бала кезіндегі бейімделуін және әрі 

қарай өсуін жеңілдетеді. Ересек адамда әлеуметтік ортада пайда болатын 

әртүрлі қиындықтар, оның бала кезіндегі отбасында болған шиеленісті 

жағдайлар мен жайсыз ахуал, тәрбиелеудің қарама-қайшылықтары бар 

түрлерімен тәрбиеленуі осы қиындықтарға әкеліп соғады.  

У. Бронфенбреннердің зерттеулері қызықты, оның ойынша, жайсыз 

жайттар баланың психологиялық дамуына өз әсерін тигізбей қоймайды. Ол 

«жастық сегрегация» ұғымының бар екендігін жазады, яғни бұл бала өмірінің 

соңғы жылдарында және жас буында байқалатын өзгерістерді сипаттайды. 

Жастық сегрегация – бұл жас адамдардың қоғам өміріндегі өз орнын табуға 

қабілетсіздігі. Бұл факт жас адамдардың басқа адамдардан бөлектенуі, 
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американдық психологияда шеттелу деген атқа ие болды. Бұл құбылыстың 

тамырын американдық зерттеушілер осы замандағы отбасының ерекшелігінен 

іздейді. Осылайша, болып жатқан келеңсіз жағдаяттар және олардың нәтижесі 

баланың психикалық дамуына кері әсер етеді. Оның бастапқы белгілері 

эмоционалдық және мотивациялық салада байқалады: жақтырмау, 

немқұрайлық, көп күш және табандылықты қажет ететін жұмысқа деген 

жауапкершілік пен қабілеттіліктің болмауы. Бұданда қиын жағдайларда 

нәтижесі ойлау қабілетінің төмендеуінен, бастапқы деңгейдегі түсініктерді 

және сандарды қабылдай алмауынан байқалады.  

Қазақстандық және шетелдік психологтар әртүрлі отбасындағы тәрбие 

ерекшеліктерін зерттей келе, мынадай тұжырымға келді, балалардың жеке дара 

қасиеттерінің қалыптасуы олардың отбасындағы қарым-қатынас пен біріккен 

іс-әрекеттеріне тікелей байланысты болып келеді. Бұдан әрі қарай отбасылық 

тәрбиенің негізгі стильдеріне мысалдар және олардың сіздің балаңыздың 

тұлғасының дамуына әсерін келтіргім келеді, - деді (М. Кравцова бойынша) [4].  

«Ата-аналық стиль» немесе «тәрбие стилі» ұғымдары «позиция» 

ұғымының синонимі ретінде жиі қолданылады. Біз «стиль» терминін 

қалыптасқан ұғымдарды және талапқа сай мінез-құлықты білдіру үшін 

сақтауымыз дұрыс деп санаймыз, бұлар нақты баламен емес, жалпы балалармен 

қарым-қатынасты сипаттайды.  

Келесі ата-аналық тәрбие стильдерін атап көрсетуге болады:  

1. Демократиялық стиль.  

2. Бақылаушы стиль.  

3. Авторитарлық стиль.  

4. Либералдық стиль.  

5. Кері қайтару стилі.  

6. Индифферентті стиль.  

7. Гиперсоциалды стиль.  

8. Эгоцентрикалық стиль.  

9. Беделдік стиль.  
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2 Отбасы тәрбие стилінің бала дамуына әсері  

 

Әдетте отбасы тәрбиесінің стилі балада әртүрлі психикалық жағдайлардың 

пайда болуына себеп болады. Бұл әлеуметтік қауіпсіздік немесе қорғансыздық 

сезімі, мейірімділік немесе қатыгездік, гиперактивтілік және т.б. болуы мүмкін.  

Демократиялық стиль былай анықталады:  

– бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынаста вербалды қатынастың 

жоғары болуы;  

– баланың отбасылық мәселелерге араласып, өз ойын білдіруі мен оны 

үлкендердің ескеруі;  

– қажет болған жағдайда ата-ананың көмекке келуге дайын болуы және 

баланың өз бетімен жетістікке жететіндігіне деген сенім;  

– баланы қарастырған кезде, өзіндік субъективтілікті шектеу.  

Демократиялық стильдегі отбасында тәрбиеленген балалар 

көшбасшылыққа деген қабілеттілік пен агрессивтілік, басқа балаларды 

бақылауға деген құштарлықпен сипатталады, бірақ ол балалардың өздері 

сырттай бақылауға әрең көнеді. Ол балалар дене дамуы тұрғысынан жақсы 

дамыған және өз қатарластарымен тез тіл табысып кететіндігімен ерекшеленеді.  

Бақылаушы стиль – бұл:  

 Баланың іс-қимылына шектеу қою;  

 Балаға шектеу сөзінің мағынасын айқындап түсіндіру;  

 Тәртіп мәселесі бойынша ата-ана мен бала арасында келіспеушіліктің 

болмауы.  

Тәрбиенің бақылаушы стилі түрінде балалар тәртіпті, ұғымтал, қорқақ, өз 

мақсаттарына жетуде табандылық көрсетпейді, агрессивті емес.  

Тәрбиенің аралас түрінде балалар ұғымтал, тәртіпті, эмоционалды 

сезімталдық, агрессивті емес, жаңа нәрсені білуге деген қызығушылықтың 

болмауы, ойлаудың бірегейлігі, ой ұшқырлығының жұтаңдығы.  

Тәрбиенің авторитарлық стилі  

Балалар мен ата-ана арасында қарым-қатынас мүлде жоқ, оны қатал тәртіп 

пен ережелер алмастырады. Ата-аналар көбінесе бұйрық беріп, оның нақты 

орындалатынына, талқыланбайтынына сенімді болады.  

Мұндай отбасыларда балалардың оқшау, тұйық, қорқақ, жалтақ болатыны 

заңды. Бойжеткен шаққа дейін қыз балалар әдетте пассивті және бағынышты 

болып өседі. Ұл балалар керісінше, басқаруға келмейтін агрессивті, шектеу 

қоятын талаптарға бірден қарсы шығатын қызу қанды болып өседі.  

Тәрбиенің либералды стилі  

Балалармен қарым-қатынастағы ашықтық. Ата-аналар балалардың іс-

әрекетіне тиым салмайды десек те болады. Ата-ана тарапынан аздаған басқару 

жүргізіліп, балаларға толық еркіндік берілген.  

Ешқандай шектеу қоймау құлықсыздық пен агрессивтілікке алып келеді, 

балалар адамдардың көзінше өздерін көбінесе дұрыс ұстамайды, өздерінің 

қабілетсіздіктерін алға тартып, импульсивті болып келеді. Отбасындағы жағдай 

жақсы болса, мұндай отбасында тәрбиеленген балалар белсенді, сенімді 

шығармашыл тұлға болып өседі. Егер де жасалған бассыздыққа ата-ана 
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тарапынан ашық түрде қарсылық болса, баланың ең бұзық ойларын жүзеге 

асыруына ешнәрсе кедергі болмайды.  

Тәрбиенің кері қайтару стилі  

Ата-аналар өздерінің ашық немесе жасырын іс-әрекеттерімен баланы 

қабылдамауын көрсетеді. Мысалы, ата-ананың баланың дүниеге келуін немесе 

қыз бала болғанын қалап, ұл баланың дүниеге келуін қаламауы. Бала басынан 

бастап ата-ананың қалауына сәйкес келмейді. Кей жағдайда бала ата-ананың 

қалауымен дүниеге келіп, оны мұқият қарап, оны бағып-қағады, бірақ та оның 

ата-анасымен рухани байланысы жоқ. Мұндай отбасындағы балалар агрессивті 

немесе, тұйық, жасқаншақ, ренжігіш болып келеді. Мұндай қабылдамаушылық 

балада наразылық сезімін тудырады. Оның әсіресе үлкендермен қарым-

қатынастағы мінез-құлқында тұрақсыздық, негативтілік байқалады.  

Тәрбиенің индифферентті стилі  

Ата-аналар балаларға ешқандай шектеу қоймайды, оларға 

немқұрайлылықпен қарайды, қарым-қатынасқа түспейді. Көбінесе олардың өз 

мәселелерімен бастары қатып, балаларын тәрбиелеуге уақыты болмайды. Егер 

ата-ананың немқұрайлылығы өшпенділікке үйлессе, бала бейсоциалды 

қылықтарға бейімділік танытуы мүмкін.  

Тәрбиенің гиперсоциалды стилі  

Ата-аналар «үлгілі» тәрбиелеуде барлық нұсқауларды тәптіштеп 

орындауға ұмтылады.  

Мұндай отбасындағы балалар өте тәрбиелі және ұқыпты болып келеді. 

Олар үнемі өздерінің эмоцияларын және қалауларын тежеуге мәжбүр болады.  

Осындай тәрбиелеу нәтижесі қатты қарсылыққа, баланың өзін агрессивті 

ұстауына, кейде аутоагрессияға алып келеді.  

Тәрбиенің эгоцентрикалық стилі  

Отбасындағы жалғыз немесе зарығып көрген балада көбінесе өзін өте 

бағалы адам деп санау пікірі қалыптасады. Ол ата-ананың табынушысына және 

«өмірінің мағынасына» айналады. Сонымен қатар, оның айналасындағылардың 

қызығушылықтары назардан тыс қалып, баланың жолында құрбандық болады. 

Нәтижесінде ол бала басқалардың ой-пікірімен санаспайды, назарға алмайды, 

ешқандай шектеуді қабылдамайды, кез-келген шектеуді агрессивті түрде 

қабылдайтын болады. Мұндай бала кертартпа, тұрақсыз, мазасыз болып өседі.  

Тәрбиенің беделдік стилі  

Баланың үйлесімді тұлғасын дамытудағы ең тиімді, әрі жақсы тәрбиелеу 

стилі. Ата-аналар балаларының өсіп келе жатқан дербестігін қабылдап, 

қолдайды. Белгіленген тәртіп бойынша балалармен ашық түрде өздерінің 

талаптарын талқылайды, шешімдерін саналы деңгейге дейін өзгерте алады. 

Мұндай отбасындағы балалар өте жақсы бейімделген, өздеріне сенімді, оларда 

өзін өзі бақылауы және әлеуметтік дағдылары қалыптасқан, олар мектепте 

жақсы оқиды және өз-өздерін жоғары бағалайды.  

Қарастырылған ата-аналық қарым-қатынас түрлері баланың әлеуметтік 

бейімделуіне көп ықпал етеді (1-қосымша).  
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3 Отбасы тәрбиесінің бала дамуына әсерін күшейту бойынша әдістемелік 

ұсыныстар  

 

Әр ұлтта өзінің тәрбиелеу талаптарының жүйесі бар. Мысалға, жапондық 

тәрбиелеу жүйесінде мектепке дейінгі балаларға жұмсақ қатаяды, яғни 

қаталдық пен талаптар күшейеді. Тәрбиелеудің еуропалық үлгісінде балаға ерте 

жастан бастап тәртіптер мен қатаң талаптар қойылады, бірақ баланың өсуіне 

байланысты сыртқы бақылау азаяды. Шығыс халқында дербестік, заңға 

бойұсынушылық, қоғамның әлеуметтік негіздерін бағаламау және қабылдамау, 

еңбексүйгіштік, отбасылық құндылықтарды сыйлау, әлеуметтік 

бойұсынушылық басым. Қазақстандық тәрбиенің басты ерекшелігі – туған 

жерге деген махаббат пен құрмет, отбасылық құндылықтарды бәрінен жоғары 

қою, үлкендерді сыйлау, адалдық, қонақжайлылық, толеранттық.  

Отбасы тәрбиесінің бала дамуына әсерін күшейту мақсатында отбасылық 

тәрбиелеудің принциптер жүйесі жасалуы керек.  

Мысалы:  

- балалар жақсылық пен махабаттың ортасында өсуі керек;  

- ата-аналар баласын қандай болса сол күйінде қабылдауы керек;  

- тәрбие жұмыстары жас шамасына, жынысына және жеке ерекшеліктеріне 

қарай жүргізілуі керек;  

- диалектикалық шынайы бірлік, тұлғаға деген терең құрмет, жоғары талап 

қою отбасылық тәрбиенің негізінде болуы керек;  

- ата-ана – балалар үшін үлгі болатын мінсіз тұлға;  

- тәрбие тек жақсылыққа, сенімділікке негізделуі керек;  

- отбасында ұйымдастырылатын барлық іс-әрекеттер ойын түрінде 

жасалуы керек;  

- отбасында оптимистік көзқарас, балалармен қарым-қатынас стилі мен 

мәдениеті болуы керек.  

Бала үшін онымен сөйлесу мәдениеті маңызды жайттардың бірі болып 

табылады.  

Еркелету, жұмсартылған және баяу интонация, әзілдесу және әзіл бұлар 

орынды, ең бастысы, бала өзінің осыған қатысын біліп, үлкендердің оған деген 

қызығушылығын сезінуі қажет.  

Зерттеулер көрсеткендей, заманауи отбасыларда ештеңеге араласпай 

бейбіт өмір сүру тактикасы қолданылады, ата-аналар балалар өз басына 

ұқыпты, еркін, азаттықта өмір сүруі керек деген принципті ұстанады. Бұдан 

түйіндейтініміз – өз-өзін ұстауға қойылатын талаптарды барынша азайту. 

Мұндай тәрбиелеудің нәтижесі – ата-аналар мен балалардың бір-бірінен 

алыстауы, эмоционалдық автономия.  

Отбасында балалармен бірігіп жұмыс жасау керек, ол махаббат, құрмет 

және отбасының басқа мүшелері сияқты оларға деген талаптармен теңестірілуі 

керек.  

Әр отбасында өзіндік отбасылық дәстүрлер болуы керек. Отбасы, басқа 

әлеуметтік институттар сияқты, дәстүрлерді жасап шығару арқылы, нақты іс-

әрекет үлгілерін қайталай отыра өмір сүреді, оларсыз отбасының өзіндік дамуы 
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мүмкін емес.  

Отбасының әртүрлі саладағы іс-әрекеті үлгілердің түрлерімен 

сәйкестендіру арқылы жасалады, олар жаңа жас отбасылардың дүниеге 

келуімен жаңарып, жаңа отбасын жасау арқылы реттеліп отырады: ерлі-

зайыптылар, ата-аналар арасындағы қарым-қатынас, үй шаруашылығын 

жүргізу, бос уақытты өткізу және т.б. Әр отбасының өзі және оның 

құндылықтары мәдениеттің пайда болуына жеткізетіндіктен, онда кез-келген 

материалдық және рухани іс-әрекеттің үлгісі отбасылық дәстүрдің пайда 

болуына негіз бола алады. Дәстүр – нақты жағдайларда белгілі бір іс-

әрекеттердің дәл көрсетілуі. Дәстүрлер осы немесе басқа отбасылық қарым-

қатынастардың буындарын тұрақтандырып, оларды жаңа ұрпақтардың өміріне 

енгізеді. Мысалы, балаларды бағып күту, қоғамдық орында өзін-өзі ұстау, 

қонақты қабылдау, отбасылық шығын мен кіріс кітабын жүргізу тәртібі және 

т.б. дәстүрлер. Дәстүрлер өзіндік мағынаға ие, бірақ үлгі формасында 

көрсетілмейді. Дәстүрлер не істеуге болады және не істеуге болмайтынын ғана 

көрсетеді, қандай болу керектігін нұсқамайды. Дәстүрдің негізі – дәстүрлі 

қылықтардың мәнін анықтайтын отбасы құндылығы.  

Балаларды дамытудың тиімді шарты – жақсы көретін отбасының болуы. 

Жақсы көретін отбасы – бұл балалармен үйлесімді және өзара түсіністікке қол 

жеткізетін отбасы, бұл жерде балалармен қарым-қатынас жасау – үлкен 

қуаныш, мұнда оң және жақсылыққа негізделген эмоционалды мәдениет 

басымдылық танытады. Саналы махаббат баланы қабылдаумен, оған деген оң 

эмоционалды қарым-қатынаспен сипатталып, саналы талаптар және біріккен іс-

әрекеттің кооперациясымен анықталады.  

Ата-ананың балаға қатыстының барлығына, мейлі ол маңызды емес 

мәселелер болсын, қызығушылығының шынайы болуы, бала өмірінде не болып 

жатқандығын біліп отыру – міне осыдан ата-ананың балаға деген махаббаты 

көрінеді. Махаббаттың негізінде адамгершілік мәдениетін тәрбиелеуге болады: 

тек махаббат қана жақсы көруді үйрете алады.  

Қазіргі уақытта ата-аналардың басым бөлігінен тәрбиелеу және баланы 

дамытуға қатысты жауапкершіліктен шеттелу үрдісі байқалады. Ата-аналар 

баланың даму кезеңдерінде жас шамасы мен жеке дара ерекшеліктері жайлы 

білімдерінің жеткіліксіздігінен, кейде соқыр түйсікке сүйеніп тәрбиелеу 

үдерісін жүргізеді.  

Ата-ананың бала мүддесі жолындағы іс-әрекеті келесі жағдайларда: егер 

олар педагогтермен серіктес болғанда, баланы жақсы білуіне, оны түрлі 

жағдайларда көруіне және ересектерге олардың жеке ерекшеліктерін түсінуіне, 

олардың қабілеттерін дамытуына, құндылықты өмірлік бағдарлар 

қалыптастыруына мүмкіндік берген кезде ғана табысты болады.  
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Қорытынды  

 

Отбасы – қоғамның бір бөлшегі, әлеуметтің ажыратылмайтын негізгі бір 

бөлігі болып табылатыны барлығына мәлім. Қоғамдық өмір де отбасыға қажет 

рухани және материалдық үдерістермен сипатталады. Отбасының 

мәдениеттілік дәрежесі өскен сайын барлық қоғамның да мәдениеттілік 

дәрежесі жоғарылайды. Отбасылық қарым-қатынаста адамгершілік 

принциптері өте маңызды, олардың ең негізгілерінің бірі – басқаны сыйлау.  

Психологтар мынадай қорытындыға келді, тұлғаның доминанттылық 

танытатын бір қыры әртүрлі жағдайға байланысты, әртүрлі формадағы жауапқа 

ие болады, содан соң, әрі қарай баланың тұрақты мінез-құлқына айналады. 

Тәрбиенің басқа іс-әрекет түрлерімен байланысы, тәрбиеге сол немесе басқа 

себептерге бағыну, сондай-ақ адам тұлғасындағы тәрбиенің орны – бұның 

барлығы әр ата-ана тәрбиесіне ерекше, қайталанбас, жеке дара сипаттама 

береді.  

Осылайша, арнайы отбасы тәрбиесі мынадай ерекшеліктерге ие:  

  Туыстық сезімдерге негізделген отбасы тәрбиесінің эмоционалдық 

сипаттамасы.  

  Ата-ананың тәрбие арқылы балаларға әсер етуі өмірдің әртүрлі 

жағдайларындағы тұрақтылық пен ұзақ мерзімділігімен ерекшеленеді, бұл 

балаға терең әсер етуді қамтамасыз етеді.  

  Тек отбасы балада қауіпсіздік, махаббат, қабылдай білу сезімдерін 

тудыра алады.  

  Отбасында балаға әсер етудегі маңызды сипаттамалардың мазмұнын 

қамтамасыз ететін, әлеуметтендірудің психологиялық механизмдері жұмыс 

жасайды. Мұндай әлеуметтендірудің психологиялық механизмдеріне қосымша 

толықтыру және сәйкестендіру жатады.  

  Отбасы әртүрлі жастағы әлеуметтік топ ретінде балаға әртүрлі 

құндылықты бағыттарды қабылдауға, өмірлік құбылыстарды бағалаудың 

әртүрлі критерийлерін, әртүрлі идеалдар, көзқарастар, тұжырымдарды 

қабылдауға үйретеді.  

  Отбасы тәрбиесі ұзақ мерзімдік әсер ету диапазонына ие.  
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1-қосымша  

 

Баланың әлеуметтік бейімделуіне әсер ететін ата-аналық  

қарым-қатынас түрлері  

 

Отбасы 

топтары  

Топ бөліктері  Ата-аналық қарым-қатынас бағытының 

сипаттамасы  

Жағымды  Түсінетін  Өз баласын жақсы біледі, оны және оның іс 

әрекетін нақты бағалайды. Әртүрлі 

жағдайларға сәйкесінше бейімділік танытып, 

жағымды жауап береді,баланың орнына өзін 

қоя алады, оның көзқарасын қабылдап, 

диалогқа бейім, баланы қандай болса сол 

қалпында қабылдайды. Сензитивті, бала 

жайлы жиі айтады, онымен бірге 

уайымдайды, оны кез-келген жағдайда 

қорғауға дайын.  

Қорғалатын  Өз баласын жақсы біледі, оны және оның іс 

әрекетін нақты бағалайды. Әртүрлі 

жағдайларға сәйкесінше бейімділік танытып, 

жағымды жауап береді. Алайда баламен 

қарым-қатынаста үлкеннің орнында болады, 

диалогты қабылдамайды, өзінің көзқарасын 

ғана дұрыс деп есептейді.  

Немқұрайлылық  Өз баласы жайлы аз біледі және көп білуге 

тырыспайды да, болып жатқандардың 

себебіне көңіл бөлмей сыртқы нәтижелер 

мен фактілерге көп көңіл бөледі. Балаға 

деген эмоционалдық қарым-қатынас әлсіз, 

бұндай ата-аналар көбінесе өз мәселелерін 

шешуден босамайды. олардың балалары 

жақсы киінген, күтімі бар қоғамның 

талабына сай іс-әрекеттерге үйретілген.  

Жағымсыз  Басым  Баланы эмоционалдық шеттету басым, 

шектеулер мен бұйрықтар өте көп. Ата-

аналар өз балаларын жақсы білетініне 

сенімді, бірақ та оның әртүрлі жағдайда өзін 

қалай ұстайтынын алдын ала айта алмайды. 

Қарым-қатынастар шиеленіскен және 

синусоидалық сипаттамаға ие.  
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Беймаза  Мұндай топтағы ата-аналар шектен тыс 

мазасыздығымен ерекшеленеді, өз-өзіне 

деген сенімсіздік, негізі олар өз балаларын 

жақсы біледі, оларға сензитивті қарым-

қатынаста болады, бірақ өздерінің 

ісөәрекеттерінің дұрыстығына күмән 

келтіріп сол себепті, кейде балаға қатігездік 

танытады. Қарым-қатынастар тұрақсыздық 

және амбиваленттілікпен сипатталады.  

Шеттетілген  Ата-ананың орны ригидті, баламен 

диалогтық қарым-қатынас мүлде жоқ, балаға 

деген шектен тыс бауырмалдық пен 

бағыттылықтың әсерінен оған үлкен үміт 

арту мен жоғары талап қою.  

Кері итеруші  Бұл топтағы ата-аналар баладан шеттетілген, 

оның мәселелеріне тереңдеп еңгісі келмейді, 

оған көңіл бөлуге құлқы жоқ, өзгерістерді 

байқағысы келмейді. Эмоционалдық қарым-

қатынас анық байқалмайды, шеттету 

элементіне ие. Олар үшін баланың сезім мен 

уайым аймағы жабық, олар өз балаларын 

жақсы білмейді, алайда олардың өз балалары 

жайлы ойы нақты жағдайға сәйкес келеді.  
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Введение  

 

Общеизвестно, что одной из существенных детерминант развития 

личности является семья. Отношение родителей к ребенку оказывает 

существенное влияние на формирование его индивидуально-личностных 

особенностей и поведения. Личность ребёнка формируется под влиянием всех 

общественных отношений, в которых протекает его жизнь и деятельность. 

Однако уровень нравственной культуры родителей, их жизненные планы и 

устремления, социальные связи, семейные традиции имеют решающее 

значение в развитии личности молодого человека. В семье ребёнок приобретает 

убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые для 

нормальной жизни в обществе. Именно в семье проявляется в наибольшей 

степени индивидуальность ребёнка, его внутренний мир. Родительская любовь 

помогает раскрыть, обогатить эмоциональную, духовную и интеллектуальную 

сферу жизни детей.  

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в своём выступлении на встрече с 

представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы» в 

Акорде отметил: «Человеку нужны дети, которых ты правильно воспитал - это 

главные ценности… Мы отвечаем за воспитание наших детей, за то, чтобы они 

взяли у нас все то хорошее, чем мы живем: нашу дружбу, нашу доброту» [1].  

Глава государства считает также, что можно было бы «учредить звание 

«Достойная семья» и отмечать широко в стране», а также, подчёркивая роль 

матери, он отмечает: «Я предлагаю учредить День матери». Президент обратил 

внимание на то, что женщины являются хранительницами не только очага, но и 

спокойствия в стране: «Несмотря на то, что в Казахстане почитают восточные 

традиции, женщины в нашем обществе – это не только домохозяйки. Они 

участвуют в управлении государством, делают бизнес, спасают жизни людей, 

совершают научные открытия, преподают и прославляют страну на 

международной арене» [1].  

Роль родителей трудно переоценить в семейном воспитании. Особая роль 

во все времена отводилась матери. Мать – это человек, занимающий одно из 

главных мест в жизни. Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с 

матерью. Поэтому феномен матери всегда был, есть и будет актуальным. 

Материнская любовь является по своей природе безусловной и поэтому очень 

важны взаимоотношения между ребенком и мамой.  

Следует отметить, что наиболее важными для развития личности ребенка 

представляются три группы родительского отношения: объективное влияние 

родителей, развитие личности самого ребенка, а также способы общения и 

взаимоотношения в семье.  

Проблема актуальности данного исследования определяется часто 

возникающими трудностями в воспитании ребенка у родителей и педагогов. 

Специальное исследование данной темы и многолетний опыт работы авторов 

показывают, что воспитательные ошибки связаны с тем, что родители и 

педагоги не всегда учитывают индивидуальность ребенка, ориентируются 

больше на свои потребности, отталкиваясь от своих личностных особенностей. 
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Несмотря на то, что в последнее время в обществе широко постулируется 

принцип индивидуального подхода к ребенку в процессе обучения и 

воспитания, осуществление его на практике затруднено.  

В современной психологии детско-родительских отношений 

рассматривают семейную ситуацию с помощью таких категорий как 

родительская позиция (Х.А. Аргынбаев, Л.А.Байсерке, А.А.Бейсенбаева, А.С. 

Спиваковская), родительское отношение (А.Г. Казмагамбетов, Б.И.Муканова, 

Ш.А.Бейсембаева, А.Я. Варга), характер взаимодействия (А.Д. Давлетова, О.А. 

Карабанова, Е.И. Захарова), стиль воспитания (Ж. Алпысбаева, Э.Г. 

Эйдемиллер).  

 В основе того или иного стиля семейного воспитания находится 

определенное родительское отношение к ребенку. Родительское отношение – 

это целостная система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ребенком, 

особенностей восприятия и понимания индивидуально-психологических 

особенностей ребенка его поступков. Влияние воспитания, родительского 

отношения, стоящего за родительским поведением, стилем воспитания, 

огромно и затрагивает самые разнообразные аспекты психической жизни и 

поведения ребенка. Само родительское отношение разнообразно. Это сложное 

образование, складывающееся под влиянием многих детерминант.  

Как показывает специальная литература, интерес исследователей, 

педагогической общественности, родителей к проблемам семьи не ослабевает. 

В практической работе психологи также часто сталкиваются с теми или иными 

проблемами семьи, в том числе с проблемами нарушенных взаимоотношений 

между родителем и ребенком.  

Цель данной работы – изучение стилей воспитания родителей и разработка 

на этой основе методических рекомендаций по усилению влияния семейного 

воспитания на развитие ребенка.  
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1 Родительские стили воспитания  

 

Современные педагогика и психология представляют воспитание 

двусторонним процессом. С одной стороны, ребенок усваивает готовый 

социальный опыт, с другой стороны – он сам активно включается в социальную 

среду. По мнению психолога О.А. Карабанова, семья в разные возрастные 

периоды жизни ребенка является разным по значимости контекстом. Семья 

входит в социальную ситуацию развития ребенка. И именно поэтому 

отношение родителей к своим детям является существенным фактором в 

формировании и развитии индивидуально-личностных особенностей и 

поведения ребенка [2].  

В ряде изученных нами психолого-педагогических и методических работ 

выявлена связь между определенным типом родительского отношения и 

конкретными характеристиками личности ребенка. В работах же последних лет 

больше внимания уделяется типологии и моделям родительского отношения.  

Следует отметить, что родительские установки или позиции - один из 

наиболее изученных аспектов детско-родительских отношений. Среди 

казахстанских психологов наиболее систематическое экспериментальное 

исследование в этой области осуществляли А.Д. Давлетова, М. Смаилова и др.  

Под родительским отношением следует понимать систему или 

совокупность эмоционального отношения к ребенку, восприятия ребенка 

родителем и способов поведения с ним.  

Пoд cтилeм ceмeйнoгo вocпитaния cлeдyeт пoнимaть нaибoлee 

xapaктepныe cпocoбы oтнoшeний poдитeлeй к peбeнкy, пpимeнение 

oпpeдeлeнных cpeдcтв и мeтoдов пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия, кoтopыe 

выpaжaютcя в cвoeoбpaзнoй мaнepe cлoвecнoгo oбpaщeния и взaимoдeйcтвия.  

Изучение источников показывает, что в литературе можно увидеть 

достаточно обширную феноменологию родительских отношений, стилей 

воспитания, а также их следствий – формирования индивидуальных 

характерологических особенностей ребенка.  

Современные данные позволяют перейти к рассмотрению 

психологического взаимодействия матери и ребенка как изначально 

двустороннего, двунаправленного процесса, где каждый является активным 

партнером психологического взаимодействия и установления социальных 

отношений и где предполагается равенство влияния как родителей на ребенка, 

так и ребенка на родителей. Семейная среда, личностные особенности 

родителей особым образом влияют на формирование стиля семейного 

воспитания. В стилевых особенностях родительского воспитания не могут не 

учитываться и индивидуальные особенности самого ребенка.  

Однако, исследований, касающихся влияния индивидуальных, возрастно-

психологических особенностей ребенка на стиль воспитания в Казахстане 

недостаточно.  

Таким образом, существует определенный запрос у педагогов, родителей 

на организацию эффективного взаимодействия с ребенком с учетом 

индивидуальности ребенка, а также по осознанию родителями, педагогами 



20 

взаимосвязи между своими индивидуальными особенностями, стилем 

воспитания и нарушениями в поведении ребенка. Анализ психолого-

педагогической литературы по данной проблематике выявил недостаточную 

разработанность данного вопроса. Существует также дефицит информации о 

разнице стилевых особенностей воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также о возможных условиях, с учетом которых, в 

большей степени, обуславливаются те или иные стилевые особенности в 

воспитании детей дошкольного или младшего школьного возраста.  

Большинство психологов считают, что ребенку необходим доступ 

к матери, чтобы у него родилось чувство безопасности и не возникало чувства 

тревоги. Но важно, чтобы материнская любовь не поглощала личное 

пространство, не подавляла независимость ребенка и не стояла на пути его 

взросления. Мать должна иметь не только желание быть со своим малышом, но 

и желание отделить и отпустить его от себя. Физическое присутствие матери, 

общение с ней, эмоциональное отношение, все это интегрируется с ростом и 

развитием ребенка и в дальнейшем влияет на здоровье и жизненный путь детей.  

«Материнская любовь – это безусловное утверждение жизни и 

потребностей ребенка. Большинство матерей дают своим детям «молоко», но 

лишь немногие дают еще и «мед», – пишет Э.Фромм – Материнская любовь 

должна внушить ребенку любовь к жизни, а это могут сделать только 

счастливые женщины. В ином случае, ребенку передается тревога и все это 

сильно влияет на личность ребенка. Суть материнской любви – способствовать 

росту ребенка, любить растущего ребенка, помогать ему отделиться. На это 

способны женщины умеющие любить других» [3].  

Необходимо отметить, что «окружающей средой» детей, формирующей их 

личность и влияющей на всю дальнейшую судьбу, является не только мать, но 

и вся семья в целом, которая будет удовлетворять психические потребности 

своего ребенка.  

По мнению известных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.М. 

Теплов и др.) психические потребности ребенка лучше всего будет 

удовлетворять хорошая семейная обстановка. Семья предоставляет ребенку не 

только оптимальные возможности для формирования его личности, но она 

также естественно вводит его в постоянно расширяющиеся социальные 

отношения, создает предпосылки для его социализации. Ребенок учится 

реагировать на постоянно изменяющиеся социальные ситуации. С помощью 

матери и других членов семьи, у которых ребенок находит опору, он завязывает 

новые отношения, занимает определенные роли и позиции. Его уверенность, 

так же как и здоровая самоуверенность, вытекающая из теплых чувств в 

собственной семье, облегчает социальную адаптацию в детстве и способствует 

последующему взрослению. Различные трудности, возникающие у взрослого 

человека в социальной сфере, в значительной степени обусловлены тем, что в 

детские годы они жили в конфликтующей, холодной атмосфере или 

подвергались в семье разным, порой противоречивым, методам воспитания.  

Интересны исследования У. Бронфенбреннера, который пишет, что 

неблагоприятные условия не могут не сказываться на психическом развитии 
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ребенка. Он пишет о существовании понятия «возрастная сегрегация», которое 

характеризует перемены, происходящие в последние годы в жизни детей и 

молодого поколения. Возрастная сегрегация – это неспособность молодых 

людей найти место в жизни общества. Этот факт оторванности молодых людей 

от других людей и настоящего дела в американской психологии получил 

название отчуждения. И корни этого явления американские исследователи 

ищут в особенностях современной семьи.  

Таким образом, все эти обстоятельства и их последствия негативно 

отражаются на психическом развитии ребенка. Начальные симптомы этого 

проявляются в эмоциональной и мотивационной сфере: неприязнь, 

безразличие, безответственность и неспособность к делам, требующим усердия 

и настойчивости. В более тяжелых случаях последствия проявляются также и в 

ухудшении способности мыслить, оперировать понятиями и числами даже на 

самом элементарном уровне.  

И казахстанские и зарубежные психологи, изучая особенности воспитания 

в разных семьях, пришли к выводу, что формирование личностных качеств 

детей напрямую зависит от стиля общения и взаимодействия в их семье. Далее 

хотелось бы привести примеры основных стилей родительского воспитания и 

их влияние на развитие личности вашего ребенка (по М. Кравцовой) [4].  

Понятие «родительский стиль» или «стиль воспитания» часто 

употребляется как синоним понятию «позиции». Мы считаем, что 

целесообразнее сохранить термин «стиль» для обозначения установок и 

соответствующего поведения, которые не связаны именно с данным ребёнком, 

а характеризуют отношение к детям вообще.  

 

Целесообразно выделить следующие стили родительского воспитания:  

 

1. Демократический стиль.  

2. Контролирующий стиль.  

3. Авторитарный стиль.  

4. Либеральный стиль.  

5. Отвергающий стиль.  

6. Индифферентный стиль.  

7. Гиперсоциальный стиль.  

8. Эгоцентрический стиль.  

9. Авторитетный стиль.  
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2 Влияние стиля семейного воспитания на развитие ребенка  

 

Стиль семейного воспитания обычно является причиной появления у 

ребенка различных психических состояний. Это может быть и социальная 

защищённость или чувство незащищенности, доброта или озлобленность, 

гиперактивность и т.д.  

Рассмотрим подробнее влияние стилей семейного воспитания на развитие 

ребенка.  

Демократический стиль:  

- высокий уровень вербального общения между детьми и родителями;  

- включённость детей в обсуждение семейных проблем, учётом их мнения;  

- готовность родителей прийти на помощь, если это потребуется, и 

одновременно их верой в успех самостоятельной деятельности ребёнка;  

- ограничение собственной субъективности в видении ребёнка.  

В семьях с демократическим стилем воспитания дети характеризуются 

умеренно выраженной способностью к лидерству, агрессивностью, 

стремлением контролировать других детей, но сами дети с трудом поддавались 

внешнему контролю. Дети отличаются также хорошим физическим развитием, 

лёгкостью вступления в контакты со сверстниками.  

Контролирующий стиль:  

- ограничения поведения детей;  

- чёткое и ясное разъяснение ребёнку смысла ограничений;  

- отсутствие разногласий между родителями и детьми по поводу 

дисциплинарных мер.  

При контролирующем типе воспитания дети послушны, внушаемы, 

боязливы, не слишком настойчивы в достижении собственных целей, 

неагрессивны.  

При смешанном типе воспитания детям присущи внушаемость, 

послушание, эмоциональная чувствительность, неагрессивность, отсутствие 

любознательности, оригинальности мышления, бедная фантазия.  

Авторитарный стиль воспитания:  

- общения между детьми и родителями почти нет, его заменяют жесткие 

требования и правила;  

- родители чаще всего отдают приказания и ждут, что они будут в 

точности выполнены, обсуждения не допускается.  

Дети в таких семьях, как правило, непритязательны, замкнуты, боязливы, 

угрюмы и раздражительны. Девочки обычно остаются пассивными и 

зависимыми на протяжении подросткового и юношеского возраста. Мальчики 

могут стать неуправляемыми и агрессивными и чрезвычайно бурно реагировать 

на запрещающее и карающее окружение, в котором их растили.  

Либеральный стиль воспитания:  

- открытость общения с детьми;  

- родители не регламентируют поведение ребенка;  

- детям предоставлена полная свобода при незначительном руководстве со 

стороны родителей.  
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Отсутствие каких-либо ограничений приводит к непослушанию и 

агрессивности, дети часто на людях ведут себя неадекватно, склонны потакать 

своим слабостям, импульсивны. При благоприятном стечении обстоятельств 

дети в таких семьях становятся активными, решительными и творческими 

личностями. Если же попустительство сопровождается открытой неприязнью 

со стороны родителей, ребенка ничто не удерживает от того, чтобы дать волю 

своим самым разрушительным импульсам.  

Отвергающий стиль воспитания:  

- родители демонстрируют явное или скрытое неприятие ребёнка;  

- доверительного общения между детьми и родителями нет.  

Например, в тех случаях, когда рождение ребенка было изначально 

нежелательным или если хотели девочку, а родился мальчик. Ребенок 

изначально не соответствует ожиданиям родителей. Бывает, что малыш на 

первый взгляд желанен, к нему внимательно относятся, о нем заботятся, но у 

него нет душевного контакта с родителями.  

Как правило, в таких семьях дети становятся либо агрессивными, либо 

забитыми, замкнутыми, робкими, обидчивыми. Непринятие порождает в 

ребенке чувство протеста. В характере формируются черты неустойчивости, 

негативизма, особенно в отношении взрослых.  

Индифферентный стиль воспитания:  

- родители безразличны к детям, закрыты для общения;  

- родители перегружены собственными проблемами и не остается времени 

и сил на воспитание детей.  

Если безразличие родителей сочетается с враждебностью, ребёнок может 

проявить склонность к асоциальному поведению.  

Гиперсоциальный стиль воспитания:  

- родители стремятся педантично выполнять все рекомендации по 

«идеальному» воспитанию ребенка;  

- подавление эмоций и сдерживание чувств, искренних порывов ребёнка.  

Дети в подобных семьях чрезмерно дисциплинированны и исполнительны. 

Они вынуждены постоянно подавлять свои эмоции и сдерживать желания.  

Результатом такого воспитания становится бурный протест, агрессивное 

поведение ребенка, иногда и аутоагрессия.  

Эгоцентрический стиль воспитания:  

- навязывание ребёнку представления о себе как о сверхценном человеке;  

- игнорирование интересов окружающих, отсутствие сочувствия, 

сопереживания.  

Он становится кумиром и «смыслом жизни» родителей. При этом 

интересы окружающих нередко игнорируются, приносятся в жертву ребенку.  

В результате он не умеет понимать и принимать во внимание интересы 

других, не переносит никаких ограничений, агрессивно воспринимает любые 

преграды. Такой ребенок расторможен, неустойчив, капризен.  

Авторитетный стиль воспитания:  

- признание и поощрение растущей автономии своих детей;  

- родители открыты для общения и обсуждения с детьми установленных 
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правил поведения, допускают изменения своих требований в разумных 

пределах.  

Данный стиль наиболее эффективный и благоприятный для развития 

гармоничной личности ребенка.  

Дети в таких семьях превосходно адаптированы, уверены в себе, у них 

развит самоконтроль и социальные навыки, они хорошо учатся в школе и 

обладают высокой самооценкой.  

Рассмотренные виды родительского отношения оказывают большое 

влияние на социальную адаптированность ребёнка (см. Приложение 1).  
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3 Методические рекомендации по усилению влияния семейного 

воспитания на развитие ребенка  

 

У каждого народа есть своя система воспитательных требований. 

Например, для японской системы воспитания характерно мягкое, 

нетребовательное отношение к дошкольникам. Однако в школьном возрасте эта 

однобокость уравновешивается повышенной строгостью, требовательностью. В 

европейской модели воспитания в раннем возрасте воспитание достаточно 

регламентировано правилами, требованиями взрослых, но по мере взросления 

ребенка внешний контроль ослабевает.  

В менталитете народов запада доминируют индивидуализм, прагматизм, 

личностная свобода, независимость, законопослушность, игнорирование и 

недооценка социальных основ общества.  

В азиатском менталитете доминируют духовность, коллективизм, 

трудолюбие, уважение семейных ценностей, социальная послушность.  

Ментальной особенностью казахского народа является любовь и уважение 

к земле, народу, почитание семейных ценностей, уважение к старшим, 

добродушность, отзывчивость, гостеприимство, толерантность.  

С целью усиления влияния семейного воспитания на развитие ребенка 

должна быть выстроена система принципов семейного воспитания. Например:  

- дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности и 

любви;  

- родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он;  

- воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей;  

- диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к личности и 

высокой требовательности к ней должно быть положено в основу семейного 

воспитания;  

- личность самих родителей – идеальная модель для подражания детей;  

- воспитание должно строиться с опорой на положительное;  

- все виды деятельности, организуемые в семье, должны быть построены 

на игре;  

- оптимизм должен стать основой стиля и тона общения с детьми в семье.  

Для ребёнка немаловажное значение имеет тон обращения к нему. 

Уместны ласковые, смягченные и сдержанные интонации, доля юмора и шутка. 

Главное, чтобы ребенок чувствовал участие, заботу, интерес взрослого к своей 

личности.  

Исследование показывает, что в современных семьях распространена 

тактика мирного существования на основе невмешательства, т.е. родители 

придерживаются принципа: дети должны расти самостоятельными, 

независимыми, свободными. Отсюда – минимум требований, правил, норм 

поведения. Результат такого воспитания – отчуждение родителей и детей, 

эмоциональная автономия. С детьми в семье необходимо сотрудничество, 

характеризующееся балансом любви, уважения и требовательности к ним, как и 

к другим членам семьи.  
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В каждой семье должны быть свои семейные традиции. Семья, как и 

другие социальные институты, существует, воспроизводя традиции, следуя 

определенным образцам деятельности, без которых немыслимо само ее 

развитие. Разные сферы жизнедеятельности семьи строятся в соответствии с 

различными типами образцов, которые воспроизводятся каждым новым 

поколением семьи и регламентируют создание новой семьи: супружеские, 

родительские отношения, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга и 

т.д. А поскольку и сама семья, и ее ценности представляют собой порождение 

культуры, то практически любой образец материальной и духовной 

деятельности может служить основой для возникновения традиций в семье. 

Обычаи – детальное предписание определенных действий в конкретных 

ситуациях. Обычаи стабилизируют те или иные звенья семейных отношений и 

воспроизводят их в жизнедеятельности новых поколений. Таковы, например, 

обычаи ухода за детьми, поведения в общественном месте, приема гостей, 

ведения книги расходов-доходов семьи и многие другие. Обычай имеет свой 

смысл, но не выражается в форме идеала. Обычай подробно предписывает то, 

что следует или не следует делать, и не указывает, каким нужно быть. Основа 

традиций – ценность семьи, определяющая смысл традиционного поведения.  

Оптимальным условием для развития детей является любящая семья. 

Любящая семья – это семья, достигшая гармоничного взаимопонимания и 

взаимоадаптации с детьми, где общение с детьми – большая радость, где 

доминирует положительный, благожелательный эмоциональный тон. Разумная 

любовь характеризуется принятием ребенка, сочетанием положительного 

эмоционального отношения к нему с разумными требованиями и кооперацией 

во взаимодействии.  

Искренняя заинтересованность родителей во всем, что происходит в жизни 

ребенка, интерес к его детским, пусть самым пустяковым проблемам – в этом 

выражение любви родителей к ребенку. На основе любви можно воспитать 

нравственное поведение: только любовь способна научить любви.  

В настоящее время усилилась социальная тенденция самоустранения 

многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно.  

Деятельность родителей в интересах ребенка может быть успешной только 

в том случае, если они станут с педагогами союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров.  
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Заключение  

 

Общеизвестно, что семья как ячейка общества является неотделимой 

составной частью социума. И жизнь общества характеризуется теми же 

духовными и материальными процессами, как и жизнь семьи. Чем выше 

культура семьи, следовательно, тем выше культура всего общества.  

В семейном общении очень важны нравственные принципы, главным из 

которых является – уважение другого.  

Психологи сделали вывод, что одна и та же доминирующая черта личности 

или поведения родителя способна в зависимости от разных условий вызывать и 

самые разные формы реагирования, а в дальнейшем и устойчивого поведения 

ребенка. Связь воспитания с другими видами деятельности, подчинение 

воспитания тем или иным мотивам, а так же место воспитания в целостной 

личности человека – все это и придает воспитанию каждого родителя особый, 

неповторимый, индивидуальный характер.  

Таким образом, специфика семейного воспитания имеет следующие 

особенности:  

  эмоциональный характер семейного воспитания, который основывается 

на родственных чувствах;  

  воспитательные воздействия родителей на детей отличаются 

постоянством и длительностью в самых разнообразных жизненных ситуациях, 

что обеспечивает глубину влияния на ребенка;  

  именно семья рождает у ребенка чувство защищенности, любви, 

принятия;  

  в семье действуют психологические механизмы социализации, которые 

обеспечивают содержание и характер столь значимого влияния семьи на 

ребенка. К таким психологическим механизмам социализации следует отнести 

подкрепление и идентификацию;  

  семья представляет собой разновозрастную социальную группу, в 

которой ребенок учится воспринимать различные ценностные ориентации, 

различные критерии оценок жизненных явлений, различные идеалы, точки 

зрения, убеждения;  

  семейное воспитание имеет широкий временной диапазон воздействия.  
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Приложение 1  

 

Виды родительского отношения, влияющие на социальную 

адаптированность ребенка  
 

Группа семей  Подгруппа  Характеристика профиля 

родительского отношения  

Благоприятные  Понимающие  Хорошо знают своего ребенка, 

реально оценивают его и его 

поступки. Адекватно и гибко 

реагируют на различные 

ситуации, способны встать на 

позицию ребенка, принять его 

точку зрения, диалогичны, 

понимают и принимают 

ребенка таким, какой он есть. 

Сензитивны, часто говорят о 

ребенке, переживают вместе с 

ним, способны защищать его в 

любых ситуациях.  

Покровительствующие  Хорошо знают своего ребенка, 

реально оценивают его и его 

поступки, адекватно 

реагируют на них. Однако в 

общении с ребенком занимают 

позицию старшего, не 

принимают диалог, считают 

свою точку зрения 

единственно правильной.  

Безразличные  Мало знают своего ребенка и 

не стремятся узнать его 

больше, чаще заботятся о 

внешних результатах и фактах, 

нежели о причинах и 

переживаниях. Эмоциональное 

отношение к ребенку у них 

выражено слабо, часто такие 

родители заняты решением 

своих проблем. Однако их дети 

хорошо одеты, ухожены и 

научены поведению, 

требуемому в обществе.  
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Неблагоприятные  Подавляющие  Отличаются наибольшей 

степенью эмоционального 

отвержения ребенка, большим 

количеством запретов, 

приказов. Родители уверены, 

что хорошо знают своего 

ребенка, но обычно не могут 

предсказать его поведение в 

различных ситуациях. 

Отношения отличаются 

напряженностью и носят 

синусоидальный характер.  

Тревожные  Родители этой группы 

отличаются повышенной 

тревожностью, 

неуверенностью, в реальности 

они неплохо знают своих 

детей, сензитивны по 

отношению к ним, но не 

уверены в правильности своего 

поведения и поэтому порой 

жестоки к ребенку. Отношения 

характеризуются 

неустойчивостью, 

амбивалентностью.  

Отстраненные  Родительская позиция крайне 

ригидна, полное отсутствие 

диалогичности в отношениях с 

ребенком, повышенные ожидания и 

требования на фоне значительной 

ориентации на ребенка и большой 

привязанности к нему.  

Отвергающие  Родители этой группы отстранены 

от ребенка, не желают вникать в его 

проблемы, уделять ему внимание, 

замечать изменения. 

Эмоциональное отношение 

выражено не ярко, преобладает 

элемент отвержения. Сфера чувств 

и переживаний ребенка закрыта для 

них, они плохо знают своих детей, 

при этом их представления о 

ребенке достаточно адекватны.  
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