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Аннотация 

Мақаладан қазіргі таңда жастардың отбасылық құндылықтарды, салт-дəстүрді 
қаншалықты білетіндігі жəне  де оны қандай деңгейде ұстанатындығы жайлы жалпы 
мəлімет аласыздар. Сонымен қатар,отбасы құндылықтарын сақтап қалуда 
отбасыңдағы дəстүрлі тəрбиенің қаншалықты маңыздылығы екендігі көрсетіледі. 

 
Аннотация 

Из статьи вы найдете общую информацию о том, насколько молодые люди знают 
и соблюдают традиции семейных ценностей в современным мире.Также показывает, 
насколько важно традиционное семейное воспитание, для сохранеия семейных 
ценностей. 

 
Abstract 

From the article you will find general information about how young people know and 
follow the traditions of family values in the modern world. It also shows how important 
traditional family education is to preserve family values.  

 
Түйін сөздер: Отбасы, құндылықтар, модернистік құндылықтар, стереотиптер, 

əлеуметтік тəжірибе, психологиялық қажеттіліктер, дəстүрлі жолдаулар, əлеуметтік 
гуманитарлық ғылымдар, құндылықтардың бұзылуы, əдепке жат қылықтар 
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Отбасы адамның жақсылық жасауға үйрететін ең бірінші əлеуметтік ортасы. 

Қазіргі қоғамдағы отбасылық құндылықтардың, жастардың бойында адамгершілік 
қасиеттердің жоғалуы, тəрбиенің төмендеуінің өте кең өріс алуы көрініс табуда. Қазіргі 
кезде отбасылардың келіспеушілігінен рухани құндылықтардың азаюы артып жатыр.  

Отбасы - бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар 
тəрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мəнді қажеттіліктерді 
қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы[1]. 

Отбасы азаматтық мінез-құлықтын негізін қалыптастырып, жастарға өзінің мəдени 
жəне əлеуметтік тəжірибесін сіңіреді. Жастар үшін отбасы əке мен анаға, олардың түсінігі 
мен қолдауына, өз «Менін» жүзеге асыруға жəне тағы басқа əлеуметтік жəне 
психологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін таптырмас орын. Осы көзқарас 
тұрғысынан алар болсақ, отбасы - маңызды құндылық. Сондай-ақ, қоғамда болып жатқан 
əлеуметтік, экономикалық, саяси өзгерістер ең алдымен отбасыға ықпал етеді. Шын 
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мəнінде, отбасы саласында соңғы бірнеше онжылдықта дəстүрлі рөлдің, көзқарастардың 
жəне стереотиптердің əлсіреуі байқалады. Осындай өзгерістердің негізінде екі жұптың 
таңдау еркіндігінің кеңеюі, олардың теңдігі, өзін-өзі дамыту мүмкіндігі сынды 
модернистік құндылықтар жатыр.  
Жастар отбасылық құндылықтар дегенді естігенде көз алдарына бірден құндылықтар 
түсіп, бір - бірімен ортақ тіл табыса алады. Бірақ дəстүрлі отбасылық құндылықтардың 
əртүрлі болғанына байланысты адамдар осы тақырыпта ортақ тіл табыса алмайды.  

Дəстүрлі отбасылық құндылықтар дегеніміз – қарт адамдардың жас отбасыға 
берген ақыл - кеңестері. Қазіргі таңдағы жас отбасылардың ажырасу статистикасы 
өскеніне байланысты жас отбасыларға олардың дəстүрлі отбасылық құндылықтары 
туралы теледидардан, ғаламтордан көруге болады. Əр отбасыда бұл құндылықтар əртүрлі. 
Бірақ олардың ұқсас жақтары да бар. Мысалы, кез - келген жанұяда дінді сақтау, некені 
бұзбау, ұрпақ жалғастыру, баларды тəрбиелеу деген дəстүрлі отбасылық құндылықтар 
ортақ болады. 

Қазіргі отбасылық құндылықтар. Қазіргі таңда жас отбасылар бұрынғы салт - 
дəстүрді ұстануда. Бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар əр отбасыда əртүрлі. 
Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның өзгеруіне байланысты. Себебі əр замандағы 
адам əртүрлі. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы құндылықтарымен қазір өмір сүру 
мүмкін емес. Бұрын адамдар əйелдеріне орамалды сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір 
- біріне гүл немесе көйлек сыйлайды.Сонымен қатар қазіргі отбасылық құндылықтарға 
махаббат, сенім, түсіністік жəне т. б жатады[2]. 

Жастардың негізгі бөлігі отбасылық бақыт құндылығын «өте маңызды» деп 
көрсетуі, Қазақстан жастарының отбасын бірінші кезекке қоятындығын дəлелдейді. Біздің 
зерттеуіміздің тақырыбы «Жастардың отбасылық құндылықтар мен салт дəстүр мектебін 
сақтау мəселесі».Осы тақырып бойынша студенттер арасында сауалнама жүргіздік. Біздің 
зерттеуіміздің нəтижесі бойынша, ата-ананың кеңесіне ер жігіттерге қарағанда қыздар 
көбірек жүгінеді. Қыздар көбіне анасы жəне нағашыларымен жақын байланыста болады. 
Сұралған қазақ қыздарының 80%-ы енесін «мама» деп атайды. Бұл қазақ менталитетіне 
сай дүние. Қыздардың барлығы дерлік отбасылық дəстүрді, туыстық қатынастарды сақтау 
кез-келген отбасының берекесін сақтауға мүмкіндік береді деп санайды. Жауап 
бергендердің 68%-ы отбасы рухын қалыптастырып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін 
отбасылық салт-дəстүрлер маңызды екендігін көрсетті. Зерттеуімізде қазақ ұлтының 95%-
ы ұлттық салт-дəстүрлерді өте жақсы білетіндігі жəне 78%-ы оны сақтайтындығы 
анықталды. Қазіргі жастар өз этникалық бірлігін отбасылық құндылықтар арқылы 
бағалап, таниды. Олар өз халқының тарихын, оның салт-дəстүрлерін біледі жəне өз 
бетінше танып-білуге ұмтылады 

Демек, отбасы-адам баласының алтын діңгегі, оның адамзат ұрпағына деген 
ықпалын өмірдегі басқа еш нəрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Жас ұрпақты 
ұлттық құндылықтарымызды бағалауға, оларды сақтай отырып, келер ұрпаққа жеткізуге 
тəрбиелеу бүгінгі таңның өзекті мəселесі 

Жаңа 2019 жыл қазақстандықтар үшін ерекше жыл, өйткені Елбасымыз Н.Ə. 
Назарбаевтың өткен жылғы 5 қазандағы Жолдауында оны – Жастар жылы деп жариялаған 
болатын, Президент жастардың бүгіні мен болашағына қамқорлық жасауды өз 
саясатының негізгі мəні деп санайды. Ол жыл сайынғы дəстүрлі Жолдауларында жастар 
саясатын жетілдіру бойынша іргелі тапсырмалар беріп жүргені белгілі, өйткені жастар 
қоғамның бір бөлігі ретінде мемлекетте маңызды рөл атқарады. Қазақстанның 10-15 
жылдан кейін қандай болатыны көп  жағдайда мүлдем жаңа жағдайларда білім алып 
жатқан студенттерге, жастарға тікелей байланысты болғандықтан, Мемлекет басшысы 
жастарға ерекше басым көңіл бөледі, өйткені нақ осы ұрпаққа жаңа, қазіргі заманға сай 
Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеу бұйырған. [3] 

Əр көкірегі ояу қазақ баласының ұлттық құндылықтарды меңгеруі оның отбасылық 
құндылықтарды меңгеруінен басталады. Ұлттық құндылықтар жəне отбасылық 
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құндылықтар барлық əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың зерттейтін негізгі 
мəселелерінің бірі болып табылады. Педагогикалық-психологиялық тұрғыдан алғанда 
құндылықтар адамның жеке тұлға ретінде өз өміріне деген жауапкершілігін 
қалыптастыру,рухани əлемін байыту адамдар арасындағы жағымды қарым- 
қатынастардың маңыздылығын көрсету үшін қолданылады. Егерде жастар отбасының 
үлкен құндылық екенін түсініп,ата-ана алдындағы парызын өтеуге бейімделген болса, өсе 
келе ол бұл бағыттың біртіндеп Отан алдындағы борышымен,азаматтық парызына 
ұласатынын аңғарады. Сондықтан əр ата-ана баланың отбасылық құндылықтарды толық 
меңгеруіне мүмкіндік жасағаны абзал. Отбасындағы құндылықтарды бағалай алмаса,адам 
ұлттық құндылықтарды да құрметтемей өтуі мүмкін. «Ел боламын десең,бесігіңді 
түзе»деген қанатты сөз де осы ойдың дұрыстығын меңзейді. 

Қорыта келе, бүгінде отбасы құндылықтарымыз үлкен қауіпте. Жаһанданып 
жатқан дүниеде қоғам ретінде «заманауи» деген ұранмен ұсынылып жатқан əдепке жат 
қасиеттерді сіңіріп, ақырын-ақырын түп тамырымыздағы құндылықтарымызды жоғалтып 
келеміз. Бұған жол бермейік! Маскүнемдік, есірткі, ұрлық, зорлық-зомбылық секілді 
барлық жамандықтардың түбі - негізінде отбасылық құндылықтардың бұзылуынан бастау 
алады. Бұл ақау дұрысталмайынша қаншама шырылдасақ та, қаншама ұрандатсақ та 
нəтиже өзгере қоймайды. Ұмытпайық, отбасыкүштіболса, адам да, қоғам да күштіболады. 
Отбасылыққұндылықтарымызғабекемболмасақ, келеңсіздіктершешілмейді. Шешім-
отбасылыққұндылықтарымыздысақтапқалу. Қай қоғамда өмір сүрмейік,ұрпақ-ол біздің 
болашағымыз,жарқын күндеріміз.Сондықтан болашағымызды қазіргі сəттен жақсы 
тəрбиелесек,ертеңгі күнімізге сеніммен басуға болады деп нық айта аламыз.  
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