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Аннотация 

Осы мақалада девиантты жеткіншектердің өзін-өзі бағалау деңгейі 
мен қарым-қатынасы арасындағы байланысты анықталып, түзету 
жұмыстары арқылы олардың өзін-өзі бағалауын жоғарлатып, үйлесімді 
қарым-қатынас жасауға мүмкіндік тудыру мəселесі қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается взаимосвязь между уровнями 

самооценки и общения девиантных подростков и посредством коррекцион-
ных работ повышение их самооценки и конструктивного общения. 

 

Abstract 
In this article is observed the interconnection between the levels of self-

concept and communication of deviant teenagers and by means of correctional 
work the elevation of their self-concept and constructive communication. 

 
Түйінді сөздер: Девиантты мінез-құлық, девиантология, ата-аналардың 
жəне педагогикалық-əлеуметтік қараусыз қалған балалар, өзін-өзі бағалау, 
үйлесімді, конструктивті қарым-қатынас, əлеуметтік-психологиялық 
түзету жұмыстары, ағарту орталығы.  
Ключевые слова: Девиантное поведение, девиантология, дети оставшиеся 
без попечения родителей, самооценка, гармоничное и конструктивное 
общение, социально-психологическая коррекция, центр реабилитации. 
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Қазіргі кездегі қоғамдағы өзекті жəне күрделі мəселелердің бірі – «девиантты бала-

лар» мəселесі. Соңғы уақыттағы статистика мəліметтеріне сүйенсек, оқушылар арасындағы 
нашақорлық, ішімдікті пайдалану, адам өлтіру, суицид, ұрлық жасау сияқты жағымсыз іс-
əрекеттер жылдан-жылға күрт өсуде. Осыған байланысты, коғамдық ақпарат құралдарында 
мақалалар жазылып, психологиялық-педагогикалық ғылыми-зерттеулер жүргізіліп жатса да, 
осы мəселесі əлі де өз шешімін таппай келеді.  

Девиантты жеткіншектердің жеке тұлға ерекшеліктерін, қоғамдық, əлеуметтік өмір 
жағдайымен, тəрбиелік факторлардың өзара əрекеттестігімен біртұтастықта алып алғашқы 
болып кешенді зерттеу жұмыстарын жүргізгендердің бірі П.П.Блонский (1936) болатын. 
Оның негізгі мақсаты – девиантты балалардың мінез-құлқының себептерін мектеп жəне 
отбасы арқылы ашып көрсету, олардың осы тəрбиелеу институттарындағы өмірі мен орнын 
анықтау жəне «девианттылық» терминін нақтылау еді. П.П. Блонскийдің ойынша: «Девиант-
ты бала, бұл ең алдымен кəдімгі бала, оған табиғи қарапайым тұқым қуалаушылық тəн. 
Айырмашылығы, ол педагогикалық, əлеуметтік қараусыз қалған. Сондықтан, оны дені сау 
қараусыз қалған бала ретінде тəрбиелеу керек» деген [1]. Атақты психолог Л.С.Выготский 



 
ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР                                  ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

54 

«Девиантты балалық шақтың педагогикалық клиникасы жəне дамудың диагностикасы» еңбе-
гінде: «Жеке адамның күйзелісімен күресу, оның себептерін жою жолымен ғана емес, 
сонымен бірге адамды жөнге салудың белсенді жолымен, білім бірлігімен, дамуына жағдай 
жасау арқылы ғана нəтижеге жетуге болады» деп тұжырымдай отырып, «педагогикалық, 
психологиялық ықпал ету арқылы түзетудің жəне алдын алу» жолдарын көрсетіп берген [2].  

Қазіргі уақытта балалар мінез-құлқының бұзылу себеп-салдары əлеуметтік-психоло-
гиялық жəне педагогикалық жағын (М.А.Алемаскин, Л.М.Зюбин, И.С.Кон, Г.П.Медведев 
т.б.), клиникалық (Г.А.Власова, В.Я.Гиндикин, В.В.Ковалев, Г.Е.Сухарев т.б.), криминоло-
гиялық (М.М.Бабаев, К.Е.Легошев, В.Н.Кудрявцев, ЛВ.Л.Васильев, Г.Г.Шиханцов, В.Ф.Пи-
рожков, А.Т. Акажанова, Н. Кулдашева, Д.С. Кожахметов т.б.) зерттеуде. 

«Девиантты балалар» мəселесінің тарихына көз жүгіртсек, ол əр түрлі терминдермен 
анықталып, ғылыми зерттеудің өзекті мəселесіне айналғанына да көп уақыт өтті. Итальяндық 
заңгер С.Сигеле бұл мəселені ХІХ ғасырдың аяғында көтеріп, ХХ ғасырдың басында кеңінен 
криминология, əлеуметтану, психология, педагогика ғылымдарында зерттеу жұмыстары 
жүргізген. Мысалы 1907 жылы Петербург қаласында В.М.Бехтерев өзінің психоневрология-
лық институтын ашқанда, эксперименталдық психологиялық зертхана ұйымдастырып, онда 
қылмыс жасаушы жеткіншектерді зерттеуге үлкен көңіл бөлген болатын.  

Жалпы, кəмелетке толмаған балалардың қоғамда қалыптасқан нормалар мен ереже-
лерге қарсы іс-əрекетін ғылымда девиация (латынның «deviatio» тыңдамау, нормадан ауытқу 
деген мағынаны береді) деген терминмен белгіленген. Соған орай ғылыми əдебиеттерде тəр-
биесі қиын балаларды «девиантты» термині арқылы анықтап зерттейді. Жалпы, «девиантты 
мінез-құлық», «ауытқушы мінез-құлық» түсініктері синонимдер болып табылады 

Девиантологиялық зерттеуші ғалымдар девиантты мінез-құлықтың пайда болу фак-
торлары мен келесідей негізгі себептерін атап көрсеткен:  

 жанұяда үйлесімділік пен өзара түсіністіктің, берекенің болмауы; 
 бала ата-ананың қамқорлығы мен сүйіспеншілігін сезінбеуі; 
 отбасында, мектепте тəрбие берудегі кемшіліктер, зорлық-зомбылықтар; 
 өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау; 
 маңызды өмірлік дағдының болмауы, айналысындағы адамдармен, құрбыларымен 

жарасымды қарым-қатынасқа түсе алмау; 
 сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай алмау; 
 бірнеше сəтсіздіктерден кейін өзіне өзі сенбеу, өзіндік бағасының төмендеуі; 
 теледидардағы, кинозалдардағы агрессиялық жарнамалардың ықпалы мен фильм 

кейіперлеріне еліктеу; 
 мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің дұрыс жолға қойылмауы; 
 балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын дұрыс ұйымдастырылмауына байла-

нысты оны қалай болса солай пайдалануы т.б. [3]. 
Жас жеткіншектің əлеуметтік-психологиялық дамып қалыптасуына осындай келеңсіз 

жағдаяттардың барлығы оның өзін-өзі бағалауына, бойындағы рухани құндылықтарын, таби-
ғи мүмкіндіктерін сезінуге, оны ашу үшін əлеумет ортасында белсенді іс-əрекеттер (қарым-
қатынасқа түсуге, оқу əрекетінде белсенділік танытуға т.б.) жасауына кедергі жасайды. Не-
гізгі əлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыра алмаған жеткіншектер біртіндеп əлеумет 
ортасынан қашықтай бастайды. Бұл бір жағынан оның əлеуметтік-психологиялық дамуының 
кешеуілдеуіне əкелсе, екінші жағынан психикалық денсаулықтарының бұзылуына əкеледі 
деп есептейді В.Ф.Пирожков, В.Д.Менделеевич, В.Л.Васильев. Осы ғалымдардың ойынша, 
ата-ана тарапынан, мектеп қабырғасынан жылылық сезінбеген жас жеткіншектер өмірде өзін 
ешкімге қажетсізбін деп есептеп, уайымға салынады. Ұзаққа созылған қайғыру, ренжу, жүй-
ке жүйесінің бұзылып, оларды психикалық жарақатқа əкеледі, соңынан бірте-бірте психика-
лық ауытқуларға негіз болады [4]. 
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Девианттық мінез-құлықтың алдын алу жəне түзетуде əрбір педагог, психолог, əлеу-
меттік педагог баланың кейбір мінез кемшіліктерін түзетіп қана қоймай, оларды, қоғамдық 
өмірдің нормалары мен құндылықтарын сыйлауға, айналасындағы адамдармен жайлы қа-
рым-қатынас орнатуға, əлеуметтік белсенділігін көтеруге көмектесуі қажет. Бұл қасиеттері 
ең алдымен баланың өзіне, оның өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыруға, мағыналы өмір 
сүруіне қажет екендігін ұғындырып, соның нəтижесін сезінуге, жақсы мен жаманның ара жі-
гін ашып, қоғам өмірінде бекіген адамгершілік қадір-қасиеттер мəнімен, талаптарымен тіке-
лей байланыстыра, айналасындағылармен сыйластық, достық, əріптестік, туыстық, сүйіспен-
шілік т.б. нормаларымен ұштастырыла жүзеге асырылғанда, балалар бойында девиантты 
мінез-құлықтың өріс алмауына мүмкідік жасалады.  
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