
Колледждің әлеуметтік-психологиялық қызметі 

 

 

Отбасындағы қарым-қатынас: 

үйдегі әл-ауқат үшін психологтың кеңестері 

 

Отбасы-бұл жеке тұлға болып 

қалыптасатын орын және жақын адамдар, 

осыдан басқа маңызды ешкім бола алмайды 

Сондықтан отбасындағы қарым-қатынас 

оның әр мүшесінің психикалық дамуына 

үлкен, басым рөл атқарады.  

Шартты түрде, психологтар 

отбасыларды гүлденген және жағдайы 

қолайсыз деп бөледі, бірақ үнемі өздерін 

түзетеді: әр отбасының өз проблемалары 

бар. Мәселелерді азайту, үйдегі жағдайды 

өзгерту үшін отбасылық психология 

туралы қарапайым негізгі білім және әркім 

белгілі бір жолмен, кедергілерсіз және 

Елеулі бұзылуларсыз, кешендерсіз, әлем 

туралы қате идеяларсыз дами алатын 

қолайлы ортаны құруға деген ұмтылыс 

қажет, өзі және басқалар туралы.  

Осы асыл мақсаттарға жету үшін және өзіңіз үшін отбасында қарым-қатынас 

құруды үйреніңіз. 
 

Отбасы ішіндегі қарапайым қарым-қатынас ережелері 

 
1.   Дөрекілікке көз жұмбаңыз, отбасындағы осы мінез-құлықты талқылаңыз. Егер 

бұл мүмкін болмаса (мысалы, күйеуі алкоголик жағдайында әлеуметтік қауіпті 

жағдайлар болса), осы отбасы мүшесімен қарым-қатынасты азайтыңыз.  

 

2.   Үйреніңіз келісімге келуге. Мәселені айта отырып, біз серіктестігімізге, 

баламызға, ата-анамызға шешімдерді талқылауға, компромиске келуге дайын 

екендігімізді түсіндіреміз. Бұл бір-біріне деген құрмет, онсыз отбасындағы қалыпты 

қарым-қатынас мүмкін емес. 

 

3.    Өзара көмек, қайырымдылық, қыдыру, әр түрлі әдістермен бос уақытты 

өткізуге ұмтылуды қолдаңыз (сіз жақсы білуіңіз керек кім нені жақсы көретінін, сіз әрбір 

отбасына не көмек көрсете аласыз – бұл мәліметтермен пайдалануға болады). 

Отбасындағы балалардың қарым-қатынасын құру үшін осы Ережені сақтау өте маңызды. 

Егер сізде олардың бірнешеуі болса, олардың ағасы мен қарындасы (аға-інілері немесе 

қарындастары) екендігіне, олардың жақын екендігіне және ешқашан одан жақын 

болмайтынына назар аударыңыз. Мұны үнемі қайталаңыз, балалар ата-аналарының 



сөзіне өте сезімтал. Жылдар өте келе күш-жігеріңіз бен назарыңыз бекер болмады деген 

расталады. 

 

4.    Айтпақшы, бос уақытыңызды қалай өткізгеніңіз өте маңызды. Бөлек өткізесіз 

бе? Жақсы, бірақ ерлі-зайыптыларда да, балалары мен ата-аналарда да ортақ нәрсе болуы 

керек. Саябаққа, пиццерияға, дүкендерге бару, серуендеу - осы маңызды нәрселер сізді 

бұрынғыдан да қатты біріктіреді. 

 

5.   Отбасылық дәстүрлердің болуы да маңызды. Егер ондай жоқ болса, оларды 

ойлап табудың уақыты келді. Дәстүрлер бізді біріктіреді, күйеуі мен әйелі арасындағы 

одақ пен балалармен байланысты нығайтады (мұндай шара әсіресе жасөспірімдерге 

қатысты маңызды және өзекті). Ата – әжеге бару, өзінің мерекесі, сүйікті тағамды бірге 

дайындау, шыршаны безендіру - бұл кез-келген нәрсе болуы мүмкін. Тек дәстүрлерді 

барлығы сақтаса. Болған дәстүрлер сақталмайтын болса басқаларды ойлап табудың 

уақыты келді. 

 

6.    Отбасындағы қарым-қатынас араларыңыздаға рөлдер мен міндеттердің 

бөлінуіне негізделген. Сіздің отбасыңыздағы рөлдер қазірдің өзінде орнатылған. Папа – 

өндіруші немесе рухани көшбасшы. Мама – үй шаруасындағы әйел немесе іскер әйел. 

Бірақ міндеттер жағдайында бәрі қиын. Қолайлы жағдай болу үшін барлығы жұмыс 

істеуі керек. Бір рет жазыңыз, кім не үшін жауап беретінін келісіңіз, сонда сіз 

отбасыңызды жанжалдың ең көп таралған себебінен айырасыз. 

 

7.   Жұбайыңызбен және балалармен қарым-қатынастағы сүйіспеншілікті сақтаңыз. 

Бұл туралы не айтса да сүйіспенщілік ешқайда кетпейді. Егер отбасында құрмет, 

түсіністік пен адалдық болса, онда махаббат та болады. Сондықтан, сіздің 

байланыстарыңызды кездейсоқ жағдайлар мен тіпті қиындықтар болса да үзілмейді. 

Бірге болсаңыз  сіз күштісіз. Ол үшін бір-біріне мұқият болу керек! Баламен және 

Серіктеспен, әсіресе ата-аналармен қарым-қатынас жасауға уақыт бөлуді ешқашан 

ұмытпаңыз (олар туғаннан бері қанша уақыт өтсе де біздің назарымыз оларға қажет). 

 

   Отбасындағы қарым-қатынас, сіз оған қандай рөл атқармасаңыз да, сіздің 

тұрақты қатысуыңызды талап етеді. Бір-біріңізді мәңгілік деп қабылдамаңыз. Жақын 

адамдарға осындай көзқарас жасағаннан кейін, отбасы құлдырай бастайды. Осы тізімнен 

отбасыңыз үшін не істей алатыныңыз туралы ойланыңыз. 

 

 

Педагог-психолог                                  Осадчая Татьяна Сергеевна 


