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гизги функцияны ажаруучу мекеме. МекгЬгпеги rqbг.чтимдер психологиялык, илимдср *u.rr"u" ,frмаалыматка ээ болуп, ар бир окуучунун жеке Typlr5bшунда, ар бир мектеп црмупlунда Ещдыда жооIщр
чшлигиЕ билип кызма,
багытгагы ; ";;;"' ffiъffiТЪт;: ЖкопчJгF( мектептерде психологдун кызматы бчр dген эле соз болбосо, тийишryу лjшэ3доarп иш аJшцоаруу жокко эсе, псIд(ологдордун ордуна психолQг
эмес адистер иштеIцет. Бул багытта мугdлимдер,
психологдор менен бирдикте ата-энедер, социалдц
коргоО кьвматтары, юрIцикz}лык куч стукт)?аларЕц
мамлекеттик бийлшк стукDрасы ОааЙгьi Сирге-ликте аракеттешrYсy керек. ООН тарабынан кабшл
,чIынган, бшдарга бо.гrгоН камкордуктун уцryл ryPY -аларды:r коопсуздуDrн к_амсыз кыл).у, ,"рОЬ Oi;bтуУра багытга колдOо берип туруу-'rчрЫ-"ч..п..
}1пимгетаянган туура билим менЫi.рй" о". о-"-
:il_* ДY'пu_ таанУУсундФ ак-караны айрула багьгг
оере алат. Бул маселелерди коомдоry Оiрдык,rрук-
тураJIар жапа тырмак колго алуусу зар"rо.

Окуучуларлын иtIки сезиминс доо кетирип, ке-
лечогине таасир тийгизгсн маселелердин бири - '.аг-
рессия".

КlЭ бИР Окр{уштуулардын бслгилоосyrцо '.аг-
Pcccllrl" ЫМЫрКаЙ тuроmuндuн баштап пчrдЙопоr.
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"Агроссия" - ой-пикиР жава ишенимдердц коп учур-
да туура эмес жол меЕен корсоткон, бяпка кишилер-
дин укугytr тебелое аркылуу билдирилген жана
коомдук турмушта кабыл алынбаган журyм-турр{
формасы. Бул аныктамадан белгЕтryy болгЪrцой, ;'аг-

рессия" - коом тарабынап туура кабыл алынбаган
журyш_т),руш формасьЁжана буга таасир этл.,чу g-
було, мектеп, rr(ыныстык езгочощк, масс,lлык маа-
лымат карЕDКаттарЫ жана индивИДУалдуулук отrдYY
факгорлоР бар. .ЩаШ бир аньтктама боюнча *агр"с-
сия" дегсн термин - башка бироего же соци!rлдык
топко карата дене тyзyлyцryr{о же психологияль!к
жакган зыян кеlпирlyге багытга.гlган жеке же топтук
жYрYм-турумду аныктайт. АгрессивдууrryкtYн коом-
до ачык же маскировкалаlrган жабык формада бо.тryп
турушу ийгиликкс жетYу Yчyr{ куроштyt{ жымсЕlд-
дaшгiш аракети катары кароого да болот,

Адам.щrн табиятына тиешеJriy боrrгоц буп ,у-
uгуttук бардык мезгиlцерде кызыкчыJшк жаратып
келет жава бул TprryrTyKкo ар тYрдrY аяtiктаI\4алар
берилип келген. "Агрессия" тучrуrrу.рu аныктама
берц биР жактуу, так болбогондугуrrЪ карабастан,
"агрессия" боюнча ар кандай теоршIлар жараJIган.
Ушул багытга илимий адабиятгарда турдry i.op""-
лар кездешет. Алсак, 'Ънстинrг теориясы'', ..социал-

дык окуу теориясы", ((тоскоолдук 
жаратуу жана

агрессия теориясы", .'биологиялык теория'', .'бошо-
нуу тсориrlсы" сыяIсqry коптогон теориялар бар. Бул
беlryмдо агрессияны аныктоого багъrггалган белги-
lцy теориялар каралат,

Инстинкт теориясы адам менен жаныбарлардып
ц?лорYнО карай эЦ коп талкууга аJшнган теориJI
болуп саналат. Инстинrг теориясы боюнча агрсссия
табигый, ryбаса болуучУ корунYш. Ошоrиукiав аг-
рессивдYY жlTyM-T}?yItl бардык тирYY организмдер-
дин табиягыrца байкалат. Инстинкг тороJIуп, орга-
Ilизм к:шыпташаrцан кийин пайда болбойг, ал тируу
жандыктарда ryбаса болот. Бул Teop}lllвыrr эц негиз-
ги жактоочусу З.Фрейд атгуу окуilryштуу. Акын пи-
ш{ринде адамда эки негизги иItстиt{кт: жашоо (еrоs)
жана оrryм (thanatos) инстинкти. Эрос кишинин жа-
шоосув улавта турган бардык оц импульстарды, ал
эми танатос болсо тируу жаIrдыктын озYн-озY х(ок
кыlrууга баштталган oJryм ниетин камтыйт. Жапrоо
икстинкти жыЕыстык иш-аракетти, оJцъ.r инстинкти
болсо агрессиякы пайда шlлат [1]. З.Фрейд агрессиJI-
вы бардык тируY жандь]ктарда ryбаса тиешелуy бол-
гон жалпы инстинкт деп белгилеген. АЕын ою боюн-
ча агрессцrl - )lGIныстык имIryльстytr бир бетгуry.
Э.Фромдун чечмелоосYндо З.Фрейд агрессияIrы
'Мен" деген Tyu]yHyK менец аршIашкан тышкы тyрт-
ку беруучуперго жана жыцыстык м}ктаждыктарын
капааттандыруусуна тоскоолдук жараткан абалдарга
каршы боmон жана буларды жек коргон жеке инсан-
JЁIK инýтинктгердин бIФ озгочоJIyry катары эсептs-
гсв [2],

Ал эмя окуrиуштуу ЛореIщтин ою боюнча, агрес-
сиrI - тышкы тyрткy беруучу кyчторго коз карандш
болбогон, инстинктик энергиll булагына ээ болгон
xcypyм-Typy,u. Кишилер кысым, адилетсиздик жана

согFцтардан улам агрессивдУY болбоЙ.г, булар цам
баласында агрессивдуYщК аIlrцlqд боmонлуктан
пайда болот [3]. Андрогеп гормоЕу аФессияга писир
бергон гормондордун бири. Бул боюrrча аткарьцган
иштерде, гормондун мээге берген таасири сьulкгуу
эле, физккалык жактан оrгrгry жана буlг.rуrларлын
каJшптаЕышына тiисирин п{йгизип, агрессияпын
пайда боrrуусуна жол ача турганlЕIгы аныктirлган.

этологдор табигый чойроде жаныбарлардын
кыймыл-аракети жана ж\ФYш-турушуна байкоо жlр-
ryзyп, агрессияны изилдоого аракет кылышкан.
.{чардыв оюу боюнча, жаныбар ай.панасындаш кор-
кунучтун алдын zл.лУУ rIYп жана азык табуу YчYн аг-
рессиJIны колдонушат. Журупл-туррrдардын негизи-
вев толугу меЕеЕ инсмвкттик озгочощкто аЕыкта-
лыцБIн адам баласынын логикасы боюнча четтетуy-
го аракет кылынууда. Бирок, агрессивдYY жlрYм-ту-
румдардын инстинже жана гендерге байлашtштуу
экендиги туураJIуу коз карашты юэ бир чейролор
оцой 

_эле 
кабыл алууда. ЧындыБIнда, бул кызыктуу

эле абал. Адам баласЫныц агрессивдYY жYрY,|{-туру-
мунун толуry менен андан тышкаркы деп сыпатта-
лышыныц себеби катары, инстивкттик кrIторго
коцул бурбастан коомдlк жашоодо )л)aраган х(ана
оздорy коцул бурган агрессиrrны башка себептср ме-
нсн аныктоодо пайда болгон кыйынчылътктар эсепте-
лет. ,щаш бир себеп катары, агрессияны инстинктткк
тенденциялар менен ryшундурyп, кишилер оздорyн
мындай аIpессивдYY жур\,м-турумдарды жараткан
коомдук шартгардь] алмаштыруу жоопкерчилигинен
куryлгап сыяктуу сезишин эсептоого болот.

Инстинкт теориясыЕа карама-каршы соци,шдык
окуу теоршIсы боюrrча агрессшI тируy организмдер-
дин табиятында боrгон жYрр{-туруп{ эмес, кийивче-
рээк, башкаларды корYп уйроrryукун натьrйжасыrца
келип чыккан кыймьш-аракет формасы боJгуп сана-
лат. Социаlцык окуу теориrIсынын негизги жактоо-
чуларынын бири катары А.Бандура эсеtпелет.

Бандуранын бул теориясы аJгач ''социалдык
окуу" деп, кийинчерээк "социалдык когнитивдик
теория" деген ат меЕен илимде белгиlryу. Теория бо-
юнча адамдагы оз1,!lон сырткары бардык жандыктар-
ды жана предметтерди х(ок кылууга, кыЙратууга ба-
гытталгаН агрессивдYY журYм-турумдун булагы ката-
ры табигый жана >l(.шпы агрессия импульсу эмес,
кийинчерээк уфокуrryп, оздоштyрyлген кыймыл-
аракеттин формасы эсептслет [4]. Соuиаллык окуу
тсориясынын цегизги механизми - башка биреену
тууроо жолу аркылуу уйрощry. Азыркы кYндо туу-
роо жолу аркылуу уйроrтууло активдyy родь аткарган
массatлык маалымат карах(аттарына, мектоп жана уй-
було эсептелет. Бала буларлан байкаган кыймыл-ара-
кеттерди жана жyрр{-турумдардаЕ модель жаратып,
тез эле уйронуп кетет. Немзивен ба:цар оздорIноЕ
улуу жаЕа кyчтyy бодгон кишилерди, оздорy жашцы
коргон адамдарды жана козyно суйкумдуу корyнгон_
дордy туурап, tшарга окшош болууга аракет кыды-
шат. Балдардын булардан уйронгон журр{-т}?у}ца-
рынын кээ бирлери агрессияJшк мyноздо да болуruу
MYMKyH.
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ден[иясын изипдео максатшнда тYзYлгон изиJцоо
комиссиясынын берген маалыматтары боюнча ортомектеп окуучуларынын_ ичинен 2Ф% уй-буледен,l5,97o досторунан, l4Yо Ьасма жана телевIцекиеден,

9:11 о"" кызматкфлеринен жана 8,4% мЙалимде-
ринеЕ таасир 8лтандыты анык болгоп

I&ryгызстаrЦаш ба.шаР жана жащтаРдын ара-сында байкалган таш боордук, ырайымсыздык тен-
ырайымсыздык коп Учтlда пайда бо.тгон тоскооп-
ДУктардын патыйжасында кеп{п чыгат. Киши озун-озY онYIfflтуY жолуца }тYмкFлчYJryтсг9рY чекгелген
учурда агрессияга кафылат. Ушул себептен улам,агрессияЕын тоскоолдукка }л{уроо менен тYздбн-туз
байлаrrышы бар экендигин аfrгууга болот. Аракетпtн
натыйжага жетпсй кац4уýу, 

"й" то"коо.rrлу*ка учу-
роосу, бул максажа жетпей к.цгllн 

".r*й. *---
"1j Yfu*YYcY Да уланып, пrындай }бдтон бошоно
ЕuIоарп Дегеrцц билдlарет. Максапса жьеге, кишп
канааттанып, кубана а-тlбайт [5].

Бул теория боюнча ал"* Ь*rr.чrrгуу бир максатка
жетyyЕy абдан кашrап т)рса, максаты ишкс аIцкац
соц кубана тJФганын билсе, аталган ,чa"rй**ч *a-
Tyyct}Io кащайдыр бир нерсе тоскооJцук жаратып
цФса, аIца аJI киши
с езет, мыrцаt ...* "ui#,JHýжё:#}жH
болот, ТоскооJцукка кабылууlrун^"uоrаi#r*ч *u-
цYдY калган ю{ши тоскоолдукгу жеЦУY максатыIца
агрессшrа кабылат. Бирок кишинин- тOскооJцукка
учуроосу агрессиJIнын пайда боlryшу}гун ж:шгыз се-бсби болО аrrбайт. Киши тоско;;й;;-руроо.у,
адилетсиздик деп тYцгр{Yп, тоскооолдукDr ац-сезим-
дrу ryрдо жана атайы жасаJIды дaп ,aanrjae, аttда tш
кишиде агрессивдYYщrкryн децгээли жогорулайт,

Атрессиянын децгэ_элв томоЕкY *ана *о.орку
тоско_оJцукка }цурооlо байланыштlry езгермеlryу бо-

}oJ:O*y"yrTyyлap Фрилман, Сфз *"н" Карлсмит
[)J тоскооIцукка )л{}тоонуЕ агрессияга *on u.ru 

"ур-гандшы тууралуу пикирлерин айтышкан. МуЙтлФaшыгын Еlныктоо уIYн экспериментlulдык изил-
доолорду жlФryзушкон. 

_Мынлай эксперименттердин
бироендо балдарга бир 

_белмодоry o.r'"y*iup *up."-
ryщrл, бирок ал жерге баrrларлын *ирууrrоru атайын
жасаJIма тоскооJцуктар коюлуп, с"rр.тан ia"u *чрц-
го мYмкF{чYJryк бершген, Ба.гrлар оюнtIуктарга ошол
тоскооJцуtсгардан улЕlм жете албагавды*чr, алчр-
дын оюнга болгон каалоо-тилеги ишке ашкан эмес.
Бир аз убакыт откон соц бапдар oroн"y*rup Oup О"о-
мого хиргизилип, алар менен ойноого уру*с"т бaрrл-
ген. Ал эми балдардын экинчи тобунаЪч каlцай тос-
коолдук кылбастан белмонр иrIине киргизип, оюн-
ч}ттар менен ойноого }aруксат бери,тгенде, алар ой-
ной башташкан. Белгиlгцl бир убакыт бо,о бuп""гu
кирууг9 тоскоолдук келтирилген балдарда киргсIцсн
кийин оюнчукгарга зыян келтирген агрессивдy
жtрYш-туруШтар байкалган. Себеби, бул уllрда,.}лардьrн кыжьтрдац4r сезимдерп ойгоrуп калга*, дл
эми эч кандай тоскоолдуксуз бе.rпиеге к"рrrп ою""у*-
тар менон ойногоп топтуIl башары,и.ипер." *upu-
ганда тъmч болуп, оюнчуктарга tвыраак зыян кел-
тиргенд{ги байкатrган.

тоскооrцукка }чIроо жана агрессиrl теориясы-
нын н9гцзги пикIФи - .'агрссия 

дайыма тоrкоЪrцу*-
ка }ryуроонун натыйжасьпца пайда бодот же кандаfi-
лыр бир тоскоолдук бо.тгон жерде белги.ггуу 6"рф;-
мадаrШ х<ана чоцц}кта болот''. Тоскоо.rцйа йуроожана аIр9ссщr теориlIсы юэ бпр жагынан сцнга aJm-
нат. ДжоН .Щолларддын ..бардык 

тоскооJIдуктардын
натыйжасында агрессия пайда болот'' дrrr" пикири

Агрессивдуу шrймыл-аракетттлн пайда болу-шУнда бирооIry тууроо, ага окшош болууну кашIооЕеrизм фактор бо-гтуп эсептелет. Бапа же болбосо
осгrrрр{ агрессивдyyJryt( децгээлиrr башкара албаган
жана муну туура эмес формада чагылдырган киши-
лерди коргондо, а|рессивдy жyрум-турумдарлы fi -
реЕYYсY оЦой ишке ашырылат.

А.Бандра (l965) ажарган эксперименттик шц-терде агресýиянын уйроЕYJrYшY боюнча MaaнllJryi,
чсчим жолдорун таап чыккаЕ. Ал эксперпмснт мсоо
учр балдарды yч топко белгон. t-rоrriоЪЬ *.r-кен кишинин агрессивдYY абалда ку)Фчакты уруп
}::::__.il.ти бар фильмди *"p.uoun; 2-тогггогу
оалдарга агрессивдyy моделди жaцtага тарткан сю-
ЖетцrY фильмди корсожон; .ш эми 3-топко zцрессив-
дуy кицинип жазалачбай калгандыгы тууралуу сю-
жет корсотудгоя. Ар бир топтун ч"р.."*йоУ* д.ц-гээлин аныктоо rrун андагы балдарга оирдеп ,.уур-чакты карматып, алардын жypYм-T}apylryra байкоо
жYргYзгон. ЭкспоримевТгпп аrоrрЙла балдардын
жYрYм-тУр}тt{У оздерY коргон кинодоry жYрYм-ry-
РР{Га окшогондуry белгиJryY болгон [4].
_ Социалдык окуу теориясынын жактоочулары-
нын ою боюнча, агрессивдlтJryкту уйренген чвйре-
лорду, агрессияllы паiца кылган факторлорлу жана

lЗj.j :::ДaУ 
*уYм -тур умун кадыресс ишке ашырга ноцои кыIгаН абалдардЫ аIцап, ]ryIлiЪГОН }л{}тда ганаагрессивдYy ЖYРYМ-ТУРУIIцардын маани.й rроу-

нrYго MyMKFr болот. Бир т}лугаIцар бири-бирине аг-
рессивдYY мап.IиJIе кыJган Учурда, Ъашка *Ъпо"рr"
карата агрессивдyy.тyryЕ басаrцатышат. Инсац кээ
:злiото'роа агрессивдyy болот, кээ бир учурлардаоолсо агрессиllсын басаlцата аJIат. Мындай'абалды
социiцlдьк oryylryH башкаруу механизмине тийгиз-
ген таасири менен туIrryндYрууге болот. Алрессивдуу
Жl'РYМ-Т}?УIt{дардьш кайсыларына жол берилет, алэми кайсыларына жол берилбей rypru"o"r.rr" *оо"-
дук чойреден кирген эрежелср бейлейт. Аткарган
иш_аракеттери YчYII сыйланган, ба.тцар менен жакцБI
мамалс тyзо alлгаfi жана бала менен жыныстык озго-чоrrуry бир болгон кицилер модель катары кабыл
{шынып, балдар алардын журyм-турумун кебуроок
т}ураганrа, aшарга окшошууга аракет кьuшшат.

Кээ бир жашнан '."n"rnr*, ,aopn"ar;;- 
".nanокшоштугУ бар 'tоскоолдук жаратуу жана агрессия''

теоршIсы 70 жыл rvrypyH ,Щжон.Щоллард **a *."nn-
тештерИ тарабынан пайда боmон. Агрессивдуу жу-
рYм,т}?умдардын децп)эли томоЕку *.ru *Ь.ор*у
тоскооллукка учуроо абалдарына карай аныкгалат,
11иши 0ир ишти аткар}ry :rce белпrц.у бир максатка
жетуу Yчн аракеттеЕгеЕ учурда акы токiотууга ба-гыттаJган абал, Алрессия жана тац dоорду*,
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озгортyлyп, "ар бир тоскооJцуктун натыйжасында
агрессш пайда болбой к:шышы мумкун'' деген пикир
кецири жаfuiла баштаган [5]. Тоскоолдlт<тарга rIу-
раган киши дайыма эле аФессивлуу болбошу мр-
кун, Мисалы, киtIине балага ата-энеси аJI каалаган
оюн'rугytr ашп бербей койсо, ал бала мындай абалга
карата дайыма эле агресaиясын корсото бсрбсйт. Аг-
рессивдуy жYрYм-турумдун ордуна уй-булесундоry
материiчцык кыйынчылыкгарды ойлоп, пfуrу туrпу-
Hiтс менск кабыл агуусу мYмкYп же агрессиянын ор-
ДУяа коцYJц, чоryп,,маанайы пас болуп ryлryят же
болбосо, уй-булесуно жакшы тарабын корсотуy мак-
сатыIца кобуроок сабак окуй баштайт, энесине уй-
тиричилигиIце жардам берет ж.б.у.с.

Акырты мезгилдерде агрессивдуу жrрyм-ry-
румдардын себеби катары тоскоолдукка }чуроону
белгилегсн "Тоскоолдlкка учуроо жана агрессия''
теориясыН озгорткон мыtцаЙ пикирдин дайыма эле
жарап{дуу боло бербой ц/ргандыгын бедгилооге бо-
лот, Мыrцан сырткары да адам баласынын биоло-
гиялык табияты роль ойной тlrргандыш байкшtган.

Биологrrялык теориянын жактоочуларынын
пикири боюнча организмдин биологиялык фркция-
лары кишидеги аrрессивдуY )tсурY,{-турупrга себеп
болуlllу }frl.rкy}t. Теоретикгер генетик.Uык жана
жаратылыштык фаlторлор менсн агрессивдtт жт-
рyм-турумдардын ортосундагы байланышты анык_
ташат. Киши генетикаJIык факторлорлун таасири
аркылуу кыймыл-аракет жасайт, Кишинин агрессив -
дYY жYрYlи-турум корсотуYсYIцо жана агрессивдYY-
JryKKo жакыв болупrуrда ,ЩНК тузуlгуlпуЕIр{ таасир-
дyтJryгyrrо байланыштуу изилдоо иштери аткарылып,
натыйжшrар алы}lгаЕ. ,Щжоаннес Лапж жана Крис-
тиансендер (,Щжонас Лейюк жана Критиансен) жуп
жана бир жу!!rуржаJIык эгиздериниtI YстYЕдо экспе-
римеIrт жас:UIган. Изилдооде бир жулtlрткЕцык эгиз-
дердrн агрессивдyyлrуryнyн жогору болуruу, ал эми
)ýш жуеryртк.шык эгиздердики томенyроок экендиги
байка.шан. Хромосомалардын Днк гендеринин ки-
шиде аqрессиВдYY )rqрYIt{-тУруI\{дарды, ырайымсыз,
кайрымсыз иш-аракеттерди rкана кылмьццтуулукка
жакыIцыкты паiiда кылары аныкгаJIгац, дйрым
изилдоолордун натыйжалары боюнча эркектер кыз-
дарга караганда кобуреек агрессивдyy кыймыл-
аракет жас.гандыгы аныктitлган. Тlryкиянын жогор-
ку мЕDкписи тарабынан балдар жана жаштардын ара-
сшца байкалган ырайымсыздык тендсЕцлисын изил-
доо максатында тYзYлгон мажJIис изилдоо комиссия-
сынын берген маaшыматтары боюЕча, орто мектоп-
пrн осrryрyм куракгагы эркек балдарынын кыздарга
карагаIца кобуреек агрессивдyyJryry байкалган.
изиlцоонун хсыйыrгшктары боюнча осгryрyм к}?ак-
тагы эркек баrrдардын -8,17o ЖаНа ошол эле к}такта-
гы кыз балдардып - 4,8уо кун cafuiH физикалык жак-
тан кyч колдонгон ырайымсыздык менен байланыш-

кан иштерди аткаргандыгы, оспyрyм курактlгы эр-
кек балдардын l2,9% жана ошол эле курактагы кыз
балдардын - 6,8Уо r<yrr сайыв соз аркылуу х(амrш цш
кылгандыгы, эркектердин - '7,8Уо жана кыздардын -
4% сезимге байлакышкан жагымсыз иш кылгавды-
гы, эркек балдардын - |З,6Уо жаЕа кыз балдардын -
l0% кун сайын жыныстык ырайымсыздык менен
байланышкан иш кылгандыгьт alныктаJ]тан.

Ддамдар коомдо бири-бири менон дайыма ка-
рым-катнашта, байланышта болгууlrу кездейт. Оз ара
мамилелерде болуп журум-туруму жана кыймыл-
аракети менев байланышкан проблемаларга кабылат.
Агрссивлуу пайдасынан зцяны коп боrгон мыtцай
жYрYм-црумду алдын алып, чOра куJк-мYноздY ка-
лыптандыруу - бул коомдук аблан актуалдуу масе-
леге айлакгап ксз.

Инсандын жеке мyнозyнyн кaшыптаныIIтнндаIъJ
башкы чейро бул уй-було болуп саналат. Бала езу-
lтFI жyрyм_т}?р|ун алгач уй-буленун ичинде каJIып-
тандыра баштайт жана мындай кылык-lкоруктары
кеп уryрда емур бою калат. Yй-булодоry жаш жет-
кинчеке, кичинокей бобоке кыlгаЕ мамиле ба.панын
жyруи-ту?умуна оц жс терс таасирин тийгизери та-
лашсыз, Эгерде ата-эне бири-6ири менен же бодбосо
башка кишилер менен мамиле тyзyyдо агрессиrга
жол берсе, балдардын бири-бирине ырайымсыздьтк,
таш боорлук менен зыян келтирген окуяларына коз
жуI4са, анда баrrдар мындай агрессивдyy жyрyм-ту-
румду ту}ра деген ойдо аны адатка айландырып

'ч{Yil.rКYНЧJIУк 
болгон жерде пайдаланышат. Бул масе-

лепи чечп максатында балага туура тарбия берууло
жава жакцБI жyрyм-турумга уйротууде ата-энелер
бирге аракетгониЕIи зарьш. Себебп, улуггyr{ х(апа
коомдун ийгилити yй-бyледен башталат. yй-буле
коомдун пег?зги тYзYYчYсy болуп эсептелет. Yй-бу-
локyн ту}aра иц-аракеттерди аткаруусу жана балакы
жакlпы жаtrа туура )iryрYм-турумдарга уйретуусу -
коомдун келечегин жана улуггуIr саJIаматтыгьш
шартгайт. Ошондукган ата-эне балага жалац гана
жакшы, жондYY )Iq/рр{_туруlt{дарды корсоryп, ага оц
жактан таасир эryYсy керек, Балага ез таасиршr тий-
гизс т}?ган мектеп, чейро сьтякryу факторлор канча-
лык кемчиликсиз бол5rп, туура жyрyм-т}тумдарга
уйретсо да, уй-6улоrrрr тарбиясы таасирдуу болот.
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