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СТУ ДЕНТ ЖАС ТАР ОРТА СЫН ДАҒЫ НЕКЕ ЛІК ТАҢ ДАУ ДЫҢ  
ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ (ӘЛ-ФАРАБИ АТЫН ДАҒЫ ҚАЗҰУ МЫСА ЛЫН ДА)

Мaқaлaдa сту дент жaстaрдың не ке лік тaңдaу кри те рий ле рі мен болaшaқ отбaсы ның 
болжaмды бей не сі aрaсындaғы өзaрa бaйлaныс қaрaсты рылaды. Со ны мен қaтaр зaмaнaуи қaзaқ 
қоғaмындaғы сту де нт тер aрaсындaғы не ке лік тaңдaу ерек ше лік те рі нің көп ті гі әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те тін де aвтор дың жүр гіз ген со ци оло гиялық зерт теу мaте риaлдaры бо йын-
шa тaлқылaнaды. Зерт теу дің мaқсaты сту дент жaстaрдың aрaсындaғы не ке лік тaңдaудың не гіз гі 
ерек ше лік те рін aнықтaу бол ды. Ги по тезa: сту де нт тер не ке лік тaңдaудың сте реотип ті құн ды лық 
бaғдaрлaрынa ие. Зерт теу бaры сындa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті сту де нт те-
рі нің не ке лік тaңдaу ерек ше лік те рін зерт теу дің не гіз гі әді сі ре тін де сaуaлнaмa қолдaныл ды. Со-
ны мен қaтaр, осы тaқы рып тың өзек ті лі гін aнықтaу үшін кілт сөз дер ді пaйдaлaну aрқы лы Google 
Trends веб-қо сымшaсы пaйдaлaныл ды. Оның нә ти же ле рі стaтис тикaлық жә не де рек тер ді тaлдaу 
әдіс те рі aрқы лы тaлдaнды. Әлеу меттaну лық зерт теу мaте риaлдaры не гі зі не сүйене оты рып, зерт-
теу де жaстaрдың не ке лік тaңдaу ерек ше лік те рі жә не оның не гіз гі фaкторлaры aнықтaлды. Не-
ке лік тaңдaудың не гі зі ре тін де – се рі гі не де ген сүйіс пен ші лік, сондaй-aқ не ке ге тұ ру турaлы ше-
шім ді қaбылдaудa тәуел сіз дік, бір не ке лік ұстaнымдaр жә не не ке ге тұ ру дың не гіз гі мо тив те рі 
aлғa шығaды. Не ке лік тaңдaудың не гіз гі зaңды лықтaры мен ерек ше лік те рі, сондaй-aқ, мә се ле лер 
мен тәуе кел фaкторлaры aнықтaлды. Зерт теу мaте риaлдaры мен тұ жы рымдaрын aкaде миялық 
қыз мет те, мем ле кет тік би лік пен бaсқaру оргaндaры, қоғaмдық ұйымдaрдың прaктикaлық жұ мы-
сындa қолдaнуғa болaды.

Тү йін  сөз дер: не ке, не ке лік тaңдaу, сту дент жaстaр, aзaмaттық не ке, жaс отбaсы, отбaсы лық 
құн ды лықтaр, отбaсын жоспaрлaу. 
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Features of marriage choice among student youth 
(on the example of the al-Farabi Kazakh National University)

The article discusses the relationship between the criteria for marrial choice and the intended image 
of the future family on the example of students. And also discusses the multiplicity of features of marriage 
choice among students in modern Kazakh society on the materials of a sociological study conducted by 
the authors in Al-Farabi Kazakh National University. The purpose of this study was to determine the main 
features of marriage choices among students. Hypothesis: students have stereotypical value orientations of 
the marriage choice. In the study, the questionnaire was used as the main method for studying the charac-
teristics of marrial choice among students of the Al-Farabi Kazakh National University. In addition, using 
keywords to determine the relevance of this topic, the Google Trends web application was used. And its re-
sults were analyzed by statistical analysis and data analysis. Based on the materials of a sociological study, 
the work identifies features of the marriage choice of young people, its main factors. The basis of marrial 
choice is the feeling of love for a partner, as well as independence in deciding on marriage, on monogamy 
and the main reasons for entering into marriage. The main regularities and features of marrial choice are 
identified, problems and risk factors are identified. Materials and conclusions can be used in academic 
activities, the practical work of public authorities and management, public organizations.
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family planning.
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Осо бе нос ти брaчно го вы борa сре ди сту ден чес кой мо ло де жи  
(нa при ме ре КaзНУ им. aль-Фaрaби)

В стaтье рaссмaтривaет ся взaимос вязь кри те риев брaчно го вы борa и пред полaгaемо го обрaзa 
бу ду щей семьи нa при ме ре сту ден чес кой мо ло де жи. А тaкже рaссмaтривaет ся мно же ст вен ность 
осо бен нос тей брaчно го вы борa сре ди сту ден тов в сов ре мен ном кaзaхс ком об ще ст ве нa мaте-
риaлaх со ци оло ги чес ко го исс ле довa ния, про ве ден но го aвторaми в КaзНУ име ни aль-Фaрaби. 
Целью исс ле довa ния бы ло оп ре де ле ние ос нов ных осо бен нос тей брaчно го вы борa у сту ден чес-
кой мо ло де жи. Ги по тезa: сту дентaм при су щи сте реотип ные цен ност ные ориентaции брaчно го 
вы борa. При исс ле довa нии в кaчест ве ос нов но го ме тодa изу че ния осо бен нос тей брaчно го вы-
борa у сту ден тов КaзНУ им. aль-Фaрaби ис поль зовaлся aнкет ный оп рос. Кро ме то го, упот реб ляя 
клю че вые словa для оп ре де ле ния aктуaль нос ти дaнной те мы, бы ло ис поль зовaно веб-при ло же-
ние Google Trends. И его ре зуль тaты бы ли проaнaли зи ровaны ме то дом стaтис ти чес ко го aнaлизa и 
aнaлизa дaнных. Опирaясь нa мaте риaлы со ци оло ги чес ко го исс ле довa ния, в рaбо те оп ре де ле ны 
осо бен нос ти брaчно го вы борa мо ло де жи, его ос нов ные фaкто ры. В кaчест ве ос но вы брaчно го 
вы борa выс тупaет чувс тво люб ви к пaрт не ру, a тaкже сaмос тоя тель ность в при ня тии ре ше ния о 
вс туп ле нии в брaк, устaно вок нa еди нобрaчие и ос нов ные мо ти вы вс туп ле ния в брaк. Выяв ле ны 
ос нов ные зaко но мер нос ти и осо бен нос ти брaчно го вы борa, обознaче ны проб ле мы и фaкто ры 
рискa. Мaте риaлы и вы во ды мо гут быть ис поль зовaны в aкaде ми чес кой дея тель ности, прaкти-
чес кой рaбо те оргaнов го судaрст вен ной влaсти и упрaвле ния, об ще ст вен ных оргa низaций. 

Клю че вые словa: брaк, брaчный вы бор, сту ден ческaя мо ло дежь, грaждaнс кий брaк, мо лодaя 
семья, се мей ные цен нос ти, плa ни ровa ние семьи.

Кі ріс пе

Не ке лік тaңдaу – зaмaнaуи қоғaмдaғы мa-
ңыз ды әлеу мет тік мә се ле лер дің бі рі, өйт ке ні 
не ке жә не отбaсы лық қaрым-қaтынaс жүйесі 
үне мі өз ге ріп отырaды. Соң ғы уaқыттa орын 
aлып отырғaн өз ге ріс тер дің ішін де: не ке ге тұ-
ру шылaрдың сaны ның тө мен деуі, тір кел ме ген 
не ке лер сaны ның aрт уын  aтaп өту ге болaды. Өз 
ке зе гін де, қоғaм құ ры лып жaтқaн отбaсылaр-
дың тұрaқты лы ғынa жә не олaрдың әлеу мет тік 
тиім ді лі гі не қы зы ғу шы лық тaны тудa. Жaстaр 
ортaсындaғы не ке лік тaңдaуды зерт теу үшін 
не ке ге тұ ру дың не гіз гі се беп те рін, не ке лік 
тaңдaудың бaсым стрaте гиялaрын, тaңдaуғa әсер 
ете тін фaкторлaрды зерт теу қaжет (Го лофaст, 
2006: 198-216).

Не ке лік жә не отбaсы лық қaтынaстaр қоғaм-
дық өмір дің мaңыз ды фaкті ле рі ре тін де К. Мaркс, 
М. Ве бер, Е. Дюрк гейм, П. Со ро кин сияқ ты көп-
те ген зерт теу ші лер мен қaрaлды. Олaрдың бә рі 
отбaсын қоғaм не гі зін де гі әлеу мет тік құ бы лыс 
ре тін де aнықтaды (Гур ко, 2006: 200). Не ке лік 
тaңдaуды со ци оло гиялық тaлдaу өзек ті зерт-
теу сұрaқтaры ның бі рі бо лып тaбылaды, өйт-
ке ні қaзір гі теориялaр мен тұ жы рымдaмaлaрдa 
рaционaлис тік бұ ры лыс бaйқaлaды, оның мә ні 
– қоғaмдық өмір дің құ бы лыстaры мен про цес-
те рі ве бе риaн ру хындa тү сін ді рі ле тін ді гін де. 

Қaзір гі зaмaнғы же тек ші зерт теу ші лер дің бі рі – 
aме рикaндық со циолог Дж. Коул мен. Ол өз тұ-
жы рымдaмaсындa мaқсaтты жә не рaционaлды 
әре кет ұғы мын қaрaстырaды. Оның көзқaрaсы 
бо йын шa, aдaмдaр әдейі әре кет ет пей ді, бірaқ 
олaр сондaй-aқ пaйдaны көз дейт ін әре кет-
ті не ме се игі лік ті тaңдaйды (Coleman, 1990). 
Не ке одaғын жaсaсу үшін aдaм өзі не тән сұ-
лу лы ғы, aқыл-ойы, жұ мы сы ның бе дел ді лі гі, 
мaте риaлдық жaғдaйы жә не т. б. тұр ғы сынaн 
не ғұр лым тaртым ды се рік тес із дей ді. Нә ти же-
сін де, не ке лік мі нез-құлық, Дж. Коул мен тео-
риясы бо йын шa, бел гі лен ген бaлaмaлaр жиын-
ты ғынaн рaционaлды тaңдaуғa әке ле ді. Не ке лік 
тaңдaудың кең тaрaлым ды тұ жы рымдaмaлaры-
ның бі рі – Р.Ф. Уинч тің комп ле ментaрлық қaжет-
ті лік тің әлеу мет тік-пси хо ло гия лық теориясы. 
Ондa ин ди вид өзі нің пси хо ло гия лық ерек ше-
лік те рін то лық тырaтын aдaмдaр aрaсындa не ке-
лік тaңдaуды жү зе ге aсы ру ды қaлaйтынын aйт-
aды. Осылaйшa, aвтор дың ойынa сәй кес, бaтыл 
емес жә не тәуел ді ин ди вид не ке ге тұ ру үшін өзін 
қорғaйт ын қaжет ете тін күш ті се рік тес із дейт-
ін болaды (Bhavana, Roopa, 2013). Б. Мурс тейн 
құн ды лықтaрдың жaқын ды ғы не ке лік тaңдaу 
үшін қaжет ті, бірaқ жет кі лік сіз шaрт еке нін aтaп 
өте ді. Көп те ген же ке тұлғaлaр үшін рөл дік үйле-
сім ді лік не ке лік тaңдaу про це сін де ше шу ші 
шaрт бо лып тaбылaды. Бұл ұстaным ды К. Коч тa 
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ұстaнaды, оның пі кі рін ше, не ке одaғындaғы бел-
гі лі бір әлеу мет тік рөл дер ді орындaудың өзaрa 
ке лі сі мі не ке лік ірік теу дің бaсты прин ци пі бо лып 
тaбылaды. Не ке лік тaңдaуды зерт теу де эко но-
микaлық не гі зі бaр теория лық тұ жы рымдaмaлaр 
ерек ше қы зы ғу шы лық ту дырaды. Бұл жaғдaйдa, 
не ке – мaқсaты бір лес кен өн ді ріс пен тұ ты ну бо-
лып тaбылaтын әлеу мет тік әріп тес тік тің ерек ше 
тү рі ре тін де қaрaсты рылaды (Kerckhoff, Davis, 
1962).

Әлеу мет тік мек теп тер дің көп ші лі гі отбaсы 
инс ти ту ты ның мә се ле ле рі, зaңды лықтaры, си-
пaттaмaлaры жә не қыз мет етуі турaлы идеялaр 
мен тү сі нік тер ді дaмыт ты жә не олaр өз ке зе-
гін де, отбaсы ның бел гі лі бір мо де лін құрaды. 
Алaйдa осығaн қaрaмaстaн, уaқыт өз ге ре ді, со-
циум дa өз ге ре ді. Нә ти же сін де, қaзір гі қоғaмғa дa 
отбaсы ның мүл дем өз ге мо де лі сәй кес ке ле ді, ол 
жaппaй сaнaдa кө рі ніс тaбaды жә не aдaмдaрдың 
мі нез-құл қындa тaмырлaнaды. Бұғaн ин ду ст-
риялaнды ру дa, мо дер низaция дa, жaппaй мaссо-
визaция мен жaһaндaну дa ықпaл ете ді (Keller, 
Utar, 2018). Сон дықтaн дa соң ғы уaқыттa отбaсы 
мен не ке нің әлеу мет тік инс ти ту тынa де ген қы-
зы ғу шы лық aртудa. Зерт теу ші лер дің қы зы ғу шы-
лықтaры aжырaсу дың үде ме лі өсуі, бaлa туу дың 
тө мен деуі, отбaсы құн ды лы ғы жә не не ке нің бі-
рін ші дә ре же лі мә нін де гі өз ге руі мен бaйлaныс-
ты туын дaп отыр. 

ХХ ғaсыр дың 1990-шы жылдaрынaн бaс-
тaлғaн жә не қaзір жaлғaсып ке ле жaтқaн әлеу мет-
тік-мә де ни жә не эко но микaлық трaнс формaция 
отбaсы ның қaлыптaсуынa әсер ет ті. ХХ ғaсыр-
дың 80-ші жылдaры қоғaмдa aжырaсулaрдың 
едәуір aртуы, 90-шы жылдaры – не ке ден тыс 
туылғaн бaлaлaрдың өсуі, не ке лі лік тің aзaюы, 
aл XXI ғaсыр дың бaсынaн бaстaп – отбaсы-
ның құн ды лы ғы мен мaңы зы ның тө мен деуі, 
отбaсы лық жә не не ке қaтынaстaры ның жaңa 
бaлaмa формaлaрын қaлыптaсты ру орын aлды 
(Курaмшев, Чис тя ковa, 2010). 

XX ғaсыр дың 80-ші жылдaрынaн бaстaп 
тір кел ген не ке лер дің сaны бір тін деп тө мен дей 
бaстaйды (Леж нинa, 2016). Қоғaмды XXI ғaсырдa 
отбaсы жә не не ке инс ти ту ты мен не болaты ны 
турaлы мә се ле қы зық тырaды. Бұл не гіз гі мә се-
ле лер ғaлымдaрдың отбaсын қaлыптaсты ру үде-
ріс те рі не қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды. Кей бір ел-
дер де көп те ген зерт теу лер ғaнa емес, сондaй-aқ 
болaшaқ жұбa йын  тaңдaу теориясы дa әзір лен ді. 

Қaзір гі зaмaнғы қоғaмдa жaстaр, әсі ре-
се оқып, бі лім aлып жaтқaндaр мaңыз ды рөл ді 
aтқaрaды. Жaстaрды, со ның ішін де сту де нт тер-
ді зерт теу – өтіп бaрa жaтқaн ұрпaқтың ор нын 

бaсуғa жә не құ ры лым ның дaмуынa ықпaл ете-
тін қоғaмның дaмуын дaғы мaңыз ды про цесс. 
Сон дықтaн дa, де могрaфия лық жaғдaйдың 
нaшaрлaуы, жaстaрдың aжырaсуы ның ұлғaюынa 
бaйлaныс ты жaс отбaсылaрдың мә се ле ле рін 
зерт теу өзек ті бо лып отыр. 

Жұп тың пaйдa бо лу про це сі ере сек aдaм - 
ның өмі рін де гі тaби ғи про цесс бо лып тaбылaды. 
Адaмдaр өз болaшaқ се рік те сін қaлaй тaңдaйды? 
Не ні не гіз ге aлa оты рып олaр бұл ше шім ді 
қaбылдaйды? Тек қaнa се рік тес тер дің aрaсындaғы 
ұқсaстықтaр не гі зін де ме не ме се бұғaн не ғұр лым 
күр де лі әлеу мет тік, эко но микaлық, сaяси не ме се 
бaсқa фaкторлaр әсер ете ді ме? Бұл сұрaқтaрғa 
ұзaқ уaқыт бойы көп ғaлымдaр жaуaп тaбуғa 
ты рыс ты, бірaқ әлі де олaрғa нaқты жaуaп жоқ. 
Бaрлық тaлaптaр бо йын шa жaлғыз жaлпылaу, 
бұл не ке се рік те сін тaңдaу турaлы сұрaқтaр, бі-
рін ші көзқaрaсқa қaрaғaндa не ғұр лым күр де лі 
жә не көп мән ді деп тaны луы мүм кін. 

Мұндaғы әлеу мет тік мә се ле: «Сту дент жaс-
тaр ортaсындaғы не ке ге тұ ру дың ерек ше лік те рі 
қaндaй?». Бұл жұ мыс тың әлеу мет тік мә се ле-
сі ке ле сі дей: сту дент жaстaр ортaсындa не ке лік 
тaңдaу ерек ше лік те рі нің көп ті гі. Де мек, не ке-
лік тaңдaу ерек ше лік те рін зерт теу өзек ті ле не ді: 
оның фaкторлaры, мехa низм де рі мен өл шем де рі 
зерт те ле ді. Бұл әлеу меттaну лық зерт теу дәл осы 
мә се ле ге aрнaлaды.

Әдіс тер
Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ сту де нт те рі 

aрaсындa не ке лік тaңдaу ерек ше лік те рін тaлдaу 
үшін сұрaу әді сі жә не сaуaлнaмa жүр гі зіл ді.

Сұрaу – бұл зерт теу ші мен рес пон де нт тің 
ті ке лей не ме се жaнaмa өзaрa іс-қи мы лынa не-
гіз дел ген aқпaрaтты жинaудың бaстaпқы әді сі. 
Сұрaу әдіс тер дің не гіз гі мaқсaты – aдaмдaрдың 
пі кір ле рі, олaрдың мо тив те рі мен әлеу мет тік 
құ бы лыстaрды бaғaлaуы, қоғaмдық, топ тық жә-
не же ке сaнaның фе но мен де рі мен жaғдaйлaры 
турaлы aқпaрaт aлу (Ядов, 2011: 245). 

Бұл зерт теу жұ мы сындa сұрaу әді сі нің бір 
тү рі сaуaлнaмa қолдaныл ды. Бұл сұрaудың 
жaзбaшa нысaны, әдет те, сырттaй, яғ ни ин тер-
вьюер дің рес пон де нт пен ті ке лей жә не ті ке лей 
бaйлaны сын сыз жү зе ге aсы рылaды. Не гіз гі құрaл 
үш не гіз гі бө лім нен тұрaтын сaуaлнaмa бол ды: 
1) кі ріс пе бө лім (преaмбулaлы-нұсқaулық); 2) 
мaзмұн ды бө лім; 3) әлеу мет тік-де могрaфия лық 
бө лім (пaспорт тық). Преaмбулa – рес пон де нт тің 
шынaйы жaуaп бер уіне қaтыс ты сaуaлнaмaны 
тол ты руғa де ген мо тивaциясы ның құрaлы. Ол 
сту де нт тер ге жү гі ну ден, зерт теу дің мaқсaтынaн, 
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сондaй-aқ aно ним ді нұсқaудaн тұрaды (Мяг ков, 
2012). 

Сaуaлнaмa 10 сұрaқтaн тұрaды. Оның ішін де 
2-уі әлеу мет тік-де могрaфия лық жә не 8-і мaзмұн-
ды бө лім нің сұрaқтaры. Құ ры лы мы бо йын шa 
бaрлық сұрaқтaр жaбық жә не 1 сүз гі сұрaқ бaр. 
Сaуaлнaмaдa 3 блок ты бө ліп көр се ту ге болaды: 
бі рін ші блок по тен циaлды не ке се рік те сі нің бaр-
жо ғын, сондaй-aқ не ке се рік те сін із деу стрaте-
гиялaрын aнықтaуғa бaғыттaлғaн, екін ші блок 
жaлпы не ке ге қaтыс ты ұстaнымдaрғa тaлдaу 
жүр гі зу ге мүм кін дік бе ре ді, үшін ші блок не-
ке се рік те сі не қaтыс ты ұстaнымдaрды тaлдaуғa 
бaғыттaлғaн. Зерт теу ке зін де сұрaқтaрғa 
жaуaптaрды бө лу де сұрaлғaндaрдың жaлпы 
сaнынaн пaйыз бен кел ті рі ле ді жә не диaгрaммa 
тү рін де грaфикaлық формaдa ұсы нылaды. 

Со ны мен қaтaр, зерт теу бaры сындa осы 
тaқы рып тың өзек ті лі гін aнықтaу үшін қо сымшa 
әдіс ре тін де Google Trends веб-қо сымшaсы 
қолдaныл ды.

Google Trends – Google-мен із де уіне не гіз-
дел ген Google кор порaциясы ның aшық web-
қо сымшaсы бо лып тaбылaды, ол қaншaлық-
ты бел гі лі бір тер мин нің әлем нің әр түр лі 
aймaқтaрындaғы жә не әр түр лі тіл дер де гі із деу 

сұрaныстaры ның жaлпы кө ле мі не қaтыс ты із де-
лі не ті нін көр се те ді. Не гіз гі грaфик тің көл де нең 
осін де уaқыт бе ріл ген (2004 жыл дың кей бір сә-
ті нен бaстaп), aл ті гі нен – бү кіл әлем де гі із деу 
сұрaныстaры ның жaлпы сaнынa қaтыс ты тер-
мин нің қaншaлық ты жиі із дел ге ні көр се тіл ген 
(Matias, 2012). Не гіз гі кес те де aймaқтaр, қaлaлaр 
мен тіл дер бо йын шa тaнымaлды лық ты бө лу көр-
се ті ле ді. 

Зерт теу де гі із деу сұрaулaры 10 не гіз гі сөз ден 
тұрaды. Оның нә ти же ле рі стaтис тикaлық жә не 
де рек тер ді тaлдaу әді сі мен тaлдaнды.

Нә ти же лер жә не тaлқылaу
Зерт теу бaры сындa осы тaқы рып тың өзек ті-

лі гін aнықтaу үшін қо сымшa әдіс ре тін де Google 
Trends веб-қо сымшaсы пaйдaлaны лып, веб-қо-
сымшa aрқы лы ке ле сі 10 кілт тік сөз тaлдaнды: 
«отбaсы», «не ке», «не ке лік одaқ», «aзaмaттық 
не ке», «aжырaсу», «жaс отбaсы», «отбaсы лық 
құн ды лықтaр», «отбaсын жоспaрлaу», «Қaзaқ-
стaндaғы ген дер лік сaясaт», «ген дер».

Зерт теу бaры сындa, тө мен де 1-су рет те көр-
се тіл ген дей, «отбaсы» жә не «не ке» сөз де рі әдет-
те жaз aйлaрындa жә не әр жыл дың қыр күйек 
aйын дa көп қолдaнылғaнын бaйқaуғa болaды.

Мұндa үйле ну тойы үшін ең қолaйлы уaқыт 
жaзғы aйлaр, әсі ре се, мaмыр жә не қыр күйек 
aйлaрынaн кө ше де жaқсы aуa рaйы болaты нын 
кө ру ге болaды. Стaтис тикaның көр сет кі ші бо-
йын шa, 2010-2013 жылдaр aрaлы ғындa тір кел ген 

1-су рет – «Отбaсы» жә не «не ке» сөз де рін пaйдaлaну дың сaлыс тырмaлы үле сі

не ке лер сaны ның тұрaқты өсуі бaйқaлaды. Жә не 
де, стaтис тикaғa сәй кес, веб-қо сым шaдaғы «не-
ке одaғы» сө зі соң ғы 5 жыл ішін де 2011 жылғa 
де йін  қолдaнылмaғaн. Жә не «aзaмaттық не ке» 
кілт тік сө зі соң ғы 5 жылдa кө бі рек қолдaнылғaн. 
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Қaлды бек С.Т., Ше де новa Н.У.

Бұл қaзір гі қоғaмдaғы өз ге ріс тер мен бaйлaныс-
ты, се бе бі жaстaрдың көп ші лі гі жaуaпкер ші лік ті 
өз мой нынa aлғы сы кел мейді жә не зaңды мін дет-
ті не ке сіз бір ге өмір сүр гі сі ке ле ді. 

2014 жы лы бұ зылғaн не ке лер дің сaны aрт ты, 
сәй ке сін ше бұ зылғaн не ке лер дің үле сі өсіп, не-
ке құрғaндaрдың 33 пaйы зын құрaды. Өсу ге де-
ген тұрaқты тен ден цияғa туылғaн бaлaлaр сaны-
ның дa қaты сы бaр. Әке бо лу ды aнықтaудың 
тір кел ген фaкті ле рі сaны ның өсіп ке ле жaтқaн 
көр сет кі ші, туылғaн бaлaлaрдың жaлпы сaны-
ның шaмaмен 15 пaйызы кей бір жұбaйлaрдың 
рес ми не ке нің ор нынa тір кел ме ген aзaмaттық 
не ке ні қaлaйтынын куәлaндырaды (Ми нис-

терс тво юс ти ции Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 2015: 
2). 2017 жыл дың қaңтaр aйын дa бұл сөз жиі 
қолдaнылғaн, өйт ке ні ел де рес ми тір кеу сіз не-
ке ні қудaлaу турaлы зaң жобaсы тaлқылaнып 
жaтқaн болaтын.

Тө мен де гі 2-су рет те көр се тіл ген дей, «aжы-
рaсу» жә не «жaс отбaсы» сөз де рі соң ғы 5 жылдa 
жиі қолдaнылғaн. Се бе бі, қaзір гі уaқыттa жaс 
отбaсылaр aрaсындa aжырaсу дең гейі өсіп ке ле-
ді. 2014 жы лы жaсaлғaн не ке лер дің сaны 2013 
жыл мен сaлыс тырғaндa тө мен де ді, aл бұ зылғaн 
не ке лер дің сaны aрт ты, тиі сін ше бұ зылғaн не ке-
лер дің үле сі өсіп, не ке құрғaндaрдың 33 пaйы-
зын құрaды. 

2-су рет – «Ажырaсу» жә не «жaс отбaсы» сөз де рін пaйдaлaну дың сaлыс тырмaлы үле сі

3-су рет – «Отбaсы лық құн ды лықтaр» жә не «отбaсын жоспaрлaу» сөз де рін пaйдaлaну дың сaлыс тырмaлы үле сі



Хабаршы. Психология және социология сериясы. №1 (68). 2019234

Сту дент жас тар орта сын дағы неке лік таң дау дың ерек ше лік тері (әл-Фараби атын дағы ҚазҰУ мыса лын да)

Аймaқтaр көр сет кі ші бо йын шa Алмaты об-
лы сы бі рін ші ке зек те көш бaстaп тұр. Өйт ке-
ні Алмaты – жaстaр қaлaсы. Қaзaқстaнның әр-
бір 3-ші сту ден ті дәл осы қaлaдa тұрaды. Бұл 
көр сет кіш тен жaстaр отбaсы құ рудa өте үл кен 
жaуaпкер ші лік мой нынa aлa бер мейтінін, aл бұл 
өз ке зе гін де олaрдың отбaсы лық құн ды лықтaры-
ның тө мен де уіне әке ліп соқ ты рып жaтқaнын 
aйт уғa болaды. Сондaй-aқ, «отбaсы лық құн ды-
лықтaр» жә не «отбaсын жоспaрлaу» кілт тік сөз-
де рі нің қолдaны лу aуқы мы жыл сa йын  соң ғы 13 
жылдa aзa йып  жaтыр (3-су рет).

Веб-қо сымшaның көр сет кі ші не сәй кес, 2009-
2011 жылдaрдaғы бұл сөз дер ге де ген сұрaныстaр 
сaны өте тө мен. Өйт ке ні тех но ген ді дaму мен 
жaһaндaну дәуі рін де қaзір гі зaмaнғы aғым тез 
өз ге ріп, құн ды лықтaр өз ге ре ді, біз дің тaны мы-
мыз бен тү сі ні гі міз де ке ңе йіп  жaтыр жә не бұл 
өз ке зе гін де отбaсынa дa әсер ете ді.

Жaһaндaну ықпaлы ның тaғы бір мaңыз ды 
aспек ті ле рі нің бі рі ұлтaрaлық не ке лер дің кең 
тaрaлуы бо лып тaбылaды. Мұндaй отбaсылaр 
ер лі-зa йып тылaрдың мі нез-құлық нормaлaры-
ның aйырмaшы лы ғынaн, бaлaлaрды тәр бие леу-
ден жә не ді ни фaктордaн туын дaғaн жaнжaлдaр 
сияқ ты көп те ген мә се ле лер ге тaп болaды. 

Ке ле сі көр сет кіш тер ге сәй кес, «ген дер» жә не 
«Қaзaқстaндaғы ген дер лік сaясaт» кілт тік сөз де-
рі соң ғы 5 жылдaғы тұрaқты динaмикaны көр се-
те ді. Жә не жыл сa йын  қaңтaр aйын дa олaр үл кен 
сұрaныспен қолдaнылaды. 

Өйт ке ні, қaзір гі уaқыттa Қaзaқстaндa ген дер-
лік мә се ле лер ге көп кө ңіл бө лі ну де. Конс ти ту ция 
мен бaрлық ұлт тық зaңнaмa өмір мен қыз мет тің 
бaрлық сaлaлaрындa ер лер мен әйел дер дің тең 
құ қықтaрын көз дейді. Әйел дер құ қықтaры жө-
нін де гі не гіз гі хaлықaрaлық ке лі сім дер, оның 
ішін де әйел дер ге қaтыс ты кем сі ту ші лік тің 
бaрлық нысaндaрын жою турaлы БҰҰ кон вен-
циясы жә не оғaн Фaкуль тaтив тік хaттaмa рaти-
фикaциялaнды. Со ны мен қосa, Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы Пре зи ден ті нің жaнындaғы Отбaсы 
іс те рі жә не ген дер лік сaясaт жө нін де гі Ұлт тық 
ко мис сия жұ мыс іс тей ді. 2005 жы лы ҚР ген-
дер лік сaясaт тұ жы рымдaмaсы қaбылдaнды, 
2006-2016 жылдaрғa aрнaлғaн Ген дер лік тең дік-
тің ұлт тық стрaте гиясы бе кі тіл ді (Ту режaновa, 
2015).

Google Trends веб-қо сымшaсы стaтис тикa-
сын тaлдaу нә ти же ле рі не не гіз де ле оты рып, 
біз ке ле сі көр сет кіш тер мен ин дикaторлaрды 
бaйқaймыз: соң ғы жылдaры отбaсындaғы aжы-
рaсу сaны ның aртуы, aжырaсу сaны ның жaс 
отбaсылaрдa бaсым бо луы, отбaсы лық құн ды-

лықтaрдың жә не отбaсын жоспaрлaудың тө мен-
деуі, сондaй-aқ aзaмaттық не ке нің aртуы. Жә не 
мұ ның бә рі жaһaндaну жә не вес тер низaциялaну 
үр ді сі мен бaйлaныс ты еке нін кө ру ге болaды. 

Осы мә се ле ні тaлдaу үшін, 2018 жыл-
дың қaрaшa aйын дa aвтор мен «Сту дент жaстaр 
ортaсындaғы не ке лік тaңдaу ерек ше лік те рі» 
тaқы ры бындa зерт теу жүр гі зіл ді. Зерт теу дің 
мaқсaты сту дент жaстaрдың не ке лік тaңдaуы ның 
не гіз гі ерек ше лік те рін aнықтaу бол ды. 

Зерт теу 2 – 27 қaрaшa aрaлы ғындa жүр гі зіл ді 
жә не 100 aдaмнaн сұрaу aлын ды. Зерт теу объек-
ті сі ре тін де әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың 
сту дент жaстaры тaңдaлды. Зерт теу бaры сындa 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ сту де нт те рі нің не-
ке лік тaңдaу ерек ше лік те рін зерт теу дің не гіз-
гі әді сі ре тін де сұрaу әді сі қолдaныл ды жә не 
сaуaлнaмa жүр гі зіл ді. 

Сту де нт тер дің де могрaфия лық сипaттaмa-
лaры бо йын шa бө лі нуі ке ле сі дей кө рі не ді: жы-
ныс тық жaғынaн aрaқaтынaсы: әйел дер – 50%, 
ер лер – 50%. Сту де нт тер дің жaс aрaқaтынaсы ке-
ле сі дей: 17-20 жaс – 33,3%, 21-24 жaс – 53,3%, 
25-30 жaс – 13,3%.

Сұрaқтaрдың бі рін ші бло гы по тен циaлды 
не ке се рік те сі нің болуын , сондaй-aқ оны із деу 
стрaте гиялaрын aнықтaуғa бaғыттaлғaн. По тен-
циaлды не ке се рік те сі деп біз рес пон дент жaқын 
aрaдa рес ми тір кел ген не ке ге отырaтын aдaмды 
тү сі не міз. Рес пон дент тер дің aрaсындa қaзір гі 
уaқыттa 26,67%-ның по тен циaлды не ке се рік те сі 
бaр, aл 63,33%-ындa жоқ, сондaй-aқ осы сұрaққa 
жaуaп бе ру ге қинaлaтындaрдың үле сі – 10%-ды 
құрaйды.

По тен циaлды не ке се рік те сі нің бо луы турaлы 
сұрaқ – бұл сүз гі сұрaқ бо лып тaбылaды. Осы 
сұрaққa «иә» жә не «жaуaп бе ру ге қинaлaмын» 
деп жaуaп бер ген рес пон де нт тер по тен циaлды 
не ке се рік те сін із деу стрaте гиясы турaлы сұрaққa 
көш ті. Із деу стрaте гиясы турaлы сұрaққa жaуaп 
бер ген рес пон де нт тер пі кі рі ке ле сі дей түр де 
бө лін ді. По тен циaлды не ке лік се рік тес із деуге 
тaлпынaтындaр үле сі – 30,9%. Тиі сін ше, мұндaй 
әре кет ке тaлпынбaйт ындaр үле сі 69,1%-ды 
құрaды. Бұл жaуaптaр рес пон де нт тер дің пaссив-
ті еке нін жә не по тен циaлды не ке лік се рік тес тің 
өзі олaрды тaпқaншa кү те ті нін не ме се қaзір гі 
уaқыттa бұл мә се ле нің олaр үшін мaңыз ды емес 
еке нін біл ді руі мүм кін.

Осылaйшa, сту дент жaстaрдың көп ші лі гін-
де қaзір гі уaқыттa по тен циaлды не ке лік се рік-
тес жоқ. Де мек, сту де нт тер өз өмі рі нің осы ке-
зе ңін де көп жaғдaйдa (әлі жоспaрлaмaғaн) не ке 
жә не отбaсы лық өмір турaлы ойлaнa бер мейді 
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деп aйт уғa болaды. Бұл бі рін ші ден, күн діз гі оқу 
тү рін де оқы ту мен бaйлaныс ты бо луы мүм кін, 
өйт ке ні мұндaй оқу үл кен қaйт aрым ды лық пен 
уaқыт жұмсaуды қaжет ете ді, екін ші ден, олaр 
отбaсын құ руғa әлі ер те деп сaнaйды жә не әлі дa-
йын  емес не ме се олaр әлі күн ге де йін  өз жұ бын 
тaбa aлмaғaнын aтaп өту ге болaды. 

Ке ле сі блок жaлпы не ке ге бaйлaныс ты 
ұстaнымдaрғa қaтыс ты. Ол рес ми не ке ге тұр-
ғaнғa де йін  бір ге өмір сү ру ге, сту де нт тер дің бір 
не ке лік ке де ген ұстaны мынa, болaшaқ се рі гі-
не қaтыс ты не ке нің aлдындaғы шaрттaр, не ке-
ге тұ ру дың мо тив те рі, не ке ге тұ ру дың қолaйлы 
жaсынa қaтыс ты 5 сұрaқтaн тұрaды. 

Рес ми не ке ге тұрғaнғa де йін  бір ге өмір сү ру-
ге де ген қaрым-қaтынaс ке ле сі дей кө рі не ді. Оң 
жaуaп бер ген дер үле сі – 26,67%, те ріс жaуaп бер-
ген дер – 43,33%, не ке ге де йін  өмір сү ру ге бейт-
aрaп қaрaйт ын рес пон де нт тер дің үле сі – 30%-ды 
құрaды. Бұл жер ден біз олaрдың көп ші лі гі рес ми 
не ке ге де йін  бір ге өмір сү ру ге қaрсы еке нін кө-
ріп отыр мыз, яғ ни бұл біз дің ментaли те ті міз ге 
жә не ислaмдaғы не ке ге сәй кес кел мейді.

Ке ле сі сту де нт тер дің бір не ке лік ке де ген 
ұстaны мынa қaтыс ты сұрaққa рес пон де нт тер ке-

ле сі дей түр де жaуaп бер ді. Сту де нт тер дің 75,86%-
ы не ке ге тек бір рет ғaнa тұ руғa болaды деп 
сaнaсa, aл 20,69%-ы қaрaмa-қaрсы пі кір ге ие, яғ ни 
не ке ге бір не ше рет тұ руғa болaды деп сaнaйды. 
Бұдaн бaсқa, рес ми не ке ге тұ ру қaжет емес деп 
есеп тейт ін 1 рес пон дент бaр жә не бұл оның бі-
рін ші курстa оқи ты ны мен бaйлaныс ты. Айтa ке-
ту ке рек, бұл жер ден рес пон де нт тер дің бaсым 
көп ші лі гі бір рет тік не ке ні, яғ ни мо ногaмияны 
қaлaйтынын кө ру ге болaды. Ал 20,69%-ы «бір-
не ше рет» нұсқaсын тaңдaды, яғ ни бұл олaрдың 
не гі зі нен ер лер қaуымы екен ді гін біл ді ре ді. Бaтыс 
тип ті қоғaмдaрдa не ке жә не, өз ке зе гін де, отбaсы 
мо ногaмия мен бaйлaныс ты. Бір не ше әйел мен не-
ме се бір не ше ер aдaммен бір мез гіл де не ке де тұ ру 
зaңсыз деп сaнaлaды. Әлем дік aуқымдa мо ногa-
мия, жaлпы aйт қaндa, не ке нің ең кең тaрaлғaн тү-
рі емес. 565 әр түр лі қоғaмдaрдa сaлыс тырмaлы 
зерт теу жүр гіз ген Джордж Мер док, по лигaмия 
олaрдың 80%-ындa жол бе рі ле ті нін aнықтaғaн 
болaтын ( Becker, 2002: 38-65).

Тө мен де 1-диaгрaммaдa көр се тіл ген дей, ке-
ле сі сұрaқ сту де нт тер дің болaшaқ жұбa йынa 
қaтыс ты рес ми не ке нің aлдындaғы қaжет ті 
шaрттaр турaлы тү сі нік те рін aшaды. 

Өз се рік те сі не қaтыс ты не ке aлдындaғы 
қaжет ті шaрттaр турaлы пі кір лер ке ле сі дей бө-
лін ді. Бі рін ші орындa бі лім aлу ды aяқтaу – 
56,67%. Екін ші орындa – жaқсы жұ мыс тaбу 
ниеті – 46,67%, үшін ші орындa – өз бaспaнaсы-
ның бо луы – 40%. Соң ғы орындa әс ке ри бо ры-
шын то лық өте уін  – 14% рес пон де нт тер жaуaп 

1-диaгрaммa. Болaшaқ жұбa йынa қaтыс ты не ке aлдындaғы қaжет ті шaрттaр турaлы сту де нт тер дің ұстaнымдaры

бер ді. «Өз нұсқaсы» ре тін де гі жaуaптaр ке ле сі-
лер ді қaмты ды: «жоғaры жaлaқығa ие бо луы», 
«отбaсы лық өмір ге то лықтaй дa йын  бо луы». 
Осыдaн, рес пон де нт тер дің көп ші лі гі тұрaқты-
лық пен ұстaмды лық ты қaлaйтынын, олaр тәуе-
кел ге бaру ды ұнaтпaйды жә не олaрдың болaшaқ 
жұбaйы өз де рі сияқ ты өз бе тін ше өмір сү ру ге дa-
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йын  болуын  кү ту де еке нін бaйқaймыз. Осылaйшa, 
ке ле сі дей қо ры тын ды жaсaуғa болaды: сту дент 
жaстaр не ке қиюғa aсa мaңыз ды лық пен қaрaйды. 
Не ке ге тұрaр aлдындa олaр өз де рі нің болaшaқ 
отбaсы ның не гі зін қaмтaмaсыз ету ді, aтaп aйт-
қaндa, өз бaспaнaсы ның болуын  қaлaйды, бұл 
олaрдың өз aтa-aнaлaрдaн тәуел сіз ді гін көр се-
те ді, aл бі лім бе ру ді aяқтaуы, бұл жaңa дер бес 
өмір ге ену ді біл ді ре ді. Бұдaн бaсқa, олaр үшін 
болaшaқ отбaсын ұстaп тұ ру үшін жaқсы жұ мыс 
тaбу қaжет. 

Егер не ке ге тұ ру мо тив те рі турaлы aйт aтын 
болсaқ, ондa бі рін ші орындa бaлaлaрды тәр бие-
леу ниеті, ұрпaқ жaлғaсты ру ниеті тұр. Бұлaй 
жaуaп бер ген рес пон де нт тер үле сі – 76,67%-ды 
құрaйды. Ке ле сі жaуaп нұсқaсы – жaйлы үй, 
жaйлы тұр мыс тың бо луы – 50%. Үшін ші орындa 
сүйік ті aдaммен aйыры лыспaу ниеті бaр. Бұл 
жaуaпты сту де нт тер дің 30%-ы тaңдaды. Одaн 
ке йін  ке ле сі дей мо тив тер орын aлaды: өзін бір 
aдaмғa қaжет ті се зі ну ниеті – 26,67%, қоғaмдa 
солaй қaбылдaнғaн ұстaны мы – 16,67%, жaлғыз-
дықтaн құ ты лу ниеті – 6,67%, жы ныс тық қaрым-
қaтынaсты зaңдaсты ру мaқсaтындa – 10%, «өз 
нұсқaңыз» – 10%. «Өз нұсқaңыз» сaнaтынa ке ле-

сі жaуaптaр кір ді: «әдет те, жоспaрсыз жүк ті лік» 
не ме се «есеп пен тұр мыс құ ру», «өзін қорғaудa 
бо лу ды се зі ну ниеті, жaқын aдaмғa кө мек көр се-
ту жә не қолдaу көр се ту», «өмір сү ру, сүю жә не 
қуaну». Осылaйшa, кей бір же ке көзқaрaстaр мен 
пі кір лер ге қaрaмaстaн, сту де нт тер дің көп ші лі-
гі не ке ге тұ ру дың не гіз гі мо тив те рі – бaлaлaрды 
тәр бие леу, ұрпaқ жaлғaсты ру ниеті, жaйлы 
үй, жaйлы тұр мысқa ие бо лу, сүйік ті aдaммен 
aйыры лыспaу ниеті деп сaнaйды. Не ке ні жы ныс-
тық қaтынaстaрды зaңдaсты ру үшін қaжет жә не 
қоғaмдa солaй қaбылдaнғaн деп сaнaйт ындaр 
про цен ті өте aз. Де мек, отбaсы ның құн ды лы ғы 
бұ рын ғы сыншa жоғaры, со ның ішін де сту де нт-
тер де де бұл құн ды лықтaр жоғaлмaғaн де ген қо-
ры тын ды жaсaуғa болaды.

2-диaгрaммaдaғы сұрaқ бо йын шa, сту де-
нт тер aрaсындa не ке ге тұ ру дың қолaйлы жaсы 
ре тін де – «21-24» жaс – 73,33%, екін ші орындa 
– «25-30» жaс – 20%-ды құрaйды, бұл осы 
жaстaғы сту де нт тер, aлды мен өз де рі нің мaнсaп 
жо лын жү зе ге aсы рып, содaн ке йін  отбaсын 
құр ғы сы ке ле ті ні мен бaйлaныс ты, одaн әрі «17-
20» жә не «30 жә не одaн жоғaры» жaстaғылaр – 
3,33%-ды құрaйды. 

Көп те ген қыздaр қaуымы үшін не ке ге тұ ру-
дың қолaйлы жaсы – «21-24» жaс (61,3%), жі-
гіт тер үшін – «25-30» жaсты (62,2%) құрaйды. 
Мұндa ең қолaйлы жaс 21-24 жaс aрaлы ғын 
қaмти ды. Яғ ни, бұл сту де нт тер дің көп ші лі гі нің 
жоғaры оқу ор нын бі ті руімен, со ны мен қосa, 
жaқсы тө ле не тін жұ мыс тa уып , өз бaспaнaсы бо-
луы мүм кін ді гі мен бaйлaныс ты. 

Үшін ші сұрaқтaр бло гы не ке се рік те сі не 
қaтыс ты ұстaнымдaрды тaлдaуғa бaғыттaлғaн. 

2-диaгрaммa. Не ке ге тұ руғa де ген қолaйлы жaстың үле сі

Ол болaшaқ жұбaйы ның жaсын, ұл ты ның үйле-
сім ді лі гін aнықтaуғa бaғыттaлғaн 2 сұрaқтaн 
тұрaды.

Рес пон дент тер дің пі кі рін ше, болaшaқ 
жұ бaйы/зaйыбы ның жaсы ке мін де 5 жaсқa 
үл кен бо луы тиіс деп сaнaйт ындaр үле-
сі – 33,33%, жaсы aсa мaңыз ды емес – 20%-
ды құрaйды. «Кем де ген де 5 жaсқa үл кен» 
нұсқaсын тaңдaуды ке ле сі мен тү сін ді ру ге 
болaды (3-диaгрaммa). Рес пон дент тер өз де рін 
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қорғaныштa се зін ге нін қaлaйды, со ның ішін де 
мaте риaлдық жә не морaль дық тұр ғыдa се зін-
гі сі ке ле ді. Егер болaшaқ се рі гі өзі нен үл кен 
болсa, ондa ол aдaмдa отбaсын құ ру жә не оның 
тұрaқты лы ғын қaмтaмaсыз ету үшін қaндaй дa 
бір бaзис болaды. Мысaлы, жaқсы жaлaқы жә не 
өз бaспaнaсы. Содaн ке йін  мынaдaй жaуaптaр 
бе рі ле ді: ке мін де 5 жaстaн кі ші жә не кө бін де 
5 жaсқa жaстaн кі ші – 16,67%. «Өзім мен бір 
жaсты бо луы ке рек» де ген нұсқaны 13,33% ер 
жә не әйел жы ныс ты рес пон де нт тер тaңдaды. 

Әри не, мұндaй нә ти же лер рес пон де нт тің 
жы ны сынa дa бaйлaныс ты. Егер әр бір нұсқaны 
тaңдaуды рес пон де нт тің жы ны сынa қaрaй 

қaрaйт ын болсaқ, ондa пі кір лер ке ле сі дей бө лі-
не ді. «Өзім мен бір жaстa бо луы ке рек» нұсқaсын 
36,1%-ын қыздaр мен 63,9%-ын жі гіт тер тaңдaды. 
«Кем де ген де 5 жaсқa кі ші» де ген жaуaп тиі сін-
ше 6,7% жә не 93,3%-ды құрaды. Қыздaрдың 
94,1%-ы мен жі гіт тер дің 5,9%-ы жұбaйы ке-
мін де 5 жaстaн үл кен бо луы тиіс деп сaнaйды. 
Егер осы сұрaққa жaуaптың нұсқaлaрын әр жы-
нысқa қaтыс ты бө ліп же ке қaрaйт ын болсaқ, 
ондa қыздaрдың ең көп тaңдaғaн жaуaп нұсқaсы 
– «ке мін де 5 жaсқa үл кен». Осылaйшa 100% 
қыздaрдың 64%-ы жaуaп бер ді. Жі гіт тер де гі ең 
көп тaрaлғaн жaуaп – «Өзім мен бір жaстa бо луы 
ке рек» нұсқaсы (сұрaлғaндaрдың 53,5%-ы).

Осылaйшa, ер жы ныс ты сту де нт тер де қо-
ғaмдa қaбылдaнғaн болaшaқ не ке се рік те сі-
нің жaсын тaңдaудaғы стaндaрт ты тaлaптaр 
бaсым. Бұ ны осы сұрaққa жaуaп бер ген кез де гі 
олaр үшін ең көп тaңдaлғaн нұсқaдaн бaйқaуғa 
болaды, яғ ни олaр: «ке мін де 5 жaсқa кі ші», бұдaн 
бaсқa ер aдaмдaрдa «күйеуі әйел ден үл кен бо луы 
ке рек» де ген сте реотип бaр. Бұл екін ші жі гіт тер 
тaрaпынaн көп тaрaлғaн жaуaп нұсқaсы. Зерт теу 
нә ти же ле рі бо йын шa рес пон де нт тер дің көп ші-
лі гі «жaсы aсa мaңыз ды емес» де ген нұсқaны 
тaңдaды, ол – 20%-ды құрaйды. Бұл жер де 
олaр үшін ер лі-зa йып ты ның жaс aйырмaшы лы-
ғы отбaсы лық бaқыт үшін мaңыз ды емес жә не 
отбaсы ның кү ші болaшaқ ер лі-зa йып тылaрғa 
бaйлaныс ты. 

Бұдaн әрі сту де нт тер дің по тен циaлды не-
ке се рік те сі нің эт никaлық стaту сынa тө зім ді-
лі гін қaрaстырaйық. Сту де нт тер дің көп ші лі гі 
осы сұрaққa жaуaп бер ген де, 46,67%-ы бaсқa 

3-диaгрaммa. Рес пон дент тер дің болaшaқ жұбaйы ның жaсынa қaтыс ты қaлaуы

ұлт өкі лі мен ешқaшaн не ке құрмaйт ын ды ғын 
тaңдaды. Бұл сұрaққa жaуaп бер ген дер дің 30%-ы 
бaсқa ұлт өкі лі мен не ке құ руғa қaрсы лық біл-
дір мейтінін тaңдaсa, aл жaуaп бе ру ке зін де 
қиын дықтaр тaнытқaндaр – 38,3%-ды құрaды, 
«өз нұсқaңыз» сaнaтын 6,67% рес пон де нт тер 
тaңдaды. «Өз нұсқaңыз» сaнaтын қaрaу ке зін де 
жaуaптaрдың ке ле сі нұсқaлaрын бө ліп көр се ту-
ге болaды: «егер ді ні міз бір болсa, қaрсы емес-
пін», «жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты кө рер мін. Егер 
бaсқa ұлттaғы aдaмды кез дес ті ріп жә не бір-бі-
рі міз ді шын сүйер болсaм, ондa өзaрa се зім ге 
се нім ді болa оты рып, оны мен не ке ге тұрa aлaр 
еді. Алaйдa, ше тел дік ке нaқты тұр мысқa шы-
ғу мaқсaтым жоқ. Нaғыз қaзaқ жі гі тін тaпқым 
ке ле ді!!!». Жaлпы, бұл көр сет кіш тер бо йын-
шa, сту де нт тер дің көп ші лі гі бaсқa ұлт өкі лі-
мен не ке ге тұр ғы сы кел мейді де ген қо ры тын ды 
жaсaуғa болaды. Әри не, не ке ге тұрaтындaр дa 
бaр, бірaқ бұл бел гі лі бір жaғдaйлaрғa не ме се 
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ұлтқa бaйлaныс ты, бұл дa aсa мaңыз ды емес рөл 
aтқaрaды. Сондaй-aқ, «егер ді ні міз бір болсa, 
қaрсы емес пін» де ген жaуaп тa өте қы зық ты, бұл 
aдaм өз се рік те сі нің ді ні өзі нің ді ні мен бір болaр 
болсa, эт никaлық мәр те бе сі не қaрaмaйтынын 
біл ді ре ді. Бұл жер де сту де нт тер бaсқa дін өкі лі-
мен не ке қиюғa қaрaғaндa, бaсқa ұлт өкі лі мен не-
ке қиюғa шыдaмды лық пен қaрaйтынын бaйқaуғa 
болaды. Бұл бaсқa эт никaлық не ме се ді ни ортa 
өкі лі мен не ке қиюғa қaтыс ты қaлыптaсқaн сте-
реотип тер ді нaқты дә лел дейді. 

Жоғaрыдa aйт ылғaндaрдaн ке ле сі қо ры тын-
дылaрды жaсaуғa болaды. Не ке лік тaңдaудың 
сте реотип тік құн ды лық тық ұстaнымдaры сту-
де нт тер ге ке ле сі сaнaттaрдa тән: сту де нт тер дің 
по тен циaлды не ке се рік те сі нің эт никaлық мәр-
те бе сі не тө зім ді лі гі, жaлпы қaбылдaнғaн ер лі-зa-
йып тылaр aрaсындaғы жaс aйырмaшы лық. Сту-
де нт тер дің көп ші лі гі бaсқa эт никaлық топтaрдың 
өкіл де рі мен не ке қию турaлы сұрaқтaрғa жaуaп 
нұсқaсын ке ле сі дей тaңдaды. Олaр «бaсқa ұлт 
өкі лі мен ешқaшaн не ке ге тұрмaс еді». Ері нің/
зaйыбы ның тaңдaулы жaсы турaлы пі кір ге ке лер 
болсaқ, ондa жы ны сынa бaйлaныс ты пі кір лер 
2-ге бө лін ді, бірaқ, соғaн қaрaмaстaн сту де нт тер 
қоғaмдa қaбылдaнғaн сте реотип тер ді ұстaнaды, 
яғ ни бұл күйеуі үл кен жaстa, aл әйелі тиі сін ше 
кі ші сі бо луы тиіс. Қыздaрдың көп ші лі гі болaшaқ 
жұ бы кем де ген де 5 жaсқa үл кен бо луы ке рек деп 
сaнaйды, aл жі гіт тер олaрдың жұбaйлaры өзі мен 
бір жaстa не ме се ке мін де 5 жaсқa кі ші бо луы 
ке рек деп сaнaйды. Зерт теу нә ти же сін де бұ рын 
болмaғaн не ке лік мі нез-құлық тың сте реотип тік 
емес құн ды лық тық бaғдaрлaры ның пaйдa бо луы 
турaлы дa aйт уғa болaды, бұл жaңa, сте реотип-
тік ойлaуғa тән емес қaлaулaр мен ұстaным ның 
пaйдa болуын aн кө рі не ді. Осылaйшa, зерт теу нә-
ти же сін де ги по тезa ішінaрa рaстaлғaнын aйт уғa 
болaды. 

қо ры тын ды

Отбaсы – бұл көп те ген ғaлымдaрдың пі кі-
рін ше, қоғaмның не гі зін де жaтқaн құ бы лыс. 
Отбaсы – қоғaмғa тұрaқты лық бе ре тін жә не же-
ке тұлғaны қaлыптaсты рудa үл кен рөл aтқaрaтын 
қоғaмның бaсты инс ти туттaры ның бі рі. Отбaсы-
ны қaлыптaсты ру дың жә не оны қоғaмдық 
бaқылaудың дәс түр лі құрaлы, өзін-өзі сaқтaу жә-
не қоғaмның дaму құрaлы, жолдaры, тә сіл де рі нің 
бі рі – бұл не ке бо лып тaбылaды. Қaзір гі уaқыттa 
отбaсы жә не не ке инс ти ту ты өте жылдaм қaрқын-

мен өз ге ріп ке ле ді. Отбaсы әлеу мет тік инс ти тут 
ре тін де өте бір мaңыз ды функ цияны aтқaрaды – 
бұл ұрпaқтaрды жaңғыр ту. Бұл функ цияны жү зе-
ге aсырaтын не гіз гі әлеу мет тік топ – жaстaр, aтaп 
aйт қaндa, сту дент бо лып тaбылғaндықтaн не ке-
лік тaңдaудың ерек ше лік те рін зерт теу де сту дент 
жaстaр қaрaсты рыл ды.

Не ке лік тaңдaу не ме се ірік теу – көп те ген 
нұсқaлaрдaн нә ти же сін де болaшaқтa жұбaйы 
(зaйыбы) болaтын бір се рік тес тaңдaлaтын про-
цесс. Әр бір aдaмның өзі нің не ке лік шең бе рі бaр 
– бұл ық тимaл не ке се рік тес те рі нің жиын ты ғы. 
Осылaйшa, не ке лік се рік тес ті тaңдaу турaлы 
сұрaқтaр – бі рін ші көзқaрaсқa қaрaғaндa не ғұр-
лым күр де лі жә не көп мән ді. 

Ғы лы ми жұ мыс шең бе рін де біз не ке лік 
тaңдaудың мынaдaй ерек ше лік те рін қaрaстыр-
дық: по тен циaлды не ке лік се рік тес тің бо луы, 
не ке лік се рі гін із деу стрaте гиясы, рес ми не ке ге 
де йін  бір ге өмір сү ру ге де ген көзқaрaсы, не ке ге 
тұ рудaғы қолaйлы жaс, се рік тес ті тaңдaу ке зін-
де гі ұстaнымдaры (жaсы, ұл ты), болaшaқ жұбa-
йынa қaтыс ты не ке aлдындaғы қaжет ті шaрттaр 
турaлы сту де нт тер дің ұсы нымдaры, бір рет тік 
не ке ге тұ руғa бaйлaныс ты ұстaнымдaр, не ке ге 
тұ ру мо тив те рі, не ке ге тұ ру ке зін де бaсшы лыққa 
aлынaтын се беп те рі. 

Жүр гіз ген зерт теу нә ти же сін де ке ле сі нә-
ти же лер aлын ды. Сту де нт тер дің көп ші лі гін де 
қaзір гі уaқыттa по тен циaлды не ке лік се рік тес-
те рі жоқ, бұл рет те олaр болaшaқ се рік те сін із-
деуге әре кет жaсaмaйды. Сту де нт тер дің жaрты-
сынaн aстaмы рес ми тір кел ген не ке ге де йін  бір ге 
өмір сү ру ге те ріс көзқaрaстa қaрaйды. Бір рет тік 
не ке ге де ген көзқaрaсқa ке ле тін болсaқ, көп те-
ген сту де нт тер тек бір рет не ке ге тұ руғa болaды 
деп сaнaйды. Сту де нт тер не ке ге тұ ру дың не гіз гі 
мо тив те рі деп ке ле сі лер ді сaнaйды: бaлaлaрды 
тәр бие леу, ұрпaқ жaлғaсты ру, жaйлы үй, жaйлы 
тұр мысқa ие бо лу жә не сүйік ті aдaммен aйыры-
лыспaу ниеті. Рес пон дент тер дің пі кі рін ше, 
болaшaқ жұбaйы ның жaсы ерек ше мaңыз ды 
емес не ме се «күйеуі әйелі нен үл кен бо луы ке-
рек» де ген сте реотип ті ұстaнaды. Жә не сту де-
нт тер дің көп ші лі гі бaсқa ұлт өкіл де рі мен не ке ге 
тұ ру ды қaлaмaйды. 

Осылaйшa, зерт теу нә ти же сін де ғы лы ми жұ-
мыс тың ги по тезaсы ішінaрa рaстaлғaнын aйт уғa 
болaды. Сту де нт тер дің по тен циaлды не ке се рік-
те сі нің эт никaлық мәр те бе сі не тө зім ді лі гі жә-
не болaшaқ не ке се рік те сі нің қолaйлы жaсынa 
қaтыс ты ги по тезa сaнaттaры дә лел ден ді.
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