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ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРИВ`ЯЗАНОСТІ ДО МАТЕРІ

Протягом віків існування людства, залучення дитини до соціального середовища починається з сім`ї, яка відіграє основну роль в становленні майбутньої особистості. Цілком прийнятним є той факт, що основним посередником і організатором контакту між дитиною і середовищем є мати. Сьогодні, вивчення феномену прив`язаності дитини до матері - одне з провідних напрямків зарубіжної експериментальної психології. 
Теорія прив’язаності сягає корінням у психоаналіз З. Фрейда, теорію стадійного розвитку Е. Еріксона, теорію вторинного підкріплення і соціального навчання Долларда і Міллера. Але основоположником сучасної «теорії прив`язаності» є американський психолог Дж. Боулбі, який розвинув ідеї Фрейда та Еріксона  і виявив підвищену значущість для психічного розвитку дитини встановлення тривалих теплих емоційних взаємин з матір'ю (Bowlby). 
Ми погоджуємося з Дж. Боулбі який стверджує, що прив`язаність - це результат міжособистісної взаємодії, прагнення дитини до встановлення емоційної близькості. На думку Е. Еріксона основним результатом емоційної прив`язаності матері до дитини в дитячому віці є формування у дитини почуття базової довіри. Рівень розвитку довіри до інших людей і світу в цілому залежить насамперед від особливостей материнської турботи, емоційного спілкування та здатності матері сформувати емоційну єдність переживань. Вчені стверджують, що свою прив`язаність до матері немовля виражає за допомогою невербальних засобів спілкування - посмішки, погляду, комплексу пожвавлення, белькотіння.
На думку Дж. Боулбі, в результаті ранньої і тривалої розлуки дитини з матір'ю, формується так званий синдром «афективної тупості», який проявляється в активному неприйнятті дитиною самої себе, нездатності до дружби і любові, самозапереченні, нехтуванні собою та іншими. В процесі вікового розвитку цей синдром часто виражається в агресії, яка може проявлятися на зовнішньому рівні і спрямована на інших людей (грубість, втрата емоційного самоконтролю, гнів, обурення і т. п.), або на внутрішньому рівні і може існувати в «прихованому» вигляді (озлобленість, недоброзичливість, готовність «зірвати свій гнів»).
Відтак, емоційна прив'язаність матері до дитини є результатом і запорукою нормального емоційного розвитку дитини зокрема, так і його психічного розвитку в цілому.
Таким чином, головним завданням сімейного виховання є створення атмосфери емоційної захищеності та любові до дитини. Батьки повинні подбати про сприятливі умови для емоційного розвитку дитини, її емоційну соціалізацію, адже моделі поведінки дорослої людини часто залежать від емоційного досвіду, який вона придбала в дитинстві.



