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АЛҒЫ СӨЗ

Тұрғындар географиясы халық санының өсуін, құрамын, қоныстану 
ерекшеліктерін географиялық (табиғи), экономикалық жэне элеуметтік тұр- 
ғыдан зерттейді.

Тұрғындар географиясы -  халықтың аумақтық ұйымдасуын зерттейтіп 
әлеуметтік-экономикалық жэне саяси география саласы. Тұрғындар 
географиясының басты салалары:

1. Демогеография -  белгілі бір елдер мен аймақтардағы демографиялық 
жағдайды, халықтың ұдайы өсуін, жыныстық-жастық, отбасылық құрамын, 
халық санына болжам жасау, демографиялық саясат мэселелерін зерттейді;

2. Этногеография -  халықтардың ұлттық құрамын, олардың қоныстану 
ерекшеліктерін, этнолингвистикалйқ сипаттарын қарастырады;

3. Көші-қон географиясы -  көші-қон түрлерін, көші-қон саясатын талдау 
жэне олардың себеп-салдарын анықтайды;

4. Еңбек нарығы географиясы -  еңбек ресурстары және экономикалық бел- 
сенді халық, еңбек нарығы, жұмыссыздар саны, тұрғындардың еңбекпен қам- 
тамасыз етілуі, халықтың кәсіби жэне білім деңгейі мэселелерін саралайды;

5. Тұргындардың тұрмыс географиясы немесе сапасы -  халықтың өмір 
сүру деңгейін, жагдайын, сапасын зерттей отырып, адамдардың қоршаған 
ортаны сезінуін, кеңістіктік ойлау деңгейін, олардың қызығушылығы мен 
сұраныстарын айқындайды;

6. Қоныстану географиясы -  халықтардың қоныстану ерекшеліктерін, 
типтерін, геоурбанистика мэселелерін, ауыл халқының қоныстану типтерін 
зерттейді.

Қоғамның өркениетті дамуына орай еліміздің дүниежүзілік қауымдас- 
тықтарда, экономикалық рыноктарда сыбағалы салмағы арта түсіп, әлеуметтік- 
экономикалық жағынан дамуына байланысты негізгі бағыттары өзгеру үстінде.

Еңбек ресурстарының кейбір аумақтардагы жетіспеушілік немесе оның 
артық болуы жэне жекелеген аудандарындағы халық санының тез неме- 
се баяу өсуі жагдайларын, олардың әркелкі орналасуы мен құрылымындағы
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АЛҒЫ СӨЗ

аумақтық ерекшеліктерін географиялық жағынан оқып-білудің үлкен мэні 
бар. Олар -  миграциялық жағдайлардың жэне оның эртүрлілігінің, эрі оларға 
себепші болып туындататын факторлардың қарама-қайшылығынан жэне 
оларды анықтаушы көптүрлі әлеуметтік-экономикалық салдар нәтижелерінен 
күралады.

Қазіргі кезеңде қалалық жэне ауылдық елді мекендер қүрылымындагы 
ерекшеліктерін, қоныстану жүйесіндегі қарама-қайшылықтардың шиеленісуін 
жэне қоныстану процесін зерттеу ең өзекті мэселе болып табылады. Сондықтан 
Қазақстан қоғамын қайта қүруға, ірі әлеуметтік-экономикалық бағдарлама- 
ларды жүзеге асыруға негізделген Елбасының 2030 жылға дейінгі даму стра- 
тегиясын айқындаған жолдауында халықты тұрақтандыру, тұрғындардың 
әлеуметтік эл-ауқатын жақсарту үшін қойылған бірнеше міндеттер өз шешімін 
табуда.

Қоныстану процесін жетілдірудің басты міндеті -  қалалардың, поселкелер- 
дің, ауылдардың өзара байланыстылығын қамтамасыз ету мәселесімен орайла- 
сады. Көші-қон мәселесінің көлемі мен бағытын реттеуге арналған шаралар- 
ды жүзеге асыру ауданның түрлі бағытта даму ерекшеліктерін міндетті түрде 
ескеруді қажет етеді. Ауыл халқының қалаларға қоныс аудару ретін бағамдау- 
да құбылыстың теріс нәтижелерге соқтыру мүмкін екендігін де назарда үстау 
керек. Көшіп-қонушылар есебінен үлғайған кейбір қалалардың өсу процесі, 
түптеп келгенде қалалық, ауылдық елді мекендерде элеуметтік-экономикалық 
даму қарқынын жетілдіруде мүлдем тиімсіз болып шығуы ықтимал. Мүндай 
жағдайда қаланың өсуін реттейтін мэселелердің түбегейлі шешімдері, бірінші 
кезекте, ендірістің дамуы мен жұмыс күшін тиімді пайдалану арасындағы 
тығыз байланысты қамтамасыз ету шаралары ретінде көрініс табады. Осын- 
дай шаралардың негізінде шаруашылық қажеттіліктерін реттеудің сол арқылы 
қалага «демографиялық қысым» жасау процестерін бэсеңсіту мүмкіндіктері 
туып отыр.

Қоныстану процесі жайындағы ғылыми, эдіснамалық еңбектерді талдау 
нэтижесінде осы мэселеге арналған елеулі зерттеу жұмыстарының бар екендігі 
көрінді. Қала мен ауыл елді мекендеріндегі халықтың қоныстану процесін 
геориялық тұрғыдан қарастырып, мэселелерді шешуде экономгеографтар Н.Н. 
Баранский, Ю.Г. Саушкин, Б.С. Хорев жэне басқа ғалымдар жан-жақты үлес 
қосты. Жұмыстың теориялық-эдіснамалық бөлімінде қоныстану процесіне 
қатысты күрделі мәселелерді зерттеп, ғылыми-теориялық тұжырым жасауға 
үлес қосқан отандық және ТМД елдерінің белгілі ғалымдары: Г.М. Лап- 
по, Ж.А. Зайчонковская, Е.М. Арынов, М.М. Тажин, Қ.Г. Ғабдуллина,
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АЛҒЫ СӨЗ

М.Б. Тәтімов, жэне т.б. экономгеограф, экономист, элеуметтанушы, тарихшы 
демограф галымдардың еңбектері басшылыққа алынды. Қоныстану жүйесіпің 
үйымдастырылуы мэселелері қарастырылганда ¥.М. Ысқақов еңбектері негі ч 
болды. Оқу құралының теориялық эдістемелік негіздеріне қалыптасқаи оіі 
гүжырымдар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламалары, 
нормативтік қүжаттары, қоныстану мәселелерін шешуде отандық жэне ше- 
телдік ғалымдардың еңбектерінен алынды.

Оқу құралын орындауда Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті 
мемлекеттік білім стандарты басшылыққа алынды (авторы -  Абай атындаг ы 
Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің доценті Т.О. Увалиев).

Оқу қүралының мазмұны басқа да негізгі мәселелермен қатар қоғамдагы 
адамзат факторының рөлін көрсетуге, шаруашылықтың дамуындағы еңбек ре- 
сурстарының маңызын түсінуге көмек береді.

Осыған байланысты мақсаты -  дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде 
түсінік беру, халықтың үдайы өсіп-өнуі, көші-қон мен еңбек ресурстары 
географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар бойып 
ша бөлінуіне, олардың түрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыста 
рын көрсету, дүние жүзі халықтарының қүрамы мен қүрылымына, этносыпа, 
қоныстану түрлеріне біртүтас түсінік беру.

Түрғындар географиясы пэні бірнеше қоғамдық пәндермен тығыз байла- 
нысты. Халықтың әлеуметтік жағдайын қарастырғанда элеуметтану ғылымы- 
мен, экономикалық-демографиялық мэселелерді қамтығанда экономикалык, 
ғылымдармен, этнографиялық сүрақтарға орай тарих ғылымдарының сала- 
ларымен, әдіснамалық аспекттерді философия ғылымымен байланыста қа- 
лыптасып, дамиды.
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1-тарау. ДЕІУІОГРАФИЯНЫҢ ТАРИХИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРі

1.1. Тұрғындар географиясы 
пәніне кіріспе

Тұрғындар географиясы түрлі әлеу- 
меттік, экономикалық және табиғи 
жағдайларға байланысты халықтар- 
дың, тұрғын аймақтардың қалып- 
тасуы мен дамуының географиялық 
ерекшеліктерін зерттейді. Ол, ең 
алдымен, халықтардың құрылымы, 
орналасуы мен территориялық ұйым- 
дасуының дамуын анықтайтын ке- 
ңістік заңдылықтарын белгілейді. 
Халықтардың сипаттамасы сонау 
антикалық зерттеу еңбектерінде 
елеулі орын ала бастаған еді, ал бөлек 
ғылыми тарау ретінде тұрғындар 
географиясы тек XIX ғасырда ғана 
күрделенді, ол ең алдымен антро- 
погеография (Германия) жэне адам 
географиясы (Франция) түрінде да- 
мыды. Революцияға дейінгі Ресей- 
де халықтарды зерттеумен П.П. Се- 
менов-Тянь-Шанский, А.И Воейков, 
В.П. Семенов Тянь-Шанский айна- 
лысты. Кеңестік кезеңде, бірден 
болмаса да, тұрғындар географиясы 
элеуметтік-экономикалық география-

ның, жалпы географияның ең қуатты 
эрі беделді ғылыми бағыттарының 
біріне айналды.

Географиялық жэне шектес ғы- 
лымдар жүйесінде халықтар гео- 
графиясы бір уақытта базистік жэне 
тоғысқан күйде болады. Сондықтан 
тұрғындар географиясы әлеуметтік- 
экономикалық географияның маңыз- 
ды құрамдас бөлігі болып табылады. 
Осыдан келіп оның әлеуметтік гео- 
графиямен, шаруашылық география- 
сымен, табиғи ресурстар география- 
сымен, саяси географиямен, елтану- 
мен, экономикалық жэне элеуметтік 
картографиямен жэне т.б. тығыз бай- 
ланысы туындайды. Басқа қоғамдық 
ғылымдардың ішінде тұрғындар гео- 
графиясы демография жэне этногра- 
фиямен көбірек байланысты, деген- 
мен осы ғылымдардың ұштасуымен 
экология, әлеуметтану, аудандық жос- 
парлау, рекреациялық, медициналық 
география және өзге де бағыттар 
кездеседі.

Халықтар географиясының ғылы- 
ми негізіне адамдардың демография- 
лық (халықтардың қайта өндіріс
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гііиі), табиғи (жер бедері, климат жағ- 
! і,а й ылары, сумен қамтылуы, т.б.) жэне 
олеуметтік-экономикалық (өндірістік 
жлне өндірістік емес сфералардың 
ориаласу жэне даму деңгейі) фактор- 
лар ықпалымен қоныстануын қарас- 
іыратын қоныстану теориясын жат- 
қызады.

Тұрғындар географиясы қоныс- 
гаиудың екі негізгі формасын -  қа- 
лалық жэне ауылдық қоныстануды 
зерттейді, сондай-ақ ол жоғарыда 
а галған үш фактор мен сол қоныста- 
му формаларының өзара әрекетінен 
майда болатын қоныстану желілері 
мен жүйелерін де анықтайды. Отан- 
дық қоныстану теориясының калыгі- 
тасуында Н.Н. Баранский, О.А. Конс- 
тантинов, Р.М. Кабо, В.В. Покійи- 
шевскийлер еңбектерінің үлесі зор.

Қоныстану теориясы өз алдына 
белек ғылыми тұжырымдамаларды 
біріктіруі керек. Оның бірінші мыса- 
лы ретінде қоныстанудың бірыңғай 
жүйесі (ҚБЖ) тұжырымдамасын кел- 
гіруге болады. Отандық тұрғындар 
ғеографиясында ҚБЖ деп көліктік- 
ондірістік байланыспен біріктірілетін 
қалалық жэне ауылдық мекендердің 
өзара байланысты жүйесін, бірыңғай 
и н фрақүрылымды, әлеуметтік-мә-
дени қызмет көрсету орталықтары 
мен демалыс орындарының жалпы 
жүйесін түсінеді. Қоныстанудың 
бірыңғай жүйесін кеңестік кезеңде 
қоныстанудың бас жобасын құруда

кеңінен қолданылған түжырымдама 
деп есептеу қабылданған.

Келесі мысал, қоныстануді>ің бір 
тұтастығы мен түрақтылығып қам 
тамасыз ететін, оның көпжылдық 
бөлігін қалыптастыратын қоныста 
нудың тірек қаңқасы түжырым- 
дамасы. Оның басты түйінді элс- 
менті ретінде ірі қалалар мен қала 
агломерациялары алынады, ал еоэ 
ғаламдық қаңқа туралы болса, олар 
суперқалалар мен мегаполисгср. 
Бірақ орталық рөлін атқаратын болск 
аудандарды қарастырған кезде халық 
саны орташа жэне шағын қалаларды 
да алуға болады.

Осы анықталғандарды бекітс 
келе, қазіргі қоныстану теориясының 
негізгі ұйытқысы ол түрлі деңгейдегі 
қала жүйелерінің қалыптасуыи жэпс 
эволюциясын, кеңістіктік үйымда- 
суын зерттеуді мақсат ететін геоу|)- 
банистика теориясы.

Классикалық қалалар география 
сы маңызды ғылыми бағыттардың 
бірі ретінде Ресейде XX ғ. 30-жыл- 
дары экономикалық географияның 
аймақтық мектептері қүрылгап 
кезде пайда болды. Оның басыпда 
Н.Н. Баранский, Р.М. Кабо, О.А. Конс- 
тантинов, т.б. көрнекті географ- 
тар тұрды. 60-70-жылдардан кейін 
қалалар географиясы Ю.Г. Саушкин, 
В.В. Покшишевский, А.А. Мипң, 
В.Г. Давидович, И.М. Маергойз, 
В.М. Гохман, Я.Г. Машбиц, Ю.В. Мсд- 
ведков, Е.Н. Перцик, Г.М. Лаппо,
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Ь.С. Хорев, Ю.Л. Пивоваров, Ф.М. Лис- 
тенгурт, В.М. Харитонов жэне басқа 
көгггеген географ-елтанушылардың 
еңбектерінде дамудың жаңа қар- 
қынына көшті. Олардың жұмысы 
көпшілік жағдайда қалалармен бай- 
ланысты отандық жэне шетелдік 
мәселелерді қамтыды.

¥зақ уақыт бұндай зерттеулерге 
қарапайым нүктелі қалалар алынды, 
бірақ урбанизация процесінің те- 
реңдеуі мен агломерациялардың да- 
муы, субурбанизация, рурбанизация, 
гиперурбанизацияның пайда болуы 
нэтижесінде зерттеу нысандары да 
күрделеніп, түрлі рангтағы күрделі 
эрі тармақталған қала жүйелері бол- 
ды. Бүл жөнінде көптеген ғалымдар 
(мысалы, Ю.М. Пивоваров) «қалалар 
географиясы» жэне «геоурбанисти- 
каның» арасында жоғары айырма- 
шылық бар екенін, олардың ұстамды 
ерекшеліктерін айтады.

Қоныстану теориясының басқа да 
бағыттарына ауылдық мекендер гео- 
графиясын (С.А. Ковалев, А.И. Алек- 
сеев), миграциялық географияны 
(В.В. Покшишевский, Л.Л. Рыбаков- 
ский, В.И. Переведенцев, Ж.А. За- 
йончковская, Б.С. Хорев, С.Н. Раков- 
ский, С.А. Польский), еңбек ресурс- 
тары географиясын, т.б. жатқызуға 
болады.

География жэне демографияның 
тоғысында Ресейде жэне шетелде 
жоғары дамып келе жатқан геоде- 
мография (географиялық демо-

графия) қалыптасты, ол өз алдына 
шағын немесе ірі территориялардағы 
демографиялық қүбылыстарды зерт- 
теумен айналысады. Бүл жағдайда 
демографиялық зерттеулер астарын- 
да демографиялық саясатты, халық- 
тың табиғи қозғалысын, оның отба- 
сылық қүрылымын, орташа өмір 
сүру ұзақтығын біріктіретін сүрақтар 
шеңбері жатады. Түтас бағыт ретін- 
де геодемографияны демографтар да, 
географтар да зерттейді.

География және этнография ғы- 
лымдарының тоғысында этногеогра- 
фия (этнографиялық география) пай- 
да болды жэне даму үстінде. Ол ха- 
лықтардың (этностардың) жалпы жер 
бетінде жэне оның аймақтары мен 
елдерінде қоныстану ерекшеліктерін, 
этникалық жэне этнолингвистикалық 
процестерді тарих жэне қазіргі за- 
ман түрғысынан қарастырады. Бұл 
бағытта зерттеулер жасауда Л.Н. Гу- 
милевтен басқа көптеген этнографтар 
(Ю.В. Бромлей, С.А. Токарев, Н.Н. Че- 
боксаров, Б.В. Андрианов, В.А. Тиш- 
ков, П.И. Пучков, В.И. Козлов) жэне 
географтар (В.В. Покшишевский, 
С.И. Брук) еңбек етті жэне қазір де 
еңбек етіп келеді.

Тұрғындар географиясының даму 
барысын бағалай келе ондағы бірнеше 
аспектілерді келтіруге болады. XIX ғ. 
аяғына дейін оған антропологиялық 
жэне этнографиялық аспектілер, XX ғ. 
I жартысында демографиялық жэне 
басқа бірнеше басқа аспектілер
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к,осылды. Ал соңғы кездері олардың 
арасында ерекше назар аударатыны 

і соурбанизациялық, геоэтникалық 
жоне геоэкологиялық аспектілер бо- 
иып габылады.

1.2. Демография ұғымьі, 
мақсаты мен міндеттері, 

зерттеу әдістері және қазіргі 
заманғы ғылымдар жүйесінде 

алатын орны

«Демография» термині гректің 
«демос» -  халық жэне «графо» (гра- 
фия) -  жазамын, сипаттаймын деген 
еісі сөзінен тұрады. Бірақ демогра- 
і|)ия тұрғындарды сипаттаумен ғана 
шсктелмейді, оның қамтитын аумағы 
кең жэне терең болып келеді.

Демография -  бұл белгілі бір тер- 
ритория (элем, континенттер, елдер 
гобы, ел, елдің бөлігі, т.б.) аумағында 
гұратын адамдардың өздері өсіп- 
өрбитін жиынтығы ретіндегі тұр- 
гындар (тұрғын халық) туралы ғы- 
лым.

Демография ғылым ретінде өз ата- 
уын бірден иелене қойған жоқ. «Де- 
мография» сөзі ғылыми айналымға 
оны білдіретін ғылымның пайда 
болуынан 200 жылға кейін дерлік 
уақытта енді. Швейцарлық математик 
К. Бернулли (1782-1863) оны «көбею 
ғылымы» деп атауды ұсынып, жаңа 
ғылымға алғашқылардың қатарында 
ат қоюға ұмтылды.

«Демография» атауы 1855 жылы 
пайда болды, оны бірінші рет фраи 
цуз ғалымы, статистик, демогрнф, 
табиғат зерттеушісі, Париж стагис 
тикалық қоғамының негізін қалау ■ 
шылардың бірі А. Гийяр (1799-1876) 
ғылыми айналымға «Адам статис гм 
касы элементтері немесе салыстыр 
малы демография» деген кітабында 
енгізді.

Ресейлік әдебиеттерде «демогра 
фия» терминін 1872 жылы Е.Н. Ану- 
чин (1831-1905) өзінің «Ғылым ретіп 
де статистиканың мэні жэне халық- 
аралық статистикалық конгресс» 
деген еңбегінде енгізді. Бұл термип 
Санкт-Петербургтегі Халықара.і і ы қ 
статистикалық конгрестің VIII сессия - 
сы жұмысымен байланысты пайда 
болды. «Демография» термині ресми 
халықаралық тану ретінде 1882 жы- 
лы Женева сессиясында Халықара 
лық гигиена және демография конгре- 
сінде иеленді.

Демографияның ғылыми тапу 
нысаны -  адамдар, тұрғындар, ал та- 
кырыбы -  тұргындардың өсіп-оиу 
заңдылығы болып табылатын ғылым. 
Тұрғындардың өнуі тар мағынасып 
да алғанда тұрғындардың табиғи 
қозғалысы процесін ғана біріктіреді, 
яғни туу, өлу ғана жэне солармен бай- 
ланысты некелесу мен айырылысуды 
біріктіреді. Тұрғындардың өсуін кең 
мағынасында алғанда, оған көші-қон 
мәселелері -  тұрғындардың құрамы 
мен ауыспалы саны процесі де кіреді.
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Демографияның негізгі қамту 
аумағында тұрғындардың нақты өсіп- 
өну процесі, оның ішінде олардың 
элеуметтік жағдайлары, туу жэне өлу 
процестері, некелесу және ажыра- 
су процестері, сондай-ақ отбасының 
демографиялық қызметтері, турғын- 
дардың некелік, отбасылық жэне бас- 
қа демографиялық құрылымдарының 
ұдайы өну процестері, тұрғындардың 
құрамы мен санының өзгеруіндегі 
ағымдарды анықтау, демографиялық 
құрылымдар мен процестердің өзара 
байланыстарын айқындау, демогра- 
фиялық болжамдар жасау процесте- 
рі де бар. Бұл реттерде тұрғындардың 
табиғи қозғалыстарының заңдылық- 
тарын анықтау демографиялық зерт- 
теулердің шешуші міндеті болып та- 
былады.

Демография -  процестің қогам- 
дық-тарихи шарттастырьілуында 
тұргындардың өсіп-өнуі туралы гы- 
лым.

Демография гұрғындардың са- 
нын, аумақтық орналасуын жэне 
құрамын, әлеуметтік, экономикалық, 
биологиялық жэне географиялық 
факторлар негізінде олардың өзгеру 
заңдылықтарын, себептері мен жағ- 
дайларын зерттейді.

Демографияның ғылым ретіндегі 
басты міндеті -  демографиялық заң- 
дарды, заңдылықтарды, өзара байла- 
ныстарды айқындау жэне тану. Де- 
мографияның практикалық міндет- 
тері арасында негізгілері мыналар:

1) ақпараттарды жинау және де- 
мографиялық талдау негізінде де- 
мографиялық процестердің ағым- 
дары мен факторларын зерттеу;

2) демографиялық болжамдар жа- 
сау;

3) демографиялық статистика ша- 
раларын жасау.

Демографияда зерттеудің эр түрлі 
әдістері пайдаланылады, олардың 
арасында сипаттама эдісі, статистика- 
лық жэне математикалық талдау 
эдістері, абстрактылы-талдау әдісі, 
салыстырмалы эдіс, талдау жэне 
синтез, жинақтау, индукция жэне 
дедукция әдістері, болжамдарды 
ұсыну жэне оларды тексеру эдістері, 
экстраполяция жэне модельдеу, де- 
мографиялық ахуалды зерттеудің 
элеуметтік әдістері, картографиялық 
эдістер, т.б. бар. Бұл ретте демогра- 
фияда негізгі орынды талдаудың 
статистикалық жэне математикалық 
әдістері иеленеді. Демографиялық 
ғылыми жэне практикалық жұмыс- 
тарда неғұрлым жиі пайдаланылатын 
өзіндік демографиялық әдістер ара- 
сында -  когорт әдісі, демографиялық 
талдау, әлеуетті демография эдісі, 
демографиялық коэффициенттерді 
стандарттау эдістері, т.б. бар.

Ғылыми жэне практикалық жұ- 
мыстарда демографиялық модель- 
дер кеңінен пайдаланылады. Де- 
мографиялық болжам демография- 
лық магынадағы жұмыстардың көп-
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іііілігінің ажырамас бөлігі болып 
габылады.

Қазіргі замангьі демография — 
бүл тұрғындар (тұрғын халык) ту- 
ралы кешенді ғылым, ал одан да 
нақтырақ айтқанда, тұрғындардың 
бірлескен өсіп-өнуін, жекелеген де- 
мографиялық процестерді зерттейтін 
жэне өзара эрекет ететін ғылым- 
дардың түтас жүйесі. Ішкі демогра- 
фия дифференциациясы бірте-бірте 
күрделене түсуде.

Демографиядағы ішкі диффе- 
ренциация негізінде құрылатын үш 
негізгі өлшем бар: мұнда демогра- 
(|)иядағы бөлімдер мен субтақырып- 
гардың бөлінуі барлық осы өлшем- 
дердщ бірлескен қолданылуында 
негізделеді. Олардың арасында:

1) қадағаланатын ерекшеліктер- 
дің ғылыми интерпретациясының 
геориялық деңгейі;

2) объективті-заттық өлшем;
3) практикамен байланыс, практи- 

калық, қолданбалы міндеттерді ше- 
шуге бағыт ұстаушылық дәрежесі.

Демография салалары арасында, 
мәселен, демографиялық статисти- 
каны, сипаттамалық демографияны, 
геориялық демографияны, тарихи 
демографияны, экономикалық демо- 
графияны, әлеуметтік демографияны 
жэне бірқатар басқа бөлімдерді бөліп 
қарауға болады.

Демографияда жұмыстардың бір- 
неше бағыттарын бөліп қарайды: 
демографиялық теория, тұрғындар

жэне демографиялық процестер ту- 
ралы бастапқы мэліметтерді жипау, 
демографиялық процестерді сипат 
тау, демографиялық құбылыстар- 
дың, процестердің, құрылымдарды ң 
сандық қатынастарын, олардың 
ықпалымен тұрғындардың саны мен 
құрамы өзгерістерін қарастыру, де- 
мографиялық талдау, тарихи демо- 
графия, т.б.

Нәтижесінде демографиялық ғы- 
лым жүйесінде мынадай жеті негіз- 
гі құрамдас салаларды ерекшелеп 
қарауға болады:

1) теориялық демография, де- 
мография тарихы, сипатгамалық де- 
мография, экономикалық демогра- 
фия, элеуметті к-демографиялы к про- 
цестбрді модельдеу, яғни ғылымның 
өз түріндегі теориялық түғыры;

2) салалық демографиялық ғы- 
лымдар: медициналық демография, 
этникалық демография, әскери де- 
мография, саяси демография, тагы 
басқалары;

3) ақпараттар мен әдістер көздері: 
тұрғындар туралы деректер көздсрі, 
эдістер -  статистикалық, математи- 
калық, әлеуметтік, картографиялық, 
т.б.;

4) аймақтық демография;
5) қолданбалы демографиялық 

зерттеулер;
6) элеуметтік-демографиялық бол- 

жамдау;
7) демографиялық саясаттың тео- 

риялық негіздері.
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Демография басқа ғылымдармен 
тығыз байланыста дамиды. Ол мына 
ғылым салаларымен өзара тығыз бай- 
ланыста:

• тұрғындардың экономикасын, 
әлеуметтік ахуалын, әлеуметтік пси- 
хологиясын, элеуметтік жэне көші- 
қон саясатын, турғындардыц геог- 
рафиясын, этнографиясын, т.б. зерт- 
тейтін әлеуметтік-экономикалық, қо- 
ғамдық ғылымдар салаларымен;

• математика жэне статистикамен 
(статистикалық демография);

• биологиялық ғылымдармен: тұр- 
ғындар генетикасымен, эволюциялық 
биологиямен, эпидемиологиямен, 
тұрғындардың дамуын биологиялық 
болжамдаумен жэне басқалары.

Демография аталған ғылым са- 
лаларының әдістерін пайдалана- 
ды жэне осы ғылымдар белгілеген 
деректерді алға тартады. Өз кезе- 
гінде басқа ғылымдар демография 
деректерін өздерінің зерттеу тақы- 
рыптарын неғұрлым тереңдеп түсінуі 
үшін де қолданады.

Демография тарих ғылымымен 
тығыз байланыста, өйткені үдайы 
өсіп-өнуді нақ тарихи процесс ретінде 
қарастыру қоғам дамуының қандай 
да бір кезеңіндегі нақты элеуметтік- 
экономикалық процестерге қатысты 
оның әлеуметтік шарттастырылуын 
айқындауға мүмкіндік береді.

Демография этнография ғылымы- 
ның негізінде тұрғындардың өсіп- 
жетілу процесіне эр түрлі халықтар-

дың мәдени және тұрмыстық ерек- 
шеліктерінің ықпалын айқындайды.

Экономикалық ғылымдардың іші- 
нен еңбек ресурстарымен, жұмыс- 
пен қамтылуды зерттеумен шүғылда- 
натын бөлімдері неғұрлым тығыз 
байланысты. Әлеуметтану ғылымда- 
рынан демографияда отбасы со- 
циологиясы, қаланың элеуметтік 
жағдайы, т.б. процестер зерттеледі.

Әлеуметтік психология демогра- 
фияға демографиялық ахуалдың заң- 
дылықтарын үғындырады. Құқық- 
тық нормалармен реттелетін мүндай 
ахуал құқықтанумен байланысты 
саладағы демографияда да бар. 
Демографиялық процестер әдетте 
елеулі аймақтық дифференциацияға 
ие болады, сондай-ақ орналасу және 
қоныстану типтеріне қатысты біріз- 
ділікпен дамиды.

Демографияда статистикалық жэ- 
не математикалық әдістер ерекше 
мэнге ие. Нақ солардың көмегімен 
тұрғындар туралы мэліметтердің 
көпшілігі жинақталады, содан кейін 
бұл мәліметтер тексеріліп, түзе- 
тіледі (ауытқушылықтар анықта- 
лады, стандарттау жүргізіледі, т.б.). 
Демографияның алғашқыда статис- 
тиканың бір бөлігі ретінде пайда 
болуының өзі кездейсоқтық емес. 
Демография мэліметтерінің негізгі 
бөлігін тұрғындар статистикасы мен 
медициналық статистика береді.

Демографияда генетика, адам 
физиологиясы, психология, герон-
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гология, антропология жэне басқа 
ітілалар биологиялық ғылымдардың 
терттеулер нэтижелері мен әдістерін 
иайдаланады. Адам денсаулығының 
жағдайын, еңбек жэне тұрмыс 
жағдайларын демографиямен байла- 
иысты элеуметтік гигиена гылымы 
терттейді.

1.3. Демография ғьшымының 
қысңаша тарихы

Демография тұрғындардың саны 
мен құрамын есепке алуды уйым- 
дастырусыз мағынасыз болып шығар 
еді. Кез келген мемлекеттің экімшілік 
қызметі, оның эскери-қорғаныстық 
жэне басқа функциялары, сондай- 
ақ қаржылық-салықтық мақсаттары 
ежелден-ақ демографияның ауқым- 
ды практикалық мэнін айқындап, 
тұрғындардың есебін ұйымдастыру 
мен оның нәтижелерін сараптауды 
ү.сынды. Тұрғындардың саны мен 
құрамы, кейін тұрғындар санағын 
жүргізу тәжірибесі ескі тарихқа 
жетелейді.

Тұрғындардың белгілі есептері- 
иен неғүрлым ертедегісі Қытайда 
жүргізілді, біздің дэуірімізге дейінгі 
XII ғасырдан бастап бұл елдің халқы 
мерзімді түрде саналып тұрды. Ежелгі 
Мысырда, Иранда, Месопотамияда, 
Үндістанда жэне басқа бірқатар ел- 
дерде тұрғындар санын қарапайым 
есептеу жүргізілді. Библияда Ертедегі

Иудадағы тұрғындар есебі туралы, 
халық санағын жүргізу туралы жапл 
ма деректер мазмұндалады (Библия. 
Евангелия-Лука, 2-тарау). Библияда 
Ертедегі Иудада тұрғындар сапагыи 
жүргізуге нұсқаулар ғана емес, 
сондай-ақ халық санағы ережелері 
мен олардың нэтижелерін баяндау 
түрлері де бар.

Ежелгі Грекияда ересек ер адам 
дарды ғана санакқа алғаны біздің 
дэуірімізге дейінгі IV ғасыр соңы 
нан белгілі. Рим империясында еа 
лыстырмалы түрде тұрғындарды тү- 
рақты түрде санап тұрды, бұл реп е 
510 жылдан біздің дэуірімізге дей і 11гі 
30 жылға дейін азаматтардың еапы 
мен олардың мүліктерінің есебіи 
алу ценз деп аталды; оның біріп 
шісін біздің дәуірімізге дейіпп 
VI ғасырда өткізді. Ценздер эрбір 
5 жыл сайын өткізіліп, ал біздің 
дәуіріміздегі I ғасырда ол өткізілме- 
ді. Тұрғындардың бірінші санағы 
(ценздер) фискальды жэне эскери 
мақсаттарда жүргізілді. Бұл санақтар 
барлығын емес, тек қана (немесе 
эдетте) салық төлейтін ер адамдарды 
қамтыды, өйткені санақтың негізгі 
мақсатының өзі салық төлеушілер 
мен жауынгерлердің белгілі бір еа- 
нын анықтау еді.

Сонымен бірге барлық тұрғыіі- 
дардың санын алу жэне тіпті оларды 11, 
жыныстық жэне жастық құрамып 
да анықтау әрекеттері болды. Мы- 
салы, Ежелгі Римде Сервии Тулли
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(біздің дэуірімізге дейінгі I ғасырда) 
патша тұсында эрбір тұргыннан 
шіркеулерге алым алынды, оның 
мөлшері адамның жасы мен жыны- 
сына қатыеты болды.

Орта ғасырда эр түрлі елдерде 
жэне олардың бөліктерінде, жеке- 
леген қалаларда түрғындар санағы 
ішінара жүргізілді, оның ішінде 
әдетте фискальды мақсаттарға, сон- 
дай-ақ қандай да бір ерекше жағ- 
дайлармен, мысалы, эпидемиямен, 
соғыспен немесе оның салдарлары- 
мен қатысты қолға алынды. Әдетте 
нақты адамдар емес, үй немесе ошақ, 
яғни үй шаруашылығы есептелді. 
Мэселен, Англияда Вильгельм Же- 
ңімпаздың бүйрығы бойынша халық 
санағы жүргізілді (1086 ж.), оның 
нәтижелері «Қорқынышты сот кі- 
табы» деген атаққа ие болды. XV- 
XVI ғасырларда жекелеген қалалар 
мен мемлекеттерде тұрғындар есебін 
алу практикасы кеңейе түсті: Нюрн- 
бергте-1449 ж., Страсбургте-1473 ж., 
Швейцарияда (Цюрих кантонында) -  
1567 ж., Саксонияда- 1571 ж., Прус- 
сияда- 1582 ж. жүргізілді.

Бірақ бүл ретте халық санағы 
бұрынғысынша, әдеттегідей ішінара 
жэне салық төлеуге қабілетті, әскери- 
қорғаныстық эрекеттерге қатысуға 
жарамды адамдар санын анықтау 
мақсатында жүргізілді. Онда да не- 
гізінен ерлердің саны есепке алынды.

Халық санағын жүргізудің әдіс- 
тері эр түрлі болды. Бір жағдайларда

адамдарды бас-басына санады, екін- 
ші бір жағдайда тұрғындар саны үй 
немесе ошақ (түтін басына) санымен 
бір үйдің орташа тұрғындары санына 
көбейтумен жүргізілді.

Мұндай практика Еуропа жэне 
Азияның бірқатар елдерінде орын 
алды. XVIII ғасырдың екінші жар- 
тысынан бастап Еуропада салыс- 
тырмалы түрде халық санағы тұрақ- 
ты жүргізіле бастады: Швецияда -  
1749 жылдан, Австрияда -  1754 жыл- 
дан, Испанияда -  1748 жылдан, т.б.

Барлық тұрғындарды қамтитын 
жэне тұрақты жүргізілетін халық са- 
нағының тарихнамасы XVIII ғасыр- 
дың соңы мен XIX ғасырдың басына 
сәйкес келеді. 1790 жылдан бастап 
АҚШ халық санағын тұрақты жүргізе 
бастады. 1801 жылы Англияда, Фран- 
цияда, Данияда сол уақыттардың 
өлшемімен халық санағы өкілдік 
түрінде өте бастады. Норвегияда 
1815 жылдан, Австрияда 1818 жыл- 
дан, Голландияда 1824 жылдан, же- 
келеген неміс мемлекеттерінде XIX 
ғасырдың 30-жылдарынан бастап ха- 
лықты тұрақты түрде есепке ала бас- 
тады.

XIX ғасырдың екінші жартысынан 
бастап Шығыс жэне Оңтүстік Еуро- 
па елдерінде халық санағын жүргізу 
басталды. XIX ғасырдың соңында -  
XX ғасырдың басында халық санағы 
Еуропадан басқа әлемнің басқа бө- 
ліктерінде елдерде жүргізіле бас- 
тады. Сөйтіп, салыстырмалы түрде
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іілғандағы Қытайдағы бүкіл халық- 
і ың бірінші өкілетті санағы 1953 жы- 
лы ғана болды.

Әр түрлі елдердегі халық сана- 
ғының көрсеткіштер жинағы бірте- 
бірте кеңейе берді. Мэселен, Фран- 
і шядағы бірінші халық санағында от- 
басы жағдайы мен адамдардың жы- 
иысы ескерілді. Содан кейін XIX ға- 
сырдың ортасынан бастап ағыл- 
іпындық халық санағының тәжіри- 
бссі бойынша, 1841 жылы Франция- 
дағы халық санағында адамның жасы 
ескеріле бастады. 1846 жылы Бельгия- 
да халық санағы мейлінше өкілетті 
және ғылыми негізде жүргізілді.

Елде халық санағының ғылқши 
үстанымдарын статистика мен демог- 
рафияның негізін қалаушылардың бі- 
рі -  ғалым-статистик А. Кетле (1796- 
1874) жасап, санақты жүргізумен ай- 
і іалысты. Ол әлемде бірінші рет халық 
санағын жүргізудің ұстанымдарын 
жасады жэне кейбір қоғамдық 
кұбылыстар: туу, өлім деңгейі, қыл- 
мыс жэне т.б. орнықтырды, бүлар 
белгілі бір заңдылыққа сэйқес еді.

Бельгияда халық санағы 1846 жы- 
лы бір күнде өткізіліп, нақты бар 
тұрғындарды анықтады (құжаттар 
бойынша есептелетін заңды түрде 
емес). Арнайы дайындалған тіркеу- 
шілер (әкімшілік қатардағы шенеу- 
ніктер емес) есеп жүргізді. Бельгия- 
дағы халық санағын жүргізудің бұл 
тәжірибесі басқа елдерде жоғары 
бағаланып, оны халық санағын жүр-

гізудің өздеріндегі пракіикасын 
да пайдалана бастады. Халық са 
нағын жүргізуде тәжірибе алмасу 
қажеттілігі мойындалды.

Халық санағын сапалы жүрғічу, 
санақ әдістемелерін жетілдіру үішіі 
XIX ғасырдың екінші жартысыпам 
бастап жүргізіле бастаған халық- 
аралық статистикалық конгресгср 
үлкен маңызға ие болды. 1853 жыл 
дан 1876 жылға дейін тоғыз халық- 
аралық статистикалық конғресгср 
өткізілді, олар: Брюссель -  1853 ж., 
Париж -- 1855 ж., Вена 1857 ж., 
Лондон -  1860 ж., Берлин -  1863 ж., 
Флоренция -  1867 ж., Гаага -  1869 ж., 
Санкг-Петербург -  1872 ж., Буаапсіш 
1876 ж.

1872 жылы Санкт-Петербургтс о г 
кен конгресте 1846 жылғы Бельғия- 
дағы халық санағын өткізудің го- 
жірибесін есепке алу негізінде ха 
лық санағын өткізу бойынша үсы 
ныстар қабылданды. Халық санағып 
кемінде 10 жылда бір рет, 0-ғс 
(немесе 9,1) аяқталатын жылдары 
өткізіп, уақыттың белгілі бір сәтіпс 
тұрғындардың нақты санын нақты 
тізімдеп, есептеу ұсынылды.

Конгресс ұсыныстары әлемпің 
өркениетті елдерінде ескерілді. 
XIX ғасырдың 70-жылдарында 48 
санақ, 80-жылдары -  54, 90-жыл- 
дары -  57, ал XX ғасырдың бірішпі 
онжылдығында 74 санақ өткізілді. 
Одан кеиінірек мұндаи коңгресгср 
өткізілген жоқ. 1885 жылы Халық-
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аралық статистикалық институт 
негізі қаланды, ол үш жылда бір рет 
статист-демографтардың сессиясын 
өткізіп түрды.

Сондай сессиялардың бірі 1897 
жылы Санкт-Петербургте өткізілді, 
онда барлық елдерге XX ғасырдың 
басында халық санағын өткізу жө- 
нінде үсыныс қабылданды. 1900 жы- 
лы 19 ел, 1901 жылы 26 ел халық са- 
нағын өткізді.

Халық санағын өткізудің прак- 
тикасы түрақты түрде ауқымын 
кеңейте берді. 1870 жылға дейін ол 
әлем тұрғындарының 1/5 бөлігін 
ғана қамтыды, ал XX ғасырдың ба- 
сына -  60-64 %, XXI ғасырдың ба- 
сына әлемде халық санағы бір де бір 
рет өткізілмеген ел қалмады. Бірақ 
соңғы халық саны 10-20 жыл бүрын 
өткізілген елдер бар. Мүндай жагдай 
нашар дамыған жэне өз тарихында 
қиын кезеңдерді бастан кешкен ел- 
дерге тән. Мәселен, Ресейде 1989 жыл- 
ғы қаңтар айындағы толыққанды 
халық санағынан кейін үйымдық 
және қаржылық қиындықтар сал- 
дарынан жаңа жалпы халықтық 
санақты 2002 жылдың соңында ғана 
өткізу мүмкіндігі туды.

Ресей халық санағын өткізудің көп- 
ғасырлық тәжірибесіне ие. ІХ-ХІ ға- 
сырлардағы шежірелерде князьдар- 
дың алым жинағаны туралы жазбалар 
бар, демек, түрғындар саны да есепке 
алынған. Әсіресе, алым мөлшерін 
нақты жэне толығырак анықтау

үшін Орда шабуылы кезеңінде олар 
тыңғылықты жүргізілген. Осылайша, 
XIII ғасырдың орта түсынан бастап, 
яғни жеті жарым ғасырдай уақыт 
бойы Ресейде халық санағын жүргізу 
практикасы жинақталған деуге бола- 
ды. Алымдарды жинау мақсатынан 
басқа, XIII ғасырдың соңынан бас- 
тап кейбір орыс князьдары салық жи- 
нау мақсаты үшін тұрғындарды ғана 
емес, сондай-ақ жер мен үйлерді де 
есепке кіргізе бастады. Орда шап- 
қыншылығы кезеңінде арнаулы есеп- 
тегіштер діни ұйымдардан басқа 
(оларды ордалықтар алым төлеуден 
босатты) барлық түрғындарды есепке 
алды. Сол кездердегі халықсанағында 
(1246, 1255-1256, 1256-1259 жж.) 
қадағалау бірлігі шаруашылық, үй 
болды; есептеушілер нақ соларды 
есепке алды.

ХІУ-ХУІ ғасырларда Ресейде са- 
лық салу бірлігі жер телімдері болды, 
осыған байланысты санақтар жерге 
қатысты жүрді, онда түрғындар мен 
аулалар саны, жер иеліктері есеп- 
телді. Санақ нәтижелері жазба кіта- 
бына тіркелді.

XVII ғасырдан бастап салық салу 
бірлігі шаруашылық (аула) болып, 
санақ аула бойынша жүргізілді. Са- 
лық төлеуге жарамды ерлер ғана 
есепке алынды, бірақ кейде әйелдер, 
сондай-ақ әскерге жарамсыздардың 
бір бөлегі немесе түгелдей саналды.

Бірнеше жалпыресейлік аула бо- 
йынша санақтар өткізілді, оның
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ішінде І646, 1678, 1710 жылдардағы 
гііішқтар да бар. Бір атап өтерлігі, 
1710 жылғы халық санағын өткізуде 
I I Істр патша елде бірінші рет салық 
ғолеуге жарамды ғана емес, сондай- 
ііқ барлық тұрғындарды, оның ішінде 
рееейлік қоғамның артықшылықтағы 
гүратын адамдарын да қосып есеп- 
геуге рұқсат берді.

Ресейліктер тізімге кіруге қүл- 
міыныс білдіре қоймады жэне одан 
қашуға тырысты, соның салдарынан 
1710 жылғы елдегі халық санағы 
корсеткіштері төмендетілген болып 
іііықты. I Петр санақ нэтижелерін 
бекітпей, 1716-1717 жылдары жаңа 
халық санагын өткізуге пэрмен берді, 
бірақ ол да сәтсіздікке үиіырады.

Аула бойынша санақ жүргізудің 
гүрі қате екендігі анықталды. Түр- 
іындар салық төлеуден жалтару мақ- 
сатында кезекті санақ кезеңінде ау- 
лаларды жасанды түрде ірілендіріп, 
жалпы санын азайтты.

Помещиктер салық мөлшерін 
азайту үшін аулалар санын азайтуға 
гырысты. Бұл санақ жүргізуді қайта 
қүру мен жан басына салық салуға 
көшудің негізгі себептерінің бірі -  ер 
адамдарды санай бастайтын болды.

1718 жылы I Петр ер адамдар- 
ды жан басына санауды енгізді, ал 
1719 жылы оны «Салық төлеуге 
тиісті адамдардың жалпы санағын 
есептеу, жан басын жасырғаны үшін 
айып жэне тексеру жүргізу тура- 
лы» жарлықпен толықтырды. 1722-

1725 жылдардан бастап елде халық 
санағы тексерумен аты шыіл бас 
тады. Олар крепостной құқық о і 
гергенге дейін жүргізілді. Текссрудс 
барлығы емес, салықтөлеушілср гана 
есептелді жэне Ресейдің бүкіл аума 
ғында жүргізілді.

1719 жылдан бастап тұрғыидар 
дың тізімі жасала бастады, оларды 
артынан тексеру барысында қаііга 
дан анықтады. Ресейде жан баеыиа 
шаққандағы тұрғындар санағы 17 1
1859 жылға дейін жүргізілді. Олар 
дың саны онға жетті жэне эрқайсысы 
1 жылдан 4-6 жылға дейін, тіпті II 15 
жылға дейін созылды. Санақ кезіиде 
ңақты тұрғындар емес, заңды жоне 
тек қана ер адамдар есептелді.

Помещиктер салықты аз толсу 
үшін адам санын азайтып көрсетуге 
тырысты, сондай-ақ кезекті «текссру 
қағазын» уақытында бермеді, соның 
салдарынан қайтыс болғандар тірілср 
қатарында жүре берді. Н.В. Гоголі.дің 
«Өлі жандар» шығармасы нақ осыгли 
құрылды. 1861 жылы крепостмикгік 
құқықтың ауыстырылуымен Ресеіі 
де тұрғындарды жан басына самау- 
ды жүргізудің қажеттілігі жойылды.
1860 жылдан 1889 жылға дейіи 79 
жеке, оқшау тұрғындар санағы жүрп 
зілді. XIX ғасырдың ортасынан бас 
тап Ресейде тұрғындардың жалш.і- 
халықтық санағын жүйелі өткізудің 
қажеттігі нақты дәлелдермен иегіч 
делді.
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XIX ғасырдағы демография мен 
статистиканың элемдік тарихында 
Санкт-Петербург маңызды орын ала- 
ды. 1872 жылы онда Халықаралық 
конгресс, ал 1897 жылы Халықаралық 
статистикалық институттың сессия- 
сы өткізілді. Санкт-Петербургтегі 
1872 жылғы конгресс көрнекті орыс 
географы, саяхатшысы, статисті 
П.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің (1827- 
1914) бастамасымен жэне төрағалы- 
ғымен өткізілді.

Нақ осы конгресте турғындардың 
жалпьі халықтық санағын өткізудің 
басты ұстанымдары анықталды. Кон- 
гресс барлық елдерге мыналарды 
орындауды ұсынды:

• халық санағын тұрақты өткізу, 
бірақ кемінде он жылда бір рет, 0-ге 
немесе таяу жылдарға аяқталатын 
мерзімде;

• барлық тұрғындарды санау (яғни, 
жалпыхалықтық санақ жүргізу);

• заңды (тіркелген) емес, нақты 
(баспа-бас) тұрғындарды есептеу;

• санақты уақыттың нақты белгі- 
ленген сэтінде жүргізу.

Ресей аумағында кезекті халық 
санағы 1920 жылы Азамат согысы 
жэне «әскери коммунизм» кезеңінде 
өткізілді. Сол уақытта Кеңес үкіметі 
бір мезгілде үш санақты өткізуге 
шешім қабылдады:

1) халық;
2) өнеркәсіп кәсіпорындарын;
3) ауыл шаруашылығын (халық- 

тың 85 %-ын қамтыған).

Санақ баспа-бас жэне тұрақты 
(қаладағы) тұрғындарды есептеді. 
1923 жылы қала халқы санағы жүр- 
ғізілді, бірақ ол қала халқының бір 
бөліғін ғана қамтыды.

Санақ сұрау салу эдісімен 
жүргізілді, тұрғындар баспа-бас са- 
налды, 1926 жылы Бүкілодақтық ха- 
лық санағы жүргізілді (1922 жылы 
КСРО кұрылды). 1937 жылы тұр- 
ғындар санының елеусіз түрде өсуін 
көрсеткен елдегі кезекті халық сана- 
ғы болды. 1928-1932 жылдардағы 
елеулі түрдегі ауыл шаруашылығьін 
күштеп ұжымдастыру, аштық пен 
жаппай қуғын-сүргін, оның ішінде 
1932-1933 жылдардағы аяусыз ашар- 
шылық 1933-1935 жылдарда мемле- 
кет тұрғындарыньщ санын 5 млн-ға 
жуық адамға қысқарғанын анық- 
тады. Бұл КСРО кеңес жэне пар- 
тия басшылығын қанағаттандыр- 
мады, сондықтан да бұл санақ 
елдің демографиялық дамуы көр- 
сеткіштерін саналы түрде бұрмалау 
салдарынан дұрыс емес деп танылды. 
Санақтың көптеген басшылары жэне 
біраз есеп жүргізушілер «зиянкес- 
тер» деп жарияланды. 1939 жылы 
жаңа бүкілхалықтық санақ өткізілді, 
оның нәтижелері айқын көтеріліп 
берілді, бірақ сол жьтлдардағы бас- 
шыларды қанағаттандырды. Санақ 
материалдары бірақ қолайлы болмай 
қалды, өйткені Екінші дүниежүзі- 
лік соғыс басталған еді. 1939 жылғы 
санақ материалдары тоқсаныншы
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/кылдары ғана толығымен жариялан-
ды.

Келесі халық санағы 1959 жылы 
откічілді, ол негізінен бағдарлама- 
ш.іқ мәселелері бойынша 1939 жылғы 
саііақтан айырмасыз еді, оның санақ 
қағазы 15 сұрақты құрады. Санақ 
баспа-бас жэне тұрақты тұрғындар- 
ды есептеді. Алғаш рет іріктеме эдісі 
иайдаланылды (сүрау салуда емес, 
огбасылар туралы материалдарды 
қарауда).

1970 жылы өткізілген халық са- 
нағында санақ жүргізу парағы 18 сү- 
рақты қамтыды. Оған бірінші рет 
КСРО-дағы тұрғындардың көші- 
қон мәселелері қарастырылды ЙсбЙе 
іріктеу әдістері пайдаланылды (сүрау 
салудың 7 сүрағын санақшылар тек 
қана тұрғын үйлердің %-де жүр- 
ғізді). Мэліметтердің бір бөлігі тұр- 
іындардың барлығынан емес, тек 
қана 25 %-нан алынды (бұл уақыт пен 
қаржыны үнемдеу үшін жасалды).

1979 жылы жүргізілген санақ 
парақтарында 16 сұрақ қамтылды, 
оның 5-і іріктеу тұрғысында жэне 
і үрғындардың 25 %-на ғана қатысты 
болды. Санақ материалдарын өңдеу- 
де елде бірінші рет ЭЕМ (электронды 
ссептеу машинасы) қолданылды.

Тұрғындардың келесі санағы 
1989 жылы өткізілді. Бұл санақ па- 
рақтары 25 сұрақты қамтыды, оның 
18-і тұрғындарға қатысты, ал 7-і 
адамдардың тұрғын үй жағдайын

қамтыды (соңғы рет мұндай сұрақтар 
1926 жылғы санақта ғана болды).

Халықтың 3Л -і 20 сұраққа, ал !4-і 
(тұрғындардың 25 %) барлық 25 сү- 
раққа жауап берді. Санақ сұрақтары 
негізінен 1979 жылғы санақтағыдай 
болды. 1989 жылғы санақта елде бі- 
рінші рет тұрғындар туралы ғаиа 
емес, сондай-ақ халықтың эр түрлі 
әлеуметтік-демографиялық топтары- 
ның тұрғын үй жағдайлары туралы 
жан-жақты мәліметтер алынды.

1985 жылы елде бірінші рет КСРО 
халқының 5%-ын ғана қамтығап 
жэне өзіне 27 сұрақты біріктірген 
тұрғындардың микросанағы өткі- 
зілді. Нақтырақ айтқапда, бұл дс- 
мографиялық қана емес, сондай-ақ 
әлеуметтік-экономикалық мәселе- 
лерді де қамтыған (мысалы, тұрғып 
үй жағдайлары, орташа айлық та- 
быс, т.б.). Бүкілодақтық іріктемелік 
әлеуметтік-демографиялық зерттеу 
болатын.

1994 жылы осындай шағын халық 
санағы өткізілді, ол «Бүкілодақты қ 
шағын халық санағы» деп аталды 
жэне 41 сұрақты қамтыды. Отандық 
халық санағы практикасында 1985, 
1989, 1994 жылдары демографиялық 
факторлар ғана емес, сондай-ақ де- 
мографиялық пікірлер де ескерілді. 
Мәселен, 1989 жылғы санақтың жэис 
1985 пен 1994 жылдардағы шағып 
халық санақтарының мәліметтеріпде 
тұрғындардың іріктеліп алынған бо- 
лігі үшін дүниеге келген балалардың
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саны туралы ақпараттармен қатар, 
отбасыларындағы балалардың күті- 
летін және қалаулы саны туралы пікір 
де мазмүндалды.

Алғашқы ғылыми демографиялық 
жұмыс ағылшын ғалымы Дж. Граунт- 
тың (1620-1674) 1662 жылы жария- 
ланған «Адам өлімі бюллетеньдері 
бойынша жасалған табиғи жэне сая- 
си қадағалаулар» деп аталатын ең- 
бегі болды. Оның ізімен «саяси ариф- 
метика» мектебі қалыптасты, онда 
басты назар өлім ахуалын зерттеуіне 
арналды, өйткені зерттеу нәтижелері 
өмірді сақтандырумен шүғылдана- 
тын компаниялар үшін аса қажет еді.

Тарихта бірінші рет халық саны 
теориясы 1798 жылы Т. Мальтустың 
(1766-1834) «Қоғамды болашақ же- 
тілдірумен байланысты халық саны 
заңы туралы тәжірибе» еңбегін- 
де жарияланды, онда түрғындардың 
қамтамасыз етілуі үшін жағдай ұл- 
ғайған сайын олар да тез өсетіндігі 
дәлелденген. Кейіннен бүл теория- 
ға қарсылықтар пайда болды, бірақ 
Т. Мальтус көтерген түрғындардың 
табиғи өсімінің жоғарылығы әлеу- 
меттік-экономикалық даму деңгейі- 
мен қатысты мәселелері осы кезге 
дейін көкейкесті.

XIX ғасырда ғалымдардың негіз- 
гі назары халықтың дүрыс статис- 
тикалық есебін үйымдастыруға, оның 
ішінде жалпы санақты қолдануға 
бағытталды (К. Бернулли, А. Гийяр, 
А. Кетле еңбектері). XX ғасырдың

бірінші жартысында зерттеушілер на- 
зарында еуропалық елдердің басым 
бөлігінде пайда болған бала тууы 
төмендеуі мәселесі түрды. Фран- 
цуз демографы А. Ландридің (1874- 
1956) еңбектерінде «Демографиялық 
өтпелілік» түжырымдамасы қалып- 
таса бастады, онда қандай да бір 
елдің әлеуметтік-экономикалық да- 
муымен байланысты халықтың өсіп- 
өнуі типтері айқындалады.

Бүл түжырымдама түпкілікгі түр- 
де 1936 жылы АҚШ-та бірінші 
демографиялық ғылыми орталык -  
Принстон университетінің халық 
санағын зерттеу бөлімін күрған, ал 
1946-1948 жылдары Б ¥ ¥  әлеуметтік 
мэселелер бойынша бюросының 
халық саны секциясының бірінші ди- 
ректоры болған америкалық ғалым 
Ф. Ноутстайнның (1902-1983) ең- 
бектерінде түжырымдалған. Қазіргі 
уақытта бүл ұйым «Б ¥¥  Секрета- 
риатының халықаралық экономи- 
калық жэне әлеуметтік мэселелер 
бойынша департаментінің халық 
саны бөлімі» деп аталады.

Бөлім сарапшылары халықтың 
ауқымды масштабтағы құрылымы 
мен саны өзгерістері ағымын тал- 
дайды, Жер үшін тұтасынан демог- 
рафиялық болжамдарды жасай- 
ды, дамушы елдердегі ғылыми де- 
мографиялық орталықтарды құ- 
руға қатысады. Б ¥ ¥  халық саны 
бөлімі іс жүзінде қазіргі әлемдегі 
неғүрлым беделді де білікті ғылыми
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томографиялық ұйым болып табы- 
илды. Ьолім «Рориіайоп Ке\Ү8Іейег» 
(«Халық саны жаңалықтары»), «Ро- 
ріііаііоп Виііеііп оРІһе Шііесі Маііоп» 
(«ЬҮҰ-ның халық саны бойынша 
оіоллетені»), Б ¥ ¥  демографиялық 
-кылнамасы жэне басқа басылым- 
дарды шығарады. Осылайша, демог- 
рафия ғылым ретінде дамудың узақ 
і а гысынан өтті. Бірақ бұл ретте өз 
і іршілік етуінің басым кезеңдерінде 
ол пегізінен тұрғындар есебін алу- 
меи шуғылданды жэне іс жүзінде 
с гагистиканың бір бөлігіне айнал- 
ды (демографиялық статистика не- 
месе халық статистикасы). Демог- 
ра<|)ияның дербес ғылым ретінде түп- 
кілікті бөлініп шығуы XX ғасырдьвд 
орга тұсында ғана мүмкін болды. .

Сол кезеңде демографияның бас- 
гы мэселесі эр түрлі топтар мен 
қүрылымдарға нақты болса да бөліп, 
халықты жай ғана сипаттау емес, 
сондай-ақ халықтың өсіп-өнуінің 
зііңдылықтарын айқындау деп түжы- 
рымдалды. Ал бұл заңдылықтар бэ- 
ріиен бұрын негізінде биологиялық 
ироцестер болғанына карамастан, 
қоғамдық-тарихи (элеуметтік-эконо- 
микалық) факторлармен шарттасты- 
рылды. Яғни, демография қогамдық 
іылымдар қауымдастығына жатады.

Ресейде демографиялық зерттеу- 
лер бастауы ретінде математиктер 
Д. Бернулли (1700-1782) мен Л. Эй- 
лер (1707-1783) еңбектері санала- 
ды, оларда XVIII ғасырдың екінші

жартысында ықтималдық теориясыи 
пайдаланумен өлім-жітім жайын 
зерттеді. XIX ғасырда Ресейде халық 
санын зерттеудің дамуы негізіисп 
демографиялық статистика аясында 
жүрді. Бұл жұмыстардың нэтижесіп 
де 1897 жылы Ресей империясыпда 
жалпы халық санағын ұйымдастыру 
жүзеге асты. XX ғасырдың басында 
өлім-жітімге, туу мен некеге тұруга 
соғыстың эсерін зерттеуге ерекше на- 
зар аударылды.

1926 жылы сол уақытқа сай 
келетін жалпы халық санағы ұйым- 
дастырылды. Осы материалдар пе- 
гізінде ғалымдар С.А. Новосельскиіі 
(1872-1953) жэне В.В. Паевский 
(1893-1934) демографиялық зерттеу- 
лермен шұғылданды. Олардың бас- 
тамасы бойынша 1930 жылы Ленип- 
градта КСРО Ғылым академиясының 
демографиялық институты құрыл- 
ды, онда 1951 жылға дейінгі кезеңге 
тұрғындардьщ жыныстық-жастық қү- 
рамы мен санына байланысты бі- 
рінші демографиялық болжам жа- 
салды. Бірақ 1934 жылы идеоло- 
гиялық көзқарастарға байланысты 
бұл институт жабылды. Ал демог- 
рафиялық зерттеулер негізінен меди- 
циналық статистикамен шұғылдап- 
ған денсаулық сақтау жүйесі ұйым- 
дарында жүргізіле бастады.

Тұрғындар туралы статистикалық 
мэліметтердің басым бөлігі жәнс 
зерттеулердің нэтижелері бұл кезеңде 
құпияланған болатын. Оның үстіпе
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бұл кезеңде Мэскеу экономикалық- 
статистикалық институтында (қазіргі 
уақытта Мэскеу мемлекеттік стати- 
стика жэне ақпарат университеті) ірі 
демограф жэне статистик А.Я. Бояр- 
скийдің (1906-1985) бастамасы бо- 
йынша кұрылған халық статистика- 
сы саласында мамандарды жаппай 
кэсіби даярлау басталды.

Жаңа деңгейдегі демографиялық 
зерттеулерге өзгеше көзқарас 1959 
жылы жалпы халық санагы өткізіл- 
геннен кейін көрінді. 1960 жылы 
КСРО Ғ ылым академиясының Эконо- 
мика институтында қызмет атқарған 
көрнекті демограф Б.Ц. Урланис- 
тің (1906-1981) бастамасы бойынша 
КСРО Ғылым академиясында демо- 
графия секциясы құрылды.

1963 жылы КСРО Орталық 
статистикалық басқармасының ғы- 
лыми-зерттеу институтында демогра- 
фия жэне еңбек ресурстары секторы 
(қазіргі уақытта Ресей Мемстатко- 
митеті статистика жэне экономика- 
лық зерттеулер институтының демо- 
графия бөлімшесі) құрылды, онда 
халық санағы нэтижелерін жан- 
жақты талдау жүргізілді.

1968 жылы белгілі демограф 
Д.И. Валентейдің (1922-1974) баста- 
масымен М.В. Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университеті- 
нің экономика факультетінде халық 
саны мәселелерін зерттеу бойынша 
орталық ұйымдастырылды, онда ғы- 
лыми зерттеулер мен демограф-ма-

мандарды жүйелі түрде жэне белгілі 
бір мақсатта даярлау жұмыстары үй- 
лестірілді.

Демографиялық ғылым дамуы- 
ның жаңа кезеңі зерттеулер жүргізу 
мен олардың нәтижелерін талдау 
үшін идеологиялық кедергілер алы- 
нып тасталған кезде, яғни 80-жыл- 
дардың екінші жартысында басталды 
(бірақ осы кезде көп ұзамай жұмыс- 
ты мемлекеттік қаржыландыру күрт 
қысқарды).

1960 жылдан бастап Біріккен 
Ұлттар Уйымының ұсынысы ' бо- 
йынша, халық санағы барлық мем- 
лекетте кемі он жыл сайын өткізіліп 
тұрады. 2009 жылдың 25 ақпаны 
мен 6 наурыз аралығында елімізде 
өткен жалпыұлттық халық санағы 
реті бойынша 9-санақ. 1897 жылғы 
санақ нәтижесінде Қазақстандағы 
халық саны -  4 млн. 147 мың бол- 
ды. Негізгі ұлттың үлесі -8 1 ,8  %-ды 
құрады. 1926 жылғы Қазақстан хал- 
қының саны -  6 млн 196 мың адам. 
1959 жылы Қазақстандағы халық са- 
ны -  9 млн. 310 мың адам. 1970 жылы 
Қазақстан халқының саны -  13 млн 
008 мың адам. 1979 жыл. Халық 
саны -  14 млн 684 мың. 1989 жылы 
Қазақстан халқының саны -  16 млн 
464 мың. 1999 жылы 14 млн 953 мың 
адам. 2009 жылғы халық санағының 
қорытындылары бойынша Қазақ- 
стан Республикасы халқының саны 
16009,6 мың адамды құрады. Санақ-
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й|ііілық кезең ішінде республика 
чялқының саны 1028,3 мың адамға 
оеті, өткен 1999 жылғы санақпен 
салі.істырғанда халық санының өсімі 
(>,9 % құрады.

Қазақстанда қазіргі кездегі кәсіби 
дсмографтар М.Б. Тэтімов, ¥.М. Ыс- 
қақов, Ә.Б. Ғали, Е. Мұсабеков, 
('. Қарасаев, А. Елемесова, Н. Ер- 
мскова, А. Әлжанова, Б.А. Жүнісов, 
т.б. еңбектерінде жалпы Қазақстан 
халқының өсу, даму заңдылықтары

әлеуметтік-экономикалық және та- 
рихи-саяси тұрғыдан зерттеліп жүр. 
Экономикалық-географиялық тұр- 
ғыдан қарқынды зерттеулер соңгы 
20 жылда жүргізілуде. Бүл сала 
да Ш.М. Надыров, Г.Н. Нүсіпова, 
Т.А. Терещенко, т.б. ғалымдарді.щ 
еңбектері аталады.

Қазақстандық географтар демог 
рафиялық жағдайларга байланысгы 
бірнеше карталар мен картосхемалар 
жасады.
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2-тарау. ХАЛЫҚТЫҢ САНЫ МЕН ҚҮРЬШЬШЫ, ОНЫҢ 
ДАМУ БАҒЫТ-БАҒДАРЛАРЫ

2.1. Халық саны мен 
қурылымындағы ерекшеліктер, 

заңдылықтар

Тұрғындардың құрылымы -  қан- 
дай да бір белгілердің ерекшеліктеріне 
сәйкес топтар бойынша тұрғындарды 
құрайтын адамдардың бөлінуі. Тұр- 
ғындардың құрылымы ретінде әдет- 
те тұрғындарды топтар бойынша 
қарапайым бөлу ұғынылады. Тұр- 
ғындардың құрылымын талдаусыз 
демографиялық процестердің мэнін, 
оның ішінде тұрғындардың санының 
өзгеру себептерін ұғыну мүмкін емес.

Тұрғындардың құрамында мына- 
лар неғұрлым маңызды болып сана- 
лады:

• жасы -  жынысы (жасы жэне жы- 
нысы бойынша);

• некелік (некелік жағдайы бойын- 
ша);

• отбасылық (эр түрлі типтегі от- 
басылар бойынша);

• этникалық (нәсілі, ұлты жэне тілі 
бойынша -  ана тілі немесе сөйлеу 
тілі);

• конфессионалдық (діни сенім- 
дерге қатыстылығы бойынша);

• экономикалық (шаруашылық са- 
лалары жэне жұмыс істеуі бойынша);

• білім алуы (білім деңгейі бойын- 
ша);

• әлеуметтік (таптар жэне әлеу- 
меттік топтар бойынша).

Халықтың абсолютті саны -  бел- 
гілі бір кезеңде белгілі бір аумақ- 
тағы адамдар санының қандай да бір 
жиынтығы.

Халықтың абсолютті санына Жер 
шарының, континенттердің әрқайсы- 
сының немесе онда орналасқан ел- 
дердегі халықтар саны, тұрғындар 
санын тұтас және экімшілік бір- 
лікте, елді мекендер жэне оның бө- 
ліктеріндегі тұрғындар саны есеп- 
теледі. Сондай-ақ халықтардың нақ- 
ты белгісі бойынша (жасы, жынысы, 
ұлты, т.б.) саны мен жалпы тұрғындар 
саны да бөлек сипатталады.

Халық саны -  уақыттың белгілі 
бір кезеңіне қатысты статикалық көр- 
сеткіш. Көбінесе халық саны жыл 
басына, яғни 1 қаңтарға жэне жыл
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2-ТАРАУ. Халықтың саны мен құрылымы, оның даму бағыт-баі:

ініі і.ніа, яғни 31 желтоқсанға халық 
. .іііііі гуралы мэліметтер беріледі. 
І.ірқагар жағдайларда халық саны 
жі.іл ортасына, яғни 1 шілдеге кел- 
і іріледі.

Өр түрлі мақсаттар үшін нақты 
жылға халықтың орташа жылдық 
сапын (орташа халық) есептеуге 
гура келеді. Бүл үшін халық санын 
жыл басына (1 қаңтарға) жэне жыл 
аяғына (31 желтоқсан) жинақтайды 
да, екіге бөледі. Халықтың орташа 
жылдық санын түрғындардың тууы, 
олім-жітімі, табиғи өсуі, некелесуі, 
іагы басқаларының қозғалысы 
ыпффициенттерін есептеу үшін 
аиықтайды.

орт. ^

мүндағы Рорт -  орташа халық;
Р -  жыл басындағы халық саны;
Р -  жыл соңындағы халық саны.

Кез келген аумақтық бірліктер 
үшін түрғындардың екі категория- 
сын -  түрақты жэне нақты деп бөліп 
қарастыруға болады.

Тұрақты халық -  бүл аталған 
лумақ немесе елді мекенде тұрақты 
гүру орны болып табылатын адамдар 
жиынтығы. Еліміз үшін бұл сондай- 
ақ қарастырылып отырған аумақ 
пемесе елді мекенде адамның түру 
орны бойынша тіркелгенін білдіреді.

Нақты тұрғындар -  аумақта не- 
месе елді мекенде қандай да бір

мерзімге орналасқан адамдар жиып 
тығының нақты түрғындары. Нақты 
түрғындарды 1846жылдан Белы ияди 
тарихта бір күндік халық санығымсп 
бірінші болған кезден есептей басга 
ды. Нақты тұрғындарға осы аумақта 
түрақты жэне уақытша (6 айдап 
аспайтын) мерзімде тұрып жатқандар 
кіреді.

Еліміздегі ірі қалалардың нақты 
түрғындарын есепке алудың өзекті 
мәселесі мынада: XX ғасырдың 
90-жылдарында көптеген уақьптпа 
тұрғындар өздері түрған жерлері 
бойынша ресми тіркелмейтін болды. 
Жүмыс барысында, оқуға, демалысқа 
келетін адам ағыны көп елді ме- 
кендерде нақты түрғындар эдетгс 
тұрақты түрғындарға қарағанда 
көп болады. Керісінше, уақытша 
түрғындар аз келетін елді мекеп- 
дерде тұрақты .тұрғындар эдетгс 
нақты тұрғындардан көп болады. 
Бұл негізінен шағын қалалық елді 
мекендер мен ауыл аймактары. Ку- 
рорттық маусым кезінде үзілісті ау- 
дандарда нақты тұрғындар тұрақты 
тұрғындардан көп болады, кейде 
ол бірнеше есеге жетеді. Ал мау- 
сым аралығында мүндай аудандарда 
нақты түрғындар түрақтыдан аз бо- 
лады, өйткені тұрақты түрғындардыц 
бір бөлігі осы уақытта жүмыс істеуғс 
немесе оқуға кетеді.

Бірқатар елдерде заңды тұрғып- 
дарды, яғни осы аумаққа рес- 
ми тіркелген, онда қандай да бір
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тізімде бар тұрғындарды есептей- 
ді. Елімізде заңды тұрғындар мен 
гұракты тұрғындар іс жүзінде еәйкес 
келеді. Әлемнің көптеген елдерінде 
адамдардың тұрақты бір елді мекен- 
де тұрып, ал ресми түрде басқа жерде 
тіркелуі кэдімгі жағдай болып сана- 
лады.

Демографиялық талдауда тұрғын- 
дарды нақты талдаудан басқа ха- 
лықтың теориялық санын (тұрақты 
немесе стационарлық) пайдалана- 
ды. Тұрғындар саны қозғалысының 
абсолютті жэне салыстырмалы көр- 
сеткіштері болады.

Тұрғындар санының абсолютті 
өсуі -  кезеңнің басы мен аяғындағы 
тұрғындар саны арасындағы айырма. 
Тұрғындар санының абсолютті өсуі 
мынадай болуы мүмкін:

1) оң, бұл тұрғындар санының 
көбеюін білдіреді;

2) теріс, бұл тұрғындар санының 
кемуін (кетуін) білдіреді.

А Р - Р - Р  ,( о ’ 

го

( Р - Р  )к = —— ^ т о о  
р.

Бұл есептеу нұсқасы қарапайым 
эрі тэжірибеде көп қолданылады.

Мұндағы АР -  халық санының бел- 
гілі бір кезеңдегі абсолютті өсуі;

Р, және Рд -  белгілі бір кезеңнің 
басы мен аяғындағы халық саны.

Халық саны динамикасының 
(ырғағының) негізгі салыстырмалы 
көрсеткіштері: өсу шегі (К ) жэне 
өсу царцындылыгы (Ко), өсу цар- 
цындылыгының белгілі бір уацыт 
аралыгындагы орташа жылдыц 
көрсеткіші (К ), I — белгілі бір кезец- 
дегі жыл саны.

Депопуляция -  аймақ немесе елдің 
абсолютті халық санының тұракты 
азаюы. Мұнда кейінгі ұрпақ саны 
алдыңғы ұрпақтан кем. Депопуля- 
ция демографиялық дағдарыстың бір 
көрінісі болып табылады. Мэселен, 
депопуляция Ресейде 1992 жылдың 
басынан бастап жүруде.

Халық саны туралы мәліметтердің 
негізгі көзі -  халық санағының мэ- 
ліметтері. Санақтар арасындағы ке- 
зеңдерде тұрғындар санының ағым- 
дағы есебі жүргізіледі. Мұнда санақ 
нэтижелеріне дүниеге келгендер 
мен белгілі бір аумақ үшін көшіп 
келгендер қосылады, ал қайтыс бол- 
ғандар мен кетіп қалғандар алы- 
нады. Нәтижесінде тұрғындардың 
тууы, өлім-жітімі және механикалық 
(көші-қон) қозғалысы ағымдағы 
есебінің кезеңділігіне қатысты іс 
жүзінде кез келген мерзімге аумақ 
тұрғындарының санын алуға бола- 
ды. Бірақ тұрғындардың көптеген 
маңызды ерекшеліктері (отбасы
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/нііі дайы, ұлты, т.б.) ағымдағы есеп- 
н корсетілмейді жэне бұл санақ уа- 
м.іп.шда ғана анықталуы мүмкін. 
Ксіідс гұрғындардың саны өзгермеуі, 
уигаймауы жэне қысқармауы да мүм- 
КІІІ,

Жер шары тұрғындарының саны 
Ч XI ғасырдың басында 6,1 млрд 
ші.амға жетті. Бұл ретте жер тұрғын- 
іари санының ұлғаюы (4,5 млрд 

адамға) XX ғасырда жүзеге асты, 
оүл кезде оның екінші жартысын- 
а.а демографиялық жарылыс -  тұр- 
гыіідар санының өте күрт өсуі 
байқалды (60-жылдарда жыл сайын 
.1,1 %-ға). XX ғасырдың басына ха- 
ш.іқ санының жыл сайынғы өсу 
карқыны 1,5 %-ға дейін төмендеді, 
бірақ абсолютті өсім тұрақты түрде 
үлғаюда және жылына 90 млн адам 
шамасын құрайды. XX ғасыр ба- 
сі.ша дейін Жер шары тұрғындары 
санының өсуі бірте-бірте жеделде- 
сс де, салыстырмалы түрде шағын 
дсңгейде болды. Біздің дэуіріміздің 
оасындағы жыл сайынғы 0,03 %-дан
XIX ғасырда жыл сайын 0,8 %-ға 
дсйін жетті.

Тұтас алғанда әлем бойынша ха- 
лық санының ұлғаю көрсеткіштері
XX ғасырдың соңында ең жоғары 
деңгейге жетті. Халық санының жыл 
сайынғы өсуі жылына 90 млн адам- 
ман асты, бұл 2015 жылға дейін осы 
деңгейде қалады деп күтілуде. XXI ға- 
сырдың ортасына дейін эрбір 10 жыл

сайын әлем халқының саны 1 млрд 
адамға көбейетін болады.

Жер ғаламшарының тұрғындар 
саны 1820-1830 жылдары 1 млрдадам- 
ға, XX ғасырдың 30-жылдарыпда, 
яғни жүз жылдай уақыт өткен соң 
2 млрд адам қосылды, ал тағы да 
отыз жыл өткенде бір млрд адам 
қосылып, жалпы саны 4 млрд адам- 
ға жетті. Енді 15 жыл өткенде бұл 
көрсеткішке тағы да 1 млрд адам 
қосылды. Халықтың 80 %-дай шама- 
сы қазір дамыған елдерде тұрады.

Жекелеген аумақтар арасында ха- 
лықтың өсу қарқыны мен саны жо- 
нінен өте үлкен айырмашылықтар 
бар. Мәселен, ғаламшар халқының 
60 %-ы Азияда тұрады. Мұнда жер 
шарының халық ең көп қоныстанған 
мемлекеттері: Қытай -  1,3 млрд адам, 
Үндістан -  1 млрд адам тұрады. Оң- 
түстік-батыс Азияның кейбір мем- 
лекеттері (Йемен, Оман, т.б.) адам 
саны өсуінің жоғары қарқынына ие.

Ал Австралия мен Мұхит аума- 
ғында барлығы 30 млн-дай халық 
мекендейді, бұл ғаламшар халқының 
0,5 %-дай шамасы.

Африка мемлекеттері өсудің сң 
жоғары қарқынымен ерекшеленеді 
(жыл сайын 3 % шамасы). Халықтың 
өте тез өсуі бұл елдердің дамуыиа 
кедергі келтіретін басты элеумеггік- 
экономикалық мәселелердің бірі бо- 
лып табылады.

Демографиялық дағдарысы орын 
алған көптеген еуропалық мемле-
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кеттерде басты мәселе -  тұрғындар 
санының қысқаруы байқалуда.

Әлеуметтік-экономикалық даму 
үшін неғүрлым оңтайлысы -  халық- 
тың тұрақты санының жылына 1 %-ға 
дейін өсуі.

2.2. Халықтың жастық- 
жыныстық құрылымы

Түрғындардың жыныстық қүра- 
мы жастық құраммен бірге қарасты- 
рылады. Дүниеге келген эрбір 100 
қыз балаға шаққанда орта есеппен 
105-106 ер баладан келеді (104- 
107 ер бала деп те көрсетіледі), бүл 
нақты дүниеге келгендер арасындағы 
биологиялық түрақты шама, яғни 
әрбір 1000 жаңа туған балаға орта 
есеппен алғанда 512 ер бала жэне 488 
қыз баладан келеді. 15 жасқа қарай 
екі жыныстың арасалмағы теңеседі. 
Бірақ бүдан кейін ерлер мен әйелдер 
арасында халықтың жыныстық қү- 
рамының қалыптасуы эр елде түр- 
ліше болады.

Ер адамдардың есейген шағында 
жоғары деңгейде өлім-жітімі болуы- 
нан ерлер мен әйелдердің арақа- 
тынасы бірте-бірте теңеледі, ал егде 
тартқанда ерлер эйелдерге қарағанда 
елеулі түрде аз болады.

XX ғасырдың соңында әлі дүниеге 
келмеген бала жынысының туғанға 
дейінгі диагностикасы практикасы 
пайда болып, кеңейді. Ата-аналардың

белгілі бір жыныстағы баланы қа- 
лауы, туғанға дейінгі диагностика- 
ны пайдалану жүктіліктің жасанды 
үзілу (түсік) жиілігінің өсуіне әкелді.

Жынысы бойынша түрғындар- 
дың қүрылымы немесе гендерлік 
қүрамы -  халықтың ерлер мен әйел- 
дерге бөлінуі. Әдетте ерлер мен 
әйелдер түрғындардың жалпы са- 
нында немесе оның топтарында 
пайызбен өлшенеді. Сондай-ақ 100 
немесе 1000 ер адамға (әйелдерге) 
келетін әйелдердің (ерлердің) саны 
анықталады.

Нақты аймақтағы түрғындардың 
жыныстық қүрылымы үш негізгі 
фактордың әсерімен қалыптасады:

1) биологиялық тұрақты шама- 
лар: жаңа дүниеге келгендер арасын- 
да жыныстық қатынастар -  ер ба- 
лалардың басым болуы;

2) өлім көрсеткішіндегі жыныс- 
тық айырмашылықтар: ерлерде жасқа 
байланысты неғұрлым өлім көрсет- 
кіші жоғары болады;

3) түрғындардың көші-қон қар- 
қындылығына байланысты жыныс- 
тық айырмашылықтар: эйелдерге 
қараганда ерлерде көші-қон әрекеті 
көбірек; соның нэтижесінде тұр- 
гындардың келуі аумағында ерлер, 
ал кетуі аумағында әйелдер үлесі 
басымырақ болады.

Әлем елдерінің шамамен жарты- 
сында әйелдер саны ерлерден артық. 
Мұндай басым болу ТМД елдерінде, 
Еуропа, Солтүстік Америка елдерінде
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ишіқалады. Африка, Латын Америка- 
і ы, Лнстралия жэне Мұхиттык арал- 
цпрда бұл арасалмақ шамамен тең.

Атия елдерінде ерлер едэуір ба- 
< ЫМ. Бұл негізінен кейбір дамушы 
імідер мен мұсылман мемлекеттері 
ітебінен қалыптасады. Мұндай жағ- 
таіідың басты себебі -  мұсылман 
імідерінің қоғамында жэне отбасында 
қатіргі кезге дейін сақталып келген 
.'ііелдердің дэстүрлі төмендетілген 
/кнгдайы. Соның нәтижесінде осы 
елдердегі эрбір отбасында ер бала- 
ипрға қарағанда қыздардың дүниеге 
келуіи қаламайды. Әйелдердің білім 
лііу көрсеткіші төмен, олар мейлін- 
іи е ауыр әлеуметтік-экономикадық 
жиғдайда тірлік кешуге мэжбүр, ер- 
лерге қарағанда көбінесе өмірінің 
үтақтығы да қысқалау болып келеді. 
Ііүл елдерде эйелдердің міндеті -  
иегізінен үй шаруашылығын жүргі- 
іуге, некелік парыздарды өтеуге, бала 
тууға келіп тіреледі.

Жалпы дүниежүзілік арасалмақ- 
қа Қытай мен Үндістанда ерлер саны- 
пың басым болуы өте күшті ықпал 
егеді. Осы елдердің нәтижесінде, 
гүгас алғанда дүние жүзіндегі эрбір 
100 әйелге 104 еркектен келеді.

Әлемнің көптеген елдерінде, 
эсіресе дамыған елдерде эйелдер 
жасы ересек тартқан топтарда өте 
коп болуы есебінен басымдықта бо- 
лады, өйткені әйелдер орта есеппен 
алғанда ерлерге қарағанда үзағырақ 
омір сүреді.

Екінші дүниежүзілік соғыстың 
салдарлары элі күнге дейін білінудс. 
ТМД мемлекеттерінде ерлерге қа- 
рағанда әйелдер санының басымдыі і.і 
элемдегі ең жоғарғы көрсеткіштер- 
дің бірі болып саналады, яғни мүпда 
100 ер адамға 112 әйелден келеді.

Елімізде жыныстық теңсіздіктің сс- 
бептері биологиялық жэне әлеумет- 
тік сипатқа ие болады. Ерлердің ағ- 
засында биологиялық шыдамдылық 
аздау болып келеді, тіршілік олардың 
алдына шешілуі көп жағдайда үлкен 
қауіп-қатерлерді алдан тосатын қиын 
міндеттерді қояды. 30-40 жастан бас- 
тап әйелдердің сандық басымдыг і.і 
айқын білінеді. Жас ұлғаюымен түр- 
ғындар саны арасында әйелдердің 
үлесі өсе түседі.

Тұрғындардың жастық құрылы- 
мы -  тұрғындардың жастық топтары 
жэне жастық контингенті бойынша 
бөлінуі. Жас бойынша жіктелу 1-кес- 
теде келтірілген.

Жас бойынша топ -  бірыңғай 
жастағы адамдардың жиынтығы. 
Кейде «ұрпақ» пен «жастық когорта» 
(тілегі бір адамдар тобы) ұғымдарып 
теңестіру дұрыс бола бермейді.

Үрпак -  1) белгілі бір кезеңде 
дүниеге келген адамдар жиьштығы; 
2) ерлі-зайыптылардың немесе туыс- 
тық дәрежесі бойынша ерлі-зайын- 
тылардың әулеті; 3) тікелей желі 
бойынша, яғни ортақ атадан тарагап 
екі туысқан арасындағы туыстық 
желідегі саты, буын.
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Адам жасының жіктелуі
1-кесте

№ Күнтізбелік жіктелу А дамиың өмір сүру кезеңі
1 1 -7 күн Ж аңа туылғандар
2 7 күн -  1 жыл Нәресте
3 1-3 жас Сәбилік кезең
4 4-7 жас Алғаш қы балалық шақ
5 8-12 жас (ер балалар) 

8-11 жас (қыз балалар)
Екінші балалық ш ақ

6 13-16 жас (ер балалар) 
12-15 жас (қыз балалар)

Ж асөспірімдер

7 17-21 жас Жас жігіт
16-21 жас Қыз бала

8 22-35 жас (ерлер) 
21-35 жас (әйелдер)

Кәмелеттіктің бірінші кезеңі

9 36-60 жас (ерлер) 
36-55 жас (әйелдер)

Кәмелеттіктің екінші кезеңі

10 61-74 жас (ерлер) 
56-74 жас (әйелдер)

Егде адамдар

11 75-90 жас Кэрі адамдар
12 90 ж астан асқандар ¥ з а қ  өмір сүрушілер

Дерек көзі: Медков В.М. Демография. -  Ростов-на-Дону, 2002. -  119-6.

Демографияда, әдетте, бірінші 
жэне екінші мағынадағы ұрпақтар 
зерттеледі. Ұрпақ алшақтығы ата- 
аналардың жиынтығы тууы мен 
олардың барлық балаларының тууы 
арасындағы уақыттың орташа ара- 
лығы болып саналады.

Когорта -  белгілі бір кезеңдегі 
демографңялық оқиға өткен (не- 
кеге отыру, жесір қалу, балалардың 
дүниеге келуі, т.б.) адамдардың 
жиынтығы. Белгілі бір кезеңнің ішін- 
де дүниеге келген адамдар когорты

бірінші мағынасында үрпақ та бола- 
ды. Мәселен, тұрғындардың жастық 
қүрылымында көбінесе, халықтың 
бір жастық (жасы: жылдан аз, 1 жас, 
2 жас, т.б.) немесе бес жылдық (жасы:
0-4 жас, 5-9 жас, 10-14 жас, і.б.), не- 
месе онжылдық жас топтары бойын- 
ша (аралықтар бойынша), сондай-ақ 
мақсатты ірілендірілген жастық юп- 
тар (контиңгенттер) бойынша қа- 
растырыладйі.

Әлемдік практикада тұрғындар- 
дың жас бойынша құрылымдарының
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мыішдіііі негізгі сипаттамалары 
Пнрі іігсіі:

11 -кас гоптары бойыппіаерлер мен 
•іамідордің саны жағынан қатынасы;

’) үрпақ беретін жастағы әйел- 
дсрдіц үлесі (яғни, ол бала тууға 
іапшотті жас, бұл эдетте 15-49 жас 
араиіііғы);

') тұрғындардың жалпы санын- 
ііііы балалар мен жасөспірімдердің 

үиіті (0-15 жас);
•I) оңбекке қабілетті контингенттің 

упсс салмағы (16-59 жас);
5) іүрғындардың жалпы санын- 

ііііт.і сгде жастағы адамдардың үлес 
ітілмағы (60 жастан жоғары). Қа- 
іақстанда түрғындарды еңбекке ,қа- 
оілсті түрғысынан жас бойьінша 
коіггингенттерге бөлу айрықша жпі 
колданылады.

Қазір елімізде бұл контингенттер 
мыиадай:

1) 0-15 жасты қосқанда еңбекке 
кабілетті жастан жас тұрғындар;

2) 16-59 жастағы ерлер, 16-54 
жастағы әйелдер -  еңбекке қабілетті 
гүрғындар;

3) 63 жастағы ерлер, 55 жэне одан 
жоғары жастағы әйелдер -  зейнетақы 
жасындағы (еңбекке қабілеттіден жо- 
іары)тұрғындар.

Тұрғындардың жас бойынша құ- 
рылымында неғұрлым өздеріне тән 
мынадай сипаттары бар өзгерістер 
гұрақты байқалады. Өмірдің орта- 
ша ұзақтығы өсуі мен бала тууы 
гомендегенде демографиялық қартаю

деп аталатын жоғары жастағы түр 
ғындардың үлесі ұлғаюы жүреді.

Әр түрлі аумақтар (елдер) 60-65 
жэне одан да жоғары жаста гүр 
ғындардың үлесі ретінде анықта 
латын демографиялық қартаюдың эр 
түрлі дәрежесіне ие. Халықаралық 
өлшемдер бойынша 65 жастагы 
жэне одан жоғары тұрғындардың 
үлесі барлық тұрғындарға шаққанда 
7 %-дан асса, тұрғындар қартайгам 
болып саналады. Кейбір еуропалық 
елдерде (Швеция, Германия, т.б.) 65- 
тен жоғары жастағы тұрғындар 20 % 
жэне одан да жоғары құрайды. Лл 
Оңтүстік-батыс Азия мен Афри кан ы ң 
елдерідің көпшілігінде егде тартқаи 
адамдар тұргындардың 2-3 %-ын қү 
райды.

Б ¥ ¥  демографиялық қартаю шка- 
ласына сәйкес:

а) егер 65 жастағы жэне одан да 
жоғары тұрғындардың үлесі атап 
өтілгендей, 7 %-ға тең жэне одан да 
көп болса, онда елдің тұрғындары 
кэрі деп есептеледі;

э) егер бұл көрсеткіш 4-7 %-ды 
құраса, онда тұрғындар қартаю ше- 
гінде тұр деп саналады;

б) егер бұл үлес 4 %-дан төмеи 
болса, онда тұрғындар жас болып та- 
былады.

Тұрғындардың демографиял ы қ 
қартаюының басқа да шкалалары 
бар, мәселен, Ж. Боже-Гарнье -  Э. Рос- 
сета шкаласы (2-кесте).
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2-кесте

Ж. Бож е-Гарнье -  Э. Р оссетаны ң дем ограф иялы қ қартаю  ш каласы

Кезең 60 және одан да жоғары 
жастағылар үлесі, %

Түрғындардың қартаю кезеңі мен кәрілік 
деңгейі

1 <8 Демографиялық жастық
2 8-10 Кәріліктің алғашқы баспалдагы
3 10-12 Н ақ кәрілік алды
4 12 жэне одан жоғары 

12-14 
14-16 
16-18
18 және одан жоғары

Демографиялық кэрілік 
Демографиялық кэріліктің алғашқы деңгейі 
Демографиялық кэріліктің орташа деңгейі 
Демографиялық кәріліктің жоғары деңгейі 
Демографиялық кэріліктің өте жоғары деңгейі

Дерек көзі: Медков В.М. Демография. -  Ростов-на-Дону, 2002. -  128-6.

Тұрғындар арасында егде адам- 
дардың саны өсуімен бір мезгілде 
балалардың үлес салмағы да азаяды 
(эдетте бүл топқа 15 жасқа дейінгілер 
жатады). Кейбір еуропалық елдерде 
(Германия, Италия жэне басқалары) 
ол тұрғындардың 15 %-на дейін 
(ол жерде балалар үлкен адамдарға 
қарағанда азырақ), ал Ресейде -  
тұрғындардың 20 %-ына дейін тө- 
мендеді.

Шығыс Африка мен Оңтүстік- 
батыс Азияның (Йемен, Кения жэне 
басқалары) көптеген елдерінде ба- 
лалар барлық түргындардың 50 % 
шамасын қүрайды, яғни олар егде 
адамдарға қарағанда 10-15 есе көп. 
Бұл елдерде түрғындардың жас бо- 
йынша алғандағы құрылымын өте 
жас деп айтуға болады.

Тұрғындардың жастық құрылымы 
жекелеген аумақтарда әлеуметтік про- 
цестерге эсерін тигізеді. Ол туу, өлу 
және некеге тұру көрсеткіштерімен 
көріңетін тұрғындардың табиғи қоз- 
ғалысына ықпалын жүргізеді. Тұр- 
ғындар арасында жас адамдардың 
үлес салмағы көп болған сайын 
аумақтағы барлық тұрғындар үшін 
есептелетін некеге тұру жэне бала 
туудың жалпы көрсеткіштері жоғары 
бола түседі.

Егде жастағылардың үлесі өскен 
сайын өлімнің жалпы көрсеткіш- 
терінің мэні жоғары болады. Бұдан 
басқа, тұрғындардың жастық құ- 
рылымы басым болса, әлеуметтік 
шиеленістер (революция, көтеріліс, 
т.б.) мүмкіндігі жоғары. Ақылдылық, 
ұстамдылық, төзімділік тэн болатын
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> і >іс пдамдары көп елдерде элеуметтік 
ііпнміеііістер бэсең болады.

Жасгық-жыныстық құрамды тал- 
піу үшін статистикалық эдісті қол- 
'іііипды. Әсіресе, жастық-жыныстық 
инрпмидалар осы эдісте жиі қол- 
шііі.ілады. Әдетте пирамидаларды 

ніііілдық немесе бес жылдық жас топ- 
і нрі.і бойынша құрады.

Жастық-жыныстық пирамидада 
•роір жастағы адамдардың саны (не- 
нте гұрғындар арасындағы үлесі) 

інмігілі бір масштабта көлденең жо- 
нііқпен бейнеленеді. Ордината осі 
ініііынша (тігінен) жастық топтар, ал 
носцисса осі бойынша (көлденеңі- 
нси) тиісті жастағы түргындардын 
үпссі немесе саны енгізіледі. Ордпна- 
і ,і осінен масштабтық жолақтар -  соя 
жиққа ерлер үшін, оң жаққа әйелдер 
үімін екі жаққа айырылады.

Жастық-жыныстық пирамиданы 
пілдай отырып, елді мекеннің не- 
мссе аумақ тұрғындарының жастық 
і(үрылым типін анықтауға бола- 
ды. Әдетте түрғындардың жастық 
қүрылымының үш типін ажырата- 
мыз:

1) жас тұрғындар -  жоғарыға 
қарай күрт тарылатын пирамиданың 
иуқымды негізі жастық құрылымның 
қарқындау типі;

2) егде тартқан тұрғындар -  пи- 
рамидада негізінен бірте-бірте жэне 
іек жоғарыға, күрт тарылады, ол 
іс жүзінде трапеция немесе тіпті 
ғік бұрышты формаға ие болады,

тұрғынд ардың жастық құр ыл ы м ы 
стационарлық типі;

3) өте кэрі жастағы тұрғындар 
пирамидада негізінен жоғарыға кс- 
ңейеді және жоғарыда ғана (сң 
жоғары жастық топтарда) күрт та- 
рылып, тұрғындардың жастық құры- 
лымының кері типі.

Жастық құрылымның үш типіне 
сәйкес тұрғындардың ұдайы өсу 
тэртібін бөлектеуге болады:

• кеңейтілген ұдайы өсіп-өну 
алдыңғыға қарағанда кезекті буында 
адамдар көбірек болады: тұрғын- 
дардың саны тез ұлғаяды (қазірғі 
замандағы әлемнің дамушы елдеріиін, 
көпшілігіне тэн);

• жай ұдайы өну -  келесі буында 
адамдардың саны алдыңғысындай 
болады: тұрғындардың саны әдетте 
негізінен өзгермейді (кейбір дамушы 
жэне дамыған елдерге тэн);

• тарылған ұдайы өну -  адамдар аз 
болады (дамыған еуропалық елдердіц 
басым бөлігіне тэн).

Тұрғындардың ұдайы өсу тэртібі 
тұрғындардың отбасылық жэне не- 
келік құрамымен тығыз байланысты, 
бұл өз кезегінде белгілі бір жастағы 
жыныстардың арақатынасына да бай- 
ланысты.

Халықтың жыныстық құрылымы, 
яғни ондағы ерлер мен әйелдердің 
саны қатынасы -  көптеген демог- 
рафиялық процестерге, әсіресе, нс- 
кеге тұруға, ал ол арқылы бала тууы 
мен халықтың табиғи өсіп-өнуіпо
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осер ететін маңызды көрсеткіш. 
Шарттылықтың кейбір дэрежесімен 
халықтың қалыпты жэне бұзылған 
жыныстық құрылымы туралы айтуға 
болады.

Қалыпты жыныстық құрылым 
бэрінен бұрын өлім-жітімнің жы- 
ныстық жіктелуі әсерімен қалыпта- 
сады. Жаңадан дүниеге келгендер 
арасында 100 қыз балаға іс жүзінде 
ылғи да 104-107 ер баладан келетіні 
бұрыннан белгіленген. Бірақ бұл 
базистік қатынастар уақыт өте келе 
бірте-бірте ерлер мен әйелдердің 
өлім-жітім деңгейіндегі айырмашы- 
лықтары салдарынан түрін өзгертуде.

Неке жасына қарай ол шамамен 
теңеседі, ал содан кейін әйелдердің 
басымдығы үздіксіз өсе бастайды. 
Б_үл ер түрғындардың арасындағы

жоғарғы өлім-жітіммен де, сондай- 
ақ эйелдердің үлкен орта жас ұзақ- 
тығымен де түсіндіріледі (бүл рет- 
те бірқатар жағдайларда қоғамда 
жэне отбасында әйелдердің жағдайы 
айрықша теңсіздік қүқықта болған- 
да олардың арасындағы өлім-жітім 
неғүрлым жоғары болады).

Егер жыныстар қатынасы тұрғы- 
сынан мүндай бұзылу онша көп бол- 
маса, оны өсіп-өну процестері үшін 
өзіне үлкен қауіп төндірмейтін, қа- 
лыпты деп санауға болады.

Жыныстық құрылым тепе-теңді- 
гінің бұзылуы оның қалыптасуы- 
ның заңды барысы қандай да бір 
сыртқы әсерлер негізінде туындайды. 
Олардың арасында басты рөлді екі 
фактор -  соғыстар мен сыртқы көші- 
қон атқарады. Соғыстарда ерлердің

3-кесте

1990 ж ы лдарды ң басы ндағы  әлем  халқы ны ң ж ы н ы сты қ қүры лы м ы

Әлем, аумақтар Ерлер үлесі, 
%

Әйелдерге қарағанда ерлер 
қанша млн-ға көп (+) не аз (-)

1000 әйелге 
ерлер саны

Бүкіл элем 50,3 +34,0 1015
ТМД 47,2 -16 911
Ш етелдік Еуропа* 48,7 -13 958
Ш етелдік Азия* 51,2 +73 1049
Африка 49,8 -3 990
Солтүстік Америка 48,8 -7 954
Латын Америкасы 49,9 -1 999
Австралия жэне 
М ұхиттық аймақтар

50,2 +0,1 1011

* ТМД елдерінсіз
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и|нн'і.іііда айрықша көп шығындар 
ноііігі і.індығы белгілі. Сыртқы көші- 
і.опда да олар ылғи неғұрлым белсен- 
н гүрде қатысады.

Ііүкіл әлемде ерлер мен эйелдердің 
іоігыпасы (егер барлық жас шама- 
■ ыи ескерсек) соңғы онжылдықтар 
ііііінде ер адамдардың бірте-бірте 
унгаюы бағытында өзгерді. Бұл 
\ нсстік (пайыздық) көрсеткіштерде 
н сондай-ақ эдетте осы мақсат үшін 
колданылатын 100 (немесе 1000) 
ніслге ерлердің саны көрсеткішімен 
ыіріпіс табады. 1950 жылы элемде 
100 ер адамға 99,7 әйелден, ал 1960 жы- 
ні.і 99,9 әйелден келді. 1970 жылы 
опардың қатынасы іс жүзінде теңел^і,
I I содан кейін ерлердің басымдығы 
і урнқты болды: 1980 жылы 100 әйел- 
і г 100 ер адам, 1990 жылы 100 әйел- 
іі' 101,5 ер адамнан келді.

Ііірақ бүл ретте жекелеген ірі 
нймақтар арасындағы айырмашы- 
и.іқтар болды жэне мейлінше елеулі 
і.уііде қала да береді.

3-кестеде келтірілген мэлімет- 
ісрден ТМД елдерінде, Шетелдік 
І.уропада жэне Солтүстік Амери- 
кпда эйелдер, ал шетелдік Азияда 
срлер, Африкада, Латын Америка- 
гыпда, Австралияда жэне Мүхит 
пумағында жыныстар арасындағы 
кп гынас «фифти-фифти» деңгейінде 
гпқталатындығын байқауға бола- 
ды. Әрбір жеке жағдайдағы мұндай 
,іііі,ірмашылықтар болуы толығынан 
түсінікті.

ТМД елдері халықтарындағы 
эйелдердің елеулі басымдылығы 
бэрінен бұрын Бірінші жэне Екііпні 
дүниежүзілік соғыстардың салдар- 
ларымен, сондай-ақ олардың көп- 
шілігіндегі әйелдер өмірінің орташа 
ұзақтығының өте елеулі көтерілуімеп 
түсіндіріледі. Шетелдік Еуропаның 
халықтарының жыныстық құры- 
лымына да біршама жатықтау форма- 
да болса да, шамамен осындай себеп- 
тер әсерін тигізді.

Салыстырмалы түрде алғанда жа- 
ңа отарлау жэне иммигранттардың 
жаппай келу (ерлердің басымдығы- 
мен) аймағы ретінде Солтүстік Амс- 
рикаға келсек, онда ұзақ уақытгар 
бойы ерлер басымдықта болды. Бірақ 
бірте-бірте тұрғындардың жас кұра- 
мының ересек тартуына қарай, 
АҚШ-та, ал 1970 жылдардан бастап 
Канадада әйелдердің үлес салмагы 
көбейе бастады. Бұл әсіресе ересек 
жастағыларға катысты болды.

Шетелдік Азияда, керісінше, бар- 
лық аймақтарда ерлер басымдықға 
болды. Әсіресе ер тұрғындардың 
айрықша елеулі басымдығы Шығыс 
және Оңтүстік Азия үшін тэн бол- 
ды, бірақ ол оңтүстік-батыста, оның 
араб-мұсылман бөліктерінде де бай- 
калады. Қандай да бір түрде бұл 
қоғам мен отбасындағы әйелдер- 
дің көп ғасыр бойғы төмендетілгеи 
жағдайының нэтижесі. Сырқатқа 
бейімділік жэне әйелдердің неғұр- 
лым жоғарғы өлім-жітімі некс- 
ге ерте тұрумен, жиі жүктілікпен,
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жеткіліксіз тамақтанумен, үйде жэне 
жүмыста үдайы ауыр еңбекпен бай- 
ланысты болды. Соңғы уақыттардағы 
әлеуметтік қайта қүрылымдар енді 
ғана халықтың жыныстық құрамына 
әсерін тигізе бастады.

Африка елдері үшін жыныстық 
қүрамның күрт ауытқуы тән емес. 
Олардың басым көпшілігінде ерлер 
мен әйелдердің саны шамамен тең 
болып келеді. Дегенмен, құрлықтың 
солтүстік, араб-мүсылмандар тұра- 
тын бөлігінде ерлердің біршама 
басымдығы байқалады, ал қалған 
субаймақтарда әйелдер басым. Жал- 
пы көрініске еңбек көші-қоны да 
түзетулер енгізеді. Ол бағытталған 
елдерде (ОАР, Замбия) ерлер, ал 
көшіп-қонушылар шыққан елдерде 
(Ботсвана, Малави) эйелдер көбірек.

Латын Америкасында да, Афри- 
кадағы сияқты ерлер мен эйелдердің

саны шамамен тең. Жыныстық құ- 
рылымда мұнда жекелеген елдер- 
де де үлкен айырмашылықтар бай- 
қалмайды. Олардың барлығында 
әйелдер басымдау болса да, бұл ар- 
тықшылықтар онша көп емес.

Австралия мен Канадада жал- 
ғасқан жаппай иммигранттар елі 
ретінде 1970 жылдардың басына 
дейін ерлер басымдықта болды. Со- 
дан кейін әйелдердің аздаған басым- 
дығы байқалды.

Жекелеген елдер арасындағы ха- 
лықтың жыныстық құрамындағы 
айырмашылықтардың элі де есепті 
түрде байқалатыны табиғи нэрсе. 
Егер «ең-ең» ұстанымына зер салсақ, 
онда бәрінен бұрын жыныстардың 
біреуінің аумақты басымдығы бар 
елдерді іріктеген дұрыс болар еді 
(4-кесте).

4-кесте

Ә лем дегі ерлер мен әйелдердің  басы м ды ғы  бойы нш а алғаш қы  он ел

Ерлері басымдықтағы 
елдер

Ерлердің 
үлесі, %

Әйелдері
басымдықтағы елдер

Әйелдердің үлесі,
%

Катар 67,2 Латвия 53,7
Кувейт 61,4 Украина 53,5
БАӘ 60,9 Эстония 53,4
Оман 57,5 Беларусь 53,4
Бахрейн 56,9 Ресей 53,1
Сауд Аравиясы 55,7 Литва 52,8
Бруней 52,3 Грузия 52,2
Үндістан 51,7 Венгрия 52,2
Пәкістан 51,8 Молдова 52,1
Қытай 51,4 Армения 51,4
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Ірдсрі басымдықтағы елдердің 
ііііі ым бөлігін ерлердің экстремалды 
■, чкічі үлесіменерекшеленетінБруней 
м і 11 ІІарсы шығанағындағы мұнай 
иіідіруші елдер құрайды. Бұған Ка- 
ііірда, Кувейтте жэне БАӘ-дегі әрбір 
100 лйелге 170 ер адамнан келетінін 
ддіісд етуге болады. Жыныстардың 
ирлеындағы мұндай теңсіздік бұл ел- 
ісргс жумыс күшінің, оның ішінде 

. рисрдің басымдықпен жаппай им- 
мнграциясымен түсіндіріледі. Қытай 
іі.ніс Үндістан секілді алып ел- 
ісрде ерлердің көптігі абсолютті 

ыірссткіштермен көрінеді, ол жер- 
тсрдс 100 әйелге 106 еркектен келеді. 
І')()() жылдардың соңында ерлердің 
ніслдерден саны басымдығы Қғ»т- 
інйда 23 млн-ға, Үндістанда 36 млн- 
і л, Ііәкістанда 4,2 млн-ға жетті.

Әйелдері басым елдер үлкен ау- 
мактық бірліктерімен ерекшеленеді, 
ІІснгрияны қоспағанда, олар күні ке- 
шеге дейін бұрынғы КСРО қүрамына 
кірді. Елдердің бұл тобындағы жы- 
ш.істық құрамның қалыптасуын 
корнекі түрде байқау үшін мыналар- 
ды қосуға болар еді: мәселен, Латвия- 
да 100 әйелге -  барлығы 84 еркектен, 
Украинада 87, Беларусьта 89 адамнан 
кследі. Бірақ бұл жерде Еуропаның 
Парлық басқа елдерінде де эйелдер 
сандық жағынан басымдықта екен- 
дігін ескеру қажет. Ресей де елдердің 
бұл тобына кіреді. Мұнда тұтасынан 
алғанда әйелдердің саны ерлердің 
санына қарағанда 9 млн-ға артық, 
жыныстар арасындағы бұл теңсіздік

баяу реттелуде: 1989 жылы 1000 ср- 
кекке 1140 әйелден келсе, 2000 жылы 
1130-дан келді. Бірақ бұл жалмы 
көрсеткіштердің тасасында өтс үлксп 
жас бойынша айырмашылықтар түр.

Статистика көрсеткендей, 35 жас- 
қа дейінгі кезеңде ер адамдар басі.ім- 
дықта болады, одан кейін әйелдср 
басымдығы ұлғайып, 70 жас жэпс 
одан жоғарыда үш есе көлеміе дсйіи 
көтеріледі -  бұл бэрінен бұрын эйсл- 
дердің орташа өмір жасының елеулі 
түрде ұзақ болуы нәтижесінде туыи 
дайды. Ресейде халықтың жыныс- 
тық құрылымында ауқымды аймақ- 
ты айырмашылықтар байқалады. 
Мэселен, әйелдердің басым болуы 
ірі жәңе соған жақын қалалар үшіп, 
сондай-ақ елдің орталық аумақ 
тарындағы селолық мекендер үіпіп 
тэн.

Адамның жасы -  бұл оның дү- 
ниеге келуінен оның өміріндегі қап 
дай да есептелген сәтіне дейінгі 
кезеңі. Адам өз өмірінің әр түрлі 
кезеңдерінде эр түрлі экономикалық, 
элеуметтік жэне демографиялық қыз- 
меттер орындайтындықтан, демогра 
фияда жасты бөлшектепте, мейлініпс 
топтап та эр түрлі жіктеу (топтау) 
қалыптасқан.

Әлемнің ірі аймақтары көрссг 
кіштеріндегі барлық айырмашы 
лықтарда өсіп-өнудің екі типінс 
сэйкес келетін жас бойынша құры 
лымының екі тобын бөлектеп қарас 
тыруға болады. Бірінші топ Шетслдік 
Азия, Африка жэне Латын Амсрнка
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сы үшін тэн (олар үшін бала тууы мен 
өлім-жітімнің жоғары көрсеткіштері, 
өмірдің қысқа орташа ұзақтығы 
тэн), оларда түрғындар арасын- 
да балалардың көп болуымен жэне 
үлкен адамдардың аз ғана үлесімен 
ерекшеленеді.

Екінші топ туу көрсеткіші төмен, 
өлім-жітімі аз жэне үлкен орта- 
ша өмір ұзақтығы бар елдерге тэн -  
бәрінен бұрын олар шетелдік Еу- 
ропа мен Солтүстік Америка, 
сондай-ақ белгілі бір дәрежеде ТМД, 
Австралия жэне Мұхит аймағы. Ха-

лықтың жастық құрылымындағы бұл 
тобындағы ең сипатты белгілер -  
балалардың аз үлесі жэне кәрі адам- 
дардың жоғары пайызы болып табы- 
лады.

Халықтың жас құрылымдарының 
бұл топтарындағы әрқайсысының 
өз басымдықтары мен кемшіліктері 
бар. Мәселен, халықтың жас бойын- 
ша құрылымының бірінші тобы ба- 
сымдықтағы аймақтарда зейнет- 
керлерді қамту мэселесі болмаса да, 
жастарға білім беру мен еңбекке орна- 
ластыру қажеттігі күрделі болып отыр.

5-кесте
2000 жылғы әлемдегі ең «жас» және ең «кәрі» елдер

Ең «жас» елдер Елдегі жасы 15-ке дейінгі 
адамдардың үлесі, %

Ең «кәрі» елдер Елдегі жасы 65-тен асқан 
адамдардьщ үлесі, %

П ал ести н а* 51,7 И тал и я 18,7
У ган да 48 ,6 Г рекия 17,9
Б ен и н 48 ,4 Ш вец и я 17,4

Н и гер 48 ,4 Ж ап он и я 17,1
З ам б и я 48 ,2 И сп ан и я 17,0
А н гола 47 ,7 Б ельги я 16,7
С ом али 47,5 Г ерм ания 16,4

Й ем ен 47,5 У л ы б р и тан и я 16,0

Б у р к и н а-Ф асо 47 ,4 Б олгари я 15,9
М ал и 47 ,4 Ф р ан ц и я 15,9
К онго  (К и н ш аса) 47 ,2 П о р ту гал и я 15,7
О м ан 47 ,2 Н о р веги я 15,4
Г винея 47,1 Д а н и я 15,2
М ад агаскар 46 ,9 Ф и н л ян д и я 14,9
М ал ав и 46 ,9 Х орвати я 14,8
Р у ан д а 46,7 А в стр и я 14,7
Б урун д и 46 ,6 В ен гри я 14,7
Э ф и о п и я 46 ,2 Ш вей ц ар и я 14,7

К ения 46 ,0 Л ю к сем б у р г 14,4

Т ан зан и я 45 ,9 Л атви я 14,3

*Израиль мемлекетіндегі Палестина автономиясы
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І кінші топ басымдықтағы ай- 
миқта да, керісінше, жастардың 
і г і існеушілігі айқын сезіледі, ал 
ісіінсткерлік қамтамасыз ету бұрын- 
іііін-ақ неғұрлым маңызды жэне 
күрделі элеуметтік мэселелердің бі- 
I > 111с айналды. Батыстың экономика- 
і ы дамыған елдері зейнетақыға жал- 
ны ішкі өнімінің 1/10 мөлшерін шы- 
і ыидайды.

5-кестепін бірінші бағанында 
ігмоірафиялық жарылыс байқала- 
і ын, ал демографиялық саясатты жүр- 
і пбейтін Тропикалық Африканың 
17 елі мен Оңтүстік-батыс Азияның 
3 слі кірді.

Екінші топқа жататын халық- 
пірдың жастық құрылымды еддррі 
үшін эдетте орташа жэне ересек 
)ісастардағы эйелдердің елеулі ба- 
гымдығы тэн болып келеді. Бұл 
басымдықтар пайыз үлесін құрауы 
м үмкін, бірақ кейде 1-2 пайызға дейін 
жстеді.

Б ¥ ¥  есептеулеріне сәйкес, ең 
үлкен орташа жас 2000 жылы ерекше- 
ленді: Италия (40,2 жас), Германия 
(39,7 жас), Швеция (39,7 жас), Гре- 
кия (39,1 жас), Финляндия (39,1 жас), 
Ііельгия (39,0 жас), Дания (38,8 жас), 
Хорватия (38,5 жас), Болгария (38,5 
жас). Тиісінше ең жас орта жастағы 
елдерге мыналар жатады: Уганда 
(15,0 жас), Нигерия (15,8 жас), Йемен 
(15,9 жас), Конго Демократиялық 
республикасы (15,9 жас), Сомали 
(16,0 жас), Замбия (16,1 жас), Ангола 
(16,2 жас), Буркина-Фасо (16,2 жас).

2.3. Неке және отбасы, отбасы 
құрамы мен ажырасу

Түргындардың некелік қүрам ы  
тұрғындардың некелік жағдайы бо 
йынша бөлінуі. Неке демографиялық 
категория ретінде -  ерлер мен эйел- 
дер арасындағы қоғамда реттелетіп, 
рұқсат етілген жэне тарихи шарт- 
тастырылған, олардың бір-біріпс 
жэне балаларына беретін құқықтары 
мен міндеттерін анықтайтын қатыпас 
түрі.

Некелік жагдай -  нақты елдің 
салт-дәстүрлері жэне құқықтық нор 
маларына сәйкес анықталатын некс 
институты қатынасы бойынша адам- 
дардьің жағдайы. Некелік кұрам пс-' Ш*
кеге тұру процесімен анықталады. 
Жекелеген елдерде неке жасының 
белгілі бір нормалары болады. Нскс 
жасы -  нақты елде заң немесе дэс- 
түр некеге отыруға рұқсат ететіп 
ең төменгі неке жасы. Қазақстапда 
заңмен белгіленген некеге отырудың 
ең төменгі жасы -  ерлер мен эйелдср 
үшін 18 жас, кейбір жағдайлардн 
жергілікті билік органдарының шс- 
шімі бойынша төмендетілуі де мүм- 
кін, бірақ ол 2 жылдан аспауы тиіс.

Некеге қабілетті тұрғындар -  пс- 
кеге тұрмаған жэне некелік жас- 
тан жоғарыдағы, яғни нақты елдіп 
заңдары жэне дәстүрлеріне сәйксс 
некеге ену үшін ең төменгі мүмкіл 
діктегі ерлер мен эйелдер саны. I Іекс
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жасы эр түрлі елдерде 12-22 жасқа 
дейін ауытқиды.

Неке түрлері арасында моногамия 
(бір некелілік) жэне полигамия (көп 
некелілік) болып бөлінеді.

Моногамия (монограмды ерлі-за- 
йыптылық) -  бір ер адамның бір 
әйелмен некелесуі.

Полигамия (полигамиялық ерлі- 
зайыптылық) -  бір еркектің бірнеше 
әйелмен (полигиния немесе көп 
әйел алушылық) немесе бір әйелдің 
бірнеше еркекпен некелесуі (полиан- 
дрия немесе көп күйеуге тиюшілік).

Адамзат тарихында полигамия 
(дұрысы -  полигиния) моногамияға 
қараганда неғұрлым кеңірек тараған; 
моногамияға қарағанда полига- 
мия басымдығы төрт есе көбірек 
тарағаны айтылады. Полиандрия 
(көп күйеуге тиюшілік) барынша 
елеусіздеу күйде таралым тапқан. 
Ол Үндістан мен Тибеттің кейбір 
халықтарында бар, мұндағы ерек- 
шелік бір әйелдің бірнеше ағайынды 
адамдарға күйеуге тиюімен бай- 
қалады. Қоғам дамуының қазіргі 
заманғы кезеңінде полигамия төмен- 
деп, моногамия өсе түсуде.

Христиан элемінде кейде көп эйел 
алушылықтың жағымды мүмкіндік- 
терін мойындауға мэжбүр етеді. Мы- 
салы, орта ғасырда католиктік елдер- 
де соғыстан кейін ер адамдар күрт 
азайған шақта көп әйел алушылыққа 
уақытша рұқсат берілген жағдайлар 
болды. Ондай жағдайларда католик-

тік шіркеу көп әйел алушылыққа 
рұқсат берілу мэнін өзіне күйеу 
таппаған әйелдердің бұзылу жолы- 
на жеңіл түсетіндігімен түсіндірді. 
Ал балалар саны көбейіп, демог- 
рафиялық жагдай жақсарғанда, тұр- 
ғындардың саны өсіп, қалпына кел- 
генде, көп әйел алушылыққа қайта- 
дан тыйым салынды.

Мұсылмандардың ғасырлық дәс- 
түрі ерлерге 4 эйел алуға рұқсат 
береді, бұл 1917 жылға дейін еш- 
кімнен жасырын болған жоқ жэне 
ұзақ уақыт бойы кеңінен қолданылып 
келді, кейін бұған қатаң тыйым са- 
лынды.

Неке түріне қарамастан адам- 
дар уақыттың белгілі бір сәтіне не- 
кеде тұрған жэне некеде тұрмаған 
болып бөлінеді. Соңғысы ешқашан 
некеде тұрмаған, жесір қалған жэне 
айырылысқан болып бөлінеді.

Некенің екі типі бар: тіркелген 
жэне нақты. Адамдар тіркелген 
және тіркелмеген некеде (бірге тұру- 
шылық) тұра алады. Некеге тір- 
келу -  формальды түрдегі акт емес, 
ерлі-зайыптылар жэне олардың ба- 
лалары үшін құқықтық мэнге ие 
маңызды әрекет. Көптеген елдердің 
заңдылықтарында некені тіркеуде 
некелік келісімшарт жасау қарасты- 
рылған. Неке келісімшарты -  күйеу 
мен қалыңдықтың мүліктерді басқару 
жэне иелік ету бойынша құқықтары 
мен міндеттері туралы жазбаша ке- 
лісімі болып табылады.
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I Іскенің шіркеулік, азаматтық рес- 
м 11, азаматтық консенсуалды (заңды 
і урде рәсімделмеген) түрлері бар.

I 'лімізде ерлі-зайыптылардың бір- 
оіріие міндеттері мен құқықтары 
і о л і .і қ  көлемде заңға сэйкес некенің 
рссми формасында ғана жүзеге асы- 
рі.ілады, ал ерлі-зайыптылардың ба- 
иаларға қатынасы бойынша қүқық- 
імры мен міндеттері некенің барлық 
формалары үшін бірдей. Сериялық 
моногамия -  негізінен ерлер мен 
.іііслдердің айырылысқаннан кейінгі 
іюкелері.

XX ғасырда қайта некелесу кең та- 
ралды. Қайта некелесушілердің 80 %- 
даи астамы ажырасқаннан кейін жа- 
галады. Қалаларда қаита некегс 
отырушылардың үлесі басым. Ще- 
ғелдерде қайта некелесу процесі көп 
іссздеседі. Мэселен, АҚШ-та 80-жыл- 
дардың ортасының өзінде жасалған 
пекелердің 46 % шамасы некелік 
серіктердің бірі үшін қайта некелесу 
болып келді.

Қазіргі кезде тіркелмеген некелер 
ісобейе түсуде. Мысалы, АҚШ-та 
гүрғындардың 4-5 %-дан 7-8 %-ға 
дейіні тіркелмеген некеде түрады. 
Дл ресми некеде түратындардың ара- 
сында кемінде 1/5-і тіркелуге дейін 
бірге түрғандар немесе бүрын сондай 
тәжірибені бастан кешкендер. Бірге 
гүрушылық, негізінен төменгі бі- 
лімділер арасында, шығармашылық 
қызметкерлер ортасында, сондай- 
ақ әке-шешесі некеде түрмағандар,

некелері сэтсіз болған ата-аналардың 
балалары арасында кеңінен тарағап. 
Ал Ресейде тіркелмеген некеде тү- 
рушылар алғаш рет 1994 жылгы 
тұрғындардың микро санағы кезіндо 
байқалды, содан кейін 2002 жылғы 
халық санағында есептелді. Микро 
санақ 1994 жылы Ресейде тіркел- 
меген некеде ерлердің 6,5 % жэне 
әйелдердің 6,7 % тұрғандығын көр- 
сетті.

Батыс Еуропа елдерінде соғыстап 
кейінгі жылдары заңды түрде рәсім- 
делмеген некелер жылдан жылға 
кеңінен етек алып келеді. Жарпя- 
ланымдарда, оның ішінде бірқатар 
ғылыми мақалаларда некенің бала- 
малы формалары жол берілуге бола- 
ды деп бағалануда. Кейбір ғылыми 
еңбектерде бұл қүбылыс теріс жа- 
ғынан көрінуде. Мэселен, ресейлік 
демографтар В.А. Борисов пеи 
А.Б. Синельников өз еңбектеріндс 
неке мен отбасының баламалы фор- 
малары түрғындардың ұдайы да- 
муы мен қалыпты бала тәрбиесіи 
қамтамасыз етуге қабілетті емес 
екенін нақты түжырымдармен дәлел- 
дейді.

Еуропалық елдердің басым бөлі- 
гінде некеде тұрған адамдардың 
үлесі аз, ал ешқашан некеге түрма- 
ғандар, айырылысқандар саны жо- 
ғары.

Қазіргі заманғы отбасыларға түр- 
пайылық жэне қатігездік тән. Сон 
дықтан бұл ауыр жүйке тозуыи,
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ішімдікке салыну мен наркомания- 
ға тартылушылық санын көбейтіп, 
оның ауқымын кеңейтуде.

XX ғасырдың соңындағы отбасы 
дамуында мынадай ағымдарды атап 
өтуге болады:

1) некелік қатынастардың тіркел- 
меген некелік одақтарын, қонақтық 
формаларын құру практикасын ке- 
ңейтуде некелік белсенділіктің тө- 
мендеуі;

2) отбасылық қатынастарда келі- 
сімпаздыққа жол ашуға бағыт ұс- 
таудың, некелік адалдық пен пэктіктің 
мәнін кеміту;

3) отбасы тураксыздығын ы ң, ажы- 
расу деңгейінің өсуі;

4) некеден тыс бала туу, орташа 
бала болу төмендеуінде отбасының 
қалаулы моделі ретінде отбасы 
ошағын нуклеаризациялау гіроцесін 
кеңейту;

5) бір ұлттық жэне бір кон- 
фессиялық отбасына өспелі бағыт 
ұстаушылық;

6) отбасында ересек балаларға 
ата-аналардың әлеуметтік-психоло- 
ғиялық климатқа тұрақты ықпалы.

Идеалды немесе қонымды эйел 
мен еркектің стереотипі өзгеруде. 
Қыздар мен әйелдер ерлерінің бойы- 
нан негізінен ақыл, өзара түсіністік 
жэне жыныстық сәйкестілікті баға- 
лайды, эзілді сезіну мен адалдық 
мэні азайып, ер адамдардың жауап- 
кершілігіне олар одан да аз мэн 
береді.

Ерлер әйелдердің бойынан әде- 
мілік пен ақылды бағалайды, со- 
дан кейін адалдық пен жыныстық 
сәйкестілікті атап көрсетеді, олар- 
дың пікірінше, одан кейінгі орын- 
да әйелдердің еңбекқорлығы мен 
қайырымдылығы тұрады.

Қазақстандық отбасылардың өз- 
деріне тэн ерекшеліктері -  оның 
жасампаздыққа ұмтылуы, тұрақты- 
лық, салыстырмалы түрдегі көп ба- 
лалы болу, ашықтық, материалдыққа 
қарағанда рухани құндылықтардың 
басымдылығы, ананы бәрінен бұрын 
оларды біріктірудің, тіршіліктің 
адамгершілік-рухани негіздегі қа- 
былдауы, ал экені материалдық 
және заңдылық көшбасшы деп түй- 
сіну, сондай-ақ адал көңілді өзара 
көмек, сүйіспеншілік, шыдамдылық, 
көнгіштік, отбасының үлкен мүше- 
лерін құрметтеу.

XX ғасырдағы әлеуметтік сіл- 
кіністер қоғамды өзгертіп, төмен- 
детті, бірақ отбасына қоғамның ба- 
сты жэне неғұрлым сенімді ұясы 
ретіндегі сенімділік орнын мүлдем 
дерлік жоғалта қоймады.

Қазақстандықтардың басым бөлі- 
гінде отбасын құруға ниетті екен- 
дігіне қарамастан, ресми некеге не- 
ғұрлым кеш тұру немесе тіпті одан 
бас тарту ағымы тарала бастады.

Отбасы адамдардың денсаулығы 
мен игілігіне әсер ететіндігі де белгі- 
лі. Ұзакка созылған сырқаттардың 
некеге тұрмағандарға қарағанда не-
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ы'дс іұрған еркектер арасында 2 есе 
ім, ал әйелдер арасында 2,8 есе аз 
гксидігі аталуда.

'Гұрғындардың некелік құрамы 
-і асгық-жыныстық құрылымға, негі- 
іімси белгілі бір жастағы (некеден 
-гогары) әйелдер мен ерлер санының 
қитынасына ерекше қатысты бо- 
іі.пі келеді. Тұрғындардың некелік 

қүрылымы туралы мәліметтердің 
басты жэне неғұрлым сенімді көзі 
халықтың жалпы санағы (барлық 
гүрғындар үшін некенің бүкіл фор- 
малары есепке алынады) жэне 
тұрғындардың микросанағы бо- 
лып табылады. Бұдан басқа, некелік 
құрам туралы азаматтық хал актілері 
жазбасының өңдеу мэліметтері жэне 
гүрғындарды арнаулы іріктеу, элеу- 
меттік-демографиялық зерттеулер нэ- 
гижелері бойынша багалауға болады.

Санақ жүргізу кезінде тұрғын- 
дардың некелік ахуалының бес кате- 
гориясы бөлінеді:

1) ешқашан некеде тұрмағандар;
2) санақ кезінде некеде тұрғандар;
3) жесірлер;
4) бөлек тұратындар (бірақ айы- 

рылыспағандар);
5) ажырасқандар.
Ажырасу немесе некені бұзу -  

срлі-зайыптылардың өмірінде некені 
гоқтату. Кейбір елдердің статисти- 
касы занды некеде тұрғандарды 
(азаматтық институттар арқылы не- 
месе шіркеуде заңды ресімделген),

сондай-ақ бірінші және қайта нексдс 
тұрғандарды бөлек қарайды.

Қайта некелескендер, эдетге, нс- 
келердің жалпы санының шағыи 
бөлігін құрайды жэне олардың та- 
ралымдылығы негізінен жас кез- 
де жесір қалу мен ажырасушылық 
деңгейіне қатысты болады.

Тұрғындардың некелік жағдайып 
сипаттай келе, мынадай негізгі саи- 
дық көрсеткіштерді пайдаланады:

1. Бір уақытта некеге тұрған эр 
буындағы адамдар үлесі (ұрпақ ре- 
тінде мұнда туған жылы бойынша 
когорт ретінде ұғынылады);

2. Некеге тұрмаған адамдардың 
үлесі (некелі болмаудың демогра- 
фиялық құбылысы);

3. Бірінші некеге тұрудың орташа 
жасы;

4. Ажырасқаннан кейін немссс 
жесір қалған соң қайта некеге тұрғаи 
адамдар үлесі (ажырасулар мен жесір 
қалудың орнын толтыру дәрежесі);

5. Ажырасу мен жесір қалудың 
жэне қайта некеге отырудың аралы 
ғындағы орташа уақытша мерзімпің 
мөлшер шамасы.

Некеге отырудың коэффициегп 
тері -  барлық тұрғындарда жэне ис- 
кеге қабілетті тұрғындардың жекелс- 
ген топтарында (некеге отырудың 
арнаулы коэффициенті) некеге отыру- 
дың қарқындылығын көрсететігі жал- 
пы жэне арнаулы жағдайлар.

Коэффициенттерден неғұрлым 
жинақталғаны -  тұрғындар арасып
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дағы неке таралымын көрсететін 
коэффициент немесе деңгей, некелік 
ахуал. Ол ұрпақ өмірінің жалпы 
ұзақтығына некедегі тіршілік ұзак- 
тығы қатынасымен өлшенеді.

Некеге отырудың арнаулы жасқа 
байланысты коэффициенті -  неке- 
ге қабілетті тұргындардың орташа 
жылдық санына осы жастагы адам- 
дар жасаған неке санының қатынасы. 
Аталған коэффициенттер барлық не- 
кеге қабілетті тұрғындар үшін әрбір 
жеке некелік жағдай үшін әйелдер 
мен ерлерге жеке есептеледі.

Некелік жэне ажырасушылық- 
тың жалпы коэффициенттері барлық 
ағымдағы демографиялық статисти- 
ка үшін тэн кемшіліктерге ие рес- 
ми тіркелген некелер мен ажыра- 
сулар ғана есептеледі, есеп барлық 
түрғындар үшін олардың жастық- 
жыныстық күрылымын есепке алмас- 
тан жүргізіледі.

Ажырасушылықтың жасқа қатыс- 
ты коэффициенттері -  бүл сол кезең 
үшін орташа санға қандай да бір кезең 
үшін ерлер мен әйелдердің (белгілі 
бір жастағы) ажырасу сандарының 
қатынасы. Егер ажырасушылықтың 
барлық жасқа қатысты коэффи- 
циенттерін жинақтайтын болсақ, 
онда ажырасушылықтың жиынтық 
коэффициенті шыгады.

XX ғасырга дейін демографиялық 
процестерге ажырасулар әлеуметтік 
күбылыс ретінде әсерін тигізген 
жоқ. Еуропа мен Америка елдерінде

заңды түрде ресімделген ажырасулар 
мейлінше сирек кездесті. Патшалық 
Ресейде шіркеу рүқсат берген заңды 
ажырасулар мейлінше сирек қүбы- 
лыс болды. Ресейде 1917 жылдың 
қазанына дейін шіркеулік неке ғана 
заңды болып саналып келді. Елімізде 
шаригат заңымен некелесіп, ажыра- 
сулар мүлдем болған жоқ.

Демография бірінші кезекте, не- 
келердің түрақтылыгы мен түрақ- 
сыздығын анықтайтын ажырасу- 
шылықтың объективті факторларын 
зерттейді.

Некенің түрақтылығына отбасын 
қүру сэтіндегі ерлі-зайыптылардың 
жасы әсер етеді. Өте ерте жэне сақа 
жастағы некелердің тұрақтылыгы 
азырақ, 25 жас шамасындағы жа- 
салған некелер белгілі бір түрақ- 
тылыққа ие деп болжамданған. 
Ажырасушылықтың жиілігі некеге 
отырған сәттегі ерлі-зайыптылардың 
жас шамасының қатынасына да қа- 
тысты. Ерлі-зайыптылардың некеге 
отырған кездегі жас айырмашылыгы 
ұлғаюымен ажырасу деректері көбейе 
береді.

Ажырасушылық некенің үзақты- 
ғына да байланысты. Некеге оты- 
рудың алғашқы бес жылында ажы- 
расудың көбірек болатындығы бай- 
қалады. Ажырасу деңгейіне сондай- 
ақ отбасындағы балалардың болуы 
да өз ықпалын тигізеді. Екі жэне 
одан да көпбалалы отбасыларына қа- 
рағанда бір балалы немесе баласыз

4 6
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и 11 шсьшарындағы ажырасу жағдайы 
ішбірек болады.

Джырасушылық деңгейінің өсуі- 
ііг қарамастан, нақ отбасы адамзат 
і ііуымдастығының бірлескен басты 
-і с м о і  рафиялық ұясы болып қала 
Псреді.

()тбасы қоғамдағы басты элеу- 
мсттік институттардың бірі болып 
пібылады. Отбасы -  өзара жауап- 
ғсршілікпен жэне тұрмыстың ортақ- 
іт.мъімен байланысты адамдардың 
искеде немесе қан туыстығына не- 
і ічделген бірігуі.

'Гұрғындардың отбасылық кұра- 
мы -  адамдарды эр түрлі көлемдегі, 
иүрылымы, кұрамы және іипіііе 
сэйкес отбасылары бойынша бөлу. 
( ігбасына ие емес дара басты адам- 
дар әдетте жеке есепке кіреді. Кейбір 
слдерде уақытша бөлек тұрып 
жатқан отбасылардың мүшелері де 
(іолектенеді. Отбасының негізгі қыз- 
меті -  баланы дүниеге әкеліп, оларды 
гэрбиелеу.

Отбасы құрамы өзгеруіне әсерін 
гигізетін негізгі факторлар мыналар:

1. Некеге тұру мен бала туу 
деңгейінің ағымы: некеге тұру мен 
бала туу көп болған сайын отба- 
сындағы тұратын адамдар үлесі де 
кобейеді, отбасының орташа мөлшері 
дс үлкен болады;

2. Өлім-жітім көп болған сайын 
жеке басты адамдар көбейеді; бала 
олімі көбейген сайын отбасының ор- 
таша мөлшері азаяды;

3. Отбасы дәстүрлерінің өзгеруі: 
отбасындағы балалар санының азаюы, 
некесіз туған балалар санының осуі, 
т.б.;

4. Тұрғын үймен қамтылу жаг 
дайы: тұрғын үй көлемінің өсуі ба- 
лалардың тууына қолайлы жағдаіі 
жасайды.

Көптеген әлеуметтік-экономика- 
лық зерттеулерде отбасы емес, қү- 
рамы бойынша соған жақын үй ша- 
руашылығы есептеледі.

Үй шаруашылығы -  бірлескеп 
тұрмысты ұйымдастыруда туып- 
дайтын қатынастар мен адамдарды 
біріктіретін әлеуметтік-эконом и ка- 
лық орта.

Үй шаруашылығының тіршілік 
етуінің міндетті шарты мыналар: 
бірлесіп тіршілік етудің еріктілігі мсп 
тұрақтылығы, отбасы мүшелерінің 
бюджетінің ортақтығы, сондай-ақ 
шаруашылық жүргізудегі дербестік 
болып саналады.

Үй шаруашылығы мөлшері бо- 
йынша бөлінуі:

• жеке басты -  бір адамнан тұрады;
• топтық -  бірнеше адамдардап 

тұрады.
Үй шаруашылығы құрылымы бо- 

йынша бөлінуі:
• жай -  бір адамнан немесе нукле- 

арналық отбасынан тұрады;
• күрделі -  күрделі отбасыиап, 

сондай-ақ отбасылық емес жэне ара- 
лас үй шаруашылығынан тұрады.
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2.4. Дүние жүзінің үлттық және 
нәсілдік қүрамы

Халықтың этникалық (ұлттық) 
құрамын зерттеумен этнология 
(гр. еіһпоз -  тайпа, халық) немесе 
этнография деп аталатын ғылым шұ- 
гылданады. XIX ғасырдың екінші 
жартысының өзінде ғылымның дер- 
бес тармағы ретінде құрылымдалған 
этнология қазіргі уақытта да геогра- 
фиямен, тарихпен, элеуметтанумен, 
антропологиямен жэне басқа 
ғылымдармен тығыз байланыста да- 
муда.

Этнологияның негізгі ұғымы -  эт- 
нос туралы ұғым. Этнос -  бірыңғай 
тілді, мәдениет пен психиканың 
бірқатар ортақ ерекшеліктерін, 
сондай-ақ жалпы өзін-өзі тануды, 
яғни басқа ұқсас этникалық құры- 
лымдардан айырмашылықтағы өз- 
дерінің бірлігін тануды игерген, 
белгілі бір аймақтағы адамдардың 
қалыптасқан қауымдастығы. Кей- 
бір ғалымдар этностың аталған 
белгілерінің бірі де анықтаушы бо- 
лып табылмайды деп есептейді: 
бір жағдайда басты рөлді мемле- 
кет аумағы, екіншісінде -  тіл, ұшін- 
шісінде -  мәдени ерекшеліктері, 
т.б. атқарады (іс жүзінде, мысалы, 
немістер мен австриялықтар, ағыл- 
шындар мен австралиялықтар, пор- 
тугалдықтар мен бразилиялықтар 
бір тілде сөйлейді, бірақ эр түрлі 
этностарға жатады, ал швей-

царлықтар керісшше, төрт тшде 
сөйлейді, бірақ бір этнос кұрайды). 
Басқалары бәрібір анықтаушы белгі 
ретінде этникалық өзін-өзі тануды 
есептейді, бұған өз атауындағы (эт- 
ноним) тіркесті келтіреді, мысалы, 
«орыстар», «немістер», «қытайлар», 
т.б.

Этностардың туындау жэне даму 
теориясы этногенез теориясы атауын 
алды. Соңғы уақытқа дейін отандық 
ғылымда халықтардың (этностардың) 
ұш сатылық типке бөлінуі үстемдік 
етті: тайпа, халықтық жэне ұлт. Бұл 
ретте тайпа мен тайпалар одағы -  
адамдар қауымдастығы ретінде ал- 
ғашқы қауымдық құрылысқа тари- 
хи сәйкес келді. Халықты әдетте 
құлиеленушілік жэне феодалдық 
құрылыспен, ал ұлтты этникалық 
қауымдастықтың жоғары формасы 
ретінде -  капиталистік, ал одан кейін 
социалистік қатынастардың дамуы- 
мен байланыстырды (ұлттардың 
буржуазиялық жэне социалистікке 
бөлінуі осыдан шығады). Соңғы 
уақыттары негізіне қоғамдық-эко- 
номикалық формациялардың та- 
рихи бірізділігі туралы ілім алынған 
бұрынғы формациялық көзқарас- 
тарды қайта бағалаумен байланыс- 
ты жэне қазіргі заманғы өркениетті 
көзқарасқа бағыт ұстаумен этноге- 
нез теориясының көптеген бұрын- 
ғы ережелері қайта қарала баста- 
ды, ал ғылыми терминологияда -

4 8



2-ТАРАУ. Халықтың саны мен қүрылымы, оның даму бағыт-бағдарлары

і пнлқтаушы ретінде «этнос» ұғымы 
' •іі|<і.ііііпа кеңінен қолданыла баетады.

) і іюгенез теориясына байланыс- 
Ніі отандық ғалымдар көптен бері 
ідргпін келе жатқан бір ұстанымды 
і.іу іуралы айтпай кетуге болмайды. 

і Ьіардың көпшілігі этносқа гарихи- 
• 'ігуметтік, тарихи-экономикалық құ- 

оі.іиі.іс ретінде көзқарасты ұстанады. 
Іии'қалары этносты өз ретіндегі био- 
іго тарихи құбылыс деп санауды 
ыіжсг деп есептейді.

I еограф, тарихшы жэне этно-
i |)И(|> Л.Н. Гумилев өзінің «Жердің 
ігпогенезі жэне биосферасы» атты 
і' і габында жэне басқа да еңбектерінде 
огындай көзқарастарын білдіреді. Ол 
ніюгенезді бэрінен бұрын адамныц 
пагсионарлығымсн байланысты био- 
ногиялық жэне биосфералық процесс
ii і і санады. Л.Н. Гумилевтің айтуын- 

іиа, этностардың тіршілік ету 
процесі -  оның қалыптасуынан кұл- 
и.ірауына дейін -  1200-1500 жылға 

жалғасады. Осы уақыттар ішінде ол 
оіриеше кезеңдерден өтті. Жоғары 
фазаға жеткен кезде неғұрлым ірі 
н никалық құрылымдар -  суперэтнос- 
гар пайда болады. Л.Н. Гумилев Ре- 
гей XIII ғасырда көтерілу фазасына 
гиді, XIX ғасырда шытынау фазасына 
оггі, XX ғасырда өзінің қорытынды 
гатысында болды деп санайды.

Этнос ұғымымен танысқаннан 
кейін әлем халқының этникалық 
қүрамын (құрылымын), яғни оның 
ігникалық (ұлттық) қатыстылығы 
үс ганымы бойынша қарауға болады.

Этностардың (халықтардың) жал 
пы саны туралы мәселе туыпда 
уы табиғи нәрсе. Әдетте оларды I 
мыңнан 5,5 мыңға дейін дегі еееіт 
тейді. Неғұрлым дәл санды аііту 
қиын, өйткені олардың көбісі олі 
жеткіліксіз зерттелген, бұл тілді оныі і, 
диалектісінен ажыратуға мүмкіпдік 
бермейді.

1990 жылдардың басында ор 
қайсысы 1 млн-нан асатын 321 халык 
болды, олар Жер шарының барлық 
тұрғындарының 96,2 %-ын иелеиді. 
Оның ішінде 10 млн адамнан асатып 
саны бар 79 ұлт халықтың 80 %-ып 
дерлік құрады, 25 млн-нан асатып 
саны бар 36 ұлт -  65 %, әрқайсысы 
50 млн-нан асатын 19 ұлт тұрғып 
дардың 54 %-ьш кұрады. 1990 жыл- 
дардың соңына қарай ең ірі хл 
лықтардың саны 21-ге дейін өсті, 
ал олардың әлем халқы арасындагы 
үлесі 60 %-ға жақындады.

6-кестеде дүние жүзінің халық 
саны бойынша көп ұлттары берілгеп.

Әрқайсысы 100 млн адамнап 
асатын 11 халықтың жалпы сагіы 
адамзаттың жартысы шамасын қү- 
райтынын есептеп шығару қиын емсс. 
Тропикалық ормандар мен солтүс- 
тік аудандарда басымдықпен мексп 
ететін аз санды жүздеген ұлттар мсп 
ұлыстар орналасқан. Олардың көбісі 
1000 адамнан аз болып есептеледі, 
мысалы, Үндістанда андамандықтар, 
Индонезияда тоалалар, Аргентипа 
мен Чилиде алакалуфтар, Ресейдс 
юкагирлер, т.б.
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6-кесте
Ә лем дегі саны  бойы нш а ірі халы қтар саны  (X X I ғ. басы )

№ Халық Саны, млн 
адам

№ Халық Саны, млн 
адам

1 Қытайлар 1170 12 Немістер 80
2 Хиндустар 265 13 Корейлер 80
3 Бенгалдықтар 225 14 Телугу (Андхра) 80
4 АҚШ  американдықтары 200 15 Маратхи 70
5 Бразильдықтар 175 16 Тамильдар 70
6 Орыстар 150 17 Вьетнамдықтар 70
7 Ж апондар 125 18 Итальяндықтар 65
8 Пенджабтар 115 19 М ысырлықтар 65
9 Бихарлар 115 20 Гуджараттар 55
10 М ексикандықгар 105 21 Түріктер 55
11 Явандықтар 105 22 Украиндер 46

Дуние жүзінің жекелеген елде- 
рінің халықтарының ұлттық құрамы 
туралы мәселе де маңызды. Оның 
ерекшеліктеріне сэйкес мемлекет- 
терді бес типке бөлуге болады: 1) бір 
ұлттық; 2) мемлекеттегі бір ұлттың 
басымдығы; 3) екі ұлтты; 4) көп 
күрделі ұлттық құраммен, бірақ са- 
лыстырмалы этникалық тұргыдан бір 
тектес; 5) этникалық тұрғыда күрделі 
жэне эр текті кұраммен көп ұлтты.

Мемлекеттің бірінші типі дүние 
жүзінде мейлінше кеңінен берілген. 
Мысалы, шетелдік Еуропада барлық 
елдердің шамамен жартысы -  іс жү- 
зінде бір ұлтты. Бұл -  Исландия, 
Ирландия, Норвегия, Швеция, Да- 
ния, Германия, Польша, Австрия, 
Чехия, Словения, Италия, Португа- 
лия. Шетелдік Азияда мұндай елдер 
біршама аз: Жапония, Бангладеш,

Сауд Арабиясы, бірқатар шағын ел- 
дер. Африкада тіпті аз (Мысыр, Ли- 
вия, Сомали, Мадагаскар). Ал Латын 
Америкасында барлық мемлекеттер 
бір ұлтты, өйткені үндістер, мулаттар, 
метистер бірыңғай ұлттың бөліктері 
болып саналады.

Екінші типтегі елдер де мейлін- 
ше жиі кездеседі. Шетелдік Еуропада 
бұл -  Ұлыбритания, Франция, Испа- 
ния, Румыния, Балтық елдері. Шетел- 
дік Азияда -  Қытай, Моңғолия, Вьет- 
нам, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, Шри- 
Ланка, Ирак, Сирия, Түркия. Африка- 
да -  Алжир, Марокко, Мавритания, 
Зимбабве, Ботсвана. Солтүстік Америка- 
да -  АҚШ, Мұхитгар аумағында -  Авс- 
тралиялық Одақ жэне Жаңа Зеландия.

Үшінші типтегі елдер мейлінше 
сирек кездеседі. Оған мысал ретінде 
Бельгия, Канаданы атауға болады.
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Этникалық жағынан бір тектес 
қүрамда болса да, мейлінше күрделі 
тертінші типтегі елдер көбінесе Азия- 
да, Орталық, Шығыс жэне Оңтүстік 
Дфрикада кездеседі. Латын Америка- 
сында да бар.

Бесінші типтегі елдер үшін тэн 
болатыны -  Үндістан мен Ресей. Бұл 
ғипке сондай-ақ Швейцарияны, Ин- 
донезияны, Филиппинді, Батыс жэне 
Оңтүстік Африканың көптеген ел- 
дерін жатқызуға болады.

Соңғы уақыттары неғүрлым күр- 
делі ұлттық қүрамы бар елдерде 
үлтаралық қарама-қайшылықтар елеу- 
лі түрде шиеленісе түскені белгілі. 
Олар эр түрлі тарихи тамырларга 
іартады. Мэселен, еуропалық басып 
алушылық нәтижесінде туындаган 
елдерде тұрғылықты халықтардың 
(үнділіктер, эскимостар, Австра- 
лия аборигендері, маорийліктер) 
қысым көрушілігі сақталған. Қара- 
ма-қайшылықтардың тағы бір көзі -  
үлттық азшылықтардың (Үлыбри- 
ганияда шотландықтар мен валлий- 
лықтар, Испанияда басктар, Фран- 
цияда корсикандықтар, Канадада 
франкоканадалықтар) тілі мен мәде- 
ниетін жете бағаламау. Мұндай 
қарама-қайшылықтардың күшеюінің 
тағы бір себебі -  көптеген елдер- 
ге ондаган жэне жүздеген мың ше- 
телдік жүмысшылардың ағындап ке- 
луі. Дамушы елдерде ұлтаралық қа- 
рама-қайшылықтар бірінші кезекте 
этникалық шекаралардың көп бөлігін

есептеусіз жүргізгендіктен, өзіндік 
«этникалық мозаика» пайда болуы 
на әкелген жағдайларға байлаиыс- 
ты. Сепаратизмге дейін жеткізетіп 
ұлттық негіздегі тұрақты қарама-қаіі 
шылықтар эсіресе, Үндістан, Шрн- 
Ланка, Индонезия, Эфиопия, Нигс- 
рия, Конго (Киншаса), Судан, Сома- 
ли, тағы да басқа көптеген елдергс 
тэн.

Жекелеген елдердің ұлттық құра- 
мы өзгеріссіз қалмайды. Уақыт оте 
келе ол бірте-бірте өзгереді, біріпші 
кезекте ол ұлттық бөліну жэне бірігу 
процестерінің әсеріменжүреді. Бірігу 
процестері эр түрлі этникалық адам- 
дар тобының бірігу іне жэне негұрл ы м 
ірі этникалық қауымдастықтарды 11 
кұрылымдалуына әкеледі. Бүл 
этникааралық бірігу интеграция 
нэтижесінде өтеді. Бір ұлттың 
мэдениетіне басқа ұлт мэдениетіиің 
әсерінен ұқсас ортақ мэдени даму 
құбылысы байқалады. Этностық 
қогамның дамуына әсер ететін нег ізгі 
факторлар -  консолидация мен ассн- 
миляция процестері.

Консолидация (лат соп С>і/>.'с, 
лоііЛ о -  ныгаііту деген мағына бере 
ді). -  бірнеше ұлт топтарыныі і бі рі гі 11, 
бір ұлт болып қалыптасу процесі.

Ассимиляция -  калынтасқан үл і 
тардың өзара этностық эсерлссуі. 
Этностың этникалық белгілерін жо- 
ғалтудан көрінетін проңес түрі. Бүл 
кіші этностардың басқа ірі этнос ор 
тасында дисперсті орналасуына баіі 
ланысты.
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Ассимиляция -  саны аз, саяси- 
әлеуметтік ахуалы төмен халықтың 
өзінен саны да, экономикалық элеуеті 
де басыңқы ықпалы нәтижесінде сол 
халық құрамына біртіндеп сіңіп, 
жұтылып кету құбылысы. Ассими- 
ляция барысында бір халық өзінен 
үлкен екінші доминант халыққа 
әсерлесу негізінде ана тілін, әдет- 
ғұрпын, дінін, мәдениетін, т.б. ұлт- 
тық ерекшеліктерін жоғалтады. 
Ассимиляция екі жолмен жүреді: 
күштеу арқылы жэне табиғи жол- 
мен. Құрамында ұсақ ұлттар бар бір- 
қатар елдерде ассимиляция табиғи 
жолмен жүзеге асады. Ассимиляция 
процесінің ең жиі көрінетін факторы 
ол ұлттық қатынастағы аралас неке- 
лер.

Нығаю процесі нэтижесінде не- 
ғұрлым ірі этникалық қауымдас- 
тыққа айналатын, тіл мен мәдениет 
бойынша жақын этностардың (неме- 
се олардың бөліктерінің) бірігуінен 
көрінеді. Бұл процесс мәселен, Тро- 
пикалық Африкаға тэн: ол бұ- 
рынғы КСРО-да орын алды. Асси- 
миляцияның мэні қандай да бір 
этностың жекелеген бөліктері неме- 
се тіпті тұтас халық басқа халықтың 
арасында тіршілік ете отырып, ұзақ 
қарым-қатынас нәтижесінде оның 
мәдениетін игереді, оның тілін 
қабылдайды және өзін бұрынғы 
этникалық қауымдастыққа тиесілі 
деп санауды тоқтатады.

Мұндай ассимиляцияның маңыз- 
ды факторларының бірі ұлттық

тұрғыдағы аралас некелер. Ассими- 
ляция азырақ дамыған ұлттық адам- 
дар тобын басқа ұпттар ассимиля- 
циялайтын ежелден қалыптасқан 
ұлттары бар экономикалық дамыған 
елдер үшін тэн. Ал ұлтаралық инте- 
грация ретінде әр түрлі этностардың 
бірыңғай тұтасқа бірігуінсіз жақын- 
дасуы ұғынылады. Нығаю ұлттардың 
іріленуіне, ал ассимиляция ұлттық 
азаюшылықтардың қысқаруына эке- 
летінін қосымша айтуға болады.

Н әсіл (раса) (араб. «рас» -  бас, бас- 
тау, шығу тегі) -  бір антропология- 
лық түрге жататын, шығу тегі белгілі 
бір географиялық ареалда тарал- 
ған адамдар тобы. Нәсіл термині 
XVII ғ. бастап Еуропа халықтарында 
тарай бастады. Оны испандықтар мен 
португалдықтар (Іітхе), француз- 
дар (Іа га.ча), итальяндықтар (Каіга), 
немістер (Казза), ағылшындар (іһе 
гасе) жэне славян халықтары (раса) 
биологиялық мағынада кеңінен пай- 
даланады. ЮНЕСКО шешімі бойын- 
ша (1966 ж.) нәсіл мәселесінің 
биологиялық аспектісі туралы ар- 
найы декларация қабылданған. Онда 
нэсіл туралы мынадай негізгі ғылыми 
қағидалар айтылған:

• Бүгінгі әлемдегі барлық адам ба- 
ласы жалпы биологиялық бір түрге, 
яғни Н ото заріепз-ке жатады жэне ол 
бір түбірден тарайды;

• адамдардың биологиялық айыр- 
машылықтары табиғи орта мен адам- 
ның генетикалық құрылымының бір-
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біріне тигізген әсерінен пайда болған 
озгешеліктер болып саналады;

• адамзат топтасуында (популя- 
циясында) көптеген генетикалық 
айырмашылықтар бар. Оны бірыңғай 
нопуляциялық тұрғыдан алып 
к;арағанның өзінде адамзат тобында 
таза нэсіл жоқ;

• адамзаттың нәсіл заңдылықта- 
рына орай оның физиологиялық 
срекшеліктері шартты түрде үлкен 
і іәсілдерге, одан кейін кіші нәсілдерге 
ажыратылады. Жалпы адамзат 
кем дегенде үш үлкен нәсілдерге 
жүйеленеді;

• ешқандай халық, ұлт, тіл, дін, 
мәдени топ өзінше жеке нэсіл құрай 
алмайды. Нәсіл деген ұғым' тек 
биологиялық мағынада пайдаланы- 
лады.

Нэсіл мағынасын тұжырымдаған 
декларацияда бүкіл элемдегі адам- 
заттың барлығының биологиялық 
мүмкіншіліктері бірдей екендігі ай- 
тылады. Қазір элем халықтарының 
антропологиялық жүйелеу эдісте- 
мелері бойынша еуропеоид, негроид, 
монголоид секілді негізгі үш үлкен 
нәсіл белгілі.

2.5. Дүние жүзі халықтарының 
этнолингвистикалық жіктелуі

Тіл -  адамзат қауымдастығының 
маңызды құралы. Ойлау жүйесімен 
гікелей байланысты ол адам мінез-

құлқын басқару құралдарыпың бірі, 
ақпараттарды сақтау жэне беру 
құралы ретінде кызмет етеді. Тіл 
қоғам дамуымен бір мезгілде туын- 
дады жэне уақыт ағымымен әр түрлі 
өзгерістерге ұшырады. Бұған деііім 
атап көрсетілгендей, тіл сондаіі ак 
кез келген ұлттың маңызды белгісі 
ретінде де қызмет етеді.

Ана тілімен жэне ұлттық тілмен 
сәйкес келетін (Ресейде -  орыс, 
Қытайда -  қытай, ағылшын тілді ел- 
дерде -  ағылшын, Таяу Шығыс сл 
дерінде -  араб) ресми (мемлекеттік) 
тіл туралы ұғым да бар. Бірақ эсірс 
се халықтарының күрделі ұлпі.іқ 
құрамы бар көп ұлтты мемлекетгер 
де (мысалы, Үндістанда, Оңтүсгік 
Африка Республикасында) мұндаіі 
сэйкестіктер болуы мүмкін емес. 
Кейде қандай да бір ұлттың эдеби тілі 
туралы ұғым да қолданылады.

Этнографтардың пікірлері бойып 
ша, дүние жүзінде тілдердің жалпы 
саны шамамен 5000-ға жегеді, ягіш 
тұтасынан алғанда халықтар саиыпа 
сэйкес. Бұл ретте көпшілік жағдайда 
халықтың атауы мен тілі сай келсді.

Бірнеше халықтардың бір ғана тіл 
десөйлеужағдайлары дажиі кездесім 
тұрады (мәселен, ағылшындар, А ҚІ11 
американдыктары, австралиялықтар, 
жаңа зеландиялықтар, ағылшыпка 
надалықтар ағылшын тілінде; испам 
дықтар жэне латын америкаи 
дықтарының басым бөлігі испап 
тілінде; немістер, австриялықтар.



2-ТАРАУ. Халықтың саны мен құрылымы, оның даму бағыт-бағдарлары

германдық швейцариялықтар неміс 
тілінде сөйлейді).

Халықтың қандай да бір бөлігі не- 
месе тіпті тұтас халықтың қос тілді 
болып келетін қарама-қарсы нұсқасы 
болуы мүмкін, яғни күнделікті 
түрмыста екі тілді пайдаланады. 
Мүндай қос тілділік қос үлтты елдер 
(Бельгия, Канада), азды-көпті ұлттық 
ерекшелігі бар елдер (Франция, т.б.), 
сондай-ақ көп үлтты елдер (Үндістан, 
т.б.) үшін тән болып келеді. Қос 
тілділік сондай-ақ иммигранттардың 
жаппай ағыны бар елдерге де тэн. 
Дүние жүзінің этнолингвистикалық 
келбетін анықтайтын ең ірі тілдер 
көбінесе жоғары қызығушылық ту- 
дыратыны табиғи жайт. Бұл тілдер 
туралы статистикада бар деректер ба- 
рынша қарама-қайшылықта, өйткені 
бір жағдайда ана тілі, екінші бір ретте 
мемлекеттік тіл ескеріледі.

Көп пайдаланылатын тілдер бо- 
йынша бірінші орын қытай тіліне 
тиесілі -  1200 млн-нан астам адам 
сөйлейді. Екінші орынды ағылшын 
тілі иеленеді, әлемнің 60 елінде дерлік 
480 млн-дай адам сөйлейді (1-сурет). 
Үшінші орында -  Үндістанның ең ірі 
тілдері, хинди мен урду (440 млн-нан 
асады). Төртінші орында -  әлемнің 
20-дан астам елі үшін мемлекеттік 
ретінде қызмет ететін испан тілі, бүл 
ғілде сөйлейтіндер саны 400 млн-ға 
жуықтайды. Бесінші орында-250 млн- 
нан астам адам сөйлейтін орыс 
гілі. Алтыншы орында -  араб тілі,

бүл -  әлемнің 25 елінің ана жэне 
мемлекеттік тілі (250 млн адам ша- 
масы). Одан эрі бенгал (200 млн-нан 
астам), португал (180 млн), жапон 
(125 млн), неміс, француз жэне пен- 
джаб (шамамен 100 млн адамнан) 
тілдері. Түтасынан алғанда осы 13 тіл- 
де әлем халқының 3/5-тен астамы 
сөйлейді. Олардың алтауы -  ағыл- 
шын, француз, орыс, испан, араб жэне 
қытай тілдері Б¥¥-ның ресми жэне 
жүмысшы тілдері ретінде қызмет 
етеді. Оларды толық негізді түрде 
үлтаралық қарым-қатынас тілдері деп 
атауға болады; кең ауқымда алғанда 
бұл ағылшын тіліне қатысты.

Дүние жүзі халықтарының тіл- 
дерін зерттеудің айрықша маңыз- 
дылығы мынада: әдетте нақты 
тілдердің өзі ұлттардың жікте- 
луіне негізделеді. Мәні бойынша 
генеалогиялық болып келетін ол 
этнолингвистикалық жіктелу деп 
аталады жэне тілдердің туыстығы 
ұстанымынан туындайды. Бұл жік- 
телуде жоғары таксономикалық бір- 
лік ретінде тілдер тобы көрінеді. 
Екінші таксономикалық бірлікті жа- 
қын туыстас тілдер, үшіншісін -  
олардың бұтақтары (топшалар) жэне 
төртіншісін -  жекелеген тілдер қү- 
райды.

Тілдік туыстастықтар барлығы 
20 шамасында. Олардың ішіндегі ең 
ірісі -  үндіеуропалық туыстық, ол 
тілдерде әлемнің барлық халқының
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шамамен 45 %-ы сөйлейді. Оның 
таралу аймағы да мейлінше кең. Ол 
Еуропаны, Оңтүстік-батыс жэне Оң- 
түстік Азияны, Солтүстік жэне Оң- 
түстік Американы, Австралияны 
қамтиды. Бұл туыстықтың қүрамын- 
да неғұрлым көп санды топтар -  
үндіарийлік болып табылады, оған 
хинди, урду, бенгал, пенджаб, тағы 
басқа тілдер жатады. Өте ірісіне 
сондай-ақ испан, итальян, фран- 
цуз жэне бірқатар басқа да тілдерді 
қосатын роман тобы да жатады. 
Герман тобы (ағылшын, неміс жэне 
басқа бірқатар тілдер), славян тобы 
(орыс, украин, беларус, поляк, чех, 
болгар, т.б.), иран тобы (парсы, тэжік, 
белудж, т.б.) туралы да осыны айтуға 
болады.

Екіншісі -  қытай-тибет (сино-ти- 
бет) туыстығы, оның тілдерін ғалам- 
шар тұрғындарының 22 %-ы пайда- 
ланады. Дүние жүзінде мұндай үлкен 
үлесті оған қытай тілі қамтамасыз 
етеді.

Ірілер қатарына сондай-ақ нигер- 
кордофан туыстығы (Африкада, Саха- 
радан оңтүстікке), афразия туыстығы 
(негізінен Таяу және Орта Шығыста), 
австронезия туыстығы (негізінен 
Оңтүстік Шығыс Азия мен Мұхиттар 
аумағы), дравидий туыстық (Оңтүстік 
Азияда), алтай туыстығы (Азия мен 
Еуропада) да жатады. Тілдердің 
этнолингвистикалық жіктелуін пай- 
даланғанда екі қосымша жағдайды 
назарда ұстау қажет. Біріншіден,

тілдік туыстықтар мен топтардың 
таралуының географиялық шекарасы 
адамзат тарихы бойында бірнеше рет 
өзгерді жэне қазіргі күндерде елеулі 
түрде өзгермесе де элі жалғасты- 
ғын табуда. Екіншіден, бұл жіктеу 
жетілдірілген қалыпқа элі де жеткен 
жоқ. Тіпті бірқатар жете зерттелген 
тілдердің өзін (жапон, кәріс) қандай 
туыстыққа жатқызуға болатындығы 
туралы мәселеде толық түсіністік та- 
былмай келеді. Африкада Сахараның 
оңтүстігінде, Оңтүстік-шығыс Азияда, 
Мұхит аумағында таралған көптеген 
тілдер, Америкадағы үнді тілдері элі 
де нашар зерттелген. Халықтарының 
саны бойынша шағын кейбір тілдер 
іс жүзінде жойылып бара жатқан 
тілдер категориясына жататындығын 
да ескеруіміз қажет. Қазіргі әлемнің 
барлық тілдерінің 2/3-іне жуығы 
дерлік үлкен ауқымда алғанда 
сөйлесу мэртебесіне ғана ие, олар 
жазба тіліне ие емес.

Алайда ірі тілдердің барлығы кар- 
таға түсірілуі үлкен қызығушылық 
тудыратын өздерінің жазба тіліне 
ие. Латын графикасы негізінде қа- 
лыптасқан жазу әлемде неғұрлым кең 
таралым тапты. Сондай-ақ кирилли- 
ца, санскрит, араб алфавиті (эліпби) 
негізіндегі жазба, сонымен бірге 
иероглифтік жазба таралымының да 
аумағы кеңірек.

Ресей халықтарының көпшілігі 
төрт тілдік туыстастыққа жатады, 
олар: үндіеуропалық, алтайлық,
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солтүстік кавказдық жэне оралдық.
( ілардың арасында үндіеуропалық 
туыстық басымдыққа ие. Көп үлтты 
Кеңестер Одағында орыс тілі үлт- 
аралық қарым-қатынастың басты 
тілі болды. Ресей Федерациясында 
ол бүгінде де сол күйінде қалуда: 
статистика орыс тілінде оның түр- 
і ындарының 98 %-ы еркін түсінісе 
алатындығын көрсетеді.

2.6. Дүние жүзі діндері және 
олардың таралуы

Ғ ылыми-техникалық прогрестің 
жетістіктеріне, білім мен мэдеңңет- 
тің дамуына қарамастан, дін қоғамда 
жэне түрмыста үлкен рөл атқарады. 
Дін саясатқа, жастар тэрбиесіне, 
мектептегі білімге, тағы басқа да көп- 
геген салаларға ықпалын тигізеді.

Жалпы мәдени жэне білім беру 
деңгейі эдетте төмен дамушы ел- 
дерде де діннің ықпалы жоғары. 
Халықтың діни құрамымен танысу 
қазіргі замандағы көптеген процес- 
тер мен қүбылыстарды ұғыну үшін 
қажеттігінің мэні осында.

Жер шары түрғындары арасын- 
да дінге сенушілердің жалпы санын 
білу тиісті статистиканың болмау 
салдарынан қиын. Кейбір автор- 
лар Жер бетіндегі барлық халықтың 
шамамен тең жартысы қандай да 
бір сенімге (конфессияға) ие деп 
санайды, ал басқалары неғұрлым

жоғары көрсеткіштерді атайды. Өте 
көптеген түрлері бар секталар жэис 
басқаларының шығу тектерін назарга 
алатын болсақ, бұл сенімдердің са- 
нын бағалауга да солай қарауға бола 
ды. Оның үстіне, XX ғасырда біздің 
дэуірімізге дейін немесе оның ба- 
сында пайда болған көптеген еекі 
діндермен қатар, бірқатар «жаңа 
діндер» де пайда болды. Мүндай жаг 
дайда діннің аз болсын, көп болсып, 
нақты жіктелуіне айрықша тірек жа - 
сау қажет. Мұндай жіктеу барлық 
діндерді үш топқа бөлуден туындаіі 
ды: 1) әлемдік діндер; 2) ұлттық жоме 
аймақтық діндер; 3) рулық-тайналық 
діндер немесе культ.

Әлемдік діндер айрықша кеңіпси 
таратылған. Олар көптеген жүч 
жылдықтар және тіпті мыңжылдык, 
бойы қалыптасқан. Әлемдік діп 
дер өздеріне қоғамның эр түрлі 
элеуметтік топтарын тартып, түрлі 
тарихи жэне әлеуметтік орталарда 
қызмет ету қабілетіне, яғни ерекшс 
элеуметтік икемділікке ие. Әдеттс 
оларға белсенді миссионерлік қызмсі 
те тэн болып келеді.

Әлемдік діндер категориясыпа 
барлығы мынадай үш дінді жатқызу 
қабылданған: христиандық, мү
сылмандық (ислам) жэне буддизм.

Христиандық -  ірі әлемдік дін. 
Палестинада біздің дэуіріміздің I га 
сырында туындаған бүл дін содаи 
кейін бүкіл элем бойынша ксңіпсп 
тарады. Оның негізінде Құдай-Лдам,
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Құтқарушы жэне Құдай-Ұлы ретінде 
Иисусқа сенім жатады. Христиандық 
шариғаттың басты көзі -  Қасиетті 
Жазба (Библия).

Христиандықта үш негізгі бағыт 
бар -  православие, католицизм жэне 
протестантизм. Бірыңғай христиан- 
дық шіркеудің православиелік жэне 
католиктік тармақтарға бөлінуі XI ға- 
сырда ресми аяқталды, ал про- 
тестанттық шіркеу XVI ғасырдағы 
Реформалау барысында туындады.

Христиандықтың осы үш бағыты 
арасында діни қағидаға қатысты 
белгілі бір айырмашылықгар бар. 
Мысалы, православие Қасиеггі Рух 
Қүдайдың үш ипостасының бірі ре- 
тінде Қүдай-Әкеден, ал католиктер -  
Құдай-Әкеден де, Қүдай-Ұлынан да 
тарайды деп санайды. Православие 
жүмақ пен тозақ бар деген үғымды 
туындатады, ал католицизм «күнэдан 
тазартатын орын» барлығын да тани- 
ды.

Православтық діни қызметшілер 
әйел ала алады, ал католиктегілер 
үшін некесіздік міндетті. Право- 
славиеге қарағанда, католицизмде 
тақуалық үлкен рөл атқарады. Ал 
протестантизмде Богородица, қа- 
сиетті періштелер, икон культі жоқ, 
ал құпиялық саны -  шоқынуға келті- 
рілген.

Христиандықтың осы бағыттары 
мен шіркеудің өзінің ұйымының ара- 
сында да айырмашылықтар аз емес. 
Православтар үшін қатаң шіркеулік

орталықтандыру болмауы тэн. Ол 
Константинополь шіркеуінен бас- 
тап мэні бойынша тәртіппен сана- 
латын 15 дербес шіркеулерге бө- 
лінеді. Католицизм керісінше, қа- 
таң орталықтануымен жэне иерар- 
хиялығымен ерекшеленеді: оның 
басты орталығы -  резиденциясы Ва- 
тикан болып табылатын, Рим папасы 
басқаратын папалық. Протестантизм 
үшін көптеген дербес ағымдардың, 
шіркеулер мен секталардың болуы 
тэн.

Ислам (мұсылмандық) -  дүниеге 
келу уақыты бойынша ең жасы 
жэне әлемдік дінде саны бойынша 
екінші. Ол VII ғасырда Араб елінде 
Мұхаммед арқылы негізделген жэне 
арабтар жаулап алғаннан кейінгі 
ғасырларда Таяу жэне Орта Шығыс 
елдерінде, одан кейінірек әлемнің 
басқа да аймақтарында кеңінен тара- 
тылды. Ислам -  монотеистік дін, оның 
басты қағидасы -  элемді жаратушы 
бір Аллаға сену. Мүсылмандардың 
қасиетті кітабы -114 сүреден тұратын 
Қүран. Исламның негізгі бағытта- 
ры -  жаратқан бір Аллаға табыну 
және Алланың елшісі Пайғамбар 
ретінде Мүхаммедті құрметтеу. Мү- 
сылмандардың тіршілік бейнесі 5 бас- 
ты міндеттермен анықталады:

1) Алладан басқа күдай жоқтығына 
жэне Мүхаммед оның жердегі елшісі 
екендігіне сену;

2) Күніне 5 рет намаз оқу;
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3) Жыл сайын қаріп-кәсерлерге 
садақа беру;

4) Рамазан айы ішінде (мұсыл- 
мандық ай күнтізбесінің 9-айы) 
күндізгі уақытта ас-су ішуден, темекі, 
паша тартудан, түрлі құмарлықтардан 
бас тарту;

5) Өмірінде ең болмағанда бір 
рет мүсылмандар үшін қасиетті қала 
Меккеге қажылыққа сапар шегу.

Ислам УІІ-ҮІІІ ғасырлардың өзін- 
де екі негізгі ағым -  сүннит жэне 
шиитке бөлінді. Оның біріншісінің 
аталуы, оған тэу етушілер Қүранмен 
бірге мұсылмандық Қасиетті беру -  
Суннуді де толық көлемде мойын- 
дайды. Жоғары мұсылмандық билік 
(имам-халифа) туралы мәселені ше- 
шуде олар Мұхаммедтің өлімінен 
кейін басқаруға келген алғашқы

төрт халифтің заңды басқаруыи мо 
йындайды. Екінші ағым мейлііішс 
дұрыс көзқарасқа келеді. Шииггер 
мұнда Суннды толық көлемде мо 
йындамайды, ал бірінші халифгерді 
билікті өрескел пайдаланушыла|) 
деп санайды. Шиизмдер ізбасарлары 
саны жағынан суннизмге едәуір жол 
береді.

2-суретте мұсылман дінінің элем 
дегі таралуы 2012 жылғы деректер 
бойынша берілген.

Буддизм -  саны жагынан алғашқы 
екеуіне жол беретін үшінші әлсмдік 
дін, бірақ туындау уақыты жағыиам 
ең көнесі.

Адамдардың діни түсініктерінде 
XX ғасырда күрт өзгерістер болга 
нына және халықтың бірсыш.і 
расының діннен қол үзгеніие

2-сурет. Әлемдегі мұсылман дінініц таралуы
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қарамастан, дүние жүзінде діннің по- 
зициясы берік. Ол адамдардың ақыл- 
ойына, қүлқына, әдет-ғүрпына, адам- 
дар арасындағы қарым-қатынасқа 
жэне тіпті кейбір мемлекеттердің 
сыртқы саясатына эсер ықпал етіп 
келеді.

Бүгінде әлемде дүниежүзілік 
діндер деп аталатын үш дін бар, 
олардың бүлай деп аталатыны бүл 
діндерді кейде эр түрлі континент- 
терді мекендейтін көптеген халықтар 
үстанады.

Олардың ішінде ең көп тараға- 
нының бірі христиандық, оны үста- 
натындар 1 млрд адамнан асады. 
Христиандықтың ықпалы Еуропа, 
Америка жэне Австралия елдерінде 
неғүрлым күшті. Христиан дінін 
ұстанушылар Азия мен Африкада да 
бар, мүнда олар еуропалықтардың 
миссионерлік (басқа дінге сенушілер 
арасында өз дінін тарату тәсілі) 
эрекетімен тараған.

Христиандықтың негізгі бүтақ- 
тары -  католицизм, православие 
мен протестанттық. Дүние жүзінің 
кейбір елдерінде (мэселен, АҚШ-та) 
осы бағыттардың бэрі бар. Ал Латын 
Америкасында үстем дін -  правосла- 
вие, Австралияда -  протестанттық, 
т.б.

Енді бір дүниежүзілік дін -  ис- 
ламға (мұсылманшылық) неғұрлым 
шоғырланып тараған мұсылмандар 
негізінен Азия мен Африкада (Сауд 
Арабиясы, Түркия, Иран, Ирак, Ау-

ғанстан, Пәкістан, Бангладеш, Ал- 
жир, Марокко, Мысыр, Индонезия, 
Үндістан, Малайзия жэне т.б.). ис- 
ламды ұстанушылар Орта Азияда, 
Қазақстанда, Кавказда, Ресейде, Қы- 
тайда, Еуропада тарады. Дүние жү- 
зінде мұсылмандардың жалпы саны 
1,5 млрд адамға жуық. Жэне мү- 
сылман елдерінде халық саны артып 
келе жатқандықтан тез көбеюде.

Исламның тараған жері -  Сауд 
Арабиясындағы Мекке мен Мәдине 
қалалары деп есептеледі. Басқа дү- 
ниежүзілік діндердегі секілді ислам- 
да да біртұтастық жоқ. Онда суннит- 
тер мен шииттер деп аталатын екі 
бағыт бар. Қазіргі заманғы мүсылман 
әлемінде сунниттер көп басым, ал 
шииттер негізінен екі елде -  Иран 
мен Иракта тарады.

Бұдан мың үш жүз жылдан астам 
бұрын шыққан ислам замандар бо- 
йына өзін ұстанатындардың өмір 
тіршілігінің қай жағын болсын түгел 
анықтап беретін әмбебап қағидалық 
жүйе болып келді. Қоғамдық қарым- 
қатынастар, шаруашылық қарекет, 
неке-жанүя қатынастары, адамдар- 
дың өзара қарым-қатынасы дін қа- 
ғидаларына сәйкестеліп, адамдар 
мен халықтардың тағдырын сол 
заңдар шешіп отырады. Ислам қазір 
де Шығыс халықтарының өмірлік 
салт-санасының өте маңызды бір 
қүрамдас бөлігі болып табылады. 
Көптеген елдердің конституцияла- 
ры оны мемлекеттік дін деп жария-
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лайды, ал саяси партиялар өздерінің 
бағдарламалық құжаттарында мұсыл- 
мандық қағидаларынан айнымайтын- 
дықтарын жиі-жиі жариялап отыра- 
ды.

Үшінші дүниежүзілік дін -  
буддизмнің тараған ауданы геогра- 
фиялық жағынан анағұрлым шек- 
теулі. Оны ұстанушылар непалдық- 
тар, бирмалықтар Үндіқытай, Үндіс- 
тан, Шри-Ланка, Қытай, Моңғолия 
елдерінің дінге сенетін тұрғын- 
дарының біразы. Ресейде буддизмді 
ұстанатындар Бурятияда, Қал- 
мақстанда, Тувада. Буддизмдердің 
жалпы саны шамамен 200 млн адам.

Дүниежүзілік діндерге қоса„ озін- 
дік ерекшеліктері бар ұлттық діндер 
де бар. Мысалы, Үндістанда индуизм, 
Қытайда конфуцийшілдік, Жапония- 
да синтоизм, Израильде иудаизм бар. 
Тропиктік Африканың, Азияның, Ла- 
тын Америкасы мен Австралияның 
жетуі қиын жэне артта қалған аудан- 
дарында негізінен эр алуан рухтарға, 
табиғи объектілерге жэне т.б. табына- 
тын жергілікті діни наным-сенімдер 
элі де бар.

Дін және дүниежүзілік даму. Со- 
нымен, Жер шары халқының ба- 
сым көпшілігі дінге сенеді. Мұның 
мәнісі қазіргі заманның келелі 
проблемаларының ойдағыдай ше- 
шілуі едәуір дәрежеде дінге сенетін- 
дер мен дінге сенбейтіндердің 
бірлігін ныгайтуга байланысты де- 
ген сөз. Біздің күрделі заманымызда

дінбасылары, әсіресе бейбітшілікі і 
сақтау, қарусыздану, айналадағы ор 
таны қорғау туралы мәселелердс 
барған сайын прогресті позициялар 
ұстанып отыр.

Діни мэдениеттің дэстүрлеріп 
эсте де дәріптемей-ақ адамнын, ру- 
хани игіліктері жүйесінде діішіц 
эрқашан ерекше рөл атқарғанын атап 
айтамыз. Адамды адамшылыққа, 
адамгершілікке үндейтін дін ха- 
лықтардың ұлттық сана-сезіміп ор- 
кендетіп, кемелдендіруге, жалны 
адамзаттық игіліктерді қорғауға күш 
салып отырды.

Халықтың қай дінді ұстанатыным 
білу дүние жүзінің жекелегем аіі 
мақтарының экономикалық жэпс 
әлеуметтік географиясының ерекше- 
ліктерін жете ұғынуға жәрдемдесс- 
ді. Мысалы, мұсылман елдерімдо 
шаруашылықтың шошқа өсіру, арақ- 
шарап жасау секілді салалары іс 
жүзінде болмайды (мұның себебі діп 
шошқа етін жеуге, арақ-шарап ішугс 
тыйым салады). Діннің ықпалы ксіі 
де тоқыма өнеркәсібі шыгарап.іп 
маталардың, киім-кешектің гүсіпс 
эсер етеді. Діни дәстүрлер (эсіресс 
ислам дэстүрлері) халықтың о с і і і  

өнуінің рет-тэртібіне, эйелдердің 
жұмыспен қамтылу деңгейіне жопс 
т.б. эсер етеді.

Діндердің географиясы плаис 
таны игерудің, адамзаттың ру.ха 
ни мәдениетінің дамуының күрдсіі 
процестерін бейнелейді.
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2.7. Халықтың әлеуметтік- 
экономикалық қурамы

Халықтың экономикалық құрамы 
гіршілік ету, жұмыспен шұғыл- 
даиуына қатысты топтар бойынша 
түрғындардың бөлінуін көрсетеді. 
1>үл жағдайда ең ірі бөліну -  эко- 
иомикалық белсенді жэне эконо- 
микалық белсенді емес тұрғындарға 
байланысты.

Экономикалық белсенді тұрғын- 
дар Жер шарындағы халықтың жар- 
гысын кұрайды. Дамыған елдерде 
бұл үлес (экономикалық белсенділік 
деңгейі) экономикаға эйелдердің 
кеңінен тартылуы есебінен жоғары, 
ал дамушы елдерде төмен болып са- 
налады.

Мемлекет, эдетте, жұмыссыздар- 
ға жэрдемақы төлеп, оларды қайта 
оқытумен жэне жұмысқа орналас- 
іырумен шұғылданып, бос жұмыс 
орындары туралы ақпараттар жүйесін 
жолға қойып, оларды қолдауға ты- 
рысады. Оның үстіне дамыған ел- 
дердс көптеген жылдар бойына 
жүмыссыздық деңгейі 20-25 %-дан 
асагын аудандар бары белгілі (артта 
қалі ап аграрлық және тоқыраған).

Аграрлық көші-қон түрінде жиі кө- 
ріпегіп жүмыссыздық орын алған көп- 
гоген дамушы елдерде жағдай тіпті 
қиын, жүмыс істегісі келетіндердің 
бэрі дерлік ауыл шаруашылығында. 
Ііірақ гпісті ресурстар (жер, су, 
агроклиматтық) соншалықты аз,

бұның өзі адамның өмір сүруін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 
Жұмыссыздықтың жоғары деңгейі 
жэне аграрлық көші-қон адамдардың 
өздеріне ыңғайлы жұмыс табылатын 
елдер мен аймақтарға баруға тыры- 
сатын қазіргі заманғы көші-қонның 
басты себептерінің бірі.

Экономикалық белсенді тұрғын- 
дардың тіршілік етуінің құралда- 
рының басты көздері еңбекақы, өз 
өнімдерін сатудан түскен табыс, 
кэсіпкерлік табыс немесе жұмыс- 
сыздығы бойынша жәрдемақы болып 
табылады. Экономикалық жағынан 
белсенді емес тұрғындардың бір 
бөлігі де сондай табыстарға ие, мэ- 
селен, эр түрлі жэрдемақылар болуы 
мүмкін (зейнетақы, стипендия, т.б.) 
жэне меншігінен түсетін табыстар 
(оның ішінде банкілік пайыздар да 
бар).

Алайда экономикалық белсенді 
емес тұрғындардың бір бөлігі тір- 
шілік ету қаржысы көздеріне мүлдем 
ие емес (балалар, үй шаруасындағы 
әйелдер, зейнетақы жүйесі дамымаған 
елдердегі жасы келген адамдар) 
жэне олар басқа адамдардың толық 
қарауында, әдетте, туыстарының 
қамқорлығында болады.

Өз жұмыстарының немесе кэсіп- 
терінің типтері бойынша жұмыс 
істейтін адамдар көптеген катего- 
рияларға бөлінеді, олардың бастыла- 
ры мыналар болып саналады:
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• кәсіпкерлер, жалдамалы жұмыс- 
шылар және жеке еңбек қызметімен 
11 іұғылданушылар;

• бір жұмыста қызмет ететін жэне 
скі немесе одан да көп жұмыстары 
барлар (негізгі жэне қосымша 
жұмыстар);

• толық (елдің заңдылықтарына 
сәйкес) жэне толық емес жұмыс 
уақытымен қамтылғандар;

• басымдықта дене еңбегі жэне ой 
еңбегімен шұғылданушылар;

• қол жэне механикаландырылған 
еңбекпен шұғылданушылар.

Жұмыс істейтіндердің салалық 
құрамы -  экономика салалары бо- 
йынша қызметкерлердің бөлінуі 
ерекше мэнге ие. Осы құрам бо- 
йынша қандай да бір аймақтың 
әлеуметтік-экономикалық дамуының 
жалпы деңгейі туралы мейлінше дэл 
бағамдауға болады.

Бұл ретте экономиканың бас- 
тапқы секторы (ауыл жэне орман 
шаруашылығы), қайталама секто- 
ры (өнеркәсіп жэне кұрылыс) және 
үшінші реттік секторы (кең мағынада 
алғанда тұрғындарға қызмет көрсету) 
бөлектенеді.

Қазіргі заманғы әлемде эконо- 
миканың бастапқы секторында қыз- 
меткерлердің шамамен 50 %-ы,
екінші секторда 20 %-дай шамасы, 
ал үшінші секторда 30 %-ы еңбек 
етеді. Қоғамның әлеуметтік-эконо- 
микалық дамуына орай экономи- 
каның бастапқы секторында еңбек

етушілердің үлесі азайып келеді. 
Бірақ дамушы елдердің басым бо- 
лігінде бүгінгі күні де бұл сектор 
басты күйінде қалуда. Сондықтан да 
олардың экономикасын аграрлық деи 
санауға болады. Африканың кейбір 
елдерінде бастапқы сектордың үлесі 
айрықша жоғары -  онда жұмыс 
істеушілердің саны 90 %-ға дсйім 
жетеді. Экономикадағы екінші сек- 
тордың үлесі бастапқыда өседі, со- 
сын оның мэні 50-70 %-ға жеткенііем 
кейін төмендей бастайды.

Қазіргі уақытта қайталама сек- 
тор дамушы елдерде (Корея Респуб- 
ликасы, Мексика, т.б.) жэне дамуы 
жағыңан артта калған елдерде (Бол- 
гария, Молдова, т.б.) әлеуметтік-эко- 
номикалық ілгерілеу жолы бойымша 
көбірек қозғалыс жасауда басты бо- 
лып табылады. Одан эрі даму ретіие 
қарай жұмыспен қамту құрылымыи 
да бірінші орынға үшінші сектор 
шығады. Неғұрлым дамыған елдер 
де қазірдің өзінде қызметкерлердің 
2/3-і сонда қамтылған (АҚШ, Жапо 
ния, Германия, т.б.). Мұндай елдердің 
экономикасы постиндустриялық бо 
лып табылады.

ТМД елдерінде 1990 жылдары тұ.р- 
ғындардың экономикалық құрамы 
елеулі түрде өзгерді. Тұрғындардың 
экономикалық белсенділі к дең) е і і і 
қысқарды,яғнизейнетақы жасыі іда11.і 
көптеген адамдар мен барлық әйелдер 
дерлік жұмыс жасады.
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Қазақстанда 1990-2000 жылдар- 
дың басында еңбек ресурстары да- 
муында мынадай ағымдар орын алды:

1. Экономикалық белсенді тұр- 
ғындар саны секілді еңбек ресурс- 
тары саны да қысқарды (жұмыс іс- 
тейтіндер жэне жұмыссыздар);

2. Экономикада жұмыс істейтін- 
дердің саны қысқарды (2000-2003 
жылдардан басқа уақытта), ғылыми- 
техникалық прогресті айқындайтын 
салалардағы ғылым мен ғылыми 
қызмет көрсетуде жұмыс істейтін- 
дердің үдемелі қысқаруға ұшыраған 
саны айрықша апатты болып табыла- 
ды;

3. 1990 жылдары экономикада 
(шаруашылықта) жұмыс істемейтін 
еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар 
саны күртұлғайды, жұмыссыздықтың 
елеулі деңгейі сақталды. Жасырын 
жұмыссыздық (өндірістегі мэжбүрлі 
толық емес жұмыс) көлемі ауқымды. 
Дамыған елдерде 1999-2000 жылда- 
ры экономикалық белсенді тұрғындар 
қатарында жұмыссыздардың жалпы 
санының үлес салмағы Швейцария- 
да, Норвегияда, Австрияда, Нидер- 
ландыда, АҚШ-та, Жапонияда, Дания- 
да -  3-5 %, Үлыбританияда, Швеция- 
да, Корея Республикасында -  6-8 %, 
Финляндияда, Францияда, Италияда, 
Польшада- 10-12 %;

4. Рыноктық процестердің дамуы- 
мен Қазақстан тұрғындарының жұ- 
мыспен қамтылу құрылымында мы- 
надай өзгерістер орын алды:

• экономиканың мемлекеттік емес 
секторында жұмыс істейтіндердің 
үлесі күрт ұлғайып, мемлекеттік сек- 
торда қысқарды;

• материалдық емес өндіріс са- 
лаларында жұмыс істейтіндер саны 
өсті. Өнеркәсіпте жұмыс істейтіндер 
төмендеп, ғылым мен ғылыми 
қызмет көрсетуде жұмыс істейтіндер 
үлесі жэне саны күрт азайды. 
Рыноктық инфрақұрылым салалары 
мен басқару органдары аппаратында 
жұмыс істейтіндердің өсуін ерекше 
атап көрсетуге болады;

5. 1990 жылдардан бастап Қа- 
зақстанға шетелдерден жұмыс- 
шыларды тартудың кеңейген прак- 
тикасы ірі қалаларда белгілі бір 
дәрежеде жаппай болмағанымен, 
құрылымдық сипатқа ие болса да, 
елдің өзінде жұмыссыздықты жоюға 
жол аша алмайды (беделді, тиімді, 
жоғары ақылы, бірегей шығарма- 
шылық қызмет салаларында жұмыс 
орындарының мейлінше қардарлық 
жағдайында, ауыр жағдайдағы неме- 
се төменгі төлеммен салаларда бос 
орындар бар);

6. Рыноктық экономика эзірге Қа- 
зақстандағы әйелдердің жұмыспен 
қамтылуына қосымша жағымсыз 
ықпалын тигізді.

Гендерлік зерттеулер мәліметтері 
бойынша, қазір Қазақстанда эйел- 
дердің жұмыспен қамтылу деңгейі 
күрт төмендеу ахуалы өрістеуде. 
Әйелдер мұнда мемлекеттік жэне
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коммерциялық басқару саласын- 
да жоғары қызметтерге оншалықты 
қол жеткізе қойған жоқ. Мәселеп, 
мемлекеттік қызмет саласында олар- 
дың мөлшері 5,7 %-ға ғана жетті. Ірі 
компаниялардың өзінде иелері мен 
басқарушылары арасында барлығы 
бірнеше әйел ғана бар.

Көпшілік жағдайда эйелдер 
нқысы аздау лауазымдарда, бәрінен 
бұрын бюджеттік ұйымдарда еңбек 
стеді. Жұмыс істеушілердің эр түрлі 
жыныстық құрылымымен іс жүзінде 
скі сектор қалыптасты:

• біріншісінде, лауазымды өсуге 
үлкен мүмкіндікпен және неғұрлым 
жоғары айлықпен, мүнда ер адам- 
дар айқын басымдылықта тұрады, 
бұлар негізінен мемлекеттік емес 
сектордагы ұйымдар;

• екінші секторда еңбекақы мөл- 
шері едэуір төмен, тұрақтылық аз 
сақталады, тапсырылған іс жауап- 
кершілігі төменгі дэрежеде, негізінен 
мұнда эйелдер басымдықта болады.

1970-1990 жылдары әлемде бір- 
неше жүз министр-әйелдер, 10 эйел 
премьер-министр, мысалы, Исландия- 
да мемлекет басшылығына екі әйел 
кандидатураларын ұсынды. Англия- 
да эрбір бесінші дипломат -  әйел, 
Францияда -  эрбір жетінші болып 
есептеледі. Қазақстан бұл жағынан 
артта қалып келеді, яғни эйелдердің 
өз қабілеттерін ашуы үшін элі нақты 
жағдайлар туындаған жоқ.

Қазіргі қоғамда эр түрлі тұрғыдам 
қарағанда (оның ішінде экономнка 
лық та бар) халықтың саны емес, 
сапасы неғұрлым маңызды орып 
атқарады. Тұрғындар сапасыныц пс 
гізгі көрсеткіштерінің бірі -  білім 
деңгейі. Ол сондай-ақ көптеіеи 
әлеуметтік-демографиялық процес 
терге эсерін тигізеді. Мэселен, неғүр- 
лым жоғары білім деңгейі бар адам- 
дар соғүрлым жоғары табысқа ис бо- 
лып, тіршіліктің орташа ұзақтыгыиа 
ие болады, ал төменгі білімділер 
отбасының орташа мөлшерімен сом 
дай туу деңгейін иеленеді. Білім гу- 
ралы ақпараттарды арнайы зерггеу- 
лер мен халық санағы береді.

Білім деңгейінің бұрынғы зері 
теулерінде, тұрғындардың сауат 
тылығын анықтаумен ғана жиі 
шектелді. Бұл ретте «сауаттылық» 
ұғымын тұжырымдауға көп порсс 
қатысты. 1920 жылғы КСРО-дагы 
халық санағы кезінде қандай да бір 
мэтінді жазуға қабілетті адампыц 
бэрі жаза алады деп түсінілді, ал 
1926 жылы өз аты-жөнін жаза ала 
тындар сауатты деп ұғынылды. 
Сауаттылықты қай жастан бастап 
анықтауға болатындығы да гүсі 
ніксіз болып, кез келген жағдайда 
сауаттылық шекарасы беймэлім күіі 
де қалды.

Бүгінгі күні дамыған елдерде 
барлық ересек тұрғындар сауаггы 
деп танылады, ал дамушы елдерде 
ересек адамдардың 20-30 %-ы сауат
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сыз (Африка елдерінде, Сахараның 
оңтүстігінде 50 %-дан астам). Білім 
деңгейі көбінесе тиісті оқу орнын 
аяқтау нәтижесінде анықталады. Мә- 
селен, елімізде білімнің мынадай 
деңгейлері бар:

1) Жоғары;
2) Аяқталмаған жоғары;
3) Орта-арнаулы;
4) Жалпы орта;
5) Толық емес орта;
6) Бастауыш;
7) Бастауыш білімсіз.
Тұрғындардың білімділік қүра-

мы -  бұл білім деңгейіне сәйкес топ- 
тар бойынша тұрғындардың бөлінуі. 
Әдетте ол ересек тұрғындар үшін 
ғана, яғни 15 жастан асқан адам- 
дар үшін есептеледі. Уақыт өте келе 
неғұрлым жоғары білім деңгейі бар 
адамдардың үлесі ұлғайып, төменгі 
білімділер қысқарады.

Бірақ эр елдерде білімнің бірдей 
деңгейі, түрлі ұғымдары берілуі 
мүмкін. Мәселен, Ресейде жоғары 
білім алу үшін әдетте 5 жыл оқу ке- 
рек. Ал көптеген дамыған елдерде 4 жыл 
(бакалавр) немесе 6 жыл (магис- 
ғратура). Мұндай айырмашылықтар 
білім берудің басқа деңгейлерінде де 
көрінеді. Сондықтан білім деңгейін 
анықтау үшін білім берудің орташа 
жылдық санын көрсеткіш ретінде 
жиі пайдаланады.

Көптеген дамыған елдерде бұл 
көрсеткіштің мэні 15 жылдан асты, 
дамушы елдердің басым көпшілігінде

бір мезгілде тұрғындардың көпші- 
лігіне білім беру мерзімі 3-4 жыл 
құрайды, бұл Қазақстандағы баста- 
уыш білімге сәйкес келеді.

Тұрғындардың әлеуметтік құра- 
мы -  әлеуметтік топтар бойынша 
бөліну. Белгілі бір мағынада алғанда 
әлеуметтік құрам нәтиже беруші бо- 
лып табылады, өйткені халықтың 
топтарын жынысы, жасы, некелік 
жағдайы, этникалық қатыстылығы, 
т.б. бойынша бөлуге болады.

Көбінесе, әлеуметтік топтар білім 
деңгейі мен қоғамның экономикалық 
жүйесіндегі адамдардың орны бо- 
йынша бөлінеді, бірақ мұндай тар 
мағынада әлеуметтік құрам кез келген 
халықтың маңызды ерекшеліктерінің 
бірі болып табылады.

КСРО-да әлеуметтік құрам ре- 
тінде қоғамның таптарға, яғни мен- 
шік қатынасына қарай өндіріс кұ- 
ралдарына бөлінетін үлкен әлеу- 
меттік топтарға бөлінуі ретінде 
ұғынылып, мынадай әлеуметтік топ- 
тар болды:

• жұмысшы табы, яғни мемлекет- 
тік кәсіпорындардағы жалдамалы 
жұмысшылар;

• жалпы халықтық жерді ұжым- 
дық пайдаланушы ұжымшар (колхоз) 
шаруашылығы;

• дара-шаруалар жэне жеке еңбек 
қызметімен шұғылданушылар;

• буржуазия -  жалдамалы еңбекті 
пайдаланушылар, оның ішінде ша- 
руа-кулактар;
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• арасында білім деңгейі бойын- 
іна (жоғары) бөлінетін инттелиген- 
ңия қызметкерлері.

1989 жылғы соңғы кеңестік ха- 
иық санағы мәліметтері бойынша 
іүрғындардың әлеуметтік ісұрамы 
мынадай түрде көрінді: 58,8 % -  жұ- 
мысшылар, 29,3 % -  қызметкерлер,
11,7 % -  ауыл шаруашылығымен ай- 
налысушылар, 0,2 % -  жеке еңбек 
қызметімен шұғылданушылар.

Қазіргі уақытта қоғамның элеу- 
мсттік құрылымы теориясы элі жа- 
сала қойған жоқ. Дегенмен, элемнің 
ісоптеген дамыған елдерінде осыған 
үқсас мынадай элеуметтік топтарды 
атап өтуге болады:

• экімшілік элита, жоғары мемле- 
іссттік қызметкерлер;

• білікті жэне біліктілігі жоқ жұ- 
мысшылар, сондай-ақ өз кәсіпор- 
пының акциясын иеленген жэне ие- 
ленбеген жұмысшылар болып бөлі- 
иетін жұмысшы табы;

• араларында ірі, орташа жэне 
үсақ кәсіпкерлер деп бөлуге болатын 
барлық түрдегі кәсіпкерлер;

• кәсіби белгілері бойынша дэ- 
рігерлер, оқытушылар, кәсіби эске- 
рилер, т.б. деп бөлуге болатын интел- 
лигенция;

• фермерлер жэне ұжымдық ша- 
руашылықтың қызметкерлері болып 
бөлінетін шаруа қожалығы;

• жеке еңбекпен шұғылданушылар;
• жэрдемақының есебінен өмір сү- 

ретін тұргындар -  зейнеткерлер, жұ- 
мыссыздар, т.б.;

• тұрғындардың маргиналды тон- 
тары -  тұрақты мекенжайы жоқ адам- 
дар және қылмыстық іске қатысуіиы 
элементтер, т.б.

Қазір Қазақстанда бұл әлеуметтік 
топтардың нақты сандық бағалануы 
жоқ, бірақ ең тұрғындардың басым 
көпшілігі -  жұмысшылар мен интел- 
лигенция өкілдері.

Дамыған елдерде қоғамның жо- 
ғары топтары (экімшілік элита, ірі 
кәсіпкерлер) жэне төменгі қабаты 
(маргиналдар, біліктілігі жоқ жұмыс- 
шылар, жұмыссыздар) барлық түр- 
ғындардың 10 %-дан төмен көрссі 
кішті құрайды.

Ал қоғамның басым бөлігі қал- 
ғандарына -  орташа топқа («орта 
тап») кіреді, олардың арасындағы тір- 
шілік салты мен деңгейіндегі дис1и|)с- 
ренциация салыстырмалы түрдс 
онша көп емес, бұл қоғамның жалпы 
әлеуметтік-экономикалық дамуы і іа 
қолайлы жағдай тудырып, әлеуметтік 
құрылымға ауқымды тұрақтылықгы 
қамтамасыз етеді.

Дамушы елдерде қоғамның ісоіі 
санды төменгі қабаттары мен элита 
арасында ауқымды элеумегтііс жэ- 
не экономикалық айырмашылы қта р 
жиі кездеседі, ал орта тагі онша кон 
емес. Нэтижесінде элеуметтік қаіі 
шылықтар мүмкіндігі жоғары да, 
ал қоғамдық даму тоқтауымен жэнс 
кейін шегінумен түрлі деңгейдс 
жүреді.
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САПАСЫ

3.1. Халықтың үдайы өсу 
үғымы

Халықтың ұдайы өсуі (табиғи 
қозғалысы) -  табиғи қозғалысы, яғни 
оның өсуін немесе азаюын сипаттай- 
тын туу жэне өлім-жітім процестері 
нэтижесінде оның тұрақты жаңару 
процесі.

Халықтың табиғи қозғалысын тал- 
дау көбінесе барлық халықтардың не- 
месе оның жекелеген топтарындағы 
туу жиілігі, яғни бала туу процесі- 
нен басталады. Оны эр түрлі көрсет- 
кіштер көмегімен өлшейді. Олардың 
арасында халықтың 1000 адамына шақ- 
қандағы жаңа туған нәрестелердің 
жалпы коэффициенті неғұрлым кең 
таралған; оны мыңдық үлеспен не- 
месе промильмен (°/00) есептейді. 
Мысалы, егер бала туудың жалпы 
коэффициенті 15 °/00-ге тең болса, бұл 
мың адамға орташа алғанда 15 бала 
туатындығын білдіреді.

Демографтар бала тууының жал- 
пы коэффициентінің көрсеткіші ха- 
лықтың ұдайы өсуінің көрінісін көп

ретте бұрмалайтын елеулі кемші- 
ліктерге ие деп санайды. Сондықтан 
бұдан да басқа көптеген жалпы, жеке 
жэне жас бойынша коэффициенттер- 
ді пайдаланады.

Бұл ұрпақтардың орын басу 
көрсеткіші мен өлім-жітімді есеп- 
темейтін брутто-коэффициент (не- 
месе жалпы). Оны эрбір жыныста- 
ғы халықтар үшін жеке есептейді. 
Алайда дүниеге келген қыздардың 
бэрі бірдей өз аналарының жасына 
дейін өмір сүре бермейді, яғни жаңа 
ұрпақ құруға қатыспайды. Нақ осы- 
ны нетто-коэффициент (немесе таза) 
есептейді, ол брутто-коэффициент- 
тен аз болып келеді. Бір әйелдің ту- 
уын көрсететін, барлық өнім беретін 
кезеңде өмір сүрген туудың жиынтық 
коэффициенті де кең қолданылады. 
Ол өнімділік (өнім беру) кезеңі неме- 
се эйелдің фертильді (латын тілінен 
аударғанда /егіііи -  жемісті) циклінің 
ұзақтығымен тығыз байланысты.

Ғалымдар биологиялық түр ре- 
тіндегі адамның өнім берушілігі 
әйелдің бүкіл бала туу кезеңінде 10-
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12 жылы тіршілік әкеле алады деп 
есептейді (әдетте 15-49 жасқа дейін).

Бала туу факторлары туралы өте 
маңызды мәселені көптеген отандық 
жэне шетелдік демографтар зерттеді. 
< Ілардың көзқарастарында толық 
бірлік болмаса да, олардың барлығы 
бала тууға әсер ететін факторларды 
бірнеше топқа біріктіруге болады де- 
тен тужырымға тоқталады.

Біріншіден, бұл табиғи-биоло- 
тиялық факторлар. Мэселен, ыстық 
жэне салқын климатты елдердегі 
жыныстық пісіп-жетілудің эр түрлі 
уақыты (бұл эйелдердің фертильді 
ңиклінің ұзактығын ұлғайтады неме- 
се қысқартады).

Екіншіден, демографиялық фак- 
торлар. Оған жыныстардың не про- 
порционалды не елеулі деформа- 
ңияланған бірінің үлкен басымды- 
тымен ерекшеленетін халықтың жы- 
иыстық құрылымы жатады. Бала 
гуу коэффициентіне халықтың жас 
бойынша қүрылымы одан да көбі- 
рек әсер етеді: онда жас буындардың 
үлесі көбірек болған сайын қоғамның 
демографиялық әлеуеті жоғарылай 
түсетіні түсінікті. Керісінше, халық- 
гың «қартаюы» көбірек көрінген 
сайын, демографиялық элеует те 
гөмендеуі мүмкін.

Сондай-ақ бала туу коэффициенті 
балалар өлім-жітім көрсеткіштеріне 
гікелей тэуелділікте болатындығын 
дәлелді түрде айтуға болады. Отба- 
сылар балаларды жүмысшы ретінде

қажет ететін артта қалған елдерде 
ата-аналар әдетте «артық» балаларды 
олардың арасындағы қашып қүты- 
луға болмайтын шығындардың бел- 
гілі өтемақысы ретінде жүргізеді.

Үшіншіден, халықгың өсіп-өнуііі- 
дегі шешуші рөл атқаратын әлеу- 
меттік-экономикалық, мәдени жэне 
психологиялық факторлар. Оның 
қатарына әдетте адамдардың тірші- 
лік етуінің орташа үзақтығының 
ұлғаюына жэне одан туындайтыи 
демографиялық салдарларға сэйкес 
тиісінше халықтың «қартаюыиа» 
жағдай тудыратын тұрмыстың жалпы 
деңгейін жатқызады.

Осыған байланысты ұзаққа со 
зылғайг элеуметтік-экономикалық 

■ дағдарыстар кезеңінде эдетте бала 
туу процесінің күрт төмен түсіи 
кететіндігін байқауға болады. Бүл 
реттегі мысал ретінде 1929-1933 жж. 
АҚШ-тағы ¥лы депрессиялық кезең, 
1990 жж. Ресейдің әлеуметтік-эко- 
номикалық дағдарыс жағдайларыи 
алуға болады.

Бала туу коэффициенті ылги 
дерлік әйелдердің білім алуға мүм 
кіндігі болғанда төмендеп, ал ол 
мүмкіндіктен айырылған кезде ко- 
теріліп отырады. Білім алу олардың 
алдында отбасынан гыс жұмысқа 
орналасудың мейлінше ауқымды 
мүмкіндіктерін ашатыны табиғи иор 
се.

Тұрмыс жағдайының жогары 
деңгейі білім алу мен балалар
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ды тэрбиелеудің жоғары құнын да 
білдіреді. Міндетті орта білім алу 
қалыптасқан экономикалық дамыған 
елдерде балалар еңбегіне заңмен 
тыйым салыиған, балалардың «ба- 
ғасы» енді биік екені соншалық, ол 
бала тууы коэффициентінің төмен- 
деуіне эсерін тигізуде. Бала туу 
динамикасына эсер ететін элеу- 
меттік-экономикалық факторлар қа- 
тарына қалаға көшу деңгейін жат- 
қызу да қалыптасқан. Балалары 
ауыл шаруашылығы жұмыстарына, 
отын дайындауға, көптеген үй ша- 
руасын атқаруға көмектесетін ауыл 
тұрғындарына қарағанда, қала түр- 
ғындары арасында бала тууы төмен 
екендігі бұрыннан белгілі болды; 
кейбір бағалаулар бойынша, халық- 
тың бұл категорияларының бала 
туу айырмашылығы шамамен 1/3 
мөлшерді құрайды.

Бала туушылығына некеге тұ- 
рушылық, ажырасушылық жэне от- 
басылық жағдай белгілі бір әсерін 
тигізеді. Бұл факторлар өз-өзінен 
демографиялық санатқа жақыны- 
рақ қатысты, бірақ іс жүзінде демог- 
рафиялық жэне әлеуметтік-эконо- 
микалық факторлар тоғысында тұр- 
ғандай көрінеді.

Мұсылман елдері үшін тэн болып 
келетін көп балалылық дәстүрінің 
некеге тұру, ажырасушылық жэне 
отбасылық кұрылымға көрсететін 
ықпалын, сондай-ақ индуизмдегі 
екінші некеге тиым салу, т.б. мысал-

дарын еске түсірсек те жеткілікті. 
Көптеген елдерде жыныстық жетілу, 
көбінесе некеге отырушының әлеу- 
меттік-психологиялық есею, сондай- 
ақ салт-дәстүрлер, т.б. санатқа алы- 
нып заңдылықтар белгіленген некеге 
отыру жасына да қатысты болады.

Салыстырмалы түрде алғанда 
кешегі уақытқа дейін мұндай жас 
әдетте төмен болып келді, бұл әсі- 
ресе эйелдерге қатысты еді. Ша- 
риғат заңдарына сәйкес мұсылман 
елдерінде ол 9 жастан, ал католик- 
терде әйелдер үшін 12 жастан, ал 
ерлер үшін 14 жастан басталды. 
Одан эрі өркениеттің дамуына қарай 
барлық елдерде дерлік бұл жас 
елеулі түрде көтерілді. Алайда 1980 
жылдардың өзінде әйелдер үшін не- 
кеге отырудың заңмен белгіленген ең 
төменгі жасы кейбір католиктік ел- 
дерде (Испания, Перу, Эквадор, Гон- 
дурас) 12 жас деңгейінде қалды, Ла- 
тын Америкасының басқа елдерінің 
көпшілігінде 14 жас, ал мұсылмандық 
Нигерияда 9 жас болып белгіленді. 
Өз ретіндегі антипод-елдер ретінде 
Еуропаның протестант елдері алға 
шыға алады, мұнда заң әйелдерге 18 
жастан ғана, ал ерлерге 20 жастан не- 
кеге отыруға рұқсат береді.

Мемлекеттердің көпшілігінде не- 
кеге отырудың нақты жасы заңды 
түрде рұқсат етілгеннен әлдеқайда 
жоғары екендігін есте ұстауымыз ке- 
рек.
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Халықтың өсіп-өнуінің екінші 
кұрамдас бірыңғай процесі -  өлім- 
жітім. Оны да өлім-жітімнің жал- 
пы коэффициенті, яғни мыңдық 
үлеспен есептелетін (промилл) ха- 
лықтың 1000 адамына өлім саны 
арқылы анықтайды. Сондықтан 
оның коэффициентіне әсер ететін 
өлім-жітім факторлары табиғи-кли- 
маттық, генетикалық, әлеуметтік- 
экономикалық, мэдени, саяси, т.б. 
Кейде оларды бірінші кезекте адам 
ағзасының қартаюымен шарттас- 
тырылған эндогенді жэне қоршаған 
ортаның сыртқы әсерімен байланыс- 
ты экзогенді деп бөледі.

Мыңдаған жылдар бойы бала 
туудың дәстүрлі жоғары дёңгейі 
сақталуында нақты өлім-жітім ха- 
лықтың өсіп-өнуінің басты реттеу- 
шісі болды. Ашаршылық, жүқпалы 
індеттер, үдайы болып түратын со- 
ғыстар халыққа ең жоғарғы бала туу 
процесін басып тастайтын елеулі 
зиян әкелді.

Соғыстар аяқталғаннан кейін бала 
тууының беби-бум деп аталатын 
(ағылшын тілінен аударғанда -  туу 
тасқыны) толқынды орнын толты- 
рарлықтай ұлғаюы болып түрды, 
бірақ бүл әскери шығындардың са- 
лыстырмалы түрде алғанда шағын 
ғана орнын толтыра алатын еді.

XX ғасырдың екінші жарты- 
сында өлім-жітімнің жалпы коэф- 
фициентінің төмендеуіне мейлінше

есепті ағымы байқалды. Ол біріппіі 
кезекте мыналар арқылы туындады:

• медициналық қызмет көрсеі у 
дің жетілдірілуімен;

• адамдардың жеке бас гигиеші- 
сы, сондай-ақ тіршіліктің жалпы са 
нитарлық-гигиеналық жағдайлары - 
ның жақсаруы нәтижесінде эіш 
демиялықжэне инфекциялық сырқат- 
тардың қысқаруымен;

• азық-түлік өнімдері өндірісінің 
дамуымен, оның тиімді бөлінісі пэ- 
тижесінде тамақтану жағдайлары- 
ның жақсаруымен;

• адамдардың эл-ауқаты мен тір 
шілік деңгейінің көтерілуінің жалш.і 
ағымдарымен.

Соған қарамастан, өлім-жі і імиің 
көптеген дэстүрлі себептері осы 
күндерде де жалғастығын табу- 
да. Бүл -  оқшауланған соғыстар, эр 
түрлі ыңғайдағы революциялық ка 
таклизмдер (1958-1960 жылдардаі ы 
Қытайдағы бір ғана «үлкен дүр- 
белеңнің» өзі 30 млн шамасындагы 
басы артық өлім-жітімді тудырды), 
сондай-ақ СПИД секілді қауіит і 
сырқаттар.

Көптеген зерттеушілер эр түрлі 
лаңкестік актілер мен қылмысгык 
жағдайлардың шиеленісуі гіэтп- 
жесінде күш көрсету себептері бо 
йынша өлім-жітімнің абсолюгм 
жэне салыстырмалы түрдегі осуіи 
өздерінің еңбектерінде ерекшс атаи 
көрсетеді. Өндірістік жарақаг алу- 
шылық, техногендік және баска
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гүрлі апаттар, өзіне-өзі қол жұмсауға 
қатысты өлім-жітім де өсе түсті.

Бала тууы мен өлім-жітімнің көр- 
сеткіштері халықтың өсіп-өнуін не- 
ғүрлым жалпы түрде сипаттайтын 
табиғи өсуді есептеу үшін негіз бо- 
лып табылады. Халықтың табиғи 
өсуінің жалпы коэффициенті туу 
мен өлім-жітім коэффициенттерінің 
айырмашылығын ұсынады жэне со- 
нымен бірге оны промиль арқылы 
білдіреді.

Нақты табиғи өсім халықтың 
үш негізгі әртүрлілікке ие өсіп-өнуі 
режимін неғүрлым толығырақ бей- 
нелейді.

Біріншіден, бұл -  халықтың тұ- 
рақты және қалыпты өсуін қамта- 
масыз ететін, туудың өлімге қара- 
ғанда тұрақты өсуі сәйкес келетін 
іұрғындардың қарқынды өсіп-өнуі.

Екіншіден, бұл -  бала тууы мен 
өлім-жітім халықтың өсімін қамта- 
масыз ете алмайтындай, соның сал- 
дарынан бір ұрпақты екіншісінің 
жай ғана ауыстыруы орын алатын, 
халықтың жай өсіп-өнуі.

Үшіншіден, өлім-жітім коэффи- 
ңиенті туу коэффициентінен асып 
кететін жэне туған балалар ата- 
аналардың буынын сандық орын 
алмастыру үшін туған балалардың 
жетіспейтіндігі, тұрғындардың азаю 
процесі.

Халықтың өсіп-өнуінің осы үш- 
гүрлілігі режимі арасындағы ше- 
каралық межені анықтау үшін

көбінесе эйелдердің өсіп-өнуі нетто- 
коэффициенті мен туудың жиынтық 
коэффициенті көрсеткіштері пайда- 
ланылады.

Егер нетто-коэффициент 1 -ден 
артық болса, бұл әйел-аналардың 
қазіргі буынын ауыстыруға олардың 
қыздарының көп саны келіп, ха- 
лықтың өсіп-өнуі ұлғайғандығын 
білдіреді. Егер ол 1-ден аз болса, 
уақыт өте келе туу саны өлім-жітім 
шығындарын толығымен жаба ал- 
майды жэне халық саны азая бастай- 
Д Ы .

Туудың жиынтық коэффициентін 
пайдаланғанда жай өсіп-өну, яғни 
балалар мен аналардың буынының 
сандық тепе-теңдігі үшін ол шамамен 
2,150-ге тең болуы керектігін есептеу 
керек.

Халықтың өсіп-өнуінің үш режимі 
арасында қазіргі заманда да көрініп 
отырған ауыспалы режимдердің эр 
түрінің көріністері бар екендігі анық.

3.2. Халықтың өсіп-өнуінің 
тарихи типтері және 

демографиялық өтпелілік 
теориясы

Адамзат өркениетінің дамуына қа- 
рай халықтың өсіп-өнуінің сипаты 
да түр жағынан өзгеруі толығынан 
табиғи нәрсе. «Ақыл-ой адамының» 
тіршілік етуінің мыңдаған жылда- 
ры ішінде адамзат қоғамы дамудың
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үш негізгі кезеңін -  экономиканы 
мсцгерген кезең, аграрлық экономи- 
ка кезеңі жэне индустриалды эконо- 
мика кезеңін бастан өткергендіктен, 
демографияда халықтың өсіп-өнуінің 
соған сэйкес келетін үш тарихи типін 
бөлектеп қарау қабылданған:

1) архетип;
2) дәстүрлі тип;
3) қазіргі заманғы тип.
Халықтың өсіп-өнуінің архетипі

игеріліп жатқан экономика (алым, 
аңшылық, балықшылық), бұл кезде 
адамның табиғатқа мейлінше күшті 
гэуелділігі жағдайы орын алған еді, 
бірдейшілікте үстемдік етіп тұрған 
адамзат түрінің бастагіқы тарихының 
бірнеше ондаған мың жылдығын 
қамтыды. Жер шары тұрғындары 
үшін бұл кезеңге өте шағын сан мен 
өсімнің мейлінше төменгі қарқыны 
тэн болды.

Халықтың өсіп-өнуінің дэстүрлі 
типі Жер бетінде бірнеше мыңдаған 
жылдар ішінде тіршілік етті және 
аграрлық экономиканың іс жүзінде- 
гі бөлінусіз үстемдігіне сәйкес келді. 
Бұл типтің басты ерекшелігі физио- 
логиялық ең жоғары шекке жақын 
туудың өте жоғары көрсеткіші (40- 
50 °/00) жэне нэтижесінде халықтың 
төменгі табиғи өсіміне әкеле оты- 
рып, өлім-жітімнің өте жоғарғы 
көрсеткіштері болды. Демографтар 
өсіп-өнудің дәстүрлі типінде оның 
басты реттеушісі жоғары туу қар-

қынына ынталандырған өлім-жігім 
болды деп есептейді.

Егер ата-аналар айталық, үш- 
төрт балалы болғысы келсе, олардың 
отбасында ең кемі екі-үш есе көп 
бала дүниеге келуі тиіс еді. Демог 
рафиялық процестердің мұндаіі 
қарқынымен дүние жүзінің халқы оте 
баяу өсуді жалғастыра берді.

Аграрлықтан индустриалдық эко- 
номикаға көшуімен есте қалған қо 
ғамның өндіргіш күштерінің да 
муындағы өзгерістер Еуропада 
ХУІІІ-ХІХ ғасырлардағы өнеркэ- 
сіптік төңкерістер кезінде басгал 
ды, ал XX ғасырда күллі элемді 
дерлік қамтыды. Уақыттың нақ осы 
кезеңінде халықтың өсуінің дэсгүрлі 
типі қазіргі заманғы типке ауыса бас 
тады.

Адамның табиғатқа тәуелділігі 
нің азаюы, денсаулық сақтау мсп 
медицинаның табыстары, тіршілік 
жағдайының жалпы көтерілуі олім- 
жітім көрсеткіштерінің елеулі то- 
мендеуіне жэне өмір сүрудің орга 
ша ұзақтығының ұлғаюына экелді, 
бұл табиғи өсімнің ауқымды өсуіи 
ала келді (жоғары туу көрсеткіші 
сақталғанда).

Халықтың өсіп-өнуінің қазіргі 
заманғы типінің маңызы ретіпде 
отбасылық таңдаудың еркіндігіи 
қамтамасыз ететін демографиялі.іқ 
қатынастардың ауқымды белсенділі 
гі мен икемділігін де айтуға бола 
ды. Сонымен бір мезгілде үдііііі.і
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өсіп-өну процесін басқарушылық, 
үнемділік күрт көтерілді. Бұл типтің 
өсіп-өнудің тиімді типі деп аталынуы 
кездейсоқтық емес.

Барлық осы күрделі жэне көп 
жоспарлы демографиялық процес- 
тер терең ғылыми зерттеулер мен 
түжырымдамалар жасауды талап 
етті. Халықтың өсіп-өнуінде түбірлі 
өзгерістерді белгілеу үшін қолданыла 
бастаған демографиялық революция- 
лар мен демографиялық өтпелілік ту- 
ралы үғым осылай пайда болды.

Олардың біріншісін ғылыми ай- 
налымға 1934 жылы француз демо- 
графы Адольф Ландри, екіншісін -  
1950 жылы американдық демо- 
граф Фрэнк Ноутстайн енгізді. 
Ресейлік демографтар А.Я. Бояр- 
ский, Б.Ц. Урланис, Д.И. Вален- 
тей, Э.А. Араб-оглы, А.Я. Кваша, 
А.Г. Вишневский, т.б. еңбектерінде 
бүл екі ұғым да не эр түрлі мэнде 
қарастырылады, не демографиялық 
революция демографиялық өтпелі- 
ліктің шарықтау шегі ретінде түжы- 
рымдалады.

Адамзат тарихында мынадай үш 
демографиялық революциялар ту- 
ралы айтады: неолиттік, ХУІИ-ХІХ 
гасырлардағы революциялар жэне 
XX ғасырдың екінші жартысындағы 
революциялар. Олардың әрқайсысы 
халықтың өсіп-өнуінің жаңа тарихи 
типіне өтуді білдіреді.

Халықтың өсіп-өнуі типтерінің 
мүндай алмасуын ғылыми пайым-

дау басты міндеті халықтың туу, өлуі 
жэне табиғи өсуі өзгерістерінің 
бірізділігі мен сипатын түсіндіруде, 
олардың ұзақ мерзімді ағымдарын 
анықтауда тұжырымдалатын де- 
мографиялық өтпелілік теориясы- 
ның туындауына алып келді. Көп- 
теген ғалымдар жасаған мүндай 
демографиялық өтпеліліктің жал- 
пы схемасы оның төрт бірізділік 
кезеңдерін белгілейді.

Бірінші кезең өсіп-өнудің дәс- 
түрлі типінің аяқтаушы кезеңіне 
қатысты. Оған туу мен өлім-жітімнің 
жоғарылығы, төменгі табиғи өсім 
тэн. Демографиялық өтпеліліктің 
бастауында бүл сатыдан әлем хал- 
қының басым бөлігі өтті. Бірақ 
қазір ол тропикалық ормандарда 
мекендейтін ең артта қалған тайпа- 
ларды қоспағанда, еш жерде дерлік 
кездеспейді.

Екінші кезең ең үлкен демог- 
рафиялық динамикалықпен ерекше- 
ленеді. Ол бэрінен бүрын, өлім-жі- 
тімнің күрт қысқаруымен көрініс та- 
бады. Бірақ бала тууы (азаюы әдетте 
бір-екі буынға кешігетін) бұл ретте 
дәстүрлі жоғары күйде қала береді, 
ал егер төмендесе, онда да елеулі 
емес. Соның нэтижесінде іс жүзінде 
халықтың табиғи өсуін анықтайтын 
туу мен өлім-жітім көрсеткіштері 
арасындағы «қиғаштық» күрт үл- 
ғаяды және халық санының жедел 
өсу себебіне айналады. Еуро- 
па XIX ғасырдың өзінде бастан
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өткерген жэне Азия, Африка жэне Ла- 
тын Америкасы елдерінің көпшілігі 
үшін XX ғасырдың ортасында бас- 
галған демографиялық жарылыс 
деп аталатынның демографиялық 
өтпелі кезеңнің нақ осы сатысында 
өтетіндігінің себебі осында.

Үшінші кезең бірте-бірте салыс- 
тырмалы төменгі деңгейде тұрақ- 
талатын өлім-жітімнің одан эрі 
төмендеуімен сипатталады. Бүл 
ретте бала тууы төмендейді, демек, 
олардың арасындағы «қиғаштық» 
бірте-бірте қысқаруды бастайды. 
Нәтижесінде үшінші кезеңде қазір 
көптеген экономикасы дамыған ел- 
дер үшін тэн болып отырған халық- 
тың әлсіз кеңейтілген өсіп-өнуі 
басымдыққа айналады.

Төртінші кезең халық санын 
түрақіандыруға әкелетін жай өсіп- 
өнуі басымдыққа ие болуды бастай- 
тын түрде бала туу мен өлім-жітім 
көрсеткіштері теңестірілген кезде 
туындайды. Жақын уақытқа дейін 
салыстырмалы түрде бүл кезеңді 
таяу маңда бола қоймайтын болжам 
ретінде ғана қарастыру тән еді.

Қоғам дамуы индустриялықтан 
постиндустриялық сатысына өтуі 
жүріп жатқан қазіргі шақ халықтың 
өсіп-өнуінің қандай да бір сапалы 
түрдегі басқа типінің қалыптасуын 
білдіре алмайтынын айта кетуге бо- 
лады.

Халықтың өсіп-өнуі мен демог- 
рафиялық өтпелілігінің жалпы

мәселелерін қарау әлем халқыпып 
сандық динамикасын ұғынуға мүм 
кіндік береді. Негізгі аумағымда ол 
өсіп-өнудің тарихи типтеріпе жэіп- 
демографиялық өтпеліліктің ксзсң 
деріне сэйкес келеді.

Архетиптегі өсіп-өну тіршілігіпің 
ескі уақытындағы Жер шары хал 
қының саны туралы шамалап қаиа 
айтуға болады. Ғалымдар неолптгің 
басталуына (біздің дэуірімізге дсіііи 
гі 7-8 мың жылдар) біздің іалам 
шарымызда барлығы 10 мли түрі ым 
болды, ал халықтың өсу қарқыиы 
мыңжылдық ішінде халықтың 
10-20 %-ын ғана қүрады деи бол 
жамдайды. Соған сәйкес халықтыи 
тығыздығы да (сол кездегі ойкумси 
мөлшері есебімен) мейлінше аз бол 
ды: 100 шаршы шақырымға 8 10 
адамнан келді, өмір сүрудің орташл 
ұзақтығы 20 жастан аспады.

Неолиттік революциядап ксііім 
халықтың көбеюі елеулі түрде жс 
делдеді жэне біздің дэуірімізгс дс 
йінгі 2000 жылы оның сапы б() 
млн-ға дейін жетті, эр түрлі дсрск 
көздері бойынша біздің дәуірімічдің 
басталуына 200-250 млн адамгл 
дейін жетті деген мәлімегтср бар. 
Оның үстіне оның орташа жылдык 
өсімі небэрі 0,1 %-ды құрады. Бічдім 
дэуіріміздің бірінші мыңжылдыгы 
бойында халықтардың Ұлы коіиімси, 
ашаршылық жэне жұқпалы аурулар, 
ұдайы болып түрған соғыс гар салда 
рынан әлем халқының саны барі...... .
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баяу қарқынмен өсуді жалғастыра 
берді. 1000 жылы ол 300 млн адамға 
ғана жетуі мүмкін. 1000-1500 жыл- 
дары жағдай біршама өзгерді, осы 
кезеңде адамдардың аштық, жүқпалы 
ауру, тырысқақ, шешек мерзімді 
«індеті» жалғасын тауып түрды.

Сөйтіп, 1200-1300 жылдары Жер 
шары халқы мүлдем үлғайған жоқ, 
ал 1300 жылдан 1400 жылға дейін 
ол тіпті біршама азайды, өйткені бұл 
жүз жылдықта бубонды жұқпалы 
ауруынан («қара өлім») барлық 
түрғындардың % қайтыс болды. 
Өмір сүрудің орташа ұзақтығы 20- 
дан 30 жас аралығында ауытқығаны 
таңғаларлық емес. Дегенмен, 1500 
жылға қарай жер бетіндегі түрғындар 
425-450 млн шамасына жетті.

Кейбір өзгерістер XVII ғасырда 
ғана, онда да өнеркәсіп, ауыл шаруа- 
шылығы, медицина өркендеген 
Еуропада демографиялық про- 
цестерге жол ашыла бастады. Ал 
XVIII ғасырдың екінші жартысы- 
нан, яғни өндірістің дамуына, сани- 
тарлық-гигиеналық жағдайдың жақ- 
саруына әкелген өнеркәсіптік төң- 
керістер басталу кезеңінен Еуропада 
демографиялық жарылыс немесе 
демографиялық революция туралы 
қазіргі заманғы үғымға толығынан 
сәйкес келетін халықтың өсімі бас- 
іалды.

Бірінші кезекте бұл жылына әлем 
халқының шамамен 17 млн адамнан

абсолютті өсім мен 0,8 % өсудің орта- 
ша жылдық қарқынында 1,5 есе өсуі 
болған XIX ғасырдың екінші жарты- 
сына қатысты.

XX ғасырдың бірінші жарты- 
сындағы демографиялық тарих өте 
күрделі жэне қарама-қайшылықта 
болды.

Бір жағынан, енді негізінен Еу- 
ропада болмаса да, Азияда, Африка- 
да жэне Америкада халық санының 
елеулі түрде өсуі орын алды.

Екінші жағынан, демографиялық 
процестер барысына екі әлемдік 
соғыс барынша теріс әсерін тигізді. 
Бүл соғыстардың содан кейін он- 
даған жылдар бойы демогра- 
фиялық жаңғырығы білініп тұрғаны 
кездейсоқтық емес. Мэселен, ¥лы 
Отан соғысы жылдарында 27 млн 
адамын жоғалтқан Кеңестер Одағы. 
Бұл арада сөз халық шығыны тура- 
лы ғана болып отырғандығын еске- 
ру қажет. Сондай-ақ, жанама ттты- 
ғандар да бар, ол соғыс жылдарында 
жас жігіттерді әскер қатарына алу- 
мен жэне некеге отыруды кейінге 
қалдыру салдарынан, сондай-ақ ерлі- 
зайыптылық байланыстардың үзақ 
уақытқа созылуымен байланысты.

Бірінші дүниежүзілік соғыс жыл- 
дарында некеге отыру деңгейі Ресей- 
де, Францияда, Италияда 60-70 %-ға 
төмендеді. Екінші дүниежүзілік со- 
ғыс жылдарында жанама шығындарға 
кейде мүгедектіктің соғыстан кейінгі
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осімі де жатқызылды. Кейбір дерек- 
іер бойынша, екі дүниежүзілік соғыс 
кесірінен 40 млн-дай адам мүгедек 
болып қалды.

Адамзаттың демографиялық та- 
рихында Азия, Африка жэне Латын 
Америкасының ондаған елдері де- 
мографиялық өтпеліліктің екінші 
кезеңіне өтуімен байланысты бұрын 
болып көрмеген демографиялық жа- 
рылыс болған XX ғасырдың екінші 
жартысы айрықша із қалдырды. Осы 
уақыттар ішінде Жер шары халқы 
70-80 млн абсолютты өсімде 2,4 есе 
(2,5-6,1 млрд-қа дейін) жэне жылына 
тіпті 90 млн адамға ұлғайды, бұл өсу 
қарқынына 1,5-2 %-ға сәйкес келді.

Біздің дэуіріміздің басында Жер- 
де 300 млн-дай халық болған, . ал 
б.д. 1-мыңжылдығының аяғында 
400 млн-дай, 1500 ж. -  500 млн-дай, 
1800 ж. -1  млрд-тай, 1900 ж. -1 ,6  млрд- 
тай, 1960 ж. -  3 млрд-тай, 1993 ж. -  
5,65 млрд-тай, 1999 ж. -  6 млрд. 
адам тұрады. 2011 ж. 1 қарашадағы

деректер бойынша -  7 млрд. тұрғым 
дүниеге келген. Болжам бойыиіиа 
2050 ж. халық саны 9 млрд-қа жетуі 
мүмкін.

Соңғы мың жылда халық саі і ыі і ы ң 
бірінші рет екі еселенуі үшін 600 жыл 
қажет болса, екінші рет екі еселеиуі 
үш ін-230 жыл, үшінші рет үшін ша- 
мамен 100 жьш, төргінші рет үшін 40 жі і 
дан сәл астам уақыт керек болды.

7-кестеде келтірілген мэлімот 
терде, бірінші млрд-ты «нақтылау» 
үшін адамзаттың бүкіл барлық 
өткен тарихы талап етілді, ал бір 
ғана XX ғасырда халық самының 
ұлғаюы бұл «дөңгелек» санға біч 
рет жетті. Ғалымдар қазіргі замашм 
демографиялық өтпелілік Ііуро 
падағы өнеркәсіптік төңкерістер дэ- 
уіріне қарағанда екі есе тез өтеді 
және адамдарды 15-20 есе коп адам 
ды қамтиды деп есептейді. Соңғы 
екі он жылдықтарда әлем халқыиың 
өсу қарқынында кейбір қысқаргулар 
байқалды.

7-кесте
Әлем халқының өсімі

Жылы Халық саны, млрд адам Млрд-тық өсімге жеткен уақмт, жыл
1820 1 Б а р л ы қ  өткен  т ар и х

1927 2 10
1960 3 7
1974 4 33
1987 5 14

1999 6 13
2011 7 12
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8-кестені талдағанда дамыған 
жэне дамушы елдер топтары ара- 
сындағы айырмашылықтар көзге 
түседі. Мәселен, 1950-1955 жылда- 
ры халықтың өсу қарқыны бойын- 
ша біріншісі екіншісінен 1,6 есе, 
ал 1995-2000 жылдары 4 есе артта 
қалды. Жалпы әлемдік өсімде даму- 
шы елдердің үлесі нэтижесінде ха-

лық XX ғасырда 50-жылдардағы 79 %- 
дан 1990 жылдардың екінші жарты- 
сында 95 %-ға дейін үлғайды. Даму- 
шы елдердегі халықтың неғұрлым 
басымдықтағы жедел өсуі элемнің 
ірі аймақтары халықтар арасындағы 
қатынастардың өзгерісінде көрініс 
табады.

8-кесте

Әлемнің жекелеген аймақтарындағы халықтың орташа 
жылдық өсімі

Әлем, елдер тобы, 
аймақ

Халықтың табиғи өсімінін орташа жылдық қарқыны, %
1950-1955 жж. 1965-1970 жж. 1990-1995 жж. 1995-2000 жж.

Д ү н и е  ж ү зін д е гі х алы қ 1,8 2,0 1,5 1,3

Д а м ы ға н  елд ер 1,2 1,1 0 ,6 0,4

Д а м у ш ы  елд ер 2 ,0 2,5 1,8 1,6

Е уроп а 1,0 0,7 0,2 0,0

А зия 1,9 2,4 1,6 1,4
А ф рика 2,2 2,6 2,5 2 ,4

С о л тү ст ік  А м е р и к а 1,7 1Д 1,0 0,9

Л аты н  А м ер и к асы 2,7 2,6 1,7 1,6

А в стр ал и я  ж ән е  М ұ х и т  
ай м ағы

1,4 1,3 1,2 1,2

ТМД елдері, шетелдік Еуропа 
жэне Солтүстік Америка элемдік 
т үрғындары үлесі ұдайы қысқаруға 
бағыт ұстағанын байқау қиын емес. 
Латын Америкасы, Австралия және 
Мұхит аумағы елдерінің үлесі тұ- 
рақты күйінде қалып отыр.

3.3. Демографиялық 
жарылыс

Дамушы елдердегі демографиялық 
жарылыс механизмін демографтар 
нақты жэне жан-жақты зерттеді. Ол 
XX ғасырдың екінші жартысының 
басында Азия, Африка жэне Латын

78
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Америкасы елдерінде қалыптасқан 
демографиялық жағдайдың заңды 
салдарына айналды. Бұл жағдай үшін 
екі басты ерекшелікті қасиеттер тэн 
болды.

Біріншіден, бұл елдер саяси тэуел- 
еіздіктерін жеңіп алғаннан кейін 
медицинаның элемдік жетістіктерін 
барынша кеңінен пайдалану, негізінен 
ор түрлі сырқаттардың, оның ішінде 
шидемиялық түрлерінің алдын алу 
мүмкіндігіне ие болды.

Өлім-жітім көрсеткіштерінің тө- 
мендеуіне, сондай-ақ жас мемлекет- 
гердің экономикалық жэне мәдени 
дамуы саласындағы алғашқы табыс- 
тары қолайлы әсерін тигізді. Соның 
пәтижесінде өлім коэффициенті өте 
қысқа мерзім ішінде шамамен еқі 
есе төмендеді, бұған дейін тарихта 
осындай қысқа мерзім ішінде өлім-

жітімнің мұндай қысқаруы болым 
көрген емес.

Екіншіден, өлім-жітімге қара 
ғанда, туу тұрғысынан жоғары жоііе 
тіпті өте жоғары деңгейде көрсег 
кіштерін сақтауға бағытталған дос 
түрлі демографиялық ахуал элі де 
ұзақ уақыт жалғаса түсті. Қазіргі 
уақытта жыл сайын дүниеге келетіп 
145 млн баланың 125 млн-ы дамушы 
елдердің үлесінде.

Туу жэне өлу процесіндегі өзгс- 
рістердің уақытпен нақ осындаіі 
сәйкес келмеуі элемнің көптегеп ел 
дерінде осы уақытқа дейін болмагнп 
демографиялық жарылысқа алып 
келді.

9-кестеде XX ғасырдың екінпіі 
жартысында элемдік қоныстануді.щ 
ірі аймақтарындағы үлестердің о г 
геруі кұрлықтар бойынша берілгем.

9-кесте

XX ғасырдың екінші жартысында әлемдік қоныстанудың ірі 
аймақтарындағы үлестердің өзгеруі

Ж ы л ы
Ә л е м  х а л ы қ т а р ы н д а ғ ы  ү л е с і ,  %

К С Р О ,
Р е с е й

Ш е т е л д ік
Е у р о п а

Ш е т е л д ік
А з и я

А ф р и к а С о л т ү с т ік
А м е р и к а

Л а т ы н
А м е р и к а с ы

А в с т р п -  
л и я  жәис* 

М у х и т  
а у м а г ы

1950 7Д 15,5 55,1 8,7 6,6 6,5 0,5

1960 7,0 13,9 56,0 9,0 6,5 7,1 0,5
1970 6,5 12,3 57,4 9,6 6,1 7,6 0,5
1980 6,0 10,9 58,0 10,8 5,6 8,2 0,5
1990 5,4 9,4 58,8 12,2 5,2 8,5 0,5
2000 4,7 8,3 59,6 13,5 4,9 8,5 0,5
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XX ғасырдың ортасындағы 
үшінші демографиялық революция- 
ны өнеркэсіптік төңкерістер дәуірін- 
дегі екінші демографиялық револю- 
циямен салыстыруга болады.

Бірақ бұл ретте олардың ара- 
сында сандық қана емес, сондай-ақ 
қандай да бір мөлшерде сапалық та 
шамада өте үлкен айырмашылықтар 
(белгілі бір уксастықтары болған- 
дығына қарамастан) бар екендігін 
көрмей кетуге болмайды. Еуропа- 
дагы ХУІП-ХІХ ғасырлардагы демог- 
рафиялық көтерілу бэрінен бурын 
элеуметтік-экономикалық саладағы 
өзгерістермен шарттастырылды, ал 
XX ғасырда дамушы елдерде ол, 
керісінше, әлеуметтік-экономика- 
лық дамуды басып-озып кетті. 
Бул уақытта бұл турғыдан олар- 
дың арасындағы ішкі дифферен-

циация салыстырмалы түрде элсіз 
қадағаланды. Қазір барлық дамушы 
елдер халқының өсіп-өнуін сипаты 
бойынша үш топқа бөлуге болады.

Бірінші топты демографиялық 
жарылыс толық деңгейде көрініп 
тұрған елдер қурайды. Олар үшін 
бұрынғыдай халықтың өте жоғары 
тууы жэне өте жоғары табиғи өсім 
тән. Бул елдерде бір әйелге орта 
есеппен алғанда 6-9-ға дейінгі ба- 
ладан келеді, ал халықтың орташа 
жылдық өсу қарқыны 2,1-3,7 %-ға 
дейін құрайды.

10, 11, 12-кестелерде санамалан- 
ған елдердің көпшілігі элемнің 
Тропикалық Африка мен Оңтүстік- 
Батыс Азияда орналасқан төменгі 
дамыған елдерінің категориясына 
жататындығы туралы тұжырым жа- 
сауға мүмкіндік береді.

10-кесте

Ә лем дегі туу көрсетк іш і ең ж оғары  елдер  (X X I ғ. басы )

№ Ел Аймақ Туу көрсеткіші, %о
1 Нигер Африка 51,5
2 М али Африка 49,2
3 Чад Африка 48,8
4 Сомали Африка 47,7
5 Либерия Африка 47,2
6 Ангола Африка 46,9
7 Конго Демократиялық Республикасы Африка 46,4
8 Сьерра-Леоне Африка 45,6
9 Буркина-Ф асо Африка 45,3
10 М адагаскар Африка 45,1
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/  / -КСЧ 'I I I I '

Әлемдегі өлім көрсеткіші ең жоғары елдер (XXI ғ. басы)

№ Ел Аймақ Өлім көрсеткіші, %<>
1 Ангола Африка 25,0
2 М озамбик Африка 23,3
3 Нигер Африка 23,2
4 Зимбабве Африка 22,4
5 М алави Африка 22,4
6 Боствана Африка 22,1
7 Замбия Африка 22,1
8 Руанда Африка 20,9
9 Свазиленд Африка 20,4
10 Сьерра-Леоне Африка 19,6

12-кест с

Әлемдегі табиғи өсім көрсеткіші ең жоғары елдер (XXI ғ. басы)

№ Ел Аймақ Табиғи өсім, %,,
1 М арш алл аралдары М ұхит аймагы 3,88
2 Палестина Азия 3,88
3 М айотта аралы (Фр.) Африка 3,62
4 Сан-Томе жэне Принсипи Африка 3,52
5 Оман Азия 3,39
6 Иемен Азия 3,36
7 Чад Африка 3,31
8 Сауд Арабиясы Азия 3,15
9 Конго Демократиялық Республикасы Африка 3,11
10 М альдив аралдары Азия 3,06
11 Либерия Африка 3,06

Б¥¥-ның статистикасына сэйкес 
бүл топтағы елдердің барлығы үшін 
халықтың орташа жылдық өсуі 1995- 
2000 жылдары 2,4 %, ал олардың кей- 
біреулерінде одан да жоғары болды.

2000 жылға әлемнің нашар дамығаи 
елдері халқының жалпы саны 650 
млн адамға дейін өскен. Африка, 
Азияның, ішінара сондай-ақ Латт.ш 
Америкасы мен Мұхит аймағыиың
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иашар дамыған және көптеген басқа 
да дамушы елдері бірінші топқа жа- 
тады.

1990 жылдардың соңына қарай 
әлемде барлығы халықтың табиғи 
өсуінің қазіргі заманғы деңгейінде 
оның екі еселенуі 25 жылда неме- 
се одан да жеделірек өтуі тиіс 36 ел 
есептелді. Африкада мұндай елдері 
саны 19, олардың арасында топ бас- 
таушылар ретінде Ливия мен Тогоны 
(халықтың екі есеге көбеюі ол жер- 
лерде 19 жылда өтуі тиіс), Сан-Томе 
мен Принсипи (20), Нигерия, Чад 
жэне Свазилендті (21 жыл) атауға бо- 
лады. Шетелдік Азияда мұндай елдер 
мен аймақтардың саны 11, ал олардың 
арасында Палестина (халықтың екі 
еселенуі Газ Секторында 5 жылда, 
Иордан өзені Батыс жагалауында 
21 жылда), Оман (18 жылда), Йе- 
мен мен Мальдивта (21 жылда) өтуі 
тиіс. Латын Америкасында 25 жыл

жэне одан аз уақыт ішінде халықтың 
екі еселенуі күтілетін елдер тобы- 
на Гватемала, Гондурас пен Никара- 
гуа, ал Мұхит аумагында -  Вануату, 
Сүлеймен аралдары жэне Маршалл 
аралдары жатады.

Екінші топқа соңғы он бес- 
жиырма жылдықтар көлемінде демог- 
рафиялық жарылыс анық төмендеуге 
қарай кеткен дамушы елдер кіреді. 
Олар эзірге демографиялық өтпелі- 
ліктің екінші кезеңінде тұрғанымен, 
оларда өлім-жітім коэффициенті ғана 
емес, сондай-ақ туу коэффициентінің 
де төмендеуі басталып кетті. Соның 
нэтижесінде табиғи өсім коэффи- 
циенті де төмендей бастады. Ал туу- 
дың жалпы коэффициентіне келетін 
болсақ, ол біріншіге қарағанда, екінші 
топта екі есе аз. Халықтың табиғи 
өсімінің орташа жылдық қарқыны да 
1,5-2 есе аз. Мұндай елдердің мыса- 
лы 13, 14-кестелерде келтірілген.

13-кесте
Әлемдегі туу көрсеткіші ең төмен елдер (XXI ғ. басы)

№ Ел Аймақ Туу көрсеткіші, %о
1 Латвия Еуропа 7,8
2 Болгария Еуропа 8,1
3 Эстония Еуропа 8,4
4 Украина Еуропа 9,0
5 Ресей Федерациясы Еуропа/Азия 9,0
6 Италия Еуропа 9,1
7 Испания Еуропа 9,2
8 Беларусь Республикасы Еуропа 9,3
9 Венгрия Еуропа 9,3
10 Германия Еуропа 9,3
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Әлемдегі өлім көрсеткіші ең төмен елдер (XXI ғ. басы)

3-ТАРАУ. Халықтың ұдайы өсу процесі және сапаоы

№ Ел Аймақ Өлім көрсеткіші, %»
1 Солтүстік М ариан аралдары (АҚШ ) М үхит аймағы 2,4
2 Кувейт Азия 2,5
3 Иордания Азия 2,6
4 Бруней Азия 3,4
5 Ливия Африка 3,5
6 Аомынь (Қытай) Азия 3,6
7 БАӘ Азия 3,7
8 Бахрейн Азия 3,9
9 Гуам аралдары (АҚШ ) М үхит аймағы 4,2
10 Катар Азия 4,2

Екінші топқа элеумеп ік-эконо- 
микалық дамудағы дамушы еядер 
енетіндігін байқау қиын емес. ОларДа 
екі еселену кезеңі 35-55 жасқа дейін 
ауытқиды.

Демографиялық өтпеліліктің үшін- 
ші кезеңіне іс жүзінде кірген даму- 
шы елдердің үшінші тобы қалып түр. 
Оларда туу коэффициенті эдетге 20 %- 
дан аспайды, ал халықтың өсуінің 
орташа жылдық қарқыны -  1%. Мүн- 
дай елдердің мысалы ретінде Қытай, 
Таиланд, Аргентинаны атауға бо- 
лады.

Дамушы әлемнің кейбір ірі ел- 
дерінде өлім-жітімнің төмендеу ди- 
намикасы ерекше назар аудартады. 
1960-2000 жылдары дамыған елдерде

бүл көрсеткіш көлемі 20 %-ға, ал да 
мушы елдерде 2-3 есе: Қытайда 24 
тен 7 %-ға, Үндістанда -  22-ден 9-і а, 
Индонезияда 23-тен 6-ға, Бангладсмі 
те 28-ден 9-ға, Нигерияда25-тен 14 %- 
ға төмендеді. Бүдан басқа, 1960 жыл- 
дардың басында өлім-жітімнің жал- 
пы коэффициенті Қытайда немесс 
Индонезияда тиісті көрсеткішгсн 
дамыған елдер бойынша екі-үш ссс 
асып кетті, ал XXI ғасырдың шегіндс 
ол дамыған елдердің көпшілігіпе 
қарағанда төмен болып қалды.

Демографиялық болжамдар XXI ға 
сырдың бірінші он жылдығында бі- 
рінші топтағы елдер саны қысқа 
ратындығы, ал екінші жэне үшіішіі 
топтарда өсетіндігі туралы айтады.
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3.4. Демографиялық 
дағдарыс

Әлемнің экономикасы дамыған 
елдері демографиялық өтпеліліктің 
екінші кезеңінен өтіп, халықтың 
табиғи өсім көрсеткіштері төмендеуі 
тэн болатын оның үшінші кезеңіне 
енді. Кейінгі уақытқа дейін бұл тұр- 
ғыдан олардың арасында қандай 
да бір өте елеулі айырмашылықтар 
болмаған. Соңғы жылдары елдердің 
бұл тобында мейлінше күшті диффе- 
ренциация өте бастады, ал қазірдің 
өзінде оны да үш топқа бөлуге бола- 
ды.

Бірінші топқа халықтың кеңей- 
ген өсіп-өнуін қамтамасыз ететін, ең 
кем дегенде бала тууы мен табиғи 
өсімнің орташа көрсеткіштері тэн 
болып келетін мейлінше қолайлы де- 
мографиялық ахуал сақталған елдер 
кіреді. Мұндай түрдегі елге мысал ре- 
тінде 2000 жылы 14,2 % -  8,7 % = 5,5 % 
деңгейінде сақталған өсіп-өну «фор- 
муласы» (туу-өлу = табиғи өсім) бар 
ЛҚШ-ты келтіруге болады. Тиісінше, 
халықтың орташа жылдық өсімі 
0,55 % күрады. Бұл топқа халықтың 
орташа жылдық өсімі ең болмағанда 
0,3-0,5 % мөлшерінде орналасқан 
Каиада, Франция, Нидерланды, Нор- 
иегия, Ирландия елдерін жатқызуға 
болады. Мұндай өсу қарқынында бұл 
елдердегі халықтың екі еселенуін 
100-200 жылдан соң күтуге болады.

Екінші топқа енді іс жүзінде 
халықтың кеңейтілген өсіп-өнуін 
қамтамасыз ете алмайтын елдерді 
жатқызу керек. Оған негізінен 1990 
жылдардың ортасының өзінде туу- 
дың жиынтық коэффициенті 1,5 көр- 
сеткішке дейін төмендеген Еуропа- 
ның елдері жатады. Бұл елдердің 
кейбіреулері элі де өлім-жітімге қа- 
рағанда туудың аздаған артықшы- 
лығына ие. Басқалары, халықтың 
«нөлдік» өсімі бар елдер мейлінше 
көбірек. Олар, мысалы, Австрия, 
Бельгия, Испания.

Үшінші топ халықтың теріс таби- 
ғи өсімдегі елдерді біріктіреді. Елдер- 
дің бұл тобындағы туудың жиынтық 
коэффициенті мейлінше төмен. Ха- 
лықтың «минустық» өсімімен мұн- 
дай елдер саны 1990-2000 жылдары
3-15-ке дейін өсті. Олардың Грузия- 
дан басқасының бэрі Еуропада ор- 
наласқан (15-кесте).

Үшінші топтағы елдер демог- 
рафиялық дағдарыс аймағына кірді 
десек, бұл қателік бола қоймайды. 
Бірінші кезекте оған тұрғындар ара- 
сында жас буындағы ұрпақтың 
азаюына алып келетін жедел, кейде 
тіпті тасқынды деп айтуға боларлық 
туу көрсеткішінің төмендеуі жата- 
ды. Бұл құбылысты демографтар 
кейде төменнен қартаю деп атайды. 
Одан эрі, материалдық игіліктердің 
көтерілу деңгейі жағдайында адам- 
дардың өмір сүруінің орташа ұзақ-

84



3-ТАРАУ. Халықтьщ үдайы өсу процесі және сагіпсы

гығы ұлғаюы болжамдағанға қара- 
іанда тұрғындар арасында ересек 
жастағылардың (ұрпак бермейтін)

жедел ұлғаюына экеледі, ал мүпы 
зерпеушілер эдетте жоғарыдаи қар- 
таю деп атайды.

15-кесіт'
Халықтың теріс табиғи всіміндегі Еуропа елдері

Ел Туудың жалпы 
коэффициенті, %

Өлімнің жалпы 
коэффициенті, %

Табиғи
өсімнің жалпы 

коэффициенті, %

Туудыц
жиынтық

коэффициенті
Грузия 10,9 14,5 -3,6 і,б
Румыния 10,8 12,3 -1,5 1,4
Швеция 10,0 10,6 -0,6 1,4
Литва 9,8 12,9 -3,1 1,7
Беларусь 9,3 14,0 -4,7 1,5
Венгрия 9,3 13,3 -4,1 1,7
Германия 9,3 10,5 -1,1 1,3
Словения 9,3 9,9 -0,6 1,3
Италия 9,1 10,0 -0,9 1,2
Чехия 9,1 10,9 -1,8 1,4
Украина 9,0 16,5 -7,4 1,4
Ресей 8,7 15,3 -6,6 1,35
Эстония 8,4 13,6 -5,1 1,3
Болгария 8,1 14,6 -6,6 1,45
Латвия 7,8 14,9 -7,1 1,4

Алайда бұл туындаған дағдарысты 
тек қана демографиялық себептерден 
туындады деп түсіндіруге ұмтылу 
дұрыс болмас еді. Оның туындауы- 
на сондай-ақ отбасы дағдарысы 
секілді құбылыстар тудыратын көп- 
теген элеуметтік-экономикалық, пси- 
хологиялық, медициналық-элеумет- 
тік, адамгершілік факторлар да әсерін 
тигізді.

Екінші жэне үшінші топтағы ел- 
дерде отбасының орташа мөлшері
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соңғы уақыттары 2,2-3 адамға дсіііи 
азайды. Сондай-ақ отбасы беріктігі 
ажырасулар саныныңұлғаюымеи, пс 
кеге рәсімдеусіз бірге тұру ұрдісіиің 
ұлғаюымен, некесіз балалардың сапы 
күрт өсуімен элсірей түсті.

1960 жылдардың басының озіндс 
шетелдік Еуропада ажырасулар саш.і 
1000 некеге шаққанда 100-200 гс 
дейін ауытқыды, ал 1990 жылдардың 
соңында ол 200-300-ге дейіп осгі 
Ұлыбританияда жэне Франңияда
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мэсеяен, некесіз іуган балалар 30 %-дан 
асты. Данияда одан да жоғары -  40 %. 
Вұл тұрғыдан 50 %-дан астам 
көрсеткішті ұстанған Швеция, Нор- 
вегия жэне Исландия, т.б. атауға бо- 
лады.

Орталық-шығыс Еуропаның бұ- 
рынғы социалистік елдерінде (Чехия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, т.б.) 
1990 жылдарда саяси құрылысты 
реформалаудың ауыр кезеңінен өт- 
кендігі және әміршілдік-жоспарлы 
түрден рыноктық экономикаға өтудің 
ықпалы тиді. Литва, Латвия, Эсто- 
ния да осындай жайларды баста- 
рынан өткерді. Ал Ресей, Беларусь, 
Украинада демографиялық ахуалдың 
табиғи нашарлауы 1990 жылдардағы 
саяси жэне элеуметтік-экономикалық 
дағдарыспен сэйкес келді.

Ресейге келетін болсақ, XX ғасыр- 
да мұнда демографиялық жағдай 
қалыпты болмады. Демографиялық 
өтпеліліктің бірінші кезеңі XX ға- 
сырдың басында аяқталды, бірақ на- 
ғыз демографиялық жарылыс одан 
эрі туындаған жоқ.

Бұдан басқа, Ресей жарты ғасыр 
бойы үш демографиялық дағдарысты 
бастан өткерді: Бірінші дүниежүзілік 
жэне Азамат соғысын, ұжымдастыру 
жэне ашаршылық жылдарын жэне 
Үлы Отан соғысын.

XX ғасырдың 60-80-жылдарында 
слде демографиялық ахуал тұрақ- 
ганды, 1989 жылдың өзінде халық-

тың табиғи қозғалысы «формуласы» 
былайша көрініс тапты:

19,6 % -  10,6 % = 9 %.

Алайда 1990 жылдары жаңа де- 
мографиялық дағдарыс басталды. 
1992 жылдан бастап Ресейде ха- 
лықтың абсолютті азаюы орын ал- 
ды. Бұған мынаны қосуға болады: 
РСФСР-да 1988 жылы бір әйелге 2 ба- 
ладан келсе (КСРО-да тұтасынан -  
2,2 бала), ал 1990 жылдың соңына 
бұл көрсеткіш 1,17 балаға дейін түсті, 
ал тұрғындардың тұрақты өсуі үшІн 
екі баладан артық қажет. 2000 жылы 
1000 тұрғынға есептегенде неке саны 
6,2-ге дейін төмендеді (1955 жылы -  
12,1), ал ажырасулар саны 4,3-ке 
дейін ұлғайды (1955 жылы -  0,8). Де- 
мографиялық болжамдарға сәйкес, 
Ресей халқының саны XXI ғасыр- 
дың алғашқы онжылдығында азаюды 
жалғастырады, 1990 жылы дүниеге 
келген аз санды ұрпақ бұл кезде 
кәмелетке толады, ал XX ғасырдың 
50-жылдарында дүниеге келген ең 
көп санды ұрпақ жұмыс жасынан аса- 
ды. Соның нәтижесінде 2015 жылға 
Ресейде тұрғындардың саны 134 млн 
адамға дейін азаюы мүмкін.

Демографиялық жарылыстың да, 
дағдарыстың да артықшылықтары, 
сондай-ақ кемшіліктері болатын- 
дығын атап өтуіміз қажет. Сондық- 
тан да кейбір ғалымдар эр түрлі 
аймақтар мен елдер үшін бірыңғай
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тұжырымдамада сандық жағынан бір- 
дей бола бермейтін демографиялық 
оптимум ұғымын ұсынып келеді.

3.5. Әлем тұрғындарының

Халықтың сапасы туралы ұғым 
да эзірге орнығып кете қойған жоқ. 
Оның құрылымын, құрамдас бөлік- 
терін тұжырымдауда әзірге айқын 
жэне жалпы қабылданған анықтама 
жоқ. Соган қарамастан, бұл ұғымның 
бөліктері ретіндегі үш басты буындар 
мыналар болып саналады:

1) халықтың денсаулығы;
2) халықтың білім деңгейі;
3) халықтың біліктілік және кәсібй 

деңгейі.
Бүл қысқаша тізімнің нақ адам- 

дардың денсаулығынан басталатын- 
дығы кездейсоқ емес. Соңғы уақыт- 
тары қалай болғанда да әлемнің 
экономикалық дамыған елдерінде 
халықгың сапасын сипаттайтын бар- 
лық көрсеткіштер арасынан денсау- 
лықты бірінші орынға қояды. Әрбір 
адамның, тіпті күллі қоғамның 
толыққанды тіршілігі мен қызметінің 
негізі деп те санайды. Дамыған ел- 
дерге қарағанда, дамушы елдердің 
көпшілігіндегі басымдықтардың бұ- 
лай ауысуы эзірге өте қойған жоқ, 
сондықтан да халық денсаулығын 
сипаттайтын негізгі көрсеткіштер

елдердің бұл тобында айрықша ерск- 
ше бөлінеді.

Біріншіден, бұл денсаулық сақтау- 
ға кететін шығындарға қатысты. 
АҚШ-та, Германияда, Швейцарияда 
олар жалпы ішкі өнімнің 10 %-ынап 
асады, ал Францияда, Нидерлапды 
да, Чехияда, Канадада, Австралияда 
10 %-ға жақындайды, ал Тропикалық 
Африкада әдетте мұндай шығындар 
2-3 % шамасында орналасады, Су- 
данда, мәселен, жалпы ішкі өнімиің 
0,3 %-ын құрайды.

Екіншіден, бұл медициналық қыз 
мет көрсетудің дамуы. Дамығап 
елдерде эдетте барлық тұрғыпдар. 
ал дамушы елдерде оның аз бёлігі 
(мәселен, Чадта 1/4 бөлігі) оны паіі 
даланады. Бұл аздаған аморфты кор- 
сеткіштерді нақтылай отырып, деп 
саулық сақтау жүйесін дамыту гура 
лы, оның ішінде қарама-қайшылық 
ұстанымы бойынша нақты сандық 
деректерді келтіруге болады.

16-кестеде халықтың медиңмпа 
лық көмекпен қамтамасыз стілгон 
мемлекеттер көрсеткіштері берілгеп. 
Кесте мэліметтері экономикалық 
дамыған елдер (олардың арасында 
бұрын КСРО кұрамына кірген ел 
дер басымдықта) мен Африка жоне 
Азияның дамушы елдері арасында оте 
үлкен айырмашылықтар бар ексиіп 
айқын көрсетеді. Қосымша ретімде 
1000 тұрғынға есептегенде аурухана 
төсегі саны туралы мэліметгерді де
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3-ТАРАУ. Халықтың ұдайы өсу процесі және сапасы

келтіруге болады. Бұл ретте Швей- 
цария топ басында көрініп тұр деуге 
болады (20). Одан кейін Жапония, 
Норвегия, Беларусь, Ресей, Молдо- 
ва, Украина, Латвия, Нидерланды, 
Болгария, Моңғолия гұр (10-20). Бұл 
тізімнің екінші шетінде Габон, Кон- 
го (Браззавиль), Папуа-Жаңа Гвинея 
орналасқан (3-4). Атап айтарлығы, 
бұл көрсеткіш көптеген жогары 
дамыған елдерде де мейлінше төмен: 
мэселен, АҚШ-та, Улыбританияда, 
Канадада, Корея Республикасында,

Сингапурда ол 1000 тұрғынға 4-тен 
5 төсекке дейінгі шекте орналасқан.

Халық денсаулығын бағалаудың 
маңызды өлшемдерінің бірі ретінде 
біз айтып өткендей, өлім-жітім 
көрсеткіштері де қызмет етеді. Алай- 
да, демографиялық статистика, оның 
ішінде халықаралық та бар, өлім- 
жітім коэффициентіне ғана емес, 
сондай-ақ, ұлт денсаулығын одан 
да ауқымды деңгейде көрсететін 
сәбилер өлімі коэффициентіне де 
ерекше назар аударады.

16-кесте

Халықтың медициналық көмекпен қамтамасыз етілуі

Медицина
қызметкерлері көп елдер

100 мың адамға шаққандағы 
дәріғерлер саны

Медицина
қызметкерлері аз елдер

Италия 570 3 Эфиопия
Ресей 470 4 Ангола
Беларусь 465 7 Конго (Киншаса)
Украина 455 10 Филиппин
Испания 420 16 Индонезия
Молдова 405 19 Нигерия
Грекия 395 19 Бангладеш
Литва 395 21 Марокко
Чехия 385 27 Таиланд
Ірузия 385 38 Иран

Бұл термин ретінде сэбилердің 
омірінің бірінші жылындағы (0-12 
ай ішіндегі) өлім-жітім ұғынылады. 
Сәбилер өлімі эдетте қартайған 
және егде тартқан жастағыларды 
қоспағанда, барлық өзінен кейінгі

жас топтарындағы өлім-жітімнен 
елеулі түрде асып кетеді.

Дүние жүзінде сәбилер өлімінің 
бірте-бірте азаюына толығынан заң- 
ды түрдегі ағымдар байқалады, 
бұл тіршілік жағдайларының жақ-
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саруымен жэне денсаулық сақтау 
саласындағы табыстармен түсінді- 
ріледі. Алайда дамыған жэне дамушы 
елдер арасындағы бұл көрсеткіштегі 
айырмашылықтар әлі де мейлінше 
үлкен көлемде қалуда.

Бұл айырмашылықтар әлемнің ірі 
аймақгары мен елдердің негізгі топта- 
рын салыстыруда білінеді. Мэселен, 
1000 тірі туылған балаларға 57 өлім 
болатын орташа дүниежүзілік көрсет- 
кіште экономикалық дамыған елдер- 
де ол 9/1000 құраса, дамушы елдерде

62/1000, ал нашарлау дамыған елдердс
100/1000 болып тұр. Ірі аймақгард.... .
көрсеткіштері де осыған сэйкесііісіс 
ерекшеленеді: Солтүстік Америкада 
7/1000, шетелдік Еуропада -  12/1000, 
Австралияда жэне Мұхит аумағын 
да -  24/1000, Латын Америкасында 
35/1000, шетелдік Азияда 56/1000 жэнс 
Африкада- 86/1000. Жекелеген елдерді 
салыстыруда бұл айырмашылықтар 
бұдан да көрнекті көрінеді.

17-кестеде келтірілген мэлімет 
терден белгілі болғандай, сэбилер

17-кесте

Ең төменгі жэне ең жоғарғы сәбилер өлімі тиесілі жиырма ел
Ең төменгі сәбилер 
өлімі тиесілі елдер

100 мың адамға шаққанда өмірінің 
бірінші жылында өлген нәрестелер саны

Ең жоғарғы сәбилср 
өлімі тиесілі елдср

Ж апон ия 4 182 С ьер р а-Л ео н е

Н орвеги я 4 170 А н гола

Ш вец и я 4 166 Н и гер

Ф и н л ян д и я 4 165 А у ған стан

С и н гап ур 4 157 Л и бери я

Ш вей ц ари я 5 144 М ал и

Герм ания 5 134 М алави

А встри я 5 130 Г ви н ея-Б и сау

А в стр ал и я 5 129 М озам б и к

Ф р ан ц и я 5 128 К онго  (К и н ш аса)

Д ан и я 5 125 С ом али

С л о вен и я 5 124 Г ви н ея

Ч ех и я 5 120 М ав р и тан и я

Ұ л ы б р и тан и я 6 118 Ч ад

Н и д ер л ан д ы 6 113 О А Р

И тали я 6 112 Н и гери я

И р л ан д и я 6 112 З ам б и я
Б ел ьги я 6 110 Э ф и оп и я
К анад а 6 109 Б у р к и н а-Ф асо

А Қ Ш 6 106 Б урунди
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3-ТАРАУ. Халықтың үдайы өсу процесі және сапасы

өлімінің төменгі көрсеткіштері Ше- 
телдік Еуропада басымдықпен ор- 
наласқан, неғұрлым дамыған елдер- 
де, сондай-ақ Солтүстік Америкада, 
Австралияда жэне Мүхит аймағын- 
да бар. Сәбилер өлімінің мейлінше 
жоғарғы көрсеткіштері бар елдер ара- 
сында нашар дамыған мемлекет Тро- 
пикалық Африка басымдықта түр. Ре- 
сей денсаулық сақтаудың деңгейінің 
бірқатар маңызды көрсеткіштері 
бойынша элемнің елдерінің алғашқы 
ондығына кіреді. Алайда сәбилер 
(16,5/1000) жэне балалар (20/1000) 
өлімдері көрсеткіштері бойынша ол 
Албания, Румыния жэне Молдавия- 
ны ғана артта қалдырып, Еуропада 
соңғы орындардың бірінде түр. ТМД- 
ның басқа елдерінен Тәжікстанда 
(32/1000) жэне Түркменияда (42/1000) 
сәбилер өлімі ерекше жоғары түр.

Жоғарыда келтірілген мэлімет- 
тердің бүкіл маңыздылығы жағда- 
йында халықтың денсаулық жағда- 
йының бэрібір ең жинақтаушы көр- 
сеткіші болып орташа күтілетін өмір 
үзақтығы саналады.

Халық сапасы: орташа өмір 
үзақтығы. Орташа өмір сүру үзақ- 
тығы -  адамдардың өлім-жітімін 
жинақтап сипаттауды білдіретін ма- 
ңызды демографиялық категория- 
лардың бірі.

Еалымдар адам өмірінің орта- 
ша ұзақтығы 110-115 жэне тіпті 
120-140 жас қүрайды деп санайды. 
Алайда көптеген биологиялық және

әлеуметтік-экономикалық факторлар 
әсерінен елеулі түрде аз.

Ежелгі Римде жэне Ежелгі Гре- 
кияда тіршіліктің орташа үзақтығы 
барлығы 25 жас болғандығы тура- 
лы көптеген дәлелдер бар. Орта га- 
сырларда ол шамамен 30 жасқа де- 
йін ұлғайды. Ресейде ХІХ-ХХ ға- 
сырлар аумағында ол 32 жасқа дейін 
көтерілді. Әрине, бұл орташа көр- 
сеткіштер сол кезеңдердегі ұзақ жа- 
саушылар болғандығын жоққа шы- 
ғармайды. Мысалы, Юлий Цезарь- 
ды өлтіргенде, ол 60 жаста болатын. 
Платон 81 жасында дүние салды. Ми- 
келанджело -  89, Гете -  83, Ньютон 
84 жасқа жетті.

1800 жылдың өзінде Жер бетін- 
дегі адамдар өмірінің ораша ұзақты- 
ғы 40 жас шамасын құрады. XX ға- 
сырда адамзат өркениетінің одан 
арғы прогресі ретіне қарай жэне бэрі- 
нен бұрын өлім көрсеткіші азаюы- 
мен, оның ішінде нәрестелер жэне 
балалар да бар, орташа өмір үзақтығы 
көрсеткіші көтерілуге есепті ағымға 
ие болды. Орташа өмір сүру ұзақты- 
ғы Шетелдік Азияда, Латын Амери- 
касында, Австралияда жэне Мұхит 
аймағында өсуді жалғастыруда, бірақ 
ТМД елдерінде, шетелдік Еуропа- 
да, Солтүстік Америкада, сондай-ақ 
Африкада (бірақ басқа себептермен) 
төмендей бастады.

Ерлер мен әйелдердің күтілетін 
өмір сүру үзақтығының үлкен айыр-
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машылығы да өзіне назар аударта- 
ды. Бұл айырмашылық жалпы орта 
сипатқа ие жэне ерлер мен әйелдер 
организмінің кейбір ерекшеліктеріне 
негізделген, бірақ бұған элеуметтік- 
жономикалық факторлардың эсері де 
қосылады (ерлер арасындағы жоға- 
ры өлім мен оның себептері туралы 
жоғарыда айтылды).

Демографиялық статистикалық 
талдау осы маңызды көрсеткіштер 
бойынша әйелдердің барған сайын 
ерлерді «басып-оза бастағанын» дә- 
лелдейді. 1950 жылдардың II жар- 
тысында дүние жүзінде әйелдер ер- 
лерге қарағанда 2,4 жыл артық өмір 
сүрді, ал 1980 жылдардың II жар- 
тысында бүл айырмашылық 2,9 жыл~ 
ға, XX ғасырдың соңында 4,3 жыл- 
ға жетті. Бұл көрсеткіш бойынша 
олардың айрықша артық түсуі эконо- 
микасы дамыған елдер үшін, ал же- 
келеген аймақтарда -  шетелдік Еуро- 
пада тұтасынан, сонымен бірге үлкен 
деңгейде -  ТМД елдері үшін тән. 
Ерлер мен эйелдер арасындағы бұл 
көрсеткіш бойынша үлкен айырма- 
шылық Латын Америкасында да бай- 
қалады.

Б ¥ ¥  деректері бойынша, жүзге тол- 
ған адамдардың көбісі Азияда (45 
мың), Еуропада (39 мың), Солтүстік 
Америкада (39 мың), ал Африка мен 
Мұхит аймағын қосқанда Австралия- 
да ұзақ өмір сүрушілер 1 мыңнан 
келеді. 2050 жылға арналған бол-

жам жүзге толатын адамдар саш.і 
2200 мың адам деп бағалайды (оіи.щ 
ішінде 1850 мың әйел жэне 340 м і .ің  

ер адамдар). Жүз жасқа толғаи адам 
дардың шамамен алғанда жаріысы 
Азияда, 74 шамасы -  Еуропада, 7(і 
шамасы Солтүстік Америкада, 126 
мыңы -  Латын Америкасында, 27 мы 
ңы -  Африкада, 24 мыңы -  Австра- 
лияда жэне Мұхиттар аймағында бол- 
мақшы.

18-кестедегі статистикалық мэлі 
меттерді талдау барысы мыпл 
дай тұжырымдарға әкеледі. Бірін 
шіден, Кубаны қоспағанда, оидл 
экономикалық дамыған елдер іапа 
ұсынылған. Екіншіден, Жапоііни, 
Австралия, Жаңа Зеландия, Израилі., 
Кипр жэне Сингапурды қоспағапда, 
Батыс Еуропа мен Солтүстік Амс 
риканың елдері ғана бар. Үшіншіден, 
ерлер мен әйелдер үшін, барлық 
тұрғындар үшін күтілетін ортаіпл 
өмір ұзақтығының көрсеткімпсрі 
бойынша неғұрлым жоғары рейтіпм 
ке Жапония ие. Төртіншіден, кестсі с 
кірген елдердің басым бөлігінде ортл 
ша өмір сүру ұзақтығы көрсеткіші ср 
лер үшін 75 жастан, ал әйелдер үімім 
80 жастан асады. Бесіншідем, ерлсрі с 
қарағанда әйелдердің басым гүсуі бүл 
тұрғыда Еуропа елдерінде Іерма 
ния, Италияда, Бельгияда, Швсйңа 
рия, сондай-ақ АҚШ пен Жапомияда 
өте жоғары (5,5-тен 7-жасқа дсйім). 
Финляндияда, Испанияда жэмс Лп
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стралияда ол 7 жастан, ал Франция- 
да 8 жастан асады. Әрбір жағдайда 
мұндай айырмашылықтар арнайы 
түсіндіруді қажет етеді, алайда көзге

көрініп тұратын ортақ бір себеп -  
бұл Екінші дүниежүзілік соғыстың 
элі де салдарын тигізіп келе жатқан 
демографиялық көріністері.

18-кесте

Орташа өмір сүру ұзақтығы жоғарм жиырма бес ел (2000 ж.)

Елдер Күтілетін өмір сүру үзақтығы, жас
Барлық халық Ерлер Әйелдер

Жапония 80,7 77,5 84,0
Австралия 79,8 75,4 82,7
Ш вейцария 79,6 76,7 82,6
Ш веция 79,6 77,0 82,4
Канада 79,4 76,0 83,0
Исландия 79,4 77,2 81,8
Италия 79,0 75,8 82,4
Франция 78,8 74,8 82,9
Испания 78,8 75,3 82,5
Норвегия 78,7 75,7 81,8
Израиль 78,6 76,6 80,7
Грекия 78,4 75,9 81,2
Нидерланды 78,3 75,4 81,2
Мальта 77,9 75,5 80,6
Бельгия 77,8 74,5 81,3
Ж аңа Зеландия 77,8 74,8 80,9
Ұлыбритания 77,7 75,0 80,5
Австрия 77,7 74,5 81,0
Германия 77,4 74,3 80,8
Финляндия 77,4 73,7 81,2
Сингапур 77,3 75,1 79,5
АҚШ 77,1 74,2 79,9
Ирландия 76,8 74,1 79,7
Кипр 76,7 74,4 79,1
Куба 76,2 73,8 78,7
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Орташа күтілетін өмір сүру ұзақ- 
тығының неғүрлым төменгі көр-

сеткіштері бар әлем елдері 19-кесіе 
де көрсетілген.

19-кеат ■
О рташ а өм ір сүру үзақты ғы  төм ен елдер (1995-2000 ж ж .)

Елдер Күтілетін өмір сүру үзақтығы, жас
Барлық халық Ерлер Әйелдер

Сьерра-Леоне 37,5 36,0 39,1
Малави 40,7 40,3 41,1
Уганда 41,4 40,5 42,3
Руанда 42,1 40,8 43,4
Замбия 43,0 42,2 43,7
Г винея-Бисау 43,8 42,4 45,2
Ауғанстан 45,5 45,0 46,0
Буркина-Фасо 46,0 45,1 47,0
Ангола . 46,5 44,9 48,1
Гвинея 46,5 46,0 47.0
Мозамбик 46,9 45,5 48,4
Г амбия 47,0 45,4 48,5
Бурунди 47,2 45,5 48,8
Чад 47,7 46,3 49,3
Мали 48,0 46,4 49,7
Нигер 48,5 46,9 50,2
Зимбабве 48,5 47,6 49,4
Орталық Африка Республикасы 48,6 46,4 51,0
Сомали 49,0 47,4 50,6
Эфиопия 49,9 48,4 54,6
Того 50,1 48,8 51,5
Ботсвана 50,4 48,9 51,7
Эритрея 50,6 49,1 52,1
Конго (Браззавиль) 50,9 48,6 53,4
Кот-д'Ивуар 51,0 49,9 52,2

18, 19-кестелердегі статистикалық 
мэліметтерді талдау бірнеше тұ- 
жырымдар жасауға мүмкіндік бере- 
ді. Біріншіден, онда Ауғанстанды

қоспағанда, әлемнің элеуметтік-жо 
номикалық тұрғысынан ең арітп 
қалған аймағы -  Тропикалық Афрмкп 
елдері ғана ұсынылған. Екіішіідеи,
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елдердің алғашқы ондығы кестенің 
барлық үш бағанында да тұрақты 
күйінде қалады. Ү шіншіден, өмір сүру 
үзақтығының ең төменгі көрсеткіші 
Сьерра-Леоне болып табылады, онда 
Батыс Еуропаның көптеген елдеріне, 
Жапония, Канада жэне Австралияға 
қарағанда, ол екі есе төмен. Төр- 
тіншіден, Тропикалық Африка елде- 
рінде ерлер мен әйелдердің орта- 
ша өмір сүру үзақтығы арасында- 
ғы айырмашылық байқалғанымен, 
әдетте екі-үш жылдан аспайды. 
Бесіншіден, бұл аймақтың бірде-бір 
елінде ер адамдардың орташа өмір 
сүру ұзақтығы 50 жастан аспайды. 
Мұндай жағдай -  африкалық елдер- 
де халықтың жоғары өлім-жітімінің 
әлі сақталып келе жатқандығының 
тікелей көрінісі.

Азия, Африка жэне Латын Аме- 
рикасының неғұрлым ірі жэне да- 
мыған елдері тобы оған кірмейді. 
Бұл елдерде экономикалық дамуға 
қарағанда, орташа тіршілік ету 
ұзақтығы көрсеткіштері елеулі түрде 
тез өскенін мынадай деректер айғақ- 
гайды. 1960 жылдан 2000 жылға де- 
йінгі кезеңде күтілетін орташа өмір 
сүру ұзақтығы былай өсті: Қытайда -  
40-тан 71 жасқа дейін, Үндістанда -  
43-тен 63 жасқа дейін, Индонезияда -  
4 1 жастан 68 жасқа дейін, Нигерияда -  
39-дан 52 жасқа дейін, Мысырда -  
46-дан 63 жасқа дейін, Бразилияда -  
37 жастан 63 жасқа дейін, Мексикада -  
57-ден 72 жасқа дейін.

Ресей орташа өмір сүру ұзақ- 
тығы көрсеткіштері бойынша дүние 
жүзінде біршама ерекше орынға 
ие. 1960 жылдардың ортасына де- 
йін елде бұл көрсеткіштің тұрақ- 
ты өсуі байқалды. Содан кейін ол 
ерлердің төмендеуімен жэне эйел- 
дердің тоқырауымен алмасты. 1980 
жылдардың басына қарай өмір сүру 
ұзақтығы ерлерде 61,5 жасқа, ал 
эйелдерде 73 жасқа дейін төмендеді. 
1980 жылдардың екінші жартысын- 
да қайта құрудың жэне маскүнемдік- 
ке қарсы науқанның басталуымен 
ол қайтадан өсе бастады, бірақ 1990 
жылдары дағдарысты жағдайлардың 
өсуіне, өлім-жітімнің көбеюіне 
жэне қоршаған ортаның нашарлай 
түсуіне қарай жаңа құлдырау жүріп 
өтті. Ресейде алда тұрған өмірдің 
орташа ұзақтығы (65 жас) әлемнің 
барлық (ТМД сыртындағы) эконо- 
микалық дамыған елдеріне, сон- 
дай-ақ көптеген дамушы елдерге 
қарағанда, мейлінше төмен күйінде 
қалуын жалғастыруда. Бүкіләлемдік 
денсаулық қорғау ұйымының 2000 
жылы жариялаған ресми деректеріне 
сэйкес бұл көрсеткіш бойынша ол 
Тунис пен Гондурастың арасындағы 
91 орынды иеленеді.

Бүкіләлемдік денсаулық қорғау 
ұйымының эксперттерінің пікірінше, 
бұл жүрек-қан тамырлары аурулары 
мен қатерлі ісікке жол ашатын ішім- 
дік пен темекіні тұтынудың жоғары 
деңгейіне байланысты. Отандық
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демографтар бұл кұбылыстың не- 
гұрлым нақтылы талдауын береді. 
Олар тамақтанудың төменгі сапасын, 
ііпті кейде жетпестігін, медицина- 
лық қызмет көрсетудің нашарла- 
уын, дэрілерге қаралу бағасының 
қымбаттығын, қоршаган ортаның 
үдемелі ластануын, жүйке-жүрекке 
жүктеменің көбеюін, өндірістегі 
жарақат алушылықты, алкоголизм 
мен наркоманияның өсуін атап көр- 
сетеді. Батыс елдерінде ер адамдар 
Ресейден де жоғары зейнеткерлік 
жасқа жетіп, одан соң да 10-15 жыл 
өмір сүру мүмкіндігіне ие, ал Ресей- 
де көптеген ер адамдар төменгі зей- 
неткерлік жас болганның өзінде, со- 
ған жетпестен өмірден өтіп кетеді.

Халық сапасы: білім және білік- 
тілік. Халықтың сапасын сипаттай- 
тын маңызды құрамдас бөлік ретінде 
еңбек ресурстарының білім деңгейі 
мен біліктілігі туралы мәліметтер 
қызмет етеді.

ЮНЕСКО деректеріне сэйкес, 
1950 жылы элемнің ересек тұрғын- 
дары арасында қарапайым сауатсыз- 
дардың үлесі 44 % құрады. 1990 жыл- 
ға қарай сауатсыздық деңгейі 26,9 %- 
ға, ал 2000 жылға 20,6 %-ға дейін тө- 
мендеді.

Дамыған елдерде 1980 жылы қа- 
рапайым сауатсыз ересек адамдар 
3,4 % болғаны туындайды. Алайда 
осы салыстырмалы жоғары емес көр- 
сеткіштің өзі сауатсыздық деп ата-

латын ұғымды енгізумен байлаш.іг 
ты өзіне көп назар аударды.

Сауатсыздық деп адамның қогам 
дағы саяси өзгерістерге, экономн 
кадағы құрылымдық, техникалі.іқ 
және технологиялық өзгерістергс, 
еңбек қызметіне байланысты қажс іп 
түсіндірмелер мен нұсқамалардм 
ұғынуға бейімделуге қабілетсіздігі 
деп түсіндіріледі. Сондықтан АҚШ 
та 23 млн-ға жеткен, Ұлыбритаиияда 
6 млн адамға жеткен функциоиалды 
сауатсыздық жұмыссыздықтың бас- 
ты себептерінің бірі болып санала 
ды.

Соңғы кезде Б ¥ ¥  статисгикасі.і 
дамыған елдердегі сауатсыздық ту- 
ралы іріктеме мэліметтерді ғана жа 
риялайды. Ол бойынша, мэселсн, 
Еуропада оның оңтүстік бөлігіндегі 
елдер -  Испания, Грекия жэне ай 
рықша түрде Португалия (ерлерде 8 %, 
әйелдерде 16 %) біршама үлкен үлсс 
пен ерекшеленетіндігін бағамдауга 
болады.

Дамушы елдерге келетін болсақ, 
сауатсыздардың абсолютті саш.і 
бойынша 1980 жылы бәрінен бүрын 
Үндістанның (251 млн адам), Қы 
тайдың (219 млн), сондай-ақ Пәкіс- 
танның (43 млн), Бангладештің (42 
млн), Индонезияның негізінде Оң 
түстік жэне Шығыс Азия ерекшелс- 
ніп көрінді. Әлемде барлық сауаі 
сыздардьщ тең жартысынан астамы 
Үндістан мен Қытайға келгеп.
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Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясы ЮНЕСКО- 
ның бастамасымен 1990 жылды Ха- 
лықаралық сауаттылық жылы деп 
жариялады. Оның қорытындыларын 
кейін Б ¥ ¥  органдары қарагі, сауат- 
сыздықтың эр түрлі формаларын 
жою жэне алдын алу бойынша ша- 
ралар алу жэне барлығы үшін бі- 
лім беруді енгізу туралы тиісті ше- 
шімдер қабылдады. 2000 жылға 
сауатсыздар санын 22 %-ға дейін 
қысқартып, барлық балаларды баста- 
уыш біліммен қамтуды қамтамасыз 
ету белгіленді. Бүл жоспарды толық 
жүзеге асыру мүмкін болмаса да, 
оңға қарай біршама өзгерістер орын 
алды. Мәселен, 2000 жылы 15 жастан 
жоғарылар арасында сауатсыздардың 
үлесі Африкада Сахарадан оңтүстік- 
ке қарай 38 %-ға, Таяу жэне Орта 
Шығыстағы араб елдерінде 38,5 %-ға, 
Латын Америкасында 11,8 %-ға, 
Шығыс Азияда 13,2 %-ға, Оңтүстік 
Азияда 46,3 %-ға дейін төмендеді. 
Кейбір дамушы елдер (Ботсвана, 
Намибия, Зимбабве, Тунис, Лесото) 
енді бүл түрғыдан әлемнің дамыған 
елдерінің біразын артқа тастап, өз 
ішкі жалпы өнімінің 7-10 %-ын білім 
беруге жұмсайды. Оның үстіне 15 
жастан асқан тұрғындары арасында 
сауатсыздық үлесі көп бірқатар да- 
мушы елдер сол күйінде қалуларын 
жалғастыруда.

20-кестеде Африканың 14 елі, 
Азияның 5 елі жэне Латын Америка- 
сының бір елі ұсынылған. Әйел

тұрғындар арасындағы сауатты- 
лықтың елеулі неғүрлым төменгі 
деңгейі өзіне назар аудартады. Бар- 
лық түрғындар арасында, негізінен 
эйелдер арасында сауатсыздардың 
үлесі бойынша әлемдегі ең жоғары 
көрсеткіш Нигер мемлекетінде бо- 
лып отыр.

Тұрғындар арасында сауатсыз 
адамдарының үлесі элі де мейлінше 
елеулі болып отырған бірнеше ірі 
мемлекеттерді атауға болады. Азия 
елдерінен бұл Үндістан (сауат- 
сыздардың 44 %), Иран (29), Афри- 
ка елдерінен -  Мысыр (49), Алжир 
(42), Латын Америкасы елдерінен -  
Боливия (18), Бразилия (17), Мекси- 
ка (15 %). Қытайда сауатсыздардың 
үлесі 15 % құрайды, оның ішінде 
әйелдер арасында -  25 %. Бұған қо- 
сатын бір жайт, дамыған жэне да- 
мушы елдер арасындағы білім беру 
мерзіміндегі елеулі айырмашылық 
сақталуы жалғаса түсуде. Дамыған 
елдер тобында білім берудің орташа 
ұзақтығы 10 жыл (АҚШ, Канада, Ба- 
тыс Еуропаның кейбір елдерінде -1 2  
жыл жэне тіпті одан да көп), ал даму- 
шы елдерде -  төрт жыл шамасында.

Жоғары білім жағдайын сипаттау 
үшін эр түрлі көрсеткіштер пайдала- 
нылады. Мысалы, 100 мың тұрғынға 
есептегенде студенттердің саны ел 
дамуының жалпы деңгейімен жэне 
жан басына шаққандағы жалпы ішкі 
өніммен бағыт түзейді (21 -кесте). Сол 
қатардағы екінші көрсеткіш -  25-64
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3-ТАРАУ. Халықтың үдайы өсу процесі жәнө сапппы

20-кссіш

Дамушы елдердегі турғындар сауатсыздарының үлесі (15 жасган
жоғары)

Елдер 15 жастан жоғары гүрғындар 
сауатсыздарынын үлесі, %

Елдер 15 жастан жоғары түрғындяр 
сауатсыздарының үлесі, %

Ерлер
арасында

Әйелдер
арасында

Ерлер
арасында

Әйелдер
арасында

Н игер 78 93 Б ан гладеш 50 73

Б урки н а-Ф асо 70 89 Г ви н ея 50 78

'Зф и опия 59 71 К о т -д ’И вуар 49 66

М али 57 72 Б урун д и 46 64

С ен егал 55 75 Л и б ер и я 46 78

С ьер р а-Л ео н е 55 82 П әк істан 45 75

А уған стан 53 85 Н еп ал 44 79

Г аити 52 57 Б утан 44 72

Бенин 52 79 М о зам б и к 43 75

М авр и тан и я 51 - • 7 2  ' М ар о кко 41 67

жасқа дейінгі тұрғындар арасындағы 
университеттік біліммен адамдардың 
үлесі. Бүл көрсеткіш бойынша басқа 
елдерге қарағанда үлкен айырыммен 
АҚШ алға шығады (24 %). Көрсеткіш 
10-15 %-ға дейінгі шекте орналасқан 
елдер тобына Батыс Еуропа елдері 
(Германия, Ұлыбритания, Франция, 
Испания, Солтүстік Еуропа елдері), 
сондай-ақ Канада, Австралия жэне 
Жаңа Зеландия кіреді.

Халықтың сапасы (еңбекресурста- 
ры) сондай-ақ өндірістік күштердің 
жетекші компоненті ретінде 
жұмысшы күшінің біліктілігімен де 
сипатталады. Өз кезегінде, мүндай 
біліктілік білім деңгейіне, еңбек 
дағдыларының болуына, өндіріске 
гартымдылық дэрежесіне, т.б. қа-

тысты. Осының барлығы, біріс 
алғанда көп жағдайда дамуға іана 
емес, сондай-ақ өндірістің орнала 
суына да әсерін тигізетін қолайлы 
іскерлік климатты қалыптастырады.

Еңбек ресурстарының біліктілігі 
тіпті жаңашылдық әлеуетке ис 
жұмысшы күші озық технологияга 
қарағанда, дамудың неғұрлым ма- 
ңызды факторына айналғанда, гы 
лыми-техникалық революцияі іыц
қазіргі заманғы кезеңінде айрықша 
ерекше мэнге ие болды. Бұл нос- 
тиндустриалдық қоғам үшін гэн 
еңбектің барлық интеллектуалда 
нуымен тікелей байланысты. XX га 
сырдың соңында басталған ецбек 
ресурстарындағы революция гуралы 
да айтылады.
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3-ТАРАУ. Халықтың ұдайы өсу процесі және сапасы

21-кесте

Әлем елдеріндегі студенттердің 100 мың адамға шаққандағы саны*

Елдер Студенттердің 100 мың адамға шаққандағы 
саны

Елдер

Канада 6980 1550 М ексика
АҚШ 5546 1450 Полына
Корея Республикасы 4756 1350 Түркия
Ж аңа Зеландия 4675 1100 Бразилия
Норвегия 4111 1050 Сауд Аравиясы
Финляндия 3902 850 Иран
Испания 3719 850 Үндістан
Франция 3623 500 Ш ри-Ланка
Нидерланды 3352 400 Бангладеш
Аргентина 3300 350 Нигерия
Германия 2800 250 Пәкістан
Израиль 2800 125 Гана
Венесуэла 2800 100 Лаос
Италия 2500 60 Нигер
Болгария 2100 60 М алави
Чили 1950 20 Танзания
Таиланд 1750 15 М озамбик
Мысыр 1700

* ТМД елдерінсіз.

Қызметкердің еңбек қабілеттілігін 
көтеру үшін ол үш бірізділіктегі са- 
тыдан өту керек деп саналады: 1) жал- 
пы мектептік білім; 2) кәсіптік білім 
алу; 3) алынған білімді еңбек қызметі 
саласында одан эрі білім алумен 
жэне өз бетімен білімін көтерумен 
қосарластыра пайдалану. Қазіргі әлем 
елдерінің көпшілігінде қазір орта, 
жоғары білімді реформалау жүзеге 
асырылуда. АҚШ-та 1990 жыл-

дардың ортасының өзінде-ақ орта 
білім алғандардың үлесі жұмысшы 
күші қүрылымында 90 % қүрады, ал 
аяқталған жэне аяқталмаған жоғары 
білім алғандар 55 %-дан асты.

Ресейде қазіргі кезде жеткілікті 
жоғары білім беру деңгейі сақталуда: 
оның шаруашылық салаларында 
жүмыс істеушілердің 1/3 дерлік жо- 
ғары жэне орта арнаулы білімге ие. Ре- 
сейде 4 млн шамасында студент бар.
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3-ТАРАУ. Халықтың үдайы өсу процесі және сапнсы

Длайда 1990 жылдардағы элеуметтік- 
исономикалык дағдарыс, білім беру 
саласын қаржыландырудың қалдық 
үстанымы, жұмыссыздықтың өсуі 
еңбек ресурстарының саны мен сапа- 
сына әсер етпей қоймады. Көптеген 
ісрттеушілердің пікірі бойынша, 
1’есейдің жумысшы күшінің қазіргі 
заманғы жағдайы рынок талаптарына

сэйкес келмейді. Көптеген салалардл, 
негізінен машина қүрылысында 1990 
жылдары білікті мамандардың елеулі 
жоғалуы орын алды, сондықтап дп 
білімге жэне соған сәйкес еңбек ре 
сурстары сапасына көзқарас олардың 
елдің үлттық қауіпсіздігінің маңызды 
компоненттері болып табылатыпды 
ғы тұрғысынан қайта қаралуы тиіс.
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4-тарау. ХАЛЫҚТЫҢ ҚОНЫСТАНУ ГЕОГРАФИЯСЫ

4.1. Қоныстану жүйесінің 
ұстанымдары мен 

заңдылықтары

Қоғамның даму жағдайының элеу- 
меттік-экономикалық қарым-қаты- 
настарының өзгеруіне байланысты, 
тұрғын халық туралы негізгі заңдар 
да өзгеріске ұшырайды.

Қоныстану заңдары құбылыс- 
тардың небір маңызды жақтарын 
айқындайды. Бірақ олар барлық 
себепті байланыстардың мәнін 
толық түрде аша алмайды. Бұлар 
өзге заңдылықтар көмегімен ғана 
анықталуы мүмкін.

В.В. Покшишевский: «Қоныста- 
нудың негізгі заңдылықтарының 
сапасы оның қоғамдық өндірістік 
кеңістіктегі орналасуымен біртүтас 
үйлесімділігінде», -  деп атап көр- 
сетті /38/. Ол қоныстанудың өндіріс 
орындарының орналасуына ық- 
палын қосалқы заңдылық ретінде 
белгіледі. Жалпы заңдылықтар ара- 
сынан урбандалу процесінің өсуі мен 
орналастырудың топтасқан түрлерін

жэне қалалық байланыстарды атап 
көрсетті.

Д.Г. Ходжаев жэне басқалар 
қоныстанудың заңдары мен заңды- 
лықтарын төмендегідей бөліп көр- 
сетеді:

• қоныстануды өндірістік, аумақ- 
тық ұйымдастыруды жалпы экономи- 
ка заңдарына бағындыру;

• халық қоныстанған елді мекендер 
арасындагы байланыстарды нығай- 
ту арқылы қоныстану жүйесінің ық- 
палды әрекетін күшейту;

• қоныстану жүйесінің тиімділі- 
гін бағалау жэне еңбек өнімділігін 
арттыруға жағдай жасау жолымен 
қалыптастыру.

Өнеркәсіптің жедел өсуі, ауылша- 
руашылық салаларының біртіндеп 
топтасуы мен мамандандырылуы, 
жаңа кен орындары мен шаруашылық 
салаларын дамыту жолдарын игеру 
халықтың экономикалық аудандар- 
да қоныстануының өндірістік фак- 
торларын оның мағыналарын көр- 
сетеді. Экономикалық ахуалдың жақ- 
саруына орай аймақтағы облыстарда
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жаңа елді мекендер пайда болып, 
байырғылары одан эрі дамиды. Үлкен 
қалаларда өнеркәсіп кешендерінің да- 
муын шектеу шараларын қолданып, 
кіші жэне орта қалаларда жаңа за- 
уыт құрылыстарын салу қолға алы- 
иу қажет. Себебі ірі қалаларда эколо- 
гиялық мэселелер одан эрі шие- 
ленісіп, тұрғындарға кері эсер беруі 
ықтимал жағдай. Осылардың бар- 
лығы өндіріс пен халықтың аумақ- 
тарға түрліше қоныстануына алып 
келді.

Мемлекетіміздің аграрлық сипат- 
ган индустриялық-аграрлық кезеңге 
отуі қала халқының өсуімен сабақтас 
орбуде. Елдегі урбандалу процесі же- 
дел қарқында дамуда. Жалпы орта 
жэне жоғары білім алу, медициналық 
қызмет көрсету, демалу, т.б. осы 
сияқты шараларды ұйымдастыру 
қажеттілігі осы мәселелерді шешу- 
ге өз ықпалын тигізетіні күмәнсіз. 
Елімізде қала мен ауыл арасындағы 
елеулі өзгерістерді жеңу жағдайлары 
біртіндеп жүзеге асып келеді. Қоныс- 
танудың ескі жүйесін жаңа жүйе 
алмастырды. Мәселен, ұсақ елді ме- 
кендерді қысқарту, жаңа шаруашы- 
лық орталықтардың пайда болуы 
бірқатар ауылдардың қала типіндегі 
поселкелерге, ал поселкелердің қа- 
лалар дэрежесіне дейін өсуіне жағ- 
дай жасады. Құрылыс салу мен елді 
мекендерді жобалау бейнесі сапа 
жағынан өзгерді.

Халықтың ауылдық мекендсрді-и 
қалаларға ойысуымен қагар гүр 
гындардың республика аумагыпдн 
жоспарлы да жоспарсыз да қош.к 
өзгертулері байқалады. Бірқатар жс 
келенген аудандар мен облысгар 
аумағында халықтың ұсақ мекендср 
ден ірі мекендерге жаппай қоныс ау- 
даруы үнемі жүріп жататын проңесс. 
Ауданішілік көші-қон процесіисп 
өзге халықаралық, яғни сыртқы коші 
қон түрлері де кездеседі. Халықтыц 
көші-қон процестерінің белгілі бір 
дэрежеде қоныстану заңцылықтарып 
дамытуга, қоныстану мэселелерінс 
ықпалы зор.

Ғылыми-техникалық ілгерілеу ха 
льтқтың араласуына тікелей осср 
етеді. Мэселен, автомобиль, темір 
жол магистральдарының дамуы, авиа 
цияның қолданылу шеңберіміц ар 
туы, байланыстың жаңа түрлерімің 
шығуы және басқалары қашықтық 
жөніндегі қалыптасқан пікірлсрді 
өзгертті. Мұның бэрі белгілі дсң 
гейде қоныстануга өз әсеріи тмгі 
зеді. Әлеуметтік-экономикалық озгс 
рістер өндіріс көлемінің өсуі, қоиыс 
тану қозғалысына, оның үнемі өзгеру 
талабына, қоғамның жаңа сүра 
ныстарға бейімделуіне себепші бо 
лады. Өндірісті жүргізудің тиімді жаі 
дайларын жасау, елді мекендердің қү 
рылысының шығындарын үнсмдеу, 
аудандардың жол, байланыс жэис г.б. 
инженерлік тұрғыдан қамтамасыз 
етілуіне қол жеткізеді. Жер, су, ор

4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану геОграфияг.ы
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4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану географиясы

ман жэне басқа ресурстарды үнемді 
пайдалану, т.с.с. экономикалық ұста- 
нымдар қалыс қалмауы тиіс.

Әлеуметтік ұстаным қоныстану 
ішінде халықтың өскелең талапта- 
рын қанағаттандыруға, қала мен 
ауыл арасындағы елеулі айырмашы- 
лықтарды жоюға негізделген. Осы 
ұстанымға сәйкес, халықтың мате- 
риалдық хал-ахуалының өсуіне жэне 
барлық әлеуметтік топтарының руха- 
ни дамуына ықпал жасалуы тиіс.

Саяси ұстаным бұл жерде қо- 
ғамда жүріп жатқан саяси-тарихи 
өзгерістермен сипатталады. Мемле- 
кетіміздің егемендігін алуы, іргелі, 
өркениетті ел қатарына қосылу үшін 
жасалынып жатқан шаралары, сая- 
саты белгілі дәрежеде халыққа әсер 
етеді. Қоныстану процесінде негізгі 
нысан тұргындар болғандықтан, елді 
мекендер жүйесінің дамуында да 
маңызды рөл атқарады.

Халықтың қоныстануы ұстаным- 
дарында табиғи байлықтарды сақтап, 
олардың ұқыпты эрі тиімді пайда- 
ланылуын қарастыратын экология- 
лық ұстанымдардың да алатын орны 
зор. Осы ұстанымдардың еліміздегі 
энергетика, өнеркәсіп жэне ауыл 
шаруашылығы әлеуеттерін толық пай- 
далануда, оның табиғи байлығын 
оңтүстік жэне шығыс, солтүстік ау- 
дандарда ғана емес, Батыс Қазақстан 
экономикалық ауданында да игеру 
арқылы қоныс қабілетімізді көтеруде

өте маңыздылығын аита кеткеніміз 
жөн.

Ғасырлар бойы ауылдық елді ме- 
кендердің кейін қалуы бүгінгі кезде 
қысқа мерзім ішінде қала мен ауыл 
арасындағы елеулі ерекшеліктерді 
тез арада жоюға мүмкіндік бермейді.

Маркетингтік, бизнестік жүйені да- 
мыту мен агроөнеркәсіптік интегра- 
циясы зауыттар мен ауыл шаруашы- 
лық өнімдерін, шикізаттарын өндей- 
тін ішкі шаруашылық цехтары мен 
өндірістерін, қожалық бірлестіктерін, 
электр қуатын, кұрылыс материал- 
дарын өндіретін, ауылшаруашылық 
техникаларын жөндейтін, т.б. өнді- 
рістерін кұру бұл мәселеге үлкен ық- 
палын тигізеді. Ауылшаруашылық 
өнімдерін көбейту, жұмысқа жарамды 
тұрғындарды еңбекпен қамтамасыз 
ету агроөнеркәсіп бірлестіктері мен 
агрофермаларды, ұжымдық, отбасы- 
лық жэне жеке қожалықтарды дамы- 
туда айрықша маңыздылыққа ие.

Қала мен ауыл арасындағы елеу- 
лі айырмашылық олардың бірте- 
бірте жойылу процесі даму сипат- 
тамасы бойынша да, жүзеге асы- 
рылу мерзімдері бойынша да рес- 
публикамыздың эрбір бөліктерінде 
эр түрлі өтуі тиіс. Бұл көбінесе 
жеке меншік түрлерінің белгілі бір 
дәрежедегі мүмкіндігіне, қоныста- 
нудың қалыптасқан жүйесіне, халық- 
тың тығыздығына, мекеннің жер кө- 
леміне, отын жэне су ресурстары, 
т.с.с. байланысты. ¥зақ жылдық
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гарихы бар ірі елді мекендердің 
ұлғаюы, жаңа елді мекендер жү- 
йесінің қалыптасуында өндірістік 
і алаптарға сай келуі, еңбекке жарам- 
ды халықтың қазіргі заманға сәйкес 
к;ажеттіліктерін қанағаттандыратын 
елді мекен болуы мүмкін. Кейбір 
жағдайда қоғам ағымына ілесе ал- 
май қалған бүрын дамыған елді ме- 
кен бола түрса да кейін артта қалып 
қүлдырау шегінде тұрған елді мекен- 
дер бар. Осындай жағдайда қонымды 
үйлесімділікте болу үшін қоныстану 
жүйесі қазіргі заман талаптарына сай 
дамуы керек.

Еңбек өнімділігін арттыруға көп 
жағдайларда ауыл тұрғындарының 
мәдени-тұрмыстық жағдайлары се- 
бепші болады. Ауыл тұрғьіндары- 
ның мэдениеті мен тұрмысын жақ- 
сарту мекеннің көлеміне тәуелді. 
Сондықтан ауылдық елді мекенде 
қоныстанудың бірден-бір ұстанымы 
ауыл тұрғындарының мәдени-тұр- 
мыстық қамту, қызмет көрсету жү- 
йелерін барынша жақсарту болуы 
қажет. Қоныстандыруды қалыптас- 
тыруда олар жетекші орын алуы ке- 
рек.

Ауылдық елді мекендерде қо- 
ныстану жерді тиімді пайдалану 
мәселелерімен тығыз байланысты. 
Елді мекендер жүйесін, өндіріс 
орталықтарын, шаруашылықтарды 
дұрыс орналастыру жерді өңдеуді 
жақсартуға, қажет етілген мелио- 
ративтік жұмыстарды уақтылы жэне

сапалы жүргізуге, топырақты қорі 
шараларын жүзеге асыруға, томырак 
құнарлылығының тұрақты коздсріп 
тек қазіргі тұрғындар үшін ғапа е м е с  

болашақ ұрпаққа сақтауға да м ү м  

кіндік жасайды. Сондықтан жерді 
пайдаланудың тиімді жағдайларым 
жасау, жер өңдеу мэдениегін ү п с м і  

көтеру, топырақтың құнарлылыі ыи 
сақтау және көбейту қоныстаму үс і а 
нымдарының бірі болып табылады.

Ауыл шаруашылығында жердің 
басты өндіріс құралы ретіндегі маңы 
зын түсінбеушілік, қоныстаиу мэсс 
лелерін шешуде шаруашылық галлм 
тарын ескермеу көптеген жү.мыс гарі л 
салқынын тигізеді.

Қоныстану жүйесіндегі ауыл шл 
руашылық бағытындағы түрақты 
ауылдық елді мекендерде түрагым 
адамдардың қызметіне байлаиыс 
ты уақытша маусымдық мексмдсу 
түрлерімен қамтамасыз ету мүм 
кіндіктері де орын алады. Мосслеи, 
малшы ауылдарда қой, ірі қара, түііс 
шаруашылықтарымен айналыслі ым 
дар жылдың жаз, күз айларыидл жли 
лауларда болуы.

Қоныстану жүйесін зерлтсудім 
қалыптасқан тэсілдері жэне оны жс 
тілдіру шаралары эр түрлі жоио 
микалық аудандарда жүргізілуі кереь 
Сонда қоныстану нысаны ретіндс 
республика, оның белғілі болігі пс 
месе жекелеген экімшілік аудамдиры. 
табиғи-экономикалық ауданы, глбш м 
аймақтары, ауылдық жэме қллллык
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елді мекендер жүйесі зерттеуге алы- 
нады. Мүндай жан-жақты, кешенді 
зерттеулер нэтижесінде өнеркәсіп 
аудандарының, ауыл аймақтарының, 
ауыл шаруашылығы өндірісі торап- 
тарының, олардың жекелеген түрле- 
рінің элеуметгік, экономикалық 
мәселелері шешіледі. Урбандалу 
процесінің өсуіне байланысты агро- 
өнеркәсіп кешендерінің дамуы, жеке 
агроқалалардың қүрылуы, үсақтал- 
ған ауыл елді мекендерінен тарты- 
лып, бүтіндей осы негізде өндірісті 
шоғырландыруға жэне халықтың 
тұрмыс деңгейін жақсартуға үмтылу 
нәтижесінде қоныстануды кешенді 
түрде шешу қажеттілігін туындатып 
отыр.

Бірқатар зерттеушілер қалалық 
жэне ауылдық елді мекендер арасын- 
да байланыс барлығын, оның өзара 
үйлесімділікпен қалыптасуы, яғни 
қала мен ауылдың ара салмағында- 
ғы айырмашылықтардың жойылу 
керектігін айтады. Бүл жағдайда, 
қоныстану нысаны ретінде елді 
мекендердің (қалалық немесе ауыл- 
дық) барлығына жэне келешекте 
онда қандай елді мекендер болатын- 
дығына қарамастан белгілі бір аумақ 
белгіленеді.

Кешенді тэсілдер елдердің алуан 
түрлі жүйемен дамуына жэне өн- 
дірісті үйымдастырудың енеркәсіп- 
тік, ауылшаруашылық, көліктік, т.б. 
байланыстарының арнаулы зерттеу 
мэтижелеріне сүйенеді.

Қоныстану толығымен респуб- 
ликаға, экономикалық ауданға қоныс- 
танудың бірлік жүйесіне сэйкес кел- 
се, онда өнеркәсіп ауданына, торабы- 
на, агломерацияларға, қоныстанудың 
қалалық жүйесіне де сәйкес келеді.

Ауылдық елді мекендерді зерт- 
теудің өзіндік ерекшеліктері бар. 
Біріншісінде, нысан санатында бар- 
лық ауылдық елді мекендерді қам- 
титын жүйе көрсетіледі. Бұған ауыл 
шаруашылық өидірісінде, көлікте, 
жол қүрылысында, емдеу, сауықтыру 
мекемелерінде, т.б. жұмыс істейтін 
тұрғындар мекені жатады. Ауылдық 
елді мекендердің жалпы санында 
ауылшаруашылық елді мекендері 
көбірек орын алады.

Өндіргіш күштер деңгейінің өсуі- 
не, қоғамдағы элеуметтік-экономи- 
калық, саяси-тарихи өзгерістерге, со- 
нымен қатар шаруашылықты жүргізу 
тәсілдерінің жетілдірілуіне, өзге де 
экономикалық шараларға байланыс- 
ты да өзгеріп отырады.

Қоныстану өзінің даму барысын- 
да еңбек өнімділігінің тез өсуі мен 
өндіргіш күштердің даму нәтижесінде 
өткен шақ элементтерінің барлығын 
жэне жаңа нышандарды енгізеді. Бұл 
күрделі «конгломерат» болып табы- 
лады.

Қоныстану табиғи, экономикалық, 
әлеуметтік жэне басқа жағдайлардың 
туындысы ғана емес, ол осы аталған 
факторларға жеткілікгі түрде жэне 
екпінді ықпал жасай алады. Ол жаңа
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қоғамдағы өзгерістердің негізгі заң- 
дары сипаттамасына қайшы болған 
жағдайда, шаруашылық салалары- 
ның тиімді орналасуын күрделенді- 
ріп, өндіргіш күштердің дамуын 
тежеуі мүмкін немесе керісінше, 
өндіргіш күштердің тез үдеуіне, 
табиғи ресурстарды пайдалануға 
ықпал жасауы да ықтимал. Кері бай- 
ланыс -  қоныстанудың мәдениетке, 
саясатқа, экономикаға, ландшафтқа, 
коммуникацияға жэне өзге де сол 
сияқты жағдайларға әсері -  қоныс- 
танудың ғылыми теориясы үшін өте 
маңызды болып табылады.

Қоныстануды жүйелі талдау тұр- 
ғысынан сипаттағанда мына заң- 
дылықтарды атап көрсету қажет:

• қоныстану жүйесінің орны оньщ 
қоғамдағы мэнімен анықталады;

• жүйеге тек қана әлеуметтік- 
экономикалық факторлар ғана емес, 
табиғи, тарихи, этнографиялық және 
басқа факторлар да әсер етеді;

• бүл бір-бірімен өзара байланыс- 
тағы және бір-біріне тәуелділігі түр- 
ғысынан өте күрделі жүйе;

• байланыстардың бір жағы сан 
жағынан айқындалса, екіншісі тек 
қана сапамен көрінеді, оның ая- 
сында тура және кері байланыстар 
қалыптасады;

• жүйе сыртқы факторлар ықпа- 
лына бейімделген кезінде қоғамдағы 
көптеген процестерге эсер ететін 
факторға айналады;

• бұл ықтималдық сипаттағм шс 
менттері бар детермендік (амық 
таушы) жүйе.

Қоныстану нысанын анықтаудың 
мүмкін жағдайлары ретінде мыиа 
ларды атап көрсетуге болады:

а) адамның өндірісті ұйымдас 
тыруға қабілеттілігі;

э) халық пен өндіріс үйлесімділіі і;
б) адамның табиғагпен сапалы 

түрде қатынасы.
Бұл жағдайлардың бірі қоныстапу 

шеңберінен шығып жатса, екіпіпілс 
рі онымен тығыз байланыста қалады 
Бірақ бұл жағдайлар басқа ғылым 
салаларында да зерттеледі. Қазір 
гі уақытта барлық елді мекеңдср 
олардың маңызына, адам саныиа, 
орналасуына қарамастан бірімен-бірі 
тығыз байланыста.

Сонымен қоныстану заңдыл ы қ 
тары туралы мэселені толықтыра, 
қорыта келіп, төмендегідей оіі 
тұжырымдарын жасаймыз:

• Өндірістің дамуы мен орма
ласуы елді мекендердің қалытасу 
мен даму бағытын, көлемін жэис 
қоныстардың сипатыи анықтап бс 
реді. Кен байлықтарының орпала 
суына байланысты тұрғындардың 
құнарлы жерлерге қоныстаиуы, 
технологиялық ерекшеліктер мсп 
өндірі сті ұйымдастыру, көл і кт і к
жэне коммуникациялық байлаиыс 
тар және басқа жағдайлар эр түрлі 
дэрежедегі елді мекендер бейііссіи,
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оның маңыздылығы мен адамдардың 
шоғырлану сипатын көрсетеді;

• Қоныстанудың қалыптасқан 
жүйесі, өз кезегінде жаңа өндіріс 
нысандарының орналасуына ықпал 
етіп, өндірістің дамуына, не болмаса, 
оның тоқырауына әсерін тигізеді;

• Өндіріс пен қоныстану ара- 
сындағы байланыс та, қоныстану мен 
өндіріс арасындағы кері байланыс та 
жанама сипатта болады. Сондықтан 
ірі қалалар мен орташа қалалардың, 
үсақ қалалар мен ірі ауылдық елді 
мекендерінің арасында өзгерістер бо- 
лып тұрады;

• Қоғамдағы урбандалу процесі 
қалалар рөлінің арта түсуінде жал- 
пылама сипат алып отыр. Соның 
салдарынан, керісінше, ауыл елді 
мекендерінің саны азайып, ауыл 
түрғындарының абсолют саны мен 
меншікті үлесі кемиді;

• Өндірістің дамуы инженерлік 
инфрақұрылымның шоғырлануымен 
үндескен мэдени байланыстар 
елді мекендер арасындағы өзара 
үйлесімділіктің күшеюіне әкеледі;

• Қоғамның тұтас аумақтық ұйым- 
дасуына сүйенген өндіріс, табыс 
табу, қызмет көрсету салаларындағы 
жалпы мақсаттар қоныстанудың ор- 
нықты жүйесін қалыптастырады;

• Уақыт талабына сай қоныстану 
процесіне тұрғындардың әлеу- 
меттік сұраныстарының өсу заңы 
өзгешелеу ықпалын тигізеді. Әсі- 
ресе, бұл ауылдық жерлерде

халықтың элеуметтік сүраныстарын 
қанағаттандыру қажеттілігіне байла- 
нысты ерекше байқалады.

4.2. Қоныстанудың 
қалыптасқан теориялық 

негіздері

Қоныстану процесі мен оның 
нәтижесін зерттеу экономикалық, 
элеуметтік жэне саяси география- 
ның, атап айтқанда, оның басты са- 
лаларының бірі -  халықтар геогра- 
фиясының маңызды міндеттері бо- 
лып табылады. Қоныстану жүйесінің 
қалыптасу мен даму алғышарттары, 
бұл орайдагы жалпылама және нақты 
ықпал ететін барлық процестер 
жиынтығы теориялық жағынан да, 
практикалық жағынан да маңызды. 
Мұндай зерттеулер қоныстану мэ- 
селесінің жай-жапсары мен маңыз- 
мағынасын, әсіресе, қоныстанудың 
нақты түрлерін, олардың пайда 
болуының себеп-салдарлы байла- 
ныстарын зерделеуге мүмкіндік 
береді. Зерттеулердің бірі жалпы 
қоғам мен жекелеген аймақтардың 
қазіргі жэне болашақтағы қажетті- 
лігі мен сәйкестілігін анықтауға, 
халықтың орналасу жүйесінің даму 
заңдылықтарын, олардың қоғам 
дамуына орай өзгеруін түсінуге 
септеседі. Сол сияқты қоныстану 
мэселелерін зерделеу елді мекеннің 
түрмысына географиялық түрғыдан
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баға беруде, жаңа өндіріс орындарын 
ашуды жоспарлауда, әлеуметтік жэне 
көліктік инфрақұрылымдарды орна- 
ластыруда да маңызды.

Қоныстанудың жүйелік әдіс- 
тәсілдерін алғаш рет Н.Н. Баран- 
ский қалаларды экономикалық- 
географиялық тұрғыдан тану жа- 
йындағы еңбектерінде қарастырды. 
Ол қоныстану жүйесі мен өндіргіш 
күштердің аумақтық бірлестігінде 
қалалардың жетекші рөл атқа- 
ратындығын атап көрсетті.

Б.С. Хорев қоныстануды үш 
аспекті тұрғысынан -  элеуметтік, эко- 
номикалық және географиялық 
тұрғылардан қарастырады. Қоныста- 
нудың элеуметтік тұрғыдағы мэңі -  
өндіргіш күштерді ұйымдастыру 
жолдарын кеңістік ұғымымен бай- 
ланыстыра қарастыруында. Геоде- 
мографиялық түсінік бойынша қо- 
ныстану дегеніміз халықтың өмір 
сүріп, күнкөріс жасап отырған меке- 
нінде қалыптасқан еңбек бөлінісі бо- 
лып саналады. Г.М. Лаппоның анық- 
тауынша, қоныстану дегеніміз -  елді 
мекенді шаруашылыққа байланысты 
игеру барысында тұрғындардың ор- 
наласуы, яғни шаруашылықтың жа- 
ңа ресурстарын айналымға енгізе 
отырып қайта қүрылуы. Ол әсіресе, 
соңғы жағдайдың маңыздылығын 
атап көрсетеді. Көп ретте бұл жайт 
ауданның экономикалық бейнесін 
түбірімен өзгерте алады.

Біздің топшылауымызша, қош.іс 
тануды жүйелік-қүрылымдық жонс 
эдіснамалық түрғыдан қарасгыру 
қажет. Бұл эдіс қоныстанудың іеоі 
рафиялық нақты құбылыс ретіндси 
сан алуан қырларын тұтас қал 
пында тануға мүмкіндік берсді, 
яғни түрғындардың елді мскси 
дерге қоныстануы географиялык; 
ерекшеліктер мен аймақтық түрдің 
қалыптасуына экеледі. Өндіргіш 
күштер сипаты тарихи даму бары 
сында түбірімен өзгеріске үшырап 
отырады. Қоғам үшін бүрын ма 
ңызды орын алмаған табиғи ресурс 
тар енді жетекші рөлге ие болып, 
өзгелерінің мэні төмендейді, тімті, 
тиімді эрі ұтымды пайдаланбау сал 
дарынан, мүлдем жойылыгі кетуі дс 
мүмкін. Өндірістің технологиялық 
жабдықтары да түрленіп, көліісгік 
географиялық жағдай да өзгеріскс 
үшырайды. Осының өзінде елдің 
кеңістікте қайта қоныстануы матс 
риалдық түрлерінің қалынтасуы, 
өндірістің аймақтық дамуыиың қаи 
дай да бір белгілері бола отырып, 
өзінің қалыпты күйіне тэп, ерск 
шеліктеріне сай кешігіп отырады 
Ол ерекшеліктер елді мекендер мсн 
оның қүрылымдары, қызмспсрі 
арқылы анықталады. Сондықгам 
мұнайлы аудандардың елді мекеиііі 
географиялық тұргыдан тану Ба 
тыс Қазақстан экономикалық аудапы 
экономикасының қоныстапу сипа 
тын түбегейлі түрде қарасгыруды
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қажет етеді. Мұнайлы аудандардағы 
өндіруші эрі өңдеуші өндірістерді 
шоғырландыру нэтижесі отын- энер- 
гетикалық ресурстар мен көлік- 
тік инфрақұрылымның дамуы осы 
аймаққа халықтың орныға түсіп, қала 
және қала типіндегі поселкелердің 
өркендеуіне игі әсерін тигізер еді. 
Дамыган көліктік жэне әлеуметтік 
инфракүрылымы бар ірі қалалар 
басқа өндірістерді де маңына жинақ- 
тап, олардың орналасуына да қолайлы 
ықпал ететіні белгілі.

Ж.А. Зайончковская қоныстану- 
дың ерекшелігін анықтауда, оны 
қала, ауыл деп бөлмей, тұтастықта 
қарауды ұсынады.

Қ.Ғ. Ғабдуллина урбандалу про- 
цесі жөнінде, қалалардың өсуі, он- 
дағы көлік жэне байланыс түр- 
лерінің, халықтың қажеттілігін 
қанағаттандыратын дәрежеде дамуы, 
гұрғындардың қызмет ету аясын- 
да да алуан түрлі әрекетті қамтитын 
жұмыс орындарының болуы ур- 
бандалу процесінің дамуына жол 
ашатындығын баса айтады.

Негізінен урбандалу процесі 
ауылдық елді мекендердің әлеуметтік 
жагдайының дамуын төмендетеді, яг- 
ни, жүріп жатқан урбандалу процесі 
эрбір адамға әсер етеді. Урбандалу про- 
цесі ауқымды түрде тұргындардың 
тек қалаларға шоғырлануымен ғана 
емес, сонымен қатар аймақтың іттткі 
қоныстану ерекшелігімен де сипат- 
галады, яғни елді мекендерге бөліну

олардың өзара орнығу ерекшелікте- 
рі де урбандалу процесін анықтауға 
жәрдемдеседі. Аудан көлемінде бұ- 
рынғы кезеңде түрліше орын теп- 
кен ауылдық елді мекендердегі тұр- 
ғындар қала маңындағы мекендерге, 
көлік магистраліне (темір жол бойы- 
на) жақындауды көздеп отырғанын 
көреміз.

Бұл процесте, Ж.А. Зайончков- 
скаяның айтуынша, үш сатылық 
кезең байқалады, олар -  дербес қо- 
ныстану, топтық қоныстану және 
интеграциялық қоныстану. Ауылдық 
жерлердің урбандалуы мынадай 
белгілер арқылы сипатталады:

• өндіріс орындарында жұмыс жа- 
сайтын адамдар санының өсуі;

• ақыл-ой қызметімен айналыса- 
тын адамдар санының өсуі, бұлар 
қала маңындағы мекенде тұрып, 
қалаға қатынаушы, яғни маятниктік 
(барып-келме) еңбек жолындағылар;

• ауылдық жерлердің тұрмыс 
жағдайларының өзгеріп, қалалық 
күйге жақындауы;

• ауылдық мекендерге қалалық 
мэдениеттің келуі, ауылдық өнеркэ- 
сіп орындарының кооперациялануы- 
на жол ашатын өндірістердің пайда 
болуы, халықтың мұқтаждықтарын 
өтеуге қызмет ететін озық дағ- 
дылар мен әдістердің ауыл шаруа- 
шылығында қолданылуы. Соны- 
мен қатар қала құрылымы мен қыз- 
меттерінің жетілуі оның барлық
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қызмет ету саласына жаңа еңбек ре- 
сурстарын тартуды қажет етеді.

Ж.А. Зайончковскаяның қоныс- 
тануды ауыл, қала деп ажыратпай, 
тұтас тану керек деген пікірімен 
келісу қиын. Себебі қазіргі нарықтық 
экономика жағдайында ауыл мен 
қала елді мекендерінің әлі де бол- 
са бір-бірінен зор айырмашылыгы 
бар. Батыс Қазақстан аймағындағы 
қала мен ауыл елді мекендерінің ара- 
сында үлкен алшақтық байқалады. 
Бірақ біз ауыл елді мекендерінің 
қала мекендеріндей дамуы, сөйтіп 
еңбек ресурстарын, яғни халықты 
ауылда түрақтандыру ұстанымын 
жақтаймыз.

Қоныстану -  қос мағыналЫ күр- 
делі термин. Бірінші мағынасы -  
халықтың аймаққа орналасуы мен та- 
ралу процесін, ал екінші мағынасы -  
олардың аймақтық түрде ұйымдасқан 
елді мекендер торабын білдіреді.

Қоныстанудың түрлері мен елді 
мекендердің даму жолын талдауда 
үзақ уақыттар бойы халықтардың 
қоныстануына біржақты қарау орын 
алып келді, яғни бүл мәселе тек қана 
өндірістік тұрғыдан қарастырылды. 
Ал қазіргі кезде мүны түрғындардың 
жағдайымен байланыстыра зерттеу 
қажеттілігі айқындалып келеді. Өн- 
дірістік түрғыдан қоныстану мәсе- 
лесі шаруашылықтың аймақтық қү- 
рылымының кіші жүйесі ретінде 
қаралады.

Қоныстану жүйесі қазіргі ксідс 
қалалық жэне ауылдық ден боліін ді 
Бүл жүйе тек Қазақстан Реснуб.іш 
касында ғана емес, ТМД елдеріидс 
жэне т.б. мемлекетгерде сақталііін. 
Қоныстану жүйесі сызба түріндс бы 
лай сипатталады (3-сурет).

Қала -  түрғындарды өзіис тар- 
тушы, өндіріс орындары, өңдеуші 
кәсіпорындары, көлік, элеумеггік 
инфрақүрылымдары біршама дамы 
ған, 50-100 мыңнан жоғары халқы 
бар елді мекен. Қалалар ауылша 
руашылық аумақтарына қызмсі 
ететін қалалар, аудан орталықтары 
болып табылатын қалалар, экім 
шілік-шаруашылық жөне мэдени 
орталықтар, өндіріс орталықтары, 
т.б. сипатта болады.

Мэселен, Ақтөбе облысыпың 
Хромтау, Қандыағаш қалалары ои 
діріс, аудан орталықтары, Батт.к. 
Қазақстан облысынан Ақсай, Маң 
ғыстау облысынан Жаңаөзен, <|)орі 
Шевченко қалалары да осы сшіат 
та. Ақтөбе облысының көіігстси 
қалалары аудан орталықгары бө 
лып табылады. Ақтөбе, Ақтау, Агы 
рау, Орал қалалары экімшілік ша 
руашылық жэне мэдени орталықгар.

Ауылдық елді мекендерді шаруіі 
шылық орталықтары, қалалар ма 
ңына шоғырланған аудан өргалык; 
тары, ауыл шаруашылығыпа қі.гімет 
ететін ауылдар ден бөлу орі.інды 
Ауылдардың бүл жіктелуіпс қи 
ла маңына шоғырланған шалгаи
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Қоныстану жүйесінің сызбасы
(автордың құрастыруымен)

экім ш ілік  
ш аруаш ы лы қ 
ж эне м әдени 
орталы қтар

ауыл-
ш аруаш ы лы қ 
аум ақтары на 

қ ы зм ет ететін  
қалалар

қала  м аңы на 
ш оғы рланған  
елді м екендер

ауыл ш аруаш ы лы ғы  
бағы ты ндағы  
елді мекендер

аудан
орталы қтары

Қ А Л А

өндіріс
орталы қтары

Қ О Н Ы С ТА Н У
Ж Ү Й Е С І

ш аруаш ы лы қ
орталы қтары

А У Ы Л

аудан
орталы қтары

3-сурет

аудандардың халқын тартушы ауыл- 
дар қосылды. Қазіргі кездегі жақсы 
өркендеген ауылдар осылар бо- 
лып отыр. Мәселен, Ақтөбе, Орал 
қалаларының маңында орналасқан 
ауылдық елді мекендер.

И.М. Маергойз зерттеулерінде 
ондіріс пен тұрғындар арасындағы 
қарым-қатынастардың бүкіл жиын- 
тығы тек жүйелік-қүрылымдық 
тұрғыдан анықталып, бұл мәселе 
әлеуметтік-экономикалық бағасын 
алады, сонымен бірге олардың 
ықпалына өзара кеңістіктік тал- 
дау жасау әдіснамалық тұрғыдан 
тек шаруашылықтың аймақтық, 
күрылымдық деңгейін тану арқылы

ғана жүзеге асады. Бұл өндіріс пен 
қоныстану арасындағы байланыс 
аймақ пен халықтың тұрақты елді ме- 
кенінің өзара қарым-қатынасын кең 
ауқымда қамтуға мүмкіндік береді. 
Қоныстануды жүйелік-құрылымдық 
әдіснама тұрғысынан қарастыру ба- 
рысында оның барлық аспектілерінің 
тұтастығы айқындалады.

Нақты аймақтық жэне нақты 
қоныстану байланыстары деп халық 
тұрақты қоныстанған елді мекендер 
мен еңбекті қажет ететін орындардың 
өзара ықпалдасуын бейнелейтін 
қарым-қатынастар танылады. Өзара 
қоныстанудың бұл түрінің меха- 
низмдері көп жағдайда мынадай бо-
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лып келеді: жұмыс орындарының 
артуы, қоғамдық өндіріс салаларын- 
да жұмыс істейтін адам санының 
өсуі, олардың толығуы мен еңбекпен 
қамтамасыз етілу процесінің жақын 
елді мекендерге халықтың көп жи- 
налуына алып келеді. Сонымен қатар 
оларда қосымша еңбек ресурстары 
пайда бола бастайды, өндіріс аясы 
кеңейіп, пайда болған еңбек ресурс- 
тарына қажетті жұмыс орындары 
ашылады. Қарапайым түрдегі себеп- 
салдарлық қатынас ретінде салыс- 
тырмалы аймақ орындары пайда 
болады. Бұл халықтың еңбек етуге 
деген ұмтылысын оятып, қоныстану 
жүйесінің өзін-өзі ұйымда.стыру 
процесінің іске қосылуына мүм- 
кіндік береді. ШаруашылықтыҢ ай- 
мақтық құрылымы үшін халықтың 
жэне оның қоныстануының жаңа 
түрлерін қарастыру мен талдаудың 
маңызы зор. Негізінен, аймақтық 
жүйедегі техникалық-экономикалық 
ілгерілеудің ерекшеліктеріне жете 
мэн беріледі.

Шаруашылық-ғыпьми талдау зерт- 
теу жүмыстарының негізгі ныса- 
ны болып саналады. Қоныстану 
мәселелері экономикалық бағдар 
алып, өндіріс мақсаттарына бағына- 
тын шаруашылық факторлар қата- 
рында қарастырылады. Шаруа- 
шылық бүгінгі таңда халықтық жэне 
табиғи-аймақтық мәселелерді шешу 
орнынан бірте-бірте адамның тұр- 
мыс қажеттіліктеріне жеңілдікпен

қарайтын, табиғат жағдайына сү 
лесоқ, тек қана қажеттіліккс баіі 
ланысты жетекші орынға ис болми 
отыр.

Г.М. Лаппо, Б.С. Хорев, И.М. Маср 
гойз зерттеулерінен мынадай іү 
жырымдарғакелеміз. Мүнай мен ауыр 
өнеркәсіп салаларының дамуына іш.і 
найы қажеттіліктер болса да, еңбек 
ресурстары, көлік инфрақүрылымы, 
қоныстанудың соған сәйкес жүйесі 
жетілмей отыр. Бұл қайшылықты 
жоюдың бір жолы -  еңбек ресурста- 
рының аграрлық аудандардан кслуі 
арқылы жүзеге асады. Халықтың 
сырттан келуі өндірістің дамуы 
на, көліктік инфрақұрылымның да 
муына, өнеркәсіп орындары мсн 
кен орындарының салынуына игі 
ықпалын тигізеді. Бір жағынаи бүл 
урбандалу процесінің жеделдетілуі 
не жетелейді. Сөйтіп, сол нақты 
ауданға тэн болып табылатып қала 
тұрғындарының жаңа сападағы жүііс 
сін қалыптастыруға әсер етеді. ().п 
жүйелер жұмысшы поселкелерінің 
жинақталуы түрінде қалыптасады. 
Аймақтар жүйесінің негізгі элемсіпі 
шаруашылық ықпалымен дамн бас 
тайды. Мүның алғышарттары ксіі 
ретте нақты себептер арқылы нсгіа 
деліп отыратыны белгілі. Бірақ коп 
жағдайда металлургиялық аудап- 
дар экономикасының шикізаггык 
қорына байланысты болды. Мүиаіі 
аудандарының табиғи -  экономи 
калық-элеуметтік элементгеріпің ық
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пал ету жүйесі сызбасын қарастыра 
отырып, мынадай түйіндер жасай 
аламыз (4-сурет):

• біріншіден, жүйенің барлық 
элементтері өзара байланысты жэне 
эрдайым бір-біріне әсерін тигізіп 
отырады;

• екіншіден, әлеуметтік жэне 
экономикалық табиғи факторлар 
әсерінен қандай да бір элементтердің 
жетекшілік қызметі айқындалып, 
жүйенің эрбір нақты сатысындағы 
даму сипатын белгілейтін көрсет- 
кішіне айналады;

• үшіншіден, аймақтық жүйенің 
қазіргі даму сатысындағы түрақты, 
статикалық күйдегі элементі ретінде 
өндірістік даму процесі эсерінен пай- 
да болған қоныстану айқындалып 
отыр;

• төртіншіден, халық қарасты- 
рылып отырған жүйенің ең динамика- 
лы элементі, ол түтас жүйедегі эрбір 
өзгеріске тез икемделеді, аймақтық 
жүйенің күйі мен дамуының «инди- 
каторы» ретінде қызмет ете алады;

• бесіншіден, факторлардың ық- 
палына жауап ретінде елдің сыртқы 
жэне ішкі миграциясының жағдайы 
алынады. Бұл миграциялар жағымды 
да, жағымсыз да әсерлер тудыра ала- 
тын күрделі процестер болып табы- 
лады.

Өндірістің шоғырлануы мен ме- 
кен ету ортасын құрайтын барлық 
тораптардың дамуы жэне оларды 
жегілдіру Қазақстанның әлеуметтік-

4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану географиясы

экономикалық дамуындағы жал- 
пы процестің құрамды жәие ма- 
ңызды бөлігі. Қоғамның қазіргі қа- 
жеттілігіне сай келетін қоныстану 
жүйесінің қалыптасуы күрделі де 
көпқырлы процесс. Түрғындар са- 
нының бір қалыпты болмауы, 
табиги өсімнің төмендігі, халықтың 
аймаққа түрліше орналасуы жэне 
т.б. процестер көптеген себептермен 
түсіндіріледі. Ол себептер элеумет- 
тік, экономикалық, демографиялық, 
географиялық, урбандалу, т.б. жағ- 
дайлармен байланысты. Бүл себеп- 
тердің ықпал етуінің өзі көп фактор- 
лы. Факторлардың әсері кей жағдайда 
оң да, теріс те нәтиже беруі ықтимал.

Соңғы жылдардағы қоғамда жүріп 
жатқан әлеуметтік-экономикалық то- 
қыраушылық, демографиялық ахуал- 
дың елеулі өзгерістерге ұшырауына, 
соның нэтижесінде тұрғындардың 
табиғи өсімінің күрт төмендеуіне, 
халықтың көшіп-қонуының күшейуі- 
не экеліп соқтырды.

Қоныстанудың қалыптасқан түр- 
лерінің салыстырмалы түрақтылы- 
ғының негізінде елді мекендердің 
барлық торабы эрдайым даму 
үстінде болады. Бүл қүбылыс өзіндік 
ерекшеліктерге ие бола отырып, эр 
аймақтағы қоныстанудың түрлі ка- 
тегорияларын, олардың аймақтық 
жүйелерін де өзгеріске үшыратты. 
Осыған орай, ауыл шаруашылы- 
ғы мәселелерінің өзектілігі күшейе 
түсті. Қазіргі кезде шаруашылық
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Элементтер арасындағы қатынас 
табиғи-әлеуметтік-экономикалық 

жүйелер сызбасы
(автордың құрастыруымен)

ТАБИҒИ

Т.К. -  табиғи компоненттер 
X -  халық 
Ш -  шаруашылық 
Қ -қоныстану
Д.М. -  демографиялық мәселелер
Э.М. -  экономикалық мәселелер 
Н.Қ. -  нарықтық қарым-қатынас

► -  жүйелер элеметтері арасындағы
қарым-қатынас

4-сурет
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құрылымының күрделілігіне, ауыл 
болмысының өзгерісіне, ондағы тұр- 
ғындардың тұрмыс жағдайының бей- 
несі мен шарттарына қарамастан, 
ауылдық елді мекендердің дамуы 
экономикалық та, әлеуметтік те тұр- 
ғыдан заман талабына жауап бере ал- 
май отырғанын көреміз.

Шаруашылықгың дамуы халық 
саны мен еңбек ресурстарына тіке- 
лей тәуелді. Халыктың белгілі бір 
жиынтығынсыз өндіріс те болмай- 
ды, оларсыз табиғаттың байлығын 
меңгеру де, ілгерілеп даму да мүмкін 
емес.

Қоғам дамуының қазіргі кезең- 
деріндегі халықтың үдемелі өсу 
заңдылықтары мен ерекшеліктерін, 
жүріп жатқан демографиялық жэне 
әлеуметтік-экономикалық процестер- 
дің болмыс-бітімін жан-жақты зерт- 
теу қоныстану туралы ғылымның 
үлкен жэне терең танымын талап 
ететін әдіснамалық негізі болып та- 
былады.

Халық -  бүкіл қоғамның өндіріс 
процестерінің негізі жэне субъекті- 
сі. Ол қоғамның басты өндіргіш 
күштерін қалыптастыра отырып, 
қажетті өндіріс элементтерін құрай- 
ды. Халықтың көп немесе аз екені, 
оның орналасуы, тығыздығы, өсу 
қарқынының жылдамдығы неме- 
се баяулығы қоғамдағы нақты елді 
мекеннің дамуын тездетуге немесе 
баяулатуға себепші болып отырады.

Экономикалық география мен 
халықтар географиясы өзара тығыз 
байланыста екендігін айта келіп, 
белгілі экономгеограф Н.Н. Баран- 
ский: «Экономикалық география да 
халықтың өндіруші эрі тұтынушы 
екендігін ұмытуға болмайды, өйткені 
экономика мен халық ұдайы тұтас, 
бұлар басынан аяғына дейін бірге», -  
деп атап көрсетеді.

Қоныстану ұғымының тағы бір 
қағидасы халықтың саяси-тарихи, 
элеуметтік-экономикалыққажеттілік- 
теріне орай белгілі бір жерлерге ор- 
наласуы, қоныстануы деген мағына 
береді.

Қоныстану -  үнемі дамуда бола- 
тын детерменді (анықтаушы) жүйе. 
Кез келген гылымның мэні, сайып 
келгенде, білімнің түрлі мәліметтер 
тобының, эдістемелердің, нұсқау- 
лардың белгілі бір жүйелік жиын- 
тығы. Осы жүйедегі ең басты мәсе- 
ле -  ғылыми түрде ашылған сапалық 
жэне сандық тәуелділік пен нақты- 
лық байланыстарының барлығы.

Құбылыстардың өзара байланыс- 
тылығының себептерін зерттейтін 
тәуелділіктер көрсетілген жерде 
ғылым да бар. Атап көрсетілген жал- 
пы қасиеттерден заңдылықтар туын- 
дайды. Осының әсерінен көрінетін 
белгілі бір сапалық жүйенің пайда 
болу процесі дамиды. Қоныстану 
процесін ғылыми тұрғыда алып 
қарағанда ең бастысы қасиеттер 
мен заңдылықтарды талдау емес,
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ксрісінше, халықты орналастыру 
жоніндегі алдын ала белгіленген 
болжамдар мен ұсыныстарды жете 
ісрттеу негізгі мэселе болып отыр. 
Қалыптасқан заңдылықтарды қарас- 
тыру мен талдау тақырыпты зерт- 
теудің тек қана бір бөлігін құрайды. 
Қалған қомақты бөлігі қоныстанудың 
қайта құру жолдарын іздестіру мен 
негіздеу жумыстарынан тұрады.

Халықтың қоныстануын адам 
санының көбеюімен, байырғы елді 
мекендерді, кэсіпорындарды еңбек- 
мен қамтамасыз ету мүмкіндіктері- 
мен, ягни оларда еңбек ресурстары- 
пың болуымен байланыстырып қара- 
ган дұрыс. Бүл бағыттагы зерттеулер 
\алықтың қоныстану мәселесіндегі 
байланыстарды тереңдетіп қарауда, 
қоныстану шараларын экономикамен 
үштастыруда, кэсіпорындарды орна- 
ластыру ерекшеліктерін анықтауда, 
сол сияқты халыққа қызмет көрсетуді 
сипаттау мәселелерін тереңірек тал- 
дауда маңызды орын алады.

Біздің пікірімізше, қоныстанудың 
пайда болуын, оның даму бары- 
сын жалпылама сипаттау тіпті де 
жеткіліксіз, мұндай жалпылама мэ- 
селелер қоныстанудың әлеуметтік 
жэне экономикалық мэселелерімен 
тығыз байланысты ғана сөз бо- 
луы қажет. Себебі мұндай зерттеу- 
лер қоныстану сипаты мен халыққа 
қызмет көрсету сферасын (аясын), 
жергілікті халықтың экономикалық 
жағдайын айқындап, қоныстанудың

жалпы жүйесі мен оның жеке түрлсрі 
арасындағы қатынастарды зердслсу 
ді мақсат етеді. Сонымен қатар ол 
экономикалық ұйымдастыру жэнс 
өндірістік, технологиялық мәселе- 
лерді, құрылыстың құны мен өндіріс 
орталықтарын пайдалану, көлік- 
терді ұйымдастыру шараларының 
арасындағы тапжылмас байлапыс 
заңдылықтарын сандық және сана- 
лық тұрғыда қарастырады.

Қоныстану процесінің қоғамдық 
география, әлеуметтану, экономика, 
техника ғылымдарының басты зерт- 
теу нысанына айналуы мәселелсрдің 
күрделілігін, сан қырлылығын білді 
реді. Сондықтан қоныстану ілімі 
ғылымның басқа салаларымен тыгы ч 
байланыста дамиды. Мәселен, ауыл 
елді мекенінде халықтың қоныстаиу 
мәселелері тэжірибе қажеттілі і іі ісі і 
туындай отырып жоспарлап жүііс- 
леудің аудандық саласының құрам 
бөлігі ретінде шешіліп келеді. Қала 
елді мекендерінде қоныстану мэсс- 
лелері де негізінен қалаларда тұргыи 
үй тұрғызу шараларының шартты 
бөлімі ретінде сипатталады. Со- 
лай бола тұрса да, халықты қо- 
ныстандырудың күрделі міндеттсрі 
қоныстану мәселелерінің теориилық 
тұрғыдан негізделген экономикаиың 
қоғамдық географияның бір тармагы 
ретінде қалыптасуына ықпал жасады. 
Бұл жайында Б.С. Хорев: «Халықтар 
географиясының қоныстану сала 
сында да ерекше топтар қалыптас
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тыру мэселелері туындап тұр», -  
дейді.

Қоныстану саласы өзіне тэн білім 
тарауларын туындатты, бұларды 
қалыптастыру төмендегі себептерге 
байланысты нақтылы қажеттілікке 
айналып отыр:

а) арнаулы ғылымдардың бірте- 
бірте күрделі сипаттарды иемденуі 
(қала құрылысы мен елді мекендерді 
жүйелеу, демография, қоғамдық гео- 
графия, ауданды жоспарлы түрде 
жүйелеу, т.с.с. мэселелер) жэне олар- 
дың әрқайсысының қоныстану мәсе- 
лесін өз алдына жеке дара шешуге 
қабілетсіздігі;

э) берілген мәселе бойынша 
мэліметтердің өсуі, қоныстану 
тақырыбының мейлінше тереңдігі, 
күрделілігі жэне оларды арнаулы 
ғылымдар негізіне бағытталған тэ- 
сілдермен шешу мүмкіндіктерінің 
шектеулі болуы;

б) өндірістің даму қарқынының 
артуы оның топтасуы мен маман- 
дандырылуы, көлік байланысының 
жақсаруы, басқа факторлардың өн- 
діргіш күштерді, оның ішінде бас- 
ты өндіргіш күш болып табыла- 
тын халықты нақтылы аумақтарға 
орналастыру мәселесінің барынша 
күрделі сипат алуы кешенді зерт- 
теулерді қажет етеді.

Табиғат байлығы бар жерлерді 
игеру, өндіргіш күштердің белгілі бір 
дәрежеде даму қарқыны халықтың

өсу шапшаңдығына, тығыздығына 
байланысты.

Халықты өндіріс процесіне тарту 
дэрежесі, қоғамда әлеуметтік өзге- 
рістер бола түрса да, халық санының 
өсу заңдьшықтарына елеулі эсер 
етеді. Өндіргіш күштердің даму дәре- 
жесі мен қоғамдық құрылыстың си- 
патына қарай халық санының өсу 
қарқынының артуы немесе бәсеңдеуі 
мүмкін.

Тұрғындардың аумақтық орна- 
ласуы өндіргіш күштердің дамуы- 
на, халықтың өскелең сұранысын 
қанағаттандыруға тэуелді. Өндіріс 
орындарының эр жерде таралуы, 
өнеркәсіптің жоғары қарқында да- 
муы, ауыл шаруашылығының маман- 
дануы, қазба кен орындарының ашы- 
луы жэне басқа факторлар халықтың 
аумақта әркелкі таралуына үлкен әсер 
етеді. Экономикасы дамыған, өндіріс 
орындары шоғырланған аудандарда 
халық тығыз қоныстанатыны белгілі.

4.3. Қоныстану процесік 
танудың әдіснамалық негіздері.

Әдіснама қоғам дамуының ғы- 
лыми-практикалық заңдылықтарына 
сүйене отырып, эр түрлі көзқарас- 
тардың ерекшеліктерін зерттеу та- 
қырыбының негізгі бағыттары мен 
заңдылықтарының қалыптасқан жо- 
лын көрсетуге тиіс. Көптеген эрбір 
ғылым салалары кез келген жағдайда
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тек қана осындай жүйе түрінде 
гылыми танымның сенімді қүралына 
айнала алатынын көрсетеді.

Қоныстану элеуметтік жэне өн- 
дірістік қарым-қатынастардан бас- 
тап көптеген психологиялық фак- 
горларға да тэуелді. Алайда олардың 
қоныстануға тигізер ықпалы бірдей 
емес. Нақтылы жағдайға байланыс- 
ты жекелеген факторлардың мәні 
күшейеді, не болмаса, керісінше 
элсірейді. Қоныстану заңдылықтары 
тұрақты түрде сақталып қала алмай- 
ды, саяси, экономикалық, табиғи 
және т.б. жағдайлардың өзгеруіне 
байланысты олар да өзгеріп отыра- 
ды. Жерді суландыруға байланыеты 
дала табиғатын өзгерту қоныстануға 
слеулі эсерін тигізді. Жел әрозиясы- 
пан зардап шеккен, соның әсерінен 
мамандану багытын өзгертуге мэжбүр 
болған шаруашылықтардың орта- 
лық жүйелері қайта қарастырылып, 
қалыпқа келтіріледі. Қоныстану 
адам қоныстанған елді мекен түрінде 
материалдық тұргыдан шүғыл түрде 
жетілмейді жэне даму барысында 
ол әлеуметтік-экономикалық даму- 
дан қалыс қалып отырады. Ол қоғам 
дамуының жаңа талаптарымен, тү- 
бінде сөзсіз үйлесімділікке келеді, 
бірақ бүл процесс бірден емес, бір- 
гіндеп жүзеге асады. Қоныстану диа- 
лектикасы -  уақыт пен кеңістік ая- 
сында өрбитін әрекет. Ол -  қоныстану 
теориясының ең негізгі эдіснамалық 
ережесі. Осы бағыттағы ізденістер

үйлесімді шешімдерді іздеу қогам 
дамуының тек нақты жағдайыпда 
ғана жемісті болуы мүмкін екендігіп 
көрсетіп берді.

Қоныстанудың дамуы сашіаіі 
сапаға өту, қарама-қайшылықтардың 
бірлігі мен күресі сияқты белгілі 
диалектика заңдылықтарына тәуелді 
түрде өрбиді. Яғни шаруашылықтар- 
ды техникамен жарақтандырудың 
біртіндеп өсуі үсақ өндірістер мси 
орталықтар жөніндегі тәжірибелік 
түжырымдарға экеледі. Бұл бағыттар 
ауылдық елді мекендерді ірілендіру, 
оларды механизациялау, ғылым мсп 
техниканың жаңалықтарын енгізу, 
т.с.с. процестер жүргізіледі. Сандық 
өзгерістердің түрақты жиынтыгы 
эволюциялық жолмен жаңа сапага 
экеледі.

Қарама-қайшылықтар бірлігі меи 
күрес заңы қоныстанудың шынайы 
мэнін ашуда өте маңызды болыи 
табылады. Бүл процесс ө.ндірістік 
орталықтарды ірілендіру қажетті 
лігіне жэне тұрғын халыққа мәдегш- 
тұрмыстық қызмет көрсету деңгейін 
жақсартуға байланысты өндіргіш 
күштерді топтастыру кезінде байқа- 
лады. Қарама-қайшылықтардың кү- 
ресі бірте-бірте ауылшаруашылық 
өндірісін ірілендіру талаптарыиа 
жэне адамдардың түрмысыи жақ- 
сарту, қоныстанудың қайта қүру 
мүмкіндіктеріне сәйкес елді мсксп 
дерді шоғырландыру бағыттарыи га 
нып білуге мүмкіндік береді.
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Табиғаттағы жэне қоғамдағы қа- 
рама-қайшылықтар даму диалекти- 
касының маңызды себептері болып 
табылады. Қоныстанудың ғылым 
ретінде қарама-қайшылықтары мол.

Адамдардың климаты жылы, 
топырағы жақсы, теңіз бен өзен- 
дердің жағалауларындағы жерлер- 
де өмір сүруге талпынысы ежел- 
ден белгілі. Бірақ теңіздердің суы 
ащы, жағалауларының топырағы

қүнарсыз болады жэне т.б. Қазіргі 
елді мекендерді орналастыруда, 
олардың қалыптасуы мен дамуын- 
да бірқатар қарама-қайшылықтар 
орын алуда. Қоныстанудағы қарама- 
қайшылықтарды мынадай сипатта 
көрсетуге болады (5-сурет).

Қарама-қайшылықтар ішкі жэне 
сыртқы болып, ал оның өзі негізгі, 
негізгі емес, қосалқы болып бөлі- 
неді.

Қоныстану жүйесіндегі қарама-қайшылықтар
(автордың құрастыруымен)

С.Қ.Қ -  сыртқы қарама-қайшылық
І.Қ.Қ -  ішкі қарама-қайшылық
І.Қ. -  өндіріс талаптары
Ө.Қ. -  өндіріс қажеттілігі
А.С. -  адам сұраныстары
Т.Ж. -  табиғат жағдайлары
И. -  инфрақұрылым
Р.О. -  ресурстардың орналасуы

5-сурет
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Ішкі қарама-қайшылықтардың 
негізгі сипаты:

1) Адам сұранысы мен өн- 
діріс қажеттілігі арасындағы қара- 
ма-қайшылықтың мэні былайша 
гүсіндіріледі: түрғындар өздерінің 
элеуметтік, түрмыстық жэне басқа 
сұраныстарын қанағаттандыру мақ- 
сатын көздейді. Ал өндірістік даму- 
дың нақты мақсаты, олардың ор- 
наласуы мен мамандану деңгейі, 
өзге де ерекшеліктері халықтың 
нақты сұраныстарына сэйкес келе 
бермеуі мүмкін. Мысалы, пайда- 
лы қазбалар өндіретін жекелеген 
орындарға қалалық қоныстарды, 
шалғай шөлейт аудандарға ауылдық 
елді мекендерді орналастыру өңдіріс 
талаптарына сэйкес жүргізілгеяімен, 
олар толықтай халық сұранысын 
қанағаттандыра алмайды. Сөйтіп 
өзара қарама-қайшылықтар туындай- 
ды;

2) Адамның таза суды, тұнық 
ауаны, жалпы табиғатты қорғау 
қажеттілігінен туындайтын талап- 
тары ескерілмейді, яғни елді мекен- 
дерді табиғаттқщ бағалы жер бөлік- 
теріне орналастыру флора мен фау- 
наның зардап шегуіне, топырақ- 
тың, су көздерінің, т.б. табиғат 
нысандарының ластануына әкеліп 
соқтырады. Мәселен, Каспий теңізін- 
дегі кен орындарын игеру барысында 
экологиялық талаптардың сақтал- 
мауы теңіз жануарларының жойылып 
кету қаупін тудырып отыр;

3) Өндіріс қажеттілікгері мі'іі 
экологиялық талаптар арасыпда қап 
шылықтар орын алады (қоршаіам 
орта бөліктері қоныстану жүііесіік 
енген жағдайда).

Негізгі емес карама-қіійшы 
лықтар сипаты:

1) Қоныстану сипаты біріішіі ке 
зекте -  тұрғындардың шоғырлаиу 
деңгейіне байланысты елді мскеіі 
дердегі халық саны азайған саііыи 
олардың деңгейі де төмендей береді;

2) Қоныстану мен елді мекендер 
салу экономикасы арасындап.і қа 
рама-қайшылықтар да көрініс бсреді, 
яғни мекендер көп болғап саііі.ш
олардағы халық саны азайып, ........ ..
жүйелердің арақашықтығы алшақтаіі 
түседі.

Қосалқылары: Қосалқы қаііш ы  
лықтар нақты қалыптасқан қоиые 
тану мен қоныстанудың келеіпекгеі і 
жүйесі арасында туындайды. Қо 
ғам дамуының экономикалық жәпе 
элеуметтік жағдайының өзгеруі, жаца 
жерлер, кенді қазба байлықтарды 
игеру қажеттілігі халықтың қопые 
тануына елеулі өзгерістер экеледі.

Сыртқы қарама-қайш ы; іықгар. 
Негізгілері:

1) Халықгың орналасу галаи 
тары мен табиғи жағдайлары ара 
сындағы байланыстан туындаіітыи 
қайшылықтар. Адамның жаіілі.і, 
қолайлы климатқа, су көздеріпе үм 
тылатыны белгілі. Олардыц иақп.і 
орналасуға тура келетін габіни
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жағдайлары көп ретте едәуір қатал 
болып келеді;

2) Өндіріс талаптары мен та- 
биғи ресурстардың орналасуы кен 
байлықтары, ауыл шаруашылығына 
тиімді, оның ішінде егіншілікке 
қолайлы жерлер, орман арасындағы 
қайшылықтар. Бұл қарама-қайшы- 
лық өндірістің жақсы дамуына тиімді 
жолдар, су қоры, жақсы инфра- 
кұрылымдық ресурстар арақаты- 
насынан көрініс береді. Көп жағдайда 
өндіріс талаптары мен табиғи 
ресурстардың орналасуы сәйкес келе 
бермейді.

Негізгі еместер:
1) Қоныстану мен экономикалық 

ресурстар арасындағы қоғам қажет- 
тіліктері мен мүмкіндіктері үдайы ке- 
рек жағдайда реттелмейді. Қоныстану 
жүйесінің дамуы қашан да қолдағы 
бар материалдық, еңбек жэне т.б. ре- 
сурстармен шектеулі болады;

2) Қоныстану мен көлікті ұйым- 
дастыру, сонымен қатар барлық 
инженерлік жэне өндірістік инфра- 
құрылымдар арасындағы қайшы- 
лықтар.

Тұрғындар бір жерде шамадан 
тыс шоғырландырылса, екінші жер- 
де мұндай мүмкіндіктің болмауы- 
мен сипатталады. Шалғай аудандарға 
ұсақ елді мекендерді орналастыру, 
коммуникациялық желілерді салу 
қыруар шығындарға ұшыратады.

Қоныстанудың қарама-қайшы- 
лықтарыныц өзі ұдайы өзгерісте бо-

лады. Олардың бірсыпырасы өзінің 
мэн-мағынасын жоғалтса, екіншілері 
ерекше күш алып жатады. Сөйтіп 
бұл мэселенің жаңа түрлері пайда 
болады. Түрлі қарама-қайшылықтар 
басты қайшылық түрінде топтасты- 
рылуы мүмкін. Қоғамның ұйымдық 
құрылымының күрделенуі бары- 
сында, өндірістік жэне өндірістік 
емес нысандар санының ұлғаюы, 
тұрғындар санының өсуі, жаңа табиғи 
байлықтарды игеру жағдайында 
басқару мәселесі ұдайы шиеленісе 
түседі. Қоғамның экономикалық жэ- 
не әлеуметтік дамуы қоныстануға 
үнемі ықпалын тигізіп отырады. Бұл 
ұстанымдар мен қоғамның табиғи да, 
экономикалық та ресурстары тығыз 
байланыста. Кен байлықтарының ор- 
наласуы, құнарлы жерлер, су көздері 
және т.б. көлемі мен нақтылығы, 
тығыздығы, елді мекендердің маңыз- 
дылығы, антропогендік қызметтер 
табиғатты пайдалануда өздерінің 
сэйкестендірілген үйлесімділігімен 
орын алғаны дұрыс.

Қоныстану туралы ілімнің шаруа- 
шылықты ұйымдастыруда үлкен тә- 
жірибелік маңызы бар. Қалыптасқан 
қоныстану жүйесін талдаумен қатар, 
ол қоғамдық жэне өндірістік дамудың 
үнемі өзгеріп отыратын жағдайына 
сәйкес жаңа түрлерін іздестіруімен де 
шұғылданады. Оның заңдылықтары 
қоныстануды жоспарлау барысында 
болжамды түрде анықтауға болатын 
өзгерістерді есепке алуға болатын,
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жаңа жүйелерді реттеуге, эр түрлі 
елді мекендердің даму жолдары ту- 
ралы ғылыми түрғыдан негізделген 
үсыныстар енгізуге мүмкіндік береді.

Қоныстануды болжау мүмкін- 
діктері бірқатар айтылған әдісна- 
малық ережелерден туындайды. 
Қоныстану қозғамалы да ырғақты 
қүбылыс жэне ол қоғам дамуының 
элеуметтік-экономикалық заңдылық- 
тарына сәйкес дамып отырады. 
Сәйкестендірілген элеуметтік, эко- 
номикалық, техникалық, демогра- 
фиялық болжамдар қоныстануды 
жобалап жоспарлау негізін құрауы 
керек. Осыған сай барлық аудан- 
ды аудандастыруға жаңа тәеіл қа- 
жеттілігін, сонымен қатар жекёлеген 
аумақтарды мезо- жэне макроаудан- 
дастыруды жүргізу керектігін атап 
өткен жөн.

Қоныстану мәселесін шешудің 
әдіснамалық алғышарты -  аймақтық 
тәсілді пайдалану. Жекеленген аумақ- 
тарда мезо- жэне микроаудандарды 
қалыптастырудың оңтайлы шарала- 
ры жүзеге асырылуы керек. Осыған 
дейін қоныстануды қайта кұру жайын- 
да бірнеше орынсыз қолданбалы тео- 
риялар ұсынылғаны белгілі. Мем- 
лекеттің қоныстану жүйесі -  мате- 
риалдық құндылықтармен, миллион- 
даған адамдар тұрмысымен тығыз 
байланыстағы күрделі құбылыс. 
Қоныстану мәселелерін шешу үшін 
эдіснамалық жүйелілікті қамтама- 
сыз ету ең негізгі ережелердің бірі.

Қоныстану эр түрлі факторларді.іп 
талаптардың, зандылықтардыц і.іг 
палдарынан жинақталады. ТаОнги 
жағдайлар, экономикалық жэмс 
элеуметтік сипаттағы талаптар, қоі ам 
дамуының жалпы заңдылықтары қо 
ныстануға елеулі түрде эсер стеді 
Қоныстанудың үйлесімді модсліпс 
қойылатын эр түрлі талаптар арасі.ш 
да қарама-қайшылықтар туындаіі 
ды. Мысалы, өндірісті ұйымдасм.іру 
көзқарасы тұрғысынан шел жэпс 
шөлейт даладағы шаруашылықтардп 
шопан үнемі қой отарларымеп біріс 
жайылымдарға көшіп жүруі тиіс.

Ғылым эдіснамасы зертгсу жү 
мыстарының бағытын ғана смс< 
сонымен қатар оны жүргізу тэсіліи 
де анықтайды. Қоныстану ісіи қа 
лыптастыруға ықпалын тигізсіім 
түрлі факгорларды есепке алу галабы 
ғылым салаларының топтастыгі.ша 
сан алуан тэсілдерді байқау жәнс 
тиімді пайдалану қажеттілігіпе экс 
леді. Қоныстануды тарихи дамуы 
мен байланыстыра зерттеу тарихн 
материалдарды талдай білуді та 
лап етсе, елді мекендерді орналас 
тыруда физикалық-географиялық жаі 
дайлардың ықпалын анықтау гсог 
рафиялық тәсілдер көмегімеп жү 
зеге асырылады. Елді мекепдергс 
қоныстанушылардың өзара қарым- 
қатынасын қарастыру үшіп пақ 
тылы әлеуметгік зерттеу эдісгсрі 
қолданылады. Ғылым саласы рс 
тінде қоныстанудың әдіснама......
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негіздері элі де жеткіліксіз дамып 
отырғандығын атап өткен жөн. Нақты 
зерттеулер мен жаңа әдістердің табы- 
луы, аралық шектес ғылымдардың 
дамуы буларды ұдайы жетілдіріп 
отыруға мүмкіндік туғызады. Тео- 
риялық зерттеулерді тиянақтау осы 
бағыттағы ізденістерді дамыту, жаңа 
тэсілдерді іздестіруге жэне оларды 
жүзеге асыруға ықпалын тигізеді. 
Қоныстану мәселесінің күрделене 
түсуі оны шешетін тэсілдерді не- 
гіздейтін теориялық деңгейді де 
өсіреді. Жасалған жұмыстарды, ең 
болмаса бөлшектеп болса да қо- 
рытындылау мен зерттеу тәсілдерін 
жетілдіру жолдарын анықтау қа- 
жеттілігі әлдеқашан туындаған. 
Қоныстанудың келешектегі жүйе- 
сін зерттеуде, мэселен, ауылшаруа- 
шылық кәсіпорны дамыған аумақ- 
тарда, қалаға іргелес белдеулер- 
де, өзге де аудандарда ең алдымен 
жергілікті тұрғындардың орналасуы, 
олардың болашақтағы санын бол- 
жайтын зерттеулер жүргізуді қажет 
етеді. Демографиялық процестер 
мен қоныстану мәселелерін шешу, 
олардың мағынасына терең үңілу 
көзқарасы осы мэселелерді сапалы 
түрде шешуде барынша тиімді болып 
табылады. Әлеуметтік-экономикалық 
процестер, экологиялық, демогра- 
фиялық жағдай арасындағы байла- 
ныс экономикалық аудан тұрғын- 
дарының демографиялық көптеген

жағдайларының эсерін көрсетеді 
(6~сурет).

Нақты элеуметтік зерттеулер ха- 
лықтың отбасылық құрамын, таби- 
ғи жэне механикалық қозғалысын 
дәл болжауға мүмкіндік береді. Де- 
мографиялық болжамдарды жа- 
сақтауда математикалық тәсілдер іпті- 
нен халықтың үдемелі өсімінің инте- 
гралды жэне матрицалық теңдеулер 
өрнегін алуға болады.

Қоныстанудың қолайлы жүйесін 
іздестіруде нақты элеуметтік зерттеу- 
лерді пайдалану соны ізденістерге 
жол ашады. Мұның мақсаты -  елді 
мекендердің эр түрлі тобына байла- 
нысты болып отырады.

Осындай зерттеулер халықтың 
көшіп-қону қозғалысының әлеумет- 
тік мүмкіндіктеріндегі ауытқулар- 
ды сезінуге жэне оның жолдарын 
алдын ала болжауға мүмкіндік бе- 
реді. Көптеген ұсыныстарда қоныс- 
танудың демографиялық мэселе- 
лермен байланысы қарастырылма- 
ған, кэсіпорындардың экономика- 
сына қоныстанудың ықпалы да 
көрсетілмеген. Қоныстану түрлерін 
салыстырудың кең тараған тэсілі де 
жетілдіруді талап етеді. Әкімшілік 
басқару жэне басқа шығындарды 
анықтау тәсілдерін түбегейлі жетіл- 
діру мәселені шешуге қатысатын 
көрсеткіштер санын өсіру керектігін 
көрсетеді.

Бірқатар объективтік (тарихи 
жэне экономикалық) жэне субъек-
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Әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және басқа да процестердің 
демографиялық жагдай мен нормаларыиа әсер ету сипаты

Ы қпал етуш і проц естер : 

т ікелей  ы қпал  

ж ан ам а  ы қпал

— в — р- әлеум еттік  парам етрлерд ің  төм ен гі ш егі

— •  — & экон ом и калы қ дең гей

— х — X нары қты қ  қары м -қаты нас

— ф — й - саяси  ж ағдайлар

— О  — 0 - экон ом и калы қ ж ағдайлар
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тивтік себептерге байланысты қо- 
ныстанудың сан алуан аспектілері 
қалыптастырылған. Практикалық 
тэжірибелерді тиянақты қорытын- 
дылау бағалы тұжырымдар жасауға 
мумкіндік береді. Қоныстану жө- 
ніндегі жобалық ұсыныстар жан- 
жақты негізделген болуы тиіс. Бірақ 
булай жасау қиын. Қоныстануды 
қайта қалыптастыру дамып келе 
жатқан өндірістің материалдық бай- 
ланысын үзуге әкеліп соқтырса, 
өндірісті ұйымдастыру жэне басқару 
шараларын жақсартса, адамдардың 
еңбегі мен турмысының жақсаруына 
игі әсер еткен болар еді. Өндіріс 
орталықтарын қайта қалыптастыру 
құрылыстарына қосалқы капитал- 
ды шығындар шыгарып, елді ме- 
кендердегі бұрыннан салынған ма- 
ңыздылығы аз құрылыстардан бас 
тартуды, адамдарға қоныс аудартып, 
өнеркәсіптерді қайта кұруды қажет 
етеді.

Жобалық шешім экономикалық, 
өндірістік, элеуметтік жэне басқа 
факторлардың жиынтығы арқылы 
жан-жақты баға беруді қамтамасыз 
ету ісі біршама күрделі мәселе.

Жоғарыда айтылғандардан қоныс- 
танудың төмендегідей әдіснамалық 
тэртібін қорытындылауға болады:

1) Халықты қоныстандыру -  бел- 
гілі бір аймақтағы материалдық 
байлықтардың орналасуына негіз-

делген адамдардың аумақтарда қо- 
ныстануының тарихи қалыптасқан 
процесі. Ол бүкіл адамзат тари- 
хы кезеңдерінде жинақталып қа- 
лыптасқан, сөйтіп нақты қозғалыс, 
яғни даму инерциясына ие болған. 
Қоныстанудың қалыптасқан бағыты 
елдің әдет-ғұрыптары ерекшеліктерін 
олардың тарихи түпкі негізін түсіну 
нәтижелері. Бұл процесс тек қана 
талдау емес, оны болжауға да дәйекті 
негіз бола алады. Тарихи эдіс қо- 
ныстану жүйесін зерттеуде қашан да 
қолдануға кеңінен пайдаланылған;

2) Қоныстану мәселелерін зерт- 
теуде жүйелік ізденістің ерекше 
үлкен мэні бар. Себебі қоныстануға 
саны да, сапасы да эр алуан көпте- 
ген факторлар ықпалын, өз әсерін 
тигізеді. Қоғам дамуының көптеген 
қырларына қоныстану да белгілі 
дәрежеде ықпал етеді;

3) Үйлесімді шешімдерді іздестіру, 
экономикалық-математикалық эдіс- 
тер мен есептеу техникаларын қол- 
дану мүмкіндігі шешімдердің жаңа 
да жасампаз түрлерін анықтауға қо- 
лайлы жағдай туғызады. Әдістерді 
қолдану мейлінше көкейтесті және 
маңызды шаралар жиынтығын кұ- 
райды;

4) Талдау әдістерінің көптеген 
түрлері, қоныстануды болжау эр түрлі 
тәсілдер көмегімен анықталады.
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4.4. Дүние жүзіндегі урбандалу 
процесінің қарқындылығы, 

агломерация және 
мегалополистер

Дүние жүзіндегі түрғындардың 
орналасу тығыздығы әркелкі, яғни 
ғаламшардың шығыс жэне батыс 
жартышарларында немесе оның же- 
ке аумақтарында халықтың таралып

орналасуы бірдей емес. Халикті.ш 
басым бөлігі қоңыржай, субгроіш 
калық жэне субэкваторлық бслдеу 
лер шегінде, оның теңіз деңгсііінсп 
биіктігі 500 м-ден аспайтын оңір 
лерін мекендейді. 22-кестедси қүр 
лықтардағы тұрғындардың бнікгік 
белдеулер бойынша орналасуыіі 
көреміз.

22-кссип'

Қүрлық түрғын халқының биіктік белдеу бойынша орналасуы, %
есебімен

Дүние
бөліктері

200 м-ден 
аласа 

өңірлер

200 м-деи 
500 м-ге 

дейін

500 м-ден 
1000 м-ге 

дейін

1000 
м-ден 

2000 м-ге 
дейін

2000 м-ден 
биіктегі 

аймақтпр

Еуропа 69 27 7 - -

Азия 56 24 12 7 1
Африка 32 24 21 21 2
Солтүстік Америка 47 33 8 8 4
Оңтүстік Америка 42 15 23 9 11
Австралия және 
М ұхиттық аралдар

73 18 8 1

Дүние жүзі бойынш а 
(Антарктида мен 
Гренландияны 
қоспағанда)

56 24 12 7 1
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4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану географиясы

23-кесте

Әлемдегі тығыздық көрсеткіші ең жоғары елдер (XXI ғ. басы)

№ Ел Аймақ Халықтың орташа 
тығыздығы, адам/км2

1 Бангладеш Азия 965
2 Оңтүстік Корея Азия 483
3 Нидерланд Еуропа 465
4 Бельгия Еуропа 335
5 Үндістан Азия 324
6 Ж апония Азия 321
7 Ш ри-Ланка Азия 298
8 Ф илиппин Азия 272
9 Үлыбритания Еуропа 246
10 Германия Еуропа 241

24-кесте

Әлемдегі тығыздық көрсеткіші ең төмен елдер (XXI ғ. басы)

№ Ел Аймақ Халықтың орташа 
тығыздығы, адам/км2

1 Гренландия (Дат.) Солтүстік Америка 0,03
2 Батыс Сахара Африка 0,9
3 М оңғолия Азия 1,7
4 Гвиана (Фр.) Латын Америкасы 1,9

5 Намибия Африка 2,2
6 Австралия Австралия 2,5
7 М авритания Африка 2,6
8 Боствана Африка 2,7
9 Суринам Латын Америкасы 2,7
10 Исландия Еуропа 2,8

126



4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану геоі р; к і̂ии

Дүние жүзі халқының орташа 
гығыздығы 1 шаршы шақырымға 
40 адамнан келеді, бірақ қүрлық 
бетінің жартысына жуығында ха- 
лық тығыздығы 1 шаршы шақырым 
жерде 5 адамнан аспайды. Жекеле- 
ген материктер мен елдер бойынша 
бүл көрсеткіштерде үлкен айырма- 
шылықтар бар. Мысалы, Еуразия 
материгінде Америка құрлығымен 
салыстырғанда халықтың тығыз- 
дығы 4 есе жоғары, бұл Австралия 
материгінен 20 есе көп деген сөз. 
Еуразия елдері халқының аса жиі 
қоныстануымен ерекшеленеді, оның 
ішінде Бангладеште (900 адамнан 
аса), Нидерланд пен Корея Республи- 
касы (500 адамға жуық), сол сияқты 
Жапония, Ливан, Бельгия, Үндістан 
(300 адамнан жоғары), т.б. мемле- 
кеттер халқының аса тығыз орна- 
ласуымен көзге түседі (23-кесте). 
Халық, әсіресе «Ергежейлі елдер» 
деп аталатын (Монакода 1 шаршы 
шақырым жерге 16,4 мың адам) жэне 
қала-мемлекеттерде (Сингапурда 6,7 
мың адам) өте тығыз орналасқан.
24-кестеде дүние жүзіндегі тығыздық 
көрсеткіші ең төмен елдер мен 
аумақтар берілген.

Халықтың орналасуы мен ты- 
ғыздығына табиғат жағдайлары, та- 
рихи-демографиялық жэне өндіргіш 
күштер факторлары өте үлкен ықпал 
етеді. Осы себепті адамдардың ең 
алдымен, табиғаты тіршілікке аса 
қолайлы жэне эр түрлі ресурстарға

бай жерлерді қоныстануы чаңды 
Мұндай өңірлерде олар табигп жер 
бедерін үлкен өзгерістерге түсіру 
нэтижесінде антропогендік лаид 
шафтылардың түрлі типтеріп гугы 
зуда.

Қазір дүние жүзінде халықтың отс 
жиі шоғырланған 5 аймағы бар. Олар: 
Шығыс Азия, бұп жерде 1,5 млрд 
қа жуық адам қоныстанған; Оңтүс 
тік Азия жағында 1 млрд-тан аетам 
адам тұрады; Оңтүстік Шыгыс 
Азия алабын 500 млн-нан астлм 
адам мекендейді; Батыс Еуроил 
жерінде 500 млн-ға жуық адам тү 
рады; Солтүстік Американың Үлі.і 
көлдері мен Атлант мүхиты жагл 
лауы жиегінде 200 млн-нан астам 
адам шоғырланған. Планетамыздл 
халық өте сирек қоныстанғаи аса 
ірі аймақтар да бар. Олар: Сол 
түстік Америка мен Еуразия матс 
риктерінің солтүстік бөліктері, ( 'а 
хара шөлі, Аманозия жэне басқа да 
экваторлық ормандар алабы, Ііура 
зия мен Австралия материктсріііің 
ішкі шөлді аймақтары, аса биік 
таулы өлкелер. Ал Антарктида ма 
теригінде тұрғылықты халық жок, 
Сонымен қатар кейбір елдердің жср 
аумақтарында халықтың жиілігі эр 
түрлі болып келеді. Мэселен, Мы 
сыр халқының барлығы дерлік ІІіл 
өзенінің төменгі аңғарында түрады. 
Дэл осындай халық тығыздыгыш.ің 
шүғыл ауытқушылығын келссі: І*с 
сей, Өзбекстан, Қытай, Индоіісзінг,
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Канада жэне басқа мемлекеттер 
аумағының жалпы қоныстануынан 
көреміз (7-сурет).

Халықтың қоныстануы тұрғып- 
дарды кеңістіктік бөлу нэтижелерін 
білдіреді. Қоныстану -  эр түрлі ка- 
тегориядағы елді мекендер бойын- 
ша тұрғындардың бөлінуі, яғни 
осы сәтке аумақтағы қоныстану 
нэтижесі. Адамзаттың даму про- 
цесінде жэне элемнің кез келген 
елінде қоныстанудың екі категория- 
сы қалыптасты, олар: қалалық жэне 
ауылдық.

Түрғындардың қоныстану қүры- 
лымы -  халықтың қалалық жэне 
ауылдық елді мекендері арасын- 
да, сондай-ақ осы елді мекендер- 
дің негізгі категориялары ішінде 
орналасудың эр түрлі мөлшері бо- 
йынша бөлінуі.

Қалалық түрғындар арасында 
әдетте ауыл тұрғындарының осын- 
дай көрсеткіштерімен салыстырған- 
да туу деңгейі мен табиги өсім 
мөлшері төмен болып келеді, білім 
деңгейі жоғары, отбасының орташа 
мөлшері шагын болады, т.б.

Осыдан шамамен 10 мың жыл- 
дай уақыт бұрын -  адамзаттың оты- 
рықшылыққа көшіп, ауыл шаруашы- 
лығымен шұғылдана бастаған соң 
ауылдық елді мекендер пайда бола 
бастады. Алғашқы қалалар 5-6 мың 
жыл бұрын тұрғындардың шоғырлану 
орталығы ретінде қалыптасып, онда 
негізгі жұмыс түрі ретінде мына-

дай қызметтер -  сауда, қолөнер, 
қорғаныс, әкімшілік басқару, діни 
ағымдарды тарату, т.б. дамыды. Қа- 
лалар осы қызметтерді орындау 
үшін неғұрлым қолайлы жерлерде, 
яғни экономикалық-географиялық 
жағдайы қолайлы аймақтарда бой 
көтерді.

Кейін қалалар өнеркәсіп (XVII ға- 
сырдан) жэне өндірістік емес са- 
лалардың (XIX ғасырдан) дамуымен 
жедел дамыды. Алғашқы қалалар 
қалыптасқаннан кейін тұрғындары- 
ның мөлшері ұдайы өсіп отырды, ал 
қаланың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайы кең ауқымда дамып жат- 
ты. Бұл ауқымды элеуметтік-эконо- 
микалық процесс урбандалу деп 
аталды. 8-суретте ғаламдық қоныс- 
танудың тірек қаңқасы, яғни урбан- 
далудың негізгі белгілері берілген. 
Тұрғындардың қалаға қарай ор- 
нығуы, әсіресе XX ғасырда ерекше 
жеделдеді, осы уақыт мөлшерінде 
ғаламшардағы қала тұрғындарының 
саны 15 есеге дейін көбейді. Ауыл 
тұрғындары осы кезең ішінде 2 есе 
ғана өсті.

Урбандалу дамуының жинақтал- 
ған статистикалық көрсеткіші қандай 
да бір аумақтағы барлық тұрғын- 
дардың арасындағы қала адамда- 
рының үлесі болып табылады. Бұл 
көрсеткішті урбандалу деңгейі деп 
атайды. Жер шары үшін тұтасынан 
алғанда урбандалудың бүгінгі деңгейі 
шамамен 50 % пайыз құрайды. Бұл
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4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану географиясы

Ғ алам ды қ қоны стануды ң тірек-қаңқасы

8-сурет. Тірек-қаңқа морфологиясы: П -  урбандалудың негізгі белдеуі; 
орталықтар мен ядролар:

1 -  Мәскеу; 2 -  Рейн-Рур -  Лондон -  Париж; 3- Милан; 4 -  Тегеран; 5 -  Карачи; 
6 -  Бомбей; 7 -Дели; 8 -  Калькутта; 9 -  Пекин -  Тянъцзинъ; 10- Шанхай;

11 -  Кантон -  Ганконг; 12 -  Сеул; 13 -  Токио -  Осака -  Кобе; 14- Манила;
15 -  Джакарта; 16 -  Бангкок; 17-Каир; 18-Лагос; 19 -  Нъю-Йорк; 2 0 - Чика- 

го; 21 -  Лос-Анжелес — Сан-Франциско; 22 — Мехико; 23 -  Сан-Пауло -  Рио-де Жа-
нейро; 24 — Буэнос-Айрес

ретте дамыған елдерде ол елеулі 
түрде жоғары (75-90 %), бірақ соңғы 
он жылдық көлемінде іс жүзінде 
бұдан артық өскен жоқ.

Дамушы елдерде урбандалу дең- 
гейі төмен (Африка мен Азияның 
неғұрлым артта қалған елдерінде 
10 %-ға дейін), бірақ ол жоғары 
қарқынмен ұлғаюда. Дамушы елдер- 
де көбінесе тек қана астаналар мен ірі 
қалалар өсуде, олардағы тұрғындар 
санының өсуі экономикалық даму- 
ды жеделдетуде. Мұндай құбылыс 
жалган урбандалу деп аталады, 
өйткені қала тұрғындарының ба- 
сым бөлігі шет жақтағы түкпірлерде 
түрады және қалалық та емес, 
ауылдық та емес -  маргиналды тір- 
шілікті өткереді.

Қалалық қоныстар -  мемлекет 
заңдылығына сәйкес қала категория- 
сына жатқызылған елді пункттер. 
Бірқатар мемлекеттерде қоныста- 
нудың экімшілік мәртебесі, ал бір- 
қатарында -  тұрғындардың басым- 
дықпен жұмыспен қамтылуы, ал енді 
кейбіреулерінде -  қаланың салыну 
типі ескеріледі. Көп жағдайларда 
басты өлшем ретінде тұрғындардың 
саны есепке алынады, бірақ ол әр 
мемлекеттерде эр түрлі. Мэселен, 
Исландияда 200 адамнан Жапония- 
да 30 мың адамға дейін қамтиды.

Қалалық қоныстанудың дамуы -  
урбандалудың бастапқы сатысы 
ғана. Ірі қалалардың маңына басты 
қаламен эр қилы әлеуметтік-эко- 
номикалық өзара әрекеттерімен
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тығыз байланысқан елді мекендер 
қалыптасады. Қоныстанудың мұн- 
дай топтары цалалъщ агломерация 
(шоғырландыру) деп аталады, олар 
бұрыннан-ақ дамыған елдерде қала- 
лық қоныстанудың бір түріне ай- 
налған.

Агломерация (қалалық шоғыр- 
ландыру) -  басты қаладан жэне 
өзара түрақты өндірістік, мэдени- 
гұрмыстық, оның ішінде рекреация- 
лық жүйемен біріккен, оған жақын 
орналасқан елді мекендерден тұ- 
ратын қоныстану құрылымы, яғни 
қалыптасқан қалалар шоғыры.

Өзара байланысқан елді мекен- 
дердің барлық осындай жиынтығын 
орналасудың бірыңғай жүйееі ре- 
тінде қарастыруға болады, ол үшін 
жалпы қала құрылысы, әлеуметтік- 
экономикалық жэне табиғат қорғау 
саясатын жүргізу керек.

Дамыған елдерде қала маңында 
шоғырланған аймақтағы тұрғын- 
дардың басым бөлігі -  эр түрлі се- 
бептер бойынша (экономикалық, 
экологиялық, т.б.) қоныс аударуы қо- 
лайлы болып табылатын, орталық қа- 
ладан келген мигранттар.

Қала маңындағы аймақтың тұр- 
ғындарының көпшілігі күн сайынғы 
маятниктік көші-қонмен орталық 
қалада жұмыс істеуін жалғастыра 
береді. Қала маңының дамуы кең 
ауқымда алғанда шогырланудың ор- 
талық қала тұрғындары қоныс ау- 
даруы есебінен жүзеге асады. Бұл

құбылыс субурбандалу дегеи ;шіу 
алды.

Субурбандалу (қала маңыиа 
шоғырлану) -  ірі қалалардағы кала 
маңы аймағының өсуі мен дамуы. 
соның : нэтижесінде қала ағломсра 
циясы қалыптасады. Субурбандалу 
үшін агломерацияның қалыіггасуы 
қаламен салыстырғанда халықтың 
қала маңына қоныстануының жәлс 
тұтастай алғанда қала мацы гүр 
ғындар саны өсуінің неғұрлым жо- 
ғары қарқындылығы.

Конурбация (лат. соп «бірге» жоис 
игЪз «қала») — ауданы бойынша ірі нс 
месе шағын бірнеше қалалар нсмссс 
қщіалық аумақтар ретінде корінстін 
по|^офталық типіндегі қала мғло 
мерациясы (мыс., Рур алабыидагы 
қалалардың шоғырлануы). Коиур 
бация кейде қала агломераңиясы 
(моноорталықтық агломерация) гср 
минін біріктіреді, оның басты срек- 
шелігі бір ірі қалалық ядро айнала 
сында агломерацияның қалыіггасуы 
болып табылады. Едәуір ірі конурба 
циялар (полиорталықтық агломсра 
циялар) Еуропада құрылды. Мысалы, 
Германиядағы Рур (тұрғыны 11,5 мли 
дай), Нидерландтағы Рандстад (7 млп 
ға жуық).

Жер шарының кейбір аумақга 
рында қалалық қоныстанудың дамуы 
үшін неғұрлым қолайлысы бір 
бірімен тығыз байланысты қалалық 
агломерация тізбектерінің құрылуы 
Осылайша мегалополистер атауы
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пайда болды. Бұл -  урбандалудың 
агломерациядан кейінгі сатысы. Ме- 
галополистер АҚШ-та, Жапонияда, 
Батыс Еуропада элдеқашан қалып- 
тасып үлгерді. Ірі қалалық агломе- 
рациясы бар дамушы елдерде де 
олардың құрылымдары бой көтере 
бастады (Бразилия, Үндістан, Қытай).

Қалалық қоныстанудың мынадай 
бірнеше жіктелуі бар, олар: мөлшері 
бойынша, түрі бойынша, қызметі мен 
құрылымы бойынша, т.б.

Мөлшері бойынша қалалық қо- 
ныстанулар шағын (20 мың тұрғынға 
дейін), орта (20-100 мың тұрғын), ірі 
(100-500 мың тұрғын), миллионер- 
қалалар (1 млн-нан жоғары) жэне 
жоғары миллионерлер (10 млн тұр- 
ғыннан жоғары) болып бөлінеді.

Урбандалу процесі дамуының 
өзіне тэн ерекшелігі -  тұрғындардың 
үлкен қалаларда жинақталуы болып 
табылады. Егер XX ғасырдың ба- 
сында 100 мыңнан астам тұрғыны 
бар қалаларда Жер шарындағы бүкіл 
халықтың 5 %-ы ғана тұрса (оның 
ішінде миллионер қалаларда 1 %-дан 
кем), ғасыр соңында бұл көрсеткіш 
40 % шамасына жетті (оның ішінде 
миллионер қалаларда 25 %). XX ға- 
сырдың басында жоғарғы миллио- 
нер қалалар болған жоқ, ал ғасыр 
соңында олардың саны 20-ға жетті. 
Олардың ішіндегі ең ірісі Токионың 
халқы -  25 млн-нан астам.

Мегалополис (грек. те§аз -  үлкен 
жэне роііз -  қала) немесе суперагло-

мерация -  көптеген қалалар мен елді 
мекендердің қосылуы нәтижесінде 
пайда болатын ірі қоныстану аймағы. 
Қалалық агломерацияға қарағанда ме- 
галополисте қоныстану формасының 
иерархиялық деңгейі жоғары бо- 
лады. Мегалополис тек қалалық 
құрылыстардан ғана тұрмайды. Ша- 
мамен аумағының 9/10 бөлігі ғана 
ашық жерлер болады. Дүние жүзінде 
қалыптасқан ірі жэне танымал мега- 
лополистер:

• Токайда -  (Токиодан Осако жэне 
Кобеге дейін) Жапонияда;

• Босваш -  (Бостоннан Вашинг- 
тонға дейін) АҚШ-та;

• Чипитс -  АҚШ пен Канададағы 
¥лы көлдер аймағы;

• «Көгілдір банан» -  Еуропада;
• Лондон -  Ливерпуль Үлыбрита- 

нияда;
• Сансан немесе калифорниялық 

(Сан-Францискодан Сан-Диегоға де- 
йін) АҚШ-та;

• Янцзы өзенінің атырауы -  Қытай.
Мегалополис Ежелгі Грекияның

35 елді мекенінің тұтасып кетуі нәти- 
жесінде қалыптасқан Мегалополь 
қаласының атауынан пайда болған.

Көгілдір банан («көк банан»; фр. 
Вапапе Ыие) -  1989 жылы француз 
оқымыстысы Роже Брюне ұсынған 
жоғары экономикалық дамыған Еу- 
ропалық аймақтың атауы. Брюне 
Еуропаны белсенді жэне белсенді 
емес аймақтарға бөлуге ұйғарып, 
оның индустриялық дамыған бөлігін
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«Воот Ьапапа» («жетілген банан») 
деп атады. Бірақ атау дұрыс қол- 
данылмай, нәтижесінде банан «көк- 
ке» айналды. Атаудағы көгілдір (көк) 
түс Біріккен Еуропа туының түсін де 
білдіреді.

«Көгілдір банан» деп ерекше эко- 
номикалық мэнге ие Орталық Еуро- 
па аумағын атайды, ол америкалық 
Босваш, Чипитс, Сансан немесе 
Қытай мен Жапония жағалауындағы 
азиялық мегаполистерден де асып 
түседі. Еуропаның халық ең тығыз 
қоныстанған бөлігі (110 млн-ға жуық 
адам). «Көгілдір банан» нарықтық 
экономика жағдайында өздігінен 
құрылды. «Көгілдір бананның» 
солтүстік шеті Манчестер мен 
Бирменгем аймағындағы көмір ин- 
дустриясы мен болат балқытудың 
ескі орталығына сәйкес келеді. Әрі 
қарай ол оңтүстік бағытта ¥лы- 
британия жэне Лондон агломера- 
циясына жүреді. Банан континент- 
те жинақталып, өзіне Бельгияның 
солтүстік бөлігін, Нидерленд, Ранд- 
штад, Рур аймағының оңтүстік бө- 
лігін, сондай-ақ Дюссельдорф пен 
Кельнбонн агломерациясын қосып 
алады. Әрі қарай «көгілдір банан» 
Рейн аңғарынан өтіп, Майндағы 
Франкфурт жэне Рейн-Майн аймағын 
қосып алып, одан кейін Рейн-Неккар 
метрополитендік ареалы жэне Штут- 
гарта арқылы жэне одан эрі Швей- 
цария арқылы солтүстік-батыс Ита-

лияға жетіп, Турйн, Милан жэпс Іс 
нуя қалаларына шегіне жетеді.

Моноцала -  бұл бір немесе бір 
неше (көп емес) қала қүраушы, бір 
бейінді жэне шикізаттық бағьгпагы 
қаланың экономикалық жэне элсу 
меттік жагдайын айқындайтын кэсіи 
орындарда еңбекке жарамды ха 
лықтың және өнеркәсіп өндірісіиің 
негізгі бөлігі (20 %-дан астамы) шо 
ғырландырылған қала.

Моноқалалар санатына тұргын 
дарының саны 10 мыңнан 200 мыңга 
дейін адамы бар:

1) қаланың негізінен өңдеу сек- 
торының қала құраушы кэсіп 
орындарының өнеркэсіп өндірісімің 
көлегіі жалпы қалалық өндіріс ко- 
лемінің 20 %-дан астамын қүрай гым 
(мономамандандыру);

2) қаланың қала қүраушы кэсіи 
орындарында жүмыспен қамтылгам 
халықтың 20 %-дан астамы жүмыс 
істейтін;

3) қала қүраушы кәсіпорындары 
жартылай істейтін немесе мүлдсм 
істемейтін өлшемдердің бірімеп сіг 
патталатын қалалар кіреді.

Бұл ретте көптеген моноқалалар 
ға қаламен экономикалық тыгыч 
байланыстағы қала маңындағы ксіп 
тер мен ауылдық елді мекендер экім 
шілік бағыныста.

Жалган урбандану қала шстге 
рінде (негізінен дамушы елдсрдс) 
жұмыс күшіне қажеттіліктің ар 
туына байланысты қалаға ауыл 
тұрғындарының көптеп қоиыс ау
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даруы салдарынан құрылған кедей 
жэне нашар қамтылған тұрғын ау- 
дандар. Мигранттардың ауылдық 
жерден қалалық ортаға қозғалу про- 
цесі өте баяу жүруде, сондықтан 
олар ескі өмір салтын үзақ сақтайды. 
Нәтижесінде ауылдық өмір сүру 
салтының қала түрмысына ену про- 
цесі жүреді. Жалған урбандалу Ре- 
сейде де кең тараған, онда бұл тер- 
мин көп қолданылмайды, әдетте 
рурализация жайлы көп айтылады 
(ағ. гигаі -  «ауылдық»), Бұл құбылыс 
мынадай пысықтауларға жол ашты: 
саны ушығып бара жатқан көптеген 
қалалықтар -  бірінші жэне екінші 
ұрпақ ауылдан шыққандар (үшінші 
ұрпақ қалалықтардың үлесі 20 %-дан 
төмен); барлық қалалықтардың 3/2 
бөлігіне жуығы -  жаңа, бос орынға 
қоныстанғандар; 15 % қалалықтар 
көпшілік белгілері бойынша ауылдық 
елді мекен элементтері байқалатын 
шағын калаларда өмір сүреді. Су 
жолдары жэне канализациялармен 
қамтамасыз ету шағын қалаларда 
төмен, сондықтан мұндай қалаларда 
ірі облыстарға тиесілі аудандардағы 
сияқты қала мэдениеті белгілері аз, 
ал өмір салты мен құндылық жүйесі 
жеке шаруашылықтарды қоса алғанда 
элі де ауыл жағдайында қалып отыр. 
Әлі қалалық емес, бірақ ауылдық та 
болып үлгермеген халықтар -  мар- 
гиналдар пайда болып жэне көбейіп 
келеді. Бірнеше есептеулер бойын- 
ша, жартылай калалық өмір салтын

ұстанып жүрген тұрғындар қала хал- 
қының ширек бөлігін құрайды.

Ауылдык мекендер -  бұл қалалық 
қоныстанудан тыс мекен етілетін 
аумақ. Ауылдық елді мекендер қа- 
лалыктарға қарағанда біршама көп, 
бірақ олардың орташа молшері 
біршама айтарлыктай кіші. Кейде 
ауыл тұрғындары жеке орналасқаи 
үйлерде (фермаларда) тұрады. Он- 
дай қоныстану орнында 1-2 отбасы 
тұруы мүмкін.

Мұндай құрылымдар фермерлік 
жер шаруашылығы қалыптасқан ел- 
дерде басым (АҚШ, Канада, Австра- 
лия, Жаңа Зеландия). Әр түрлі тарихи 
кезендерде жерге иелік ету қауымдық 
немесе феодалдық болған элемнің 
көптеген елдерінде топтық орналасу 
басым болады да тұрғындар деревня- 
ларда, селоларда, ауылдарда тұрады.

Ауылдық елді мекендер кала- 
лықтар сияқты, адамның орналасуы 
бойынша (яғни, халықтың саны) 
топтарға бөлінеді, бірақ топтар ше- 
карасы мүлдем басқаша болады. 
Ауылдық елді мекендер тым ұсақ 
(50 тұрғынға дейін), ұсақ (50-100 
тұрғын), орташа (101-500 тұрғын), ірі 
(501-1000 тұргын) жэне өте ірі (1000 
тұрғыннан жоғары) болып бөлінеді.

Әлемнің халқы көп қоныстанған, 
ауыл шаруашылығы еңбегін көп 
қажет ететін елдерінде (Қытай, Үн- 
дістан, т.б.) өте ірі ауылдық елді ме- 
кендер халқы бірнеше ондаған мың 
адамға жетуі мүмкін.
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Ауылдық елді мекендердің қала- 
дағыдан өзгешелігі, аумақтар бо- 
йынша шашыраңқы орналасқан, 
олар эдетте табиғи ресурстармен 
тікелей байланысты болып келеді. 
Қоныстанудың маңызды сипаты 
тұрғындардың тығыздығы. Еңбек 
қарқынды жүретін ауыл шаруа- 
шылығы дамыған аудандарда ауыл 
халқының тығыздығы мейлінше 
жоғары болып келеді. Мәселен, Шы- 
ғыс, Оңтүстік жэне Оңтүстік-шы- 
ғыс Азияда ауыл тұрғындарының 
тығыздығы кейбір жерлерде 1 км2 
жерге 1000 адамнан асады, ал әлем 
бойынша 1 км2 орташа көрсеткіш 20 
адам шамасында.

Ауыл халқының жоғары твіғыз- 
дылығына ірі қалалар маңы да жете 
алады, бірақ бұл үлкен ауқымда алып 
қарағанда қаламен байланысты жэне 
урбандалу әсерімен қалыптасқан 
ауылдық елді мекендер болып табы- 
лады.

Қалалардың тез өсуіне қарамас- 
тан, дүние жүзі халқының жарты- 
сынан астамы элі ауылдық елді ме- 
кендерде тұрады. Ауыл -  қаладан 
халық саны және қамтамасыз етілу 
сипаты бойынша ерекшеленетін 
елді мекен типі.Әр халықта ауылдық 
елді мекендердің атаулары эр түрлі. 
Мәселен, мыза, ауыл, кипшак, аил, 
улус, ранчо, ферма, фазенда, хутор, 
альенда, село, деревня, т.б.

Ауылдық елді мекендер мынадай 
ерекшеліктеріне байланысты топтас- 
тырылады:

1. Халық санына байлаиысгы 
а) халық саны төмен; э) халық слім.і 
орташа; б) халық саны жоғары;

2) Ауылдың мамандануі.шл бліі 
ланысты: а) ауыл шаруашылі.ігі.шл 
маманданған, мысалы, бұл іпіі 
тегі ауылдық елді мекендер дүішс 
жүзінде кең таралған; э) ауыл шл 
руашылығынан басқа салаларғл 
маманданған, мысалы, бапықшы ауыл 
дар, тау-кен орындары таралғлм 
елді мекендер, орман шарулшы 
лығына маманданған ауылдар, ку 
рортты елді мекендер, т.б.; б) араллс 
шаруашылыққа маманданған, мысл 
лы, аграрлы-индустриалды ауылдлр.

3) Топографиялық-геогра(|)иялыі. 
жагдайына байланысты ауылдлр 
суайрықты, жазықты, таулы, т.б. деп 
жіктеледі;

4) Тарихи факторларға байлапыс 
ты шығу тегіне қарай ауылдардың 
жіктелуі. Мысалы, ауқатты адлм 
дардың қыстауы, жайлауы, т.б.

5) Ауылдық елді мекендеі і түр 
ғызылған құрылыстардың орналасу 
ерекшеліктеріне қарай: сызыктық 
(бір жақты көшелер, екі жлк.іы 
көшелер, тарамдалған, сақимллы); 
шашыраңқы (түйдектелгеи, гои глі лн, 
қосылған, біріктірілген); кваргалды.

6) Ауылдық елді мекендегі түр 
ғызылған құрылыстардың млтс 
риалдарына қарай: ағаш, тас, слч, 
тері, киіз, қамыс, бамбук, палі.мл 
бұтақтары, т.б.
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4.5. Агломерацияның 
қалыптасу сатылары және 

қазіргі қала
агломерацияларының негізгі 

белгілерінің сипаты

Елбасы өз Жолдауында: «Елдің 
басты урбандалу орталықтары Аста- 
на, Алматы, Шымкент қалалары бо- 
лады. ¥зақ мерзімді кезеңде Ақтөбе 
қаласында агломерация әлеуеті 
бар», -  деп атап өтті.

Қоныстанудың ірі топтық жүйе- 
лері (агломерациялар) экономикалық 
дамудың динамикалылығымен, өн- 
дірістік және адам ресурстарының, 
білім жэне гылым элеуетінің жоғарғы 
концентрациясымен, үлттық жэне 
ғаламдық нарық арасындағы байла- 
нысты қамтамасыз ететін дамыған 
инфрақұрылыммен ерекшеленеді. 
Агломерациялардың мэні, әсіресе 
шекаралық аймақтарда өте маңыз- 
ды, өйткені агломерациялар геосаяси 
ықпалдың басты нүктесі болып табы- 
лады.

Ауқымды аумақты алып жата- 
тын ірі агломерациялар өз айна- 
ласындағы үлкен кеңістіктегі элеу- 
меттік жэне экономикалық сипат- 
ты үйымдастыруға қабілетті. Қор- 
шаған ортадағы көп салалы, өспелі 
тұтынушылық сұраныстарға талап 
қоя отырып, агломерациялар ай- 
мақтардың экономикалық дамуын 
басқаратын жэне меңгеретін ор- 
талықтарға айналады.

Өз дамуында агломерация 4 ке- 
зеңнен өтеді. Бірінші кезеңде агло- 
мерация өндірістік байланыстармен 
басым біріккен жеткілікті дәрежеде 
жақын орналасқан урбандалған ай- 
мақтардың жеке формалары ретінде 
сипатталады. «Өндірісті агломе- 
рация» деп аталатын агломерация- 
ларда еңбек, жер, жылжымайтын 
мүлік жэне басқа да ресурстардың 
бірыңғай нарығы болмайды, бұл 
оның қалыптасқан агломерация ретін- 
де жіктелуіне жол бермейді. Екінші 
кезеңде агломерация орталығьіна 
маятниктік көші-қон ағындарының 
ұмтылысы жоғарылайды, агломера- 
цияның бірыңғай еңбек нарығының 
қалыптасуы жүреді. Үшінші кезең -  
дамыған агломерация кезеңі бірыңғай 
қызметтік байланысқан кеңістіктің 
болуымен сипатталады, мұнда агло- 
мерация орталығының (ядроның) 
шеткі қызметтер тізбегі спутник- 
қалаларға ауысады, қала маңы (су- 
бурбтар) дамиды, агломерацияның 
бірыңғай нарығы түзіледі, агломера- 
ция ұлттық экономиканың аймақтық 
құрылымындағы маңызды түйін 
болады. Өндіріс алды агломерация 
кезеңі агломерацияның ғаламдық 
экономикалық процестерге арала- 
суымен, «ақыл-ойлы» қала инфра- 
құрылымының дамуымен ерекше- 
ленеді, қоғамдық кеңістіктің жаңа 
тұжырымдамасы («үшінші орын» деп 
аталатын) пайда болады, жаңа «ре- 
сурстар қоржыны» (адам капиталы,
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технологиялық жэне басқармалық 
инновациялар, технологияның өн- 
діріс алды экономикасы, сыйымды 
жэне динамикалы нарықтар) жоғарғы 
дамуға ие болады.

Дамудыц қазіргі кезеңіндегі цала 
агломерацияларының рөлі. Бүгінде 
әлемдік экономикада қала агломе- 
рациясы -  жаңарудың жэне жедел 
дамудың, аймақтық құрылымдардың, 
ұлттық экономиканың да бэсекеге 
қабілеттілігін өсірудің негізгі түр- 
лерінің бірі. Қоныстанудың нүктелік 
формасы ретінде қаланың орнына 
қала агломерациясы келеді, олар- 
дың өндірістік, еңбек, мэдени жэне 
ғылым, білім байланыстары өн- 
дірістік күштердің даму деңгейінің 
жеткілікті дәрежеде жоғары болуын 
қамтамасыз етеді жэне экономика 
дамуының жаңа жағдайларының са- 
палы қалыптасуына жол ашады.

Әлемдік тэжірибе көрсеткендей, 
елді мекендердің агломерацияға 
бірігуі аймақты біршама әлеуметтік 
жэне экономикалық сипаттармен 
тұрақты жэне динамикалық өсімді 
ареалға айналдырады. Агломерация- 
лар даму барысында экономиканың 
өркендеуіне ауысу процесін жүзеге 
асырады жэне нақты бір кезеңде 
аймақтың дамуы үшін мынадай сын- 
ды мәселелерді шешеді:

• Экономиканың бэсекеге қабілет- 
тігін арттыру жэне даму ресурста- 
рының тұрақты тармақталуын қам- 
тамасыз ету;

• Агломерацияның немесе іш 
мақтың тауар, қаржы, технологияш.іг 
жэне мэдени қатынастар жүйссін/н 
маңызды түйін ретінде әлемдік 
нарыққа шығуы жэне Қазақсгаіідаі ы 
жаһандық қаржы тармақтарыныц 
«операторы» ретінде бекітілуі;

• Біріккен аймақтарда жаңа кэсіп 
орындар мен тұрғын үйлерді қүру 
үшін коммуналды ресурстарды жа 
ңарту жэне интеграциялау;

• Шағын жэне орта қалалардап 
аймақтық астаналарға ішкі коші 
қонды (маятниктік, күнделікті, қара 
пайым) реттеу;

• Ядро -  қаланың дамуын бақылау 
және инфрақұрылымға түсетіп ша 
мадан тыс көп қысымды азайіу; 
«шеткі» аумақтардың дамуындағы 
басым бағытты ауыстыру арқылы 
қала орталығының тұрақты дамуы;

• Тұтынуды болжау жэне өмді 
рістік, рекреациялық жэне басқа да 
салалардың толықтырылған дамуы.

Бүгінде агломерация қалыпгас 
тыру қоныстану жүйесініц гірск 
қаңқасымен, көліктік жэне энергс 
тикалық инфрақұрылыммеп, омір 
сапасының жоғарылығы жэнс 
дамудың инновациялық жобасы 
мен байланысты бірыңғай тұтас Қа 
зақстанның өмір сапасыныц жоға 
рылығын, бәсекеге қабілеттіліісп, 
кэсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы 
ортаның болуын қамтамасыз ететіп 
басты құрал болып отыр. Қалалпр 
үшін агломерация жобаларын жүчсгс
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асыру -  объективті қажеттілік бо- 
лып отыр. Агломерация -  аймақты 
кешенді дамытудың стратегиялық 
кұралы, бұдан қала орталығы да 
(қала мәселелерін шешу: өндіріс 
өнімінің төзімділігі, көліктік жэне 
коммуналды-шаруашылық инфрақұ- 
рылым нысандарының пайда бо- 
луы, рекреациялық базаның да- 
муы және т.б.) қала маңы да (ин- 
женерлік-техникалық, әлеуметтік- 
мәдени қызмет көрсетудің жэне өмір 
сапасының едәуір жоғарғы деңгейі) 
ұтылмайды. Осы мақсатқа бағыт- 
талған агломерация дамуы -  ірі 
орталықтардың өсімін, қоныстану 
жүйелерінің дамуын басқаруды рет- 
тейтін маңызды құрам бөлік болып 
табылады.

Агломерация элеуметтік, көліктік 
жэне инженерлік қызмет көрсетудің, 
табиғи-экологиялық қаңқаны жүзеге 
асырудың жалпы жүйесімен бірге 
бірыңғай әлеуметтік-экономикалық, 
инвестициялық кеңістік ретінде 
қарастырылады. Барлық құрылым- 
дар дамуда мынадай басты артық- 
шылықтарға ие болады:

• Шагын жэне орташа қалалардың 
мығаюы мен көтерілуі, ауылдық 
мекендердің қүрылуы;

• Әлеуметтік қатынастардың ана- 
ғүрлым тартымды ортасына, барлық 
тұрғындардың ірі қала тұргын- 
дарының қол жетімді қызметтерді 
иайдалану мүмкіндігіне ие елді ме- 
кендер санының өсуі;

• Агломерацияның түрлі аймақ- 
тарында тұратын тұрғындарға еңбек, 
медицина, білім, сауда, мәдени жэне 
басқа да мүмкіндіктерді толық мас- 
штабта жеткізу;

• Біршама көлемді инфрақұры- 
лымдық жобаларды (энергиялық 
қуаттылықты, көліктік кешендер 
мен соған байланысты қызметтерді, 
ақпараттық коммуникацияны, білім 
беру жэне инновация инфракұ- 
рылымын) жүзеге асыру мүмкіндігі;

• Халықтың тұрмыс жағдайының 
өсуі, шағын жэне орташа қалалар 
кеңістігіндегі тиімділіктер жағда- 
йында білім алу жэне кәсіби іс- 
эрекеттер мүмкіндіктерінің жоға- 
рылауы, халықтың көші-қон про- 
цесінің кері кетуін төмендетуге 
мүмкіндік береді;

• Даму стратегиясын біршама 
тығыз жэне тиімді үйлестіру мүмкін- 
дігі;

• Кеңістіктік және экономикалық 
даму байланыстары;

• Дамудың инновациялық жоспа- 
рына ауысу үшін «сыншыл масса- 
ның» пайда болу мүмкіндігі;

• Қаржыландыру сұраныстарының 
орнықтылығы;

• Инвесторлардың сенімділігі;
• Өз аймағындағы маркетинг үшін 

анағұрлым кең мүмкіндіктер.
Бұл кезде бизнестегі агломера- 

ция мүддесі мыналарға негізделген 
бэсекеге қабілеттіліктің өсуімен 
түсіндіріледі:
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• Өндірістің түрленуі мен шоғыр- 
лануының жоғарғы дәрежесі, бұл 
оның максималды тиімділігіне ба- 
ғытталады;

• Маманданған кадрлардың шо- 
ғырлануы, адам капиталын жедел 
әрлендіру мүмкіндігіне;

• Өндірістің ғылыммен жэне оқу 
орталықтарымен тығыз байланысын 
орнату мүмкіндігіне;

• Қаржы қызметтерінің кең таң- 
дауына және инвестициялық ре- 
сурстарға жоғарғы қолжетімділікке;

• Өндірістік жэне әлеуметтік 
инфракү.рылым жүйелерін тиімді 
қолдануға.

Агломерация бизнестің инвести- 
циялық жобаларын жэне аймақты 
дамыту жобаларын анағұрлым тиімді 
түрде құруға мүмкіндік береді, ал 
олар сервистік келісімдер сияқты 
концессиялық келісімдер негізінде 
жүзеге асуы, жекешелендіру -  
инвестициялық үлгіде немесе жал- 
дамалы инвестициялық жағдайда 
құрылуы мүмкін. Бүгінде мұндай 
үлгілер кәсіпкерлік үшін тартымды 
болуы мүмкін.

Бұл жағдайда қазіргі кезде 
агломерациялардағы инвестиция- 
лау тиімді болып келеді, бұдан 
бірден көрінетін тиімділік -  эконо- 
микалық шарасыздықтың төмендеуі, 
тұрмыстық өнімдер жэне еңбек 
нарығының кеңеюі жэне т.б. Кез 
келген жобалар (ұлттық жобалар- 
дан бастап, инфрақұрылымдық

жэне желілікке дейін) аідомери 
цияларда жоғарғы экономикіі.ііі.іқ 
қолайлылықпен жүзеге асадм. Лл 
мемлекеттік жеке эріптестік қүрил 
дарды қолдану мүмкіндігіп, жоби 
лардың тартымдылығын жогары 
латады.

Агломерация халықаралық гэжі 
рибеде эрқашан да дағдарысқа қарсы 
құрал ретінде мына жағдайлар үімін 
қолданылды:

• Агломерация қамтитын аймақ- 
тағы диспропорцияны түзеу жоие 
жаңа аумақтардағы жаңа оидіріе 
тердің пайда болуы есебіиеи 
агломерациялық байланыстарды пы 
ғайту, бұл кәсіпкерлікті дамыгу 
үшін едэуір жайлы ортаиы қалыи 
тастырады, өмір сапасының жақеа 
руын қамтамасыз етеді;

• Аймақтық ресурстардың шекгеу- 
лілігін жеңу жэне агломераңияиың 
сыртқы аймақтарына бағыггалу 
мүмкіндігі. Көп жағдайда қалалар 
өнеркэсіпті аудандарды қайта үііым 
дастырусыз эрі қарай кеңею үіпіи 
резервті аймақтарға ие бола алмап 
ды. Өнеркәсіптік кәсіпорыпдардың 
бір бөлігінің жабылуы аймақты жаңа 
нарықтық мүмкіндіктермен (элсмдік 
экономиканы қайта өңдеумеп баіі.иа 
нысты) қайта құруға жол ашады;

• Қаланың көрнекті орындарын 
қайта кұру мен жаңарту, оның «орта 
лықтық» қызметін жэне ғылымн 
техникалық прогресті анықтайтын 
өндірісті дамыту. Басты жоба қала
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агломерациясының іскерлік орталы- 
ғын қалыптастыру болып табылады;

• Қаладағы өнеркэсіп өндірісінің 
шоғырлануын азайту есебінен қор- 
шаған орта сапасын жақсарту, эко- 
номиканы постиндустриалды эколо- 
гиялық қауіпсіз өндіріс жағына ауыс- 
тыру;

• Агломерацияның ауылшаруа- 
шылық белдеуін дамыту жэне тауар 
сызығындағы «импорттық қозға- 
лысты» шегеру;

• Тұрғын үй мэселелерін шешу, 
атап айтсақ, жаңа типте қүрылған 
аудандарды дамыту, апаттық жағ- 
дайда тұрған жэне аз қабатты ескі 
қүрылыстар аймағын жаңарту;

• Дағдарыс кезінде халықты жү- 
мыспен қамтамасыз ететін бас- 
ты факторлар болып табылатын 
транспорттық, инженерлік инфра- 
қүрылымды жобалау.

Шетелдердегі агломерацияның 
цалыптасуы мен қызметінің нәти- 
желері. Шетелдердегі агломерация- 
ның қалыптасу нәтижелерін талдау 
қорытындысында оларда бүл про- 
цеске ерекше мэн беріледі және бас- 
қа елдер жағдайында мемлекеттік 
қолдаудың механизмі мен құралдары 
жеткілікті дэрежеде тиімді жасалған. 
Бүл әлемдік экономикалық жүйенің 
тұрақтылығы төмендеп, экономи- 
калық әрекеттердің кеңістіктік заң- 
дылықтарына жэне оны пайда- 
ланудың жаңа мүмкіндіктеріне қызы- 
ғушылықтың артуына негізделеді.

Агломерациялар мен бағдарлама- 
лық-мақсаттық аумақтық-өндірістік 
кешеннің қалыптасуы біршама инно- 
вациялық әлеуетке ие болады деп са- 
налады.

Агломерация қалыптасуы мен 
дамуының негізгі шарттары қү- 
қықтық базаның (агломерацияның 
құрылуы мен қызметі) жэне инфра- 
күрылымның (бірегей желіге бірігу, 
агломерация базасында кешенді жо- 
баларды жүзеге асыру) болуы болып 
табылады.

Қазіргі қала агломерацияларының 
негізгі белгілері:

• ьщшамдъщ -  елді мекендердің, 
ең алдымен қала тұрғындарының 
ықшамдалып орналасуы;

• адам жэне жүк тасымалы қү- 
ралдарының бірлігін жэне көліктің 
алуан түрлерінің өзара байланысын 
қамтамасыз ететін көлік дәліздерінің 
болуы;

• жетімділік (1,5 сағаттық), ол 
көлік дәліздері жүйелерінің болуы 
жағдайында агломерация шекара- 
сын кеңейтуге мүмкіндік береді 
(басқа да экономикалық факторлар 
жағдайында);

• қала агломерациясы аумағында 
міндетті болып табылатын өнер- 
кәсіптік өндіріс және еңбек ре- 
сурстарының шогырлануы;

• халъщ тыгыздыгының жогары- 
лыгы -  көлік дәліздерінің бойында 
халықтың көп мөлшерінің болуы;

140



• экономикалъщ қатынастар -  
өнеркәсіп жэне ауылшаруашылық 
өнімдерін өндіру мен тұтынудағы 
өнеркәсіптік кәсіпорындарды шоғыр- 
ландыру (көрсеткіш -  сыртқы жүк 
айналымымен салыстырғандағы аг- 
ломерация шегіндегі қуатты жүк 
айналымы);

• тыгыз еңбек байланыста- 
ры: бір елді мекен кәсіпорындары 
мен мекемелерінде жұмыс жасау- 
шылардың бір бөлігі келесі бір елді 
мекенде тұрады, ягни агломерация 
шегінде өзара байланысты қоныстану 
байқалады жэне басты қала мен қала 
маңы аймағындағы елді мекендер 
арасында, сондай-ақ сол елді мекен- 
дермен өзара күнделікті маятниктік 
еңбек көші-қоны жүреді;

• тыгыз мәдени-тұрмыстық 
жэне рекреациялъщ байланыстар: 
бір немесе бірнеше елді мекендердің 
демалыс орындары мен мекемелері 
басқа елді мекендердің тұрғындарына 
да қызмет көрсетеді, мэдени-тұрмыс- 
тық жэне рекреациялық мақсаттағы 
күнделікті жэне апта сайынғы маят- 
никтік миграция жүреді;

• әкімшілік-саяси және шаруашы- 
лъщ байланыстар, олар агломерация 
елді мекендері арасындағы бизнес 
ісі, қызмет жэне қоғамдық жұмыстар 
бойынша реттелген іс-сапарлар 
арқылы жүзеге асырылады;

• цызметтік байланыстардың 
жогаргы деңгейі -  қала агломера- 
циясын құрайтын елді мекендердің

жақындығы жэне олардыц біріп 
бірі қызметтік толықтыруы; коп 
теген жағдайларда -  агломсріпңпі 
ареалының шегінде орналасқіш сііді 
мекендердің өзара бағыныштылыгы 
(тек экімшілік-кұқықтық бап.іпу 
емес, сондай-ақ күрделенген тарихи 
жэне экономикалық тэуелділік);

• еңбек, жылжымайтын мүлік, жср 
наръщтарының тұтастыгы;

• елді мекендердің өз экімшіііік 
аймақтары шегіндегі ұқсастықгары 
(ең тығыз қабысқандарынан басқа);

• көпкомпоненттілік — елді мсксі і 
дер объективті себептермен күрдслі 
көп компонентті жүйелерге бірігсді;

• динамикалылъщ, жаңа экономи 
калық, элеуметтік үдерістергс тсі 
бейімделу мүмкіндігі.

Моноорталъщтъщ агломераңті 
ларда жогарыда аталгандарга қо 
сымша:

• «орталықтануға талапты» ау
мағы бар қала -  көшбасшылардын 
қала -  орталъщтардың болуы (ягіш 
тек қала -  көшбасшылардың смсс, 
осы көшбасшы «ядроға» салмақ 
түсіретін (көші-қон, тауарлық жәис 
басқа да лектер) жақын орналасқап 
аймақтардың айқын көрінеті 11
байланыстарының болуы; мүпда 
көшбасшы қала жоғарғы деңгейдсгі 
экімшілік қызмет атқарады, озінің 
көлемі мен экономикалық әлеус 11 
бойынша бірлестікті (агломерация) 
қалыптастыруға қабілетті болады);
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• аймацтъщ-салалъщ мүдде -  екі 
«қосарланған» процестің болуы: бір 
жағынан -  орталық қала спутник- 
қалалардың дамуын жеделдетеді, 
бул оның жеке мэселелерін (өндіріс 
өнімі, көліктік жэне коммуналдық 
инфрақурылым нысандарының қу- 
рылуы, рекреациялық базалардың да- 
муы жэне т.б.) шешудің кұралы болып 
табылады, ал екінші жағынан -  оған 
тиісті нысандарды орналастыру үшін 
орталық қала аймағындағы қолайлы 
жағдайларды пайдаланудағы сыртқы 
субъектілердің белсенділігі. Яғни екі 
түрлі бастама әрекет етеді: аймақтық 
(аймақ құрылуында кешенді түрде 
қаладан шығатын) жэне салалық 
(аймақтық мүддеге баса назар аудар- 
май, салалық пайданы көздейді);

• Агломерацияның жоғарыда кел- 
тірілген белгілері шаруашылық- 
тың едәуір ілгері салаларына ма- 
манданған ұлттық негіздегі көп са- 
лалы, көп қызметті орталық ретінде 
дамуына себепші болады. Сондықтан 
агломерацияға бір мезгілде өндірісті 
орналастырудың жалпы жүйесінің 
астындағы тармақшасы ретінде жэне 
елде қоныстанудың жалпы жүйесінің 
тармақшасы ретінде қарастыру керек;

• Агломерация қалыптасуындағы 
негізгі құраушылар: елді мекен 
құрылымы, инфрақұрылым, қор- 
шаған орта және өмір сүру сапасы, 
қол жетімділік (жерді пайдалану 
стратегиясының дайындалуы есеп- 
ке алынады), қала аймағын қалпына 
келтіру, басқару.

Осыған сәйкес инфракұрылым- 
ның болуы Қазақстанда агломе- 
рация қалыптасуының негізгі ал- 
ғышарты болып табылады. Мұндай 
инфрақұрылымды құраушылары:

• Көліктік (сызықтық нысандар, 
әуежайлар, ғимараттар, құрылыстар, 
т.б.). Көлік жүйесін шамадан гыс 
жүктеу экономикаға тікелей қауіп 
алып келеді. Көлік жүйелерінің 
интеграциясы тұтынушылар мен 
бизнес операторлар үшін бірқатар 
артықшылықтар қалыптастырады. 
Қозғалыстағы тұтынушылықты бас- 
қару қосымша мүмкіндіктерге жол 
ашады. Қоғамдық көлікті кешенді 
ұйымдастыру болашақ агломерация 
үшін ең маңызды қажеттілік;

• элеуметтік жэне цогамдъщ 
(ғылым, білім, медицина, спорт, 
мәдениет);

• тұргын-үй коммуналды шаруа- 
иіылъщ (жылумен жабдықтаудың, су 
жолдарының, газ желілері, т.б. ны- 
сандары);

• Энергетика (электрстанциялар, 
шағын энергетика, желілік инфра- 
құрылым).

4.6. Қалалардың орналасуы 
мөн аумақтық құрылымы

Қалалардың экономикалық-геог- 
рафиялық орналасу жағдайы (ЭГОЖ). 
Бұл ұғым қоғамдық географияда 
негізгі тіректік мэселе болып табыла- 
ды жэне қалаларды зерттеуде ерекше
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маңызға ие. ЭГОЖ қаланың дамуын- 
да шешуші рөл атқарады, оның үстіне 
өзге ресурстардың шағындығынан 
сирек жағдайларда ғана маңызды 
бола алады. ЭГОЖ мәселелерін зерт- 
геуші И.М. Маергойз: «Қаланы геог- 
рафиялық тану дегеніміз -  ең алды- 
мен оның географиялық орналасу 
жағдайын жан-жақты қарау», -  деп 
жазды.

Нарықтық қатынастардың дамуы- 
на байланысты ЭГОЖ қалалардың 
өсуі мен оның қызметтік қүры- 
лымын қалыптастыру факторы 
ретінде өз салмағын арттырады. 
Ал бұл өз кезегінде экономикалық- 
географиялық жағдайлардың одан эрі 
терендеуін талап етеді.

ЭГОЖ-ға классикалық анықтама 
берген Н.Н. Баранский болатын: 
«Орналасу жагдайы бұл аталмыш 
пункттің немесе ареалдың одан тыс 
алынған географиялық мэліметтерге 
қатынасы», -  дей келе, ол «Эконо- 
микалық-география орналасу жаг- 
дайы деп белгілі бір орынның, аудан 
немесе қаланың экономикалық мәні 
бар табиги тэртіптегі немесе тарихи 
процесте жасалган болса да берілген 
заттарға қатынасын айтады», -  дейді.

Отандық экономикалық геог- 
рафияның негізін салушы «жағдай 
(орны)» ұғымы өзге географиялық 
ұғымдар арасында ерекше орын 
алатынын, себебі мәселенің белгілі 
бір нысан жайында емес нысандар 
арасындағы қатынастар жайында

болатындығын айтады. Осылаішіа 
ЭГОЖ -  ұғымының қолдапылуыи 
географиялық зерттеу критериііі ңсн 
санауға болады.

ЭГОЖ қарастыру -  қаланың си 
паттайтын өзегі. Оның қычмітпь 
жағдайын қалыптастыруда гсог 
рафиялық орналасу жагдайыіп.ш 
бір немесе өзге жақтарының жүзсгс 
асуын көру керек. Қаланың даму 
багыттарын белгілей отырып ')Г( )Ж 
дың элі пайдаланылмаған қорып 
негізге алған жөн.

ЭГОЖ аумақтық деңгейлсрі 
Географиялық орналасу жагдайы ту 
ралы ілімге Н.Н. Баранский негізгі 
аумақтық деңгейлер туралы ұгымды 
енгізді. Ол: а) микро орналасу 
жақын аймақтарында орналасқап, ірі 
масштабты карта бойынша зертгс 
летін аймақтарга қатысты орналасу 
жағдайы; э) мезо орналасу -  қаланыи 
жататын ауданы ішіндегі орпы 
(көбінесе, бұл ірі экономикалық ау 
дан); б) макро орналасу жағдайы 
ұсақ масштабты елдің, құрлықтып, 
тіпті дүние жүзінің картасында алыс 
та орналасқан мәліметтерге қатысты 
орналасу жағдайы.

Мұндай тұрғыдан келу геоі 
рафиялық зерттеу мен қарастыруды 
И.М. Маергойз «масштабты оіімн» 
деп атаган ерекшелігіне голык 
сэйкес келеді. Бұлар оның пікіріп 
ше, географияның сипатты жа 
ғын ғана емес артықшылыгыи 
да құрайды. Қаланың макро ,
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мезо- , микро- орналасу жағдайын 
қарастыру оны қала үшін аса ма- 
ңызды байланыстардың күрделі 
жүйесінде елестетуге мүмкіндік бе- 
ріп, қаланың сипаттамасын геог- 
рафиялық тұрғыдан толыққанды 
етеді. Орналасу жағдайының атал- 
мыш түрлерін зерттеудің кезектестігі 
қала неліктен пайда болды жэне 
неге дэл осы жерде қүрылды деген 
маңызды сұрақтарға жауап беру- 
ге көмектеседі. Р.М. Кабо қалалар 
жүйесін шартты ететін себептік бай- 
ланыстар мен қатынастарды талдау 
кезінде қалалардың пайда болуы 
мен дамуынан ішкі байланыстар мен 
заңдылықтарга қарай ауысатынына 
көңіл аударады. Қаланы талдаудың 
бастапқы нүктесі деп есептей оты- 
рып, оның жақын тұрған қоршаған 
ортаға көп қырлы қатынасын анық- 
таймыз, яғни макроорналасу 
жағдайын көрсетеміз (Р.М. Кабо 
«топографиялық орналасу жағдайы» 
терминін қолданады). Қаланың 
тауарлар мен адамдар қозғалатын 
жолдарға қатынасы белгіленіп, яғни, 
көліктік-географиялық жағдайы ба- 
ғаланады. Бірақ заңдылықтардың 
шынайы өзара әрекеттесуін Р.М. Кабо 
қарама-қарсы түрде көрсетеді: «Ең 
жалпы заңдылық экономикалық- 
географиялық жағдайдан (яғни ша- 
руашылық территориясының өзара 
қатынасынан), одан соң көліктік жағ- 
дайы (яғни көлік желілерінің өзара 
қатынасынан) шығады жэне соңғы

орында топографиялық жағдайды 
анықтау тұрады».

Географ үшін қаланың орнала- 
суындағы территориялық деңгейле- 
рін ойша сәйкестендірген аса ма- 
ңызды. Н.Н. Баранский қалалардың 
орналасу жағдайындағы ең маңызды 
мәселе деп оның көлікке қатысты ор- 
наласуын атап көрсетті.

ЭГОЖ бұл аса маңызды ерекше- 
лігі өзен өткелінде пайда болып, 
«қала -  көпір» ретінде бастаған қа- 
зіргі ірі орталықтардың санының 
көптігімен расталады. Мысал ретінде 
көпірден басталды деп айтылатын 
Лондонды, Транссібір магистралін 
салу барысында Обь өзені арқылы 
теміржол көпірін салу барысында 
салынған Новосибирскіні келтіруге 
болады.

Қалалар үшін олардың жолдармен 
байланысы аудандарға, елдерге неме- 
се құрлықтарға баратын қақпа ретін- 
де рөлімен растала түседі. Мэселен, 
Дондагы Ростов -  Кавказға, Влади- 
кавказ -  Орталық Кавказға баратын 
қақпа. Дербент үлкен Кавказдың 
алаптары арқылы Каспийге сәл же- 
тіңкіремей тау мен теңіз арасымен 
өтуге мүмкіндік беретін Еуропаға 
Азиядан кіретін қақпа ретіндегі 
стратегиялық маңызға ие бола ала- 
ды. Сол себепті эр түрлі халықтар 
саны эр түрлі қақпа деп атайды: 
татар-моңғолдар мен түріктер -  
Темір қақпа, орыстар Железные во- 
рота, грузиндер Дэгвис Кари (Теңіз
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қақпалары), арабтар -  Баб-ал-Абваб 
(Қақпалардың қақпасы) дейді. 
Қақпалар көптеген қалалардың сим- 
волы санауы мүмкін. Мәселен, Киев- 
тегі немесе Владимирдегі Алтын 
қақпа, Любектегі Хольстенгор қақ- 
пасы. Бомбейдегі «Үнді қақпасы» сол 
елдің «басты есігі» ретінде атқарған 
басты рөлдің символикалық мэні бо- 
лып табылады.

Қала қогамның белгілі бір қа- 
жеттіліктеріне жауагі ретінде, бел- 
гілі бір міндеттерді орындау үшін 
пайда болады. Оның ЭГОЖ қалаға 
жүктеген қызметтердің орында- 
луын қамтамасыз етуі керек. Қамал- 
қалалар стратегиялық жолдарды ба- 
қылауы немесе ірі орталыққа барар 
жолды жауып тұруы керек болды. 
Орын да осыған сай таңдалуы ке- 
рек. Игерілетін ауданның тірек база- 
сы ретінде қала оны қол астындағы 
ауданға бағыттап, игерілетін жол -  
трассаны шағылыстыратындай бо- 
лып орын алуы қажет. Қала-аймақтар 
жағалау сызығы беретін қолайлы- 
лықтардың сөзсіз маңызымен қатар 
(кең шығанақтар, теңіз толқынынан 
қорғану мүмкіндіктері), кең және бай 
хинтерланд пен олармен қолайлы 
байланыстардың болуы да маңызды. 
Бүл талаптарға үлкен өзен атыра- 
уында орналасқан Буэнос-Айрес, 
Г амбург, Архангельск аймақтары 
сәйкес келеді.

Бірақ ЭГОЖ артықшылықтары 
көп жағдайда анық бола бермейді.

Мәселен, Ресейде маңызы жопіисм 
екінші болған жэрмеңке ж иііііл іі 
тын Ірбіт оның теңдессіз бэеекеіс 
қабілеттілігін түсіндіруге мүмкімдік 
беретін айқын факторларға ие емее: 
ол Сібірдің басты жәрмеңкееіп 
басқа жерге, мэселен Екатериибурі 
ке немесе Тюменьге ауыстыру тал- 
пыныстарына қарамастан, өз роліи 
сақтады. Шамасы «Ірбіггің баеты 
ерекшелігі -  оның Шығыс иеп 
Батыстың көліктік қашықтық мэ- 
ніндегі ең шеткі қырларының қиі.і 
лысында түрып, екі жақты да 
қанағаттандыратындығында болға 11 
дығынан болуы керек.

Қаланың табиғи дамуы -  бүл оны ң 
масштабтарын, функционалдық қү 
рылымдарының теңдігін, оның қала 
иерархиясындағы орнын ЭГОЖ' 
қасиеттеріне сай кезектес келтіруі. 
Айтылған мәселеге орай Самарапың 
Еділ бойының ең басты қаласыма 
айналуы назар аудартады. 1775 
1785 жж. экімшілік реформалар 
кезінде ол Симбирск уезінің уездік 
қаласы ғана болған, ал тұрғыидар 
саны бойынша Қазаннан, Саратов 
тан, Симбирскіден, Астрахамиаіі, 
кейін Царицыннан да артта қалды. 
Оның Еділдің, ендік бағыттағы бас- 
ты магистралінің қиылысқан жеріие 
орналасуы және Жайыққа өте жақыи 
болуы мүмкіндік берді. Самарага 
Еділ бойы қалаларының ішінде бі 
рінші болып миллиондық шектсп 
асуға жэне тұрғындар саны бойышпа
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жетекші орынға шығуға мүмкіндік 
береді.

ЭГОЖ -  тарихи категория. Шаруа- 
шылықтың аумақтық кұріллымын 
қалыптастыруы мен оның трансфор- 
мациясы, жаңа көлік магистральда- 
рын салу, жаңа ресурстарды игеру, 
жаңа қалалар түрғызу экономикалық 
қатынастарды, экономикалық коор- 
динаттар жүйесін өзгертеді. Осының 
негізінде аумақтық-уақыттық қаты- 
настардың динамикалық жүйесі 
ретінде анықтауға болатын ЭГОЖ 
өзгереді, жаңа қырларға ие болады. 
Мүны Астрахан қаласының мысалы- 
нан көреміз. Стратегиялық маңызды 
Еділ өзенінің бойында орналасқан 
қамал ретінде 1558 жылы негізі 
қаланған бұл қалаға шекара бойын- 
да орналасуы маңыздылық береді. 
Бүл Астраханды Солтүстік Кавказ 
бен Каспий сыртына бағытталып 
жүргізілген әскери экспедициялар, 
сауда операцияларының базасына 
айналдырады. Мемлекет аумағының 
кеңеюімен қала ресейлік иеліктері- 
нің түкпірінде қалып өз дамуын 
айтарлықтай тежеді. Астраханның 
артта қалуына оған Еділ бойының 
өзге қалаларынан кейін жеткен 
темір жолдардан алыста жатуы да 
ықпалын тигізді. ¥лы Отан соғысы 
жылдары Астрахан Солтүстік Кав- 
казда Кизлярмен, Бурывпен теміржол 
байланысына ие болады. Қала 
Оралды және Қазақстанды Кав- 
казбен байланыстарының тоғысу

нүктесіне айналды. Астрахан ірі 
газоконденсат кен орны ашылып, 
оны игеру басталған кезде тағы 
бір өсу мәртебесіне ие болады. Ол 
500 мыңдық шектен асып, ірі қа- 
лалар қатарына енді. Бүл ЭГОЖ 
айтарлықтай жақсаруы мен оның 
жүзеге асуының нәтижесі.

ЭГОЖ нашарлауы салдарынан іс- 
әрекеттің айтарлықтай төмендеуіне 
Псков мысал бола алады. Алдымен 
Новгородтың қала маңы, кейін дер- 
бес феодалдық республикасының 
орталығы болған Псков тарихқа 
мазасыз ливондық шектегі сенімді 
қорганыс ретінде енді. Ол жау ша- 
буылын бірнеше рет тойтарды. 
Әсіресе қала-қамал 1581-1582 жж. 
поляк королі Стефан Баторий оны 
6 ай бойы қамағандағы қаһармандық 
қорғанысымен атағы шықты. Іскер 
Псковтық саудагерлер Батыс Еуропа 
елдеріне жол ашып, Псковты қызу 
сауда орталығына айналдырды, оның 
тастан сарай салу мен икона салудың 
өзіндік болмысты мектептері бар 
көне орыс мәдениетінің маңызды 
орталығы ретінде д амуына жағд ай жа- 
сады. Алайда Иван Грозный түсында 
Ресейдің Ливон соғысындағы же- 
ңілісі, дүрбелең уақыттағы талан- 
тараждар Псковтың алдына саяси 
жэне экономикалық кедергілерді 
тосты. Қала бұрынғы мэні мен үлы- 
лығын қайтара алмады. Балтық бойы 
жерлері Ресей құрамына енген кез- 
де Псков шекаралық бекініс рөлін
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жоғалтып, саудадағы бурынғы орны- 
нан айырылады. «Еуропаға ашылған 
терезе» Санкт-Петербургтың салы- 
нуы мен дамуы Псковты мүлдем 
шарасыз қалдырады. ¥лы Отан 
соғысынан кейін жаңа, оның ішінде 
жетекші сала кәсіпорындарының ор- 
наластырылуы Псковқа «құрметті 
демалысқа» кетуге мүмкіндік берме- 
ді, дегенмен ол Ресейдің көптеген 
облыс орталықтарының бірі ретінде, 
олардан өзінің көне құрылыстарымен 
ғана ерекше болып қалды. Әдетте 
қала траекториясы бірде өсіп, бірде 
құлдырады, олардың негізінде ЭГОЖ 
өзгерісі жатады. ЭГОЖ нашарлауы 
кезінде өте белгілі болған көне орыс 
қалаларьтн шағындатып жіберді. Оған 
мәселен, «варягтардан гректерге» ба- 
ратын ¥лы Жібек жолы бойындағы 
сауда жэне қолөнер орталығы болып 
гүлденген, Смоленск княздігінің 
маңызы бойынша екінші қаласы Торо- 
пец Жаңа заманда ірі орталықтардың 
ықпал ету аймақтарының периферия- 
сында қалды, бұған уездік орталық -  
Торопецтің Новгород губерния- 
сынан Псковқа, ал револтоциядан 
кейінгі жылдары -  Тверь облысы- 
на өтуі куэ бола алады. Ол барлық 
ірі орталықтардан алысга жатқан 
қалага айналды. Шамасы осы жайт 
онда көптеген көне ескерткіштерді 
сақтауға мүмкіндік беріп, Торопец- 
гің маңының сұлулығымен қатар 
туризмнің көпшілік орталығы ретінде 
дамуына жағдай жасады.

Уақыт өте келе қалалардмң 
ЭГОЖ-ы әлсіз білінетін жаңа фак 
торлар маңызға ие бола бастады 
Сондықтан олар өз қызметтеріп ор 
наласуы тиімді өзге қалаларіа Ое 
реді. Мэселен, Нигерияның астама 
сын Лагостан Абуджаға көшіруіе 
жаңа астананың ел шетінде емсс, 
орталығында орналасуы себем бол 
ды. Абуджа төңірегіндегі саваппалар 
аймағында орналасқан аймақ Лагос 
аймағына қарағанда қолайлы клп 
матымен сипатталады. Тагы бір мы 
сал, Танзания провинцияларі.шып 
дамуын регке келтіру үшін опың 
астанасы Дар-эс Салам аймақты қа 
ласьщан ел орталығына қарай ор- 
наласқан Додомаға көшірілді. Лф 
рика мемлекеттерінің 30-ға жуыгы 
өзінің орналасу жерлерін өзгер іті.

Амазониядағы жаңадан игерілгсм 
аудандарға қарай ығыстырылгам 
Бразилияның жаңа астанасы Бри 
зилиа өзінің архитектуралық жос 
парлану ерекшеліктеріне қарай кең 
танымдылыққа ие болуы. Аргспти 
на мен ІІеру де өз астаналарып ар- 
найы құрылған қалаларына көшіру- 
ді үйғаруда. Көптеген жағдайларда 
ЭГОЖ тиімсіздеу болатын қалалар 
дан артықшылықтары анық білінетіп 
қалаларға эстафета беріледі. Мэселсі і, 
Ресей империясының оңтүстігіндсгі 
теңіздердің басты айлағы рөлі Тагап 
рогтан Херсонға, ГІиколаевқа, одаи 
Одессаға өтті. Осыған ұқсас жагдаіі
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Ресейдің Тынық мұхит жағалауында 
да болады. Мұнда басты аймақ 
міндетін атқарушы қалалар тізбегі 
төмендегідей болып орналасты: 
Охотск -  Петропавловск -  Камчатск -  
Амурдағы Николаевск -  Владивосток.

1882 жылы Тобыл Батыс Сібірдің 
басты қаласы кұкығын Омбыға 
беріп, бір ғасыр өткеннен кейін қар- 
қынды дамыған Новосибирск Омбы- 
дан ілгері дамуымен ерекшеленіп, 
Сібірдің астанасына айналды. Үш 
Сібірлік қаланың ЭГОЖ-ын салыс- 
тыра отырып, оның бұл процестегі

рөлі туралы қорытынды жасауға бо- 
лады.

ЭГОЖ-дың көп құрылымдығы.
ЭГОЖ-дың көп қырлылығының 
кейбір қасиеттері микро- жэне ма- 
кроорналасу жағдайлары туралы, 
көліктік-географиялық жағдай жа- 
йында айтылған кезде қарасты- 
рылады. 1960 жылдары И.М. Маер- 
гойз жасаған қаланың ЭГОЖ схема- - 
сы жарияланды. Онда ЭГОЖ қаты- 
настардың 3 класына келтірілген 
14 типтері мен 27 түрлері көрсетілді 
(25-кесте).

25-кесте

Қаланың ЭГОЖ принципиалды қүрылымы (И.М. Маергойз бойынша)

Қатыиастар класы Қ а т ы н а с т а р  
класс тармағы

ЭГОЖ типі ЭГОЖ түрлері

А . Н егізг і аум ақты қ  
қаты н астар

Қ о ғам д ы қ
ө н д ір іс
эл ем ен ттер ін е
қ аты н асы

1. Ө н д ір іст ік  
ж эн е
гео гр аф и я л ы қ

Ж ағд ай ы  с а л ы ст ы р м ал ы
а) эн ер ги я  к ө зд е р ін е  (оты н
-  гео гр аф и я л ы қ , эн ер ги я л ы қ  -  
гео гр аф и ял ы қ );
э) ү л к ен  ш и к ізат  п е н  м атер и ал д ар д ы ң  
н егізг і к ө зд ер ін е  (м ы сал ы , 
м ет а л л о ген д і ай м ақ , орм ан  
р е су р с та р ы н ы ң  м ол  қ о р ы н ы ң  болуы , 
т.б.);
б ) ө ң д еу  и н д у ст р и я с ы н ы ң  д а м у ы н а

2. А гр ар л ы -
гео гр аф и я -
л ы қ

а) а зы қ-ту л ік  б а за л ар ы н а  (а зы қ-тү л ік  
гео гр аф и ясы н а); 
э ) ау ы л ш ар у а ш ы л ы қ  ш и к ізат  
б азал ар ы н а

3. К ө л ікт ік - 
гео гр аф и я - 
л ы қ

а) т е ң із  ж о л д ар ы н а  (тең із  бо й ы ) 
э) ө зге  м аг и с тр а л д ы қ  ж о лд ар ға  
(м аги стр ал д ы қ );
б) к ө л ік  то р ап т а р ы н а  (торап ты қ)
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4. Ө тк ізу  
гео гр аф и я л ы қ

а) ө н д ір іст ік  м ақ саттағы  тауарлпрды  
ө тк ізу  р ы н о к та р ы н а  (әс ір есе , ком ірд і, 
қ ар а  м еталд ар д ы  ө тк ізу  зоналары м и. 
зо н ал ы қ  ор н ал асу ы н а); 
ә ) т ү ты н у  тау ар л ар ы н  өткізу  
р ы н о к тар ы н а

5. Д ем о гр аф и я - 
л ы қ

а) ең б ек  р есу р стар ы н а; 
э) ғы л ы м и -т ех н и к ал ы қ  м ам ан д ар і н

Б. Ө н д ір іст ік
аум ақты қ
қаты н астар

А р е ал д ар ға
қ аты н асы

6. А р е ал іш іл ік
(и н тр а
ареалд ы қ):
а) о р т ал ы қ
э) эк с -о р та л ы қ
б) п ер и ф ер и я- 
л ы қ
в) т ер е ң д ік

а) әк ім ш іл ік  а р еа л д ар ға  
(әк ім ш іл ік  аудан, облы с, ай м ақ , 
респ у б л и к а)
ә) и н те гр а л д ы  эк о н о м и к ал ы қ  
ар еа л д ар ға
б) б асқ а  д а  а р еа л д ар ға  (к ө м ір  ж эм е 
тем ір  рудалы  алап тар ға , ауы л- 
ш ар у а ш ы л ы қ  м ам андану , белгіл і 
б ір  х а л ы қ гар д ы ң  орналасу , еңбеіс 
р е су р с та р ы н ы ң , эк о н о м и к ал ы қ  игер ілу  
ж ән е  т.б а р еал д ар ға

7. А р е ал а р ал ы қ
(и н тер ар еал -
д ы қ )

а) аудан іш іл ік  б ай л ан ы стар га  
ә) ау д ан ар ал ы қ  б а й л а н ы ст ар ға
б) сы ртқы  эк о н о м и к ал ы қ  
б а й л а н ы ст ар ға  
н е гіз ін е н  іш кі

Л и н и я л а р  м ен
ф о к у с та р ға
қ аты н асы

8. Ж ү к  
ағы н д ар ы н а
9. Ж олауш ы  
агы н д ар ы н а
10. Ө зар а  
о р н ал асу ы

а) өз қ ал а л ар ы н ы ң  л о к ал д ы  ж үй елер ім е  
(о н ы ң  іш ін д егі қ ал а  м аң ы  зо н асы )
э) өз қ ал а л ар ы н ы ң  т ер р и т о р и я л ы қ  
ж ү й ес ін е
б) өзге  тер р и т о р и я л ы қ  ж ү й ел ер д ің  
қ ал а л ар ы н а  (ә с ір ес е  аст ан ал а р га )

В. И н тегр ал д ы
аум ақты қ
қ аты н астар

Т үрлі
м асш таб тағы
ау м ақ тар ға
қ аты н асы
(оларм ен
б ай л ан ы стар -
д ы ң
қ ар қ ы н д ы л ы - 
ғ ы н  н егізге  ала  
о ты ры п )

11. М и кро- 
о р н ал асу ы  
ж ағд ай ы
12. М езо о р - 
н ал асу  ж ағд ай ы
13. М ак р о о р - 
н ал асу  ж ағд ай ы
14. Ж о ғар ы  
м ак р о о р н ал асу  
ж ағд ай ы

а) б ір  н е м ес е  б ір н еш е  эк ім ш іл ік  
аудан дарға  (н е м ес е  об лы сты қ , 
а й м ак ты қ , авто н о м и ял ы қ ) 
ә) ж о сп ар л ау  м ө л тек  аудан ы на ірі 
эк о н о м и к ал ы қ  ауданға 
эко н о м и к ал ы қ  ай м ақ қ а  (б ір н еш е  
эко н о м и к ал ы қ  аудан дарға) 
эко н о м и к ал ы қ  аудан дар  то п тар ы ш і, 
м ем л ек еттер ге , қ ұ р л ы қка
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Ең тарамдалған схеманың өзі де 
географиялық орналасу жағдайының 
(ГОЖ) барлық мүмкін және маңызды 
жақтарын қамти бермейді. ГОЖ 
бен ЭГОЖ құрамында бөліктерге 
жіктеудің өзі үлкен әдістемелік жэне 
әдіснамалық маңызға ие. Әрбір 
нақты қала үшін маңызды рөлді 
мұндай құрамдас бөліктің барлық 
мүмкін болатындары емес, белгілі 
бір жиынтығы алады. Сол себепті 
схемада жағдайдың көп қырлылы- 
ғын көрсету керек. Іс жүзінде нақты 
зерттеуде осы құрамдас ережелерді 
қарастыра отырып аталмыш қалаға 
аса маңызды болатындарын іріктеп 
алады.

Н.Н. Баранский атап көрсеткендей, 
ЭГОЖ негізінде бірыңғай физикалық- 
географиялық жағдай жатуы мүмкін. 
Сондықтан ЭГОЖ бағалау онымен 
үштасу жэне оған негізделуі керек. 
Физикалық-географиялық жағдай 
маңызды рөл атқармайтын қала бол- 
майды.

Ірі орталықтардың физикалық- 
географиялық жағдайы табиғи зона- 
лар жэне облыстардың шекаралары- 
мен, морфоқүрылымдық түйіндері- 
мен, өзен бастауларымен, аумақтық 
физикалық-географиялық қүрылым- 
ның өзге де ерекшеліктерімен бай- 
ланысты. Таулар мен жазықтар, теңіз 
бен қүрлық үштасқан аймақтардағы 
қалалардың орны өте ерекше.

ЭГОЖ бағалау кезінде «геог- 
рафиялық геометрия» шеңбері -

қалалардың түрлі критерийлер бо- 
йынша бөлінетін және белгілі бір 
шекаралар көлеміндегі элеуметтік- 
экономикалық кеңістіктердің, түрлі 
тектегі экономикалық желілердің, 
ареалдардың түйіндеріне қатысты 
орналасуы үлкен маңызға ие болды. 
Қалалар ареалдың түйінінде, желі 
бойында, орталығында немесе оның 
перифериясында орналасуы, көріну 
деңгейі эрқилы деңгейге ие болуы 
мүмкін.

Қалалардың өзара орналасуында 
көршілік жағдайын анықтау маңыз- 
ды. Орналасудың түрімен қатар си- 
патын да анықтаған жөн. И.М. Маер- 
гойз кейбір қалалар орналасуындағы 
категориялылықты көрсетеді. Бүл тек 
осы орынға ғана қатысты орналасу: 
Владикавказ, Дербент, т.б. қалаларды 
жылжытуға болмайды.

ЭГОЖ өлшемдеу мәселесі. Көп жағ- 
дайларда ЭГОЖ «қолайлы» немесе 
«қолайсыз» деген үғымдар көмегімен 
бағаланады. Бүған сандық түрғыдан 
бағалау жасалмайды. ЭГОЖ-ды бір 
көрсеткіштермен беруге болмайды 
деген сөз емес. Мэселен, ЭГОЖ- 
дың эр қалаға ғана тэн жақтарының 
бөліп көрсетілуінде. ЭГОЖ-дың ең 
маңызды элементтерінің үйлесуі эр 
қалада эр қилы. Сол себепте ЭГОЖ- 
ды интегралды түрғыдан бағалау 
қиынға түседі. Бірақ интегралды бол- 
маса да субинтегралды ЭГОЖ сан- 
дық бағалау жолымен ілгерілеу бар. 
В.В. Дронов, И.М. Маергойздың
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ұсынған ережесіне сүйене отырып, 
ЭГОЖ-ды ренталық қатынастардың 
жүйесі ретінде қарастыру ұсыныла- 
ды. «Әр түрлі орналасу ренталын 
орнату -  экономикалық аймаққа бел- 
гілі бір нысан (мәселен, қала) индук- 
циялайтын «рента алабы» ұғымы 
енгізілді. Нысандар жиынтығынан 
аумақтың жиынтық рента кеңістігі 
құралады. Жекелеген нысандардың 
жиынтық ренталық әлеуеті ЭГОЖ- 
ды сан жағынан сипаттайды. Сөйтіп, 
ЭГОЖ нарықтық ресурсқа айналады.

Интегралды ЭГОЖ блоктарының 
мысалында -  инфрақұрылымдық-геог- 
рафиялық жағдайында түрлі әлеу- 
меттік инфрақұрылымның әр алуан 
дамуы бар түрлі пункттерде орналасу 
кезінде үлестік (%) қымбаттау анық- 
талады. Бұл қымбаттау бірқатар жағ- 
дайларға байланысты. Олардың ара- 
сында түргын үй қорының абаттан- 
дырылуы, үймен, сауда алаңдарымен, 
аурухана кереуеттерімен, ойын- 
сауық мекемелерімен, спорттық ны- 
сандармен қамтамасыз етілуі, қызмет 
саласының даму деңгейі бар.

Қала секілді күрделі түтастық тек 
жүйелі түрде қүрылса ғана тиімді 
жүмыс жасай алады. Ал өз мэнінде 
қала жүйе болып саналмайды. Ол 
бір-бірін толықтыратын, өзара байла- 
нысты жэне бір-біріне тәуелді эр түр- 
лі мақсаттағы бөліктерден түрады. 
Қаланың қүрамдас бөліктеріне өлше- 
мінің сәйкестілігі, қызметтеріне бай- 
ланысты өзара орналасуы, байла-

ныстармен қамтылуы тэн болады 
Қаланың барша қызметтік боліки рі 
қала территориясы ие болғап рссурс 
тар базасының ортақтығымеп, ории 
ласу ортақтығымен ерекшелспсді. 
Бірінің өзгеруі өзгелерінің де озгс 
руіне экеледі.

География түрғысынан қала үш 
негізгі бөліктің жиынтығыпан: хп 
лықтан; экономикалық базадап; омір 
лік қамтамасыз етілуінен түрады. 
Олардың әрқайсысының озіпің 
ерекше аумақтық үйымдастырылуы 
бар, ал олардың барлығы жалпы қл 
лалық жоспарлау құрылымыпа пс. 
Күрделі жүйе ретіндегі қаланып 
өзіндік ерекшелігі оның құрамыпа 
элеуметтік, техникалық жэне табш и 
элементтердің енуінде.

Халқы. Қала -  ең алдымен адам 
дар бір-бірімен қатынасқа түсеті11 ірі 
елді мекен. Халық -  басқа барлык 
жүйешелердің параметрлері мсп 
ұйымдасуын анықтайтын қаланың 
басты бөлігі. Оның халқының саііы 
қаланы эр түрлі көзқарастар түргы 
сынан сипаттайтын қаланың қүрылыс 
салу есептері мен қорытынды кор 
сеткіштері үшін базалық өлшем бо 
лып табылады.

Қала халқы -  полиқұрылымды. 
Халықтың қүрылымының түрлі кс 
сінділерінде қаланың іс-әрекеті мси 
ерекшеліктерінің көптеген жақта 
ры көрінеді. Қызметпен қамгылу 
құрылымы, яғни жүмыс жасаіі 
тын халықтың шаруашылық с.і



4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану географиясы

лалары бойынша бөлінуі қаланың 
қызметтік типін білуге мүмкіндік 
береді. Жаңа халықтың келу ағыны 
туралы мәліметтер -  қала дамуы 
динамизмінің маңызды жағы. Жа- 
ңадан келушілердің көп тұрақтама- 
уы -  қаладағы қолайлы ортаның жет- 
кіліксіздігін көрсетеді.

Қала халқының қалыптасуының 
үш көзі бар: А) табиғи өсім; Б) ме- 
ханикалық өсім; В) ауылдық жүйе- 
лердің нығайып, қала көлеміне 
енуі. Табиғи және механикалық 
өсудің арақатынасы қаланың типіне, 
оның «жасы» мен көлеміне байла- 
нысты. Жаңа қалалар өз халқын, 
әрине механикалық өсімнен қалып-

тастырады. Сонымен бірге 'іуудың 
жоғары (жастардың көп болуы) бо- 
луы мен өлудің аздығы да артық. 
Үлкен қалалар адамдарды өзіне кө- 
бірек тартады, олардың халық саны 
өзгермейді (9-сурет).

Үлттық қүрылымына байланысты 
қала халқы ауылға қарағанда әртекті. 
Қалалар -  эр түрлі ұлттар қатынаса- 
тын миграциялық агындар түйіндері -  
көп ұлтты халықты қалыптастыруда 
жоғары мүмкіндіктерге ие. Өз халқын 
елдің көптеген аудандарынан келетін 
мигранттардың белсенді тартылуы 
есебінен қалыптастыратын жаңа 
қалалар ескі қалаларға қарағанда көп 
ұлтты. Ал халқын миграция жолымен

Турғындардын қала аумағында орналасуының 
теориялық қисық сызығы

0 А Б В Арақашықтық, шақырым

А -  төменгі тыгыздьщтың ортальщ аймагы (зонасы),
«ситизация» нәтижесі; Б -е ң  жогаргы тыгыздъщтың ортальщ зонасы;

В -  орталъщтан шетке цашъщтаган сайын тыгыздъщтың біртіндеп төмендеу
зонасы

9-сурет
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көбейткеннен гөрі азайтатын шағын 
қалалар көп ұлттылық жөнінен арт- 
та қалады. Көп ұлттылықпен ұлттың 
конфессиялық құрылымы, яғни діни 
сенімдері бойынша жіктелуі байла- 
нысты, бұл қаланың микрогеография- 
сынан да көрініс табады.

Нарықтық экономикасы бар ел- 
дерде халықтың әлеуметтік жағынан 
жіктелуі анық көрінеді. Бұл оның 
жекеленген топтарының аумақтық 
даралануынан, бір жагынан элитар- 
лы аудандардың, екінші жағынан 
кедейлік белдеуін қалыптастыратын 
аудандардың пайда болуынан көрі- 
неді.

Үлкен қалалар үшін тұрғылықты 
жерлердің, еңбек ету орындары 
мен қызмет көрсету саласы нысан- 
дарының кеңістікте таралуы нэти- 
жесінен туатын қозғалыстың жо- 
ғарылығы тэн. Қалалардың өсуі қа- 
ла көлігі маршруттарының ұзаруын 
туғызады, көліктік қызмет көрсетуді 
қиындатады. Көліктен көлікке ауы- 
сып отырудың саны артып, оның сал- 
дарынан қала тұрғындарының көп 
уақытын алады, кейде ол қаланың 
салыну нормаларын қарастырғаннан 
гөрі көп уақыт кетеді.

Үлкен қаланың орталығы күн- 
дізгі уақытта қала тұрғындарын 
да, келімсектерді де өзіне тарта- 
ды, нәтижесінде оның күндізгі хал- 
қы түндегіден көбірек. «Жатын» 
аймақтарда оған кері мәселе байқа- 
лады. Қалалықтар жазғы жэне де-

малыс күндері қала маңыма дсмп 
лысқа шығады. Сондықтап ан 
таның соңында қала халқыиың саиы 
айтарлықтай азаяды. Осылайша, қапа 
халқының саны тэуліктік, аптальы 
жэне маусымдық циклдық гсрбс 
лістерді көрсетеді.

Халықтың қала аумағы бойышиа 
бөлінуі 6-суретте көрсетілген.

Ортада «ситизация» процесіпің 
салдарынан шұңқыр (тығыздықгың 
кемуі), ал оның төңірегінде гыгі.п 
дықтың максимумы пайда болыи 
периферияға қарай ол жайлаи, ксіі 
де орталықтан түрлі бағытқа қараіі 
әр түрлі бағытта кемиді. Моексудс 
халықтың қалыпты бөлінуі бүзылғаи 
(10-сурет).

Бүл туралы нақтырақ айтқап жои 
Н.В. Петровтың есептеулері IV 
сей астанасындағы перифериялык 
бөліктердегі қарқынды тұрғыи үіі 
ісүрылысының нэтижесінде халық 
тығыздығының бөліну сипаты оз 
гергендігін көрсетеді. Бүл көрсеткіш 
13 концентрациялық зона бойыи 
ша есептелді. Бүған қарап, 19X6 ж
5-13-ке дейін оның айтарлықтаіі 
айырмашылықта болмағанып: 10,5 
7,2 мың адамға дейін жеткенін, мүң 
да ең төменгі көрсеткіш (13-зона 
да) жалпы қатардан түсіп қалғаііыи 
көреміз. Бүл «тығыздық профиліиің 
шет жағы шамалап темендегеіі жэ 
не ортаға қарай жанасқан шсңбсрі 
үшкілденіп келген көлденең жолак;
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Мәскеу қаласының муниципальды округтері 
бойынша халқының тығыздығы, 1995 ж. 

(құрастырған О.И. Вендин)

2000 адам/шаршы м томен

2000-5000

5000-10000

10 000-15 000

15 000-30 000

30 000-50 000

50 000-80 000

10-сурет

154



4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану гөогрлфг

қа айналғандығы» туралы айтуға 
мүмкіндік береді.

Тұрақты халықтың тәулік бары- 
сында орналасуындағы ауысуларды 
ескерер болсақ, (халықтың бір зона- 
дан екіншісіне жүмыс орны мен басқа 
да жерлерге ауысуы нәтижесінде) 
және графикті өмір сүру іс-әрекетінің 
көрсеткіші негізінде қүрсақ, онда 
Кларк заңына сәйкес келуі (қала ор- 
талығындағы «шүңқыр», қоршау 
шеңберіндегі ең жоғарғы көрсеткіш, 
онан соң шеткері аймаққа қарай күрт 
құлау) толық мэнде көрінеді (7-су- 
рет).

Бүл талдаулар төмендегідей нэти- 
желер жасауға мүмкіндік береді:

1. Мэскеу салыстырмалы автоном- 
ды жоспарланатын аудандар жиын- 
тығы емес, біртүтас аумақтық өмір 
сүріп, әрекет жасайтын кешен;

2. Мәскеуліктердің өмірі қала 
кеңістігінде халықтың кеңістікте кө- 
рінетін өзіндік ұйымдасуы мен әлеу- 
меттік кеңістіктің полярлануының 
терең заңдылықтарын көрсете оты- 
рып, айқын орталықты сипатқа ие;

3. Қала кеңістігіндегі қарқын- 
дылық пен өмір сүрудің экспонен- 
циалдық кесіндісін қалыптастыру 
мен қолдаудағы басты рөлге қол 
жетімділік ие болады.

Демек, түрғын үй жоспарлау жэне 
басқа да қала қүрылысының про- 
блемаларын халықты қашықтағы 
аудандарға олардың қол жетімділі-

гін айтарлықтай жақсартпаіі іиешуіс 
үмтылу өз мақсатына жетпейді.

Айтарлықтай элеуметгік эргски 
лікте қала халқы адамдардың иу- 
мақтық қауымдастығын қүраііды 
Барлық түрғындар жалпы қалапы жо 
не оның қала маңындағы аймаімп 
еңбек сіңіру жерлерін, қызмет кор 
сету саласын пайдаланады, бір қала 
жағдайында өмір сүреді. Барлық 
қала тұрғындары қалалық ортапыи 
қалыптасуына оның аумақтық днф 
ференциациясына жағдай жасап, 
оған сипатты ерекшеліктер бере оты 
рып, өз үлестерін қосады. Қауым 
дастық қала түрғындарының айгар 
лықтай бөлігіне тэн уақыт өткізу то 
сілдерінен, мэселен көпшілік шара 
лар -  спорттық жарыстарды, митшм 
терге, шерулерге, жалпы қалалык 
мерекелерге қатынасудан көріпеді.

Белгілі бір қаланың ерекшелікгсрі 
кейде өте күшті жэне ерекше көрімс 
ді. Олар мінез-қүлықтан, сөйлеу мо 
нерінен, оқиғаларға реакциялардан 
көрініс табады. Одессалық иемс 
се габровалық туралы айтқан коздс 
бүкіл элемге танымал жэне эдебгісі 
пен халық аузында қалған белгілі бір 
бейне туады.

Қаланың экономикалық базасы. 
Ол екі негізгі бөліктен -  қала түзуші 
жэне қалаға қызмет көрсетуші сала 
лардан тұрады. Олардың арасыида 
ғы айырма мен шекара айтарлыкгаи 
шартты, ал кей қалаларда өге комеск і
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Қала түзуші салалар қаланың 
өндірістік келбетін, мамандануын, 
қоғамдық еңбек бөлінісіндегі ор- 
нын, қаланың ел, аймақ, төңірегінің 
қажеттіліктерін қанағаттандыруы 
үшін атқаратын жүмысын сипаттай- 
ды. Қала түзуші салалар немесе қала 
түзуші база -  қаланы өмірге шақыр- 
ған база.

Қалаға қызмет көрсетуші салалар 
қаланың өзі, оның халқы үшін өмір 
сүреді. Олар сол жерде түтынылатын 
өнімді өндіреді. Салалардың қала 
түзуші жэне қалаға қызмет көрсетуші 
болып бөлінуінің көмескілігі белгілі 
бір кәсіпорындардың өзге орталық- 
тар мен аудандарга шыгаруға ар- 
налған да жергілікті түтынушыға 
есептелген өнімдер шығаруынан туа- 
ды.

Халықтың көпшілігін уақытша 
тұруға тартатын қалаларда (мәселен 
қала-курорттарда, уақытша халық 
тұрақты халықтан саны артуы мүм- 
кін) типтік қызмет көрсетуші салалар 
тек түрақты түрғындар тұтынатын 
ғана өнімдер шығарып қоймай, 
ішінара қала түзуші мэнге де ие бо- 
лады.

Қала түзуші база Н.Н. Колосов- 
скийдің территориялық (аумақтық) 
өндірістік кешендер (ТӨК) мен энер- 
гия өндіруші циклдардың теориясы- 
на сай өндіріс орындарының өзара 
шартталған үйлесімділігі ретінде 
мақсатты бағытталған түрде қүры- 
луы мүмкін. Мәселен, осылайша

Набережные Челны, Запорожье, 
Братск қалалары қалыптасты. Бірақ 
көбінесе ол айтарлықтай дара, бір- 
бірінен тәуелсіз пайда болған нысан- 
дардан қүралды. Қала мұнда жеке 
ведомстволық шешімдер нәтижеле- 
рін аккумуляциялады. Осының сал- 
дарынан өндірістің түрлі салалары- 
на маманданған жэне әрқилы са- 
лалық жүйелер қүрамында қызмет 
ететін құрылымды, технологиялық 
тұрғыдан өзара әлсіз байланысқан 
элементтердің конгломераты қалып- 
тасты.

Түрлі салалар мен ведомство- 
лардың қаланы көптеген өндірістерді 
дамытуға қажетті шарттар кешені- 
не ие интегралды қала салушы ке- 
шен ретінде пайдалануға үмтылуы 
тұтастық ретінде, адамның өмір сүру 
ортасы ретінде қаланың мүдделерін 
ескере бермейтін шешімдерге экеле- 
ді. Бұл қала мен саланың, террито- 
рия мен ведомствоның мүдделерінің 
қақтығысының негізін қүрады. 
Қалада нашар үйлесетін өндірістер 
мен әрекет түрлері пайда болып, ол 
оның жоспарлаушы үйымдастыруын 
күрделендіреді.

Қала ресурстарының шектелуін- 
дегі эрекеттердің алуан түрлерінің 
көп компонентті үштасу ортасы ре- 
тіндегі ерекшеліктері қала түзуші 
базаның пропорцияларын, оның же- 
келенген салаларының даму мас- 
штабтарын субтиімділік ұстанымы 
негізінде анықтау қажетілігіне

156



әкеледі. Мұнда басымдық белгілі 
бір саланың жекеленген элементінің 
емес, тұтастықтың мүддесіне бері- 
леді, бұл ведомство тұрғысынан 
оның мүмкіндіктерін толық пайда- 
ланбау есебінде бағалануы мүмкін. 
Алайда тек осы тұргыдан келгенде 
ғана бөліктердің мүдделері тұтастық 
мүдделерін ескеру негізінде келіседі.

Қала түзуші база бүкіл қаламен 
бірге түрақты эволюция процесінде 
болады, мүнда ол қажетті өзгерістерді 
қоздырушы рөлін атқарады. Қала 
түзуші базаның эволюциясының ең 
кең тараған нұсқасын, оның негізгі 
бағыттарын былай елестетуге бола- 
ды:

• көп қызметтікке, өндіріс сала- 
сында -  көп салалы өндіріскс бағьп 
алу;

• кешенділіктің (немесе өндіріс- 
тің) қосымша, көмекші және ілеспе 
қызметтер мен негіздік қызметінің 
«өсуі«;

• материалдық база (өндіріс, кө- 
лік, күрылыс индустриясы) үлесінің 
қысқаруы кезіндегі материалдық 
емес саланың (ғылым, мәдениет, бі- 
лім, басқару) үлесінің өсуі;

• технологиялардың жетілдірілуі 
(жаңа технологияларға өту), техни- 
калық деңгейдің артуы;

• құрылымдық қызметтің қала 
үшін орынсыз, тіпті оған қарсы көр- 
сетілген бөліктерден тұруы.

Қүрылымның өзгеруімен байла- 
нысты соңғы жағдайды қала үшін

оның бүған дейінгі даму сатылн 
рында орынды болып, кейіи қ п н і і  

иерархиясының одан да жогары сп 
тысына көтерілген кезде қажс г боп 
май қалған өзінің экономикалық бп 
засының салаларын кері игерпмі 
қаланың өзіндік дамуының көріпісі 
ретіндеде қарастыруғадаболады. ( 'о 
нымен қатар қүрылым қалаиың жацп 
жағдайына сай келетін элемөігпср 
есебінен нығаяды. Мәселен, ірі жопс 
аса ірі қалаларда өнеркәсіптің ілгері 
дамыған салаларындағы ғылым, жо 
балау, конструкторлық жасалулпр. 
эксперименттік өндірістер түрімдс 
көрінетін ғылыми-техникалық мро 
гресс блогы күшейе түседі.

Қызметтік қүрылымның мүндпіі 
трансформациясы қала рангігю, ош.ің 
қоғамдық еңбек бөлінісіндегі орш.іпп 
жэне қоғамның территориялық ормп 
ласуына сэйкес болу заңын өзііпнс 
растайды.

Қаланың қала түзуші базапың сп 
лаларымен анықталатын мамаидп 
нуы, қызметтік қүрылымның ерекшс 
ліктері қаланың типологиясы үшііі 
негіз бола алды. Мұндағы бпсты 
көрсеткіш -  қызметтік құрылымиың 
даму дэрежесі. Бұл белгіге орнй қп 
лалар үлкен екі топқа -  бір қызметп 
және көп қызметті болып болііюді 
Алғашқылары -  негізінен шағы ң жэ 11 с 
орташалары -  белгілі бір қызмеггің 
негізінде өмір сүреді. Бүл өндіріс, 
көлік, ғылым, ҒЗТКЖ (ғылымм іорі 
теулер, тәжірибелік-конструкгор.і і ы к
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жұмыстар), демалыс, емделу, туризм, 
сондай-ақ экімшілік, әскери-стра- 
тегиялық немесе діни қызметтер 
болуы мүмкін. Ең кеңінен таралған 
өндірістік бір қызметті қалалар көп 
ретте бір ірі кәсіпорын түріндегі қала 
түзуші базаға ие болады.

Жетекші сала оны толықтырушы 
салалар мен толықтай оған бағыт- 
талған әрекет түрлерінің пайда бо- 
луын реттеген кезде және барлық 
қалыптасқан үйлесімдікке өзіндік 
бояу беретін басымдық пен рөлін, 
қызметін сақтай беретін болса, ар- 
найы кешен деп атауға болатын 
құрылымдық тип пайда болады. Мы- 
сал ретінде негізгі қызметтері -  ем- 
деу, демалыс, туризммен қатар ғылым 
(курортологиялық), кадрлар даярлау 
(дәрігерлер, экскурсоводтар, аудар- 
машылар), көлік (экскурсиялық), қү- 
рылыс индустриясы, өнеркәсіптің 
тамақ жэне сувенирлік салалары да- 
митын қала-курортты алуға болады 
(11-сурет).

Көп қызметті қалалар өндірістік 
жэне өндірістік емес салалардың 
арақатынасымен, олардың эрқайсы- 
сының шеңберіндегі эр түрлі блокта- 
рының үйлесімдігіне сай бөлінеді. 
Функционалдық қүрылымның эле- 
менттері арасындағы ішкі байланыс 
дэрежесі айтарлықтай маңызға ие.

Географиялық тұрғыдан мұндай 
тектегі кұрылымдық сипаттан басқа 
функцияның территориялық маз- 
мұны аса маңызды. Бұл ұғым шең-

берінде қаланың территориялық 
кесіндіден алғандағы бағыты, бел- 
гілі бір өңірлердің шығарылатын 
өніммен қамтамасыз етілуі, сол тер- 
риториядағы халық пен шаруашы- 
лыққа қызмет көрсету қамтылады. 
Қоршаған ауданға -  өндірістік, ғы- 
лыми, көліктік, құрылыс саласын- 
дағы қызмет көрсетуге бағыт алу -  
әкімшілік жэне ұйымдастыру-шаруа- 
шылық орталықтары -  қалаларға тэн. 
Оларға экономикалық аудандардың, 
өлкелер мен облыстардың, төмен 
экімшілік аудандардың асганала- 
ры, орталықтары жатады. Қызмет 
көрсетілетін аудандардың көлемі 
анықталатын рангаға сай мұндай 
қалалардың әрқайсысында орталық 
қызметтер блогы қалыптастырыла- 
ды. Қала-серік өз байланыстарымен 
агломерация орталығына бағыт- 
талған. Ресурсты ауданды игерудің 
қала-плацдармында қызметтердің 
территориялық мазмұны игерілетін 
ауданмен бекітілген.

Халықтың тыныс-тіршілігі мен 
экономикалық базаның қызмет етуін 
қамтамасыз ететін элеуметтік жэне 
техникалық инфрақұрылымның түр- 
лі салаларын (көлік, инженерлік 
жүйелер, тұрғын үй, қызмет көрсету 
саласы) қамтиды.

Әлеуметтік инфрақұрылым қала 
халқының қызмет көрсетудің -  білім 
беру, емдеу, демалу, азық-түлік жэне 
өнеркәсіп тауарларын сатып алу, аяқ 
киім мен киім тігу, тұрмыстық тех-
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ника мен пәтерлерді жөндеу секіл- 
ді қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталған. Халыққа қызмет көр- 
сететін қызметтер жиынтығы өте 
кең, осыған байланысты бул саланың 
бағыттары өте көп. Қызмет көрсету 
мекемелері мен кэсіпорындардың 
қала территориясы бойынша та- 
ралуы оларға тұрғындардың бару 
жиілігі мен қызметтердің сипаты- 
на байланысты. Күнделікті қызмет 
көрсету объектілері түрғын мөлтек 
аудандарға жақын орналасқан, оларға 
кірігіп жатыр. Маусымдық жэне 
эпизодтық сүраныс мекемелері мен 
кәсіпорындары, баруға мүмкін бола- 
тын жэне жиі баруға қолайлы жер- 
лер маңына орналасады. Мәдени 
инфрақұрылым объектілері -  театр- 
лар, концерт жэне көрме залдары, 
сондай-ақ ірі әмбебап дүкендер мен 
басты мамандырылған дүкендер қа- 
ланың орталық ауданына тартылады. 
Тіпті, Мәскеу секілді алып қалада да 
бұл айқын көрінеді.

Адамның баспанаға деген негізгі 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
тұрғын үй қоры халықтың дина- 
микасы мен құрылымына сәйкес 
қалыптасады, ал олар болса өз ке- 
зегінде қаланың типіне, жасы мен 
географиялық жағдайына тәуелді. 
Баспана, түрғын үйлер топталула- 
ры (мөлтек аудандар мен аудандар) 
адамдардың өмір сүру шарттары 
мен жағдайларында көп нәрсені 
анықтайды. Баспаналық ортаның

жағдайынан, оның жоспарлану, тех- 
никалық, гигиеналық жэне эсте- 
тикалық қасиеттеріне көп ретте қала- 
ның халықты территориялық үйым- 
дастыру формасы ретіндегі сапасы 
тәуелді.

Көлік қаланың барлық бөліктерін 
бір-бірімен, орталықпен байланыс- 
тырады, қаланың барлық шағын 
жүйелерінің өзара әрекеттесуін қам- 
тамасыз етеді. Көліктің қажеттілігі 
қаланың жеткілікті дэрежедегі үлкен 
көлемге жеткен кезінде пайда болады, 
ал шағын қаланы жаяу жүргіншілер 
қаласы деп атауға болады. Қала не- 
ғүрлым үлкен болған сайын, онда 
транспорттың соғұрлым көп түрі пай- 
даланылады. Миллионер-қалаларда 
жер үстіндегі трамвай, автобус, трол- 
лейбус көліктеріне жер асты көлігі -  
метрополитен қосылады.

Қаланы көлікпен қамтамасыз ету 
мен ондағы қозғалысты ұйымдасты- 
ру -  XX ғ. қалаларының ең басты 
проблемаларының бірі. Көлік ағын- 
дарының артуы күшті, үлкен өткізу 
қабілеті бар көп жолақты маги- 
стральдар жүйесін қүруды талап 
етеді. Бүл көлік коридорлары созы- 
лып жатқан қала бөліктерін қоса 
отырып, сонымен бір мезгілде терең 
жыра секілді екі жаққа орналасқан 
территориялардың өзара байланы- 
сын қиындата отырып, қақ бөледі. 
Сақталуға тиісті орталығы бар ескі 
қалаларда мүндай көлік коридорла-
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рын кұру мүмкін емес, себебі ол көп 
үйлерді қиратуды талап етеді.

Батыс елдерінде калаішілік жэне 
қала маңы көлігінің негізгі түрі болып 
автомобиль табылады. Бұл «есіктен 
есікке» жеткізе алатындығымен бір 
жағынан ыңғайлы да, екінші жағы- 
нан қоршаған ортаның жағдайы 
күрт нашарлайды, себебі автомо- 
биль көлігі -  қаланың ауасын негізгі 
ластаушы. Мұнан басқа тығыз, тар, 
жер өте қымбат түратын қалаларда 
оларға тұрақтар табу проблемасы да 
аса шиеленісіп кетті.

Көлікпен бірге қаланың өмір 
сүруін инженерлік қамтуына су жэне 
энергиямен қамтамасыз ету, ағын су- 
ларды тазарту, қалдық шығару мен 
қалдықтарды жою жүйелері де ёнеді. 
Қазіргі заманғы ірі қала өндірістік 
процестер мен адамдардың өмір 
сүру әрекеттерін қамтамасыз ете- 
тін күрделі инженерлік желілер мен 
кұрылыстарға ие. Көлік пен инже- 
нерлік жабдықтарсыз қазіргі алып- 
қалаларда адамдар мен өндірістің 
шоғырлануына қол жеткізу мүмкін 
болмас еді. Қаланың барша құраушы 
жүйелері өзара байланысты жэне 
бір-бірімен сәйкестілікте дамиды. 
Сонымен қатар қала жүйе ретінде 
иілгіштігімен ерекшеленеді. Оның 
бөліктерінің сэйкестілігі қатаң си- 
патқа ие емес. Табиғи және меха- 
никалық қозғалыс нәтижесінде ха- 
лық жаңарады. Еңбекке қабілетті 
тұрғындар тек қала көлемінде ғана

емес, оның маңында да жұмыс /к;і 
сайды. Экономикалық база қал;і сыр 
тынан келгендерді де тартьш, олар 
қала кәсіпорындары меи мсксмс 
лерінде еңбек етушілердің 15-20% ып 
кұрауы мүмкін. Көлік жэне инжс 
нерлік инфрақұрылымның бір болігі 
(әуежайлар, сұрыптау стансалары 
аэрация жэне су құбыры стапсл 
лары, күл-қоқысты өңдеу зауытга 
ры мен қоқыс үйінділері жэне т.б.), 
эдетте, қала сыртында орналасады. 
Инженерлік қалалық желілер (элск 
трмен жэне газбен жабдықтау жэис 
т.б.) қала маңының да территориялл 
рын қамтиды.

Қ ала-бұл күрделі, ашық, динами 
калық, жасанды-табиғи жүйе. Қала 
жоғары дэрежедегі парадоксты жүйс. 
Оны құраушы бөліктер жасына, ипср 
циялық пен динамизм дәрежесіис 
байланысты бөліне отырып, эво 
люция процесінде өзгеруге дегси 
түрлі қабілеттер мен түрлі озгсру 
қарқындарын көрсетеді. Дамудың эр 
түрлі даму жылдамдықтарының сал 
дарынан олар кей кезде қатар жүр 
мей қалады. Диспропорционалдылык 
туып, бірдей өлшемділік бұзылады, 
жүйенің шайқалу қаупі туады. 11 л к 
ты айтар болсақ, шын мэиіпдсгі 
қала ешқашан да толық тепе-тсцдік 
жағдайында болмайды. Оның дамуыи 
да бір нәрсе озып, бір нәрсе аргга 
қалды, бір нәрсе мүлдем өзгсргісі 
келмейді, сөйтіп дисбаланс қала 11 ы 11 
әдеттегі жағдайы. Бірақ кел ісі ісупііл ік
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деңгейі мен онан туған проблеманың 
өзектілігі эр түрлі болуы мүмкін, 
сондықтан олар қаланы белгілі бір 
қиын жағдайға жақындатады деген 
қауіп туады. Осылайша, қала үнемі 
тепе-теңсіздік жағдайында түрады 
жэне үнемі тепе-теңдікке жетуге үм- 
тылады жэне талпынады.

12-суретте ірі қала агломера- 
циясының даму сызбасы берілген. 
А-суретте даму ядросы қала болса, 
Ә-суретте қала аудандарда дамы- 
ғандығын көрсеткен.

Қалалардың интегралды жүйеле- 
рі -  агломерациялармен, аймақтық 
жүйелермен қатар, оларға түтастық 
ретінде иерархияның белгілі бір са- 
тысына көтеріле отырып кіретін 
қала, онан да күрделі, «жоғары түр- 
ған» территориялық әлеуметтік- 
экономикалық жүйелерге өзінің 
дербес элементтерімен қосылады. 
Қала халқы өңірдің немесе елдің 
көлеміндегі онан да жалпы жэне 
кең территориялық қауымдастық 
қүрамына кіреді. Оның сыртқы 
транспорт түйіні -  мемлекеттің бір- 
түтас көлік жүйесіне, оның негізгі 
кәсіпорындары (әрбіреуі жеке-жеке) 
ел көлемінде қалыптасқан сәйкес 
келетін салалық жүйелер қүрамына, 
т.с.с. енеді. Ал аталған жүйелердің 
эрқайсысы өзіне ғана тэн даму 
жэне қызмет ету әрекеттеріне ие 
болғандықтан, бұл қалада сыртқы 
әрекеттер түрінде көрініс таба- 
ды, сөйтіп ол оның өздігінен да-

мушы жүйе ретінде қалыптасуын 
айтарлықтай күрделендіреді.

Қаланың белгілі бір элементіне 
әсер еткенде немесе эволюция сал- 
дарынан оның өзгеру нэтижесінде 
қалада көптеген салдарларға әкелетін 
күрделі «тізбектелу реакциясы» бас- 
талады. Қаланың дамуын басқару 
өнерінің негізінде белгілі бір іс-ша- 
раларды жоспарлағанда (мысалы, 
өсуді шектегенде немесе қолдаганда), 
ірі жоспарлау шешімдерін жүзеге 
асырганда олардан туатын салдар- 
ларды болжай білу жатыр. Салдар- 
лар жағымды да, жағымсыз да бо- 
луы мүмкін. Оларды елестете білу 
кері әсерлердің алдын алатын немесе 
олардан келетін залалды азайтатын іс- 
шаралар жүргізуге мүмкіндік береді. 
Қаланың айтарлықтай дәрежедегі 
ерекше жүйе ретіндегі күрделілігі мен 
бұған дейін айтылып өткен мінезі- 
нің болжанбаушылығы түсіндірі- 
леді. Танымал американ зерттеушісі 
Дж. Форрестер тек дұрыс ақыл-ойдан 
шыға отырып басқару мүмкін бол- 
майтын қаланың контринтуиттілігін 
көрсетеді. Күрделі жүйе бола оты- 
рып, қала біздің интуитивті елесте- 
тулерімізге қарама-қайшы келетін мі- 
нез-қүлықты көрсетеді.

Қаланы жоспарлау цүрылымы. 
Бұл ұғымды анықтап алмас бүрын 
мынаған тоқталайық. Қүрылымды 
жалпы философтар «жүйенің эле- 
менттерінің жиынтығы мен оларды

162



4-ТАРАУ. Халықтың қоныстану гөографияс

Ірі қала агломерациясының дамуы:
а -  ңаладан; э -  ауданнан 

12-сурет
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біріктіру тәсілдері немесе элемент- 
тер арасындағы байланыстар желісі» 
ретінде анықтайды.

Экономикалық және әлеуметтік 
географиядағы негізгі ұғым болып 
территориялық құрылым табылады. 
Территориялық құрылымдар теория- 
сының негізін салушы И.М. Маер- 
гойз оған мынадай анықтама береді: 
«Халық шаруашылыгының терри- 
гориялық құрылымы ~ бұл оның 
белгілі бір жолмен өзара орналасқан 
жэне мүшеленген территориялық 
элементтерінің жиынтығы». Қала са-

лушылар үшін «жоспарлау құрылымы 
(бұл термин қала құрылысынан 
алынған) түрлі элементтерінің өзара 
байланыстағы бірлігіндегі қала 
агзасын сипаттайды».

Осылайша, жоспарлау құрылы- 
мы -  бұл салыстырмалы түрдегі ша- 
ғын, бірақ күрделі құрылған, эр 
түрлі тектегі объектілер мен халық- 
тың жоғары шогырлануымен ерек- 
шеленетін аумақ теліміне, яғни қалаға 
қатысты территориялық құрылым. 
Схема түрінде қаланың жоспарлау 
кұрылымы 13-суретте көрсетілген.

Қаланың құрылымын жоспарлау

1 -  қоныстану зонасы; 2 -  өнеркәсіп зонасы; 3 -  қоғамдық 
орталықтар; 4 -  демалыс зонасы; 5 -  негізгі магистральдар; 6 -  қала 

аудандарының шекаралары; 7 -  өнеркәсіп пен қоныстану зоналарының 
аумақтық өсу багыттары

13-сурет
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Қала бөліктерінің барлығы өзара 
әрекеттесу үшін жіктеліп, бір- 
тұтас қаланы қүрайды. Қала бө- 
ліктерінің компоновкасы, олардың 
арасындағы байланыстар, олардың 
әрқайсысының қүрылысы қаланың 
жоспарлау құрылымын көрсетеді. 
Қаланың жоспарлау қүрылымы мен 
оның территориялық құрылысының 
қандай болгандығына ондағы адам 
өмірінің қолайлығы мен оларда 
орналасқан жүйелердің тиімділігі 
тәуелді бола алады.

Жоспарлау құрылымы қаланың 
атқаратын қызметтерінің жиынты- 
ғын сипаттайтын қызметтік құры- 
лымға қарағанда үлкен инерция- 
лылыққа ие болады. Бұл оған тэй 
қасиет. Өзінің қаттылығына қызметтік 
зоналардың бекітілуіне, алаңдар мен 
көшелер параметрлеріне орай ол 
қайта кұрылымдауға қарсыласады, 
өзгерістерге көп бой бере бермейді. 
Бұл инерциялылық эсіресе, бағалы 
тарихи-мәдени мұрасы бар тарихи 
қалаларда өте күшті. 1935 жылдан 
басталған бірнеше бас жоспарларға 
сәйкес ірі қала құрылыстарын салу 
акциялары жүргізілген Мәскеуде 
басты магистральдарының бейнесі, 
көшелер мен жолдардың концентр- 
лік-радиалды жүйесінің жалпы 
сипаты сақталуымен таңғалды- 
рады. Ал кейбір шешімдер, мэселен 
Замоскворечьедегі Бульвар шеңбе- 
рінің жалғасы қажетсіз деп табылды.

Сонымен қатар жаңа 111.11:111 іар 
қалаларды өзінің жоспарлау кі.п
метіне орай кейде өте радик;..... .
өзгертуге әкеледі. XIX г. скі.....
жартысында Париж бұрынгы тар 
жэне қисық көшелерінің орнына ксм 
жэне түзу даңғыл -- бульварлардыц 
сымбатты жүйелерге ие болып, 
қайта жоспарлаудың бастамашы 
сы, париждік префект Осмаішың 
айтуынша «ескі Париждің ітск 
қарнын ақтарып тастады«. XVIII і 
орыс қалалары жоғарыдан бекіт іл 
ген тұрақты жоспарларға сай қаіі га 
құрылымдалды. Бірқатар жагдаи 
ларда олар бұрынғы көркем дс 
жергілікті жердің жағдайларыиа саіі 
келетін жоспарлауларды геометрия 
лық тұрғыдан дұрыс, бірақ лаид 
шафтқа сәтті үйлесе бермсіітмі 
жобаларға алмастырды. Ең сэтгі 
деген жаңа жобалар тарихи қүры 
лыстарға белгілі бір тэртіп бере оты 
рып, олардың артықшылықтарым 
сақтап қалуға мүмкіндік берді. Мы 
салы, Ярославльде осылай болды.

Жоспарлау кұрылымының уақыт 
тағы тұрақты тірегі -  жоспарлау кар 
касы. Ол қала бөліктерінің гүрлі 
қызметтік аймақтарының арасын 
дағы түйіндер мен көліктік кұрама 
коридорлардың жиынтығып кор 
сетеді. Каркас көліктің ең жақсы
жете алатын, маңызды объектілердің 
шоғырлануына қолайлы түйіпдср
мен алаптарды бөліп корсегіи,
қала кеңістігінің ең интеиеиитт 
пайдаланылатын бөлігі ретіидсгі
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телімдерді бөліп көрсетеді. Тірек 
қызметтік жэне генетикалық эр түрлі 
бөліктерден тұратын қалаға түтастық 
беріп, қала территориясын пайда- 
лануды тиімді етеді. Қала каркасы 
қала қүрылымын қоршаған ауданның 
территориялық қүрылымымен жал- 
ғастылығын қамтамасыз етеді, қа- 
ланың территориялық дамуының ба- 
ғытын анықтайды.

Қаланың ортасы -  жобалау құры- 
лымы мен оның каркасының өзегі, 
оларды бекітетін басты түйін. Бүл 
іс-әрекеттің барынша әрқилы және 
жоғары қарқынды интенсивтілігі- 
мен ерекшеленетін, қарым-қатынас 
қолайлы, ең тартымды объектілерді 
орналастыруға қолайлы қаланың 
ең белсенді бөлігі. Бүл -  қала сим- 
волы. Адамдар санасында қала өзі- 
нің орталық бөлігімен қалады, онда 
қаланың өзінің осы қалаға қатыс- 
тылығын сезінеді. Қала өз тұр- 
ғындарын, ал онан да күштірек қала 
қонақтарын тартады. Бұл өз мэ- 
нінде қаланың жинақтық бейнесі. 
Орталықтарда архитектуралық до- 
минанттар, ең маңызды қүрылыстар 
салынып, бұл оларды біртіндеп үлкен 
архитектура мұражайларына айнал- 
дырды. Қаланың өсу шамасына сай 
ескі қала оның орталығына айналды.

Қалалардың көпшілігінде тари- 
хи орталық өз қызметтерінен айы- 
рылмайды. Қаланы салушылардың 
оны орнынан жылжытуға деген 
талпыныстары ештеңе бермеді. Бір 
кездерде Мәскеуде жоғарғы мем-

лекеттік мекемелерді орналастыру 
мақсатында Оңтүстік-батыста, Мәс- 
кеу университетінің артынан жаңа 
орталық құру көзделген еді. Кейін 
бұл идеядан бас тартылды. Кейде 
керісінше, Тбилисиде немесе Вар- 
шавадағыдай табиғи ауысулар да 
болған. Грузин астанасында линия- 
лы орталыққка қала аумағының 
созылған конфигурациясына сай 
келетін өте зор тартымдылыққа 
ие, ұлттық маңыздағы экімшілік 
жэне қоғамдық мекемелер, театр- 
лар мен кинотеатрлар, мұражайлар 
мен қонақүйлер, сәнді дүкендер 
мен шағын дүкеншелер, бас пошта 
үйі мен көпшілікке ерекше таны- 
мал «Лагидзе сулары» орналасқан 
Руставели даңғылы айналды. Ал 
жөндеу мен қалпына келтіруден, 
жаңғыртудан кейін эдемі де абат- 
ты көрінетін ескі орталық Грузин 
астанасының өткенінің куэгері бо- 
лып қалды. Мұнда тар және бұралаң 
көшелер мен қуыстар,шағын үйлер, 
Елена Ахвледианидің картиналарын- 
да бейнеленген көп балконды көне 
Тбилисиді еске түсіретін көп деталь- 
дар сақталған.

Көліктік-жоспарлау каркасымен 
қатар қалада жасыл желектер мен 
су айдындарынан құралған маңыз- 
ды сауықтыру мэніне ие болатын 
экологиялық каркас та қалыптасады. 
Жасыл желектердің ойластырылған 
жүйесі Мэскеудің 1935 ж. Бас жоспа- 
рына жобаланып, белгілі бір дәрежеде 
жүзеге де асты. Жасыл сыналар
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қала шеңберінен оның орталығына 
қарай, бульварлардың, бақтар мен 
скверлердің желісін қуалай орнала- 
сады. Олардың негізі астананың ор- 
ман парктері мен жасыл белдеуінің 
ормандарының жалғасы болып табы- 
латын парктер желісі еді.

Қалалардың жоспарлау құры- 
лымдары жергілікті жердің табиғат 
жағдайларының, қаланың халық 
шаруашылық профилінің жэне оның 
генетикалық ерекшеліктерінің күшті

ықпалымен қалыптасады. Ііүл пп пі і 
факторлардың түрлі комбппаңіпі 
лары жоспарлау құрылымдарыиып 
көп түрлілігін анықтайды, олардып 
кейбір типтері жиі қайталанады.

Қала ірі өзеннің немесе теңіч 
жағалауының бойында бол ы 11, ое і реіт 
жағалаудағы тау жоталары қалапың 
территория қойнауына қарай дамуы 
на кедергі болған жағдайда созылі аи 
жолақ түріндегі құрылым өздіі іиеп 
туындайды (14-сурет).

Жолақ құрылымды қала сұлбасы (Волгоград қ.)
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Көп сәулелі, жұлдызша тэрізді 
құрылым жол тораптарында орна- 
ласқан қалаларда туады. Жол бо- 
йындағы көше протуберанецтерімен 
қала қоршаған ауданға кірігіп кеткен- 
дей болады.

Территориялық жақындасқан бір- 
неше ірі нысандар төңірегінде қалып- 
тасқан қалаға көп ядролы кұры- 
лым тэн. Мәселен, көне Киев -  Ескі 
Киевтің тауындағы князь резиден- 
циясының, Киев-Печора лаврасы мен 
қаланың өзен бойындағы сауда бөлі- 
гі -  Подолдың төңірегінде қалыптас- 
қан осындай қала. Көп ядролы

қаланың тағы бір мысалы -  Брянск 
(15-сурет).

Жолдар торабында бағыттардың 
ешқайсысы да басымдылыққа ие 
бола алмайтындай болып өскен 
қала сақиналық немесе белдеулік 
кұрылымға ие болады.

Қал аның өсу шамасына қарай оның 
жоспарлау құрылымының трансфор- 
мациясы жүрді. Шағын қала, эдетте, 
шағын да қолайлы құрылымға ие 
болды. Оған территория бойымен 
шашыраудың қажеті болмады. Өсіп 
келе жатқан үлкен қалалар категория- 
сына өтетін қаланың компактілігі

Көп ядролы қала құрылымы (Брянск қ.)
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белгілі бір уақытқа дейін сақталды. 
Мэселен, Тамбов осындай (16-сурет). 
Мұнда көптеген мэселелер жердің 
сипатына байланысты болды. Жаңа 
өндірістік жэне көліктік-қоймалық 
аймақтар пайда болып, тұрғылықты 
аудандар саны өсті. Қала табиғат 
туғызған кедергілерге тіреліп, оларды 
айналып өтіп немесе «секіріп» отыр- 
ды, нэтижесінде алдымен жартылай 
және кейін толықтай бөлшектенген 
құрылымға ие болды. Бөлшектенген 
құрылым Пермьге (17-сурет), Ново- 
сибирскіге, Красноярскіге тэн. Бір- 
қатар жағдайларда ірі қала агломе-

рацияның қалыптасуын стимулднп 
отырып, өзін серіктес-қомыпармсп 
қоршай отырып, өзі де агломеріт.іі)і 
ға айналды.

Қоныстану процесін жетілдірудш 
басты міндеті -  қалалардыц, иоселкс 
лердің, ауылдардың өзара байлаиыс 
тылығын қамтамасыз ету мэселссі 
мен орайласады. Бұл байланысіар 
дың негізінде еңбекке, тұрмыс мсн 
демалысқа жайлы шарттар жнса 
лып, адамның жан-жақты дамуыиа 
мүмкіндіктер анықталады. Қачақс іап 
жерінде мұндай міндеттердіі и неі 11 і л у і 
көп ретте қазіргі кезеңдегі халықты

Тұтас қала құрылымы (Тмбов қ.)
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Қала күрылымының бөлініп орналасқан сипаты (Пермь қ.)

орналастыру түжырымдамасының 
жүзеге асуымен тығыз байланысты. 
Оның негізінде елді мекендердің то- 
рабын дамыту жалпылама қоныстану 
жүйесін қалыптастырумен байла- 
ныстыру багыты жатыр. Бұл соңғы 
жай республикадағы қоныстану про- 
цестерінің реттелуіне, қала мен 
ауылдың тең түрде дамуына, респу- 
блика жерінде халықтың біршама 
тығыз орналасуына игі әсер тигізуі 
керек. Осы тұжырымдаманың жүзеге 
асуында маңызды орын қалалық 
елді мекендердің дамуына беріледі. 
Республика жерінде қоныстанудың

тіректік қаңқасын мақсатты түрде 
қалыптастыру мемлекетіміздің эко- 
номикасына жэне оның өндіруші сала- 
ларының дамуына игі ықпал етуі тиіс.

Болашақта қоныстанудың қала- 
лық-тіректік орталықтарының өсу 
барысы біршама кеңеюі керек. Жа- 
ңа қалалардың пайда болуы мен 
республиканың қоныстану жүйесінің 
тіректік сұлбаларының дамуы халық 
аз қоныстанған аудандарды игеру- 
ге мүмкіндік жасайды. Мұнда қала 
тұрғындары саны арасындағы тепе- 
теңдік сақталуы тиіс. Бірақ міндет 
тек қана қала елді мекендері санының
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Г

өсуі емес, сонымен қатар олардың 
сапалық құрылымын жақсартуда бо- 
лып отыр. Қалалық елді мекендердің 
басқа мекендермен тығыз интегра- 
циялануымен, олардың материалдық- 
техникалық, маман жэне мэдени 
әлеуетін жеделдете пайдаланылуы- 
мен де байланысты болмақ.

Қалалық мекендердің болашақта- 
ғы дамуы негізгі екі бағытта жүруі тиіс:

-  кішкентай қалалар мен қала- 
лық мекендердің белсенді түрде ке- 
ңістіктік дамуымен, ірі қалалардағы 
өндіріс орындарының өндірістік дұ- 
рыс шоғырланбауы барысымен ты- 
ғыз бірлікте қарастырылуы;

-  пайдалы кен орындарын ш сру- 
мен байланысты жаңа қалалық ме-

кендердің пайда болуы (иогі ііпсп 
бүрыннан бар елді мекендср ба іа 
сында). Мэселен, бүрынғы әскерм қа 
лашық «Ембі-5» Ресей эскерлсршсіі 
босағаннан кейін «ҚазақОйл»-ді.ің 
өндіріс орнының біріне айналды.

Қоныстану жүйесінде шағып жэ 
не орташа қалалардың рөлі томсп 
детілмеуі қажет. Біріншіден, қалалар 
эрбір шаруашылықтың, игерілгси 
эрі дамушы ірі аймақтың даму шарг 
тарына сәйкес келеді, сол ауданды 
толықтырып түрады. Ал екіншідеи, 
дербес экономикалық тиімді өндіріс 
салаларын орналастыру барысы 
қоныстану сипатына біркелкі емсс, 
түрліше талаптар қоюымен аііыіс, 
галады.

171



5-тарау. КӨШІ-ҚОН ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ 
БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ

5.1. Көші-қон түрлері және 
факторлары

Халықтар миграциясы ұіымы- 
ның астарында (латынша тщгаііо -  
қоныс аудару) элеуметтік-экономи- 
калық, әскери-саяси, діни, табиғи, 
экологиялық, тарихи жэне шаруа- 
шылық даму ерекшелігіне байланыс- 
ты түрлі жағдайлар мен факторлар 
әсерінен тұргындардың аумақтық 
(немесе мемлекетаралық) қоныс ау- 
даруы түсінігі жатыр.

В.В. Покшишевский берген анық- 
тамасымен (1978) келісе отырып, 
халықтардың қоныс аударуына мы- 
надай анықтама беруге болады: «ха- 
лықтың тұрғын орнын ауыстыруы- 
мен байланысты оның кез келген 
қозғалысы (адамның, отбасылардың 
немесе көп қүрамды адамдар тобы- 
ның мемлекетті, өзі өмір сүретін об- 
лысты немесе елді мекенді ауысты- 
руы)». Осы себепті халықтардың 
миграциялық қозғалысының басты 
сапалық белгісіне аумақтық көшіп-

қонуы жатады, ал көші-қонның сал- 
дары қоныс аудару географиясының 
өзгерісі болып табылады.

Бірқатар мамандардың пікірінше, 
тура мағынасында миграцияға қала 
маңында тұратындардың қалаға жұ- 
мысқа баруы жэне кері қайтуымен 
байланысты күнделікті қозгалыстар 
болып табылатын, ірі қала агло- 
мерацияларында кеңінен тараган 
маятниктік цоныстану деп атала- 
тын қоныстану түрі жатады. Бұл 
қоныстанудың жергілікті жүйесінің 
қалыптасуына ықпал ететін фактор- 
лар болып табылады.

Келесі қаралатын қоныстанудың 
қүрылымдық белгісі, ол бойынша 
қоныстануды: еңбек ресурстарының 
миграциясы, мэдени-тұрмыстық ми- 
грация, рекреациялық (туризм жэне 
демалумен байланысты), қызметтік 
іссапарлар деп бөлуге болады.

Уақыты бойынша қоныстану 
уақытша немесе цайтымды (маят- 
никтік, маусымдық) жэне тү- 
рацты немесе цайтымсыз бо-
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лып бөлінеді. Миграциялъщ 
лектердің багыты бойынша олар- 
ды сыртцы (континентаралық не- 
месе мемлекетаралық) жэне ішкі 
(ауданаралық, ауданішілік) деп 
бөледі. Сыртқы миграцияға эмигра- 
ция (елден шыгып кету) жэне имми- 
грация (елге келу), сондай-ақ реэ- 
миграция (отанына уақытша оралу) 
жатады.

Ішкі миграцияға тұрғындардың 
бір қаладан екінші қалаға, ауылдан 
қалаға (жэне кері қарай), ауданнан 
келесі ауданға көші-қон процестерін 
мысалга келтіруге болады. Ішкі 
маусымдық миграциялар жазғы де- 
малыс кезінде немесе ауылдық жер- 
лерде жұмысшы күшіне сүраныс 
жоғарылағанда, ауылшаруашылық 
жүмыстарының белсенді жүретін 
кезеңдерінде (көктем, жаз, күз) 
күшейеді (19-сурет). Соңғы жылдар- 
да шетелдерге демалуға шығатын 
қазақстандық тұрғындардың саны 
күн санап өсуде.

Үйымдастыру түрі бойынша ми- 
грациялар ұйымдастырылган (мем- 
лекеттің көмегі жэне қатысуымен іске 
асатын) және ұйымдастырылмаган 
(өз бетімен) деп бөлінеді. ¥йым- 
дастырылған қоныс аудару КСРО-да 
шаруашылық қүрылысының практи- 
касында кеңінен қолданылды. Осы- 
лай, 50-60-жылдары едәуір еңбек 
ресурстары (1,5 млн-нан астам 
адам) Солтүстік Қазақстанның жэне 
Оңтүстік Сібірдің тың жэне кенді

аймақтарына жіберіліп отырды, 
Осы ретпен жұмысшы күііпсрдпі 
Батыс Сібірдегі мүнайлы-іазды м- 
шендердің, Солтүстіктегі жэнс Қиыр 
Шығыстағы өнеркәсігі нысапда 
рының күрылысына қарай ығысқапы 
байқалды.

Ел тарихында ерекше орынды 
30-50-жылдардағы сталиндік рс* 
прессия кезіндегі халықтар депорта 
циясымен байланысты күштеп қ<> 
ныстандыру кезеңі алады, байыргы 
халық бұл кезде, негізінен, Қиыр 
Шығыс, Орта Азиядан мыңдаган 
адамдар, сондай-ақ¥лы Отан соіысы 
кезеңінде 1 млн-нан астам немісгср 
қоныс аударылды, ал соғыстаи кс 
йінгі күштер кезінде қалмақтар, 
Солтүстік Кавказ халықтары (ингуш 
тер, шешендер, балкарлықтар, ка 
рачайлар), қырым татарлары, түркі 
месхетиндіктер, грузиндер, тағы бас 
қа халықтар атамекенінен ығысгы 
рылды. Бүл халықтардың біраіы 
өздерінің тарихи отанына оралды 
бірақ 40-жылдардагы арандатылгаи 
үлтаралық қақтығыстардан ксйіп 
жағдайды толық қалпына келтіру 
мүмкін болмады.

Көші-қонның маңызды факторла 
ры миграцияшл ■жопомикалық жонс 
еңбекмиграциясы деп бөлуге болады, 
бұл жоғары жұмыс ақысы төлснсгіп 
жэне өмір сүрудің жоғары дсңгсйі 
мен сипатталатын орындарды іздсу 
мен байланысты, мемлексгпзі 
тысқары шақырылатын саяси, олеу
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Көші-қон түрлері
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I

18-сурет

меттік топтардың құрылымымен бай- 
ланысты діни, отбасылық-тұрмыстық 
көші-қон түрлері ажыратылады. 
Халықтың жаппай көшуіне эсер 
ететін саяси себепке азамат соғысы 
жылдарындағы (1917-1922) жэне 
одан кейінгі кезеңдердегі эмиграция- 
ны мысалга алуға болады. 1980-1990 
жылдар аралыгында КСРО кезінде 
түрлі себептерге байланысты (сая-

си, отбасылық, т.б.) елден кеткендер 
саны 1 млн адамнан асқан.

Халықтар қоныс аударуы -  бүл 
адамдардың жай механикалық 
қозғалысы емес, жалпы халықтың 
әлеуметтік-экономикалық жэне 
мәдени өміріне жан-жақты ықпал 
ететін күрделі қоғамдық процесс. 
Қоғам дамуының барлық кезеңдері 
халықтардың жаппай қоныс ауда-
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руымен байланысты болды десек 
қателеспейміз.

Ерте кезеңде ірі миграция тол- 
қындары туыстас көшпенділердің 
Орталық Азиядан Еуропаға қоныс 
аударуымен байланысты болды. Ха- 
лъщтардың үлы көші деген атау 
алған бұл кезең Еуропаның қазіргі 
картасында терең із қалдырды, бри- 
тандық, француз сияқты жаңа улт- 
тардың қалыптасуына алып келді. 
Ал ¥лы географиялъщ ашылулар (XV- 
XVII ғғ.) ескі дүниеден Америкаға 
жол ашты. Америка қүрлығын отар- 
лау барысында он миллиондаған 
негрлер Африкадан плантациялар- 
да жұмыс жасау үшін кетіп жатты. 
Жергілікті үндістердің негрлермен, 
келген еуропалықтармен араласуы 
нэтижесінде жаңа, аралас нәсілдер 
мен ұлттар -  мексикалықтар, куба- 
лықтар, бразилиялықтар пайда бол- 
ды.

19, 20, 21, 22-суреттерде әлемдегі 
эр кезеңдердегі көші-қон бағыттары 
берілген.

Халықтар қоныс аударуының ше- 
карасы капитализм дэуірінде шұғыл 
өсті. Қолда бар есептер XIX ғасыр 
басынан 1914 жылға дейін (Бірінші 
дүниежүзілік соғыс) Еуропадан 50 млн- 
ға жуық адам негізінен АҚШ-қа, Ла- 
тын Америкасы елдеріне, Австралияға, 
Жаңа Зеландияға, Оңтүстік Африкаға 
(олардың шамамен үштен бір бөлігі 
отанына оралған) көшкенін көрсетті.

XX ғасырда көші-қон процесгсрімс
соғыстар ықпалын тигізді. ......... .
дүниежүзілік соғыс кезінде Гермп 
нияға 10 млн-дай неміс Шығыс Гу 
ропа елдерінен ГФР, ГДР жэне Багыс 
Берлинге көшірілді. 40-жылдардың 
ортасынан 60-жылдардың басыма 
дейін Еуропадан Америкаға 6-7 мли 
дай адам шықты. Осы уақытта Баі ыс 
Еуропаелдерінде және бэріиен бүрып 
экономикалық бағыттылығы жоғары 
елдерде күрлықішілік көші-қоидар 
қарқынды жүрді. Осы жэне одаи кс 
йінгі кезеңдерде жаппай қоныс ауда 
ру Оңтүстік және Оңтүстік-шыгыс 
Азия елдеріне болып, олар Үндісгап, 
Пәкістан, Бирма жэне басқа елдср 
шекарасының және саяси каргаиың 
өзгеруіне алып келді.

Көші-қонның демограф ия л ы к 
процестерге жасайтын ықпалы да 
жоғары, аудандағы келетін жэис 
кететін мигранттардың көшін-қоиу 
эрекеттері халықтың жастық-жыныс 
тық жэне элеуметтік құрылымыпыіі 
өзгерісін тудырады. Қайта оңдсу 
өнеркәсібі жоғары дамыған, шы 
ғыны жоғары аудандарда халык 
саны қысқарып, туу төмендейді, 
көшіп келушілер ішінде жастар коп 
болғандықтан негізгі ауыртпалық 
соларға түседі де, нэтижесінде аумақ 
та кэрі адамдар саны көбейеді. Аи 
кіріс жоғары, аудандарда жастар үлее і 
де жоғары болады жэне халықтардың 
қайта қүрылу ырғағы да өседі.

175



1
7

6
 

I
 

12-116 
1

7
7

Дүние жүзіндегі ХУІІ-ХІХ ғ. I жартысындағы көші-қон (В.В. Покшишевский бойынша)

19-сурет
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XIX ғ. II жартысы XX ғ. басындағы халыктың көші-коны (В.В. Покшишевскнй бойынша)
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эмиграция- 
ның негізгі 
аймақтары

иммиграция-
ның негізгі
аймақтары
еңбек көші-
қонының
маңызды
бағыттары
«ақыл-
ойдың»
негізгі
бағытгары

Қазіргі әлемдегі көші қон агыны (В.П. Максаковский бойынша)

21-сурет

Елдердегі мигранттар үлесі (В.П. Максаковский бойынша)

Елдердегі 
мигранттар 
үлесі (1 млн 
адамнан астам 
халык санымен), %:

5 - т е н  т ө м е н  
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5-ТАРАУ. Көші-қон процестерінің қазіргі даму бағыттары және еңбек ресурстары

Көші-қон урбандалу процесіне де 
белсенді түрде әсер етеді, халықтың 
орналасуы мен таралуына өз ықпалын 
тигізеді. 20-жылдардың ортасынан 
80-жылдардың басына дейін ауыл 
халқының қалаға қарай ағылуы нэ- 
тижесінде КСРО-да қала халқы 75 млн 
адамға дейін көбейді. Ал халық 
саны, негізінен, мигранттар есебінен 
өсетін Сібірдің жэне Қиыр Шығыс- 
тың шаруашылықты аудандарында 
қалалар мен кенттер пайда болды.

Миграциялар, сондай-ақ, халық- 
тың және еңбек ресурстарының та- 
ралуына әсерін тигізіп, аумақтың 
элеуметтік-экономикалық даму дең- 
гейіне ықпал етеді. Жаңадан игеріл- 
ген аудандарға маманданған жұмыс- 
шылардың келуі тек қана шикізаттық 
емес, алынған шикізатты қайта ке- 
шенді өңдейтін күрделі өндірістің да- 
муына өз әсерін тигізеді. Жаңа қала 
түрғындары, өнеркэсіп нысандары, 
ауылшаруашылық кәсіпорындары 
бэрі аймақтың экономикалық эле- 
уетін жоғарылатады.

Сонымен қатар үйымдастырыл- 
маған көшіп-қонушылардың аудан- 
ға келуі, егер ауданның элеуметтік- 
экономикалық даму деңгейі төмен 
жэне баяу ырғақпен даму үстінде 
болса, бүл ауданда тұрмыс жағдайы 
нашарлап, халықтың материалдық 
жэне мәдени-тұрмыстық деңгейі тө- 
мендейді.

Мәжбүрлі түрде мигранттар кө- 
шіп келген жағдайда, оларды орна-

ластыру, жаңа жұмыс орындарын 
ұйымдастыру, әлеуметтік инфрақұ- 
рылым нысандарының құрылысы 
үшін мемлекет жэне жергілікті бюд- 
жет тарапынан қосымша шығын та- 
лап етіледі.

Елге еңбекке жарамды халықтың 
келуі жұмысшы күштері нарығына 
тікелей ықпал етеді, олардың са- 
нының қысқаруы немесе көбеюі 
еңбек нарығында бэсекелестікті ны- 
ғайтады.

Мигранттардың келуі немесе 
кетуі аудан халқының мәдени өмі- 
ріне, білім деңгейіне, элеуметтік ин- 
фрақұрылымға да әсер етеді. Мыса- 
лы, қала тұрғындарының ауылдық 
жерлерге немесе алыс аудандарға 
көптеп келуі сол жер халқының мэ- 
дени жэне кэсіби мамандану дең- 
гейінің жоғарылауына жағдай жасай- 
ды. Ал ауыл тұрғындарының қалаға 
көбірек шоғырлануы бұған кері құ- 
былысты көрсетеді.

Көші-қон дегеніміз -  адамдардың 
бір елден басқа елге қоныс аударуы 
(мұны сыртқы миграция дейді) не- 
месе бір ауданнан екіншісіне (ішкі) 
қоныс аударуы. Адамдардың өз ел- 
дерінен тұрақтап тұруға шетке кетуін 
эмиграция, басқа елге келіп тұрақтап 
тұрып қалуын иммиграция деп атай- 
Д Ы .

Сыртқы миграциялар әрқашан 
болып тұрған. Бірақ жаппай сипат 
алуы эмиграция ошағы Батыс Еу- 
ропада болды, мұнда ұсақ өндіруші
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шаруалар, қолөнершілер күйзеліп, 
жүмыссыздық көбейе берді. 1815- 
1915 жылдар арасында Еуропадан 
әлемнің басқа бөліктеріне 35-40 млн 
адам қоныс аударды. Қоныс ауда- 
рушылардың басым көпшілігі Сол- 
түстік Америкадағы (АҚШ пен Ка- 
надаға) орнықты; мұнда ұлан-ғайыр 
кеңістікті игеріп, отарлау жүріп 
жатқан болатын. Қоныс аудару- 
шылардың қалған бөлігі Оңтүстік 
Америкаға, Австралия мен Жаңа 
Зеландияға, Африканың кейбір елде- 
ріне көшті.

Сонау XVII ғасырда негрлерді 
Африкадан Америкаға күштеп қоныс 
аударту жүріп, онда оларды Өңтүстік 
мақта алқаптарында жұмысқа сал- 
ды. АҚШ-тың оңтүстігінде, Кариб 
теңізі аралдарында жэне Оңтүстік 
Американың кейбір елдерінде негр- 
лер мен мулаттар халықтың едэуір 
бөлігін, ал кейде тіпті басым көпші- 
лігін құрайды.

АҚШ халқының қазіргі көпұлт- 
ты құрамы миграциялар тарихына 
байланысты Нью-Иоркте ирланд- 
тар Дублиндегіден, еврейлер Тель- 
Авивтегіден көп, өзінің «кішкене 
Италиясы», Қытай қаласы -  «Чайна- 
таун» бар. Қала халқының 40 %-дан 
астамы басқа елдерден келгендер не 
солардыңұрпақтары. Канададағы қос 
тілдік (ағылшын, француз), Оңтүстік 
Америкада испан жэне португал тіл- 
дерінің жайылуы миграциямен бай- 
ланысты.

Екінші дүниежүзілік согыс мсп 
орталық жүйенің күйреуіпеи ксіііп 
еуропалықтардың бұрынғы отарлар 
дан отанына оралуы жүрді. АҚІІІ іа 
миграция көп азайды. Миграция 
лардың жаңа өңірі Батыс Нурогіа 
болды. Мұнда Оңтүстік Еуроиа, 
Солтүстік Африка елдерінен жэис 
Түркиядан келген 13-14 мли шетелдік 
жұмысшылар тұрады. Олар ақысы а і, 
қара жұмыстарды атқарады, барын 
ша қиын жағдайларда тіршілік егеді. 
Шетелдік жұмысшылард ы ң үл ес і 
Швейцарияда белсенді халықгың 
%-і, Германияда 10 %-ы болып огыр.

Дүние жүзіндегі XX ғасырдьщ 
аяғындағы негізгі миграциялар

Арзан жұмыс күшінің миграция 
сының басқа да ошақтары бар. АҚІ11 
та 1970-1980 жылдары Мексика мсп 
Пуэрто-Рикодан келген жария иммн 
гранттар саны 4,5 млн адам болды 
жэне жасырын мигранттар саны бүл 
шаманың жартысына жуықтады.

Сауд Арабиясында, Кувеііттс 
жэне Таяу Шығыстың басқа да кеіі 
бір елдерінде мұнай өндіру өзге праб 
елдерінен келген жұмыс күіпімс 
негізделген. Өз жерінен палестипи 
лықтар миграцияға кетуге мэжбүр 
болды: Израиль жаулап алған аумақі п 
палестиналықтар 1 млн, ал одан о ігс 
жерлерде негізінен Таяу Шығысга 4 млп 
нан астам болып отыр.

АҚШ-та сыртқы миграңияллрі л 
тэн сипат иммиграция өте қлтац 
шектелген жағдайда шетелдік мл
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мандарды, әсіресе дамушы елдерден 
шақырып алдыру болып табылады. 
Бұл процесс (оны «ақыл-ойдың ағып 
кетуі» деп аталады) үшінші дүниенің 
ғылыми-техникалық қуат-қарымын 
әлсіретіп, АҚШ-тың күш-қуатын арт- 
тырады (елдегі эрбір үшінші дәрігер 
иммигрант).

Қытай үшін шетелдерде тұратын 
30 млн қытай (оларды хуацяо деп 
атайды) экономикалық түрғыдан 
үлкен рөл атқарады. Олардың көбі 
қаражатын, білімін салып, елдің 
өмірін жаңғыртуға көмектеседі. 
Отанына оралған мамандар қытай 
жоғарғы оқу орындарының профес- 
сорлары мен доценттерінің үштен 
бірі болып отыр.

Ішкі миграциялар. Ішкі мигра- 
циялар, негізінен, ауылдан қалаға 
көшу игеріліп жатқан жерлерге ба- 
рып қоныстану. Мұндай миграциялар 
барлық мемлекеттерде бар. Әр түрлі 
елдерде мұның өзі дамудың эр түрлі 
кезеңінде. Ол, эсіресе дамушы елдер- 
де кең өріс алады. Жері де, жұмысы да 
жоқ ауыл тұрғындарының күнкөріс 
қамымен қалаларға қаптауы аса ірі 
қалалар санын күр көбейтіп отыр.

Батыстың неғұрлым дамыған 
елдері мен Жапонияда бұл процесс 
әлдеқашан аяқталған.

60-80-жылдарда АҚШ пен Батыс 
Еуропада халықтың «керісінше» ми- 
грациялары басым болды: халқы тым 
көбейіп кеткен, түтінге тұншыққан

қалалардан қала төңірегіне, ішінара 
ауылдық жерлерге көшуі байқалады.

«Ауыл -  қала» миграциясы 
бұрынғы КСРО республикасында 
соңғы уақытқа дейін қалалардың 
өсуінің басты негізі болып келеді. 
Ресей халқының шығыс аудандарға 
қоныс аударуы да осындай мигра- 
ция шеңберіне қамтылады, өйт- 
кені Сібір мен Қиыр Шығыстың 
өндіргіш күштерін дамыту Ресейдің 
экономикалық стратегиясының құ- 
рамдас бөлігі болып табылады.

Көші-қон секілді көшпенділік 
те адамдардың қоныс аударуымен 
байланысты. Алайда мұның өзі ша- 
руашылық қарекетінің жэне оны- 
мен байланысты өмір салтының 
айрықша бір түрі. Қазіргі уақыттағы 
көшпелілер, негізінен, бұлар шөл жэне 
шөлейт аумақтардың мал өсіруші- 
лері. Көшіп-қонудың неғұрлым кең 
тараған түрлері мынадай: 1) бойлық 
бойымен (мал жазда солтүстікке 
қарай, қыста оңтүстікке қарай ай- 
далады); 2) шөлдегі көшпелілік (бір 
құдықтан екіншісіне қарай немесе 
бір құдықтың айналасында); 3) верти- 
каль көшіп-қону (жазықтағы қысқы 
жайылымдардан биік таулардағы 
жазғы жайылымдарға қарай).

Сонымен, көші-қонның халық- 
тың құрылымына, әлеуметтік жә- 
не шаруашылық салаға ықпалы 
күшті; сыртқы көші-қондардың си- 
паты мен бағыты эр түрлі тарихи

182



5-ТАРАУ. Көші-қон процестерінің қазіргі даму бағыттары және еңбек рөсурспіры

дэуірлерде өзгеріп отырады; XX ға- 
сырдағы ішкі көші-қон урбандалу 
процесімен тығыз байланысты; көші- 
қон процестерін есепке алу қай ел- 
дің болсын әлеуметтік-экономикалық 
ілгерлеуі үшін өте маңызды.

5:2. Көші-цон қозғалысын 
сандық және сапалық 

тұрғыдан бағалау

Көші-қон процестері сандық 
жэне сапалық көрсеткіштермен си- 
патталады, ең алдымен олардың 
масштабы бейнеленеді. Ол белгілі 
бір уақыт аралығында (мысалы, бір 
жылда) елден кеткен жэне елге кел- 
гендер санымен, сондай-ақ олардың 
арақатынасымен (көші-қон айыры- 
мымен) сипатталады. Көрсеткіштер 
абсолюттік жэне салыстырмалы 
мөлшерді (1000 адамға шаққанда) 
көрсетуі мүмкін.

Елге келу жэне кету коэффициенгі 
мына формулалар арқылы есептеледі:

К -ү  келу = ^ • 1 0 0 0  %0 (1),

кү  кету = — 1000 %о
р (2)

мұндағы
П  -  белгілі бір кезеңде (ереже бо- 

йынша бір жылда) келген адамдар 
саны;

5-белгіл і бір кезеңдегі елдсп ы і 
кендер саны;

Р -  белгілі бір кезеңдегі жылді.іг 
орташа халық саны.

Ал келгендер мен кетксіідсрдіп 
1000 адамға шаққандағы қатыпасы 
көші-қон айырымы коэффиценіні ис 
месе миграциялық өсім коэффицеиті 
(Кө)  деп аталады:

К  = 77 ~ В 1000 %0 (.1)
р

Миграциялық өсім коэффицеігііп 
табиғи өсіммен салыстыру бслгілі 
бір аумақтағы халықтың ормаласу 
динамикасын көрсетеді. Егер миг 
рациялық коэффицент айырымы 
табиғи өсім коэффицентінен аз болсл, 
онда халық саны көбейген, егср ком 
болса, азайғанын білдіреді.

Ітпкі миграциялық процесгсрді 
сипаттау үшін халықтың көші-қои 
қозғалыстары коэффицентін (көрсет 
кішін) қолдануға болады, мүпда 
аумақтағы халық санына белгілі 
мерзімде келгендер мен кеткендердіц 
жалпы санының қатынасын 1000 (нс 
месе 10000) адам есебімен ессп 
тейді:

(4)

Есептеудің бүл түрі тұтас бір елдс 
немесе оның бөліктеріне, эр түрлі 
әлеуметтік, этникалық жэне жас гык 
жыныстық топтарға, қала жэне ауыл 
халқы үшін қолданылуы мүмкім.
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Миграцияны географиялық зерт- 
теу халықтың территориялық қозга- 
лысының элеуметтік-эканомикалық 
себептері мен салдарын, мигрант- 
тардың жастық-жыныстық, элеумет- 
тік жэне этникалық қурылымының, 
миграциялық ағындардың талдаула- 
рын (масштабы, қарқыны, бағыты) 
біріктіреді.

5.3. Көші-қонның негізгі 
бағыттары

Көші-қон саясатын жүзеге асы- 
ру жолдарының тұжырымы бойын- 
ша мемлекеттік көші-қон саясатын 
эзірлеу процесі бірінен соң бірі жү- 
ретін үш кезеңнен өтуі керек:

Бірінші кезеңде елдегі біршама 
үзақ уақыт бойындагы көші-қон про- 
цестері мен элеуметтік-экономикалық 
жағдайларға терең, жан-жақты тал- 
дау жүргізу. Осыдан кейін көші-қон 
процестерінің даму бағдарын эзірлеу 
үсынылады. Мүндай талдау арқылы 
бағдарлар дайындау нэтижесінде 
көші-қон саясатының мақсаттарын, 
міндеттерін, басты үстанымдары мен 
негізгі бағыттарын қалыптастыруға 
болады. Мүнда негізгі маңызды мэ- 
селелер әлеуметтік-экономикалық 
даму талаптарына халықтың саны 
мен сапасының сай келуі; мемлекет- 
тегі түрғындар санының жеткілікті- 
жеткіліксіздігі; көші-қон катего- 
риясы мен процестер түрі арнайы

реттеу тэсілдерін қажет етуі. Егер 
демографиялық бағдар халықтың 
азаюын көрсетсе, көші-қон саясаты- 
ның басты міндеттері аймақтағы 
еңбек нарқының еңбек күніне деген 
сұранысын көші-қон арқылы қа- 
нағаттандыру болып табылады. Ха- 
лықтың саны мен қүрылымы тауар- 
лар мен қызметтерге сұранысты, 
яғни ішкі нарықты анықтайды. Әлеу- 
меттік-экономикалық талдау жэне 
бағдар нәтижесінде халықтың ша- 
мадан тыс көп екендігі анықталса, 
халықтың одан эрі көбеймеуі үшін 
келуші ағымға қарсы саяси, құқық- 
тық, экономикалық, сонымен қатар 
экімшілік іс-шаралар қолданылады.

Екініиі кезеңде мемлекеттік 
көші-қон саясатының мақсаттары, 
міндеттері, басты бағыттары жэне 
оны жүзеге асыру тетіктері анықта- 
лады. Ол үшін көші-қон ағымдарын 
мемлекеттегі белгілі бір тарихи, 
экономикалық жағдайларға байла- 
нысты бөліп, зерттеу керек. Өйткені 
бір елдің көші-қон процестерін жал- 
пы басқару тэсілдері мен тәжірибесін 
алу да қауіпті.

Үшінші кезеңде қойылған мақ- 
саттар мен міндеттерге жету үшін 
жүргізілетін саясаттың құралдары 
мен тетіктерін дайындауға үмтылу 
қажет. Бүл жағдайларды ескеру мем- 
лекеттік көші-қон саясатын дайындау- 
да басым болуы керек.

Қазақстан Республикасындағы кө- 
ші-қон саясатының мақсаты -  көші-
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қон процестерін басқару, мигранттар- 
дың интеллектуалдық (ақыл-ой) 
жэне еңбек элеуетінің жүзеге асуына, 
мемлекет жэне оның аймақтарының 
әлеуметтік-экономикалық дамуына, 
яғни халықтың көбеюіне немесе тү- 
рақтануына ықпал ететін, еліміздің 
біртұтастығы мен үлттық қауіпсіз- 
дігін қамтамасыз ететін істерді асыру 
болып табылады.

Мемлекет қауіпсіздігіне ықпалы 
аз, тиімді көші-қон саясатын жүргі- 
зудің мынадай механизмдері болуы 
керек.

Сыртқы қатынастар аумағында:
• азаматтардың қүқықтары мен 

мүдделерін, осымен қатар мемлекет- 
аралық, үкіметаралық, ведомствоара- 
лық келісімдерді жасау мен жүзеге 
асырудағы үлтаралық жэне этносаяси 
жанжалдарды болдырмау мен бейбіт 
шешу мақсаттарында басқа елдермен 
байланыс жасау;

• шетелдерде түратын отандастар 
құқықтарының жүзеге асуларына 
септігін тигізу.

Саяси жэне элеуметтік-экономи- 
калық салада:

• төтенше жағдай қалыптасқан ау- 
дандардан, оның ішінде техногенді 
жэне табиғи апатты аудандардан кел- 
ген мэжбүрлі мигранттарды қабылдау 
мен көмек көрсетуді қамтамасыз ету. 
Әлеуметтік-экономикалық, заңнама- 
лық жэне саяси шешім жобаларын, 
олардың көші-қон салдарын ескере 
отырып, сыннан өткізу;

• иммигранттарды қабылдау сііигіі 
тының экономикалық тетіі іи дтірллу

• еліміздің аумағында аймақііір 
дың дамуындағы демогра(|)иилі.іи 
жэне әлеуметтік-экономикалық даму 
мүдделеріне орай иммиграттарді.і 
орналастырып, олардың иммиграіп 
тардың бейімдеуіне жагдайлар жа 
саған дұрыс;

• еңбек нарығының тепе-теқдігіп 
қамтамасыз ету.

Көші-қонды реттеудегі негізгі ма 
селелердің бірі -  еңбек ресурсы мш 
рациясын басқару іс-шараларып жс 
тілдіріп, білікті мамандардың реэміи 
рациялануын ынталандыру қажст.

Қазақстан Республикасы аумаі і.ш 
да Заңсыз көші-қонмен күресу үпііп 
элемдік тәжірибелерді негізгс ала 
отырып, мынадай бағыттарды жүзсгс 
асыру керек:

• Қазақстан Республикасыпа ксл- 
ген шетел азаматтарын жэне азама і 
тығы жоқ адамдардың иммиграңия 
сын реттеу, заңсыз көші-қонды, ош.ің 
ішінде заңсыз еңбек кө ш і-қо ііі.ііі 
анықтап, оның алдын алу;

• осы саладағы жауапкершідім і 
күшейту үшін ұлттық заңдылықм.і 
жетілдіру жэне елге шетелдікгердің 
көші-қон процесін жүйелейтіп қо 
сымша іс-шараларды жасагі шыгару;

• мемлекеттердің заңсыз көіиі қом
жөніндегі өзара ақпарат алмаеула 
рын жақсарту, олардың іс-эрекетгерім 
үйлестіру жэне заңсыз көші-қо.... .
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алдын алудың әлемдік жүйесін енгі- 
зу, шарттарын орындау.

Шекаралардың ашықтыгы, ха- 
лықаралық еңбек нарығына интегра- 
ция, заңсыз иммиграция көлемінің 
күшеюі көші-қон саясатының ба- 
сым бағыты ретінде иммиграциялық 
процестердің бақылануын қамта- 
масыз етуді талап етеді. Мұнда мына- 
дай міндеттер шешілуі тиіс:

• мигранттардың құқығын қорғау 
заңдылығын күшейту жэне екінші 
жағынан Қазақстан Республикасы- 
ның заңдылықтарын бұзатын ше- 
тел азаматтары мен азаматтығы жоқ 
адамдарға қарсы шаралар қолдану;

• шекарадан өту кезіндегі иммигра- 
циялық бақылауды жүзеге асыратын 
органдар мен оның қызметкерлерінің 
іс-әрекетін жетілдіріп, дамыту;

• ТМД-ға мүше мемлекеттер- 
мен заңсыз көші-қонға, оның ішінде 
заңсыз еңбек көші-қонына қарсы 
бірігіп күресу міндеттерін келісім- 
дерге келу нэтижесінде белсенді ету;

• көші-қон саясатының негізгі 
басымдықгарының бірі -  ішкі көші- 
қон ағымдарын реттеу, көші-қон ағы- 
мын оңтайландыру, еңбек ресурсын 
тиімді пайдалануға жағдай жасау 
қажет.

Көші-қон саясатының негізгі ба- 
ғыттарына келер болсақ, жоғарыда 
қойылған міндеттердің орындалуы- 
нан күтілетін нәтижелер:

• аймақтық еңбек нарқының тең- 
дігін сақтау қажет;

• шекаралық аудандардағы кө- 
ші-қон процестері мен геосая- 
си қатынастағы басқа да маңызды 
аумақтардағы Қазақстан Республика- 
сының көші-қон процестері тиімді 
жүруі керек.

Экономикалық қауіпсіздіктің мақ- 
саты -  экономикалық қауіпсіздік тұ- 
жырымдамаларын бір жүйеге келтіру, 
оның эр түрлі құрамдас бөліктері мен 
аспектілерін анықтау, экономикалық 
қауіпсіздік қатерлерінің ең ауыр 
салдарын бағалау, оны қамтамасыз 
етудің стратегиясы мен негізгі шара- 
ларын жасау болып табылады.

Қазақстан Республикасында көші- 
қон ағынының жоғарылауына мына- 
дай қатерлер бар:

1. Ғылыми-техникалық мамандар 
эмиграциясы, осымен бірге ішкі қо- 
ныс аударулар (мысалы, басқа қызмет 
саласына кету) ғылыми-техникалық 
элеуеттің құлдырауына әкелетін қа- 
терді тудырады;

2. Көші-қон процесі ішкі аймақ- 
аралық, яғни сол аймақта бұрын 
қалыптасқан аймақтық нарыққа кө- 
лемді нұқсан келтіруі мүмкін;

3. Ішкі сұраныстың қысқаруының 
туындауына байланысты аймақара- 
лық көші-қон экономикалық бөлек 
сектордағы өндірістің құлдырауын 
күшейтуі ықтимал;

4. Белгілі бір аумақ көлемінде 
мигранттардың көптен шоғырлануы 
сол аймақтағы еңбек нарығында жұ- 
мыссыздық мэселесін туындатады;
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5. Осы себептер бойынша ай- 
мақтық деңгейде тұрғын үйге жэне 
элеуметтік қызмет көрсетуге қол 
жеткізу қиындауы мүмкін, ал бүл, 
біріншіден, тұрғындардың әлеуметтік 
жіктелуінің қосымша факторы бо- 
лып табылады, екіншіден, ол қоғам 
бөлігінің жаңа маргиналдануына әке- 
леді;

6. Мигранттардың біршамасы 
немесе көп бөлігі жұмыс таба ал- 
мағандықтан немесе мамандығы 
бойынша қызмет істемегендіктен, 
өздерінің мүмкіндіктерін дұрыс 
пайдаланбаудың, жоғалтудың шы- 
найы қатері пайда болады, олардың 
еңбекке деген қызығушылығының 
төмендеу қаупі туындайды;

7. Мигранттардың белгілі бір 
категориясының еңбегі көлеңкелі 
экономикаға тартылғандықтан, ал 
олардың жартысы ТМД елдері мен 
алыс шетелдердегі заңсыз мигрант- 
тар болғандықтан миграцияның 
ықпалымен Қазақстан экономика- 
сында келешекте қылмыстық эконо- 
миканың нақты көріністері табылуы 
мүмкін;

8. Сыртқы миграция шетелге ка- 
питалдың шығарылуы мен ауда- 
ру мөлшеріне сай сыртқы -  эконо- 
микалық жэне донор елдің қаржылық 
бағдарына қатер төндіруі де сөзсіз.

Миграцияның қауіпсіздікке ық- 
палын екі шеңберде көруге болады. 
Біріншіден, эр түрлі үш деңгейдегі 
көрініс табуынан: жекелік, аймақтық

жэне ұлттық. Екіншіден, үмі міи 
рациялық ағын бойынша: ішкі ми 
грация, Қазақстан Республикасыпаи 
эмиграция және алыс шетслдердсм 
Қазақстан Республикасына ммммгра 
ция.

Қазақстан Республи кас ы 11дш і .і
1990 жылғы саяси-әлеуметтік жэнс 
экономикалық реформалардың бары 
сымен нэтижесіндегі өзгерістер елдс і і 
ішкі миграциялық құрылыммың оз 
геруіне себеп болады. Яғни, түр 
ғын үй құрылысының, өндірісіің 
тоқтап қалуы, кэсіпорындардың жам 
пай жабылуы салдарынан жұмыс 
сыздықтың көбеюі, бір жағынам, міа 
руашылықтағы мигранттарды итс 
ріп шығарушы факторға айналса, ап 
екінші жағынан халықтың түрмыс 
жағдайындағы жаппай кедейлсму 
аймақтық айырмашылықтарды і с 
ңестіріп, олардың тұратын жерлсрім 
ауыстыру ұмтылысын шектеді.

Жұмыс күші саналатын миграмт 
тардың экономикалық қауіпсіздіккс 
салдары біршама. Мигранттардыц 
біраз бөлігі өздерінің біліктілігімс 
жэне жоғары сипаттағы мамапдықіа 
қызмет етпей, бар жұмысты ісгсугс 
мэжбүр болады. Мигрант ер адам 
дардан гөрі, эйелдерге, жаетарі а 
жэне зейнеткерлікке шығару жасы 
на тақаған адамдарға жұмыс габу 
қиын. Осымен бірге, атап өтер жаіі г. 
бізге біліктілігі төмен «гастарбаіі 
терлер» (неміс тіліндегі мағымасы 
кара жұмыс күші) келуде. Ал Рсссм
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Федерациясына келер болсақ білікті 
орыс тілді мамандардың келуі жақ- 
сы құбылыс. Өйткені бұрынғы КСРО 
дэуіріне бүкіл одақтас республика- 
ларда түрып жатқан орыстар «жоғар- 
ғы» ұлт болып есептелініп, олардың 
білім алуына, біліктіліктерін дамы- 
туларына күшті жағдайлар жасалған 
болатын. Ресей зерттеушілерінің 
статистикалық болжамы бойынша 
1999-2016 жылдары ТМД елдерінен 
Ресейге шамамен 4 млн адам көшіп 
келеді екен.

Ал бізге келіп жатқан оралман- 
дардың көбісінің біліктілігі мен 
білімділігі төмен болып, олар Қа- 
зақстанда қара жүмысшының қата- 
рын толтыруда. Қазақстанға қазіргі 
келіп жатқан мигранттардың ма- 
териалдық деңгейлері де төмен.

Материалдық деңгейлері төмен 
мигранттар аймақтағы әлеуметтік 
қамтамасыз ету саласына қосымша 
жүк салуда, түрғындардың әлеумет- 
тік жіктелісін күшейтіп, кедейліктің 
өсуіне экелуде. Осымен бірге көшіп 
алған мигранттар біртіндеп Герма- 
ниядағы жағдай секілді, өздеріне 
туыстарының көшіп келуіне жағдай 
жасайды. Ал бүл одан сайын ма- 
териалдық жағдайлары төмен миг- 
ранттардың легін үлғайтады.

Қазіргі кезеңде еңбекке қабі- 
летті, репродуктивті 15-49 жас ара- 
лығындағы тұрғындардың шетел 
асуы -  Қазақстан Республикасында- 
ғы жұмыссыздық мәселесін азайта-

ры анық. Алайда, ол осымен қатар 
елдің экономикалық қауіпсіздігіне 
қатер туғызушылардың санын да 
азайтуда. Қазақстан Республикасы 
экономикалық дағдарыстан шық- 
қаннан кейін эмиграция экономи- 
калық өсу үшін үлкен кедергі болады.

Эмиграциядан келетін қауіпті, бір 
жағынан үлғайтудың да қажеті жоқ, 
себебі біздің елімізден кететін еңбек 
миграциясының көлемі ауқымды бол- 
масы анық. Оған біздің еліміздегі сая- 
си жэне экономикалық тұрақтылық 
жэне қабылдаушы елдердің еңбек 
нарығының ерекшелігі мен шектеуші 
әкімшілік-заңдылық іс-шаралары да 
кедергі етеді. Осымен қатар шетел 
мемлекеттері жұмысшының білік- 
тілігіне, мамандығына байланысты 
сүрыптау саясатын жүргізуі де ше- 
телде еңбек еткісі келетіндерге бөгет 
болуда.

Мүнымен қатар дамыған елдердің 
өзінде жұмыссыздық деңгейі 7-10 % 
қүрайтынын ескерсек, ол орташа 
және төмен маманданған жүмыс- 
шылар арасындағы бэсекені кү- 
шейтетіні даусыз. Ал Қазақстан Рес- 
публикасынан баратын элеуметті 
еңбек мигранттарының мамандық 
деңгейлері батыс елдерінің білік- 
тілік стандарттарынан төмен. Миг- 
ранттардың біршама бөлігі ғана ше- 
телде еңбек ете алады, оның өзінде 
ең ауыр, зиянды жүмыстарда ғана 
жүмыс істейді.
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Негізінен сыртқы еңбек миграция- 
сының Қазақстан Республикасы 
үшін тиімділігі де бар. Дамушы ел- 
дердің тәжірибесі көрсеткендей, 
мигранттардың өз Отандарына қар- 
жы жіберуі жиі байқалады. Мэ- 
селен, 2000 жылдары Пәкістанда 
ол ІЖӨ-нің 5 % асып түссе, Бан- 
гладеште -  6 %, Шри-Ланкада 8% 
қүраған. Мұндай нәтижені шетелге 
кетіп жатқан қазақстандықтардан да 
күтуге болады. Бірақ ол үшін мем- 
лекет оны реттеудің тиімді жүйесін 
жасап шығаруы керек. Сонда жұмыс 
күшінің экспорты еліміз үшін пайда- 
лы болады.

Жұмыс күшінің заңды импор- 
ты аймақтың еңбек нарықтарына 
қосымша қиындықтар тудыруда. 
Бірақ жалпылай алғанда олардың 
еңбегі аймақтардың экономикасы- 
на біршама оң ықпал етеді. Әсіресе, 
жақын шетелдерден келетін жұмыс 
күші біліктілігінің төмен болуынан, 
олар біздің азаматтарымыз үшін 
қауіпті емес жэне сұраныс туғыз- 
байтын жұмыс орындарын толтыру- 
да. Сонымен қатар олардың еңбек са- 
пасы мен тиімділігінің жоғарылығы 
мен осылардан туындайтын бәсеке 
жергілікті тұрғындарды ынталанды- 
рады, бағдар береді.

Көші-қон саясатының жэне ви- 
залық тэртіптің либералдануы ТМД 
мен алыс шетелдерден келетін заң- 
сыз мигранттар ағымының өсуіне 
экелуде.

Қазақстан Республикасыиың хп 
лықаралық еңбек нарығының иптс 
грациялануы, жұмыс күшінің >к< 
порты мен импортының енуіпс э і « мі 

ді. Шетел жұмыс күшін пайдалану 
экономикалық жағынан айғақгалгаи 
және негізделген болуы керек.

Визалық жүйе, біріншіден, заң 
сыз көші-қоннан туындайтын қатерге 
қарсы күресуде оң нэтиже берсс, 
екіншіден, сауда-эконом и кал і >і қ
кооперацияларын, гуманитарлық жэис 
туристік алмасуды ұлғайтуға ықпал 
етеді.

Иммиграциялық жүйені б.үзуга 
қарсы жауапкершілік зандылығыпда 
да олқылықтар бар. Елімізде заңсы з 
мигранттарды экелу пайдалы биз 
неске айналған, сол себептен де 
олар қылмыстық жауапкершілік 
деп есептелуі керек, себебі олар қо 
ғамға өте қауіпті. Қазақстан Рссиуб 
ликасы аумағында заңсыз көші 
қонмен тиімді күресудің құріілы 
бірыңғай иммиграциялық бақылау 
болуы қажет. Оның қалыптасуы меи 
орнығуы үшін заңдылық негізде 
ТМД мемлекеттерінің 1998 жылы 
қабылдаған «Заңсыз миграциямеп 
күрес» жөніндегі іс-шаралардаи оту 
нысандарындағы иммиграциялық ба 
қылауды күшейту керек, т.б.

Көші-қон саясатының тиімділіі і 
эр түрлі экімшілік құрылымдарды ң 
бірігіп, келісімді эрекет етуіпе баіі 
ланысты. Атқарушы билік оргаидл 
ры немесе экімшілік құрылымдар
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айқындалған қызметтерді жүзеге 
асырулары қажет. Оның негізгілері 
мыналар:

• Виза беру жэне шетелден элеует- 
ті мигранттың Қазақстан Республи- 
касына кіру тэртібі болуы жэне ор- 
наласуы туралы ақпарат беру жэне 
ТМД елдерімен визасыз жүйе жасау. 
Алайда қазіргі дүниежүзіндегі сая- 
си тұрақсыз жағдайға, террористік 
әрекеттердің үлғаюына байланысты, 
бірқатар мемлекеттерден келетін 
мигранттарға толыгымен немесе 
жартылай шектеу қою керек;

• Құкықтық мэртебе беру. Бұл 
еліміздің азаматтығын алу, босқын, 
саяси пана алу мәртебелерін беру 
бойынша күрделі мәселе болып 
табылады. Бірқатар жағдайларда 
(мәселен, босқын мэртебесін беру 
үшін) анық мәліметтер қажет;

• Арнайы әлеуметтік қызмет көр- 
сету. Барлық мигранттарға элеу- 
меттік қызмет көрсетілуі керек. 
Мэселен, қазақ және орыс тілдерін 
білмейтін алыс шетелден келген 
оралмандар үшін оны үйрету қыз- 
меті ұйымдастырылуы тиіс, нашар 
эпидемиологиялық жағдайдағы ел- 
дерден келгендерді ерекше сани- 
тарлық-эпидемиологиялық бақылау- 
дан өткізу, т.б.

• Қазақстан Республикасының им- 
мигранттық заңын бұзған иммигрант- 
тарды елден шығару. Бұл қызмет ішкі 
заңдылықты орындамағаны үшін жа- 
заны белгілейді.

Қазақстан Республикасында көші- 
қон құқығын қорғау органдары қыз- 
метінің басты жағдайлары мыналар:

-  мигранттарға әлеуметтік-пси- 
хологиялық қолдау көрсету үшін 
және иммигранттарды ақпараттық 
жэне коммуникациялық қамтамасыз 
ету үшін қоғамдық жэне үкіметтік 
емес ұйымдарды осы мәселелерді 
шешуге жұмылдыру;

-  қоғамды көші-қон саясатының 
нэтижелі іс-шараларымен танысты- 
ру, әлеуметтік-экономикалық да- 
мудағы көші-қон саясатының орны 
туралы кең ақпарат беру, мемлекеттік 
көші-қон саясатының элеуметтік 
жэне құқықтық қамтамасыз етілуі- 
нің негізі ретінде бағдарламалық- 
мақсаттық тэсілді қолдануды қажет 
етеді.

Қазақстан Республикасының бағ- 
дарламалық шараларындағы ең бас- 
тысы -  көші-қон процестерін рет- 
теудегі қаржы-экономикалық құрал- 
дарды эзірлеу мен жүзеге асыру. Бұл 
құралдардың дұрыс шешілмеуі көші- 
қон процестерін дұрыс басқартуға 
мүмкіндік бермейді. Экономикалық 
белсенді ішкі мигранттар бөлігіне 
қаржы-несие тетігін пайдалануға 
мүмкіндік беретін іс-шаралар жа- 
саған жөн. Олардың тұрғын үймен 
қамтамасыз етілуі қылмыс деңгейін 
азайтады.

Білім беру саласында (жоғарғы 
және кәсіби) шекаралас елдердің 
жастарына мүмкіншілік туғызу са-
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тылы иммиграцияның тиімді түрі 
болып саналады. Мәселен, көршілес 
Ресейде сондай тэжірибе бар. Бүл 
түрдегі иммиграция нэтижесінде де 
біздің елімізге «ақыл-ой» тартылады 
жэне олардың көбі түрақтап қалуы 
ықтимал.

XX ғасырдағы өте көп демог- 
рафиялық шығындар Қазақстан Рес- 
публикасының демографиялық өсі- 
мін тежеп тастағаны белгілі. XXI 
ғасырда Қазақстан Республикасының 
алдында демографиялық қауіпсіз- 
дікке байланысты екі міндетті тап- 
сырманың шешімі табылуы тиіс.

• Біріншісі -  өлім-жітімді азай- 
ту, қауіпсіздік пен өмір сүру ұзақ- 
тығын арттыру. Бүл тапсырма бңай 
болмағанымен, әлем елдерінің тр- 
жірибесі оны шешуге болатынын 
дәлелдеп берді;

• Екіншісі -  ұжымдық сақталып 
қалу тапсырмасы, яғни депопуля- 
цияға қарсы тұру. Оны шешудің 
теориялық екі жолы бар: біріншісі 
тууды көбейту, екіншісі иммигра- 
цияны ұлғайту. Әлемдік тэжірибе 
көрсеткендей, тууды ерікті түрде кө- 
бейтудің мүмкіндігі аз. Оған тікелей 
немесе жанама түрде әр түрлі ты- 
йымдар салу арқылы да қол жеткізу 
тиімсіз. Өйткені ондай іс-шаралар 
адам құқығына қатер төндірумен 
қатар, адамзат қауіпсіздігінің әлеу- 
меттік аспектісіне нұқсан келтіреді.

Елдің демографиялық ресурсын 
толықтыруда иммиграцияны пай-

далану керісінше, толығымеп іскс 
асатын жағдай. Бірақ бұл жолдым 
қаупі күшті. Мэселен, дүиие жүзіп 
дегі дамыған мемелекеттердс апіык 
иммиграциялық саясат нэтижссіи 
де жергілікті халықтан гөрі іиеіс.п 
дік мигранттардың саны аргыи 
кетіп отырғанын көруге болп 
ды. Осыған орай Германияпың 
жэне Голландияның «түріктемуі», 
Францияның «арабтануы», Ұлыбри 
танияның «үнді-пэкістанда 11 у ы »,
ал АҚШ-та Латын американдык; 
тардың, африкандықтардың, қытаіі 
лықтардың көбеюі сияқты багыг 
бағдарлар (тенденция) пайда болды. 
Сондықтан да Қазақстан Республп 
касында осындай жағдайлар орі.ш 
алмас үшін, ұлттық бірегейліктің 
сақталынуы үшін иммиграцияпы оіі 
ластырып жүргізген жөн.

Депопуляцияға қарсы тэсіл рс- 
тінде көлемді көші-қон ағымыиа 
ұмтылыс жасамау керек, себебі опың 
елдің демографиялық қауіпсіздігі 
нің төмендеуіне экелетін объекппп і 
жағдайлары бар. Біріншіден, Қа 
зақстан Республикасына келгісі кс 
летіндер саны көп емес. 1998 жылдаи 
бастап мигранттар саны біртіндсп 
азаюда. Екіншідан, Қазақстан Рсс 
публикасы жағынан да иммиграңияі а 
деген кұлшыныс жоқ. Үшіншідси, 
демографиялық қауіпсіздікті қамта 
масыз ету құралы ретіндегі Қачақ 
стан Республикасына иммиграция
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астарында көптеген элеуметтік, 
этномэдени және саяси қатерлер бар.

Демографиялық логика тұрғы- 
сынан алғанда, дамушы елдердегі 
демографиялық жарылыс демог- 
рафиялық күйзелістегі «солтүстік» 
белдеу үшін пайдалы. Дегенмен, 
бүл белдеудегі мемлекеттер қазірдің 
өзінде болып жатқан демографиялық 
қүлдырауға қарамастан «үшінші 
әлемнен» мигранттардың бақылау- 
сыз «өтіп кетіп» жатқанына алаң- 
даушылық білдіруде. Мүндай алаң- 
дауға толықтай негіз бар екендігі 
де белгілі. Тәжірибелер берген- 
дей, саяси, элеуметтік, мэдени ма- 
ғынада мигранттарды интеграция- 
лау оңай шаруа емес. Дамыған 
елдерде батыстық емес, басқа мэ- 
дени үлгіні ұстанушылар болып 
табылатын «жаңа кедейлер» саны 
өсуде. Бүл қабылдаушы елдердің 
иммигранттық қауымдастықтарды 
кері итеруі салдарынан туындау- 
да. Ондай қауымдастықтарға келер 
болсақ, олардың мәдени бірегейлігі 
өзара ынтымақтасуына негізгі тірек 
болуда. Қабылдаушы ел түрғындары 
мигранттар арасындағы қарсылық 
мигранттардың өздерінің мәдени 
үлгілерін, мінез-қүлық нормаларын, 
күндылық бағдарларының консер- 
вациялануына қосымша ынтасы бо- 
луда. Ал бұл қабылдаушы елдердің 
беріктілігі мен тұтастығына әлеует- 
ті қатер. Иммиграция көлемінің ұл- 
ғаюымен елдердің қүндылықтары

жүиесі мен қауіпсіздігіне қатер 
де күшеюде. Дегенмен, иммигра- 
ция дамыған елдердегі түрғын ха- 
лықтың жетіспеуін дамушы елдер- 
дегі халықтың көптігімен өзара 
толықтыруда.

Қазіргі кезде Қазақстан Респуб- 
ликасы шетелдердегі қазақтарды ре- 
патриациялау процесін жүргізіп жа- 
тыр. Ол бүгінгі күні бірінші жоспар- 
да түр жэне осымен қатар бұл ағым 
бірқатар уақытқа созылары сөзсіз. 
Қазақстан Республикасы келешекте 
демографтар болжамдағандай, хал- 
қы көбейіп кеткен елдердің титул- 
дық тұрғындарының ауқымды ми- 
грациясына ұшыраса, онда жағдайы 
Батыс Еуропа елдеріндегіден де 
қауіпті болмақ. Өйткені иммигрант- 
тарды қабылдаушы Батыс Еуропа 
елдері иммигранттардың шығатын 
елдерімен шекараласпайды, ал Қа- 
зақстан Республикасы халқы көп Өз- 
бекстанмен, эсіресе халқы өте тығыз 
қоныстанған Қытаймен шекаралас 
жатыр.

Б¥¥-ның мәліметтері бойынша 
2015 жылы Орталық Азия аймағының 
халқы 1,5 есеге, яғни 1994 жылдағы 
54 млн-нан 75 млн-ға дейін жетеді 
екен. Осының ішінде тек Өзбекстан 
халқының саны -  22,3-33,2 млн-ға 
артады деп күтілуде. Ал бұл Қазақ- 
станның көші-қон процестерін кү- 
шейтеді, Қазақстан арқылы Ресей- 
ге транзиттік миграцияны ұлғай- 
тады, осымен қатар әлеуметтік
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шиеленістерге қосымша серпін 
береді.

Бұлардан шығатын түйін, көші-қон 
саясатын таразылап жүргізу қажет. 
Яғни, демографиялық түсініктер 
бойынша қажетті иммиграцияны 
бақылаусыз тастамауымыз керек. 
Иммиграциялық бақылау эрдайым 
тиімді болмайтыны да ескерілуі тиіс. 
Мигранттардың заңды ағымында 
эрқашан да заңсыз мигранттар бо- 
лады, ал көршілес мемлекеттерден 
келетін заңсыз мигранттармен кү- 
ресу күрделі іс. Бұған АҚШ-тың тэ- 
жірибесі дәлел болады. Олар элі де 
көршілес, жақын жатқан Мексикадан 
келетін заңсыз иммиграция ағымын 
тоқтата алмауда.

Миграцияға байланысты туын- 
дайтын мэселелер оны реттеумен, 
квоталаумен, заңсыз мигранттарды 
депортациялаумен жэне т.б. байла- 
нысты, ол ең либералды деген мем- 
лекеттердің өзінде де азаматтық 
еркіндік пен адам құкығы туралы 
қалыптасқан түсініктерге күдіктене 
қарауға экеледі.

Мигрантгар -  қауіпсіздіктің субьек- 
тісі де, объектісі де. Бірінші жағ- 
дайда оларды еңбек нарығында шы- 
найы немесе мүмкін бэсекелестер 
ретінде қарастыруға болады. Өйт- 
кені бақылаусыз мигранттар легі 
қандай да болсын жалақыға жұмыс 
істеуге дайын, ал бұл шындығында 
нарықты тұрақсыздандыра алады 
жэне экономикалық қауіпсіздік үшін

қатер болып табылады. Миірііпі 
тардан осымен бірге элеумеггік ш 
рессиялықтың жоғарылауым, қі.іп 
мыстың, оның ішінде ұйымдііскіш 
қылмыстың өсуін, мэдени дсңгсіідің 
төмендеуін және тағы басқаларды 
күтуге болады.

Мигранттар қоғам үіпіи қаи 
дай жағдайда қатер төндіреді жаис 
қабылдаушы халық үшін экоио 
микалық, қылмыстық қауіигің жо 
ғарылауына негіз болады дсгси 
мәселені қарастырсақ, миграігпар 
дың өздерінің қауіпсіздігі қамтама 
сыз етілмегенде, элеуметтік жагынаи 
қорғалмағанда, кұқықтары заңмсм 
дұрыс деңгейде сақталынбағап жаг 
дайда реципиент ел үшін қатср 
төндіретінін көреміз. Басқаша аііг 
қанда мигранттардың ағымы рс 
ципиент елдің қауіпсіздігінс мыпа 
жағдайларда қатер төндіреді: сгср 
оларға қабылдаушы ел қауімтің 
жоғары объектісі ретінде қараса жлпс 
сол жерде мигранттарды эр гүрлі, 
мэселен, экономикалық, ұлттық, іш 
сілдік, діни белгілеріне байлаиысіы 
элеуметтік немесе мэдени дискри 
минацияға ұшыратқан болса.

Қазақстан үшін интеллектуалдық 
эмиграциядан ұлттық қауіпсіздікгің 
аспектілеріне қатер келетіні айқыи 
далып отыр. Біріншіден, Қазак 
станның технологиялық дамуы жа 
ғынан артта қалуының үліаюы. 
Осының салдарынан өндірістің қа 
уіпсіздігінің болмауы экологиялык
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апаттарға әкелуі мүмкін. Техноло- 
гиялық қауіпсіздіктің қатерінен тағы 
бір қатер, интеллектуалдық мен- 
шіктің шетелге «көшірілуі» мәселесі 
туындайды. Нәтижесінде эскери қа- 
уіпсіздікке қатер пайда болады. Осы 
себептен интеллектуалды меншікті 
сақтаудың жолдарын ойластыру ке- 
рек. Мәселен, бірегей реестрді енгізу 
немесе АҚШ-тың интеллектуалды 
меншікті сақтау тәжірибесін алуы- 
мыз керек.

Эмиграциядан ұлттық қауіпсіз- 
дікке келетін қатердің екіншісі -  ин- 
теллектуалдық эмиграцияның қай- 
та өсіп-өнуі. Бүгінгі күні ғылы- 
ми элитаның әлеуметтік прогрес- 
'гің қозғаушы күші екендігі терең 
түсінілуде. Қазақстандағы ғылыми 
элитаның қайта өркендеу мэсе- 
лесінің бірі -  демографиялық. Ин- 
теллектуалдық мигранттардың ағы- 
мында некеге түруга жэне баланы 
тугызуға ең тиімді жастағы жас 
адамдардың үлес салмағы көп. Олар 
басқа елге кетуге дайындалғандықтан 
бала тууды кейінге қалдырады. Ал 
бұл туу деңгейінің төмендеуіне 
әкеледі. Бұл да өте маңызды мәселе. 
Олардың шетелде туылган балала- 
ры сол елдің азаматы болып қалады 
да, интеллектуалдық әлеуеттің қайта 
өсіп-өнуінің демографиялық тэр- 
гібі бұзылады, ал бұл әлеуметтік 
қауіпсіздік тобына, оның ұстану- 
шыларына жэне тұтастай қогамға қа- 
тер төндіреді. Сондықтан мемлекет

интеллектуалдық миграцияны реттеу 
үшін осы салада мынадай саясат- 
тарды жүргізуі керек. Оның бі- 
ріншісі -  белсенді реттеу тұжырым- 
дамасы. Мұның жақтастары мемле- 
кетаралық интеллектуалдық мигра- 
ция негізінен «ақыл-ойдың кетуі- 
нен» көп зиян көріп отырған донор -  
елдер ұстануда. Олар араласудың 
құқықтық тетігіне акцент келтіреді, 
яғни мигранттардың қайта оралуын 
реттейтін жэне қызыгушылықтарын 
туғызатын халықаралық құқықтық ак- 
тілер мен келісімдерді жасауды ұсы- 
нады. Араласпау тұжырымдамасы 
негізінде интеграцияланып жатқан 
елдегі адамның еркін қозгалып-тұруы 
жөніндегі құқығы бар болғандық- 
тан, мемлекетте жоғарғы білікті 
кадрлардың миграциясын жэне эми- 
грациясын реттеудің ұстанымды түр- 
де болмайтындығын бейнелейді. Бұл 
тұжырымдама, әсіресе, реципиент -  
елдерде белгілі болган жай.

Келешекке бағдар ұстау тұжы- 
рымдамасы интеллектуалдық миг- 
рацияны реттеу мэселесі жеке тұлга 
мен мемлекеттің және эмигранттың 
шыққан елінің мүдделерін сақтай 
отырып, шешілетіндігін көздейді. Ол 
үшін мемлекеттің мүдделерін қарсы 
келмейтін және мигранттың құқыгын 
бұзбайтын халықаралық нормаларды 
келісе отырып әзірлеу қажет.

Қазақстан осы тұжырымдамаға 
қатынасында өз орнын анықтауға 
тиіс жэне бұл жерде Шығыс Еуро-
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па елдерінің тәжірибесін пайдалану 
өте маңызды, өйткені олар «ақыл- 
ойдың» кетуімен бурын кездескен бо- 
латын. Мәселен, Польшадан кейінгі 
он жылдың ішінде зерттеу инсти- 
туттары мен жоғары мектептердің 
ғылыми мамандарының 15 %-ы
эмиграцияланған. Ал Болгариядан 
бес жыл аралығында шамамен 10 
мың ғылыми қызметкерлер мен оқы- 
тушылар кетіп қалған, оның 50 %-ы 
Болгария Ғ ылым академиясының 
ғылыми-зерттеу институттарынан.

Шығыс Еуропа елдері интеллек- 
туалдық көші-қонды реттеуге байла- 
нысты жеке тұлға мен мемлекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
саясатты жасай алды. Ол саясатта 
орталық орынды халықаралыҚ ке- 
лісімді мына аймақтарда кеңейту 
басымдығы қойылды, яғни ғылыми- 
техникалық мамандарды іріктеу 
жэне бөлу, бағалау, түлектерді оқыту, 
ғылыми дэреже алу бағдарламасын 
жүзеге асыру, кооперацияларды 
үлғайту жэне кадрлардың мем- 
лекетаралық үтқырлығын кеңейту.

Интеллектуалдық көші-қонды 
реттеудің басты құралы дамыған 
елдердің ғылыми-зерттеу қорлары, 
мәселен, Сорос, Карнеги, т.б. қор- 
лары болып табылады. Мүның бэрі 
интеллектуалдық көші-қонды ба- 
қылауды күшейтеді, қауіпсіздікке 
ол туғызатын қатерлердің алдын 
алуды қамтамасыз етеді. Басқаша 
айтқанда, кең халықаралық келісім -

интеллектуалдық эмиграңия іуды 
ратын мэселелерді шешудс ои ім 
тижелерге қол жеткізуге аііараи.іп 
жол.

Мигранттардың барлық са11а 11 а 
рын қылмыстық әлеммен байламыс 
тыру, оларды қүқық бұзушылықі.і 
айыптау барлық жерлерде кең та 
раған. Өйткені көшіп-қонып жүріги 
адамдардың көбісінің азамаііығы 
жоқ, арасында сотталғандары да 
бар. Бүлар құқық бұзушылықтар 
мен, жүқпалы аурулармеп, г.б. 
тығыз байланыстырылады. Мүидаіі 
деградацияланған түрлерімеп олар 
айналадағылардың мүсіркеушіліі іпс 
ие болғьісы келеді жэне өздерішң 
Тэжікстаннан, Ауғанстаннам, і.б 
елдерден келген босқындық жағдаіі 
ларын растап алғылары келеді. Ал 
көбіне керісінше жағдайға тап бо 
лады, яғни босқындар мен жалмы 
мигранттар туралы қоғамда ііашар 
түсінік қалыптасады. Бір сырттам 
келген мигрант қылмыс жасагам 
болса, қабылдаушы қоғам барлык 
мигранттарды қылмыскер ретіпдс 
көреді, өйткені олар жат, бөтеп адам 
дар. Осымен бірге босқындар меп 
мигранттардың жұмыссыздығы жэпс 
элеуметтік қорғалмауы қогамдық 
жағдайы күрделендіріп, мемлекетгің 
элеуметтік жағынан қорғауыпа қажеі 
ететін адамдар санын көбейтудс.

Келешекте біздің аумағымызда 
тэжік, қытай, т.б. этникалық коііміі 
ліктің аумақтық анклавының ка
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лыптасуын болдырмау керек. Ол 
үшін, біріншіден, мигранттардың, 
әсіресе, қытайлықтардың бір жер- 
ге шоғырланбауын қадағалау қажет. 
Екіншіден, басқа елдерден келетін 
еңбек мигранттарына жылдық кво- 
таны бекіту үшін ротация жүйесін 
енгізу керек.

5.4. Қазақстандағы көші-қон 
процесін болжау

Еліміздегі көші-қон процесінің 
күшею факторы Алматыдан Аста- 
наға көшу болып табылады. Рес- 
публикадағы аймақтық қайта құру- 
лар көші-қонның жаңа факторы бо- 
луы мүмкін. 1997 жылғы қаулыға 
сәйкес, республиканың 5 облысы 
(Жезқазған, Торғай, Талдықорған, 
Көкшетау және Семей облыстары) 
Қарағанды, Ақмола, Алматы, Қос- 
танай, Шығыс Қазақстан облыста- 
рына қосылды. Облыс орталықтары 
мәртебесін төмендету ішкі жэне 
сыртқы көші-қонға ықпал етті. Көп- 
теген қалалардың халқы азайып, 
көші-қон процесінің қарқынды жү- 
руіне әкелді.

Көші-қон процесінің бірі -  эколо- 
гиялық-географиялық фактор. Қа- 
зақстанның оңтүстік және шығыс 
облыстары жоғары сейсмикалық 
белсенді зонада жатыр. Мәселен, 
Алматы 9 балдық сейсмикалық зо- 
нада, Тараз, Шымкент -  8 балл,

Талдықорған -  7 балл, Өскемен жэ- 
не Семей қалалары -  5 жэне одан аз 
балл зонасында орналасқан. Респуб- 
ликаның оңтүстік бөлігі халық тығыз 
қоныстанған аудандарындағы жер 
сілкіну сияқты апаттық құбылыстар 
ішкі жэне сыртқы көші-қонның кү- 
шеюіне әкеледі.

Көші-қонды туындатушы фактор- 
дың бірі Орта Азия аймағындағы 
этносаяси дау-жанжалдар қаупі бо- 
лып табылады. Әлеуметтік зерттеу- 
лер мәліметтері мен сарапшылардың 
бағалауларына сәйкес Қазақстанның 
орыс тұрғындарының эмиграциялық 
әлеуеті 1,2-1,5 млн адам ретінде бол- 
жанады.

Алыс шетелдерге эмиграция -  
Германияға, Израиль, Грекия, АҚШ- 
қа, аз дәрежеде кейбір еуропалық ел- 
дерге бұрынғысынша жалғаса бере- 
ді. Германия мемлекеті немістердің 
қазіргі тұрған елдерінде қала бергенін 
қаласа да, қазақстандық немістер 
экономикалық шиеленісулерге бай- 
ланысты нарықтық әлеуметтік-эко- 
номикалық дамыған елдердің ар- 
тықшылықтарына орай көші-қон 
процесін жалғастыра берді. Көші- 
қон қарқындылығының жоғарылығы 
2000 жылдары бәсеңдеді. Жыл сайын 
алыс шетелдерге эмиграцияның 90- 
95 %-ын Германияға көшетін неміс- 
тер құрады. Немістердің эмиграция- 
сын элсірететін факторлардың бірі 
неміс тұрғындарының тығыз орна- 
ласқан орындарындағы кіші жэне
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орта бизнесті дамыту, білім беру, 
мэдениет, коммуникация, саласын- 
дагы мэселелерді шешу Қазақстан 
Республикасында тұратын неміс- 
тердің мәселелері бойынша қазақ- 
стан-германдық үкіметаралық комис- 
сиямен қол қойылған Келісімнің 
орындалуы болып табылады.

Иммиграция саласындағы мемле- 
кеттік саясат репатрианттарды, 
босқындарды жэне басқа да қоныс 
аударушы қазақтарды үйымдас- 
тырылған қоныс аударту, қабылдау, 
әлеуметтік жайғастыру жэне эко- 
номикалық белсенділікті қолдауды 
(жұмыс орындарын қүру, кәсіпкерлік 
қызметін қолдау, кэсіби білім беру 
мен қайта дайындауды ұйымдастыру) 
қамтиды. Бірақ оралмандар шетел- 
ге қайта бастағанын ескерсек, бүл 
саясаттың республикадағы эко- 
номикалық дағдарысқа байланыс- 
ты жүзеге аспағанын байқаймыз. 
Ресейдегі негізгі қазақ диаспорасы 
Қазақстанға шекаралас облыстар- 
да өмір сүріп жатқанына байланыс- 
ты, осы аймақтардағы қазақтардың 
стихиялық көші-қонының эр түрлі 
типтерінің дамуын болжауға болады.

Эмиграция ағындарындағы түп- 
кілікті түрғындар Қазақстанға ше- 
телден (Моңғолия, Қытай жэне т.б.) 
көшіп келген қоныс аударушылар 
топтарынан құралады.

Корейліктерге тэн жағдай -  осы 
топтың жоғары экономикалық жэне 
әлеуметтік мәртебесі, Оңтүстік және

Солтүстік Корея тарапыпан рсма 
триация саясатының жоқтыгы корсіі 
диаспорасы өкілдерінің Қазақсташ .і 
«тамыр жаюы», корей тіліи пашар 
білуі корейліктердің республикадап 
қоныс аудармайтындығын керссгс 
ді. Мэселен, 1994 жылы 110 м і . і ң  

корейлік ішінен алыс шетелгс 96 
адам, ал жақын шетелге 1,7 мі.ш 
корейліктер көшіп кеткен. і996 жыпы 
корейліктер эмиграциясы қүрады: 
алыс шетелге -  90 адам, жақып і і і с  

телге -1063 адам.
Сыртқы көші-қон болжамдары 

сыртқы саяси факторларды: Орга 
Азия жэне Азиялық-Тынықмүхіп гык 
аймақтық қайшылықтар мен эгмо 
саяси дауларды ескеру қажет. Мэсс 
лен, Ауғанстанда ислам фундамспта 
лизмінің қалыптасуы, кейбір зертісу 
лер бойынша Қазақстанда 100 м і . і ң  

адамға дейін босқындардың келуіис
(тасқынына) экеледі. Қазіргі уақ..... ..
Қазақстандагы босқындардың сң 
үлкен контингентін ТМД елдеріиси 
келген босқындар қүрайды.

Қытайдағы үйғыр мәселссі дс 
қиын қалпында қалып отыр. Нлдің 
солтүстік-батысында этникалық длу 
дың күшейген жағдайында Қазақ 
станмен шекаралас облыстарга копіім 
келетін босқындар ағыны (ең алды 
мен ұйғырлар мен қазақтар, ссбсбі 
Шыңжаң ¥йғыр Автономиялық Осс 
публикасында (Ш¥АР) үлкен қазақ 
диаспорасы тұрып жатыр) бірнсіис 
есе өсуі мүмкін.
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Қазақстандағы көші-қонның 
ұзақ мерзімдік бағыттары. Қа-
зақстан жэне Орталық Азияның 
басқа елдері демографиялық ауыспа- 
лы кезеңде тұр, ол туу қарқынының 
жоғарылығымен жэне өлім 
процесінің төмендігімен сипаттала- 
ды. Б ¥ ¥  болжамы бойынша, 2015 
жылы Орталық Азия аймағының 
тұрғындары 1,5 есе өседі.

Қазақстанда көші-қон, негізінен 
тығыз қоныстанған оңтүстік ау- 
дандарда жүріп жатыр. Қазақстан 
арқылы халқы тығыз қоныстанған 
Орталық Азиялық республикалардың 
негізгі түрғындары қоныс аударады. 
Аймақтан бақылаусыз көшіп-қону 
әлеуметтік қиыншылықтың негізі бо- 
лып табылады.

Республикадағы көші-қон процес- 
терін тұрақтандыру иммиграция, эми- 
грация жэне ішкі көші-қон саласын- 
да элеуметтік-экономикалық, саяси- 
құқықтық жэне ұйымдастырушылық- 
қаржылық шаралар кешенін кұрайды. 
Сыртқы көші-қон саласында шара- 
лар жасақтау көшіп кету себептерін 
жүйелі талдау, оның салдарының 
экономикалық, саяси жэне әлеу- 
меттік-демографиялық салдарын ба- 
ғалау, қоныс аударушылардың ағын- 
дарын болжаусыз мүмкін емес.

Көші-қонның ең қарқынды проце- 
сі бұрынғы Кеңес Одағы ыдыраған- 
нан кейін алғашқы үш жылда жүрді.

1992-1994 жыл аралығында елден 
1125 мың адам көшіп кетті, олардың 
73 %-ы ТМД елдеріне қоныс аудар- 
ды. 1995 жылдан бастап Қазақстанда 
елден тыс кететін мигранттар 
санының төмендеу бағыты бастал- 
ды жэне соның салдарынан көші- 
қонның теріс айырымы қысқарды. 
Мысалы, 1999 жылы эмигранттар 
саны 1994 жылмен салыстырғанда 
2,9 есе, ал көші-қонның теріс айы- 
рымы үш есе қысқарды. Соңғы жыл- 
дары Қазақстанға көшіп келетіндер 
саны 37-40 мың адам деңгейінде 
тұрақтанды.

ТМД-дан тыс елдермен көші- 
қонның теріс айырымы Германиямен, 
Израиль жэне АҚШ-пен, ал оң айы- 
рымы -  Моңғолиямен, Қытай жэне 
Иранмен сақталады. Эмигранттардың 
этникалық құрамында орыстар (55 % 
жоғары) басым, немістер (шамамен 
20 %), украиндықтар (шамамен 10 %), 
татарлар (2,4 %), беларустар (2,1 %).

Соңғы жылдары тұрғындардың 
ішкі республикалық көші-қон про- 
цесінде үлкен өзгерістер болды. Мы- 
салы, ішкі облыстық көші-қон 1999 
жылғы соңғы санақ қорытындысы 
бойынша 94,8 мың адамға дейін 
(яғни 2,9 есе азайды) қысқарды, 
облысаралық көші-қон сәйкесінше 
155,8 мың адамнан 78,6 мың адамға 
(2 есе) қысқарды.
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5.5. Қазақстан
Республикасындағы еңбек 

миграциясы

Қазақстан Республикасындағы 
еңбек миграциясы элеуметтік-эко- 
номикалық даму кезеңінде айқын- 
далды. Бір жағынан, әлемдік эко- 
номика жаһандануының объек- 
тивтік процестері, оңтүстік жэне 
оңтүстік-шығыстың дамушы елде- 
рінен солтүстік және солтүстік- 
батысқа көшу: АҚШ-қа, Канадаға, 
Батысеуропалық елдерге Қазақстан 
арқылы заңсыз еңбек көші-қонның 
дамуына эсер етеді. Республиканың 
Еуропа мен Азия арасында ғеосая- 
си орналасуының өзі заңсыз қоныс 
аударушылар шығатын мемлекеттер 
үшін транзиттік ел ретінде таныла- 
ды. Екінші жағынан, ішкі саясат -  
экономика жэне заң реформаларын 
жүргізу, шекараларды ашу, шетел- 
ге шығу мүмкіндігі нәтижесінде 
жақын жэне алыс шетелдер арасын- 
да көші-қон алмасуын көбейтеді. 
Экономикалық дағдарыс көші-қон 
бағыттарының стихиялылығын жэне 
бақылаусыздығын күшейтетін про- 
цесс.

Қазақстандағы еңбек көші-қо- 
нының жаңа түрлеріне коммерция- 
лық (сауда) көші-қон, негізінен Ре- 
сей, Қытай, Германия, Түркияға; 
алыс шет елдеріне шығумен жалда- 
нып істейтін жүмыстар, шетелдік 
жұмысшылардың рұқсат етілген

еңбегі; стихиялықреттелмсі с м  і і м м і і  

грация жэне Орта-Азиялық реімуі» 
ликалар -  Қырғызстан, Тэжікгіан, 
Өзбекстаннан заңсыз жұмыс жаса\ 
жатқызылады. 1990 жылдары ауыл 
дық жерлерден ішкі көші-қоп жап 
ғаса берді; аудандардан ендіріспк 
кэсіпорындарға қарай шоғырлаиу 
күшейді. Соңғы онжылдықтағы сң 
бек көші-қонының ең кең іараіаи 
түрі жаппай коммерциялық коші-қоіі, 
жалдамалы жұмыс, кезеңдік жүмыс, 
соның ішінде басқа елдерге шығу, і.б.

Ауыспалы кезеңде еңбек коші 
қонының ауқымына байламысты 
еңбек жэне көші-қон проңестсрт 
құқықгық реттеудің қажеттілігі гуым 
дайды. ТМД елдерінде бірікксп 
еңбек нарығын құру, экономикалык 
ынтымақтастықты дамыту, эрбір с,п 
дің ұлттық қауіпсіздігін күшсііту 
көші-қон саясатын қалыптасгырусі.п 
көші-қон процестерін басқару са 
ласында заңдылықпен дамыгусыі, 
ТМД жэне алыс шетел мемлексггсрі 
арасында екі- жэне көпжақгы ыіпы 
мақтастықсыз мүмкін емсс. Буи 
мэселелерді шешу көші-қоипың ау 
қымы мен негізгі өлшемдеріи, олар 
дың себептері мен салдарып чертгсу 
негізінде мүмкін болады.

Қазіргі уақытта отандық еңбск 
жэне демография әЯеуметтапуыпда 
қазіргі қалыптасқан жағдайларды 
ескере отырып, еңбек көші-қоп ги 
пологиясы мен түсініктер жүіісі і 
жасақталмаған.

1 і)і)
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Экономикалық иммиграция жұ- 
мыс мақсатында, кэсіби, іскерлік 
жэне қызмет көрсету, сонымен қатар 
оқу үшін келген адамдарды қамтиды.

-  кәсіпорын жеке немесе топ құ- 
рамында келесі жүмыстарды атқару 
үшін келген адамдар: қайталанатын 
жұмыс түрлерін, өндіріс немесе 
қызмет көрсету саласындағы жай 
жұмыстар, кезеңдік жұмыстар;

-  кәсіпорын жеке немесе топ құ- 
рамында бір реттік жобаны орындау 
мақсатында келген мамандар, менед- 
жерлер немесе жай қызметкерлер;

-  жеке жалдамалы жұмысшылар 
трансұлттық кәсіпорын шеңберінде 
ауысу тэртібімен (жобамен байланыс- 
ты қызметті, арнайы жұмыстарды 
орындау, барынша кең, қайталамалы 
функцияларды жүзеге асыру) немесе 
трансұлттық кэсіпорын шеңберінен 
тыс арнайы жұмыстарға жалда- 
ма жұмысшылар ретінде немесе өз 
бетімен қызмет атқаратын адамдар;

-  маманданбаған, маманданған, 
инженер-техникалық қызметкерлер 
немесе басқа да жоғары кәсіби жұ- 
мысшылар;

-  кәсіпкерлер, инвесторлар және 
елге келгеннен кейін жұмыс орында- 
рын құру шартымен жіберіледі;

-  жеке тұлғалар жеке немесе мем- 
лекеттік кәсіпорындарға уақытша 
негізде (бірнеше ай немесе жыл) 
қайта дайындау (оқыту) мақсатында 
жіберіледі.

ТМД елдеріндегі еңбек көші- 
қоны өз алдына бір типтік құбылыс 
болып саналады. Еңбек көші-қоны, 
анықтамаға сәйкес, тұрғындардың 
аймақтық орын алмастыруы, олардың 
себептеріне басқа жерге көшу жо- 
лымен жұмыспен қамту жағдайын 
өзгерту жэне жаңа еңбек шартын 
бекіту ниеті жатады. Еңбек көші- 
қоны өз жұмыс орны өлшемдерін, 
сонымен қатар оның сыртқы шарт- 
тарын: табиғи-климаттық, эколо- 
гиялық, әлеуметтік-мәдени, тұрмыс- 
тық жағдайларын өзгертуден туын- 
дауы мүмкін.

Көші-қонның негізгі себебі -  жұ- 
мыссыздық. «Басқа жерге көшу» 
жэне «жаңа еңбек шартын бекіту» 
анықтаушы белгі ретінде маңызды- 
рақ емес, себебі «көшу», дәлірек 
айтқанда сапар салыстырмалы қысқа 
болуы мүмкін жэне мигрант шарт- 
тың ресімделуін талап етпейді, тіпті 
керісінше еңбек қатынастарының 
заңды ресімделуінен бас тартуы 
мүмкін. Көші-қонның сыртқы се- 
бептері ішінен қазір климаттық, эко- 
логиялық немесе элеуметтік мәдени 
факторлар маңызды орын алады. 
Негізгі факторлар -  көші-қон бағыты 
мен еңбектің қолдану саласын анық- 
тайтын, қысқа мерзім ішінде ең 
үлкен табыс әкелетін элеуметттк-эко- 
номикалық факторлар.

Қазіргі уақытта адамдар эконо- 
микалық қызметті жұзеге асырудың 
белгілі бір мақсатында жергілікті

2 0 0
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елді мекендерінен тыс кетуге мәжбүр 
деп анықтайды. Тарихи жаңа жэне 
күрделі ауыспалы кезеңде еліміз үшін 
еңбек көші-қонының түрі бойынша 
жаңаша сипатқа ауыса бастады.

Еңбек көші-қонының бірнеше 
түрі бар -  ішкі (облысаралық) жэне 
сыртқы (эмиграция жэне иммигра- 
ция), егер шарты ретінде еңбек ми- 
грантымен мемлекет шекарасын кесу 
алынса; заңды жэне заңсыз көші- 
қон болса, онда үлттық заңдылық, 
халықаралық құқықтық қүжат жэне 
бөлек мемлекеттер келісімі негізін- 
де еңбекті қүқықтық реттеу тура- 
лы сөз болады. Соңғы онжылдықта 
заңды иммиграция (Қазақстанда ше- 
тел жұмысшыларының заңды еңбегі) 
жэне эмиграция (біздің отандаста- 
рымыздың шетелде шарт бойынша 
еңбегі), сонымен қатар еңбек етудің 
заңсыз түрлері кең тарады. Еңбек 
көші-қонын еңбек сапарларының 
үзақтығына байланысты бөлуге бо- 
лады: қайтарымсыз немесе түрақты 
(ХЕ¥ бөлінісінде бүл категория «ор- 
ныққан еңбек мигранттары») жэне 
қайтарымды, яғни уақытша (кезеңдік, 
маятниктік). Кейбір зерттеушілер бө- 
лек кезеңде қосымша жүмыс күші 
қажет болған экономика саласын- 
да жүмысшы күшін қамтамасыз ету 
қажеттілігімен туындаған экономи- 
калық кезеңдік көші-қон (мысалы, 
егу жэне егін жинау кезеңінде ауыл 
шаруашылығында), сонымен қатар 
әлеуметтік мәдени кезеңдік көші-

қонды (оқуға, демалуға, емдслугс, 
туризм және т.б. сапарлар) боіші 
қарастыруды ұсынады.

Елдің экімшілік бақылау мехаіш і 
мі шетелдіктер шартыныц үзііқіы 
ғын белгілеу үшін 6 немесе 12 аіідпп 
2 жылға дейін мерзім бекітеді. 1>ір:ік 
оның негізінде жатқан экономикалық 
сүраныс өз табиғатында үзақмсрз і мді, 
қайталанбалы, түрақты, уақыгшп, 
болжамды бағытта тұрақты өзгсрс гіи 
болуы мүмкін.

Кеңістіктік-уақыттық кригсрі 111 
лерді қолдана отырып, фроггп.срлік 
көші-қонды бөлуге болады (ап.іп 
/гопйег -  шекаралық). Фронтьср-қыз 
меткерлер -  кезеңді түрде күм са 
йын, апта сайын жэне т.с.с. (уақі.п 
бөлігі анықтаушы болып табылмаіі 
ды) көрші мемлекеттегі жұмысы 
үшін мемлекеттік шекараны ксссгін 
мемлекет азаматтары. Ортақ шска 
расы мен үлкен диаспоралары бар 
Қазақстан мен Ресей сияқты мсмлс 
кеттер үшін фронтьерлік коші-қои 
өте дамыған -  бүл еңбек сапарлары, 
сонымен қатар элеуметтік-мэдспи ис 
месе тұрмыстық байланыстарды қол 
дау үшін сапарлар болып табылады.

Соңғы жылдары еңбек коші 
қонында (соның ішінде басқа қала 
ларға, Қазақстан облыстары мсм 
көршілес елдерге) «желілік маркс 
тинг» деген түрі дамыды. Желілік 
маркетинг -  бұл жеке дистрибыо гор 
лар арқылы тауар жылжыту жүііссі, 
олар тауар сату процесінде өздсріиіц
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желісін қалыптастырады. «Визи- 
он», «Ньювейз», «АртЛайф», «Мэри 
Кей», «Эмвей», «Орифлейм», т.б.

Қазақстанда желілік маркетинг 
негізінде жұмыс жасайтын фир- 
малар. Фирмалардың бас кеңселері 
әдетте, шетелде (АҚШ, Франция, Ка- 
нада, Швейцария, Израиль, Ресей, т.б.) 
орналасады, өнімдері стационарлық 
кеңселер мен жылжымалы таратушы- 
лар (дистрибьютерлер) арқылы тара- 
лады. Мысалы, «АртЛайф» (Ресей) 
компаниясының өкілдігі Қазақстан- 
да, Қырғызстан жэне ТМД-ның басқа 
елдерінде орналасқан; 1996 жылы Ре- 
сейде пайда болған «Визион» өкілдігі 
сонымен бірге, Беларусьта, Литва, 
Қазақстан, Өзбекстанда да ашыл- 
ды. Желілік маркетингте қамтылған 
адамдар саны жөнінде ешқандай ста- 
тистика жоқ.

Желілік маркетинг элементтері 
Интернет-дүкендері қызметтерінде 
қамтылады. Батыс елдерде бүл сату 
түрін пайдаланатын Интернет-компа- 
ниялар компьютерлік бағдарламалар, 
кітаптар, музыка жазбаларын заң- 
сыз көшіру, тауарларды жеткізу жэне 
төлеу мәселесімен сәйкес келді. 
Олар көлеңкелі бизнесті дамыту 
үшін жоғары технология мүмкіндігін 
қолданатын, нарықтың тағы бір 
субъектісіне айналмауы үшін бірақ 
қазірдің өзінде олардың қызмет ұста- 
нымдарын жасақтау қажет.

Әр түрлі көші-қон түрлерінің та- 
ралуы мен еңбек көші-қон санын

анықтау қиындығы тең дәрежеде 
фронтьерлік көші-қонға да жатады. 
Бұл көші-қон түрі барынша ең кең 
таралған жэне бірнеше факторларға 
байланысты ең аз тіркелетін түрге 
жатады.

Фронтьерлік көші-қонның сақта- 
луы мен дамуына әсер ететін маңыз- 
ды фактор -  Қазақстан мен Ресейдегі 
эмигранттардың орналасу ерекшелігі 
болып табылады.

Еңбек жэне фронтьерлік көші- 
қонның өз аймақтық ерекшеліктері 
қалыптасты. Мұнай өндіру жэне өңдеу 
өнеркәсібі дамыған Батыс облыстар- 
да (Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Ба- 
тыс Қазақстан) вахталық эдіс кең та- 
рады. Қазақстанның солтүстігіндегі 
облыстары үшін металлургия жэне 
дағдарыстағы өндіріс салаларындағы 
басқа кәсіпорындардан кету сипа- 
ты тэн. Қазір Қарағанды, Өскемен, 
Павлодар сияқты өнеркэсіп орта- 
лықтарындағы серіктес-қалалардан 
адамдар орталықтарға көшу не- 
месе табыс табу үшін Ресейге кету 
процесін бэсеңдетті. Шығыс Қазақ- 
стан облысында түсті металлур- 
гия, машина жасау, электрэнерге- 
тика, химия өнеркәсіптері сияқты 
өнеркәсіптер шоғырланған. Ресей, 
Қазақстан жэне Қытай, Шығыс 
Қазақстанмен байланыстыратын тұ- 
рақты қызмет атқарып тұрған көлік 
артериясы бар Қытай шекарасының 
жақындығынан Шығыс Қазақстанда

202



5 -Т А Р А У . Кө ш і-қо н  п р о ц е сте р ін ің  қазіргі д а м у  бағы ттар ы  ж ә н е  е ң б е к  ре

«көлеңкелі» көлік тасымалдары даму- 
да. Ауыл шаруашылығы дамыған Қа- 
зақстанның оңтүстігінде Өзбекстан 
мен Қырғызстаннан келген заңсыз 
еңбек көші-қоны орын алады (эсіресе 
қарқынды-кезеңдік), базарлық көші- 
қон дамиды. 1999-2001 жылдар жағ- 
дайы бойынша ортаазиялық елдер 
арасында Қазақстанда еңбекақының 
ең жоғары деңгейі мен ТМД-ның 
басқа елдерімен салыстырғанда өмір 
сүрудің жоғары деңгейі болды. Еңбек 
көші-қонына Қазақстанның ТМД 
елдерімен сақталып отырған визасыз 
кіріп-шығу режимі де эсер етіп отыр.

Өзбекстан Республикасының аза- 
маттары Қазақстан облыстарының 
шаруашылықтарында, әсіресе мақта, 
бақша егу және өнімді жинау, ср- 
нымен бірге қүрылыс саласында 
тұрақты жұмыс жасайды. Орталық 
Азия елдерінен келген жұмысшылар 
эдетте жартылай заңды арзан жэне 
маманданбаған еңбектің екінші 
нарығын толтырады. Еңбектенуші 
мигранттар кез келген ауыр, төмен 
төленетін жұмысқа дайын арзан жұ- 
мыс күші саналады.

Еңбек көші-қон географиясы. 
Еңбек көші-қон географиясы алуан 
түрлі. Жалпы барлық алғашқы кө- 
ші-қон сапарларының 45 %-ы Ре- 
сей, Түркия, Қытайға келді. Ресей 
көптеген мигрант категориялары 
үшін тұрақты. Осы негізгі үш елден 
бөлек, көптеген еңбек мигранттары 
алыс шетелдерге шыққан: Біріккен

Араб Әмірліктері (БАӘ), 1 Іэкігі :ш, 
Еермания, Польша, Ирап, Сирмя, 
Үндістан жэне т.б.; жақын і і і с т ш і  

елдері -  Қырғызстан мен Өзбексілп, 
Украина мен Беларусь, Баліык 
елдері жэне әрине, Қазақстапның 
басқа облыстары: Алматы, Ақмола, 
Қарағанды, Атырау, Маңгыстау ж.шс 
т.б. Республикаішілік еңбек көші 
қонын ынталандыратын факгорлар 
астананың көшірілуі мен Астанадш ы 
қарқынды құрылыс, сонымеп қагар 
ел батысындагы вахта эдісіиің 
қолданылуын талап ететін мүмаіі 
өндірісінің дамуы болып табылады.

1990 жылдардың екінші жаргы 
сында алыс шетел елдерге санар 
лар азайды, эсіресе базаршылар 
қазіргі уақытта тек Ресей, 'Гүркня 
мен Қытайға емес, сонымеп біргс 
аймақтық нарықтарға, ең алдымсп, 
Қыргызстанға бағытталды. Қыр 
ғызстан Қазақстан шекарасыиап 
тыс шығатын еңбек миграіптарын 
қызықтыратын елдердің арасымда 
төртінші орын алады. Бұндай ба 
гыттың ауысуы -  1998 жылы Рс 
сей Федерациясындағы қаржы даі 
дарысы, 1999 жылғы Қазақстаи 
ұлттық валютасының кұлауы, алыс 
базарлық сауданы тиімсіз стстін 
көлік шығындарының қымбаттауы 
салдарынан болды. Өз кезсгіндс, 
Қырғызстанда кіші және орта биз 
нес, салыстырмалы түрде ғаиа са 
палы тауарлар өндіретін біріккси 
кэсіпорындар қарқынды дамыды
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Мемлекеттің саясаты, жоғары емес 
кедендік алымдар мен шекаралас 
ірі «Дордой» көтерме нарығының 
құрылысы қырғыз көтерме тауар- 
ларын тек өз республикасында ғана 
емес, сонымен бірге Қазақстанға 
да кең танымал етті. Импорт жэне 
қырғыз тауарлары үшін («Полыпа», 
«Қытай», «Түркия» деп таңбаланған) 
күн сайын «Дордойға» Қырғызстан, 
Қазақстан жэне Орталық Азия рес- 
публикаларынан жүздеген, мыңда- 
ған жеке жэне көтерме тауарлар 
сатып алушылар келеді. Тауарлар- 
ды жеткізу бойынша қалыптасқан 
көлік жэне коммуникация байланыс- 
тары қалыптасқан, олар көптеген 
қазақстандық базаршыларға жергі- 
лікті нарықта эрі қарай сату үшін 
салыстырмалы арзан тауарлар сатып 
алуға мүмкіндік береді.

Еңбек көші-қонының алуан 
түрлі географиясы -  жалдамалы жү- 
мысшыларға тэн. Осы категория ара- 
сында тек Қазақстан мен ТМД ғана 
емес, сонымен бірге барлық елдер 
мен континенттер бар -  Аргенти- 
на мен Болгария, Бахрейн мен Гре- 
кия, Ұлыбритания мен Германия, 
Оңтүстік Корея мен Таиланд, БАӘ 
мен Түркия жэне т.б.

1990 жылдар басында жаңа тәуел- 
сіз мемлекетте жаңа экономикалық 
байланыстар құру мен жаңа әлеу- 
меттік-экономикалық қатынастар 
қалыптастыру процесі жүргізілді. 
Жаңа нарықтық инфрақүрылым

элементтері -  тауарлар мен қызмет 
көрсету нарығы, жүмыс күші нарығы, 
қаржы нарығы қалыптасты. Кіші 
жэне орта бизнесті дамыту, екінші 
қызметпен айналысудың көбеюі, 
түрғындардың коммерцияға тарты- 
луы мен еңбек көші-қонының басқа 
да түрлері -  бүл нарықтық модель- 
ге ауысу туралы мәлімдейтін, оның 
ауыспалы сипатын көрсететін еңбек 
саласының нақты өзгерістері.

Бұл -  қарама-қайшы процесс, 
бір жағынан -  еңбек мигрантта- 
ры, әсіресе нарықтық экономикада 
жүмыс істеу үшін қажет болатын 
қаржы жэне қүқық саласында жаңа 
білім мен дағдылар иегере бастады. 
Көптеген коммерциялық мигранттар 
мен жалдамалы жұмысшылар шетел- 
де өзі үшін жаңа әлем ашты, олар шет 
тілдерін үйреніп, бай кәсіби тэжірибе 
жинақтады. Екінші жағынан, негізгі 
жүмысынан үзақ уақыт бойы қол 
үзгендігі жэне мамандығы бойынша 
жүмыс жасамауына байланысты өз 
дағдыларын жоғалтқан ондаған жэне 
жүздеген мамандардың қайтадан 
мамандануы мен әлеуметтік-эконо- 
микалық мәртебесін төмендету нэ- 
тижесінде «ескі» орта класты жою 
жүріп жатыр.

Ондаған және жүздеген мың 
адамдар сапарға шығып жүмыс жа- 
сау көмегімен жоғары материал- 
дық жағдайға жетті, өзіне өмірдің 
жоғары деңгейін, эсіресе медици- 
налық қызмет көрсету, білім беру,
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рекреация саласында жоғарғы дең- 
гейді қамтамасыз етті. Еңбек миг- 
ранттарының ішінен ең табысты- 
лары қазір «жаңа орта класты» 
кұрайды. Нарықтық қатынастардың 
дамуына қарай қызмет түрлерінің 
мамандануы мен өзгеруі жүреді, 
бизнестің жаңа қүрылымы дамыды. 
Ресей тәжірибесі көрсеткендей, жеке 
жэне «стихиялық» даму кезеңдері 
арқылы өткен коммерциялық, ба- 
зарлық бизнес заңды тұлға ретінде 
бірлестіктер, фирмалар мен компания- 
лар түріндегі үйымдарға айналды.

Қазақстандық еңбек мигрант- 
тары тауарларды таңдау, сатып 
алу, тасымалдау жэне қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін; егер жалдама- 
лы жүмыс туралы болса, жүмые 
іздеу және орналасуға көмектесетін 
жеке адамдар, фирмалар мен ұйым- 
дарды қамтитын «мигранттық же- 
лілердің» (пеілүогкз), өзіндік инфра- 
құрылымның белгілі бір дамуын 
көрсетеді. Әрі қарай ұйымдастыру, 
қайта ұйымдастыру жэне заңдастыру 
процесі Қазақстанда жалғаса береді, 
онда жаңа фирмалар мен компа- 
ниялар -  сатып алушы, саудалық, 
делдалдық, көліктік жэне т.б. пайда 
болады.

Еңбек көші-қонының ең теріс 
жақтарының бірі -  олардың жарты- 
лай занды мәртебесі. Тауарға бару -  
«базарлы бизнес» тізбегінің бірі, 
оның барлық кезеңдерінде көлең- 
келі бизнестің «айрықша» эконо-

микалық қатынастары жүрсді: шоіі 
тур алу және виза ресімдеу, іиспмі 
төлқұжатын алу кезеңіиде, тауарлар 
ды сатып алу жэне жеткізу (ашіа 
теміржол жэне автотасымалднуды 
ұйымдастыру), кедендік тскссру 
жэне тауарды ресімдеу; сату жэмг 
сақтау; табыстарды сақтау, жинактау 
жэне бөлу және т.б.

5.6. Әлемнің еңбек 
ресурстары

Еңбек ресурстарының басым 
бөлігін еңбекке қабілетті жасіа 
ғы тұрғындар құрайды (ж.үмыс 
істемейтін мүгедектер мен «жсңі.п 
діктегі» зейнеткерлерді қосиагаи 
да). Бірақ оларға қоғамдық өндіріскс 
де қатысатын еңбекке қабілсггі 
жастағылардан жоғары жэне то 
менгілер де, яғни жұмыс істсйіін 
зейнеткерлер мен 16 жасқа дсіііпгі 
жасөспірімдер де жатқызылады.

Ғылымда жиі пайдаланатым осы 
тұрғыдағы тағы бір маңызды үгым 
экономикалық белсенді халық. ()л 
еңбекке қабілетті жастағы барлык 
адамдарды емес, тек қоғамдық ои 
діріске нақты қатысатындарды ис 
месе қатысқысы келетіндерді гаші 
білдіреді. Б¥¥-ның Халықаралык 
еңбекті ұйымдастыру (ағыл. Гпһгна 
ііопаі іаЬоиг Ог^апігаііоп, ПХУ) мэлі 
меттері бойынша еңбекке қабілсггі
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жас 10-72 жас аралығында болып 
отыр.

Бұл экономикалық белсенді ха- 
лыққа өзінің үйіндегі немесе қосалқы 
шаруашылығындағы жұмыс істей- 
тін адамдардың, сондай-ақ еңбекке 
қабілетті жасқа жеткен, бірақ мек- 
тепте немесе күндізгі жоғары оқу ор- 
нында оқуын жалғастырып жатқан 
оқушылардың жатпайтындығын біл- 
діреді.

Екінші жағынан, жұмыссыздық 
бойынша жәрдемақы алатын жэне 
жұмыс іздеп жүрген жұмыссыздар да 
экономикалық белсенді адамдар ка- 
тегориясына жатады. Экономикалық 
белсенді халықтар саны әдетте еңбек 
ресурстары санынан біршама аз бо- 
лады.

Халықаралық статистикада әлем- 
дік те, сондай-ақ ұлттық экономи- 
каның да дамуы үшін өте маңыз- 
ды осы екі көрсеткіштер кеңінен 
қолданылады.

1990 жылы дүние жүзіндегі 
еңбек ресурстарын 3,2 млрд адамға 
бағалады, яғни олар сол кездегі Жер 
шарының барлық тұрғындарының
61 %-ын құрады (ерлер арасы нда-
62 % жэне әйелдер арасында -  60 %). 
Экономикалық белсенді халықтар 
сол жылы 2360 млн адам құрады не- 
месе барлық бүкіл әлемдік халықтың 
45 % (ерлер -  57 %, әйелдер -  33 %). 
1995 жылға ол 2,7 млрд адамға дейін 
ұлғайды (әйелдердің үлес салмағы 
онда 40 % құрады), ал 2000 жылы 3 млрд 
адамнан асты.

Экономикалық белсенді халық- 
тардың санының мұндай жедел 
өсуі Азия, Африка жэне Латын 
Америкасындағы елдердегі демог- 
рафиялық жарылыстың тікелей сал- 
дары болып табылады. Бірақ бұл 
ретте 1990 жылдардың ортасында 
толығымен жұмыссыздардың саны 
100 млн адамға жақындағанын, ал 
ішінара жұмыссыздардың саны ке- 
мінде 300 млн адамға жеткенін 
ескеруіміз қажет.

Халықтың қандай да бір өсіп-өну 
тәртібіне, элеуметтік-экономикалық 
даму деңгейі мен кейбір басқа да 
факторларға қатысты жекелеген 
елдердің еңбек ресурстары ара- 
сындағы айырмашылықтар өте үл- 
кен болуы да мүмкін. Бәрінен бұрын 
бұл жұмыспен қамтудың абсолютті 
көрсеткіштеріне қатысты. Дамушы 
елдердің арасында, нақ күткендегі- 
дей, бұл тұрғыдан Қытай (шамамен 
710 млн адам), Үндістан (шамамен 
450 млн), Индонезия (90 млн), Бра- 
зилия (70 млн) жэне Бангладеш 
(60 млн адам) алдакеледі. Экономика- 
лық дамыған елдерден жұмыспен 
қамтудың абсолютті көрсеткіштері 
бойынша алғашқы бестікке АҚШ 
(130 млн-нан астам адам), Жапония 
(65 млн), Ресей (61 млн), Германия 
(38 млн) жэне Үлыбритания (27 млн 
адам) енеді.

Салыстырмалы көрсеткіштер де 
маңыздылығы жэне тартымдылығы 
жағынан бұдан кем түспейді. Ол 
дамушы елдердегі экономикалық
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белсенді тұрғындар категориясы- 
на жататын тұлғалардың үлесінің 
эдетте экономикалық дамығандарға 
қарағанда, елеулі түрде аз болатын- 
дығымен түжырымдалады. Бұл бі- 
рінші кезекте негізінен араб-мү- 
сылман елдеріне тэн болып келетін, 
жалдау бойынша эйелдердің жүмыс- 
қа аз тартылуымен түсіндіріледі. Ал- 
жир мен Мысырға әйелдер барлық 
жүмыс істейтіндердің 15 %-ын ғана 
күрайтын Сауд Арабиясын, Оманды, 
Біріккен Араб Әмірліктерін қосуға 
болады.

Экономикалық дамыған елдердің 
басым бөлігінде жэне Қытайда эко- 
номикалық белсенді тұрғындар ара- 
сында эйелдердің үлесі 50 % шама- 
сында ауытқиды, ал кейде 55 %-ға 
дейін жетеді. Әлемнің дамыған ел- 
дерінде эйелдердің қоғамдық өнді- 
ріске белсенді қатысуының неғүрлым 
өсімі 20-24 жас аралығында орын 
алады, содан кейін олардың үлесі 
бірте-бірте азая бастайды. Бұл әйел- 
дердің отбасы міндеттері пайда бо- 
луымен, бәрінен бұрын балаларды 
тәрбиелеу бойынша жұмыстарымен 
түсіндіріледі.

Дамыған елдердің экономика- 
сындағы 2000-2015 жылдарға жұмыс 
күші нарығының болжамдары түта- 
сынан алғанда еңбекке қабілетті 
тұрғындар санының баяу өсуі әсе- 
рімен, экономикалық белсенді тұр- 
ғындар құрылымында үлкен жас- 
тағылардың үлесі ұлғаюымен, еңбек 
ресурстары мэселесінің басқа да фак-

торлары болуынан неғұрлым о іи р  
бола түспекші.

Экономикалық ынтымақтас і ық
жэне даму ұйымы мүше елдеріндс 
гі еңбекке қабілетті түрғындардың 
көбеюі іс жүзінде тоқтатылады, ал Ба 
тыс Еуропа елдерінде (бірінші ксзск 
те Германия мен Италияда) ол гім гі 
азаяды. Сондай-ақ жүмысшылардың 
орта жасында ұлғаюшылық орыи 
алатын болады.

Ресейдің еңбек ресурстары саиы 
1990 жылдың екінші жартысыпдл 
80 млн-нан 85 млн-ға дейіп ауыі 
қыды, оның ішінде экономикалык 
белсенді тұрғындар 1999 жылы 
70,3 млн адам қүрады (36,8 млп ср 
адамдар жэне 33,5 млн әйелдер), ал 
жұмыссыздар -  8,9 млн адам болды 
Демек, шамамен алғанда ерлер мсп 
әйелдердің бірдей үлесінде экономм 
када 61,4 млн адам (87,3%) шүгыл 
данған. 1990 жылдары Ресейдің сң 
бек ресурстары саны қысқаруга қа ра і і 
бағыт ұстады, бүл түрғыидардың 
жалпы азаюымен жэне олардың жас 
тық құрылымындағы өзгерістермсм 
тікелей байланысты болды. Эіш 
номикада шұғылданушылар самы 
одан да жедел қысқаруда. Бүл ретгс 
демографиялық жүктемелер коэф 
фициенті 1999 жылы 711 қүрады 
(1000 еңбекке қабілепі жасгагы 
адамдарға келетін еңбеккс деіііпм 
жэне еңбек жасынан асқандар сапы).

Мүның барлығы қогам алдыііа 
еңбек ресурстарын неғүрлым гиімді 
пайдалану міндетін қояды.
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6-тарау. ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ САЯСАТ, ЗАҢДЫЛЫҚТАР 
ЖӘНЕ ТҮЖЫРЫМДАМА

:П'іщ

6.1. Демографиялық саясат

Демографиялық саясат -  бұл ха- 
лықтың құрылымы мен санының 
динамикалық ағымдарын сақтауға 
немесе өзгертуге бағытталған өсіп- 
өнуді реттеу саласындағы мемле- 
кеттік ұйымдар мен басқа да 
әлеуметтік институттардың мақсатты 
түрдегі қызметі.

Басқаша сөзбен айтқанда, бүл 
халықтың дүниеге келу, некеге тұру, 
ажырасу, жастық қүрылымы жэне 
өлім-жітім процестеріне эсер ете- 
тін саясат. Кең ауқымда алғанда, 
демографиялық саясатты кейде ха- 
лықтың қоныстану саласындағы 
саясатпен үштастыра жүргізеді, ал 
тар мағынасында алғанда, оның қү- 
рамдасы ретінде қарастыру қабыл- 
данған. Ол әлеуметтік жэне эконо- 
микалық саясатпен тығыз байланыс- 
ты, бірақ соған қарамастан, өзіндік 
ерекшеліктерге ие. Мүндай саясаттың 
нысаны ретінде елдер, оның жекеле- 
ген аумақтары, сондай-ақ халықтың

жекелеген топтары (кагорттары) алы- 
нуы мүмкін.

Демографиялық саясат эдетте бір- 
қатар шаралар кешенінде негізде- 
леді, олар: экономикалық, экімшілік- 
құқықтық, тэрбиелік жэне т.б. Бала 
тууды ынталандыруға басымдықта 
бағытталған экономикалық шара- 
ларға ақылы демалыстар жэне бала 
дүниеге келгендегі әр түрлі жэр- 
демақылар, балалардың санына, жа- 
сына, отбасы қүрамына байланыс- 
ты жәрдемақылар, түрлі қарыздар, 
несиелер, салық жэне тұрғын үй 
жеңілдіктері, т.б. жатады. Әкімшілік- 
қүқықтық шаралар некеге отыру 
жасын, ажырасуды, түсік тастауға 
қатынасты, контрацептивтерді, от- 
басы бүзылған жағдайда балалар 
мен ананың мүліктік жағдайларын, 
жүмыс істейтін әйелдердің еңбек 
тэртібін қолдануға қатысты реттейтін 
заңдылық актілерін біріктіреді.

Тәрбиелік шаралар демография- 
лық ахуалдың стандарттары мен 
нормаларын, қоғамдық пікірді
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қалыптастыруға, отбасын жоспар- 
лау саясаты (отбасыішілік бала тууды 
реттеу) мен халықтың өсіп-өнуінің 
діни жэне басқа да салт-дәстүрлеріне, 
жастардың білім алуы мен жыныстық 
тәрбиесіне қатынастарды анықтауға 
бағытталған.

Демографиялық саясат тари- 
хы ежелгі кезеңдерге қарай тамыр 
тартады. Ол ежелгі уақыттағы көп- 
теген құқықтық жэне заңдылық 
актілерінде, әсіресе елде халықтың 
санының көптігі, т.б. жағдайында 
(діни-этикалық доктриналар ылғи 
дерлік бүл актілерге қарағанда, 
үлкен мэнге ие болса да) көрініс 
тапты. Орта ғасырларда соғыс жэ- 
не жүқпалы аурулар салдарынан 
жоғарғы өлім-жітім жағдайында көп 
ретте стихиялы түрде жүргізілсе де, 
кейбір демографиялық шаралар бала 
тууының жоғарғы деңгейін сақгауға 
бағытталды. Қазіргі кезде бала тууға 
демографиялық саясат ынталандыру 
жасаған, толық есепті ресімдеу алған 
ел Франция болды.

Бүдан кейін мүндай саясатты 
Еуропаның бірқатар басқа да елдері 
ұстана бастады. Кейінгілері ішіна- 
ра халықтың өсу қарқынын ұстауға 
бағытталған саясатты өзгертті. Де- 
мографиялық өтпеліліктің кезеңіне 
қатысты мұндай басымдықтардың 
ауысуы жаңа уақыт үшін де тэн болды.

Демографиялық саясат XX ғасыр- 
дың екінші жартысында неғүрлым 
даму мен кең таралымға ие болды,

бұл бір жағынан, демографиялык 
жарылыстың келуімен, екіиші жаі ы 
нан, демографиялық дағдарыспсн 
түсіндіріледі. Көптеген саясатшылар 
жэне ғалымдар біріншісінеп халық 
тың өсуін тежейтін басты қүралды 
екіншісінен жеделдеткішті байқады.

Біріккен ¥лттар Ұйымының да 
бүл мәселеге көп көңіл аударғаны гаң 
ғаларлық емес. Оның туы астыида 
халық саны бойынша бүкілэлемдік 
конференциялар өтті: 1954 ж. (Рим), 
1965 ж. (Белград), 1974 ж. (Бухарес г), 
1984 ж. (Мехико), 1994 ж. (Каир). 
1967 жылы халақ саны саласындагы 
қызметті марапаттау бойынша БҮҮ 
Қоры қүрылды. 1960 жылдан бас гап 
Б ¥ ¥  халық саны саласында саясаі 
мэселелері бойынша үкіметтергс 
тұрақты сұрау салып келеді.

Оларды, сондай-ақ Б ¥ ¥  Бас Асса м 
блеясы сессияларында талқылайды 
1992 жылы олар Бүкіләлемдік қор 
шаған орта мен оны дамыту бойып 
ша конференцияның күн тәртібіис 
енді. Жекелеген құжаттар арасыпан 
демографиялық саясатты жүзеге асы 
ру бойынша 1974 жылы Бухарестте 
қабылданған, көптеген нақты үсы 
ныстарды құрайтын «Халық саны 
саласындағы эрекеттердің Бүкілэлсм 
дік жоспары» ерекше мэнге ие. Одан 
кейін Мехикода, эсіресе Каирда оі 
кен конференцияларда ол бірқатар гү 
бегейлі өзгерістерді үстемелсуміаі 
одан эрі даму жолына көшті.
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Алайда демографиялық саясатты 
нағыз тиімді жэне ықпалды ету үшін 
барлық осы қаулылар жеткіліксіз еді. 
Оны жүзеге асыру үшін жаңа құ- 
ралдар қажет еді, ол кейін іске асты 
да. XX ғасырдың 50-60-жылдары ма- 
ңында бұл салада алғашқы үлкен ұм- 
тылыстар жүзеге асты, ішкі тұтыну 
үшін гормональды таблеткалар, басқа 
да дәрі-дәрмектер алу мүмкіндігі 
туды, олар бірте-бірте жетілдірілді.

Бұның бэрі 1960 жылы әлемде 
нағыз сексуалды революция болуына 
әкеліп соқты. Барлық революциялар 
секілді жыныстық ұмтылыстар өмір- 
де көзқарастарда өткір қайшылықтар 
тудырып жэне соған сәйкес пікірлер 
айтысы мен қақтығысын тудырды.

Бірінші кезекте, олар түсік жа- 
сатуға қатысты болды. Христиан 
әлемінде жүктілікті жасанды үзуге 
қарсы католиктік шіркеу үзілді-ке- 
сілді қарсы шықты. 1987 жылдың 
өзінде Ватикан осы түрғыдан арнау- 
лы «Нұсқама» шығарды, ал 1994 жы- 
лы Каир конференциясында сонша- 
лықты өткір түжырым айтылды.

Протестанттық жэне православ- 
тық елдерде оған көзқарас мейлінше 
салқынқандылау. Әлемде барлығы 
жыл сайын шамамен 60 млн қолдан 
түсік жасатылады. 15 жастан 44 жасқа 
дейінгі аралықтағы эрбір 1000 әйелге 
50-ден астам түсіктен келетін «жүл- 
дегер-елдер» қатарына Вьетнам, 
Румыния, Қуба, Беларусь Республи- 
касы, Ресей Федерациясы, Украина,

Эстония, Болгария жатады. Екінші 
бағытта (10 түсік жасатудан аз) Зам- 
бия, Үндістан, Оңтүстік Африка Рес- 
публикасы, Бангладеш, Испания, Ир- 
ландия, Нидерланд, Бельгия, Герма- 
ния, Швейцария орналасқан.

Қазіргі элемдегі демографиялық 
саясатты тарату туралы мэліметтер 
ылғи да салыстыруға келе бермейді. 
Мэселен, бір деректер бойынша, 
дамыған елдерде бала тууды бақы- 
лаудың эр түрлі формаларына өнім 
беретін жастағы әйелдердің 70 %-ы, 
ал дамушы елдерде тең жартысы 
ұмтылады. Басқа мәліметтер бойын- 
ша, азды-көпті белсенді демография- 
лық саясатты шамамен элемнің 
барлық елдерінің жартысында жүргі- 
зеді.

Үшіншілері бойынша, тек қана 
1970 жылдан 1993 жылға дейін даму- 
шы елдердегі отбасын жоспарлаудың 
эр түрлі формаларын пайдаланатын 
ерлі-зайыптылардың саны 10 есе ұл- 
ғайған (40 млн-нан 400 млн-ға дейін), 
ал бүл елдердің санының өзі 130-ға 
дейін көбейген.

Төртіншісі бойынша, отбасын 
жоспарлауға қатысушылар саны 
2000 жылға қарай Шығыс жэне Оң- 
түстік-шығыс Азияда 300 млн-нан, 
Оңтүстік Азияда -  100 млн-нан, ал 
Латын Америкасында 75 млн отба- 
сынан асты. Мұндай мәліметтердің 
біршама қарама-қайшылығына қара- 
мастан, тұтасынан алғанда олар де- 
мографиялық саясаттың таралуы ба-
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рынша құлаш жайып келе жатқанын 
дэлелдейді.

Демографиялық ахуалға байланыс- 
ты демографиялық саясат эдетте екі 
басты мақсаттың бірін көздейді.

Әлі демографиялық жарылыс са- 
тысында тұрған дамушы елдерде 
демографиялық саясаттың негізгі 
мақсаты туу коэффициенті мен 
тұрғындардың табиғи өсімін төмен- 
детуде тұжырымдалады. Бала туу 
аз балалы отбасының артықшылы- 
ғын насихаттау, отбасын жоспар- 
лау мәселелері бойынша кеңес беру, 
санитарлық ағарту, контрацептивтерді 
дамыту жэне тарату нәтижесінде, 
сондай-ақ эр түрлі экономиқалык 
жэне экімшілік шаралар көмегімен 
аз балалықты ынталандыру арқылы 
азайтылады.

Кейбір елдер сондай шаралар- 
дың бірі ретінде ерлер мен әйелдерді 
ерікті ұрықсыздандыруға жол беріп 
қана қоймайды, сонымен бірге мұны 
қолдайды.

Демографиялық саясатты жүзеге 
асырудың мейлінше айқын мысалы 
Азияның дамушы елдерінің өзі болып 
табылады. Мұнда ол тұрғындардың 
басым бөлігін қамтиды. Бірінші ке- 
зекте, бұл әлемдегі ең көп санды 
халықтарга -  Қытайға, Үндістанға, 
сондай-ақ Индонезияға, Пәкістанға, 
Бангладешке, Малайзияға, Таиланд- 
қа, Филиппинге қатысты. Латын 
Америкасы елдерінде, Солтүстік 
Американың бірқатар елдерінде де

мейлінше белсенді демографиялыг 
саясатты жүргізеді. Алайда дамуин.і 
елдердің қалған бөлігінде, эсірссс, 
мұсылман елдерінде ол эзірге елсусіз 
гана таралым тапты.

Бұл туралы негізінен контраңсм 
ция құралдарын қолдану бойышиа 
бағалауға болады. Б ¥ ¥  статистика 
сына сәйкес, барлық дамушы слдср 
үшін контрацептивтерді қолданудып 
орташа көрсеткіші 1/2-ден аз гама 
асады (сөз контрацептивтерді қолда 
натын отбасылар саны туралы болып 
отыр), ал азырақ дамыған елдердс 
1/5 мөлшерінде.

Бұл көрсеткіш бойынша Қыгаіі 
алда келеді (85 % шамасы). Таиланд- 
та, Віьетнамда, Шри-Ланкада ол 65 
75 %-ға, Малайзия мен Үндістаида 
50-60, Латын Америкасының коп 
шілік елдерінде 50-75 %-ға жстеді. 
Екінші қарсы жақта Батыс жэнс 
Орталық Африка елдері, мұндаіі 
отбасыларының үлес саны 10 %-дан 
аспайтын Оңтүстік-батыс Азия 
елдері тұр; Ауганстанда ол барлыі ы 
2 %, ал Йеменде 7 % құрайды.

Демографиялық саясаттың ық 
палды шараларының бірі регіпдс 
көптеген дамушы елдер некеге отыру 
жасын заңды көтеруді жүзеге асыра 
ды. Мысалы, Қытайда ол ерлер үіпіи 
22 жасқа, қыздар үшін 20 жасқа дойіп 
көтерілді, Үндістанда тиісінше 21 жэ 
не 18 жас.

Қазіргі кезде некенің бұдаи да 
үлкен «қартаюы» байқалады, ол жас
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адамдардың басым бөлігі ең әуелі 
білім алып, сосын көп жағдайда 
еңбек қызметімен үйлестіре оты- 
рып, кәсіби даярлықтан өтуге ұмты- 
латындығымен түсіндіріледі. Нэти- 
жесінде, дамушы елдерде осыдан

Бұл ретте Азия, Африка жэне 
Латын Америкасы елдері арасын- 
да тұрғындарының саны жағынан 
онша үлкен емес ондаған елдері ба- 
рын, сондай-ақ демографиялық сая- 
саты (егер оны жүргізетін болса) 
бірінші кезекте халықтың табиғи 
өсуін төмендетуге емес, ұлғайтуға 
бағыттаған жай ғана кіші мемлекет- 
тер бар екендігін ескеру қажет.

15-20 жыл бұрын қалыңдықтардың 
орташа жасы 16-18 жас құраса, XXI 
ғасырдың басына қарай Африканың 
өзінде ол 20 жастан асты, ал Азияда, 
әсіресе Латын Америкасында одан да 
гөрі «қартая» түсті (27-кесте).

Демографиялық дағдарыс жола- 
ғына енген экономикалық дамыған 
елдердің көпшілігінде бала тууы мен 
табиғи өсудің бірізділік мақсатын 
ұстанатын демографиялық саясатты 
жүзеге асырады. Бірінші кезекте бұл 
Еуропа елдеріне қатысты.

1980 жылдардың соңына дейін 
айрықша белсенді демографиялық 
саясатты Шығыс Еуропаның со-

27-кесте
Дамушы елдердегі халықтың орташа некелесу көрсеткіші

Аймақ, ел Неке қиылысудағы орташ а жас көрсеткіші
Ерлер Әйелдер

Азия 25,7 22,2
Үндістан 23,4 18,7
Индонезия 24,1 20,0
Қытай 25,1 22,4
Пәкістан 25,1 20,3
Африка 26,7 20,7
Алжир 25,3 21,0
М ысыр 26,4 21,6
Камерун 26,4 18,8
М озамбик 22,6 19,6
Эфиопия 23,9 18,9
Латын Америкасы 27,7 24,9
Бразилия 25,5 23,5
М ексика 24,1 * 21,6
Ямайка 33,8 32,2
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циалистік елдері жүргізді деп 
тұжырымдасақ, қате болып шықпай- 
ды.

Батыс Еуропа елдерінде демог- 
рафиялық саясат шаралары жүйесі 
жалпы алғанда үқсас болып келеді, 
эрине, төлемдердің эр қилы түрлері 
мөлшері мен басқа да жеңілдіктерде 
айырмашылықтар білінеді. Демо- 
графтар бала тууы мен табиғи өсім- 
ді ынталандыру саясаты Франция 
мен Швецияда неғүрлым белсенді 
жүргізіледі деп саналады.

Қазіргі уақытта некеге отыру 
жасы Еуропада ерлер үшін 26,4, ал 
әйелдер үшін 23,4 жас қүрайды. Ита- 
лияда, Швейцарияда, Швецияда ер- 
лер үшін 27 жастан асады, ал Герма- 
нияда тіпті 28 жас кұрайды. Оне.тдср 
үшін Ұлыбританияда, Нидерлан- 
дыда, Швейцарияда, Испанияда 27 
жас, ал Дания мен Швецияда 29 жас 
құрайды.

АҚШ-та мемлекеттік демогра- 
фиялық саясат әдеттегі қалыпта жоқ 
деуге болады. Бүл салада азаматтар- 
ға таңдаудың толық еркіндігі бе- 
рілген. Отбасыларға көмек, әдетте, 
жанама, эр түрлі салық жеңілдіктері 
формасында көрсетіледі. АҚШ-та 
1960 жылдардағы жыныстық қа- 
рым-қатынастар революциясы ота- 
нында контрацептивтердің эр түр- 
лері кеңінен өріс алды. Алайда оны 
«ақгау» қоғамды жауласушы топ- 
тарға дерлік бөлген сондай қызу пі- 
кірталасқа жол ашты.

Бірінші кезекте бүл «либералдар» 
мен «консерваторлардың» күш алум 
салмағына байланысты біресс г і . і 

йым салынған, біресе рұқсат рерілген 
АҚШ-та түсік тастауға тыйым салу 
немесе жария ету туралы таласқа 
қатысты.

Ресейде, ол Кеңестер Одағыиыц 
қүрамында болған кезде демогра 
фиялық саясат негізінен көгі бала- 
лықты ынталандыруға жэне оны ма- 
териалдық жэне моральдық ынталап- 
дыруды қамтамасыз ететін шаралар 
кешенін жүзеге асыруға келіп түйісті.

1980 жылдардың аяғында бала 
тууы мен табиғи өсім қүлдырауы бас- 
талған шақта, бүл шаралар күшей- 
тілді жэне нарыққа өту қиындық- 
тарымен байланысты балалы отба 
сыларды қорғау бойынша бірқатар 
жаңа шаралармен толықтырылды. 
Жаңа, тәуелсіз Ресейде жаңа демог- 
рафиялық дағдарыс туындап, халык 
тың мейлінше жедел азаюы басгал 
ғаны туралы айтып өттік.

Бүл дағдарыстың себептер і 11 і ң 
бірі жэне сонымен бір мезгілде сал- 
дары әлемде қазіргі уақытта Рееей 
бірінші орынды бэсекесіз иеленіп 
отырған жалпы мөлшері бойынша 
түсік жасатудың саны ұлғаюы бо-
лып отыр (1990 жылдардың бірі.... .
жартысында жылына 3,5-4 млн, 2000 
жылы -  2 млн). Фертильді жасга түсік 
жасау саны бойынша 1000 әйелгс 
есептегенде (100) жэне эрбір 100 
бала тууына (180) келуі де бірііппі
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елдер қатарына қосады. Сондықтан 
да Ресейге ең болмағанда халықтың 
жай өсіп-өнуіне оралуға мүмкіндік 
беретіндей неғүрлым бірізділікте- 
гі, нақты жэне ғылыми негізделген 
демографиялық саясат қажет.

Демографиялық дағдарыстан Ре- 
сей Федерациясын шығару жөніндегі 
әрекеттер бағдарламасының нақ сон- 
дай түжырымдама 1990 жылдардың 
соңында дайындалған болатын. Бұл 
тұжырымдама 2015 жылдарға дейінгі 
мерзімге есептелді.

6.2. Қазақстандағы 
демографиялық саясат

Еліміздің элеуметтік-экономика- 
лық мүмкіндіктері халқымыздың 
демографиялық өсімінің төмендігі- 
не едэуір эсер етіп отыр. Мүның 
ең негізгі себебі адамдардың орта- 
ша өмір сүру жасының кемуі, ерлі- 
зайыптылардың айырылысуының жиі 
кездесуі, неке санының азаюы, бала 
туудың күрт төмендеп кетуі де секіл- 
ді жағдайлардан туындайды.

Елімізде нәтижелі демография- 
лық саясат болу үшін адамдардың 
қоғамдық қажеттіліктерінің барлық 
жақтарын қамту қажет. Оның ішіндегі 
ең маңыздысы -  танымдық-тәрбиелеу 
тәсілдеріне, демографиялық сана-се- 
зімнің қалыптасуына, адамдардың не- 
кеге, бала тууына, сонымен бірге өз- 
дерінің жэне айналасындағылардың

денсаулығына деген қарым-қаты- 
насын анықтайтын әлеуметтік жэнс 
элеуметтік-психологиялық нормалар- 
дың жиынтығына байланысты бола- 
ды.

Демографиялық саясатты дамы- 
тудың жаңа кезеңінде Қазақстап 
Республикасы, Қазақсатан Үкімеп 
жарлығымен 2000 жылы 17 тамыз- 
да «Қазақстан Республикасы мемле- 
кеттік демографиялық саясат түжы- 
рымдамасын» қабылдады. Мемле- 
кеттік билік пен жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары туу деңгейі, отба- 
сылық көмек, денсаулық сақтау, сала- 
уатты өмір салтын жалғастыру, көші- 
қон процесін қалыпты жағдайда ұстау 
жэне басқа демографиялық аспек- 
тілерді дамьпуда қызмет көрсетуі 
тиіс.

Еліміздің 2030 жылға дейінгі даму 
стратегиясы бойынша да Қазақстан- 
да 25 млн-дай дені сау, тұрмысы 
ауқатты, эрі салауатты өмір салтын 
ұстанған, білімі терең, мамандығы 
ұшталған азаматтар болуы керек 
делінген. Ал осыңдай көрсеткіштер- 
ге жету тек табиғи өсімді арттыру 
арқылы мүмкін болмағандықтан, 
эрбір мемлекет, оның ішінде біздің 
Қазақстан Республикасы да көші-қон 
саясатын жүргізуде. Мәселен, 1991- 
2000 жылдар аралығындағы кезеңце 
Қазақстан Республикасына 43 мың- 
нан астам отбасы немесе 183 мың адам 
көшіп келген. Келушілердің жал- 
пы санының жартысынан астамы
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дерлік алыс шетелдерден келген- 
дер (Моңғолиядан -  35 %-ы, Ираннан 
8 %-ы, Түркиядан 2 % -ы, Қытайдан 
1,2 %-ы жэне Ауғанстаннан 1 %-ы) 
есебінен болып отыр.

6.3. Қазақстандағы мемлекеттік 
отбасы саясатын дамыту 

мәселелері

Отбасы -  қоғамның элеуметтік 
құрылымының негізгі элеметтерінің 
бірі. Ол ерлі-зайыптылардың 
арасындағы, ата-ана мен бала- 
лар арасындағы, басқа да туыстық 
сипаттағы қарым-қатынастарды 
негіздей отырып, өндіргіш күштер 
мен өндірістік қатынастардың да- 
муына орай қоғаммен, мемлекетпен 
тығыз байланыста болады.

Отбасындағы әлеуметтік
жағдайды сараптау, оның мазмүнын 
ашу, сонымен бірге сол ортадағы 
ата-ананың, олардың ұрпақтарының 
алатын орнын, отбасының ішкі 
құрылысын, атқаратын қызметін 
жэне т.б. зерттеу қазіргі әлеуметтану 
ғылымының өзекті мэселелерінің 
бірі. Отбасы көптеген қоғамдық 
ғылымдардьщ: элеуметгануцың, эко- 
номиканың, құқықтанудың, этно- 
графияның, психологияның, педа- 
гогиканың, саясаттанудың жэне 
демографияның зерттеу нысаны бо- 
лып саналады. Олардың әрқайсысы 
өз пэндерінің ерекшеліктеріне

орай отбасының өмір сүруі мсм оі 
басындағы шиеленістердің срекшс 
жақтарын жете зерттеп қарасгырады. 
Мысалы, әлеуметтану отбасі.ша іаа 
дау жасағанда ең алдымен оиы ш- 
кенің негізінде құрылган және бслі ілі 
бір әлеуметтік қызметтерді атқарушы 
элеуметтік институт ретіндс қарас 
тырады, сөйтіп некенің тұрақгы ис 
месе тұрақсыздығының себептеріи 
жэне отбасын нығайтудың жолдарып 
зерттеуге назар аударады. Осыдам 
келіп әлеуметтік институт пен шагыіі 
элеуметтік топтың белгілерін оз аііпа 
ласына жинақтаған отбасының иаііда 
болуы, оның дамуы заңдылықгарыи 
зерттейтін элеуметтанудың саласы 
отбасы әлеуметтануы қалыптасгы.

Қоғам некелік байланыстардың 
нығаюына, отбасының тұрақгылы 
ғына мүдделі. Мемлекет отбасы 
на өзінің огбасы жэне неке тура 
лы заңдарымен ықпал етіп, огбаеы 
мүшелерінің бір-бірімен жэне олар 
дың қоғаммен, мемлекетпен қарым 
қатынастарын реттеп отырады.

Отбасының құрылымы бұл опың 
негізгі элементтерінің тұтастыгым 
қамтамасыз ету тэсілі болыгі сама 
лады. Отбасының құрылымы мсп 
тэртібі, тұрмыс-салты, дәстүрі, озгс 
отбасыларымен жэне қоғаммеп озара 
қарым-қатынастары бір-бірімси гы 
ғыз байланысты.

Отбасының қызметтері оііып 
отбасылық мэнінен келіп шыгады 
жэне қоғамдық құбылыс рстіидс
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отбасының ерекшеліктерін бей- 
нелейді, ал басқа қызметтер белгілі 
бір тарихи жағдайға орай еріксізден 
немесе бейімделуден туындайтын 
отбасының міндеттері болып сана- 
лады. Отбасының ерекше қызметтері 
мынадай:

• халықтың ұдайы өсіп-өнуі, яғни 
дүниеге нэресте экелу;

• балаларды асырап, сақтау;
• балаларды тәрбиелеу.
Бұл қызметтер қоғамның эр ке- 

зеңінде өзгерістерге түсуіне қарамас- 
тан отбасының ертеден келе жатқан 
міндеттері болып саналады.

Қазіргі кездегі халықты үдайы 
көбейтіп, өсірудің (репродуктивтік) 
жағдайына тоқталатын болсақ, онда 
еліміздегі эр отбасында үш немесе 
төрт баладан болуы керек, сонда ғана 
халықтың саны азаймайды. Алай- 
да, бүгінде дүниеге нәресте экелу 
деңгейінің төмендеуі, қарттардың 
санының артуы, бір балалы неме- 
се баласыз отбасыларының көбеюі, 
некесіз туған сэбилер санының артуы 
байқалады.

Халықтың ұдайы өсуі мен күн- 
делікті бала тәрбиелеу жөніндегі 
мэселелерді бір-бірімен ұштасты- 
ратын орта -  отбасы. Ол дұрыс қа- 
лыптаспай, сәбидің, баланың жан- 
жақты дамуы мүмкін емес. Оның 
үстіне отбасын бұл мәселеде бірде- 
бір институт немесе ұйым алмасты- 
ра алмайды. Отбасындағы тәрбие 
атаулының барлығына ата-ана тіке-

лей ықпал етеді. Отбасының күн- 
делікті тұрмыс-тіршілігіндегі өзара 
қамқорлық пен сезім, туыстық қа- 
рым-қатынастар, басқа да жағдайлар 
баланың бойындағы көптеген мэні 
зор әлеуметтік сапаларды қалып- 
тастыратын жэне оның дұрыс дамуы- 
на үздіксіз ықпал ететін тәрбиелік 
күш болып табылады.

Отбасының демографиялық да- 
муында көптеген өзгерістер бар 
екені байқалды. Ал бұл өзгерістер 
отбасының құрылымы мен сандық 
динамикасына эсер етіп, отбасы 
өсуінің төмендеуіне экеліп соқты. 
Отбасын қалыптастыру процесіндегі 
өзгерістер мынадай:

• тұрғындардың табиғи өсімі тө- 
мендеген;

• бала туу деңгейі азайып, ажы- 
расудың көбеюі салдарынан баласы 
бар әйелдердің қайта некеге тұру 
қиыншылықтарынан қоғамда толық 
емес отбасылардың көбеюі;

• аз балалы отбасылардың қатары- 
ның өсуі.

Бірінші кезекте, қазақстандық от- 
басылардың материалдық қамсыз- 
дандыру шараларының нашарлауы- 
нан бала туу деңгейі төмендеуде. 
Бұл, әсіресе, жас отбасылар арасында 
байқалуда. Сонымен қатар жасан- 
ды түсік тастау бала туу деңгейінің 
төмендеуінің негізгі себептерінің бір 
болып отыр. Сондықтан отбасы мен 
мемлекеттік саясат әйелдің бала туу 
жағдайын зергтеуге, ананы залалды
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сырқаттардан сақтауға бағытталуы 
керек.

Қоғам зайырлы болуы үшін жұ- 
байлардың бір-бірінің алдындағы, ең 
бастысы, олардың балаларының ал- 
дындағы жауапкершілігін күшейтуі 
тиіс. Неке мен отбасы институтын 
нығайтудың жолдарын мұқият тал- 
дап, жалғыз басты аналар мәселеле- 
рін шешу керек. Көптеген айтылған 
міндеттер мен тұжырымдамаларда 
қабылданған іс-шараларда әйел мен 
бала денсаулығын қорғау мақсатын 
көздейді.

Жас отбасының ерекшелігі ретін- 
де жалпы отбасыға тэн қасиеттерді 
айтуға болады жэне олардың өзіндік 
отбасылық мәселелері де жбқ емес. 
Нақтырақ айтсақ, қазіргі күні кұры- 
лып жатырған жас отбасылар көпте- 
ген сэтсіздіктерге кезігеді. Балалары- 
ның алдында отбасы иелері салауат- 
ты отбасылық өмірді қалыптастыра 
алмайды. Жас отбасылардың бүгінгі 
ең басты мәселелері -  тұрғын үй және 
жұмыспен қамтылу. Жас отбасы- 
лардың тұрғын үймен қамтамасыз 
етілу жағдайлары орта жастағы 
отбасыларға қарағанда еліміз бо- 
йынша әлдеқайда төмен. Жас отба- 
сылардың осы мұқтаждықтарын 
өтеу мақсатында мемлекетіміз та- 
рапынан «Мемлекеттік тұрғын үй 
бағдарламасы» қабылданып, мың- 
даған отбасы аталмыш бағдарлама 
бойынша пәтер алу кезегінде тұрады.

Тұрғын үй мәселесі шеіиілмеуі 
салдары жас отбасылардың огбп 
сылық өмірлерінің бұзылуыші эке 
луде. Осы себептен туу деңіеГп ю 
мендеп, ажырасу фактілері кобеііді 
Бүгінгі таңда жеке пэтерлері бар о і 
басыларға қарағанда, пәтер жалдии 
жэне отбасылық жатақханаларда тү 
рып жатқандардың саны әлдеқаііда 
жоғары.

Демографиялық дағдарыс жағда 
йында жас отбасыларға матсриал 
дық, элеуметтік-экономикалық, дси 
саулық сақтау тұрғысынан мемле 
кеттік қолдау өте қажет. Бұл тура 
сында жас отбасыларға мемлексі і м> 
бағдарламалар аясында несие беру, 
шағын жэне орта бизнеспен айналы 
сып өз алдына іс жүргізе білуге ко 
мек көрсету мэселелері елбасымі.п 
Н.Ә. Назарбаевтың елімізді дамыгу- 
дың бағытындағы халыққа жол 
дауында баса айтылған.

Қазақстанның еңбек нарығыпда 
ғы жастардың жағдайын талдау екі 
түрлі маңызды жағдайға негізделі си 
Біріншіден, еліміздегі жұмыссьп ха 
лық құрылымындағы 15-24 жае ара 
лығындағы азаматтар үлесі 26,3 % 
болса, 25-29 жас аралығындаіы ала 
маттар 17,4%-дықұрайды. Екіншідеіі, 
жастар қоғамның саяси, жоно 
микалық жэне элеуметтік құрылы 
мын анықтайды, сол себепті елімілде 
олар ең қорғансыз топтар болын іа 
былады.
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Еңбек нарығындағы жағдайды ба- 
ғалайтын маңызды көрсеткіштер -  
жұмыссыздық деңгейінің динамика- 
сы, еңбек нарығының сыйымдылығы, 
сұраныс пен ұсыныстың арақатына- 
сы жэне оның құрылымы.

Мемлекет пен қоғам жастардың 
еңбек нарығынан өздігінен жол та- 
буын ғана күтіп отырмай, жастарды 
жұмыспен қамтуды реттеудің іргелі 
саясатын жүргізіп, оның тиімділігі- 
не қол жеткізуге тиіс. Жастарды жү- 
мыспен қамту тиімділігіне қол жет- 
кізу мақсатында элеуметтік еңбек 
қатынастары саласында жастардың 
жағдайын жеңілдететін немесе оған 
кедергі болатын ерекшеліктерді тал- 
дай отырып, еңбек нарығының ке- 
шенді мониторингін жүргізу қажет. 
Жастарды еңбекпен қамтуға ықпал 
етуге төмендегілер жатады:

• жастар үшін жаңа жүмыс орын- 
дарын ашатын кәсіпорындарға қол- 
дау көрсету;

• тұрақты жұмыс орындарын қа- 
лыптастыру;

• жастарды екінші рет жұмыспен 
қамтуды ұйымдастыруда мүмкіндік- 
тер тудыру;

• жастарды жұмыспен қамтуға 
арналған мекемелер мен кэсіпорын- 
дар инфрақұрылымын құру.

Қоғамның барлық даму кезеңде- 
рінде отбасы адамзат тіршілігінің ең 
қажетті ұлы құндылықтары ретінде 
қарастырылады. Егер отбасы өз да-

муынан артта қалса, қоғам да дамы- 
май артта қалады.

Отбасы саясатының өзектілігін 
зерттеу қазіргі кезде мұндай зерттеу- 
лердің жетіспегендігінен туындап 
отыр. Отбасының дамуының жаңа 
заңдылықгары мен негізгі бағыт-бағ- 
дарларының пайда болуы, қазіргі 
кезеңдегі отбасы мен қогамның өзара 
қарым-қатынасының негізгі бағыт- 
тарын анықтауға мүмкіндік береді.

6.4. Қазақстандағы көші-қон 
саясаты

Көші-қон саясаты дегеніміз 
элеуметтік мінез-құлықтың, эрекет- 
тің бір түрі болып табылатын көші- 
қон қозғалысына ықпал ету. Еліміз- 
де көші-қон процестері ынталан- 
дырушы жэне шектеуші іс-шаралар 
арқылы реттелінеді.

Қазақстан Республикасы Үкіме- 
тінің 2000 жылы мақұлданған Қа- 
зақстан Республикасының көші-қон 
саясатының тұжырымдамасында бы- 
лай келтірілген:

• көші-қон процестері мемлекет- 
тік қауіпсіздікке, қогамдық келісім- 
ге, елдегі экономикалық жэне демог- 
рафиялық ахуалға әсер етеді;

• көші-қон саясаты Қазақстанның 
мемлекеттік сыртқы жэне ішкі сая- 
сатының құрамдас бөлігі болып та- 
былады, оны іске асыру мемлекеттің 
басым міндеттерінің бірі болуға тиіс;
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6-ТАРАУ. Демографиялық саясат, заңдылықтар және тұжырымдлмл

• көші-қон саясатының субъекті- 
лері орталық жэне атқарушы орган- 
дар болып табылады.

1997 жылы ҚР Президентінің 
бұйрығымсн көші-қон процестерін 
басқару және тұрғындар санының 
өсуін саяси қамтамасыз ету мақса- 
тында, орталық атқарушы орган ре- 
тінде ҚР-ның көші-қон жэне демо- 
графия агенттігі құрылды. Осымен 
қатар 1997 жылы 13 желтоқсанын- 
да өзгерістер мен толықтырулар 
«ҚР Тұрғыпдар көші-қоны туралы 
заңы» енгізілді. Аталмыш заң бо- 
йынша көші-қон процестерін ретке 
келтірудің құқықтық тәртіптері, кө- 
ші-қон түрлерінің құқықтық анық- 
тамасы бекітіліп, мемлекеттік орган- 
дардың көші-қон процестерін реттеу 
қызметі анықталды.

Үкіметтің жарлығы бойынша 
1998 жылы 16 қыркүйекте «Көші-қон 
туралы» ҚР-ның заңына сәйкес «Қа- 
зақ ұлты өкілдерінің тарихи отаны- 
на оралуы» жөнінде тұжырымдама- 
сы қабылданды. Тұжырымдамада: 
«Шетелдерде тұрып жатқан барлық 
қазақ ұлтының өкілдері тарихи от- 
анына оралуға толық құқылы», -  деп 
көрсетілген.

Қазақ диаспорасының көпшілігі 
Өзбекстанда -  1,5 млн, Ресейде -  740 
мың, Түркіменстанда -  70 мың, ҚХР- 
да -  1,5 млн, Моңғолияда -  100 мың, 
Ауғанстанда -  30 мың, Түркияда -  25 
мың адам.

Қазақстан Республикасы Үкімс 
тінің жарлығымен 2000 жылы 17 м 
мызда «ҚР Мемлекеттік демогрп 
фиялық саясат тұжырымдамасы» 
жэне 2001 жылы 5 қыркүйектс 
«ҚР мемлекеттік көші-қон саясп 
ты тұжырымдамасы» атты дсгсп скі 
маңызды құжат күшіне енді.

Жыл сайынғы халыққа жолда 
уында елбасы Н.Ә. Назарбаен: «І»іч 
еліміздің көші-қон процесіпс коп 
көңіл бөлуіміз керек, өйткепі біздш 
алға қойған жоспарларымызды жү 
зеге асыруда бұл басты мәселе болыи 
табылады», -  деді.

Сондықтан да үкімет мына жаі 
дайларды ескере отырып:

• туу деңгейін арттыру;
• денсаулықты сақтау есебіисн 

өлім деңгейін төмендету;
• иммигранттарды көптеп қабыл 

дау арқылы багдарлама жасақгауы 
керек.

Мемлекетіміздің ұлттық қауіпеіі 
дігін сақтауда көші-қон саясатым 
жоғарыда айтылған заңдар мсн паі 
дарламалар негізінде айқын әрі иақі ы 
жүргізе білуі шарт. Көші-қоп саяса 
ты өз алдына жеке қарастырылмаіі, 
мемлекеттік құрылыс тұжырымда 
маларының бөлшегі ретінде қамты 
лып, құқық қорғау жэне адам ср 
кіндігін, мемлекеттің ұлттық қызыі у 
шылығын қамтамасыз ете білуі міп 
детті.
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ҚОСЫМШАЛАР

1-кесте

Дүние жүзінің халық саны жоғары елдері (2012 ж.)

№ Елдер Х алық саны Өсім
1 Қытай Х алық Республикасы 1 354 790 000 0,481 % ,
2 Үндістан 1 227 150 000 1,312%
3 АҚШ 314 705 000 0,899 %
4 Индонезия 237 641 326 1,040%
5 Бразилия 199 321 000 1,102 %
6 Пәкістан 190 291 000 1,551 %
7 Нигерия 170 123 000 2,553 %
8 Бангладеш 161 083 000 1,579%
9 Ресей Федерациясы 143 180 000 0,013 %
10 Ж апония 127 368 000 - 0,077 %

2-кесте

Дүние жүзі халқының табиғи өсім көрсеткіштері

Табиғи өсім 
өте жоғары 

елдер

Табиғи өсімі 
жоғары елдер

Табиғи өсімі 
орташ а елдер

Табиғи өсімі 
төменгі

деңгейдегі елдер

Табиғи өсімі өте 
төменгі деңгейдегі 

елдер
30 %-дан 
жоғары 20-30 % о 10-20 %0 2-10 %о

2% -дан
төмен

Африка
Африка
Ш етелдік
Азия

Ш етелдік Азия
Латын
Америкасы

Ш етелдік
Еуропа
Солтүстік
Америка

Ш етелдік Еуропа 
ТМ Д елдері
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ҚОСЫМШАІІЛІ

Нигер Моңголия Қытай Польша
Венгрия
Германия
Болгария
Австрия

Кения Филиппин Ү ндістан Франция
Зимбабве Бангладеш Түркия Чехия
Ливия Эфиопия Куба Үлыбритания
Нигерия М ысыр Бразилия АҚШ Ресей Федермңпж і.і

3*К(‘<‘і)іс

Халықтың табиғи өсімінің көрсеткіштері төмен дамушы елдер

Аудан, ел Туудың жалпы 
коэффициенті, %

Туудың
жиынтық

коэффициенті

Х алықтыц ортамш 
жылдық өсу қарқыііы, "и

Л а ты н  А м ери касы
Бразилия 22 2,9 1,4
Чили .1 9 2,5 1,4
А зия * ”'Т'У *  :
Үндістан 27 3,4 1,9
Индонезия 24 2,8 1,5
Иран 24 3,0 1,8
Ливан 23 2,5 1,6
Түркия 22 2,7 1,6
Ш ри-Ланка 19 2,3 1,3
Вьетнам 19 3,5 1,2
А ф ри ка
Тунис 25 3,4 1,4
Марокко 24 3,6 1,8



ҚОСЫМШАЛАР

4-кесте
Дүние жүзі аймақтары бойыиша түрғындардың таралуы,

1950-2000 жж.

К ө р сетк іш -
тер

Ж ы л-
д ар

А ф-
р ика

А зи я Е у р о п а
Л аты н

А м ерика-
сы

С о л тү ст ік
А м ер и к а

М ұ х и т-
т ы қ

ар ал д ар

Д ү н и е
ж үзі

б о й ы н ш а

Т ұ р ғы н д ар  
с ан ы , м лн  
адам

1950 224 1402 547 166 172 13 2524

1975 414 240 6 676 320 244 21 4081

20 0 0 820 3689 729 515 309 28 6090
Х а л ы қ
ты ғы зд ы ғы ,
ад ам /
ш ақ ы р ы м

1950 7,4 44,1 23 ,8 8,1 8 1,5 18,6
1975 13,7 75 ,7 29 ,4 15,6 11,3 2,5 30,1

2000 27,1 116,1 31 ,7 25,1 14,3 3,3 44 ,9

А й м ақ т ағы  
х ал ы қ ты ң  
ү л ес і, %

1950 8,9 55,4 21 ,7 6,7 6,8 0,5 100

1975 10,1 58,9 16,6 7,9 6 0,5 100
2000 13,4 60,5 12 8,5 5,1 0,5 100

Х а л ы қ т ы ң  
т а б и ғи  өсім і,
%

1950-
1955

2,2 1 ,9 1 2 ,7 1,7 2 ,2 1,8

1975-
1980

2,8 1,9 0,5 2,1 0,9 2,1 1,7

2 0 00-
2005

2,5 1,3 -0,1 1,4 0,7 1,3 1,3

5-кесте
Дүние жүзі халқының нәсілдік қүрамы (С.И. Брук бойынша)

Адам нәсілдері %
Үлкен нәсілдер

Еуропоид (еуразиялық) 42,5
М оңғолоид (азиялық-америкалық) 19,5
Негроид (африкалық) 7,1
Австролоид (мүхиттық) 0,3

Нәсілдердің аралас және өтпелі түрлері
Еуропоид пен моңғолоид арасында 4,2
Еуропоид пен негроид арасында 9Д
М оңғолоид пен австролоид арасында 17,2
Басқа нәсіл типтері 0,3

222



ҚОСЫМШАЛЛР

6-кггші'

Дүние жүзіндегі ірі мегалополистер

М егалополистер агло-
мера-
ция

саны

халық 
саны, 

(млн адам)

ауданы, 
мың кв. 

км

1 К В .  К М -

ге халық 
тығызды- 

ғы

Мегаломодме 
ұзындыгы, км

Босваш (Бостон -  
Вашингтон)

40 45 100 450 800

Чпитс (Чикаго -  Питсбург) 35 35 160 220 900
Сансан (Сан-Диего -  Сан- 
Франциско)

15 18 100 180 800

Токайдо (Токио -  Осака) 20 55 70 800 700
Английский (Лондон -  
Ливерпуль)

30 30 60 500 400

Рейнский (Рандстадт -  Рейн 
-  Рур -  М айн)

30 30 60 500 500

7-ксспн'

Дүние жүзі халқының лингвистикалық жіктелуі жэне негізгі үл п  ар

Семья Топ Үлттар
Ү н д іе у р о п а Герман Немістер, австриялықтар, германшвейцарлар, 

голландықтар, фламандар, ағылшындар, шотландар, 
шведтер, норвеждер, исландықтар, АҚШ  
американдықтары, агылш ын-канадалықтар, ағыліш.ш 
австралиялықтар, африканерлер, т.б.

Роман Итальяндар, испандар, португальдар, француздар, 
валлондар, румындар, молдавандар, бразильдықгар, 
мексикандықтар, аргентиналықтар, чилиліктер, 
колумбиялықтар, француз-канадалықтар, т.б.

Славян Орыстар, украиндар, беларустар, поляктар, чехтар, 
словактар, болгарлар, сербтер, черногорлықтар, 
македондықтар, хорваттар, босниялықтар, словепдіктср

Үндіарий Хиндустандықтар, бенгалдықтар, раджастхандықтар, 
панджабдықтар, гуджараттықтар, сингалдар, ассамдықгир, 
маратхи, непалдықтар, бихарлықтар, т.б.



ҚОСЫМШАЛАР

Иран Парсылар, тәжіктер, осетиндер, күрттер, пуштундар, 
белуджилер, т.б.

Кельт Ирландықтар, уэльстер, бретондар
Балтық Латыштар, литвандар
Грек Гректер
Албан Албандар
Армян Армяндар

К а в к а з Адыгей-
Абхаз

Грузиндер, абхаздықтар, адыгейлер, черкестер, 
кабардиндықтар, т.б.

Нах-
дағыстан

Чечендер, ингуштар, аварлықтар, даргиндер, лезгиндер, 
лактар, т.б.

О р а л -
Ю к а ги р

Фин-угор Венгрлер, финдер, эстондар, карелдер, коми, удмурттар, 
марилер, мордва, хантылықтар, саамдар, т.б.

Самоди Ненецтер, селькуптар, т.б.
Қ ь іт а й -
т и б е т

Қытай Қытайлар, дүнгендер, т.б.
Тибет-бирма Тибеттіктер, бтохилер, бирмалықтар, бутандар, мьянма, 

т.б.
А ф р а зи я Семит Араб халықтары, Израиль еврейлері, ахмарлар, тигре, т.б.

Чад Хауса және т.б.
Кушит Оромо, сомалиліктер, т.б.
Бербер Берберлер, туарегтер,т.б.

Ц р а в и д Дравид Телугу, тамилдер, каймара, т.б.
А л т а й Түркі Татарлар, башқұрттар, чуваштар, қазақтар, қырғыздар, 

қарақалпақтар, өзбектер, үйғырлар, түркімендер, түріктер, 
әзірбайжандар, қарачайлықтар, балқарлар, қүмықтар, 
хакастар, тувалар, якуттар, алтайлықтар, шориялықтар, 
т.б.

Моңгол М оңғолдар, қалмақтар, буряттар, т.б.
Тунгус-
манчжур

Эвенкілер, нанайлар, удегейлер, манчжурлер, т.б.

Корей Корейлер
Жапон Ж апондар
Кет Кеттер

Тай Тай Сиамдықтар, лао, чжуандар, шань, т.б.
Н и г е р -
к о р д о ф а н

Нигер-конго Банту, малави, йоруба, зулу, конго, фульбе, мандо, адамауа 
халқы (судандық), т.б.

Кордофан Ноалиб, т.б.

2 2 4



Н іл -С а х а р а Сонгаи Сонгаи, маба, фур, кома тобындағы халықтар, т.б.
Ш ари-Ніл Нубиялыктар, динна, масаи, т.б.
Сахара Кдиури, т.б.

К о й са н Койсан Бушмендер, готтенготтар, т.б.
А в с т р о а зи я М яо-яо М яо, яо, т.б.

Вьетнам Вьетнамдар
М он-кхмер Кхмерлер, мондар, вьеттер, т.б.
М унда Сантал, мунда, т.б.

А в с т р о -
н е зи я

Индонезия М алайлықтар, явалықтар, малагаснлыктар, тагал, 
филиппиндіктер, мельгаштар, фиджиліктер, т.б.

Полинезия М аори, гавайлықтар, таитиліктер, папуас халықтары, 
австралиялық аборигендер, т.б.

Э с к и м о с -
А л е у т

Палеоазия Чукчалар, коряктар, ительмендер, т.б.
Эскимос-
Алеут

Эскимостар, алеуттар, т.б.

Үндіс Кечуй, аймара, майя, ацтектер, парагвай, карибтіктср, т.().

Діндерді ұстанушылар саны
^ *

8-кесіпі'

Діндер Дінге сенушілер 
саны, млн адам

Діндер Дінге сенушілер .........
мли адам

Дүниежүзілік діндер Үлттық діндер
Христиандар, 
оның ішінде

2100 Индуизм 850

католиктер 1070 Қытайдың ұлттық 
діндері

400
протестанттар 780
православтар 250 Синтоизм 70
М үсылмандар, 
Оның ішінде

1500

сунниттер 1300 Иудаизм 15
шииттер 200 Ж ергілікті діндер 240
Буддистер 380

15-116 221)



ҚОСЫМШАЛАР

Дүние жүзі діндерінің таралуы
9-кесте

Діндер Д ін ағымдары Дін ағымдары таралған елдер
Христиан Католик Италия, Испания, Португалия, Ф ранция, Бельгия, 

Германияның оңтүстігі, Чехия, Словакия, Польша, 
Венгрия, Хорватия, Словения, Литва, Ф илиппин, Латын 
А мерика мемлекеттері

Протестант Ұлыбритания, Нидерланд, Дания, Норвегия, Исландия, 
Ш веция, Финляндия, Ш вейцария, Германияньщ 
солтүстігі, Эстония, Латвия, АҚШ , Канада, ОАР, 
Австралия, Ж аңа Зеландия

Православ Ресей Ф едерациясы, Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Румыния, Болгария, Ю гославия, М акедония, Грекия, Кипр

Ислам Суннит Араб елдері (Ирактан басқа), Түркия, Ауғанстан, 
Пәкістан, Бангладеш, Индонезия, М алайзия, Қазақстан, 
Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркіменстан, 
Албания, Босния жэне Герцеговина, Ш ығыс Африка 
елдері

Ш иит Иран, Ирак, Әзірбайжан
Будда Хинаянистер М ьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Сингапур, Ш ри-Ланка

М ахаянистер Бутан, М оңголия, Вьетнам, Қытайдың батыс бөлігі, Корея

10-кесте
Ә лем дегі қала халқы ны ң үл есі ең ж оғары  елдер (X X I ғ. басы )

№ Ел Аймақ Қала халқының үлесі, %
1 Сингапур Азия 100
2 Бельгия Еуропа 9 7
3 Кувейт Азия 97 '
4 Израиль Азия 92
5 Исландия Еуропа 92
6 Улыбритания Еуропа 91
7 Уругвай Латын Америкасы 91
8 А ргентина Латын Америкасы 89
9 Нидерланд Еуропа 89
10 Германия Еуропа 88
11 Ливия Африка 88

2 2 6



қс

//-/<■< 'СІІК

Ә лем дегі қала халқы ны ң үл есі ең төм ен елдер (X X I ғ. басы )

№ Ел Аймақ Қала халқының үлесі, %
1 Бутан Азия 6
2 Руанда Африка 6
3 Бурунди Африка 8
4 Непал Азия 10
5 Уганда Африка 13
6 Камбоджа Азия 14
7 Эфиопия Африка 15
8 Буркина-Ф асо Африка 16
9 Эритрея Африка 17
10 М алави Африка 18

Ә лем дегі ең ірі қала аглом ерациялар (10 м лн-нан астам  түрғы ны м сн)

№ Қала
агломерациялары

Халық саны, 
млн адам

Қала маңындағы ірі қалалар Ел

1 Токио 34,2 Йокогама, Кавасаки, Саитама Жапопия
2 Нью-Йорк 32,1 Ньюарк, Патерсон АҚШ

3 Сеул 29,6
Пучхон, Коян, Инчхон, 
Соннам, Сувон

Оңтүстік
Корея

4 Джакарта 25,3
Бекаси, Богор, Депок, 
Тангеранг

Индонезия

5 Ш анхай 25,0 Қытай

6 Мехико 24,2
Несауалькойотль, Экатепек, 
Наукальпан

М ексика

7 М умбаи 22,0
Бхиванди, Кальян, Тхане, 
Улхаснагар

Үндістан

8 Сан-Паулу 21,4 Гуарульюс Бразилия
9 Дели 20,7 Ф аридабад, Г азиябад Үндістап
10 Пекин 20,0 Қытай
11 Лос-Анджелес 18,0 Риверсайд, Анахайм АҚІ11

2 2 7
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12 Каир 18,0 Эль-Гиза, Ш убра аль-Хайма Мысыр

13 М әскеу 17,0
Ресей
Федерациясы

14 Рио-де-Ж анейро 16,8
Нова-Игуасу, Сан-Гонсалу 
(Рио-де-Ж анейро)

Бразилия

15 Осако 16,7 Кобе, Киото Ж апония
16 Калькутта 15,7 Хаура Үндістан
17 М анила 15,6 Калоокан, Кесон-Сити Филиппин
18 Карачи 15,1 Пәкістан
19 Гуанчжоу 15,0 Фошань Қытай
20 Буэнос-Айрес 14,6 Сан-Хусто, Ла-Плата Аргентина
21 Лагос 14,1 Нигерия
22 Лондон 14,0 Үлыбритания
23 Тегеран 13,5 Кередж Иран
24 Париж 13,0 Франция
25 Стамбұл 12,8 Түркия
26 Дакка 12,7 Бангладеш

13-кесте

Д үн и е ж үзін ің  ірі аглом ерациялары ны ң өзгеру бары сы  
(1950-2010 ж ж .), млн адам

1950 1970 1990 20 1 0
Н ью -Й о р к 12,3 Т окио 16,5 Т окио 25,1 Т окио 28,8
Л о н д о н 8,7 Н ь ю -Й о р к 16,2 Н ью -Й о р к 16,1 Б ом бей 23 ,7
Т окио 6,9 Ш ан хай 11,2 М ехико 15,1 Л аго с 21
П ар и ж 5,4 О сако 9,4 С ан -П аулу 15,1 С ан -П аулу 19,7
М әскеу 5,4 М ехико 9,1 Ш ан хай 13,3 М ехи ко 18,7
Ш ан хай 5,3 Л о н д о н 8,6 Б ом бей 12,2 Н ь ю -Й о р к 17,2
Э ссен 5,3 П ар и ж 8,5 Л о с-А н д ж ел е с 11,5 К ар ач и 16,7
Б у э н о с-А й р ес 5 Б у эн о с-А й р ес 8,4 Б у э н о с-А й р ес 11,1 Д а к к а 16,7
Ч и каго 4 ,9 Л о с-А н д ж ел е с 8,4 К а л ь к у тт а 10,9 Ш ан х ай . 16,6
К ал ь к у тта 4 ,4 П еки н 8,1 П екин 10,8 К а л ь к у тт а 15,6
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14 ксгт с

Дүние жүзінің м иллионер-қалалары ны ң тізімі

№ М емлекет атауы миллионер-қалалар

1
Қытай Халық 
Республикасы

Ш анхай, Пекин, Гуанчжоу, Харбин, Гонконг, Ш эньчж >т. 
Чунцин, Урумчи, Ухань, Ланьчжоу, Баотоу, Синин,
Хэфэй, Гуйян, Ш эньян, Далянь, Тайчжун, Фучжоу,
Сямынь, Хуанши, Чанша, Ш аоян, Ш ицзячжуан, Таншапь, 
Циньхуандао, Ханьдань, Чэндэ, Чжанцзякоу, Дацип,
Хэган, Цзямусы, Цицикар, Чжэнчжоу, Аньян, Кайфэп, 
Пуян, Наньян, Пиндиншань, Лоян, Синьсян, Синьяп,
Гирин, Чанчунь, Наньчан, Нанкин, Уси, Чанчжоу, Сучжоу, 
Янчжоу, Янчэн, Сюйчжоу, Тайчжоу, Вэньчжоу, I Інпбо, 
Ханчжоу, Цзинань, Циндао, Ж ичжао, Тайань, Яньтаіі, 
Цзыбо, Тайюань, Датун, Линьфынь, Сиань, Яньань, 1 Іуэр, 
Лицзян, Куньмин, Хух-Хото, Лючжоу, Наньнин, Тяпьцііш ь, 
Чунцин, Хуайбэй, Хуайнань, Ш аогуань, Фошань, Дуіігуііпь, 
Шаньтоу, Чжаньцзян, Чжунш ань, Чжухай, Инкоу, Ляояи 
Ф усинь, Ф ушунь, Бэньси, Аньш ань, Гуанъюань, 1 һіпьчуп, 
Яань, Чэнду, Дэян, Цзыгун, Паньчжихуа, Эчжоу, Ичам

2 Үндістан

Мумбай, Калькутта, Дели, Ченнай, Хайдарабад, Бапгалор, 
Ахмадабад, Пуна, Сурат, Канпур, Джайпур, Лакхиау, 
Нагпур, Патна, Индаур, Вадодара, Коямпуттур, Бхомлл, 
Лудхияна, Кочин, Вишакхапатнам, Агра, Варанасн, 
М адурай, Мирут, Нашик, Джамш едпур, Джабалпур, 
Асансол, Дханбад, Фаридабад, Аллахабад, Виджаянндл, 
Амритсар, Раджкот, Аурангабад, Кальян

3 Бразилия
Сан-Паулу, Рио-де-Ж анейро, Салвадор, Белу-Оріпом гп, 
Ф орталеза, Бразилиа, Куритиба, Манаус, Ресифи, Болеп, 
Порту-Алегри, Гояния, Гуарулыос, Кампинас

4 Ресей Федерациясы
Мәскеу, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатерипбурі, 
Н ижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Уфа, 
Дондағы Ростов, Волгоград

5 Жапония
Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Киото, 
Фукуока, Кавасаки, Сайтама, Х иросима, Сэндай

6 Индонезия
Джакарта, Сурабая, Бандунг, Медан, Бекаси, Тангеранг, 
Семаранг, Депок, Палембанг, М акасар
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7 М ексика
Мехико, Гвадалахара, М онтеррей, Пуэбла-де-Сарагоса, 
Чиуауа, Сьюдад-Хуарес, Тихуана, Леон, Несауалькойотль, 
Запопан

8 АҚШ Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Финикс, 
Ф иладельфия, Сан Антонио, Даллас, Сан-Диего

9
Корея

Республикасы
Сеул, Пусан, Инчхон, Тэгу, Тэджон, Кванджу, Ульсан, 
Сувон

10 Пәкістан Карачи, Лахор, Фейсалабад, Равалпинди, Хайдарабад, 
Мултан, Гуджранвала, Пешавар

11 Түркия Стамбұл, Анкара, Измир, Бурса, Адана, Газиантеп
12 Иран Тегеран, М ешхед, Кередж, Тебриз, Ш ираз, Исфахан
13 Украина Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Донецк
14 Австралия Сидней, М ельбурн, Брисбен, Перт, Аделаида
15 ОАР Йоханнесбург, Кейптаун, Претория, Дурбан, Соуэто

I

Д үни е ж үзін ің  халы қ саны  (м лрд адам)

1750 1800 1850 1900 1950 -20502000

жылдар

ЕЗ дамыған елдер м дамуш ы елдер

2 3 0



Б ¥ ¥  м әлім еттері бойы нш а дем ограф и ялы қ өтпелі кезең  
(1750-2100 ж ж .) (С .П . К апица бойы нш а)

Ж Ы .ІІДІІ|І

Дүние жүзі халқының өсімі.0  -  дамыған елдер;
Щ 2 -  дамушы елдер
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А Қ Ш - т ы ң  с о л т ү с т і к  ш ы ғ ы с ы н д а ғ ы  м е г а л о п о л и с

2 3 2
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Қ өш і-қон түрлері мен сипаты



ҚОСЫ М Ш АЛАР

I

2 3 4



ПРДКТИКАЛЫҚ САБАІІ ТАПСЫРМАЛАРЫНЬИ
ЖОБАСЫ

1-практакалың сабаң

Тақы ры бы : Х алы қты ң ұдайы  өсіп-өну географ иясы

Тапсырмалар:
1. Өсім, өлім жэне табиғи өсіп- 

өну көрсеткіштеріндегі өзгерістерді 
талдау. Жекелеген жэне белгілі бір 
топтағы мемлекеттер бойынша жал- 
пы жэне ұқсас бағыттарды анықтау;

2. Жекелеген мемлекеттер бо- 
йынша өсім, өлім жэне табиғи өсіп- 
өнудің қарқынын /динамикасын/ көр- 
сететін сызбалар, диаграммалар жа- 
сау /құру/;

3. Экономикасы дамыған жэне да- 
мушы елдердегі табиғи өсімнің азаю 
процесінің ерекшелігіне сипаттама 
беру;

4. Әр түрлі типтегі мемлекеттер- 
де өсімнің төмендеу процестерін 
анықтау /студент қалауы бойынша;

5. Өсім мен өлімнің көрсеткіште- 
рін талдау арқылы табиғи өсіп-өнуді 
анықтау жэне болып жатқан өзгеріс- 
терге талдау жасау.

6. Тақырып бойынша мына- 
дай есептерді шығару керек: Қала- 
ның халқы бойынша мынадай көр- 
сеткіштер бар:

а) Халықтыңжыл басындагы саиы 
793,0 мың адам;

ә) Жыл бойынша қалада I .̂ ‘>20 
адам туды, 7165 адам өлді.

б) Табиғи өсімнің, олімпің, 
механикалық өсіп-өнудің, жалиы 
өсіп-өнуді есептеу. Есепті мыпадаіі 
формулалар қолдану арқылы іпсіпугг 
болады:

Д Р = Р -Р

к .

к

— • 100% ;
Ро

:(р, - р0)

к„ =

ро

Ко.
1

100

Бұл есептеу нұсқасы қарагіаііым 
эрі тәжірибеде көп қолданылады.

Мұнда ДР -  халық санының Осл 
гілі бір кезеңдегі абсолютті ©суі;

Р және Р -  белгілі бір ксісңиің 
басы мен аяғындағы халық самы

2:1!)
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Халық саны динамикасының 
(ырғағының) негізгі салыстырма- 
лы көрсеткіштері: өсу шегі (Кди)  
лсэне өсу қарцындылыгы (К), өсу

царқындылыгының белгілі бір уақыт 
аралыгындагы орташа жылдық көр- 
сеткіші (Кд) ,  і — белгілі бір кезеңдегі 
жыл саны.

2-практикалық сабақ

Тақырыбы: Дүние жүзі халқының өсу қарқыны (динамикасы)

Тапсырмалар:
1. Абсолюттік көрсеткіштерді са- 

лыстыру негізінде халықтың өсуінің 
орташа коэффицентін есептеп шы- 
ғару эдісін үйрену;

2. Әлеуметтік-экономикалық құ- 
былыстардың тарихи өзгеруі жэне 
оған байланысты халықтың өсу 
қарқынының орташа жылдамдығын 
анықтау;

3. Статистикалық деректер не- 
гізінде эр түрлі әлеуметтік-экономи- 
калық сатыда дамушы елдердегі 
/8-10 мемлекет/ халықтардың өсу қар- 
қынының орташа коэффицентін есеп- 
теп шығару жэне кесте толтыру;

3. Халықтың табиғи өсуіне бол- 
жау жасау әдісін үйрену, яғни дина- 
микалық қатарларды өңдеп және он- 
дағы заңдылықтарды анықтай білу.

3-практикалық сабақ

Тақырыбы: Дүние жүзі халқының орналасуы

Тапсырмалар:
1. Аумақ көлеміне байланысты бо- 

латын халықтың тығыздығы көрсет- 
кіштеріндегі айырмашылықтар;

2. Қазақстанның 10-12 аудан неме- 
се облысын таңдап, олардың тығыз- 
дығын төмендегі формула негізінде 
анықтау:

мүндағы В -  халықтың орташа ты- 
ғыздығы;

Р -  белгілі бір аумақтағы халық 
саны;

8  -  халық қоныстанған аумақтың 
ауданы.

3. Қазақстанның 10-15 елді мекен- 
дерін таңдап, түрғындардың аумақ- 
та біркелкі қоныстану деңгейін тө- 
мендегі формула негізінде анықтау:

2 3 6
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мұндағы Кп -  елді мекендердің аумақ- 
тық шоғырлануын сипаттаушы коэф- 
фициент;

В  -  елді мекендер арасындағы ор- 
таша қашықтық;

•V -  халық қоныстанған аумақтың 
ауданы;

N  -  елді мекендер саны.
4. Әр құрлықтан табиғи жэне 

экономикалық жағдайлары эр түрлі

он шақты мемлекетті таңдаи, опар 
дағы халықтың тығыздығыиа .нч р 
ететін факторларды анықтау жопс са 
ралау;

5. Халықтың орналасуы іураиі.і 
картосхемаларды жасау жолдары: 
түсті рең (фон), нүктелі шарти.і Гкмі 
гілер, т.б. әдістер. Диаграммалар к.ү 
растыру.

4-практикалық сабақ і

Тақырыбы: Халықтың көші-қоны

Тапсырмалар:
1. Жекелеген елді мекен, қала, ау- 

дан, мемлекет, континенттердің көші- 
қонының рөлін саралау;

2. Жекелеген немесе белгілі бір 
мемлекеттер топтарының өндіргіш 
күштерінің дамуындағы көші- 
қонның орнын анықтау;

3. Көші-қонды жіктеу: а) түрлері 
бойынша /өз еркі жэне мәжбүрлеу 
арқылы/; б) белгілі бір себептерге 
байланысты /саяси, элеуметтік-эконо- 
микалық, діни/; в) бағыттары бойын- 
ша /ішкі жэне сыртқы/; г) үзақтығы 
бойынша /тұрақты жэне уақытша/;
д) ұйымдасуы /бақылау/ бойынша 
/ұйымдасқан түрде жэне бейберекет/;
е) мигранттардың құрамы бойынша;

4. Көші-қон процесінің өткен 
кезеңдегі жағдайын зерттеу үшін, 
белгілі бір кезеңдегі халықтың

өсуімен, табиғи өсіп-өнудің ар;і 
сЫндағы ауытқуын есептсу арқылы 
анықтау:

мв= ( ^ + а - 5 0 - ^

мұндағы М0 -  кезеңдегі халықгың 
көшіп-қонуы;

5( + 0  -  бір жылдағы / + 0  
адамдардың саны;

,57 -  жылдағы халықтың саіи.і /
N -  кезеңдегі халықтың табіігиX {у

өсімі.

Көші-қонды әрбір жасгық ж.ніе 
жыныстық топтар бойынша аш.іқгау:

М = Е  Мп,х е  х о>

мұндағы х -  адамдардың белгілі бір 
реттегі топтары.

2М
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5. Халықтың көші-қонын нақты- 
лы анықтау жэне баға беру үшін 
табиғи өсіп-өнудің ЛМ / көрсеткішін 
дұрыс есептеп шығару керек. Ол 
белгілі бір кезеңдегі /(%/ өсімнің саны 
мен өлімнің санының арасындағы 
айырмашылықты табу арқылы 
анықталады, яғни

мүндағы Вв -  кезеңдегі өсімнің саны; 
£>е -  кезеңдегі өлімнің саны.

Сонда формула мынадай түрде бо- 
лады:

ма=(8і + д-8і)-(в^
6. Егер көші-қон төмен бола- 

тын болса, табиғи өсім /N 7 зерттеп

отырған кезеңдегі /О/өсіммен өлімнің 
қатынасының айырмашылығына жа- 
қындайды /алғашқы саны жэне қоныс 
аударушылар саны/. Көші-қон көп 
болған кезде, жоғарғы әдістен қате 
кетуі мүмкін. Көші-қонның айырымы 
болымды нәтижеде болса, табиғи 
өсімді /ТЧ()/ мынадай формуламен 
анықтау керек:

=а-8і-Ъ-8і,

Көші-қон айырымы теріс болса:

АГд = а -8 і+ ()-Ь -8 і+ 0 ,

мүндағы а -  уақытындағы өсімнің 
коэффиценті;

Ь -  уақытындағы өлімнің 
коэффиценті.

5-практикалық сабақ

Тақырыбы: Қала халқы, оның типтері және жіктелуі

Тапсырмалар:
1. Халық саны бойынша қалаларды 

жүйелеу;
2. Пайда болу /генезисі/, геог- 

рафиялық орны, атқаратын қызметі 
бойынша қалаларды жүйелеу;

3. Картосхемалар бойынша Қазақ- 
станның бір қаласына экономикалық- 
географиялық сипаттама беру:

• пайда болуы /генезисі/, ескі, 
жаңа, порт, табиғат байлығын игеру- 
ге байланысты;

• халқының саны, категориясы, 
аса ірі, ірі, орташа, кіші қала.

• экономикалық-географиялық ор- 
нының ерекшелігі /теңізге, өзенге, 
көлік магистральдарына жэне олар- 
дың қиылысқан жерлеріне, тау-кен 
өндірісі дамыған аудандарда, өңдеу 
өнеркэсібі дамыған аймақтарда, т.б./ 
жэне соған байланысты жүйелеу;

• қаланьщ атқаратьш қызметі: /көп 
функциялық-әкімшілік, мэдени- 
саяси, экономикалық, орталық/ эконо-
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микалық-өнеркәсіптік-көліктік, әкім- 
шілік аудан орталығы, курорттық, 
ғылыми орталық ретінде, т.б.;

• қаланың аумақтық еңбек бөлі- 
нісіндегі орны /жергілікті уйым- 
дастырушылық рөлі, ауданаралық,

ауданшшпк, халықаралық сңоск 
бөлінісіне қатысуы/;

4. Дүние жүзінің ірі қалаларыііі.иі 
көліктік-географиялық жэнс исоію 
микалық-географиялы қ жағ; ріпларып 
анықтау.

6-практакалық сабақ . ,

Тақырыбы: Еңбек ресурстары және оларды пайдалану

Тапсырмалар:
1. Экономикалық эр түрлі 

деңгейдегі дамыған елдердегі эконо- 
микалық белсенді халықтың өзіндік 
үлесі және айырмашылығы, оларға 
әсер ететін факторларды анЬіқтау;

2. Экономикалық белсенді халық- 
тың таралуы, көрсеткіштері, айырма- 
шылығын сипаттау;

3. Экономикалық белссмді хнлык 
тың шаруашылық салалары боііыи 
ша таралуы жайында диаграммапар 
К¥РУ;

3. Қогамдық жұмыстагы эііси 
дердің үлесі, өсу қарқыны жэнс эр 
түрлі мемлекеттердегі айырмаімы 
лығын саралау.

7-практикалық сә

Тақырыбы: Халықтың этникалық қүрамы

Тапсырмалар:
1. Этникалық қүрамдарға жэне 

олардың қасиеттеріне сипаттама 
беру;

2. Этникалық процестер жэне олар- 
дың түрлерін жэне этникалық про- 
цестерді талдау;

3. ¥лттық құрамның демогрнфіпі 
лық процестерге әсерін саралау;

4. Дүние жүзі халқының липгшіс 
тикалық жіктелуін сипаттау;

5. Этнографиялық карталар, оім.іи 
түрлері және жасау ұстанымдары.



ҚОСЫМШАЛАР

СӨЖ тақырыптары

1. Демографиялық тұжырымдамалар (сандық жэне сапалық тұрғыдан).
2. Халық саны мен құрылымьқоның өзгеру бағыт-бағдарлары.
3. Аймақтық демографиялық айырмашылықтар жэне оның даму өзгерістері.
4. Демографиялық болжам түрлері мен әдістері.
5. Демография ғылымы дамуының тарихы мен қазіргі жағдайы.
6. Қазақстандағы көші-қон саясатының бағыттары.
7. Экономикалық факторлар жэне халық қозғалысы.
8. Экономикалық-географиялық тұрғыдан бағалану түрлеріне талдау жасау.
9. Қазақстандағы халықтың қоныстануына әсер ететін физикалық-геог- 

рафиялық жағдайлар.
10. География ғылымдары жүйесіндегі этнографияның орны.
11. Қазақстандағы қалалардың даму процесі.
12. Халықтардың жастық-жыныстық күрамындағы географиялық өзгеше- 

ліктер.
13. Демографиялық заңдылықтар мен түжырымдамалар.
14. Демографиялық жарылыс, халық санын реттеу, депопуляция.
15. Демографиялық саясаттың Қазақстан Республикасының ішкі саясатына 

ықпалы.
16. Экологиялық жағдайлардың халықтың табиғи өсіміне эсері.
17. Әлеуметтік-экономикалық процестердің халықтың табиғи өсіміне әсері.
18. Шалғай ауылдардың даму мәселелері;
19. Шағын қалалардың қалыптасуы мен даму мәселелері.
20. Қазақстандағы қалалардың әлеуметтік-экономикалық, географиялық 

мэселелері.
21. Өз облысының еңбек ресурстарына баға беру.
22. Қазақстандағы халықтың ішкі-сыртқы көші-қон процестері.
23. Қазақстандағы оралмандардың өзекті мәселелері.
24. Қазақстандағы урбандалу процесінің даму барысы.
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ҚОСЫМШАІІЛІ'

25. Дүние жүзі халықтарының нәсілдік, этникалық құрамы.
26. Халықтың қүрылымы мен санының өзгеру бағыт-бағдарлары.
27. Этногенез теориясы жэне демографиялық болжау.
28. Аймақтық демографиялық ерекшеліктер.
29. Қазақстанның халқы.
30. Қазақстандағы демографияның өзекті мэселелері.

І •' ;• |
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