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Алғы сөз 

 
Қазіргі қоғамдағы терең, əрі түбегейлі өзгерістер, жаңа əлеу-

меттік құбылыстардың, тенденциялардың жəне шешуін таппа-
ған əлеуметтік мəселелердің қалыптасуы əлеуметтану ғылымын 
дамытуды талап етеді. Қоғамды зерттеудің əлеуметтанулық тео-
риялары, концепциялары, əдіснамалық ыңғайлар, олардың тари-
хи даму ерекшеліктері осы оқу құралының негізін құрайды.  

Оқу құралының бірінші бөліміне əлеуметтану пəні, оның 
зерттеу əдістері туралы мəселелер енгізілген. Екінші бөлімде 
əлеуметтік зерттеулерді жүргізу ерекшеліктері, кезеңдері, олар-
дың түрлері, сондай-ақ əлеуметтік мəселелерді зерттеу мақса-
тында бағдарлама дайындауға, іріктелген жиынтықты қалып-
тастыруға, зерттеу əдістерін таңдай білуге байланысты ақпарат-
тар берілген. Үшінші бөлімде алғашқы əлеуметтік ақпараттар 
жинаудың бірқатар əдістері, сонымен қатар олардың қолданылу 
ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері, түрлері жə-
не осы əдістерге қатысты басқа да сұрақтар қарастырылған. Төр-
тінші бөлім арнайы əлеуметтанулық теорияларға, əлеуметтану 
ғылымының жеке дербес салаларына, əрбір саланың пəндік 
ерекшеліктеріне, қолданылатын теорияларына арналған. 

Жалпы əлеуметтанушылар қоғамның əлеуметтік аурулары-
ның алдын алу, əлеуметтік заңдылықтардың қалыптасу ереше-
ліктерін түсіндіру, халықтың əлеуметтік көңіл-күйі мен хал-жағ-
дайының төмендемеу жолдарын зерттеумен айналысады. Сон-
дықтан оқу құралында қарастырылып отырған əдіснамалық, 
əдістемелік ыңғайлар осы мақсаттарға қызмет етеді. 

Қоғам күрделі əлеуметтік байланыстар мен қарым-қатынас-
тар жүйесінен тұрады. Мұндай байланыстар өзара серіктестікке, 
ынтымақтастыққа негізделіп, жасампаздыққа немесе қарама-
қайшылықтар мен дау-жанжалдық ситуациялардың əсерімен 
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қиындықтарға да алып келуі мүмкін. Əлеуметтанудың мақсаты - 
түрлі əлеуметтік байланыстардың қалыптасу заңдылықтарын тү-
сіндіріп, дауларды шешудің тиімді жолдарын көрсету.  

Əлеуметтанушы адамның əлеуметтік өмірінің сапалы түрде 
қалыптасуына əсер етеді. Жаңарған қоғамдағы тұлға - жаңа 
өмірдің жаршысы.  

Қазіргі тұлғаның сапасы өмір сүрудің жоғары көрсеткіштері-
не жəне қоғамның əлеуметтік денсаулығына тікелей байланыс-
ты. Тұлғаның денелік, психологиялық жəне рухани денсаулығы-
ның жақсы күйі тек қана оның денсаулығының кепілі ғана емес, 
сонымен қатар тұтасымен қоғамның мəдениетінің көрсеткіші. 
Ал, мұндай үйлесімділікті қалыптастыруға əлеуметтанушылар 
ерекше үлес қосады.  
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I БӨЛІМ 

 
ƏЛЕУМЕТТАНУ ПƏНІ ЖƏНЕ ОНЫҢ ЗЕРТТЕУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қоғамдық өмірдің жаңаруы жағдайында тереңінен зертте-
уді жəне талдауды талап ететін мəселелердің тұтас жүйесі 
қалыптасты. Осыған байланысты ғылым жəне оқу пəні ретін-
де күрделі əлеуметтік жүйелерді, əлеуметтік институттар-
ды, адамдардың өмірлік мүдделерін, олардың əлеуметтік қаты-
настарын түсінуге мүмкіндік беретін əлеуметтану ғылымы-
ның маңызы орасан зор.  
Əлеуметтану пəні қоғамның əлеуметтік жағдайын теория-

лық тұрғыдан түсінуге, сипаттауға жəне жүйелеуге, тəжіри-
белік тұрғыдан деректер жинауға мүмкіндік береді. Бұл пəнді 
ойдағыдай игеру үшін философия, психология, саясаттану, дін-
тану сияқты пəндерден алған білім ерекше қажет жəне маңызды. 
Қазіргі уақытта экономистермен, заңгерлермен жəне психо-

логтармен қатар əлеуметтанушыларға деген қажеттілік жыл 
сайын өсіп келеді.  
Əлеуметтанушылар - қоғамның əлеуметтік ауруларының 

диагнозын қоюшы, оның шешу жолдарын ұсынушы.  
 

1. Əлеуметтану ғылымы туралы жалпы түсінік 
 

1. Əлеуметтанудың объектісі мен пəні, міндеттері, атқаратын қызметі 
жəне əдістері 

2. Əлеуметтік заңдар жəне заңдылықтар 
3. Əлеуметтанудың қоғамдық ғылымдар жүйесінде алатын орны 
4. Қоғам əлеуметтік жүйе ретінде 
 
1. Əлеуметтану латынның «societas» - қоғам, « Logos» - ілім 

деген сөздерінен алынған. Əлеуметтану қоғам туралы ғылым. 
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Əлеуметтану деген терминді ғылыми танымға өткен ғасырдың 
30-жылдары француз ғалымы Огюст Конт енгізді. Оның көзқа-
расы бойынша қоғамға қатысты мəселелердің барлығы да əлеу-
меттанумен тікелей байланысты. Огюст Конт «позитивизм» де-
ген атаумен ерекшеленетін ғылыми білімдер жүйесін құрды. По-
зитивті философия өз алдына дербес жеке ғылымдардың шешім-
дерін жинақтау қызметін атқарды. О.Конт əлеуметтанудың рө-
лін қоғамдық өмірдегі деректерді бақылау, бейнелеу жəне жүйе-
ге келтірумен шектеп, оларды философиялық тұрғыдан негіз-
деуді жоққа шығарды. Əлеуметтану ғылымын тар мағынада тү-
сіндіруге тырысқан əлеуметтанушылардың бірі француз социо-
логы Эмиль Дюркгейм еді. Ол əлеуметтану ғылымын қоғамтану 
ғылымының мазмұнына толығымен сəйкес келетін ғылымнан 
қоғамдық өмірдегі əлеуметтік құбылыстарды, əлеуметтік қаты-
настарды оқытатын пəнге айналдырды. 

ХIX ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде қоғамдық 
ғылыми зерттеулерде экономикалық, демографиялық, құқықтық 
аспектілермен қатар əлеуметтік аспект де бөлініп шықты. Əлеу-
меттану ғылымы қоғамның дамуының əлеуметтік жақтарын осы 
кезеңнен бастап зерттей бастады. 

Əлеуметтану ғылымының негізгі объектісі – қоғам. Бұл ғы-
лымының ерекшелігін түсіндіру үшін қоғам деген ұғымды бөліп 
алып қарастыру жеткіліксіз. Өйткені қоғам көптеген ғылымдар-
дың объектісі болып табылады. Əлеуметтанудың таным объекті-
сі - əлеуметтік атауы арқылы көрінетін бүкіл байланыстар мен 
қарым-қатынастардың жүйесі. Бұл байланыстар мен қарым-қа-
тынастар əрбір əлеуметтік нысанда ерекше түрде жүзеге асыры-
латын болғандықтан, əлеуметтанулық танымның объектісін 
əлеуметтік жүйе, - деп те айтуға болады. Əлеуметтік қауымдас-
тықтардың қалыптасу жəне даму заңдылықтары туралы өз ал-
дына дербес ғылым ретінде əлеуметтану əлеуметтік саясат пен 
əлеуметтік сфера теорияларын қамтиды. 

Əлеуметтану ғылымының міндеті – əлеуметтік жүйелерді 
топтастыру, типтестіру, əрбір топтастырылған объектідегі бай-
ланыстар мен қатынастарды заңдылықтар деңгейінде зерттеу 
жəне бұл заңдылықтардың түрлі əлеуметтік жүйелерде қалай 
жүзеге асатындығы туралы ғылыми білімдер жинақтап, мақсат-
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ты түрде басшылық жасауда пайдалану. Осылайша, əлеуметтік 
таным объектісінің ерекшеліктерін ашып көрсетуде əлеуметтік, 
əлеуметтік байланыстар мен қатынастар жəне оларды ұйымдас-
тыру тəсілдері басты рөл атқаратын болса, онда əлеуметтік заң-
дылықтар арқылы əлеуметтану ғылымының зерттеу пəнінің 
ерекшеліктерін анықтауға болады.  

Əлеуметтану – белгілі бір əлеуметтік жүйелердің тарихи түр-
де дамуы мен қалыптасуының жалпы жəне арнайы заңдары мен 
заңдылықтары жəне бұл заңдар мен заңдылықтардың жеке адам-
дардың, əлеуметтік топтардың, таптардың, халықтардың іс-əре-
кеттерінде жүзеге асуының түрлері мен əдістері туралы ғылым. 
Қандай ғылымның болмасын объектісі мен зерттеу пəнінің ерек-
шеліктері оның негізгі ұғымдарының (категорияларының) ерек-
шеліктерін айқындайды.  

Əлеуметтану ғылымы үшін «əлеуметтік» жəне «əлеуметтік 
қатынас» ұғымдарының маңызы зор. Қоғамға жəне қоғамдағы 
процестер мен қатынастарға талдау жасау барысында К.Маркс 
пен Ф.Энгельс ғылыми еңбектерінде «қоғамдық» жəне «əлеу-
меттік» деген екі ұғымды қолданды. «Қоғамдық» жəне «қоғам-
дық қатынастар» К.Маркс пен Ф.Энгельстің көзқарасы бойынша 
бүкіл қоғам туралы жəне оның барлық жақтарының (экономика-
лық, саяси, идеологиялық) өзара əрекеттері туралы айтқан кезде 
пайдаланылады. Ал адамдардың бір-біріне деген қарым-қаты-
настын, олардың өмір сүру жағдайларын, қоғамда атқаратын 
рөлдерін зерттеу барысында «əлеуметтік» ұғымына ерекше мəн 
беріледі. «Əлеуметтік қатынас» жеке адамның əлеуметтік топ-
тар жəне басқа əлеуметтік ұйымдар мен институттар арқылы қо-
ғаммен байланысын сипаттайды.  

 Алайда əлеуметтік қарым-қатынастарды қоғамдық қатынас-
тардың жиынтығы деп түсінбеу керек. Əлеуметтік ұғымының 
негізгі маңызды элементтері теңдік, əділеттілік, бостандық 
ұғымдары. 

Əлеуметтану ғылымы үшін əлеуметтік ақпараттарды жинауға 
жəне өңдеуге, социологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға жəне 
жүргізуге қатысты қолданылатын ұғымдар негізгі рөл атқарады. 
Əлеуметтік ақпараттарды жинаудың құралы ретінде бақылау, 
сұрау, құжаттарды талдау сияқты əдістерді пайдалануға болады. 
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Алынатын ақпараттардың көптігіне байланысты өңдеудің ста-
тистикалық əдістері де маңызды. Əлеуметтанудың əдістерінің 
басты ерекшелігі нақты ситуацияны нақты əлеуметтанулық əдістер-
дің көмегімен социологиялық тұрғыдан зерттеу болып табылады.  

Əлеуметтік құбылыс əрқилы жəне өзіндік ерекшеліктерге 
ие. Əлеуметтік құбылыстар адамдар əрекетімен, қарым-қатына-
сымен, олардың өмірлік мəселелерімен тығыз байланысты. 

Ірі əлеуметтік процестерді, үлкен əлеуметтік топтарды жəне 
жүйелерді талдап зерттеуге бағытталған зерттеушілік бағыт 
əлеуметтануда макроəлеуметтанулық деген атауға ие. Макро-
əлеуметтану əлеуметтік процестерді жəне қоғамдық өмірді тұтас 
құбылыс ретінде қарауға көп көңіл бөледі. Батыс əлеуметта-
нуында макроəлеуметтанулық бағыт эмпирикалық жолмен 
алынбайтын ірі ғаламдық құрылымдардың жасалуымен түсінді-
ріледі (П.Сорокин, Т.Парсонс). 

Кіші əлеуметтік жүйелердегі əлеуметтік құбылыстар мен 
процестерді зерттеуге микроəлеуметтану мəн береді. Микро-
əлеуметтану бөлініп алынған оқиғаларды эмпирикалық сипат-
таумен шектеліп, олардың макро дəрежедегі процестермен бай-
ланысын зерттеуден алшақтайтын бағыт. Микроəлеуметтану 
өзінің назарын кіші топтардағы жеке адамдар арасындағы қа-
рым-қатынастарды зерттеуге аударады. Əдетте, əлеуметтік пси-
хологиялық əдістерді көбінесе, социометриямен теңдестіріп қа-
райды. Алайда, микроəлеуметтануда жеке адамдар қарым-қаты-
настарын оқытудың басқа да əдістері кеңінен қолданылады.  

Жалпы алғанда əлеуметтанудың құрылымы: 
-  ғылымның əдіснамалық жəне теориялық негіздері; 
-  өз алдына дербес əлеуметтанулық теориялардың негізінде 

қалыптасатын, əлеуметтіктің нақты күйіне қатысты арнайы бі-
лімдер; 

-  білімнің əлеуметтік инженерлік саласы; 
-  əлеуметтанулық зерттеулер теориясы; 
-  əлеуметтанулық зерттеу əдістері, əлеуметтік ақпараттарды 

өңдеу, талдау жəне толықтыру əдістері, қолданбалы əлеуметта-
нудың тəжірибелік жəне басқа да ұсыныстарды жасау əдістері; 
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-  əлеуметтік дамуды қамтамасыз ететін қызметтердің жұмыс-
тарын ұйымдастыру жəне жетілдіруге қатысты білімдер жүйесін 
қамтитын элементтерден тұрады. 

Қоғамдық өмірді тереңінен, жан-жақты зерттей отырып, 
əлеуметтану, біріншіден, əлеуметтік мəселелер жөнінде терең 
білім жинақтауға, əлеуметтік мəселелердің даму барысын сипат-
тауға, əлеуметтанулық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістерін 
жасауға; екіншіден, əлеуметтік болмысты өзгертуге байланысы 
бар мəселелерді зерттеуге жəне əлеуметтік процестерге жоспар-
лы, мақсатты түрде əсер етудің жолдарына жəне əдістеріне тал-
дау жасауға көңіл бөледі. 

Теориялық жəне қолданбалы əлеуметтануды зерттеу объекті-
сі мен əдістеріне емес алдарына қойған мақсаттарына (ғылыми-
танымдық немесе тəжірибелік) байланысты ажыратуға болады. 
Қолданбалы əлеуметтану қоғамның алдына қойған мақсаттарын 
жүзег асыруда теориялық əлеуметтану арқылы танылған заңдар 
мен заңдылықтарды қолданудың жолдары мен тəсілдерін бас-
шылыққа алады. Əлеуметтік дамуды, əлеуметтік қарым-қаты-
настарды, əлеуметтік басқаруды жетілдіру қолданбалы əлеумет-
танудың негізгі мəселесі болып табылады.  

Əлеуметтанулық білімді бағытына қарай теориялық жəне 
қолданбалы түрге бөлу шартты түрде ғана, өйткені қайсысы 
болса да ғылыми жəне тəжірибелік міндеттерді жүзеге асыруға 
белгілі бір деңгейде үлес қосып отырады.  

Қоғамның əлеуметтік жағынан даму болашағын жəне заңды-
лықтарын ашып көрсетуде əлеуметтанулық теориялар маңызды 
рөл атқарады. Олар қазіргі заманымыздың маңызды мəселелері-
не қатысты ғылыми жауаптар беріп, қоғамның əлеуметтік жақ-
тарының жақсаруының жолдары мен əдістерін көрсетеді. Қоғам-
дық өмірдегі жеке əлеуметтік құбылыстар мен жағдайлар тура-
лы ақпараттар жинауда көптеген салалық əлеуметтану теорияла-
рының да маңызы ерекше.  

Эмпирикалық социологиялық зерттеулер əлеуметтанулық 
теориялармен тығыз байланыста болып, қоғамның даму заңды-
лықтарын ғылыми түрде танып білуге үлес қосады. Олар қоғам 
өмірінің əрбір жеке салаларында болып жатқан өзгерістерді ба-
қылау арқылы жаңа деректерді жинақтап, қоршаған орта туралы 
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тəжірибеге негізделген жаңа білімдердің көбеюіне алып келеді. 
Өте ірі көлемдегі əлеуметтік құбылыстармен жəне өзгерістермен 
тікелей байланысы жоқ тар профильге негізделген эмпирикалық 
зерттеулер де, объективті əлеуметтік ақпараттарды жинақтай 
отырып, жаңа білімдердің көбеюіне жағдай жасайды. Əдетте, 
бұл ақпараттар объективті жəне субъективті көрсеткіштер арқы-
лы көрінеді. Объективті көрсеткіштер ресми статистикада беріл-
ген көрсеткіштерді толықтырып, дəлелдеп тұрады. Ал субъек-
тивтік көрсеткіштер түрлі əлеуметтік топтардың іс-əрекеттерінің 
мақсатынан, жай-күйінен хабар береді. Мұндай зерттеулердің 
танымдық маңызына келер болсақ, олар қоғам өміріндегі адам-
дық фактордың атқаратын рөліне үлкен баға бере отырып, əлеумет-
тік жағдайлардың субъективті жақтарына басты назар аударады. 

Гуманитарлық білімнің əрбір саласының маңызды қызметі 
гносеологиялық жəне əлеуметтік болып табылады. Біріншісі, 
əлеуметтік өмірдің əрбір жақтарын толық жəне жан-жақты та-
нып білу, екіншісі, оларды жетілдірудің жолдарын мен тəсілде-
рін ашып көрсету.  

Əлеуметтану ғылымының атқаратын қызметтері: 
Танымдық – əлеуметтік дамудың заңдылықтарын, түрлі 

əлеуметтік құбылыстар мен процестердің өзгеру бағытын зерт-
теп, оқытумен тығыз байланысты.  

 Практикалық – басқару ісін жақсартуда, түрлі əлеуметтік 
мəселелерді шешуде практикалық, нақты шаралар мен ұсыныс-
тар енгізу.  

Сынамалы – бұл қызметті жүзеге асыру арқылы социологтар 
шындыққа дифференциялық тұрғыдан келеді. Бір жағынан, қа-
жетті жағдайларды сақтап, дамытуда, екінші жағынан қоршаған 
шындықтың түпкілікті өзгертуге болатын жақтарын көрсетуде 
маңызды рөл атқарады. Əлеуметтанудың сынамалы қызметі 
əлемді тұлғаның мүддесі тұрғысынан танып, бағалау арқылы 
жүзеге асырылады.  

Болжау – қоғамның əрбір əлеуметтік бөлімінің дамуының 
ғылыми негізделген перспективасын қалыптастыруда жағдай-
лардың жасалуына жəне жүзеге асырылуына мүмкіндік береді. 

Əлеуметтік жобалау – əрбір əлеуметтік ұйымның өзін-өзі 
жетілдіруіне ғылыми нұсқаулар алуына мүмкіндік береді. Əлеу-
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меттік жобалау барысында қалыптасудың тиімді өлшемдеріне 
негізделген ұйымның нақты үлгісі жасалынады.  

Ұйымдастыру-технологиялық – əлеуметтанудың əлеумет-
тік-жобалау қызметінің жалғасы, - деп те айтуға болады, өйткені 
жобасыз, əлеуметтік нəтижесіз, оған қол жеткізуге мүмкіндік бе-
ретін құралдар жүйесі мен іс-əрекеттер ретін жасау мүмкін емес. 

Басқару – əлеуметтанудың негізгі қызметі. Əлеуметтанудың 
ғылыми нəтижелері - нұсқаулары, ұсыныстары, методикалары, 
субъектінің түрлі сипаттамаларына беретін бағалары басқару 
шешімдерін қабылдауда негізгі рөл атқарады. Əлеуметтік жос-
парлау жəне онымен байланысты əлеуметтік көрсеткіштер мен 
нормативтерді жасау əлеуметтанудың басқару қызметінің ма-
ңызды көрінісі болып табылады.  

Идеологиялық – қоғамның дамуының болашақтағы жəне жа-
қын арадағы мақсаттарын анықтау жəне тарихи тұрғыда болып 
жатқан өзгерістерді бақылау; басқа концепциялармен ғылыми 
жəне саяси түрде талқылауға қатысу; халық арасында ғылыми 
идеологияны тарату; өз ісін жетік білетін мамандарды дайын-
дап, оларға ғылыми идеологияны жан-жақты меңгерту.  

Əлеуметтік-мəдени жүйелерді, əлеуметтік құрылымды, əлеу-
меттік институттарды зерттеу үшін салыстырмалы-тарихи, гене-
тикалық, салыстырмалы-топтастыру, типтестіру əдістері қолда-
нылады. Түрлі топтар мен əлеуметтік жіктердің қоғамдық пікір-
лерін, қоғамдық саналарын, қажеттіліктерін зерттеу үшін құжат-
тарды талдау, анкеталық сұрау, сұхбат алу, бақылау жүргізу 
əдістері де тиімді. Кіші топтардағы адамдардың қарым-қаты-
настарын, қоғамдық құбылыстарға көзқарастарын, мұқтаждарын 
зерттеу үшін социометриялық, өмірбаяндық əдістер пайдаланы-
лады. Статистикалық əдістерді қолдану, факторлық талдау, ла-
тентті-құрылымдық талдау, корреляциялық талдау, шкалаларды 
құру жəне оларға талдау жасау да əлеуметтанудың ғылым ретін-
дегі басты ерекшелігі.  

2. Əлеуметтік заң – əлеуметтік құбылыстар мен процестер-
дің ең алдымен, адамдар қызметі мен олардың іс-əрекеттерінің 
қажетті маңызды байланыстары. Əлеуметтік заңдар түрлі жеке 
адамдар мен көпшіліктің іс-əрекеттерінде көріне отырып, олар-
дың арасындағы қатынастарды анықтайды. Бұл қатынастарға 
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халықтар, ұлттар, таптар, əлеуметтік-демографиялық, əлеумет-
тік-кəсіби топтар, қала мен ауыл, қоғам мен əлеуметтік ұйым-
дар, қоғам мен еңбек ұжымдары, қоғам мен отбасы, қоғам мен 
тұлға арасындағы қатынастар жатады.  

Заң деп, əдетте жалпылық, қажеттілік жəне қайталанып оты-
рушылық сипатына ие маңызды байланыстар мен қатынастарды 
айтады. 

Əлеуметтік заңдар мен заңдылықтарды зерттеу дегеніміз 
əлеуметтік сферадағы түрлі элементтер арасындағы қажетті, ма-
ңызды байланыстарды табу. Заңдар өздерінің əсер ету уақыты 
бойынша ажыратылады. 

Жалпы заңдар барлық қоғамдық жүйелерде, мысалы, атап 
айтқанда, тауар ақша қатынастары жүйесінде қолданылады. 

Арнайы заңдар бір немесе бірнеше қоғамдық жүйелерде жү-
зеге асырылады. Мысалы: капиталдың алғашқы жинақталуы. 

Əлеуметтік заңдар өздерінің жалпыға ортақтық дəрежесіне 
қарай ажыратылады. Əлеуметтік сфераның дамуын тұтасымен 
сипаттайтын, əлеуметтік сфераның жеке элементтерінің дамуын 
анықтайтын да заңдар (топтар, таптар, ұлттар жəне т.б. дамуын 
сипаттайтын) бар. 

Көріну түрі жағынан əлеуметтік заңдар: динамикалық жəне 
статикалық заңдар болып бөлінеді. 

Динамикалық заңдар əлеуметтік өзгерістердің бағытын, се-
бебін жəне түрлерін анықтап, белгілі бір жағдайда оқиғалардың 
арасындағы дəл жəне жүйелі байланыстарды белгілейді. 

Статикалық заңдар əлеуметтік ортадағы құбылыстар мен 
процестер арасындағы байланыстардың дəл, тұжырымды түрде 
емес белгілі бір дəрежеде ғана мүмкін болатындығын көрсетеді.  

Динамикалық заңдар: 1) себепті; 2) функционалдық болып 
екіге бөлінеді.  

Себепті динамикалық заңдар əлеуметтік құбылыстардың да-
муындағы қатал себепті байланыстарды белгілейді. Мысалы: 
Əлеуметтік жүйелердің бір түрінен екіншісіне өту барысындағы 
өндіріс тəсілінің атқаратын рөлі. Функционалдық динамикалық 
заңдар əлеуметтік құбылыстар арасындағы тəжірибе жүзінде 
бақылауға алынған жəне қатал түрде қайталанып отыратын екі 
жақты бағыныңқылықты анықтайды. 
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Статикалық заңдардың бір түрі даму заңдары. Мысалы: ха-
лықтың материалдық жəне мəдени қажеттіліктерін өте жоғары 
дəрежеде қанағаттандыру мəселесі. 

Статикалық заңдардың ендігі бір түрі қалыптасу заңдары. 
Мысалы: отбасында рөлдердің бөлініп қойылуы. 

Қоғамдық ғылымдар жүйесінде əлеуметтану ғылымы ерекше 
орынға ие болады. 

•  əлеуметтану қоғам туралы, оның құбылыстары мен процес-
тері туралы ғылым; 

•  əлеуметтану басқа қоғамдық ғылымдар үшін теориялық 
жəне əдіснамалық рөл атқаратын қоғам туралы жалпы əлеумет-
танулық теорияны қамтиды; 

•  қоғам мен адамдардың өмір сүруінің түрлі жақтарын зерт-
тейтін барлық қоғамдық ғылымдардың өздерінің əлеуметтік ас-
пектілері бар; 

•  адамды жəне оның іс-əрекетін оқытудың техникасы мен 
əдістемесі əлеуметтану арқылы жасалынып, басқа да қоғамдық 
ғылымдар үшін өте қажетті болып табылады. Əлеуметтану мен 
басқа да қоғамдық ғылымдардың бірігуі арқылы əлеуметтік-эко-
номикалық, əлеуметтік-саяси, əлеуметтік-демографиялық зерт-
теулер жүргізіледі. 

Əлеуметтану өзінің құрамына қоғамдық ғылымдардың зерт-
теу объектісі болып табылатын қоғамдық өмірдегі түрлі құбы-
лыстар мен процестердің жалпы теориясын, сонымен қатар түр-
лі объектілердің (білім беру əлеуметтануы, еңбек əлеуметтануы, 
денсаулық сақтау əлеуметтануы т.б.) əлеуметтік теорияларын 
қамтиды  

3. Қоғамдық ғылымдар жүйесінде əлеуметтанудың жеке емес 
жалпы орынға ие болуы оның философиялық ғылымға айна-
луын білдірмейді. Əлеуметтану басқа ғылымдарға қоғам жəне 
оның құрылымы туралы ғылыми дəлелденген теорияны беріп, 
қоғамның түрлі жақтарының өзара əсерінің заңдары мен заңды-
лықтарын түсіндіреді. Қоғамдық ғылымдар арасында əлеуметта-
нумен өте тығыз байланысты пəндердің қатарына тарихты жат-
қызуға болады. Тарих та, əлеуметтану де өз зерттеулерінің 
объектісі мен пəні ретінде қоғамды жəне оның заңдылықтарын 
қамтиды. Егер тарих өткенді қайта жаңғыртатын болса, əлеумет-
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тану қазіргі уақытқа басты назар аударады. Əлеуметтану ғылы-
мы үшін əдіснамалық рөл атқаратын философия ғылымы адам-
ның қоғамда өмір сүруінің мəні мен мазмұнының теориялық сұ-
рақтарын, қоғам табиғаты мен адам табиғатының өзара байла-
ныстылығы мəселелерін қарастырады. Ал əлеуметтану ғылымы 
адамның қоғамда алатын орнын, өмірлік ортаның оның қалып-
тасуына əсерін, өмірлік қажеттіліктердің басты сипаттамаларын, 
əлеуметтік жағдайдын адамның қалыптасуына тигізетін жан-
жақты əсерін, адамдармен қарым-қатынастың əлеуметтік аспек-
тілерін зерттейді. Психология ғылымы адамның дербес психоло-
гиялық сипаттамаларына басты назар аударатын болса, онда 
əлеуметтану ғылымы осы дербес психологиялық сипаттамалар-
дың əлеуметтік тұрғыдан қалыптасу негіздеріне талдау жүргізе-
ді. Саясаттану ғылымы мемлекеттің қоғамға əсерін зерттесе, он-
да саяси əлеуметтану қоғамның мемлекетке əсеріне талдау жүр-
гізеді. Егер де экономикалық ғылым экономикалық өзгермелі-
лердің бір-біріне əсерін зерттейтін болса, онда экономикалық 
əлеуметтану экономикалық өзгермелілердің əлеуметтік өзгерме-
лілерге əсерін зерттейді.  

4. Əлеуметтік процестерді жəне құбылыстарды оқыту бары-
сында əлеуметтану оларды белгілі бір ішкі құрылымы бар жүйе-
лер ретінде қарастырады. Өте күрделі əлеуметтік жүйеге қоғам-
ды жатқызуға болады. Қоғамдағы əрбір əлеуметтік топ, əлеумет-
тік қауымдастықтар күрделі жүйелер болып табылады.  

Əлеуметтанулық теория бүкіл қоғамдық жүйені: 1) социетал-
дық; 2) əлеуметтік сияқты екі деңгейде қарастырады. Социетал-
дық жүйе – бұл қоғамның экономикалық, саяси, əлеуметтік, 
идеологиялық жүйелік бөліктері. Олар иерархиялық деңгейде 
қалыптасады. Социеталдық жүйеде экономикалық жүйелік бө-
лік негізгі орынға ие болады. Егер осы жүйелік бөліктерді рет-
ретімен себеп-салдарлы байланысуы арқылы қоятын болса, онда 
олар экономикалық, əлеуметтік, саяси, идеологиялық болып ор-
наласады. Əлеуметтанулық теория қоғамды өзінің заңдары ар-
қылы қалыптасып, дамитын жанды əлеуметтік организм ретінде 
қарайды. 

Əлеуметтік жүйе - өзара байланыстар мен қарым-қатынастар-
да болатын, біртұтастықты құрайтын, сыртқы жағдайлармен өз-
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ара əсерлесіп, өзінің құрылымын өзгерте алатын, белгілі сапа-
лық ерекшеліктерге ие элементтердің жиынтығынан тұратын құ-
былыстар мен процестер.  

Қоғамның əлеуметтік құрылымы деп, əдетте əлеуметтік жү-
йедегі элементтердің тұрақты түрде байланысуын айтамыз. 
Оның негізгі элементтері - əлеуметтік қауымдастықтар (таптар, 
ұлттар, кəсіби, демографиялық, территориялық топтар). Негізі-
нен алғанда, қоғамның əлеуметтік құрылымының:  

- əлеуметтік-таптық құрылым (таптар, жіктер); 
- əлеуметтік-кəсіби құрылым (кəсіби топтар); 
- əлеуметтік – территориялық құрылым (қала, ауыл тұрғын-

дары, түрлі аймақтар); 
- əлеуметтік - демографиялық ( жас, жыныс ерекшелік топ-

тары) түрлерін бөліп көрсетуге болады. 
Бұлардың əрқайсысы өз кезегінде ішкі байланыстардан құра-

латын күрделі құбылыстар. Əрбір жүйенің негізгі ерекшеліктері 
оның элементтерінің тұтастығы жəне өзара байланыстылығы. 
Əлеуметтік жүйелер күрделі иерархияға ие. Ең үлкен жүйе – қо-
ғам. Оның негізгі жүйелік бөліктері экономикалық, əлеуметтік, 
саяси, идеологиялық сфералар. Басқа да жүйелік бөліктерге тап-
тар, этникалық, демографиялық, территориялық, кəсіби топтар, 
отбасы, жеке тұлға т.б. жатады. Əрбір айтылған жүйелердің өз 
жүйелік бөліктері бар. Жеке тұлға өзі элементі болып есептелі-
нетін əлеуметтік жүйенің заңына бағынады. Осы жүйенің талап-
тары мен құндылықтарын қабылдап, əлеуметтенеді. Əлеуметтік 
жүйелерді топтастырудың негізіне олардың əлеуметтік байланы-
су түрлері кіреді. Бұл жағдайда əлеуметтік топтар, əлеуметтік 
институттар, əлеуметтік бақылау жүйелері, əлеуметтік ұйымдар 
бөлініп шығады. Əлеуметтік жүйелерді мұндай түрлерге бөлу 
шартты түрде ғана. Мысалы, отбасы бір уақытта əрі əлеуметтік 
топ, əрі əлеуметтік институт, əрі əлеуметтік бақылау жүйесі, əрі 
əлеуметтік ұйым ретінде қарастырылады.  

 
Тексеру сұрақтары 

 
1. Əлеуметтік құбылыстар дегеніміз не? Олардың табиғи құбылыстардан 

ерекшелігі неде?  
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2. Əлеуметтанудағы позитивистік бағыттың өкілдері кімдер? Позитивтік 
əлеуметтанудың басты тұжырымдары қандай? 

3. Əлеуметтанудың болжаулық қызметінің ерекшелігі неде? Əлеуметтік құбы-
лыстардың дамуын болжаудың мақсаты қандай?  

4. Қоғамның əлеуметтік құрылымының негізгі элементтері қандай? Олар-
ды атап, əрқайсысына сипаттама беріңіз. 

5. Теориялық жəне эмпирикалық əлеуметтанудың зерттеу аспектілерінің 
ерекшелігі қалай көрінеді? 

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
1. Əлеуметтануды оқытудың мақсаты неде? Осы сұраққа қатысты өз 

ойыңды жазбаша түрде дайында.  
2.  Мына тест сұрақтарының дұрыс варианттары қайсы? 
1.  Əлеуметтанулық танымның объектісі болып есептеледі: 
А)  қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланыстардың жиынтығы 
Ə)  əлеуметтік деп аталатын байланыс пен қатынастардың, қасиеттердің 

жиынтығы 
Б)  индустриялыққа дейінгі қарапайым, жергіліктендірілген мəдениет пен 

қоғам 
В)  жеке адамның əлеуметтік əрекеттестік негізінде қалыптасатын ойлары, 

сезімдері жəне мінез-құлқы 
Г)  қоғам мен табиғат дамуының неғұрлым жалпы заңдары 
2.  Əлеуметтанудың зерттеу пəні болып табылады: 
А)  материалдық игіліктерді өндіру, тұтыну, бөлу жəне айырбастау процесі 
Ə)  тұлғаның мінез-құлқының түрлі типтері мен түрлері, жеке адамның 

психологиясына, мінез-құлқына əсер ету 
Б)  жеке əлеуметтік топтар мен қоғамдардың пайда болу жəне түрлі уақыт-

тар аралығында өзгеріске ұшырау процесі 
В)  қоғамның əлеуметтік құрылымы, оның элементтері жəне өмір сүру жағ-

дайлары, сонымен қатар берілген құрылымда болып жатқан əлеуметтік про-
цестер. 

Г)  түрлі қоғамдық топтар арасында биліктің бөлінуімен, мемлекет инсти-
тутының қалыптасуымен жəне басқарумен байланысты қоғамдық процестер 

3.  Əлеуметтанудың институционализациясы дегеніміз не? 
A)  əлеуметтанудың ғылым ретіде танылуы 
Ə)  жеке адамды топпен теңдестіре қарау 
Б)  жеке адамның əлеуметтену процесі 
В)  зерттеуге қатысатын топтарды таңдау процесі 
Г)  əлеуметтанудың басқа қоғамдық ғылымдар жүйесінде алатын орны 
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2. Əлеуметтану ғылымының тарихи даму кезеңдері 
 

1.  Əлеуметтану ғылымының тарихи даму кезеңдері (классикалық, клас-
сикалық емес жəне постклассикалық кезең)  

2. Қазақ ойшылдарының əлеуметтік көзқарастарының қалыптасу ерек-
шеліктері 

 
1. Ғылымның дамуының алғашқы классикалық кезеңі хроно-

логиялық тұрғыдан қарағанда (XVII ғасырдан бастап XIX аяқ 
жағына дейін) ең ұзақ уақыт аралығын қамтиды.  

Классикалық емес кезең (XIX ғасырдың аяғынан XX ғасыр-
дың алғашқы жартысы) өте аз уақытты қамтиды.  

Постклассикалық кезең XX ғасырдың ортасынан бастап қа-
зіргі кезеңге дейін созылады. 

 
Классикалық кезең 

 
Классикалық кезеңнің идеалы - адамның қатысуымен бола-

тын субъективтілікті болдырмауға бағытталған тəжірибе жүзін-
де алынған білім. Классикалық ғылымда тəжірибемен байланы-
сы жоқ гипотетивтік сипатқа ие білімнің ғылымға еш қатысы 
жоқ, - деп есептелінді. Субъектінің танымдық əрекетіне бірқатар 
шектеулер қоя отырып, таным объектісінің оны танушы субъек-
тіге тəуелсіз өмір сүретіндігіне мəн берілді. Яғни субъектінің 
белсенді танымдық əрекеті қоршаған шындықты дұрыс қабыл-
дамауға алып келеді, – деп есептелінді.  

Классикалық кезеңнің ең алғашқы қарлығашы француз əлеу-
меттанушысы Огюст Конт (1798-1857) болатын. Ол «Адамзат-
тың позитивті діні» негізінде теократиялық утопияны ұсынушы, 
позитивті мектептің негізін салушы жəне əлеуметтік реформа-
тор əрі социология терминін ғылымға ең алғаш енгізуші. «Əлеу-
меттік физика» идеясы XVII пайда болған еді. Огюст Контқа де-
йін ешкімде бұл идеяны жүйелі, дəлелді түрде дамыта алмаған-
ды. Конттың түсіндіруі бойынша, «əлеуметтік физика» немесе 
«социология» қоғамдық құбылыстарды физикалық құбылыстар-
ға теңестіруді білдірмейді. Конт ғылыми білімдердің ерекше эн-
циклопедиясын – «позитивті синтезін» жасайды. Бұл ғылыми бі-
лімдер жүйесін иерархия бойынша қарапайымнан күрделі түрге 
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қарай, төменнен жоғары қарай, жалпыдан арнайы түрге қарай 
орналастырады. Білімнің дамуындағы əрбір келесі саты өзінің 
алдындағы сатыны алғы шарт ретінде пайдаланып, онымен са-
лыстырғанда жоғары дəрежеде болады. Алайда бұл алдыңғы са-
ты жоғары дəрежелі сатының ерекше мағынасын ашуға, түсінді-
руге жеткіліксіз. Негізгі ғылымдар иерархиясына математика, 
астрономия, физика, химия, биология, əлеуметтану кіреді.  

Қоғамдық өмірге əлеуметтанулық тұрғыдан келудің ерекше-
лігі Конттың көзқарасы бойынша, қоғамдық құбылыстардың 
заңдылықтарын философиялық ойлаудың көмегімен түсіндіруде 
емес. Ол əлеуметтануды теорияшылдықтан тыс практикалық ғы-
лымға айналдыру мақсатын қойды. 

 Конт «жүйе» ұғымын эволюция идеясымен байланыстыра-
ды. Ол əлеуметтік жəне интеллектуалдық «қос эволюцияның 
теориялық заңын» қатарынан аштым, - деп есептеді. Бұл жерде 
Конт тарихи дамудың «үш сатысының заңы» туралы айтады. 
Бұл заң бойынша, адамның ақыл-ойы бірін-бірі ауыстырып ке-
летін үш сатыдан, яғни: а) теологиялық; ə) метафизикалық (абс-
тракциялардың басымдығы); б) позитивті (қоршаған шындық-
тың дəл дұрыс бағасын беруге негізделген) сатыдан тұрады. 
Осы үш сатының əрқайсысы бүкіл əлеуметтік құрылымның негі-
зін қалап, қоғамдық өмірдің барлық жақтарына əсерін тигізеді. 
Ойлаудың теологиялық кезеңі əскери-əкімгершілік режимге 
алып келеді. Теологиялық жағдайдың беріктігіне қарамастан 
əлеуметтік прогресс, адамның ой-өрісінің кеңеюі технологиялық 
жетістіктермен қатар жүре отырып, теологиялық кезеңнің ірге-
сін шайқалта бастайды. Діни сенімдердің күйреуімен бірге əлеу-
меттік байланыстардың ыдырауы да күшейе түседі. Осы уақыт-
та метафизикалық кезең басталады. Бұл кезеңнің ерекшелігі 
«қиратушылық көзқарастардың үстем болуы», өйткені метафи-
зикалық ақылдың абстракциялары тарихи қалыптасқан шын-
дыққа қарама-қарсы тұрып, қалыптасқан əлеуметтік тəртіптерге 
наразылық білдіреді. Позитивті кезең - ғылым мен білімнің даму 
кезеңі. Осы кезеңнің басты буыны əлеуметтану ғылымының да-
муы. XX ғасырдың 40-жылдарының ортасында Конттың көзқа-
расында үлкен өзгерістер басталды. Ол субъективтік əдістердің 
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көмегімен əлеуметтануды кеңейтіп жəне де оны қоғамды өзгертуге 
бағытталған практикалық ғылымға айналдыруды жүзеге асырды.  

Конттың айтуы бойынша, өз алдына алынған жеке адам  
- зоологиялық түр. Оның шын мəні адамзат арқылы ғана ашыла-
ды. Оның «Позитивті саясат жүйесі» немесе «Əлеуметтану тура-
лы трактаты» көпшілікті таңдандырып, əрі қынжылдырып 
Конттың ізін жалғастырушылардың арасында жікке бөлінуші-
лікті қалыптастырды. Конттың позитивті дінді қалыптастыруға 
əрекет жасауы оның əлеуметтік қайта құруды жүзеге асыру үшін 
шын көмек беруші күштерді таба алмай ағартушылық қиялының 
жүзеге аспағандығын көрсетеді. Конттың айтуы бойынша, «ғы-
лымдар жүйесінің» жетілдірілген мазмұны да шын өмірді өзгер-
туге қабілетті емес. Өйткені халық тек қана ғалымдардан тұр-
майды. Тіпті ғалымдардың өздері де кей жағдайда ауызбіршілік-
ке келе алмайды. Сондықтан да жаңа қоғамның рухани сүйеніші 
болып табылатын «екінші теологиялық синтез» қажет. Əлеумет-
тік ойлардың одан арғы эволюциясы Конттың бұл көзқарасы-
ның кенеттен болған іс емес екендігін көрсетеді. Оның «екінші 
əлеуметтануы» қазіргі уақытта батыста өте атақты болған «гу-
манистік əлеуметтанудың» бейнесі.  
Эмиль Дюркгейм (1858-1917) - француз əлеуметтанушысы. 

Конттың позитивті дəстүрін əлеуметтануда жалғастыра отырып, 
ол нақты ғылымдардың үлгілерін басшылыққа алып, теориялық 
жағдайлардың эмпирикалық тұрғыдан дəлелдену принциптерін 
атап көрсетті. Əлеуметтанудың жеке өз алдына дербес ғылымға 
айналуына қажетті жалпы жағдай ретінде Дюркгейм оның өзіне 
қатысты əдісінің болуы екендігін айтады. Əлеуметтанудың зерт-
теу пəні бұған дейін ешқандай ғылым айналыспаған ерекше 
шындық. Бұл - əлеуметтік деректер. Оның басты ерекшелігі 
жеке адамға бағынышсыз, объективті түрде өмір сүруі, оған қы-
сым жасау мүмкіндігінің болуы. Яғни əлеуметтік деректер ерік-
сіз көндіретін күшке ие. Осылайша жеке адамдардың қоғамдағы 
мінез-құлқы тəртіпке келтіріледі.  

 Дюркгейм əлеуметтік деректерді: морфологиялық жəне ру-
хани түрлерге бөледі. Морфологиялық деректер халықтың ты-
ғыздығы, адамдар арасындағы қарым-қатынастардың түрлері, 
байланыстардың жиілік деңгейі сияқты жағайлармен анықтала-
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ды. Рухани деректердің негізін құрайтын жалпы сананы қалып-
тастырушы ұжымдық түсінік. Эмиль Дюркгейм ұжымдық тү-
сініктің негізгі түрлерін (дін, мораль, адамгершілік, құқық) зерт-
теуге аса көңіл бөлді. Оның көзқарасы социологизм деген атауға ие 
болған теориялық-əдіснамалық концепциялардың негізінде дамыды.  

Социологизм номинализмге жəне оның негізі болып табыла-
тын индивидуалистік концепцияға қарама-қарсы əлеуметтік 
шындықтың автономдығы жəне ерекшелігі принципін дəлелде-
ді. Осы принципке сүйене отырып, Дюркгейм қоғамды жеке 
адамдардан дене жəне моральдық күші жағынан жоғары тұра-
тын қасиеттермен көрсетіп, соңынан оны құдайға теңестірді. 
Дюркгейм барлық қоғамдық ғылымдардың əлеуметтанудың 
əдістерін қолданулары қажеттігін айтты. Дюркгеймнің концеп-
циясы оның бүкіл шығармашылығының арқауы болған қоғам-
дық ынтымақтастық идеясының қалыптасуына алып келді. 
Оның көзқарасы бойынша, жеке адамдардың жəне олардың қо-
ғамдық қызметінің ұқсас болуына, əрі дамымағандығына байла-
нысты ертеректегі (архаикалық) қоғамдарда ынтымақтастықтың 
механикалық түрі басым болды. Ал ынтымақтастықтың органи-
калық түрі еңбек бөлінісіне негізделген қазіргі қоғамға тəн. 
Адамдар қызметінің жəне оның нəтижелерінің айырбасталуы 
қоғам мүшелерінің бір-біріне бағынышты болуын қажет етеді. 
Дюркгейм ынтымақтастықты жоғары адамгершілік принципі, 
жоғары құндылық ретінде қарастырады. Ол қоғамдық ынтымақ-
тастықтың жаңа органы – кəсіби корпорацияларды құру идея-
сын дамытты. Капталистік қоғамның дағдарыстарын жеңіп, же-
ке адамды жан-жақты дамыту үшін, еңбек пен капитал арасын-
дағы қарым-қатынасты тəртіпке келтіре отырып, кəсіби корпо-
рациялар жаңа талаптарды жасап, оны өмірге енгізуге, өндіріс-
тік қызметтен мəдени жəне адамгершілік қызметке дейін өте үл-
кен көлемдегі қоғамдық қызметтерді орындауға міндетті болды. 
Дюркгеймнің ойынша, осылайша қоғамдағы антогонистік қара-
ма-қайшылықтарды жеңуге болады. Əлеуметтік бірігу (интегра-
ция) ісінде Дюркгейм негізгі рөлді идеалдарға жəне сенімдерге 
(ұжымдық түсінік) аударды. Дюркгейм оларды дін мен мораль-
дың (көп жағдайда оларды тендестіре қарайды) негізгі бөлігі, - 
деп қарастырды. Дəстүрлі діни түсініктерді жаңғырту мақсаты-
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мен Дюркгейм құдайсыз дін концепциясын дамытты. 
Дюркгеймнің көзқарасы бойынша қоғамның қасиетті деп сана-
латын жақтары дінде бейнеленеді. Осыдан барып діннің мəде-
ниетке, жеке адамға, сонымен қатар адамзат ойының басты заң-
дылықтарына тигізетін шексіз əсері туралы айтады. Дінді қоғам 
арқылы бекітілген жəне оның барлық мүшелері үшін міндетті 
бүкіл сенімдер мен əрекеттер жүйесі ретінде түсіне отырып 
оның негізгі міндеттерінің бірі қоғамдық ынтымақтастықты жү-
зеге асыру, - деп есептейді. Дюркгеймнің қоғамдық-саяси көзқа-
расы Францияны моральдық (адамгершілік) жəне əлеуметтік жа-
ғынан қайта өркендетуге бағытталды. Дюркгейм социалистік 
қозғалыстың қоғамдық маңызын мойындады. Алайда, ол 
К.Маркстің ғылыми социализм идеясын қабылдаған жоқ. Оның 
əлеуметтік-саяси бағдарламасында реформалар негізгі орынға 
ие болды. Э.Дюркгейм Францияда қоғамдық ғылымдардың да-
муына ерекше үлес қосты. Қазіргі уақытта ол батыс əлеуметта-
нуының танымал классиктерінің қатарына жатады. Ол құры-
лымдық-функционализм бағытының негізін салушылардың бірі.  
Милль Стюарт (1806-1873) - ағылшын философы, эконо-

мист, əлеуметтанушы, саяси қайраткер, сондай-ақ ол Конттың 
ізін жалғастырушы, ағылшын позитивизмінің негізін салушы. 
Милльдің шығармашылығында логика мен этика мəселелері не-
гізгі орынға ие болады. Милльдің əлеуметтанулық көзқарасы 
оның экономикалық оқуымен қатар «Огюст Конт жəне позити-
визм» жəне XIX ғасырдың бірінші жартысында Англияның қо-
ғамдық өмірінде үстемдік еткен идеяларды жүйеге келтіруге не-
гізделген «Саяси экономика негіздері жəне оның кейбір жақта-
рының қоғамдық философияда қолданылуы» деген монография-
лық еңбектерінде орын алды. Милльдің əлеуметтануының негіз-
гі ерекшелігі индуктивтік логиканы əлеуметтік ғылымдардың 
бірден-бір əдіснамасы, - деп есептеуге негізделген эмпиризм. 
Бұл əдіснама бақыланған іс-əрекеттерді толық көлемде танып-
білуге мүмкіндік бере алмайтын, құбылыстардың шын мəнін 
бейнелемейтін жалпы ережелерге қортындылауға мүмкіндік бе-
реді. Яғни, «шын» индукция негізінде алынған білім барлық уа-
қытта да болжамды білдіреді. «Рух туралы», «Адамдардың таби-
ғаты туралы» позитивті ғылым жасауға əрекет жасаған Милль 
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белгілі бір дəрежеде қоғамдық-тарихи дамудың заңдылықтарын 
жəне адамдардың қызметін, содан соң барып əлеуметтануды ғы-
лым ретінде зерттей бастады. Милль алғаш рет құбылыстарда 
себеп-салдарлы байланыстардың бар немесе жоқ екендігін білу-
ге мүмкіндік беретін логикалық дəлелдеулердің түрлі схемала-
рын жасайды. Бұл логикалық дəлелдеулер қазіргі уақытқа дейін 
əлеуметтік эксперименттерде екі немесе одан да көп топтарды 
салыстыру принциптері арқылы көрінеді. Қоғамның зерттеу 
объектісі ретінде өте күрделілігі, ғылыми-эксперименталдық не-
гіздің шектеулілігі, дамымағандығы Милльді əлеуметтік ғылым-
дарда эксперимент қолдану мүмкіндігінің шектеулілігін мойын-
дауға, содан соң толық жоққа шығаруға алып келді.  
Спенсер Герберт (1820-1903) - ағылшын философы, əлеумет-

танушы-позитивист. Г.Спенсер Конттан кейін əлеуметтанудың 
негізіне эволюция идеясын қойды. Оның басты еңбегі «Əлеу-
меттану негізі» əлеуметтік организмдер мен биологиялық орга-
низмдер арасындағы ұқсастықты көрсетеді.  

Тек қана табиғи, эволюциялық заңға негізделгенде ғана əлеу-
меттану ғылымға айнала алады. «Əлеуметтік тəртіп табиғат заң-
дылығына қатысты емес деген көзқарас сақталынып отырған 
жағдайда əлеуметтануды толық ғылым деп қабылдауға болмай-
ды, - дейді ол (Spencer H.,1891).  

Спенсердің барлық əлеуметтанулық көзқарастарында биоло-
гиялық ұқсастыра қарау негізгі орын алады. 

Органикалық, сонымен бірге əлеуметтік жиынтықтар да 
Спенсердің көзқарасы бойынша көлемдері жағынан болатын 
прогрессивтік өзгерістермен сипатталады. «Қоғам да тірі дене-
лер сияқты, өте кіші көлемнен үлкен көлемге дейін өсіп жетіле-
ді» (Spencer H.,1896).  

Спенсердің көзқарасы бойынша, əлеуметтік организм 3 негіз-
гі жүйеден: 1) тəртіпке келтіретін; 2) өмір сүруге қажетті құрал-
дарды өндіретін; 3) үлестіруші жүйеден тұрады.  

Тəртіпке келтіру жүйесіне талдау жасай отырып, Спенсер өзі-
нің назарын «əлеуметтік бақылау» механизіміне аударады. Сөй-
тіп, саяси басқарудың өзін де осы əлеуметтік бақылаудың бір 
элементі, - деп қарайды. Спенсердің айтуы бойынша, бүкіл əлеу-
меттік бақылау тірілер мен өлгендер алдында қорқудан тұрады. 
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Тірілер алдында қорқуды қолдайтын мемлекет, ал өлгендер ал-
дында қорқуды қолдайтын шіркеу, - деп көрсетеді. Адамдардың 
күнделікті мінез-құлығын əлеуметтік бақылау əдет-ғұрып инс-
титуттары арқылы мемлекет пен шіркеуге қарағанда жоғары дə-
режеде жүзеге асырылады дейді. Яғни, əдет-ғұрып институтта-
ры өз қызметтерін жақсы орындайды. 

Спенсер милитаристік, бюрократиялық мемлекетте болатын 
қауіптер туралы өз көзқарасын білдіреді. Халықтар арасындағы 
соғыстарға тиым салып, жабайылықтың даму процесіне тоқтау 
салатын дамыған ұлттардың федерациясы туралы айтады. Оның 
көзқарасы бойынша, адамдардың агрессивті инстинкттерін ылғи 
да басып отырудың, сонымен қатар оларға қойылатын сыртқы 
шектеулерді біртіндеп азайтудің негізінде өздерінің қажеттілік-
терін де, сонымен бір уақытта қоғамның да қажеттіліктерін қа-
нағаттандырып отыратын адамдардың жаңа түрі пайда болады.  

Спенсер қоғамдарды əскери жəне өнеркəсіптік, - деп екі түр-
ге бөледі. Оларды бір-бірінен ажырату үшін Спенсер əлеуметтік 
реттеу түрлерінің ерекшелігінен туындайтын əлеуметтік ұйым-
дастырудағы айырмашылықтарды көрсетеді. Əскери қоғамдар-
дың басты ерекшелігі - бұл қысым жасау. Азаматтардың жеке 
жəне қоғамдық еріктері тұтасымен өкіметке бағындырылған. 
Мұндағы бірлесу еріксіз болатын бірлесу, яғни адам ағзасын-
дағы бүкіл сыртқы органдардың орталық жүйке жүйесіне бағын-
дырылғанына ұқсас болады. Өнеркəсіптік қоғам ерікті түрде бо-
латын бірлесуге жəне жеке тұрғыда өзін-өзі шектеп отыруға не-
гізделеді. Бірлесудің негізінде көпшілік белсенділіктің көрінуі 
ерікті бірлесуге алып келеді.  

 
Классикалық емес кезең 

 
Классикалық емес ғылым танымдағы релятивизм принципін 

бекітіп, объектіні үлгілер жасау арқылы тану мүмкіндігін көр-
сетті. Осылайша табиғи шындықтың оны танушы адамға жəне 
ол қолданатын құралдарға тəуелді екендігіне назар аударды.  
Макс Вебер (1864-1920) - неміс əлеуметтанушысы, түсіндір-

мелі əлеуметтану мен əлеуметтік іс-əрекет теориясының негізін 
салушы. Ол өз қызметін экономика саласының зерттеушісі ре-
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тінде бастайды. Экономиканың адамдар қарым-қатынасының 
басқа сфераларымен (саясат, құқық, дін) байланысын зерттей ке-
ле М.Вебер адамдардың экономикалық мінез-құлығының əлеу-
меттануын жасау қажеттігін айтады. Оның көзқарасы бойынша, 
əлеуметтану жаратылыс тану ғылымдары мен қоғамдық ғылым-
дардың жақсы жақтарын қамтитын ғылым. Жаратылыс тану ғы-
лымдарынан əлеуметтану нақты, дəл деректерге сүйенуді жəне 
шындықты себепті-салдарлы түрде түсіндіруді алады. Ал, қо-
ғамдық ғылымдардан түсіну əдісі мен құндылықты қарауды қа-
былдайды. Вебер əлеуметтанулық білімнің зерттеу пəні ретінде 
«қоғам», «халық», «адамзат», «ұжымдық» деген ұғымдарды қа-
растырудан бас тартты. Оның көзқарасы бойынша, əлеуметтану-
дың зерттеу пəні жеке адам болуы керек, өйткені тек ол ғана өзі-
нің іс-əрекетінің мотивациясымен, рационалды мінез-құлқымен 
көріне алады. 

М.Вебердің əдіснамалық құрылымының ішіндегі маңыздысы 
түсіну концепциясы болып табылады. Түсіну ұғымын ол герме-
невтикадан алып, авторлық текстердің мағынасы мен құрылым-
дарын түсіндіру əдісі ретінде ғана емес, сонымен қатар бүкіл 
адамзат тарихының, əлеуметтік шындықтың мəнін ашу əдісі ре-
тінде қолданады. Түсінудің интуитивтік сипатын қарастырған-
дарға қарсы бола отырып, М.Вебер бұл процестің рационалдық 
сипатқа ие болатындығын атап көрсетеді. Яғни, текстерді неме-
се əлеуметтік құбылыстарды сезіне білу ғана емес, нақтырақ 
айтқанда оларға жүйелі түрде дəл зерттеу жүргізе білу қажет. 
Вебердің əлеуметтанулық парадигмасының стратегиялық эле-
менті əлеуметтік деректер емес, осы əлеуметтік деректерді 
анықтайтын тəсіл болып табылады. Əлеуметтік шындық сим-
волдар мен мағыналдардың жиынтығынан құралып, жеке адам-
дардың субъективті іс-əрекеттері арқылы анықталады. Осылай-
ша, əлеуметтік шындық өзінің объективтігінен айрылады. Ал 
жеке адамдардың əлеуметтік іс-əрекеттері осы танылмайтын 
əлеуметтік шындықтың кілті тəрізді. Оны субъектілердің əлеу-
меттік іс-əрекеттерінің субъективті мағынасына назар аудару ар-
қылы жəне мінез-құлықтың бірқатар идеалды түрлеріне қатысты 
қарау арқылы анықтауға болады.  
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Əлеуметтану Вебердің көзқарасы бойынша «түсіндірушілік» 
сипатқа ие болып табылады. Өйткені ол өздерінің іс-əрекеттері-
не белгілі бір мағына беретін жеке адамдардың мінез-құлықта-
рын оқытады.  

Адамның əрекеті əлеуметтік сипатқа ие болу үшін мынандай 
екі жағдайды:  

а) жеке адамның субъективті мотивациясын; ə) іс-əрекеттің 
басқа адамдарға бағытталуын қамтуы қажет. Əлеуметтік əркет 
біріншіден, іс-əрекетті жүзеге асырушы адамның болуымен жə-
не бұл іс-əрекеттің саналылығымен сипатталады. Қорыта айт-
қанда, жеке адамның іс-əрекеті немесе жеке адамдар тобының 
іс-əрекеті əлеуметтік мəртебеге ие болу үшін саналы түрде жаса-
лынып, басқа адамдарға бағытталуы тиіс. М.Вебер əлеуметтану-
ды жеке адамдардың іс-əрекеттері туралы ғылым, - деп те атай-
ды. Саналы түрде немесе саналы емес түрде жасалынған іс-əре-
кеттің айырмашылығы неде деген сұраққа ол мына мысал арқы-
лы жауап береді. Екі велосипед айдаушының күтпеген жерден 
соғысып қалуы (табиғат құбылысы тəрізді) санасыз жасалынған 
əрекет. Егер де велосипедистердің біреуі соғысудан қашқақтаса 
немесе соғысқаннан кейін ұрысатын болса, дауды шешуге əре-
кет жасаса, онда мұндай əрекеттер əлеуметтік əрекет болып та-
былады. Өйткені мұнда жеке адамдардың əрекеті басқаларына 
бағытталып тұр.  

Вебер əлеуметтік əрекеттің төрт негізгі идеалды: 
1) мақсатты-рационалды; 
2) құндылықты-рационалды; 
3) дəстүрлі;  
4) аффективті түрлерін қарастырады.  
Мақсатты-рационалды іс-əрекет – бұл рационалды түрде 

таңдалған мақсатқа жетуге бағытталған мінез-құлық. Мақсатқа 
жетудің құралдары да рационалды түрде қарастырылады. Ра-
ционалдықтың өлшемі ретінде іс-əрекеттің табыстылығын айту-
ға болады.  
Құндылықты-рационалды іс-əрекет – бұл жеке адамның мі-

нез-құлқының борыш, ұят, намыс, сымбаттылық немесе қандай 
да бір басқа құндылықтарға, жеке сенімдерге негізделуін көрсе-
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туге бағытталған мінез-құлықтың түрі. Мұндай мінез-құлық же-
ке адамның құндылықтарының негізінде жүзеге асырылады.  
Дəстүрлі іс-əрекет – бұл ұзақ уақыт бойы қалыптасқан дағ-

дылардың негізінде жеке адамның ойланбай қайталап отыратын 
іс-əрекеті.  
Аффективті іс-əрекет. Жеке адамның саналы түрде ойлан-

бай, сезімдерінің негізінде жасайтын іс-əрекеті. 
Іс-əрекеттердің соңғы екі типі өз мəніндегі əлеуметтік іс-əре-

кет бола алмайды. Өйткені мұнда іс-əрекеттердің негізіне қо-
йылған саналы мағына жоқ. Тек қана мақсатты-рационалды жə-
не құндылықты-рационалды іс-əрекеттер ғана толық өз мəнінде-
гі əлеуметтік əрекеттер болып табылады. Вебердің көзқарасы 
бойынша, тарихи процестің даму тенденциясы құндылықты-ра-
ционалды мінез-құлықты мақсатты-рационалды іс-əрекетке не-
гізделген мінез-құлықпен ығыстыруға алып келеді. Өйткені қа-
зіргі адам құндылыққа емес, табысқа сенеді.  

Əлеуметтанудың классикалық даму кезеңінде тəжірибе жү-
зінде тексерілмейтін, бақыланбайтын құбылыстарды танып-білу 
мəселесі қойылған жоқ. Мұндай объектілерді үлгілердің көмегі-
мен зерттеу классикалық емес, релятивистік ғылымда қалыптасты.  

Классикалық емес ғылым таным процесінде релятивизм 
принципін бекітіп, үлгі мен үлгіленіп отырған объектінің ара-
сындағы ұқсастықты қалыптастырудың мүмкін екендігін көрсе-
тіп, танымдық нормаларға өзгерістер енгізді. М.Вебердің 
«идеалды түрлері» тəжірибе жүзінде тексерілмейтін, бақылан-
байтын құбылыстарды танып-білудегі танымның құралы ретінде 
қарастырылады. Сондықтан да оның идеалды түрлер концепция-
сымен толығымен таныса келе, үлгілеу процесінің принциптері мен 
негізгі ерекшеліктері туралы қажетті ақпаратты алуға болады.  

М.Вебердің «идеалды түр» концепциясы немістің əлеуметтік 
философиясының негізгі өкілдері Генрих Риккерт пен Вильгельм 
Дильтейдің əсерінің негізінде қалыптасты. Вебер неокантианства-
ның ұғымдық құралдарын эмпирикалық зерттеудің практикасына 
қолдануға əрекет жасаған бірден-бір əлеуметтанушы. 

«Идеалды түр» эмпирикалық шындықтан алынбайды. Бұл- 
зерттеушінің өзі жасаған логикалық құрылым, теориялық схема. 
«Идеалды түр» деген атауға ие болған ойлар конструкциясы 
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мүлдем бос кеңістікке шығарғанда білінетін физикалық реак-
циялар сияқты шын өмірде өте аз кездеседі - дейді М.Вебер. 
Абстракты идеалды түрлер жүйесі мақсат ретінде емес, құрал 
ретінде қарастырылады. 

 «Экономикалық айырбас», «экономикалық адам», «кəсіп», 
«капитализм», «шіркеу», «христиандық» т.б. ұғымдар Вебердің 
көзқарасы бойынша, жеке тарихи құрылымдарды бейнелеп, құр-
ал ретінде қолданылатын идеалды-типтік құрылымдар. Ең кеңі-
нен таралған қателіктердің бірі - идеалды түрлерді тарихи-мəде-
ни шындықпен теңестіре қарау, яғни оларды «субстанцияланды-
ру». Вебер бір жағынан, «идеалды түрді» утопия, фантазия ре-
тінде қарастырса, екінші жағынан қоршаған шындықтан алына-
тын нəрсе ретінде түсіндіреді. Осылайша, идеалды құрылым 
белгілі бір мағынада эмпирикалық шындықтан алынады.  

 Идеалды түр априорлы конструкция ма, əлде эмпирикалық 
толықтыру ма? 

 Қарама-қайшылықты жеңу мақсатында М.Вебер тарихи жə-
не əлеуметтанулық идеалды түрлерді бөліп көрсетеді. Вебердің 
идеалды түрлері əлеуметтанудың жəне тарихи танымның əдісна-
малық принциптері болып табылады. Алғаш рет идеалдық түр 
ұғымын М.Вебер 1904 жылы өзінің əдіснамалық жұмыстарына 
енгізе отырып, негізінен тарихи танымның құралы, тарихи 
идеалды түр, - деп қарастырады. Идеалды түрлердің тарихтағы 
жəне əлеуметтанудағы рөлін М.Вебер: «Əлеуметтану түрлер 
ұғымын қалыптастыра отырып оқиғалардың жалпы ережелерін 
іздейтін болса, онда тарих мəдени тұрғыдан алғанда жеке, ма-
ңызды, іс-əрекеттердің, құрылымдардың, жеке тұлғалардың кау-
залды байланыстарына талдау жүргізеді. Егер тарихтың мақса-
ты, кеңістік пен уақыт аралығында жергіліктендірілген жеке құ-
былыстардың каузалды байланыстарын анықтау болса, онда 
əлеуметтану танымның құралы ретінде тарихтың генетикалық 
идеалды түрлерінен өзгеше неғұрлым жалпы «таза идеалды түр» 
деген атауға ие болған түрлерге сүйенеді. Əлеуметтанушы жер 
шарының барлық нүктелерінде барлық тарихи дəуірлерде кезде-
сетін таза идеалды түрлерді (харизматикалық, рационалдық, па-
триархалдық үстемдік) қалыптастырады» - деп түсіндіреді. 
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Вебер əлеуметтанудағы «таза түрлерді» саяси экономикадағы 
идеалды типтік конструкциялармен салыстырады. 

- Екі пəн де идеалды жағдайлар жасалынса адамның жүзеге 
асыратын іс-əрекетін қамтиды.  

- Екеуі де іс-əрекеттің идеалды түрде жүзеге асатын орны 
мен уақыттың жергілікті жағдайларына тəуелсіз түрде қарас-
тырылады. 

Генетикалық түрлер бір-ақ рет болған байланыстарды анық-
тау құралы болса, онда таза түрлер барлық уақытта орын алатын 
байланыстарды анықтау құралы болып табылады. Риккерттің тү-
сінігі бойынша, тарих пен əлеуметтанудың арасындағы сапалы 
айырмашылық Веберде сандық айырмашылық түрінде көрінеді. 

Идеалды түрлер танымда əлеуметтік-тарихи шындыққа қа-
тысты жəне салыстырмалы түрде қарастырылады. Веберше бар-
лық əлеуметтік деректер əлеуметтік түрлер арқылы түсіндіріле-
ді. Вебер «капитализм», «бюрократизм», «дін» т,б, сияқты 
идеалды түрлерге сүйенеді. 

М.Вебердің əлеуметтік концепциясының негізгі идеясы – 
экономикалық рационалдылық. Іс-əрекеттің бүкіл сфераларын 
рационаландыру батыс өркениетінің тағдыры болып табылады. 
Вебер шаруашылықты жүргізу тəсілдерін, саясатты жүргізуді, 
ғылым, білім, мəдениет, тіпті, адамдардың ойлау жүйесін, сезіну 
тəсілдерін, жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастарды, өмір 
сүру бейнесін тұтасымен рационализацияландыру қажеттігін ай-
тады. Бұл идея қазіргі батыс қоғамының экономикасының тиім-
ділігін, шаруашылық саласындағы рационалдық мінез-құлықты 
қамтамасыз ететін рационалды діннен (протестантизм), рацио-
налды заң мен басқарудан (бюрократия), рационалды ақша ай-
налымынан тұратындығынан көрінеді. Вебердің «Шаруашылық 
жəне қоғам» (1921ж) деген еңбегінде капиталистік рационал-
дықтың ең жоғары түрде жүзеге асуы ретінде рационалды бюро-
кратия концепциясы ары қарай дамытылды.  

М.Вебердің саяси əлеуметтануының негізгі болып табылатын 
оның үстемдік туралы концепциясы.  

Вебер бойынша, үстемдік белгілі бір бұйрыққа бағынуды кү-
ту жағдайы. Ол - бұйрық берушінің өзінің бұйрығына басқалар-
дың бағынатындығын білдіретін, ал бағынушылар тарапынан 
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бұл бұйрықтың өздері күткендегідей болатындығына деген өз-
ара екі жақты күтулерін қажет ететін жағдай. М.Вебер үстемдік-
тің үш таза түрін көрсетеді. Үстемдіктің бірінші түрін Вебер 
заңды (легалды), - деп атайды. Мұнда мақсатты-рационалды іс-
əрекет орын алады. Вебердің көзқарасы бойынша, мұндай түрге 
қазіргі еуропалық елдер Англия, Франция, АҚШ т.б жатқызуға 
болады. Мұндай дамыған мемлекеттерде бекітілген заңдарға би-
лікке бағынып отырғандар ғана емес, сонымен бірге билікті жү-
зеге асырып отырғандар да бағынады. Басқару аппараты адам-
дардың «жүзіне қарамай» басқаратын, ресми ережелерді бұл-
жытпай орындайтын білімді шенеуніктерден тұрады. Заңды 
(легалды) үстемдік негізінде құқықтық принцип жатыр. Бұл үс-
темдіктің ең таза түрі – бюрократия. Алайда, ешқандай үстемдік 
таза бюрократиялық түрден тұра алмайды. Өйткені билік бас-
палдағының ең жоғары жағында мұрагерлік жолмен қалған 
принцтер немесе халық арқылы сайланған президенттер, не бол-
маса, парламенттік аристократия арқылы сайланған лидерлер 
тұрады. Бірақ күнделікті үзіліссіз жұмыс арнайы «маман – ше-
неуніктер, яғни «басқару машинасы» арқылы жүргізіледі. Үс-
темдіктің бұл түрі Вебер бойынша, экономиканың ресми-рацио-
налды құрылымына сəйкес келеді. 

Бюрократиялық басқару білімнің көмегімен үстемдік етуді 
білдіреді. Оның рационалдық сипаты да осында. Легитимдік үс-
темдіктің екінші типін М.Вебер дəстүрлі үстемдік, - деп атай-
ды. Дəстүрлі үстемдік заңға ғана емес, сонымен бірге ертеден 
қалыптасып келе жатқан билік пен тəртіптердің қасиеттілігіне 
деген сенімге негізделеді. Мұндай үстемдіктің таза түрі, Веберше, 
патриархалдық үстемдік. Бұл қазіргі капиталистік қоғамдарға 
дейін болған үстемдіктің түрі. Дəстүрлі үстемдіктің құрылымы 
жанұяның құрылымына ұқсас. Басқару штабы бұл жерде қо-
жайынға тікелей тəуелді шенеуніктерден, туысқандардан, оған 
берілген достардан тұрады. Тікелей сенімге кіру қызметке таға-
йындалудың, тіпті, иерархиялық баспалдақ бойынша көтерілу-
дің негізі болып табылады. Дəстүрлі үстемдікке ресми құқықтың 
болмауы, яғни «жүзіне қарамай басқару» талабының жүзеге ас-
пауы, барлық сферадағы қатынастардың жекелік сипатқа ие бо-
луы тəн. Үстемдіктің үшінші түрі, Вебердің айтуынша, харизма-
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тикалық үстемдік, - деп аталады. Харизма ұғымы ( гректің 
charisma – құдайдың сыйы) Вебердің саяси əлеуметтануында 
ерекше рөл атқарады. Харизма – бұл сөздің этимологиялық ма-
ғынасына сəйкес жеке адамды (индивидті) басқалардан ерекше-
лендіріп тұратын қандай да бір қабілет, сапа. 

Харизматикалық сапаға М.Вебер рух пен сөздің күшін ерек-
шелендіріп тұратын магиялық қабілеттілік пен құдайдың берген 
сыйын жатқызады.  

Харизматикалық үстемдік дəстүрлі үстемдікке тікелей қара-
ма-қарсы. Егер дəстүрлі үстемдік бұрыннан қалыптасып қалған 
дағдыларға негізделетін болса, онда харизматикалық үстемдік 
бұрын болмаған, əдеттегіден тыс ерекше тəртіптерге негізделеді. 
Харизматикалық үстемдіктің негізгі көзі – əлеуметтік іс-əрекет-
тің аффективті түрі болып табылады.  

Вебер харизманы қоғамдардың дəстүрлі түріндегі револю-
циялық күш ретінде қарастырады. Өйткені ол дəстүрлі қоғам-
дардың динамизмнен айрылған құрылымына өзгеріс енгізуі 
мүмкін, - деп есептейді. Алайда, айырмашылықтарына қарамай 
дəстүрлі жəне харизматикалық үстемдік түрлерінің ұқсас жақта-
ры да бар. Екеуі де қожайын мен бағынушылар арасындағы же-
ке қатынастарға сүйенеді. Осы жағынан алғанда бұл екі түр рес-
ми рационалды үстемдікке қарсы тұрады.  

Харизматикалық лидерге жеке берілгендіктің негізі дəстүрде 
немесе оның ресми құқығын мойындауда емес, бəрінен бұрын 
оның харизмасына эмоционалдық тұрғыдан сену. Сондықтан да 
харизматикалық көсем өзінің харизмасының сақталуына күш 
жұмсап, оның бар екендігін ұдайы көрсетіп отыруы керек. Бас-
қару штабы мұндай үстемдіктің түрінде көсемге жеке берілген-
діктің негізінде қалыптасады. Харизматикалық лидердің күші  
- оның жекелік қасиеті. 

«Рационалды» мемлекеттегі үстемдік қатынасын М.Вебер 
жеке кəсіпкерлік сферасындағы қатынастарға ұқсас түрде қа-
лыптастырады. Экономика – заңды (легалды) үстемдіктің өмір 
ортасы. Өйткені экономика рационализацияландыруға икемді-
рек. Вебердің түсінігі бойынша, рационалдық барлық құнды-
лықты жағдайлардан еркін функционалды шындық.  
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Заңды (легалды) үстемдік жеткілікті түрде күшті легитимдікке ие 
болу үшін дəстүрмен немесе харизмамен толықтырылуы тиіс.  

Классикалық либерализмде бірден-бір заң шығарушы орган 
болып танылған парламенттік демократия халықтың алдында 
жеткілікті легитимдік күшке ие бола алмайды. Сондықтан да ол 
мұрагерлік жолмен қалған монархпен немесе плебисцитарлық 
түрде сайланған саяси көшбасшымен толықтырылуы қажет. Өзі-
нің кəсіби қызметінің соңғы жылдары М.Вебер парламенттік ле-
галдықты плебисцитарлық легалдықпен толықтыру қажеттігі ту-
ралы шешім қабылдады. Саяси көшбасшы ретінде парламент ар-
қылы емес тікелей халықтың еркі арқылы сайланған саяси қай-
раткер болуы тиіс. Бұл көсбасшыға өте жауапты уақыттарда 
тікелей халыққа ұсыныс жасауға мүмкіндік береді. Вебер парла-
менттің қажет екендігіне еш күмəн келтірген емес. Оның ойын-
ша парламент плебисцитарлы түрде сайланған көсбасшының 
билігін шектеп, оған жəне басқару аппаратына қатысты бақылау 
жүргізуді жүзеге асырады.  

Бір-бірімен өзара байланысты үш түрлі жүйе:  
1) саяси көсбасшының билігін рационалды жүргізуді жүзеге 

асыратын басқару аппараты (рационалды құрал); 
2) «құндылықты» саяси бағдарламасын қалыптастырып жү-

зеге асырушы саяси көсбасшы; 
3) аппаратқа қатысты, кейде президентке қатысты бақылау 

қызметін атқаратын парламент батыс қоғамының өмір сүруінің 
қажетті шарты. 

Ешқандай құндылықтарға негізделмей ресми сипатқа ие бо-
лушы заңды (легалды) үстемдік өзінің толықтырушысы ретінде 
белгілі бір мақсат бойынша əрекет ететін саяси көшбасшыны та-
лап ететіндігі Веберді плебисцитарлық демократияны мойын-
дауға алып келді. Плебисцитарлық демократия саяси жүйенің 
түрі ретінде, Вебердің көзқарасы бойынша, қазіргі кезеңде Ба-
тыс еуропа елдерінде орын алады. Тек қана плебисцит мемле-
кеттік-бюрократиялық машинаны белгілі бір құндылықтарға 
қызмет етуге, саяси көсбасшыға мақсатты-бағытталған саясатты 
жүргізуге мүмкіндік береді. Бір ескеретін жағдай, Вебердің қан-
дай да бір таза рационалдық бағытты ұстанғандығына қарамас-
тан оның теориялық концепциясында белгілі бір құндылықты 
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алғы шарттардың болуы, оның позициясының екі жақтылығына 
алып келді. Құндылықты қатынас Вебердің рационализм туралы 
көзқарасында анық байқалады. Осылайша, рационалдық оның 
концепциясында этикалық принцип түрінде көрінеді. Мұның өзі 
Вебердің көзқарасына қарама-қарсы баға берушілерге негіз бол-
ды. 70-жылдардың ортасынан бастап, Вебердің көзқарасының 
негізінде бір-біріне қарама-қарсы тұратын көптеген əлеуметта-
нулық бағыттар қалыптасты. Бұл көзқарастар «Веберлік ренес-
санс» деген атауға ие болып, батыс əлеуметтануының дамуына-
да өз ізін қалдырды. 

М. Вебер өзінің шығармашылығын саяси мəселелермен бірге 
дін əлеуметтануын зерттеуге де арнады. Ол өз зерттеулерінде 
адамдардың мінез-құлқымен, негізінен алғанда, экономикалық 
жəне саяси іс-əрекеттерімен діни-этикалық принциптердің ара-
сындағы байланыстарды көрсетуге тырысты. Оның көзқарасы 
бойынша, адамдардың мінез-құлқындағы ерекшеліктерді олар-
дың діни догмалардың құндылықтығы туралы түсініктері не-
гізінде айқындауға болады. М.Вебер діни принциптердің негізгі 
түрлерінің мəніне, олардағы рационалдық элементтерге, соны-
мен бірге адамдардың мінез-құлықтарының қандай да бір түрі-
мен байланыстылығы мəселесіне назар аударды.  

Адамдардың діни сенімдері мен экономикалық мінез-құлық-
тарының арасында, Вебердің айтуы бойынша, тікелей байланыс 
бар жəне рационалды дін ғана рационалды қоғамның қалыпта-
суына алып келеді. «Протестанттық этика жəне капитализмнің 
рухы» деген еңбегінде М.Вебер мəдени фактордың экономикаға 
əсерін көрсетеді. Сонымен қатар ол керісінше экономиканың 
мəдениетке де əсерін теріске шығармайды.  

«Əлемдік діндердің шаруашылық этикасы» деген еңбегінде 
Вебер институттардың діни жəне шаруашылық түрлерін ғана 
емес, сонымен қатар дін мен мəдениетті, ғылымды, билік түрле-
рін, философияны жəне олардың арасындағы байланысты қарас-
тырады. Осыған байланысты Вебердің əлеуметтануын мəдениет 
əлеуметтануы, - деп те атайды.  

Вебер протестантизмді рационалды дін ретінде қарастырып, 
оны дəстүрлі дін католицизмге қарсы қояды. Ол дəстүрлілікті 
адамдардың тəуелсіз еместігінің көрінісі ретінде түсінеді. Оның 



Г.О. ƏБДІКЕРОВА 

34 
 

көзқарасынша, діннің қоятын талабы дəстүрлерді орындауға ша-
қыру емес, адамның ақылға сай іс-əрекет жасауына көмектесу.  
Зиммель Георг (1858-1918) - неміс əлеуметтанушысы. Ол 

əлеуметтанудың əдістерінің түрлі қоғамдық ғылымдарда қолда-
нылу тəжірибесін, осылайша олардың дəстүрлі зерттеу пəні ше-
гінде ерекше заңдылықтардың көрінуін жалпы əлеуметтануға 
жатқызады. Таза əлеуметтану қоғам туралы түрлі ғылымдардың 
зерттеушілерін өз пəндеріне «əлеуметтанулық» тұрғыда келуге 
шақырып, мəселелерді анықтауға жəне оларды шешудің жолда-
рын іздеуге бағыт беріп отыруы тиіс. Таза əлеуметтану басқа қо-
ғамдық ғылымдар үшін əдіснамалық қызмет атқаруы тиіс. 
Зиммельдің концепциясында əлеуметтік білімнің үш сатылы үлгісі 
(жалпы - формальдық - философиялық əлеуметтану) қалыптасады. 

 Зиммельдің көзқарасы бойынша, нағыз əлеуметтанудың мін-
деті - түрлерді оқыту жəне топтастыру, ал философиялық əлеу-
меттанудың міндеті – бұл түрлердің тарихи тағдырларын зерт-
теп біліп отыру. «Түр» жəне онымен тығыз байланысты «маз-
мұн» ұғымдары - Зиммельдің таза, формалдық əлеуметтануы-
ның маңызды ұғымдары. 

Зиммель капиталистік қоғамға талдау жасай отырып, ондағы 
өмір сүру жағдайларына тəн ішкі қарама-қарсы тенденцияларды 
атап көрсетеді. Оның əлеуметтанушылық көзқарасына К.Маркс 
теорияларының тигізген əсері зор болды. Мəдени түрлердің ал-
масып отыру жəне даму диалектикасы туралы Зиммельдің ойла-
ры Маркстің өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар диалек-
тикасын еске түсіреді. Алайда оның өмір туралы иррационалис-
тік көзқарастары тарихи материализмді теріске шығарып, эконо-
микалық дамудың түрлерін мəдени түрдің бір тарауы – деп түсі-
нуге алып келді.  

Зиммельдің рухани эволюциясының 3 кезеңін бөліп көрсету-
ге болады. 

1. Натуралистік көзқарастардың қалыптасуы. Табиғаттың, қо-
ғамның жəне мəдениеттің түрлі сфераларындағы дамуды тал-
дауда жіктеу принципін қолданды.  

2. Жаңаша канттық. Құндылықтар дүниесі мен мəдениетті та-
биғи себептіліктен басқа жақта жатқан сфераға жатқызып, қо-
ғамдық ғылымдардың қызметін тəжірибеден тыс шығармашы-
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лықтың түрі, - деп түсіну. Шығармашылықтың көзі - тəжірибесіз 
көре білу əдістерін жүзеге асырушы жеке адам. 

3. Өмір идеяларын насихаттаумен анықталады. Өмір өзі жа-
саған түрлер арқылы өзін шектейді. Бұл түрлердің бірі, əрі шегі - 
өлім. Өлім ешқайдан да келмейді. Ол өмірдің өз ішінде. 

Зиммельдің басты еңбектерінің бірі «Ақша философиясы» - 
деп аталады. Бұл еңбек Маркстің капиталистік қоғам мен бур-
жуазиялық өмір сүру бейнесін сынауын көп жағдайда қайталай-
тын, алайда, Маркстің бөтенденуді əлеуметтанушылық тұрғыда 
түсіндіруінен өзгеше мəдениеттанушылық аспектіде түсіндіре-
тін туынды.  

Г.Зиммель өзінің ертеректегі «Тарих философиясы мəселеле-
рі» деген еңбегінде қоғамның тарихын психикалық құбылыстар 
тарихы ретінде түсіндіреді.  

Зиммель өз алдына əлеуметтік түрлердің жалпы классифика-
циясын жасау міндетін қойған жоқ. Алайда, ол өзінің зерттеуле-
рінің пəні ретінде əлеуметтік өмірдің бірқатар аспектілері мен 
жақтарын: үстемдік, бағыну, бəсекелестік, еңбек бөлінісін т.б. 
қарастырады. Бұл түрлердің барлығы Зиммельдің көзқарасын-
ша, өзіндік мазмұнға ие бола отырып, өз кезегінде түр болып 
есептелетін мемлекеттегі, діни топтардағы, отбасындағы түрлі 
топтарда жəне əлеуметтік ұйымдарда қайта қалыптасады.  

Əлеуметтік процесті талдаудың Зиммельдік үлгісі ретінде оның 
сəнді зерттеуін алуға болады. Зиммельдің айтуынша, сəн бір уақытта 
еліктеуді жəне дербестікті талап етеді (Simmel G.,1923).  

Сəнге еліктеуші адам өзінің айрықша топқа немесе жікке жа-
татындығын көрсетіп, өзін басқалардан өзгеше ұстайды. Өте жо-
ғары деңгейдегі əлеуметтік біртектілікпен сипатталатын дамы-
маған қоғамдарда жалпы көпшіліктен бөлініп шығып, өзінің 
ерекше екендігін көрсетуге тырыспау орын алады. Зиммельдің 
көзқарасынша, дербестікке ұмтылмайынша, сəн болмайды. Сəн-
нің еліктеусіз бола алмайтындығына да назар аударта отырып, 
Зиммель топтық нормалар күйреген қоғамдарда сəннің болмай-
тындығын айтады.  

Сəн қазіргі уақытты жəне жаңа кезеңнің талабын білуге мүм-
кіндік береді. Оның кеңінен таралуын Зиммель ескі дағдылар 
мен сенімдердің, дəстүрлердің күйреуімен жəне уақытша, өтпелі 
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түрлердің белсенді болуымен түсіндіреді. Осы арқылы өнерде, 
ғылымда, тіпті мораль сферасында да сəн орын алуда. Алайда, 
өзінің өтпелі сипатына қарамастан əлеуметтік түр ретінде сəн 
белгілі бір дəрежеде тұрақтылыққа ие болады.  

Зиммельдің зерттеп отырған əлеуметтік түрлерінің екінші ка-
тегориясы - əлеуметтік тип. Бұл белгілі бір əлеуметтік типке жа-
татын адамның нақты қарым-қатынастардың табиғатына тəуел-
сіз ылғи да көрініп отыратын ерекше сапасы.  

Зиммель жезөкшелік пен ақшаның табиғатын ұқсас түрде қа-
растырады. Ол: «Барлық жаңа қолданыстарға еш ықылассыз бе-
ріліп, ешқайсысымен байланысты болмағандықтан əрбір субъек-
тіні жеңіл түрде тастап кетіп отыру, жүрекпен байланыссыз 
заттық іс-əрекет мұның бəрі ақша мен жезөкшеліктің арасында 
ұқсастықты байқауға мүмкіндік береді. Ақша өзінің тиіп кетуі-
мен барлық заттардың табиғатын құрдымға кетіреді. Зат өзінің 
ақшалық құны тұрғысынан бағалана бастағанда, өзінің табиға-
тын жоғалтып, өзінің сапалық құндылығын сандықпен алмасты-
рады. Жезөкшеліктің те табиғатын ақшадан табуға болады... »,  
- дейді (Simmel G.).  

Ақшаның символикалық қызметіне басты назар аударып, 
оны мəдени процестің нəтижесі ретінде қарай отырып, Зиммель 
капиталистік экономика жағдайында ақша шаруашылығының 
қалыптасу механизмін зерттеуден бас тартады. Сондықтан да 
оның талдаулары абстракты сипатқа ие болып, қапиталистік қо-
ғамдық қатынастар шындығынан алыс кетеді. Қоғамның мəдени 
пен əлеуметтік-экономикалық құрылымының өзара əрекеттесу 
процесін зерттеудің орнына діни, моральдық, құқықтық байла-
ныстардың экономика сияқты маңыздылығына басты назар ау-
дарыла бастайды. Егер де Маркс капиталистік қоғамдағы ақша-
ның рөліне маңызды талдау жасап, оның шын мəніндегі əлеу-
меттік қарама-қайшылығын ашып көрсеткен болса, онда Зиммель 
ақшаның символикалық жақтарына басты назар аударып, осы 
қарама-қайшылықтарды бүркемелеуге тырысты.  

 
 
 
 



ƏЛЕУМЕТТАНУ 

37 
 

Постклассикалық кезең 
 

Ғылымның дамуындағы постклассикалық кезең ғылыми та-
нымның жаңа бағыттарын анықтады. Бұл кезеңде объектілерді 
тану процесі түрлі концептуалдық ыңғайлардың қатысуымен 
жүреді. Таным процесінің мазмұны мен принциптері субъект-
объектілік қана емес, сонымен бірге субъект-субъектілік корре-
ляциялар арқылы жүзеге асырылады. Таным объектісінің өзі су-
бъектілерден тұратын болғандықтан, таным процесін жүзеге 
асырушы субъект пен оның тану объектісі арасындағы қарым- 
қатынастар субъект-субъектілік сипатқа ие болады. Өзара əрекет 
теорияларын осы кезеңдегі концепциялардың қатарына жатқы-
зуға болады. 

Өзара əрекет теориясы негізінен алғанда бихевиоризм, пра-
гматизм жəне утилитаризм дəстүрі кеңінен таралған америкалық 
əлеуметтанулық ойлар кеңістігінде дамытылды. Бұл теориялар-
да бихевиористік «стимул-реакция» принципіне рационалдық-
утилитарлық мəн-мағына беріліп, əлеуметтік-саналы сипатқа ие 
болады. Стимул жəне реакция бір адамның əрекеті (немесе кіші 
топтың мүшелерінің) басқа адамның əрекетін (мінез-құлқын) 
анықтайтын адамдар қарым-қатынасы аспектісінде қарастырыла 
бастады. Содан соң өзара əрекет əлеуметтік жүйенің ұйымдас-
тырылуының негізгі принципі ретінде көрінеді. 

Бұл бағыттың классикалық теорияларына: «Айналы-Мен», 
символикалық интеракционизм, айырбас, əлеуметтік даулар т.б. 
теорияларды жатқызуға болады. Бұл теориялар кіші топтардың 
құрылымын анықтай отырып, жалпыəлеуметтанулық сипатқа да 
ие болады.  

Əлеуметтану ғылымының дамуындағы постклассикалық 
кезең кіші топтардағы өзара əлеуметтік байланыстарға ерекше 
көңіл бөлетін бірқатар теориялық концепцияларды қалыптас-
тырды. Мұның мысалы ретінде Ч.Кулидің «Айналы-Мен» тео-
риясын (Кули Ч.Х., 2000.), Г.Блюмер, Э.Гоффман шығармашы-
лықтарында, А.Шюцтің «феноменологиялық əлеуметтануында», 
Г.Гарфинкелдің «этнометодологиясында» ары қарай дамытыл-
ған Дж.Мидтің «символикалық интеракционизмін» (Mead G.H., 
1934.) келтіруге болады.  
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Адамның жекелік табиғаты коммуникация жасау барысында, 
кіші топтардағы тұлғааралық баланыстарда əлеуметтік сипатқа  
ие болады.  

Постклассикалық кезеңнің белгілі өкілі америкалық əлеу-
меттанушы Чарльз Кули (1864-1929) жекешілдікті ұжымдыққа 
қарсы қоюдың дұрыс емес екендігін ерекше атап көрсетеді. Ол 
«əдетте, жекешілдікке саналатын құбылыстар барлық уақытта 
əлеуметтік болып табылады, өйткені олар көпшілік өмірден пай-
да болатын тенденцияларды бейнелейді. Ал əлеуметтік (ұжым-
дық) құбылыстардың əрқашанда жекелік аспектісі болады»,  
- дейді (Кули Ч.Х., 2000.). Мысалы, батыс адамының жекешілдігі 
батыс мəдениетінің, батыстық өмір сүру бейнесінің, нарыққа 
негізделген қоғамның нəтижесі болып табылады. Ол қоғамның 
мəдениеті арқылы таралып, жалпының бөлігі, ұлттық ділдің 
ерекшелігі болып саналады.  

Ч.Кулидің əлеуметтанулық концепциясы тұлғаның əлеумет-
тену процесінде алғашқы топтардың (отбасы, достар т.б.) ат-
қаратын рөлін түсінуге мүмкіндік береді. Алғашқы топтардың 
ішінде Ч.Кули отбасының атқаратын рөлін ерекше атап көр-
сетті. Оның ойынша, индивид жеке бөліктерге бөлінбейді жəне 
қоғам мен отбасынан бөлек алып қарастырылмайды: тұқым-
қуалаушылық пен білімнің байланыстырып тұратын дəнекерлері 
оның бүкіл мəніне əсерін тигізеді. Екінші жағынан, əлеуметтік 
тұтастық белгілі бір дəрежеге дейін əрбір индивидке тəуелді, 
өйткені əрбір адам қоғамдық өмірге өзіндік қайталанбас өзгеше-
ліктерді енгізіп отырады.  

Интеракционизм басқа теориялық концепциялармен салыс-
тырғанда адамның мінез-құлқының əлеуметтік анықтаушысын 
бекіту--ге көбірек назар аударады. «Жоғарыдан төменге» негіз-
делген макросоциологиялық көзқарастарға қарама-қарсы микро-
социология тұлғаның мəселелерін тікелей тұлғааралық қарым-
қатынастар жазықтығында зерттейді. Тұлғааралық қарым-қаты-
настар, əсіресе оның социеталдық түрі оның топтық түрімен са-
лыстырғанда психофизиологиялық факторлармен, атап айтқанда 
субъектілердің тікелей байланыс жасауымен жəне олардың 
əлеуметтік мінез-құлықтарының сипатымен тікелей байланыс 
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ты. Микроорта адамдардың əлеуметтік мəртебесіне, тұрғылық-
ты жеріне, мəртебесіне қарай əртүрлі болады.  

Ғылыми əлемге кеңінен танымал америкалық əлеуметтанушы 
Джордж Герберт Мидтің (1863-1931) көзқарасы бойынша, қа-
рым-қатынас актісі жəне символикалық өзара байланыс тұлға-
ның қалыптасатын ортасы, осы жерде адамның физикалықтан 
«əлеуметтік Менге» көшуі жүзеге асады. Символикалық интер-
акционизмнің теориялық идеяларының тартымдылығы олардың 
адам тұлғасы қалыптасатын ортаға үлкен көңіл бөлуінде. Мұн-
дай орта ретінде адамдардың кіші топтардағы қарым-қатынас 
актілері мен өзара əрекетке түсуі қарастырылады. Индивидтер-
дің өзара байланысы топтар мен қоғамның құрылуының негізі 
болып табылады. Ал, қоғамдық өмір əртүрлі өзара байланыс-
тырдың түрлерінен құралады. Кіші топтарда басқа адамдармен 
қарым-қатынасқа түсу арқылы индивид олардың ымдарын тү-
сініп, осы топта қалыптасқан жалпыға ортақ нормаларға сай өзін 
ұстауға тырысады. Кіші топтардағы қарым-қатынас тұлғаның 
өзін объект ретінде қабылдауына мүмкіндік береді. Яғни адам 
өзін-өзі танудың, өзін-өзі бағалаудың объектісі бола алады. Ин-
теракционистік ыңғай тұлғаның əлеуметтену процесінде тұлға-
аралық қарым-қатынастардың атқаратын рөлін, адамның түрлі 
əлеуметтік топ өкілдерімен қарым-қатынас жасау барысында 
олардың іс-əрекеттерінің мотивтерін, мінез-құлық бағдарлама-
ларын түсінуіне жəне топқа тиімді түрде интеграция жасауына 
мүмкіндік береді 

Əлеуметтік өзара əрекетті айырбас қатынастары тұрғысынан 
зерттеу əлеуметтануда салыстырмалы түрде алғанда жақын ара-
да ғана қолданыла бастады. Айырбас теориясының жекелік жəне 
ұжымдық екі бағытын бөліп көсетуге болады. Американдық же-
келік бағыт Дж.К.Хоманстың еңбектерінде кездеседі. Оның көз-
қарасы бойынша, өзара əлеуметтік əрекетке түсу барысында ға-
на мадақтауға ие болуға болады, сондықтан да адамдар бір-бірі-
мен өзара қарым-қатынасқа түсе отырып, мақтау-мадақтау алуға 
тырысады. Айырбас теориясы əлеуметтік өзара əрекет пен сал-
ған ақшасының қайтарылымын күтетін экономикалық немесе 
нарықтық əрекеттің арасындағы ұқсастықты көрсетеді. Соны 
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мен бірге негізгі парадигма ретінде екі адам арасындағы микро-
деңгейдегі өзара əрекет үлгісі қарастырылады.  

Леви-Стросстың еңбектерінде кездесетін ұжымдық айырбас 
идеясы «əлеуметтік айырбас желілері» арқылы интегративтік 
мəдени байланыстардың дамуын түсіндіруге бағытталады. 

Б.Скиннердің əлеуметтік бихеовиоризм концепциясынан шы-
ғатын «əлеуметтік мінез-құлық» парадигмасы үшін ерекше əлеу-
меттік шындық адамның мінез-құлқы болып табылады. Ол 
«психологиялық тұрғыдан тұрақтандырылып», индивидтердің 
бірі-бірімен өзара тиімді, əділетті түрде мадақталынатын қарым-
қатынастарымен реттеледі.  

Қоғамның сынамалы теориясының өкілі Ю. Хабермас ком-
муникативтік іс-əрекет теориясын жасады. Хабермас марксизм-
ге қарама-қарсы түрде «коммуникативтік іс-əрекетті» адам бол-
мысының, оның əлеуметтік-мəдени өмірінің жəне қоғамдық ғы-
лымдардың негізі ретінде түсіндіреді ( Хабермас Ю., 2000.). 

2. Қазақ даласында əлеуметтік ойлардың қалыптасуы тарихи 
жəне ділдік ерекшеліктерге, ұлттық дүниетанымға, география-
лық ортаға, əлеуметтік жағдайларға тікелей байланысты болды.  
Шоқан Уəлиханов (1835-1865) өзінің философиялық ойларын 

əлеуметтік саланы талдауға шебер қолдана білген қазақ ойшыл-
дарының қатарына жатады. "Сот реформасы жайында хат", "Са-
харадағы мұсылманшылық туралы", "Қазақтардың өрісі мен қо-
нысы туралы" т.б еңбектері қазақ халқының əлеуметтік-тарихи 
өмірін анық бейнелейді. Қазақ қоғамының патриархалдық-фео-
далдық құрылымының кертартпалық сипаттарын қатты сынауға 
алып, адам тұлғасына олардың тигізер əсері мен салдарына кө-
ңіл бөледі. Қырғыз, қазақтардың патша үкіметінің отарлық сая-
сатынан езгіге түскен ауыр əлеуметтік жағдайын бейнелей оты-
рып, бұратана халықтардың көңіл-күйлерін жеткізе білді. Қазақ 
қоғамындағы билік пен бағыну қатынастары зерттелген «Қазақ-
тар туралы жазбалар» атты еңбегінде қазақ-қырғыздардың ге-
неологиялық құрылымын, түрлі əлеуметтік топтардың мəртебе-
лік-рөлдік позицияларын талдайды. Сондай-ақ өз еңбектерінде 
түрлі əлеуметтік таптар арасындағы теңсіздіктің себептерін 
ашып көрсетеді.  
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Қазақ қоғамында орын алған жағымсыз құбылыстарды, адам-
ның əлеуметтік жағдайын жақсарту үшін түбегейлі реформалар 
қажеттігін айтады. Реформаларға қатысты Ш.Уəлихановтың ой-
лары қазіргі кезеңде өзінің өзектілігін жойған жоқ. Ол қоғамда 
жүзеге асырылып отырған реформалардың халықтың мүддесіне, 
адамгершілік қарым-қатынастарына, дəстүрлік ерекшеліктеріне, 
экономикалық тұрғыдан тиімділікке сай болуы қажет екенін 
көрсетеді. Халықтың материалдық мұқтаждықтарын қанағат-
тандыру жəне өмір сүру жағдайларын жақсарту үшін экономи-
калық жəне əлеуметтік реформалар қажеттігін дəлелдеді. Ал 
саяси реформалар бұларды жүзеге асырудың құралы, - деп түсі-
неді. Ш.Уəлихановтың экономикалық жəне əлеуметтік реформа-
ларға баса назар аударуы əрбір адамның əлеуметтік мұқтажды-
ғын қамтамасыз етудігі экономикалық жағдайдың рөлін түсін-
гендігін білдіреді. Экономикалық өзгерістерді міндетті түрде 
əлеуметтік мақсаттарға бағыттау əрбір адамның тұлға ретінде 
қалыптасуының объективті алғы шарттарын жасаумен тығыз 
байланысты. Бұл ойлар қазіргі Қазақстан қоғамының жаңаруы 
жағдайында туындап отырған көптеген мəселелерге дұрыс көз-
қарастарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ш.Уəлихановтың 
өркениеттің кез келген сатысында тұрған халықтың өз ұлттық 
ерекшеліктеріне тікелей қатысы бар билік жүйесін сақтап 
қалуға, өзін-өзі дамытуға мүдделі екендігі туралы айтқан ой-
лары əлі күнге дейін өзекті болып табылады. Қоғамның жаңа-
руы жағдайларында тұлғаның жаңа үлгілерін қалыптастыру мə-
селелеріне осы Ш.Уəлихановтың əлеуметтік-философиясының 
тигізер əсерінің ерекше екендіген мойындауға тура келеді. Қо-
ғамда болып отыратын əрбір жаңа өзгеріс халықтың тарихи, 
əлеуметтік, мəдени, ұлттық ерекшеліктерін ескерусіз нəтиже бе-
ре алмайды.  
Ыбырай Алтынсарин (1841-1889) – халықты оқыту , білім бе-

ру ісінің əлеуметтік мəнін терең түсінген, ХIХ ғасырда қазақ же-
рінде əлеуметтік ойды дамытуға үлкен үлес қосқан тұлғалардың 
бірі. Ол қоғамның күйін зерттей келе дүниежүзілік алдыңғы қа-
тарлы өркениеттен артта қалған қазақ қоғамның тежелу себебі 
қазақ арасында оқу-білімнің таралмағандығынан деп біледі. Бі-
лім беру институттарын жандандыру арқылы халықтың мəде-
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ниетін көтеру, əлеуметтік жағдайын жақсарту жүзеге асатынын 
терең түсінді. Ы.Алтынсарин орыс əкімшілігінің отаршылдық 
саясатын сынай отырып, орыстар мен қазақтардың бір-бірімен 
жақындасуына күштеп кіріспей, оның табиғи жолмен өтуі ке-
ректігі туралы пікір білдірген. Сонымен қатар ескілікті, əдеп-ғұ-
рыптардың əсерлерін зерттеп, олардың əлеуметтік өмірдегі ма-
ңызы туралы ғылыми пікірлер айтады. Қазақ қоғамында қалып-
тасқан салт-дəстүрлердің ұлттық мінез-құлық үлгілерін қалып-
тастыруға əсері бар екендігіне тоқталады. Соның ішінде отба-
сында құда болу, үйлену тəртіптерін мұқият талдап, қазақ қоға-
мын нығайту үшін көптеген əдет-ғұрыптардың маңызды екенді-
гін көрсетеді. Қазақ қоғамының əлеуметтік құрылымын зерттей 
келе кедейлік пен байлық мəселесіне, бұл топтардың қоғамдағы 
мəртебесіне басты назар аударады. Қоғамдық прогреске жеткізе-
тін негізгі жол – отырықшылыққа көшу, егін егу, халықты ағар-
ту ісін жолға қою деп түсінеді. 

Қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбаевтың (1845-1904) 
қарасөздері қазақтың ұлт ретіндегі ерекшелігін, əлеуметтік-та-
рихи даму жолдарын бейнелеп, тұлғаның жаңа үлгісі қандай бо-
лу керек деген сұрақтарды қоюға мүмкіндік береді. Оның қарас-
тырған мəселелерінің бірі – жеке адамның құрылымы. Бұл жер-
де Абайдың көзқарастары Э.Дюркгеймнің, П.Сорокиннің көзқа-
растарымен сəйкес келеді. Ол жеке адамда биологиялық "Мен" 
болатындығын жəне жан мен тəннің адамға табиғат арқылы бе-
рілгендігін ( 43-қара сөз) көрсетеді. Адам өзінің биологиялық 
қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймай, рухани құнды-
лықтар туралы ойлауы, ерік-жігерін дамытуы қажет екендігін 
айтады.  

Тəннің жəне жанның қажеттіліктеріне жетінші қара сөзінде 
тоқтала отырып, тек қана руханилыққа ұмтылу адамды адам ете-
тіндігін көрсетеді. Адам мен жануардың табиғатын салыстыра 
отырып, сананың иегері адамның мүмкіншілігінің сарқылмай-
тындығына, ал жануардың мүмкіншілігінің шектеулі болатын-
дығына назар аударады.  

Абайдың көзқарастарын оның жеке адамды əлеуметтік си-
паттауынан да көруге болады. Абай қара сөздерінде жеке адам-
ның əлеуметтену кезеңдері: балалық, жасөспірімдік, жетілу шақ-
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тарының ерекшеліктерін көрсетеді. Ол дүниеге келгеннен бас-
тап сəбиде екі түрлі сұраныс: 1) тамақ ішу мен ұйқыға деген сұ-
раныс; 2) білуге деген сұраныс қалыптасады, - деп ой түйеді. 
Осы жерде Абай əлеуметтену процесінің бейімделу жəне инте-
риоризация кезеңдерін бөліп сипаттайды. Абай, əсіресе, білімнің 
адамның қалыптасуына тигізетін əсерін жоғары бағалаған. Ол 
"мінез ерекшеліктері" жəне "адамның мəні" ұғымдарына, адам-
ның мінезінің жақсы жəне жаман жақтарына толық тоқталады. 
Жаман қасиеттерге: мақтаншақтық, алдау, бейжайлық, дандай-
су, жалқаулық, өзін басқалардан артық көруді жатқызады. Екін-
ші қара сөзінде Абай адамның өзіне басқалардың көзімен қарай 
білуі керек екендігін айтады. Осы арада символикалық интерак-
ционизмнің өкілдерінің өзіңді объект ретінде сезіне біл деген 
ойларына ұқсастық байқалады. Сондай-ақ адам тек өзіне-өзінің 
берген бағасымен ғана шектелмей басқа адамдардың көзқарас-
тарымен де санасуы керек деген ойларға жетелейді. 

Адамның тұлға ретінде қалыптасуына бірден-бір əсер ететін 
еңбек екендігіне Абай ерекше мəн берген. Оның көзқарасы бо-
йынша, өз күшіне сеніп адал еңбек ету арқылы өмірдің мəнін тү-
сініп, жақсы мен жаманды ажыратып, қуаныш пен қайғыны ба-
ғалай білуге болады. Яғни өмірдің мəні еш қайғысыз шаттықта 
өмір сүруде немесе қапаланып қайғыра беруде емес алдына мақ-
сат қойып, сол мақсатқа жету үшін күш-жігерін аямай еңбек етуде. 

Қазақ ойшылдарының барлығына ортақ ойлар – білімді тұл-
ғаны қалыптастыру. Абай білімнің адамды жоқшылықтан, на-
дандықтан, мəдениетсіздіктен құтқарып, болашағына сеніммен 
қарауына мүмкіндік беретіндігіне мəн береді.  

Адам мен қоғам дамуының үш сатысы туралы айтқан Абай-
дың ойлары үш өркениеттік саты туралы (аграрлық, технокра-
тиялық жəне даналық өркениеті) ғылымда қалыптасқан көзқа-
растарға сəйкес келеді. Қоғамның дамуының ең төменгі сатысы 
адамның физиологиялық қажеттіліктерінің басты орын алған уа-
қыты. Бұл сатыда адам Абайдың көзқарасынша, жануар іспетті, 
ешқандай өмірлік бағыт-бағдарсыз, бақытсыз өмір кешіп, тама-
ғын тойдырудан басқа ештеңе ойламайды. Абайдың бұл сатыда-
ғы адамға берген бағасы - жарым адам. Екінші саты - қоғамның 
дамып, материалдық игіліктердің молшылығы қалыптасқан ке-
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зең. Бұл кезеңде адам қоғамның дамуына, əлеуметтік, экономи-
калық, саяси жағдайларға қызығушылық таныта бастайды. Адам 
өзін рухани болмыс ретінде көрсетеді. Яғни, Абайдың айтуы бо-
йынша, адам қалыптасады. Толық мағынадағы адамның, яғни 
тұлғаның қалыптасуы Абайдың көзқарасы бойынша, алдына 
мақсат қойып, білім алып рухани дамудың жоғары, үшінші са-
тысына жеткен кезде жүзеге асады. Бірақ бұған жету барлық 
адамдардың қолынан келе бермейді. Бұл сатыға жетіп, толық 
адам болу жекелеген адамдардың ғана қолынан келеді.  

Абай өзінің 33-қарасөзінде алдына мақсат қоятын, талапты 
адам мен талапсыз, ынжық, жігерсіз адамды мысалға ала оты-
рып, қандай болғанда да алдына мақсат қоятын адам да, жігерсіз 
адам да өз ісін басқалардың бағалағанын, мақтағанын қалайты-
нын айтады. Абай адамды шын мақтау мен өтірік мақтауды айы-
ра білуге шақырады. Осы жерде А.Маслоудың қажеттіліктер ту-
ралы теориясын еске түсіре кетуге тура келеді. Маслоудың көз-
қарасы бойынша, өз ісін басқалардың бағалағанына деген қажет-
тілік даму барысында əр адамда қалыптасады. Бұл адамның да-
муына серпіліс беретін қажетті жағдай. 

Адам табиғаты мақтауды сүйеді. Бірақ адамның жетістіктері-
не шын баға беру, бағалау ғана оның жақсы дамуына мүмкіндік 
беретін стимул.  

Абайдың əлеуметтік ойлары мен философиясы адамның та-
биғатын, оның əлеуметтік мəнін тереңінен түсінуге арналған. 
Мысалы, қарым-қатынастың адам өмірінің басты мəні екенін тү-
сінуге мүмкіндік беретін ойлары А. Маслоудың адамның басты 
қажеттілігі - қарым-қатынас жасауға, достыққа деген қажеттілік 
деген ойларымен үндеседі. «Дүниеде жалғыз қалу адамның өл-
генімен бірдей» (Абай., 1993) - деген пікір адам табиғатының 
əлеуметтік мəнін сипаттайды.  
Шəкəрім Құдайбердиев ( 1858-1931) ХIХ ғасырдың екінші 

жартысы мен ХХ ғасырдың басында өмір сүріп, қазақтың қоғам-
дық, əлеуметтік, рухани мəдени өміріне араласып, гуманистік, 
адамгершілік, ағартушылық идеяларды уағыздап, мол көркем 
мұра қалдырды. Оның шығармашылығының ең шоқтығы биік 
туындысы 30 жыл бойғы ұзақ еңбегінің нəтижесі «Үш анық» 
деп аталатын еңбегі.  
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Əлемдегі барлық тірі жанның пайда болуын түсіндіре оты-
рып, танымның шексіздігіне, Жаратушының құдіреттілігіне тоқ-
талады. Адамның тəні мен рухы туралы ойларды қозғай отырып, 
адам тəнінде болып жатқан өзгерістерге орай, рухтың да көте-
ріңкі күйі мен күйзелістері болатындығын айтады. Шəкəрімнің 
пікірінше, адамның қарапайымдылығы, шыншылдығы, қайы-
рымдылығы бүтіндей алып қарағанда, ұждан деген сөзді құрай-
ды. Ұждан – бұл адам жанының тілегі, қажеттілігі. Адам о дү-
ниеге аттанғаннан соң да рухтың өмір сүретіндігіне, оның жеті-
ле беретіндігіне жəне ұждан рухтың басты қажеттілігі екендігіне 
сенген жағдайда ғана адамның жүрегі қара, аяусыз бола алмай-
ды, - дейді ол. 
Ахмет Байтұрсынов (1873-1937) – қазақтың көрнекті ақыны, 

ХХ ғасырдың алғы ширегіндегі Қазақстандағы қоғамдық ойдың 
ірі өкілдерінің бірі. Ол өзінің шығармашылығында əрбір қазақ 
азаматын тəуелсіз тұлға болып қалыптасуға, бостандықты сүю-
ге, білім алуға, азаматтық сезімдерін жетілдіруге арнайды. Пат-
шалық Ресейдің халықты қанауын өткір сынға алып, қазақ жұрт-
шылығын отаршылдықтың бұғауын үзуге, ұлттық жəне əлеумет-
тік бостандық үшін күреске шақырады. Қазақ даласына қоныс-
танып жатқан келімсектердің мəдениеті бізден күштірек болса, 
онда олар бізді жұтып жібереді. Қазақ халқының мəдениеті 
олармен тең дəрежеде болған жағдайда ғана дербес өмір сүріп, 
ұлттық келбетін сақтап қалуға мүмкіндігі бар дей келе, қазақ 
жастарын білім алуға, өз тілінде əдебиетін дамытуға шақырады. 
Ұлттың қамын ойлап, ұлттық ерекшелігін сақтап қалатын мəде-
ниетті тұлғаны қалыптастыру оның поэззияларының негізгі мақ-
саты болды. Орыс мектептері мен татар медреселерінде білім 
алған қазақ зиялыларының өз тілін менсінбей орысша сөйлеуді 
əдетке айналдырғанын сол кездің өзінде айтып, дербес тəуелсіз 
ұлт ретінде қалыптасу үшін ана тілін құрметтеп, дамыту қажет-
тігін баса көрсетеді. А.Байтұрсыновтың əлеуметтік маңызы бар 
бұл ойлары қазіргі Қазақстанның өз тəуелсіздігін алған жағда-
йында да өте өзекті тұр. Өз тілін менсінбейтін тұлғалар қалайша 
патриоттық сезімдерге ие бола алады? Олар тəуелсіздіктің қан-
дай жолмен келгенін түсіне алады ма? Мұндай сұрақ өз жерін, 
халқын сүйетін əрбір азаматты ойландыруы тиіс.  
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1913 жылдың наурыз айынан бастап өзі шығара бастаған 
"Қазақ" газетінде А.Байтұрсынов қазақ қоғамындағы саяси-əлеу-
меттік қатынастар мəселесін көтеріп, оған ғылыми талдау жа-
сап, түбегейлі əлеуметтік саяси өзгерістер жасаудың қажеттігін 
көрсетіп, дəлелдеп отырды. «Қазақ» газеті жастар арасында үл-
кен беделге ие болып, əр жыл сайын алғашқы нөмірдің шығу уа-
қытында жастар тарапынан құттықтау хаттар мен телеграмма-
лар алып отырды. Əлеуметтік мəселелерді көтеріп, қазақ жаста-
рының патриоттық сезімдерін оятуға үндеген «Қазақ» газеті та-
лай ауыр жағдайларды басынан кешірді. А.Байтұрсынов басқар-
ған «Қазақ» газеті жас қазақ баспасөзінің тарихында бірінші жə-
не құрметті орынға ие болды.  

А.Байтұрсынов 1917 жылы "Алаш" партиясын құруға белсе-
не қатысты. Сол жылы партия сьезінде қарауға өзекті мəселеле-
рінің бірі – қазақтың территориялық-ұлттық автономиясын құ-
ру, жер мəселесін шешу, мемлекет басқару ісі, халық милиция-
сын құру, халыққа міндетті түрде бастауыш білім беру, т.б. 
ұсынды. Өз ұлтының тəуелсіздігі үшін күрес жүргізген əлеумет-
тік қайраткер А.Байтұрсыновтың өмірбаянымен, шығармашы-
лығымен танысып, ұлттық құндылықтарды ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізіп отыру əрбір саналы тұлғаның міндеті.  
Мағжан Жұмабаев (1893-1938) – қазақтың көрнекті ақыны, 

философ, аудармашы. Ол гуманистік, ағартушылық, демокра-
тиялық идеяларды уағыздап, мол көркем мұра қалдырған. Оның 
алғашқы өлеңдер жинағы «Шолпан» 1912 жылы Қазан қаласын-
да басылып шықты. Оның шығармашылығы сол кезеңдегі үлкен 
əлеуметтік өзгерістерді бастан кешіріп отырған қазақ халқының 
өмірлік мəселелерін бейнелейді. Түркі халықтары тілінің бірі 
болып саналатын қазақ тілінінің қоғамды біріктіруші қызметіне 
зор үмітпен, сеніммен қарап, оны өлең жолдарымен жеткізеді. 
«Күншығыс» шығармасында батыс пен шығыс халықтарын 
келіссөзге, достыққа шақырады. Қазақ өркениетінің қазіргі жағ-
дайында батыс жəне шығыс мəдениетінің озық үлгілерін қалып-
тастыруға үндеген бұл туындының маңызы ерекше.  

Жастарды туған жерді, елді, ата-ананы, отбасын сүюге шақы-
ратын өлең жолдарының үлкен тəрбиелік мəні бар. Қала мен 
ауылдың өмірін, қала адамы мен ауыл адамының бейнесін са-
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лыстыру арқылы табиғи орта мен жасанды ортаның адамдар мі-
нез-құлқына да тигізер əсерін көрсетеді.  

Мағжан дүниеге философиялық тұрғыдан қарап, өмір мен 
өлім, адам тағдыры туралы мəселелерді қозғайды. Ең ірі туын-
дыларының бірі - «Қорқыт» поэмасы. Өлімге байланысты өз фи-
лософиясын қалыптастыруда əйгілі Қорқыт бабамызға оралады. 
Мəңгілік болып табылатын өмір мен өлім мəселесі адам өмірінің 
мəнін философиялық тұрғыдан ұғынуға, ойлануға мүмкіндік 
береді.  

 
Тексеру сұрақтары 

 
  1.  Огюст Конттың тарихи дамудың «үш сатысының заңы» туралы көз-
қарасының ерекшелігі неде? Осы сатылардың əрқайсысына сипаттама беріңіз.  
 2. Эмиль Дюркгеймнің қоғамдық ынтымақтастық идеясы. Органикалық 
жəне механикалық ынтымақтастықтың мəні жəне мазмұны. 
 3. Эмиль Дюркгеймнің көзқарасы бойынша, қоғамдық ынтымақтастықты 
қалыптастырудағы еңбек бөлінісінің атқаратын рөлі. 
 4.  Макс Вебердің «түсіндірмелі əлеуметтануы». Түсіндірмелі əлеуметта-
нудың негізгі идеялары.  
 5. Макс Вебердің «идеалды түрлері», олардың жалпы сипаттамасы.  
 6. Дж. Мидтің символикалық интеракционизмінің мəні.  
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

1.  Əлеуметтанудың дамуының классикалық, классикалық емес жəне пост-
классикалық кезеңдері қай уақыттан басталады? Бұл кезеңдегі əлеуметтанулық 
ойлардың басты ерекшелігі неде? Əр кезеңдегі əлеуметтанулық ойлардың 
ерекшелігін көрнекі түрде таблицада немесе схемада көрсет.  

2.  Тест сұрағына жауап бер. 
"Идеалды тип" концепциясы қандай бағыттың шеңберінде пайда болды?  
A) позитивизм 
Ə) əлеуметтік-дарвинизм 
Б) құрылымдық-функционализм 
В) түсіндірмелі социология 
Г) социологизм 
3.  М.Вебердің «идеалды түрлеріне» қатысты өз ойыңды білдір жəне 

Қазақстан қоғамына қатысты оның əлеуметтанулық ойларының өзекті жақта-
рын көрсет. 

4.  А.Құнанбаевтың адам табиғатына қатысты көзқарасына əлеуметтану-
лық талдау жаса. 
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II БӨЛІМ 
 

ƏЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР 
 
Əлеуметтанулық зерттеулер – əлеуметтану ғылымының 

ажырамас бір бөлігі, əрі əлеуметтік құбылыстардың жəне 
процестердің дамуын эмпирикалық тұрғыдан зерттеп, тəжі-
рибеге негізделген құнды деректер жинаудың түрі. Сондай-ақ 
ол өзара əрекет етуші əлеуметтік қауымдастықтар, сонымен 
қатар осы қауымдастықтың мүшелері ретінде индивидтердің 
өзара қарым-қатынастарының сипаты туралы жаңа білімдер 
алуға негізделген танымдық іс-əрекеттің түрі.  
Əлеуметтік зерттеулер жоғары деңгейдегі басқару құнды-

лығына жəне диагностикалық мағынаға ие болады. Олардың 
нəтижелері адамдардың қоғамдағы іс-əрекеттерінің жетіс-
тіктері мен кемшіліктерінің өзіндік айнасы саналады. 

 Əлеуметтанулық зерттеулердің кеңінен қолданылуы өзекті 
əлеуметтік мəселелерді дер кезінде анықтап, оны шешудің 
жолдарын көрсетуге мүмкіндік береді.  

  
1. Əлеуметтанулық зерттеудің құрамдас бөліктері жəне 

жүргізілу ерекшеліктері 
 

 1. Əлеуметтанулық зерттеудің əдіснамасы 
 2. Əлеуметтанулық зерттеудің əдістемесі 
 3. Əлеуметтанулық зерттеулердің техникасы 
 4. Əлеуметтанулық əдіс 
 5. Əлеуметтанулық зерттеулердің негізгі кезеңдері  
 6. Əлеуметтанулық зерттеулердің негізгі түрлері 
 
1. Əлеуметтанулық зерттеудің əдіснамасы – зерттеудің 

жалпы стратегиясы, ал əдістеме – зерттеу тактикасы. Зерттеудің 
принциптері, жарлықтары, реттеуіштер жүйесі əдіснамалық дə-
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режені, негізінен алғанда, жалпы философиялық əдіснаманы құ-
райды. 

Əдіснама ретінде танымның жалпы ғылыми құралдары, бі-
рінші кезекте əлеуметтік процестерді оқытудың философиялық 
əдістері, əлеуметтік объектілерді жүйелік-құрылымдық талдау 
жəне зерттеудің тақырыбымен тікелей байланысты болып, 
эвристикалық (танымдық- тексеру) қызмет атқаратын арнайы 
құралдар танылады. Теориялар құбылыстардың мəнін жəне 
олардың арасындағы байланыстарды бейнелеп, заңдылықтарды 
ашатын болғандықтан, оларды түсіндірудің ғана емес, сонымен 
қатар əлі де болса танылмаған құбылыстар мен процестерді оқы-
тудың құралы ретінде де қарастыруға алады. Олар зерттеулердің 
жалпы бағытын көрсетіп, əдіснама болады. Əлеуметтік теория-
лардың дəрежелеріне байланысты тек қана жалпы ғылыми əдіс-
нама емес, сонымен қатар қоғамдық құбылыстарды оқыту əдіс-
намасы, əлеуметтік өмірдің ерекше сфералары мен процестерін 
зерттеу əдіснамасының (арнайы, жеке əлеуметтанулық теория-
лардың əдіснамалық қызметі) қолданылуы туралы да айтуға бо-
лады. Əлеуметтанулық əдістер, принциптер, ережелер, ретте-
уіштер, нормалар ғылыми пəн ретінде əлеуметтануға ғана тəн 
арнайы ғылыми əдіснамалық дəрежені құрайды. Əлеуметтану-
лық білімнің бұл дəрежесі зерттеуде қолданылып, арнайы пəнге 
талдау жүргізуге мүмкіндік беретін нақты процедуралар мен 
операциялардың нақтылы жүйелерінен тұратын əдістемеде ай-
қындалады. 

Əдіснамада теория мен эмпирикалық жолмен алынғандар 
арасындағы, түрлі деңгейдегі ғылыми толықтырулар арасында-
ғы арақатынас туралы сұрақтар қойылады.  

2. Əлеуметтанулық зерттеудің əдістемесі – əлеуметтік де-
ректерді бекіту əдістерінің, процедураларының, операциялары-
ның жəне оларды жүйеге келтірудің, талдау құралдарының жү-
йесі. Əдістемелік құралдарға алғашқы ақпараттарды жинау тə-
сілдері (əдістер), іріктеп зерттеуді жүзеге асыру ережелері, əлеу-
меттік көрсеткіштердің құрылу тəсілдері жəне əлеуметтанулық 
зерттеулердің басқа да процедуралары, сандық талдау əдістері, 
əлеуметтануда қолданылатын, бірақ білімнің басқа салаларында 
жасалынатын техникалар да кіреді. Позитивизм бағытында зерт-
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теудің бүкіл əдістерінің жиынтығын, əдістемені, техниканы жə-
не түрлі процедураларды əдіснама, - деп атау қабылданған.  

Марксшіл – əлеуметтанушылар əдіснаманы ғылыми зерттеу-
дің тақырыптық мазмұнымен тығыз байланысты зерттеу əрекет-
терінің жүйесі ретінде, ал əдістемені берілген тақырыптық сала-
мен байланыссыз немесе тікелей емес байланысқан əдістердің 
жиынтығы, - деп түсінеді.  

Зерттеу əдістемесі əдіснаманың дамуына да өз əсерін тигізе-
ді. Əдіснама да белгілі бір əдістемелік құралдарды қолдануға 
селқос қарай алмайды. Ол мұндай құралдарды жасау жəне қол-
дану процесіне басшылық жасайды. 

Əдістеме – берілген əдіспен байланысты техникалық тəсілдер 
жиынтығы, жеке операциялар жəне олардың ретімен жүзеге 
асырылуы, өзара байланысы. Мысалы, қоғамдық пікірді білу 
үшін əлеуметтанушы алғашқы ақпарат жинау əдісі ретінде анке-
таны пайдаланады. Қандай-да бір себептерге байланысты ол 
сұрақтардың бір бөлігін ашық түрде, ал екінші бөлігін жабық 
түрде қалыптастырады. Бұл екі тəсіл берілген анкеталық сұрау-
дың техникасын құрайды. Ал алғашқы ақпаратты жинауда қол-
данылатын анкеталық парақ, жəне анкета жүргізушіге арналған 
нұсқаулар əдістемені құрайды (Ядов В.А., 1998.).  

Əлеуметтанулық зерттеудің əдістемесі əлеуметтанулық зерт-
теулердің техникасында өз көрінісін табады.  

3. Əлеуметтанулық зерттеулердің техникасы зерттеудің 
мақсатына жəне кезеңдеріне сəйкес əлеуметтік шындықты оқы-
тудың түрлі əдістемелері мен əдістерінің жүйелерінен тұрады. 
Əлеуметтанулық зерттеулердің əдіснамасы, əдістемесі жəне тех-
никасы біртұтас. Əлеуметтанулық зерттеулердің техникасы ақ-
параттарды жинаудың, өңдеудің жəне талдаудың ерекше ұйым-
дастырушылық жəне əдістемелік əдістері мен тəсілдерінің 
жиынтығы. Кей жағдайда синоним ретінде «процедура» деген 
термин қолданылады. Əлеуметтанулық зерттеудің техникасы 
ретінде сұрақтарды тұжырымдау өнерін, шкалаларды құруды, 
анкетаны тұтасымен үйлестіруді түсінеді. Анкеталарды жасау 
кезеңіндегі əлеуметтанулық зерттеудің техникасы – респондент-
тер үшін жоғары дəрежеде психологиялық комфортты қалып-
тастыратын жəне ақпараттардың өзгеріп отыруын азайтуды қам-
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тамасыз ететін құрал. Сұхбат алу процесі де сұхбат алушының 
жақсы техникалық дайындығын талап етеді. Яғни сұхбат алу-
шылар респонденттермен қарым-қатынас жасау əдістерін жақсы 
біліп, сұхбаттың бүкіл жүргізілу барысында əңгіменің тақыры-
бына қызығушылықты төмендетпеуге, сонымен қатар белгілі 
арақашықтықты сақтауға тиіс. Сұхбат алу техникасының негізгі 
элементтерінің бірі зерттеушіге қажет хабарды алуды қамтама-
сыз ететін əдістер. 

Процедура - зерттеудің ұйымдастырылу тəсілі, іс-əрекеттер-
дің жалпы жүйесі, барлық операциялардың ретімен жүзеге асы-
рылуы. Бұл – əлеуметтанулық ақпараттарды жинауға жəне өң-
деуге қатысты тəсілдер жүйесі. 

4. Əлеуметтанулық əдіс - əлеуметтанулық білімді қалыптас-
тырудың жəне дəлелдеудің тəсілі. Əлеуметтік шындықты эмпи-
рикалық жəне теориялық жолмен танудың əдістерінің, процеду-
раларының жəне операцияларының жиынтығы. Əлеуметтану-
дағы əдіс зерттелетін əлеуметтік мəселеге, қалыптастырылған 
теорияларға жəне жалпы əдіснамалық бағытқа байланысты бо-
лады. Əлеуметтанудың теориясы мен əдісі бір-бірімен өте тығыз 
байланысты келеді. Əдіс зерттеудің құралына айналған теория-
ны білдіреді. 

Əлеуметтік зерттеудің пəні болып табылатын əлеуметтік 
шындықтың түрлі дəрежелеріне сəйкес əлеуметтануда түрлі 
əдістер қолданылады. Əлеуметтік-мəдени жүйелерді, əлеуметтік 
құрылымды, əлеуметтік институттарды, əлеуметтік қатынастар-
ды зерттеу үшін: 

1. салыстырмалы-тарихи; 
2. генетикалық; 
3. салыстырмалы-топтастыру; 
4. типологиялық жіктеу жəне топтастыру əдістері қолданы-

лады. 
Түрлі топтар мен əлеуметтік жіктердің қоғамдық пікірлерін, 

көзқарастарын, қажеттіліктерін зерттеу барысында құжаттарды 
талдау, сұрау жүргізу, анкета, сұхбат, бақылау əдістері пайдала-
нылады. Кішкене топтардағы адамдардың қарым-қатынастары-
на, көзқарастарына, мұқтаждықтарына, қоғамдық құбылыстарға 
зерттеу жүргізу барысында əлеуметтанулық, əлеуметтік-психо-
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логиялық əдістер, анкета жəне сұхбат, өмірбаяндық əдістер қол-
данылады. 

Теориялық əдістермен қатар əлеуметтану ғылымында эмпи-
рикалық əлеуметтанулық зерттеулер əдістерінің жүйелері, атап 
айтқанда, тəжірибе арқылы алынғандарды түсіндіру жəне то-
лықтыру əдістері де маңызды. Əлеуметтану ғылымын математи-
калық əдістерсіз елестету мүмкін емес. Бұлар негізінен алғанда, 
статистикалық талдау, факторлық талдау, латентті-құрылымдық 
талдау жəне түрлі шкалаларды құру жəне талдау жасау. 

5. Əлеуметтанулық зерттеудің логикасы оның жүргізілу ке-
зеңдерімен анықталады. Əлеуметтанулық зерттеулердің кезең-
дерінің жалпыға ортақ классификациясы: 

1 - кезең. Əлеуметтанулық сұрауды дайындау: 
• зерттеу бағдарламасын жасау (зерттеудің мақсаты мен мін-

деттерін анықтау, негізгі жəне қосымша болжамдарды тұжы-
рымдау, ұғымдар операционализациясын жүзеге асыру, репре-
зентативтікті есептеу). 

• эмпирикалық əдіспен ақпараттарды жинау мақсатында құ-
ралдарды (анкета) дайындау.  

2 - кезең. Эмпирикалық деректереді жинау: 
• сұрауды ұйымдастыру (сұхбат жүргізушілерді іріктеп алу, 

сұрау жүргізілітін жерлерді бөлу, қаражаттық-техникалық сұ-
рақтарды шешу т.б) 

• сұрауды жүргізу (респонденттерді жинау, олармен байла-
нысқа шығу, сұхбат алу т.б.) 

3 - кезең. Əлеуметтанулық ақпараттарды өңдеу жəне тү-
сіндіру: 

• алынған ақпараттарды компьютердің базасына енгізу (ма-
кетті дайындау, анкетамен жұмыс).  

• əлеуметтік-демографиялық бөлім бойынша есеп дайындау 
жəне өңдеу.  

4 - кезең. Алынған ақпараттарға талдау жүргізу: 
•  алғашқы талдауды жүргізу (сұрау барысында анықталған 

тəуелділіктерді белгілеу, таблицалар мен диаграммалар жасау т.б.). 
•  алынған ақпараттарға екінші талдауды жүргізу (салыстыр-

малы талдау, қосымша ақпараттар жинау, жаңа жорамалдар жа-
сау). 
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•  зерттеудің соңғы есебін дайындау. 
•  талдау қағаздарын, түрлі материалдарды, мақалаларды жазу. 
6. Əлеуметтанулық зерттеулердің барлаулық, бейнелеу жəне 

талдау зерттеулері сияқты үш негізгі түрі бар.  
Барлаулық зерттеулер. Мағынасы жағынан шектеулі мін-

деттерді шешуге байланысты əлеуметтанулық зерттеулердің бұл 
түрі нақты-əлеуметтанулық талдаудың ең қарапайым түрі болып 
табылады. Олар кішкене жиынтықтарды зерттей отырып, көлемі 
жағынан қысқартылған əдістемелік құралдарға жəне жеңілдетіл-
ген бағдарламаға негізделеді. Барлаулық зерттеулер терең, ірі 
көлемді зерттеулердің алғашқы кезеңі болып есептеледі. Мұн-
дай зерттеудің түріне деген қажеттілік əлі де болса аз зерттелген 
немесе зерттелмеген мəселелерді қарастырған жағдайда туын-
дайды. Бұл зерттеудің түрі зерттеу пəні, объектісі туралы қо-
сымша ақпараттар алу үшін, болжамдар мен міндеттер, əдісте-
мелік құралдар, зерттелетін жиынтыққа қатысты мəліметтерді 
кең көлемді ірі зерттеулерде қолданардың алдында тексеріп кө-
ру үшін қажет болуы мүмкін. Барлаулық зерттеулердің экс-
пресс-сауалнама деген түрі бар. Бұл жылдамдатылған ақпарат 
алуға негізделген сауалнаманың түрі. Мұндай оперативті сауал-
намалар адамдардың қоғамда болып жатқан өте маңызды оқиға-
лар мен жағдайларға көзқарастарын, пікірлерін білуге бағытта-
лады.  

Бейнелеу зерттеулері. Нақты-əлеуметтанулық талдаудың 
неғұрлым күрделі түрі. Өзінің мақсаттары мен міндеттері жағы-
нан зерттеліп отырған құбылыстар, олардың құрылымдық эле-
менттері туралы толық эмпирикалық мəліметтер алуға негізде-
леді. Бейнелеу зерттеулері толық əрі жеткілікті түрде екжей-тег-
жейлі жасалған бағдарламаға жəне əдістемелік тұрғыдан сынау-
дан өткізілген құралдарға негізделеді. Бұл зерттеудің түрі əдетте 
талдау объектісі салыстырмалы түрде алғанда түрлі сипаттама-
ларымен ерекшеленетін адамдардың үлкен топтарында қолда-
нылады. Мамандықтары, жас ерекшеліктері, отбасылық жағдай-
лары, еңбек өтелімдері, тұрғылықты орындары əртүрлі болып 
келетін адамдардан тұратын еңбек ұжымдары бұл зерттеудің тү-
рінде кеңінен, жан-жақты салыстыра зерттеледі.  
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Талдаулық зерттеулер. Əлеуметтанулық талдаудың өте те-
реңдетілген түрі. Бұл зерттеу өзінің мақсаты ретінде зерттейтін 
құбылысты құрайтын элементтерді бейнелеу ғана емес, сонымен 
қатар оның негізінде жатқан себептерді анықтауға бағытталады. 
Талдау зерттеулеріне дайындалу өте көп уақытты, егжей-тег-
жейлі жасалынған бағдарлама мен əдістемелік құралдарды талап 
етеді. Бұл үшін барлау жəне бейнелеу зерттеулерінің көмегі ар-
қылы зерттеліп отырған объектінің жеке жақтары туралы алдын 
ала түсінік беретін мəліметтер жинау жүзеге асырылады. Осы-
лайша олардың ары қарай тереңірек зерттелуінің жолдары қа-
растырылады. Əлеуметтанулық ақпараттарды жинауда қолданы-
латын əдістер талдау зерттеулерінде комплексті сипатқа ие бо-
лады. Талдау зерттеулерінің өз алдына жеке түрі – экспери-
мент. Оны жүргізу үшін зерттеушіні қызықтырып отырған 
объектінің əдеттегі қызмет ету жағдайларына қандай да бір дə-
режеде өзгеріс енгізіп, эксперименталдық жағдай жасау қажет. 
Осы эксперименталдық жағдайға байланысты зерттелеп отырған 
объектіге жаңа ерекшеліктер мен қасиеттер беретін факторлар-
ды зерттеуге баса назар аударылады. Əрбір экспериментті да-
йындап, жүргізу арнайы білімдер мен əдістемелік дағдаларды 
талап ететін өте күрделі іс.  

 
Тексеру сұрақтары 

 
1. Əлеуметтанулық зерттеудің əдіснамасы. Əлеуметтанулық зерттеудің 

əдіснамалық жəне əдістемелік бөліктерінің өзара байланысының, атқаратын 
қызметтерінің ерекшелігі неде?  

2. Барлаулық, бейнелеу, талдаулық əлеуметтанулық зерттеулердің мақсаты 
неде? Олардың басты айырмашылықтарын атап көрсетіңіз.  

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
 1.  Əлеуметтанулық зерттеулердің кезеңдерінің жалпыға ортақ классифи-

кациясына талдау жаса.  
 2.  Тест сұрақтарына жауап бер:  
1.  Комплекстік тақырыпқа арналған əлеуметтанулық зерттеулер қанша 

уақыт алады? 
A)  3-5 жыл 
Ə)  2-6 жыл 
Б)  5-10 жыл 
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В)  10-15 жыл 
Г)  5-8 жыл 
2.  Əлеуметтанулық зерттеудің күрделі түрі: 
A)  барлаулық 
Ə)  бейнелеу 
Б)  талдаулық 
В)  пилотаждық 
Г)  панельдік 

 
2. Əлеуметтанулық зерттеудің бағдарламасы 

 
1. Бағдарлама туралы түсінік. Зерттеу бағдарламасының əдіснамалық 

жəне əдістемелік бөлімдері 
2. Бағдарламаның жеке құрылымдық бөлімдеріне жалпы түсінік 
 
1. Бағдарлама - эмпирикалық əлеуметтану тұрғысынан зерт-

теудің негізгі құжаты. Өзекті деп анықталған мəселеге зерттеу 
жүргізу алдынала жоспарлы түрде жасалынған бағдарламаны 
талап етеді. Бағдарламаның мазмұны, сапалық тұрғыдан дайын-
далу деңгейі зерттеушінің кəсібилік, тұлғалық ерекшеліктеріне 
тікелей байланысты. Əлеуметтанулық зерттеудің бағдарламасы 
əдетте, салыстырмалы түрде алғанда егжей-тегжейлі, анық жəне 
толық түрде баяндалған екі бөлімнен тұрады. 

Əдіснамалық бөлім. Мəселені негіздеу, тұжырымдау, мақса-
тын көрсету, зерттеудің объектісі мен пəнін анықтау, негізгі 
ұғымға логикалық талдау жасау, зерттеудің болжамдары мен 
міндеттерін тұжырымдау.  

Əдістемелік бөлім. Зерттелетін жиынтықты анықтау, алғаш-
қы əлеуметтанулық хабар жинау əдістерін анықтау жəне оларға 
сипаттама беру, əлеуметтік хабарларды жинауға қажетті құрал-
дардың құрылымы, оны компьютерде өңдеудің логикалық 
схемасы.  

2. Зерттеу мəселесін негіздеу. Өмірдің өзі қойған қарама-
қайшылықты жағдайларды əлеуметтік мəселелер деп айту қа-
былданған. Əлеуметтануда əлеуметтік мəселелерді жіктеудің 
көптеген түрлері бар. Оларды зерттеудің мақсатына, мəселені 
таратушыға, оның таралу көлеміне, қарама-қайшылықтардың 
əсер ету уақытына, оның тереңдігіне қатысты топтастырады. 
Зерттеудің мақсатына байланысты мəселелер танымдық жəне 
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заттық (пəндік) болып бөлінеді. Танымдық мəселелер өте ма-
ңызды болып есептелетін əлеуметтік процестердің жай-күйі, өз-
геру тенденциялары туралы хабардың жеткіліксіздігінен туын-
дайды. Заттық (пəндік) мəселелер халықтың қандай да бір топта-
рының, əлеуметтік институттардың өмір тіршілігін тұрақсыз-
дандыруға алып келетін мүдделердің қақтығысынан болған 
қарама-қайшылықтарды көрсетеді. Өзінің таратушысына байла-
нысты мəселелер əлеуметтік-демографиялық, кəсіби, саяси жəне 
басқа да топтардың, əлеуметтік институттардың мемлекеттік ме-
кемелердің т.б. мүдделеріне əсерін тигізетін қайшылықтарды 
білдіреді. 

Таралу көлеміне байланысты əлеуметтік мəселелер мемле-
кеттік деңгейдегі немесе аймақтық деңгейдегі болуы мүмкін. 
Əсер ету уақытына байланысты мəселелерді қысқа мерзімдік, 
орташа мерзімдік жəне ұзаққа созылатын деп бөлуге болады. 

Зерттейтін мəселені тұжырымдау, дəлелдеу процесі кезінде 
проблемалық жағдайды жəне оны анықтайтын шын қайшылық-
тарды дəл анықтай білген жөн. Мəселені өте кең түрде жоспар-
лау да дұрыс емес. Өйткені бір ғана зерттеу процесі кезінде көп-
теген мəселелерге жауап іздеуге тура келеді. Сондықтан да бір 
ғана зерттеу шеңберінде нақты бір мəселені шешкен жөн. 

Зерттеудің объектісі мен пəнін анықтау. Кең мағынасында 
алғанда əлеуметтанулық зерттеудің объектісі қандай да бір əлеу-
меттік мəселенің таратушысы. Объектіні өте дəл, анық түрде 
көрсету зерттеу пəнін де дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. 
Зерттеу заты объектінің зерттелуге ұсынылған белгілі бір жақтары.  

Негізгі ұғымдарға логикалық талдау жүргізу. Бұл проце-
дураның мəні зерттеу пəнін анықтауда керек болатын басты 
ұғымның логикалық құрылымын толығымен жан-жақты түсіну 
мақсатында талдау жүргізу. Мысалы, қоғамның жаңаруы жағда-
йында тұлғаның жаңа əлеуметтену үлгілеріне зерттеу жүргізу 
мəселесіне келер болсақ, мұндағы негізгі ұғым «əлеуметтену үл-
гісі». Осы бөлініп алынған ұғымға түсінік бере отырып, зерттеу 
пəнінің жеке жақтарының мəнін анықтауға болады. Негізгі 
ұғымға логикалық талдау жүргізу мен əлеуметтанулық зерттеу-
дің түрі арасында тығыз байланыстылық бар. Жоспарланған 
зерттеудің түрі неғұрлым күрделірек болса, негізгі ұғымның ло-
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гикалық талдау жүргізілетін құрылымы да соғұрлым кең жəне 
көп тармақты болып келеді.  

Негізгі ұғымдарға логикалық талдау жасау екі күрделі проце-
дураны: 

1. Негізгі ұғымды түсіндіруді; 
2. Операциялар арқылы анықтауды қамтиды. 
Негізгі ұғымды түсіндіру үшін əлеуметтанушы зерттеліп 

отырған құбылыстар мен процестерді теориялық түсінудің кілті 
болып табылатын бірқатар ұғымдар мен категорияларды қолда-
нады. Оларды қолдану зерттеу пəнінің негізгі сұрақтарына си-
паттама беріп, ары қарай талдау жүргізу бағытын бекітуге кө-
мектеседі. Қойылған міндеттерді дұрыс шешу үшін бұл ұғым-
дарды дұрыс анықтап, оларға дұрыс түсінік беру қажет. Көмек 
ретінде арнайы əдебиеттерде, оқулықтарда берілген жалпыға 
белгілі ғылыми анықтамаларды қолдануға болады. Мұндай 
анықтамалар жоқ болған жағдайда зерттеушінің логикасы, ғы-
лыми көзқарасы, тіпті өмірлік тəжірибесі де көмекке келеді. 
Зерттегелі отырған мəселенің мəнін бейнелейтін негізгі ұғымдар 
зерттеушінің аса көп назар аударуын талап етеді. Негізгі ұғымға 
дұрыс емес түсінік беру зерттеудің бүкіл логикасын бұзып, 
оның негізгі мақсатының орындалмауына алып келеді. Бұл жер-
де жіберілген қате алғашқы ақпараттарды жинаудың құралдары-
на да əсерін тигізуі мүмкін.  

Түсіндіру сатысында анықталған айқындаушы ұғымдар да өз 
кезегінде түсіндіруді талап етеді. Бұл негізгі ұғымдарды сипат-
тайтын жеке ұғымдарды іздеу түрінде жүзеге асырылады. Осы 
сатыда, яғни логикалық талдаудың осы сатысында түсіндіру 
басқа процедураға, атап айтқанда, зерттеу пəнінің сапалық құ-
рылымын бекітуге ауысады. Бұл процедура əлеуметтанушылар 
арқылы операциялар жасау деген атауға ие болып, негізгі ұғым-
ды түсіндіруді толық түрде егжей-тегжейлі жүргізумен жалғаса-
ды. Яғни, негізгі ұғымды құрайтын элементтерді табу процесі 
жүзеге асырылады. Осылайша алынған қарапайым ұғымдарды 
операционалдық ұғымдар, - деп атайды. Логикалық талдаудың 
тереңдігі жəне көлемі тікелей түрде əлеуметтанулық зерттеудің 
түрімен байланысты болады. Егер негізгі ұғымды түсіндіру про-
цесі əлеуметтанулық зерттеулердің барлық түрлерінде бірдей 
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болып келсе, онда операционалдық ұғымдарды анықтау əлеу-
меттанулық зерттеулердің əрбір түрінде қайталанбас сипатқа ие 
болады. Барлаулық зерттеу үшін тереңдетілген жəне жан-жақты 
операциялар қажет емес. Бұл оның шешуге тиісті міндеттерінің 
белгілі бір дəрежедегі тарлығымен сипатталады. Бейнелеу жəне 
талдау зерттеулерінде операциялар жүргізу күрделене түседі. 
Олардың  тереңдігі мен көлеміне қойылатын талап та  күшейеді.  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
   

1-схема 
 

Бейнелеу зерттеулерінің бағдарламасын жасау процесінде 
құрылымдық операциялар жүргізу жүзеге асырылады. Яғни, не-
гізгі ұғымға логикалық талдау жүргізу оны құрайтын элемент-
терді бөлшектеп көрсетумен жалғасады. Мысалы: «Əлеуметтен-
дірілген тұлға» деген ұғымды құрылымдық талдауды қарастыра-
йық (1-схема). 

 

 
  
 
 
  
  

 
1. əлеуметтік демографиялық                       - саяси 
2. əлеуметтік психологиялық                        - құқықтық  
3. əлеуметтік белсенділік                               - этникалық  

                                                                       - экономикалық    

2-схема 
 
 

Əлеуметтендірілген тұлға 

            Жекелік субъект                  Əлеуметтік  субъект 

Тұлғаның əлеуметтенуі 

   Жекелік жəне қоғамдық        
факторлар 

 Жекелік психологиялық 
ерекшеліктер иесі 

Əлеуметтік ерекшеліктер иесі 
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Талдаулық зерттеулерде операциялар жүргізу зерттеліп 
отырған құбылыстың құрылымын, оны бейнелейтін ұғымдық 
элементтерге бөлшектеу арқылы ғана емес, сонымен бірге бұл 
құбылыстың жағдайын анықтайтын болжау жасалынған себеп-
тер арқылы да жүзеге асырылады. Талдаулық зерттеулерде не-
гізгі ұғымға операциялар жүргізу схемасы құрылымдық жəне 
факторлық операциялардан тұрады. Факторлық операция зерт-
теліп отырған құбылысқа тікелей немесе жанама түрде əсер ете-
тін факторларды қамтиды. Мысалы, «Тұлғаның əлеуметтенуі» 
деген ұғымды факторлық талдауды қарастырайық (2-схема). 

Зерттеудің болжамдарын тұжырымдау. Болжам - қолдауға 
немесе теріске шығаруға болатын қандай да бір деректерді, құ-
былыстарды жəне процестерді түсіндіру үшін ұсынылған ғылы-
ми жоба. Əдетте, əрбір əлеуметтанулық зерттеу зерттегелі отыр-
ған мəселенің пайда болу себептері жəне сипаты туралы алдын 
ала тұжырымдалған болжамдардан тұрады. Бұл зерттеудің шап-
шаңырақ жүргізілуін қамтамасыз етіп, зерттеу объектісін жəне 
əдістерін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді. Маңыздылығана жə-
не сипатына қарай болжамдарды негізгі жəне қосымша деп бө-
луге болады. Негізгі болжамда бар нəрсе қосымша болжамда да 
жойылмауы тиіс. Ал негізгі болжамда айтылмаған ақпарат қо-
сымша болжамда да болмауы тиіс. Бір ғана мəселеге бірнеше 
болжамдар жасалуы мүмкін. Болжамдар зерттеудің түрлі кезең-
дерінде болуы мүмкін. Олар жеке пікірлер ретінде де немесе ло-
гикалық байланысты жүйелер ретінде де қолданылады.  

Əлеуметтанулық зерттеудің міндеттері. Əлеуметтанулық 
зерттеудің міндеттері оның мақсаты мен болжамдарына қатыс-
ты түрде қалыптасып, шартты түрде негізгі жəне қосымша бо-
лып екіге бөлінеді. Зерттеудің негізгі міндеттері оның негізгі сұ-
рақтарына, ал қосымша міндеттері негізгі емес сұрақтарға жауап 
іздеуді талап етеді. 

Зерттелетін жиынтықты анықтау. Зерттеудің объектісін 
анықтау арқылы зерттеуге қатысатын адамдардың жиынтығы-
ның сипаты мен саны туралы сұрақ шешіліп бітпейді. Зерттеу-
дің объектісі болып табылатын барлық адамдардан сұрау (мың, 
он мың, млн...) рационалды болмаған болар еді. Бұл зерттеудің 
мерзімін ұзартып, сонымен қатар керекті хабарды тез алуды да 
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қиындатып, үлкен қаражаттық шығынды талап етіп, зерттеуді 
өте күрделі етіп жіберер еді. Сондықтан да əлеуметтанулық 
зерттеулер көп жағдайда тұтас емес, іріктеліп таңдалған сипатқа 
ие болады. Басқа сөзбен айтқанда, зерттеуге тікелей қатысатын 
адамдардың іріктеліп алынуы. Бұлар əлеуметтік-демографиялық 
жəне де басқа сипаттары жағынан зерттелінетін объектінің құ-
рылымын бейнелеуі қажет. Əлеуметтану тілінде бұл операция 
«іріктеу» деген атауға ие болады. Əлеуметтанулық хабардың са-
пасы мен анықтығы көп жағдайда оның дұрыс жүзеге асыры-
луына байланысты келеді. Əлеуметтанулық зерттеу бағдарлама-
сында іріктеу жобасын мұқият түрде қараған жөн. Іріктеу жо-
басында объектіден сұрау жүргізілетін жиынтықты бөліп алу-
дың принциптері көрсетіледі. 

 
Тексеру сұрақтары 

 
1. Бағдарламаның əдіснамалық бөлімінің мазмұны мен мəні неде? 
2. Бағдарламаның əдістемелік бөлімінің мазмұны мен мəні неде?  
3. Əлеуметтанулық зерттеулерде болжамның атқаратын рөлі қандай? 
4. Зерттеуге қатысатын адамдарды іріктеру принципі қалай жүзеге асыры-

лады?  
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

1. Жастардың суицидтік мінез-құлықтарына зерттеу жүргізудің қазіргі ке-
зеңде өзектілігін негіздеп, зерттеу бағдарламасының əдіснамалық бөлімін жа-
сап көрсет.  

2.  Тест сұрақтарына жауап бер.  
1.  Логикалық-танымдық сипаттағы негізгі ұғымды түсіндіру процесі 
A)  интерпретация 
Ə)  болжам 
Б)  репрезентативтік 
В)  сапалық талдау 
Г)  жобалау 
2.  Іріктеу əдісінің түрі 
A)  механикалық 
Ə)  стихиялық 
Б)  кездейсоқ 
В)  квоттық 
Г)  жоғарыда берілген жауаптардың барлығы да дұрыс 
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3. Əлеуметтанулық зерттеудегі іріктеу 
 
1. Іріктеу əдісі, оның негізгі түрлері 
2. Іріктелген жиынтықтың көлемін анықтау жəне оның дұрыстығын 

қамтамасыз ету 
3. Қайталап жүргізілген зерттеулердегі іріктеу 
 
1. Зерттеу объектісі əдетте саны жағынан көп болуы мүмкін. 

Объект 500 немесе одан да көп болған жағдайда бірден-бір дұ-
рыс жағдай іріктеу əдісін қолдану.  

Əлеуметтік мəселелерді зерттеуде қолданылатын іріктеуді те-
реңірек қарамастан бұрын мынадай негізгі ұғымдармен: зерттеу 
объектісі, негізгі жиынтық, іріктелген жиынтық, талдау бірлігі, 
таңдау бірлігімен танысқан жөн. 
Əлеуметтанулық зерттеу объектісі қандай да бір əлеумет-

тік мəселенің таратушысы.  
Негізгі жиынтық – көптеген элементтерден тұратын, зерттеу 

нəтижесі таратылатын зерттеудің объектісі. Егер зерттеу объек-
тісі елдің еңбек істеуге қабілетті бөлігі болса, онда негізгі жиын-
тық 16- дан 58 жасқа дейінгі бүкіл əйелдер мен 16-дан 63 жасқа 
дейінгі бүкіл ер кісілерді қамтиды. Өз кезегінде қатаң ереже бо-
йынша іріктелінген негізгі жиынтықтың белгілі бір элементтері 
«іріктелінген жиынтықты» құрайды.  

Зерттеуді жүргізу барысында іріктелінген жиынтық негізгі 
жиынтықтың микромоделі сияқты болуы тиіс. Басқаша айтқан-
да, іріктелінген жиынтықтың құрылымы тексеру белгілері жəне 
зерттеліп отырған сапалық сипаттамалары жағынан негізгі жи-
ынтықтың құрылымымен сəйкес келуі тиіс. Іріктелінген жиын-
тықтың элементтері (респонденттер), яғни сұрауға қатысушылар 
талдау бірлігін құрайды.  

Іріктеуді жүзеге асырудың ережесі бойынша, талдау бірлігі, 
яғни тікелей жауап берушілер таңдау процесінің негізгі элемент-
тері ретінде барлық уақытта бола алмайды.  

Іріктеудің əрбір кезеңінде ерекше жоспар бойынша іріктелі-
нетін элементтер (кəсіпорындар, респонденттер тобы т.б.) таң-
дау бірлігі, - деп аталады. 

Іріктеудің ықтималдық жəне мақсаттық екі түрін бөліп көр-
сетуге болады. Іріктеудің ықтималдық түрі əлеуметтік ғылым-
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дардың түрлі салаларында қолданылатын ықтималдық ұғымы-
мен тығыз байланысты. Жалпы алып қарағанда, қандай да бір 
күткен оқиғының ықтималдығы дегеніміз күткен оқиғаның са-
нының барлық мүмкін сандарға қатынасы. Мысалы, кубты 600 
рет (оқиғаның жалпы саны) лақтырған кезде «алтылық» (күткен 
оқиға) 100 рет түседі. Кубтың «алтылықпен» жоғары қарай түсу 
ықтималдығы мына формула бойынша анықталады. 

 

6
1

600
100

6 ==P    Р = оқиғаның ықтималдығы 

 

Кубтың басқа жақтарының түсу ықтималдығы да осылайша 
анықталады. Өз кезегінде толық ықтималдық (кубтың қандай да 
бір жағымен түсуі) барлық оқиғалардың ықтималдық жиынты-
ғынан тұрады.  

 

P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 1
6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

=++++++  
 

Осылайша əрбір оқиғаның міндетті түрде болу ықтималдығы 
əрқашанда 1-ге тең, бұл дəлелденген (Горшкова М.К., Шереги 
Ф.Э., 1990).  

Бұл мысалда келтірілген оқиға тең ықтималдықты бейнелей-
ді. Яғни кубтың əрбір жағы тең дəрежеде түсу ықтималдығына 
ие болады жəне бірдей жағдаймен қамтамасыз етіледі. Таңдау 
бірлігінің тең ықтималдық жағдайын жасау маңызды рөл атқа-
рады. Бұл негізгі жиынтықтың əр элементтері үшін іріктеуге тү-
су ықтималдығының тең болуы. Мұндай жағдай негізгі жиын-
тықтың элементтері онда біркелкі бөлінгенде ғана мүмкін бола-
ды. Қолданбалы əлеуметтануда іріктеудің кездейсоқ əдістері де 
кеңінен қолданылады.  

Мысал келтірейік. Жəшікте 200 қызыл, 300 қара, 500 ақ шар-
лар бар. Осылардың ішінен пропорционалды түрде барлық үш 
түсті шарлардан тұратын 100 шарды бөліп алу қажет. Яғни, 100 
шардың ішінде барлық үш түсті шарлар бірдей дəрежеде болуы 
керек. Олардың жəшіктегі үлесі (негізгі жиынтықтағы) 20, 30, 
жəне 50%. Осы пропорцияны сақтай отырып, іріктелген жиын-
тықты бөліп алу керек (яғни 20 қызыл, 30 қара жəне 50 ақ шар-
ларды). Мұндай таңдау жəшіктегі əрбір шар таңдап алу мүмкін-
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дігіне тең ықтималдыққа ие болғанда ғана дұрыс жүзеге асыры-
лады. Əрбір шарда таңдап алынуға тең ықтималдық болу үшін 
оларды мұқият түрде араластырамыз. Осыдан кейін таңдаудың 
кездейсоқ-қайталанбайтын жəне кездейсоқ-қайталанатын екі 
əдісін қолдануға болады.  
Кездейсоқ-қайталанбайтын əдіс (əрбір алынған шар шыға-

рылып, содан соң жəшіктен басқа шарлар алынады... Осылайша 
іріктеудің қажетті көлеміне дейін барлығы 100 шар алынады); 
Кездейсоқ-қайталанатын əдіс (жəшіктен алынған əрбір шар-

дың түрлері жазылып алынады. Содан соң жəшікке салынады. 
Шарлар қайтадан араластырылып, таңдау қайтадан жүзеге асы-
рылады).  

Осындай операция əлеуметтанулық зерттеулерде негізгі жи-
ынтықтың элементтеріне де қолданылады. Респонденттерді фа-
милиялары бойынша немесе код арқылы (сандық нөмірі) кар-
точкаға енгізіп, содан соң жəшікте жақсылап араластырып, жо-
ғарыда келтірілген əдістердің көмегімен таңдау жүзеге асырыла-
ды. Сонымен қатар карточкаларды мұқият түрде араластырған 
дұрыс. Бұл респонденттерді таңдаудың тең ықтималдығын кү-
шейтеді (Горшкова М.К., Шереги Ф.Э., 1990).  

Шартты белгілерге құрылған мысалдарды келтірейік. Бұл 
үшін жоғары квалификациялы мамандарды шарлар арқылы, ор-
та квалификациялыларды - конустар арқылы, төменгі квалифи-
кациялыларды - кубтар арқылы көрсетеміз. Олар біркелкі орна-
ласқан жағдайда ғана таңдап алу мүмкіндігі олардың əрқайсы-
сына тең ықтималдыққа ие болады.  

Екі əдістің де ортақ кемшіліктері бар. Оларды тек 800-1000 
бірліктен көп емес негізгі жиынтықтар үшін ғана ойдағыдай 
қолдануға болады. Бірліктер саны көбейген сайын бұл əдіс көп 
еңбек сіңіруді талап етеді. Өйткені барлық фамилияларды неме-
се кодтарды карточкаларға түсіру қажет, оларды дұрыстап ара-
ластыру керек.  

Үлкен негізгі жиынтықтар үшін механикалық іріктеу əдісін 
қолдануға болады. Жалпы түрде, механикалық іріктеу принципі 
негізгі жиынтықтың барлық элементтерін біртұтас тізімге түсі-
ріп, оларды тең интервалдар арқылы іріктеп алу арқылы респон-
денттердің сəйкес келетін санын таңдап алуды жүзеге асырады. 
Таңдау адымы (К) мына формула бойынша есептеледі. 
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n
NK =   ; N – негізгі жиынтықтың көлемі. 

 n – іріктелген жиынтықтың көлемі 
 

Мысалы: N – 2000 адам, ал n – 200 адам болса, онда:  
 

200
2000

=K  = 10.  

 

 Бұл тізімнен əрбір оныншы бірлікті таңдап алу қажеттілігін 
көруге болады. Таңдау алфавиттік тізімнің бас жағынан немесе 
соңынан бастап саналуы мүмкін.  

Жеткілікті түрде ыңғайлы жəне дəл əдіс іріктеудің сериялық 
əдісі. Егер негізгі жиынтықты берілген белгілері бойынша бір-
ыңғай мүшелерге бөлу мүмкіндігі болған жағдайда респондент-
терді таңдау əрбір серияда бөлек жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл 
жағдайда сериялардан таңдап алынған респонденттер саны он-
дағы элементтердің жалпы санына пропорционалды.  

Мысал ретінде, негізгі жиынтықта 2000 адам бар деп есепте-
йік. Олардың 300 - қарттар, 1000 - жастар, 700 - балалар. Іріктел-
ген жиынтық 200 адам болады.  

Əрбір сериядан таңдап алынатын респонденттер саны мына 
байланыстар арқылы анықталады.  

 

N
nNn i=1  

Осы формула бойынша жоғарыда келтірілген мысалда əрбір 
сериядан таңдауға жəне сұрауға жататындар: 

 

2000
200300

1
⋅

=n  =  30 адам; 
2000

2001000
2

⋅
=n  = 100 адам; 

  

2000
200700

3
⋅

=n = 70 адам. 

 

Іріктелген жиынтықтың жалпы көлемі  
 

n = n1 + n2 + n3 = 200 адамға тең.  
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 Практикада көп жағдайда іріктеудің мекендік əдісін қолдану-
ға тура келеді. Мұндай іріктеудің түрінде зерттеу бірлігі есебін-
де жеке респонденттерді емес топтар жəне ұжымдарды таңдау 
жүзеге асырылады. Таңдап алған топтарда жаппай сұрау жүргізу 
жүзеге асырылады. Мысалы: жоғары білім жүйесіндегі 200 сту-
денттік топтардан (əрқайсысында 15 студенттен бар) кездейсоқ 
іріктеу арқылы 30 топ таңдалып алынады. Бұл жағдайда сұрауға 
қатысатындардың саны 450 адам (30х15). Топтардың құрамы 
жоғары дəрежеде ұқсас болған жағдайда ғана мекендік іріктеу 
репрезентативті (яғни іріктелген жиынтық негізгі жиынтықты 
жоғары дəрежеде бейнелейді). Мекендік іріктеуді қолданған кез-
де тізімдер мен карточкалар топтарға ғана жасалады. Олардың 
əрқайсысы таңдап алудың тұтас бірліктері есебінде қарастыры-
лады.  

Əлеуметтанулық зерттеулерде ықтималдық іріктеумен қатар 
мақсаттық іріктеу де қолданылады. Бұл іріктеудің түрі стихия-
лық, негізгі массив жəне квоталық əдістер арқылы жүзеге асы-
рылады.  

Стихиялық іріктеу əдісінің мысалы ретінде газеттер мен жур-
нал оқырмандарын пошта арқылы сұрауды алуға болады. Мұн-
дай жағдайда анкетаны толтырып қайтаратын респонденттердің 
санын алдын ала жорамалдауға болмайды. Бұл іріктеудің репре-
зентативтігін қиындатады. Сонымен қатар зерттеудің шешімі 
тек қана сұралған жиынтыққа таратылады.  

Стихиялық іріктеу əдісінің түрлерінің бірі респонденттерді 
«қар түйірі» əдісі арқылы таңдау, дəлірек айтқанда іздестіру. 
Мысалы: қандай да бір ресми емес топтардың 300 мүшесіне сұ-
рау жүргізу қажет. Олардың он шақтысының ғана адрестері бел-
гілі, ал қалғандарын біз олардың айтуы бойынша тауып аламыз. 
Əрбір сұрауға қатысатын он адамның əрқайсысы өздерінің жол-
дастарының екі адресін айтатын болса, олар да өз кезегінде тағы 
да екі адрестен айтады. Осылайша таңдаудың бесінші сатысын-
да жоспарланған іріктелінген жиынтыққа жетуге болады. Соны-
мен қатар респонденттерді кезеңдер бойынша таңдау келесі про-
порциялар арқылы жүзеге асады:  

 
10+20+40+80+160=310 
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Негізгі массив əдіс барлау зерттеулерінде қандай да бір тек-
серу сұрақтары арқылы респонденттердің пікірлерін білу үшін 
қолданылады. Мұндай жағдайда респонденттердің 60-70 %-на 
сұрау жүргізіледі. 

Қоғамдық пікірді білу мақсатында кеңінен қолданылатын 
əдіс іріктеудің квоталық əдісі. Бұл əдісті зерттеу басталғанға де-
йін негізгі жиынтықтың элементтерінің тексеру сипаттамалары 
туралы статистикалық мəліметтер бар болған жағдайда қолдану-
ға болады. Қандай да бір тексеру сипаттамалары туралы барлық 
берілген мəліметтер квота есебінде, ал олардың сандық мағына-
сы квотаның өлшемдері болады. Квоталық іріктеуде сұхбат алу-
шылар респонденттерді мақсатты түрде квотаның өлшемдерін 
сақтай отырып таңдайды. Квоталар тəуелсіз, сонымен қатар өза-
ра байланысты өлшемдер бойынша берілуі мүмкін. Мысалы, 
іріктелген жиынтық пен негізгі жиынтықтың құрылымының 
сəйкес келуі екі белгі бойынша: респонденттердің мамандық дə-
режесі жəне білім дəрежесі арқылы қамтамасыз етіледі, - деп 
есептейік. Осы белгілер бойынша респонденттердің бөлінуі не-
гізгі жиынтықта белгілі бір пайыздар арқылы көрсетіледі. Ірік-
телген жиынтықтың құрылымы осы екі өлшем бойынша негізгі 
жиынтыққа пайыздық жағынан сəйкес болатындай етіп қалып-
тастырылады.  

Жүзеге асырылуы жағынан іріктеудің бір сатылы жəне көп 
сатылы түрлері бар. Жоғарыда келтірілген əдістер бір сатылы 
іріктеудің мысалы бола алады. Көп сатылы іріктеу бірнеше са-
тылар арқылы жүзеге асырылады. Бұл сатылардың əрқайсысын-
да біртұтас немесе түрлі əдістер қолданылады. Бірінші сатыда 
мекендік іріктеу, содан соң мекендердегі респонденттерді кез-
дейсоқ іріктеу жүзеге асырылады.  

Мысалы: Іріктелген жиынтықтың көлемі – 1000 адам. Бұл 
1000 адамды Қазақстанның бес облысының əрқайсысынан 200 
адамнан алу арқылы қалыптастырдық деп есептейік. Таңдау бір-
лігі ретінде бұл жерде облыстар, облыс орталықтары, қалалар, 
елді мекендер жəне топтар алынды. Іріктелген жиынтықты қа-
лыптастыруда көп сатылы іріктеу əдісін қолдануға болады. Бі-
рінші сатыда мекендік іріктеудің көмегімен Қазақстанның 14 
облысының ішінен бес түрлі аймаққа жататын бесеуі, сəйкес 
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түрде, бірінші кезекте, бас қалалар Алматы, Қарағанды, Семей, 
Орал, Қостанай, ал содан соң кіші қалалар, аудандар мен елді 
мекендер алынады дейік. Респонденттерді таңдау кездейсоқ түр-
де, жынысы, жасына қатысты квоталық өлшемдер негізінде кез-
дейсоқ, маршруттық іріктеу арқылы жүргізіледі. Яғни бұл рес-
пондерттерді мекенінен кездейсоқ таңдау. 

2. Іріктелген жиынтықтың көлемін анықтау жəне оның дұ-
рыстығын қамтамасыз ету - бұл барлық іріктеу теориясының ең 
маңызды сұрақтарының бірі. Бір жағынан «іріктелген жиынтық-
тың» көлемі «статистикалық маңызды», яғни дұрыс ақпарат алу 
үшін жеткілікті түрде үлкен болуы тиіс. Екінші жағынан – «эко-
номды», яғни кейбір жағдайда тиімді болуы тиіс. Тиімді болу-
дың өлшемі неде? Математиктердің дəлелдеуі бойынша, мұндай 
өлшем негізгі жиынтықтың элементтерінің тексеру сипаттамала-
рының сандық мағынасы, тура айтқанда, олардың дисперсиясы. 
Дисперсия көп болған сайын іріктелген жиынтықтың үлкен кө-
лемі талап етіледі.  

Егер де көпшіліктен сұраудың барысында негізгі жиынтық-
тың көлемі 5000 адамнан кем болған жағдайда іріктелген жиын-
тықтың жеткілікті көлемі 500 адамнан кем болмауы керек. Егер 
негізгі жиынтықтың көлемі 5000 немесе одан да көп адамнан 
болса, онда іріктелген жиынтықтың құрамы оның 10%-ы (бірақ 
2000-2500 адамнан көп емес). Бұл жеткілікті түрде дұрыс нəти-
желер алуға көмектеседі. Іріктелген жиынтықтың статистикалық 
көлемін анықтау маңызды, бірақ зерттеудің нəтижелерінің бүкіл 
жиынтыққа таралуының дұрыстығына алғы шарттар жеткіліксіз. 
Өйткені, бір ғана негізгі жиынтықтан салыстырмалы түрде ал-
ғанда, іріктелген жиынтықтың үлкен көлемін алуға болады. Мы-
салы: Егер біз негізгі жиынтық пен іріктелген жиынтықтың құ-
рылымының тек «жыныс» белгісі бойынша сəйкес келуін бақы-
лайтын болсақ, онда 60% ер кісілер мен 40% əйелдер құрамынан 
тұратын 1000 адам жиынтығын алайық. Іріктеудің мүмкін бола-
тын құрамы 100 адам. Осылайша 10-нан кем емес іріктелген жи-
ынтықтарды құруға болады (яғни 100 адамнан тұратын іріктел-
ген жиынтықтар). Олардың ішінде бір респондент екі рет кез-
деспейді. Бұл іріктелген жиынтықтардағы əйелдер мен ер кісі-
лердің үлесі сəйкес түрде 40% жəне 60% болады. Барлық мүмкін 
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деген іріктелген жиынтықтардың көп түрлерінің ішінен неғұр-
лым дəл (дұрыс) деп есептелетін біреуін ғана таңдап алу керек. 
Бұл келтірілген мысалда екі жыныс өкілдерінің іріктелген жи-
ынтықтағы құрамы максималды түрде негізгі жиынтықтағы 
олардың құрамына өте жақын болады (сəйкес түрде 40% жəне 
60%). Егер ауытқу орташа алғанда 5%-дан жоғары болмаса (яғ-
ни іріктелген жиынтықтағы аталған көлемдердің арақатынасы, 
шамамен 37 жəне 63% немесе 42 жəне 58% т.б. болса, онда ірік-
телген жиынтық репрезентативті деп есептеледі. Ал іріктеудің 
қатесі кездейсоқ болып табылады.  

Кездейсоқ қателермен қатар, іріктелген жиынтықтың дəлдігін 
бұзатын орын ауыстырған қателерді де ажыратуға болады. 
Осылайша, репрезентативті іріктелген жиынтық тура болмай 
шығуы мүмкін. Егер кездейсоқ қате жыныстық белгінің түрлі 
сандық мағыналарында бірдей көлемге ие болып 40% əйелдер, 
60% ер кісілерді құраса, онда орын ауыстырған қателердің əсері-
нен іріктеуде бұл құрам 40% ер кісілер мен 60% əйелдерді құ-
рауы мүмкін. Орын ауыстырған қателер, əдетте негізгі жиын-
тықтың тексеру сипаттамаларының өлшемдері туралы дұрыс 
емес берілген статистикалық ақпараттардың жəне іріктелген жи-
ынтықтың өте аз (статистикалық тұрғыдан маңызды емес) көле-
мінің, талдау бірліктерін таңдап алудың тəсілдерінің дұрыс қол-
данылмауының салдарлары болып есептеледі (Горшкова М.К., 
Шереги Ф.Э., 1990).  

Математикалық формулалардың көмегімен орын ауыстырған 
қателердің көлемін анықтау мүмкін емес, сондықтан да олар бір-
ден зерттеудің шешімдері мен нəтижелеріне əсер етеді. Бұл тал-
дау бірлігін таңдау ережелерін дұрыс сақтаудың өте маңызды 
екендігін көрсетеді. Орын ауыстырған қателерден құтылуға не-
гізгі жиынтықтың құрылымы туралы алдын-ала дұрыс мəлімет-
тер көмектеседі. Мұндай мəліметтер алудың көздері: мекемелер-
дің есеп беру құжаттары; сарапшылардан сұраудың нəтижесі; 
мемлекеттік статистикалық органдардың мəліметтері; барлау 
зерттеулерінің нəтижелері т.б. 

3. Қайталап жүргізілген зерттеулердегі іріктеу жеткілікті 
түрде əмбебаптыққа ие болуы тиіс. Өйткені ол жеткілікті түрде 
ұзаққа созылатын белгілі бір уақыт аралығында дамудың түрлі 
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кезеңдеріндегі объект туралы репрезентативті хабар алуды қам-
тамасыз етуі қажет. Іріктеудің сипаты қайталап жүргізілген 
зерттеулердің міндеттеріне байланысты, сонымен қатар ол бас-
тапқы жəне қайталанған сұрауларда біртұтас схема бойынша 
жүргізілуге міндетті емес. Ең бастысы қолданылған тəсіл дерек-
тердің репрезентативтігін жəне салыстырмалылығын қамтама-
сыз етсе болғаны. Сұрау жүргізіліп отырған уақытта іріктеу 
объект үшін репрезентативті болып құрылуы тиіс. Сонымен бір 
уақытта объектінің құрамы да өзгеруі мүмкін, ал деректердің са-
лыстырмалылығы принципі негізгі өлшемдер бойынша іріктел-
ген жиынтықтың бірдей (ұқсас) болуын қажет етеді. Бұл бол-
жамдық үлгілер құру үшін өте маңызды. Сондықтан да алғашқы 
зерттеуде іріктеудің қандай əдісінің қолданылғанына қарамас-
тан, қайталанған сұрауда бастапқы сұраудың іріктелген жиын-
тығының тексеру белгілерін сандық квота есебінде алып, квота-
лық іріктеуді қолданған жөн. Осы айтылғандармен іріктеудің 
əдістері таусылмайды. Бұл айтылған əдістерден де күрделілері 
бар. Олардың үлгісін жасауда арнайы математикалық аппарат-
тардың жəне ЭВМ-нің көмегіне сүйенеді.  
 

Тексеру сұрақтары 
 

1. Іріктеудің репрезентативтігі дегенді қалай түсінесің? Оны қалай қамта-
масыз етуге болады? 

2. Іріктеудің қандай əдістерін білесің? Бір сатылы жəне көп сатылы ірік-
теудің ерекшелігі неде?  

3.  Кездейсоқ жəне орын ауыстырған қателердің іріктеуге əсері қалай?  
4. Квоталық іріктеу əдісі қалай қолданылады? 
5. Қайталап жүргізілген зерттеудегі іріктеудің мақсаты неде? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

Негізгі жиынтықтың микромоделі ретінде іріктелген жиынтықты қалып-
тастырудың барлық мүмкін болатын əдістерін жаз. Əрбір əдістің қолданылуын 
мысалдар келтіру арқылы түсіндір.  
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4. Əлеуметтік көрсеткіштер, олардың өлшемдері 
 

1. Əлеуметтік индикаторлар туралы түсінік  
2. Шкаланың түрлері жəне олардың құрылу ережесі 
3. Əлеуметтанулық шкалаға қойылатын талаптар 

 
1. Əлеуметтік құбылыстардың түрлі жақтары мен ерекшелік-

терін əлеуметтанулық өлшеу олардың сандық сипаттамасы бола 
алатын деректерді қолданумен жəне іздестірумен байланысты. 
Мұндай деректерге түрлі оқиғалар, процестер мен құбылыстар-
дың белгілері, сонымен қатар мінез-құлық актілері, қылықтар, 
бағалар жəне адамдардың пікірлері жатады. Əлеуметтанулық 
өлшем үшін қолданылатын барлық деректерді индикаторлар 
деп атау қабылданған.  
Индикаторларды іздестіру. Оларды таңдауда келесі прин-

ципті жағдайлар есепке алынады.  
- индикаторларды таңдау операционалдық ұғымдар арқылы 

алдын ала анықталады; 
- индикаторлардың рөлін атқаратын операционалдық ұғым-

дар да бар; 
- бір ғана емес бірнеше индикаторларды қолдануды талап 

ететін операционалдық ұғымдар да бар (мысалы: тұлғаның əлеу-
меттік белсенділігін өлшеу үшін бірнеше индикаторлар қол-
данылады); 

- əрбір жағдайда индикаторлар жиынтығын таңдау əлеумет 
танулық зерттеу объектісінің сипатына жəне оның жағдайына 
байланысты болады.  

 Индикаторлар есебінде, бірінші кезекте респондентке қатыс-
ты алғанда объективті деректерді алады. Олар алынған ақпарат-
тардың анықтығын, дұрыстығын қамтамасыз етеді. Алайда, көп 
жағдайларда индикаторлар есебінде қоғамдық өмірдің түрлі 
жақтарына қатысты адамдардың пікірлерін, бағаларын, көзқа-
растарын, яғни олардың қарым-қатынастарын алуға тура келеді. 
Мұндай индикаторлар субъективтік сипатқа ие. Барлық индика-
торларға түрлі сипаттамалар тəн. Бұлар зерттеу құралдарында 
сұраққа жауап варианттары ретінде көрінеді. Олар позициялары 
бойынша белгілі бір жүйелілікпен орналасып өлшеу шкаласын 
құрайды. Оның қалай жүзеге асатынын көрсетейік. Бөлініп 
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алынған операционалдық ұғымдар арасында «білім» деген опе-
рационалдық ұғым бар деп есептейік. Осыған сəйкес «білім дə-
режесі» деген объективті индикаторды таңдаймыз. Оның сипат-
тамалары: бастауыш; жартылай орта; орта; арнаулы орта; аяқ-
талмаған жоғары; жоғары білім. Олар өлшеу шкаланың пози-
циялары болып табылады.  

«Моральдық ынталандыруға қанағаттану» деген операцио-
налдық ұғымда бейнеленген құбылыстың белгісін өлшегенде 
өлшеу шкаласының позициялары ретінде «қанағаттану дəреже-
сі» деген субъективті индикатордың «толығымен қанағаттан-
дым», «жартылай қанағаттандым», «қанағаттанған жоқпын» 
сияқты сипаттамалары бола алады.  

2. Əлеуметтанулық зерттеулерде шкаланың номиналдық, ран-
гілік жəне интервалдық үш негізгі түрі қолданылады.  
Номиналдық шкала. Оның көмегі арқылы респонденттердің 

объективті белгілері ( жынысы, жасы, отбасылық жағдайы) өл-
шенеді. Респонденттің отбасылық жағдайын сипаттайтын номи-
налдық шкалаға мысал келтірейік.  

Сіздің отбасылық жағдайыңыз? 
 - отбасым бар 
 - отбасым жоқ 
 - тіркелмеген некеде тұрамын 
 - ажырасқанмын 
 - жалғызбын  
Рангілік шкала. Оның көмегі арқылы əлеуметтік құбылыстар-

дың көптеген қасиеттері мен белгілері өлшенеді. Бұл объективті 
индикаторларды табудың қиындығымен түсіндіріледі. Сондық-
тан да əлеуметтануда өлшеудің көпшілігі респонденттердің қан-
дай да бір құбылысқа қатынасын көрсететін субъективтік инди-
каторларға негізделеді. Рангілік шкаланың позициялары қатаң 
тəртіппен, өте маңыздырақ нəрседен сəл маңыздыға қарай орна-
ласады.  

Сіз өзіңіз туралы айта аласыз ба? 
- өзіңізде өте жоғары саяси мəдениетті қалыптастырдыңыз 

жəне оны күнделікті өмірде көрсете білесіз; 
- əлі де жоғары саяси мəдениетті толық қалыптастырған жоқ-

сыз, бірақ соған тырысасыз; 
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- өзіңізде саяси мəдениетті тəрбиелемедіңіз жəне оған тырыс-
пайсыз да. 
Интервалдық шкала. Оның көмегімен əлеуметтік құбылыс-

тардың белгілері мен ерекшеліктерінің аз ғана жақтары өлшене-
ді. Атап айтқанда: жасы, жұмыс өтілі т.б. Интервалдық шкала-
ның позициялары сандар арқылы көрінеді. Мұндай шкалада по-
зициялар тең немесе тең емес интервалдар бойынша орналасады. 
Тең емес инервалдар шкаласы: Бұл жоғары оқу орнында сіз 

қанша жыл қызмет істедіңіз? 
- 1 жылдан аз уақыт 
- 1 жылдан 3 жылға дейін  
- 3 жылдан 5 жылға дейін  
- 5 жылдан 10 жылға дейін  
- 10 жылдан жоғары  
Тең интервалдар шкаласы: Бұл жоғары оқу орнында сіз қан-

ша жыл қызмет істедіңіз? 
- 1 жылдан 3 жылға дейін  
- 3 жылдан 6 жылға дейін  
- 6 жылдан 9 жылға дейін  
- 9 жылдан 12 жылға дейін  
3. Əлеуметтанулық шкалаға қойылатын бірқатар талаптарды 

қарастырайық. 
 Өлшеу шкаласының валидтілігі. Бұл индикаторды дұрыс 

таңдауға жəне қолданылып отырған шкаланың дəл зерттеуші өл-
шегелі отырған құбылыстың сапасын немесе ерекшелігін өлше-
уін білдіреді. 

Мысалы: Тұлғаның əлеуметтік белсенділігінің дəрежесін 
анықтау мақсатында «Сіз қоғамдағы əлеуметтік мəселелерді ше-
шуге қандай белсенділікпен қатысасыз?» деген сұраққа жауап 
варианттарында респонденттердің əлеуметтік белсенділік дəре-
жесін өлшейміз бе? Жоқ па? Бұл таңдалған индикаторларға бай-
ланысты болады. Егер де біз, 

- əлеуметтік мəселелерді шешуге ылғи да қатысамын; 
- əлеуметтік мəселелерді шешуге қажет болған жағдайда қа-

тысамын; 
-  əлеуметтік мəселелерді шешуге қатыспаймын деген мағы-

налары бар индикаторларды таңдайтын болсақ, онда респон-
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денттердің əлеуметтік мəселелерді шешуге қатысатындығын 
білгенмен, олардың белсенділік деңгейін анықтай алмаймыз. 
Сондықтан да дұрысы:  

- белсенді түрде қатысамын, инициатива көрсетемін; 
- тапсырылған жұмысты ғана орындаймын; 
- əлеуметтік мəселелерді шешуге қатыспаймын деген мағына-

дағы индикаторға негізделген шкаланы таңдау болып табылады. 
Өлшеу шкаласының толықтығы қойылған сұраққа жауап ва-

рианттарында индикатордың барлық мағынасы есепке алынған-
дығын көрсетеді. Мысалы: Сіз өзекті мəселелерді қандай негіз-
дерден білесіз? деген сұраққа: 

- радио хабарларынан; 
- баспасөз хабарларынан;  
- теледидар хабарларынан аламын деген жауап варианттарын 

қамтитын шкала толық емес. Өйткені хабар алудың бірінші ке-
зектегі негіздерімен қатар екінші кезектегі ата-аналар, достар, 
туысқандар т.б. сияқты хабар алу көздері де бар.  
Шкаланың сезімталдығы. Бұл - респонденттердің зерттеліп 

отырған құбылысқа қатынасын қандай да бір деңгейде жіктеп 
көрсете білу əрі субъективтік индикаторға негізделген шкала-
ның ажырамас сипаттамасы. Оның позицияларының саны зерт-
теуші арқылы анықталады. Олар көп болған сайын шкала сезім-
тал келеді.  

Мысалы: Сіз оқылған дəрістің мазмұнына қанағаттандыңыз 
ба? деген сұраққа жауап варианттары үш немесе бес позициялы 
шкаладан тұруы мүмкін.  

 Үш позициялы шкала: 
-  қанағаттандым 
-  анық пікір айта алмаймын 
-  қанағаттанған жоқпын. 
Бес позициялы шкала: 
-  толық қанағаттандым 
-  жалпы қанағаттандым 
-  анық пікір айта алмаймын 
-  жалпы қанағаттанған жоқпын 
-  дəріс маған ұнаған жоқ 
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Əлеуметтануда əдетте үш немесе бес позициялы шкалалар 
қолданылады.  

Бағалау үшін қолданылатын шкаланың позициялары симме-
триялы түрде орналасады. Бұл жағымды мағынаға ие позиция-
лар саны мен жағымсыз мағынаға ие позициялар санының тең 
екендігін, ал олардың арасында бейтарап мағынаға ие позиция-
лардың орналасатындығын білдіреді.  

Шкаланың əрқилы түрлері алынған ақпараттарға түрліше те-
реңдікпен талдау жасайды. Төменгі реттегі шкалалардың көмегі-
мен алынған ақпараттардың негізінде маңызды шешімдер қа-
былдауға болмайды. Өйткені жоғары реттегі шкалалар ғана тө-
менгі реттегі шкалаларға теңестіріле алады, бірақ керісінше 
емес (Горшкова М.К., Шереги Ф.Э., 1990). Мысалы, біз интер-
валдық шкаланың көмегімен респонденттердің теледидарлық 
хабарларды көру жиілігі туралы сұраққа жауап аламыз. 

-  күнделікті қарайды 
-  аптасына 2-3 рет қарайды 
-  аптасына 1 рет қарайды 
-  мүлдем қарамайды. 
Интервалдық шкала бойынша сұраудың нəтижесін біз жеңіл 

түрде рангілік шкалаға сəйкес топтастырып (бірінші позицияны 
«жиі қарайды», екінші жəне үшінші позицияны «сирек қарай-
ды», ал соңғысын номиналдық шкалаға сəйкес «қарамайды» 
деп, сонымен қатар алғашқы үш позицияны «теледидарлық ха-
барды қарайды», ал соңғысын «теледидарлық хабарды қарамай-
ды» деп) көрсетуімізге болады. Алайда, бұл процедураны кері-
сінше көрсете алмаймыз (Горшкова М.К., Шереги Ф.Э., 1990). 

Қолданбалы əлеуметтануда шкалаларды қалыптастыру бо-
йынша дəлдік, сенімділік сияқты талаптар да қойылады. 
Шкаланың дəлдігі - бұл өлшеу нəтижесінің сипаттамасы бо-

лып табылады. Негізінен зерттеліп отырған құбылыстың жақта-
ры мен қасиеттері туралы зерттеу барысында алынған сандық 
сипаттамалардың оның шын мəніндегі көлеміне сəйкес келу дə-
режесіне бағынады.  
Шкаланың сенімділігі. Зерттеу объектісінің сипаттамалары-

ның уақыт барысында өзгеруіне қатысты оның тұрақтылығы. 
Бұл зерттеп отырған құбылысты көп рет (қайталап) өлшеу арқы-
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лы жеткілікті түрде дəл жəне салыстырмалы сандық сипаттама-
ларды алуды көздейді.  

Осылайша, индикаторларды таңдау жəне олардың негізінде 
шкалаларды құру зерттейтін құбылыстардың жақтары мен қа-
сиеттерін өлшеу үшін құралдарды дайындаудан бастауды талап 
етеді. Өлшеу алғашқы əлеуметтанулық ақпараттарды жинау 
процесінде жүзеге асырылады.  

 
Тексеру сұрақтары 

 
1. Индикаторлар деген не? Оларды қолданудың мақсаты неде? 
2. Əлеуметтануда қолданылатын шкаланың номиналдық, рангілік жəне 

интервалдық түрлерінің бір-бірінен ерекшелігі қандай? Тағы да қандай шкала-
ларды білесің? 

3. Өлшеу шкаласының валидтілігі дегенді қалай түсінесің? 
4. Өлшеу шкаласының толықтығы жəне сезімталдығы деген не? 

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
Тест сұрақтарына жауап бер: 
1.  Əлеуметтік шкаланың номиналдық түрінің ерекшелігі: 
A)  респонденттердің объективті белгілері өлшенеді 
Ə)  əлеуметтік құбылыстарға баға беріледі 
Б)  əлеуметтік құбылыстар сандық түрде сипатталады 
В)  адамдардың іс-əрекеттерінің сипатын зерттейді  
Г)  адамдардың əлеуметтік мінез-құлықтарын зерттейді 
2.  Адамдардың субъективті көзқарастарын, пікірлерін анықтауға ба-

ғытталған шкаланың түрі: 
A)  рангілік 
Ə)  номиналдық 
Б)  интервалдық 
В)  Терстоун шкаласы 
Г)  Богардус шкаласы 
3.  Шкалалардың сезімталдылығы бірінші кезекте, неге байланысты бо-

лады? 
A)  позициялар санының көп болуына 
Ə)  сұрақтың дұрыс қойылуына 
Б)  индикаторларды дұрыс таңдауға 
В)  жауаптың дұрыс алынуына 
Г)  позициялар саны 3-ке жеткен жағдайда 
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III БӨЛІМ 
 
АЛҒАШҚЫ ƏЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ АҚПАРАТ ЖИНАУ 

ƏДІСТЕРІ 
  
 Əлеуметтанулық зерттеудің объектісі мен пəні белгілі бол-

ған соң, зерттегелі отырған жақтардың сандық өлшемдерін 
анықтау мақсатында алғашқы зерттеу кезеңінен өту мақсаты 
қойылады. Əлеуметтанушылардың тілімен айтқанда, бұл 
зерттеудің далалық кезеңі. Бейнелі тұрғыдан айтқанда, əлеу-
меттанушылардың практикалық қызметі «егістіктен егінді 
сенімді ақпараттар түрінде жинап, күрделі мəселелерді түсі-
нуге мүмкіндік беру».  

 Əлеуметтанулық зерттеулердің бұл алғашқы кезеңінде ақ-
параттар жинаудың түрлі əдістері қолданылады. Олардың əр-
қайсысының өзіндік ерекшеліктері, қоятын талаптары бар. 

  
1. Əлеуметтанудағы бақылау əдісі 

 
1. Бақылау əдісі туралы жалпы түсінік 
2. Əлеуметтануда бақылауды қолданудың түрлі салалары, ерекшеліктері 
3. Əлеуметтанулық бақылаудың түрлері 

 
1. Əлеуметтанудағы бақылау ғылыми ақпарат жинаудың əдісі 

ретінде маңызды əлеуметтік құбылыстар мен процестерге бар-
лық уақытта жүйелі түрде бақылау жүргізіп отырады. Бақылау 
əдісінің басты жетістіктерінің бірі - оның зерттеліп отырған құ-
былыстар мен процестердің дамуымен бір уақытта жүзеге асы-
рылуы. Бақылаудың көмегімен адамдардың мінез-құлқын дəл 
уақытында жəне нақты жағдайларда тікелей аңғаруға мүмкіндік 
болады. Мұқият дайындалған процедура бақыланып отырған 
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жағдайлардың барлық маңызды элементтеріне назар аударуды 
қамтамасыз етеді.  

Бақылау əдісінің кемшіліктерін: 
1. объективті (бақылаушыға тəуелсіз); 
2. субъективті (бақылаушының жеке кəсіби ерекшеліктерімен 

байланысты) деп екі топқа бөліп көрсетуге болады. 
Объективті кемшілікке əрбір бақыланып отырған жағдайдың 

шектеулігі жəне өзіндік сипатқа ие болуы кіреді. Сондықтан 
талдаудың қаншалықты жан-жақты жəне терең жүргізілгендігі-
не қарамастан, алынған нəтижелер бұдан да кеңірек жағдайларға 
тек қана үлкен сақтықпен жəне көптеген талаптарды сақтау ар-
қылы кеңейтіліп таратылады. Бұл əдістің тағы бір ерекшелігі 
оның күрделілігінде жəне көп жағдайда бақылауды қайталаудың 
мүмкін еместігінде. Өйткені əлеуметтік құбылыстар бір орында 
тұра бермей, өзгеріп отырады. Бақылау барысында алынған ал-
ғашқы ақпараттың сапасына бақылаушы мен бақыланушылар-
дың əлеуметтік жағдайындағы айырмашылық, олардың қызығу-
шылықтарының ұқсас еместігі жəне мінез-құлықтарының, құн-
дылық дүниелерінің сəйкессіздігі де өз əсерін тигізеді. Алынған 
ақпараттардың сапасына бақылаушы мен бақыланушының бағ-
дарларының да əсері бар. Егер бақыланушылар зерттеу объектісі 
екендіктерін білсе, онда іс-əрекеттерінің сипатын өзгертіп, ба-
қылаушыға керекті жағдайды бейнелеуге тырысуы мүмкін. Өз 
кезегінде бақылаушы да бақыланушылардан белгілі бір іс-əре-
кеттерді күтеді. Бұл бақылаушы мен бақыланушылар арасында 
бұрыннан болған қарым-қатынастардың нəтижесінен де болуы 
кəдік. Бақылаушы бақыланып отырған жағдайға бұрыннан қа-
лыптасқан жақсы көзқарасы арқылы өте көтеріңкі баға беруі не-
месе бұрыннан қалыптасқан теріс көзқарасы арқылы өте төмен 
баға беруі мүмкін. Сондықтан бақылаудың нəтижесі тікелей ба-
қылаушының көңіл-күйіне байланысты келеді. 

2. Бақылау əдісі жеке адамдар мен топтардың мінез-құлқын 
қоғамдық өмірде, бос уақыттарда, сонымен қатар адамдар ара-
сындағы түрлі қарым-қатынастарда зерттеуде қолданылады. 
Адамдардың еңбек қызметіне талдау жүргізу үшін, зерттеу 
объектісі ретінде жеке еңбек ұжымдарын алып, ондағы қалып-
тасқан жағдайларға, ресми жəне ресми емес қатынастардың си-
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патына, жалақының мөлшеріне, енгізілген жаңалықтарға, рацио-
нализаторлық ұсыныстарға, ұжым мүшелерінің əлеуметтік-де-
мографиялық жағдайларына т.б мəселелерге бақылау жүргізуге 
болады. Яғни, еңбек процесіне қатысушылар үшін өте маңызды 
болып табылатын ситуациялар бақылануы тиіс. Бұл еңбек 
ұжымдарында қалыптасқан атмосфераны анықтауға, қарым-қа-
тынастардың сипатын білуге мүмкіндік береді. 

 Əлеуметтанулық ақпарат жинаудың құралы ретінде бақы-
лауға түрлі жағдайларда: 

1. жоспарланған зерттеудің бағытын бекітуге алдын ала ақпа-
раттар алу үшін; 

2. статистикалық құрғақ талдаулар мен көпшіліктен сұрау-
дың нəтижелерін жандандыратын иллюстративті ақпараттар алу 
үшін; 

3. алғашқы ақпараттарды жинаудың негізгі əдісі ретінде на-
зар аударылады.  

Бақылау да əрбір əлеуметтанулық зерттеу тəрізді жоспарла-
нып ретімен орындалады. Мақсаты бекітіліп, негізгі болжамдар 
мен міндеттер тұжырымдалады. Сондай-ақ бақылаудың түрі де 
алдын ала айқындалып, қажетті құралдар дайындалады. Ақпа-
раттарды жинау, өңдеу жəне талдау жасау сияқты бақылау про-
цедуралары ретімен жүзеге асырылады.  

Бақылауда мақсаттар, міндеттер, болжамдар жергілікті, өз ал-
дына дербес сонымен қатар сұрау əдісімен салыстырғанда ұсақ-
тау болып келеді. Оқиғалар толығымен қамтылып, маңызды 
фактор ретінде уақытқа ерекше көңіл бөлінеді. Барлық бақыла-
нып отырған жағдайлардың маңызды элементтері туралы үлгі-
лер бар. Оларға сүйене отырып бақылаудың бағдарламасы мен 
ғылыми-ұйымдастыру жоспары нақтыланады.  

Бақыланып отырған жағдайдардың негізгі элементтері: 
а)  бақыланушылар – ситуацияға қатысушы адамдардың са-

ны, топтың əлеуметтік-демографиялық құрылымы, ондағы қа-
рым-қатынастардың сипаты, қатысушылар арасында рөлдердің 
бөлінуі. 

ə)  топтың іс-əрекетінің мақсаты – бақыланып отырған ситуа-
цияның заңдылығы немесе кездейсоқтығы, белгілі бір ресми не-
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месе ресми емес мақсаттардың болуы; қатысушылардың мақсат-
тарының сəйкестігі немесе қарама-қарсылығы.  

б)  əлеуметтік мінез-құлық – бақыланушы топтардың іс-əре-
кеттерінің сипаты, іс-əрекеттердің стимулы, бұл əрекеттердің 
кімге бағытталғандығы, топтағы психологиялық атмосфера.  

3. Құрылу дəрежесі жағынан бақылау құрылымдық жəне құ-
рылымдық емес, зерттелетін оқиғаға бақылаушының қатысу дə-
режесіне қарай енгізілген жəне енгізілмеген, бақылаудың жүргі-
зілетін жеріне, ұйымдастырылу жағдайларына байланысты да-
лалық жəне зертханалық, жүргізілу тəртібіне қарай жүйелі жəне 
жүйелі емес болып бөлінеді.  

Құрылымдық емес бақылау құрылуы жағынан əлсіздеу. 
Оның жүргізілуі барысында бақылаушының іс-əрекеттерінің то-
лық жоспары жасалынбай, бақыланушы топтың шамаға жақын 
құрамы анықталады. Бақылау процесі кезінде тікелей бақылау 
объектісінің негізгі элементтері белгіленіп, зерттеу бағдарлама-
сы айқындалады. Құрылымдық емес бақылау негізінен барлау-
лық əлеуметтанулық зерттеулерде кездеседі. Егер зерттеуші 
зерттеу объектісі туралы толық ақпарат алып, алдын ала зертте-
летін оқиғаның маңызды элементтерін анықтап, толық жоспар 
құрып, бақылаудың нəтижелерін бекіту үшін нұсқаулар жаса-
лынса, онда құрылымдық бақылауды жүргізуге мүмкіндік бар. 
Бақылаудың бұл түрі үшін арнайы құжаттар, бланкілер қолда-
нылады.  

Енгізілген бақылау (қатысатын) – бақылаушы зерттелетін 
əлеуметтік процеске тікелей араласып, бақыланушылармен бірі-
гіп жұмыс істейді. Бұл қатысудың сипаты əртүрлі. Бір жағдай-
ларда бақылаушы жасырын түрде байқатпай жүреді. Сондықтан 
бақыланушылар оны өздерінен ажырата алмайды. Ал, кейде ба-
қылаушы бақыланушы топтардың іс-əрекеттеріне тікелей арала-
сып, өзінің зерттеуінің мақсатын жасырмайды.  

 Далалық бақылау. Бақылау табиғи жағдайда жүргізіледі. 
Алайда, бұл бақылаудың түрі зерттеушіге барлық уақытта тиім-
ді емес. Кей жағдайда, зерттеу жүргізіліп отырған топтың кейбір 
мүшелерінің бақылаушының назарынан тыс қалып қоюы немесе 
сыртқы жағдайлардың бақылауды қиындатуы мүмкін. Осының 
негізінде жаңа əдістемелерді эксперименталдық түрде тексеру 
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мақсатында бақылаудың зертханалық түрі қолданылады. Бақы-
лаудың бұл түрі арнайы түрде жабдықталған ортада жүргізіледі.  

Жүйелі бақылау – тұрақты түрде, белгілі бір кезеңде жүргізі-
ліп отырады. Бұл ұзақ уақыт бойы, үзіліссіз жүргізіліп отыратын 
бақылау немесе циклдық режимге негізделген (аптасына бір рет, 
жылына белгіленген апталар түрінде т.б) бақылау түрінде көрі-
неді.  

Жүйелі емес бақылау – күтпеген жағдайларға байланысты 
алдын ала жоспарланбаған құбылыстармен жұмыс істеуге тура 
келген жаңдайда қолданылады. Бақылаудың бұл түрі барлаулық 
зерттеулерде көп кездеседі. 

Бақылау əдісінің көмегімен əлеуметтік құбылыстарға, про-
цестерге зерттеу жүргізу барысында бланктерді, бақылау күнде-
лігін, фото немесе кино аппаратын, теледидарлық жəне басқа да 
техникалық құралдарды пайдалануға болады.  
 

Тексеру сұрақтары 
 

1. Бақылау əдісінің əлеуметтануда атқаратын қызметі қандай?  
2. Бақылау əдісінің қандай кемшіліктері бар?  
3. Бақылау əдісінің негізгі түрлерін ата. Оларға сипаттама бер.  
  

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

Студенттердің білім алуға қатынасына бақылау əдісінің көмегімен əлеу-
меттанулық талдау жаса.  

  
 

2. Əлеуметтанулық зерттеулердегі сауалнама əдісі 
 
1. Əлеуметтанудағы сауалнаманың анкеталық түрі, оның ерекшеліктері. 
2. Сұхбат, оның негізгі түрлері.  

 
1. Білімнің қай саласына келер болсақ та, ақпарат алу үшін 

зерттеуші респондеттерге сұрақ қояды. Сауалнаманың əлеумет-
тік оқиғалар мен процестерді танып білу əдісі ретінде ұзақ тари-
хы бар. Сауалнама қоғамның даму заңдылықтарын тану проце-
сінде эмпирикалық ақпарат алудың маңызды құралы болып та-
былады. Сауалнама халық арасында кеңінен таралған əдістердің 
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бірі. Əрине, сауалнаманы əлеуметтанулық ақпарат жинаудың 
бірден-бір əдісі ретінде қарау дұрыс емес. Сауалнама əдісінің 
ерекшелігі мұнда алғашқы əлеуметтанулық ақпарат алудың не-
гізгі көзі - зерттеуге қатысып отырған адамдар (респондеттер). 
Респонденттермен жазбаша жəне ауызша сауалнама жүргізудің 
анкета жəне сұхбат деген екі түрі бар.  

Сауалнаманың ең кеңінен тараған түрлерінің бірі - анкеталық 
сауалнама. Оның жеке жəне топтық түрлерін бөліп көрсетуге 
болады. Топтық анкеталық сауалнама жұмыс жəне оқу орында-
рында кеңінен қолданылады. Əдетте бір анкетер 15-20 адамнан 
тұратын топпен жұмыс істейді. Жеке анкеталық сауалнама рес-
понденттердің жұмыс істейтін орындарында, тұратын жерлерін-
де таратылып, оларды қайтару уақыты келісіледі. 

Əлеуметтанулық сауалнаманың авторы əрбір сұрақты адам-
дардың үлкен жиынтығына (еңбек ұжымы, қала тұрғындары 
т.б.) арнайды. Сондықтан əрбір сұрақ қатысып отырған респон-
денттерге, яғни түрлі əлеуметтік-демографиялық топтарға: жас-
тарға, қарттарға, қала тұрғындарына т.б. түсінікті болуы қажет. 
Анкетадағы барлық сұрақтарды мазмұны жағынан (респондент-
тің ойлау деңгейі, мінез-құлқы, жеке басы туралы мəселелермен 
байланысты сұрақтар), түрі жағынан (ашық жəне жабық сұрақ-
тар, тікелей жəне жанама сұрақтар), атқаратын міндеті жағы-
нан (негізгі жəне негізгі емес сұрақтар) деп классификациялауға 
болады. Адамдардың ойлау деңгейлерін анықтауға арналған 
сұрақтар олардың болашақ туралы жоспарларын (көзқараста-
рын, пікірлерін) білуге бағытталады. Мінез-құлықтарға қатысты 
сұрақтар адамдардың іс-əрекеттерінің себептерін, нəтижелерін 
анықтауға бағытталады. Респонденттердің жеке басын анықтау-
ға арналған сұрақтарға олардың жынысы, жасы, ұлты, білімі, кə-
сібі, отбасылық жағдайы жəне басқа да жекелік сипаттамалары 
туралы сұрақтар кіреді. Олар сұрақтардың əлеуметтік-демогра-
фиялық блогын (мінездемені) құрайды. 

Егер анкетада қойылған сұраққа толық жауап варианттары-
ның тобы берілетін болса, онда ол сұрақ жабық сұрақ деп ата-
лады. Мысалы: «Сіз өзіңізді жоғары деңгейдегі кəсіби маман 
деп есептейсіз бе?» деген сұраққа а) иə; ə) жоқ; б)жауап беруге 
қиналамын деген жауаптар беріліп қояды. Жауаптарды оқыған-
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нан кейін респондент өзінің көзқарасына сəйкес келетін жауап-
ты ғана белгілей алады. Жабық сұрақтар альтернативті жəне 
альтернативті емес болуы мүмкін. Альтернативті сұрақтар 
респонденттерден жауаптың бір ғана вариантын таңдауды талап 
етеді. Ал альтернативті емес сұрақтар респонденттерге жауап-
тардың бірнеше вариантын таңдауға мүмкіндік береді. 

Зерттеуші анкетада қойылған сұраққа берілген жауаптардың 
толықтығына күмəнданған жағдайда респонденттердің өздеріне 
жауаптарды толықтыру мүмкіндігін береді. Мұндай сұрақтарды 
жартылай жабық сұрақтар, - деп атайды. Мысалы: «Сіз соң-
ғы үш жыл ішінде қандай газет-журналдарға жазылдыңыз?» 
деген сұраққа берілген жауаптардың соңына əлеуметтанушы 
тағы да қандай газет-журналдарға жазылдыңыз? (атап кетуі-
ңізді өтінеміз), - деп көрсетеді.  

Жабық сұрақтардан ашық сұрақтардың айырмашылығы рес-
понденттерге жауаптар варианттарының берілмеуі. Мұндай сұ-
рақтар респонденттердің өз пікірлерін толығымен білдіруін та-
лап етеді. Сұрақтың соңында респондентке жауапты жазбаша 
түрде беру керектігін ескерту қажет. Жауап жазуға қажетті қа-
тарлар саны сұрақтың сипатына байланысты болып, респон-
денттердің өз ойларын толық жеткізуі үшін жеткілікті болуы 
тиіс. Тəжірибе көрсеткендей, ашық сұраққа жауапты жазуға қа-
жетті қатарлар саны орташа есеппен үштен жетіге дейінгі ара-
лықты қамтиды. Соңғы қатарда кодтар белгіленеді. Олардың кө-
мегімен жауаптарды компьютерлік өңдеуге дайындау жүзеге 
асырылады. Кодтар саны сұраққа берілетін жауаптардың мүмкін 
варианттарына сəйкес анықталады. Тəжірибе көрсеткендей сұ-
рақтардың соңына 10-ға дейін кодтар белгілеу маңызды болып 
табылады.  

Ашық сұрақтарға жауап бергенде респондент тек қана өзінің 
білетініне сүйенеді. Сондықтан да респонденттер ашық сұраққа 
жауапты білген жағдайда ғана жауап бере алады. Ашық сұрақ-
тарға берілген жауаптарға зерттеуші өзі код жүргізеді. Ал жа-
бық сұрақтарда респонденттер жауап варианттарын өздері таң-
дап, сонымен бір уақытта кодын көрсетеді.  

Тікелей жəне жанама сұрақтар. Анкетадағы кейбір сұрақ-
тар респонденттердің өздеріне, қоршаған ортадағы адамдарға, 
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қоғамдағы құбылыстарға баға беруін талап етеді. Көп жағдайда, 
тікелей қойылған сұраққа анық, дəл жауап алу мүмкін емес. 
Мұндай жағдайда көмекке жанама түрде қойылған сұрақтар ке-
леді. Жанама түрде қойылатын сұрақтар респонденттің тікелей 
қойылған сұраққа анық бере алмағын жауабын алу мақсатында 
қойылады. Мысалы: «Сіздің еңбек ұжымыңызда қалыптасқан 
тəртіпке жоғары баға беруге не кедергі келтіреді?» деген сұ-
рақ тікелей қойылған сұрақ. Бұл сұраққа а) ұжымда ынтымақ-
тастықтың жеткіліксіздігі; ə) еңбек тəртібінің дұрыс ұйым-
дастырылмауы; б) басқарушылар мен еңбек ұжымындағы мү-
шелердің арасындағы өзара түсіністіктің, сыйластықтың бол-
мауы; тағы да осы сияқты жауаптар беріледі. Респондент тіке-
лей қойылған сұраққа ешқандай да кедергі жоқ, бəрі де жақсы, 
- деп жауап беруі мүмкін. Сондықтан да қажет деген ақпаратты 
алу үшін, мысалы: «Сізден мына ойды жалғастыруыңызды сұ-
раймын еңбек ұжымында қалыптасқан тəртіпке жоғары баға 
беруге кедергі келтіретін факторлар туралы айтқанда, мен 
былай деп ойлаймын .....», - деген жанама сұрақ қойылады. 

Негізгі жəне негізгі емес сұрақтар. Анкетадағы негізгі сұ-
рақтар зерттеліп отырған құбылыстың мағынасы туралы ақпарат 
алуға бағытталады. 

Негізгі емес сұрақтар негізгі сұрақтардың адресатын анық-
тауға, жауаптың дұрыстығын тексеруге арналады. Негізгі емес 
сұрақтардың сүзгі сұрақтар жəне тексеру сұрақтары деген екі 
түрін бөліп көрсетуге болады. Сүзгі сұрақтарды қоюға деген қа-
жеттілік зерттеушіге зерттегелі отырған жиынтықтың барлығы 
туралы емес, тек қана оның кейбір бөлігіне қатысты ақпарат алу 
үшін туындайды. Яғни зерттеушінің назарын аударып отырған 
респонденттер туралы ақпарат алу мақсатында сүзгі сұрақтар 
қойылады. Ал тексеру сұрақтарын зерттеуші респонденттердің 
берген жауаптарының шынайылығын тексеру мақсатында қоя-
ды. Тексеру сұрақтары негізгі сұрақтардан бұрын да кейін де қо-
йылуы мүмкін. Мысалы: «Сіз ғылыми газет-журналдарды оқы-
ғанды ұнатасыз ба?» деген негізгі сұрақ қойылатын болса, онда 
тексеру сұрағы «Олардың ішінде қайсысына сіз өте жоғары ба-
ға бересіз?» - деп қойылуы мүмкін. 
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Жауаптардың анықтығын сақтауға бірқатар əдістемелік та-
лаптарды сақтау көмектеседі. Олардың бірі респонденттердің 
анық емес ойды білдіруіне көмектеседі. Бұл үшін «жауап беруге 
қиналамын», «қай кезде қалай» деген сияқты жауап варианттары 
қарастырылуы қажет. Көп жағдайда зерттеушілер мұндай жауап 
варианттарын қолданғысы келмейді. Өйткені респонденттердің 
осындай жауап варианттарын таңдауын қаламайды. Алайда, 
мұндай жауаптардың көп кездесуі қажетті ақпаратты алуға 
арналған сұрақтардың жарамсыздығын, сұраққа жауап беруші-
лердің белгілі бір айқын көзқарастарының жоқ екендігін көрсе-
теді.  

 Анкетаның құрылымы 
Анкета – бұл респонденттермен əңгімелесудің сценариі. Əң-

гімелесу іштей (сұхбат) жəне сырттай түрде (анкета) болуы 
мүмкін. Əңгімені бастамас бұрын респонденттерді сауалнама-
ның тақырыбымен, мақсатымен жəне міндеттерімен жəне оны 
жүргізетін ұйыммен таныстыру жүзеге асырылады; анкетаны 
толтыру техникасы түсіндіріледі. Бірінші кезекте «мінездеме» 
орналастырылады. Оның көмегімен жауап алып отырған адам-
ның жеке басы туралы мəліметтер алынады. Анкета мағынасы 
жағынан қарапайым, бейтарап сұрақтармен басталады. Олардың 
міндеті – талқыланып отырған мəселеге əңгімеге қатысушылар-
ды қызықтыру. Талдауды, ойлауды талап ететін күрделілеу де-
ген сұрақтар ортаға таман қойылады. Анкетаның соңына таман 
сұрақтар жеңілдетілуі тиіс.  

Сонымен бірге, сұрау жүргізу барысында нұсқаулар түрінде 
толтыру техникасының да берілгені дұрыс. Оларды тікелей сұ-
рақтармен бірге немесе анкетаның ашық жерлеріне жазған дұ-
рыс. 

Пошталық сауалнама 
Пошталық салаунама – анкеталық сауалнаманың бір түрі. 

Мұндай сауалнаманың түрінде анкета пошта арқылы жіберіледі. 
Пошталық сауалнаманың артықшылығы оның ұйымдастыры-
луының қарапайымдығы. Мұнда анкета жүргізушілерді таңдап, 
оқытып немесе олардың іс-əрекеттерін тексеріп жатпайды. Пош-
талық сауалнаманың артықшылығы өте үлкен аймақтарды, əсі-
ресе, шалғай жатқан мекендерді бірдей мерзім аралығында қам-
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тып үлгіруі. Мұндай сауалнама түрінде анкета жүргізуші мен 
респондент арасында тікелей бетпе-бет байланыс болмайды. 
Пошта арқылы жіберілген сауалнамаға респонденттер асықпай, 
ойланып, өз көзқарастарын еркін білдіріп жауап бере алады. Бұл 
сауалнама түріне шығын да аз жұмсалады. Пошталық сауална-
маның кемшілігі – жіберілген анкеталардың барлығының толы-
ғымен қайтарылмауында. Өйткені кейбір респонденттер анкета-
ны толтырмай, оған жауап та бермей қоюы мүмкін. Осының əсе-
рінен өңдеуге, талдауға қажетті анкеталар санының қысқаруы 
орын алады. Мұның өзі алынған ақпараттардың сенімділік дең-
гейін төмендетуі мүмкін. Пошталық сауалнаманы жүргізуді 
жоспарлаған кезде зерттеуші негізгі əдістемелік-ұйымдастыру 
міндетіне басты назар аударғаны жөн. Бұл – анкетаны қайтарып 
алу үшін ынталандыру жүйесінің жасалуы. Пошталық сауална-
ма бүкіл əдістемелік құралдарды жасауға өте жоғары талаптар-
дың қойылуын талап етеді. Өйткені əлеуметтанушының сауал-
намаға қатысушылармен байланысы құжаттар арқылы ғана жү-
зеге асырылады. Яғни, респонденттермен тікелей байланыс бол-
майды. 

Пошталық сауалнама міндетті түрде əңгімелесумен бастала-
ды. Мұның мақсаты – респонденттерді анкетамен жұмыс істеу-
дің ережесімен таныстыру, оларды қызықтыру, жіберілетін қате-
лерден сақтандыру. Сауалнаманы мағынасы жағынан қарапа-
йым болып келетін жеңіл сұрақтардан бастаған жөн. Күрделірек 
сұрақтар кейінірек қойылады. Мағынасы жағынан жақын сұрақ-
тарды блоктарға топтастырады. Жіберілетін анкеталардың ең аз 
дегендегі саны 400-ге жуық болады. Мұндай жағдайда почталық 
сауалнаманы тиімді жүргізу арқылы 250-300 анкетаны қайтарып 
алуға мүмкіндік бар. Жіберілген анкеталардың 70-75%-ның қай-
тарып алынуы ақпараттардың сенімділігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.  

Пошталық сауалнаманың кеңінен тараған түрлерінің бірі – 
баспасөздік сауалнама. Баспасөздік сауалнама газеттер мен жур-
налдарға беріледі. Мұндай сауалнамаларды оқырмандардың га-
зет-журналдарға деген көзқарастарын білу мақсатында редак-
циялар, баспалар ұсынуы мүмкін. Сонымен бірге оқырмандар-
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дың өте маңызды болып табылатын мəселелерге көзқарастарын 
білу мақсатында да жүргізілуі мүмкін.  

2. Сауалнама əдісінің екінші түрі - сұхбат (интервью). 
Сауалнаманы сұхбат əдісі арқылы жүргізу қазіргі кезеңде ке-

ңінен орын алады. Көп жағдайда бұған қоғамдық ғылымдардың 
мамандарын тартады. Сұхбаттың өзіне тəн жетістіктері мен кем-
шіліктері бар. Сұхбат алуға зерттеуші өзін де, оған қатысушы-
ларды да алдын ала дайындауы қажет. Бұл уақытты үнемдеуге 
жəне алынған ақпараттардың дұрыс болуына жағдай жасайды. 
Анкета мен сұхбаттың басты айырмашылығы – зерттеуші мен 
респонденттің арасындағы қарым-қатынастың түрінде. Анкета-
да зерттеуші мен респонденттің арақатынасы анкета арқылы жү-
зеге асырылады. Мұнда берілетін сұрақтар респонденттердің бі-
лім дəрежелерін ескере отырып жасалынады. Сұхбатта зерттеу-
ші мен респондент арасындағы қарым-қатынас оны жүргізуші-
нің көмегімен жүзеге асырылады. Ол зерттеуші дайындаған сұ-
рақтарды қойып, əрбір жеке адаммен əңгімені ұйымдастырып, 
бағыттап жəне нұсқауға сəйкес алынған жауаптарды жазып оты-
рады. Көлемі жағынан бірдей ақпарат алуға зерттеуші сұхбат 
əдісін қолданғанда анкетамен салыстырғанда көп уақыт жəне 
қаржы жұмсайды. Сұхбат алушыларды таңдауға, дайындауға, 
олардың жұмыстарының сапасын тексеруге қосымша шығындар 
қажет. Бұл арнайы мамандар сұхбатта берілген сұрақтарды (ма-
ғыналық жағына нұқсан келтірмей) респонденттердің мүмкін-
діктеріне қарай өзгерте алады. Егер респондент қойылған сұрақ-
тардың мағынасына түсінбей қиналатын болса, онда сұхбат алу-
шы маман сұрақтардың мəнін түсіндіріп, оған қосымша сұрақ-
тар қоя алады. Сұхбат респонденттердің жұмыс, оқу орында-
рында, тұрғылықты жерлерінде жүргізілуі мүмкін. Респондент-
тердің тұрғылықты жерлерінде жүргізілетін сұхбат олардың жұ-
мыс, оқу орындарында жүргізілетін түрімен салыстырғанда ер-
кін жағдайда өткізіледі. Мұндай сұхбаттар мəдени-тəрбиелік, 
демалу мəселелеріне байланысты болуы мүмкін. Қай жерде жүр-
гізілгеніне қарамастан сұхбат алған кезде «үшінші» адамның 
болмағаны дұрыс. Тіпті үндемей отырған «үшінші» адам рес-
понденттің психологиялық көңіл-күйіне кері əсер етіп, алынған 
ақпараттың мағынасының дұрыс болмауына алып келуі мүмкін. 
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Қолданбалы əлеуметтануда сұхбаттың: стандартты, фокус-
телген, еркін сияқты үш түрін бөліп көрсетуге болады.  

Стандартты сұхбат – респондентпен əңгімелесудің кеңі-
нен тараған түрлерінің бірі. Мұндай сұхбат алдын ала мұқият 
түрде дайындалған сауалдар мен нұсқаулар арқылы жүзеге асы-
рылады. Сұхбаттың бұл түрін қолданғанда оны жүргізушілер да-
йындалған сұрақтар шегінен шығып кете алмайды. Стандартты 
сұхбатта жабық сұрақтар көп орын алады. Кей жағдайда мүмкін 
болатын жауап варианттары өте көп болып, тез қабылданбайды. 
Мұндай жағдайда жауап варианттары өз алдына жеке карточка-
ларға басылып, респондентке оқып шығу үшін беріледі. Сұрақ-
тарды дайындау ауызша əңгіменің стиліне негізделіп жүзеге 
асырылады. Сұхбат алушылардың инициативалық мінез-құлығы 
мұнда өте төмен.  

Ашық сұрақтардан тұратын сұхбат респондент пен сұхбат 
алушының мінез-құлықтарының аз дəрежеде стандартты болуын 
қамтамасыз етеді. Зерттеуші сұрақтарды ашық түрде тұжырым-
дап, олардың жүйелілігін сақтай отырып, сұхбаттың жоспарын 
жасайды. Сұхбат алушы зерттеуші жасаған сұрақтардан еш 
ауытқымайды. Ал респонденттер болса, жауапты еркін түрде бе-
реді. Сұхбат алушының міндеті - алынған жауаптарды толық 
түрде тіркеп отыру. Жауаптарды жазып отырудың өзі стандарт-
ты түрде жəне нұсқауда көрсетілген. Кей жағдайда респондент-
терден жауап алу мен алынған жауаптарға код жүргізу бірдей 
уақытта жүзеге асырылады. Сұхбаттың ашық сұрақтардан тұра-
тын түрі көп уақытты жəне еңбекті талап етеді. Сонымен қатар 
алынған жауаптың мағынасына талдау жүргізуге жəне оларға 
код жүргізуге көптеген уақыт шығындалады. Сондықтан ашық 
сұрақтардан тұратын сұхбат көпшіліктен сұрау үшін өте аз қол-
данылады.  

Фокустелген сұхбат. Сұхбат алушы мен респонденттің мі-
нез-құлқының стандарттығын азайтуға əкелетін келесі саты. 
Оның мақсаты нақты ситуацияларға, құбылыстарға баға беру, 
пікірлер жинау. Сұхбаттың бұл түрінде респонденттерді əңгіме-
нің тақырыбымен алдын ала таныстырады. Респонденттер осы 
тақырыпқа байланысты кітаптар, мақалалар оқып, семинар са-
бақтарына қатысады. Мұндай сұхбат үшін де алдын ала сұрақ-
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тар дайындалады. Сұхбатты алушылар олардың жүйелілігін, қо-
йылуын өзгерте алады. Алайда, олар əрбір сұраққа қажетті ақпа-
ратты алуы тиіс. 

Еркін сұхбат. Сұхбаттың бұл түрінде оны жүргізушілердің 
мінез-құлқы аз дəрежеде ғана стандарттығымен ерекшеленеді. 
Мұндай сұхбат қандай да бір мəселені анықтауға енді ғана кіріс-
кен кезде қолданылады. Еркін сұхбатты жүргізгенде алдын ала 
дайындалған сұрақтар мен əңгіменің жоспары болмайды. Рес-
понденттерді талқылау жүргізуге тарту мақсатында сұхбаттың 
тақырыбы ғана беріледі. Сұхбаттың мұндай түріне 10-20 адам-
нан артық қатыспайды. 

 
Тексеру сұрақтары 

1.  Анкеталық сауалнаманың басқа зерттеу əдістерімен салыстырғанда ар-
тықшылығы неде?  

2.  Пошталық анкетаны қолдануға қажеттіліктің туындау себебі неде?  
3.  Анкетадағы сұрақтардың түрлерін атап, əрқайсысына мысал келтір. 
4.  Сұхбат пен анкета əдістерінің жетістіктері мен кемшіліктерін атап көрсет. 
5.  Сұхбаттың қандай негізігі түрлерін білесің? Олардың арасындағы бас-

ты айырмашылық неде? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

1. Студенттердің білім алуға қатынасына əлеуметтанулық талдау жасау 
мақсатында анкеталық сауалнама дайында.  

2.  Тест сұрақтарына жауап бер:  
1.  Анкета сұрақтарының қойылу реті қандай? 
A)  жеңіл,күрделі сұрақтар 
Ə)  жеңіл, күрделі, жеңіл сұрақтар 
Б)  күрделі, жеңіл, күрделі сұрақтар 
В)  күрделі, жеңіл сұрақтар 
Г)  зерттеу бағдарламасына байланысты 
2.  Сұхбаттың түрлері: 
А)  Стандартты жəне стандартты емес 
Ə)  Ашық жəне жабық 
Б)  Тікелей жəне жанама 
В)  Енгізілген жəне енгізілмеген  
Г)  Далалық жəне зертханалық  
3.  Міндеті – арнайы түрде сұрақ қойылып отырған адамдардың тобына 

респонденттің қатысы бар немесе жоқ екендігін анықтау болып табылатын 
сұрақ: 

А)  Дихотомиялық 
Ə)  Ашық  
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Б)  Тексеру 
В)  Сүзгі сұрақ  
Г)  Бейнелі сұрақ  
 

3. Құжаттарды талдау əлеуметтанулық зерттеу əдісі ретінде 
 

1.  Əлеуметтанудағы құжат ұғымы, олардың түрлері  
2.  Құжаттарды талдаудың негізгі түрлері. Олардың басты ерекшелік-

тері 
 

1. Құжаттарды талдау - алғашқы əлеуметанулық ақпарат жи-
науда кеңінен қолданылатын əдістердің бірі. Қоғам өмірінде бо-
лып жатқан өзгерістерді құжаттар арқылы зерттеуге болады. Құ-
жаттардан жеке адамдардың, ұжымдардың, халықтардың үлкен 
топтарының жəне қоғамда жүзеге асырылып жатқан іс-əрекет-
тердің нəтижелері туралы мəліметтерді табуға болады. Қолдан-
балы əлеуметтануда құжаттарға, бірінші кезекте сақтау, ақпарат 
беру мақсатында басылған немесе қолдан жазылған материал-
дар кіреді. Өте кең түрде алғанда, құжаттардың қатарына мемле-
кет жəне үкімет актілері, статистикалық жинақтар, санақ мате-
риалдары, көркем шығармалар, ғылыми мақалалар, газет, жур-
нал, радио жəне теледидар хабарламалары, өмірбаяндар, фото-
материалдар, дыбыс баспалары т.б жатқызуға болады.  

Құжаттарда топтастыруға қажетті бірқатар негіздер бар. Олар 
мəртебесі жағынан: ресми жəне ресми емес; баяндалу түрі жағы-
нан: жазбаша, ауызша, статистикалық; қызметтік ерекшелік-
теріне қарай: ақпараттық, реттегіштік, байланыстық, мəде-
ни-тəрбиелік болып бөлінеді. 

Зерттеушілер үшін маңызы бар болып есептелетін ресми құ-
жаттар. Ресми құжаттар ұжымдық, қоғамдық байланыстарды 
бейнелейді. Бұл құжаттар мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдар 
арқылы жасалынып бекітіледі. Олар заңдық күші бар материал-
дар болып есептеледі. Ресми құжаттарға мемлекеттік органдар-
дың қаулы-қарарлары, министрліктер мен мемлекеттік ұйым-
дардың нұсқаулары, жоспарлық материалдары, əкімшіліктердің 
бұйрықтары жатады. Мұндай құжаттардың негізгі қызметі бас-
қару ісімен байланысты келеді. Ресми емес құжаттардың да 
көп пайдасы бар. Олардың ішінде жеке құжаттар маңызды орын 
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алады. Себебі оларда жеке адамдардың таңдаған тақырыптары 
бойынша дербес ойлары мен көзқарастары бейнеленеді. Жеке 
құжаттар қоғамдық пікірді зерттеуде теңдесі жоқ материал бо-
лып табылады. Мұндай құжаттарға күнделіктер, мемуарлар, 
адамдардың өзара хат алысуы, арыз-шағымдары, əдебиет, кино, 
фото т.б. материалдар жатады.  

Құжаттық хабардың маңызды көзі баспасөз материалдары. 
Бұл материалдар қазіргі қоғамның бүкіл жақтарын бейнелейді. 
Газетте жарияланған құжаттар тарихи материалдарға, автордың 
ойларына, азаматтардың хаттарына, статистикалық материал-
дарға сүйеніп жазылады.  

Əлеуметтанулық зерттеулерге байланысты жасалынатын құ-
жаттар атқаратын қызметіне қатысты зерттеушіге тəуелсіз жаса-
лынатын құжаттар жəне мақсаттық құжаттар болып бөлінеді. Бі-
ріншісі, əлеуметтанулық зерттеудің жүргізілу техникасымен ті-
келей де, жанама да байланысы жоқ құжаттар. Олар зерттеу та-
қырыбына қатысы бар ресми құжаттар, статистикалық мəлімет-
тер, баспасөз материалдары, жеке хаттар т.б. Екіншісі, сұхбат-
тың тексті, бақылау жазбалары, зерттеушінің тапсырысы бойын-
ша орындалған қоғамдық органдардың мəліметтері, белгілі бір 
əлеуметтанулық зерттеуге бағытталып жиналған жəне толықты-
рылған статистикалық ақпараттар т.б. 

Құжаттарда қамтылған ақпараттарды бірінші жəне екінші, - 
деп бөлу қабылданған. Біріншісі, белгілі бір нақты оқиғаның си-
паттамасы, жеке адамдардың, органдардың іс-əрекеттері. Екінші 
ақпараттар толықтырылған, талдаулық сипатқа ие болып, тере-
ңірек əлеуметтік байланыстарды бейнелейді.  

Құжаттарды талдаудың өз алдына дербес кезеңі - ақпарат алу 
көздерін таңдау. Осы жерде зерттеу бағдарламасының атқара-
тын рөлі ерекше. Мысалы: Зерттеу бағдарламасында оқу орны-
ның білім беру сапасына репрезентативтік талдау жүргізу қажет 
болсын. Бұл жағдайда оқу орнының бүкіл факультеттерінің бі-
лім сапасын тексеруге қажетті құжаттарды тең дəрежеде іріктеп 
алып, талдау жүргізу бірлігіне кездейсоқ таңдау əдісін қолдану-
ға болады. Егер де зерттеудің мақсаты оқу орындарының білім 
беру сапасын көтеру жолдарын іздестіру болса, онда кездейсоқ 
таңдаудан бас тартып құжаттарды таңдауды мақсатты түрде жү-
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зеге асыру қажет. Мұндай жағдайда, іріктеуге озық факультет-
тердің тəжірибелі ғалымдарының жұмысын бейнелейтін мате-
риалдарды жəне білім беру сапасы жағынан өте жоғары емес 
көрсеткіштерді бейнелейтін факультет ұстаздарының қызметін 
бейнелейтін құжаттарды іріктеп алуға болады.  

Егер құжаттарды таңдауға жəне талдауға жеткілікті түрде тə-
жірибесі бар, кəсіби дайындығы жоғары мамандарды тартып, 
зерттеу жұмыстарын шұғыл түрде жүргізу емес, егжей-тегжейлі 
қарау талап етілсе, сонымен қатар алынған ақпараттарды өңдеу-
ге қазіргі замағы үздік техникалық жетістіктерді, есептеу құрал-
дарын қолдану мүмкіндігі болса, онда ақпарат алу жолдарын кө-
бейтіп, іріктеудің көлемін ұлғайтуға болады.  

2. Жұмысқа кірісерде зерттеуші құжаттардың сенімділігін 
жəне мазмұнының анықтығын тексереді. Құжаттардағы ақпарат-
тардың сенімділігін, анықтығын жəне сонымен бір уақытта 
олардың мағынасына талдау жүргізудің құралы ретінде оларды 
«сырттай» жəне «іштей» талдауды алуға болады. Сырттай тал-
дау құжаттардың пайда болу жағдайларын зерттеумен, олардың 
тарихи, əлеуметтік шығу жақтарын қарастырумен байланысты. 
Іштей талдау – бұл құжаттың тікелей мағынасын зерттеу, құжат-
та айтылған құбылыстар мен процестерге назар аудару. Құжат-
тарды талдаудың сандық жəне сапалық түрлері де бар. Сапалық 
талдауды дəстүрлі талдау, - деп те атайды. Ал, сандық талдау 
əлеуметтануда контентті-талдау деген атауға ие.  

Сапалық талдау сандық талдаудың алғы шарты есебінде бо-
лады. Өз алдына дербес əдіс ретінде ол сирек кездесетін құжат-
тарды зерттеуде ерекше рөл атқарады. Сирек кездесетін құжат-
тардың саны да көп емес. Сондықтан оларға сандық өңдеуді 
қолданудың қажеті де жоқ. Дəстүрлі əдіс құжаттардың мағына-
сын тереңдетілген түрде логикалық талдауға, оның авторлары-
ның саяси жəне азаматтық көзқарастарына зерттеу жүргізуге, 
«айтылмай кеткен» мəселелерді табуға, автордың баяндау əдісі-
не жəне өзіндік тіліне баға беруге бағытталады.  

Текстердің мазмұнын қазіргі есептеу техникасының, компью-
тердің көмегімен өңдеуге бағыт алу, өте үлкен көлемді ақпарат-
тарды əлеуметтанулық зерттеуге жəне толықтыруға деген қа-
жеттілік жəне субъективизмнен бас тарту құжаттарды талдау-
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дың контентті түрін таңдауға, басқаша айтқанда, формалды тал-
дауға алып келді. Контентті-талдауды құжатта қарастырылып 
отырған құбылыстар мен процестер туралы сандық ақпараттар-
ды жинау əдісі, - деп те атайды. Құжаттарды контентті-талдау 
процедурасы талдау жəне есептеу бірліктерін анықтаудан бас-
талады. Тексті талдау барысында талдау категорияларының 
жүйесі жасалынып, текстің талдау бірлігі анықталады. Талдау 
бірлігі ретінде текстің талдау категорияларының мағынасына 
сəйкес келетін: а) сөз; ə) сөйлем; б) тақырып; в) идея; г) автор; ғ) 
персонаж; д) əлеуметтік жағдай; ж) текстің бөлігі қарастырылуы 
мүмкін. Кейде контентті-талдау ақпарат жинаудың бірден-бір 
əдісі ретінде бір емес бірнеше талдау бірліктеріне сүйенеді. Со-
дан соң талдау бірлігінің сандық өлшемі ретінде есептеу бірлігі 
қалыптасады. Есептеу бірлігі текстегі талдау категорияларының 
көріну жиілігін тізіп отырады. Есептеу бірлігі ретінде белгілі бір 
сөздердің немесе сөз тіркестерінің, қатарлардың, басылым таң-
баларының, беттердің, абзацтардың, авторлық беттердің саны, 
текстің көлемі бола алады.  

Контентті-талдау құжаттарды талдаудың əдеттегі түрін (маз-
мұндық талдау) жоққа шығармайды. Біріншісі екіншісін толық-
тырып, əрбір текстің мазмұнын тереңінен түсінуге мүмкіндік бе-
реді. Контентті-талдау дəстүрлі талдау барысында назардан тыс 
қалып кеткен, əлеуметтік тұрғыдан маңызды əлеуметтік мағы-
насы бар мəселелерді анықтауға көмектеседі. Контентті-талдау-
дың ерекшелігі оның формалдығында, жүйелігінде жəне қатал-
дығында. 

 
Тексеру сұрақтары 

 
1. Құжаттарды сандық жəне сапалық тұрғыдан талдаудың ерекшелігі неде? 
2. Құжаттарды дəстүрлі талдау дегенді қалай түсінесің? 
3. Контентті-талдаудың мəні неде? 

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
 Эмиль Дюркгеймнің «Қоғамдық еңбек бөлінісі» деп аталынатын еңбегіне 

дəстүрлі əдісті қолданып, əлеуметтанулық талдау жаса.  
 Пайдаланылатын əдебиет:  
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. - М.: Наука, 1991. - 572 б.  
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4. Əлеуметтанудағы эксперимент əдісі 
 
1.  Əлеуметтанудағы эксперимент əдісінің ерекшеліктері 
2. Эксперименттің түрлері жəне эксперименталдық топтарды таңдау 
3. Экспериментті жоспарлау жəне жүзеге асыру логикасы 

 
1. Эксперимент əлеуметтанулық хабар жинаудың өз алдына 

дербес əдісі. Оны жүргізудің негізгі мақсаты нəтижелері практи-
каға шығуға мүмкіндік беретін қандай да бір болжамдарды тек-
серу. Экспериментті ең алдымен, зерттеліп отырған кішкене 
топтармен салыстырмалы түрде алғанда, бірыңғай жағдайда 
жүргізген дұрыс. Мұнда объектінің сипаттамалары эксперимен-
талдық ситуацияны құру үшін аса қажет. Зерттеуші эксперимен-
талдық топтарды таңдауда жеткілікті түрде еркіндікке ие бола-
ды. Сонымен бір уақытта оларды таңдауда белгілі бір өлшем-
дерді басшылыққа алады. Мұндай өлшемдер ретінде негізінен 
алғанда, объектінің өзінің сипаттамаларын алуға болады. Бұл 
сипаттамалардың тұрақтылығы немесе өзгеріп тұруы экспери-
менталдық жағдайларда жəне талаптарда алдын ала қарасты-
рылған. Эксперименттің жалпы логикасына келер болсақ, онда 
ол қандай да бір эксперименталдық топтарды таңдап алып, олар-
ға əдеттегіден тыс эксперименталдық жағдай тудыруға негізде-
леді. Эксперимент алдын ала зерттеуші құрған сценарий бойын-
ша əрекет жасайтын жабық жүйе тəрізді. Эксперименттің жақсы 
жүргізілуі көбінесе, жағдайдың жасалуына байланысты болады. 
Бұл жерде аз дегенде үш түрлі сипаттамаларды қарастыруға бо-
лады.  

1. Тексеруші сипаттамалар (эксперименталдық жағдайды 
қалыптастыру үшін экспериментте тексеріліп отырған) зерттеу 
жүргізіліп отырған мəселе тұрғысынан алғанда өте маңызды бо-
лып саналатын сипаттамалар. 

2. Тексеруші сипаттамалардың өзгеруі міндетті түрде зерт-
теушінің өзі енгізіп немесе өзгертіп отырған эксперименталдық 
топтардың сипаттамаларымен байланысты болады. Мұндай си-
паттамалар факторлық деген атауды иеленеді. 

3. Экспериментке қатысы жоқ сипаттамаларды бейтарап си-
паттамалар, - деп атайды. Бейтарап сипаттамаларда болған өз-
герістер тексеруші сипаттамаларда бейнеленбегені дұрыс. 
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Экспериментті жүргізуде оның жағдайын өзгертуге қабілеті 
бар, бірақ эксперименталдық жағдаймен тікелей байланысы  
жоқ құбылыстардың əсері болмауы керек (Горшкова М.К.,  
Шереги Ф.Э.,1990).  

2. Эксперименттер эксперименталдық ситуацияның сипаты-
на жəне болжамдарды дəлелдеудің логикалық құрылымына бай-
ланысты бөлінеді. Эксперименталдық ситуацияның сипатына 
байланысты эксперименттер далалық жəне зертханалық болып 
бөлінеді. Далалық эксперименттерде объект (топ) табиғи жағ-
дайда зерттеледі. Топтың мүшелері өздерінің экспериментке қа-
тысатындарын білуі де немесе білмеуі де мүмкін. 

Зертханалық экспериментте эксперименталдық жағдайлар да, 
экспериментке қатысушы топтар да жасанды түрде қалыптаса-
ды. Сондықтан да топтың мүшелері өздерінің экспериментке қа-
тысатындарын біледі. Далалық эксперименттерде де, зертхана-
лық эксперименттерде де əлеуметтанулық хабар жинаудың қо-
сымша əдісі ретінде сауалнама жəне бақылау əдісі кеңінен қол-
данылады. 

Болжамдарды дəлелдеудің логикалық құрылымына байла-
нысты эксперименттерді сызықтық жəне параллельдік, - деп бө-
леді. Сызықтық экспериментте бір ғана топ талдауға қатысады. 
Экспериментте бұл топ əрі тексеру тобы (топтың бастапқы кү-
йі), əрі эксперименталдық топ (бір немесе бірнеше өзгерістерді 
енгізгеннен кейінгі күйі) бола алады. Экспериментті бастамас 
бұрын топтың тексеру, факторлық жəне бейтарап сипаттамала-
ры белгіленіп қойылады. Содан соң топтың факторлық сипатта-
масына өзгеріс енгізіліп (мысалы: жұмыс істеу жағдайларына 
өзгеріс енгізу), белгілі бір уақыт өткеннен соң объектінің жағда-
йы оның тексеру сипаттамалары бойынша өлшенеді. Сызықтық 
экспериментті жүзеге асыру барысында талдау жасау объектісіне 
кедергі келтіретін барлық факторлардың əсерлері жойылуы тиіс. 

Параллельдік экспериментке бір уақытта екі топ қатысады. 
Олардың біреуі тексеру тобы болса, екіншісі эксперименталдық 
топ болады. Құрамы жағынан олардың тексеру жəне бейтарап 
сипаттамалары ұқсас болуы тиіс. Тексеру тобының сипаттамала-
ры бүкіл эксперимент барысында өзгеріссіз қалады. Ал экспери-
менталдық топтардың сипаттамалары өзгеріп отырады. Экспе-
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рименттің қорытындысы бойынша екі топтың тексеру сипатта-
малары салыстырылып, болған өзгерістердің көлемі жəне себебі 
туралы шешім қабылданады. Эксперименттің дұрыс өткізілуіне 
оған қатысушыларды дұрыс таңдай білу де көмектеседі. Қолдан-
балы əлеуметтануда эксперименталдық топтарды таңдаудың:  

1. жұптап таңдау;  
2. құрылымдық ұқсастыру;  
3. кездейсоқ таңдау əдістерін ажыратады.  
Жұптап таңдау əдісі. Бұл əдіс параллельдік эксперимент-

терде кеңінен қолданылады. Оның мəні мынада: негізгі жиын-
тықтан екі топты бөліп алады. Олар бейтарап жəне тексеру си-
паттамалары жағынан ұқсас болып, факторлық сипаттамалары 
жағынан ерекшеленуі тиіс. Эксперимент барысында екі топқа 
бірдей жағдай жасалынып, біраз уақыт өткен соң эксперимент-
тің тиімділігі екі топтың тексеру белгілерінің өлшемін белгілеу 
жəне салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Сызықтық жəне па-
раллельдік экспериментке құрылымдық ұқсастыру əдісін қол-
дануға болады. Мұндай жағдайда сызықтық экспериментте бей-
тарап жəне тексеру сипаттамалары жағынан негізгі жиынтық-
тың микромоделін елестететіндей топтар таңдап алынады. Бұл 
таңдау квоттық іріктеу принципі бойынша жүзеге асырылады. 
Өз кезегінде, параллельдік экспериментте осы сипаттамалар бо-
йынша эксперименталдық жəне тексеру топтарының құрылым-
дары теңестіріледі.  

Мысалы: 50 жəне 90 адамнан тұратын екі топ аламыз. Бірін-
ші эксперименталдық топта 70% (35 адам) орта білімді, ал жоға-
ры білімді 30% (15 адам). Екінші тексеру тобында олардың саны 
бірдей, яғни 50% ( 45 адам) – орта білімді, яғни 50% (45 адам) – 
жоғары білімді. Эксперименталдық жағдай жасау үшін «білім 
дəрежесі» деген сипаттама бойынша тексеру тобының құрылы-
мын эксперименталдық топтың құрылымымен сəйкестендіреміз. 
Арифметикалық тəсілді қолдана отырып, тексеру тобының 60 
адамнан болуы керектігін шығарамыз. Осылайша орта білімді 
42 адам (70%) жəне жоғары білімді 18 адам (30%). 

Кездейсоқ таңдау əдісін көбінесе, далалық эксперименттер-
де үлкен эксперименталдық топтарға қолданады (Горшкова 
М.К., Шереги Ф.Э.,1990). 



Г.О. ƏБДІКЕРОВА 

96 
 

3. Экспериментке дайындық жүргізу жəне оны өткізу бірқа-
тар сұрақтарды жүйелі түрде шешуді талап етеді. 

• Эксперименттің мақсатын анықтау 
• Эксперименталдық жəне тексеру топтары ретінде қолда-

нылатын объектілерді таңдау. 
• Эксперименттің пəнін бөліп алу. 
• Тексеру, факторлық жəне бейтарап белгілерді таңдау. 
• Эксперименттің жағдайын анықтау жəне экспериментал-

дық ситуацияны жасау. 
• Болжамдарды тұжырымдау жəне міндеттерін анықтау. 
• Эксперименттің жүргізілуіне бақылау жасау əдістері мен 

индикаторларды таңдау. 
• Нəтижелерді белгілеу əдістерін анықтау. 
• Эксперименттің тиімділігін тексеру. 
Эксперимент логикасы зерттеушіні қызықтырып отырған 

əлеуметтік құбылыстың немесе процестің өзгеру сипатының се-
бебін іздеуге бағынышты. Оны табудың сөзсіз шарты – экспери-
менталдық топтың қандай да бір фактордың əсері арқылы өзгеру 
жағдайы. Мысалы: Қандай да бір топ А жағдайында, - деп есеп-
тейік. Эксперимент жүргізу барысында Ф факторы енгізіледі. 
Яғни, топтың жұмыс істеу жағдайына өзгеріс енгізіледі. Осы-
ның нəтижесінде топ А1 жағдайына ие болды. Бұл жерде зерт-
теушінің міндеті Ф факторының топтың жағдайының өзгеруіне 
тигізетін əсерінің дəрежесін түсіндіру, сонымен қатар бұл өзге-
рістердің масштабын анықтау.  

Эксперименттің сызықтық жəне параллельдік түрлерінің 
жүргізілуінің логикалық үлгісін қарастырайық. 

Сызықтық эксперимент. Объектінің жағдайының өзгеру 
процесін сызықтық экспериментте схема түрінде былайша көр-
сетуге болады. 

 
 А  Ф  А1  
 
Объектінің жаңа жағдайы ретінде оның бір немесе бірнеше 

ерекшеліктерінің өзгеруін айтады. Əсер етуші фактор мен оның 
əсерінің тиімділігін:  
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  А (а,б,в)  А1 (г, д)  
 

  А (а,б,в)  А1 (г1,д1) 
 

  Салдары : Ф = в1  д1  
 

схемалық үлгіден көруге болады. 
 Мұндағы а, б, в, г, д эксперименталдық топтың түрлі сипат-

тамалары (жынысы, жасы, жұмыс стажы). Келтірілген үлгіде 
эксперименталдық объектінің бастапқы «А» күйіндегі сипатта-
маларының «а», «б», «в» əсерінен оның кейінгі «А1» күйінің 
«г», «д» сипаттамаларын аламыз. Ал «в» сипаттамасы өзгерген 
соң соңғы нəтиже «д» сипаттамасына ие болады. Осылайша «д» 
- ның «д1» - ге өзгеруінің себебі «в» -ның «в1» -ге өзгеруінен де-
ген шешім өзінен өзі сұранып тұр. Мысалы: «а» , «б» , «в» - ны 
сəйкес түрде жоғары білім, топ мүшелерінің үлгірімі жəне білім 
берудің негізгі əдісі, - деп қарастырайық. Өз кезегінде «г» жəне 
«д» - ны сабаққа қатысудың орташа жиілігі жəне семинар сабақ-
тарындағы топ мүшелерінің белсенділік дəрежесі, - деп қарасты-
райық. Эксперименттің келтірілген бұл үлгісі келесі болжамды 
тексеруге бағытталған. Бұл болжамға сəйкес эксперименталдық 
топтың жоғары білімі жəне үлгерімі бойынша тұрақты құрамы 
сабақты жүргізудегі қолданып отырған əдісіне байланысты бо-
лады. Егер сабақты жүргізуде бұрыннан қолданылып келе жат-
қан əдісті неғұрлым белсенді, жекелік инициативаны көтеруге 
бағытталған жаңаша түрімен алмастыратын болсақ, онда соғұр-
лым сабаққа қатысудың орташа дəрежесін тұрақты түрде қалып-
тастырып, топ мүшелерінің белсенділіктерін көтеруге болады.  

 Параллельдік эксперимент. Параллельдік эксперименттің 
логикалық үлгісі екі түрлі: жалғыз ғана ұқсастық, жалғыз ғана 
айырмашылық үлгілері.  

Жалғыз ғана ұқсастық үлгісі. «А» эксперименталдық тобын 
«Б» тексеру тобымен салыстырудың логикалық схемасы: 

 

  А(а,б,в)  А1 (г,д) 
 

  Б (е,ж,в)  Б (з,д) 
 

Салдары Ф = в  д 
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Келтірілген үлгіде қандай да бір «а», «б», «в» сипаттамасына 
ие «А» эксперименталдық тобы кейбір жағдайда «г», «д» сипат-
тамаларына ие болады. Ал қандай да бір «е», «ж», «в» сипатта-
маларына ие «Б» тексеру тобына осы сияқты кейбір жағдайлар-
да «з», «д» сипаттамалары тəн. Осы келтірілген мысалға сəйкес 
«д»-ның бірден-бір себебі «в», - деп ұйғару дұрыс. Өйткені ол 
екі объектінің сипаттамаларының арасында да бар. Осы мысалға 
сəйкес ұқсастық əдісін былайша көрсеткен дұрыс. Білім дəреже-
лері мен қоғамдық белсенділіктері бірдей емес екі топ берілген 
болсын. Ал сабақ екі топта да өте белсенді əдіс бойынша жүргі-
зіледі. Сабаққа қатысудың орташа дəрежесі екі топта бірдей 
емес. Соған қарамастан жекелік инициативалық белсенділіктің 
орташа дəрежесі екі топта бірдей. Осыған қатысты жекелік ини-
циативалық белсенділіктің орташа дəрежесі оқыту əдісімен тіке-
лей байланысты, - деген жорамал айтылады.  

Жалғыз ғана айырмашылық үлгісі. Бұл үлгіге қатысты келе-
сі схеманы қараңыз. 

  
  А (а,б,в)  А1 (г, д)  

 
  Б (а,б,е) Б1 (г, ж) 
 
   Салдары:  Ф = е  ж  

 
Білім жəне қоғамдық белсенділік дəрежелері де бірдей, бі- 

рақ біреуінде оқытудың пассивті əдісі, ал екіншісінде белсен- 
ді əдісі қолданылатын екі топ берілген. Сабаққа қатысу 
дəрежелері екі топта да бірдей екендігіне қарамастан екінше 
топта жеке инициативалық белсенділік жоғары (Горшкова М.К.,  
Шереги Ф.Э.,1990).  

 
 

Тексеру сұрақтары 
 

1. Эксперимент əдісі əлеуметтанулық зерттеудің қай түрінде кеңінен қол-
данылады? 

2. Əлеуметтанулық экспериментті жүргізудің негізгі мақсаты неде? 
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3. Эксперименттің кеңінен тараған қандай түрлерін білесің? Олардың бір-
бірінен басты айырмашылықтары неде? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

1. Шетелдік жəне отандық əдебиеттерде, ресми құжаттарда эксперимент 
əдісін қолдануға байланысты жарияланған тарихи материалдарды пайдалана 
отырып, жасалынған эксперименттердің нəтижелері туралы хабарлама жасаңыз.  

2. Индустриалдық əлеуметтану бағытының өкілдері жүргізген Чикагода-
ғы «Хоторн» экспериментінің мəні мен мазмұны туралы айтып беріңіз.  
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IV БӨЛІМ 
 

ƏЛЕУМЕТТАНУДАҒЫ БОЛЖАУ 
 
Қоғамның жəне оның құрылымдық элементтерінің дамуын 

болжау қазіргі əлеуметтану ғылымының негізгі əдістерінің бі-
рі. Кең мағынасында қарастырғанда болжам жасау болашақ-
ты жобалай білумен байланысты. 

Болжау – қоғамның əрбір əлеуметтік бөлімі дамуының ғы-
лыми негізделген перспективасын қалыптастыруда жағдайлар-
дың жасалуына жəне жүзеге асырылуына мүмкіндік береді. 
Қоғамда шешуін таппаған мəселелерді зерттеуде əлеумет-

тік үлгілердің атқаратын рөлі өте зор. Үлгілерді қолдану бол-
жау процесінің тиімділігін арттырып отырады. 
Қазіргі Қазақстан қоғамының түрлі сфераларында орын 

алып отырған модернизациялық өзгерістер үлгілеу əдісінің қол-
данылу сферасын кеңейтіп, өзектілігін күн өткен сайын дəлел-
деуде. 

 
1. Əлеуметтанулық болжаудың мəні 

 
1.  Болжау ұғымына жалпы сипаттама  
2.  Əлеуметтік жəне əлеуметтанулық болжамдар 
3.  Болжамның түрлері 
  
1. «Болжау» ұғымы (грек тілінен аударғанда prognosis, pro  

 - алдын ала, gnosis – таным) алғашқыда медицинада диагноз 
қою негізінде аурудың себебін білу мағынасында қолданылды. 
Содан соң болашақ оқиғалар мен нəтижелердің мазмұнын нақты 
көрегендікпен алдын ала білу мағынасында қолданыла бастады.  

Қазіргі мағынасында болжау:  
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- белгілі бір процестің болашақтағы ықтималдық күйі тура-
лы; 

- оқиғалардың альтернативті даму жолдары мен мерзімдері 
жəне процестің белгілі бір жағдайы туралы ғылыми негізделген 
көзқарас, пікір. 

Болжау ұғымының басқа бір түсінігі бойынша – бұл:  
-  белгілі бір əдістердің көмегімен жетуге болатын мақсаттар;  
-  қойылған мақсатқа жету үшін қажетті құралдар туралы бі-

лім (ақпарат). 
Осылайша, болжау – белгілі бір мақсаттарға жетудің мүм-

кіндік деңгейінің болашақ іс-əрекеттің тəсілдеріне жəне құрал-
дық тұрғыдан қамтамасыз етілуіне байланысты екендігін көрсе-
тетін ғылыми шешім (ғылыми пікір). Болжау процесі барысында 
адам санасының ең маңызды ерекшеліктерінің бірі - шындықты 
алдын ала білуге қабілеттілігі жүзеге асырылады. Болжау адам-
ның іс-əрекетінің (қоғамның), табиғи процестердің дамуының 
болашақтағы мүмкін болатын нəтижелерін алдын ала көрсетеді.  

Болжау жорамалдау мен көрегендіктен принципті түрде ерек-
шеленеді. Ол қатаң түрде негізделген шешімдерге, əдіснамаға, 
дəлелдей білу жүйесіне, ғылыми негіздеуге сүйенеді. Адам сана-
сының алдын ала көре білу қабілеті дүмшелікке, ойдан шыға-
рылған нəрсеге айналмай, ғылыми болжауға айналуы үшін 
ғылыми тұрғыдан негізделуі қажет. Өз кезегінде философиялық, 
биологиялық концепциялардың негізінде жасалған болжамдар-
ды, əлеуметтік утопияларды, арнайы құралдардың көмегімен 
жүргізілетін технологиялық болжамдарды бөліп көрсетуге болады.  

Болжам əрбір ғылыми пəнге тəн. Қоғамдық ғылымдарға ке-
лер болсақ болжамдар экономикада, демографияда, саясаттану-
да, əлеуметтануда кеңінен қолданылады. Бұлардың барлығы 
əлеуметтік болжамдардың (егер «əлеуметтік» деген терминді 
кең мағынасында «қоғамдық» деп түсінетін болсақ) түрлері  
( Осипов.Г.В., 2008). 

2. Əлеуметтанулық болжам – өзіне тəн жалпы жəне жекелік 
белгілері бар əлеуметтік болжаудың бір түрі. Əлеуметтанулық 
болжам қоғамның, əлеуметтік топтардың, адамның əлеуметтік 
іс-əрекетінің барлық бағыттарын қамтиды. 
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Əлеуметтанулық зерттеулердің саласы - қоғамның əлеуметтік 
құрылымындағы өзгерістер, халықтың өмір сүру бейнесінің, 
түрлі топтардың материалдық жəне рухани қажеттіліктерінің, 
əлеуметтік мінез-құлқының сипаттамалары, жаһанданудың 
əлеуметтік – саяси салдарлары т.б.  

Əлеуметтанулық болжаулардың өзіне тəн ерекшеліктері 
əлеуметтік процестердің ықтималдық сипатымен байланысты. 
Бұл қоғамдық дамудың объектісі жəне субъектісі ретінде алда-
рына белгілі бір мақсаттар қоятын, өзіндік ойлары, тілектері, 
еріктері бар адамның, нақтырақ айтқанда тұлғаның болуы.  
Болжам - бұл шешімнің немесе іс-əрекеттің өзі емес, тіпті іс-

əрекеттің нəтижесі де емес, əлеуметтік процестің немесе əлеу-
меттік жағдайдың дамуының неғұрлым мүмкін немесе неғұр-
лым керекті вариантын ғылыми тұрғыдан анықтау. Болжам ғы-
лыми мəлімдемелер негізінде саяси басшылықтың альтернатива-
лық жолдардың ішінен тиімді вариантын таңдауына мүмкіндік 
береді.  

Қоғамның болашағы - дайындалып қойған əлеуметтік жағдай 
емес, потенциалды түрде орын алып отырған ситуациялардың 
бірінің жүзеге асуы. Табиғаттың көптеген процестерімен салыс-
тырғанда қоғамның қалыптасу жəне даму процесі ықтималдық 
сипатқа ие. Сондықтан қоғамдық пікірдің əлеуметтанулық бол-
жамдардың шеше білу мүмкіндіктеріне шектен тыс көптеген та-
лаптарды қоюы дұрыс емес (Осипов Г.В., 2008). 

Даму заңдарының динамикалық жəне статистикалық екі түрі 
бар. Динамикалық заңдар – қатал түрде себепті-салдарлы анық-
талғандық. Мұндай заңдар сөзсіз көрегендіктің түрі ретінде қо-
ғамның (тұлғаның) субъективті əрекетін болатын жағдайға 
бейімдеуге бағытталады. Статистикалық заңдар, керісінше, се-
беп-салдарлы байланыстардың ықтималдық сипатын көрсетіп, 
мүмкін болатын альтернативті нəтижелерді сипаттайды. Мұндай 
заңдар тенденциялар əлеуметтік процестерде орын алады. Олар-
дың ықтималдығы көптеген жағдайларға байланысты.  

Əрбір ғылыми болжам үшін оның ғылыми негізделгендігі 
ақиқаттықпен теңдестірілмейді. Əлеуметтік процестердің күрде-
лілігі жəне көпфакторлылығы болжамдардың əдіснамасына, 
əдістемесіне жəне құралдарына жоғары талаптардың қойылуы-
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мен сипатталады. Олар кең ақпараттық негізді, болжамдық аль-
тернативалардың жеткілікті санын, процесті тұтасымен көруді 
талап етеді. Болжау жасаушының кəсіби сапаларына да өте жо-
ғары талаптар қойылады. Ол теориялық тұрғыдан сауатты жəне 
болжамның жасалу техникасын жетік білетін болуы тиіс. Бол-
жаушының кəсібилігіне қойылатын маңызды талаптардың бірі - 
алынған нəтижелерге түсінік беруде саяси тұрғыдан тəуелсіз бо-
луы. Саяси тұрғыдан жағымды немесе жағымсыз қатынас бол-
жамның нəтижелеріне əсер етпеуі тиіс.  

3. Болжамдарға классификация жасаудың бірқатар негіздері 
бар. Субъектінің болжау процесінің нəтижесіне əсеріне қатысты 
болжамның белсенді жəне белсенді емес түрлерін бөліп көрсету-
ге болады.  
Белсенді болжам - бұл болжау процесіне субъектінің белсен-

ді түрде араласуы жəне осының негізінде болжамның нəтижесі-
нің əлеуметтік процеске белсенді түрде қатысушылардың əре-
кеттеріне əсері.  
Белсенді емес болжам - бұл əлеуметтік процестің субъектіле-

рі мен болжамның нəтижелерінің арасында тікелей байланыс-
тың болмауы. Болжамдық нəтиже болжап отырған процеске еш-
қандай əсерін тигізбейді.  

Белсенді жəне белсенді емес болжамдар алдын ала күтілетін 
жағдайларға байланысты адамдардың əрекет етулеріне немесе 
еш əрекет етпеулеріне байланысты болатын ситуацияларды 
анықтайды.  

Уақыттық өлшемдерге байланысты болжамдардың: 
Оперативті – бір айға дейін; 
Қысқа мерзімдік – бір жылға дейін; 
Орта мерзімдік – бес жылға дейін; 
Ұзақ мерзімдік – 10 жылдан 15 жылға дейін; 
Өте ұзақ мерзімдік - 25 жылдан астам түрлерін көрсетуге бо-

лады. 
Нəтижелерді алу тəсілдеріне байланысты болжамдардың бір 

мезеттік (нүктелік) жəне интервалдық түрлері де бар. 
Бір мезеттік (нүктелік). Əдетте сайлау компанияларында 

қолданылып, сайлауға түсушінің сол уақыттағы электоралдық 
мүмкіндіктерін анықтайды.  
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Интервалдық болжам. Белгілі бір оқиғаның интервалдық 
жақтарын көрсетеді. Мысалы: митингіге 20-дан 30 мыңға дейін 
адам қатысады. 

Болжаудың бағытталу жақтарына байланысты генетикалық 
жəне мақсаттық түрлерін бөліп көрсетуге болады.  
Генетикалық (іздестіру, трендалық, экстраполярлық, дес-

криптивтік деп те аталады). Болжамның бұл түрі қазіргі уақыт-
тан болашаққа қарай дамудың тенденциясын өткен уақыт пен 
қазіргі уақыттың дамуының негізінде қарастырады. Даму қандай 
бағытта жүруде? Егер бұрын да, қазір де орын алып келген си-
туацияны сақтасақ болашақта не болуы мүмкін деген сұрақтарға 
жауап іздейді.  

Іздестіру болжамдары болашақта шешуді талап ететін пісіп-
жетілген əлеуметтік мəселелерді айқындайды. Мысалы, демо-
графиялық болжам халық санының қысқаруының тұрақты тен-
денциясын анықтайды. 
Мақсаттық болжамдар. Əлеуметтік объектінің қажет ететін 

күйін (нормалар, идеалдар, мақсаттар) алдын ала белгіленген 
əлеуметтік-саяси өлшемдер негізінде анықтау. Болжам бұл жер-
де не қажет жəне не үшін? деген сұрақтарға жауап іздейді. Осы-
ның негізінде «қажет емес – қажеттілігі аз – қажет болуы мүмкін 
– неғұрлым қажет – тиімді» деген бағалау жүйесі арқылы артық-
шылықтарды айқындау жүзеге асады.  
Бағдарламалық болжам. Мақсаттық болжамдардың бір түрі. 

Бағдарламалық болжамдар нəтижеге қол жеткізудің гипотетика-
лық мерзімдерін, аралық мақсаттарды жəне оларға қол жеткізу-
дің кезектерін, түрлі факторлардың əсер ету мүмкіндіктерін 
анықтайды.  
Жобалық болжамдар (болжамдық жобалар, дизайн-жоба-

лар). Жобалық болжам құбылыстардың немесе процестердің 
бейнесін қазіргі уақытта болмай отырған бірқатар жағдайларға 
байланысты болашақта нақтыландыруды көрсетеді. Мұндай 
болжамдар перспективалы жобалаудың тиімді варианттарын 
таңдауға мүмкіндік береді.  

Əлеуметтану ғылымының тəжірибесінде жоғарыда аталған-
дардан басқа да болжамның көптеген түрлері кездеседі. 
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Тексеру сұрақтары 
 
1. Ғылыми болжамдардың жорамалдау мен көрегендіктен айырмашылы-

ғы неде? 
2. Əлеуметтанулық болжамдардың табиғи құбылыстарды болжаудан қан-

дай айырмашылығы бар? 
3. Белсенді жəне белсенді емес болжам дегенді қалай түсінесің? 

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
1. Бағдарламалық болжамның ерекшелігін сипатта. Əлеуметтік өмірден 

нақты мысал келтіру арқылы түсіндір.  
2. Болжамдық үлгілерге жалпы сипаттама жаса. Олардың əлеуметтік да-

муды болжау мүмкіндіктерін жəне шектеулілігін көрсет.  
 
 

2. Үлгілеу болжамдық əдіс ретінде 
 

1.  Əлеуметтік объектілерді үлгілеу 
2.  Үлгі мен теория 
3.  Үлгілеу əлеуметтік болжау əдісі ретінде 
 
1. Əлеуметтік ғылым ешқашан монопарадигмалды түрге бол-

ған емес. Бірдей уақыттық жəне əлеуметтік мəдени жағдайларда 
əлеуметтік шындықтың табиғаты мен оны танып білудің түрлері 
жөнінде əрқилы түсініктер бейбіт өмір сүріп жатады. Түрлі 
əлеуметтанулық парадигмалар - əлеуметтік проблемаларды ше-
шудің түрлі үлгілері.  

Əлеуметтік объектілерді үлгілеу дегеніміз не? Үлгілеу (лат. 
Modulus өлшем, үлгі сөзінен) əдістемелік принцип ретінде де, 
əлеуметтік объектілерді олардың үлгісінде ғылыми танудың əді-
сі ретінде де қарастырылады.  

Үлгілеу əдісі қазіргі заманғы ғылымның танымдық құралдар 
жүйесінде негізгі орын алады. Ол ғылыми-зерттеу жұмысының 
түрлі салаларында да кең қолданыс тауып отыр. Аталмыш əдіс-
тің гносеологиялық ерекшелігінің арқасында ғалымдар табиғи 
жəне əлеуметтік жүйелердің құрылымы мен динамикасы жайлы, 
əлеуметтік шындықтың -макро, -мега жəне -микроəлем деңгей-
лерінде болып жататын күрделі процестері мен құбылыстары 
жайлы жаңа ақпарат алуға мүмкіндік алады. 
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Əлеуметтік шындық объектілерін танып білу барысында 
əлеуметтанушылар арқылы түрлі ғылыми əдістер қолданылады. 
Олардың ішіндегі негізгілерінің бірі объектілерді олардың ор-
нын ауыстырушы, арнайы түрде құрастырылған жəне зерттеу-
шілік мақсатта қолданылатын үлгілер арқылы зерттеу əдісі. Үлгі 
түсінігінің үлгілеу түсінігінен айырмашылығы, ол динамикалық 
жүктеусіз. Үлгі болу үшін қажетті шарт, оның өз бойына жаңа 
білімді алу мүмкіндігін жинақтауы. Үлгілеу əдісі аз зерттелген 
жағдайларға болмаса, көп зерттеу жүргізілген мəселелерге қа-
тысты қолдануға тиімсіз.  

Зерттеу объектісінің үлгісі - оның кейбір ғана қасиеттерін 
жақсартылған түрде көрсететін, жасанды түрде жасалған көшір-
ме. Ол теорияны жасау рөлін атқарады. Зерттеу объектісінің үл-
гісін жасаушы, зерттеуші, оның түпнұсқасымен емес, оның кө-
шірмесімен жұмыс істейді де, оның көмегімен өз алдына алын-
ған білімді түпнұсқаға көшіруді мақсат етіп қояды. Үлгілеу 
əлеуметтену процесінде маңызды рөл атқарады. Өйткені оның 
көмегімен адамдар жоғары көрсеткіштерімен, артықшылығымен 
ерекшеленетін үлгілерді қабылдап, сол үлгілерге еліктеу мүм-
кіндігіне ие болады. 

2. Қазіргі таңда əлеуметтанушылар қиын жағдайларға тап 
болғанда, ол жағдайдың жақсартылған түрін жасау арқылы шы-
ғу тəсілінде үлгі түсінігіне жиі арқа сүйейді. Теориялық, идеал-
дық құрылым түріндегі көшірмеде, яғни, өз мазмұнынан туын-
дайтын үлгіде берілген мəселенің шешуін тəжірибелік əдістер 
мен құралдар көрсетеді. Үлгі түпнұсқаға ұқсауы шарт, бірақ 
оның толық аналогы болуы тиіс емес. Ондай жағдайда үлгілеу 
өзінің мəнін жоғалтады. Ресей ғалымы М. Вартофский атап көр-
сеткендей, үлгі ол қандай да бір объектінің немесе əрекет жағда-
йының абстрактілі репрезентация тəсілі. Үлгіде түпнұсқаның 
тек зерттеуге қажетті қасиеттері таңдалып алынады.  

Үлгі танымдық шындықтың бейнесі, онда зерттеушінің объ-
ективті сипаттамаларымен қатар шығармашылық белсенділігі де 
танылады. Зерттеушінің шығармашылық белсенділігі қазіргі 
ғылымда өзекті болып табылатын таным мен ойлаудың озық əрі 
конструктивті түрлеріне назар аударуынан көрінеді. Өз бетінше 
үлгі теория емес, ол теориялық ізденістерге негіз бола алады  
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(əр түрлі теориялар бір үлгіден туындауы мүмкін жəне керісін-
ше). Сондықтан да үлгі шынайы немесе жалған бола алмайды. 
Ол тек жарамды жəне шындыққа жақын немесе жарамсыз, шын-
дыққа сай емес, утопия түрінде көрінеді.  

Үлгілеу əлеуметтік шындықтың объектілерін ғылыми тану-
дың əдісі ретінде концептуалды үлгілердің жасалуына əсер ете-
ді. Ол үлгілер уақыт өте келе теорияға айналуы тиіс, өйткені 
теорияның қалыптасу процесі кей мағынада үлгіні зерттеу про-
цесі болып табылады. Теорияға қарағанда, үлгі мүмкін болар си-
патқа ие. Ол тек расталуы мүмкін болатын білім алуға кепілдік 
береді, ал шындыққа жетуге кепілдік бере алмайды. Жаңа білім 
алудағы үлгінің рөлі ғылыми танымның, жəне оның негізінде тə-
жірибелік əрекеттің қосымша əдісі болуында. Ол қандай да бір 
дəрежеде эмпирикалық мəліметтерді бейнелеу, өлшеу, өңдеу, 
түсіндіру, болжау, теорияны координациялау жəне бағалау қыз-
метін атқарады.  

Теорияның құрамы дəлелденген, іштей ұйымдастырылған 
ғылыми шешімдер мен тұжырымдардан, шындықтың белгілі бір 
аймағына қатысты дəлелденген білімдердің орталықтандыратын 
жиынтығынан тұрады. Теорияның рөлі оның қоғамдық тəжіри-
бенің қажеттіліктерін қамтамасыз ететін нағыз білімді сипаттай-
тындығымен анықталады. Қоғамның қажеттілігі тек «əлеуметтік 
тапсырысқа» ғана тəуелді емес. Тəжірибеге шығу, əрине, тео-
рияның мақсаты болып табылады.  

Егер теория зерттеу жүргізіліп отырған саланың барлық құ-
былыстарына тəн принциптерді, заңдар мен байланыстарды бей-
нелесе, онда үлгі зерттелініп отырған объектіні нақты бейне ре-
тінде қарастырады. Оның құрылымы түпнұсқаның құрылымына 
ұқсас. Логикалық құрылымдарының ұқсастықтарынан ғылыми 
теория мен идеалды үлгіні теңдестіре қарау жиі болып тұрады. 

Үлгінің нағыз өмір сүру ортасы ойлау жүйесімен тікелей бай-
ланысты. Ол алғашқыда əлеуметтік үміттер түрінде, содан соң 
терең күйзелістер түрінде көрінеді. Теориялық тұрғыдан ақылға 
сиымды, қол жетерлік конструкция болып көрінгенімен, үлгілер 
ағымдағы жағдайлармен бетпе-бет келгенде жəне тəжірибе жү-
зінде көптеген қарама-қайшылықтарға кездеседі. Өйткені шына-
йы өмір оның дамуының алғы шарты болып табылатын ойлауға 
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қарағанда, күрделірек. Тіпті ең бай үлгі шынайы түпнұсқамен 
салыстырғанда кедейірек болады. 

3. Үлгілеу əлеуметтік болжаудағы ең кең қолданылатын əдіс 
болып табылады. Оның көмегімен шынайы заттар мен құбылыс-
тардың сипаттамалары жасалып, олардың құрылу тəсілдерін 
тиімді ету, басқару мен болжау үшін үлгілердің жасалуы іске 
асырылады. Үлгілеу табиғат құбылыстарын, қоғам мен адамды 
əлемнің себептік нəтижелік байланысының толық бейнесі анық 
болмай тұрып зерттеуге кірісуге мүмкіндік береді. Əдетте үлгі-
лердің когнитивті, концептуалды жəне формалды түрлерін бө-
ліп қарастырады.  

Үлгілер көптеген қателіктердің алдын алуға көмектеседі. 
Өйткені тəжірибеде қолданбас бұрын адамдар көшірменің көме-
гімен жаттыға алады. Үлгілеу адамның шығармашылық дамуы-
на, əлеуметтену процесіне жаңа көзқарастар мен стилдер енгізу 
арқылы үлкен жетістіктерге алып келеді. Болашақтың үлгілерін 
елестете отырып, жаңаны жоқтан емес, адамзаттың бұрынғы тə-
жірибелері негізінде қалыптастырып, оны жаңа мазмұнмен да-
мыта отырып құрастырады. Үлгі жаңа бейне ретінде тек жаңа-
лықтарды заңдастырып қана қоймай, сондай-ақ адамдарды жа-
ңалықтарды қабылдауға итермелеп, жаңалықты уағыздаушы да 
болып табылады.  

Қоғамдық ғылымдарда негізінен тек ойлауға негізделген үл-
гілер ғана қолданылады. Ресей ғалымы Э.В. Қаракөзованың пікі-
рінше оларды масатты түрде екі топқа: таңбалық үлгілер жəне 
бейнелік үлгілер деп бөлу қажет. Таңбалық үлгілер əдетте мате-
матикалық үлгілер, - деп аталады. Барлық математикалық əдіс-
тер, логикалық математикалық тəсілдермен қоса, таңбалық үлгі-
лерге жатады. Бейне-үлгілер қарапайым, бірақ сонымен қатар 
зерттелініп жатқан объектінің идеалды түрін жасауға ықпал ете 
отырып, теориялық жəне гносеологиялық қызмет атқарады. 
Олардың көрінісінің негізгі түрлері ретінде үлгі-түсініктер мен 
үлгі-идеализация ұсынылады. Үлгі-түсініктер ғылыми абстрак-
ция мен тəжірибелік білімнің қосындысына негізделіп жасалы-
нады. Идеализация үлгісі жалпыланған конструкция, теориялық 
ой-толғаудан туындаған, зерттелініп жатқан объектінің идеал-
данған түрі, оның дамуының мүмкін нұсқасы. Мұндай түрдегі 
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үлгілерді теориялық, концептуалды, идеалды, логикалық, ақпа-
раттық жəне т.б. деп атайды. 
Үлгі-түсініктер мен үлгі-идеализация өз қызметтерін белгілі 

бір тəртіп бойынша атқара отырып, бірін-бірі толықтырады. Ең 
бірінші бейне үлгілердің көмегімен əлеуметтік объектіні терең-
детілген теориялық тану жүзеге асырылады. Содан соң таңба-
лық үлгілердің көмегімен сценарий мен сызбалар жасау түрінде-
гі техникалық тəсілдерді қолдану арқылы толықтырылады. Ма-
тематикалық үлгілеу зерттелініп жатқан көрсеткіштердің белгілі 
бір сандық сипаттамаларын алуға мүмкіндік бергенімен, өздігін-
ше ештеңе де түсіндірмейді. Таңбалық үлгілеу адамның өткенін 
зерттеуде өзіндік мағынаға ие бола алмайды. Ол тек таза қосым-
ша рөл атқарады.  

Əлеуметтік процестерді үлгілеу теориялық, қолданбалы жəне 
əдістемелік міндеттерді шешуге көмектеседі. Тұлға əлеуметте-
нуін үлгілеу процесінде бұл міндеттер: 

• жаңа мазмұнмен ерекшеленетін жəне қоғам мен адам да-
муының перспективалық бағыттарына лайық тұлға əлеуметте-
нуінің концептуалды негіздерін құру; 

• əлеуметтенудің жаңа механизмінің тиімділік деңгейін тə-
жірибе жүзінде тексеру; 

• алға қойған мақсатқа жету əдістерін, жаңа тəсілдерін 
анықтау көріністеріне ие. 

Идеализация үлгісінің ерекшелігі оның ойлау эксперименті-
мен ерекше қарым-қатынасының болуы. Математикалық құрал-
дардың көмегімен жасалынатын эксперименттерге қарағанда, 
арнайы таңдалынатын идеализация үлгісі зерттеліп отырған 
объектіні ешқандай өлшемдер, классификация мен фальсифак-
ция қолдануға келмейтін қасиеттермен шектейді. Сонымен қа-
тар мұндай эксперименттің мақсаты үлгінің шынайылығын тек-
серу емес, ұсынылған гипотезалардың ішінен сəйкес келетінін, 
ең дəлеледенгенін таңдау, проблеманы шешудің барлық мүмкін 
болатын жолдарын табу.  

Идеализация үлгісінің көмегімен жасалынатын ойша экспе-
римент бұл ғылыми шығармашылық ойлаудың арнайы түрі.  

Мұндай эксперимент объектілердің бейнелерімен, үлгілік па-
йымдаулардың көмегімен ойша түрде экспериментті болжайды. 
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Осылайша таза логикалық ойлаудың көмегімен алуға болмай-
тын шешімдерді ойша жасалынатын эксперимент арқылы алуға 
болады. Шынайы эксперимент пен логикалық шешімдердің ара-
сындағы байланыстырушы бөлшек болып табылатындықтан, 
ойша эксперимент зерттеушіге екеуінің де біржақтылығы мен 
кемшіліктерін жоюға мүмкіндік береді.  

Үлгіленіп жатқан нəрсенің барлығы атақты бола бермейді. 
Əлеуметтік үлгілерді құрастыру барысында қоғамтанушы-ма-
манның іс-əрекетінің жемісті болуы оның қаншалықты түрде 
философиялық ойлауға қабілетті екендігімен, зерттелініп жат-
қан құбылыстарды үлгілеуге қажетті білім қорының болуымен, 
мамандық деңгейімен, ұсынылатын теориялық ұстанымдарды 
ғылыми дəлелдеу үшін сенімді ақпаратты иемденуімен анықта-
лады. Оның зерттеуші ретінде жеке тұлғалық сипаттамалары 
мен дүниетанымдық көзқарастарының ерекшеліктері де үлкен 
рөл атқарады.  

Əрине, шындыққа жанаспайтын үлгілердің танымдық құнды-
лығы да жоғары емес. Олар адамдардың дұрыс бағдар ұстанба-
уының себепкері болып, кейде оларға көп қайғы мен өкініш те 
алып келеді. Ешқандай деректермен бекітілмеген, шешімдермен 
дəлелденбеген тым артық субъективизация əлеуметтік шындық-
тың ерекшеліктерін қате түсіндіретін ойдан шығарылған үлгі-
лердің пайда болуына əкеліп соғуы мүмкін. 

Күрделі əлеуметтік құбылыстар ретінде үлгілеудің объектіле-
рі болып адамдар, олардың қарым-қатынастары, əлеуметтенудің 
ерекшеліктері жəне ең алдымен, қоғамдық өмірдің ерекше про-
блемалы жақтары болады. Мəселе, өздерінің құндылықтық ба-
ғыттары, қажеттіліктері, қызығушылықтары бар, толық адекват-
ты сипаттауға қиын сəйкестендірілетін нақты адамдардың өмір-
лік маңызға ие проблемалары жайында болып отыр.  

Зерттелініп жатқан объектілердің үлгілерін құрастыру проце-
сінде ғалымдар белгілі бір парадигмалардың шегінде жұмыс ат-
қарады. Америкалық ғалым Т.Кун бойынша, парадигма бұл ға-
лымдардың ғылыми жұмыс пен əлемнің ғылыми бейнесінің не-
гізгі принциптері, əдістері, бейнелері туралы универсалды келі-
сімі, ал мультипарадигмалық жағдай бір уақытта бірнеше пара-
дигмалардың қатар өмір сүру жағдайы. 
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Егер нақты теория немесе ғылыми көзқарас ғалымдар тобы 
арқылы іс əрекетке басшылық ретінде, проблемаларды шешу құ-
ралы ретінде қабылданса, онда ол парадигмаға айналады,  
- деп есептейді Т.Кун. Ресей ғалымы А.А. Давыдовтың пікірін-
ше, мультипарадигмалдылық жағдайды көптеген ғалымдар дағ-
дарыстық жағдай, - деп қабылдайды. Автор əлеуметтанудың ғы-
лым ретінде табиғи парадигма негізінде монопарадигмалық шы-
ғу тегін атап көрсетеді. Уақыт өте келе əлеуметтанудың дамуы 
социумның күрделі ашық жүйе екендігін дəлелдеді. Оны сипат-
тау үшін бір емес төрт парадигма қажет: жаратылыстанулық, гу-
манитарлық, математикалық жəне инженерлік, - деп жазады ол  
(Давыдов А.А., 1994). 

Əлеуметтік шындықты толық жан-жақты тұрғыдан зерттеуде 
осы парадигмалардың əрқайсысын жеке тұрғыдан емес олардың 
барлығын да бір уақытта қолдану қажет. 

Шетелдік əлеуметтанушылар «парадигма» терминін қолдану-
ды Т. Кунның есімімен байланыстырады. Олардың пікірінше 
əлеуметтануда бұл термин əлі де болса анықталмаған жəне негі-
зінен алғанда əлеуметтік мектепті білдіреді. Əрбір мектеп са-
лыстырмалы түрде алғанда дамыған жəне олар өз əдістері мен 
теорияларын қолданады. 

Əлеуметтік құбылыстар мен процестердің көпфакторлығы, 
тарихилық, əлеуметтік жүйе элементтері арасындағы тығыз қа-
тынас жəне байланыстың күрделі сипаттамалары, субъективті 
фактордың болуы жəне əлеуметтік жүйелердің мақсатты бағыт-
талуы, квантификацияның қиындықтары, əлеуметтік құбылыс-
тар мен процестердің осы жəне басқа да ерекшеліктері əлеумет-
тік үлгілердің танымдық құрал ретінде жаратылыстану жəне 
техникалық ғылымдарда қолданылатын үлгілерден айтарлықтай 
өзгешелігін сипаттайды. Үлгілер əлеуметтік жүйені зерттеу құ-
ралы ретінде бола отырып, сонымен қатар басқару проблемала-
рын шешуде де жиі қолданылады. Яғни, жүйені адам мүддесіне 
орай өзгертуге негіз болады.  

Əлеуметтік процестердің үлгілері шынайы əлеуметтік өмірді 
нақты бейнелеуі шарт емес, алайда олар негізгі əлеуметтік меха-
низмдерді түсінуді жеңілдетеді. Батыс əлеуметтанушыларының 
пікірінше үлгілерді міндетті түрде тексеруден өткізу қажет. 
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Үлгілердің: 1) құрылымдық немесе функционалдық жағынан 
репрезентация жасауды (бейнелеуді) жүзеге асыратын «заттық» 
үлгі; 2) символикалық репрезентация; 3) диаграммалық репре-
зентация; 4) субстанциялық, символикалық немесе диаграмма-
лық үлгілерді қиялда қамтамасыз ететін ақыл-ой əрекетінің 
жиынтығы ретіндегі «бейнелік» үлгі түрлерін ажыратуға бола-
ды. Əлеуметтік құбылыстардың гносеологиялық ерекшелігі 
олардың заттық немесе пəндік-техникалық үлгілеуді жүзеге асы-
руына көп жағдайда мүмкіндік бермейді немесе барынша қиын 
болады. Сондықтан əлеуметтанушы үшін ең алдымен, символи-
калық, диаграммалық жəне көрнекілік бейнелік үлгілер (матема-
тикалық жəне компьютерлік үлгілермен қатар) қызығушылық 
тудырады.  

Үлгілердің маңызды ерекшеліктері мыналар: үлгі мен түп-
нұсқа əрқашанда таным субъектісіне белгілі объективті сəйкес-
тік жағдайда болады; танымдық процесс барысында үлгі объек-
тінің орнын басып өзі объектіге айналады; үлгі белгілі бір жағ-
дайда қарапайым формада зерттеу объектісін қайта жаңғыртады; 
ол үлгілеу объектісін тану қызметін атқарады, объекті туралы 
жаңа ақпаратты алу құралы бола алады; үлгі негізінде алынған 
білім түпнұсқаға ауыстырылады. Үлгіні қолдануға қызықтырып 
отырған объектіні зерттеуге қандай да бір себептерге байланыс-
ты тікелей кірісу мүмкін болмағанда немесе қиындықтар болған 
жағдайда жүгінеді. 

Қазіргі таңда əлеуметтік объектінің даму перспективасы ту-
ралы ақпаратты алудың қиындықтар туғызуы əлеуметтанулық 
зерттеудің негізгі əдістерінің бірі ретінде үлгілердің қолданы-
луының кеңінен таралуына алып келді.  

Басқа сфералармен салыстырғанда, əлеуметтанулық таным-
ның үлгілік ерекшеліктері мұнда таным объектісі мен зерттеу 
пəнінің əлеуметтік-мəдени, субъективтік өлшемдерге тəуелділі-
гінде, яғни объекті мен зерттеу пəнінің жəне таным процесінің 
субъективтік жағының арасындағы корреляцияны қалыптасты-
руды қажет ететіндігінде.  

Бұл корреляция үлгілеу принципінде толық көрініс табады. 
Осылайша, үлгілеу жалпы ғылыми жəне метатеориялық прин-
цип ретінде əлеуметтік танымда толықтай іске асырылады. Үлгі-
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леуді əлеуметтік танымда қолдану талдаулық ойлауды дамыту-
ға, зерттеуші-əлеуметтанушыға білімін саналы түрде интегра-
циялауға, шынайы əлеуметтік өмірде өз бағытын таңдай білуге, 
теориялық білімін теориялық концепциялар түріндегі идеалды 
үлгілерді жасауға жəне оларды зерттеп отырған əлеуметтік 
шындықты өзгерту мақсатында практикада қолдануға мүмкіндік 
береді.  

Əлеуметтік құбылыстар мен процестерді зерттеу барысында 
үлгілеу əдісінің көмегімен таным субъектісі өзінің дүниетаным-
дық, құндылықтық бағыттық позицияларын, мəдени деңгейін, 
таным объектісінің қандай да бір сипаттамаларына қатысты 
позитивті немесе негативті ұстанымдарын толығымен ашып 
көрсетіп, алдына қойған мақсатына жету үшін өмірлік тəжірибе-
лерін де қолданады. Зерттелініп жатқан объектінің үлгісін құру 
бұл шығармашылық процесс, ол ғалымның ғылыми ізденісінің 
нəтижесін бейнелеп, үлгіні теориялық негіздеу жолымен тəжі-
рибеде қолдануын қарастырады. 

Марксистік теория əдіснамалық аппарат ретінде өз табиғаты 
бойынша фундаменталдық үлгіленген болып табылады. 
К.Маркс қанша жəне қандай когнитивті үлгілерді қолданылған 
деген сұраққа жауап бере отырып, зерттеушілер əртүрлі пікір-
лерді ұстанады. Л.Дж. Вэквонттың көзқарасы бойынша, Маркс 
əрқайсысы бір-бірінің ақауларын толықтырып тұратын жəне 
адамзат қауымдастығының белгілі бір ерекшеліктерін көрсете-
тін: «базис – қондырғы», «органикалық тұтастық» жəне «диа-
лектикалық даму» сияқты үш үлгіні құрастырған.  

Тұлға мен қоғамның əлеуметтенуі процесінде, Маркстің пікі-
рінше, экономикалық факторлар бірінші орынға шығады. Сон-
дықтан оның теориясы «экономикалық детерминизм», - деп ата-
лады. 

Марксизм-ленинизм классиктерінің қолданатын əдіснамалық 
тəсілдердің ішінде «үлкен» жүйелерді, объектінің «кемелден-
ген» жағдайларын зерттеуге көңіл бөлетін принцип маңызды 
мəнге ие, осының нəтижесінде осы «пісіп жетілгендік» пен «да-
мығандық» өздігінше үлгіге айналады. Соңғының призмасы ар-
қылы барлық алдыңғы күйлер түсінілуі мүмкін.  
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М.Вебердің идеалды типтерін үлгі ретінде алуға болады, се-
бебі олар эмпирикалық шындықтың абстракты теориялық конс-
трукциясы ретінде оның белгілі бір қасиетін көрсете отырып, тə-
жірибе жүзінде шынайылықтың тексеруші идеалды үлгісі ретін-
де көрсетіледі.  

Көптеген батыстың əлуметтанушылары М.Вебердің идеалды 
типтерін шынайы əлемнің тексеруші үлгісі, - деп санайды. 
Вебер идеалды типтерді эмпирикалық шындықтан алып, оның 
теориялық интеллектуалдық конструкциясын жасаған.  

Вебер арқылы жасалынған əдіснама біздің қоғамның əлеу-
меттік өмірінің түрлі аспектілерін зерттеу үшін лайықты болып 
табылады. М.Вебердің еңбектерінде «түсіну» əлеуметтік тану-
дың əдісі ретінде қарастырылады. Оның ойынша, əлеуметтану-
шы зерттеушілер адамдардың шынайы іс-əрекеттерінің ретін ба-
қылай отырып, осы іс-əрекеттердің ішкі мотивін ұғыну негізінде 
түсініктерін қалыптастырады.  

Идеалды қоғам Вебер бойынша, бұл - капиталистік қоғам. 
Оның идеалды үлгі ретінде жасаған идеалды типтері таным про-
цесінде қолданылатын жəне капиталистік қоғамның түрлі сала-
ларының дамуының мүмкін нұсқалары болып табылады. Вебер-
дің пікірінше əлеуметтану іс əрекет мəнін түсінуге талпынуы ке-
рек, осыдан келе əлеуметтану салыстырмалы зерттеулер негізін-
дегі əрекеттердің үлгілерін немесе идеалды типтерін қалыптас-
тыру бағытында дамуы қажет. Ол идеалды типті тарихи жəне 
əлеуметтанулық танымның методологиялық принципі ретінде 
қарастырады. Тарихи идеалды тип əлеуметтанулық типтен несі-
мен ерекшелінеді?   

Вебердің пікірінше, тарихи идеалды типтер уақыт жəне ке-
ңістікте шектелген, аймақтық құбылыстардың таным құралы бо-
лып, бір-ақ рет болған байланыстарды айқындайды. Ал əлеумет-
танулық идеалды тип тек қана таным құралы ғана емес, соны-
мен қатар дамудың мақсаты ретінде аймақтық құбылыстарда ға-
на қолданылмай, сонымен қатар əрдайым кездесетін жəне əрқа-
шан болған байланыстарды айқындап, оқиғалардың жалпы ере-
желерін бекітеді. Яғни үлгі ретінде құрылған əлеуметтік идеал-
ды типтер уақыты мен нақты орынына тəуелсіз, əрқашан қолда-
ныла алады.  
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Белгілі орыс əлеуметтанушысы А.Г. Эфендиевтің пікірінше, 
қазіргі заманғы əлеуметтануда «форма» сөзі көбінесе, «үлгі» сө-
зімен ауыстырылады. Оның көзқарасынша, үлгі - əлеуметтік жү-
йенің қасиеттері мен байланысын көрсету үшін схема түрінде 
берілген көрнекі аналог. Əлеуметтанушы нақты құбылысты үл-
гілей алады. Мысалы, жоғары оқу орнының қызметін бейнелей-
тін жарнаманың үлгісін немесе жарнама қызметінің жалпы үлгі-
сін суреттеп бере алады. Кез келген процестің жалпы үлгісі 
оның жеке жақтарын түсінудің кілті болып табылады.  
 

Тексеру сұрақтары 
 

1. «Үлгі» жəне «үлгілеу» ұғымдарының бір-бірінен қандай айырмашылы-
ғы бар? 

2. «Үлгі» жəне «теория» ұғымдарының арасындағы байланысты түсіндіріңіз.  
3. Үлгілердің қандай түрлерін білесіз?  
4.  М.Вебердің идеалды түрлерін неліктен үлгілер ретінде қарастырады? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

1.  Əлеуметтанудағы қандай теория парадигма ретінде танылған? 
М.Вебердің түсіндірмелі концепциясын парадигма деп қарастыруға бола ма? 
Өз ойыңызды жазбаша баяндама түрінде дайындаңыз. 

2.  Əлеуметтік процестерді үлгілеудің теориялық, қолданбалы жəне əдіс-
темелік міндеттеріне қатысты өз көзқарасыңызды білдіріңіз.  
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V БӨЛІМ 
 

АРНАЙЫ ƏЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР 
 
 Əлеуметтану ғылымының басты ерекшеліктерінің бірі қо-

ғамның əрбір жеке салаларын теориялық жəне практикалық 
тұрғыдан зерттеуі. Қоғамда өмір сүруші жеке тұлғаның, топ-
тардың, қауымдастықтардың түрлі саладағы іс-əрекеті əлеу-
меттік сипатқа ие болады. Саяси, экономикалық, мəдени, əлеу-
меттік аспектілердің өзіндік ерекшеліктері, категориялық ап-
параты, зерттеу əдістері бар. Қоғамның түрлі салаларын, ас-
пектілерін, құбылыстарын зерттеуде əлеуметтану ғылымы 
басқа да қоғамдық ғылымдардың жетістіктеріне, əдістеріне 
басты назар аударады.  
Қай саланы зерттесе де əлеуметтанушыларды толғандыра-

тын əлеуметтік мəселелер. 
 
 

1. Мəдениет əлеуметтануы 
 
1.  Мəдениет ұғымы  
2. Мəдениетті зерттеудің əлеуметтанулық тəсілінің ерекшелігі 
3. Мəдениетті зерттеуге қатысты теориялық ыңғайлар 
 
1. Мəдениет көп қырлы ұғым. Бұл ұғым «culture» алғаш рет 

Римде пайда болып, жерді өңдеуді, тəрбиелеу процесін, білім 
беруді білдірді. Жиі қолдану негізінде бұл сөз өзінің алғашқы 
мағынасын жоғалтып, адамның мінез-құлығы мен іс-əрекетінің 
түрлі жақтарын сипаттауда қолданыла бастады.  

Мəдениет – бұл адамды табиғаттан сапалық тұрғыда айрық-
ша етіп тұратын құбылыстар, қасиеттер, адам өмірінің элемент-
тері. Мəдениет ұғымы адам өмірінің белгілі бір сферасындағы 
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саналы мінез-құлық пен іс-əрекеттің ерекшелігін сипаттауға 
қолданылады.  

Мəдениет түрлі белгілері бойынша əрқилы түрлерге: 
1. Субъектісі бойынша (мəдениетті таратушы) қоғамдық, ұлт-

тық, таптық, топтық, жекелік; 
2. Қызметтік рөлі бойынша жалпы ( мысалы, жалпы білім бе-

ру жүйесінде) жəне арнайы ( кəсіби); 
3. Шығу жағдайы бойынша - халықтық жəне элиталық; 
4. Түрлері бойынша - материалдық жəне рухани; 
5. Сипаты бойынша - діни жəне зайырлы болып бөлінеді. 
Мəдениеттің əлеуметтанулық анықтамасына келер болсақ, 

онда «мəдениет – бұл материалдық жəне рухани еңбектің затта-
ры, əлеуметтік нормалар мен мекемелер, рухани құндылықтар, 
адамдардың өзара, табиғатпен жəне тікелей өзіне қатынасы ар-
қылы көрінетін өмірлік іс-əрекеттерінің қалыптастырылуының 
жəне өзіндік ұйымдастырылуының ерекше тəсілі». 

Мəдениет əлеуметтануының өз алдына дербес қоғамдық пəн 
ретінде бірқатар шешімін таппаған əдіснамалық, əдістемелік жə-
не тəжірибелік мəселелері бар.  

Біріншіден, зерттеуші «мəдениет» ұғымы шегінің анық емес-
тігі мəселесіне баса назар аударады. Мəдениет ұғымы «əлеумет-
тік жүйе» ұғымы тəрізді қоғамдық өмірдің түрлі жақтарын бей-
нелейтін кең ұғым. 

Екіншіден, мəдениет əлеуметтануының зерттеу пəнін түсіну 
үшін зерттеуші мəдениетке қатысты орын алып отырған көпте-
ген теориялық, əдіснамалық бағыттарға назар аударып, олардың 
ішінен өз таңдауын жүзеге асырады.  

Мəдениеттану, əлеуметтану жəне мəдениет философиясының 
шегі əлі де қанағаттанарлық дəрежеде ажыратылмаған. Бұл жағ-
дай ұғымдық жəне терминологиялық шатасу мəселелеріне алып 
келіп отырады. 

Мəдениет – бір уақытта өзіндік ерекшелікке ие құрылымдық-
функционалдық объект жəне өзінің даму кезеңдері мен заңдары 
арқылы ажыратылатын процесс. Осы тұрғыдан алып қарағанда, 
мəдениет өркениеттің дамуының ерекше материалдық жəне ру-
хани көрсеткіштерінің белгілі бір сапалық күйі ретінде өндіріс, 



Г.О. ƏБДІКЕРОВА 

118 
 

ғылым, білім, өнер, денсаулық сақтау, спорт, əлеуметтік қорғау, 
саясат, құқық т.б. арқылы көрінеді.  

2. Мəдениет əлеуметтануының зерттеу заты таңбалық жəне 
əлеуметтік шындықтың əрекеттесуінің «шекаралық» жағы,  
- деп айтуға болады. Мəдениет əлеуметтануының мəселелерінің 
негізгі өзегі өзара түсінісу, қабылдау жəне қарым-қатынас жасау 
(байланысу, айырбас жасау, жеткізу т.б) кеңістігіне талдау жүр-
гізу. Осы мəселелерді шешу шекаралас кеңістіктен шығып, 
əлеуметтік белсенділіктің тікелей іс-əрекеттік жағына, яғни нақ-
ты типологиялық жүйелерді бейнелеу мен субъектілердің алда-
рына қойған мақсаттарына жету үшін бірігіп қызмет жасауына 
көңіл қоюды талап етеді.  

Қоғамның мəдени саясаты арқылы əлеуметтік агенттердің 
мəдени белсенділіктерінің механизмдеріне, технологиясына, құ-
рылымына, дəрежелері мен түрлеріне, олардың институционал-
дық, ұйымдастырылу жəне ресурстық қамсыздандырылуына 
ерекше талдау жүргізілуі тиіс. Мəдениет əлеуметтануының зерт-
теуге тиісті екінші бір мəселелері əлеуметтік субъектілердің өз 
өмір сүру жағдайларын ұйымдастыруына, өз орындарын анық-
тауына көңіл бөлу жəне мəдениеттің жалпы жағдайлары мен ме-
ханизмдеріне жалпыəдіснамалық талдау жүргізу. 

Мəдениет əлеуметтануының зерттеуге тиісті мəселелерінің 
бірі – мəдени құрылымдарды жəне олардың жүйелік бөліктерін 
бейнелеу, оларға талдау жүргізу, мəдениетті түрлі əлеуметтік 
субъектілердің іс-əрекет ету кеңістігіне сəйкес топтастыруға 
əрекет жасау. Бұл жерде негізгі назар аударатын «жоғарғы (эли-
тарлық)», «көпшілік» жəне «дəстүрлі (халықтық)» мəдени жүйе-
лер, субмəдениет жəне қарама-қарсы мəдениеттер (контркуль-
тура), ұлттық, аймақтық, жергілікті т.б. мəдениет түрлері.  

Мəдениет əлеуметтануының талдауға тиісті мəселелерінің бі-
рі – əлеуметтік-мəдени динамиканы бейнелеу жəне оған талдау 
жүргізу. Яғни, бұл белгілі бір мəдениеттің ішіндегі құрылымдар 
мен жүйелердің, түрлі əлеуметтік агенттердің тікелей араласуы-
на негізделген өзара байланыстар мен процестер, сонымен қатар 
жеке ұлттық, жергілікті жəне аймақтық мəдениеттердің өзара 
мəдени аралық қатынастарының адамзаттың постиндустриалық 
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кезеңде міндетті түрде соқтығысуына келіп тірелетін жаһандық 
əлеуметтік-мəдени процестер.  

3. Мəдениетті зерттеуге қатысты əдіснамалық ыңғайлар бір-
неше типологиялық топтарға жіктеледі. Олардың ішінде өз ал-
дына дербес төрт түрлі теориялар: «заттық», «құндылықты», 
«символикалық», «текстік» тобын бөліп көрсетуге болады. Бұл 
теориялар мəдениеттің статикасын көрсете отырып, бірінші тə-
сілдер тобын құрайды. Екінші тəсілдер тобы мəдениеттің дина-
микасын бейнелей отырып, «іс-əрекеттік», «технологиялық», 
«ойындық», «байланыстық» теориялар тобына бөлінеді. Үшінші 
топ мəдениеттің өз бетінше ұйымдастырылуына басты назар ау-
дарады. Осы үш топ бірін-бірі толықтырып отырады. 

1. Заттық ыңғай. Бұл бағыт бойынша мəдениеттілік жасан-
ды түрде жүзеге асырылатын «игерілген» жəне табиғаттылыққа 
қарсы тұратын жағдай. Адам қолымен жасалынғанның барлығы 
мəдениет ұғымына кіреді. Адам белсенділігінің нəтижесі – мате-
риалдық мəдениет (заттар түрінде көріне отырып, адамның іс-
əрекетінің жүзеге асуына көмектеседі). Адам белсенділігінің əр-
бір нəтижесі екі түрде өз көрінісін табады. Біріншісі, материал-
дық мəдениет (заттар түрінде көріне отырып, адамның іс-əреке-
тінің жүзеге асырылуына көмектеседі). Екіншісі, рухани мəде-
ниет (құндылықтар, шығармашылық түрінде көріне отырып, 
субъектілердің өзара байланыстарының жүзеге асырылуына 
əсер етеді). 

Мəдениет - əлеуметтену барысында игерілетін белгілі бір 
ұйымдастырылған жəне заңдастырылған үлгілер жүйесі (схема, 
үлгі, текст т.б.) жəне солардың негізінде жаңа нəтижелер, заттар 
өндіретін əрбір əлеуметтік белсенділік. Бұл бағыт көп уақытқа 
дейін əлеуметтанудағы ең басты негізгі бағыт болып есептелін-
ді. Алайда, тəжірибе жүзінде оның бірқатар кемшіліктері мен 
мүмкіндігінің шектеулілігі айқындалды.  

Біріншіден, мəдениеттегі қандай да бір затқа баға беруді жү-
зеге асыратын анық өлшемдер жоқ. Сондықтан оның мазмұны 
айқын емес, құрылымы да əлсіз келеді. 

Екіншіден, мəдени жүйенің біртұтастығы принципін бұза-
тын, бір-біріне қарама-қарсы тұратын материалдық жəне рухани 
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жүйелік бөліктер туралы археология мен этнологиядағы мəде-
ниетті бөлу схемасы ешқандай сынаусыз əлеуметтануға енгізілді.  

 Үшіншіден, мəдениет қандай да бір өзгерістермен байланы-
сы жоқ статикалық құрылым (қажет кезінде ғана əлеуметтік өз-
ара байланыстарды ұйымдастыруда қолданылатын мұражай үл-
гілері, көрмесі) ретінде түсіндіріледі. 

2. Іс-əрекеттік тəсіл. Мəдениет - адамдар белсенділігінің 
əрбір түрлері мен нəтижелерінің біріккен сапалық сипаттамасы 
жəне əлеуметтендірілген субъектілер алдында оның маңызды-
лығын, мəнін, мүмкіндігін анықтаушы. Əлеуметтанулық талдау-
дың соңғы нəтижесі – жеке адамдар мен топтардың мəдени мүм-
кіндіктерін əлеуметтік-мəдени өмірге енгізген шығармашылық 
жеке жетістіктерінің сапалық жəне сандық мазмұны арқылы ба-
ғалау. Іс-əрекеттік бағыт мəдени іс-əрекеттердің біртұтастығы 
туралы түсінікті, динамика факторын енгізді. Соған қарамастан 
бұл бағыт бірқатар мəселелердің пайда болуына алып келді. Бі-
ріншіден, тікелей мəдени мазмұнға емес, оның көріну жəне жү-
зеге асу жағдайларына басты назар аударылды. Екіншіден, «мə-
дени іс-əрекет» ұғымының мазмұны анық емес, түсініксіз болып 
отыр. Үшіншіден, мəдени іс-əрекеттің өлшемімен қатар түрлі 
субъектілердің мəдени дəрежелерін салыстыру жəне бағалау мə-
дени потенциалдың интегралды көрсеткіші ретінде шешілмеген-
дігімен сипатталады. Сонымен бірге сапалық жəне сандық анық-
тау тенденциясы орын алып отырғандығын көруге болады.  

3. Құндылықты тəсіл. Мəдениет белгілі бір əлеуметтік жүйе 
(социум) арқылы танылатын өзіндік құрылымы бар құндылық-
тар жүйесі ретінде қарастырылады. Құндылықтардың ортақтығы 
немесе əртүрлілігі адамдарды ортақ мақсаттар үшін біріктіретін, 
ал мақсаттары сəйкес келмеген жағдайда жіктеуді жүзеге асыра-
тын негіз болып табылады. Осылайша, əлеуметтену процесінде 
қандай да бір құндылықтарды игеру, іс-əрекет барысында жəне 
қарым-қатынаста қолдану əлеуметтік жүйенің өмір сүруінің не-
гізі болып табылады. Əлеуметтік жүйенің құндылықтарының 
сипаты оның əлеуметтік агенттерінің мінез-құлықтарын айқын-
дайды.  

Аксиологиялық тəсіл тікелей мəдени мазмұнды талдауға кө-
ңіл бөліп, оның шығармашылық негіз екендігіне басты назар ау-
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дарады. Мəдениет саласын зерттеуші əлеуметтанушы бұл бағыт-
ты назардан тыс қалдырмайды. Соған қарамастан, бұл тəсілдің 
де бірқатар кемшіліктері бар екендігіне көңіл аударған жөн. 
Біріншіден, бір ғана мəдени тұтастық шеңберінде құндылыққа 
қатысты түрлі түсініктер мен құндылық бағыттар орын алуы 
мүмкін. 

Екіншіден, құндылықтар қақтығысын шешу, құндылықтар 
жүйелерінің қақтығысынан тыс тұрған өлшемдерге көңіл ауда-
руды талап етеді. 

4.Технологиялық тəсіл. Өзінің табиғаты жағынан мəдениет 
технологиялық. Өйткені ол ерекше құралдар мен механизмдер-
дің жиынтығы. Мəдениет тұрғысынан алып қарағанда, жүзеге 
асырылып жатқандар емес, қандай мақсатпен жүзеге асырылып 
жатыр, осы маңыздырақ. Бұл мəдениет теориясы мəдениеттің 
атқаратын қызметі туралы айтады. Мəдениеттен тыс болмау, 
оның механизмдеріне сүйене білу жəне мүмкіндігінше мінез-құ-
лықтың жаңа нормаларын қалыптастыру. 

5. Симовликалық тəсіл. Мəдениет - əлеуметтік жүйенің бел-
сенділігін көтеруге мүмкіндік беретін белгілі бір символикалық 
түрлердің ұйымдастырылуы тұрғысынан қарастырылады. Мəде-
ни əрекеттестіктің негізінде символдарды түсіну жəне олармен 
жұмыс істей білу қабілеті жатады. Бұл субъектілердің саналары 
мен ойлау қабілеттерінің шығармашылық жұмысын максимал-
ды түрде жеделдетуді талап етеді. Мəдениеттің таңбалық-текс-
тік түрде көрінуі, оның құндылықты негіздерін «түсінуге» жəне 
іс-əрекетті жүзеге асыруда əлеуметтік агенттер арасында сим-
волдар арқылы түсінісуге мүмкіндік береді.  

6. Ойындық тəсіл. Мəдениеттен тыс болмау. Оның қабылда-
ған ережесі бойынша, оның өз ішінде ойнау. Ережелерді өзгер-
туге болады. Алайда, олар қабылданған болса, онда оны бұзу бе-
рілген əлеуметтік-мəдени кеңістіктен шығуды білдіреді. Мəде-
ниет - бұл əлеуметтік ұйымдастырылған жəне тікелей іс-əрекет-
тен тыс бөлініп алынған байланыстық-ойындық кеңістікте белгі-
лі бір мазмұндарға сүйену.  

7. Текстік тəсіл. Мəдениет тікелей əлеуметтік кеңістіктен 
бөлек ерекше таңбалар кеңістігінде қалыптасып дамиды. Бұл 
жағдай оның өзінің тікелей механизмдерін, ережелерін, ұйымда-
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су заңдылықтарын жəне өзгерістерін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Заңдарды ретке келтіру мəдениеттің тілінде жүзеге аса-
ды. Таңбалы түрде қалыптасқан маңызды автономды ақпарат-
тың таратушылары қандай да бір тілдегі хабар болып табылады. 
Мəдениеттен тыс болмау – бұл текстің мазмұнын ашатын код-
тарды білу жəне олармен жұмыс істей білу.  

8. Коммуникативтік (байланыстық) тəсіл. Текстік тəсіл-
ден ерекше бұл бағыт өзінің назарын байланыс жүйелері арқы-
лы əлеуметтік шындық пен таңбалардың өзара байланысына ау-
дарады. Мəдениетті ұйымдастырушы процесс - ақпаратты жібе-
рушілер мен ақпаратты алушылар арасындағы ортақ тілдің ко-
дын білу жəне жалпы (ортақ) əлеуметтік-мəдени тəжірибе негі-
зінде қалыптастыру. Ақпараттар кеңістікте, мəдениеттер аралы-
ғында түрлі арналар бойынша да, уақыт бойынша да жіберіліп 
отырады.  

9. Диалогтық тəсіл. Мəдениет – күрделі, көп дəрежелі, иер-
архиялық түрде құрылған, түрлі қызмет атқаратын құрылым. 
Сондықтан оның өмір сүру кеңістігенде ғана емес, тарихи даму 
барысында да түрлі дəстүрлердің диалогы орын алады. Мəде-
ниет – тарихтың түрлі субъектілерінің түрлі дауыстарының бір-
лесуі. Оның агенттері бірінің алдын бірі кесіп өтетіндей түрлі 
рөлдерді орындайды. Субъектілердің жеке, бөлек немесе өзара 
байланысуы арқылы бұлардың мағынасын бірлестіруге арналған 
жұмыс ылғи да жүргізіліп отырады жəне осылайша əлеуметтік 
жүйенің қалыптасуы жəне дамуы жүзеге асады.  

10. Субъективті тəсіл. Аталған тəсілдердің əрқайсысында 
да мəдениеттегі субъектілердің мəні жəне атқаратын қызметтері 
қарастырылады. Бұл бағыт мəдениетті таратушыларға басты 
назар аударады. Мəдениет жеке адамды əлеуметтендіруші жəне 
қалыптастырушы жүйе, адам одан тыс бола алмайды жəне өзінің 
іс-əрекетін, байланысу стратегиясын қалыптастыра алмайды 
(Елсуков А.Н., 1998).  
 

Тексеру сұрақтары 
 

1. Мəдениет жəне мəдениеттілік дегенді қалай түсінесің?  
2. Материалдық жəне рухани мəдениет объектілерінің ерекшеліктері неде? 
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3. Мəдениетті зерттеудегі түрлі теориялық ыңғайлардың мазмұндық жа-
ғынан айырмашылықтары қандай? 

4. Мəдениет əлеуметтануы мен мəдениеттану пəнінің мəдениетті зерттеу-
дегі басты айырмашылықтары неде?  

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
1. Жаһанданудың ұлттық мəдениеттің дамуына əсері туралы эссе жаз. 
2. Көпшілік мəдениетінің жағымды жəне жағымсыз жақтары (өзара пікір 

алмасу).  
3. Тест сұрақтарына жауап бер: 
1. Адамдардың өзге мəдениеттерді өз мəдениеті тұрғысынан бағалауға 

бейім екендігін білдіретін бағдардың аталуы:  
 А)  мəдени релятивистік 
 Ə)  құқықтық 
 Б) символикалық 
 В) этноцентристік 
 Г) мəдениеттанушылық 
2. Субмəдениет ұғымының анықтамасы: 
 А) қандай да бір бірлестікті немесе əлеуметтік топты анықтайтын мінез-

құлық үлгілерінің, талаптарының, құндылықтардың, символдардың жиынтығы 
 Ə) мінез-құлықтың жазылмаған ережелері 
 Б) бір ұрпақтан екінші ұрпаққа жеткізілетін жəне белгілі бір бірлестікте 

сақталынатын əлеуметтік жəне мəдени мұралардың элементі 
 В) адамдардың іс-əрекеттерін əлеуметтік реттеудің бұрынғы түрлерінің 

қандай да бір қоғамда немесе əлеуметтік топта қайтадан жаңғыртылуы 
 Г) белгілі бір ереже бойынша құрастырылған сөздердің жиынтығы 
 

 
2. Еңбек əлеуметтануы 

 
1. Еңбектің негізгі əлеуметтік сипаттамалары 
2. Жұмыс бастылық əлеуметтік талдау объектісі ретінде 
3. Еңбек нарығы, оның қалыптасуы мен дамуы 
4. Жұмыссыздық, түрлері жəне оны өлшеудің əлеуметтанулық əдістері 
 5. Миграция жəне оның жұмыссыздыққа əсері 
 
1. Еңбек ұғымы экономикалық ғана емес, сонымен қатар 

əлеуметтанулық категория. Еңбек адамдардың қоғамда алатын 
орнын кəсіптеріне, мамандығына, еңбектің мазмұны мен жағ-
дайларына қарай өзгертіп отырады. Еңбек процесінде адам таби-
ғатқа əсер етіп, материалдық жəне рухани құндылықтар жасай 
отырып, өзінің де табиғатын өзгертеді. 
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Еңбектің əлеуметтік мəні «еңбектің сипаты» жəне «еңбектің 
мазмұны» ұғымдары арқылы ашылады. Еңбектің сипаты адам-
ның өз еңбек əрекетіне қатынасын көрсетіп, адамның əлеуметтік 
мəнін бейнелейді. Еңбектің сипаты негізінен алғанда, еңбектің 
мазмұны арқылы анықталады. Еңбектің мазмұны – бұл нақты 
еңбек əрекетінде еңбек заты, құралы жəне ұйымдастырылу түрі 
арқылы анықталатын қызметтік ерекшелігі. 

Еңбектің негізгі əлеуметтік сипаттамасы оның жағдайлары-
мен байланысты. Еңбек жағдайлары қалыпты жəне зиянды бо-
лып бөлінеді. 

Қалыпты еңбек жағдайлары адамның денсаулығына тікелей 
зиян келтірмейді. Қалыпты еңбек жағдайларының негізгі клас-
сификациясы: а) санитарлық-гигиеналық; ə) физиологиялық;  
б) эстетикалық.  

Еңбек процесінің өзіндік əлеуметтік-психологиялық құрылы-
мы бар. Оларға стимулдар, мотивтер, құндылықтар, еңбекке қа-
нағаттану кіреді.  

Еңбекке ынталандыру. Еңбекке материалдық жəне морал-
дық тұрғыдан ынталандыруға болады. Стимулдар - еңбек етуге 
ынталандырудың сыртқы факторлары. Материалдық ынталан-
дыру – еңбек ақысын көтеру, сыйақы беру, қосымша демалыс 
түрлері т.б. 

Еңбек мотивациясы. Мотивтер – жеке адамның құндылық-
тарымен, құндылық жүйелерімен байланысты ішкі факторлар. 
Олар еңбекке еріксіз көндіруден ерікті түрде еңбек етуге көшу-
мен байланысты. Белсенді түрде еңбек етуге адамның маңызды 
қажеттіліктерін қанағаттандырудың негізінде жету. 

Құндылық - адамды қоршаған объектілердің қасиеттері негі-
зінде емес, адамның оларды бағалауы негізінде қалыптасатын 
жағымдылық баға. 

Еңбекке қанағаттану – адамның еңбек нəтижесіне мате-
риалдық жəне рухани тұрғыда көңілінің толғандығын бейнелей-
тін əлеуметтік-психологиялық күйі. Ол адамның еңбек нəтиже-
сімен тікелей байланысты.  

Еңбек процесінің құрылымын былайша көрсетуге болады: 
1) Мақсат - іс-əрекеттің идеалды жоспары. 
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2) Еңбекке қатынас - оның негізінде нақты еңбектің мағына-
лығы жəне жеке адамның қоршаған ортаны өзінің жоспары бо-
йынша құру əрекеті тұр. Еңбек қатынастары өндіріс құралдары 
мен жұмыс күші иелерінің арасында қалыптасады. 

3) Еңбекке ынталандыру - еңбек белсенділігіне бастайтын 
сыртқы факторлар. 

4) Еңбек мотиві – маңызды деп саналатын ішкі стимулдар, 
қажеттіліктер. 

5) Құндылықтар жəне құндылық бағыттар – іс-əрекеттің эс-
тетикалық императивтері. 

2. Жұмыс бастылық қатынасы экономикалық əлеуметтану, 
еңбек əлеуметтануы, индустриалдық əлеуметтану, еңбек əлеу-
меттануы сияқты пəндердің назарын аударады.  

Жұмыс бастылық қатынасы:  
1.  жұмысты жəне жұмыс күшін іздеу; 
2.  жұмысқа қабылдау жəне босату реті; 
3.  еңбектің жағдайлары мен мазмұны; 
4.  еңбекақы мөлшерін жəне жеңілдік түрлерін белгілеу; 
5.  кадрларды өндірістен тыс жəне жұмыс орындарында оқы-

ту мен дайындау, 
6. көлденеңінен жəне тігінен болатын əлеуметтік мобильді-

лік сияқты элементтерді өзіне қабылдайды. 
Жұмыс бастылық адамның əлеуметтік дамуының маңызды 

аспектісін ашып көрсетеді. Бұл адамның еңбек сферасында қо-
ғамдық жəне жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруымен, еңбек 
ақы алуымен байланысты. Экономиканың əрбір даму сатысына 
жұмыс бастылықтың ерекше үлгілері тəн. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда əлеуметтік бағытталған нарық-
тық экономиканы дамытудың жолдары жасалынуда. Нарықтық 
экономиканың негізінде орын алып отырған принциптер: 

Біріншіден, өндірістік жəне шығармашылық еңбекке қабілет-
терін азаматтардың өздерінің қолдану құқығының болуы. Ең-
бекке күштеп көндірудің ешқандай түріне жол берілмейді (тек 
қана заң жүзінде бекітілген жағдайлардан басқаларға). 

Еңбек етудің еріктілігі принципі азаматтардың қоғамдық ең-
бекке қатысу немесе қатыспау құқығын бекітеді. Кеңес өкіметі 
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тұсында еңбектің жалпыға ортақтығы принципі еңбек етуді аза-
маттардың құқықтық міндеті ретінде қалыптастырды. 

Нарық жағдайында еңбек сферасы оқу, үй шаруашылығы, ба-
ла тəрбиелеу тағы да басқалары сияқты қоғамдық пайдалы жұ-
мыс бастылықтың тең құқылы сферасы болып табылады. Адам 
өзіне ұнайтын жұмысты, қолайлы еңбек режимін өзі таңдай ала-
ды. Қоғамның мақсаты барлық адамдарға өз қабілеттерін жүзеге 
асыруға тең құқықтық жағдайларды қамтамасыз ету. 

Жұмыс бастылықтың екінші принципі – мемлекеттің азамат-
тың еңбек ету құқығын жүзеге асыруына жағдай жасауы. Мем-
лекет азаматтардың экономикалық мінез-құлығына қосымша 
түрде ғана əсер етіп отырады. Қоғамдық сферада амалсыздан 
жұмыс істеуге көндіруге, еңбектің түрлері мен тəртіптерін қатал 
түрде қалыптастыруға жұмыс бастылық саясатында жол беріл-
мейді. 

Қазіргі уақытта жұмыс бастылықтың классикалық сферасы 
тарылып келе жатыр. Жұмыс бастылық стандартсыздануға ұшы-
рауда. Яғни жұмыс бастылықтың икемді жəне өзгермелі түрлері 
кеңінен таралып, бұрынғыларымен салыстырғанда стандартты 
емес немесе дəстүрлік емес түрлер қалыптасуда. 

Осындай түрлердің бірі уақытша жұмыс. Мұндай жағдайда 
еңбек қатынастары белгілі бір уақытпен немесе жұмыстың 
анықталған көлемін орындауға қатысты. Сонымен бірге толық 
емес жұмыс уақыты да кеңінен таралуда. Бұл толық емес жұмыс 
күні немесе аптасы болуы мүмкін. 1990 жылдары дамыған ел-
дерде жұмыс істейтін халықтың 20 пайызы осы қалыпта жұмыс 
істеді. 
Жұмыс орнының бөлінуі. Бір жұмыс орнында екі жұмысшы 

кезегімен жұмыс істейді. Кейде олар бір отбасының мүшелері. 
Бірнеше жұмыс орнында істеу. Мұндай жағдайда адам бір 

уақытта бірнеше жұмыс берушілермен келісіп, бір уақытта бір-
неше жұмыстың түрімен айналысады. 

Өзін жұмыспен қамтамасыз ету де кеңінен таралып отыр. 
Мұндай адамдардың ресми жұмыс істейтін орны жоқ. Жаңа ға-
сырдың басында мұндай өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ететін 
адамдардың саны дамыған елдерде 12 пайызы жуық болды. Өз-
дерін жұмыспен қамтушылар бір уақытта кəсіпкерге де, жалда-
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малы жұмысшыға да ұқсайды. Олардың кəсіпкерлерге ұқсайтын 
жағы түсетін табыстарының жұмысты жүргізе білу қабілеттері-
не жəне іс-əрекеттерінің тəуекелге бел буу жағдайларымен тіке-
лей байланыстылығында. Ал жалдамалы жұмысшылардан олар-
ды ажыратып тұратын нəрсе, бұл олардың белгілі бір деңгейде 
дербестіктерінің көбірек болуы, өздерінің қабылдаған шешімде-
ріне жауаптылығы. 

Жұмыс бастылықтың стандартты емес түрлері ресми емес 
түрде жүзеге асырылады. Ресми емес жұмыс бастылық арнайы 
құжаттарда тіркелмейді, мемлекеттік статистикада белгіленбей-
ді. Мысалы: жұмысшы уақытша жұмысты ресми түрде тіркел-
мей ақ істей береді. Мұндай жағдайда жұмыс беруші əлеуметтік 
төлемдерін үнемдейді. Ал жұмысшы табысқа салынатын төлем-
нен құтылады. 1990 жылдың екінші жартысында батыс Еуропа-
да мұндай көлеңкелі жақтарда жұмыс істеушілердің саны 6-12 
пайыз болды.  

Мұндай еңбектік плюрализм батыс еуропада алғашқыда жұ-
мыс істейтін əйелдерге тəн, - деп есептелінген болса, қазіргі уа-
қытта мұндай жағдай жұмыс бастылық сферасында кеңінен та-
ралуда. Германияда мұндай ресми емес жұмыс бастылықтың тү-
ріне өткен ғасырдың 60-жылдары тек қана əрбір оныншы жалда-
малы жұмысшы жататын болса, 70-жылдары бесінші, 80-жылда-
ры төртінші, 90- жылдары үшіншісі жататын болды. 

Экономиканы инновациялық жолға көшіру Қазақстанның 
ХХI ғасырдағы дамуының баламасыз нұсқасы болып табылады. 
Елдің ұлттық мүдделері осыны талап етіп, əлемдік дамудың не-
гізгі үрдістері осыны қуаттайды. Соңғы кездері мемлекет инно-
вациялық қызметті дамыту үшін кең ауқымды шаралар қабыл-
дауда. Қоғамда инновациялық бағдарды қалыптастыру үрдісінде 
бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі артуда. 

Қазіргі кезеңде мемлекеттің кəсіпкерлікті қолдауының негізгі 
бағыттарына:  

- мемлекеттің мемлекеттік даму институттары арқылы жүргі-
зетін инвестициялық қызмет; 

- отандық бизнестің мүдделерін ілгері бастыру, озық техно-
логияларға қол жеткізу жəне ұлттық экономиканы теңдестіру 
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мақсатымен қазақстандық капиталдың шетелдерге экспансия-
сын жүзеге асыру; 

- аса маңызды компаниялардың капиталдандыруын ұлғайту 
жəне оларды дамудың жаңа деңгейіне шығарудың арқасында 
мемлекеттік капиталдың қазақстандық трансұлттық корпорация-
ларды қалыптастыруға тікелей қатысуы; 

- холдинг үлгісіндегі ірі мемлекеттік құрылымдар құру;  
- бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің халықаралық стан-

дартын қалыптастыру жатады. 
Қазақстанда қалыптасқан қолайлы əлеуметтік-экономикалық 

ахуал шетелдік жұмыс күшінің ағылып келуіне жағдай туғызып 
отыр. Үкімет басқа елдердің тəжірибелерін ескере отырып, рес-
публика аймағында жұмыс істеп жүрген заңсыз еңбек мигрант-
тарын ішкі істер органдарымен басқа да тиісті ведомстваларда 
тіркеу арқылы заңдастыру жөніндегі бір реттік акциялар өткізу-
дің тетіктерін дайындауды қолға алуда. Оралмандарды арнаулы 
орталықтарда алдын-ала дайындау, қоғамға бейімдеу мен кірік-
тіру үшін жағдайлар жасалынуда. Басқа елдердегі сияқты кəсіп-
ке баулып, тіл үйрету, оларды жаңа жағдайға тезірек бейімдеуге 
мүмкіндік береді.  

3. Еңбек нарығы экономиканың ең маңызды сұрақтарының 
бірі. Ол көп аспектілі, көп функционалды сипатқа ие болады. 
Еңбек нарығын белгілі бір экономикалық кеңістікте жұмыс бе-
руші мен жұмыс қүшін қажет етушінің арасында қалыптасатын 
қарым-қатынастар механизмі ретінде анықтауға болады. Еңбек 
нарығы еңбегін сататындар мен еңбек күшін қажет ететіндерден 
тұрады. 

Еңбек нарығының негізгі компоненттері: еңбек биржасы, ка-
дрларды дайындау орталықтары, жұмыс бастылық қорлары, 
бизнестің коммерциялық орталықтары, кəсіпкерлікке көмек көр-
сетудің мемлекеттік қорлары, зейнетақы қорлары т.б. 

Экономикалық кеңістіктің масштабына қарай еңбек нарығы 
макро жəне микро деңгейде қалыптасады. Еңбек нарығының қа-
лыптасуының мəні оның субъектілерінің араларында тұрақты 
экономикалық байланыстарды ( тікелей жəне кері) қалыптасты-
ру. Ішкі жəне сыртқы еңбек нарықтары өзара органикалық бай-



ƏЛЕУМЕТТАНУ 

129 
 

ланыста жəне бір-біріне тікелей əсер етеді. Олар бір-бірінсіз жү-
ре алмайды.  

Ішкі еңбек нарығын қалыптастырудың мақсаты - түрақтылық 
пен мобильділік принципі негізінде кəсіпорынды қажетті маман-
дармен қамтамасыз етудің икемді түрлерін қалыптастыру. Бұл 
мақсатта кəсіпорын нақты тұрақты штатты бекітіп, қалған жұ-
мысшыларды сыртқы нарықтан қамтамасыз етеді. Тұрақты жəне 
уақытша мамандардың саны өнімдер мен технологияның жаңа-
ру жылдамдығына тəуелді. Сыртқы еңбек нарығы жұмыс күші-
нің кəсіби жəне əлеуметтік белгілерінің негізінде қалыптасады. 

Жұмыс күшінің құны, біріншіден, жұмысшының кəсіби-ква-
лификациялық деңгейі арқылы (қажетті білімдер мен дағдылар-
дың жиынтығы); екіншіден, тұтыну қоржынына кіретін өмірлік 
құралдардың жиынтығы арқылы анықталады. Осыдан келіп, жұ-
мыс күшінің құны ақша түрінде оны оқытуға, дайындауға, ма-
мандығын көтеруге кететін шығын түрінде көрініп, тұтыну қор-
жынының орташа құнын, əлеуметтік-демографиялық жағдай-
ларды есепке алу негізінде жүзеге асырылады.  

Еңбек нарығының қалыптасуы ең алғаш индустриалдық қо-
ғамдарда орын алды.  

ХIХ ғасырда дамыған елдерде құқықтық мемлекеттің негізде-
рі қалана бастады. Осы кезеңде «мемлекет - түнгі сақшы» деген 
көзқарастар кеңінен таралды. Мемлекеттің негізгі міндеті кəсіп-
керлердің жеке меншігі мен экономикалық тəуелсіздігін қорғау, 
- деген көзқарастар орын алды. 

Осындай түсініктердің негізінде еңбек нарығы қалыптасты. 
Капиталдың ырқына көніп, мемлекет жалдамалы жұмысшылар-
дың бірігуіне (кəсіподақ) қарсы заңдарды шығара бастады. Ал 
еңбекақының көтерілуі жұмыссыздыққа əкелетін фактор ретінде 
түсіндірілді. Жаңа классикалық концепцияның жақтастары жұ-
мыссыздықтың еріктілігі туралы тезистерді алға тартты. Олар-
дың көзқарастары бойынша, жұмыссыздық белгілі бір дəрежеде 
ерікті сипатқа ие болады. Өйткені жұмыстан шығып кеткен 
адамдар өздерінің тұрғылықты тұратын жерлерін өзгерткісі кел-
мейді немесе төмен ақылы жұмыстардан бас тартады. 

Либералистердің күткендеріне қарамастан экономикалық да-
му өткір əлеуметтік даулармен қатар жүріп отырды. 1920- 
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1930 жылдар аралығы күйзеліс «ірі депрессия» деп аталынды. 
Осы кезеңнен бастап Мейнард Кейнс (1883-1946) негізін салған 
жаңа концепцияның өрлеу кезеңі орын алды. Бұл 1970 жылдың 
ортасына дейін созылды. Ал Америка президенті Ф.Рузвельт 
практикалық тұрғыдан «жаңа курста» осы идеяны іске асыруға 
тырысты. Кейнс ерікті жұмыссыздықпен қатар амалсыздан бо-
латын жұмыссыздықтың да орын алатындығын айтып өтті. 
Оның негізгі еңбегі «Жұмыс бастылықтың, пайыздың жəне ақ-
шаның жалпы теориясы», - деп аталады.  

 Кейнс жұмысбастылықтың деңгейін бүкіл қоғам масштабын-
дағы сұраныспен байланыстырды. Ол мемлекеттің нарықтық 
экономиканы реттеу қажеттігі мəселесіне айрықша назар аударды. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның нарық жағдайындағы жаңа 
əлеуметтік саясатының компенсациялық, стимул беру, əлеумет-
тік бейімдеу, əлеуметтік серіктестік сияқты төрт стратегиялық 
бағыты бар. 

Жұмыстан босатылған жұмысшылар - компенсациялық стра-
тегияның негізгі объектісі. Бұл стратегия жұмысшыларды қор-
ғауға бағытталады. Стимул беру - бұл стратегия түрлі топтар-
дың еңбекке деген жауапты қатынастарын, қызығушылықтарын 
қалыптастыруға бағытталады. Əлеуметтік бейімдеу стратегия-
сының негізінде адамдардың түрлі еңбек əрекетін таңдауы жү-
зеге асырылады. Əлеуметтік серіктестік стратегиясы - еңбек іс-
əрекетінің түрлі аспектілері бойынша келісімге келу (негізінен 
алғанда, өкімет органдары, кəсіпкерлер жəне жұмысшылар ара-
сында). 

Еңбек нарығының жағдайы тек қана кəсіпорында қалыптас-
қан ішкі жағдайларға ғана емес, сонымен бірге аймақтағы жал-
пы экономикалық жағдайға, жұмыссыздыққа қатысты саясатқа 
да байланысты болады. Директивті жоспарлы экономика жағда-
йында кəсіпорын басшылары жұмыссыздықты болдырмау мақ-
сатында экстенсивті əдістерді қолданып, жаңа жұмыс орында-
рын құрып, жұмыс орындарының, қызметтердің санын көбейту-
ге сүйенді. Осының негізінде көптеген кəсіпорындарда 18-20% 
көлемінде артық жұмыс күші болып отырды.  

Ішкі нарық механизмі жағдайында жұмыс беруші жұмыссыз-
дықты жасыруға мүдделі емес. Сондықтан да ол кəсіпорын үшін 
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тиімсіз болып табылатын артық жұмыс күшін болдырмауға, кə-
сіпорынға қажетті жұмысшылар контингентін (басты мамандар 
мен квалификациясы жоғары жұмысшыларды) сақтауға əрекет 
жасайды. 

4. Жұмыссыздық - бұл əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 
Жұмыссыздарға еңбекке қабілетті, еңбекақымен қамтамасыз 
етілмеген, мамандығына сəйкес келетін жұмысты іздестіруші 
жəне табылған жағдайда жұмыс істеуге дайын, сонымен қатар 
еңбек биржасында тіркеуде тұрған адамдар жатқызылады. 

Ерікті жұмыссыздар. Бұл топқа өз еркімен жұмыс орнынан 
кетіп, басқа жұмысты іздестірушілерді жатқызады. Сонымен 
бірге қаңғыбастар, жалқаулар да осы топқа кіреді. Амалсыздан 
жұмыссыз болу – адамның жұмыс орнының банкротқа түсуіне, 
жойылуына немесе əкімгершіліктің босатуына т.б жағдайларға 
байланысты болуы мүмкін. Мұндай жұмыссыздықты циклдық, - 
деп те атайды. Өйткені жұмыссыздықтың мұндай түрі экономи-
калық дағдарыстар, кəсіпорындардың жалпылай күйзеліске 
ұшырауы жағдайында, қысқартулар орын алғанда көрінеді. 

Жасырын жұмыссыздық. Бұл кадрларды өз мамандық дəре-
желерінен, қабілеттерінен төмен жұмыстарда ұстап, олардың 
мүмкіндіктерін толығымен пайдаланбаудан көрінеді. Мұндай 
жағдайлар ғылыми-техникалық прогрестің өте баяу дамуы жағ-
дайында орын алады.  

Құрылымдық жұмыссыздық. Жұмыс күшіне сұраныс пен 
ұсыныстың кəсіби-квалификациялық тұрғысынан сəйкес келме-
уінен болып отырады. Құрылымдық жұмыссыздық жұмысшы-
лар мамандығының өндірісте болып жатқан өзгерістерден, өнді-
рістің талаптарынан артта қалып қоюынан болады. 

Технологиялық жұмыссыздық жұмыс орындарының модер-
низациялануы, рационализациялануы негізінде қалыптасады.  

Жұмыссыздық қоғамда белгілі бір қызметтерді атқарады.  
Біріншіден, жұмыссыздықтың болуы тиімді ғана жұмыс 

орындарының болуын қамтамасыз етеді. Жалпылық деңгейде 
жұмыспен қамтамасыз етілу жəне жасырын жұмыссыздық мұн-
дай тиім ділікті қамтамасыз ете алмайды. 

Екіншіден, жұмыссыздыққа ынталандыру қызметі де тəн. 
Жұмысы бар адамдар жұмысынан айрылып қалмас үшін белсен-
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ді, жауапты қызмет етеді. Жұмыссыздық еңбекті бағалап, құн-
дылық ретінде қарауға мүмкіндік береді.  

Жұмыссыздыққа негативті, ал жұмыс бастылыққа позитивті 
баға беріледі. Жұмыссыздық адамдардың өте қатты күйзелісте-
ріне алып келеді. Жұмыссыздықтың объективті жəне субъектив-
ті факторларын бөліп көрсетуге болады. Объективті факторға 
жұмыссыздың материалдық жағдайындағы дағдарысты, ал су-
бъективті факторға оның жұмыссыздыққа қатынасын жатқызуға 
болады. 

Қазақстан бүгінгі таңда əлеуметтік-экономикалық жаңару 
мен саяси демократияландырудың жаңа кезеңіне қадам басқалы 
тұр. Жұмыссыздарды мемлекет тарапынан əлеуметтік қорғау 
жөнінде заңдар, үкімет қаулылары бар. Жұмыссыздық бүгінгі 
таңда мемлекетіміздің алдында тұрған, жедел түрде шешуді та-
лап етіп отырған маңызды мəселелердің бірі. Еңбек жəне халық-
ты əлеуметтік қорғау министрлігі 2005-2007 жылдарға арналған 
халықтың жұмысбастылығы туралы бағдарлама қабылдады. Не-
гізгі мақсат – жұмыссыздықты төмендету, жұмыс күшінің сапа-
лық белгілерін көтеру.  

Бағдарлама мына мəселелерді:  
1. жұмыссыздықтың алдын алуды; 
2. еңбек ресурстарының сапасын жоғарылатуды; 
3. кəсіпкерлікпен айналысуда жағымды ортаны қалыптасты-

руды; 
4. əлеуметтік серіктестікті қалыптастыруды; 
5. кедейшілікті төмендетуді қамтиды.  
Қазіргі таңда қазақстандық əлеуметтануда жұмыссыздықты 

зерттеудің: 
- жұмыссыздықтың бағыттары мен сипатын анықтау; 
- жұмыссыздықтың мотивтері мен себептері; 
- жұмыссыздардың мінез-құлықтарын топтастыру; 
- нарық жағдайдағы жұмысбастылық пен жұмыссыздық; 
- əртүрлі əлеуметтік топ өкілдерінің жұмысқа орналасудағы 

кəсіби мотивтерін зерттеу сияқты бағыттары бар. 
5. Миграция адамдардың территориялық тұрғыдан орын 

ауыстыруы, сонымен бірге тұрғылықты орнынан көшуі. Мигра-
цияның кəсіби-еңбектік жəне мүліктік-табыстық себептері мен 
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салдарлары еңбек əлеуметтануы мен экономикалық əлеуметта-
нудың негізгі мəселесі болып табылады. Миграцияның келесі 
түрлерін бөліп көрсетуге болады: мемлекетаралық, мемлекет 
ішіндегі, тұрақты, маятниктік, эпизодтық, некелік. 

Мемлекетаралық миграция түрлі елдердің өмір сүру деңге-
йіндегі айырмашылықтарға байланысты келеді. Мұндай мигра-
цияның түрінде эммигранттардың келесі топтарын бөліп көрсе-
туге болады. Біріншілері, қайтып оралмайтындар. Олардың 
ішінде еңбекке жарамды адамдар 70%-ға жуық. Екіншілері, эко-
номикалық мигранттар. Бұл топтардың саны түрлі аудандық жə-
не елдімекендердегі жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныс-
тың əртүрлілігіне тікелей байланысты. Миграцияның негізгі се-
бептері өте көп-ақ. Олардың ішінде:  

- аймақта үстем орынға ие болып отырған өндірістің күйзе-
ліске ұшырауы жəне осы жерде тұрып жатқандар үшін үлкен 
мəселеге айналуы; 

- жақсы жағдайға жəне сапалы өмірге ұмтылу; 
- өзінің кəсіби бағытын жүзеге асыруға, жоғарғы еңбекақы 

алуға, өз мамандығы бойынша еңбек етуге ұмтылу; 
- жанұялық-некелік жағдайларға байланысты; 
- тұрғын-үй жағдайларын жақсарту мақсатымен; 
- əлеуметтік жəне этникалық жанжалдар; 
- жанұядағы еңбек қақтығыстары типтік түрлер болып есеп-

теледі. 
Себептердің бірқатары топтық, ал екіншілері жекелік сипатқа 

ие болады. Сонымен бірге типтік, объективтік жəне субъектив-
тік себептер де орын алады.  

Миграция жанұядағы жанжалдардың өршуіне немесе керісін-
ше тұрақтылыққа алып келетін факторға жатады. 

Əлеуметтанулық əдістерді қолдану арқылы жұмыссыздыққа, 
миграцияның жалпы себептері мен салдарларына қатысты ғы-
лыми толық ақпараттар алу жүзеге асырылады. Бұл аймақтарда-
ғы кадрлар қозғалыстарының заңдылықтарын түсінуге, нарық 
жағдайындағы түрлі əлеуметтік топтардың мəселелерін білуге, 
халықтың қажеттіліктері мен мүдделеріне сəйкес жұмыспен 
қамтудың негізгі бағыттарын айқындауға көмектеседі. 
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Тексеру сұрақтары 
 

1. Еңбектің əлеуметтік рөлі қалай көрінеді? 
2. Ішкі жəне сыртқы еңбек нарығын қалай түсінесің?  
3. Жұмыс бастылықтың стандартсыздануы деген не? 
4.  Қандай жағдайда адамды жұмыссыз деп есептеуге болады?  
5. Жұмыссыздықтың қандай негізгі түрлері бар? 
6. Қазіргі кезеңдегі жұмыссыздықтың миграцияға əсері қалай? 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 

1. Қазақстандағы еңбек биржаларының қалыптасу ерекшеліктері, даму 
жағдайлары, іс-əрекетінің ерекшелігі туралы ақпараттық сипаттағы хабарлама 
жасау.  

2. ҚР еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің қызметі 
(баяндама). 

  
 

3. Тұлға əлеуметтануы 
 

1. Тұлға əлеуметтануының обьектісі, зерттеу пəні 
2. Тұлғаны зерттеуге байланысты қолданылатын негізгі ыңғайлар мен 

əдістер, оларды қолданудың маңызы 
3. Тұлғаға қатысты философиялық, психологиялық жəне əлеуметтану-

лық ыңғайлардың ерекшелігі 
4. Тұлғаның əлеуметтену жағдайларына жаһанданудың əсері 

 
1. Қазіргі уақытта адам мəселесі көптеген ғылымдардың наза-

рын аударып, пəнаралық зерттеулердің негізін жəне зерттеу пə-
нін құрап отыр. 

Тұлға əлеуметтануының объектісі - əлеуметтік қатынастар 
мен байланыстар жүйесінің белсенді субъектісі ретіндегі жеке 
адам. Зерттеу пəні осы жеке адамның қоғаммен, əлеуметтік қа-
уымдастықтармен, əлеуметтік институттармен, басқа тұлғалар-
мен байланысының əлеуметтік заңдылықтарын қарастырады. 
Жеке адам дегеніміз кім? Осы сұраққа жауап беру үшін "адам", 
"индивид", "тұлға" деген ұғымдарды ажырата білу керек. 

Антикалық философтар алғаш рет қоғамда адамның алатын 
орнына назар аударып, адам мен қоғам туралы ілімді теориялық 
негізге қойды. Адамдардың дəстүрлерін, əдет-ғұрыптарын, өне-
гелері мен өзара қарым-қатынастарын зерделей, фактілерді жал-
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пылай отырып, əлеуметтік философтар қоғамды жетілдіру жө-
ніндегі тəжірибелік ұсыныстар мен қисынды аяқталатын тұжы-
рымдамалар жасады. 

Адам деген кім? деген сұрақ философияның негізгі сұрағы 
болып табылады. Ал Сократты адам философиясының негізін 
салушы деп те айтады. Адам ойлаушы, ақылды жан ретінде өзі-
нің қылығының мақсатын, сонымен бірге əлемнің соңғы мақса-
тын табуды өзінен шығара отырып, ақиқатқа өзінің күшімен же-
туі тиіс дейді. Сократтың қолданған əдісіне кейін Аристотель 
индукция деген атау беріп, жалпы ортақ ұғымдардың анықтама-
сы ретінде зерделеді. Сократ арқылы адам ақылы логикалық ой-
лауға ие болды. Логикалық ойлауды оның шəкірттері жалғас-
тырды, негізінен алғанда Платон, ары қарай Аристотель логика-
ның негізін салды.  

Антикалық философияда Платон мен Аристотель адам тура-
лы тұтас теорияны қалыптастырды. Адамның денесі мен рухы 
бір-біріне қандай қарым-қатынаста болады деген сұрақтарды қа-
растырды. Олар адам бір уақытта руханилық пен ақылдылықты 
ұштастыра алады, - деп ой түйді.  

Платон адамның жеке бөлек өмір сүруінің мүмкін еместігі 
туралы көзқарасты дамытты. Ал Аристотель адамның жалпы 
мəнімен бірге жеке табиғаты туралы айтып, оның жалпы мəні 
нақты, жеке табиғатынсыз жүзеге аспайды, - деп көрсетті. 

"Адам" ұғымы барлық адамдарға тəн ортақ ерекшеліктерді 
сипаттау үшін қолданылады. Бұл ұғым адамзат тегінің басқа ма-
териалдық жүйелерден ерекше өзіне тəн өмір сүру ерекшелікте-
рін көрсетеді. Яғни, адамзат ерекше материалдық шындық ре-
тінде өмір сүреді. Бірақ адамзат өз бетінше емес жеке, нақты 
адамдар арқылы көрінеді. Адамзаттың жеке өкілдерінің өмір сү-
руі "индивид" ұғымы арқылы айқындалады. 

"Индивид" - бұл ақыл, ерік, қажеттілік, мүдде т.б. сияқты 
адамзаттың əлеуметтік жəне психологиялық ерекшеліктерінің 
нақты таратушысы, адамзат тегінің жеке өкілі. "Индивид" ұғы-
мы бұл жағдайда "нақты адам " деген мағынада қолданылады. 

"Тұлға" – нақты адамның дамуының нəтижесі, адамдық сапа-
лардың толығымен көрінуі. 
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 Дербестік бір индивидті екіншісінен ажыратуға мүмкіндік 
беретін ерекшеліктердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Мұн-
дай айырмашылықтар биохимиялық, нейрофизиологиялық, пси-
хологиялық, əлеуметтік түрлі деңгейлерде жүргізіледі. 

Əлеуметтану ғылымының негізін салушы классиктер адам 
мен қоғамның өзара қарым-қатынасында қайсысының негізгі 
орынға ие болатындығы туралы өз ойларын дамытты.  

Əлеуметтану ғылымының негізін салушы О.Конт өзінің пози-
тивті философиясында индивидуализмге қарсы бағыт ұстанып, 
индивид толығымен қоғамға бағынышты деген көзқарасты қа-
лыптастырды. Конттың позитивизмі жеке адамның дербестігін 
толық жоққа шығарды. 

Классикалық əлеуметтанудың өкілі Э.Дюркгейм тұтастықты 
оны құрайтын бөлшектерден жоғары қояды. Бұл жағдайда тұ-
тастық болып əрбір индивидтің санасы мен іс-əрекетін анықтап 
отыратын қоғам, ұжым болып табылады.  

  Г.Спенсердің көзқарасы бойынша бірліктердің қасиеттері 
жиынтықтың қасиетін білдіреді. Ол қоғамның сапасын оны құ-
райтын индивидтердің сапасына байланысты деп қарастырады. 

Классикалық емес ғылым танымдағы релятивизм принципте-
рін орнықтырып, үлгіні қолдану арқылы қоршаған əлеуметтік 
шындықты тану мүмкіндігін көрсетті. Классикалық емес социо-
логиялық көзқарас М.Вебер мен Г.Зиммельге тəн болды. Олар 
танымның шын субъектісі ретінде индивидтің белсенді іс-əре-
кетін түсінеді. 

Постклассикалық кезеңде жеке адам басқа адамдармен əлеу-
меттік қарым-қатынаста қарастырылады. Бұған дəлел - 
Г.Блюмер, Э.Гоффман, А.Шюцтің, Г.Гарфинкелдің концепция-
лары. Бұл кезеңде жеке адам да, қоғам да өз алдына бөлек емес 
өзара байланысты əлеуметтік жүйелер деп түсіндіріледі.  

Тұлға қоғамдық қатынастардың обьектісі ғана емес, сонымен 
бірге белсенді субьектісі болып табылады. Тұлғаны іс-əрекеттің 
субъектісі жəне объектісі ретінде қабылдау арқылы, сыртқы 
факторлар (қоғамның құндылықтары мен нормалары) мен ішкі 
факторлардың ( тұлғаның құндылық бағдары, қажеттіліктері, 
мотиві, мақсаттары т,б) өзара байланысқа түсуі туралы айтуға 
болады. Өйткені тұлға əлеуметтену процесі барысында сыртқы 
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ортаның құндылықтары мен талаптарын қабылдап, оны өз мі-
нез-құлығының ішкі қозғаушы мотивтері ретінде көрсетеді.  

Қоғам əлеуметтену процесінің факторы, субъектісі ретінде, 
өз əрекеттерін өзекті тапсырыстарды орындауға бағыттаған ре-
сми жəне ресми емес институттар арқылы индивидтің қалыпта-
суына тікелей əсер етеді. Мұндай институттардың мазмұны мен 
түрі, іс-əрекеттері қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланыс-
ты өзгеріске ұшырап отырады. Өзін қоғамда ғана жүзеге асыра 
алатын əлеуметтік жан болғандықтан адам оның əлеуметтік инс-
титуттарының ( əлеуметтену агенттері) талаптарына сай іс-
əрекет жасап, сонымен бір уақытта өзінің жеке мүдделерін топ-
тық мүдделермен сəйкестендіре отырып, белгілі бір деңгейде 
дербестікті, тəуелсіздікті сақтауы тиіс. Тұлға қоғам мен топтың 
құндылықтарын «өзі арқылы өткізеді», өмірлік тəжірибесі, қы-
зығушылықтары мен мүдделері негізінде өзінің оларға қатына-
сын көрсетеді.  

Тұлғаны еңбектік, адамгершілік, құқықтық, экологиялық, 
саяси, идеологиялық жəне басқа да əлеуметтік қатынастардан 
бөлек қарастыру мүмкін емес. Егер де бұл қарым-қатынастар 
жүйесінде адамның іс-əрекеті мен мінез-құлқы қоғамның ма-
ңызды мүдделеріне неғұрлым сəйкес келсе, соғұрлым оның тұл-
ғалық даму деңгейі жоғары болады. Бұл деңгейді тұлғаның өзі 
емес, онымен əлеуметтік өзара байланыста болып отырған қор-
шаған ортадағы адамдар анықтайды.  

Əлеуметтік өзара байланыстар процесінде тұлға бір жағынан 
əлеуметтік қауымдастықпен тұтасып, бірігіп кетуге əрекет жаса-
са, екінші жағынан одан бөлініп, өзінің шығармашылық дербес-
тігін көрсетуге тырысады. Алғашқы жағдайда ол əлеуметтік қа-
тынастардың нəтижесі сапасында болса, екінші жағдайда - оның 
субъектісі, өзінің өмірін ғана емес, сонымен қатар тұтасымен қо-
ғамның өмірін белсенді түрде өзгертуші ретінде көрсетеді. Тұл-
ғаға іштей тəн болып табылатын мұндай қарама-қайшылық 
оның дамуының басты шарты болып табылады.  

Адам дербестігінің қалыптасуына оны қоршаған əлеуметтік 
орта үлкен əсерін тигізеді. Басқа адамдармен араласу арқылы 
адам өзін көрсетіп, таныта алады.  

Адамның құндылық бағыты индивидтің жекелік мүддесі мен 
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қажеттіліктерін есепке алудың негізінде қоғамдық құндылық-
тардың оның мінез - құлқы мен іс-əрекет механизмінде көріну 
түрі болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл адамның мінез-құ-
лығының таңдауға негізделетіндігін көрсетіп, өмірдің мəні жəне 
құндылығы туралы оның түсініктерінің сипатын бейнелейді. 
Құндылықты пікір барлық уақытта жекелік жəне субьективтік 
сипатқа ие болады. 

Тұлға интегралдық сапалардың, атап айтқанда, табиғилық 
пен əлеуметтіктің, рационалдылық пен иррационалдылықтың, 
эмоционалдық пен ақылдылықтың, саналылық пен бейсаналы-
лықтың жүйесі. Интегралдық сапаларға басты назар аудару тұл-
ғаны биологиялық, психологиялық жəне əлеуметтік сапалардың 
тұтастығы ретінде түсінуге мүмкіндік береді.  

Тұлға биологиялық, психологиялық, əлеуметтік факторлар-
дың жиынтығы ретінде қарастырылады. "Биологиялық" – бар-
лық тірі жандарға тəн сипат. Бұл адамда барлық тірі организм-
дерге тəн физиологиялық ерекшеліктер арқылы көрінеді. Əлеу-
меттік қасиет қоғамның əсері арқылы қалыптасады. Психоло-
гиялық ерекшелік ол əрбір адамның қабілет, ерік, мінез-құлық, 
темперамент т.б. айырмашылықтарын көрсетеді. 

Тұлғаның биопсихоəлеуметтік мəні барлық уақытта ғалым-
дардың назарын аударып отырды. Əлеуметтік ортаның тұлға-
ның қалыптасуына тигізетін əсерінің маңызды екендігін мойын-
дай отырып, биологиялық тұқым куалаушылық факторы рөлінің 
де зор екендігін ұмытпаған жөн. Адам психикасының қалыпта-
суында белгілі бір əлеуметтік жағдайлардың əсерімен өзгеріс-
терге ұшырай отырып, адамның түрлі əлеуметтік типтерін – еркі 
жоқ жалқауларды немесе жігерлі тұлғаларды қалыптастыратын 
генетикалық факторларды да ескермеуге болмайды. Ұқсас əлеу-
меттік жағдайлар бір-бірінен айырмашылығы жоқ тұлғалардың 
қалыптасуына ешқашанда əкелмейді, өйткені адамның жекелік 
қасиеттері əлеуметтік факторлардың ғана емес, сонымен қатар 
оның биопсихикалық ерекшеліктерімен де айқындалады. Адам 
əлеуметтік ортаның əсерін өзінің қажеттіліктерінің, «əлеуметте-
нудің ішкі механизмдерінің» негізінде қабылдағандықтан, соңғы 
нəтижелердің, яғни адам мінез-құлқының түрлі болатындығы да 
осыдан шығады. 
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2. Қазіргі кезеңде əлеуметтануда тұлғаны зерттеуге байла-
нысты бірқатар бағыттарды бөліп көрсетуге болады. Біріншісі – 
алғашқы орынға адамның биологиялық мəнін қоятын «биоло-
гиялық» бағыт (З. Фрейд, А. Гезелл, К. Конрад). Екіншісі  
– «əлеуметтік» бағыт (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Левин). Бұл ба-
ғыт адамның дамуында əлеуметтік факторлардың атқаратын ма-
ңызды рөліне баса назар аударады. Үшіншісі - "конвергенция 
факторы" (А.Ф. Лазурский, В. Штерн). Бұл концепцияда биоло-
гиялық жəне əлеуметтік факторлардың өзара үйлесуі туралы ай-
тылып, биологиялық фактор негізгі ретінде танылады. Төртінші 
- "түрлі факторлық" (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже). Мұнда биоло-
гиялық фактормен бірге əлеуметтік орта, сонымен бірге тұлға-
ның өзін дамыту жағдайлары да есепке алынады. Бесінші - "уни-
версумдық" (С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский). Бұл бағыттың 
ерекшелігі - биологиялық, əлеуметтік жəне рухани факторларды 
тұтас қарастыру (Немировский В.Г., Невирко Д.Д., Гришаев С.В., 
2003.). 

Биологиялық бағыттың өкілі З.Фрейд адамды қажеттіліктер 
жүйесі, ал қоғамды тиым салу жүйесі ретінде түсіндіреді. Фрейд 
арқылы жасалынған тұлғаның үлгісі үш дəрежелі құрылымнан, 
яғни: төменгі қабат (Оно немесе Ид) бейсаналылық импульсте-
рінен, ортаңғы қабат (Мен немесе Эго) тұлғаны бақылап отыру-
дан жəне жоғарғы қабат (Жоғарғы-Мен немесе Супер Эго) адам 
қабылдаған қоғамның талаптарынан тұрады (Фрейд З., 1991). 
Фрейдтің көзқарасы бойынша, тұлғаның бейсаналылық əрекеті 
(бірінші кезекте, сексуалдық) оның белсенділігінің негізін жəне 
потенциалын құрайды. 

Əлеуметтік бағыттың өкілі Т.Парсонс тұлғаны күрделі жүйе 
ретінде қарастырады. Оның көзқарасы бойынша, сəби тұлғасы-
ның дамуы (немесе «эго» құрылымы) объективті жүйе арқылы 
оған берілетін альтернативаларға қатысты таңдау реакциясының 
рөлін орындайтын алдын ала күтілім - қажеттіліктердің салыс-
тырмалы түрде алғанда ерекше жəне тұрақты жүйесінің қалып-
тастырылуы. Əдетте, тұлға əрбір нақты кезеңде əлеуметтік жағ-
дайларға қатысты жоғарғы дəрежедегі автономдығымен ерекше-
ленеді, сондықтан да əлеуметтік ситуацияның өзгеруі тұлға жү-
йесіндегі сəйкес өзгерістерге толығымен алып келмейді 
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(Парсонс Т., 2000). Тұлғаның өзіндік дербес белсенділігіне қара-
мастан, Т.Парсонстың теориясында əлеуметтік фактор негізгі 
деп есептелінеді. Тұлға күту позициясында отырып, алдын ала 
белгілі рөлді қабылдауға дайындалады. Ал бұл күтілімдерге сəй-
кес келмеу, Парсонстың көзқарасы бойынша тұлғаның қоғамға 
тиімді интеграция жасауына кедергі келтіретін жанжалдарды 
қалыптастырады.  
 Түрліфакторлық бағыттың өкілі ресей психологы Л.С.Выгот-
ский адамды тек қана рационалдылық тұрғысынан түсіндіруге 
келмейтін, өзінің алдына қойған мақсатына, міндеттеріне жетуге 
бар күшін салатын белсенді жан ретінде қарастырады. Тұлғаның 
өз орнын анықтауы жəне өзіндік теңдестіруін қалыптастыруы, 
оның көзқарасы бойынша жасөспірімдік кезеңнен жастық кезең-
ге өту кезеңінде жүзеге асады ( Головина М.О., 2004). Тұлғаны 
түсінуге мүмкіндік беретін талдаудың басты категориясы – іс-
əрекет. Оның негізінде Л.С.Выготский өзіндік дамуға мүмкіндік 
беретін тұлғаның белсенді мінез-құлқын түсіндіреді.  

Биологиялық жəне əлеуметтік факторлардың конвергенция-
сын бейнелейтін бағыттың өкілі А.Ф.Лазурскийдің көзқарасы 
бойынша, əрбір адам өзінің даму жолын белгілі бір биіктіктерге 
жету арқылы өтеді. Бұл оның алғырлығына, яғни туа біткен қа-
білетінің сипаты мен байлығына жəне осы берілген мүмкіндік-
тердің ары қарай дамытылуына мүмкіндік беретін немесе кедер-
гі келтіретін сыртқы жағдайларға байланысты болады. Тұлға-
ның үйлесімді дамуы интеллектуалдық (когнитивтік), эмоцио-
налдық (аффектілік, сезімдік) жəне еріктік (белсенді-əрекеттік) 
дамудың қарама-қайшылықсыз үйлесімділігінде (Андриенко Е.В., 
2004 ). 

Универсумдық бағыттың өкілі С.Л.Рубинштейннің көзқарасы 
бойынша, «тұлға қалыптасқан қарым-қатынастар нормасын бей-
нелеп, өзінің қылығы мен шешімін рухани мақсаттар мен құн-
дылықтарға сəйкестендіріп, одан ауытқуды өзінің іс-əрекетінде 
ғана емес басқалардың да іс-əрекетінде байқаса өте қынжыла-
ды» (Малащенко Ю.М., 2004). Оның көзқарасына сəйкес руха-
нилық тұлғаның биологиялық жəне əлеуметтік мəнінен өз бетін-
ше дербес жəне өз кезегінде оларға басшылық əсерін тигізеді.  

Тұлғаны зерттеуге байланысты əлеуметтануда қолданылатын 
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қазіргі тəсілдер: іс-əрекеттік, құрылымдық-функционалистік, ан-
тропологиялық, интеракционистік жəне феноменологиялық т.б.  
Іс-əрекеттік тəсіл тұлғаның мəнін «іс-əрекет» ұғымы арқы-

лы қарастырады. Басқаша айтқанда, тұлға - іс-əрекет нəтижесі, 
əрекет етуші жан.  

Іс-əрекет теориясы (Л.С. Выготский, А.Н Леонтьев, Д.В. Эль-
конин жəне басқалары) адамның тұлға ретіндегі іс-əрекет құ-
рылымының белігі бір қоғамдық-тарихи жағдаймен анықта-
латын əлеуметтік қалыптасуының базалық механизмін ашып 
көрсетеді. Бұл ыңғайды қолдану тұлғаны іс-əрекет субъектісі ре-
тінде, сонымен бірге объект ретінде қарастыруға да мүмкіндік 
береді. Əлеуметтік ортаның əсері өзіндік дамудың көзі ретінде 
тұлғаның өзіндік іс-əрекетінің əлеуметтендірушілік əсерін тө-
мендетпейді.  

Тұлғаны жүйелік-функционалдық түсіну оны мəдениет жəне 
əлеуметтік ұйым жүйелік бөліктерімен қатар, іс-əрекеттің жүйе-
лік бөлігі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Құрылымдық-
функционалдық ыңғайдың позициясы тұрғысынан тұлға қоғам-
ның талаптарына, оның құндылықты-нормативтік стандарттары-
на сəйкес келетін «адамның нормативтік типі» ретінде қарасты-
рылады. Бұл ыңғайдың негізгі тұжырымдарын пайдалана оты-
рып, тұлғаның түрлі институционалдық жүйелерге тиімді түрде 
ену мақсатында мəртебелер мен рөлдерді қабылдау процесін 
зерттеуге болады.  
Антропологиялық ыңғайдың тарихи, жəне эволюциялық, са-

лыстыру жəне типологиялық, функционалдық жəне құрылым-
дық талдау əдістері тұлғаны тұтас əлеуметтік-мəдени феномен 
ретінде қарастыруға көмектеседі. Антропологиялық ыңғайдың 
əдістерінің көмегімен тарихи, географиялық, климаттық, биоло-
гиялық, психологиялық, əлеуметтік, гендерлік, этникалық жəне 
басқа да факторлардың тұлғаға əсерін зерттеуге болады. Тұлға 
мен қоғамның қарым-қатынастарын тереңірек жəне егжей-тег-
жейлі талдау мақсатында қазіргі кезеңде тұлғаны зерттеу аясына 
антропологияның жаңа ұғымдары мен ыңғайлары жасалып енді-
рілуде.  
Интеракионистік ыңғай əлеуметтену процесінде тұлға ара-

лық қарым-қатынастардың рөлін түсінуге жағдай жасайды. Бұл 
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ыңғайдың негізгі тұжырымдамалары мен талаптарын орындау 
түрлі əлеуметтік топтардың өкілдерімен араласу процесінде тұл-
ғаға олардың мақсатын, іс-əрекет мотивтерін, мінез-құлықтарын 
түсіну арқылы топқа тиімді түрде интеграция жасауға мүмкіндік 
береді. Қоғамдық қатынастардың үйлесімділігін қалыптастыру-
дың өзектілігі жағдайында бұл ыңғайды тұлғаның мінез-құлық-
тық іс-əрекет жүйесін жасауға қажетті жəне оның қалыптасуы-
ның өзіндік жаңа технологиясы, - деп те қарастыруға болады. 

Феноменологиялық ыңғайдың негізгі тұжырымдамаларын 
басшылыққа ала отырып, тұлғаның дамуына аса қажетті комму-
никациялардың (байланыстардың) мазмұны мен түрлерін түсіну 
қиын емес. Қазіргі кезеңде индивидтің əлеуметтену процесінде 
тұлға аралық байланыстардың, адамдардың рухани өзара байла-
ныстарының рөлі өте зор (А.Шюц, Э.Тириакьян, П.Бергер, 
Н.Лукман жəне т.б.).  

Тұлғаның қарым-қатынас жасай білу қабілетінің қазіргі ке-
зеңдегі өзектілігі неміс ғылымы Ю. Хабермастың коммуника-
тивтік іс-əрекет теориясын өзектендіреді. Оның пікірі бойынша, 
коммуникативтік іс-əрекет байланысқа түсіп отырған жақтар-
дың эгоистік тілектерімен емес, түсінісуге жетуге мүдделі бо-
луымен ерекшеленеді. Тұлғаны оқыту жəне тəрбиелеу процесін-
де коммуникативтік өзара əрекеттің бағдарламасын жасау арқы-
лы, оның диалогқа негізделген өзара байланыстарға қатысуын 
қамтамасыз етуге болады. Түрлі ситуацияларда тұлғаның ком-
муникативтік біліктілік көрсете білу деңгейіне бақылау жасап 
отырған да тиімді.  

Феноменологиялық бағыттағы парадигма ретінде М.Вебердің 
түсіндірмелі социологиясының қазіргі кезеңде өзектілігі өте жо-
ғары. Ол адам тұлғасын қоғамның бастапқы клеткасы, əлеумет-
тік əрекет субъектісі ретінде қарап, оның мəртебесін көтереді. 
Вебердің концепциясында əлеуметтік əрекеттің идеалды түрі бо-
лып есептелетін индивидтің мақсатты рационалды əрекеті еуро-
палықтар менталитетінің (ділі) ерекшелігін, еуропалық мəде-
ниеттің рационалдық мəнін жақсы сипаттайды. Қазақстан қоға-
мы, барлық дəстүрлі қоғамдар сияқты басқару, шаруашылық 
өмірде, экономика, саясат саласында, яғни қоғамдық өмірдің 
барлық саласында рационализмнің жетіспеуінен қиналуда. Қо-
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ғамда əлеуметтік конформизмнің - бейімделу психологиясының 
кеңінен таралуы тұлғаны көп жағдайда уақыттың, оқиғаның, 
жағдайлардың құрбаны болуға алып келеді. Əлеуметтік əрекет-
тің жəне қатынастардың субъектісі ретінде сезіну тұлғаның бел-
сенділігінің көрінуіне тікелей əсер етеді.  
Синергетика тұлғаны зерттеудің əдіснамасы, қазіргі əдісна-

малық ыңғай ретінде оның өмірінің толығымен бақылауда бо-
луына мүмкіндік бермейді. Қазіргі уақытта синергетиканың 
əлеуметтік жүйелердің өзін-өзі ұйымдастыруын үлгілеудің əдіс-
темесі ретінде рөлінің өсіп отырғандығын айту қажет.  

Қазіргі уақытта тұлғаның қалыптасуын зерттеуді əдіснама-
лық тұрғыдан жетілдіруде əлеуметтік процестер мен құбылыс-
тарды зерттеудің құралы болып табылатын ситуациялық талдау 
принципіне ерекше мəн беріледі. Ситуациялық талдауда шын-
дықты тұлғалық тұрғыдан қабылдаудың жəне мінез-құлық тəсі-
лінің өлшемі өмірлік ситуация болып табылады. Нақты өмірлік 
ситуациядағы тұлғаның мінез-құлқы өмірлік құндылықтар дең-
гейіне шығуға жəне тұтасымен алғанда, тұлғаның құндылық ба-
ғытына, оның əлеуметтік бағдарына əсер етеді.  

Нақты ситуацияны имитациялық үлгілеу арқылы тұлғаның 
шығармашылық қабылдауын, коммуникациялық дағдысын, 
əлеуметтік біліктілігін дамытуға болады. Соңғы уақытта көпте-
ген елдерде нақты ситуация əдісінің «кейс-стади» деген түрі ке-
ңінен таралуда. Кейде "кейс-стади" əдісін нақты ситуация əдісі-
мен толығымен теңдестіріп қарау орын алады. "Кейс-стади" си-
туация əдісінің белгілі түрлерінің бірі ғана. Бұл əдіс тұлғаның 
талдау, бағалау қабілеттерін дамытып, ситуацияны дұрыс баға-
ламаудың əсерінен болатын шығындарды болдырмауға көмекте-
седі.  

Тұлғаны зерттеудің жалпылық (философиялық), жалпығылыми 
жəне нақты-əлеуметтанулық əдістері де бар. Философиялық 
əдістер тұлғаның дүниетанымдық жəне əдіснамалық позиция-
ларының сипатын анықтауға көмектеседі. «Идеалдық-шындық», 
«материалдық-рухани» жəне «объективтік-субъективтік» сияқты 
дихотомиялық жұптар болып жатқан оқиғалардың ең терең се-
бептері мен байланыстарын көрсетуге мүмкіндік беретін диа-
лектика əдістері арқылы тұлғаның қоғамдағы орнын көрсетеді.  
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Тұлғаны зерттеудің жалпығылыми əдістерінің ішінен ғылы-
ми болжау, талдау жəне біріктіру, индукция жəне дедукция əдіс-
терін, тарихи əдісті жəне сандық, сапалық талдауды бөліп көр-
сеткен маңызды.  

Тұлғаның қалыптасу процесін зерттеуде болжау əдістерінің 
ішінде үлгілеу əлдісін қолданған өте тиімді. Үлгілеу əдісін тұл-
ғаның əлеуметтену процесін зерттеуге қолдану барысында та-
ным субъектісі өзінің дүниетанымын, құндылықты-бағытталған 
позициясын, мəдени деңгейін, зерттеу объектісінің кейбір сипат-
тамаларына қатысты өзінің позитивті немесе негативті бағдарын 
толығымен көрсетіп, өмірлік тəжірибесін алдына қойған мақса-
тына жетуге толығымен пайдалана алады. Зерттеу объектісінің 
үлгісін жасау, ең алдымен, теориялық негіздеуден басталып, со-
дан соң алынған нəтижені тəжірибеге ендіруге бағытталатын 
шығармашылық процесс. Тұлғаның жаңа үлгілерін жасауда бұл 
əдісті кеңінен қолдануға болады.  

3. Қазіргі кезеңде адам мəселесі көптеген ғылымдардың зерт-
теу аясында қарастырылып, пəнаралық зерттеулердің негізін жə-
не зерттеу пəнін құрайды.  

Философия тұлғаны танымның, іс-əрекеттің, шығармашы-
лықтың субьектісі ретінде алатын орнына қатысты зерттейді. 
Адам болмысы мен табиғатын кеңірек қарастыра отырып, мəңгі-
лік болып есептелетін сұрақтарға жауап береді. Адамның мəнін 
жəне оның өмір сүруінің мағынасын, биологиялық жəне əлеу-
меттік дамуының жалпы заңдылықтарын түсіндіреді. Адам ту-
ралы философиялық білім негізінен алғанда оны тұтасымен 
зерттеуге емес, «адам-əлем» жүйесіндегі жалпылық жəне мəндік 
байланыстарды ашып көрсетуге тырысады. Бұл байланыстар 
құндылықты-нормативтік сипатқа ие, өйткені олар қоғамда не-
месе белгілі бір философиялық жүйеде үстемдік етуші дүние-
танымдардың негізінде адам танымының шектерін бекітеді.  

Ғылыми пəндердің ішінде адамның əлеуметтік табиғатын 
зерттеуге ерекше үлес қосатын əлеуметтік (мəдени) антрополо-
гия; психология; əлеуметтік психология; əлеуметтану. Антропо-
логиялық тəсіл адамның табиғатын, мəдениет арқылы социум-
ның дамуын жəне адамның өмір сүру тəсілінің универсалдық 
жəне жекелік түрлерін зерттейді.  
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Психология тұлғаны психикалық процестердің, қатынастар-
дың (темперамент, мінез-құлық, қабілет, ерік т.б.) тұрақты тұ-
тастығы ретінде зерттейді. Психологиялық талдау эмоциялар, 
сезімдер, танымдық жəне басқа да психикалық процестер арқы-
лы көрінетін адамның ішкі əлеміне басты назар аударады.  

Əлеуметтанулық тəсіл – тұлғадағы əлеуметтік-типтік ерекше-
ліктерді айқындайды. Əлеуметтану өзінің назарын негізінен ал-
ғанда, адамға емес, қазіргі қоғамға аударады. Сондықтан да 
оның объектісі адамдағы қоғам емес (əлеуметтік психологияда-
ғы сияқты), қоғамдағы адам, оның алатын орны мен атқаратын 
рөлі. Тұлғаның əлеуметтанулық теориясының негізгі мəселесі 
жеке адамның қалыптасу процесін, оның қажеттіліктерін əлеу-
меттік қауымдастықтардың қалыптасуымен жəне дамуымен бай-
ланысты қарастыру, жеке адам мен топтың, жеке адам мен қо-
ғамның заңды байланыстарын, жеке адамның əлеуметтік мінез-
құлығын зерттеу болып табылады. Адамды социологиялық тұр-
ғыдан танудағы басты мəселе - адам мен қоғамның институцио-
налдық ( сонымен бірге деинституционалдық) байланысы. Бас-
қаша айтқанда адамның өмірлік процесінің түрлі əлеуметтік 
формаларының объективті түрде көрінуі (яғни, ұйымдастыры-
луы жəне мəдени реттестірілуі) жəне олардың субъективтік 
факторлардың (құндылықтар, бағдарлар, мүдделер жəне т.б) 
əсерімен өзгеруі. Басқаша айтқанда, əлеуметтану тұлғаның əлеу-
меттік институттарға ену процесін ғана емес, сонымен бірге 
олардың қалыптасуы мен дамуына саналы түрде əсерін де зерт-
тейді. Осылайша, əлеуметтану адамның тұлға ретіндегі əлеумет-
тік сапаларын ғана емес, оның қоғаммен институционалдық 
тұрғыдан байланысын зерттеуге басты назар аударады.  

Əлеуметтік қатынастардың субьектісі ретінде тұлға белгілі 
бір дəрежеде қоғамға тəуелсіз жəне оған өзін қарсы қоя алатын 
қабілетке ие болады. Жеке тəуелсіздік өзін билей білуге байла-
нысты, ал бұл өз кезегінде, тұлғада өзін сезіне білудің болуына 
тікелей қатысты. Яғни, тұлғада сана, ой, ерік қана емес, өзін-өзі 
талдай білу, бағалай білу жəне бақылай білу қабілеті болуы қажет. 

Адамның табиғаты ретінде көбіне, оның биологиялық қасие-
тін немесе барлық адамзатқа ортақ биопсихикалық құрылымын, 
барлық уақыттар мен халықтар үшін өзгеріссіз қалып отыратын 
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адам мінез-құлығының универсалдық сипаттамасын түсінеді. 
Көп жағдайда адам табиғатын оның табиғи құқықтарымен де 
(өмір сүруге, еркіндікке, бақытты болуға, даму үшін тең мүм-
кіндіктердің қалыптастырылуына) теңдестіріп қарастырады. 
Адам табиғаты - бұл оның өмір сүруінің көрінбейтін жақтары 
емес, туа біткен (Homo) сипаты. Басқаша айтқанда, адамның жа-
ралу мəні. Адам табиғатына барлық адамзат қоғамына ортақ си-
паттар, яғни бұл қоғамды жануарлар, құстар, жəндіктер тобынан 
ажыратып тұратын белгілер тəн. Нақты адамға нақты бір қоғам-
да талдау жүргізу оны тұтас тұрғыдан, яғни оның жаралу (жа-
лпы), түрлік (əлеуметтік-топтық, ұлттық жəне т.б. ерекшелі-
гі) жəне жекелік-психологиялық (қайталанбас) сипаттамаларын 
зерттеуді талап етеді.  

 Аристотель адам мен қоғамның өзара қатынасының антропо-
центристік үлгісін ұсынды. Осы үлгіге байланысты қоғам – тə-
уелді, ал адам – тəуелсіз айнымалы ретінде қарастырылады. Қо-
ғамдағы орын алып отырған жағдайлардың барлығы адам таби-
ғатына тікелей қатысты. Тарихи əрбір қоғам адам табиғатында-
ғы потенциалдарды жүзеге асырумен айналысады.  

 Адам табиғатын оның негізгі қажеттіліктерінің жиынтығы 
ретінде анықтау оны проблемалық тұрғыдан талдаудың жаңа 
перспективаларын көрсетеді. Осы тұрғыдан қарағанда, белгілі 
американдық əлеуметтік психолог Абрахам Маслоудың концеп-
циясының маңызы зор. Маслоу бойынша, физиологиялық қа-
жеттіліктер - тамақ ішуге, киім киюге, демалуға, тұрғын үйге 
т.б. қажеттіліктердің жиынтығы. Бұл қажеттіліктерді қанағат-
тандыру адамның өмірін сақтауға жəне ұзартуға, индивидтің тірі 
организм, биологиялық жан ретінде дамуын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді.  
Əлеуметтік қауіпсіздік - адамның жоғары көтерілу реті жа-

ғынан келесі басты қажеттілігі. Оған өмір сүру жағдайларының 
тұрақтылығы, қоғамның талаптары мен идеалдарының, əлеумет-
тік институттарының өміршеңдігі, жұмыспен қамтамасыз етілу, 
ертеңгі күнге сенімділікпен қарау, жеке қауіпсіздігіне сенімділік 
т.б. жатады.  
Өзін белгілі бір ұжыммен теңдестіре қарау, топқа жата-

тынын сезінуге деген қажеттілік адамның үшінші басты қажет-
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тілігі. Бұл қажеттілік махаббат, достық, жақсы көру т.б. сияқты 
адамдар жақындығын сезінудің басқа да түрлері арқылы көріне-
ді. Адамның толыққанды өмір сүруі үшін жақындығын сезінуді 
қанағаттандырудың мəні зор. 

 Құрметті болуға жəне өзін-өзі сыйлауға деген қажеттілік 
– адамның тағы да бір басты қажеттіліктерінің бірі. Адам үшін 
оны басқалардың құрметтеуі аса маңызды. Бұл оның біліктілігі-
не, жауапкершілігіне, шеберлігіне басқа адамдардың береген ба-
ғасымен байланысты. Бірақ адам үшін басқалардың бағасымен 
бірге өзіне деген сенімділік, өзін-өзі құрметтеу, өмірде өз орны-
ның бар екендігін сезіну аса қажет.  
Шығармашылық арқылы өзін жүзеге асыру, өзін көрсету – 

Маслоудың көзқарасы бойынша, соңғы базалық қажеттілік. 
Адамның өзін жетілдіруі үшін еңбектенуі - бұл қажеттілікті қа-
нағаттандырудың басты механизмі. Дəл осы қажеттілік арқылы 
адамның гуманистік тұрғыдан өзіне қанағаттана дамуы жүзеге 
асады. Адамның негізігі қажеттіліктерінің иерархиялық логика-
сы Маслоу классификациясында екі қабат арқылы көрінеді. Ал-
ғашқы басты төрт қажеттілікті ол бірінші қабатқа жатқызып, 
оларды жетіспеушілік, бір нəрсені қажетсіну арқылы көрінетін 
қажеттіліктер ретінде қарастырады. Адамның өзін-өзі жүзеге 
асыруының көрінісі болып табылатын талантты жəне қабілетті-
лікті Маслоу өсуге деген қажеттілік ретінде екінші қабатқа жат-
қызады.  

Қоғам дамыған сайын адамның қажеттіліктері де жаңа сапа-
лық деңгейге көтеріліп отырады. Бұл қоғамның даму заңдылы-
ғы, ал егер мұндай өзгерістер болмаған жағдайда қоғам тоқырау 
жағдайында, - деп есептелінеді. Əлеуметтік даму адамның мате-
риалдық қажеттіліктерінің толығымен қанағаттандырылып, 
оның материалдық емес түрлеріне жол ашылуын талап етеді. 
Егер материалдық қажеттіліктердің табиғатына эгоистік тəн 
болса, онда рухани қажеттіліктердің табиғатына гуманистік си-
пат тəн. 

 4. «Əлеуметтену» ұғымы қазіргі кезеңде кеңінен таралып, 
тек қана əлеуметтану ғылымында емес, сонымен бірге психоло-
гия, педагогика, этнология, криминалистика, əлеуметтік жұмыс, 
дінтану жəне басқа да қоғамдық ғылымдар саласында қолданы-
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лады. Тұлғаның түрлі теорияларының негізін құрайтын əлеумет-
тену процесінің көптеген парадигмалары қатар өмір сүріп келе-
ді. Əлеуметтену процесін зерттеуге қатысты тəсілдердің көптігі 
бұл əлеуметтік құбылыстың күрделі жəне қарама-қайшылықты 
екендігін жəне топтастыру мен жүйелеудің əрқилы түрлерінің 
мүмкін екендігін көрсетеді.  

 Философиялық еңбектерде əлеуметтенуді адамның əлеумет-
тік сапаларды игеру, «био-дан» «социо-ға» өту процесі деп, - қа-
райтын кең, абстракты түрде түсіну орын алады. «Əлеуметтену» 
ұғымымен қатар индивидтің əлеуметтік сапаларды қалыптас-
тырғандығын көрсететін «тұлғаның əлеуметтік қалыптасуы» де-
ген ұғымның қолданылуы осының мысалы.  

 Этнографиялық зерттеулердің көптеген түрлері əлеуметте-
нуді инкультурация (немесе энкультурация) ретінде қарастыру-
ға мүмкіндік береді. Мұнда əлеуметтену ұрпақтар аралығында 
мəдениетті жеткізіп отырудың механизмі рөлін атқарады.  

 Əлеуметтенудің социологиялық анықтамаларында тұлғаның 
қалыптасуына тигізетін əлеуметтік факторлардың (рөлдер жəне 
мəртебелер, құндылықтар, талаптар, əлеуметтік институт-
тар т.б.) əсеріне ерекше көңіл бөлінеді. Психологиялық анық-
тамаларда дербестіктің қалыптасуына жəне адамдардың жекелік 
айырмашылықтарына акцент жасалынса, педагогикалық анықта-
маларда əлеуметтену процесіндегі тəрбиенің рөлі қарастырылады. 

 Тұлғаның əлеуметтенуі, - деп оның қоғамға енуі арқылы 
сыртқы орта мен жекелік сапаларының əсерлерінің негізінде өзі-
нің жекелік жəне əлеуметтік мəнін көрсетуін айтады. Осылайша 
əлеуметтену процесінде тұлғаның əлеуметтік тұрғыдан дамуы 
ғана емес, сонымен қатар оның жекелік ерекшеліктерінің қалып-
тасуы да жүзеге асады. Тұлғаның əлеуметтенуі қоғам мен жеке 
адамның əлеуметтенуінің бірігуінен құралады. Яғни, қоғам 
адамды қалыптастыратын болса, онда адам да қоғамды қалып-
тастырады . Тұлға қоғамға сөзсіз тəуелді. Ол қоғамсыз өмір сүре 
алмайды. Бірақ,оның өзіндік тəуелсіздігі бар ма? Керісінше 
əсердің болуы мүмкін бе? Əлеуметтену процесінің осы прин-
ципті, негізгі сұрағына жауап беруде əлеуметтанудың классик-
тері Э.Дюркгейм мен М.Вебер қарама-қарсы көзқарастарды 
жақтайды. Дюркгейм əлеуметтік шындықты жеке шындықтан 
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жоғары тұратын автономды шындық ретінде қарастырады. Ол 
«жеке деректерге» «əлеуметтік деректерді», «жеке санаға», 
«ұжымдық сананы» қарсы қояды. «Ұжымдық түсініктерді жеке 
түсініктерден шығаруға болмайтындығы сияқты, қоғамды да 
жеке адамдардан, тұтасты бөліктерден, қиынды-қарапайымнан 
шығаруға болмайды», – деп есептейді (Дюркгейм Э., 1914). Осы 
сұраққа байланысты М.Вебердің көзқарасы тікелей қарама-қар-
сы бағытты бейнелейді. Ол қоғамның дамуында жеке адамдар-
дың іс-əрекеттеріне маңызды орын беретіндердің қатарында. 
Əлеуметтік іс-əрекеттің субьектісі ретінде қоғамды немесе 
ұжымдықтың басқа да түрлерін қарастырған Дюркгеймге қара-
ғанда, М.Вебер субьект ретінде жеке адамның саналы түрде ал-
дына қойған мақсатына жетуге бағытталған іс-əрекетін айрықша 
айтады.  

 Тұлғаның əлеуметтену процесінің механизмдеріне таным-
дық, бейімделу, интеграциялық механизмдерді жатқызуға болады. 

Т.Парсонс əлеуметтенудің маңызды механизміне тұлғаның 
өзін үлкендермен теңдестіре қарауын жатқызады (Парсонс Т., 
2000). Осы мағынасында əлеуметтенудің танымдық механизмі 
ретінде еліктеу мен теңдестіруді қарастыруға болады. Əлеумет-
тенуді тұлғаның əлеуметтік жүйеге бейімделу процесі ретінде 
түсіне отырып, Т.Парсонс бейімделу механизміне де басты на-
зар аударады. Парсонс бойынша, бейімделу институционализа-
цияланған құндылықтарды қоғамның күтіліміне сай қабылдау. 
Ол конформизмді индивидтің табиғатының, оның бейімделу 
мүмкіндігінің көрінісі ретінде қарастыра отырып, оны əлеумет-
тік жүйенің қалыптасу заңдылығы ретінде түсінеді. Əлеумет-
тенудің интеграциялық механизмдері оның көзқарасы бойынша, 
ынтымақтастықтың белгілі бір деңгейіне жетудің тəсілі.  

Қазіргі уақытта тұлғаның субъектілік сапаларының өзектен-
дірілуіне байланысты əлеуметтенудің бейімделу механизмдері-
нің қатарына инициативаны да жатқызған жөн. Мұның себебі  
 
бейімделуді əлеуметтенудің белсенді механизмі ретінде қарас-
тырумен тығыз байланысты.  

Синергетиканың əдіснамалық рөлінің күшеюі əлеуметтену-
дің интеграциялық механизмдері ретінде қолдау үлгісімен қатар 
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қақтығыстың да бола алатындығын көрсетеді. Яғни бұл жерде 
қоғамдағы ынтымақтастықты қалыптастыруда қақтығыстардың 
да жағымды жақтарын, қызметтерін ескеру қажет. Тұлға қоғамға 
қақтығыстарға ұшырай отырып та ене алады.  

Жоғарыда аталған əлеуметтенудің механизмдерінің мағына-
сын ашып көрсететін болсақ, онда олар:  
еліктеу - индивидтің өзі еліктеп отырған объектінің ерекше-

ліктері мен мінез-құлық үлгілерін айнытпай салуы;  
теңдестіру - теңдестіріп отырған топтың құндылықтарын са-

налы түрде қабылдауы; 
бейімделу – пассивті бейімделу қылығын таңдауы; 
адаптация – белсенді бейімделу позициясын таңдауы; 
конформизм (конформдық мінез-құлық) – келісімге келу, 

субъектілік позициядан бас тартуы; 
қолдау үлгісі - қалыптасқан əлеуметтік тəртіптерді қолдаудың 

əрқилы түрлері; 
қақтығыс – субъектінің өзінің позициясының қарама-қарсы 

тұрған жақпен сəйкессіздігін сезінуі сияқты ерекшеліктермен 
сипатталады. 

 Əлеуметтенуге "оқу" деген терминнен гөрі "игеру" деген 
термин көбірек сəйкес келеді. Өзінің мазмұны жағынан бұл тер-
мин кеңірек жəне оқуды өзінің бір бөлігі ретінде қамтиды. Əлеу-
меттену адамның биологиялық түрден əлеуметтік түрге айна-
луын түсіндіреді. Бұл жерде əлеуметтік орта шешуші рөлге ие 
болады. Əлеуметтену процесі екі кезеңнен тұрады: біріншісі, 
адамның қоғамдық өмірге араласуы арқылы жеке əлеуметтік 
рөлдерді орындауы. Т.Парсонстың көзқарасы бойынша, жаңа-
дан дүниеге келудің өзі белгілі бір əлеуметтік рөлді орындауға 
жатады. Екіншісі, адамның туғанынан бастап өлгеніне дейін со-
зылатын əлеуметтік бақылау. Бұл қоғамда тепе-теңдікті қамта-
масыз ететін құрал (Əбдікерова Г.О., 2001). 

 Енді бірқатар ұғымдарды "əлеуметтену" ұғымымен салысты-
ра қарастырайық. "Əлеуметтену" , "тұлғаның дамуы", деген 
ұғымдарға - бұлар жеке адам мен ортаның белсенді түрде өзара 
байланысуын жəне адамның дамуының бір ғана кезеңін емес, 
бүкіл өмірін қамтитын, əлеуметтік сапаларды қалыптастыру 
процесі, – деген анықтама берсек те, бұл ұғымдарды теңдес деп 
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есептей алмаймыз. «Əлеуметтену» ұғымы «тұлғаның дамуы» 
ұғымымен салыстырғанда нақтырақ, өйткені ол адамның бойын-
да сол өзі өмір сүріп отырған əлеуметтік жүйенің тарихи типіне 
сай қасиеттердің қалыптасуын бейнелейді. «Əлеуметтену» жəне 
«тұлғаның даму» ұғымдарының айырмашылығы, біріншісі, 
адамның əлеуметтік жақтарын, ал екіншісі əлеуметтіктен басқа 
биологиялық жақты бейнелейтіндігінде тұрған жоқ. «Əлеметте-
ну» ұғымы «тұлғаның дамуы» ұғымынан көлемі жағынан емес 
аспектісі арқылы ерекшеленеді. Атап айтқанда, адамның белгілі 
бір нақты қоғамда дами отырып, нақты сипаттамалар арқылы 
ерекшеленуін көрсетеді. Сонымен қатар «тұлғаның қалыпта-
суы» жəне «тұлғаның əлеуметтенуі» деген ұғымдарды да ажыра-
та білген жөн. В.В.Москаленконың түсіндіруі бойынша, «тұлға-
ның қалыптасуы» ұғымы оның қалыптасуының жəне дамуының 
аяқталғандығын, кемелденгендігін бейнелейтін болса, онда 
«əлеуметтену» ұғымы адамдағы əлеуметтік сапалардың кемел-
денгендігін, жетілгендігін көрсетумен қатар, жаңа байланыстар 
жүйесіне тұлғаның енуіне байланысты олардың ары қарай да өз-
герістерге ұшырап отыратындығын бейнелейді. «Əлеуметтену» 
ұғымы «қалыптасу» ұғымымен салыстырғанда, тұлғаның да-
муының неғұрлым жалпы процесін қамтиды. Тағы да бір тоқта-
латын мəселе - бұл «əлеуметтену» жəне «тəрбие» ұғымдарының 
арақатынасы. Соңғысы алдыңғысымен салыстырғанда мағына-
сы жағынан тарлау, өйткені мұнда тұлғаға сыртқы əсерлердің 
тигізетін рөлін анықтауға, берілген процестің мақсатты түрде 
бағытталғандығын көрсетуге көп мəн беріледі. Бірақ бұл ұғым-
дар мағынасы жағынан бірін-бірі толықтырып тұрады. Əлеумет-
тену өзіне əлеуметтік тұрғыдан бақыланатын мақсатты бағыт-
талған процестерді (тəрбие) де, сонымен қатар тұлғаның қалып-
тасуына əсер ететін стихиялық, ұйымсыз процестерді де қамти-
ды. Осыған байланысты ғылыми əдебиеттерде əлеуметтенудің 
бағытталған жəне бағытталмаған түрлерін ажыратады. Бірінші 
түрге, қоғамның мақсатына, оның «əлеуметтік тапсырысына» 
сəйкес тұлғаны қалыптастыру үшін арнайы түрде жасалған əсер 
ету құралдарының жүйесін жатқызуға болады. Əлеуметтенудің 
бағытталмаған түрі қоғамдық қатынастардың сипатына байла-
нысты келеді. Стихиялық əлеуметтену – жеке адамның тікелей 
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өмір сүріп отырған ортасына сəйкес келетін əлеуметтік дағды-
лардың белгілі бір түрлерінің «автоматты» түрде қалыптасуы 
(Əбдікерова Г.О., 2001). 

 Қазіргі тұлғаның əлеуметтенуі түрлі өлшемдер: əлеуметтік 
қатынастар жүйесіне кіру, тұлғалық жəне əлеуметтік мүмкіндік-
терін жүзеге асыру жəне өз өмірін жетілдіру арқылы бағаланады.  

Аталған өлшемдер бойынша əлеуметтену көрсеткіштері тұл-
ғаның қоғамдық еңбек бөлінісі жүйесінде алатын орны, жекелік 
сапасы мен əлеуметтік мəртебесі, қоғамдық-саяси іс-əрекетке 
қатысуы, отбасылық-тұрмыстық сферадағы жағдайы арқылы 
көрінетін əлеуметтік қасиеттері болып табылады.  

Нақтырақ тұрғыдан қарастырғанда тұлғаның əлеуметтену өл-
шемдерінің танымдық, мінез-құлықтық, мотивациялық жəне 
рефлексивті түрлерін бөліп көрсетуге болады. 

 Танымдық өлшем тұлғаның əлеуметтік өзара қарым-қаты-
настар құндылығы туралы жəне өзіндік құндылықтар жүйесінің 
қалыптасу дəрежесі туралы білу деңгейін сипаттайды.  

 Мінез-құлықтық өлшем тұлғаның басқа адамдармен қарым-
қатынас жасай білу қабілетін, қарым-қатынас тəсілін сипаттайды.  

 Мотивациялық өлшем тұлғаның өзінің дамуына саналы тұр-
ғыдан келуін көрсететін негізгі мотивтер жүйесі арқылы айқын-
далады.  

 Рефлексивті өлшем əлеуметтену процесінде тұлғаның өзін-
дік шығармашылық дамуын сипаттайды.  

 Əлеуметтенудің мазмұны, негізгі бағыттары жəне механизм-
дері қоғамның дамуының экономикалық, əлеуметтік-саяси жəне 
мəдени факторларымен, отбасының өмір тіршілігімен, мектептің 
мақсаттары мен міндеттері арқылы анықталады.  

 Қоғамда өзінің сипаты мен мазмұны жағынан əрқилы болып 
келетін қоғамдық əрекеттердің: өндірістік-экономикалық, əлеу-
меттік-тұрмыстық, саяси, діни, эстетикалық т.б. түрлері жүзеге 
асырылады. Бұлардың əрқайсысының өзінің əлеуметтік кеңістігі 
бар. Қоғамдық іс-əрекеттердің негізінде қоғамдық өмірдің түрлі 
сфералары қалыптасады. Қоғамдық өмірдің негізгі сфераларына 
экономикалық, саяси, əлеуметтік жəне басқаларын жатқызады.  

 Қоғамдық өмірдің негізгі сфералары əлеуметтенудің эконо-
микалық, саяси, құқықтық, рухани жəне əлеуметтік сияқты түрлі 
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типтерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Тұлға əлеуметтену 
процесінде əлеуметтенудің бүкіл типтерінің диалектикалық бір-
тұтастығын айқындайтын, өмір сүрудің негізгі бағыттарын бей-
нелейтін əлеуметтенудің комплексті жүйесіне енеді. Соңғы уа-
қыттарда тұлғаның əлеуметтену процесін зерттеудің сферасы 
едəуір кеңейтіліп келеді. Сондықтан да, бізге танымал əрі дағ-
дылы болып қалған əлеуметтенудің дəстүрлі мəселелері ретінде-
гі саяси əлеуметтену, отбасындағы əлеуметтену, діни əлеуметте-
ну жəне əлеуметтенудің басқа да түрлерімен бірге тұлғаның жа-
ңа экономикалық үлгісінің қалыптасуын айқындайтын экономи-
калық əлеуметтену өзекті болып отыр.  

 «Экономикалық əлеуметтену» термині Қазақстанда нарық 
қоғамының басталуы жағдайында, яғни ХХ ғасырдың тоқсанын-
шы жылдарының басында пайда болды. Экономикалық əлеу-
меттену қоғамның экономикалық өміріне қатысу мақсатымен 
экономикалық білімдерді, құндылықтар мен мінез-құлық үлгіле-
рін қабылдау, тұлғаның экономикалық ойлауын, мінез-құлқын 
жəне мəдениетін қалыптастыру процесі ретінде қарастырылады.  

Тұлғаның экономикалық əлеуметтенуінің қазіргі мəселелері 
өзінің сипаты мен мəні, мазмұны жағынан алыс емес өткен шақ-
та орын алған экономикалық əлеуметтену процестерімен ерек-
шеленеді. Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында тұлғаның 
экономикалық тұрғыдан əлеуметтенуі негізінен алғанда, эконо-
микалық институттардың мүмкіншіліктеріне ғана емес, сонымен 
бірге, жеке тұлғаның қабілеті мен еркіне, жалпы мəдениетіне де 
байланысты болады. Ескі əлеуметтік институттардың жойылуы-
на байланысты тұлғаның, топтардың, қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыруды жүзеге асырып отыратын əлеуметтенудің жа-
ңа технологияларын ендіру өзекті жағдай. Бұл технологиялар 
əлеуметтік институттардың іс-əрекетін жаңа заманның талапта-
рына сай өзгертуге, тұлғаның жаңа экономикалық үлгілерінің 
қалыптасуына алғышарттардың жасалуына мүмкіндік береді.  

Қазіргі кезеңде бүкіл əлемнің жаңа, сапалы технологиялар са-
тысына көтерілуі адамдық капиталды бағалап, дамытып отыруға 
мүмкіндік беретін елдердің ғана жоғары дамығандар қатарына 
кіретіндігін көрсетеді. Нарықтық қатынастар жағдайында қоғам-
дағы барлық экономикалық жəне саяси процестер тұлғаның 
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мүддесі мен қажеттіліктері, мотивтері жəне іс-əрекеттері, сезім-
дері, қабілеті мен мүмкіншіліктері тұрғысынан қарастырылуы 
тиіс. 

Əрбір қоғам нарықтық қатынастар жағдайында қоғамға қар-
сы бағытталған күштер тарапынан болатын үстемдік пен алдап-
арбау сияқты əрекеттер жазықтығына айналудан өзін қауіпсіз-
дендіргені абзал. Бəрінен бұрын экономикалық мінез-құлық əді-
леттілік өлшеміне негізделіп, адамгершілік-этикалық талаптарға 
сай жүзеге асырылуы тиіс.  

Француз социологы Э.Дюркгейм өзінің «Қоғамдық еңбек бө-
лінісі» деген еңбегінде экономика саласындағы процестердің 
адамгершілік принциптермен, моральмен байланыстылығы мə-
селесіне зор мəн беріп, «егер де біз бүкіл уақытымызды алатын 
іс-əрекетпен айналысу барысында, тек қана өз пайдамыздан бас-
қа еш нəрсені ойламасақ, онда пайдакүнемдікке салынбаушы-
лық, өз ісіңе жан-тəнімен берілгендік сияқты қасиеттер қалай 
пайда болады? – деп сұрақ қояды.  

Тұлғаның экономикалық əлеуметтенуіндегі ең маңызды мə-
селелердің бірі – тұлғаның еңбекке деген жаңаша көзқараста-
рын, құндылықтарын, мотивациясын қалыптастыру. Еңбекті 
биологиялық өмір сүру құралынан қоғамдық қажеттілік үшін 
жүзеге асырылатын дəрежеге жеткізу қажет. Қазіргі кезеңде ең-
бектің қоғамдық сипатының əлі де дұрыс дамымағандығы оны 
тауарлық-ақшалық қарым-қатынастар деңгейінде қалдырып 
отыр. Тоталитаризм практикасы қоғамдық өмірдегі құндылық-
тардың көп түрлілігінің əлеуметтік негізін, мотивациялық бағ-
дарлардың жекелік ерекшеліктерін жоққа əкеп тіреді. 

Қазіргі уақытта іскер адамдар (кəсіпкерлер) нарықтың əрқи-
лы түрлерін жасап, тұлғаның экономикалық əлеуметтену үлгісін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Кəсіпкерлер қазіргі уақытта экономикалық мінез-құлықтың 
инновациялық үлгісінің мысалы бола алады. Олар өздерінің іс-
əрекетін жетілдірумен айналысады.  

Кəсіпкер іскер адамның сипаттамалары қандай? 
1. Тікелей өз бетімен шешім қабылдайтын тəуелсіз; 
2. Эксперименттерден қорықпайтын, мəселелерді шешуге за-

манауи тұрғысынан келетін жаңашыл; 
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3. Өзінің айналысатын сферасын өте жақсы білетін, сауатты; 
4. Этика мен моральдың принциптерін ұстанатын зиялы; 
5. «Бəрін уақытында жасау» принципін басшылыққа алатын 

жауапты адам. 
 Іскер адамдарға: 
-  табыс алуға бағытталу; 
-  дербестікке, жауапкершілікке ұмтылу; 
-  əлеуметтік мəртебесін көтеруге ұмтылу; 
-  шығармашылыққа, жаңашылдыққа, тəуекелге бел бууға ба-

ғыт алу; 
-  қоғамның экономикалық дамуына қамқор болу тəн.  
 Саяси əлеуметтену тұлғаның саяси тəжірибені, саяси іс-əре-

кет пен саяси қатынастардың талаптарын, құндылықтарын жəне 
бағдарларының белгілі бір жүйесін белсенді түрде қайта өндіру 
процесі ретінде түсіндіріледі. Шын мəнінде, бұл – ұрпақтан ұр-
паққа саяси құндылықтар, талаптар жəне мінез-құлық үлгілерін 
жеткізіп отыру процесі.  

Саяси əлеуметтену ұғымы екі мағынада қолданылады. Бірін-
шіден, индивидтің саяси жетілу процесін, оның саяси «Менінің» 
қалыптасуын, саяси өмірге өзіндік көзқарастарының, өзіндік 
саяси бағдарының болуын білдіреді. Екіншіден, саяси көзқарас-
тарды, идеяларды, түсініктер мен талаптарды, саяси мəдениетті 
бір ұрпақтан екінші ұрпаққа, бір əлеуметтік топтар мен қауым-
дастықтардан екіншісіне жеткізу процесін сипаттайды. Осылай-
ша, екі жағдайда да саяси əлеуметтену – бұл түрлі деңгейде – 
жекелік жəне қоғамдық - жүзеге асырылатын жалпы, біртұтас 
процесс. Осы екі деңгейге қатысты саяси əлеуметтенудің: жеке-
лік жəне қоғамдық түрлерін айтуға болады.  

 Құқықтық əлеуметтену – индивидтің жалпы əлеуметтенуі-
нің бір бөлігі, бір түрі. Құқықтық əлеуметтену процесінде инди-
вид құқықтық сауаттылыққа үйреніп, құқықтық білім негіздерін 
игеріп, өзінің құқықтық мінез-құлқын практикада қолдануға дағ-
дыланып, құқықтық мəдениеттің белгілі бір сапалық деңгейін 
сипаттайды. Ресей ғалымдары В.Н. Кудрявцев пен В.П.Казимирчук-
тің көзқарастары бойынша, құқықтық əлеуметтену – тұлғаны 
əлеуметтік-құқықтық қатынастарға тартып, саяси жəне құқық-
тық талаптарға, құндылықтарға араластыру, жекелік құқықтық 
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сана мен мəдениетті қалыптастыру процесі (Кудрявцев В.Н., 
Казимирчук В.П., 1995.). 

 Тұлғаның рухани əлеуметтенуі адамдардың түрлі рухани 
құндылықтарды жасау, сақтау, тарату жəне қабылдауына қатыс-
ты қатынастардың дамытылуы негізінде жүзеге асады. Бұл –- 
тұлғаның мораль мен адамгершілік, этикалық пен эстетикалық 
сенімдері мен түсініктеріне сəйкес құндылықтарды, талаптарды, 
мінез-құлық үлгілерін қабылдау процесі. Рухани құндылықтар 
ретінде білім, мінез-құлықтың моральдық талаптары, адамның 
жақсылық, ақиқаттық, əдемілік, тəртіптілік жөніндегі түсініктері 
қарастырылады. Бір сөзбен айтқанда, бұлардың барлығы қоғам-
дық өмірдің рухани мазмұнын құрайды. Тұлғаның мəдени-адам-
гершілік, интеллектуалдық, моральдық, этикалық жəне эстети-
калық мінез-құлқының белгілі бір деңгейі оқу тəрбиелік жəне 
мəдени мекемелер арқылы, яғни əлеуметтік жүйенің институтта-
ры арқылы қамтамасыз етіледі. Осы айтылғандардың барлығы 
тұлғаның əлеуметтік əлеуметтенуі туралы мəселеге алып келе-
ді. Көп жағдайда əлеуметтік əлеуметтену ресей ғалымдары  
В.Г Немировский мен Д.Д Невирко, С.В. Гришаевтің көзқарас-
тары бойынша, тұлғаның əлеуметтену процесі болып табылады 
(Немировский В.Г., Невирко Д.Д., Гришаев С.В., 2003.). 

Əлеуметтену процесі барысында тұлға əлеуметтік қатынас-
тардың күрделі жүйесіне еніп, берілген қоғамның мəдениетін 
көрсететін құндылықтарды, талаптарды, мінез-құлық үлгілерін 
қабылдап, əлеуметтік қатынастардың пассивті ғана емес, соны-
мен қатар белсенді субъектісіне айналады. Жоғарыда аталған 
əлеуметтенудің типтері жалпы əлеуметтенудің органикалық бө-
ліктері ретінде, бөлік пен тұтастық қарым-қатынасында болады. 

Қазіргі уақытта «əлеуметтену» ұғымы қоғамда болып жатқан 
өзгерістердің əсерімен жаңа мəнге ие болуда. Осыған байланыс-
ты əлеуметтенудің жеке түрлерінің қалыптасып отырғандығын 
айту қажет. Əлеуметтенудің агенттерінің негізінде отбасылық, 
еңбектік, кəсіби, діни түрлерін; жас ерекшілік айырмашылықта-
рына қарай балалар, жастар, ересектер жəне егдеі адамдар 
əлеуметтенуін; субъектілері негізінде - гендерлік, этникалық жə-
не азаматтық түрлерін бөліп көрсетуге болады.  

Отбасы əлеуметтенудің бірінші, негізгі агенті болып табыла-
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ды. Оның өмірі өз мүшелерінің белгілі бір қажеттіліктерін қана-
ғаттандырумен тығыз байланысты. Отбасының қызметтері қо-
ғамдық қажеттіліктердің сипатымен де анықталады. Қоғамның 
саяси жəне əлеуметтік-экономикалық өміріндегі өзгерістер отба-
сының қызметтеріне де ерекше өзгерістер алып келді. Мысалы, 
соңғы уақытта отбасының алғашқы бақылауды жүзеге асыру 
қызметі үлкен өзгерістерге ұшырап, отбасылық-некелік қаты-
настар сферасында ауытқыған мінез-құлық үлгілеріне шыдам-
дылықпен қарау (некеден тыс бала туу, ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне тұрақты болмауы т.б. осы сияқты келеңсіз жағдайлар) 
орын алды. Ажырасу əдеттегідей үйреншікті жағдай ретінде қа-
былданатын болды.  

 Отбасылық əлеуметтену – бұл тұлғаның іс-əрекетін отба-
сында қабылданған дəстүрге сəйкес мінез-құлық үлгілерінің, та-
лаптардың негізінде белгілі бір стандартқа сай дамыту. Тұлға-
ның қалыптасуында балалар мен ата-аналар қарым-қатынасы-
ның тəжірибесі ерекше рөл атқарады. Отбасында адамгершілік-
этикалық, діни, еңбектік тəрбиенің негіздері қаланады.  

 Тұлғаның əлеуметтенуіне маңызды агент ретінде еңбек те 
үлкен əсерін тигізеді. Еңбектік əлеуметтену қоғамдық маңызы 
бар еңбекпен айналысу барысында тұлғаның еңбек дағдыларын, 
тəжірибесін жəне дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын 
процесс. Қазіргі уақытта «еңбек» ұғымымен қатар «жұмысбас-
тылық» ұғымы да кеңінен қолданылып келеді. Адамның басты 
құқықтарының бірі - еңбек ету құқығы жəне бұл негізінен алған-
да əлеуметтік кепілдігі бар жұмысбастылықты қамтамасыз ету 
арқылы жүзеге асады. Жұмыссыздықтың əсерінен əлеуметтік 
байланыстардың үзілуі тұлғаның девиантты мінез-құлқының ке-
ңінен таралуына себеп болуда. Сондықтан жұмысбастылық қа-
зіргі кезеңде тұлғаның əлеуметтенуінің негізгі факторы болып 
табылады. Жұмысбастылық мəселесінің өзектендірілуі еңбектік 
əлеуметтену ұғымымен қатар кəсіби əлеуметтену ұғымының қа-
лыптасуын көрсетеді.  

Еңбекке қатынас тұлғаның кəсіби бейімделуінің өлшемі бо-
лып табылады. Еңбекке қызығушылық:  

- еңбекке адамның шығармашылық мүмкіншіліктерін жүзеге 
асырудың көзі ретінде қарауы; 
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- материалдық жəне рухани игіліктерге қатысты қажеттілігі; 
- қоғамда танылуға деген қажеттілігі негізінде қалыптасады 

(Садырова М.С., 2005.). 
 Кəсіби əлеуметтену процесінде адам осы кəсіби ортаға кіре-

тін басқа адамдармен міндетті түрде қоғамдық байланыстарға 
түседі.  

Қоғамдағы реформалық өзгерістер «кəсіби өсу», «кəсіби да-
му», «кəсібилену», «кəсіби қалыптасу» сияқты ұғымдарды өзек-
тендіреді. Кəсіби əлеуметтену белгілі бір еңбек мотивтері, құн-
дылықтар жəне мүдделер негізінде тұлғаның кəсіби қалыптасуы, 
дамуы жəне өсуі жүзеге асатын процесс.  

 Дін қоғам мен тұлғаның өмірінде маңызды əлеуметтендіру 
қызметін атқарады. Діни əлеуметтену тұлғаның діни түсініктер-
ді, сенімдерді жəне адамның əлеуметтік жəне рухани сапасын 
қалыптастыратын діни ілімдердегі адамгершілік, этикалық жəне 
эстетикалық мінез-құлықтың негізгі принциптерін басшылыққа 
алуы негізінде дамуын көрсететін процесс. Дін тұлғаның адам-
гершілік мінез-құлқының негізгі өлшемдерін анықтайтын қоғам-
ның маңызды мəдени потенциалы болып табылады.  

 Жас ерекшелік те тұлғаның əлеуметтенуінің сипатын жəне 
бағыттарын анықтайтын фактордың бірі.  

Түрлі жас ерекшелік топтарының əлеуметтенуі (балалардың, 
жастардың, ересектердің жəне қарттардың) төмендегідей 
ерекшеліктермен сипатталады.  

Балалар жеткілікті деңгейде тəжірибелері де жоқ, ересектерге 
тəуелді, қоғамның əлсіз деңгейде бейімделген жəне қорғалған 
топтарының қатарына жатады. Психикалық құрылымы тұрғы-
сынан толық қалыптасып үлгірмегендіктен олар түрлі əсерлерге, 
тіпті келеңсіз жағдайларға да тез ұшырап отырады. Əлеуметтік 
орта баланың дамуына жақсы əсер етіп, оның көңіл-күйінің кө-
терілуіне немесе даму процесінің тежелуіне əкелетін фактор бо-
луы да əбден мүмкін. Балалар əлеуметтенуі - бұл, негізінен ал-
ғанда оқыту мен тəрбиелеудің басты үлгісінің негізінде баланы 
ересектер əлеміне кіруге дайындайтын процесс. Осының негізін-
де əлеуметтік жетістіктер мен даму жолдарын болжау жүзеге 
асырылады.  

 Жастар əлеуметтенуі – бұл жас адамның қоғамның мəдени 
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құндылықтарын белсенді қабылдауы, əлеуметтік өмірге қатысты 
білімдер мен тəжірибелерді толықтыру процесі.  

 Ересектер əлеуметтенуі өмірлік құндылықтарды, көзқарас-
тарды қайта бағалау, тұрақты өзіндік позицияны бекіту, үлкен 
өмірлік тəжірибені жинақтау процесі. Жаңа құндылықтарды, 
көзқарастарды игеруге қатысты қайтадан əлеуметтену (ресоциа-
лизация) процесі осы кезеңге тəн. Неліктен қайтадан əлеуметте-
ну ересектер өміріндегі маңызды кезең ретінде қарастырылады? 
Өйткені жаңа құндылықтарды қабылдау жастар үшін ешқандай 
қиын емес, бұл өздігінен жүзеге асырылатын процесс сияқты, ал 
ересектер болса, жаңа құндылықтарды қабылдауға саналы тұр-
ғыдан келеді.  

Кəрілік шақта əлеуметтену процесі толық аяқталып қалмай, 
жалғаса береді, сөйтіп қарт кісілер арасында биологиялық тұр-
ғыдан ғана емес, сонымен қатар əлеуметтік тұрғыдан да бола-
тын айырмашылықтарға алып келеді. Сонымен бірге əлеуметтік 
орта (экономикалық жəне əлеуметтік институттар, отбасы, 
əлеуметтік қамсыздандыру жүйесі) уақытынан бұрын қартаюға 
алып келетін немесе қартаюды тоқтататын фактор ретінде бола 
алады. Қарт адамдар əлеуметтенуіне тəн нəрсе - бұл олардың бұ-
рын қабылданған құндылықтар мен талаптарды сақтап қалуға 
тырысуы, əлеуметтік шындықтың талаптарына сырттай ғана бе-
йімделу арқылы терең интериоризация процесін қабылдамауы. 
Субъектілердің ерекшеліктері мен маңызды сипаттамалары да 
əлеуметтену процесінің мазмұнын анықтайды. Осыған орай, 
əйелдердің, ерлердің, этностардың, азаматтардың əлеуметтену 
ерекшеліктерін қарастыруға болады.  

Əлеуметтену процесінде гендерлік қатынастар тəжірибесін 
игеру жəне оны саналы түрде түсіну деңгейі де ерекше рөл атқа-
рады.  

 Гендерлік əлеуметтену – бұл индивидтердің өз биологиялық 
жынысына сəйкес əйелдің немесе ер кісінің мəдени мінез-құлық 
үлгілерін игеру процесі (Linda L. Lindsey, Stephen Beach., 2000).  

Əйелдің немесе ер кісінің мінез-құлығын қалыптастыруда қо-
ғамда қалыптасқан мəдени стереотиптердің де маңызы айтар-
лықтай зор. 

Этномəдени жағдайлар немесе этнос та өзінің психикалық 
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күйіне қарай тұлғаның əлеуметтену процесіне əсерін тигізеді. 
Ол ғасырлар бойы табиғи, климаттық, экономикалық, əлеумет-
тік, діни жəне басқа да жағдайлардың əсерімен қалыптасқан. 
Этникалық əлеуметтену адамның бойында сол өзі өсіп, дамып 
отырған этникалық топқа тəн мінез-құлық үлгілерін, құндылық-
тар мен дүниетанымдық көзқарасты дамытатын процесс.  

 Қазіргі уақытта азаматтық құндылықтардың өзектендірілуі 
азаматтық əлеуметтену ұғымын қалыптастырды. Азаматтық 
əлеуметтену əрбір индивидтің қоғамның толыққанды мүшесі ре-
тінде өсіп жетілуіне мүмкіндік беретін белгілі бір білімдер жү-
йесін, талаптар, құндылықтар мен дəстүрлерді еңбектік, саяси 
жəне құқықтық өмір сүру сфераларынан қабылдау процесі. Аза-
маттық əлеуметтенудің мазмұны:  

1)  жас адамға бір немесе бірқатар кəсіптер бойынша білімдер 
жүйесін, еңбек дағдысын жəне тəжірибесін игеруге мүмкіндік 
беретін кəсіби əлеуметтенуден;  

2)  əрбір жас азаматтың өзінің құқықтары мен міндеттерін бі-
луіне, жастар арасында құқықтық нигилизмді жоюға қарсы ба-
ғытталған құқықтық əлеуметтенуден;  

3)  мемлекеттік жəне қоғамдық істерді басқаруда, əрбір инди-
видтің өз құқықтары мен еркіндіктерін қорғауға байланысты 
белсенділіктерін көтеруге бағытталған саяси əлеуметтенуден тұ-
рады.  

 Қазіргі уақытта əлемдік жаһандану процесі тұлғаның əлеу-
меттену жағдайларына үлкен əсерін тигізуде. Жаһандық мəселе-
лер жалпыадамзаттық сипатқа ие болып, ғаламдық масштабта 
көрінуімен, кешенділігімен жəне динамизмімен ерекшеленеді.  

Қазақстан қоғамында жаһандық процестердің əсерінен тұлға-
ның теңдестіру дағдарысымен байланысты ситуация қалыптас-
ты. Өз этносының мəдени үлгісінің жеткіліксіздігі жағдайында 
басқа мəдениеттердің құндылықтарына баса назар аударып, ин-
дивид өзіндік мəдени теңдестіруін жоғалтып алды. Өз халқының 
дəстүрлі мəдени құндылықтарын ұмытып, жасанды теңдестіру-
мен айналысып, маргиналдық күйге түсті. Сондықтан да 
Қазақстан социумының ұлттық мүддесі мен діліне сəйкес келе-
тін тұлғаның əлеуметтенуінің жаңа концепцияларын қалыптас-
тыру маңызды болып табылады. Этносаралық жəне конфессия 
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аралық келісім мен диалогты нығайту, азаматтардың бір-біріне 
деген толеранттық қарым-қатынасын қалыптастыру үшін этни-
калық қауымдастықтардың психологиясы мен ділінің ерекше-
ліктерін меңгерген жөн.  

 Қазіргі кезеңде бұқаралық ақпарат құралдары жəне компью-
тер Қазақстан қоғамының қоғамдық жəне саяси өмірінде үлкен 
рөл атқарады. Олар жаңа ақпараттық технологиялардың негізін 
қалап, адамның өмір сүруінің түрлі сфераларында қолданылып, 
өзінің тұтынушыларына үлкен мүмкіндіктер жасауда. Ақпарат-
тық-коммуникациялық технологиялар азаматтардың өсіп келе 
жатқан ақпараттық қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз етіп, 
əлемдік ақпараттық ресурстарды пайдалануға мүмкіндіктердің 
ашылуына жағдай жасап отыр. Жаңа ақпараттық технологиялар 
адамдық потенциалдың даму көрсеткіштерінің жақсаруына, мы-
салы, өмір сүрудің ұзаруы жəне шығармашылық белсенділіктің 
көтерілуіне алып келуде. 

Бұл мəселенің екінші жағы ақпараттық технологиялардың 
тұлғаның əлеуметтену процесінің құралы ретінде Қазақстанның 
барлық азаматтарына бірдей деңгейде қол жетерліктей болмауы. 
Ауылдық жерлер əлемдік ақпараттық алмасуға толығымен қаты-
са алмай отыр.  

 Жаһандану, индустриализация жəне урбандану процестері 
қазіргі адамның ойлау технологиясына жағымды ғана емес, со-
нымен бірге жағымсыз тұрғыдан да əсер етіп, тұлғаны тəрбие-
леудегі дəстүрлі, ұлттық құндылықтардың рөлінің төмендеуіне, 
қазақтардың мəдени теңдестіруінің бұзылуына алып келуде. 
Əлеуметтенудің жаңа əлеуметтік технологиялары тұлғаның 
əлеуметтенуіне жаһанданудың (компьютеризация, адамның ақ-
параттық деңгейінің көтерілуі, коммуникация құралдарының 
дамуы, көпшілік мəдениетінің əсері т.б.) жəне ұлттық-мəдени 
дамудың, дəстүрлі, ұлттық құндылықтардың тигізетін əсерін 
есепке алып отыруы тиіс.  

Ақпараттық-басқару немесе жобалау технологияларының 
əсерімен қалыптасатын қазіргі адамның ойлау технологиясы 
пайда болып отырған мəселелерді жүйелік, жаһандық, перспек-
тивалық тұрғыдан, тұтасымен көруге бағытталған. Қоғамның, 
жалпыадамзаттық құндылықтардың позициясын ескеру мұндай 



Г.О. ƏБДІКЕРОВА 

162 
 

ойлаудың бір бөлігі. Алайда, жаһандық ойлау адамның мəселе-
лерді аймақтық тұрғыдан шешуіне кедергі келтірмеуі тиіс.  
 

Тексеру сұрақтары 
 
1. Тұлғаның биопсихəлеуметтік мəні туралы не білесің?  
2. Тұлғаның əлеуметтенуінің қазіргі концепцияларының мəні неде?  
3. Тұлғаның қалыптасуында биологиялық жəне əлеуметтік факторлардың 

атқаратын рөлдері қандай? 
4.  Тұлғаның əлеуметтенуінің қандай түрлерін білесің? 
5. Жаһанданудың əлеуметтену процесіне əсері қалай көрінуде?  
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 
 1.  «Маргиналдық тұлға», оның рухани күйзелістері тақырыбына эссе жазу.  
 2.  Тест сұрақтарына жауап бер: 
1.  Мына аталған ұғымдардың қайсысы мəні жағынан əлеуметтану ғы-

лымына жақынырақ? 
 А)  адам 
 Ə)  индивид 
 Б)  тұлға  
 В)  қоғамдық қатынас 
 Г)  қоғамдық сана 
2.  Тұлғаны зерттеуде əлеуметтанулық тəсіл оның қандай белгілеріне 

басты назар аударады? 
 А)  қабілетіне 
 Ə)  еріктік сапасына 
 Б)  əлеуметтік-типтік белгілеріне  
 В)  мінез-құлқына  
 Г)  темпераментіне 
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4. Экономикалық əлеуметтану 
 
 1. Экономикалық əлеуметтанудың зерттеу пəні жəне объектісі 
 2. Экономикалық жəне мəдени факторларға қатысты К. Маркс пен 

М.Вебердің көзқарастарының ерекшелігі 
  
 1. Əлеуметтік өмірдің экономикалық жəне экономикалық 

емес аспектілерінің арасындағы қарым-қатынастарды зерттеу 
ХIX ғасыр мен ХХ ғасырдың басында көптеген əлеуметтанушы-
лардың назарын аударды. Экономикалық əлеуметтану пəнара-
лық ғылым болып есептеледі. Бұл пəн əлеуметтану мен эконо-
миканың саласы ретінде емес, осы екі пəннің теориясы мен əдіс-
терін біріктіретін жəне саясаттану, құқық, психология, антропо-
логия жəне т.б. ғылымдардың жетістіктеріне сүйенетін ғылыми 
пəн болып табылады. Бұл ғылымның зерттеу пəні қоғамның да-
муының əлеуметтік заңдылықтары жəне экономикалық шешім-
дердің тиімділігі. Қоғамда адамдардың əлеуметтік-экономика-
лық өзара əрекеттерінің нəтижесінде пайда болатын мəселелерді 
таза əлеуметтік немесе таза экономикалық мəселелерге жатқы-
зуға болмайды. Əрбір мəселенің экономикалық, психологиялық, 
адамгершіліктік, моральдық, тарихи т.б. жақтары бар.  

 Əлеуметтанулық тəсіл экономикалық құбылыстарды көпте-
ген өзгермелілер саны арқылы түсіндіруге көмектесе отырып, 
таза экономикалық тұрғыдан қарастырғанда көруге мүмкіндік 
бере алмайтын, зерттеушінің назарынан тыс қалып отыратын 
мəселелердің жаңа қырларын ашуға көмектеседі. Америкалық 
əлеуметтанушы Н.Смелзер: «экономикалық өмірдің əлеуметта-
нушысы мəдениеттің нақты элементтері арқылы, дүниетаным-
дық көзқарастың негізінде экономикалық қызметтің əрқилы түр-
лерін түсінуге мүмкіндік беріп, қандай да бір тəсілдердің көмегі-
мен экономикалық мінез-құлықтың мəдени символдардың өзге-
руіне тигізетін əсерін зерттейді» - дейді (Смелзер Н., 1990). 

 Қазақстанның экономикалық өмірінде болып жатқан көпте-
ген өзгерістер - əлеуметтік қатынастардың ерекшеліктері, əдет-
ғұрыптар мен дəстүрлердің əсерлері, ділдік факторлар, тарихи 
ерекшеліктер жəне басқа да экономикалық емес өзгермелілерге 
назар аударуды талап етеді. Өйткені олар қоғам өмірінде таза 
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экономикалық процестермен салыстырғанда маңызды рөл атқа-
рады.  

 Батыс мемлекеттерінде экономикалық əлеуметтану дербес, 
өз алдына жеке бағыт ретінде дамыған, қоғамдық ғылымдар 
жүйесінде өзіндік мəртебесі бар пəн болып табылады. Экономи-
калық əлеуметтанудың дамуы еңбек əлеуметтануы, бос уақыт 
əлеуметтануы сияқты салалық теориялардың дамуы арқылы жү-
реді.  

Экономикалық құбылыстарды тек қана экономикалық əдіс-
тердің көмегімен танып-білу, осы сөздің толық мағынасында 
тіптен мүмкін емес. Экономикалық сипаттағы сұрақтарды эко-
номикалық əдістердің көмегімен қарау барысында факторлар са-
нының жеткіліксіздігі сияқты кемшіліктермен таным процесі 
ылғи да кездесіп отырады. Тарихи өзгешелік, этнопсихология, 
белгілі бір діни бағдарлар жəне басқа да осы сияқты себептер 
белгілі бір экономикалық инфраструктураның қалыптасуына 
əсер ететіндігіне қарамастан, бұл себептер экономикалық ғы-
лымдардың назарынан тыс қалуда. Экономикалық құбылыстар-
ға кеңірек көзқарастарды қалыптастыратын, экономикалық жəне 
экономикалық емес факторлардың экономикалық өмірдегі 
құбылыстарға əсерін немесе экономикалық өмірдегі құбылыс-
тардың керісінше, оларға тигізетін əсерін қарастыратын эконо-
микалық əлеуметтану немесе экономикалық өмірдің əлеуметтануы.  

 Нейл Смелзер өзінің «Экономика ғылымы жəне экономика 
əлеуметтануы» деген еңбегінде экономикалық іс-əрекетке жəне 
экономикалық институттарға қатысты экономист пен əлеуметта-
нушының қолданатын тəсілдерін салыстыра отырып көрсетеді. 
Экономистер адамдардың өздерінің шектеулі ресурстарын та-
уарларды жəне қызметті өндіру, бөлу, айырбастау арқылы тұты-
ну мақсаты үшін қолдануларына талдау жасайды. Нақтырақ айт-
қанда, олар қоғамдағы өндірістің жалпы даму дəрежесін түсінді-
румен, мысалы: май, қант, ет өндіру т.б. айналысады. Сонымен 
қатар оларды экономикалық іс-əрекетке бөлінетін ақының, сый-
лықтың (жалақы, пайда) бөліну тəсілдері де қызықтырады. Эко-
номистерді ресурстарды ұйымдастыру жəне байлықты бөлу 
əдістері, өндіріс қызықтыратын болса, онда экономика саласын-
дағы əлеуметтанушыларды экономикалық мінез-құлықтың бас-
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қа жақтары алаңдатады. Олар экономикалық мінез-құлыққа жал-
пы əлеуметтік мінез-құлықтың нақты көрінісі ретінде қарай оты-
рып, оны əлеуметтік ұйымдар мен рөлдердің комплексі ретінде 
зерттейді. Экономистер экономикалық өзгермелілердің бір-бірі-
не тигізетін əсерін талдауға көп көңіл бөледі. Көп жағдайда олар 
өндірістің, бағаның, жалақының дəрежесіне сұраныс пен ұсы-
ныс факторларының категорияларына назар аударады. Ал, əлеу-
меттанушылар əлеуметтік жəне экономикалық өзгермелілердің 
бір-біріне тигізетін əсеріне талдау жүргізеді. Шын мəнінде, 
əлеуметтік жəне экономикалық өзгермелілердің бір-біріне тигі-
зетін əсері өте зор.  

 2. Экономикалық əлеуметтану саласының ірі зерттеушілері-
нің қатарына М.Вебер мен К.Марксті жатқызуға болады. Эконо-
мика саласын зерттеу барысында М.Вебер «əлеуметтік-экономи-
калық құбылыс» деген ұғымға тоқталады. «Біздің физикалық 
өмір сүруіміз жəне онымен тең дəрежеде біздің ең жоғарғы 
идеалды қажеттіліктеріміз барлық уақытта қажетті сыртқы құ-
ралдардың сандық жағынан шектеулігіне, сапалық жеткіліксізді-
гіне ұшырап отырады. Сондықтан мұндай қажеттіліктерді қана-
ғаттандыру үшін, жоспарлы дайындық, табиғаттың күштерімен 
күрес жəне адамдардың қоғамда бірігуі талап етіледі. Осы жағ-
дай əлеуметтік-экономикалық деген атауға ие болған, барлық 
құбылыстардың өзара байланысын көрсетеді (Вебер М., 1991). 
М.Вебер əлеуметтік-экономикалық құбылыстарды үш топқа: 

- тікелей экономикалық процестер жəне институттар; 
- экономикалық-релевантты құбылыстар;  
- экономикалық байланысты құбылыстар, - деп бөледі. 
Бірінші топтағы құбылыстар – бұлар əдетте экономикалық 

процестер, олардың мəні экономикалық жақтарында жəне олар 
экономикалық əдістердің көмегімен түсіндірілуі мүмкін. Алайда 
мұндай шектеулер шартты түрде ғана, өйткені таза түрде ғана 
көрінетін экономикалық құбылыстарды табу мүмкін емес. Олар 
əрқашанда нақты тарихи түрде барлық ғылымдарда (тарих, 
əлеуметтану т.б.) зерттеледі. 

Экономикалық релевантты – мұндай құбылыстар бізді эконо-
микалық тұрғыдан қызықтырып отырған əсерлердің таратушы-
лары. Мұндай топқа мəдениетті, білімді, тəрбиені, дінді, ғылым-
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ды, сонымен бірге, жеткілікті дəрежеде анықталуы қиын ойлау 
тəсілін, дүниені қабылдауды жəне көптеген басқа да категория-
ларды жатқызуға болады.  

Экономикалық байланысты, - деп М.Вебер өзінің ерекше 
жақтары арқылы экономикалық мотивтердің əсерін кейбір уа-
қыттарда сезініп отыратын құбылыстарды айтады.  

К.Маркс Еуропаның тарихын зерттей отырып, экономикалық 
факторлардың рөлін бірінші орынға қояды. Маркс көп жағдайда 
экономикалық емес құбылыстарды экономикалық жағдайлардан 
шығарып отырады. К. Маркске дейін қоғамның таптық құрылы-
мын, бүкіл экономикалық қатынастар жүйесіне талдау жүргізе 
отырып тереңінен негіздеуді ешкім жүзеге асырған жоқ. Капита-
листік қоғамдағы қанау механизмі жəне таптық қатынастардың 
ерекшелігі туралы толық талдауды Маркске дейін ешкім толық 
бере алмады деп есептеуге болады. Маркстің тарихты материа-
листік тұрғыдан түсінуінің мəнін көрсететін тезисінің мазмұны 
мынада: адамдар ғылыммен, саясатпен, дінмен т.б. айналыспас 
бұрын ішіп-жеуі, киінуі жəне тұратын баспанасын табуы қажет. 
Яғни материалдық игіліктерді өндірулері тиіс. Мəдениет адамн-
ың экономикалық іс-əрекетінен шығарылып, оған қызмет етеді. 
Мəдениеттің экономикаға тигізетін əсерін марксистер жоққа 
шығармайды. Алайда, бірінші орынға экономиканың əсерін қояды. 

Қарама-қарсы позицияны ұстайтын əйгілі əлеуметтанушы ға-
лымдар – М.Вебер жəне Э.Дюркгейм. Олардың көзқарасы бо-
йынша, қоғамның өмірінде мəдениет анықтаушы, негізгі рөлге 
ие болып, басқа сфераларға, бəрінен бұрын экономикағы үлкен 
əсерін тигізеді. Мұндай көзқарас марксистік емес əлеуметтану-
дағы еңбектердің барлығынан да айқын көрінеді.  

Э.Дюркгейм өзінің «Қоғамдық еңбек бөлінісі» туралы еңбе-
гінде еңбек бөлінісінің əлеуметтік ынтымақтастықты қалыптас-
тырудағы рөлі туралы атап өтеді. Басқаша айтқанда, еңбек бөлі-
нісі адамгершілік қызмет атқарады. Еңбек бөлінісінің экономи-
калық қызметі Дюркгеймше, оның моральдық қызметімен са-
лыстырғанда өте маңызды емес. Мораль, оның көзқарасы бо-
йынша, практикалық əрекет етуші күшке ие болады. Ал адамгер-
шілік негізі жоқ нəрсенің барлығы уақытша, өтпелі. Э.Дюркгеймнің 
идеясына қазіргі кезеңде назар аудару өте қажет. Өйткені көп 
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уақыт бойы ғылымда да, көпшіліктің санасында да тарихтағы 
негізгі күш экономика мен саясатта деген көзқарас қалыптасып 
келді. Соған қарамастан, əлеуметтік ғылым жəне əлеуметтік 
практика əрбір экономикалық жəне саяси институттардың белгі-
лі бір адамгершілік құндылыққа негізделетіндігін көрсетіп отыр.  

Мəдени фактордың экономиканың дамуына тигізетін əсерін 
зерттеуге М.Вебердің көптеген еңбектері арналған. Соның ішін-
де «Протестанттық этика жəне капитализмнің рухы» деген еңбе-
гін ерекше атап өткен жөн. М.Вебер керісінше, экономиканың 
мəдениетке де тигізетін əсерінің ерекшелігін жоққа шығармай-
ды. Жеке адам М.Вебердің əлеуметтануында əлеуметтік əрекет-
тің субъектісі болып табылады. Вебер стратификацияның эконо-
микалық аспектілерімен қатар билік жəне артықшылық аспекті-
лерін бөліп көрсетеді. Меншік, билік, артықшылық оның көзқа-
расы бойынша, қоғамның бөлінуінің негізі болып табылатын 
факторлар. М.Вебер Маркстің əлеуметтік жүйедегі бүкіл өмір 
сүру жағдайларын экономикалық факторларға жатқызуына қар-
сы шықты. Вебердің əдіснамасы бойынша, құбылыстар өздігі-
нен экономикалық жəне экономикалық емес бола алмайды. Жа-
ңа экономика экономикалық факторлардан да, əлеуметтік фак-
торлардан да тыс қалыптаса алмайды. Тіпті, адамгершілік мəсе-
лелері де экономикалық принциптермен тығыз байланысты.  
 

Тексеру сұрақтары 
 

1.  Қазіргі кезеңде экономикалық əлеуметтанудың өзекті мəселелерінің қа-
тарына қандай мəселелерді жатқызуға болады? 

 2.  Экономика саласының əлеуметтанушысы мен экономистің экономика 
саласын зерттеудегі іс-əрекетінің басты ерекшеліктері қандай? 

 
Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 

 
 1.  М.Вебердің «Протестанттық этика жəне каптализмнің рухы», 

Э.Дюркгеймнің «Қоғамдық еңбек бөлінісі» еңбегін оқып талқылау.  
Қараңыз: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. - М.: Наука, 

1991; Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990.  
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5. Əлеуметтік даулар:  
шығу жолдары жəне оны шешу мəселелері 

 
1. Əлеуметтік дау ұғымы 
2. Əлеуметтік даулар өзара əрекеттің түрі ретінде  
3. Əлеуметтік даулардың түрлері 
  
 1. Қоғамның əлеуметтік жағынан əртүрлілігі пайда, билік, 

мəртебе дəрежесіндегі айырмашылықтар жанжалдарға алып ке-
леді. Дау-жанжалдар қоғамдық өмірдің ажырамастай бір бөлігі 
болып табылады. Біздің елімізде əлеуметтік дауларды үлкен 
əлеуметтік топтардың мүдделерінің объективті қайшылықтары 
арқылы түсіндіру дəстүрі қалыптасты. Алайда, əлеуметтік топ-
тардың объективті қарама-қайшылықтарын даулармен теңдесті-
ріп қарауға болмайды.  

 Дау барлық уақытта қандай да бір əлеуметтік топтың мүшесі 
ретінде адамдардың өздерінің мүдделерінің қарама-қайшылық-
тығын субъективті түрде сезінуімен байланысты. Шиленіскен 
қарама-қайшылықтар ашық жəне жабық түрдегі дауларға алып 
келеді. Мұндай даулар адамдардың мүдделерінің, мақсаттары-
ның сиымсыздығы ретінде көрінеді. Қарама-қайшылықтар өмір-
дің бүкіл салаларын: əлеуметтік-экономикалық, саяси, рухани 
жақтарын қамтиды. Осы айтылған қарама-қайшылықтардың бір 
уақытта шиеленісуі қоғамды дағдарыстарға алып келеді. Қоғам-
дағы дағдарыс - саясат, экономика, мəдениет саласындағы бақы-
лау механизмінің бұзылуының, түрлі əлеуметтік топтардың өмір 
сүру мазмұнының тереңінен өзгеруінің нəтижесі. Ағылшын 
əлеуметтанушысы Э.Гидденстің көзқарасы бойынша: «Дау бел-
гілі бір іс-əрекетпен айналысушы адамдар мен топтардың ара-
сындағы шын күрес жəне де ол бұл күрестің шығу негізіне екі 
жақтың да қолданып отырған тəсілдері мен құралдарына бағы-
нышты емес». Дау - күнделікті өмірдегі құбылыс. Əрбір қоғам, 
əрбір əлеуметтік топ, əлеуметтік қауымдастық қандай да дəре-
жеде дауға килігеді. Бұл құбылыстың кеңінен таралуы жəне қо-
ғам тарапынан, ғалымдар тарапынан шұғыл көңіл аударылуы 
əлеуметтанулық білімнің арнайы саласы – қақтығыстанудың 
пайда болуына алып келді. Қақтығыстануда көптеген сұрақтар 
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орын алып отыр. Соның ең негізгісі: қоғам дауларсыз өмір сүре 
ала ма? 

 Дау жеке адамдардың бойында, топтарда жағымсыз мінез-
құлықтың қалыптасуының, қоғамдағы дағдарыстардың көрінісі 
ме, əлде адамдар арасындағы əлеуметтік қарым-қатынастардың 
қажетті түрі ме?  

 Марксистік жəне жаңа марксистік бағыттағы əлеуметтану-
шылардың көзқарасы бойынша даулар қоғамда уақытша ғана 
болуы керек. Сонымен қатар дауларды шешудің тиімді əдістерін 
тауып, қоғамдық дамудың əлеуметтік дауларсыз дəрежесіне же-
ту қажет. Марксистік емес көзқарастағы əлеуметтанушылардың 
көпшілігі қоғам дауларсыз өмір сүре алмайды, - деген көзқарас-
ты жақтайды. Олардың ойларынша, даулар қоғамдық дамудың 
негізгі қозғаушы күші, болмыстың ажырамас бір бөлігі. Мұндай 
көз қарастар неміс əлеуметтанушылары Г.Зиммель, Р.Дарендорф 
жəне американдық əлеуметтанушы Л.Козердің еңбектерінде 
анық бейнеленген. Зиммельдің дау туралы теориясының түсінді-
руі бойынша, дау-жанжал қоғамдағы келіспеушіліктің бір түрі 
болып есептелгенімен қарама-қарсы тұрған жақтарды біріктіру-
ші, қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға əсер етуші күш болып са-
налады. Л.Козер өзінің «Əлеуметтік даулардың қызметі» деген 
еңбегінде даулардың жағымсыз ғана емес, сонымен қатар жа-
ғымды да қызмет атқаратындығын атап көрсетеді. Қақтығыс-
танудың негізгі мəселелерінің бірі – əлеуметтік даулардың таби-
ғаты жəне оған қатысушылар туралы сұрақ. Бұл жерде де əртүр-
лі көзқарастар орын алып отыр. Марксистік көзқарастар бойын-
ша, қарама-қайшылықтар əлеуметтік өзгерістердің басты қозғау-
шы күші болып есептеледі. Таптық, антагонистік формациялар-
дың əлеуметтік-экономикалық жəне саяси сфераларында таптық 
күрес түрінде жүзеге асырылады. Таптар марксистік ілімде – 
экономикалық шындық. Таптардың негізін қалаушы меншік қа-
тынастары. Сондықтан да марксистердің көзқарастары бойын-
ша, əлеуметтік даулардың негізінде меншік қатынастары үшін 
күрес мəселесі жатады. Марксистік əдебиеттерде экономикалық 
мүдделердің қарама-қайшылығының негізінде пайда болатын 
күрестердің екі түрі атап көрсетіледі. Біріншісі, материалдық 
өнімдерді бөлу принциптерін өзгертуге негізделген күрес. Екін-
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шісі, қалыптасқан қоғамдық жүйедегі бөлудің өлшемдерін өз-
гертуге бағытталған күрес. 

 Біріншісі, əлеуметтік тəртіптердің негізін қайта құруды та-
лап етіп, əлеуметтік революциялар арқылы ғана шешіледі. Екін-
шісі, қоғамдық қатынастарды жетілдірудің реформалық жолы. 

 Бірінші орынға əлеуметтік даулардың экономикалық фактор-
ларын жылжыта отырып, марксистік əлеуметтану саяси фактор-
ларды олардың салдары, - деп қарайды.  

 Қазіргі əлеуметтік қақтығыстанудың негізін салушылардың 
бірі неміс əлеуметтанушысы Р.Дарендорф əлеуметтік даулардың 
негізіне саяси факторларды, атап айтқанда билік үшін күрес, 
мəртебе, бедел т.б. қояды. Оның көзқарасы бойынша, басқару-
шылар мен бағынушылар бар əрбір топта, əрбір қауымдастықта 
жанжал болып отырады. Дарендорфтың жəне оның көзқарасын 
жақтаушылардың түсіндіруі бойынша ерекше көрінуге ұмтылу 
даулардың негізгі себебі болып табылады. Өйткені адам баласы 
табиғатынан əлеуметтік даралану, ерекше көріну иерархиясын 
қалыптастыруға жəне топтарда, көпшіліктерде басты позицияға 
ие болу үшін күрес жүргізуге бейім болады. Кейбір жағдайларда 
əлеуметтік даралану, мəртебеге жету мақсаты дауға əкелуі мүмкін.  

 Əлеуметтік дау – бұл əрқашанда əлеуметтік теңсіздіктің нə-
тижесі. Əлеуметтік көзқарастардың, бағыттардың теңсіздігі – 
жеке адамдардың, əлеуметтік топтардың даму ресурстарына əр-
түрлі, яғни бірдей емес дəрежеде иелік ету мүмкіндіктерін білді-
реді. Американдық əлеуметтанушы П.Сорокин даудың адамдар-
дың қажеттіліктерін қанағаттандыруына байланыстылығы мəсе-
лесіне назар аударды. Оның көзқарасы бойынша, даулардың не-
гізі адамдардың басты қажеттіліктерінің (тамақ, киім, баспана, 
шығармашылық т.б.) дұрыс қанағаттандырылмай, басып таста-
луында жатыр. Сонымен қатар, ол тек қажеттіліктер ғана емес, 
оларды қанағаттандыруға бағытталған тəсілдер, құралдар да ма-
ңызды, - деп атап көрсетті. Яғни, бұл қоғамның əлеуметтік тұр-
ғыдан ұйымдастырылуына байланысты. Осыған сəйкес тек тең-
дік жəне теңсіздік туралы ғана емес ( өмір сүру дəрежесіндегі), 
сонымен қатар түрлі əлеуметтік топтардың өмірлік мүмкіндікте-
рін салыстыра қарау туралы сұрақ қойылады. Əлеуметтік дау-
лардың негізгі субъектілері – ірі əлеуметтік топтар. Бұл əлеумет-
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тік топтардың қажеттіліктері, мақсат, мүдделері тек қана билікті 
қолдану арқылы жүзеге асатын болғандықтан дауларға мемле-
кеттік аппарат, партия, парламенттік фракциялар сияқты саяси 
ұйымдар тікелей қатыстырылады. Жалпы алғанда, əлеуметтік 
дау əдетте үлкен əлеуметтік топтардың даулары түрінде емес 
(көпшілік халық көшеге тек қана жағдай өте қатты қиындаған 
уақытта шығады), жеке тұлғалардың арасындағы даулар түрінде 
көрінеді. Сонымен қатар, əлеуметтік дау – бұл жеке мүдделердің 
емес қоғамдық, топтық мүдделердің қарсы тұруынан пайда бо-
латын күрес. Қазіргі уақытта қақтығыстануда дауға қатысушы-
лардың «күшіне» көп көңіл бөлінеді. Күш – мақсатты жүзеге 
асыру үшін өте қажет. Оның негізгі компоненттеріне: 

- дене күші, сонымен қатар қолданылатын техникалық құрал-
дар; 

- күштің ақпараттық-мəдени түрін қолдану (қарсы топты қа-
ралайтын ақпараттарды қолдану, құжаттарды талдау, экспертиза 
материалдарын пайдалану); 

- қоғамда танымал көрсеткіштерге жеткен əлеуметтік мəрте-
бесі (пайда, билік дəрежесі, артықшылық); 

- қажетті ресурстар (ақша, территория, жақтастарының саны, 
уақыт өлшемі) жатады. 

2. Қоғамдық ғылымдарда өзара əрекеттердің барлық мүмкін 
болатын түрлерін кооперация жəне бəсекелестік сияқты екі түр-
ге дихотомиялық бөлу кеңінен таралған. Кооперация мен бəсе-
келестіктен басқа келісім мен жанжал, бейімделу мен оппози-
ция, ассоциация мен диссоциация сияқты түрлер туралы да ай-
туға болады.  

Кооперация қатысушылардың барлығының іс-əрекеттерін үй-
лестіруге мүмкіндік береді. Бəсекелестіктің ең ашық түрі – жан-
жал. Жанжалдар деструктивті (жағымсыз) жəне нəтижелі (пай-
далы) болып келеді. Деструктивті жанжал əдетте, жағымсыз сал-
дарларға, келеңсіз жағдайларға алып келеді. Нəтижелі жанжал-
дар орын алып отырған мəселелерді шешуге бағытталады.  

Чикаголық əлеуметтік-экономикалық мектептің негізін салу-
шы Р.Э. Парк əлеуметтік жанжалды жарыс, бейімделу, ассими-
ляция жəне жанжал сияқты төрт түрлі өзара əрекеттің элементі 
ретінде қарастырады. Парктің көзқарасы бойынша, жарыс түрін-
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дегі өзара əрекет жанжалға тек қана субъектілер арасында қа-
лыптасып отырған жағдай олар арқылы басқа жолмен шешіл-
мейтіндей болып есептелінсе, өмірлеріне қауіп төндіретіндей 
болса ғана жанжалға айналады. Сонымен бірге Р.Парк жанжал-
дасу процесі барысында субъектілердің бірін-бірі толығымен тү-
сініп, осының негізінде оларды қарама-қарсы тұруға итермеле-
ген қарама-қайшылықтардың жойылып, ары қарай тығыз байла-
ныстар мен түрлі өзара келісімдердің орнауына алып келетінді-
гін де айтады. 

Əлеуметтік өзара байланыстардың маңызды элементі дау-
жанжал, - деп есептеген зерттеушілердің қатарына Л. Гумплович, 
Л.Ф. Уорд, Дж. Бернард, К. Маркс т.б. жатқызуға болады.  

Бір жағынан, өзара əрекеттестіктің негізінде адамдарды бірік-
тіретін интеграция процесі жүзеге асады; ал екінші жағынан өза-
ра əрекеттесу дезинтеграцияға (ұйымсыздыққа), қоғамның əлеу-
меттік құрылымының жіктелуіне де алып келеді. Дезинтеграция 
адамның əлеуметтік мінез-құлқының берілген əлеуметтік орта-
ның құндылықтары мен нормаларынан ауытқуына себепші бо-
лады. Өз кезегінде əлеуметтік өзара əрекеттестіктегі дезинтегра-
ция процесі адамның өзінің немесе оның əлеуметтік ортасының 
өзгеріске ұшыраған мүдделерімен жəне қажеттіліктерімен бай-
ланысты.  

Əлеуметтік даулар индивидтердің, топтардың, қауымдастық-
тардың өзара əлеуметтік əрекеттесулерінің басты атрибуты бо-
лып табылады. Даулардың барлық түрлері тұлғаның қалапта-
суында жағымды бола бермейді. Кей жағдайда дауласу тəрбие-
нің жетіспеуінен де болуы мүмкін. Əлеуметтік психологтар 
А.Бандура мен Р.Уолтерстің зерттеулерінде ата-аналардың жа-
залауы мен балалардың агрессиясы арасында байланыс бар 
екендігі анықталып, ата-аналары тəрбиенің қатал əдістерін қол-
данған балалардың сыртқы ортада өз құрбыларымен, үлкендер-
мен қарым-қатынаста агрессивті мінез-құлық көрсеткендерімен, 
өз ата-аналарына қатысты мұндай тікелей агрессияны аз байқа-
татындықтарын айқындады (Майерс Д., 1997.). 

Даулар əлеуметтік өзара байланыстардың маңызды элементі, 
тіпті, түрі ретінде болғандықтан, əлеуметтік өзара əрекеттестік 
 



ƏЛЕУМЕТТАНУ 

173 
 

тің бірлесу жəне бəсекелесу (ассоциация - диссоциация) сияқты 
екі негізгі типін қарастыруға болады. 

 Бірлесу өзара əрекеттесудің түрі ретінде адамдар арасында-
ғы нақты өзара қарым-қатынастардың көптеген түрлерінде, дос-
тықта, ынтымақтастықта байқалады. Ол адамдардың бірі-біріне 
өзара көмек көрсетуі, өзара қолдаулары, махаббаты ретінде 
көріне отырып, олардың ұйымдарға, топтарға бірігуіне алып ке-
леді.  

Бəсекелесу өзара байланыстың түрі ретінде екі жақтың жал-
пы бір бөлінбейтін объектіге қатысты талас тудыру қатынасын 
бейнелейді. Мұндай объект ретінде не болса сол болуы ( билік, 
қызмет, сайлаушылардың дауысы, меншік) мүмкін. Егер бірлесу 
өзара қолдауға, бір-бірінің мүддесін ескеруге, осының негізінде 
қарым-қатынасты нығайтуға жол ашатын болса, бəсекелесу бір-
бірінен озуға, тек қана өз мүддесін ойлауға, қарсы жақтың пікі-
рімен санаспауға, керек болған жағдайда намысын таптауға, 
құртып жіберуге де дайын болуға негізделеді. Бəсекелесудің жа-
рысу (конкуренция) немесе жанжалдасу (сonflict) сияқты түрлері бар.  

Жарысу белгілі бір ресурстарға билік жүргізуге, артықшы-
лыққа ие болуға қатысты күш көрсетпейтін жанжал болып табы-
лады. Нарық реттелетін де, реттеуге келмейтін де жарыстың бо-
латындығын көрсетеді.  

Даудың орын алуы өте қатал, агрессивті əрекеттердің болуы-
на, қажет болған жағдайда бəсекелес адамды күш қолдану ар-
қылы құртып жіберуге де алып келеді.  

 Дау – бұл бəсекелестердің тікелей қақтығысы. Жарыстан 
ерекше дауға тəн нəрсе, бұл бəсекелесті, даудың себебін жəне 
қайтадан болатын əрекетті, шабуылды күту.  

Бəсекелесу де, бірлесу де, негізінен алғанда, танымдық про-
цестермен сипатталады. Мұнда тұлға ситуацияны өзінше қабыл-
дап, оған өздігінше баға береді. 

 Егер əлеуметтік даулар - қоғамдық қатынастардың басты 
атрибуты болса, онда олардың туу себебі неде?  

Біріншіден, əлеуметтік даулардың дамуына қоғамдық қаты-
настардың жетілмегендігі: қоғамның əлеуметтік тұрғыдан бір-
текті болмауы, табыс, билік, артықшылық, білім алуға мүмкін 
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дік деңгейлерінің əртүрлілігі, діни айырмашылықтар да жəне 
басқа да көптеген факторлар əсер етеді. 

Екіншіден, əлеуметтік даулар əлеуметтік-психологиялық ал-
ғы шарттармен, тұлғаның өзінің əлеуметтік мəселесін қабылда-
уымен, оны өздігінше шешуге мүмкіндігінің орын алуымен си-
патталады. Көп жағдайда адамның мінез-құлқы оның тұлға ре-
тіндегі əлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерімен, атап айт-
қанда, темпераментімен, эмоционалдық сипаттамаларымен, ақы-
лымен, жалпы мəдениетімен байланысты. 

Қазіргі уақытта өзара əрекеттесудің бəсекелесу түрінен ын-
тымақтастыққа негізделген бірлесу түріне көшу қажеттілігі 
туындап отыр. Бəсекелесу өзара əрекеттесудің түрі ретінде 
адамдар арасындағы қарым-қатынастардың дұрыс қалыптасуы-
на кедергі келтіріп, оларды тыныштықтан айырады. Тек қана 
ынтымақтастыққа негізделген өзара байланыстар этикаға негіз-
делген қарым-қатынастарға алып келеді.  

 3. Егер де даулардың негізгі түрлерін қарастырмаған жағдай-
да, онда оларды талдау толық болмас еді. Қазіргі уақытта өмір-
дің əрбір саласы əлеуметтік даулардың өзіндік ерекше түрлерін 
тудырып отыр. Даулардың саяси, ұлттық-этникалық, экономика-
лық, мəдени жəне т.б. түрлері бар. 

 Саяси дау – билікті бөлісу, бедел, ерекшелену үшін жүргізі-
летін күрес. Мұндай дау жасырын жəне ашық түрде жүзеге аса-
ды. Саяси даулар барлық қоғамдарда кездеседі. Сонымен қатар 
саяси түрге ие болатын əрбір дау өз мəні жағынан əлеуметтік бо-
лып келеді. Билік үшін жүргізілетін саяси даулар, сонымен қа-
тар индивидтердің əлеуметтік көңіл-күйімен, қоғамдағы жағдай-
ға көңілінің толмауымен, өзгерістерге ұмтылуымен байланысты 
болатын микродеңгейдегі саяси дау-жанжалдар көп орын алады. 
Ал макродеңгейде мемлекет ішіндегі саяси құрылымдардың өза-
ра байланысының ерекшеліктерімен немесе мемлекеттер ара-
сындағы қарым-қатынастармен байланысты саяси даулар да бо-
лып отырады. Саяси күрестің мазмұнының ажырамас элементі 
ретінде саяси даулар жағымды немесе жағымсыз рөл атқаруы 
мүмкін. Қоғам саяси даулардың белгілі бір қажетті жағдайларда 
ғана болып отыруын қалайды. Мұндай жағдайда олар жүйенің 
өмір сүруіне қауіп келтірмей, маңызды жүйелік құндылықтар-
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дың сақталуына, топтық мүдделердің жалпы ұлттық мүдделерге 
нұқсан келтірмеуіне мүмкіндік береді.  

Аймақтық əлеуметтік даулар (көтеріліс, ұлтаралық қақ-
тығыстар, азаматтық бағынбау, бойкот т.б.) қоғамда қалып-
тасқан ситуацияға, биліктің жүргізіп отырған саясатына, халық-
тың түрлі топтарының өздерінің əлеуметтік жағдайларына қана-
ғаттану дəрежесіне, олардың өз қажеттіліктерін жүзеге асыра 
алу мүмкіндіктеріне тікелей байланысты.  

Ұлттық-этникалық даулар – ұлттық жəне этникалық топ-
тардың құқықтары мен мүдделері үшін жүргізілетін күрес. Көбі-
несе, бұл мəртебелік жəне территориялық талаптармен байла-
нысты келеді. 

 Жалған даулар - шын мүдделерді сезіну арқылы мақсатқа 
жету үшін күшті жұмылдыруға бағытталатын ақиқат дау-жан-
жалдардан ерекше ситуацияны дұрыс бағаламаудан, оны əсіре-
леп қиындатып жіберуден жəне шешуге радикалды тəсілдерді, 
əдетте күшті қолданудан көрінеді.  

 Дауларға тікелей əсер ететін факторлармен қатар олардың 
пісіп-жетілуіне қосымша əсер ететін факторлар мен жағдайлар 
да бар. Қоғамдағы жүйелік дағдарыстар кезеңінде мұндай фак-
торлардың қатарына халықтың өмір сүру жағдайларының тө-
мендеуін, болашаққа деген сенімнің жоғалуын айтуға болады. 
Олар қоғамда дау-жанжалдардың шығуына, əлеуметтік қарама-
қайшылықтардың күшеюіне алып келетін алғышарттар болып 
табылады.  

 Дау-жанжалдық ситуациялардың пайда болуына жəне олар-
дың дауларға ұласуына алып келетін тікелей əсер етуші фактор-
ларға демографиялықтан бастап, рухани-адамгершілікке байла-
нысты түрлі себептер жатқызылады. Олардың əрқайсысының 
əсері толық есепке алынуы тиіс. Өзінің өмір сүру жағдайларын 
жақсартуға, мəртебесін көтеруге деген ұмтылыс – дау-жанжал-
дық мінез-құлықтың маңызды алғышарты. Өйткені өз өміріне 
көңілі толатын адам мұндай қақтығыстарға бара бермейді. Егер 
де адам алдына қойған мақсатына жету үшін жанжалды қарама-
қайшылықты жеңудің ыңғайлы тəсілі ретінде қарастырмаса, 
онда оның өз өміріне көңілі толмаушылығы тікелей қақтығыс-
тық жағдайға əкелмейді.  
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 Дау-жанжалдық ситуацияларды зерттеуде қоғамдағы əлеу-
меттік-психологиялық климаттың алатын орны ерекше. Көпші-
лік (топтық) санада қандай да бір əлеуметтік эмоциялардың 
орын алуы əрқашанда зерттеушілердің назарында болуы тиіс. 
Мысалы, көпшілік сананың агрессиясын жанжалдың шығуының 
алғышарты ретінде есепке алған жөн. Көптеген зерттеушілердің 
көзқарасы бойынша, болашақты қорқынышпен күту агрессия-
ның қалыптасуына маңызды дəрежеде əсер етуі мүмкін. Бола-
шақты қорқынышпен күту қорқыныштың өзі емес, алайда, бұл 
бірінші кезекте, ситуацияның анық еместігінен туындайды. Яғ-
ни, адамдар өздерінің нені күтіп тұрғанын білмей қиналады.  

 
 

Тексеру сұрақтары 
 
1. Қоғам дауларсыз өмір сүре ала ма? 
2. Р. Дарендорфтың дау-жанжалға қатысты көзқарасындағы маңызды 

идеялар қандай? 
3.  Л.Козер өзінің «Əлеуметтік даулардың қызметі» деген еңбегінде қо-

ғамдағы дау-жанжалдардың қандай қызмет атқаратындығына басты назар ау-
дарады?  

4.  Əлеуметтік даулардың қандай түрлері бар? Олардың қалыптасу жағ-
дайларына қандай факторлар əсер етеді?  
 
 

Өзіндік жұмысқа тапсырмалар 
 
 1.  Отбасындағы дау-жанжалдардың сипаты, шығу жағдайлары,себептері, 

оны шешу жолдары туралы жазбаша жұмыс.  
 2.  Тест сұрақтарына жауап бер: 
1.  Əлеуметтік дау ұғымының анықтамасы 
A)  жеке субъектілердің өзара келіспеушілігі 
Ə)  субъектілердің немесе оппоненттердің қарама-қарсы мақсаттарының, 

бағыттарының, көзқарастарының қақтығысы 
Б)  жеке адамдардың бойында жағымсыз мінез-құлықтардың қалыптасуы 
В)  қоғамда қалыптасқан əлеуметтік нормалардан ауытқу 
Г)  қоғамдық жəне жеке мүдделердің қақтығысы 
2.  Даулы жақтарды тікелей əрекет жасауға итермелейтін жағдайдың, 

сыртқы оқиғаның болуы 
A)  инцидент 
Ə)  ситуация 
Б)  əлеуметтік іс-əрекет 
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В)  қарама-қайшылық 
Г)  көпшілік қозғалыс 
3.  Ұлттық-этникалық даулардың негізгі мəселелері 
A)  декларациялар қабылдау 
Ə)  мемлекеттік меншікті əлеуметтік топтар арасында бөлу 
Б)  мəртебелік жəне территориялық талаптармен байланысты даулар 
В)  билікті бөлісу, беделге ие болу үшін болатын даулар 
Г)  экономиканы құрылымдық жағынан қайта құру 
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Дербес мобильділік 
 
Əзірге біз теңсіздіктің түрлі аспектілерін жəне оның адамдар-

дың өміріне əсерін қарастырдық. Бұл бөлімде біз индивидтің 
стратификация жүйесінде орнының өзгергендігін көрсететін 
дербес мобильділікті қарастырамыз. Мұндай өзгерістер үш не-
гізгі фактор: 1) тігінен немесе көлденеңінен болатын мобильді-
лік; 2) əлеуметтік құрылымның қайта ұйымдастырылуы немесе 
3) стратификацияның жаңа жүйесін енгізу арқылы жүзеге асуы 
мүмкін. 

 
1. Тігінен немесе көлденеңінен болатын мобильділік 
 
 Тігінен болатын мобильділік индивидтің əлеуметтік мəрте-

бесінің көтерілгендігін немесе төмендегендігін сипаттайды. 
Адамның жоғары таптар қатарына өтуі көтерілмелі əлеуметтік 
мобильділік, - деп аталады. Ал, керісінше болатын мобильділік 
төмендемелі əлеуметтік мобильділік болады. Егер жас қыз ең 
алдымен, төмен ақы төленетін хатшы қызметін атқарып, бертін 
келе компанияда жоғары орынға қол жеткізсе бұл көтерілмелі 
мобильділік болып табылады. 
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Көлденеңінен болатын мобильділік - индивидтің əлеуметтік 
жағдайының көтерілуіне немесе төмендеуіне алып келмейтін өз-
герістермен байланысты. Жылжымайтын мүлікті сатумен айна-
лысатын жігіт өзінің жұмыс орнын өзгертіп, сақтандыру полисі-
нің қызметіне ауысса оның əлеуметтік мəртебесі өзгеріссіз қалады.  

 
2. Əлеуметтік құрылымның қайта ұйымдастырылуы 

(реорганизация) 
 

Қоғамның құрылымының өзгеруі мобильділіктің дамуына 
жаңа мүмкіндіктер жасайды. Мысалы, қазіргі уақытта электрон-
дық өнеркəсіпте жоғары төлемді программистер мен техниктер-
ге сұраныс өте жоғары. Индустриалдық қоғамда қызмет көрсету 
сферасының мамандарына сұраныс артып, зауыттарда, ауыл ша-
руашылығында дене еңбегімен айналысатын жұмысшылардың 
санының азаюы байқалады. Қызмет көрсету сферасында еңбек-
ақы мен мəртебе жоғары, сондықтан да дене еңбегімен айналы-
сып жүрген адамдардың қызмет көрсету сферасына ауысуы кө-
терілмелі əлеуметтік мобильділікпен байланысты.  

 
3. Стратификацияның жаңа жүйесі. 

 
Стратификация жүйесінің құрылымы өзгеруі мүмкін. 

Француз жəне орыс революциясы кезеңінде аристократия толы-
ғымен жойылып, өзінің артықшылықтары мен биліктерінен ай-
рылды; көптеген адамдар өлтірілді немесе қашып кетуге мəжбүр 
болды. Алайда, стратификация жүйесінің революциялар арқылы 
тез жəне толық түрде драмалық өзгеруіне қажеттілік жоқ. Ол 
ұзақ уақыттар бойы да өзгере алады. Дəл осындай жолмен қазір-
гі қалалық өнеркəсіптік қоғам ортағасырлық Еуропадағы феода-
лизмді ауыстырды. 
Мобильділікті зерттеу. Социологтар əлеуметтік мобильді-

лікті кеңінен зерттеді. Зерттеу бағыттарының бірі - түрлі қоғам-
дардағы көтерілмелі мобильділіктің коэффициенттерінің түрлі-
лігін анықтау. Липсет пен Бендикс (1959) батыстың өнеркəсіптік 
қоғамдарында əлеуметтік мобильділік коэффициенттерінің бір-
дей екендігін анықтады. Бұл Америка Құрама Штаттарының 
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басқа батыс мемлекеттерімен салыстырғанда «ашықтығы» тура-
лы қалыптасқан пікірлерге қарама-қарсы келуі ықтимал; Алай-
да, Липсет пен Бендикс саудагершілікпен байланысты маман-
дықтардан интеллектуалдық деңгейі жоғары мамандықтарға өту 
ерекшелігін ескермей, тек қана дене еңбегінен ой еңбегіне өтуді 
зерттеді. Күрделірек ақпараттарға негізделген басқа да зерттеу-
лердің нəтижелері өнеркəсіптік қоғамдар арасындағы үлкен 
айырмашылықтардың бар екендігін көрсетті. Мəселе адамдар-
дың бір мəртебеден екіншісіне жеңіл түрде өтуіне қатысты. Блау 
мен Дункан (1967) алғашында жұмысшы мамандықтарынан ме-
кеме қызметкерлері мамандықтарына өту мобильділігінің коэф-
фициенті дамыған мемлекеттерде ұқсас деген шешімге келді. 
Алайда, екі негізгі кəсіби деңгейді тар категорияларға бөлген уа-
қытта айырмашылықтар анық байқалды. Америка Құрама Штат-
тарында жұмысшы табынан жоғары қызметтерге өту мобильді-
лігінің коэффициенті басқа елдермен салыстырғанда, жоғары. 
Блау мен Дункан бұл жағдайдың көпшілік білімнің жалпыға қол 
жетерлік деңгейде болуының жəне əлеуметтік таптардың ресми 
жоқтығының нəтижесі деген шешімге келді. Басқа да зерттеу-
лердің негізінде Трейман жəне Террель (1965) интергенерация-
лық мобильділік коэффициентінің (кəсіби мəртебенің ата-ана-
лардан балаларға өтудегі ауысымдылығы) Ұлыбританиямен са-
лыстырғанда Америка Құрама Штаттарында жоғары болуының 
ықтималдығын анықтады. Бұл адамдардың туа қалыптасқан тап-
қа жатуының тұрақтылығымен жəне басқа тапқа өтуге деген мо-
тивтердің жоқтығымен сипатталатын британдық «таптық мəде-
ниеттің» ерекшелігімен түсіндірілуі мүмкін. 
Мəртебені қалыптастырудың мəнін зерттеу. Соңғы уақыт-

та интергенерациялық мобильділікті зерттеу мəртебені қалып-
тастырудың ерекшеліктерін зерттеуге орын берді. Бұл адамдар-
дың өмір сүруі барысында қалыптасқан мобильділікті талдау-
мен байланысты. Содан соң олардың қазіргі мəртебесіне əсер 
ететін факторларды анықтау мақсатында мобильділікке қатысты 
алынған мəліметтер «керісінше тəртіппен саналады». Осылай-
ша, ғалымдар 1967 жылы 20000 ер кісімен жүргізілген зерттеу-
дің нəтижелерін талдаудың негізінде (осыған ұқсас зерттеулер-
дің  көпшілігі  ер  кісілермен жүргізілді)  адамның  мəртебесіне 
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Жыныс пен нəсілдің кəсіби мəртебеге əсері, 1984 ж. 
 

Кəсіптер Ақ 
түстілер 
жəне 

басқалар 

Қаралар Испан 
тілділер 

Ерлер Əйелдер 

1 2 3 4 5 6 
Басқарушы 
жəне жоғары 
квалификация-
лы мамандар 

91,2% 5,7% 3,1% 58,4
% 

41,6
% 

Техникалық 
профильдегі 
мамандар, 

сауда-саттық 
жəне 

əкімгершілік 
қызметкерлер 

87,0 8,0 5,0 35,6 64,4 

Қызмет 
көрсету 

сферасының 
мамандары 

74,5 17,5 8.0 39,2 60,8 

Нақты 
приборларды 

өндіру 
жүйесінің 
жұмысшы-

лары, 
қолөнершілер, 
ремонтпен 
айналысушы 
мамандар 

85,6 7,2 7,2 91,5 8,5 

Операторлар, 
құрастырушы-
лар, түрлі 

жұмысшылар 

76,2 14,3 9,5 74,0 26,0 

Жер өңдеу, 
орман 

шаруашылығы 
жəне балық 

аулау 
саласының 
мамандары 

82.1 7,7 10,2 84,4 15,6 
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əсер ететін маңызды факторлардың қатарына оның əлеуметтік 
жəне экономикалық жағдайы, нəсілі, білімі, ата-анасының қыз-
меті, жынысы, отбасының көлемі, тұрғылықты орны (1 кестені 
қараңыз) жататындығын анықтады. Блау мен Дункан тіпті, туған 
жері мен алған білімінің бірдей деңгейде болғандығына қара-
мастан қара нəсілділердің қол жеткізген мəртебесі ақ нəсілділер-
мен салыстырғанда төмен екендігін анықтады. Алайда, осындай 
пікірлерді елемеген Федерман мен Хаузер (1978) өткенмен са-
лыстырғанда қара нəсілділердің 1962 жылдан 1973 жылдар ара-
лығында жоғары мобильділікке қол жеткізуге өте жақсы мүм-
кіндіктер алғандығын айтады. 

Дерек көзі: АҚШ 1986 ж. тіркеу бюросы. Ақпарат 1986 
жылы алынған. 
 

Əдістер мен өлшеу 
 

 Төмендемелі мобильділік жəне өз жанын өзі қию 
Америкада өз жанын өзі қиюшының жалпыға ортақ стереоти-

пі қалыптасты. Əдетте, ол Уолл-Стритте терезедегі карнизде тұ-
рып асылып қалған, өзінің барлық жай-күйін жоғалтқан кəсіпкер 
ретіне қарастырылады. Эмиль Дюркгеймнің көзқарасы бойын-
ша, өз жанын өзі қию деңгейінің көтерілуі күтпеген экономика-
лық күйзелістер кезеңдерінде ғана емес, сонымен қатар күтпеген 
гүлдену, көтерілу кезеңдерінде де байқалады. Бұл болжам ақыл-
ойға сыймайды, алайда, Дюркгеймнің дəлелдеуінше, бас айнал-
дыратындай жетістік те қаражаттық күйзеліс сияқты адамдар-
дың естерін шығарады. Ол ХIX ғасырдың аяқ жағында алынған 
өте нақты, шын статистикалық деректерді келтіре отырып, бір 
жағынан экономикалық күйзелістер мен көтерілулер, ал екінші 
жағынан олардың өз жанын өзі қию деңгейімен байланысы ту-
ралы ақпараттарды жинады (Дюркгейм, 1951). 

Бұдан соң жүргізілген күрделі зерттеу Дюркгеймнің теория-
сына күдікпен қарауды қалыптастырды. Бұл зерттеулер өз жа-
нын өзі қию деңгейінің экономикалық күйзелістер кезеңінде 
шын мəнінде көтеріліп, өркендеу жағдайында төмендейтіндігін 
көрсетеді ( Генри жəне Шорт, 1954). 
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 Алайда өз жанын өзі қию деңгейі мен экономикалық жағдай-
дағы өзгерістер арасындағы өзара байланыс ғалымдарды əлі де 
қызықтырып келеді. 1960 жылы Уоррен Брид бұл мəселенің бас-
қа аспектілеріне назар аудара бастады. Ол əлеуметтік мобильді-
ліктің (адамның өмір сүру барысында қызметтік баспалдақпен 
көтерілу жəне төмен түсу жолының) адамның өз жанын өзі қию-
ға жақын болуына қалай əсер ететіндігін анықтауға тырысты. 
Сонымен қатар ол ата-аналардан балаларға қарай əлеуметтік 
мəртебенің өзгеруіне қарай бұл жағдайдың қалай өзгеретіндігіне 
де назар аударды. Ең алдымен Бридтің алдында үлкен кедергі-
лер тұрды. Өйткені өмірден өз жанын өзі қию негізінде өтіп кет-
кендермен тілдесу мүмкін емес қой. Ол бұл мəселені басқаша 
тəсілмен шешуге тырысты. Алдымен ол 1954-1955 жылдары 
Жаңа-Орлеанда өздеріне қол жұмсап өмірлерін қиған 105 ақ нə-
сілге жататын ер кəсілерді іріктеп алып зерттеуді қолға алды. 
Олар 20 мен 60 жас аралығында жəне олар ең болмаса алты ай 
аралығында қалада тұрған. Олардың əрқайсысы туралы ақпарат-
тар алу үшін Брид бұл адамдарды жақсы білетін туысқандары-
мен, достарымен, бастықтарымен, жұмыста бірге істеген адам-
дарымен, көршілерімен, үйін жалға берушілермен, олардың дə-
рігерлерімен жəне психиатрларымен əңгімелесті. Осының негі-
зінде Брид өзіне қол жұмсаған адамдар туралы мəліметтерді жи-
нақтады. Алайда, олардың өмірі туралы деректер жеткіліксіз 
болды. Брид бұл адамдардың өмірлік тəжірибелерінің қанша-
лықты өзіндік ерекшеліктерге толы екендігін біле алмады. Сон-
дықтан да ол өз өмірлерін құрбан еткен адамдар сияқты нəсілге, 
жасқа, жынысқа жататын тірі адамдардан тексеруші топты құр-
ды. Бұл ер адамдардың əрқайсысы сол құрбан болған адамдар 
бұрын тұрған үйлерде тұрғанымен олардың көршісі болмаған. 
Құрбан болғандар мен тексеруші топқа кіретін адамдардың пə-
терлерінің арасында ең болмаса бес есік болған. Тексеруші топ-
қа кіретін адамдар туралы ақпарат алу үшін Брид оларды біле-
тіндермен əңгімелесе бастады. Бұл əдіс табысты болғанымен, 
Бридтің байқауынша, танитын адамдар тірі адамдар туралы ақ-
параттарды беруге қиналады.  

 Зерттеудің келесі кезеңінде екі топтың өмірлік тəжірибеле-
рін салыстыру жүзеге асырылды. Олар көп жағынан ұқсас бол-
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ғанымен, бірқатар айырмашылықтар байқалды. Тексеруші топ-
пен салыстырғанда өзін құрбан еткендердің арасында əкелері-
нен балаларына қарай кəсіби мəртебенің төмендеуі жиі кездесе-
тіндігі анықталды. Өзін құрбан еткендердің арасында қызметтік 
лауазымын қалыптастыруда төмендемелі мобильділіктің тұрақ-
ты түрде орын алуы, ал көтерілмелі мобильділіктің байқалмауы 
сезіледі; ал тексеруші топ арасында мұндай ситуация байқал-
майды. Сонымен қатар өзін құрбан еткендер еңбек əрекетін ат-
қару барысында əжептəуір материалдық шығындарға ұрынған. 

 Бридтің əдісі өзіндік ерекшелігімен айрықшаланса да, бірқа-
тар мəселелер əлі де болса орын алуда. Тарихи тұрғыдан алып 
қарағанда, өз жанын өзі қиюды зерттеу бұл мəселенің өте шы-
тырман екендігін көрсетеді. Жұмыс істеу барысында Брид өзін 
құрбан еткендер туралы берілген есептердегі көптеген қате мə-
ліметтерді аңғарды. Оның зерттеу барысында алған мəліметтері 
шындықты бейнелегенімен де ол төмендемелі мобильділік өз 
жанын өзі қиюдың себебі деп үзілді-кесілді айта алмады. Төмен 
қарай түсу немесе өз жанын өзі қию психикалық ауру негізінен 
болуы да ықтимал. Алайда, Бридтің қолданған əдіснамасы, екі 
жақты тексеруді шығармашылық түрде қолдануы бұрынғы зерт-
теу əдістерімен салыстырғанда анық прогресс болып табылады 
(Брид, 1963). 

 1979 жылы мəртебені қалыптастыруға қатысты қызықты ың-
ғайды ұсынған Кристофер Дженксон жəне оның тобы болды. 
Бүкіл ел бойынша жүргізілген бес есеп беру қорытындылары-
мен таныса отырып, олар əлеуметтік-экономикалық жəне демо-
графиялық факторлардың: шығу тегі, нəсілі, білімі, ата-анасы-
ның қызметі ересек ер кісілердің еңбек табыстарының арасында-
ғы айырмашылықтарды түсіндіруде басты рөл атқаратындығын 
айтты. Алайда, ағайындылар арасында кəсіби мəртебесіне жəне 
табыстарына қатысты арнайы түрде жүргізілген зерттеулер ата-
анасының біліміне жəне кəсіби деңгейіне қарап көптеген мəсе-
лелерді түсіндіруге болмайтындығын көрсетті. Бұл авторлардың 
көзқарасы бойынша, тұлғаның басқаларды басқара білу қабілеті 
оның мəртебесінің көтерілуінде маңызды рөл атқарады. Зерттеу-
дің бұл əдістері мен нəтижелерінің кеңінен қолдау табуына қа-
рамастан бірқатар ғалымдар мұнда жекелік ерекшеліктерге көп 
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көңіл бөлініп, қоғамға аз көңіл аударылған деп есептейді. 
Столценбергтің ойынша, мəртебеге қол жеткізуде білімнің атқа-
ратын рөлі қызметкер жұмыс істейтін зауыттың немесе басқа да 
ұйымның көлеміне байланысты болады. Ірі компанияларда жо-
ғары білім адамның қызметтік мəртебесінің көтерілуіне көп əсер 
етеді. Ал өте ірі емес компанияларда білімнің рөлі жоғары емес, 
өйткені мұндай компаниялар қызметтің өте шектелген түрін 
ұсынады.  

 
Ұжымдық мобильділік 
 Дербес мобильділікті зерттеу стратификация жүйесінің ди-

намикасы туралы біздің білгіміз келетіндерді толығымен қамти 
алмайды. Бұл тақырыпты аяқтау үшін топтар мен таптардың мо-
бильділігін қарастырамыз. 

 Кез келген қоғамда бір уақытта дербес жəне топтық мобиль-
ділік қатар өмір сүреді. 

 Топтардың немесе индивидтің жоғары көтерілудегі мүмкін-
дігі стратификация жүйесінің ерекшелігіне, яғни, туа қалыптас-
қан немесе қол жеткізген мəртебенің қандай мағынаға ие бола-
тындығына байланысты. Туа қалыптасқан мəртебеге негізінен 
алғанда мұрагерлік жолмен берілетін факторлар, сонымен қатар 
отбасының шығу тегі, жас ерекшелік, жыныс, нəсіл жəне туыл-
ған жер əсер етеді.  

 Қоғамның институттары туа қалыптасқан мəртебеге басты 
мəн берген жағдайда ұжымдық немесе топтық мобильділік тен-
денциясы қалыптасады. Мұның ең жақсы мысалы – Индиядағы 
касталық жүйе. Тарихи тұрғыдан Индияда əрбір адам туылғаны-
нан бастап, белгілі бір кастаға жатып, өмірінің соңына дейін сол 
кастада қалады. Ал бір кастадан екіншісіне ауысу мүмкіндігі 
тіптен жоқтың қасы. Өмірдің əрбір аспектісі кастаға жатудың 
негізінде анықталады. Некеге тұру, жұмысты таңдау, əдет-ғұ-
рыптардың тіпті, жерлеудің ерекшеліктері де адамның дүниеге 
келгенінен бастап анықталып қойған. Бұл жүйеде дербес мо-
бильділіктің жоқ боғандығына қарамастан кейбір жеке топтар 
өздерінің əлеуметтік мəртебесін жəне артықшылық деңгейін өз-
герте алды.  
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 Касталық жүйе Индияда өте тұрақты жүйеге айналды. Тіпті 
қазірдің өзінде батыстық құндылықтар мен институттардың 
əсерімен дербес мобильділікке мүмкіндіктер туғанымен каста-
лық жүйе бірқатар өзгерістерге ұшыраған түрде сақталынуда.  

 Қол жеткізген мəртебеге үлкен мəн берілетін қоғамдарда 
дербес мобильділік тенденциясы байқалады. Америка мұның 
анық айғағы. Адамдардің туа қалыптасқан мəртебесіне сай тап-
тық айырмашылықтардың орын алғандығына қарамастан дербес 
мəртебені көтеруге əрекет жасау мадақталынады. Бізді жоқшы-
лықтан шығып, адам айтқысыз байлыққа қол жеткізген ақылды 
бала, газат таратушының əлеуметтік баспалдақ бойымен көтері-
ліп, миллионер болғандығы туралы ойдан шығарылған əңгіме 
қанаттандырады. 

 Кей жағдайларда туа қалыптасқан мəртебе (əдетте мына фак-
торлар: нəсіл, жыныс жəне жас ерекшелік) бөле қараушылықтың 
əсерінен дербес мобильділікке кедергі келтіреді. Осының нəти-
жесінде туа қалыптасқан мəртебенің дербес жетістіктерге жету-
ге мүмкіндік бермеуінен бірқатар топтар топтық мобильділікке 
қол жеткізуге ұмтылды. Бұл азаматтық құқыққа, əйелдер бос-
тандығына т.б. қол жеткізуге бағытталған түрлі қозғалыстарда 
көрініс тапты. Мұндай қозғалыстардың қол жеткізген жетістік-
тері ұжымдық бірігудің негізінде туа қалыптасқан мəртебеден 
туындайтын салдарларды өзгеруге болатындығын көрсетеді.  

 
Таптық сана жəне қақтығыс 
 Маркске оралатын босақ, оның теориясы бойынша, тапқа 

жату адамның экономикалық жүйеде алатын орнына байланыс-
ты болатынын, ал таптық қақтығыс бір таптың екінші тапты қа-
науының нəтижесі екендігін еске түсіреміз. Маркстің айтуы бо-
йынша, капитализмнің бастапқы кезеңдерінде жұмысшы табы 
өзінің экономикалық жүйедегі алатын орнын, əдетте анық сезіне 
қойған жоқ. Алайда, уақыт өте келе жұмысшылар бір-бірімен 
ынтымақтасып, өздерінің ортақ мүдделерін жəне буржуазиямен 
болатын қақтығысты тереңінен сезінуі ықтимал. Олардың тап-
тық сана сезімі күшейген сайын капиталистік жүйеге қатысты 
қатынастары да агрессивті болып, осының нəтижесінде күш көр-
сетуге негізделген революция арқылы бұл жүйені құлатады.  
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 Маркс айтқандай бүкілəлемдік революция болмаса да, саяси 
социологтар таптық сананың бірқатар көріністерін анықтады.  

 Жоғары мəртебеге ие адамдар əдетте мəртебесі төмен адам-
дарға қарағанда сайлауға жиі қатысып, бірінші кезекте консер-
ваторларды; төменгі таптың өкілдері сирек дауыс бергенімен, 
тұрақты түрде көбінесе, либералдық кандидаттарды қолдайды. 
Осы деректердің негізінде екі таптың өкілдерінің де өз мүдделе-
ріне сəйкес келетін саяси партияларды таңдайтынын көруге бо-
лады. Саяси дүниетанымдарға сəйкес келетін таптық айырма-
шылықтардың себептерін ашып көрсету қиын емес. Біріншіден, 
либералдық көзқарастағы саяси қайраткерлер төменгі таптарға 
көмек көрсету бағдарламаларын, атап айтқанда, тамақ өнімдерін 
тексеру немесе мектеп оқушыларын ақысыз таңғы аспен қамта-
масыз етуді қолдауға дайындықтарын көрсетеді. Жоғары таптың 
өкілдері үшін консерваторлардың саясаты (мысалы, қаражат жи-
нақтауды ынталандыруға байланысты шаралар) тиімді болған-
дықтан олар осы саясатты қолдайтын кандидаттарға дауыс беру-
ге дайын. 

 Сайлаудың нəтижелеріне таптық сананың деңгейі, таптық 
мүдде жəне таптық қақтығыстар ғана əсер етіп қоймайды. Мы-
салы, АҚШ-тың оңтүстігіндегі ірі бес қалада (Марри жəне 
Ведлидц) сайлау науқанында дауыс беру кезіндегі ақ жəне қара 
түстілердің мінез-құлықтарына салыстырмалы талдау жасалын-
ды. Зерттеушілердің байқауынша, ақ нəсілділердің жоғары тап-
қа жататын өкілдері сайлауға ақ нəсілділердің төменгі таптары-
на қарағанда жиі қатысқанын, ал қара нəсілділердің екі тапқа да 
жататын өкілдері бірдей деңгейде дауыс бергендігін көрсетеді. 
Бұл тенденцияның себептері анықталмады. Мүмкін сайлаушы-
лар ретінде қара нəсілділерді жақсы ұйымдасқандық немесе ор-
тақ мүдделер біріктірген болар.  

 Жұмысшылар арасындағы этникалық антогонизмдер де тап-
тық сананың қалыптасуына кедергі келтіреді. Егер италияндық-
тар ирландықтармен, немесе қара нəсілділер латиноамерикан-
дықтармен жақсы қарым-қатынаста болмаса саяси көтерілістер-
ді біріктіру қиынға түседі. Шын мəнінде, кейбір марксист- тео-
ретиктердің болжауынша, капиталистер түрлі нəсілдік жəне 
этникалық топтарды бір-біріне қастандықпен айдап салып, мы-
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салы ұлттық азшылық мүшелерін штрейкбрехерлер ретінде қол-
данады.  

 Қысқасын айтқанда, таптық сана Америка қоғамында өте тұ-
рақсыз. Басқа бір зерттеулерде топтың дүниетанымы таптық 
емес кəсіби мүдделердің негізінде қалыптасатындығы анықтал-
ды. Мэйер (1982ж) Құрама Штаттың батысындағы инженер-
атомшылардың мінез-құлқына зерттеу жүргізе отырып, олардың 
жұмыстарынан айырылып қалмас үшін өкімет тарапынан атом 
энергиясын қолдануға бақылаудың болуына қарсы шыққанды-
ғын айқындады. Алайда, өздерінің таптық мəртебесіне сəйкес 
бұл инженерлер басқа бір салада, атап айтқанда, су ішетін бө-
телкелердің қорларын жəне транспорттың жоғары дыбыс шыға-
ратын түрлерін қолдануға өкімет тарапынан болатын бақылауды 
күшейтуге қарсы еместіктерін көрсетті. Леггеттің (1968) зерт-
теулерінде жұмысын сақтап қалуға деген əрекет таптық санаға 
əсер ететіндігін көрсетеді. Жұмыссыздар немесе ұлттық азшы-
лықтың жартылай жұмыспен қамтылған мүшелері, сонымен қа-
тар қалаға ауылдық жерлерден келіп жұмыссыздықтың дəмін 
татқан жұмысшылар тұрақты жұмысы бар жұмысшылармен са-
лыстырғанда, жоғары деңгейдегі таптық санасымен ерекшеленді.  

 
Америкадағы кедейшілік 
 Əлеуметтік мобильділік туралы сұрақты қарастырғанда аме-

рика қоғамының «ашықтығы» - басқа елдердің тұрғындарымен 
салыстырғанда американдықтарға бір таптан екінші тапқа өту 
жеңілірек екендігін айтып өттік. Алайда, соған қарамастан ха-
лықтың едəуір бөлігі кедей тұрады. 

 
 Кедейлік анықтамасы 

 Кедейлікті екі: абсолюттік жəне салыстырмалы жолмен 
анықтауға болады. Абсолютті кедейшілікте, сіздің табысыңыз-
дың төмен болғандығы соншалық тіпті, бірінші кезектегі қажет 
заттарды – азық-түлік өнімдері, киім, тұрғын үйді алуға мүмкін-
дігіңіз жоқ. 1982 жылы ресми түрде «кедейлік шегі»: төрт адам-
нан тұратын отбасына бір жылға 9287 доллар бекітілді. 30 мил-
лионнан артық америкалықтардың табысы бұл деңгейден төмен 
еді.  
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 Салыстырмалы кедейлік сіздің басқа адамдармен салыстыр-
ғанда қаншалықты кедей екендігіңізді көрсетеді. Бұл уақыт өте 
келе өзгеріп отыратын стандартқа сай анықталады. 70 жыл бұ-
рын телефон, электр жарығы жəне радио баршылықтың көрінісі 
болды. Қазіргі уақытта бұларға қолы жетпегендер салыстырма-
лы түрде алғанда кедейшілікте отыр. Салыстырмалы түрдегі 
кедейшілік табыстың бөлінуі тұрғысынан да анықталады. Осы-
лайша, өте төмен табысқа ие халықтың қандай да бір проценті 
(айталық, 10%) кедей, - деп есептеледі.  

 Кімдерді біз кедей, - деп айтамыз? Оларға жұмыссыздар не-
месе жұмыс істегенімен тапқан ақшалары өте аз болғандығы 
соншалық тіптен өмір сүруге жетпейтіндер жатады. Тарихтың 
барысында кедейлікте өмір сүретін адамдардың саны ылғи да 
өзгеріп отырды. 1930 жылы жəне 1980 жылдың басында (эконо-
микалық тоқырау жəне төмендеу кезеңдерінде) кедейлердің са-
ны даму кезеңімен салыстырғанда көбірек болды. Көп жылдар 
бойы кедейлер табының құрамы да өзгерді. Қазіргі уақытта ке-
дейлердің арасындағы негізгі топтарға басқа елдерден келген 
иммигранттар; селодан қалаға көшіп келгендер; ұлттық азшы-
лықтар (əсіресе негрлер); қаңғыбастар; бомждар; қарттығына, 
ауруына немесе дене кемістігіне байланысты жұмыс істей 
алмайтындар жатады (Матца,1966). 

 
Əйелдер жəне кедейлік 
 Соңғы 20 жыл ішінде отбасылық өмірде кедейлер жігінің құ-

рамын өзгерткен екі тенденция байқалды. Біріншіден, жұмыс іс-
тейтін əйелдер саны көбейді. Ажырасудан немесе көшіп-қону-
дан аман қалған отбасында жұмыс істейтін əйел отбасының жағ-
дайын өзгертіп комфортты жағдайлар жасауы мүмкін.  

 Екінші тенденция - ажырасу санының артып, некеден тыс 
туылған балалардың көбеюі, бір ата-анадан тұратын отбасылар-
дың қалыптасуы. 1970 жылғы экономикалық тоқырау кедейлер-
дің санының көбейіп, отбасылардың құрамының өзгеруіне əсер 
етті. Санақтық деректер бойынша, 1971 жылдан 1981 жылдарға 
дейінгі аралықта миллионнан астам кедей отбасылар ажырасу-
дың жəне некеден тыс балалардың өмірге келуінің нəтижесінде 
қалыптасты (Грин жəне Велняк, 1982).  
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 Бір ғана ата-анадан тұратын отбасылардың басында көбінесе 
əйелдер тұрады. Шын мəнінде, кедей отбасылардың жалпы са-
нының жартысының көбін əйелдер басқарады; кедейшілік шегі-
не жеткен немесе бұл шектен де төмен тұратын əрбір үш адам-
ның екеуі – əйелдер. Бұл тенденцияның анықтығы соншалық, 
тіпті «кедейшіліктің феминизациялануы» (Экономикалық мүм-
кіндіктер бойынша Ұлттық Кеңес беру орталығы, 1981) деген 
ұғым да енгізілді. Кедейшіліктің феминизациялануы қара түсті 
əйелдердің жағдайына өте ауыр тиюде. Бұл қара нəсілділер ара-
сында ажырасудың жоғары деңгейде болуына байланысты. 1970 
жылдар барысында ақ түстілер арасында ажырасу саны екі есеге 
көбейсе, қара түстілер арасында үш есеге дейін көбейді.  

  
Кедейлікке қатынас 
 Кедейлер ақшаның жоқтығынан ғана емес, сонымен қатар өз 

жағдайларына байланысты аянышты күйден ұялу сияқты сезім-
дерден қиналады. Өйткені кедейлерді жалқау жəне əрекет ете 
алмаушылар ретінде есептеу қалыптасқан. Көпшілік адамдар ке-
дейлердің өздерін кедейлігі үшін кінəлайды; егер де олар жұмыс 
тапқысы келсе керек жұмысты тауып жағдайын өзгерте алар еді, 
- деп есептейді. Қарттар, байлар жəне ақ түстілер кедейлердің 
өздерін өз жағдайларына «кінəлі», - деп есептесе, жастар, кедей-
лер жəне қара нəсілділер кедейшіліктің себебін «құрылымдық 
факторлармен» байланыстырады (Фигин, 1972). 

 Алайда, кедей адамдар көп жағдайда өздерін кінəлап, кейбі-
реулері тіпті, намыстанып кедейшілік үшін берілетін төлемдерді 
алудан бас тартады (Кербо, 1976).  

 
 Кедейлікпен күрес  
 1960 жылы президент Линдон Джонсон «кедейлікке қарсы 

соғыс» жариялады. Бұл соғыстың құралдары салықты төменде-
ту, жұмыс күшін кəсіби тұрғыдан дайындау бағдарламалары, 
оқу бағдарламалары жəне төлемақыны көбейту болды. Бұл бағ-
дарламалар маңызды рөл атқарды. 1965 жылдан 1975 жылдар 
аралығында кедейлік шегі жағдайында өмір сүріп отырғандар 
саны бүкіл отбасылардың 5% құрады (Хэйвман, 1977). Содан 
бері бұл бағдарламалардың көпшілігі өкіметтің бюджетін тұрақ-
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тандыру мақсатында қысқартылып немесе толығымен алып тас-
талынды. Бұл бағдарламалардың жағымды нəтижелері жұмыс-
сыздар санының жəне əйелдер басқаратын бір ата-анадан тұра-
тын кедей отбасылардың көбеюі арқылы жоққа шығарылды. 
Сондықтан Америка Құрама Штаттарында əлі де болса көптеген 
кедей отбасылар сақталынуда. 

 
 Теңдік перспективалары  
 Кедейлік жағымсыз əлеуметтік құбылыс, ол жүргізіліп отыр-

ған барлық күрестерге қарамастан қарсылық көрсетіп отырған 
сияқты көрінеді. Бұл жағдай Америка Құрама Штаттарында не-
гізгі мағынаға ие болады, өйткені бұл құбылыс қоғамның басты 
құндылықтарына қарама-қайшы келеді. Тəуелсіздік үшін күрес 
уақытынан бастап, теңдік, бəрінен бұрын мүмкіндіктер теңдігі 
америка қоғамының басты принципін айналды.  

 Алексис Токвильден бастап, оның 1832 жылғы теңдіктің 
америкалық идеяларын сынауға алған атақты сынауларынан 
Линкольнға дейін, 1863 жылғы құлдарды босатудан 1920 жылы 
əйелдердің сайлауға қатысу құқығын жеңіп алуына, Жоғарғы 
Соттың 1954 жылы орта мектептердегі сегрегацияны заңнан тыс 
деп жариялауына, азаматтық құқық жəне əйелдердің құқығын ер 
адамдармен теңдестіруге қатысты феминизм қозғалысына дейін 
теңдікке шақыруы теңсіздікке жəне əділетсіздікке қарсы күрес 
жариялаған ондаған (жүздеген) топтарды əрекет етуге жұмыл-
дырған үндеу болып табылды. Мəз емес жағдайда болып отыр-
ғандардың талаптарының негізделгендігіне еш күмəн жоқ. 
Алайда, толық теңдік мүмкін бе? Өте аз деңгейде болса да тең-
сіздік барлық жерлерде көрінеді. Бұрынғы КСРО сияқты кейбір 
социалистік елдерде теңсіздікті экономикалық жəне əлеуметтік 
қайта құрулардың негізінде жоюға қатысты батыл əрекеттер жа-
салынды. Алайда, орташа алғанда бұл елдің тұрғындары ара-
сында табыстар теңдігіне ұмтылу тенденциясы көп орын ал-
ғанымен, оларда білімге, тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
жəне де тіпті, азық-түлік өнімдеріне қатысты теңсіздік сақта-
лынды. Міне, осының бəрі де теңсіздіктің кейбір түрлерін жой-
ғанмен, толық теңдікке ешқашан қол жеткізу мүмкін еместігін 
көрсетеді (Горин, 1980).  
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