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К1РК І1К.

ІКзрһікгык жоіюмика білім бсру жүйесінің тсрендс^гілгсн 
|км|к>рмасымсн іліх‘рІ жылжіі/іы. Вүл багыггаш ен маиызлы басммдыкгар 
іумаііизаиия .мсіі білім бсруді і^маніпарлаилыру» студент жастарга 
іъілыміі зүрде ойлау дагдыларыіі үйретііі, онм элсуметтік — гылыми 
білімдерлі нгерудс колдану болып табылалы. Вілімді накгы аламдардың 
сүраныстары .мсн кажстгілікгерін канағатгандыруга жэне озінің коршагаіі 
әлсм жонііідсп гылыми маглүматының кальштасуын камтамасыз стуте, 
өміріх кажст, маиызды проблсмалардм шешудсгі дағдыларыііын баіуыиа 
баідарлау. Социолотялық түргыдан білім бсрудіц басты міндетл кызмсті 
- элсумсітік үрдістс ойлай білуді калыіітастыру, апеуметгік түйінді 
мәселслсрді түсіну« олардыи пайда болу ошактарыіі зсрделеп, шешу 
жолларын табуға тырысу.

Лдам мсп когам жоні^шегі гылы.мдардың ішінен элеуметгік дүішедс 
түдганын әлсумс^гтік өзара катыііастары жоіііндсгі тмлым -  элсуметтану 
маныздм орын алалы. Қазіргі ксздегі әлеумсттік мәселслсрдін өзсісгілігі 
түлі^іын кога.мдағы орнын жәнс адам жоніндегі біліміійн рапін 
артгырады. Әлеумстгану ала.млардың өз өмірін камтамасыз етіп, қогам;и>ік 
катынастарды реітеу үшін, үрііақ калдырып, коғамның біртүтастыгын 
сактап қалу максатында күрган күрделі олеуметтік жүйені, институггарды 
түсінугс комскгсседі. Олсу.мстгану кез келгсн күбылысты адамдык 
түріъідан карастыруга. оііың элеуметгік механизмдсрі мен салдарларын 
коруге мүмкіндіктер береді. Олсуметгік бағытгалған нарыктык экономика 
мсіі олеуметтік мсмлекетгін түпкі констіггуииялык кагидалары тек 
әлеуметгану ііэні аркььіы накіы і^сііііктермсіітолығады.

Оку курсында «элеумеггік», «коғамдық катынастар», «олсу.мепік 
арскст», «чэлеумстгік бакылау», «олеу.метгік инстнтут», «олеуметтік және 
ру.хаіш нормшіар», «түлга», «алсумсттік орта», «әлеуметгік нроцсстср» 
сиякты негізп катсшриялар меіі үгымдар і^растырыгіады. Вагдарламада 
коршаідн алсумсгтік органы, адамның алсумсітік шындыкпе}і байлаиысыи 
іьыыми тануға ыкпа;і еісмііі мдселелсргс коіі коиіл болһиеіі. Ол үшін 
алсумепаиушыііык ойлау мсн білім кажст.

Олсумсітану — әлеумсттік озара орсксг ксзіндс калыігіасатын 
алсумеітік катынастар күрылымыіі талдайтын ғылым. Ол коі'амлы 
толыгымен караеіырауіы. Вүрын элсумстгануга мардымсыз коніл 
бөліііісмдікісіі, казіргі кездс бүл ііэіші оюдтуда бслсенді эрскстгср 
жасалуда, ойтксні коіам соны з'алан еіудс. Олсумсітаііу адам;зардың ксң 
кауы.мдастыкгары арасыіідағм жәііс жске аламлар арасындағы элсумсітік 
кагыиаогарды карасіыра;іы.

Олсумсггаііу пэіііиім иасіы міндсті жастарлың санасында казіргі 
іамашъі коғамтанудьщ нсгізІи кдлынтасіыру, соцнологиялык ой -- орісін 
дамыіыіі. кшдмла болып жаткаіі элсумсігік проГ)лсмалар;и>1 яүрыс 
түсіиулсрніе комекіесу.
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М  Олеумегіік бЬіім жүйесінлсп әлеу.мегіііііулың орііы
Гьшымныіі әр саласы маімүны, тсорнясы, эаіідары, кагнлалары, т.б. 

жагыиан тәжірибсгс катысты, когамлы зерггсуінс карай оз күбьигыстары 
бар. Тәжірибе «мірдің әр ксзсніндс іуманитарлык гылымга кажстгілік 
тудырыіі отырады. Қазіргі когам әртүрлі баскару тстіктерінің жай гана 
бірлссімі ғана смсс, ол -  бүтін нәрсс, оның күрамына бнліктік инсгитутгар, 
күрылымдар, түрлі салалар енсді. Осыдал барыл. лпсуметтану гылымына 
мүкгаждық туыіідайды.

Әлеуметгаиу дегеніміз не жэне ол неге уйрстсді? Олсуметгану -  
социология (фр. Sociologie, латыіі. Societas — когам жэнс грсктің Logos -  
ілім) -  когамнын ііайла болуыныц, ондагы олсумсттік байланыс. 
катынастардың алуан түрлі әлеуметтік тоіітардың, үйым. мсксмелердін. 
инстіпуттардың, күбылыстардын» процестсрдін дамуыиың жалііы 
зацдылыктарын зсрггсйгін гылым. Ғылымга бүл түсінік X IX  г. оргасымда 
кел;іі, оның негізін француз галымы Опост Конт саллы. Ол алгаш 
когамтану магынасын білдірді, бірак келе-кслс ол философнядан бөлініп 
шыкты. Ойтксні, X IX  г. ортасындагы апеуметтік даму жаңа күбьпыстар 
мен әдістерді талап етті. Осы тұста адамнын кұкыіъі мен еркіндігІ салтанат 
кұра бастаган еді. Вркіндікпен біргс адам тонті болды. Экономика, саясат, 
мораль салалары күкыісгарын тиімді пайла-'шиуга адам санасын оятгы. 
Вілімін пайдалана отырып, сркін бәсекелестікке келді. Қогамды терсн, әрІ 
накты талуга комекгссуші осы әлсуметтану гьыьшы болды.

Әлеумсттану коғамлы таны;и»і, кьпмсз субъсісгісі мсн объсктісін 
талдады. оларлы жогарғы дсңгсйдс жүзеге асыра алды. Әлеуметтік білім 
коры жинала ксле тсориялык элеуметгік түжырымлама калыптасты. 
Гьиіыми таным иегізінде, олсуметгану когамды ой слегінс сазады, оган 
жалпылай да, шыншыл да, толыкканды ла үрдіс береді. Әлеумсттік 
философия топырагмнан ііімккан олсуметгану философиялык м,'>дсниетті 
кабылдай отыра тсориялық корыткншы жасап, олсумеітік кубылыс 
з'ужырммына дсн кояды. Вүл түста элеумстгік таллау аркылы 
философиялагы шсктсліп калган кағидаларды бүлып іныгады. Оз ішііідс 
мына;іай агымдарыіі калыптастырады: оң пнгьишылык, яғни элеумсттілікті 
табиіатііси біріс карау, оң пигылдьиіыкка карем іініьиі, ягни 
әлеуметгіліктің арнайьиіыіыма ерскше мои беру.

lUeieji әлсбистгсріндс олсуметгану оргүрлі кауым жаШіы іылым дсп 
көрсетілелі, ксйбір амсрикаіідык олсумеі’іамуші>ь'іар олсу.меттанулы когам. 
тоіі, олсумстгІк мІнсз-күлык жайлы п>ілым са;іасм деіі гс ж^'р, енді 
бірсулсрі олсуметгану окшауланг;иі ишнівилтсрді емсс, әлсумстгік 
жагдайдаі ы адамдарды ісрітсйдІ дсп ессігтейлі. Ьслм ия .')лсуме'ггануіііысы 
Мха лс Кік'фаііың пікІрі боПыіініа, олсуметгану а;іамлар арасынлаіы

кармм-кап>іиасты зсрпейдІ. ПІмінанла, олсуметгану омірлік моселслсргс 
жауап бсруді алдына максат стіп коялы. С'сбсбі казІргі іамапда коп адам 
коркьінміііпсн омір сүрслі. Олар ядролык соіысгаіі. жүмыссыздыкт&н. 
іиіам аракатыііасының ііозіктііінсн коркшіы. ал олсуметгану аламдардыңен 
киын жагдайга түсксн ксзлсрінде комсккс катгісі кследі. Олсуметгану -  
когамды тану. Омірді тани отырыіі, оны өзгертуге де болады, осы жсрдс 
олеумеітану гылымы кажст.

Қазірі і замаигы олсуметгану коп багытты, гьиіыми мсктеіттер. Онын 
эртүрлі аньнсгамалары бар. «Әлсуметганулың кыскаша сөздігінде» 
олсуметгану дсгсніміз қогамиың күрылум, омір сүруі, дамуы жайлы 
гылым ДСП бсрілсді. «Әлсуметгік создік» олсуметгану әлсумсттік кауым 
мси олсумстгік процестсрдің ламу заңдылыгы, әлеуметгік катынас оның 
тетііі лсп бсрсді, коғам мен адам, кауым мен тұлганың негізгі тірсгі 
делінсді. «Әлсумсттануга кіріспс» агггы кітапгга, олсуметгану дегеніміз өз 
лінгегіиле әлсуметгік кауымды. оныи іиыгу тегін. озара әрскстін дамуын 
жинаюайтын іътым делінген. Вүл аныюамалардык әрқайсмсынын да 
өзіішік түіыры бар. Коіі ғалымлар .олсуметгану дсгеніміз қогам немесе 
арнайы коғамдык күбылыс деп карастыруға жакын тұрады. Ллайда, бұл 
пакты емес, себебі коғамдык күбылыстарды күкык тсориясы да, саяси 
экономия да, тарих та, психология да, философия да жопе т.б. 
карасіырады. Олсуметгану арнайы гылымдарлың карама-карсы түрі, ол 
когамдык күбылыстарлың едоуір жалпылама тумалык касисттерін 
зсртгсйді. Ал озге гылымдар жске дара тұргыдан зсртгсу жасайды.

Олеумет'гану жалгыз таным жолын гана алмайды, оны 
корьпъшдылайлы, талдай;іы. туйіндейді. Әлеуметганудың пайда болуымен 
бірге түлганыіі іінкі олеміне кіруге мүмкіндіктер ашылады. Осылайша, 
оның омірлік максагы, мүддесі, талабы, кажеттілігі таны-тды. Олсуметгану 
жске а;іамды таныіі білуді гана козлемейді, од олсумстгік органы, 
кауымлы зсргтеп барып, адам омір сүрегііі ортадагы олеумсттік 
байланысты. олеумстгік орскстгі үйрсніп, зсрделсйлі, оныц олсмлі 
толыкканды жүйс ретіидс тани алу қабілсті жоіары. Жүйс даму калпын да, 
лагдарыс калііын да карастырады. /Іагдарыс себсбін іздсп, одаи шыіуга 
талпыіпа;іы. Қанргі олсумстгаиулын нсгізгі проблсмалары: аламныи омір 
сүрс алуы, оркенистпң жанаруы, онын леиіейіп котеру. Әлеуметтану 
гылымн KOI) деңісйлі гылым. Лбсгракгылм да, иакгы да нысандары бар 
жоис олар біріс. Олсуметгану Ірі жонс шагыіі гсорияларга, тсорнялмк 
білімдеріе нс.

Олсумсттанулың ірі жоне тагы н дснгеГіперІ дсіенімІз ііс? Ірі 
олеумстгік лснгей — олсумстгік күрьиіым, кауым. үлкси олсумстгік топ, 
іан, жуйе. процесс, объект орксііист жонс оііыц аса ірІ түрі. Ол уак-түйскті 
каристырмайлм. ксііісіілі гүрдегі жагдайларды ііісіііслі, дүнисжүзІлік 
когамлмк жүйсмсн баГі.іанысги жонс орскепе, ортүрлі модеііистті, 
иистнгуггар мси когамдык курылымдарды іаламланган.



ІПагыіі алсумсттік лсцгсй коі'амлык омірдііі жске сшішіарыіідагы 
элсумспік гіроцестерді талдауіа багьпталті. Ол элсумстіік мінсз- 
кулыкка, іүліалык ара-катыііаска, арсксг максаі-мү;иіссІис. іх>>гтык жонс 
кауымдык орсксттсрді ынталандыруга т.б. аріішігап.

Сонымсн, длеуметтану -  элсумепік кауымның калміггасуы, дамуы. 
мііідетін аткаруы жоніндсгі кшдмдык і ылым.

Жүйс дегсніміз біртұтастыюы кұрайтын ілсмсгптер мэпі скені белгілі. 
Элсмснтгср арасыидаіъі тұраісгы байланыстар курылым жасаіі, жүйе 
күрады. Гьиіым білім жүйссі десск, ал оның элсмсіптері, к.үрылымы -  
оларлын арасындагы баАланыс. Олсумстгаиуда түлга, кіиіі тоіі» қабат 
(отбасындагы, сцбек үжымындағы т.б.), таіі тсориялары, коғам мен әлем- 
гұмыр кагндалары байланысты алыналы. Кез кспген тоіі, таіі, кауым өз 
ерскшслігінс нс, орі озара бірііііі отырады, ал кейіпкерлсрі -  жеке 
тұлгалар, ксрісіниіс. түлга тоіггы жаңа өмірі^ эксле алады.

Бір тсориядаи скіііші тсорияга өту талап, мүдде, күндылыкгы ашу, 
онын кызметін, өмір сүру салтын, күрамын, баска түлгалармсн карым* 
катынасыіілагы мінсз-қүлкьін, кызметгсгі элсумсттік нормалары мсп 
ауытқуларыл зердслеу арқылы жүзсі^ асырылады. 'Гүлганың кызметін, 
ісін, енбегін талдау діндегі кемесе қылмыстык кодекстегі сиякты рөл 
аткарады. Процедура лүрыс сакталмаса, қорытынды заңды, яғни гылым- 
жарияланымды болыіі шыкпайды. Әринс, әлеуметтану мазмұнынын 
негізінде субъектілік-объсктивтік сиііат бар сксні анық, сондьпсган жүйе 
сакгалуы тиіс.

1.2 Әлеумсггану объеістісі мен ііані
Олеумогтаиуды ғылыми танудын объскгісі мсн пәні деіен не? Олар 

озара дол келс мс? Жок, дол кслмсйді. Гылым объсктісі дсіч^німіз зерттеу 
процссі багьп’гал{'ал тұс, ал ііан саласы окып - үйрсиуді камтнды. 
Олеумеітану объсктісі ~ баска когамдык гьшымдарлікі сиякгы -  
алеуметпк шыіідык, соидыктан әлеуметгаііу когам жөнііідегі гылым. 
Олеумстгану коіамдык катынасідр тұтастыгы туралы гылым жоне когам 
біртутас ai'ia. жүйе рстінде алыналы. Олеуметтаиу обьектісі -  омір 
саласы, оны іу-манитарлык гььзым қатарына жаткызамыз.

Олсумсттану іідмі олсуметтік жүйслерді оргак бсліілсріис карай 
жіктеіі (гонтап), эрбір о;ісумсггІк обьсктмпң байламысы меи 
катынасшрыіі заішар деңісйіндс зсргтейдІ. Ягнн, ^леуліеттащ’ n.wi деп, 
коксйкссті мосслснін артықшылыгъш, каснсітсрін, сапасын логика;п.ік 
туріъідан жаіі -  жакты талдай шырыіі, адамдардың нсмссс олсумсттік 
үйымдардыіі бірігііі, үйымдасыіі смбск стуііі, кызмст аткаруыіі, жалим 
матсрналдык. рухаііи іс -орскіггісрдік. оларлын арасышшгы алуаи түрлі 
каіынастардыц бір бірінс әрскстііі, іурлерін жаіі - жакіы тчірсң іднып 
білуді айтамыз.

Қогам коғамдык - жоіюмнкалык жүйс рстіндо ocfitiiii даму 
саіыларыиаіі отслі, орксннсткс үмітоліиіы. Қогамды і'үсіиудс оны

жоііомикалык, .тлсумсггік. сііясм, рухаин үстемдік дсп түсіну косс - 
колдсііси түраіыіііа амм. осы гүсіа сң мацызды. бас объект -  адам, оиың 
мүлдссІ. күндылміт>і. кажсті пис ка:іаль>. Тарих оз алдына адам кызмсті 
болып табыладм. сндеіііс оны өркеннсткс кап.ісуіііы дсп карау кажет, оііың 
дамуыиа жол аіііу ксрск. Осы түста түлга 'жоиомикалык танылымнан, 
адамдык күндьшыктан тыс калады. соидыісідн тан, топ, кауым тарихпсн 
біріх: жылжуы тиіс. Адамдар алдыііа түрлі максаттар қойып, соііы бас 
жосііарыиа айіішідыра;іы. Омір сүру әр түрлі өзара тыгыз байланысты 
злемснтгерден күралалы. С аііалы өмір іиікі мазмүныиа сәйксс карама- 
кайшылыкта да, біркслкі сипатта да болады. Ыр нэтижсіс жетііі, бір кезең 
омірі отксн сон адамзат бүлан аргы омірін озгсргугс бет алады. Оны 
кобінесе вз калагаиына кол жеткізу дсйді. Адамдардың тарихи ұлтгану 
ііроцссі де кайшылыкта жүзсгс асалы. Саналық псн кездейсоетык 
масслелсрі де шешуііі іздеуде.

Когамдык дамудың ор ксзсні өзінің сомында өзгсріске түседі, жана 
жагдай туыидап, максат жогарылайды. Адамның осуші қажетгілігін 
канагаттандыруга жол тартады. Бірте-бірте тарихи процесс мүрасына 
жетсяі. Осылайша, коғамдаіъі топтар. адамдар, таіп-ар оз^а жана 
катынастарга түседі, олардың омір сүру түрлсрі жаңа ашылымга өтеді, осы 
үрдістерді олеумеітану зсрттейді.

Қазіргі жаідайда элеуметтік, саясн. шаруашьиіыктық кызмсггер мен 
арн.іасулар процестерІ күшейе түсуде, түлға мсн апсуметтік жүйенің 
көітгүрлілігі өсудс және тиімді дрекетті кызмст мәселесі кезек күггірмсйтін 
болыіі отыр.

Олеумстганудың қогам омірімси баГътанысыііыи коп түрлілігі бірінші 
ксзскте, ол аткаратын міндетті кызметтерімен аныісгалалы. Солардың 
маңыздыларынын бірі — танымдылыгы. Әлеуметтану барлык ксзенлері 
мсн күрылымдык злсмсігттсрінде, сц аллымеи, элеумстгік омірдің әр 
саласьшдагы жана бітімиің өсуін ашалы. Оган іргслі теориясы да, 
әдістсмслік кагидалары да кызмет етсді. 'Эмпирикалык зсртгсулсрі 
корьпындытап бсреді.

Олеумсттануға іт>н мэрсс -  теорнясы мсн тэжиірибесіиің 
біргүтастыіы. Зсрттеудіи сдауір болігі мроблсманы нақты шешіп, 
гылһімды пакты міидсгті кызмстті етеді. Әлеумсггік ироцсстік акпарат 
бакылау барысында алыііалы. МүндоЛ акпаратсьп элсуметтік киыидык, 
даідарыс жэнс какіып>іс пайда болуы мүмкін.

Коп слдсрдс аткарушы жэне билеуші органдар, саяси партиялар, 
когамдык бірлестіхтер сибск-гсгІ элсуметгік мүмкішіігін ксц ііайдатанады, 
ол когахідмк омірдііі барлык саласында максатты саясат жүргізугс 
комсктсссді.

Осы түста ллеуметтік бақылау мічдсті айкыіідшіа;іы. Олеумсттануда 
гылыміі нсгіздслгсіі боііжамдар шіднгы ллсуметтік прюцсстср дамуын 
і;иідай ала;іы. Осыдаіі болжалиіық мітіеті айкыіідиладм. Бүл етпелі 
ксзсңде оте кажст үиі кабілепеіі коріміс аііа;іы:



Всрілісн тарнхи ксзсішс оган қаіысушылар;дын мүмкІнлІктсрімІц 
ауқымыіі аііыкіау;
Әрбір шсшімгс бай.іанысгы алдагы прцссіср коріііісііі күмі бүрыи коз 
аддына катгіре білу;
і)р бсрілгсн вариант (юйынша болуы мүмкгіі шыіъііідар;іһі ссспіч:іі 
шьн-ару, жонс оіан мерзімніц үзакп.ілыгы да снсді.

Когамдық омірдің әр і-үрлі садаларыііың дамуларын жосііарлауда 
алсумстгік зсрттеулерлі пайлаланудын маңызы зор.

Әлеунстгік жоспар;іау алемнің барлык елдеріндс дамыіан, әлсмдік 
ксң аукымды омірлік эрекеттср процсстсрінен басгап. жске аГімак, кала, 
ауыл, мексмс, ужымдарды да камтиды.

Әлеуметанушы галммдардын жске кагидаларына карамастан, 
олеуметгану идеологиялық линдетті қьиметіи орындауын жалі'астыра 
бсрудс. ЗсртгеулсрдІң нэізіжслері белплі бір элеуметтік максаттарга жсту 
үшін топтар мүддесінс пайдалануы мүмкін. Әлсумстгік білім көбінссе 
адамдардың мііісз-құлкын рстгеуге. сонымен катар бслгілі-бір xoprin 
калыптастырып, күндылыкгардың нсгізін салуға ыкпал етеді. Әлсумсттану 
адамдар аракатыиасыңдагы түсінІстіктерді де жаксартуга кызмеЕ сте алады 
жэнс сол жолмен қогамдык катынастарды жстілдіруп; түгыр болалы. Осы 
жагыкан алі'анда олсуметгаиудыц гуманистік қызмет ету міндеті 
көрінсді.

13  Әлеумеігяііудың баска f ылымдармен байланысы 
Олсумстганулың баска когамдык жэнс гуманнтарлык гылымдардаи 

ең басты айырмашылыгы - оның озіне гана тэн элеуметтік-экоиомикалық, 
саяси, руханн, кұбылыс, ііроцсстерді зсрттсйтін арнаулы адістсрініи 
болуында. О.іар: сурытау, бакылау, сүрау, қүжаттарды талдау, сараіггау, 
модсльдеу (үлгілеу), тестілсу жәнс т.б.

Олеумсттануды баска іъілымдармсн байланыстыратын негһгі млрсе - 
ол коіам туралы жалпы іъиіым бола отырып, онын жалііы ламу заіиіарыи 
аніьш, түжырымдайды. Ал. қогамным жалмы даму зацдарына әрбір 
ііакгьсзы когамдык жәдіс гуманитарлык іылымдар сүйснсді. Сондыктан 
элсуметтанудыи жалпы когам даму заіидары бү;і іьиіымдардың одІсгсмесІ 
мен тсориясы рстіидс саналады.

Олсуметіанудыц басқа Піілымдармен байланысыныи екінші түрі  ̂ ол 
адамды. оның іс-эрскетін, кызмсгін окып үйрснудің. оііы жаіі - жакты 
талдаудың, өлшсудің эдісіері меи техникасыіі тужырымдап 
қалыіітастыралы. Бұлар накгылы когамдык жаііс і-умашпарлық 
іъшымдарда кецінен колданьшады.

Әлсумсттанудың баска іъіяымдармси баііііанысыньщ ушіиші пегіігі 
түрі -  ол ішкіылы гылымлармсн тып.и жақыіідасыіі, байланысу арқьиіы. 
іъілыми арнайы тұжырымдык база калыіпасіырааы. Мысшіы. зкоиомнка 
іъшымымсн тыгыз байланысіц билым, зкоіюмикалык күбылыс нсіі 
процсстсріс бірігііі зсрпсу жүргізудіц ноінжссіилс ллсумсзтік

жономикаііын арнаулы а'ориясы жасаллы. Күқык гъиіымымсн бірігім 
зерпсу жүріізудін натнжссііідс қүкыкгык алсумсітану; саяси тсориямсн 
біра* от!»ірыіі. саясн олсумсзтапу; мсдашгнкамен бірігс озъірып, 
псдагогикалык алсумсзтаііу, тэрбис олсумсттануы; әдебиет, тіл, көркем 
онср гылымдарымен бірігс отырып, одсбиет әлеуметгаиуы, тіл 
сиісумеггануы, көркем онер әлсумегтануы жоне т.б. азсумсттаііудың 
ардіаулы тсориялары (барльнъі ІОО-гс зарга) ііайда болды.

Бүл гылымдарлың арнаулы тсориялары. басканіа айтканда, әлсуметгік 
ічюриялар немссс орта денгейдегі теориялар деп аталады. Васка 
гылымдардың хіеуметтанумсіі тыіъіз байланысатынын оларлың 
эркаГісысынын элеумезтану гылымыныи катсгорияларын (жалііы 
үіымдарын), каіидаларын, заңдарын, нақтьиіы әдісгсрін кенінсн 
пайдалануынаи баПкаЙмыз.

Вкінші жагынак, олсуметтану өзінін ой-пікірлсрін, теорияларын, 
түжырымдамаларын, т.б. толык дәлелдсу жонс одан эрі дамыту үшін 
наісгылы ғылымдардын факгілсрінс. дсрсючіріне, тұжырымларына, т.б. 
сүйснсді, осылар аркылы ол жаңа корьггындылар жасап, орын апып 
отырган кайшылыкіарды жүмсарту нсмссс жою жолдарын, жалпы 
когамнык даму тсндснцияларыи (бст алысын) аныктайды. Сөйтіп когамды 
баскарудын тиімділігін арзтырады.

2-ТЛКЫРЫП:
ӘЛЕУМЕТТ11С ОЙДЫН ҚАЛЫІІТАСУЫ МЕН ДАМУ ТАРИХЫ

2.1 Ежелгі іамаііныіі әлеумегтік ойлары
Әлсуметтік ой дамулың бірнсшс ксзеңдерінен отксн. Әлеуметгік білім 

үзак уакыт бойы ар түрлі аяеуметтік - гуманиіарлық іъілымдарлың: 
философияның. тарихіың, саяси зкономиянын, күкыктану мсн мсмлекст 
тсорнясының жэііс т.б. курамыила жинакгалып, дамыды. Лдам мсн котам 
ііроблсмасы, оте жаксы карым-катыііаогар мен сол когамды лүрыс кұру 
(щсялары ертс ксздің озінде ірі ойшылдардын акыл-ойларынан орын алган. 
Ок>наларлыи уакытіан, орнын жэне катысуіны адамдарыіі көрсетіп, 
кдрапайым тіркеу рсзіндс ііайда болтан олсуметтік бізім біртіндсп 
талламалык ой-іужырымдармсн толыкшрыла түсгі. Әлсуметтік 
таііымдаты жана ідлдамалык дсңгсйдік ішйла болуына адамзат әуслі 
сжслгі Ю»ггай фшіософтарына, сонан соң коне философияга борыпггар. 
Олеумсі ганулың бастауларын Мао-цзы даос мскгсбінің гүламалары мен 
дана/шрының ор түрлІ тірінілік мәсслслсрі жоніндсгі философиялык 
аст;»рдагы ой-і үжырымдары мен кснестсрінсіі жоне қогамдык өмІр тортібін 
лныкгаГпъін үнлінің ‘’Махабхарата” мотіилсрінсн табуга бола і̂ы.

Платой меи Аристотель сртедсіі ірек ф»иіосо(})тары жэнс 
.злеумсггік ойіііылдар. саяси гылымдм басгагандардын бірі.



Платон бслгілі ак сүйек тү'кымынаіі шыққаи. Плаіонііык саясн 
коікарастары Лфнііа коіамыньт күллырауы кстсніилс кшіыпгаскаи. Вір 
оркснлеп» бір күллырал отырган қотамда жсдсл ә/ісумспік боліііуаіілік 
болып тұрды жәнс билік түрі озісрін турлы, аіаіі айіхаида, ақсүйсктер 
үстем тагіка айналды. Демократия саяси тсішік аламыз дсп үмһтснді, бірақ 
іс жүзіндс аксүйсктер нсн ат төбслііщсй ерекшс үсгсм таіі билігі іскс асып 
отырды. Платон «шексіз» іісмссв «жстілмсі-сн» мсмлскст үлгісін ой;іап 
табады, оның негізіне ой, рух, жан дүнис, эділеттілік, адамгорпіілік жай;іы 
окмп үйрсніп, зердесІнс түйгсн ойларын айтады. Платоннын ойыішіа 
мемлекет өзінің ііайда болганы үшііі аса кадірмснді, аса қасистті, аса 
күдіретп, кең Қүдайга мііідепі, ал жаратушы Қүдай гарышты жасагаи 
және ойлың Іс-дрекетін өзі алып жүрсді. Ғарыіи акыл, жан. дснслсн 
тұрады. Дсне өлсді, ал жан ойы айкыіі, өзгсрмсс боліісгсрдсп түрганлыкган 
мәиіілік.

Мсмлекст Платонныц бсйнслеуіндс жанііыіі қүрылымына үхсас 
күрдслІ қүрььзысты білдіреді. Жанда үш бөліктін бар болуы сиякты 
мемлскет те азаматтардың үш тобына, уш сословисіх? бөлІнугс тиіс. 
Жаннын ақьілды бөлІгіне билеуші - философтар, кайсар жэнс батыл 
болігіне - эсксрлср-сакшылар тобы, төмсмгі болігІне - жср ондеушілср мсн 
колонсршілер сословиесі сәйксс келугс тиіс. ГІлатонның шексіз мемлекеті 
философтармсіі данышпан, күзстімсн батьиі. сцбск адамдармның озі үшін 
ксңшіііх сүрап, «кіші» болып жүрулсрімсн срсктс. Осылайша, ойшыллың 
ілімі әдсп, адамгсршілік псн мемлекетгің (саясаітың) өтс тыгыз 
байланыста скенін көрсетеді. Мемлекез -  oipre коныстангандыісган, ол 
«біздің әр кайсымыз, озіміздің өзіміз үшін гана жеткіліксіз болыгі. 
копшіліккс тартылуымыз». Платоннын саясіі козкарастары «Мсмлскет», 
«Саясат», «Заіщар» атты енбсктерінсн айкыіі корінсді. ГІлатоііііың 
фкпософнялык жанс әлеуметтік саяси ойлары жалпыа/іамдык монге не 
болады ла, ежелгі ксзең іііегінсн алысқа күлапі жаяды жлнс біздің 
заманымыэіа жетіп жыгылыіі, біраіы саюа.іып калып отыр.

Гіаатон озінің «Мсмлекст» атгы еңбегінде әділсттілік жэнс ел 
билсушісі туралы ой айткан. Онын пікірІишс, мемлскст басыііа kchi'ch 
билеуші зашім оз ііайдасына бекітсді: демокрагия дсмократиялык 
зандарын (халыкгық), басакөктсуіііі -  басакоктеушілік. т.т. Заіріы курыи 
алып, оиы эділетгі деп жариялайлы, дэл осы түс биліккс аса пайдаіы, ші 
осы заңііыіі шегін аттаіі кеіушілсрлі әділстгілікті бүзды дсіі жазалаіі 
жага;іы.

Плаіоішыц эділсггілік псн эділстсіздік масслссінде аГһкаіі ойы: 
«Ммнаган токталык; оділстгі а;іам өзі сияісіы а;тммен аіга іпыккысы 
кслмсйді, оның оэінс үксас кісімсіі ісі бар. Ал әділстсіз адам сксуін дс озіне 
жакыіілатуға орсксз стсді».

Аристотель болса, Млатонныи ойын дамі.па отырыіі былай лсйді: - 
«Віздім сеиіміміз бойыішіа ксз кслген тірніілік иссінін бойынаи 
кожайындык ссзІм мсн саясн биліктІ Kopyte болады. Жан лснсгс
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кожайыіідык сіеді, ал акьиі ой мсм.іскеі кьпмсгшісі снякгы біздің 
іалпмііысіарымһпіа билік жасайды». Оның пікірініпс. алсумсггік 
а;йлеітілік мсмлсксітің ііегізі і максаіы болып саналалы.

Арисіотаіь біріиіііі болып элеумсттік кауым;іасулар оібасына, ел 
мсксіііе, мсмлсксттсріе болінстіііін, коіамлык і^тастыктың үйыткысы 
моііогамиялык ііаіриархшідык агбасы сксидігі туралы ілімнің нсгізін 
ка.іайлы. ІІлатоиның “Мсмлскет”, Аристотельдім “Саясат” атгы 
жүмысгары әлсумстгік білімнің дамуына жаңа серпін бсрді жэне жскс 
когамдык ішституітарлы, атаіі ай г̂камда мсмлекст, отбасы, күкыкгы 
зсрдслсугс жол салып бсрді.

Орта і'асырлардзіъі алсумстгік - философиялык жүйелсрдің 
көпшілігінің идсологиялык багдары хрисітіан дінінің негізгі парыздарымен 
айкындалды. Осы ксзекніи ен көрнекті екілдерінін бірі Фома Аквинский • 
философ жэне теолог, ол бастапқы ссбсп, жаратылыстын соңгы максаты 
рстінде сипаггалатыи күлай болмысының бес дэлелдемссін
түжырымлаган. Мсмлскстгіи іиыіуы мсн функциялары туралы ой 
түжырымдай отырып, Фома лоыікалык исгүрлым ерте болмыс ретінде 
мемлекст оз басгауыи күдайдан алады деіі сендірді. Ксз келген 
кауымласіъік бслічлі бір функциялар аткарады, өз аллына гегемонсыз 
айналыіі оте алмайтыи белгілі максатгар кояды. Сондыісгаи эйтеуір 
біреудің осы когамды баскаруына жэнс оны максатка жстслеуіне дегсн 
кажеттілік туады, дәл осынлай басшы мсмлсксг болып табылады.

Табнгат заңы ортағасырлык дүнистаным үшін кол жетпсйтін және 
бслгілі бір дэрсжсдс омірдс жок саналатыи болып шыгады. Когам үғымы 
сн алдымеіі діни снпатка нс болды - ол католик шірксуі мсн сонын жолын 
к>7 шыларга қатысты болды. Жалпы алітшда, Орта {'асырлар алам мсн 
когамды соцііологиялык ұгынуда айзарлыктай жаңа сіитеие бере алган 
жок.

11ІЫГЫС халыкгарынлагы коідмдық - апсумсттік ойдыи аса корнеіаі 
окіллсрІ ,Ул-Фара6и. лл /̂һіруии, Мбн-Сшш болды. ІІІыгысіа әлеуметтік 
білім тарихи тұргыдан эр түрлі когамдық күінтсрлін зарихи шыиайылыкты 
нгеруініи срекше түрі ретінде дамыды жәнс Іііьиъіс халыкгарының, соның 
ішіндс казак халқының қоіамдык санасыиың калыіггасуында орасаіі зор 
рол аікарды.

Обу Иасыр лл Фараби ~ философ, Шыгыстын энциклопедист 
іхлымы, ('ырдарня өңіріндс Фараб (ксйінгі Огырар) каласында туган. Ол 
160 - тан асіам трактатгар жазган жэнс сол кезлсгі бслгілі іъшым 
сшіаларыіі дамтты.

Ол - Фараби алам кызмстіндеіі акыл- ойдың, даналыктың ролін 
жогары баіала;іы. 1;рскніс мздсиисггілік, эсзсіикага катысты іерсң ойлары 
мсіі біріуар козкарастары - оныц көптеген иіыіармшшрына аркау. 
Фарабиліи ойыніна за^пылык. болмысіык элсм биіктігі бүйымнын стене 
табшаіі.іиан іуындайды. ссбсбі зат болмысзыи омірі жэнс оныц оз 
кассиітсрі бар. Одсмілікті жасауиіы тск ;щам гана, ссбебі ол жаксылыкгы



іздсуші жонс жасауілы дсічлі касиспч:ргс ии. Лдам бар ссіл - лсріімсн 
бакытка, судудыкка үмп>иіа;ім жоие де сол корксмлікті саківп гуруп» 
кабілстгі. Сулулық, мсгізінсн іабніатка тан, ал адам снбсгі мсіі 
Уіаиалыгмііаіі туынлагаи оисрлік іаггар коі^міімң і-угыры, әрі ліцгсгі. Ол - 
Фарабн Платон ойларымсн кслісс бермсйлі. ссбсбі ол сулулыкгкі «ой». 
«идея» деп тусіндіргеи. Ойшыл, философ: «Лдам боймндагы алгшшиасы 
«жаи смсс, дснс» - дсйді. Жан кьпметі адам дснссінс гэусллі, денесіз жан 
жоқ. Жаіі адамііың Ііпкі дүииесі, ішкі омірі жайлы түсінік. Зсрделілік 
адамда алгаш туған күннеіі бастаіі пайда болалы. «Лдамның адам болыгі 
калыіггасуы, оның акьиіы мен ойынын аркасыңда жүзсгс асты», - дейді 
Фараби.

Ол адам коркінің екі жағыи пайымдайды: акьиілылмкка жету (ішкі 
рухани сұлулык), дснс бітімініц жетілгендігі, ягни дснелік. агзалык 
(сыртқы) сүлулык. Ақыл-көркі, зерделілікпен ойлауды дснс сұлулыгыман 
бурын койды. Тсорнялык жэис тэжірибслік ойлау айырмашылі>іктарыііа 
карай, адамлы ол - Фарабн танымдьиіық шсңберһіііі кеңдігінс жэне тсрси 
адамгершілігінс, әднілігіне суйсііс тану ксрсктігІн алга гартгы. 
Қайырымды кісі үлкен тулғалык корініс алды. Вірак іаііымшьиілык. 
көргенлік, ссргек ойлылык адамныц жеткілікгііік, баршылык калііын 
сакгал калуына негіз екснін баса көрсстті. Шыііайы бақытка код жсткізудің 
нсгізгі жолдары ізгілік, жан іазалыіы, игілікті кьшыктар болып табыла;і.ь>, 
ал буган карама-карсы орсктср  - жамандық пен жстілмсгсндік. Лдамла 
ізгіліктің, жан тазалыгынын және т.б. болу тәсілі калаларда бслгілІ бір 
тәртіппен пайда болуы, таралуы және бірлесс жүзсге асуы %іүмкііі. Баска 
созбен айтқанда, дэл осы онтайлы әлеуметтік уйым аламдат ізгіліктіи 
дамуына жаідай жасайлы.

Әл-Фараби когамның шыіу тегі туралы озінін кайталанбас 
түжырымламасыи үсыиады * адам тек кама баска адамдармси озара 
байланыста омір сүрс ала,ды жәис байланыста болганда гана моральдык 
кемслліккс жсте алалы.

2.2 Олеуметтік ойлыіі ііегііііі салушылар
Шарль Луи Монтескье (1689-1755) - фраііііуз фіиософы, агаріуиіы, 

саяси ойшыл жонс қүкыктануііп.і. Оиын сңбектсрінің ішіндс нсгізгі орыи 
алатыны > «Заішар рухы туралм» кітабы.

Монтсскьснің аналитикалык ой түжырымдамшіары олсуметтануда 
маиыіды мэселслерліи негізііпсріиіи алга іиығуына ыкпал етеді. Ол жекс 
тарихи срекшслііпсрді тиімді, лрі кең пайла;іануды усынады.

Катгы кысым корсетстііі, зорлық жасау алам табштітына карсы кслсді 
лей кслс, Моіггсскьс заннык үш басты түрііі ажыратып бсрсді: отбасылык 
гьиіымлы үйымдастыруга катысты дшматп.ік зан; оз замандастары тәрізді 
аса кызыккан заиы — кьшмысі ык заіідар; сомымсн кагар, саяси 
курылымііын нсгізп занларһі. Коіі нэрссііі азшмдар баскаралы, аіаіі
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айтқанда. климаггы, лінді, ча»и̂ арды. басқару кагидаларыи. адаміершілікті. 
дасіурлсрді жәііс ікымыіі барі халықгык жаіпіы рухмн күрайды.

Моіпескьс табиги ссбсіггер арасыііаи гсоірафиялық факторларіті 
жсгскші рол бсреді. Табнғ-я ссбсіггсрю климат, тоііыракіъін жагдайы, слдІң 
колсмі мсн ориаласуы, халыктың саны жәнс т.б. жаіады. Мэселсн, 
оілүсііісгс юінмаз ыстык болганяыкган аламдар нэзік, жшіқау және тск 
жазалану каупііісн ғана жүмыс істсйді. (іісіык слдерде “кәдуілгі деспотизм 
орнайды”. Керісінше, солтүсгікте климат катал болгандыктан, мүкда жер 
күпарсыз кслсді, адамдары шыныккаи. ер-жүрск жәис бостандык сүйгіш 
кслсді. Солтустіктегі халыісгарга баскарулын демократиялык формасм тон. 
Гаяси омірді аныкгайтын табти  ссбсптср арасындагы аракатынаогы 
табуға тырыса отырым, Монтескье: “зандардыц түрлі халыіаардыц омір 
сүру жолдарының эдістсрімсн отс іыгыз байланысгы” скснін айқыіі 
аңғаргам.

Монтескье баскарулыи әр түрлі үш кейпініңтабигаты туралы ай-гадм. 
Наскарулын үиі ксйііі бар, олар:

^  ресііубликалык 
^  монархиялык 

каталдық.
Олардың табигатын білу сшбір білімларлыктьі қажет еттісйді. 

Рссііубликалык баскаруда жоғары билік бүкіл халыісгын колында немссе 
онын бір болігініц колында болады; монархиялықта - өзгермейтін 
заіозарды күра;і етіп отырып, бір адам гана баскарады, алайда катандыкпен 
басқарудағы сияісгы бір адамның еркімсн, сшбір зансыз, ешбір ережссіз 
баскару козғалысқа түседі. Баскару табигаты деген осы.

Сонымсн Монтескье тарихта субъсктивті фаіоорлардын осу 
тендекцнясын лүрыс байкай бідді. Ллайда ойшьиі бүл кагидаларды 
идеалистік, ягни объсктивті кажетгізік пен еркін ақыл-ойды карама-карсы 
коятыи рационализм фнлософиясы тұргысынан түсіндірсді. Оның “Заңдар 
рухы туралы" сибсіаі жазуыііың мэиі ‘'моральдың климаттан басым 
іүскенін” көрссту болды.

Огюст Конт (1798 - 1857) — философия мсн олсумсттанудагы карсы 
ііікірлі жасауаіьиіарлыи бірі, француз философы, социолог.

Коитшц «I Іози^гиві І философия курсы» атгы аіпы зомдык еңбсі і 1830 
жоие 1842 жылдары жарык корді. Екініпі бір іргслі еіібсі і -  торг томдық 
«Позитивті саясат ж>'йссі нсмссс Лдамзаз’ дінін калыптастырушы трактат». 
Козі гірісііілс оным кец тараілн «Лсгрономия туралы философиялык 
ірактат», «Позиіивті философия рухы жөніилсгі ойлар», «Қарсыпікірлік 
жайлы толык ой саіітама», «Позитивтік катсхсзис», «Қозіалыстарга 
іпакырьиіма» жэнс «Жеке бастық жиынтык» а:іты енбектсрі шыіълі 
үлісрлі. Лл «Опосі Коіггіъің осисзтсрі» атгы торт гомдык сцбсі і кайзыс 
бот'ан сои жарык корді.

Коит ,“>лсумспік құбьиіыспірды таиыіі - білуде детерминизм 
прішііиііім іүңіыііі рст тарагым, бұл күбьиіыстардың жаратьыыстану
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заидармиың іс-орскетіііс баіыилырылгліын корсстксн М онтсскһсніц 
үлссін tyre жоі-ары баіиііайды. Ол алсумсітануды карсы ііікірлі (позитнвті) 
палым ра індс, коіам мсн алам жайлы алыгісатарлық жасаіян баіъітгаріа 
карсы кояды. Ко»п бойыііша, элсумстпіііу - адам акылы аркылы жстілііі 
оссгіііі жайлы жшиыі гылым, ал жекс адам қогам мүшссі. Қогам 
күбылысы үнсмі озгсріп, кайіа жасаіып, осіп оіыршіы, а і оиын моні 
тарихн. Коігг «үлы а;іамдарлы» асыра бағалауга карсы, оркепиеткс самсат 
срсжесі сәПксстелмесін дсп шсгслеп айтады. Рухани ішкі жан - күйлік 
кауым, онын ойы өрксннсткс аііаралы деп ссмсді, п>ілыми рух -  басты 
фактор.

Әлеуметтаііу жайлы ойы жалііылама, білімдиіік кагңдалары да аз. 
Ллайда, Коігг алсумстгік злсмсіптердің пакты дналскіикасын түсіндіру 
Юіын, кайта оларлы қарапайым. мэнплік, өзгсріске түсііейді дсіі 
карастырлы.

Жске адамиың таііымдык күндылыгыіі теріскс шыгара;іы да, оны 
когамнан беле карады. Коіамды жске алып карауга ұмтьиіды. Коігг 
элеумсттануда бакылау жәнс тәжірбислік, салыстырмалы, тарихи 
әдістсмслсрдің иегізін салды.

Опост Коігг элсуметгануды екі үлкен тарауга бөлді, олар -  
дпеуметтік статика мен алеуметтік динамика. Әлсуметгік статика 
дегеніміз қогамдык ерсже, ұйым, үйлссім теориясы. Қоғамды бірлестік дсп 
санайды. Негізгі ішстктутгарга отбасын, мемлекетгі, дінді жаткызды. 
Огбасыпык карым-катынасгар когамлык катынастардың негізі болып 
табьшады. Жас үргіак осІп когамды жалгастырады.

Оібасылык нсгізгі карым - катынастарды карастыра келігі, оныц 
тарихпеи бірге озгсрппі келстініи мойыидайды. Оз тұсыпдагы 
буржуазиялык отбасын шексіз етііі корссіе отырыіі, кемшЬзікгсріне коңіл 
болмейді. Әйсл мсн срксктіц тең күкылы» ына қарсы болды. Ойе;і срксктсн 
күніімен, ерік-жігх'рімеи томен. Ойел а;шмларлы бірікгіруіе кабілсзті, 
кылық-мінсзімсн аілу тарқаткыш болып келсді. Әйс;і мінде-гі сом 
түлгалы, ірі түрнатгы, күш иесі ерлерді жүмсарту, когаміа таргу, би;іікке 
баулу. Осыдаіі барып отбасында әйсл ссзімі ср а;іамныц каһарына эсер етуі 
тиіс дсіхн тсріс теория қаіыіпаскаи.

Вала тэрбнссіндсі і ана ролі -  ұлы рол. Огбасы - езінен бүрынгы үрпак 
дәстүрін сакгаушы жоис жаңа урпакка соны сіісчіруші. Огбасында жскс 
гүлга алеуметгснеді, адаміа кызмст сту қасисіін мсңісреді, табиги 
даралыіын жойып, «басқалар үшііі омір сүруіх» үйрснелі. Жас iioi кәрі 
үрпак тсііе-теңлігін калыіпасіыршіы.

Оі^асььтык каіынасты Коит коомсрацияід теңейді. Ьұііда орбір мүшс 
03 кабілеіінс карай алал сңбск сгсді жәнс лркім бір-біріпс мүдделі. 
кызыкшылыкты. жаііашырлыкгы.

І£ңбск - жүмыс - Іс - қышеі дсіі болудім тсріс жаі ым Kt)irr коре біллі. 
Оның пайымдауыніпа, аламныц бір піиа маманлыкгьг мсцісру} 
лүішстанымлык жаіі-жакіы.іыгыи гары;ггады, когам жскс бірлсстіктергс
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боліііім KC'iiii, бірлік бүзылады, қатыгез бэсекелсстік орбиді, адам оііхріске 
түссді. Үкімстгім алсумстгік белгілеііімі Коитіііа «ой, жігср, іс түргысынан 
ажырасуіііылыкка лушар болмау кажст. ол алічі жьшжуды тсжсйді».

Қоі-амиың ыдырауы, оиың оріаникалык 6ipjtiriMiii бүзылуы 
гснденциясының бар болуым галкылай агырыіі, Коііт саяси 6и;ііктін 
қажетгиіігін, когамнын «ортак рухты» бсйнслсуші рстііідс кажстпліпн 
корсстгі. Конт бойыиша, окімстгім саяси арнауы неде? «Ол ндеялар, 
ссзімдер жәнс кызығуіііьиіыкгардагы түбегсйлі аймр.машылыкгар деген 
фатальды бсйімділіктің алдыіі алу». Осьшайша, мсмлскет длеуметгік 
і.ііггымакшстык мүшесі болып табылалы, ал огаіі бап>іну ~ иішивидтің 
касистгі ііарызы. Қогамдык тәртіп коргауіпы •• мсмлскет -  экономикалык • 
саяси, моршіьдык функцияларды аткарады. Коігг бойыжиа мора;іьлык 
функішялар ііегізгІ болып табыладды. Ол ойдын дамуыи тсжсуі мүмкін, оны 
баскарушьиіардың тар практнкалык кызыгушылмгына бағындыратыи 
иіггеллектуалдык моральдык тсррорды болдырмау үшін билікті моральдык 
жэне саясн деп болу қажетгілігім дәлелелсйлі. Орта гасырлык шірксу іске 
асырган рухани диктатураны мадакгай отырып, Конт оған аналог ретіндс 
позитикнзмлі таниіи>і. Ягни, өзіішік срекшс пікірлсрмсіі көне ддстүрін, 
иіірксулік дэстүрлерді алмасіыруга ііегізлелген азаматтық ләстүрлер 
сериясымсн толыкгырылган. ился;!ар. ііриііциптер жәііс концепциялар 
комплекс! ретіндегі позитивизмге үксастырады.

Кокт өзінін индивид пен қоға.м аракатынасына леген көзкарасына 
сэйксс. міндетгердін моральдык кодексін емес, керісінше адамның табиги 
күкыктары теориясын тсрістсді. Онын окьггуынша, міндсттср абсолютты 
смсс, салыстырмалы, оиың кайнар козі күлайда емес, абстрактылы аламзат 
табигаты емес когам болып табылады. Міидсттілік ссзімі, когамдық 
ынтымактык өмірдс туындаган, элеумстгік ссзім болып келеді. Конттын 
рухаііи омірдің мәселслерін карасгыруы, «баска;іар үшін өмір сүру» 
үраны, міндсттср этикасы когггсгсіі жактаушыларды кызыкгырмады. Конт 
маңызды элеуметтік мәселелерлі дүрыс коя, тіптІ дүрыс шсшс алмалы. Ол 
зкоиомикалык катынастарды идсалистік түргыдан лүрыс багалай алмалы 
жэне де руханилык ролін асыра баіиііа/іы. Внбскгсрді бөлуді, Коит, 
зкономикалык институт ретінле емес, моральдык > іісихологиялык 
байлаиыстар зегі ретінде карасіъірлы. Олсумсттік топтардын, соның 
ішіііуіс. алдымсн кэсіби топтардын калыптасуыіі ол абстрактілі тшікьиіады. 
Осы жсрдсн оның бар әлеумстгік күрылымының кажеітіпіпн мойыіідауы 
туың/щйды. Коігг, буржуазня;іык отбасын барлык халіякгар мсн уакьптар 
үіііін идеалды модель, ү.ігі рсгіидс карасгыралы. Лл, үш саты заны - 
Коіптын алсумсттік динамикасыиын шеткі тасы бір мезгілде тарихы 
жэне логика;іык заң болып табылалы: адамзатгык акыл-ойлың дамуынын 
үш сатысы тарихи дамуыиың үиі аншіогиялык сатысына сойксс кследі. 
ПжелН мсн оріаіасырлыкгы камт»ггын. тсологиялык жәнс фиктивгік 
са'гыларды Конт үін ксзсңіс болсді: фсііііііизм, политеизм мсіі монотеизм. 
Фетишизм кеііилс аламдар сырткы заггарда омірдІ телііі. олардан күдайды
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коріх:н. 1:жел11 Греция мси Римдс сректс күшгі тараі^и ііоаігтси імлс 
«жшнан ііенлслсрп:» омір тслінііі, барлық күбьиіыеіар олардыіі 
аршіасуымсн гүсіішіріліхіи. Монотеизм - бүл хрнсгнаилык ләуір.

1300*1800 жьиілар аршіыімн камтыіан мст;іфизіікалык сапа Коігг 
үіііін отгіслі дәуір бшіып көрінелі. Япін. бүл лоуір үиіін когамдық тәртііі 
фуііламе»ггі -  сскі сезімдсрліц бүзылуы тан. Реформация, агарту 
философиясы. революция ~ бул дэуірдіц маңызды оқигалары. міне, 
осындай.

2J  Х ІХ -Х Х  пасырляр тоіысыіідаіы длеу.мегіііс ойлар
XIX  гасырдыц екіііші жарзысмида поэитивтік -  ііатуралистік 

дүниетанымдык козқарастар мен сол кездсгі социология да Ватыстыц 
иіггсллектуалдык жетістіктсрінс негіздсліп ламыдм.

Чарльз Ларвиимін эволюциялық тсориясы галымдарды карапайым 
фактігс назар аударуга ктсрмеледі. Адам мсн жануарлар арасында тек 
айырмашьиіыктар і-ана смсс, сондаЙ*ақ уксастыктар бар екеіиіігіи. япін 
ааам үзак мсрзімді биологиялык зволюцияныц жсмісі. шынжырдыц бір 
тармагы секілді дсп карастырылды.

Биолого - зволюциялык мскгеітгсрле элеуметгік зволюцияны 
биологиялык эволюцияның жалгасы немесе бір болігі ретіндс карасіырды. 
Осылайша, биорганикалык мсктеп әлеумсттік біртутастылык кұрылымына 
ерскше мон бсрсе, ал нэсілдік -  шггропологиялық мектеіі адамга 
биологиялык табигатгыц эссрін, нәсілдік мінсздсмслері мсн оның 
когамдык омір генотипінс әсеріи карастырды. Әлсумсггік ларвшіизм -  
өмір сүру үшін күрес жоне табнпі сүрыііталу, ал географиялык мсктсгі -  
гоографиялық орта мен ксңістіктсгі адамдардын таралуы мен орналасуына 
МЭИ бсрді.

Гчрберт Спенсер (1820-1903} -  агььішын философы жоис социологы, 
іюзитивизмді бастаушылардың бірі, әлеуметтанудагы ііатуралистік 
козкарастыц іісгізіи калаушы ойіііыллардың бірі.

Спснссрдіц олеумсггік тсорнясы қүрылымдык фуикционализмнің 
алдында болган. Сііснсер бірінші болыіі, алсуметануда жүйс күрылымы. 
фуикііиялары, институт түсініктерііі қолланган. Оиын ойыііша, 
кұрьшымдагы өзгорістср функциялар озг^рісінсіз мүмкін смес: злсумсітік 
бірлікгер моліііерініи үдгаюы оларда ллсумепік бслссндіктің 
прогрссснялаушы лифферснциясын, сңбскііц габін н болінуііі тудырады.

Сиеисср Дарвин тэрізді нсгүрлым бсйімдслгсндердіц «табиги 
сүрыптау» идеясын үсынды. Гұріындардың осуі нсі-үрлым үлксн 
элсумстгік белсенділіккс гүрткі болыіі, аман қалу үиііи кои тапкырлыкты 
галаіі стсді. Нсгүр/іым наіііар ламыгаіі топ нсмесс индивид аман каіімайды. 
Сондмюан ингеіыскт іісн дамудың жалпы дсцгсйі біртіндеп осуі қажеі. 
Ііаскалардаи интсллсктуалдык катынаста окіемдік корссіксіідср гана 
калалы. Кгердс мсмлексз гарапынаіі жаідласу корсеіілсс, оііда 
прогрсссиіггі зполюциялык механизм күлдырайдм.
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С ііснсср білім алеумсттаиуына шексіз үлсс косты. Ол оз сцбскгеріиде 
олсумсггік зсртгеулср обьективтілігі моселссіііс ком орыіі болгсн.

XI Хг. аягымдаіъі биолого - натуралистік теория дагдарысы 
лсихологиялык социологияиыіі күшсюіме ыкмал стігі, кслссі оз бетіншс 
баіыггарды ажыразаліл: тпіофафиямсн тыгыз байлаііысты «хшіыкгар 
іісихологиясы»; тоіггмқ психология жәііс дс соцында  ̂ түлга аральік 
катынасты социологиялык зсрзтсудіц бірінші бірлігі стстіи
ишеракциоиизм. «Халыкгар психологиясы» мәдсіінсг пен даралык 
саііанын оіара орскеггесуін накгы зсрггсуді басгау мси
концсііг>’ализациялаудыц ап'аткы қаламы болды.

Пснхологиялык. этііографиялык. лішгвистмкалык, аіпропологиялық 
жане тарихи - философиялык зертгсулеріхг жакіандасуга дсген үстанымныц 
03 і кү}іды бо;іды.

Х ІХ  гасырдыц аяпапда ис иііднвид психолопіясы, ис абстрактылы 
«хшіык рухы» олсумепік күбылыстарды түсіиу кілтін бсрс апмайтыны 
айдаи аиык бола бастайды. Осыдаи бастап тікслей топтык бүкаралык 
мінез-құлыісгы зерттеугс және де индивидтердің бір-біріие илану мск 
атаптаиияланудыи ағісуметгік пормаларыи беруді мүмкін стетін 
психологиялык жәнс әлеуметтік механизмдсрді зерггеугс дегек 
кызьиушылыктар орши бастайлы.

Макс Вебер (1864 - 1920) -  неміс соииологы, философ әрі гарихшы. 
Ол X IX  гасырдың 90 - шы жылдары алдымсн ФраЙбургтік, кейіннек 
Гсйцдельбсргтік университеттсрдін профессоры боллы, алайла ауыр 
рухани ауру салдармиан окьгту іііьыык іс-орекетгі коюға мәжбүр болды. 
Кайтыс болардыи а;ідынла 1919 жылы Мюнхенлік уинвсрситстке кызмсткс 
і үрыіі. бүл іске кайта ора/іды. 1904 жылы неміс соииологиялык журналына 
редактор болады. Вебср социологнясының негізі -  идсалды типтср туралы 
ілім болмп табмлдлы. Идсалды тип -  бул обьективті эмпирикалык 
шындыкгм емсс, ол окымыстының зерггеуші Іс-орсксті, ойлау нотижссін 
бейнслейтін тсорстикалык конструкция. Идеалды тип -  бейне - схема, 
зсртгеуші социолог таіпггын макп*і матсриалды тэртіптсу мен жүйслсу 
тосілі. Идса;іды- типтік коиструкцнялар - бүл .манызды күбылыстар мси 
процссзсрді бейнслсуші күрмсулі түсіиіктср. Мысшіы, «капитализм», 
«ііііркеу», «кала», «дііі», «христиаіідык», «зкономикалык адам» жэнет.б.

Вебер жауаіі бсрмсуІ мүмкін смсс сурақтар туындайды: ндсаллы тип 
исдсіі туыпдайды және калаЛша консірукцняланады социологтан 
юуслсіз бар іііыпдықтан ба, апде оньт ойлауынан паШіа бола ма? Пайда 
болуыиа карама - кайшылыкіы зүсіне отырілі, Вебер, идеалды тшггі 
іприхи жоие плсумепік типтерге болсді. Идеалды тарнхн тип тірі тарнхты 
бсйііслейді жэнс дс одоіі тусініктерді кдлыгггастырады, ал алеуметтЫ 
шіеапОы тип болса, окымысгыііың іс*орексгімін оііімі рстіидс, коиструкз 
рсі інде калыіггасады. ;



Осынлай нілхфпрсгациялпрдаи. түсіиіктсрлсм түріыіылгам Всбсрдіц 
иОічш>ы типтер жаііяы Ымі оиың «түсшуші социоло,'иясыиың» неМіі 
болды.

Ьүл жсрле, социология адим іісмссс шамлир іх>бы мінсі - күлкыіі 
басіапқы пункт рстіиле кдрастыру ксрскгігі туралы соз болмп оіыр. Мінсз 
- күлыктың соцнологтъі кызыктыратын ссбсбі, аламлар оз орсксггсріне 
бслгілі бір машна берсді. Орсксггср магыналалпшдыктан, омы түсінуші 
гылым болуы тніс дрскстгі жонс сң маііызлысы, зсрггслінуші түлга осы 
әрекетке берген мәіщі түсіму. Сомдыкгаи да Вебер социологиясы - бүл 
аламиың мііісз • күлыкын түсіну ілна смсс, сонлай-ак, олеумстгік 
орекстгср туралы гьиіым. Ол Вебср үшін адам мінез - күлыкыиа тең 
магынала, өйткені алеумстгік орскст жай гана «оз - озіне багытталгаи» 
смсс, ол озгелерге де багьпталган. Озічуісрге багытгануды Всбер, оіісыз 
эрскетгің элеумсттік больіл ссегіте;ііііуі мүмкін смес «күту» деп атады.

Сонымен, «түсіііуші социология» пәііі маі'ыііа;іат'ан әлсуметгік 
эрскст болып табылады. Ол бірнеше формада коріислі, оларлың басіысы -  
максап ы рационадлы әрексі.

Соцгмсы Вебер бойынша, түлға саналаг'ан максатт-арга жетугс 
багыттигіган: ол үшіи адекватты тосілдер қолданылалы. ягііи эрсксттеиуші 
ииливндкс кажетті болыіі ессптелінетіндер. Эреке'г нсгүрлым аз 
рационалды болса, ол согүрлым аз түсініюі. Сондыктаи да, максатіы 
рационалды орексптср -  бүл негізгі идеалды тип, ал рационалдыктың кемуі 
одан ауыгку болып табылады. Әлеумстгік арекеітіц рационализациясы, 
Всбер ілімі бойынша, тарихи процсстің нсгізгі багыты болады.

Вебердің элеуметгік нлеялары, X IX  гасырдын аяғы мсн XX ғасырдыіі 
басындагы баска мүраіаріа Караганда казіргі күнгі окымыстылардын 
иазарыіі срекше аударады. Вебер Дюркгейм сиякты өзінен кейііі мсктеп 
калдырган жоқ. Оныи илеяларыіі жаліастыраіын жеке беделді шакіртгері 
дс болідіі жок. Ырак «түсінуші социология», нлсаллы тіштер туралы 
ілімдср, экономика, дін және этика байланыстары идсясы, өз-озінсн қоідм 
меіі уақыт мінлетгерімсн үндес болгаіі;и>ігы соиша, Вебср есімі 
социаіоі'иялык гылымга енііі, тиістІ орын алды.

Эмчлһ Дюркгеилі (І858 'І9 !7 ) -  француз әлеумепануіііысы, бірініііІ 
лүіиіс жүзілік согыска дсйІн батькггык иміишіопіяла номірі оірінші зүлга.

Францияныц солтүстік іиыгысмндагы ')ііинал каласында дүнисіс 
келслі. Козі тірісінде Дюркіейм іч)рі кітаіі тьнарлы: “Қогамдык сңбек 
бөлінісі туралы” (1893). “Олеуметгану эдісі” (1895), “Өзін-озі влтіру” 
(1897) жоне “Діші өмірдіц каранайым нысандарьГ(19І2).

Э. Дюркгейм қогамы функционачнстср үрдісімеи зерпсуді жалгаспзірды. 
Ол барлык алакін түсінікгср міиеі - қ\’лың )>7fr»/tvwV кү'рььіа;и>і; жалны кібіад/іау, 
жшіііы баі дпау, жалмы сс-іімдср мси арскспср. Ол мұі{ың борі аша лсіі
сссігге;и. Ьүлан іныішъін корьпын;іы: коіам іииімман бнік тү])аіын мора;іі>;и4К 
іііі>шаЛылык. тутасплк. Ол. соіціай-ак, иң/шішдгс санані.іц скі дсніейІ 
бола;іы леді: біріншісІ жскс гүлгаііык. скііііііісІ іхмгп.іқ ііс коіамлі>ік. Д іцхііык
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;клисйі исгүрлым ж<нтірііі (xviKui cafu.iii. үжым;и>іК «икшын дсціейі де соіүрлым 
жоіары. Қундылык-іардын үжымдық тнгіі -  әлсумсггік і,пт>імакіасп.ікп>іц 
зіксиіей беіінесі, үжым;(ык син:і ;іен аіалаіъііі күн;іы;іыкіар/и*іц арнайы жүйссІ, 
санаііыц 'жилпьиыіъі.

’). Діоркіейм алеумепік ыіпымакгастықгьщ (иіпеірапияныц) гиіперін 
корсегелі; механнкалык жәис органіікаіпак ьяггымакгасгык.

Мех(2пикалық ыитылшқтастық карапайым (аграрлык дастүрлі) 
KOI амга тсц, онда барлык жагдайлар, нормалар, күц?5>шыктарүксас,бірдсй.

(}р,чішиапық қ\'ія)шық^ардың нсіізі: снбск болінісі, ол топтык этика, 
иидивнлтін экономнкалық окіііаулаиуы. азаматгык коіамньпі күрыпуы 
сиякіы күры;іысгар;а.іи зууыка себсіі болады. Оргаііикалык ынтымактастык 
бірлей хісмсіптердіцбір-біріне багыныіиты болуымсн сипатталады.

D. Дюркгсйм ілімдсрініц нсгізінлс "социологизм" деп аіалатын 
іүжырі>імлама жагыр. Дюркпгйм пікіриішс, коіамның негізінде айрыкша шыц/іык 
рухашілык жшыр. Ол аламдарды біртұгаоыкка біріктірсД оларльпі арасьпіда 
аііырыкиіа ьапымакгастык орнаііілы, сондыкган өзінік жалпы жане жекс 
заіс';ары болалы. Бұл заңлар коіамлык күбьиыстардыц мані мен сипатын 
ашады, соилыкган олар (зацдар) -  газа comicuioinajibiK зертгеу нысаіші болып 
габыла;іы.

Дюркгсйм когамы щіюы - иормативті жүйе регіңде түсінуде маііы:щы үлсс 
косты. Ол алс>'мсггік мінсз - кү.іыкгьиі бір мезгідде міңдстгі жонс тартымды, 
гиісгі жоне капаулы болыіі саншіатын <фежслср жиышығымен рстгслінеггінін 
ашты.

Ол олсуметтануға оте маньшіы ана\пы (созбс - соз: ретсіздік) үгымын енгізе 
отырып, коі-амның күкыктык-норматнвті жүйесіцдегі күлдыраулар, 
акаулар мен босгыкгарлың маңызын көрсстгі.

Дюркгсймнің пікірі бойынша, аномия — бүрыңгы күндылыкгар мсн 
нормагіарлын арсксті тоқідп, жамалары оді гүракгазмай түрган ксздсгі қогам 
;иімуыц;;агы өтпслі жәнс токырау ксзсңі мен күйІнс тон күндылыкгы- 
норматнвті вакуум.

Лчомня дсіеніміз - иіщнвнягіц алсумеігік нормазар, соныц ішінде 
күрмеггсуі жәнс саісгауы ТИІС нормалары мсн оз сүранысыныцарасындагы 
аракаіпыіаыкты ссзІне отырыіі (>айкайіі>ін Юіигжылысіы жэнс мазасыз сезІм. 
Осыддн ксиіііі кү'кі>ікбүз)аиьиіыкіііыгаді«і.

Лномня түжырым;іамасына сүйсне (гтырыіі, Діоркгейм озін - озі олтіруге 
зсрітсу жүргізді. Ол токырау жзнс раднка;іды озгерістер кезіндс озін - өзі 
олтіру олеггсіідсн кобсйіп ксте'гінліі інс мон бсрді. Кұл кезде аламдарлын 
мінез - күлыкыи баскаратын олсумсттік нормалар бүзылады да, ол 
дсвианггы мінсз • күлыкка, соныц ііііііше озін - озі оягіруіч; эсер сгеді. 
Дюркіейм озін - озі о г̂тіруліц үш типін Kopcercju:

- аномиялык (адамлар омірлік багдарын жоіалткандыктан. оз- 
озінс код жүмсайды);

- алыруистік (:іламдар борыш ссзімінсн оз омірін кияды: сарбаздар 
амбразурапіүмтылады, самурай харакири жасайлы жзнс т.б);
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• И'ОИСТІК (шишвил OS олсумсггік ОМІрІіІСИ бііГілаМІ>ІСЫН Ү'»СЛІ, 
омірлің кнын соперііілс калай «ггулі озі шсшсді).

Питирим Сорокин (ІНН9-І96Н) орыс амсрикаіідык социолог, лрі 
мәлсмисггаиуіиы, 40-тан аса кітаіі, бірисшс жуч мақала жаіі^аіі ірі іалым. 
Озіііің «Олсумспік моби;іьдЬіік» атты кітабыцда мобіільділік (жьиіжу) 
іүсІнІгін карастырі'аіі; тІк жәнс колдсіісң. Кгшіенең моСптыіідік ~ бүл Іс 
жүзіндс физикалық ксцістіктс орын ауысіъіру, миіращія; тЫмобильдЫк - 
элсумсттік мэртсбеиің өзгеруі, азсуметгік басіішідак мсн жоіары нсмссс 
томен козідлу. Қогамнын түрлі типтсріндс қозгалыстар жылламдыгы мсн 
түрі боПынша срскшслснсді. Әр коі-амда бұл қозіалысзы жүзегс асыратыіі 
лифттср болады. Мысалға армия, мсісгсіі, бюрократия, касіби жәие діііи 
үйымдар. Олар сондай — ақ курдслі бнологиялык дснсдс кан айналммды 
рсггеуші муше ретіиде әлсуметтік организмгс лс кажеггі.

Сорокин мына;іай шсшімгс келедІ: мобнльділік жшіііы интсллектіц 
акыл-ойлык иксмділігі меи жан-жакгылыі ыиыц дамуына ықнал етеді, 
бірак. 03 кезегінде скептицизм, цинизмді тудырады. патологиялык 
изоляцияга, моральдык кү;ідырауі'а жэнс оз - өзіне қол салуга экслсді. 
1922ж. П. Сорокин баска да орыс зиялыларымсн біргс Рсссйдсн 
кудаланып, Гарвардта жумыс істеп (ЛҚШ ), мэленнез дииамикасы, 
алеумстпк гсория, теория мен конвергенция мэселслсрі бойынша бірнешс 
снбектерді шьн'арады.

П. Сорокин -  ірі тсоретикалык концепциялардыц авторы рстінде 
танымал. Олардын көмеіімсн дүниедегі өзгсрістерді ле түсіндіруге 
тырысты. Олардын бірі ~ социомэдени динамика концепцинсы болса, 
келесісі — қогамның интеградды тин KonpenifuMctti.

Бірінші концепция шсгіндс тарихи процесті модениеі типтерініц 
козг^ысы рспнде карасіыруга үмтылыс байкала;іы. Олардыч эр кайсысы 
белгілі бір түтастык ретінде көрінеді. Осындай нсгізгі іиптерді П. Сорокин 
үшкс болсді: сезімдік, рационалды. идеалнстік. Ллгашқысы шындыкты 
тікслей ссзІмдІк кабылдаудың үстемдігімен. скіншісі — рационаллы 
ойлаудың үстемдігімсн, үпііниіісі — ломинантты ніпуициямен 
сипатіалады. Бүл мэдениеі тнітгсрінін эркайсысы ламу үстінде жлнс 
прогрссгІн түрлі сатыларындагы адамзат когамына тән. ГІ. Сорокинніц 
социомэдени динамика коицепііиясы элсуметгік озгерісзсрдін козгиунім 
күштсрі мен бастауларын жэнс олардын когамдагы диалекз икаенш 
таллаудагы алғашкы галпыныстардын бірі бо;іды.

Интеіршіды қогам теорнясыиа кслетіи Гюлсак, мүнла II. Сорокин 
болашак вариаіггын көреезуіч: тырысты. Ор түрлі үйымдар мси когамдык 
омір і^йслсрінің озара байланысын түсінудегі жэнс дс лркаГісынын 
жстІстІіпсрін адамзат үшін колданулағы рсітнсіік iiiKruDibi аркпсында 60- 
піы жылдары коііверічінция тужырымдамалари кагарында негізгі 
орындар;и*ін бірін алды. 60-70-шІ жылдардагы біздін эдсбиеззсрде бүл 
тсориялар орынсыз жэне дорскі сыніa гүсгі.
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Сд)Ггісе лс 1ІІЫН маиінде ішамзат қоіамы}і билсуіс қагысгы біркатар 
жайтгар II. Сорокиіінін ыкналындаіы реалнзмлі бсйнслсйді. Ьүл меіішіктік 
((юрмасы мсіі жономнкалык тэрі іігісрлін плюрализмінс. баска слдсрмсн 
қатынаскажэнс оларлы жосішрлауга катысты.

3-ГЛКЫРЫІІ:
ҚОГЛМ ОЛЕУМКГПКЖҮЙК РЕТІІІДЕ

3.1 Қоғам түсініпиін мэні
Жср бсгінде омір сүріп жаікан саналы пеішс -  адамдар > бір - бірімен 

бірігіп, can - килы карым - катынастарга түсііі коғамды кұрайды. "Қогам" 
дегсн үп>ім элсумсттану гылммынын басты катсгорнясы болыіі габылады. 
Күнделікті омірдс бүл ұғым ксн іүрлс жэнс .тр түрлі магынада 
колданмлады. Мысалы, таңдаулы адамдардың коі-амы; театр онсрін 
сүюшілср когамы; Ресей нсмесс Қазакстан когамы: адамзат коғамы, т.б. 
Әлеумезтану гылымы осы аталі^ндардын ішіидсгі үшінші тоіггагы “когам'* 
угымын зертгейді.

Қогам үгымынын орнына көп жагдайда оган мдн < магъшасы жагынан 
жақын катсгориялар колданылады. Сондыкган, сң алдымен біз оларды бір 
- бірінсн айыра бІлуіміз кажст.

“Ғл" жане "қогам’' катсгорияларын салыстырсақ, біріншінін гсогра- 
фиялык жâ 'ы басымды. Мысалы, Қазақ елі -  Азия күрылыгының 
орзасында. мүхизтардаи алыс орналаскан ел.

'Қауым'’ жоне "қогам” катсгорияларына кс;іср болсак, біріншіге 
жанүя, ру. тайна, халык, үлт сскіллі элеуметтік үйымдасу формалары 
жатады.

Лл ’’мешекет" йен ''қоеалиіы" салыстырсак, - ол мүхитгаіы айсберг 
сиякты: судын бетііілсгі көрінстін алып мүздын кішкситай гана болігі -  ол 
мемлскст болатын болса, су астындаіъісы - когам. Қогам омірінлегі сан 
алуан карым - катынастардын ен негізгілерін гаііа мсмлекет зан аркылы 
резкс келтіре алады, қалганлары әдсз - •̂үpыll, моральдык, япегикалык. 
т.б. хіеумсзтік нормалардын нсгізі»ше калыііка кслсді.

Үзак уакыт бойы батысіын элсумсттік ойшылдары қогамды 
мсмлекстке генесізрін кара>ан. Платой біріннй болыи когам жэне 
мсмлекеі үгымдарынын айырмасмн аныкгауга іалныныс жасш(ы. 
Лдамдардын озара жәрдсм мсн манызлы кажсттіліктсрін каиагатгаішыру 
үшін бірлесіп қоныстануын оп мсмлскст дсіі атайды. Лл Аристотель оз 
ус'тазыныц қоіамды мсмлекепік - саяси күрылымдауы гура/іы ойларын 
билік псіі үсгсмдік гүргысынан зсрдслсйді.

Ксйін элеумсггік философияда коіамды забиги күй з^жырымдамасы 
гүріъісыиан карайіын боллы. Ьірак Г. Гоббс қоіам мсн мсмлекеіті 
ллстүрлі існссііруіс нсііздсйлі. Қоіам мемлексттік дснс іспсттсс,
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бар;іыгміі бнясп-тостеуіііі лс. жарьшкаушһі да лей оіырыіі, ол мсмлсксггік 
іііарттми орнына қогамОық ишргпты кояды.

Ойшылдарлын бірқагары когамды жасаилы курьиіым рсгінлс алып 
карайды. өіп-ксііі аламларлың табнги бсйімліліктері оііымсн үйлесіісйлі.

Лгьиіііімндык ойиіылдар Д. ІОм мен Л. Смкт "ііламнык сн табиі и 
куйі" ДСП "мемлскстгік бкііігі жок кшдмлык қүрмлысіьГ моймндайлы.

Л. Смит коі^мльі сңбск болінісіііен піыітым сңбсктін жонс 
айырбастың одагы дсіі атаиды. Ал А. Ссн-Симон Смиттіц ойын ары 
жстіллірііі, когамды өнсркосім орны ретіііде алыіі карайды.

Гегельдің мемлскет ііен қоі'ам жоиіндсгі түжырымдамасыида, 
коі'амдагы адаміхршілік саясн бІрлік, жалііы жііч^рдіц корінісі деп 
ұғъінлырады.

Неміс элсумсгганушысы Ф. Теннис (1855-1936 ж.ж.) жасаітін 
қогамнын тркырымламасында, әлсуметтік қатынастарлын эркайсысы 
адамдардың омір сүруго бірлескен жігсріиің негізіндс болатыііын 
көрсстеді.

Э. Дюркгейм Теішистің қогам туралы түжырымдамасын әлсумсттік 
байланыстын органикалык жәнс механикалыктүрлерін карама - карсы кою 
деіі үкты жонс оның қауымнан когамға карай тарихи даму жолын 
қабылдап, когамлы апсумеітік ең табиги жэнс органикалык түр екснін 
мәлімдейлі. Оның пайымдауынша, когамдагы ынтымакгастык таза 
адамгершіліктіц, ізгіліктің бсйнесі, ягни қогамды әлеуметтік Оерек 
күрайды. Когамды элеумстгік лерекгср жүйссі рстінде алып Караганда, 
оның кызметтену тетігін түсінуі^. жекс адамдарға ыкпал сту түткапарын 
белгілеугс мүмкін болады.

Марксизм іліміидс когамнын жүйс күрушы болшегіп эяеуметтік 
ңатыиастар аткарады. Әлеумепік каіъпіастар адамдардың араларында 
олардын тіршілік әрекеті барысыида калыіпасатын түраісгы 
байланысіарын тікслсй білліреді. Маркстің ойынша, когам жскс 
адамлардан тұрмаГшы, ол олар;іыіі бір - біріне катысты байланысідры мси 
катынастарыным косындысын корсетеді. Ал. әлсумспік катынастар 
когамның озіндік ерскшслігін және адамдарлыц монді касисггсрін 
аныктайды.

Ксң түрдс алгаіша, қога\* деіі аламлардын арасыида ка;іыгггасатын 
сан-алуаіі байланыстар мен карым - катыііасгардың жнынтыгмн аіггамыз. 
Әлсумеггануда қоііші деп ксйбір бслгілсрмсн сиішіталатыіі бірлесіікіі 
айтады.

ӘлеумеггІк одактым қогам болып атшіуыныи оірішиі белгісі -  ол 
тураю'Ы жерінің аумагы, мысшіы, Казаксіаіиіың мсмдсксітік іпскарасм 
шеңбсріидс коріихіган жсрдің болуы. Жср аумагы ол элсумспік 
ксңістіктік негізі. соііыіі амсіаидц дара шіамдарлың apajiapbiitiiafbt 
кагынастары мен озара кимылдары калыіггасшім. арі дамиды.

Когамнын екіиші ерскшслігі оныц озара байлаііысіарі>імі>иі жогары 
үлсмслі каркыіідылыі І.ІН  саісгаупі жлне үдайм оііліруіх; кабілспі болуы.
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Когамііі.щ ^viinuti ерекше fw/i.4cinu оіііі-озі билсу мсм жоі^ры 
дсінсйлсгі озін-озі рсггеу жатады.

Когамнын nutpnwnui срекше белгісі - онын үлксн мнгсгрпннялык 
(кіріктірушілік) пэрмсні.

Олсумстгаііуда коідм күрыліамы түрлі түргыдан карала;іы. Когам 
оміріііін нсгізгі салалары рстіндс экономнкалық, элеуметтік, саяси-құктық 
жонс руханіі омір корсстілсді. Оринс, когам омірі отс күрлслі жүйс, 
соіідмісган осы корсстілген салалар бір - бірімен іиым - шытырык 
байлаііысга. Мысалы, экономика мсн олсумстгік сала арасындагы 
байланыстар отс тыіыз. Экономика дамымай бірде - бір ллсумстгік 
мосслслерді толыккаііды іисшу мүмкіи смес. Соиымсн катар, білім беру, 
денсаулык сактау т.с.с. әлеумсттік мәселелер биік дсңгсйлс шсшілмссе. 
онлірІсіі дамыту, жана тсхнологияларды омірге енгізу скіталай.

Коілм оміріндс жеке мсншік пайда болып, апеумсггік катынастар 
күрдс.існііі, мсмлсксі дүниеге келелі, ой сңбсгі дснс сңбегінен болініп, 
іъьтым мен өнср тез і^ркынмсн дами бастайды. Когамдык катынастар 
мы і̂даган жылдар шснбсріидс калыіпдскан салт - дәстүрлергс нсгізделеді. 
Сондыкган, гылымн эдсбистге муны "ләстүрлі коғам", я болмаса, 
"аірарлык ннвнлизация" дейді. Мыңлатн жылларга созылган бүл 
коі'амның іарихындагы жетІстіктергс токталсак, ол кагаз, фарфор, жібск, 
күкіртті жасау (ІИыгысга), жел диірмсні, соныиан су диірмені, 
механикалык сагат, козілдірік, мата жасау станоктары, кітап басу т.с.с. 
(Ьатыста) атауға болады. Коне заманда пайда болган үлы жстістіктсрге 
Мысырлагы Пнрамидапарды, Кытайдаіъі -  мынлаған іпақырымға созылган 
Үлы Корганды. Александрия каласында салынгаіі Александрия маягын, 
Рим каласындагы Колизсйді, Афиналағы Парфенонды т.с.с. і^ а л  
туыидыларш>і агап о'гуге болалы.

Когам өмірінле ор түрлі алеумсттік топтар омір сүрсді. Өйткені, бүл 
дүнисде -  адамдарды айтпаганның өзінде -  ешбір бір - біріне толыгынан 
үксас сшиорсе жок, эрбір здг омірге оз кайталанбас болмысымси келіп, 
уакыты озған кездс -  келмсскс кетсді.

Казіргі коідм -  ол барлык базистік жоне кондырмалык когамлык 
катынасгарыпың кызмсітенуі мен дамуының мүмкііідігін камтамасыз 
сістін әлсумсгтік және мемлексгтік бшіік ннституітарынын жүйедср 
жиынтыгының эрскепестігІ.

Кпндай да бір коітімдык кагынастрдың жүйссі (мысалы, 
экоііомнкалык, саяси, т.б.) әр уакыпа а;іамдардын озара карым - 
катынасынаіі жаис когамга катынасыиан корінсді. С'онлыктан әрбір 
когамлык жүйснін алсумегтік жаіы бодалы.

Корьгіа айгканда. ллеумстгілік - эр түрлі жскс туліаіарлың бірігіп 
істсічін кызмстінін жсмІсі, ііоіижссі. 1>үл олардын бір - бірімен байланыс- 
каіъінасіарынан тікслсй корІнсді. Ал. олардыи когамдык күрьиіымьшдагы 
алатын орны, аікаратын ролі жаис әр түрлі жаідайлары бір - бірінсіі 
он сінс когамлык үдсрісгсріс каіынасынан корінслі.
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3.2 KotuMiibiii курылымы
('оңиолоіияла коілм қүрьиіымм т\рлі гүріиілан каралқ/ім. Қогам оір 

бірімсн байлаііысіы, ыкпал;іас аисуметіік күбылысіар мсн гіроиссіср 
жныіі-тыіынаіі түрады. Коіамні>щ күрамлас боліктсріне иклнвіілтср. 
элсумсттік ннсіиіуттар мсіі үйымдар, іоіггар мсн кауымлар. баііііаиысгар 
мен әрекстгср, иормшіар мсн күндылықтар жэне т.б. жаіады. Қоіамда 
бслгілі бір әлсумсттік орны бар, сол коіамиың ііормшіары мсн 
күндылыкіарына сэйксс түракгы олсумсттік кызмсі аткаратын тоіпар мси 
индивидгсрлің о:»ра байланыстарынык ііакгьшы тәсілі когамдык жүйснім 
күрылымыіі түзсді. Оның түрлері:

- идеалды күрылым ~ наным, ссиім, слсс;
- нормативтік күрылым -  күидылықтар, нормалар, жоспарлангаи 

элеумстгік рөлдер;
- үйымдық fqfpbiJibiM -  ііоіш(ня мсн мдрісбелсрдіи озара 

байланысіары;
- ксздейсок қүрьілым -  косарламмп омір сүрііі жагкан злеменітср.

Жогарыдап*! күрылымдардың алгашкы скі гүрі мэденн күршіым.
калган екеуі соцнстальдық күрылым түжырымдамаларымсн байланысты. 
Социсіальдык күрылымның маиызлы күрамдас боліктеріне экономнкалык, 
әлеумсттік, саяси жанс идсологиялык ннститутгар жатады. Социстальды 
жүйс түріндегі қоғамның дамуымда индивидііц элсуметгік, зстетикалык, 
адамгершілік, физикалық түргыдан ксмслдснуіне алеумсттік түріылан эсер 
ететін басқа да когамдык жүйслер мен органдар ііайла болады.

Әлеумстгану паніиін калыіпдсуы эруакытта оиыц катсгорнялары 
арқылы жүзсге асырылады. Категориялар (ягнн, жалпы үгымдар) омірдің 
накіылы шындылыіын, олеумсттік күры.іымның дамуыидагы маңызды 
жақтарлы, ондагы катынастар мсіі башшныстарды бейнслейді. Олар осы 
катынас, байланыстарлың түракты, кайталаназын. манызлы түрлсрін жэне 
кұбьиіыіггар мен процсстердіц өзара іс - кимылыіі корсстеді. Ііүл 
категариялар (ягни, жалпы үгымдар) бір - бірімен тыгыз байлаиыста. 
катынаста болады, олар сш-уакьгіта бір - бірінен бөлск, окінау гүрмайды.

Категориялардың исгізіііле олеумсітаііудыіі зандары қалыпгасады. 
Әлеумспаііудың катеі орнялары шіуан түрлі болады. Ьүгаіі адам қогамына 
тэн касиеттсрдііі борі кірсді: «олсумттік жүйс», «элеумстгік банлаиыс», 
«элсумстгік катынас», «элсуметгік процесс», «алеумстгік тұліа», 
«олсумсггік бірлік», «әлсумеітік күрьиіым». «элсумсітік үйым», 
«элеумсттік институт», «элсумсітік бакылау», «ллсумстгік баскару», 
«апеуметгік ерсжслср» (бүгам күкіиқтык срежслср, оиың жаргылай б(»лігі), 
«әлсумсттік стратификация», «олсумепік рол», «стаіус», «әлеуметгік 
тэртіп», «олсумеітік сана», «элсумсттік талаіі-тілск», «элеумеітік гои», 
«әлеумстгік мүддс», «әлсумсттік тутыну». «алеумсітік кауіпсізлік». 
«олеумстгік коргау». «әлсуметі ік бслссіілиіік», т.б. каісічтриялардыц 
комсі імсн ііакгылы омірдің үлі ілсрі мсіі элсумсітік м.эііі жасалады.
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Нстізіндс әлсумсттаиу скі үлкси катсгорияіа басты назар аударады. Ол 
- коіам ж.эііс түлга. Ал. когам туралы алсумсітану мэсслссі қойылганда 
жогарыдагм катсічтриялар арқылм (жа;іііы үп.імдармси) зсргтеу жүрпзеді. 
Олардым бірі - «әлсумсгг ік бірлік». Ьүл шшмдардың арасымлагы эр түрлі 
карым - катыиастар. Осм карым • катыііас, байлатіысіардын нсгізіидс 
олардың күндслікті омірі мсн іс-арскстінің м̂ үң - мүқтажы, талал - 
гілектсрімің бірлігі жатыр. Дсмск, когам өзінің күрьшымдык үйымдасуы, 
ягііи оны күрайтыи боліктсрдіц озара карым — катынастары, әрексітері 
түріъісынан сиііапалалы.

Әлеуметтік бірлестіктер коіамды қайта күру, озічгрту субъсктісі 
болып саналады жэнс бүл - әлеумстгік субъсктінің өзін - озі 
үйымдастыруыныц іуракгы түрі. Әлсумсггік бірлестікгің түрлерінс: 
отбасы, адамдардың элеуметгік -  таптык, іх)іггык, элеуметгік - 
дсмоірафиялык, үлттык, терртггориялык, мемлексггік жэнс бүкіл
адамзатгык когам бірліктсрі козгалыстарм, т.б. жатады.

"Әлеуметтік қурылым". Бұд өндірістсгі когамдык еңбсктің бөлінуінін 
рсітелген жүйесі жэне осыган сэйксс меншіккс, бшіікке, баскаруға, 
когамдагы адамдардың қүкыкжәне міндетгеріне қатынастарының ж*үйесі.

"Қогамдық сана". Бұд когамның рухани кұрылымыныи жиынтыгы. 
Қогамдык сана әруақьпта тікслей немссе күрде;іі болыгі, когамдык сипатга 
болалы. Ягііи, ол жалпы когамгатән касиет.

"Әлсуметтік пюп " - аламлардын ортак мүдцс - талаптарына, 
кұидылык-багальікіары мсті сана - среж&гіеріне қарай бірлесуі.

"Әлеуметтік жЫтеу" - бүл когамнык қурылымы, оның жікке бөлінуі.
"Олеуметтік теңсіздік" - бұл аламиың әлеумстгік сапасы, оның мэиі. 

Әлеумстгану түлганы талдап, зсрттегенде әр түрлі ұгымдарды колданады.
"Әлсуметтік қундьиіық" • когамдык катынастарды, мүң - мұкгажды, 

талап - тЬектсрді аііыктайтын түлгалык қүиды нускаулар. Бүлар 
дламлардын *гартібіміц іилсй ретгслуі баскарылуы арқылы бслгіленсді.

"Әлсуметтік «о/?л#а7с//?"(срсжслер) - когамла калыіітасып, рсітеліп 
отыратын срсжслсрдін жйыіггыгы.

Тулғалық ынпш, коңіл, назар. ықылас. қалау. тілск, т.б. бүлар 
xiaMiiapabiu элеумеггік бслсснділікгерінін қозгаушы күштері 
(стимулдары);

"Олсуметтікрол", ягни іггкарылатыіі кілзмет; "элеуметтік статус" - 
;ідамның когамдагы орнм мен жаі лайы т.б.

Қогам -  күрдслі күрьшымдьі. оздігіиеи ламып отмрагын элеумеп Ік 
жүйе.

3.3 Л іяматгы к коіам
Қаішай да боіімасын когамдык мані бар идсялар белгілі когаміімц, 

.элсумстіік дамудың гіиіаіпарыиа сэйксс кслсгіндіктен қабыл алыншіы. 
( ‘оидай идсялардіии каіарьиіа азамаітык коіам ндсясы жатады. Лзамазлык 
коіам турапы эрі үрлІ кснкарасгар, .эртүрлі баідарлар бар.
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Қаіірдс аіимапык коі амііык жадіпьиіі бірлси оргақ иііыктамасы жоқ. 
Деі^нмсіі э і̂смдік дасумспік ф»иіософия;іык гмііі>імди бүл фсііомсн;іі 
'іертгсудіц скі түрлі жолы бар:

•  Лзаматгык коідмлы әлсумсггік универсалия, әмбсбаіі категория 
рсті^иіс карас-гыраіім. бүл үгыміа аіар мсмлскегкс, окімст 
күрылымларыііа карама • карсы койыліаіі когамлмк қарым - 
катынастарлыц бүкіл жиыіггыгыи сыйгызады.

•  Азамапъік когам үгымыиыіі магыиасына іиынайы батысгык 
фсномснді жаткызалы. Ьул үгымлы буржуазиялық (нарыктык - 
демократиялык) і^рым > катыііастарлың калыіггасуымен байлаиыс- 
тырады.

Лзамаггык коғам леп аламның жске і*үлгасыныи ждне бсйрссмн, 
мсмлскстгік смес когамдык үйымлардын дамуына колайлы жаглай 
туғызатын әлеумстгік тәртіп түрін айталы. Ата;іган мсмлекетгік емес 
үйымлардыи іс-әрсксті аркылы »'ана жеке алам социумнын. әлеумсттің 
даму жольша дссрііі тигізс алады. Сондыкган да азаматгык когамды 
коммумикацияның, карым - катынастың өзіндік срскше формасы деп 
карасгырса болі'аіілай, ссбебі азаматгык қогам аркылы мсмлекет псн 
азамат арасындагы сүхбат жүзсгс асады. Азаматтык қоғам окімет, бнлік 
күрылымдарыиаіі ті>іскары жатқан элсумеітік байланмсты таііыталы.

"Азаматтык когам" үгымыи бірінші рет бслсснді коллаіііаидардың 
бірі Т. Гоббс болды. Ол азаматтык когам мсн мсмлекетгі бір • бірінс карсы 
коймайды.

Агылшын ойшылы Дж. Локк азаматтык когамның мсмлсксттен 
басымдылыгын жариялалы. I. Гоббс концспциясымен салыстырі^нда 
Локктың тужырымлауы бойынша длсумсттік кслісім - шарт нсгізінде 
жасалгаіі когамдык - күкыктык і'әртіп адамлар еркін шсіасме^ічі. 
керісіііше, оны кеңсйтсді ждмс элсуметтік элілсттілікті орныктырады.

Азаматык коғамга деген озіндік козкарасгы калыптастырган марксизм 
болды. К. Маркс азаматтык коғамды тарихн феномен ден таііміі, оны 
жаратылыстан берілгсіі күй смсс, тарихи ламу нәіижссі дсп түсіндірелі. 
Мсмлекег нсн азаматтык күкық тарихи сүйемслі бар күрьиіымдар 
болгандыктан олар өкімег, іантар жэнс таіігык күрсс сынды түрпатгарлан 
күралалы.

Азамагшк когамнын негізгі белгілсрінс. айрыкша снпаттамаларына 
мыналарлы жаткызуга болады:

1. Азаматгык когам ірі кэсінорыидары каркі>і>иіы ламыган, гылымн 
тсхинкалык иегізі жднс элсумспік нііфрасгруктурасм калытаскаи 
ніідусфиа;іды коіам.

2. Азама'гык когамның зкономикалык сүйемелі ретііідс жске мсишік 
іісіі басы бос, тәуслсіз субъектілерліи сркін іекерлік іныгармаіііыльи і>ін 
алуга болады.
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3. Лзамаііык коіам озінін еаяси корееткіппчірі бойыніііа 
лемократиялык жүйс болын іабылады. Онда билікті боліеу, коіиіартиялық, 
күкык нримаіы каііыіпасуы іиіс.

4. Азамагп.ік коіамның рухани - идсолоіиялык негізіилс илеялар мсн 
козқарастарлың плюрализм!, тозімділік (толсраігілъік), ранионалдылык 
жаис іуманизм жатыр.

5. Күрдслі жіктслінгсн жәііс стратификаиияланган азматтык когамнын 
әлеумсттік базасын орташа тан қүраПды.

Азаматтык когам адамның жеке басынын сркі мсн элсумсттік заңга 
үйлестіліктіц дэл келуімсн тартымды идея болыіі корінелі. Оііда аламдар 
арасынлаіъі үйлесімді карым - каіынас орнату жолы жекс индивид 
жауапксріиілігінс жүктаіелі. Азаматгык когам тыныштык пен 
жалпыұлтгык келісімді көздейді. Бүл максатгар күрделі кеп этиикалык 
күрамы бар Казакстан Рсспубликасының омірлік моні бар мүдделерін 
коздейді.

Қазаксгаііла азаматгык когам қүру моселесі билікгің либералды 
демократиялык ннституттары мен нарыкгык экономика күрылымын 
калыптастырумсн піектслмсйді. Мәселенің негізі ұлтгык азамаггык 
этносын даярлауда жатыр. Азаматтык зтносты батыст ың біртектестірілген 
кундылыктарыи конііріп қойып смсс, лэстүрлі дүниетанымнын, ұлттык 
мәдсииеттің нсгізінде байыпты да байсалды түрде калыптастыруы кажет. 
Осы орайда орынды түрде мынандай сүрак туады: казір болып жатқан 
озгсрістер модернизация ма әлде вестернизация ма? Біздін батыстың 
гехнологиялык, экономикалык даму шеңіне жуыктамайтын олеумстгік 
күйімізле күкыктык мем.текет пен азаматтык когамнын батыстык моделін 
далме - яэл кошіругс татныну жонді ме, жонсіз бс? Ендеше, мүмкІн біз 
элемгс уакыг талабына лайықты жауаіі берс алып, cofrrin когам дамуының 
мүлдсм баска жолын керсстстін болармыз? Бүл түста жауаптан юрі сүрак 
коп... Уакыт 03 Талабын койды, снді іс - біздін берер жауабымыздың 
каншалыкты жетістік дкслері Казакстаи Республикасының ерікті 
азамаггарының үятына өзіндік жауапксршілігіііе байланыеты леп 
ойлаймыз.

Сонымен, азаматгык когам дсмокрагиялык рсжимде когамнын саяси 
омірімсн тыгыз байлаиысгагы, тоталигарлык рсжимдс онпознцііяда 
болатыіі, отііелі кезеңдс (когамнын бір күйден екінші күйіс өтуі) озін 
еаясатқа белсенді түрдс карсы коягын саяси емес омір аясы, одет - 
гүрыіпар мен салзгар. Азаматтык когам, бірііипіден, индивидтергс жскс 
меншікке ис болыіі, оііы сркін паГщалануга мүмкіндіктср ашалы; 
скініііідсн, дамміан олеумсітік стратификация болалы; үшіншідсн, 
азамаітык когамнын түрлі институпарыңда аламдаріа голык сркіидік псн 
дсрбссзік бсреді.
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4-ТЛКЫРЫІІ:
ІЬІКУМ КГПк*
ІІРОЦКСТКР

т к  г и  г у  і т л р м ь:іі ОЛКУМКІГІК

4.1 «)лсумсггік иіістиіуі іар әлеумстгік омірдіц маііыіды >дсмсіігі
рспіілс
Кез кслген элсуметгік институт сод немесе баска кажсгтіпікгерді 

аткара отырып ііайда болады жәнс кыімеггслсді. Нгср мүндай қажстгілік 
мамызды смес болса мсмссс жогальш кстсс, оида инстнтуттын омір суруі 
магынасыз, мэмсіз, болыіі када;(ы.

«Инстиіут» үгымы коп магына;іы, латын тілінсіі аударганда 
«күрылмм» дегсн мағынаны 6іл;лреді. Оның скі түрлі маіъліасы бар, тар 
магыііада. яі-нн техникалык, жогарғы оқу орыіі/чарыныц атын білдірсс. ал 
ксн магынауіа апсумспік когамдык катынастарлыи аимістшігаіі 
айналымындагы күкык іюрмаларыиың жиыитыгын білдірсді. Инспггут 
үгымы әлсуметтанудагы негізгі такырыіггардың бірі, сондықтан 
нмсти^гуциоиалды байланыстарды зертгсу әлсумстганудың алдындагы 
нсгізгі ғылыми міндстгсрдіңбірі болып табылады.

Олеуметтік институт деи көбінссс адамдардың бірлескен 
кызмстінін тарихм калыгггаскан орныкты нысанларын а(гга;іы. 
Инсттутгардың нсгізгІ мақсаты — жске адамдардың, тоіггардыіі жоііс 
жадпы когамның іргелі кажепгііктсрін канағагганлыру. Олардыц сәтгі 
қызмет аткаруы адамдар кауымдастыіъінын омірін сакгауга мүмкіндік 
бсреді, оларды тоитар мен коіамга біріктіреді, олардын омірін з^'ракгы 
стелі. Дол осы элеумстгік инстжуітар ұйымдардагы бірлескеи 
корпоративтік қызмстті үйлсстірсді, олсумсттік катынасгар сиііатын 
аныісгайды жәнс оларды саісгап отыра;іы.

Әрбір инстіпуг:
•  бслгілі бір кы імет аясыіі;
•  белгілснгсн күкыюар мсн міилсітср нсгізіндс когамдык, үйымдык 

исмесс баскару фуіікцняларһіи орыіідауга окілстгі пдамдар тобын:
• рссмн гүлідлар арасыпдағы қарым катыііастың үйымдык 

нормалары мсм пршщиігтсрііі;
•  койьшіаи міндсттерді lucuiyitJ кажстгі материалдық күралдарды 

( коіамдык пімаратгар. күра;і -  жабдыісгар жоііс т .б .) қамтиды.
Олсумсітік инсгтут элсуметіаиуда іргслі түсініісгсрдііі бірі болып 

іаньиігаіі. Э. Люргеймнің иайымдауыііша “социологияны ішститутгар 
туралы гылым рстіндс олардьщ ііайда болуы жаис қызмсітснуі лсп 
аііықтауға болады”. Дюркі'сйм элсуметгік инстиіуттардың шыгуын 
кажстгілікпен байланыстырады. Ол құртымдык - функңионалдык 
адістеме тұріысыиан когамд».і тугастык раінде алыіі карайды, оііың ар 
алсумспік ніісіитуіы бір бслгілі функцноналды рол аткііруы аркылы 
коіамііың тыныс - тіршілііін камгамсыч стуіч: озініц пайдалы үлес 
қосатмііыіі корсстсді.
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Инстіггуггардың коіамдык ролім і«рсң талдаған алгашкы 
лігсумсі'ганушылардың бірі Т. ІЗеблеіі агаіі гггксндсЙ, қо»амның өмір сүру 
тәсілі ретіндегі алсуметгік ииституттар озгсрмсйтііі ііарсс смсс. Әлеуметгік 
күрылыстың эволюциясы айііаласына іісіурлым иксмделген алуан түрлі 
иіістіпуітардьгң «табиіи» іріктслу ііроцесііі іске асыру ретіндс көрініс 
бсрсді. Институітардың озгсруі өз ксзсгіндс міисз -  қүлыкы қоршағал 
оргага ііегүрлым икемделгеи жэне айтарлыкгай бейімделген жеке 
аламдар;и>ін одан әрі іріісгслуінс алып келсді.

Л. Рсдклифф-Ьраун институт деп, олеуметтік кұрылым -  элеуметгік 
катынастарлыи озінііі тіршілік жасауыи колдауга пайдалаиатын үлгіге 
кслтірілгсн міксз-кулык амалдарын үгыііады.

Ч. Миллс атсумстгік институт әлеуметтік ролдердің белгілі 
жиыіггыісгар нысаііы дсп тусіндірсді. Ол иііституттардын орындайтын 
максаггары бойыиіиа бсс негізгі түрін атайды: діни, әсксрн, саяси, 
шаруашылык, отбасылык. Дж. Бсрмард псн Л. Томпсон әлсуметгік 
институтты мінсз - күлык мшшісрлсрі мен үлгілерінің жиыіггыгы рстінде 
үгындыралы. Олар әлсумстгік институттың мыиа болшектерін корсстгі:

инстнтугтың анық кызметтсрінс жататын міндсттері мен 
мақсаттары;

^  мінез - күлыктың үлгілсрі мсн срсжслері;
^  рәміздік мышандары; 

тәжірибелік белгілсрі; 
ауызшажәнежазбаиіа дәстүрлері.

Олеуметтік институт ол адам кызмст стстін бслгілі саладя омір сүрстін 
әлсумстгік байланыстар жүГіесі жонс молііісрлсрлмі жиь:чгыгы ботміі 
табьша;іы. Мысалы, агЕеуметгік тол ол озара зрсһтл* стстін жскеліктсрліи 
жиыитыгы. Әлеуметтік ииституттар әлеумсітік гоіпармси и.ііыз 
байланысгы, өйтксні институт мінез - күльксгыи отара бяіиіііимсіары мси 
жүйслер жиыіггыгы рстіиле түбіндс аламдардың қажсп иііктсрімсіі 
аііыюалады.

Әлеумсттік институт -  когамііың ірпхіі қажсттілікчч'ріь 
канагаттандыруга бейімделген, коғамдык катынастардмң бслгілі саласыи 
реггсйтін мексмслср мсн үйымдардын жиынтыгы. Әлеумсттік институт 
-  когамныіі іісгізгі талаіггарын канағапаидыратын қогамлык мдилі 
қундылыкіар мсн эрсксггсрді орындау рстін біріктірстін байланысгар мсн 
элсумсттік молшерлсрдін үйымдастырьиііан жүйссі.

Осылайша, «олсумстгік институт» олеуметгану таиымында бслсснді 
ііайда;іанылатын базшіык саішттардын бірі болып табыла;іы. Ьул үгымдЕ>і 
злсумсттану түргысыііаіі түсіиу баска әлсумстгік гьшымдардың меуметгік 
инсгитутгар мсн когамдык омірді зсрдслеуііі толыктыра түссді.

4.2 Олеуме іт ік  иіістиіу ітарлыіі ітіішдоі нясы
Әлеумстгік инстіпуттардың озгсруі елоуір үзак га күрделі процесс. 

Олардың ламу іарихы дхгтүрлі ііысаидарымыи бірііидсіі қаіпргі замаЕгғы
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түргс айналатындыіым корсстсді. Мысалы, отбасы. қукык, лін, билік 
инсттуггарын шіайык. Оларлмң жача ерскпіс түрлсріиің майла болуы 
жшіа элсумсттік байлаііысіар мсн кажеітілікпсрдің ііайла болуымен 
байланысты. Мысалы, индустриалдык когамла жана инсппуттар -  нарык, 
еңбск кслісім — шартты, жарнама, бүкарагіык мэлснист, гылым, дснсаулык 
сакгау, когамдык козгалыс, жа;ііъіз басты ата - шіа, срлі - ^айыігіъілардыц 
белек түруы жонс баска инстіпуггар гіайла болады.

Негурлым маныщы қажеггіліктсрлі камтамасыі стстін әлсумстгік 
институггардың бсс нсгізгі түрі бар;

- бала туу, өсуі (отбасы жәнс некс институты);
- кауіпсізлік жэне алеумстгік тартіп (саясн инс-ппуггар, мсмлскст);
•  турмыстык кұрал-жабдыкгар өнліру (экономикалык институгтар);
- білім бсру, өскслсң ұрпакты алсуметтскдіру, кадрлар даярлау (бізім 

бсру, іъшыми жэнс мәдснн институттар);
- рухани мәселслер, тіртілік маіынасын шсшетін кажетгіліктер (дін 

инстлугы).
Әлеумсггік инсгитуггарды басты немесе ірі-елі, негізгі және басты 

емсс нсмссе негізгі емес, жекелік деп болсді. Псгізгі сместср негізгінің 
ішінде жасырылалм. Негізгі институггарга экономикалык, саяси, отбасы, 
білім, діи жатады. Экономикалык институттыи ішіне нсгізгі емсс 
институтгар ретіііле нарық. меншік түрі, меншікті корғау, валютаны 
конвсртациялау, мамандарды іріктеу, еңбскті бағалау, маркетинг т.б. 
кірсді. Бұлар олеуметтік тәжірибс негізінде калыіттасады. Әлеуметтік 
тәжірибені әдет - гүрып деп айтуга ла болады.

Огбасы институтына зуыскаидык жүйесі (әкелік, аналық, нагашылык, 
күдалыкт.с.с.), нскслссу, қалың мал алу, тамырласу, мурагерлік, ажырасу 
т.б. кіреді. Әр аіде озгешс әдет - гүрынтары калыптаскан. Саяси 
институттардың негізгі емссіне сот ісін жүрпзу, төлкүжатгы тірксу, соттык 
сарагггама жасау, сотгалганды корғау т.с.с. жатады.

Орбір институт озінс баПлаііысты олсумсттік міндетті кызмсггі 
агқаралкі. Осы міндстгі кызмстгердііі жиы^ггыгы алсумеггік жүйенің 
ногіігі, белгілі түрлсрі рстіндс олсумстіік инстиіуітың жалпы кызмет 
аткаруымсн күрылады. Олсумстгік ннсгитуггардың аткаратын міндстті 
к»*пмстгсрі коп. Сондыкган ар түрлі багыітагы социологгар оларды 
тонтасгыруымси рстгслгсн жүйс ретінлс корсетуіх: тырысты. Васкаларгә 
Караганда толык жоііс кызык топтастыруды инстипіуі{ионал()ық мектеп 
аінып ко[кетті. ()сы мсктсггтіи вкілдсрі (С. Лиіісст. Д. Ландберг жэнс т.б.) 
алсумегпк инсггитупъің тәрт нсгізгі міндсггі кы шетгсрін азап отгі. Олар 
мына;іар:

1. Қогамнын мүиіелерін жаңгырту. Нң басты инстиіут болып осы 
міндстгі кызмстті отбасы аткарши»!.

2. Олсунстгендіру максатын іскс асыру. Жскслікіер. отбасы, білім, 
лін, т.б. аркылы элеумстгік катынастарды нгсріп когамдык оміріт? 
снгізіледі.

30

3. Ондіру жәнс тарагу мііідіпті кьпмеіІіі аткару. Ол билікгік 
экономика:іык • алсумсттік институпарын баскару жанс бакылау 
органдарымсн кам-іамасы ідандырылуы жанс жүзегс асырылуы.

4. Ьаскару жәнс бакьиіаудым міндстгі кыэметІіі аткаруы. Ол 
тортііггсрдін түрііагттарын рстгейтін олеумстгік молііісрлсрінің 
жүйесі аркьшы жүтсге асырыла/іы. Оллрга жататындар күкыкіык 
молшерлер. әлет - lypuii, әкімшілікіІң шсиіімлері және т.б.

Әлеумсттік инсткгуггар жскеліктерді тортібімси жүріс - түрысын 
жаталау жэне кетсрмелсу жүйссімсн баскаралы. Осы;іаи функционалдык 
саііасыиа карай элсуметтік институтгарды бірнеше түргс белуге болады. 
Кң манытдылары:

1. Әлеуметтік - экономикалык институп^р, япіи меншік, айырбас, 
акта, банктер, қогамдык байлыюарын өндіру жәнс тарату жүйесііі 
камтамасыздандыратын үйымдардың түрлері және т.б. 
Экономикшіык инсттпугтар еішіріс үдерісі мсн нгіліктсрлІ жэне 
кызмет корсстудІ үлестіруін камтамасыз етеді. Олеумстгік 
институггын түрі рстінде экономикалык шістиіуттарды осыган 
лайыкты элеумстттк, күкыкгык, өнсічхііі-күльнаык молшсрлер 
жүйссі сипаттайды. Экономикалык инстнтуттын нормативтік 
(мелшерлік) күрылымына мсншіктік катынастарды, ондірістің 
үстсм болатын түрпатын, айырбастын ддвттегі нысандары мсн 
амалдарьшын болуын бсйнелейтін мшішсрлср жүйссі кіреді. Оган 
баска да экономика саласында арекст етстін түрлі әлеуметгік 
күндылыкгар, онсі-слік-қүлыктьі улгілер мси жүріс - түрыстын 
калыптары кіреді.

2. Саяси ннстнтугіар -  мемлекет, партиялар, косіііодақ жэне т.б. саяси 
мақсаттарлы көздейтін когамдык бірлестіктер болып табылады. 
Саяси институттар когамды, әлсумстгік-таіітық курыпымды 
турактандырып, ішсологиялык казыианын сакталуын, алга жүруін, 
жангыруын камі-амасыз етеді. Олар саясн биліктіи белгілі бір 
нысанын пайдаланып, жэрдемдесуге багьпталган.

3. Әлеуметгік мэдсни және тәрбие инстиіуггары. Онын негізгі 
максаты олсумсітік күіідылыкі^рды нгсру жэне оны кайта еіідіру. 
жангығггу болып табылады.

4. ІІормагивтік (мөлшсрлік) багытталу түрі. Оның алдыііда түрган 
максаіы тәртіпке саііалык, өнегелік-этикалык исгіз орнату.

5. Иормативтік - санкциялык (молшерлік • жазшіаушы) турі. Оның 
максаты когамдык элеумсттікті ретітіуді срсжелер, мелшерлср 
негііііте күштеу жазалауларын жүзега асыру.

6. Рәсімді • ромізді жэнс коіінснционаллык (шар^ггылык) институттар. 
Олар ресми нсмесе бейрссмн тіркелгсн ке;іісім бойынша 
кабылданган молшсрлсріч; нсгііделган. Мүііда жиналыа^рдың 
пікірлссуін, акиараггар айырбасым жәнс жіберу әдістерііі реттсйді.
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Қогам өзара 6айланысп.і біртү-іас инсгиіуітар жүйссі Гюлгандыкган. 
бір инстнтуггың қьгшсттснуініц бүзылуы баска салаларга. тулгага тсріс 
ықііал ж а с а і^ . Масслсн, Қаіақстанда ікономнкалык жагдайдың 
нашарлауы білім. денсаулық сакгау. қуқыюы қоргау т.б. салаларда 
келеңсІз күбылыстарлың ксң стск жаюыііа ссбсіікср болды. Ьүл әлсумеггік 
шислсііістер;и оршһті, элсумспік карсіалмісгарды күііісйтгі. Дсмск, 
алсумсттік институплрды жстілдіру оларлың арасындагы үйлссімділік 
тепе-тецдігін сактауды қажст етеді.

4.3 Олвуметтік процесс
Олеуметтік процесс -  коі-амдагы болыіі жаткан іс - әрскеггер 

жиынтыгы. Япіи, кез кслізгн когам элеуметгік процесс арқылы дамыіі 
немесс керІ кстіп отырады. Әлеумстгануда олсумстгік процесс әлеумсггік 
жүйс меи оның құрамындагы злсмсіптсрдіц, ксз-кслген әлсумеггік 
нысанныи ксзекті ауысммы не козғалысы рстіндс үіъінылалы.

Әлсуметтік процеске классикалык аныіоама бсрген Питнрнм Сорокин 
болды. Оішц гүсінігінше. процесс рстінде өзгеріс турлсрІнің бір-біріііс 
үласуы нсмссс эволюцияның кез - келген түрі үгынылады. Басқаша 
ай^гкакца. олсумсггік процесс дсгсніміз зсртгеліп отырған нысанныц 
бслгілі уакыт іііііндсгі кез - келген өзгерісі (мейлі оііың кеңістіктсгі 
орнының өзгсруі, санлық нсмесе сапа;іык сипаіта.маларыныц түрлснуі 
болсын).

Әлеумсттанушылар элеумез'п'к гіроцсстсрдің ішінсн оның коп жылдар 
бойы назар аудартып ксле жатқан екі ерскше формасын алып карастыралы. 
Олар: 1. әлеумсттік даму; 2. апеуметгік цикл.

Әлсуметтгану коғамныц элсуметгІк құрылысымен тыгыз байлапысты 
мына бір мэселеге дс: когам озгсрментін, катыіі -  сеніп каіган құбылыс па 
элдс ол езгсріс, козғалыс, дамуда болатын тірі элеуметтік организм бс, ал 
егер ол дамитын болса. онда оны даммтуіны күштер, факторлар кандай 
леген мосслеге жауап бсруді тазап етеді.

Олсуметпк тсорнялардыц басым копіііілігі когамдык күбылыстардың 
өзгерісі мсн дамуын мойындзйды. Ллайда даму деічмі нс. оііың мэнІ мсн 
багаты кандай. онын козгаушы күіитері неде дсгсн сұраісгарга олар 
зүрліше жауаіі кайырады. Қогамнын даму формалары мсн козгаушы 
куштсрі жайлы тсориялардың барлыіъін карастыруга мүмкіндігіміздін 
жоісгмшн ссксре отмрып. біз тск ндеалистік көзқарастар мен з-үрпайы 
матсриалистік зеорияларды жэнс когам дамуының гьпыми -  
материа/інстік үгыммн гана кыскаіиа карастырамыз.

Қоіач жайлы идсаіистік тсориялардым бәрінс оріак нэрсе сол. олар 
когам дамуының коэгаупіы күшін ндсядан, сана формаларынан Іздсйді.

Объсктивтік нлсалистік социология когамиын козгаушы күшін 
«жогары» ндсядан немссс абсоліотгік ндсядаіі іздсйді. Внді бір ндсаіистік 
теориялар ол күііпі когамді.лк саиат.щ айрыкша формшіирыііаи, мэсслсн 
«халыкгың рухани күіііінсн», «коллеіпингІк санадам». т.б. іздсйді.
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Қайсһібір ндеачисі ік гсориялар коілмііыіі ламуыи үлы кайраікср шіамдар, 
олардың идсялары мсн кабілсптсрі, практикалык іс - эрскстгсрі ііісінсді дсп 
іүсіидіреді.

Марксизм ідімі бойіаміііа, когамнын жалпы даму заііына сәйксс когам 
дамуы ондірісііц ламуыііми моіижссі. ал ондіріс испзгі лдсумеггік процесс 
болыіі забылалы.

Когам дамуыііым козгаушы күіпі жайлы марксизм ІпІмі коғамның 
дамуы объеюгнвті де кажетгі процесс, ягии когамдагы уақигалар 
ачамдардың саиасыиаи, калауы мси сркінси тэуслсіз жүріп жататыи 
обій2кпіві'ік заішм күбылыс дсп түжырымдайдіы. Алайла когам 
күбылыстарыиың занлылыгм субъсктивтік фактордың роліи, япіи 
аламдардын саиалы іс-әрекетіиіи коғам дамуыилаіъі рөлімен манызыи 
жокка іиыгармайды, кайта оларлы жогары багалайды.

Марксиегік иіім әлеумстгік дамудын козгаушы күиггеріи коғамиың оз 
ішіиси ізлсй отырыіі, олар өндіргіиі күштер мси оидІрістік катыиастардыц 
арасыидағы қайшылык ексніи дәлелдсп бсрсді. Бүл кайшылық түрлііпс 
әлсумсттік топтарлың, ал таіпъіқ когимдарда түрлішс таптардың 
мүдделсріиік эртүрліліпніи көрінісі болып табьша;іы. Атаіі айтканда, ол 
иегізгі каГшіылык сол коғамдагы иегізгі таптардыи арасыіідагы кайшылық. 
Сойтіп» тап курссі, сайып келгсидс, ондіргіш күштер мсн өндірістік 
катынастардын арасындағы кайшыдыктарды шсшіп, олардьщ арасында 
сәйксстік ориагу болып табьиіаіи>і.

Әлеуметтік козга/іысіар даму формасына карай элеумстгік революция 
жднс эволюция болып скігс бөліиеді.

/Іиалеісгиканың белгілі заңдарын когам оміріидегі козгапыстарды 
түсіндіруга колдаисак, когамлык ламудын екі формасы -  революциялык 
жәие эволюциялык формалары ксліп шыі'алы.

Ондіргіш күштср мси ондірістік катыиастарлың арасыидагы 
кайшылыкты шешу үшіи ескірген онлірістік катыиастарды жойыіі. оиың 
ориыиа ондіргіш күіш^рдіц жаңа мазнүныиа сәйксс кслсі іи жана сшіатгы 
оилірістік қатыиастар орнату кажст. Сойтіп өнліріс тәсілі ескі сападан 
жаиа сапага өтсді. Қогамдагы мүидай саііалык озгсріс революциялык даму 
ДСП атазады.

Ал озгеріс бір сапаиьщ ішінде гаііа болса, сөйтіп когам оміріи 
біртіилсп жетіллірумси шектелсс, мүіідай даму эволюциядык дсп аталалы. 
Олсумсзтік революция мсн ллсумезтік эволюция - когамдык ламудьт 
озара тығыз байлаиыстм жэнс бірін • бірі толыісгырып отыратын скі 
кажстгі формасы.

Коіам ұдаГіы козгалыста бола огырып, тиісті олеумстгік озгсрістсрге 
үіііырайлы: күбылысіар мсн оларлың ісүрамдас боліктсрі бір күйдси скінші 
күГис ауысады, кайсы бір күбьиіысгар дүііисіс ксліп, енді біреулср 
жойылыгі жага;ц>і. т.б. Ол озгсрістер микро күбылыстар дсигейіиле иемссе 
макро күбыдыстар (түтас когам жонс юіігар) дснгайіндс болуы мүмкіи. 
Оіісрісіерді бір -  біріиси гек кодсмІ, деигсйі жаіыиаи гаііа смсс, соилай

33



ак ма.мү.,м „сіі мані жагышш да аймруга бодады, ягш, Г.іп
сагіадан скііііпі саиш-а оту сиікггы жш ыііаи ла айыруга божщы

сать^ГпындГ.Гй"'’" ™ " '’"''''’'  V'-Mbi ко.ам дамуыным жскс
уксас бсаііілсрін ,срс« 

срттеп, жшшылаудын ііэтижееішіс тұжырымлаллы. Осыііың негі іііідс & с  
коіамдык акоіюмнкадык формация аіаіі корсстіяііі. олардыц іаріічіі даму 
рстін. багьшан ашып берсді; гарихи даму вткс.шс, ^ л а ш ^ Г к а ^ ш  
томсвдсі ідсн жоідрыга карай, сскі сападаіі жаца салага өту аркылы жүреді’

^ іа л ы . Алайда когамда ііроірсссивтік күштсрмен катар керітартпа 
реак«и,п.ыл KYU.T4.-P де орскст атіп. алсумогтік жаналыкгарга " е Г т '  
жасауы, тігіті тарихты ксрі кайыруі-а да эрскет жасауы мүмкін Ол а і ма. 
^ ш р а у  кстсадер. мс„ ксрі к с у  факг,дері дс болып т '̂ра  ̂ ' Б ү л Т к с  
елдер мсн мсмлекетгсрдс жиі ксздсседі.

е д с у с ^ Г Г я І Т " " " ' "  алеумеггік процестсрелсусіз. оларга атда.аі. индивидтер гаі.а натар аударады Ал орныксп
когамда а л с у н ^ к  „роцсстер айтарлыкгай ^ у У б а й к а л м п  ”  -
К0 .пт.ген адамдар, ас.рссс, аділстсіздіккс шмдама Jb,..;.ap «.Тназ^ы^С

5-ТЛКЫ РЫ П:
ТҮЛГЛ ӘЛЕУМЕІТАНУЫ

S I Индивид, тұлга, ядам. Түлга когамдык ка гыиастардь.и 
субъектісі мен объекіісі ретіндс
Адам коптегсн гылымдардың зертгеу нысшіы болып табылаяы А іам 

-  өзіне таи бнологмялык күркл.ысы бар тір,иілік иесі. таб.І ат
за.шарь, оиын дал.уь.иа да асср отеді. қіршагаи о ,;т ,а  вз
тіршіліп үи.ж дайын заттарды пайда.,анаті.т жаиуарл^.а кара.аида аһам
ОЗ.НС ксрскгии вз коль.мси жасайды. Адам та б и ^ ы и ы .Г в з™ Г  а“ ^  
ом.р.нт элеуметпк жаідайларыиың эсерінеи болады. адамның тсісгілі.і 
тек биоло,т.,л..,к жа.ыиаи ,ана емес. соиымеи катар Z  х ^ Т м у

Л б І Г и ^ ' " ” '̂” -  мүра.арлік,> .л.амныи коһмдак
і^жірибеіх: иі. (юлуы нэтнжесіндс орын алады. Сонымсн адамнын жаііпкі
дамуіаида озара байлаіиасты бііологаялык жаис ал сум тік  баіыітар .зсер 
сгегінлі. I байкалады. Адам био.зоі иялык тіршілік иссі болыи гуады аиайла 

ламу..і баріасында іа.іа ол элеумсттік тіршиіік иссіне айиадвдіа 
Әлсумсттану ші,іиайы орекст стстін. таішайгыи. таліайтт..и сумлкт

Z S . r Z a Z r ' * ' ’' '• м.ыиай.а омірэрскетіиіи түракіы. кай.алаибалы злемсіптеріис. оныл коіаммси очаоа
баШ.аиы.ларына коп коңіл боледі, Жскс і^на  ............................... . басы
мсн:елсс. болып .-«.сумстік жш дайлар (байлаиысар. алсумс-.ік жаис билік

.14

ііисііпугіары, алсумсітік кауі>імдасгыкіар) мсм алам іс-лрекеіі»ің оіара 
і.ікіііиіы іабыла/іы.

Аллмиыи моііііі қарамасіан бүрыіі «адам», «индивид», «түлга» 
үгымдарыіі ажырагын алган жоіі. «/1г)алі» үгымы барлмқ ніідивиягсріх; тән, 
оріак касисттср мси срскшеліктсрдІ сиііатгауда коаіданылады. Бұл ұгым 
іиіамның жанулрлан, осімдіктсрдсн айырмасын атап корсетеді. Адам - өмір 
дамуының си жоіаргы деңі*ейінің коріііісі, коғамдық еңбск барысыііың 
жсмісі арі •і'абигагпсіі алсумсттік болмыс түтастыгыіі андататын тіршілік 
иссі. Алайда, адам алсумсттік -  тектік мангс ис болгаиымен, ол жалмы 
та6иі*ат туыидысы рстіндс -  лара адамдык сипаты жагынаіі жанды 
макүлмк дүииссінсн бөлсктенбсйді. )\йра алам «homo sapiens» тектіисрінің 
окілі, тарихи дамудың барлык сатысындагы, жср шармиын барлык 
нүюелсріндсгі аламдык даму нышандарының иесі, ііаісгы адам дегснді 
білдірелі.

Индивид - бііоэлеуметтік жаи рстіндсіі жекс адам. Ягни адамзаггың 
жскслеген окілі, а/іамнын акыл. срік, кажсттілік, көзкарас, т.б барлық 
плсумсттік және психологиялык синатгарын таратушы. Жалпы алгаида, 
индивид (лат. Individ - бөлінбейтін, ақыргы) - адамзаттсгінін бір гана өкілі 
жәнс оныіі «алгашқы кірпіші», жскс даралық - бір индивидті баскасынан 
ажыратуіііы касистгер жиынтығы. Индивилуалдық (даралык) -  бүл әр 
ндамнын өзінс гана тән жскс - дара касиетгсріиін жиынтыіъі, накгы 
а;іамнын табиіи жоііс элеуметгік кабылдаган қайталанбас срекшсліктері 
мсіі қасиеттері. Индивид коға.ммен нактыпы элеумсттік қауымдастыісгар, 
институттар аркылы ыкпалдаскаіша, әлсуметгік маңызы бар мосслслср мсн 
алсумстгік байланыстарды жүзсге асырганда raHa барым түлга дэрсжссінс 
көтсріле алады.

Адам дамуының эр түрлі дербсс жаие тарихи леңгсйлсріндсгі накты 
іарнхи ламу срекшелікіерін көрссту үіііін «тұлга» үгымы колданылалы. 
Т^лга - бұл индиви.тгің дамуынын корытынлы жемісі, оиың барлық 
ііламзаітык касиетгсрінін іскс асуы. Тұлға - қогамдык катынастардың 
субъсктІсі. Масты айтсак, тулга дегеніміз адамның элеумсгтІк 
қасиеттсрініңтүтасгыгы, иішивидгің қогамдык дамуыиың және белсенді іс 

әрекстпси араласу аркылы әлеумсттік катынастар жүйссінс енуі.
'Гүліа біркатар гумаиитарлык гылымдардың оку объектісі болып 

габьыады. Фшюсофня түлганы дүнисдсгі эрекет, тану жэнс 
иіытрмаіііылык субъсктісі рстінде карастырады. Психолоітія түлганы 
психологиялык процссіердің, касистіср мен кап,інастардың берік, мықты 
іүтастыгы ретіндс карастырады. Осылайша, (оүлга» ұгымы адамга оз 
орекепсріпіи коріистін элеумсггік маңызды саііаларым, касисттсрін, 
ллсумеітік жагыіі бсйііелсйді (атап айтсак адалдык, бір бетксйлік, 
ііарасап ьиіык« үкыіггылык, білімділік жаис т.б.).

Адам оміріх? дайыіі кабілст. мінсз жэне кызыіуларымсн кслмсйді, 
булардып барі бслгілі ід б и т  иегізде аламмың омір барысында 
кіілышасады. Адам таиіііің негііі. яіни биотиііі оның анатомиялык -
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г  жүйкс жүйссіні., ко..-а«ысын (динамика)
осдплсйді Ьиолоіиялык курылым иссі. адам. <пкси элсумеггсрліц білім 
cajrr. аатгай жаис рухаин мэдсинсті күйііщс тоіггаліан омір іэжірибесііі 
иирумен гана жскс адам дэрсжесінс квггерілсді. Олай болса, түлға болы.і 
^ылмайды, іулга болыгі калыіпасады. Жаііа туьшіаи жас iiaptcre - адам 

ірак жскс түлга емсс. Ол озшіц іс - арскеті үшін олі жауаіі бсрс азімайды 
Онда аііікандай үіъім жоқ. Сэбидің түдиаіа айиалуы дсгсиімһ ол
мүмкіндисгіц шындыкка айналуы.
__ Жекетүлга дамуы - ез мүмкіндіктсрін үздіксіз кеңсйгіп, кажст гіктеріи

артырып барумеи байлаиысзы. Осы даму денгейі накіы адаміа тан болган 
тарым - катынасгар аймаіымси олшенеді. Даму дэрежссі мардымсыз 
^ га н ы іі адамаралык қатыиастары ла өте жай, күиделіісті тіршілік 
^йбедінсн аспайды. Ал даму денгейі жогары болган алам озіиің р^ани 
моргйміпмен, коіамдык мзнді күіідылыктарымеіі срскшеленсді.

Орбір дара адач озінін когамдагы омірлік эдсіггерін ретгсумси 
күндслікті тіршиіік проблемаларын іпешііі отырады. Вірдей киыншылык 
^лсрги,ердін шешіміи ар адам оз адіс - тас1и.ері„еи X  мүм о Г й

міндеггсрін аіарды іскс асыру жолдары мен омір барысында үсгані-ан 
ііринцнптерміжсгсбілуқажег. '̂Ьшдa үсгаш-ан

о т п м Г Г " ’"' жлнс оларды басшьиіыкка ала
огырып. адам can казыиастардың ықпалыцда ка..ып коймайды. Оркандай

лербеспп мсн ерскшсліі іне ие. Жске аяамның дсрбесгііі 
оның ен жоіары исихиказіык саиасы - рухаии дүниесімен үипасады />хд«« 
уіше дегежміз адам м эн ін іц  сң биік керіііісі, оиың жалпы аламзаітык

Жеке вз орныиа сай кызмет ете алуы.
Жеке адамның руханн жетілгеидігі - бұл жогары дәрежслсгі саншіык

басиіьыыкка алу, соиымен біргс, жанан ииезі мси 
мсзетгік шсн - шскіісннеи. жалган белсснділік йен отірік - осекген озін
лап!!^’̂ ‘''"“"г “ ^“ ' “ ^ндай каснст сапаларды өз бойына
ларыгуы көбшс когамдык саиага, мэдеиисткс тэуслді. Қогамның даму
дәрсжесі не.^рлым темеи болса, оның іініцдс баршаіш бірдей тенестіру 
принцин, вр.с ж,ады. ондай ко.ам мүи.азерініи квбі к т ы к Х ы и у  
үйінсн аеа алмайды. Дсрбсстігиіси айырылып, оз бстіише ой жүгірткеи 

адам. өзш түлгалыкдамыту ниетіиен ажырап қала;»ы.
сапалары сол аламныи араласкаи катынастар орісіис

<=̂<= ‘“ 'У -«ібілегінс бай.,аныст,л 
келсді ІЛыгармаиіыл түлга тікслей коріііаган элсумеі шеңбсріндс калыи 
коимай, озш аукымды когам аймаіы исгізіидс калыіітастыруга үмзьыые 
жасаіЪзь,. Мүидай >и,ам бойьиша озі жаса.-ам кауьімныи т іт Г б ү к іл  
ко амиың болаишк ^ксннезі кврініи, ол оз дзуіріиін саіішіык acHrc6LH  
кош ілісрі жүреді Жске адамның оз дсрбссч іі іие ис болуы он....  гүйык

жоіары лсңісйде ксмслдсііісмінщ долсді.

Жскс аламіп.іи длмуы, ягжі оныіі шісумсгіік үиамды касисггеріііін 
кіиіміиасуы бсліілі қоіамдык қолдау меіі ллсумспік кажстсіііуді ксрск 
сісді. Дара а;іамиын жеке адалі саніпъіиа котсрілуі үшін манызды 
<[)акторлар:

- иоеытификоңим. япіи дара адамның озііі баска а;іамдармен тсңссіірс, 
коіам іалабына сай болу ннеіімсн калыігтасу процссі;

- персоіншішция - дара адамның оз басының баска адамдар оміріндс 
ка;іірі барын түсіис білуі, сонымсп біргс пакты аіісумстпк топта озінІң 
к іс іл ік  мүмкіндіктсрін іскс асыраалуы.

Түлі'апыи қалыптасуы жоііІмлс түрлі пікірлер орын алады. Мысалы, 
«Жамам оқушы жок» жамаи оқытушылар бар» - дейтін ііІкірлсгі кейбір 
чертгсушілср түлғанык калыптасуыііда торбиенің рөлі срекше дссс» 
скініііілсрі. «Бүкірді кор гана түзетедІ» дегендсй, керісінше, туа біткен 
касиеггергс мэн бсрсді.

Түлганы соииолотялык түргыдан зерттеу тулі-аның әлсумстгік типін 
болііі іііыгарады. Осыган байлаиысты түлі-аның калыптасуы, оиың түрлі 
топтар мси үжымдардагы кажетгілігінің дамуы, тұлғаиыи өзінің мінез - 
күлқын баскаруы, айналасыііцағылармсн карым - қатынасы. т.б. зсрттелсді.

Соиымсн, тулга биологиялық ііен әясумсттіктІң шепидс орналаскан 
күрдслі нысан. Тұлгаларда кайталанбас, тек соган ғаиа тән, касиеітср.мен 
бірге көпкс ортак сиііатгар бір - бірімен үштасып жатады. ӘлсумсттІк 
жүйсніи белсснді күрамдас бөлігі болатын түлгалар колдагы бар 
мүмкііілікгсрдсн кажеітісІн танлаіі алу сркіидІгін пайдаланып, болашак 
емірінік жобаларын жасайды; алдына максат койьпі, оган қол жеткізу үіііііі 
бар күиі - жігерін жұмьиілырады; объсктивті әлсумстгік кұрыльімдарда, 
элсуметгік баіілаяыс жүйесіндс зүракгы озгсрістсрге кол жсткізсдІ. Өз 
ксзегіндс объективті элсуметтік болмыс көбінссе, түл*аиың езін - озі 
жегілдіру процесіиің багыты мен мазмудын аиыкгап отыралы.

5.2 Ч. Ку.іи мен Дж. Мидтің «Айналаі ы Меіі» іеорнясы
Әлеумсггену - а;іамды элсуметтік өміргс снгізстіи күрделі процесс. 

«Әлеуметтену» ұгымы жалиылама зүрде индивндтің алеуметгІк топ пен 
жа.піы қоідміа іэи млдснисз үгымына кіретін жэне ишіивидке когамдык 
карым - кап.іиастардың бслсенді субъсктісі рстіндс қызмст аткаруьіна 
мүмкіндік беретін бслгілі бір білім, норма, қүндылық, ұстаным, мінсз 
үліілері жүйслерін MCiiivpyi процссін сипатгайды.

Олеумсггснугс каі ысты іүрлі козкарасгардың бірі ретіндс Ч. Кули мен 
JIjk\ Мидтің it/Utmuiasbi Мси» теориясыи келііруіч: болады. Лмсрикандық 
псн.холог, эрі социолог Ч. Кули түлга «Мснін» баска түлівлармеи 
с;і;іыстырі«шдагы ерскшсліктсрін біргіндсм түсіну ііроцссін зсртгсйді. 
Кулндің кочкарасы бойыиша, ор бір адам озініц «меііін» озІ карым 
каіынасга болагыи баска адамдардың ықналымсіі калыіггасгыралы. 
Қарапаііым бшіаііың озі та?тыиысгары дүрмс баішіанып. макгалып жагса, 
оніііц кушінс, ііарі.іиыііа ссііімді болыіі оседі; ал қабізеті дармнды
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бшіаиың лр кнмьиіыи айншшсымдаіъшар терісіеіі опарса. ол бала опнс - 
031 ссшмси Ыіпш. бойындаі-ы бар жақсі.і қасисггсрінеіі айырьиімп кшіуі.і 
ла мүмкт. v)p бір адам озжің ақылды нсмесс ақымақ, сүйкімді нсмссс 
сүйкімси, кадірді нсмссс қадірсіз сксилігііі баскалармеіі болгаи карым - 
қатынасына. олардың багадауыііа карай оіырыіі айкындайды.

Ч. Кули әлсуметгік органы алгашқы жаііс кейііігі деіі бөлулі үсыііды 
Ол алгашкы ортага отбасын. күрдастар ортасын. коршілерді, жеріілікті 
ортаііы жатқызса, ал тәртібі жскелік, іұлгалық сипатга болып, қаранайым 
байланыстармсн, іс - орскепсрмен ерекинхіснстін кейііігі оргага 
әлсумстпк уяны жатқызды. *

Кули гылыміа «Мен - айна» түжырымын ұсынды. Ьұл гүжырым 
бойынша, адамдар оз тәртібін басқалармен жасаГһын карым -  катынастар 
ксзшдс өзіне сырт көзбен қарай отырыіі. қалыіггасшрады. Тәртііі 
актиісрншс ^ м д а р  бір - біріне ерскіие бір айна ретіцдс кызмет етеді. 
Сондыкган біздің әзіміз гуралы пікіріміз коп жаідайда біздіи баска 
иңдивндтермсн болган карым - қатынастарымызга байланысты.

Ол айнадагы «Меннің» кұрылымындагы уш сатыны аныктады:
1) Баскаларіа дейііігі өз түсінігіміз;
2) Басқалардын пікірінс біздің калай караГітындыгымыз;
3) Бүл пікіртурагыбіздіңссніміміз.

Мысалы, сіз бір топ адам сөйлссіп отыріан болмегс кіріп кслген 
ксзініздс, олар сіадсн сыпайы түрдс ксшірім сұрап тез таркаіі кегеді. 
Осьіндай ^ гд ай  бірнеше рет қайталана берсе, онда олардың сізбсн 
^пмслескісі келмейді деген пікір зуындайды. Немссе ксрісінше сіз 
О^меге кіргсн кездс адамдар сіздің жаныңызда айналшыісгап жүріп алса 
сізбсн кызу әнпмелессс оңда олардың іс - әрскстгері сізді жағымды 
сезімдергс жетелейді. Олай болса, адам айнадан озініи фнзикалык бсйнссін 
кореттдіп сиякты басқа адамдардың оның мінсз - құлкына, сырткы 
көрінісіне дегсн пікірлері арқылы адамның алеумсггік «мені» 
ка.іыптасалы. Баска коғам мүшслсрімен жекс адам өз «Мені» ііегізінде 
қатынас түзсді. Ғылымда «жске адамдык рефлексия» деп аталган бұл 
«мсн» үшмы 03 ІШ1ҢДС эр адамнын оз жөніндсгі ганымын сезс білу сиякты 
сапаларын камтнды. Жеке адамным озіне - озі бсрісн багасының жо.ары не 
томен болуынан сол адамның ішкі жан арііалысіары келіп шыіалы. Калай 
десек тс түлга зуралы аркім әр түрлі түсінік бсрген.

Лмсрикандык социолог Дяг. Мид Ч. Кулидіц талдауын орі карай 
жалгасгыралы. Ол ад^мдардың іс - ареке^гтсрін элсумеггік байланысіаріа 
негіадслген әлсуметпк тартіп түрінлс караспырды. Онын түсінігіішіс. 
бімің тартібімп жагдайга сэйксс болуы үіііііі аллымсн симвлодык түсінуді 
үйрсіші, бслплі бір еіггілік лагдыларлы иісруіміз ксрск. Осыдан ксліп Дж. 
МИД олсумстгсну )і^йссіндсгі аламларді.ің тартііітік лрксттсріндегі екі 
нспзп күрамлас болікті атаіі корсстсдІ:

- акыл(нікір);
• «мсн озім».

Дж. Мндііц түжырымламасы бойыііиіа, біз озімізді баскалармсн 
карым -кагыішсгар барысында дамытым, білімімізді, ісксрлігімІзді, 
іаріібімІзді жсгілдірсміз, бІрак осыііың барлыгы да оз1мІз;и - озімІз 
іаргіпкс Kcjrripy аркылы 1̂ 113 мүмкін болады. Ол да Кули снякіы, адамның 
і-үл»а»  ̂айналу процссінім үш гүрлі сатьгсын аньнсгады. Олар:

Шріиші iLxtMutrumuH. Бүл сатыда балалар үлкен а/іамдардың мінсзінс 
сліктейді, бірак, оны түсІнбейді. Кішкснс бала үйдің сдснін жумакшы 
болып, өзінің ойыншык іііаңсоргышымсн болмеде жүреді.

Екінші, оиын сатысы. Мүнда кііііксііс бала озінің мінезіи бслгілі бір 
ролді орындау аркылы көрсетсді. Ол дорігср, мүгалім, сатушы. Ойын 
гіроцесінде балалар түрлІ ролдерге енеді. Сойтіп бшіалар өз істсрін ойлап 
жасайтын қабідстке жете басідйды.

Ушіиші саты — у:ж'ьшдық оііып. Мұнда бала;іар тек оздсрін гана ойлап 
коймайды, сонымсн катар баскшіардын нсні күтетіиІ!і түсіие бастайды. 
Мысалы, футбол ойнаіі жүргсн бала ойынның барлык срсжелерін бігсді. 
Бұны командаііын барлық ойыншьыары да білсді. Бадалардың футбол 
ойыныныи тэртібін» срсжслеріи бІлу оларды адамдардың когамда оздсрін 
калай үстау Toprlnrcpin біліп, меңгсруінс багьптайды.

«Айнадагы Мен» тсориясында (Ч. Кули, Дж. Мид) түлга толыгымсн 
адамның әлсумстгік шартталідн «Меннсн» туындайтын функция рстіндс 
карастырылады. Жекс адамның нсгізі, оның озіішік санасы — бұл 
олеуметтік арсксттестікгің нэтижесінде иіідивидтін озіне объект ретінде, 
баска адамдар козімсн караулы үйренуі нәтижесіндегі алеумеггік өзара 
әрекеггсстігі рстіиде бейислснді. Осьыайша жеке адам — адамның 
олсуметтІк омір үрдісіндс жинаған объектив'гі касиеті түрІнде түсіидірілді. 
Ролдер гсориясын жакгаушылардың ойыиша жеке адам дегеніміз, 
индvшилтiн коі^мда аткаратын олеуметгік ролдсрі жнынтыгынын 
фуикциясы болып табылаіы. Сонлыктан, олсумсттік рол -  индивид пен 
когам арекеггістігі мсхаиизмініц манызды элемент!. Лдамдар арасындагы 
алсумспік байланыстар оларлыи когамдык катынаста бслгілі бір жүмыс 
іүрін (мүідлім, инженер, эке, бала жанс т.б. функциялар) орындау 
іапсырмасы түрінде болатын олсуметтік функцнялар негізінде кұрьиіалы. 
Лткарыліан функциялар қоіамдаіы олеумспік күрылымлаіы аламның 
жаідаГіыіі сиііатгайлы.

5.3 3. Фрсйдгіц іүлі яныіі іісііхолииамикялык іеориясы
Қогам мси адам оміріндеіі психикалық процсстсрдіи ссбсіггерін, 

маііьпыи гүсіндірудс Лвстриянын психологы 3 Фрейдтің алатын ориы 
срекше. Ол психикаііыи скі иүскасыіі корсепі:

- тоиоірафиялык;
• динамикалык.

Диііамикшіык ііүскада алам іісихикасы үш кабагіан түрады:
- «Ол» (Jd)- бейсаналык күліііыныс. іикарлік элсмі, каііаі-аітануі^ 

дсгсн үмі і.ілыс козлыретын куат козі;
- «Мсіі» (l*'go) і\лам саііасы, нсихикаш.ііі барлык
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KOMiioHcinnxspiiiiu дэнсксрі, накгылык іісгізііиів түлганы 
бакылауды іске асырудың элемент!;

- «Аскан - Мен» (Super - Ego) -  іііік! i'yjii-алык ұждан, алам саііасы 
ішіндсгі алеумсггілік, ұжымдық бсйсаналык. шңдар, тыйі.імлар. 
мораль, лосгүр, басқаіиа а^гкаііда i-vjijaiibi үліі • өнсгслік 
жагынан багалайтын э;ісмснт.

«Мсн» «Олды» озіне багындыруіа тырысады. Ырақ бүл сирск 
ксздессді» киынга туселі. Әдстгс <Юл» ашык іісмссе жабық формала 
«Мснді» багындырады. Фрейд «Мен» жәис «Олды» салт атты (аіка 
мінуші) мен атқа тсңейді: бір Караганда ат үстіндс»! адам («Мен») асау 
атгы тежеп, бақылаіі отырідндай болып корінеді, бірак ат («Ол») -  өтс 
күшті, асау ол адамға бағынбай кстуі мүмкін. Кейде асау эт («Ол») 
бағынбай «Мснді» алып қаіиуы мүмкіи. Сол сиякгы «Асқан - Менде» - 
нормалар мен тыйымдар — «МсіідІ» жні багындырып оіырады. Сөйтіп 
Фрсйдгің айгуыішіа, адам «Мені» үііі жакган куиггі кысымга ұліырайды: 

бейсана;іык -  «Ол»; 
сырткыдүние;
нормалар, тыйымдар -  «Асқан - Мсн».

3. Ф рсйдтн жаңа идсяларының мэнІ мынада: адом санапы түрде 
сезшбсйтіп күйдерге қарсылық білдіреді.

Фрейд әлеумсттендірілудін нммитация. ндекгификаиия және 
үяттылық псн куәлілік сезімі дсген үш пснхологиялық механизмнік 
болатындыгын кврссггі. Иммитация дегеніміз - баска біреулердін жүріс - 
тұрыс үлгілеріне еліктеіі езінс кошіруге дегсн саналы түрдегІ үмтылыс. 
Идентификация -  әрбір индивилгің, түлгалардың өзін - өзі баска 
адамдармен. топпен, ужыммен үксастырумнык пснхологиялық процссі. Ал 
уяттылық пен куәліпік дсгсніміз кейбір жүріс - тұрыс үлгілерін басып 
тастайтын, болмаса тным салдгын үнамсыз механизмдер болыіі табылады.

Әлеумстгік катынастардың объектісі рстінде түлгалардың өзііі 
үқсастыру процесінің 3 түрі бар:

І.Озін толқу күйінде тікслсй накгылы нсмссс ойдан шыгарылідн 
адамдарга ұқсату;

2.ӨЗІН белгілі бір багалы алсуметгік тонка кір і ізу;
З.Озін нактылы бір алсуметтІк топка, ұжымга, іііагын тонка жатамыи 

дегсн ссзімдсрмен салага кіргііу.
Фрейд адам, когам, мәдсниез катымаетарына да коп коніл болді. Оның 

түсінігінше, адам қогамы тек бсйсанаіык әдетті, күлшынысты, ырыкгы 
жсңу, басу арқылы омір сүруі мүмкіи, ал озі-с жагдайда коіам оз ішінен 
жойьиіа басіайіц>і.
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6 - ІЛ К Ы І’Ы1І:
ДККПЛЦИХ ЖОІІЕ О. ІЕУМЕ П І К  ЬЛКЫЛЛУ

6.1 Дсвнаіігіы к мінеі • күлм к yt ыміл жаііс іүрлері
Алам ллеумепік байланысгарда. элсуметгік инсгнтуттарла. жалпы 

коіамдык омірде баска а;іам;іармсн карым - катыііас процесіндс жүзеге 
асырылатын касиеітсрді жасайды. Жскс зүлга жоне элеумеггік орта 
іалаіггарына сай бейімдслуде түрлі стрссстсрді басынан огкізуі мүмкін.

Гэртігі -  бұл баска ннднвндтер бакылауда болатын индивидтср 
қозі-алысының, актілері меи іс - әрекеттсрінііі жиыігтыгы.

Қоғамлағы инднвилтсрдің элсумсттік тортібі шартты түрдс 
нормаінвіік жоне нормативтік емсс болыіі скіге бвлінеді. Нормативтік 
тортіптің сакталуы ксзіндс адамііын әлсумстгік тәртібі когамда үстемдік 
С1 ІП тұріан нормалармсн, мәдениет қүидылыісгарымен рсттслсді. 
Нормазнвтік смсс тортіп бслгілері байі^нди кезде адамның әлеуметгік 
тортібі когам ұсынатын иормаларлы орындаудан бас тартады, слемейді 
иемесе касакана бүзады.

Девиаиттық ауытқу птрпшй - жалпы жүрт кабылдаган нормаларід 
сэйкес келмейтін, иэтнжесі б.үл нормапарлы бүзуға апарып соктырдгын 
инднвидтін немесе тоіітың т.зртібі.

Әлеуметтік мінез - қүлың дсгсніміз актіге қатысушы адамдардың 
жэие олардың субъеісгивті сипатгамалары арқылы бейнеленетін элеуметтік 
ортаның көбсйткіш компонент!, жәие де аламдардың бслсенл!ліг!нін 
субъсктнвті детерминацнясыныи нэтижес!.

Әлсуметгік мінез - күлык әр түрлі болалы. олар:
• Иіілнвиі^алды (яғни, жеке аламііын мінез-күлыкы);
- Үжымдык -  бүл жалпы мүісгажлығы, талаіі - тілегі жәис іс - әрсксг

максатыиың бірл!гі негізіиде күрьиіган үйымдасқан топтын мінез -
күлыісгары;

- Вүкаралык -  бұл б!р типті, эрі үйымдаслаган үлксн бүкара тобыныц
мінсз - күлықы.

Әлсумстгік мінез ~ күлықтың олшсмі болып кылык (поступок) 
сашиіа;іы.

Қы.іық -  бул іс-әрскст. Мүнмц олсумсіт!к мацызы және мән! болады. 
Мысалы, анасы баласына уактылы тамак бермссе, бүл жағымсыз кылык 
болыіі ссенте.іед!.

Олсумсттік тортіп белгіл! бір олсумстгік ержслерге (нормаларға) 
с.тйксс келсе, калыпты дейл!. Ал мінез - күлык нормага сәйкес келмесе, 
оиы ауыткыгаи (мсмссе лсвиантгык) мінез - қүлык дейд!. Бүд ауыткуды 
(левнанттык) элсумстганудыи ариаулы іеорнясы — левианттык м!іісз - 
күлык алеумепаиуы зерпсйл!.

Денианттық мінеі - қулық ллеуметтануы ауыткммалы м!нсз - 
күлыкті.і алам !с • арекст!н!н гүрл! салшіарына тән алеумстгік күбылыс 
]Ч’тіидс карасіыршіы.



Ме^шшшипық Mim'j-fnvwifi бсліілі - бір кокшдаіы қшгміітаскан 
алсумстмк иормалардан ауыіқу жппс артынам қуқыкпи жлііс KOfUM;iMK 
іііараларлы ілссііруші адамдардыц омір с,д;ггы іісмссс іс ♦ арсксті.

Иормаларлы тояык Кі»бі*иідау коғіформіпм. ал нормадаіі әріурлі 
ауытқу - девиация, девиаіпты мііісі - кулық дсіі атада;ім. Карлі.ік 
уақытгарда қо»ам адамзагіың жап.імсыі кылыкгармн басуіа тырысқан 
Иорма/іан күрт дурыс іісмссе бүрыс ауытку когамиың гурактылыі ына 
кауііі тугыіады.

Лсвиаіптык мІнсз - кұяык кез - келген жаіылган нсмссе жазылмаіан 
нормаларга сәйкес кслмсйтін әрскетіср мси кьиіыктарды гужырымдаГіды. 
Ксйбір қогамдарда дәстүрдсн сэл гана ауьггкудыи озі катал жазалаіігаи. 
Шаиггың үзындыгы. киім улгісі. мінез - қүлық манерасыиа деГіін бакьиіауга 
алынып. ііормаіа сәйкестсидірілгсн. Осындай арскеггерді біздіц 
ләуірімізге дейінгі Vr. ежслгі Смарталагы билеушілср мен XX  і*. Кенсс 
партия уйымдары жасаган.

 ̂ Дсвиациямсн күрес саііки.іы онлармсн. журіс - іүрыстармсіі курескс 
аиналгаіі. Дегенмен, бүіідай іс - әрсксггер кобіие нэтиже бсре қоймайды. 
Көптеі-сн қогамдарда девиаіптық мінсз - кулыкты бакылау симметриялы 
болыл келмсйді. Жагымлы жакка ауытқу құпталалы да, жағымсыз жакка -  
айыпталады. Ауьггқудыц позцгивті нсмссе нсгативті жаісгарын карастыра 
отырып, онын қарама • карсы скі полюсін корсстуге болады, яғни оның бір 
жагында максимальды колдамайтын мінез - құлық: революционсрлср. 
террористер, оталын суймей-гіадер (ііаірнот еместер), саяси змигрантгар! 
саткындар. қылмысксрлер, вандалдар, ішниісгер. қаГіыріиылар болады, ал, 
екінші жагыпда максимальды колдау табатып мінез • күлыктар болады! 
)лар: ултгык батырлар, атакгы әртістер. жазушылар, сурстшілср, саяси 

топ бастаушылар (лидерлср), миссиоіісрлер, т.б.
Адамдарлың көбі зацмен келісімді өмір салтын сактаса да, олардыи 

оэрш бірдей олеуметгік копформистер дсп атауга баімайды 
Амсрикандык зерггеутілсрлің дерек-гсрі бойынша, Нью-Йорк 
тұргындарының 99% бір немссе біріісіііс рет зашд қарсы лрскстгер 
жасаган: урлык, зан орындарыи аідау. ж.үмыска кеіпігу. ресми жсоіс 
іпылым шегу, т.б. сиякгы. ^

Девиация біриеше типтеи тұрады: дсвиаипы, делипкветті жэнс 
криминалды мшсз - құлык. Девианггы мінез - қүлык - элеумсггік нормшіар 
меи срежелерге сэйкес келмейтін міпсз - ку;іьжты айт^зы. Ол ауь.ткыган 
мінез - күлыю-ың бір түрі. Дсвнаш іы мінсз -қүдыісіың көрсеткіштерінс- 
аірессия. дсмонсрация. окудан. сңГхлггсм бет буру, уйдем к т - .  ішімдік, 
нашакорлык, азартгық ойындар. когамід жат кылыкіар, жыиысіык жат 
міііез - кулык, суицид т.б. жата;іы.

Девиацияның екінші іүрі - Релииквсшппй \tiuet - қулык Ол зац 
бүзушылықгіен срскіпслінеді. Оньщ ммміщай і ііптсрі бар-

I. Агрсссивті - іорлаушылі.ік міііез - кудык. Ііул жске гулгага 
корссцлетж лорскілік. тобслес, куНдірі,, - жа..лмру с.іякіы жагымсыз іс -
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лрскегіердс корініс берсді.
2. Аііікоздік мімеі - кулык (корысіное ііоведсмне): майда ұрлі.ікгар, 

коркьгпаіі - үркіту, автоколік үрлау т.б. жшіпы материалдык 
паіщакүнемдікке байлаиысгы жаг міие-з-күлык.

3. і (ата саіу жәнс іарагу.
Криминалды міисі • күлык заи бузутылык болыіі табылады. Адам сот 

үкімі аркьиіы жасаган қмлмысының ауырлыгыиа байланысты жазаланалы. 
Дскиацияиыц исгативті формалары әлеуметтік патология болып 
габылады: алкоголизм, токсикомания, иашакорлык, жеэөкиіелік, суицңд, 
чац бузушылык жәмс кылмыскерлік. Олар жалпы коідмга, айналадагы 
а;іамдарга жәпс ем бірінші оздсрінс үлкен знян келтірсді. Мысалы, 
иашакорлык лсртінс иіа;і;іыккаіі а;іам оіісьіз омір сүре алмайтьшдай күйге 
түседі. Өзііііц дснсаулыгын, омірін күртып кана коймай, жакыңаарыныц, 
коршаіан а;іамдардыц омірінс дс кауіп тугызады. Күн өткен сайын еліміздс 
иапіакорлыкка байланысзы жасалагыіі кылмыстыц саны күрт осіп 
оіырганы ешкімі е жасырын емсс.

Сонымсн қогам колдамайтын орексттсрдіц барлык түрлсрі дсвиаігпык 
ДСП аталады. Бул оте кең кубылыстар: көлікте билстсіз жүруден адам 
о;ітіруі*с лсйііігі мінсз-кулыктар. Кен матнада девиант тура жоллан 
тайгаи нормадан ауыткуіпы кез - келген жеке адам.

6.2 Дениаііітьік мііісз - ку.іыктыіі іііы іү себеіітері
X IX  - XX  гасырларда дсвианттык мінез - кулыктык биологиялык және 

пснхологиялык себсптсрі бе;ігілснген. Мысалы, Италия дәріі^рі Цезаре 
Ломброзо адамдардын кылмыстык мінсз - күлыгы оның биологнялык 
срскшсліктерімсн аныкталады деп тужырымдаган. Оиың айтуынша, 
«крнминалдык тип» а'іам дамуының сртс сатысындағ ы деградацнялануга 
байланысты. Оны алдыга карай шыгып туратын нсгі, сслдір сакалы жэне 
ауруід төмсн ссзімшЬдігі аркылы аныктауга бола;іы.

Амсрикандык психолог жлне дорігср У. Шелдон дсвиаіптык мінсз - 
күлмк аламныц дсне бітімімсн тура 6ай;іанысты дсп ссептсіен.

Эндоморф (ка.іыпты ідна толык, дене бітімі аздап домаланып келетін 
ж,зне жумсак тэнді) ол аіііык. баскалармен келісе алатын, жайларлы адам 
болып кслсді.

Мезаморф (депс бітімі сымбаіты, физнкалык күппі) ол 
мазасыздыкка бсйім, бслссндІ жәнс озх: ссзімшіл болмайды.

Эктачорф (нэзік және жіцііпкс дсне бІтімді) — олар өзін - озІ 
сараіітауід бейімді, жогары ссзімталды ж,'>не күйгелек. 200-дсЙ жастарды 
зсртгей келс ІІІсшіон мезоморфзар дсвиапияі^а өтс бсйімді скснііі 
аііыкг«иіы, бірак та олардыц бэрі бірдей кылмыскер болмм іііыкмайды.

Дегз:имен бнолоіиялык ііемссе психологиялык нсгіздсмслер 
жсткіліксіз, соіідыісган когггсігш социолоіиялык зсрттеулср ііэтижесінде 
алсумеп ік факторлар да косьиідм.
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•I , *;<чіиі.л(>піж;і.іііыіі iicihiii каяаүіігы

жоГы іъТ Шапа » Р‘--’ -'«У'>і'>боямауы. норма.... ..
жоқгыіъі. Оларлың нагыііасы -  когамдмк үйымдардыц бүіыдуы

o L a  юп^мд' баішаныстардың бонмауь. нсмссс одар

т ү р а к ™ г ь  а. аоп ^ е ум с тік  баШшнысардыц

Оүаылуынын туындауына. адамдардың бсйбсрекеггеііуіне окелііі соіалы 
^ы идай жагдай мысалы, ^ .е л і коп.„дарп. „ „  болып S  S i
шайк'-I бұрынгы мураггарлың жогалуы жэнс омірлік тірсктсрлің

аномия тсориясын дамыта ксле, мінсз - күлык 
ау^кушьшыгынын себебін ко,амны„ модсни макса,-шры S  
^ Д І Н  алсумеггік мақүлданган жолдарыныі, арасындаіы ііілеспеушіш

S o T y a i l ' Z " ’'" '-  kSоеиімделудің гүрлсрі дсгі сссгттейді:

карастыГшы” " "  '^ Р ‘'“'Р‘>Р'™« «й'<е<^п,иуін

2. штовацш, -  максатпеи кслісуші, бірак оган жеплің злеумсттік 
күралыіі терістеуші. Мысалы, томемгі тап мүшелсрі байлыкка жсту 
^ ь ін д а  престижді іс - эрсксі, білім, экономіікалык жстістік си як^  
ОДалдар колданады. Бірак та осы жолда заңсыз күралдарды колдануга 
бей.м болады: арскет, алын - сагу. .натаж , „а„,а сагу сия ^

о / ’""'уаишл, -  максапы терістейді, бірақ онын дэсгүрлі когам

белгісһдік Фео<Рш,овты„ пікірі бойыніиа огнелі ко.амп, тан
^ п с із д ік , мемлсксгпк камкорлыктын азакзы, элеумезтік әділстсізлік
тойымсі!!”  “ «'«Даінсгін тез келуі, жана капита,и,м «акулі,арь,„ы,„; 
тойь,мсыздыгы ауыткушьи,ь.к а р е к т ін  кобсюіне океліп со,Г .

сааЛх (алеумсгік - зко„ом„к,ш.,к жаідан мсмлсксгТк
Г ■ ‘■̂ ■"■Р“ ' күр,шдар.„. т.б.)

гүзна бар о,зеуметпк тон мінсдсмссі („„кшп.гк күр.„л,.,м. олеуме, Нк

АА

млрі d>c. рсферсіггі і том);
- міікроәлсумсііік орга (<гг<)асі.іііыіі омір стилі жәнс дсцігйлсрі, 
о[<)асыіілагы ошра карым - катынастар гиііі. отбасыіідаіъі ч'лрбие стилі, 
достар, басқа да мацьпды адамдар.

Ьүіііідс руханнятгың олсіздсііуі, аламгсріііілік пен ііарасаттың 
іі)мсндсуі әдсігіік - күкыюық ауыткушьиіыкіың іісгізі болып отыр. 
І1Іыіідығында« когамііың рухаіін дагдарысы, ақыл - ойдың, 
ііарасапылыктың қүисыздануы ялролык апатган бір слі де кем смес. 
Ойткспі. адам қогамыііың жануарлар лүішесімсн артыкшылыгы да, 
озықтыіъі да, аііырмашылыгм да осы адам парасатында скенІ белгілІ. 
Оркениезті қоғамда сң бастіа күндылык - адам болым ессптелсді.

Адамның кадір - каснстімің басты олшсміи оиың өз бойынан іздеу 
керек. Мсйлі ой сибсгІнін, мсйлі дснс сңбсгіиің қунымсн адамның 
когамдагы алатыіі орны бсліілеііуі тиіс. Лдам күны, оііыи сый - курмсті 
жске басының эрскетімен. слгс. олеумсткс жасағаіі кызметімен, өз 
кабілстІн ішнпіалыкгы копшілік игілігіне жүмсаіднымен аныкгалуы кажет.

Нормадан ауытку тск қана тсріс бастау таппайды, оныи жағымды 
жагы да болады. Дсанация нормаларлыи ролін, кұнлылыкгарды бскітедІ, 
нормалардын когггүрлілІгі туралы корініс бсредІ. Девиация әлеумсттік 
озгсрістсргс тұтка болады, бар істердің альтернативасын, әлеумстпк 
нормалардын жетілуіне жол аінады.

6.3 Әлеу.меттііс бакылау
Әлеп псн заң жүйесінсн ауытку тек сырткы элсумстгік нсмесс ішкі 

биологиялык факторлармсн ғана емсс, түлгалык омірдегі күйзслісзер мсн 
жалі'ан сенімдер және теріс багыттаіы үсіанымдармен дс түсіндіріледІ. 
Ьұл жайтгарға Қазакстаішык галымдар А. Ьулагова мсн 3. Исмаганбстова 
оздерінің «Социология» атгы оку күралында срскше токгалыіі отксіі.

Ауытк>' тәртІбі енбек, өндіріс саласында, жске адамдар арасыида, 
үйымдык карым — қатыііастарда, кызметге, жүмыста, тұрмыс -  салтында, 
т.б жиі ксздссіп отырады. Мүндай жат кылыктаріа бузақылык, үрлык, 
маскүисмдік, ііашакорлмк, өз - озіііс кол жүмсау, жезокіііслік, т.б. жатады. 
Ауыгқ>піылык тэртіпторді болдырмауда тарбиелеу жүмысын жане 
ліеуметгік бакылауды күшсйту ксрек.

ОлеуметтЫ бак;ылау - котам не элсумсггік топ оз мүаіелерінің 
іалаптар мен үгІтгсрге қагысып комформды тлртІбіне кепілдік бсретін 
күралдар жиыніыты. “Олеумстгік бақылау" зсрмниііі гьиіыми айналымға 
алгаіи рет снгізіси f'.Tapd бастапкыда кьшмысксрдІң коіамдык кызмстке 
кайіа оралуыііың күріілы рсііндс карасгырган болатын. Олеумстгік 
бакылау геориясын О. Росс пеи Р. Парк жасаган. Э. РостІң мікіріншс 
ллсумеггік бакылау лсіенІміз “салауапъГ' алсумстгік ropiiirri қамтамасыз 
ету максагыііда коғамның ніідіши;пііі мінез - қүлкыма максагты ықпал 
еіуі. Ал Р. Парк .злеумстіік бакылаулы .ллсумепік күниер мсн адам
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габиг«гіы арисымдаіы бслііді бір арііқаіі.міаиы қаміамасьп стстін қурші 
ДСП іүсінсді.

іһеуметтік т.іртіп - имдивмдісрлің іс - эрсігггсрі корінісінін сырткі.і 
гүрІ. ОлсумегіІк тэртііі аркылм жскс а>чаммыіі туліалык саііа,іауы, онын 
мэлснн дсңгсйі, міисчі, қажсггіліюсрі. ішнмм - сснімі, козкарасы. ішкамы, 
со)(лай-ак оны корміаіан алсумсп ік оміргс. баска іііілшж;ітсргс жәнс очіііс 
•очінік қармм - катынастары корініс бсрсді.

ҚазІргі нарықтық жаідаШіа күідыкгык сапаны ка;іыіітастыру кажст. 
ПаііОаиы жекс адаммен байланыстыру дсгеніміч сол адам бакшыііың 
шамасын артгыру дсгеи соз. Лл паигіаны ңога\с\{еи баішшыстыру 
лсгеніміз сол когамды күрайтын жекс адамдар бақытымың шамасыіі 
арггыру болыіі табылады. Жаксылык үнемі рахат сезімінс болейді. ал 
жамандык жанынды күйзе;педі. Задның мақсаты -  жаксьиіыкка кол 
жсткізу.

Қоғамда ои кұндылыюдрды сакгай оіырып, адамдык 
ыіггымаісгастыктың жаца тәртібін калыгпастыру кажеі. Ьұл жсрде 
мүддслер үйлссімділігі манызды рол атхарады.

McMjtcKer, үлт, жүртіііылық мүддслермсн баска тұлгшіык мүдде;іср 
бар. Олар:

•  Лзатгык біртұтастыкты сақтау, ырык бостаіідығы, а'іак - абырой 
(репутация), дсрбестік жэне сснім мсн пікір бостандыгы снякгы 
жске адам мүддслері;

•  Меншікті коргау, өсиет калдыру еркі. өндіріс босгаіідыгы және 
кепісім сияісгы субстанция мүддслері;

• Нскені қоргау, талап кою, ата - ана мен балалар арасындагы 
^кыктык катынас сиякгы ішкі қатыиастар мүдлелсрі;

Казіргі тәрбиснің максаты жас үрпакі-ы еріісгі оз бас бостаіідығык 
корғай алатын бүкіл адамзат күнлылығыи багалайтын, білімді. рухаііи 
байлыгы мсн мэдениетгілігін жогары адамісршілік, имандылык. Ізгілік 
мінсз - кұлкы калыптаскан, са;іауатты омір сүруге дагдыланган, жанаіііа 
ойлау кабілегі дамыган кэсіби біліктІлігі мен ІскерлІгі жетілген, нарык 
енбсгінс бсйім, бэсекслсстік қабілсті дамыітш. ұлтаршіык достыкты 
кұрмсттейтін, өз слінік слжанды гіатрнот азаматыи торбислеу.

Жске алам мсн коіам арасмндагы алсумстгік катынасіар әлеумсітік 
бақылау жагдайында калыгггасыіі, Іскс асырьиіалы.

Олеуметтік бақылау дсі-еіііміз. оның ішінде қүкыкгык түрде дс рстгеу 
аркмлы элеумстгік жүйені күрайтмн тлсмсчптсрдіи озара эрсксііи рсітсу 
жолымсн камтамасыз етсді жонс сол жүйсиіи озлііііісіі баскарыіу тәсілі 
болыіі таблалм.

Сол сиякты элсумсітік бнкыллу ДСГСМІМІ1 ол жскс дара а;іам меіі 
(іінднвжгтің) КОП1МИ1.Щ. аіампт іісн мсмлскспіи озара катыиастармн 
рстге^ін күрал. Олеумсггік бакмлау ііісмбсрінлсіі ллсумспік қатынас 
дсгеиіміз, ол -  субъскті (іщам, адамлардын алуаіі тоігіаріл мсн

4(і

бірлссгікгсрі, т.б.) мсіі обі^ктінің (сырі лүинсміц) жай іаііа катынасы смсс, 
бүлар лр іүрлі сішапагы тлсмсітсрліңочара карим - қаті.іпастары.

( ойііп әлсумсітік бакылау дсісніміз, ол нплипияісрдің апсумеітік 
іаргібіп іч:к саясн мсксмс.тсрлін гана түріысыиан емсс, сонымен кагар 
баска да олсумеггік мексмслердіи (ягии. білім бсрудің, мадснисттің. 
Mopajn,, т.б.) гарапыііаіі да реггсу батыіі табылады.

Олеумсггік бакьиіау іоіггың, үжымныи, когамның түраісгылыіъш, 
бірліі ін сактай/іы.

Лдамііын Іс - орскетІ дсіі, оиың мүктаждыгы мсн алдына койган 
максаты жүзсі-е асыруга бaғьптaл^¾н орсксггсрдің жііыіпъігын айтамыз.

М. Иебер атаіі корсеткендсй, адалшын мінез - күіЕКы деп, оның іс - 
орскстініц, кызмстінін сыріки көріііісіи айтады. Оііын нсгізгі үш түрі 
болады:

а) инстниктивті
ә) караііайым
б) элсуметгік

Мінсз - күлыктыи біріішіІ жэне екіиші түрі кобінесе саналы, ерікті емес 
гүрінс жатады. опыңолеуметгік моні болмайды.

Міне) - күлыкгык мүнлай түрлерін, психология гылымы зсрттейді. 
Екінші жаіъінан, ксйбір осындай юртігггіи түрлеріндс әлсуметтік жактар 
болуы мүмкін. (Мысалы, білмсстіктси, байкаусыздан жасалган 
кылмысідр). Мінез - күлыкгың саналы оз үлгісі тск аламід тән. Ол 
а;іамның ақыл - ойдың көмегімсн еркін бакылауы аркылы іскс асырьыады. 
Соіідыктан оныңалеумсггік манызы жонс әлсуметтік мәні болалы.

7-1 АКЫРЫП:
КҢ Ь КК - Ә Л Е У М К П  Ік* ЗЕРТТЕУ ОЬЪЕІСПСІ РЕТІНДЕ

7.1 Еңбексоциолоіиясыііыіі ііані
Ілібек -  адам омірініц бірден - бір маиызлье сфсрасы болып табылады. 

Бүгіндс котеген дамыган слдерде а;іам өміріііін 20 пайызынан 30 
пайызынадейін скбек етугс жүмсайды.

Енбск социолотясы жүмыс істеуші адам каіідай карым - катынастарга 
гүссді жэнс осы карым • катыпастардың кайсысы жемісті сңбек етугс 
комектсссді, қайсілбірі шдн ксдсріі жасаГггыіідыгын зсрггсйді. Енбск 
социолоі иясының объсктісі гаіъі да сңбек адаміа каіідай талаіітар кояды, 
ісхиологиянык озгеруі еңбек карым • катынасыиа қаидай озгерістер 
кіргізстінін зсрітсйді. Еңбек социологиясы жүмысшы мүмкіндіктсріи 
іапыіі бізугс, оларлы тиімді пайдалаиу шарттарына, ондірісгік қызмет 
происсііідс жскс мүддслср мсн коіамдык мүллс;ісрді үиггастыру 
жолдарына назар аударалы.
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Оринс СҢГ>СК СОҢНОЛОІ ИЯСЫ СҢОСКТІІІ біірлмк CiUlilClilll чсрітсмсіілі, тск 
каікі сңбск барысьиілагы илимларлі>ііі қарым - каіыііасын, ллсумсііік 
ііроцсстсрлі і^на зсрггсйді.

1;іі(>ск сомнолоіиясы қанргі ксісцлс, нплус-гріишлыкқа леПііііі жәмс 
иіиіусірнаплык іамаііиам ііостіііілустриаллык шманш оту барысыила - 
қолмсіі сңбск сту гүрінсіі HCMtxe мсханикалніплн сңбск ету і-үрііісіі 
автоматгандырылган еңбск сту сагысынла аса мацьпы ро» атқаралы. 
Гылыми-техиикалык революция тек адам еңбсіііі түбірімси олсрііп 
коймайлы. ол бүкіл коілмның әлсумсгіік күрылымын жлнс адамиын омір 
суру снпатына да эсерііі тнгізеді. Өйтксмі сңбск соцнолигиясһіііыіі 
туындауы. онын жске сала болыи калыііідсуы каииталнімніи ламуынын. 
сңбск процссіис катысуіііылар арасыпда қарама - кайіііылыкі^рдын пайда 
болуыныц салдары. Жогарыда корсеіілісн коіамдагы озгерісгср адам 
оміріцде барлыіы тск кана ақіііамсн тсктелмсйтііідігін корсстгі. 
Матсрншідык кызықтырушылмк бірдсн - бір, тіііті, шсшуіііІ рол аікаршіы, 
бІрак онлірістің жсткілікті ламуыіі кам гамасыз ere алмайды. Ойткені, алам 
тек кана homo cconomicus (экономический человек) емсс, ол ойлауніы а.чам 
(мыслящий)» оиым жыиысы, жасы. үлты. біліктіліп, қажетгіліктері, көңіл - 
күйі. козкарааарм, кьыыгушылыктары. талпыныстары бар. Ллам -  тек 
каиа жумысиіы емес, ол тұлга.

Ііңбек соіінаіопчясының мақсаты -  еңбск саласыңдагы элсумсттік 
ироцсстсрді зертісу жэне онлірістік - сңбск іс-эрекеіі аясыида адам меи 
коллсктивтің жүмыс істсуінс 0 [ггнма.пды жағдай жасауі-а ариалі-ан 
ұсыиыстар лайыняау жэне осы г^рғыда нсгұрлым жоглры олсумсттік - 
экономикалык жетістіктерге жету жолдарын карастыру. мысалы» өнімиін 
сапасын жоіарылату жэис сңбек онімділігін арттыру. а;іамдардыи 
сүранысыи иегұрлым канагаітандыру.

Вцбск соцнологиясынмң гылым регіилсгі мінОеттері - өидірісте 
болып жаткан ііроцсстер мсн күбылыстардыц заңдылық байлаііыстарын 
ашу жаис онын жумыс атқаруіііылардың сңбек оііімділіпнс дсісн ықиалын 
аныктау» осы байлаиыстар туралы білімдсрлі жүйелеу, ондірістің 
тиімділігіи котеру үшіи осы білімдердін элістсрін» формаларыи жлис 
күралдарьш дайыидау.

Енбск социолоіиясы сңбек аясыиа катысгы, элеумсттік кұбылысгар 
мсн ііроцестсрді зерггтеудегі комгиіскстІ тэсілдсрлі негізіс ала оіырыи, 
соцнологиялык гылымиыи приицшігсріи, каіеіорнмларыи. угымдарыіі 
коллаиады.

Внбск соинологнясынын ариаулы социологнялық теория регіішсіі 
мэиі - .-«ісумспік - сңбсктік карым - катымасгардыц кұрылымы мс-и 
механизмдері, сңбск аясыидагы ллсумсттік ироцестер.

ВндІ осы ец()ек социологиясыидагы аса маңызды угым і̂ирдың 
магынасын жегс түсіиу уііііи еибскіі жалпы окьпудагы жоиомикалык 
жоис социологІ1ЯЛЫК коікарасіар/іың, келісім;ісрдііі салмпіыи аиыктаи а,іу 
кажст. ОндІрісгік каті.іиасіар еңбскіік жаис қүидык каіі.інасгарлі>іи. яіми

■\н

жоиомикаліак жоис мүлікгік к«ігыилсіар;и>иі бірліііиси З'урады. Ііңбсктік 
каіыиасіар оидірісіік каіыиасі'арлыи члсмопі рсііиле болыіі» оз ксзеіІи/іе 
скі аспсктілси кара!іуы мүмкІи: фуіікциоиа;ілмк жоие соцііолоі-иялмқ.

I'HOCK ііриііссіне каіысуші.иіар;іьщ арасынла кщіыіггасуіііы 
(руикциоиіиілык катыиаеіар аспскіісі коідмлык боліиіегсріс жәис еңбск 
коомрсациясі.іиа ііегІзлеліп. жумі.істы к'үштердіи сандык» 
іірофессноиалдык. біліктілік күрамлпрын качіыпшсіъіру аркылы 
аиыісіалплы.

Соңиологішық аспект лсгсиіміз енбектіц коіамлық бөлінуіііік 
нспііішс әлсумеітік гоіггар мен жүмысіиыларлың алеумсттік жаглайыиың 
retuiiri мои із;цсізліпніц болуыилагы (ұксастык мси баскшіык) қатыііастар. 
Япіи сибск социологиясыиыи карасімратмиы осы катынастар.

Нңбек социолог-иясыиыи ролі меи оиың шіатыи орныиын скі 
көзкарасыи караспирамыз > таиымдылык жәис лрактикшіык түргылаи.

Кңбек социолатясы кслесІ млселелерді зерттеиді:
- жүмысксрліненбеккслсгсн катынасы;
• кәсіптік мобильділік (жылжымалылык); 

калрлардың аіъімы, енбск і^ртібі:
снбсктіц жәнс әртүрлі мамаилыктарлыи престижліліп, алсумстгік 

і^ргыдаи карастырпшдагы профессионалды біпім мэсслесі;
- ондірісте техшікалык жәие іылымн прогрссзің әлеуметгік 

тұргыдан каралуы жонс осыган тепе-тен сңбск жаідайларынын 
қарастырылуы (фнзикалык орта» элсумсттік жагдай, сңбек 
уакыты, төлем жәнс т.б.).

Ёнбск соииологиясыиын иегізрі категорияларыиа сңбек мазмуиы, 
сибск сипаттамасы, сңбекке койылатыи шарттар» сибек түрлсрі, снбскііси 
каиагаттану жатады.

Ецбек мазщ'ны катсгориясы лрофсссиоиачлы еибек кабілсзін 
корсстеді жэие Ісі'еліигеи жүмыс күрамын. киыилыіын. орыіілалуыи 
аныісгаГіды.

Еңбек сипаттамасы -  оның азеумеітік - экономикалык жаіъі, сңбскті 
үйымдастырулыи коі^мдык і'үрі» жүмьссксрдіи еңбекке катынасы.

Еңбек шарты катсгориясмна аламиың сибск ету кабілстіне. 
дсисаульиыііа. ламуыиыи барлык түріис жэнс си алды.мсн сңбеккс 
каіыиасыиа. оііыи іиімділігіііс осср стегіи оидірістік орта элс.мсіптсрінік 
косындысы жатады.

Еңбек турлеріие кол жүмысы. мсхаиикалаидырьщгаи, 
авіх>матіаилырылгаи еңбсктер жаіа,чы.

Ең(>екпен қанаеаттанумылық — еңбск мазмүны. снііагы мсн 
іиарітарыпа катмсгы койьтіан tuiamap меи бул сураиыстарды жүзсі'с 
асыру мүмкІидігІи субі>скіиві І бага;іаулііМ( балажті болу күйі.

Қазірі і ксіеилс социолопарлың зсрлссіилс екі коміілексті мэселе түр, 
олар: а<>аш>ар()ың еңОекке қатыпасы; лртүрлі .м‘)'лчыг түрлерше дегеи 
үспишычиіарбыч ou’epyi
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Осы уакытқа лсиііиі к'р г̂тсулср исііиіісн ондіріс с(|)срасына 
оаГишнысты Гюлыіі. сцбскке лсгсм моіивпцнм, үсчаиым, сңбск омімліліі імііі 
ллсумстгік асіісктісі тоңірсгіндс үяланыіі ксллі. Ііірак іа қапргі чамаііда 
бүл ко^карастар жсікіліксіі. Ііүган коса ксйбір ju-tcrYpjti жоис ксйініі кезде 
іііыккан мамандыктардіак илсолоі иясын jcpri-cy қажст. Ойтксні коіамііым 
басты олсумімтік жүйсіііссі (ііпдсисгсма) рстіндсгІ сңбсктс сңбек происсіііс 
қатысушылар арасында когпсгсн .псумспік карым - қагынасгар жузсгс 
асып жатады.

7.2 Ғ.ңбск еңбекиіі коіамііың соішо.іоі имлык тсорііяларымда
Еңбск классикалык социолоіияиыц мепзін калаушы Л. ('ен - 

Симоннын социологиялык тсорстикалық қүрылымдауының нсгізі болып 
табылады. Фсодалдык когамныи мақсаты жаулап алу. ші олдірісгік 
когамның максаты когамдык іігіліктін негіэі болып табьыады. Ігңбсктің 
болінуі өндірістік когамныіі таптык күрылымын, оның саяси үйымдасуы 
мен басқару формасын амыктайды. ОндІрістІк қогамныц да негізп" 
таптары, бір жагынаи окымыстылнр мсн суретшілер, ал екініііІ жагынан. 
жер ондсушілер, косіпкерлср мен саудагерлср болып табылаяы. Осы үш 
топ ондіруші тапты күрайды.

«Ондіруші монархияпыц» жактауіііысы бола агырып, Сен - Симои 
ондіруші коі-амның әлеумстгік кұрьиымын пирамида ретінде аныктайды. 
Бұл пирамиданың негізін калаушьиіар - ко;і сңбегімен айна;іысатын 
жұмысшылар, содан соң ондіріс жегскшілері, ондіріс проиесін жстіл.пруші 
жоне онын аймағыи ксңснтуші оқымыстылар, өндірістің барлык 
өііімдсріне жақсы талгам бсретпі онср улссІ. Бүл пирамида шыңында 
папііалык билік тұрады.

Феодальдык жүйедсн ондіруші жүйсіг оту баскарудың өкімстіік 
жуйесін әкімшілікке өтуді білдіреді, оны іскс асырупіы ретімлс тап 
таньшган. Әкімшілік баскарудыи нсгізгі принцнгіі мынада: жсіскші 
«когамдык капиталды жогарылаіу үшін. ко»ам мүше.іеріиін басым 
коіішілігііііц колдауы мсн макұ;ідауын аіу үшін басқару қажст. Сонымен 
бірге, әкімдер өз іс-арсксті когамға күиарлы түрдс эсер стсді дегсн илаііым 
мсн дәлелді гана пайдалана алалы. Окімдсрліи билігі эсксрн күшгс гама 
бола алмайлы.

Сеи~Симон, сңбскті тікслсй социолоіия негізінс орнаіастырган 
классикалык элсуметтік ойдым негізін кшіаушы болыіі шыкгі.і. Енбсктііі 
бөлінуі, оиыіі ерекшелігі барлык заіггыц қүрылымды билсу жуйссін. 
баскару ііринингіін аиықідйды, Дэл Сси-Симон социологияга иоыдіріс 
парабигмасын>» енгізлі, ші оііы белгілі мап.іна;іа жаліасіырушылар дсіі К. 
Маркс ncfi М.Всбсрді саішуга болады.

Э. Люркгей.4 ушін сцбск базисіік алсумстіік і-усінік болып табьшады. 
Дюркісймиің социологняга кыіі.ііуынып іісгізгі объсктісі 
ьпггымактаогык.
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Д.зсіүрлі коіампаіі міілусірііалдык к<»аміа оіуді Дюркіх^йм сцбскгің 
алсумсггік боліііуІ npoucci іісмссс «күрьиіымдык диффсрсііция» рстіидс 
карастыраііы. онмң ііісибсріндс iKoiioMiiKa/ibtK жүйсііің оібасымаіі, жүмыс 
і>рныныц үйдсіі болінуі. д.-кіүрлі ко('амда Әігсумсггік озара эрскстіссу 
іісіізі болмп табылаіыіі дасгүрлік «ужымдык соманмк» бүзылуы жүзсге 
асіуіы.
Дюркісйм, когамдык даму гарихыида ыитымақтастықты скі түргс 
ГюлсдІ:

1. мсханикалык;
2. органнкалһік-
Мехаиикаіық ышпымаңтастық дэстүрлі когамга дал мүлдай 

когамдаіы өзара орсксгтесу мем озара байлаііыстың ііегізі болып 
психикаіык типтің жалпьиіыіы нсмесе үжымдык типтің болуы саналалы. 
Олар 03 ксзсгіндс үжымдык максатгар мси санаимң болуымсн шарпалады. 
Қараиайым когамдарга ннднвилушідык жлнс үжымдыксана сойкес кследі. 
«Осы жердей озініііе срекпіс ынтымакгастык туынлайлы, ол индившггі 
т>’ра когаммсн байланыстырады... біз оны мехаиистік дсп атауды 
үсынамыз».

Ынтымактастыктың ор типІие когам піііі сэйкес келеді. Дюркгсйм 
апсумеггік үйымды ыіггымақтастыктык наіаы типімен байлаііыстырады. 
Мүнымсн ол коідмдық қүрылымнын бслгілі - бір нсгізін көрсетелі; 
басьпіда жалгыз болган мсхамикалык ынтымаісгастык іірогрсссивті түрдс 
03 нсгізін жоітгады, біртіндеіі оргамикашқ ыитымақтастыц 
басымшыллык алып келелі. Тарнхи зан міне осыіідай.

Дсгснменде, дәл осы сңбек кең маіъшада, функционалды злеумеггік іс 
-арекег ретінде, оның длеумстгік рефлексиясы жатыр. Бүл турғыда 
Дюрктсйм казіргі замашы зсрттсуші ойшыл болып саналады. СебебІ ол 
когамды тар магына;іа карастырмай, оның элеумсггік табнгатын 
аныктайды. Өнліріс парадиі масына коңіл коймай-ак енбектін 
функішоналды. кәсіби болінуі копцспциясы аркьиіы модернистік когамды 
сңбекі і дсп атагаиларлың бірі Дюркейм болды.

М. Не6ер<>ің еңбектік қогаиы. Всбер дэл О. Сен-Си.мон сиякты 
каіінта/шаік сибск когамыи батыс ондіруші капнтализмнің дамуы мен 
ісііезисі ДСП ессптейді. Ол коғам омірііілеіі шаруаиіылык приоритетінен 
шыга оіырып, оііы нндивиягін алеуметтік жоне ткономикалык мінез - 
күлыіы аркылы іаллайды. Оның ерекпіелігі -  «капитализм рухы» 
концспңнясы аркылы бсруге тырысады. «Капігта;шзм рухы» иормативті 
іііаріталган жәнс кабыллау меіі мінсз - күлыкіьщ ттикачык беГінедс 
к(»рінетім бсліілі - бір омір сүру стилі болыіі та6ыла;іы. Ьул өндіріскс 
сидіру мси жүмысіы рашіоиаіды катш иііісіік уйымдасгыру түріндегі 
кпиига;іды ракіюііалды пайлалаііуга баіыітаті-ан эдеумсттік іііаруашьимк 
лрскспім белі ілі - бір тжіі.

Капіпжііпм рухмііми даму нсгізін рапиошиіизация процссі кшіайды. 
І'оңіюыишшңіія бүл. іс - арсксггсгі норма мсн срсжслер жүйссіи,
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npcKcn-cp стсрсотніисрі мсн Iiieiiiiu кшЗыллау аркі.иіы репсу гіроцссі. Ол 
П.ГЛЫМ мси тсхникаііы. кукык псн басқаруды, жоііомикшіык сссіі іісм 
і^аіиіаулы. рациона.іды қожалык мінеі - KVjtbucTM камтиды. ВеГкрлік 
оюрокрагия кшіі|спииясы мснсуіжсришнім турлі концсіщияларының 
ттерстикалык нспл 6о;щы. Классикачың мсіт>жертм окһОері -  Дж. 
Іпрііэм мсіі Э. Перль. Мснсджсрнімміи Katipri күіігІ молификамнясы 
посткапктализм тхюриясы, оның нсгурлым таиымал окілі -  Р. Дарсндорф.

Всбсрлік мснііііктік катынасгы социологнялық тачлаула мансіч 
рстшлс гусіну жэне дс кашпалиш мсн социализмді «бюрократияның екІ 
жагы» рстінде қарастыру инлустриалдык қошм концспциясының іісгііін 
калады. Бул концспиияның екінші тсорстнкалык бастауы реіің/іс Маркстің 
өндіріс тәсілі концсіщиясы болды. Онык Ішіндс онлірістік қатынастар 
арасындагы сәйкестік тужырымдалды.

7.3 «Еіібекке каіынас» гусііііі іііің маімулы мсн куры.іымы
Еңбекті физнкалык жәис акьш - ойлык лсп бөлу осы уакытка дейін 

көіггеген теориялардыи кагиласы болып кслгсн. Фншкалық еңбек 
материалдкік куңдьтыктарды, ақыл - ои еңбеУі рухани күнлылыктарды 
р^гызады. Бірак та таза күГідс акыл - оГі еңбсгііі боліп қарасіыруга 
болмайды. Мысалы. тсатра.іды қойьыымдар жасау үшін декорация жасау 
керск, дәрігерге қажстгі кураідар, мугалімгс бор. тақта, кағаз - калам алу 
ксрск және т.б. Сомдыкган таза түрде фіпикалық немссе, акыл - ой сңбсгі 
жоқ. Тек физикалык үстемірек немесе. акыл - ofibt үстсмірск енбск дсп 
айтуга болады. Шыидыгында енбектін осы скі түрі түтас болып келеді, 
ягни ол адал! еңбегі. Дсгенмен дс олар атқаратын функция/іарына, 
сипатына карай бөлііісді жонс оларлы эртүрлі адамдар. ягни когамда 
алатын эр түрлі үлесі бар, ор түрлі олеумегтік жаідайы бар адамдар 
аткарады.

тургыдан алгандағы аныктамасын deceit социаюгы 
Н.С. Новоселов «алам мсн табигат арасынлагы. сонымсн катар э;чам мси 
когам арасындагы максапы, саналашан процесс» деп бсрсді.

Ьібектің мақсаты матсриалдык жэнс рухани кундылыктарды 
жасау. Әриііе ецбек социолоіиясының нысаны сңбск. Ьіракга снбск ор 
түрлі г^ымдар (биологиялык. -жономикалык, мслиципалык) іургысынап 
ор түрлі козкараста қаралады. Ал лісумспану і-уріъісынаи алганла еңбскті 
адамдар арасындагы озара іс - эрскстгср мсіі қатынисіар туріысынан 
юрастырамыз. С.'онымсн катар сңбектің карама - кайшьиыкздры да бар. 
Ьірдсн - бір жонс иегізгі қайшыішы -  элсумсггік түрп,ідан а.іга»иа когам 
еңбсктенбсй өмір сүре алмайды, ал жскс іілам үшііі ол мүмкін. Екішиі 
кайшылыгы адамдар жскс - жскс сңбскгснсдІ, бірак сңбск сонында 
копімлык сипат а.іады. Оган мысал. онлірісіср: арі-үрлі кпсіпорі.іидар бір 
мсханитмді Іскс асыру үіііік эр- түрлі дешльдармем басгапқы омдірісіі 
камтамасыз стсді. СЪңында а і үлксіі бір мшііииаіа псмссс агрсіатқа 
аиналңды. СЪндықтан бслгілі бір *тлірісіік үйымластыру кажеітілігі
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іуады. 1>үл ian.t скі жак~гы белым кследі: 'ісхиологііялык жап.і жсцЬіірск, 
ммсалы каімііа стаиок кажсі. кандай адістср колдану тиімдірск деген 
сиякгы. ОіідІрісгі үйммдасгырудык алдскайда киыііырак гурі • ш^амдык 
жагы. Ммсшіы, жүммс п үрі унамш'андыкган жүмыскср жүмысіаіі іііыгыіі 
кетсді. сн;іі бірсуі жамаи коміл- күйдс болады. исмесс ііісиіуші цсх 
котсріліс жасау і-уралы ііісіиім қабьишаса директор мсмссс баскарушы 
каіідай іс > арекет жасау керск? Осыіідан сураісгар оішіріс жа-скшісіндс 
күіідслікті туын;іап отыралы және оларды шсшу инженсрлік • тсхііикалык 
жумыскерлердің жүмыс күніиің жартысыман кобііі аіа;іы. Бул оз ретінде 
оширістің онімдіпігінің томеіідеуіііе алып келсді. Еңбскті оидірістік 
үйымластыру аламдар арасыидагы озара эрскстгесудің кобірск 
кслісімлілігіи кажет стсді. Лдамдардыи барлыгы бірдей жумыс аткаруы 
керск, бірак та адамдардың оідері әртүрлі. Экономнкалык гылым 
іуріъісыиаи а;ііднда адамдардың бәрі бірдсй жумысшы күш, ал 
алсумсітаіі>' тургысынан жумысты күш мыішаі'а>і жске а;іамдардан -  
әйслдердсн, ср адамдардан, қазаісгардан. орыстарлан, жастардан, 
карілсрден. мамаіідарлан. бойдактардан жанс т.б. тұрады.

Нмбектін уиіінші кайшылыгы адам өндірісте осы сңбектін түрін 
үнаткакдмкган жумыс аткармауы мүмкін. оган тек табыс көзі ретінде гана 
карайлы. Б.ул оиім тек мемлскеткс, когамга кажет, жеке бір адам үшін 
жалакы алу үшін гаиа кажетгі. Бірак бул еңбек процесі жеке адамга мүлде 
уііамайды лсп айтуга болмайды. Осынын бэрі дурыс, бірак та когамның 
максаты. ондіріс иелерімің максаты, жеке аламнын максаты эртүрлі. I-'rcp 
оларды келістірмссс ондіріс жұмыс жасай аімайды.

Сондыктан. ецбск соішологнясының озеісгі мәселс;іерінің бірі 
жумыскердің еңбекке қатыиасы, оган жұмысынын, мамаидыгының унауы 
немссе уиамауы. Осы мәсаіслерге жұмыстын сапасы тікслсй байланысты 
болалм. Мысалы, батыста жумыскерлердіп еңбеккс дсіч:іі каіыііасын 
жаксартатын артүрлі -  матсрна;іизм. адамзатгык кагыпас гсориялары, 
артүрлі какіыіыс гарды шешу тсориялары, мсие;іжериалдык революция 
сиякты тосіллерлі колданалы.

Ілібеккс катыиас - күрделі олсуметгік күбьшыс, ол үш элемекггің 
бірлсаігі болып кслслі:

- сңбектік максаітым баі дары мсм мотивтсрі;
- тыііайы ііемссе нактылм сцбектік міисз • күлык;
> жумыскердің сцбск жагдайын багалауы.
Қанлай фак-горлар адамдардыц сцбсккс катынасын анһікіайдм?
БІрішиі еңОек нлтижслсрінде.‘і лштериішіық қышгуиш.іық;
Ғ.кІтиі еңОектің лшімүиы, мшышісы.

Ліъитіыіі газсіі «Тулсйліи» жазуыішіа. мслнцшшлык зертгсулср 
ноінжссіндс 03 мамаилыгына селкос, сііжар карауміы аламдар арасында 
жіфаркі алу рискі моліііермеіі а.'ігаііла торт ссс жнірск ксзлесегіи корінелі. 
Казіргі ксзлс біз аптасыііа *40 сагаггий уакыт жумыс аткаруі^ жүмсаймыз. 
Ілер уйкмііы есептсмссск ссрісктік уакі^пымызлыіг тура жартмсы
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жүмысіа отсді. ( оіідыктаіі каіідай жаі лайла, каидий смбеіпік күралдармси 
жұмыс ш каратыііммьгі маньиды рол агкаршіы. Ягни сибскііи маімүиьі. 
мяні ротіндс еибск ііроцссініц ақьиі - ойлык оіісраңиялармсн. 
шыгармаіііылык ’̂ лсмснттсрмси толымдылыгы түсіііілслі.

Ориііс. киын, кычық. интатсктуалды толымлы сңбск бәрінс бірдсй 
үішЛ бсрмсйді. Мысшіы, 2005 жылм соііиолоітарлыц ’icpTreyi бойыиша 
автоматтандырылган ендірісгс 79,2% жастар болса, 40 жастан жоі^ры 
жүмысксрлср арасында 50% астамы мсхаііизациялау жагдайы туындаса 
бұрынгыдай қолмсн жасай бсруді жаісгайды. 50-55 жасгаіъі 
жүмысксрлердің 40%-і сңбек снііатындагы озгсрістерге мүлдсм карсы.

Үшінші факгор -  еңбек шарты. Қазіргі білімді жүмыскср озі үшііі 
лайыкты шартта жүліыс аткаріъісы кслсдІ. Денсаулыктан баскасыи сатыіі 
алу мүмкін сксидііін түсіисді. Еңбск шартын жаксартудың эффсктІлігі 
нсдс? Лсниііфадтык социологтардым :черттеуі бойымша біріншідсн. еңбск 
піарты бойынша алсумстгік лиффсренңиашчяны қыскар г̂у. НкІншідсн, 
імліііми -тсхникалык мроірсскс «әлеумсттік талсырыс» жасауды жүзсгс 
асыру. Үіііііішідсн -  дснсаулыкгы қалымты медико - физиолоіиялык 
корссткішкс кслісгіру. Тортіішііден — сцбскке катынасты жаксарту. 
Ондірістс сңбск іііартын, эколигиялык жаглайды жақсартатын арнаулы 
баі дарлама 6о;іуы кажст.

Іорлінші фаіах)р -  жүммсксрлсрдІц еңбсккс катынасын аныктауда 
оидірістің элеумсттік - іісихологнялык климаты ү;іксн рвл аткара;іы. 
Жақсы элсумсттік - іісихологиялмқ юшмат салмакты экономикалық маңыз 
аткарады.

Бесінші фаіаор -  ол моральдык категория канагагганушьиіық. Бул 
категория казіргі уакьпта экономикалық көрсеткііикс улесііі отыр. Бір 
опсрациядагъі көрсеткіиггсрдің айырмашылыгы 40-70% күрайды, оның 
жартысы эртүрлі кватнфикаішм, еңбск стажьі болса, жаргысы ортүрлі 
сіібекке катынастардыц аркасы.

Ллтыніиы фактор -  ай;іык.
Жаңадан шыгьиі келс жаткаи факторлардың ішінде. осірссе жастар 

арасында Рсссй зсрттсушілсрінің акгуыміла жоізры деңгейле озінің 
төмснгі сүранысын, кажетгиіігін қаішгаттаидыру үаіін:

• кызык. магыііалы, шыгармашылык сңбек;
• озі үшін күрмеггі kojltcktmb;
■ бсдслді аламнын баскаруы;
■ біліктілігі мен жалііы біліміи котсру мүмкіндігі;
- бос уакыгыиыи кобсюі;
-кьізыісш - бсделдІ адамдармен қарым - катынас жасау мүмкІндігІ 

а;ідыі(і'м орындарды ала/(ы.
Иігтеіиіигситтер үшііі осы «матсриалуцак смсс» факгорлардым маііі.і)ы 

зор. Ойтксиі иитсллиіенпердіц кызмсгін ссеііке алу киыіі. Оның еңбсгі 
бслгілІ бір тарифиен баіалаиады. С'оидыкгаи карьера жасау мүмкіидіп, 
шыгармашылык мүмкіңдігі. осу мүмкіндігі. омірде іабыска жету
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мүмкііідігі улкси |Н)Л аікара;и>і. Соиымси қаіар жүмысксрлсрдің лр түрлі 
бслссііділікісрі оііың сңбсккс каіымасын аныкітіушм катеіх>рня;іар рстіидс 
колдаиылііды.

ііиумстпйк 6ежеш)шк -  іііггей саршіауга негіздслген арскстгсрдің 
кажсттілігі, жүмысксрді і^йта оидіруиіі іс - арскстінің элсуметгік молшсрІ 
олардыц максапіа когамдык кажстгІлІктсрІмсіі аныкта;іа;іы.

/іңОсктік 6елсеи()ілік олсумстгік бслсснділікгіц неіізі, аныкіаушы 
I'Ypi. Ол жүмысксрлсрдін коч'амдык оидіріскс тартьшуынан жонс сңбек 
онімлілігіміц үіісмі осуіисіі, оларліаң сцбск іс - әрскстінің наісгы бір түрін 
аткаруда өздсрінін физикшіык жэис акыл - ойлмк мүмкінліктерііі, білімііі, 
сіітіліктсрін. кабілсттсрін жүзсге асмру дарежссііісіі көріііслі.

Қоі^амдық - саяси белсенділік когам;іык - саяси іс -  әрскеткс 
араласудык, ондірісті басқарудың ксңсйуімсіі байкаладьі. Бүл ара;іасу — 
коі'амдык жүмыстарды үйымдастыру, эр түрлі сұраісгарды талкыііау, дауыс 
беру жаис т.б.

Таиымдық - шыі*арлишіылық белсеиОілігі білімділік жоис білІісгІлік 
леңгойііііц жогармлаумнаи, когам/іык омірдін барлық сфераларында 
иіыі'армашьиіык бастауды маісүлдауіііы, іздснуші тұлга қалыгітасуынан 
коріисді.

Кңбекті багалау -  жүмыскердің Ішкі күйі, ол жүмыскердіи іс - 
әрсксгімсм, оның коршаган ортамсіі каиагатгануымсіі (іларттар, жалакы, 
снбек нормалары т.б.) іііартпінчтін.

Нибсккс катынасты зертіеудін мақсаты -  бү;і оныи калыптасу 
механизмдерін аныктау жәнс оларды баскару. Бүл жсрдс маңызды 
мсзстгер еңбсккс катынасты калыптастыратын факгорларды зсртгеу жэне 
олардың жүмыскердіңөидірістік корсеткішіііс эсер сту молшсрін алыкгау.

Олсумстгік - еңбекгік карым • катынасгар нсгізінс бойланысты 
тоііталуы мүмкііі. Оларлыіі ішіндсгі сң маныздылары — екбск іс - 
эрсксі іиін мазмүны; карым - катынастарды тасушы нсмссс субъект, билік, 
бнлііаін колсмі; кірісгсрді бөлуліи сипаітамасы; қарым - катынастарды 
шсктеулің дәрсжссі; сңбск npoucci барысыида жүмыс агкарушылардың бір 
- бірімсн сөйлесу, катынасу түрлсрі.

Әлсумсітік • сибсктік карым - катыііастардың ііайда болуыііа негіз 
болгаи эртүрлі енбсктік фуикцнялар мсіі осы еңбскгі аткарушы 
жүмысшылардың профессиііалды - біліктілік деңіейімен синаіталаіын 
сңбек іс - эрекстіііің мазмүны.

Әлеумеітік - снбсктік карым - каіъіііастпр осы катынастарлык 
субъекгілсрінін сойлесу, катынасуыіісьп мүмкіи емсс.

Субъсктілсрінің сойлесу, катынасуыныіі үш жаі і>і бар, олар: 
іісріісгггнвгік 
коммуинкатнвтік 
мінсз - КүЛЫКІЫК.

1/ерңеппшвтік -  жүмыс аікаруіііылардын бір-біріи кабылдауыііа жэііс 
осы орайда бІр-бірімсн т^сіііупіілік ориаіуыііа байлаііысгы.
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К<к\шуичкштшшік ондірісіік :ікішраі ;ілмасіыруги оаГиіанысіы.
Miuej - қүлықтық -  арскстіср ауі.істырумсн жумыс агкаруіиылар 

арасыііла оіара әрсксг үйммдасгыруід байлаиысгы.
Нңбек социологнясы үіііііі осы мінс) - күлыкгык қагыііас маиыі;іы. 

Оііың екі түрі болуы мүмкін: I . тікслсй, түлгаралык бспіе боі\ 2. жаііама. 
түлгасьп катынас, ягин орі.ііі;(алып жаікаіі іс-арскстгср, іат аркі>ілі4 
катынасу.

Лдамнын еңбек әрекеті XIX гасырлын екіііші жартсынаи бастап 
ж^йслі гылымныіі объсктісі бола бастады. Осынлай ісртгеулсрлі 
амсрикамлык инженер Ф.У. Тсйлор баста;іі>і. Оның нсгізі рационалды 
әлістен оішірістік опсрацияларлы іхцсу болыіі табылалы.

XX 1'асмрдың басынан өнліріс коллектив! туралы, персоналдьі үйрсту. 
ондіріс ддісін котсру, ембск шарттарын жаксарту, касіпорын 
жүмысксрлсрінің карым • катынасын жүйелі баскару жекс кітаігтар болып 
немссс макалалар рстіндс m c r  бсггсрінсн жарык корс басталы.

7.4 Гылы.мм •'Техіінкалык рсво.тюция ждне еіібек
Казірп ксзде бүкіл лүние жүзінде болып жатқан жэнс дс аламзат 

тақырыбына нсі'үр;іым коп лсер етуші элеумсггік - акономикалык 
процестсрдіи маңкидыпарының бірі гылыми - тсхникаіық революция 
болыл табьиіадьі (ГТР).

ГТГ (>еп біз оиОірістЫ куштерОің дачу заңОылықтарыныц терең 
озгерістеріне экелетіи гылым мен техиикаОагы озара байлаиысқап 
түбегейлі тоңкерістерді түсінемһ. Ал ондірістік күнітсрдін даму 
занлыльнсгарынын өзгеруі когамдык катьпіастардың даму зандылыгынын 
өзгсруіне акеледі.

Бүл рсваіюция XX гасырдын апғашкы жартысыііда бастшіды. 
Коптеген окымыстылар оііың бастатуын 1945 жылдың басындагы FTP 
алгашкы онімі атом бомбасын жасау жылымен белгілсйді.

FTP алгашкы және негізгі кыры - іьшымды тікслей өшірістік күшкс 
айналдыру. ҒТР-га дсйін де гылым бар болған және қандай да бір 
молшсрде өндіріскс эсер етксн. Алайда гсхииканын ламуы таныс 
техникалык пршщиптерді жстілдіре отырыи колдаиу аркылы жүрді 
(мысаіы, машина құрылысынла металлы кесу, жеңіл өнеркасіптегі 
токымашылдык т.б.). Іс жүзіндс сол ксзлс о!ілаіі табылгандардыи 
барлыгын жүмысшьыар мен катардагы ннжеііерлер жасаган (Д. Уатгың бу 
машннасы, Дж. Сгсфенсонныц паровозы. Р. Фулгонныц пароходы). 
Олардын жасалуына тсорезика:іык қүрааырулар шігы іііарт болі^н жок. 
ойлан табылгандардын барлыгы атакгы «турту» эдісі аркылы жасаілы, 
кобінссс кездсйсок бшіды. 'Омнирнка үстсм болын іүрды.

Өндіріс ііен онын тсхнолопіяларыііыц күрдслсну милніерінс карай 
адам табиідпын нсгүрлым іереіі жоне жасырын заішарын колдануга 
мэжбүр болды. Өндіріс ламуында ісхника мен іылым ормндарын
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алмасгырды, іылым ісхннканмң шідыіша жүрсгін болды. 1>үл гылымныи 
гікслсй ондірістік күшке айналуынын бірінші белпсі.

Вкінші бслгі ондірістік күштсрдің да.му сиііатыныіі озгеруінде. 
Гсхникаімк нроірссс снді сскі техиолопія;іык нринциіттсрді жегілліре 
колдану жолымсн емсс. жаиа тсхнологиялык принниптерді. жаңа энергия 
ондіріс бастауларын. жаңа матсриалдарды ашу жолымсн жүрсді. FTP 
жагдайында эволюциялык емсс револіоциялық, ягніі, гүбеіх:йлі гылыми • 
гсхннкалыктөңксрістер жолымсн дамиды.

Гьыымның Оіі/іірістік күпікс айналуынын үшніші белгісі ~ гылыми 
жстістіктсрін ендіріскс сндірудіц шсктси тыс жьишам болуы.

Фотография принципін ашудан (1727ж.)адгашкы фотоі-рафияны алуга 
дейін (1839) 112 жьш отгі. Электромотор ііринципінсн алганікы осындай 
машинаны жасауга дейік • 57 жыл, телефон прнниипін ашудаіі телсфонды 
колдануга дсйін -  56 жыл өтгі.

Аламнын еңбек әрскетін теорстикалык және социологиялық 
зерггсулсрдін нэтижесінде жонс осы салада әлсуметгік процестер мен 
күбьиіысгар туралы көптсген ілімдсрдсрдін жинакталуы аркасында сңбск 
соинологнясы жекс шлыми з'армак болып і^ыіп'аскан.

8-ТЛКЫРЫІІ:
О ГЬАСЫ ГОЩ ЮЛОІ ИЯСЫ

8.1 Оібасы жанс оііыіі когамдык рөлі
Огбасы - коі'амдык і^тынасгар мен происетердің алуан түрлі 

формалары біртүтас болып үшгасатын кешенді элеумстгік күбылыс болып 
табылады. Сонлыюан ла әлеумеітік кұбылыс бола отырып. ол адамзат 
омір сүру жагдайына карай күрылып, онын достүрлері мсн әдеттері гасыр 
отксн сайыіі жаңа сипагга көрініс берсді. Отбасын элеуметгану 
гылымында былай деп көрсетеді: «отбасы дсгсніміз - тарихи озгсріп 
отыратын алеуметтік топ, онын жалпы белгілері — ботен адаммен 
жынысгык ба^іаныс орнату, туыскандык катынаогар жүйесі, адамның 
жекс '  дара адамгершілік сапаларын і^ыіггастырыл дамыту, белгілі бір 
жономикалык кызметгі іске асыру». Ягіін. а;іамздг оі-басын күра отырып, 
сол іііагын мемлекстке әлеумстгенсді. от<>асылык қүндылыктар 
ка;іыіггастыра;іы жэне здст - і-үрып дэстүрлсрін дамытады. Отбасының 
жоі-арі^да кс;ітірілгси аныктамасы бойынша, ол • отбасындаі ы катынастар, 
от^асының күрылымы мен формасм тарихи озіеріп отыратын элеуметгік 
топ.

От^асы - гміеумс-ггік жүйс. алайда олеумсітік институт жэне кіші 
элсумстгік тоіі рстіндс карасіъірылады. Отбасы әлсумепік институтгыц 
а;ндиікы сап.ісы болгандыктан тұлга омірін әрдайым коллаіі огыруы 
қажет. ('сбсбІ, осы плеумсггік ортдла зр баланың ата • анага дсген
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суйісіісішіілігі ііісксіі, шаріх:і.г*, кірііііксіі Оолыіі іайыладьі. Іігср бача 
омірімің алгаііікы жылдарынла іил - аііасыііыіі сүйіспошіілІгІ ониң омірі 
меіі қауіпсіздіпн камтамасмі стсс, осс кслс ага - аііа махаибазы аламиыіі 
ішкі, змоцішіык жэнс психологиялык әлсмііііц қауііісіілігі мсн қо;ідау 
қыімстін аткаралы. ӘлсумстгІк ішстігтуг рстінде отбасы элсуметгік норма, 
гортііі үдгілсрімсн сііііатталады. Лта - ана, ба;іалардың, іуысіарлык қаріам 
- катынасын реттсйді. Иекс жоис туыстык катынасқа неі'һдс;іігі оі^асы 
кіиіі олсуметгік топ болып саналалы.

«Отбасы» үгымы «иске» үіымынсн тыгыз байланысты. 
Олсуметтануда неке лсгеніміз - отбасын калыіітастыру мсм оі-аіі когамдық 
бакылау жасаудын дэсгүрлі тэсілі, жыныстардыи. еркек ііем эйслліц 
арасындаіы бір - біріне жэііс оз бхіаларыиа, ата - анасына катысты 
күкыктары мсіі міндсттсрін бслгіле^Ыи каі ымас формасы.

Некснің томендегідей формалары бар:
моногамия - бір сркск псм бір эйслдіц арасындагы нскс;
полигамия - бір ннднвнд пен бірнсшс индивндтің арасындагы иске.
Нскслік ссрік таңдаудың скі түрі бар: энлоі-амия (серіктер бір топтың 

ііиііілс) жэис жюгамия (иске мсн белгілі бір топтан тыс, мысалы, рулар 
арасыіілаболалы).

Пормативті актілсрдс нсксғч: анілқіама бсрілмсйді жанс оныц 
күкыетық табнідты жөніндсгі мосслс осы күііге дсйін заішылыкгарла да, 
күкыкгык доктрннада да іііеіііі;ич:н жок. Некс туралы үш түрлі козкарас 
айтылып жүр: чеке - келкімшарт. чеке - мәртебе, чеке - сывайластық.

)І^байл^дың мүлік режимін бслгілсйтІн неке келісіміиартына отыру 
жаідайы келісімиіарт тужырымдамасыныц пайласы үшін жеткілікті дәлсл 
бола алмайды, ойтксні некенің лшқсаты отбасыч Қ)ру. баіа туу жоче 
тарбиелеу. Сондыктаи неке субъектінің зацда карастырылган эрекепсрін 
орындауы нәтижесіидс мартебеге ис болады. Бұл мортчібсге ие болу 
субъектінІ үйленізін а;іамлар санатына жаткызады.

Иске - бұл когам гараііыиан реткс келтірілген элсумсттік катынастар. 
мүнда жске-лара күштарлық ссзім тұраюъиіыкка. озара бсйімділікке жанс 
нскс шарттары ерлі - зайыіітыларлың пакты эрекеі інс айналды. Ьсйімділік 
жаиа саби туганнаіі кейін тұракгылыкқа айналады, ол жан-жакты ламыган 
жэис толык үйымдасқан түргс ауысады.

Отбасын қүруда табыска жсту, оібасыиың ыдырауыііа жол бсрмеу - 
бүл мацызды элеуметгік массле. Оібасының берске - бірлігі ор уакьпта 
ішкі жәнс сыріқы күштер ықна.чымси қалыіітасалы. Ішкі күшгергс 
жа-гатындар: балаларга камқорлык жасау, оібасында сңбскіі болісу. пскеііі 
тұлганың талабын іскс асырудың қүра;іы рсзіндс пайдалану, жанұя 
мушелсріиің озара сыйластзагы, г .6.

С ырткы күііпсргс коіамдіак ііікір;іііі кысымы. жоіюмнка;іык 
жагдайлардьің қысымы. копімдык ортаныц баланы камкорлыкка хіуга 
талап- тілегі, жаиүяның элеумсітік кьпмстінің орындалу дсңіейі, тб  
жата;іі>і.
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С'онлыктан искслсгі жегістік дсп, т>’лі'а;іар серік-і-сстіпиің. яі ііи срлі 
зайыіггһиіардың бсйімділіккс сіпілііі, пісбсрлііі, ісксрлііі, ішкі жәнс 
сыр'гкы кысымдарлы жоюдаіъі жсңіскс жстуі жанс оиын жсмісі, т.б. 
а(п'амыі.

XX 1'асырлыи оргасынан казірі і кезгч; дсйін соішологиялық әдісгің бсс 
іүрі калыіггасгіъі: иитеракцноиисіік, күры;іымлык - фуикңионалдык, 
жагдаяттық, зволюцияльік жанс мнституциоиаллык. Сһ^асы үгымын 
аиыктаулагы эр түрлі гйкірлерді ссксрс отырмгі, томсішсіі дсфииицияга 
келісуіс болады: «Огбасы - ортак тұргын уйімен, экономикалык 
коопсрациямсіі, ұдайы вңдірумсн сипатгалатын әлсумеггік топ. Оі^асына 
сң болмаіднла сксуі элеуметтік баіъітталган жыныстык катыііас жасайтын 
жәііс бір нсмссс одан да ком өз балалары, соіідай-ак торбиелеуге алган 
бала.іары бар срссск жыкыс өкілдсрі кірсді».

8.2 Отбасын жіісгеу
Бнлік формасына карай отбасы патриархаіды (күйеуі отбасынын 

басшысы) жонс матриархаіды (әйсл басиім) болып болінсді. Огбасында 
б»ілікгІ бөлуге жүбайлар арасындагы махаббат эсер стсді, мүнла суйстін 
жүбай аз бнліккс ис, япіи ііснхологиялык багыііыштылык болады. Нгер 
жүбайлар бір - бірііі бірдей мөлшерде сүйсе, онда отбасында бірдей 
билІккс нс. Ондай отбасын эгалитар/іық отбасы дсп атайды.

Туыстык қарым -  катынас жүйедегі отбасьшык күрылымнын скі турі 
болады:

1. Нуклсарлык жанұя (ата -ана мсіі балалардан түрады);
2. Үлкен ксңсйтыісн отбасы (нуклсарлык отбасы мсн олардьщ 

туыстарынан түрады).
Копгсген коіамла нуклсарлык оібасы негізгі олсумсттік кауым болыіі 

табылады.
Батые когамьпща огбасының кси таралган түрлеріне кіндік отбасы 

мен кеңейтілгеи отбасы жагшіы. Кіндік отбасынын екі ііүскасы болуы 
мүмкін: балалы жане баласыз.

Отбасылар томеидсгідсй белгілсрі бойыиша да жікгелсді:
-отбасьншагы бшіа;іарлыіі санына карай: баласы жок отбасылар, бір 

балалы отбасылар. аз балалы отбасылар, кон балалы отбасылар;
- отбасылык омір тәжірибесінс карай: жас жубайлар отбасы. жастар 

отбасы, орта жастагы отбасы, егде кісілср отбасы;
-гсофнфиялык ныіііанлар бойынша: ауылдык отбасы жлне калалык 

отбасы;
-отбасындаім басымдшіыкка карай: пвторитарлы отбасы жэнс 

'лтілитарлы отбасы.
Отбасы барлык когамдап.1 элсумсттсндірудің нсгіігі аіснті болып 

іабыла;ты. 'І'ск огбасмііла ітіна балшіар нсгізгі биіім алады.

59



(ЗлсумтснлІру аіх;іптсрі «иамлар меи мсксмсіср болып га6ы;іа>чі.і. 
Олар а;іамларлың алсумстгік рөл/ісрлі иісругх: жаііс малсііи норміиіарды 
үйрсиуіііс жауаіггы. Олар скі түрлі болорчм:

а) алгашкы ллсметгнліру аіч:іптсрі -  ата - аііаілры, аііаіары. лжс - 
аталары, жакьж туыстары;

ә) скіішіі әлеумсттсііліру аі*сіптсрі -  мсктсіі әкімшілігі» уннверситсг, 
мсксмс, мсмлскег, қогамлык ү^ьімдар. ііартммлар.

Огбасын элеумеггік институт рстіндс чсргтсічміле мыначай жалііы 
үгымлар коллаііылалы:

1 . Пскслік катынастардаіъі қогамдык кажсттілік талагі тілсктср, 
мүюаждар;

2. Отбасыныңдлсумсттік кызметі;
3. Отбасы катынастарындагы срсжслер мен күндылыктар;
4. Әртүрлі типтегі отбасыіідагы тэртіп үлгілсрі, т.б.

8.3 Отбясымыіі ә.ісумеггік кызмегі
Әлсумстгаиушылар отбасын срскшс бір күбылыс, әлеумстіік жүйе 

рстінде қарайлы да, они олсуметгік инстзггут жонс кішігірім тоіі рстіндс 
тшідаіі зерттсйді. Отбасы -  бүд адамдарлыи некслік жэне туыстық, жаіпы 
іүрмыстык байланыска жонс озара жауапкерініліккс нсгізделгем 
адамдарлың бірлігі.

Отбасынын функциясы, ягнн аткаратын кызмсті эруакьпта онын 
тіршілік ету тәсілінің корінісі ретіндс түсіндірілслі. Осы ретте қоғамның 
отбасына жасайтын кызмсгін отбасының тұлғаів, түлганың отбасына 
жасайтыи кызметгсрі дсіі бөліп карауға болаяы. Отбасы функциясы 
когамкьщ отбасы иііститугыидагы кажеітіліктсрімсн жане отбасылык 
топка катысты түлганың кажсггіліктсрімен тыгыз байланысты болыіі 
кследі. Отбасыиың аткаратыіі кызмегі когаммың әлеуметтік 
•жономикалык іс -кызмстімсн тыгыз байланысты. Сондыісган уақьп өткен 
сайын отбасы фуіікцняларынын сипаты мен онын нсрархиясы озгсріп 
отырады.

Отбасыи когамнын бір бөлйі ретіндс, социолоітар оның кызметін 
орындауга казысты карастыралы. Отбасыны/f қыгметі дегеиіміз отбасы 
мсн онын мүшелерінін бслссилілігі, тіршііік эрсксті. Огбасының негізі і 
қышеттері ретінде то.мендегілсрді атауі-а болады: репроРуктивті. 
тэрбиелік, шаруашылық - /щрлшстық, жономыкачық. ал^ашқы 
ә.неуметтік бақылау (9леуметтеиу), әлеуметтік -  мэртебелік, демалыс 
жаие т. 6.

Отбасыііыц аса маныздылыгы оның коіам алдыііда скі испзіі 
аткаратьш кызмсггсрінсн корінслі. Олар:

I. Отбасы -  ол аламдардым срскіііс тобы, ойіксні ол оз ііиііше осііі 
отыралы. Вүл гол қогамні.ің биологиялык жагыііан үздіксіз ламуын 
камгамасызстеді. Васкаіна кізбсйгііі. і>сіріп отыралы.

<і(>

2. Отбасы кажспі м.тдснн мүрдны когамдагы озііісіі жогары үлксн 
бірліісгср прқылы бір үрпаішін скінші үрііакка жалгастырыіі апарады.

Лмсрикаіі әлсумсттаиушысы Хилллің козқарасіана сәйксс, кандай да 
бір отбасы болмасын, оньщ томсндсгідсй жалпы бслгілсрІ болаіца.

•  Отбасы мүніслсрі әр уакьпта бір -  біріне тэусдпі болыгі кслслі, 
согәи сәйкес отбасының бір мүшссінің мінсз -  күлыкы озгерсс» ол 
баскаларыныңда мінсзлсрініцөзгеруіне әкеледі.

•  Қандай да бір отбасы болмасын. ол біртүтас жэне жеке болады, 
оның баскалармен байлшіысы белгші бір дэрежсде шектеулі 
бола/іы.

•  Огбасы * бсйімдсдуші үйым ол өзін коршаган элсумсттік ортала 
тспс-тсцдікті сактауга тырысалы.

• Отбасы дара бугіндік рстіндс сыртқы факторларга байланысты 
міндетгердІ орыіідаумсн бірге, эрбір отбасы өз мүшесінің талап - 
тілспн. мұн > мүктажыіі орындаулы камтамасыз етеді.

Отбасыиың даму циклдері -  отбасынын озгеру ссрпінін онын май;іа 
болуы мсн ылырауыиын арасындагы уакытты камттіды. Әлсуметтік 
институт ретіндс отбасы бірнсше ксзсңнсн өтсді, сойтін отбасынын өмір 
сүру цнклін күрайды. Зсртгеушілср мынадай кезснлсрді корсетсді:

• Ырінші рет нскегс түру -  отбасын кұру.
- Ьалалы болу -  бірінші баланыи омірге келуі.
- Сокгы бшіанын өміргс келуі.
- «Бос үя» - отбасынла соңғы баланын нсксгс тұруы, отбасыдан 

бөлініп шыгуы.
- Отбасынын өмір сүруінін токгауы ~ не ананыіі, не экенің кайтыс 

болуы.
Соииологиянын нсгізін салушы О. Конт котамды зсрттсу үшін, 

шишмсн, отбасыга көңіл бөлу ксрск дсп есегггелі. Ол отбасын нтідиви;і 
багыиу мен баскаруга уйрснстін кіткснс кошм дсп сссптеді. Огбасы, О. 
Коитгын пікірінше, котам күрылатын нсгізгі элемент, элсуметтік омір 
мсктебІ ДСП ссептеді.

1 Ісміс галымдары кызыкты формула шыгарды: ананын жасы экесінің 
жасыііын жаріъісыма 7 жас коскаііга тсн болуы керек. Зерггеуіиілердің 
байкауыіііна, ата-аналары неіүрлым үлкен жэне ланалау болі'ан сайын, 
тэрбислсу факторы согүрлым салмакгы, бшіаііын гаданты байкалып, дами 
алу мүмкіншілігі коп болалы. Ф. М. Достосвскийлін «Ллдымен -  
унивсрситеі', сосын бала ту», • лсгсн сөзінін жаны болса ксрск.

Баполар үшін отбасынлагы психологиялық климат ерскше манызлы. 
Зсрттсушілсрдін байкауынша, экесінін мс шешссіиін болмауы исмссе 
олардын аламгсріішмккс жат кылыгы жскс түлтаның денмаіптык (ауытқу) 
мінез • күлкыныи калыіітасумна ыкпа;і стслІ. Жскс түлганы тэрбислеуле 
отбасы күрамы аса манызды фактордмн бірі дссск тс. ең маныздысы 
б<ишлі шоіріошілдық қарым қатыиас жасау болыіі саналады. Бала 
жасында канлай нсихологиялык күй ксінуінс байланысты ортамын эсері
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кабһілданауім. Қолайсьп аламгсріііілік лсср ксзііідсіі іісихо;югиялі>ік, 
эмоцииналдык жайсыздык, о.мірлік міндегісрлс ііісіііудс іінднвиягік 
когамга карсы тлсІлдсрді иіеруі қмлмыска ұрыидыруы мүмкііі. Ьа.іа 
отбасында нсі^рлым жайсыз турі-ан сайыи. согұрлым коі-амнын оііидс 
мәсслслер курдсленс түссді.

Отбасы социологиясы -  от^асын олеумсггік инсгитут ретіндс 
зсртгсйтін соцнологиядаі-ы іісгЬгі багыггардың бірі. Нсгізп' мэсслсрі 
отбасылардың оз кызмстін орыңдау сиііатын, ар түрлі тиіттсгі 
отбасыларлың өмірін, ажырасу себсптсрі мен салдарын жэмс т. б. зертгеу 
болып табылады.

Адамзаттың сакгалуы - әлеумсттік уйымдасу орекспнің 
корытыішысы. апсумстгік жүйсиіңтабысты ндзижссі.

9-ТЛКЫРЫІІ:
МОЛКІІИКТ ОЛКУМКI IЛНУЫ

9.1 Мәлсіінсі алеумеггаііуы ііоііі мсн кызмемері
Шбениет ішуметтануы коіамдык күбылыс рстінле мэдс}іиет 

дамуының жалпы заццылыкгарын зсртгсйді. Мадсниет әлеумсггануының 
пәні элеумсттік жүйснің атрибуты ретіндс мәдсниет дамуынын және 
жұмыс жасауының механизмдері меи заңдылыісгары болып табылады.

Модениет элеуметтану пәнінің мақсаты элеуметгік топтар мен 
кауымдыкгардын мәдени кызметі мен деңгейін, кажсттіліктері мен 
мүдделерін, мәдениет саласындагы субъсктілердің. әлсумстгік - мэдени 
инстіпуттардың және мекемелсрдің жүмыс жасауларыи зсртгейлі.

Мәдениет әлеуметтануы карыштап дамып келс жаткаи жскс дара 
гылыми - мэдени тсориямен тығыз байланысты. Алайда мәленінп 
теориясы мәдениетгің іішгй дамуы, мддсии - тарихн процесс, зр түрлі 
мәдениеттсряін бір - бірімен ауысу запдылыісіарыи зерггссе, ал мәдениет 
әлсуметтаиуы когамда мэдениеггіц элсумсггік мадызына, алатын ориыііа 
және нактылы злеумстгік ортада оиың қызмет істсуіне баса коңіл 
аударады.

Млдеииет элеуметтануыиың негізгі мдселесі модсііисггііі ерекшс 
кұбьшыстарын, оныц когамда аткаратыіі қызмсгінің заңдылыктарын. 
кога.чдык мәдениетгііі шығармашылык мақсаіын зергп^у, қоі-амда жаңа 
мазмүмдагы мәдени жәнс рухани қунды мүратгарлы ка.іыіітастыру болыіі 
габьиіады.

Мэдснист олсумстгаиуы когамдаіъі алуан турлі аіісумстгік - 
дсмографиялык топтардыіі, бірліктсрлің модснистке катыиасын. олардыц 
мәдснисткс кандай талгамы барын, іаііаіі - тілск қоягыііыи. модени 
ошаюардым тек өндіріс жа»дайыіша гаиа смсс. жалігы модсписікс 
тартылуы, косылуы, ара;іасуы каидай. бул Іс - жүмысгарла гсаір. кино.
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муражаіі. кігаііхаііалар, спілиоіідирдың, т.б. жумыс ;ізрсжслсрі кшіай. олар 
мс ІС1СП жүр. н;іамдарлыц. олардың а;іуаіі гоіггарыііыц талаіі • тілсісіерін 
каііагатгандыра ата ма исмссс канаітптаіиіыра шімай ма. міпе осы тэрізді 
м.хслслсрді калп идм.

Қазіргі танда мздснисгг әлсумсттаііуы бурыіі болмаган коптсгсн 
мәдсни кубьиіысгарды, мроцестерлі, баска да мәсслслсрді жан • жакгы. 
ксңінси зсрттеуде. Олардың басгм бшъптары мыншіар:

1. Мәдеиисттіц матсриаздык саласы: енбек мэдснистіи окып білу. 
зсрітсу (оның ішіндс сңбек. сцбск ііроцесі, оішірісті баскару жэнс ар түрлі 
сцбскшілср іх>бмні>щ мздени • тсхиикалык дэрежслсрінін котерілу 
жагдайлары); турмыстык ~ материаллык мэдсииет, оиың ішіндс түрмыстык 
скбскті, іаггын ортага катымасы, әрбір халыкгың, улттың мздснн > 
іүрмыстык здет - гурпы. салты; отксн уакьғітагы куіідылыктарды сакгау 
жонінде бұкара халыісгың ой • пікірін. козгалысык уйымдастыру, елІміздін 
тсррнториясми мсксидсйтін ха/іыкгардың экономикалык мәдсинстін окып, 
біліп іісрттсу. эр жынысты адамларлыи ондірістегі мәлсни катынастарыи, 
т.с.с. ксңінеіі зсртгсу.

2. Мддснистгін саяси (оган кукыкты мәдснистті кіргізе отырып) 
саласында: когамнык барлык салаларыііда сңбекіііілердің қогамды, 
оіідірісті баскаруіхі белсеіілі катынасуыи, демократияііыіі барлык түрлерін 
дамыту, адамдардыи алуан түрлі топтарының, жІктерінін саяси жэнс 
экоиомикалык білімін котсру. олардың саяси бслсеіідЫігіи арпыру, т.б.

3. Экономикалык мәдвниет саласында нарыюык жаглайдагы 
снбскшіісрдін зкономикаіык білімдсрін, олардын нарықіык 
катынастардым принцнптерін толык игсрііі, мекгеруі бастм маселе ретіндс 
зертгелсді.

4. Мддсііистгің рухани саласында: Е і - журітың эрбір гоптарынын 
мадснн іс - қызмсті жэне мэдени дарсжесінін көтерілуін; аймактык 
бірліктердегі (ка;іа, село) руханн мәдениетгіц әр турлерііі (білім, гылым. 
кггетмкатык жзііс корксм эдебист. адамгершілік); мәдсии мексмслердің. 
олардың кыімсткср;ісріпіи іс - кызмегіи; сл - журпыц әр түрлі мэдени 
кызмстін оку, ісхііикалык жэнс корксмдік шыгармашылыкпен 
уштастырыіі тсрсн, жаи - жақты зсрттсу; кала мен ауыл- селолардың, 
облысгардын, жалпы рсспубликанын мэдсііи дамуынын элеуметтік және 
болжам жоспарларын зерггсу, т.б. жаталы.

Жалііы аіиаііда, мэдсни салалардагы осы зсртгеулердіц басты максаты 
-  ол сңбекші букара халыкзыіі элеумепік белснділігін, олардыи адам;іык 
факіх)рларынын белсеііділігін артгыру жэііс жанаіиа ойлау. іс - эрекет, 
кызмст жасауды калыіггастыру саііалады.

Мэдсіінег әлсумспануы когггсгеи кызмсітср аікарады, олардыи 
исгізгІлсрі: ^ылыми - пшиымдық, бшм беру жэне тәжірибелік
Қһпметтер.

І'(Алыми - танымбық қышеті іфкасыіиш мэдсііиет элеумстіаііуы 
мэдени процссгсрдің озгсрісінс іісмссс қолдауына, нлтижссінс эсер ететін
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аісумсггік фаісгорлар мсн мехами імдср. каііргі жлі ЛііГідаіы мәлсіи! ссрііім 
'іаіиіьілыкгармііың очімс i'oh срскіііаіігі іуралм іимиайы білімді 
камілмасьп стсді.

Іуілш беру mAJMemi қоіам мүіііслсрі арасында іиІсті білім таріггуіа 
баіъитшіган. Оның мақсаіы - орбІр а/іамды біліммің мегічімсіі жан - жакты, 
гсрсң карулаидыруга, соіідай-ақ түліаиы алсумеітсидірудс оньиі 
иігтс;теісгуальды жоис рухани мүмкімдігін калыгттастмруі-а комсктссу.

Мәдсниет алсумсттамуының т^жірибелЫ қышеті мәдени очгсрІстер 
мсн мәдени саясатгын максапы баіъітталі'ан гылымн мепзім өңдсіі 
шыгарудагы зерітеуді білдірелі.

9.2 Ә.ісугиегтанудагы мәдснііет гүсінігі
«Мәденист» гүсінігі сжслден бсрі түрлі мазмүнда колланьшады. 

Ежслгі Римдс жер өндеуді, торбиені, бідім бсруді «culture» лсгси сөзбен 
гылкіми тілле колланган. Х Ү ІІІ г. Еуропа га.іымдары мәдснист түсінігііі 
осы күнгі магынада коллана бастады. Оны Д. Вико, Й.Г. Гердер, Ш. 
Моіпхгскье шыгарма/іарынан коругс болалы. Бүл доуірдс жаца жсрлсрдің, 
елдсрдің модени кұнлылыктарымсн танысу мүмкіндігі кеңсйс түсксн. 
Сондыктан алыс слдердің өмір калпынмң өзгешс.ііктері суропалыктардьт 
мэлсниеггерді салыстыруга кызығушылыі-ыіі күшейггі. X IX і'асырдың 
скіішіі жартысында «мэдснист» түсінігі гылыми мэртебегс ие болады. 
Rixjpflc агартушылар дәуірінде багалаушылык кырынан ғана карап ол 
қоғамныи жогары даму деигейін білдірсе, енді оның магынасы күрделснс 
түсті. «Мәдениет» түсінігі «врксниет», «когамдык - экономнкалык 
формация», «Жаһандык аймактаиу» үі ымдары мсн қиылысып жатады.

Адамдардың баскалардан манызды оіешелііі олардың озі түрған 
коршаган ортасын өзі жасауы. Адамның тажірибесі дэлслдсіч;нлсй сңбск 
күралдарымен, матсриаллы игіліктермен катар адамлар бір - бірімси карым 
-катынас күндылыісгарын ла жасайлы. Ор слдің озінін ерсжслсрі. 
маіиісрлсрі, әдст - і'үрыгггары мсн достүрлері кшіыіггасады, оларды озіндік 
тілінсн. жүріс-тұрысыііан, лінінсн. таліамлык козкарастар жүйссінеи. 
элсумегтік институттарлаіі коруіт; бола<чы.

Күндслікті ауы:і скі тілдс мэдеииет үгымын бүрмаііап түрлі 
күбылысгаріа ко.тданады. Галымдар онын 500-дсй магынала 
ішйдаланаіымын корссіеді. Мысады. білімлі. шетел тілін бідстіні, киінічиіі. 
озііі - озі үстауы, сойлсуі, эдетілігі. жүмысты зткаруы. тамакіъі ііиксидс 
іііаиыиікыны орынлы колдануы. ксзектс түрітшда, коіішілік жииалі-ан 
жсрлс, 1ЖЫ коіітсісн жагдайларда кейбір адамдардың мәденистті іісмесс 
модсниеті жеікіліксіз болып коріиіх?нін копіиілік айтатыны жиі ксздсссді. 
Ьірак басқа слдсрдс қолмен тамак жсйтін іісмссс лйелдср мсн срлср болск 
отырыіі тамак кабылдауы сиякгы ләстүрлсрі бар. Ол мэлеиист түсіиііін 
колдаііула кайіиылык тудыруы мүмкін. Күндслікті тілдс колданатыи созлің 
көп магыншіыгъі ксздсссе. гылымда даіідік ііси бір миі ьша;и.ііы керск.

М

Мадснііст түсіиіпііе гылыммыңтүрлі саласмида когггсгеіі аиыкгамадар 
бсрілдІ. ('оііыи іііііи;іс шытиыи ^тно<'р(м̂ )ы Э. Ташюр 1871 жылы біріііама 
созті аныкгама бсргси. «Млдсііист, гяногрофиялык кси маіыиада ол озіііс 
білімдсрлі. сснімдсрді. оіісрлі. опегс - і-ибраіты, загшарды, олст - 
1'үрыгпарды таіъі баска когам мүшссі рстіііде аламның иелсисгін жоне 
колы жстсіІіі кабілсггсрі мсн лагдыларыи кіргізстім біршама тугастык». 
Ьүларіа әринс материаллы игіліктерді, барлык ондірілстін оиімді косса, 
оііла мэдеііист боліпііс онын когамның мүиіслсрІнІн кабылдауына 
бай;іаііысты, қуатталатыіі саііада заттанлырьиігаи онім жазу арқылы 
немесс жадыгат түрлс мсңгсріліп, кслссі үрмакка калдырылатмііы 
аііыкгамаііы толмктырар сді.

Мэдениетгі адамдар оздері жасай;ім, оған үйретеді. Әрбір жекелік 
мәдениетті олсумсттік мүра рстіндс кабылдап. кажет болганда оған 
озгертулер ендірсді.

Сондыкган согыс немесе апатгар ксзенінлс кирагаи гимараттар, 
копірлер адамлардың саііасынлагы маденистпң бөлігі рстіндс кайтадан 
қаліімна кслтіріле а;іа;іы. Сойтіп мәдсннет екі боліктсн туралы: 
матершіяды жане рухани. Матсриалды мәленист (артефактар) колмсн 
жасальша;іы, рухани модснист, а і • ііарасаттьін жсмісі. Материалды 
мәдсниетті сакізіі калу үшін ол материал;іы смес маденистгегі свздерге, 
ойларга, дагдыларі^ одст -гұрыпка жэне сснімдерге меңгеріліп алынгш! 
рухани дүниссіне аймалуы керек. Әринс, ежелгі мэдснистгсрдін 
матсриалды калдыісгарын сскерткіш ретінде мүражайларға сақтайды, бірак 
олардың маденн маңызы жоғалгандыктан, бүгінгі үрпак*тар оііы кайтадан 
калпына келіруді ксрск стпсйді.

Модснист когамсыз дамуы мүмкін емсс. Осы коғамда бірыкғай мэдсни 
үлгілср орныгып имгаяды және басқа үсгем модсііисглң ыкпалынан 
сактандырььтады. Модсниетті атағанда оның үлттық, аіеуметгік 
срскшслікгсрін көрсстеді: казак, орыс, исміс мәденисті нсмссс қала, ауыл, 
элсумстгік топтар моденікггі рсгінде. БІрақ қогам меи мэденистгің 
ніскараіары бірдей смес. Қүкык жүйссін Римнсн алгаіі батыс Еуропа 
сллсрінін 03 модснисіі бар. Сагі сиякты экономикалык баскаруда бүл слдер 
бір • бірінс жакын. Сомымсіі катар кейбір когамда ком тіддер мен коп 
діндср ііеіізііідс ком молснисттср дамиды. Сонлыкгаіі бір когамныи 
мүіііслсрі бір мәдсниегті кабьыдауы мүмкін нсмесс, ксрісінше, бір 
когамнын модсииетііі біріісіііе қоідм кабылдайтыны кездсссді.

Жалпы алгаііда, фрашіуі антропологы К. Леей - Стр<ктыц 
пайымдауы модсниет үгымын толық ашады. Ол молсннсггі 
«табигилыкгаи» таішшіып алынгаіі, а;щмныи озінің кажсттілігіііс 
айналдырган жасанды ортасы рстіндс корсетеді. Әлсумстгік омірдіц 
мазмүиыіі айткаііла біз модснистгің оітчн чолык катысы бар скенін корсміз, 
әлсумеітік омір ортүрлі жэнс о;чара орсксзтерлсн түрады. Бслсенділіктің 
затгык мазмүны матсриаіды обьсктілср, гехнолоітіялар, і^атталатын 
ромізді обьектілер, баі а/іау олшсмдсрі мсн күіідылыктардьщ олтсуіштсрі
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күрайлм. Оларлы а;іамлар оідсрі жасайлы. пайлаланалм жэ>іс кнратчы. 
Ол жаідайлардым о*их:руінс бсйімлс;іу барысыііла жүзсі^ асырылалм- 
Модсііи акпарат (білім. бсйнслер. түсініктер, ссіімдср) а;щмд:ір арасында 
алмасу аркьиіы байланмс маімүііын күраіілы. Олсумсітік мэдсни оргаііын 
мазмүныііа аламдар бірлосіп омір сүру барысыііда олар;ц>ің бслссклілігінсн 
пайда бояі-ан окнгалар мен үдерістср жаталы. Қшдмның озі элсумсггік 
омірлің жәис адам орскстімің қүрылымдық жаіыііа жатса, ші мадениет 6ү;і 
күрылымның мазмүны мсм толыкгырылуы болыл саналады. Мэдени 
кубылмстарлы адам озі жасайды. Х Ү ІІІ ғ. Д. Вико. Ш. Монтескье т.б. 
корстткеіиіей. ол аламііың іс • арекетінің үдсрісі аркылы табигатгы 
0 ’ісртудің оііімі богіып табмлалы. Қазіргі ламыган мәдениетті талдау 
ерскшслігі Гюйыііша иазарды алсумстіік - молснн обьскзілср мсн 
үдсрісіүрлсм аламға карой бүрды. Мәдсниеітіи социолоіііялык талдауы 
аламдардың мэдени обьектіпсрді нгсрудің, ііайдаланудын жонс жасаудыи 
имсшідары меи тэсілдерііі когамдаіы алсуметтік жәнс аумакгык 
үйлсстірілуін зсрітсугс мүмкііідік бсреді. Осыдан эр түрлі элсумстгік 
тоіпгарлыц мәдснн оміргс жәнс онын козгалу багытына коскан үлссі 
аныкгаллы.

Америкаидық аитропологтар А. Кребер мен К. Клакхои мэдснисттіц 
150 аііыктауларын талдап, олар;іы 6 іісгізгі т>'рпатка болді.

1. Суретгеме аныісгаулар. Мүнда Э.Тайлор сиякгы мәдениет түсінігін 
камтнтынныңбэрін жатккізуга 6ола;ім.

2. Тарихи аныкгаулар. Мүііда срскшс көңіл аударылатыны длеуметтік 
мүра;іаму дәстүрі. Мысалы, Э. Сепир берген аныктаманы келтірейік: 
мэдснист ол • «бізлің өмірлін арқауыи күрайтын, длеумстгік мүрага калган 
кызмет пен сенімдсрінің ксшснІ».

3. Мөлшерлік аныктаулар. Олардың өзі скі топка бөлііісді:
- Омір калпына багытта.и-ан ой -  пікірлср;
• Идсалдар мвн күндылыісгар жоніндегі түсініктср.

4. Психологиялык акыктаулар. Олар үш 6агі>гттың біреуіке көиіл 
болсді:

а) ортага бейімделу үдерісінс;
ә) оқыту удерісі;
б) лаідыларды кальштастыру.

5. Қурылымдык аныктауларда назарды мэдсниетпң күрылымдык 
үйымдасуына болелі. Мысалы. Р. Лнкгон бсргсн аііыкламаны келтірсйік: 
«а) мәдениет -  ол осы когамның мүшслсрі үстанагын және оларга мүрага 
берілетін онын күрылымдык ббліктерінін үйрсіілгсіі міиез * қүлыісіың 
және жүріс > түрыстың нәтежелсрінің үйлсстірілуі».

6. Гснетикалық аныкгаулар мәлвниспі оныи пайда болу түргысынан 
карайды.

Соііымсіі, мддеииет - ол тцюсатты а()ам.-ш тэн. материсииіы 
• 'оы ктіперліен еиісыраліас баіишныста қиралатыи жүріс - турысы. Яени 
аоамның Оірінші табшаттан адып жасалгаи «екінші табшаты» -
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адамның (Ы ту/штыи .ілемі. Қоідмдаіъі кабылдшігаіі ерсжслсрді 
мойыішаі^іі ол өз жүріс ~  түрысыи мадсни үлгілсрге багындырады. 
Адаммм омірлік тәжірибссіиің калыігтасуы онсыз мүмкііі болмас сді.

Әлсумстгік омірді мадснистсіз елсстсту мүмкін смсс. Оныц рухани 
мэдсниетпем тыгыз байланмста, озара орскст етстінін ссксру қажет. 
Модснистіі игсру барысыііда алам озіп танып жстілдірсді, ойпссні ол 
адамлардыц шыгармашылық кызмстінде жасалатыіі ма-гериалды жәнс 
рухани күпдьиіыктардын жиыіггыіъін мсңі^реді.

Адамдар өзлсрінің алсумеітік жәис мэдсііи ортасын элсумстгік 
әрсксттср барысында жасайды, оның бөлшектерііі колдайды жәііс 
өзгсртсді. Соцнологнялык талдаудың нсгізінде әр түрлі әлсумспгтік 
топтардың мддсии өмірге жоііс оның қозғалу баіъітмиа косқаіі үлссі 
аныкгшіа/іы.

9.3 Мәлеііиеттін күрылымы меп фуіікцнялары
Мэлсішст күрылымы мси әлеумеггік күрылым абсолютге бір > 

бірІмен теңеспсйлі, бірак. оринс, өзара коррскцияланады. Казіргі 
зсртгсушілср модсниеггің олсуметгік өмірдің барлык салаларына 
тигізетін әсерінің арту тендснииясын атап өтеді. Атап айтқашіа олар 
мәдснистге олсуметгік процсстерді түсіндірудің ең тиімді күралдарын 
іздестірелі жонс тауып алалы.

Мэдсниет түрлі иегіздері бойыніпа күрьиіымласп>ірыла алады. Солай, 
егер критерий ретіндс когамлык омірдік күрылымы шіыііса, онда біз 
саяси. экономикалык. күқыктык, діни, і'ьтмми, іехникалык. коркем 
мәдениет туралы айтамыз. Кейдс бүл тізімдс аламі-сршілік жәнс 
зтносаралык катынастар мәдениетін көругс болады. Біздін ойымызша, 
эдеп мдлениеті онын күндылык. аксиологиялык кырында когамдык 
омірдіи барлык злсмснтгерімен түйіседі, ал этносаралык катыііастар - 
бүл міне осыішай катынастар болып табылады жоне оларлы соидыкгаи 
баска кең мэтіндс карастыру ксрек.

Егср критерий саласында мадснисзті ііімндыкгы игерудің ерекшс 
гәсілі рстіңдс а.ісак, оііда модеііисггің күрамдас боліктеріііе білім» 
технология жоііс күндылыісгар жаідды.

Нн негіздслгси және логикалық кисынды мэлснисггің морфологиялык 
модс/іін Э.А. Орлова үсыншіы. Оныц моделі белгілі бір мэдеішстгеп омбе- 
бапты жэнс айрыкша күрьиіымдык сипаггамаларлың аракатыііасын айкын- 
дауға мүмкііідік берсді.

Мэдеииет күрылымында скі са;ш боліііііі шыгарылады: кундеяікті 
жаііе арнаулы м.удениеттер. Арнаулы үш функциоіішідык тоіггы боліп 
корсстугс болалы:

• олсумстгік үйымдастырулың м.тдснн жактары (косіби, саяси, 
күкыкіык м-тдемиег);

- элсумсггік маңмзды білім (ліни, корксм, филосо<|»иялык. іъі;іыми 
мддсниег);
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- ллсумсітік маіиаіды п>жірибснің rapaiy бүлактары (аг-аіпу, 
бүкаралык мэдсниет).

Кәдуиігі мәдениспх; арнаулм лрскстгің баламалары бшіііі корсстілі см. 
Үйымдасу топтамасына - үй шаруаші>шы{'ы, гүлідаралык катыііаспір. 
мораль (адеіітілік); тачымдық топтамага > ианымлар. карапаймм 
эстетика, халык лаиальиъі, іірлісгикапык білім; тіючсляңиялыққа -  мадеіін 
тажірибс, ойын, сыбмс, әңгіме. ксңес бсру жатады. Кэдуілгі молсииспі 
адам өзінін күклслікті карым • катыиас шсңбсріішс (бүл - отбасм. 
достары, дрігтгсстсрі, көриіілсрі жәііс т.б.) кабылдаГшы.

Функиионалдық жагыііаи мэлсинст бір элсмсіптердің өзгеруі 
баскаларының өзгсруінс дкслстін, динамика;іык, өзара байланысгы жүйс 
рстіидс карастырылалм. Қүрьыым;іык-фуикционалдык талдау (С.Т. 
Парсонс) адісиамасына сүйене отырыгі, жүйе репндегі мәденіістгс торт 
нсгізгі фуикциоиалдык тоіітарды боліп корсстугс болады; олар: 
адаптивтік. іүіастыкка жсткізстІн иитегратиөтік, мйдениетті қайта 
өидіретін жане жасырыи шиеленісулерді а іып тастайтын фуикциялар. 
Бул көзкарас бойыішіа мэдсниегтің мыналай функцияларын атаіі отугс 
болалм:

• Олсумсттснліру жэнс инкультурация;
- Күнльшыкгык (аксиолопіялык);
• Коммуникатнвтік;
- Танымдык (піосеологня.іык);
- Акпаратгык;
• Әрсксттік;
- Иормативтік;
- Рәміздік.

Бүл функцияларга кеэ кслгсн мэдсннст ие, сондыкган оларды 
әмбебапты деп есептсугс болады, бірак белгілі бір иерархнн/ta олар сол 
немесс баска мәдснисттін кайталанбайтын срскшсліктеріне тәусллі және 
әртүрлі күрастырылады.

9.4 Малсмиегтін күн;іы;іыістык - тан ы м д ы к жүйесі
"*Күнлылык”  үгымыиын коіітсгсн аныкіамаларм бар. Олар осы 

мәсслені зсртгеуші алеуметтік және гуманитарлык {ъілымлардмң 
көптүрлілігін ле, сол снякгы, жекс гылыми ұстанымлар шіуанльиын да 
білдіреді. Одетге, күндьілыісгар баска үтымдармсіі іъны) катынаста 
карастырылады. Мысалы, устанмм, норма, юіжетіілік, максат, і'ан/іау жэнс 
т.б.

Қүндылыксыз мэдснн омір болум мүмкім смсс. Өйтксні олар KOfaMt^ 
кажетгі реттілік ііеіі аддын ала айтмн болжауга кслеііи қасист бсрсді. 
Мэдсниетгс корда;іаш'ан қүндкиіыкгар жүйссі аркылы шшм іс-эрсксіін 
ретғеу жүзегс асырмлады.

**Лдамдардың озара катыішспірі.иіа тан күбылыстарльпі монін 
жоіалткаіиінрыні.ііі барлыіъі • жай піиа біки|)изикшіык күбылысгар болын
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калауіы эрі сол сипагги биофизикшіык і ылымдардыц мэнін күраГіды'*-дсйдІ 
II. ('орокин. ІІІыіідьнында да, молсііистгің л;іам колыііан шыккан барлык 
қүбылысіары. барлык іш.нармашылыі ы. мсханнзмдсрі мсн запдры 
олардыи күішылык жагын іиіыіі іаст-ар болсак, жай ідііа кантаіі жаікан 
каіи{, мсьглл элдс мрамор, мыіщаізіі бояу иемссс кездсмснің жыріькггары 
болым ка'іа;іы. С'о)ша олар мүлдс баска іьиіымдар - физика, химия элдс 
биологияпыи ііэні рсіііідс қарастырылалы. Лталіди іъыымдар әлгілердіи 
күршіымын, согылуыіі нсмссс касисттсрін зертгейді, бірак оның 
гуманитарлык, әлсумстгік жакгарыіі ксрск кьи]май;іы. Бүгінде біз когам 
оміріндсгі табигапын мэні туралы да кои айтамыз -  бүл жағдайла табиізт 
күбылыстары да элсумсттік күнлылык болыіі ізбьиіаііы.

П. (Ърокниніи гіікірі бойынша, қүи<һллық кез келгеи модеииеттің ір?е 
пюсы болып табылалы. Жоідрьща атап өтксішей, ол барлык мэдени аса 
жоідры жүйслерлі ошш каидай күидылыкгын басым базып түргаидығына 
карай 3 '1'үрі'е белсді: идеационалды, сезімдік жэпе идеалисты

Ілер идсацноналды мэдсннст басым болса, oitoa * cu жогары 
күндылі>ік Қүлай мсн сенім. дін болмак, ал ссзімдік элемге, оның байлык* 
кьпыісгары мси кү^шьыыкгармна снжар немесе, тіпті, теріс катынас 
калыіггасалы. Бүидай мэдснист тнптеріне үлгі рстіндс ортагасырлык 
мэдсннстті, брахмандык Үнлістан мэдснистін, бу;иіа;іык жәнс даостык 
мәдсішспі, б.з.д. V III гасырдан VI гасыр аягыііа дсйінгі грек мәдсіінстін 
жаікызуғ-а болады.

Ссзімдік мдденисггтс ссзім күидылыктары басымлық таныталм; біздін 
корстініміз, сститініміз, снііаи үстайтыиымыз гана магыналы, япіи 
болмыстын сеисибильді кабаты гаіш маіъшшіы. Онын каіыіітасуы XVI г. 
басталады, сойтіп өзінің даму шыңыиа XX г. ортасынла жстсді. Дін 
күидылыктары, мораль күндылыктары, тағы да баска идсациоиалды 
мэленіигг күилылыкгары когамдык сананыа шетксрі аймаіъіна ысырылып 
тасталалы ла саііысіырмшіы сипатка ис болалы; нс олар тсрІстследі, нс 
оларга отс еижар, немксітІ караГіды.

ГІ. Сорокиннің айтуы бойынша, мәдснисітің идеалистік жүйссі - 
идсаиионаллы мэдснист пен ссзімдік мэлсниспін бел ортасы. Оның 
күіідььіыісілры - парасапыц күғшылыкгары. Олар жартылай сезімисм 
тыскары, жартылай ссзімнсн түратын объсктнвті шындыісгы 
рационализациялайды. Oi'aii мысал рстіндс Х ІІІ -  X IV  ғг. батыссуропалык 
мәдсниспі, б.з.д. V - IV іт. Коне грек мәдениетін алуга бола;(ы.

“ Ьірде - бір жүйе толыіъімсн акнкаттаи түра алмайтынлыгы сияісгы, 
бірле - бір баска жүйс • түгслдей катс болмайдьГ'. ('онлыкган ла бір 
жүйеден кслссігс тарнхи түрле ауысып түру озіисн озі түсінікті. 
Баскшіаріанам болск алып карастырылған олардыи эркайсысыныц 
лэйсктілігі азайып, ііігті, озінің б іл ііпйіігі аясынла олан да остер кате бола 
басідйды. i-j-cp лс жүйслердің бірі моноііолистік жагдайга ис болып, 
баскд;інрыи ысырып іасіау»'а галиынса, ондаі ы '"жалганлык" үлесі оскені 
дсіі бІлу ксрек.
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Күидсліісіі caiwiaibi “қүнлылык*' үіымы. лдсгтс. ад;»м іс - әрсксіімік 
нысаилары мсн қогамдык катыиасгарді.і мсйірімділік моі {үдымдһік 
түрі-ысыиан акикаг алдс жалгам. сулу нсмссс үскыіісыідмк. рүксаі 
стілгсндік элдс тыГіым салытдіідык. аділдік исмссс эділсісіздік жәнс т.с.с. 
і7 ріысыііан багалаумсн үштасгырыдады. Оііың үстіне, бшіьіау кашанда өі 
мэлеинстінің туріъісыиаіі жүасге асыріолады, еидешс, оркімітс озінің 
күндылыісгар жүйссі “нагьп” күиді.иіы)сгар жүйссі сиягсгы болыіі коріисдіі, 
ягнм жаксы мси жамшілы ажмрагу нүктесі рсгііідс алмііа;іы.

С'онымсн, күііпкшыктар -  мәденистгің негізі мсн іргетасы. Олар 
мәденнеттс герец тамырлані'аіі жәнс дс өзінің манызды рсттсуші ролін 
жаппы молснист дсңгейінлс болсын, сол сиякгы. түлга лсіисйіилс болсын 
орындайды. II. С'орокин ай'пшкшы, “тсрсн тамыр а;іган күндьілыктар 
жүйссІ бар адамдар... ксз кслгеи киындыққа моПымай, оны каская карсы 
шіа/іы”.

10-ТЛКЫРЫІ1:
ЬҮҚЛРЛЛЫК КОММУНИКАЦИЯ ОЛКУМЕГТЛІІУЫ

10.1 Ьүкара.іык коммуникация жэііс мэдсііііст
Ллдымсіі. бүкаралык коммуникация түсінігін карастырмасз'ан бурый, 

жалпы «коммуникация» үгымына токталайык- Коммуникация (лат. 
communicatio, жалпы «байланыстырамын», «қатынасамын») ксн магынала 
әртүрлі акпаратгы кабьшдау жэне тарату мүмкіидігі бар карым - катынас 
тэсілдері легенді біідірелі. Коммуникаішя тек көіітсген гуманитарлык 
пэндсрдің объекгісі гана емес. сонлай-ак накты іылы.мдардыц да объектісі.

Коммуникация коммуникативтік актілерлсіі күрала/іы, гіікір 
айтушылар, оиы түсііілірушілер ко.ммуниканттар, ал хабарларды 
кабылдаушылар рсциіінеіптср (лат. recipientis «акпаратгы алушы». 
«сіңіруші», «пайлалаііуіііы») леи атшіады.

Олеуметтік коммуникация -о л , когамда олеумсттІк мацызлы 
баі-алармен накты жагдайлар, коммуниказивті салалармсн карым-ка'гынас 
иормалары бекітілгсн адамдарлыц коммуникативті іс-арсксітсрі.

Ьүкаралык ки.ммуніікацня - акмарды (хабарлы), биіімдсрлі, рухани 
баИіыктарды, мора;іьлыкжэне күқыісгык иорма-зарды жэнс гагы да сол 
сиякгы тсхннкалық күралдардың (баспасозліи. радноііың. тслслиларді.ии 
кнноматоірафияиың) комсгімеи саііы ком, бытыраккы аудиторияга гарату 
үрлісі. Капиталнстік қогамда бүкаралык коммутікащіяиың нсгізгі міндсті 
ада.мдарлы сол когамда орныккаи элсумсттік каіыііастарга сай тэрбислеу.

Вүкаршіык коммуникация элсумсггануы әлсумсгіанудың казіріі 
багыгтарынын бірі. Бүқаралық коммуникация лясумстгаііуыныц басты 
категориялык үгы.мдарына «коммуникация», «кагынас». «букаралык 
акпарат күраддары», «бүкаршіык мадсніип», «тіл», «озара түсінік»,
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«диіиіог». «ой», «күіідылыкіар үсгнііымы» жаз'оды. Ьүкаралык 
киммужікация күраідарыиыц жалііы ксң гараіан і^'рлсріііс кино, басііа. 
тсагр, ршіио жаис тслелндар. аусн, дніаіш. саи жәнс таі ій баскшіарды 
жаткызуіа бола;ц.і.

Ьүқаршіык коммуникация күралларыііыц үііі түрі болім корсегілслі:
- когамііың ііоип ивті жап.шаіі нт^грацияиың жогарлапіайтын ВКҚ;
- когамнын лозитивті жане иегативті жагынаи иіггсграцияиың
жогарлагатын ВКҚ;

> коі'амныц позіггивті жаіъінаи шітсіраиияііын жогарлататын БКҚ.
Вүкаралык коціл-күй > а/іамдар кауымыиың басым копшІлііін 

камтіггын психологиялык жагдай. Лламдар үшін субъскгивті сигналды 
реакция жайлылыкпсіі жайсыздыкты, әрі негізгі үііі жагдайды білдіреді:

- жалііы өмірдің хісуметтік-саясм жагдайларымси көңіл толушылык 
нсмссс көңілтолмауіііылықдеңічійііі бишірелі;

• аныкталган жагдайдагы аламдардын әлеумспік-саяси галалтарыіі 
жүзсгс асыру мү.мкіиліктсрііі субъсктивті багалау;

- талагггарын жүзеге асыру үиііи жагдайларды өзгертугс үмтылу.
Вұкарадык коңіл-күй табигаты скі фактор арасында айырмашылык

зуындаган жагдайда көрінеді: а;іамлар таіаігтары (бслсенді смес түрде - 
күту) бір жагыиаіі басым көишіліккс ортак бүкаралык .мүкгаждыктар мен 
мүдііелермеи, скінші жагыііан омірдің іііыиайы жагдайларымен 
байданысты.

Бүкаралык акпарат қүрадларының барлыгы да галамдык акпаратгык 
байланысты күрап, сол аркылы бүкаралык мдденистгін калыптасуына 
жаксы жағдай іу^ъізып отыр. Вүкаралык мддеііист бар/іык саііада корініс 
бсреді.

Социологияда мддснист әр түрлі олеуметтік жаідайларга тан болгаи 
адам/шрдын озара гүсіністіктерін қамзамасыз етстін, затгарды тараіу мси 
сакгауга, мсцгсруге, жасауга багытта.іган элсумстгІк қатынастарда 
коріистііі жоне элсумсттік табигатка не болуга киын лннамикалык быім 
periiijtc карасшрьпалы.

Мәдениеі' коіа.м омірінле маңызды рол аткара;іы. ол ең алдымен 
шіамзаттажірибссін сакгау жәііс жсткізудсн күрала;іы.

Мэдсіліет дамуындагы ен маңызды сэпердІн бірі ’ мадсниет 
үлгілсрінің тара;іуы. Француз мадснист зерітеуіііісі Л. Моль осы процесс 
жолынла панда болатыи мэдеііи үлплер мсіі богсзтердің гаралуынын әр 
түрлі ксзеішсрііі аиьисгауга болатын казіргі когамда модснистті іаратудың 
амбсбап үлгісін ондеіі іііыгарлы. Л. Мольдың үлгісі бойынша мэдени 
үдіілерді гараіудыи ксз ксліч;}іі іііыгармаиіылык гүлганыц іс-әрскетінен 
биста;іи;іы, оларлыи эркайсысы оздсрініц акі>іллы іс-әрекетІнін. 
жспсрнмситіиіи, бүрыиіы тәжірнбслсрі исгізінлс ксйбір алеумстгік 
тоіітарда колдаиу үшіи озіііііі саиасы бойыіііііа жарамды өнім жасайды.

Малсмнег үліісііііц арі карай гаршіуы үшіи бүкаршіык акнарат 
күралдары комегімсн үлксм аулигорияі^ жсткізілуі жэнс кобсйгілуІ ксрек.

71



Нүкарапмқ аппарат күралларм алсумсггік қүилмяыкгарлы камың кауымпі 
іісмссс макро ортага лсйін жеткіісді.

Мэлсниетпң жалі'асіъік - мүраі'црлік кыімсіІ бір урііакган скііпііі 
үрпакка бсрілстін бүкіл а;іамді.ік омір locijwepiiiiii о:іііі;іік срскііісліктсріііс 
кагысты. Лкпарапъік бсриііс әлсумсттІк жүйслс бнолопіялык і\қым  
куалаушыпыкіаи озгсшс жүрсді. ІПыіі мәнісінлс қоі^мда урііакгар 
жалгаспыгы молсни мүраларды нгеру, кабылдау жэис оны 
шыгармаіпылықпсн дамыту арқылы жүгіеге асады. Мәдснн акпараітар - 
салт-дәстүр, эдст-гұрып. рәсІм-рэміз, діп мен тЬі, дім жэнс оиср, білім, т.б. 
рухшіилыпгын бслгілі бір лспгейін мсңіч;рудін нәтижссіндс мадсниег 
субъсісгІсінің өзіндік саііасыііын жанлы буыііына айнала;іы.

Адамдарлың карым - катынасы, мадснисттер сүхбаттасуы - алсуметгік 
шындыктыц басым көрінісі. Л;им ерскшс бір орісге -  карым-қатыііас 
орісінлс бо;іалы. Руханнлык іісн ізгілік, эдсмілік псн жақсылык тербелісі 
аламды нәзік тормсн коршаган; қогамдық омірде тек зат пен тауар ауысуы 
гапа смсс, сң а;ідммсн ндсялар, мцмандык, шеберлік тэжІрибслсрІмен, 
сеаІмдІк үлгілсрімен ауысу толастамак смсс. Мадсниег игІлІктсрІн, 
адамдык қасиетгерді жас нарсстс аііасынын ак сүтін сміп, оііың олди 
жырымсн сезім лариясына шомьиыіі кана бойына сіңірс бастайды.

Гылымда социализация (элеумсттсиу) дсп ата;іатын процесс тс 
малени карым - катынасқа нсгізделгсн. Мэлсни карым - катынастын 
түрлері легенде оларлык әмбсбаіггыгына және көпмашиальиіыгыиа коңіл 
бөлу қажет. Мәдснн күндылықтарды оларды жасаушылар жзне 
түтынушылар арасындаіъі қарым - қатынас ретінде алуга болады. Мәденн 
туынды каишама асыл болгаііымеи, сгер ол руханн азық стетінлері белгілі 
бір себептермеіі жстгесй жатса. онла ол мэдсмн айналыстан шыгыіі і^іады. 
Лдам тұрмайтын үй каңырап бос тұрады, сларба жүрмейтін темір жол -  
жай темір мен агаштыц үйіндісі, сшкім окымайзыи кітап — шаң басып 
жаткан кагаз. Мэлени болмыстың тіреп' дсп карым - катынасты айтамыз.

10.2 Бүкаралык коммутікацияііы зерттеу асііек*глсрі
Коммуникация ллсумезтік күбылыс рсііиде XX гасырдыц басында 

зер^еле бастады. Оныц ііііішіс бүкаралык коммуникацняиы зерттеугс көп 
коціл бсшінді, М.Вебср 1910 жылы бүқаралык акпараі қуршгларыныи 
социологиялык аспектіде зертгелу кажеітілііін методолоі иялық түрғыдаи 
негіздсп бсрді. Ол баспасоздің эртүрлі элеумстгік күрылымдагы үстсмдігін 
жэнс адамныц осы қоғамньщ мүшесі ретіидс калыггтасуьіиа ыкііал сіетііііи 
дәлелдеп береді.

Кейіиіісн БАҚ-ты зсртгсу 3 асіісктідс карастырмлды:
> тсорсгикшіык;
>  іірагмаіикшіык;
> зксмсрнмсЕпи-зьды-қолданбллы.
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Бүқаралілк аппарат күралдирды зсрітсудіц нсіізгі тсорстикалык 
бпгы іы оііі.іц псгізіі мэіііи түсіиуіч: іісі ізделгси. Ьүл ісорияііы үсіом стетііі 
фуіікцііясыпа слйкес 3 топка біріктіругс болады:

>  саяси бакылау
V рухани баюалау
>  млдсііи бакылау

Соііымеп біргс ЬАҚ-тыц роліи зсртзч;йтін акпараттык когам теориясы 
жскс карасгыруды талап сгсді.

Гсорияныц бірінші тобынла -  ЬЛҚ саяси бакылаудмн функциясы. 
саяси билік ролін аткарушы рсгінде айкындалады. Оііыц озі 2 топка 
беліпсді:

1. материа/ілы-экономикалык
2. илсологиялык

Бірінші, материаіды-экоиомикшық топқа: бүкаралык когам
тсориясы жатады. Оача когамнын бсдслі жәнс бнлік ииституттарының 
өзара әрскепсріііің нәтижссінде БАҚ билік үгымының саяси> 
'ікоиомнкалык баіытын поддай отырып, халыкгың өз киыцшмлыктарын аз 
уакыт болса да умытыл, рухани теііе - тендікті калпына кслтіругс 
комсктсссді. Вүл 03 кезегінде билік күрылымдарының халык үстінен 
бакылауы мен коіамдаі ы түракгылыісгы камтпмасыз етсді.

Бул теория БАҚ-тың когамдык пікірді кдгіыптастырудагы рөлін 
ерекшс атап корсстеді. БАҚ -  бір жагынан когамдык пікірді бакылап 
отырса, екінші жағынан -  а.аамдарга киын жағдайда өмір суруге 
көмектессді. Бул теориянын осы жоііе баска да үлгілері БАҚ-ты ен 
алдымсн ондіріс куралы ретінде карайтым марксистік тусініккс нсгіздследі.

Саяси - экоиомика;іык теория (Г. Мердок, П. Голдинг) марксизмнін 
постулатын пайлшіана;іы. Онда ең алдымен БАҚ-тың функциясын 
айкындайтын экономнкалык фактор алдыңгы катарга іііыгады. Саяси 
фактор да бунда есеііке алынады, ссбебі ВАҚ жекс мсншік иелсрінің 
колыида.

Сындык теория коЕ'амдагы элеумсттік процестсрді анализлсудс 
нсомаркснстік пдіскс нсгізделсді. (М . ХоркхаГшер, Г. Маркузе, Г. Адорно). 
Маркстіц жумыс(.іна таіпың революцнялык мүмкіидіктері туралы 
и;(сясыиа сыіімсн караШім.

Ал, екінші идеояогияяық топңа: гегемония теориясы мен бүкаралык 
коммуникация тсориясы жата;іы.

ВАК-тыц іогсмония ісориясы (усіомдік) немссс масс-медиа;іык 
үслсмдік теориясы (М. Пулаігпас, Л. Альтюссер). Ьұл зсориядагы 
*‘гсіх‘моііия” созі үстемдік етуімі идеолопія рстіішс аГітылалы. Бүл геория 
БАК-тыц коіамлагы озгерістсрді жүзеіе асыруі-а кабшетгі, куатты 
механизм рстіндс рол азкаруына байланысгы пайда болады.

Кецесгік социологиялык мектсіі (Б.Л. Грутиіі, В.М. Фирсоп) 
марксистік>лсииіиик методология іісгізіііде алеу.меггік карым - ка̂ плнас 
түрі регііше 5үкара;іык коммуникация тсориясыіі жасаіі шыгарды. Вүл
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теория бойынша букаралык коммуникация ;щамдар плсумсітік сейм мен 
әлсумсггік тожірибсіс ис болган кехче іана жүісіхі асады. І»үл жерле 
рухаин іс-әрексг неи когамлмк мікірлі «ерпеумси кагар. идеологнялык үгіт 
• насихатка коп коніл боліислі. Ал георияньщ екІиші тобмма күрылымлык 
- фуикционаличм мстодолоіиясына пег ічлсліп жасалілн тсориялар жаталы.

Күрылымдык - фупкциональдык чеория социологияда элеумеггік- 
функциональды мектепті қалыіпастырган америкаидык социолоі 
Т.Парсоносіың социологиялык ісориясына жопе когамдагы барлық іс- 
орскспер оііын қджегггілііінсіі туындайды леи есептейтін америкаидык 
социолог Р. Мертоннын ойына нсгізделеді. ВАҚ озін-озі үйымдастырупіі»і 
жонс өзін-өзі бакылаушы жүйс рстінде каралады.

Үпіішііі тоіітаі-ы теория үшііі бұкаралык коммуникация меіі !>АҚ-тың 
(юлііі түсіиудс соішо-модснн багыт той. Қазіргі уакытта бул багыт дамыіі 
келс жатыр.

Франкфурітік мектеп өз іс-орскстінің екіииіі ксзецінде букаралык 
коммуііикациянын модениеп'анушылык калыіггасу моселслерінс коціл 
боле басталы (Т. Адорио. Г. Энценсбергер). Бұл мекгептің окілдері 
когамлагы әлсуметгік катынастарды күрдслендірс түсстіи фаіпорларлы 
талдауда тарихи багытгың маі(ызді>ілыгы туралы марксистік ііостулаггы 
сактап калды.

Букаралык коммуникацияның молснисттанушылык теориясын А. 
Моль мсн Г. Маклюэн усыиды. Модснистшнушылык багьгт букаралык 
модениет БАК-ты пайдалана отырын, девиаіпты оішознциомііык 
элемснгғердің жалпы аісунеттік контексінсн байланысына калай ыкпал 
ететінін түсіндіруге тырысады.

I'. Маклюэн ортүрлі карьім - қатынас куралына нслзделгси модениет 
жүйссінің тиіюлогиясын жасады. Оиыц ойыниіа, бұл алам мсн 
коммуникативті қуралдар арасындагы карым-катынасты түсіиу ушін 
қажст.

Лкпаратгык когам тсориясымың негізІнде Д. bejL'i жасап шыгарган 
ііоегиндустриапьды коғам комцсіщиясы жаіыр. Бүл теорияньщ 
постулаггары мынаган келііі салды:

- ақмаратөндірістіңбасты кайнар козі жонс қүралы;
- БАК — ақпаратты колдау мсіі оның багасы үінін і^атты стимул, 

олар коммуникативтітсхнолопіяларды егимулдандыра түседі;
• Когамдат озіеріеіер акиарачтың мазмунында смес, оның 

тасымалдануы мен келсшекте коллаиуының одіс-тосілдерінде.
Қарастырьшган теориялар ЬЛК-тым рөлІііс багытталган. Бірсулері 

биліктің БАК-тың үстінеи үстемдііін, коі^імныіі модсни деңгсйінін гүсіп 
кстксііін, қогам иіггсірациясыныц олсірегенін айгады. І-кітиілсрі, 
ксрісііішс, БАК акііараггы еркін laiuiay жаглайыііда коітіегсіі 
аргыкшьиіыкгарт ие болгаііын айтады.
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Біідіц (гідіідык зерггсулсрде І>АК-зі>ің іск каііа ролі гаиа смес, омың 
когамдык саііаіа ор і̂үрлі каналлармси ыкпал судіц ерскііісліктерін 
зергіеуіс кон коціл аударылідіі.

Жшшы. коммуникация теориясы мсн гікпараг тсориясы непзіііде 
бүқаралык коммуникация философия. социология, нсихолотя, 
тгнофафия, лингвистика жонс т.б. когамдык гылымдармен біргс каршіа;іы. 
Ьірак тсоретикалык жоме ііраімагнкалык аспсіаілср үшін сц маңыздысы 
психолиіігвнстика, социопсихология, социолингвистика, социо
коммуникация, т.б. іъілыми ііондср болып табьиіады. Себебі, букаралык 
коммуникацияны күрделендірс түсстін көгттсген факторлардын өзар іс- 
орекеіін зертгеу онын мсхашізмін, когам мсіі аламга ыкііа.т сту одісі мен 
күралларыіі аныісгаутд мүмкіндікбсреді.

10.Э Күкаралык акііарат күралларыііың функциясы 
Бүлндс БАҚ-тың коідмда аткараіын функциялары аз смсс. Олардың 

іііііндегі сң нсгізгілерініц бірі -  букаралык акпарат куралдарының 
акпараттъік функцнясы. ягни когам меіі оныц мүшелеріне күнделікті 
акиарат таратып отыруы. Өздері кабьиідаі-ам акпарат негізіндс адамдардың 
саяси-экономикалык, модени олсуметгік, рухани өмірі, билік 
тармактарыііын кызметі, тагы баскалар жоііінде белгілі бір пікір 
калыптасалы. Екішііідсн, когамның дамуы, оныи түрлі ішкі-сырткы 
міндеттері мсн саясиокономикалык процестерін максатгы түрде реттеіі, 
шецііп отыруы, котам мүшслсрімсн. баска да когамдык инсттпуггармен 
аракатынасы гагы баска да күнделікті акпарат алмасуынсыз, я ти  БАҚ-тыц 
коммуникативті кызмегімсіз мүмкін смсс.

Букаралык акпарат күралдарыиыц функциясы адамдарга түрлі 
процесгер жоііе окигалар түргысынла ой түйіндеуіне ыкпа;і стсді, олар 
жеиіндс түрлі ақпараттар агыны ішіндс багдар болуына комектессді. 
Баскаіиа айтканда, аламлардыц когамдагы олеуметгік шыіідыкка табиги 
бейімделуін камтамасыз стстін олардын ганымдык фуіікциясы туыіиіайды.

Букаралык акпарат күралларының билік псн оііі>т субъсктілсрІ 
арасындагы байланысп,і ретгеп. калагаіап отыру функциясыныи маиызы 
бүгінгі кезсцдс т іт і  арта түсуде. Вү;і әсіресс дамыіаіі дсмократнялык 
коіамдарга гоіі касиет. Олардың калагалаушылык кызметі өздсрі 
гугызатын коітшдык пікіргс арка сүйсйді. Букаралык акпарат күралдары 
мсмлскстіік рсеми кала^алау оргаидары секілді окіміпілік-экономикалык 
шара колдану кукына нс болмаса да, олар боліан о қ и т а , огаіі жауапты 
адамдарга тек күқыкгык тұргьщаи і ана смес. моршіьдық бага да бсрсді.

Жа;іпы, Жаііоння ід;іымларыныіі ішйым;іауыішіа, акпарат кімніц 
колында болса, ХХ І гасырда билік соиыц қолында болалы дсйді. Ксз- 
келген когам оміріііле акпараітык кьпмез жүйссііііц кызмсті меп ролі зор. 
Бүгііілс дамыгаіі, оркемисчті когамдагіа білім мем акпарат бшіііі карііжат 
псм мсмлекепік күпгтеуді екііппі кезеккс ысырып гастап, омы баскарула 
іиешуші іакпал егс огырып, олар саяси күіпкс айпалып оіъір.
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Бұкаралык акішраі куралдары коммуиикативтік, акпараі 
таратуиіылык, танымдык гіікір туікізу арқылы саясн биліккс ыкпал 
етуіиілік, ка;іагплаушылі>ік фумкііия.'іармііми маиыіыиа карай «тортіііші 
билік» аталі-аіі. Мысалы, «Маңьпды акпаратка ис болу биліккс нс болуды 
білліреді. Маңміды акпарапы маиылл жоқ акиараі іші ажыраіа биіу одан 
да күшті билікті білдірсді. Маиызды акііаратгы оз мүддсне сай тарага білу 
мүмкіндігі болмаса ол жоіііндс максггіты түрде үіідемей қалу скі ссс көп 
билікті білдірслі» - ДСП жазды белгілі нсміс саясаткері, саясатгану оқу 
күралының авторы Von Klaus Dcumc.

Ксз келген акпарат күралы бүкараііың коціліи жаулап алу жолыіша 
кызмет етеді. Онын ар жагыііда БАҚ-тьщ моногюлнялану қаупі тұр. Лл 
монополиялангам ақпарат шьлшыкгыи ауылынші алыстаіі, жекелеген 
топтардьщ мүлдесіи коздсйтіні бслгілі. Сол ссбсіггі, бхскслсстік үкІмст 
тарапынан катаң бақылауга алынады. Елбасы рссііубликалаіъі БАҚ-тьщ 
халык алдындагы жауаііксріпілігін жа;іынан иіыгармай, ''озіпің дамуына 
жасалган ңаиқорлыққіг жауапты түгыр үстануымеи, эділ де шыиайы 
ақпарат таратуга дегеіі умтшыалмеп жс^ап қатады" дсп зор үміт 
білдірді.

Қогамдык сананым өзгеріп, өсуі - қогам мүшслсрінің мсмлекет 
омірінен күіідслікті мол, әрі объсіспівті мағлүмат алу дәрсжесінс тікелей 
байлаііысты. Қоідмдык сана өз ксзегінде когамдык пікір негізіндс 
калыптаспақ. Бүл екеуінің де БАҚ аркылы гаиа пайда болып, одан арі дами 
алагындыгын ескерсек, оның кадағалаушьиык функңнясы тіпті күшсйе 
түспек. Ягни, когамдык ііікір билік тармактарынын бслгілі бір шешімініи 
терістігіне бүкаралық акпарат қүралдары аркылы көз жсткізсе. ол оның 
шешімді озгеріу үшін тағы да сол ақііарат кызметін ііайдалана отырын 
ыкпа;і стс алады. Бүқара;іық ақпарат күралдарыиың ‘'гортінші билік” 
атаіуы оның осындай саясн - э;іеумсттік функиияларынын 
маңыздылыіъжан болса керек.

1 М Л Қ Ы Р Ы ІІ:
Ә Л Е У М Е Т Т ІК  ІКР ГГЕ УД І ҮЙ Ы М Д А СТЫ РУ Ж О ІІЕ  Ж У Р Г П У

11.1 Олсумсттік зерггеудіа максаты мен мдиі
Қогамдык омірдегі пакты факіілсрді жинау жэііс талдау олсумсттік 

зсртгсулсрдс колданьиіаіын арнайы кешеііді эдістсрдің көмегімсн жүзсгс 
асырылады.

Әлсумсттік зерггеулсрдің лшқсапіы элсумсітік мроцсстердІ, 
олсумсттік даму зандьиіыкідрын. олардыц иакгы корінуін тсрсңірек 
зсртгсу болыіі табылады. ОзІиің срскше ,'>дістсрІн басқара огмрып, 
змпнрика;іык социология нроцсстср мси күбмяысіарді.ің манім тсориялык 
түргыдан гануды толыктыра түссді. Олеумстгік чсргпсудіц зміінрнк;иіық 
саті.ісы ар жакіі.і:іык псн алуаіі іүрлілік. жскслік жоис кігуісйсокгык
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сакішіаіыіі .злсумсітік іііыидыкп.ім бсйііссііі береді. Омпнрикшіык та;ідау 
тсориялык біяімміц басіду козі жэне неі ізі болыіі табмла;іы, ол когамдык 
қүбылысіар мсн процссісрді тсорияяык түріъілан таддауід жол ашады.

Олсуметтік scpmmey нақты теорнялық жәис олсумеггік 
ироблсма;іарлы шсіпу үшііі зсрітслетін обьскті жонііідс жаца білім алуга 
мүмкіщіік бсрсіін тсориялык жэнс змпирика;іык рэсімдср жүйссі.

Олсумстгік зсртгеудс іъілымн кызметгін мынадай элсмсштсрі бар:
а) зерпсу обьскіісі - олсумсттік шыіідык гіроцестсрі мси қүбьшысы;
ә) зсртгсу субьскгісі;
б) хіеумстгік зсрггсу белгііі — бір максатка жстугс жонс пакты 

міндетгсрді пісшугс багьпталған;
в) міндетті шсшу күралдары - әдістср, үйымдастыру іс - шаралары 

жәис т.б. бар.
Олсумстгік зсрттсу гүрлсрі мыналарга байланысты жіктслінсді:
I. Мақсаты жлие теориялық багдарыиа қарай:

• статистикалық;
- тәжірибелік:
• типолопіялык;
- тарихіі;
- монографиялык снііаттамалар.

II. Материалды талдауга қараи:
- барлау (сыііау, ішлоі-аж/ш);
• сипаттамалык (сарапшылардын сауалнамасы, максдггы 

сшіаггама);
• талдамалық (ссбегттік байяаііыстарлы сиііаггау жэнс аиыкгау).

Барлау аркылы зсрггсу • пакты - социологиялык зсрггеудін ск бір
караііайым түрі; ол шагын зсрпслстін жииакты камтилы және 
ыкіпамдазгак багдарлама меи колсмі бойымша сыгъімдалган күралдарід 
(сауалнама, бланк-интервью. сауа;шама иараіъі жәнс баскаіарм) 
нсгізделеді. bapjiay аркьиы зсрттсудің бір түрі -  экспресс - сауалнама.

Снпаттамалык зертгсу накгы - социолоі-иялык зсрпч;удің күрделірск 
түрі; ол зерізслеііи күбылыс, оның күрылымдык элсмсіптері туралы 
са;іыстырмалы іүрдс түтасгай түсінік бсрстін эмпирнкалық млпіметтсрді 
коздсйді.

Таллама зсртгсу — социологиялык та;ілаудың ең күрдслі зүрі, ол 
зсртгслсгін күбылысгардми күрылымдык элсмоптсрін сипатгал кана 
коюды максаг сісді; бүл зерітсу айрыкиіа тэжірибслік маңызға ис болады.

\\\. Дииамикасы мен статиспшкасыиа қарай:
1) бір жоліъі, ііүктслік;
2) кайтіиіама;
3) ;іоіііііпол'1 і (обьсктіиі үзакуақыі бойы кезсн > ксзсңмсіі иакіилау).
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жаі дайларлі>і атаГшіаі. Гокиолоі-иялык юр г̂гсу объсктісі дсіі .псумсгіік 
мәссдснін иссі болаіъж, о'з Оойында алыгі жүрсгііі ялсумстіік күбмлысіы 
аАтады. Пакты шіганда объскгіге ялсумсітік кайшылыкгары (>ойынан 
табылаіын элсумсттік күбылысі^рды, удерісісрді, когамдык 
катынастарлы, ақикаг шындыкгы балаймьп.

Әлсуметганулык зерггеудің мақсаттары оның мүддесі мси бо.іжамына 
сай аиыкталады. Зертгсу муддесі түпкі нэтнжссиіс баіьтдйды, оііы 
болжам жорамалдайды, ал зсртгсу максаіы оиың мүддслерін жамс 
болжамын жүзсгс асыратын мэсслеяердің шсшімін табатын сүракгарга 
жауабын, зсртгслстін мэселсні шешстін каіідай жолдары меіі құралдары 
болатыныіі ігдсйді.

11.2 Олеуіиетгік зсрпеуліи багдар;іамясы
Пакты злеумсттік зсрттсу арнайы іс^жэтка -  элсуметтік зсртгеу 

багдарламасына сэйксс жүргізіледі. Олсумсттік зсртгсулі}і багдарламасы 
оның стратсгнялық құжаты болыіі табылады. Ііагдарлама аркылы бүкіл 
зсртгсудің түжырымдамаськ уйымдастыруиіыларлың ниеттсрі айкын 
кәрінеді.

Багдарлама -  кезсн - кезеңмен багдарламалаудан жяііе гььчыми 
тэжірнбелік зсрзтеу қызметі рэсімлсрінің ерсжесінеи ‘гуратын зертгеу 
жобасының жалпы түжырымдамасы.

Бағдарлама мыналарды түсіну мсн білуді көрссгеді:
1. Нс істеу керек.
2. Ойлаган нәрсслсрді немен орыидау ксрск.
3. Ойлагандарды калай орындау керск.

Зсртгсу багдарламасыныіі күрылы.мы скі негізгі бөліктсрдсіі тіура̂ іы:
I. Ъсшнамалық (методикалық) жлне д<іістемелік. Осы скеуін жан - 

жакты, орі тсрең ойластырғанда »-аиа scjnrcy жоідры сапалы деңгсйде 
жүрііэілсді. ЗерттсудІң тәсілнамалык болітінде: I)  ялсуметтік мясслсні 
түжырымдау мсіі нсгізяеу; 2) зсртгсудің мүддссін көрсезу; 3) объскгісі меи 
тақырыбын аиыктау; 4) нсгІзгі үгымдарды кисынды таллау; 5) жумыстык 
болжамдар мсн максапарды корытындылау жасалыиады.

Әлсумсггік зсрпз:удііі баідарламасының әдісгсмаіік болігіне 
зертгслетін жиыктыкгы аныктау бІрінші ке'ісктс түраді>і. Одаіі ксйін 
басталкы элеумез гаиулык мэліметтсрді жшіауда паііліьзаішіын і^ьідсрімс 
сипатгама берілсді; осы малімеггсрлі жинайтын күршідарыиың қүрьиіымы 
(сауалнама жямс т-6.) язірлсіісді. Соныіі;(а сссііісу қурыліз.ісі>іна 
жииакгалгаіі басгаіікы мэлімсггсрді оіиісуіс дай(.індап бсрсді. 
Натларламанын осыидай күрьиіымы коіі жылділк гяжірибснііі ияіижссінсн
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ті.сгармліам. соіі/іыкпш зсргісу барысыіиіа ксздссстіи жянс іалдау ксзіндс 
болаіыіі кдіч;лсрді айііаііып отугс мүмкінлік бсрсді. 

бигдарламаньщ функцня;іары:
- Теоримлыц - іи)істеме.пік фуикщш. ол гылі>іми ііроблсманы аііыкгауга 

жэнс оны шсшу үшін исгіз лайындауга мүмкііщік берсді.
- і)(>істемелік функция  ̂ол дсрскігрлі жинау тәсілдерін бслгілеуіч; және 

күтілстін нэтижелерді сипазтауга. соіідай-ак зерттелетін жішакгыкгы 
аныкгауга, кажетгі күралдарлы сиііатгауга жонс бастапқы акмараітарлы 
комьпютсрлс онлсудің логикалық схемасын дайыіідауга мүмкіндік бсрсді.

- Үиымдастыру функіішісы, ол зсрттсушінің кызметііі жүмыстың 
барлык кезсңінде жоспарлауга мүмкіндік берсді.

Оны жасауіи кірісудсн бүрын мыналарды істсу қажст:
1. Зерттсуіч? жататыи жагдайга лиаізіостнка жасау (мысалы, қазіргі 

з<змаиіъі орта мскіептің жай-күйі зер і̂тслсді);
2. Проблсматизация жүргізу -  дол осы сәттсгі накты шешілстіііді 

аиыкгау (кадр курамы, оқуіііыларды мектсіі партасына кайтару);
3. Кейімнс!і шешуді қажстетстін нсгізгі мяселелерді бслгілеу;
4. Іігер тапсырыс бсруші бар болса, алдын - ала зсртсудін максатын, 

мсрзімііі кслісу;
5. Псеп беру формасын аныктау;
6. Зсрггеу такырыбын түжырымдау.

‘іерттеу тақырыбы - мроблсмаларлын ішіне кіру, зсрггсу максаіъі 
рстінде койьпатын контурды бслгілсу, кандай да бір шсшім кабылдау ушін 
өзіііін батытм болу.

Әдстгегідей, жнііалган акгіарат кандайда бір ііроблемаіім шешугс 
батыггалалы. [Іроблема - а;іамдарлын кандаЛ да бір ярсксі жасауга 
қажстгілігі туралы білімІ мен элістсрін білмеуі арасыилагы карама- 
кайшылық.

Проблемаііы түжырымлау кезінде мынадай жагдайлар туынлаЛ/іы: 
жалгаіі проблема қою нсмесс лроблсманы тым өсірігі жібсру каупі. Сондай 
-ак бір ялсумсттік зсрттсу шегінде бірисше проблсмаііы бслгілсу лс ;іүрыс 
смсс.

Проблемшіы қоіо проиесіиде мыналай скі негізгі рясім боліп 
корсстіледі:

]. Проблсмалык ахуалды иайымлау;
2. 11роб;ісма>іы түжырымдау.
ІІроблсмшіык ахуал -  бүл ялсуметтік ііімилыкта омір сүрстін карама - 

клЛіііилык, осы соітс аііык смсс мясслслсрді tuciiiy тасілдсрі.
I Іроблс\і«х'іык ахушіды аллі.ш - шга талдау: 
а) сыргтай бакыдау;
э) ііроблемачыкахуалга катысупіыллрымси сркін иігтсрвью;
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б) құжаггарды. оііың іпиііде iic;ioMixrrHa;iMK кужаітарды, алдымп.і 
элсумстгік зсрггсудср нм ижсдсрін тшідау:

в) саратііылармсмі (мысады, Іііяім мнііистрліпніц к>.пмстксрлсрімсіі) 
сркіи иіғгервью.

I үжырымдапан проблема ііроблсмалық ахуалды иайымдаудкін 
натижссі болып табмл<иіы.

Проблема пакты сураісгар нсмссс койһиіым түріндс тужырымдалалы. 
Сұрақ: осыіідай жэне басқа қубылысгардың ссбеігтхірі кандай?
Қойылым: осының іііеиіу тәсілдсрін табу. Факторлардың осы тобын 
түсіндіретін улгіні жасайлы.

Проблема қандай да бір элеуметтік күбылыстан алынса, болжанатын 
болып табыла;іы.

Зерттеу обьектісі -  танымдық кызмет багьпталі-ан ііроблсмалық 
ахуалдың тікслей тасымалдаушысы рстіпдс эрскст етегін элсуметтік 
шындык күбылысы ііемесе аясы.

Олсуметгік зертеуді табысты жүргізу үшін зерггсу мәніп дұрыс 
аііыкгаудын маңызы зор.

Зерггсу мәні ретінде зсрттеугс туратын обьектііііц жаісгары сопдаГі-ак 
әлеуметпк проблсманы, онда жасырыныгі турған қарама - кайшьшыісгарды 
барымшатолыгырақ бейнслсйтін обьсісгіиін касиеттсрі алід шығады.

Проблемакы, әлеуметгік зсрттеудін обьектісі мен мэнін аиыісгаумсн 
катар міпдстгі расімдерге і-ипотезаны тужырымдау да жатады. Гипотеза -  
кандай да бір фактінІ, кубылыстар мен процсстерді тусіндіру үшІн 
жасалатын гылыми болжамдар. Ғылммн гипотеза зертгслетін обьск^тіні 
алдын - ала талдау нәтижесінде тужырымдалуы мүмкін.

Ғылыми болжам (гипотеза) -  ол бүкіл зерітсу үдерісін 
үйымдастырушы негізгІ тэсілнамалык күрал - сайман. Ьолжам әлеуметтік 
объсктілерлің күрылымы, окылатыи күбылыстарлың арасындагы 
байлаііыстарльщ сипаты мсн элеумсттік мдсслс/ісрлі іпсшудегІ мүмкін 
болатын амалдары туралы нсгізделгеи жорамшідары. Кмлымн жорамал 
кайсыбір дерсктерді, күбьиіыстар жанс үдерІстерді түсііідіреді. оларды 
ддлслдсйді нс жоккд шыгарады.

Анықталган зсрттеу обьектісі сандык жагыпаи улкси жонс зсрттсу 
обьсктісін күрайтын барлык адамларлын сауалнамасы, күрдслілігі, 
ауқымдьыыгы. кымбатгыгы жагынаіі іиімсіз болуы мумкін. СЪндыктам 
социологтар обьсктіден зс|тггелстііі жиыіпһгк алынагьш “іріктсу” 
операциясын жургізсді. Ьагдарламала бул операция ксйіннси жекс 
күжагка бөлІнс отырыгі іріктсу жобасымыц сшштамасымда корсстіледі.

Васты жэис рспрсчсігіаі ивті ірікгсулср болііі корсстіледі.
Насты осы зсртеуіе "қажет", кажаті ;ідамдардыц барша жиыіпыгы. 

Мысалы. зертгсу откізілегім кандай да бір мсксмс кызмстксрлсріпін
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барлык 100%. Ьулайша камту шыіідыкка жапаспайды әрі кымбаіқа іүссді. 
С'ондыктпи репреіситативті ірікпшуге жүгіііуіе тура келеді — бул басіы 
іріктеуіе сәйксс кслстін олііісмлер бойыішш зсртелстін күрамиын осы 
ііемссе баска окпідіктсрі (іріктсудіи кііііірсйтілі-сіі моделі). Іріктеуді 
шчыктау аіісумстгік зертгсу ксзііідсгі бірдеи - бір күрдслі сэттердің бірі, 
ойткемі ол объсктімің бүкіл злсмснтінің срекіііслікіз^рі мси 
араі^ынасідрын катан корсстуі тніс.

Іріктелгеи жиынтық — бсрілгсн срежеге сәйксс катаң іріктеліп 
алыш'шч басты жиьпітык элемсчптсрінің бслгілі бір саны. Зсрттеуге 
жататын іріктелген жныитыкзъін элсмснттсрі талдау бірліп болып 
ідбылады. Олар жскслеген адамдар да, сол сняіаы түтас топтар да, жүмыс 
үжымдары да болуы мүмкін. Ең бірінші кезскте барлық топка тән 
элсмснттср іріктелінпі алынады. Осы іріктсліп алыш'ан элсмеіптср іріктеу 
бірліктері деп аталады, ал олардмн ішіисн талдау бірліктері тачідалынып 
алынады. Осы әдісті нсгізінеи механикалық іріктемс дсіі атайды. Мүндай 
іріктсмс кезінде іріктсу 10, 20, 50 жонст.б. адам арқылы жүргізілуі мүмкін. 
Ірікгелстііідср арасындагы аралык іріктеу кадамлары деп ата;іалы.

Іріктемс максаггы болуы да мүмкіи, мүнда зертгсуші ада.мдарды тогггы 
зертгсудің койылган максаттарына орай сауалнама үшін іріктеп алады. 
Кездсйсок іріктсу -  халық күрылымымын әрбір элемент! оган біркелкі 
һікгимапдыкпеи косылуы мүмкін. Әрине, іріктсу көлсмі репрезентация 
кателігінс эсер етеді: іріктеу шамасы каншалыкты көп болса, ыктимал 
кателесу соніиалыкты аз болады. Үлкен іріктеумен сауалнама жүргзу өтс 
кымбатка түссді, жиынтыкка косу іс жүзіццс өзін - озі акгаган. Мүндайда 
респондепттсрдін саны 2-2,5 мың адамнан аспауы тиіс. Гелсфонмен 
сауалнама жүріізу ксзіндс миллион тұріъіны бар капала 300 адамға 
сауапнама жүргізсс жеткілікті. Шагындау каіаларла ірікгсмс колсмі 150- 
200 адам болса да болады.

Басты жнынтьпсгын снпатгамасынан, анык ауыткулардан кашкан жен. 
Мүндай жагдайда зертгеу ііатижслері жачган болуы мүмкін.

Әлеуметгік зсрттеу жүргізуде үгымдык аііпараттарды, ягни зсрттсу 
тілін эзірлеудің маччыіы зор. Мүндайда манызды ерекііісліктер негізгі 
үгымдары түсіндіру рәсімі болыгі габылады, осы ұгымдар аркылы олар 
онын мазмүнын снпаттай алатыи қүрамдас бөліктергс бөлшсктенеді.

Гылымн талдау жәнс теориялық багалау нэтижслері, эдеітс, 
жинаісгалауіы жоііс гььтымн есептс баянлалалы. Мүнда апынган зерттеу 
чіэтзіжслеріиік мэііінс теория мсн практикаііы ары карай дамьггу үпіін бага 
бсрілсді.

81



11.3 ('оіінолоі ііилык ісрттсу алісісрі
( ОҢИОЛОПІЯНЫИ 04 сшіасынла эр і-урлі тургьща гЫідшіаны.іатыи саіі 

алуам әдісгсрі бар. Олардыіі бір бояііі -угнографиялаи. сіатнсгикадан,
ПСИХОЛОІ ИЯЛЗН ШІЫІІІ'аИ, КОПІІІІЛІП лсрбсс д'Л'рлСИІХ!Н.

Эмпирикалык ақііараіты жинау мыналай әдісгср аркылы жүргізілслі: 
қужаггарды талдау, бақылау, тэжірибс жасау. сауалиама жүрі ізу (ауызша -  
иіггсрвью, жазбаша сауалнама), сарагтгамшіык -  күзыроггі түліаларга 
сауалнама жүргізу.
Қүжаттарды талдаү. Қүжазтарды талдау ксзіндс ресми қүжаггардың 

ресмн смсс күжатгарға Караганда барынша шыиаііы. жеке қүжаітардың 
косалкыга Караганда сснімді скендігім сстс сакгаганы жон. Қужат -  
мзтінде, таспада, дисксгге бспгіленгсн ақпараггы бсру жэме сакгау үшін 
арііайы жасаліан зат.

Қужаттарды та;щау эдістері бьиіайша бөлінеді; дастүрлі (мүнда; 
жалпы және арнайы) жәнс калыііқа кслтіріисн (нүнда: контент - талдау 
жаднама -сүракиама).

Дэстүрлі талдау регіндс кұжагга бслгілі бір гургыда айтылі-ан 
мәлімезтсрлі түсіндіруге бакьпталган зерггеушілср .зрбір накты жаідайда 
кабыллаған барлык ақьш - ой омсрациялары түсІніледі. Іс жүзінде бүл 
кужаттын мазмүнын түсіндірудің, оны талқылаулың өзі.

Сауалнама социологиялык дсректерді сүрақ-жауап әдісімсн жинауды 
оілдіреді, мүнда ақпарат көзіне адамдарын ауызекі хабарлары жатады.

Қадыпқа келтірілген әдіс -  сапалы акпарзггы сандық көрсеткіштергс 
(канша, уақытгың кандай ксзенііідс) аудару. мұнда контент - таддау 
МЗТІНД1К акпаратгы (газет, хат), фоиетикалык акпаратгы (TV жэнс радио 
хаоарлары) сандык көрссткіштерге аудару.

Бақылау -  окніа куагеріні» окиіа отіп жаткан кездеі і оки.аны тікелсй 
^ркеу ӘДІС1. Ол статистика алсіт. бастапкы таным пункті регінлс 
багдарламаны жасау кезеңінде, индивид псн тоіітардың свйдссу. мінез- 
күлык формаларын зсртгеу кезіндс колданылады.

Социолоіиялык аксіаратгы жинаудын еи бір ерекше жэне киыи 
нгериіепн одістеріие зксііеримсігт жатады. Эксперимент -  (cxperimcntum 
деген латыи свзінеи шыккаи -  сынак. тәжірибс) бакьиіаиатыи жэне 
оаскарылатыи жаідайларда жаца білім а,іудың гьиіыми адісі. Табиеи 
(далмык, лабораториялык) жэнс ойша (удіітік) түрлсрі болііі керсетіледі.

Социолоіияда табиги зксіісримсіптерді пайдаламу адамдардаіі 
^ратын алеумстгік зсртгеу объектілсріиін табигагымсн жэнс зсртгсушідсн 
объскліге «зиян кслтірмсу» деген моральдыктаби™ сактауыіі талап сгумсн 
іисктслген. Соилыкган көпиіілік забіин социологиялык тксіісримсіптср 
іиагын тоіггарда еткізілсді жэне адезте алсумсгтік - і.сихояоі иялык 
ікспсрнмснтпсн коіггсгсн үксастыктары болалы.
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('аушііілма социолоінмлык дсрсктерді сүрак - жауаіі әлісімен жиііауды 
білдірсді, мүнда акііараг козінс адамдарлын ауызскі хабарлары жатады.

('ауалнама ііүскалары (байламысу формалары бойыішіа):
1. Жскс нсмссс жанама түрлс (таратылап>ін, ііо»пипык, телефон, баспа 

соз аркьиім);
2. Жеке нсмссс тонтық;
3. Ыркін немссс калыііка кеятірілген, шогырландырылган 

(ба^ьптылган);
4. Ауызша немссс жазбаша;
З.Тұтас нсмссс іріктеме;
б.Түріъілыкты жердс исмссе жүмысы бойынша, уакытша максатгы 

аудитория.
Социологинлың зерттеулер<)ің лдістемесі дсп әлеумеггік дереісгсрлІ 

аныктау, оларды жүйслсндіру және оларлын талдау күралын орындайтын 
кимьпдардын түрінің, тәртібінің, амалдарыііың жиыктыгын айтады. 
Әдістемслік күрал - сайманлар (аспаіггар) деп баетаіікы дсректсрлі жинау 
тасілдеріп, іріктеу (сүрыітгау) зертгеулсрді іске асыру срсжелерін, 
элеумсттік көрссткінітерді куру амалдарын жэне баска да кимылдарды, 
сонымен катар сандык талдаудың әдістерін жэне түрлі тстіктерін айтады. 
Мысалы: сауалнама жүргізу, қужатгар жинау, бакылау жәнс баскалары.
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и к к х  АРИЙ

А іа м а ііы к  коіаіи - әлеумсттік - жомомикшіық, саяси жлнс 
рухани -күлыктык катынастары. жаллы жоііс ллеуметтік - саясн 
мэдснисті жогарһі ламыт^іі, 0 5  азамаггарымың олеуметгік жонс саяси 
бслссііділігі артқан, мсмлсксттсіі бөлінгсн жэмс тэуслсіз, онымсн оз 
қарым - катьгнасыи қогаммың басымдыгын жэис оідн мсмлскспің 
қызмст ету қажеттігііі мойынлау нсгізіндс курылатын когам.

Аномия (гректің а жұрііагы — теріскс шығару жәие nomos — заң 
созінін косындысы. француз тіліндс "заңсыздык", "іііексіздік” дегеііді 
білдірелі) -  мэдениеттіц бірлііімің бұзьыуынан адамлардыц омірлік 
тэжірибесі ндеалды когамдық ііорма;іарга сай кслмсуінсн пакты 
алеуметтік нормалардыц болмауы. Вұл тусінікті әлсумсггануга 
снгізген “  Э. Дюркгейм.

Әлеуметтаыу (фр. sociologic, латын. socielas -  когам және гректің 
logos - ілім) — қогамның калыптасуының, ерскніе жұмыс істеуі мен 
ламуының заңдылыктары туразы, оларды адамдардың, 
кауымдастықтар мен ко('амкыі( кнмыл эрексті мен озара эрекетІнде 
жүзсіс асырудың жолдарьг, формалары жоне эдістсрі жөніндсгі 
гылым.

Әлеумсттік жүйе -  ол бір - бірімсн байланыста жәнс қатынасга 
болатын, жеке боліктерден тұратын бірыңгай, олдсбір әлеумсттік 
обьектіні күратыи әлеуметтік құбылыстар мен үдсрістсрдің тұтастық 
жиыитыгы, күрылымы, кеіиеііі.

Әлеуметтік күрьілым — (лат. structura - кұрылым) - когампың 
немссе элеуметтік топтыц ішкі күрылымы, олсуме-ггік 
тоіі, институттар мен олардың арасындагы озара катыііасгардың 
реттслген жиынтыгы; қогам, я болмаса алеуметтік тоіітыц бслгілі бір 
калыппеіі орна.іасқан ішкі құрылысы. Олеумсггік қурылым негізінлс 
еңбсктің когамдық болінісі, срскшс кажегііліктср мси мү;иіслердіц, 
ережелср мсіі ролдсрдің, омір салтының жлнс аріүрлі олеуметтік 
топтардың болуы жата;іы. Олсумегтік қүрылі,ім үгымы "гаптык 
күрылым" ұгымыііаіі алдекайда ксң, ойтксиі ол коіамлы тек таптарга 
смсс, сонымен қатар баска да элеумсггік гоміарі-а, жіктсргс боледі. 
Әлсумсттік күрылыч когамнмң түтастыгі.т жонс зүраюі.ілыгыіі 
сактаула аса маңызды рол аткарады.

м

О л еум сііік ’ іерггсу ііаісіы теориялык жаііс олсумсггік 
ііроблсма;гарлы шсиіу үшііі ісрттелстін обьскті жоиінлс жаңа білім 
алуга мүмкііідік бсрстііі тсориялык және змпирнкалык росімдер 
жүйссі.

Олсумсі іс ііу  (элсумсітендіру) - ол жсксліктің озі омір сүрстін 
когамііың әлсумсттік мөліисрлері мсн модсііи күішылыктарын 
алсумеггік тэжірибе жинактау барысьшда омір бойы меңгсру үдерісі 
болып табьиіады.

Әлеумсттік арекст - адамныц қажеттіліктерінен туындайтын 
саналы кимыл. Ол баска а;іамның, ие көп а^замдардыц әрекстгерімен 
байламысты, баскаларга ба»ъігга;ігаи, оларіа эсер етеді немссе өзі 
оларлың әсерінің ыкпалында болады. Әлсумсттік орскст үгымын 
снгізген -  М . Всбср.

Ә л е у м е п ік  түйісу -  элеуметтік өзара 
калыптасуының бастапкы жәнс кажетті буыны.

байланыстардын

Әлсумсттік күнлы лы к - когамдык катынастарды, мұң - 
мүісгаждьг, талаіі - тілектсрді аныктайтыіі тұлғалық құнды нүскаулар. 
Вұлар адамдардың тэртібінің іііітей рсттслуі баскарылуы арқылы 
белгіленелі.

Әлсуметгік байлаііыс — ауіамдардың немесс олардың 
топтарының тэуелдиіігін жонс сойкестігін корсстетін олеуметтік 
эрексі.

Әлеумсттанудаіы .іа т с ііт т ііік  (лат. lalcns -  асгыртын, жасырын, 
козіч; корінбсйтііі) — кайсмбір әлеуметтік күбмлыстың іісмссе 
үлерістің, олардын срскіііеліктсрі мсн бслгііерімің сырткы козге 
корінбсуі, тасада калуы, астарлығы.

Әлеумсітаііу/іам.і ор іа іінкал ы к б а іы і -  элсумсітану 
гылымыидагы коп багыттың бірі. Ч. Дарвнннің биологиялык 
зноліоцня теориясының ыкііалымсн X IX  гасырлың екінші 
жартысыііда ііанда болідн жэпе коідмлы оныц омір сүруі мсн дамуыи 
тірі, бнологиялык орідннзм ісіісіті карастмрады. Вул баіытгы 
исгізлсгчлі -  \ \  Спснсср.
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Олсумеггаііудаіы исихолоі нялм к 5а іы і :»лсуметтік жоис 
саясн қүбьіпыстар меіі процесгсрлі лсихолоіиялык факпорлармеи 
түсіидірстін. согаіі орай жэне олеуме папудагы олеумеггік 
психологияга түйістірстін багыттарлыц бірі.

Әлсумегіаііулаіы фсііомсііолоі ня.іы к багы і - XX  г. 50 -
жьшдарында калыіпаскан олеумсттану гьыымындагы негізгі 
теориялық - тосиінамалык багыггың бірі. Ол М. Веберліц "үгынушы 
элеуметтануының" іармагы. Вүл багытгың негізін калаушы А. Шюц.

Әлсуметтік бакылау -  когамиың түрактылыгы меіі үйлесімді 
кызмет аткаруын ссксре отырыіі, қогам қабылдаган міііез - күлық 
нормалары мсн кундылыктар жүйесіне сойкес келстііі жскс адамның 
мінез • құлкым камтамасыз етуді максат т\татыи турлі орексітср мен 
санкциялар, ынталаняырулар мсн марапаттар аркылы жузсге 
асырылатын өзін - озі реттеу тетігі. Баскаша айтқанда, әлеуметгік 
бакылау тоіітагы конформизмді қалыптастырады. “Әлсуметтік 
бакшіау” тсрминііі анііалымга алғаііі рет енгізгеіі Г. Тард басгалкыда 
кылмыскердің коғамдық кызмстке кайта оралуының қүралы рстінде 
карастырган болатын.

Әлеуметтік жіктслу (лат. stratum -  жік, кабат жәнс facerc * 
жасау) -  өзінің когамдык мортебссі бойынша ажыратылатын әр түрлі 
олсуметтік жікзерге қогамның мүшелсніп бөлінудіи үдсрісі мен 
нәтижесіиің көрсеткіші. Ә.ж. коғамның элеуметтік ортсктііігін, оның 
мүшслеріиің жәнс олеуметгік топтарының олеумеітік теңсіздігін 
бейнслсйді.

Әлсумсггік ніісгнтут -  ол бслгілі бір элсуметтік кажсітіліктерді 
қанаідггаидыру максатыііда күрылгам, когамдық катынастардың 
бслгілі саласын рсттсйтін молшсрлср мсн мекемслсрдіц жиынтыгы.

Әлеуметтііс кауымдасіілк -  ол ортак белгілсрі, уксас тіріиілік 
жагдайларымен, күндыльксгары жонс молшсрлері бірлігімсп, 
ұйымдасу қатынастары жонс олсумсгтік озііі -  озі үқсастыруымен 
бірікксіі адамдардың түтас жныіп ыгы.

Әлсумсггііс каіы ііасіар  -  ол узактыіымсн, ориықтылыгымси» 
жуйелііімсн жоііс озіи-өзі жанартумен. аукымды о;есумсттік 
байланілстармсн срскшслсіісі ін олеумсггік озара орскстгің бір 
нысаны.

8(1

Олеумсітік мәртсбс -  бс;и!лі бір күкыкгар жәие міндеітср 
жиыіітыгымсіі байлаііыскан когамдагы түлгачілц іісмссс әлсумстгік 
то ты ң  жшімы калыптык жагдайы. жскс аламныи элеумсттік 
жүйедегі иакгы алатын орны.

Әлсуметтік мобиль/іік (лат. mobiles -  жьиіжымалы) -  олеуметгік 
жылжымалылык жсксліктің немесе олсуметгік топтыц бір элеуметгік 
жІктен екіішіісіне өтуіи, ауысуьш, әлеумсттік түғырдың өзгсруін 
білдірсді. О.м. ұгымын снгізген -  II. Сорокин.

Ә лсумсітік тон ~ бірдсскен, ынтымактасқан жоне үйлестірілген 
эрекеттерім жүзеге асыру кажсттігін канагатгаішыруіа бағытталган 
адамдардың, олардың бірлсстіктерінің олсуметгік озара әрекетінің 
непзгі бір нысаны.

Әлеумсггік үнымлар -  бслгілі бір максатка жсту үшін 
курылатын озара байланыскаи курделі элсуметтік жүйелер, 
екінііііпікті ірі олеуметгік топтар.

Бакылау -  окига куогсрінің окиға өтіп жаткан ксздсгі окиганы 
тікелей тіркеу әдісі. Ол статистика олсіз, бастапкы таным пункті 
ретінле багдарламаны жасау ксзсиіііде, индивид пен тоіітардың 
сөйлесу, мінез - күлык формаларын зерттеу кезінде колданылады.

Бүкаралык маленист — бұкаралык кш'амга тэн» 
коммуникациялык-акпараттык жүйелердіи ламуының жоі^аргы 
дсңіейіііің, урбанизация мен индустриализацияпың жогаргы 
дэрсжссіііің аркасында мүмкін болатыіі күрлелі олеумсттік-модени 
феномен.

Гы.іымн болжим (гипотеза) - ол бүкш зерттеу үдсрісін 
уйымдасгыруіііы негізп тосілнамалык қүрал - сайман. Волжам 
олсумсттік объектілсрдің күрыяымы, окылатып кубылыстардың 
арасыидаіы байлаиыстардың сішаты мен элеумсттік моселелсрді 
шспіудсгі мүмкін болатып амалдары туралы нсгізлелгсн 
жораміиідары.

Д ев и а ііп ы к міііез-кү-іык (naT.deviatic - ауытқу) - ауыткыган 
мііісз • күлык - ол аламдардыц іісмесе олардың топгарынын
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олсуметтік прсксгісрінін, кылыктарыпың коііиіиіік тапыіам 
моіпперлсрлси ауыткуы.

Ғіі5ск боліііісі когамдаі ы ламулың маңычды кайнар коідсрініц 
бірі болыіі кьпмст аткаратыи тарнхи ламуіііы сңбск орекетіиіц 
жіктелісі. Вңбек болінісі когамның апеуметтік жоне косіби 
қүрылымыи аиыктайлм.

Иііституттаііу -  әлсумсттік қажсітіліктерді канагаітандыру 
бағытындагы әлсумстгік нормалардың, статустар мсн ролдсрлің 
аиыісгалып бекітілу процссі.

Конформизм - (лат. үқсас, торізлі) коғамда үстемдік орнаткап 
ойларды, қүидылыктар мен мөліперлерді, когамдык тортіпті 
мойындауга жэнс кабылдауга, оган бейімдслуге жәие оііы сақтауга 
багытталган адамдардың козкарастары мен міисз - қүлыктары.

Коммуникация - (лат. commumcatio жалпы байлаііыстырамыи, 
катынасамын) ксц магынада ортүрлі акпаратты кабыпдау жәнс тарату 
мүмкіндігі бар карым - катынас тосілдері дегенді біпдірсді. 
Коммуникация тек коптеген гуманитарлык пондердің объектісі гана 
емес, сондай-ак накіы гылымдарлың ла объектісі.

Қогам -  өз кажстгіліктсрін канагаттандыру мақсатынла 
адамдардың тарихи формаларымсн бірікксн, озара байланыстары мен 
өзара әрскеттері туындайтын адамдар жиынтыгы.

Қазірі і Koff ам -  ол барлык базистік жоне қоидырмалық когамдык 
катынастарының қызметтснуі мсн дамуыныц мүмкіндігін камтамасыз 
ететін әлеуметтік жоне мемлскеттік бшіік ннституттарыііың жүйелер 
жиынтыгының әрсксттестіі і.

Қүрылымлык функционализм (лат. funktio орындау, іскс 
асыру) -  коғамды, оның күбылыстары мсм үдсрістсрін олеумсггік 
жүйс ретіндс, озінің қүрылымы мсн тиісті күрылымлык болшсктсрдің 
өзара прекетгессііи жаііс аркайсысы оіісміе рол, міидеггі кызмет 
аткаратын тетігі болатыныи карастыратым олсумспанудагы негізгі 
ба» ыттың, метолологиялык козкарасгың бірі.

ІЧоноі амия - (грек, mono жалі ыз. бІрыңі ан; fiomos иске) - бір 
ііскслілік» нскс мен отбасьиіың тарихи калміігаскан іүрі. Ііжслгі

як

іимандагы жүм ііексліліктоіі ііайла болгам. Моиоідмия кслс-келс 
искенің үстсм түріііе айііаллы; бір сркек пси бір эйслдік арасыіідагы 
иске.

Мадсннсі (лат. сиІШга - ондсу, айдау) ~ қогамныц тарихи 
ламуынла жсткси сатысыіі корсстетіи, адамзаттың іпыгармаіііылық 
кызмстіиіц үдсрісіііде жасалган жәнс жасайтын рухани жәнс 
матсриалдык күндылыктардын жнынтыгы.

М арі инал • оз ме.млекстініц мәдсиистінен үзіліп жәие озгенің 
күнды омірінін бсймссіис косылмаумсн срскшслсиетін адам.

Отбасы -  бала торбиолеуді камтамасыз стстіи жане баска да 
когамдык мәііі бар кажсттіііктсрді канагаітандырыіі отыратын» әйел 
мсм ер адам арасындагы катынастарды занды түрдс рсттсп» 
саикциялаіі отыратын олеуметтік институт.

Отбасы соцнологиясы -  отбасын әлеумсттік институт ретіндс 
зерттейтін социолопзядагы нсгізгі багыттардыңбірі.

Полигамия - ( (гр. poly -  көп жэне gamos -  неке) бір индивид псн 
бірнсше инливидтің арасындагы иекс.

Парадиі ма - (ір . улг/деген соз) -  зсрттелетін моселені шешу 
үшін үлгі ретінде алынған теория; гьиіымның белгілі бір даму 
ксзеңіндс гылыми кауымдастыкпен кабылданган және болжамдарды 
гылыми үгыиу үшін« гылы.ми таиым процесінде туатын міндеттерлі 
шеіііу үіііін үлгі, модель, стандарт ретіндс пайдаланылатын тсориялык 
жэнс әлістсмслік ерсжслср жиыны; адамдардын күнделіісгі омірлсгі 
жекс карым -  каіынас негізіндегі соцнологиялык талдаудың 
лсңгсйлері.

Позитивизм - (франк, positivisma - оі{;іы, дүрыс, нактылы) - 
нагыз акикат гылымнын жскс салаларында гана пайда болып, 
калыптасатын, философнялык зсрттеулердін епікандай танымдык 
күны жок леіен тсзиске сүйенстін фнлософиялык баіъіт. Позитивизм 
X IX  гасырдың .̂ 0 - жылларыида калыптасты. Позитивизм нсіззіи 
салгаи француз оніиылы (). Коит. XX  гасырлагы элеумсгганудың 
жс'гекіііі багыты. когам іуршіы ой гіайымдаудаіі бас тартып, когам 
зерпсуде бакылау мен tkciicpmmchtkc арка сүйейтін, табигаттану
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«жаіымды» гылымлар (фігиікіі, химия, биология, т.б.) снякгы 
обьективті жэис дэл ғылмм кіигымтасгыру қажетііісн туындагаіі.

С іраіиф икация жоідрьщан томсіі карай жср қабапарының 
орналасу срскшсліктсрііі бІлдірстін іліолоінялық термин. Лгылшын 
тіліндс "strata" немссс "stratum'" созі алгаіиында гсологиялық кабат 
дегсн, ал "stratification" с&і І қабаті-алу. қаггалу деген угымды 
білдірген.

Субмадеіінет ясісііііиіі - (лат. suh - томсш і. нем. kuitur - 
мәдснист) - долмс-дэл ауларымда «астыңс^ы мидеииет»^ ірі мадсии 
кұрылым ішіндегі бслгілі бір тоіітар, бірлестіктер мэдеииеіі дсі-енді 
білдірсді. С. кандай да бір қауымдастыкты нсмссс әлсумсттік томты 
ажырататын ныіііандардың, кұндылыктарлын, нормалардың, тәртіп 
үлгіпсрінін жиыптыгы.

Т үл іа  -  жеке адамның озіндік адамгершілік, әлеуметтік, 
психологиялык кырларын аіпып, адамды саналы іс - әрекеі иссі және 
когам мүшесі ретіндс жан - жакты сипаттайтын ұгым. Адамның 
алеумсттік касиеітсрінің жнынтыгы, когамның даму жсмісі жоне 
белсенді кызмет ету мсн карым - катынас орнату аркылы жекс адамды 
әлеуметтік катынастар жүйесіне енгізудің жемісі. адамның накіы 
мәнінін көрінісі.

Теорнялык злеумеітану -  қогамның алеумеггік дамуының ор 
кырын талдап оған түсініктеме беретіи ком түрлі 
тұжырымдамалардыи жиынтыкдіңгегі.

Іріктелген жны нты қ — бұл тікслсй зерттелгсн обьсктінІң азды - 
коііті шсктеулі бөлшсктерінің жнынтыгы. Ол бслгілі среже бойыііша 
тацдап алынады да, жалпы жиынтыкгың шагын улгісін білдірслі.

Урбанизация - (лат. urbs - қала. urbanus қа>ішық) сңбек бөлінісі- 
нің когамдық және аумактық түргыдаи тарихи қалыіііасуыііаи ііайда 
болып, элемнің артүрлі елдсрі мен өңірлерінің өзіндік ерек- 
шсліктсріис сәйкес дамиіын іч:оірафиялык, лсмоірафиялык, 
элсумеггік - зкономикалык сскіиіі коп жакты кырлары бар күрдслі 
күбылыс. Конелатын тіліндсгі магынасы "кала;іык" деген ұгымды 
білдіреді. Яіни, ең кыскаша айтар болсак, урбанизация, бүл - кала 
тіршілііі мен іүрмысы жлііс модсніістініц үстсмдіккс ис болуы; 
калалардыц, кала іуріындарыныц осуііііц а ісум еп ік ііроцесі, 
олардың когам дамуындагы ролііііңартуы.
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