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Алғы сөз
Әлеуметтанулық білім берудің басты мақсаты - студенттердің әлеуметтік
ой зерделілігін, әлеуметтік проблемаларды түсінуін, оларды шешу жолдарын
табуды қалыптастыру болып табылады.
Ғұмарбек Даукеев атындаға АЭжБУ-да әлеуметтану пәні 1996 жылы
енгізілді. Техникалық білім саласына арнаулы бірнеше күрделі тақырыптары
бар: еңбек әлеуметтануы, инженерліктің әлеуметтік проблемалары, басқару
мәселелері, білім беру т.б.енгізілді. Оларды оқып-үйрену теориялық және
тәжірибелік тұрғыдан өте маңызды.
«Әлеуметтану» курсы студенттердің бұл ғылымның методологиялық
мәселелерін, әлеуметтанулық ойдың тарихын, қоғамның әлеуметтік шындық
және әлеуметтік жүйе ретіндегі сипатын және жалпы теориялық және
қолданбалы әлеуметтанудың бірлігін түсінуге мүмкіндік береді.
- әлеуметтік шындықты социологиялық тұрғыдан, қазіргі қоғамдық
өмірдегі әлеуметтік құбылыстар мен процестерді ғылыми тұрғыдан ұғынуды
қалыптастыру;
- студенттерге қазіргі қазақстандық қоғамның ерекшелігін түсіну;
әлеуметтік мәселелерді басымды бағыттарын, Қазақстан Республикасының
дамуының негізгі қарқындары мен болашағын анықтау үшін көмек беру;
- әлеуметтанулық ойдың
дамуын, әлеуметтік мәселелерді,
олардың пайда болуы мен шешілуінің мүмкін жолдарын түсіну;
- әлеуметтык білімдер мен әдістерді тиімді қолдануға үйрету және
оларды нақты міндеттерді шешуде пайдалануға көмек көрсету;
- студенттері мәдени қарым-қатынас жасауға үйрету және қоғамдағы
құндылықтарды насихаттау арқылы белсенді өмірлік позициясын және
әлеуметтік маңызды қасиеттерді, дүниетанымын қалыптастыруға және
топтарда және қоғамда әлеуметтік рөлді игеруге көмек беру;
- әлеуметтанулық зерттеулерді өткізу методологиясы мен тәсілдер
арқылы алынған теориялық білімді тәжірибе жүзінде іске асыру.
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1 дәріс. Әлеуметтік әлемді тұсіндірудегі әлеуметтану
Дәрістің негізгі мақсаты - студенттерге «Әлеуметтану» пәнінің
ерекшеліктерін, оның басқа қоғамдық ғылымдар арасындағы алатын орны
жөнінде түсініктеме беру. Сонымен бірге, пәннің құрылымын, оның қоғамда
атқаратын қызметін қарастыру болып табылады.
Негізгі сұрақтар:
1.1 Әлеуметтану пәні және нысаны. Әлеуметтанудың құрылымы мен
деңгейлері.
1.2 «Әлеуметтік» ұғымы. Әлеуметтанудың категориялары мен заңдары.
Әлеуметтік шындық және жалпы түсінік.
1.3 Әлеуметтану ғылым ретінде өзінің даму жолында негізгі кезеңдері.
1.1 Қандай да ғылым болмасын белгілі бір объективтік қажеттіліктерге,
өмір сұранысына байланысты пайда болады. Сондықтан біздің нақтылы ғылым
туралы біліміміз шектеулі, біржақты, үстірт болмау үшін әрбір ғылымның
шығу, пайда болу тарихын білу қажет.Әлеуметтанудың шығуының түп-тамыры
көне заманға ұласады. Бұдан мыңдаған жылдар бұрын грек ойшылдары
әлеуметтануға қатысты мәселелермен айналысқанын байқаймыз. Олар біздің
жыл санауымыздан бұрынғы ІY ғасырда өмір сүрген гректің ұлы ойшылдары
Платонның «Заңдар», «Мемлекет туралы» еңбектері мен Аристотельдің
«Саясат», т.б. еңбектерінде әдет-ғұрыптарды, салт-дәстүрлерді, адамдардың
өзара қарым-қатынастарын зерттеп, оларды қорытып, қоғамды, оның
әлеуметтік саласын одан әрі жетілдіруге бағытталған практикалық ұсыныстар
жасады.
Қоғам - бірқатар ілім салаларының зерттеу объектісі. Оны философия,
тарих, экономика т.б. ғылымдарының зерттейтіні мәлім. Әлеуметтану ғылымы
да қоғамды өзіндік тұрғыдан қарастырады. Әлеуметтану өз алдында әлеуметтік
ілім ретінде ХІХ ғасырдың ортасында қалыптасты.
Әлеуметтану пәнінің ең түбірлі бір категориясы «әлеуметтік» деген ұғым.
Оның мазмұнын дұрыс түсіну қажет. Әлеуметтанулық білімнің негізгі қызметі
- әлеуметтік құбылыстар мен проблемаларды дұрыс түсініп, олардың пайда
болу, бой көрсету себептерін ашу, оларды шешудің әртүрлі жолдарын танып
білу.
Бұл ғылымның «социология» деген ұғымы латын, грек сөздерінен
құралған: «societas» - латын тілінде қоғам, «logos» - грекше ілім деген сөз.
Демек, әлеуметтану социология қоғам туралы ілім деген сөз. Әлеуметтануның
басқа қоғамдық ғылымдар арасында өз алдына бөлек ғылым екені мынадан
көрінеді. Әлеуметтану қоғамды, оның өмір сүруі мен дамуын әлеуметтік
құбылыстар, процестер мен қатынастар тұрғысынан қарастырады. Оның
зерттеу объектісі - әлеуметтік шындық.
«Қоғам» деген термин әлеуметтануда адамдар арасында болатын алуан
түрлі қарым-қатынастардың күрделі жиынтығын білдіреді. Сондықтан, жалпы
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алғанда, қоғам барлық қоғамдық ғылымдардың зерттеу объектісі бола отырып,
сонымен қатар әрбір ғылым өзінің ерекше зерттеу пәнің бөліп алады.
Экономика ғылымдарының пәні - өндіріс, өндірістік қатынастар. Экономика
саласымен салыстырғанда, саясаттанудың өз ерекшелігі бар - ол саяси билік
жүргізу мәселелерімен тікелей байланысты. Бұл саяси ғылымдардың пәні.
Әлеуметтану қоғам дамуының заңдарын да ашады және оларды зерттейді.
Осыған орай, социологияны әлеуметтік жүйенің өмір сүруі мен дамуының
заңдары туралы, сол заңдардың субъектілерінің, яғни әлеуметтік үлкен және
кіші топтардың ғылымы ретінде сипаттауға болады.
Әлеуметтану пәні жөнінде ғалымдар арасында жүзден асқан түрлі
пікірлер бар. Оларды екі топ пен бағытқа сыйғызуға болады:
1) Ғылымның пәнін анықтауды, ғылымның түбірлі ұғымын анықтаумен
байланыстырып отырған ғалымдар тобының бағыты. Мысалы, П. Сорокин
әлеуметтануның пәні тек адамдардың өзара қатынасын, Н. Смелзер - әлеуметтік
қатынастарды, В. Ядов - қауымдастықты, Г. Осипов - әлеуметтікті қарастыру
керек дейді.
2) Әлеуметтану пәнін өздерінің ғылыми зерттеу жұмысының нақты
қортындысымен байланыстырған ғалымдардың пайымдауларын жатқызамыз.
Мысалы Э. Дюркгейм - әлеуметтану пәніне өз зерттеуінің нәтижесі болып
табылатын - әлеуметтік фактіні, неміс ғалымы М. Вебер - адамның мінезқұлқын, К. Маркс - әлеуметтік жүйе күйіндегі қоғамды және оның құрылымдық
элементтерін қарастырған.
Осы тұрғыдан қарағанда, әлеуметтану пәніне мынандай анықтама беруге
болады: әлеуметтану - қоғамның құрылысы, өмір сүруі мен дамуының жалпы
және ерекше әлеуметтік заңдылықтары жайлы және сол заңдылықтардың
адамдар мен олардың бірлестіктер және тұтас қоғамның өмірі мен өзара қарымқатынастарында іске асырудың жолдары, формалары мен әдістері жайлы
ғалым.
Әлеуметтану білімінің құрылым бастауы болып қоғамға тұтас әлеуметтік
жүе ретіндегі білім шығады. Бұл қоғамдық қатынастар жүйесі, олардың
мазмұны және өзара байланысы туралы білім. Табиғаттың және қоғамдық
қатынастардың мәнін түсіну, қоғамда бар әлеуметтік субъектілердің өзара
әрекетінің мәнін терең пайымдауға мүмкіндік береді. Қоғам туралы білім, оның
дамуының объективтік заңдарын, қоғам өмірінің негізгі салалары жөніндегі
түсінікті және олардың өзара әрекетін, материалдық, саяси және рухани
мәдениеттің өзара ықпалы туралы білімді өз бойына жинап сіңірген.
Әлеуметтану білімінің құрылымына әлеуметтанулық теориялар мен
көзқарастар көрсететін қоғамдық құбылыстардың ауқымына орай жекелеген
деңгейлерді бөліп айтуға болады:
- жалпы теориялық әлеуметтану;
- орта деңгейдегі әлеуметтану теориялары (жеке және арнаулы). Бұған,
мәселен, қала әлеуметтану, білім беру социологиясы, саясат социологиясы, т.б.
жатады;
- нақты социологиялық зерттеулер.
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Жалпы әлеуметтанулық теориялар, макросоциологиялық зерттеу ретінде
қоғамның және жалпы тарихи процесс дамуының мәңгілік кезеңін
қарастырады. Жалпы социологиялық теориялар деңгейінде кез келген
әлеуметтік құбылыстардың пайда болуы мен өмір сүруінің өте терең себептері
туралы, қоғам дамуының қозғаушы күштері, т.б. жөніндегі ғылыми
қорытындылар жасалады.
Орта (арнайы, жеке) деңгейлі теориялар – біртұтас жүйе ретіндегі бүкіл
әлеуметтік өмірді қарастырмайды, оның жеке бағыттарын, кейбір
құрылымдарын (жік, топ, тап, этнос, еңбек ұжымы және т.б.), институттарын
және процестерді (конфликтілер, әлеуметтену және тұлғаның бейімделуі,
адамдардың аномалды мінез-құлықтары және т.б.) қарастырады. Бұл
теорияның танымдық мөлшері, көлемі жалпы әлеуметтанулық теорияларға
қарағанда қысқа, әдетте ол қоғамның жүйелерін зерттеумен шектеледі.
Мысалы, қоғамдық өмірдің экономикалық және әлеуметтік жүйесін
қарастырғанда адамдардың өндірістік қызметі, оның әлеуметтік аспектілері,
халықтың әртүрлі категорияларының еңбек жағдайы мен әлеуметтік қорғалуы
мәселелері, білім беру, денсаулық сақтау, тұрмыс пен демалу, әлеуметтік
қамсыздандыру, т.б. мәселелері зерттеледі.
Нақты әлеуметтанулық зерттеулер эмпирикалық әлеуметтанудың
маңызды саласы. Ол әлеуметтік шындықты, адамдардың күнделікті
практикалық қызметін, оның объективтік және субъективтік жақтарын
зерттейді. Мұндай зерттеу халықтың жекелеген әлеуметтік топтың оқиғалары
көзқарасы туралы мағлұмат алу үшін, адамдардың қайсыбір әлеуметтік
проблемаларға, оларды шешудің тәсілдеріне және т.б. қатысты қоғамдық
пікірді білу мақсатында жүргізіледі.
Мұндай зерттеулерден алынған мәліметтер қоғамның және мемлекет
өмірінің, әртүрлі әлеуметтік топтардың, еңбек және басқа да ұжымдардың,
саяси партиялар мен қозғалыстардың қызметтерінің ағымдағы және
болашақтағы міндеттерін шешуге ұсыныстар дайындау үшін негіз бола алады.
Әлеуметтанулық зерттеулер сауалнама, сұхбат, бақылау және т.б. әдістерімен
іске асырылады. Соның негізінде алынған ақпарат жаңа білімді
қалыптастырады.
Социологиялық зерттеудің алдына қойылған міндет пен мақсатқа сәйкес
социология фундаментальды (іргелі) және қолданбалы болып екіге бөлінеді.
Біріншісі қоғам жайлы теориялық және методологиялық білімдер қорытып
шығаруға және оларды дамытуға бағытталады, ал қолданбалы социология
әлеуметтік өмірді дамытудың практикалық мәселелерін зерттеп, практикалық
ақыл-кеңес тұжырымдауға бағытталады. Зерттеудің бұл екеуі де теориялық
және тәжірибелік зерттеу жүргізе алады.
Социология өз алдына жеке-дара дамымайды, ол қоғамдық ғылымдармен
үздіксіз тығыз байланыста дамып отырады.
Әлеуметтік философия мен социологияның объектісін зерттеуде
ұқсастық бар. Ал, пәні жағынан екеуі де қоғамдық өмірді зерттейді. Бірақ
әлеуметтік философия қоғамды бүкіл дүниеғаламының ерекше, құрамдас бөлігі
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ретінде қарастырып, оны жалпы философиялық ұғымдардың, категориялар мен
заңдардың көмегімен түсіндіреді. Ал социология ол проблемаларды әлеуметтік
заңдар мен категориялар арқылы зерттейді. Социология мен тарих өзара бірбіріне әсерін тигізеді. Социологиялық қорытындылар тарихи тәжірибеге,
фактілерге сүйенеді, сөйтіп оның табыстарына себепші болады, өмірдің
алшақтауына, шамадан тыс абстракциялық жалпылауларға жол бермейді.
Социологиялық зерттеулер тарихшыларға тарихи процестерді терең талдауға
көмектеседі.
Социология мен саясаттану тығыз байланысты. Өйткені, әлеуметтік
қауымдастықтар, әлеуметтік ұйымдар саясаттың субъектісі және объектісі
болып табылады. Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерге тікелей әсер ететіндер жеке адамдар және олардың бірлестіктерінің саяси қызметі. Социология
әлеуметтік болмысты, қоғамның әлеуметтік өмірін зерттейді, ал саясаттану
қоғамның саяси болмысын, саяси өмірін зерттейді. Социологияның дербес
ғылым есебінде дамуы статистика, демография, психология басқа да пәндердің
қоғамды және адамды зерттейтін жетістігіне сүйенеді. Өз теориясын қоғамдық
өмірдің тәжірибесін зерттеу тәсілі, оларды қорыту арқылы дамытады.
Социология ғылым ретінде қоғамда белгілі қызметтер атқарады. Оларды
екі топқа бөлуге болады: теориялық - танымдық және басқару - басқарушылық.
Жалпы алғанда оның мынандай қызмет түрлері бар: теориялық - зерттеушілер,
қолданбалы, ізгілік, болжамдық, идеологиялық, дүниетанымдық т.б.
Теориялық, зерттеу қызметі зерттелген проблема туралы түрлі ұсыныстар
дайындау, оларды ғылыми зерттеу ретінде әртүрлі формаларда жариялау
арқылы іске асырады. Ол зерттеудің бағдарламасы болады, оның құрылымы,
мақсаты және міндеті ажыратылады. Сонымен бірге зерттеудің тәсілдері де
көрсетіледі.
Социологияның танымдық қызметі әлеуметтік дамудың заңдылықтарын
және әлеуметтік құбылыстар мен процестерді өзгерту бағытында болды,
зерттеу де соған бағытталады.
Социология шеңберінде іргелі теориялық зерттеулермен қатар
эмпирикалық (тәжірибелік) зерттеулердің жүргізілуі әртүрлі әлеуметтік
процестердің тиімділігін арттыруға байланысты ұсыныстарды дайындау
дәрежесімен анықталады.
Қоғамның әлеуметтік дамуының заңдылықтарын және болашағын
анықтауда социология теориясына аса зор маңыз беріледі. Дүниені әлеуметтік
өзгертудің нақтылы жолдары мен әдістері көрсетіледі.
Әлеуметтік теориямен тікелей байланысты дамыған қолданбалы зерттеу
әлеуметтік дамудың заңдылықтарын тануға тікелей қатынасады. Қолданбалы
әлеуметтік зерттеу танымдық қызметті атқарады, теория мен жаңа бағыттарды
анықтауға мүмкіндік береді.
Танымдық қызметінің жалғасы болжамдық көрінеді. Зерттеуші
проблеманы зерттей отырып, оны шешудің тиімді жолын алуға, болашағын
және түпкілікті нәтижесін көрсетуге ұмтылады.
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Социология қолданбалы қызметті басқару және басқарушылық
қатынастарды жетілдірумен байланысты. Аталған барлық қызметтердің іске
асуы қоғамдық заңдылықтар мен әлеуметтік жағдайлардың сипатына
байланысты. Социологиялық зерттеулерде объективті - ғылыми тұрғыдан
түсіндіру мен идеологиялық мүдделердің ара салмағын анықтауда сынаржақ
пен бұрмалаушылық жасауға болмайды.
1.2 Әр ғылымның өзіне тән категориялары мен заңдары бар.
Әлеуметтануғылымының категориялары әлеуметтану білімінің пәндік
ерекшеліктеріннақты түсіну үшін бастапқы ұғым болып саналса, ал
әлеуметтік зандылықтар оныңмәнін ашатын қажетті ұғым болып табылады.
К. Маркс пен Ф. Энгельстің ғылыми еңбектерінде қоғамға, ондағы процестер
мен қатынастарға ғылыми талдаужасалғанда екі ұғым қолда нылған. Оның
бірі - қоғамдық, екіншісі – әлеуметтікұғымдары. К. Маркс пен Ф. Энгельс
жалпы қоғам туралы мәселе қозғағанда және қоғамдық өмірдің
экономикалық, саяси, идеологиялық салаларыңың өзара байланысы жөнінде
айткднда «қоғамдық», «қоғамдық қатынастар» ұғымдарын қолданды, ал
адамның адамға, адамдардың бір-біріңе қарым-қатынастарының табиғаты
туралы, орлардың тіршілік әрекетінің алғышарт- тары жөнінде, социумда
адамдардың алатын орны мен атқаратын міндеттері туралы, жалпы
қоғамдағы қарым-қатынастар жөнінде қарастырғанда К. Маркс пен Ф.
Энгельс «әлеуметтік» ұғымын пайдаланды және соған сәйкес «әлеуметтік
қатынастар» туралы әңгіме де көтерді.
К.
Маркс
пен
Ф.
Энгельс
шығармаларында
кеңде
«әлеуметтік»ұғымы«азаматтық» ұғымымен бір мағынада қолданылған.
«Азаматтық» ұғымыадамдардың нақты әлеуметтік қауымдастық, атап
айтқанда, отбасы, тап т.б.шеңберіндегі және жалпы қоғаммен өзара әрекет
етуімен байланыстырылды.Қоғам туралы теорияны жасай отырьш, К. Маркс
пен Ф. Энгельс қоғамныңтіршілік әрекеттерінің, қоғамдық қатынастардың
бүкіл жақгарының өзара әрекеттеріне баса көңіл аударды, ал кейбір
марксшіл ғалымдар «қоғамдық»және «әлеуметтік» ұғымдарың бір мағынада
қолданатын болды, ғылымиайналымнан «азаматтық қоғам» ұғымы біртебірте шығып қалды. Тәжірибелік әлеуметтану біршама дамыған Батыс
Еуропа елдері мен АҚШ-та жағдай басқаша қалыптасты. Осыған орай
француз және ағылшын тілдерінде «әлеуметтік» ұғымы «қоғам» ұғымынан
бөлініп алынып, дәстүрлі тар мағынада, яғни тәжірибелік түсінігінде
қолданылады.
Бұның өзі жалпы қоғамға қатысты құбылыстар мен процестерді
белгілеуде қиындықтар туғызды. Сондықтан әлеуметтану дамуының белгілі
бір сатысында «социентальды» ұғымы енгізілді, бұл ұғым жалпы қоғамды
жәнеэкономикалық, әлеуметтік-саяси және т.б. тұратын бүкіл қоғамдық
қатынастардыңжүйесін сипаттау үшін қолданылды. Отандық ғылымда
«қоғамдық» және «әлеуметтік» ұғымдарының арасында нақгы шектеудің
болмауы - қалыптасқан кейбір тілдік дәстүрмен байланысты «әлеуметтік»
ұғымы «қоғамдық» ұғымының синонимі ретінде қарастырылды.
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Әлеуметтанудың бірте-бірте дамуымен байланысты «әлеуметтік» ұғымы өз
алдына жеке маңыздылыққа ие болды. Әлеуметтік - бұл нақты уақыт пен
белгілі орында жеке адамдардың немесе жеке адамдар топтарының бірлесе
еткен қызметінің процесі барысындаықпалдасқан сол қоғамның қоғамдық
қатынастарының жиынтығы. Кез келген қоғамдық қатынастар
(экономикалық, саяси, т.б.) жүйесі адамдардың бір-біріне және қоғамға
қатынастарына қатысты болды. Сондықтан бұл жүйелердің әрқайсысының
өзіндік нақты әлеуметтік аспектісі бар. Әлеуметтік - бұл индивидтердің
қарым-қатынасы мен өзара әрекетінен көрінетінәртүрлі жеке адамдардың
біріккен қызметінің нәтижесі.Әлеуметтік – бұладамдардың өзара әрекетінің
барысында пайда болады, нақты,қоғамдық құрылымда олардың алатын орны
мен рөлінанықтайды. Бұл өзкезегінде, жеке адамдар мен жеке адамдар
топтарының қоғамдық өмір құбылыстары мен процестеріндегі әртүрлі
қатынастарынан көрінеді. «Әлеуметтік қауымдастық» - әлеуметтанудың
негізгі категорияларының бірі.
Әлеуметтік қауымдастық - бұл, индивидтер мен кез келген адам
топтарының жәй ғана қосындысы емес, керісінше, ол тұрақгы және тұтас
әлеуметгік түзілім, оның субъектілері ортақ мүддемен біріккен және өзара
бір-бірімен араласа әрекет етеді. Осындай өзара өрекеттің нәтижесінде
әлеуметтік қатынастар қалыптасады,қоғамда әлеуметтік сала ерекшеленіп,
әрбір адам өзінің әлеуметтік сапасын өз бойына сіңіреді. Әлеуметтік
қауымдастық әдетте түрлі әлеуметтікқауымдастыққа кіретін және соның
ішінде әртүрлі әлеуметтік рөл атқаратын жеке адамның әлеуметтік
болмысының (тұрмысының) сан алуан түрлері мен формаларын қамтиды.
Сол тұлға мен қоғамның өзарабайланысы мен әрекетін жанама түрде
көрсетіп береді. Әлеуметтанудыңмәні мен ерекшелігін түсіну үшін
әлеуметтік қауымдастық категориясыөте маңызды құбылыстар мен
процестердің субъективтік қызмет жағын ерекшелеп, бөліп көрсетеді.
Өзінің түрі жағынан әлеуметтік қауымдастықтар соның кеңістікмезгілдік көлемдегі түрі (мысалы, адамдардың әлемдік қауымдастығы және
олардың мемлекеттік қауымдастығы әртүрлі қөлемдегі қоныстық
қауымдастықтар: социодемографиялық қауымдастықтар) және олардың
мүдделерінің мазмұнымен бірігетін түрі (мысалы, әлеуметтік-таптық,
әлеуметтік-кәсіби, ұлттық, т.б. қауымдастықтар) болып бөлінеді.
Әлеуметтанудың мазмұны жағынан терең, әрі кең мынадай
категорияларыбар: жүйе, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институт,
әлеуметтік ұйым,әлеуметтік топ, әлеуметтік әрекет, әлеуметтікмінез-құлық,
т.б. Бұлардың әрқайсысы, өз кезегінде өте маңызды, алайда
жалпыламалығытөмен
категорияларды
да
осы
айтылғандардан
бөліпшығарады. Айталық,әлеуметтік топ категориясы мынадай жеке
ұғымдарды:тап, әлеуметтік топ, халық, ұлт, отбасы, т.б., ал әлеуметтік
әрекеткатегориясы - әлеуметтік мүдде, әлеуметтік мақсат, әлеуметтік норма,
әлеуметтік
құндылық
және
т.б.
ұғымдарды
қамтиды.
Әлеуметтанудыңмаңызды категорияларының қатарына әлеуметтік тендік
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(немесе теңсіздік), әлеуметтік әділеттілік, әлеуметтік еркіндік, тағы басқа да
ұғымдарды жатқызуға болады. Сөйтіп, әлеуметтанудың категориялары осы
ғылымобъектісінің мәнді жақтарын, белгілерін, қасиеттерін көрсетеді.
Әлеуметтануда өз категорияларымен қатар басқа ғылымдардан
енгенкатегориялар
да
қолданылады.
Мысалы,
философиядан
әлеуметтануға«қоғам, адам, құқық, индивид, прогресс, даму», т.б.
категориялар ауысты,ал театр өнерінен - «рөл», заң ғылымынан - «статус»
ұғымдары енген.Бұндай ұғымдарды әлеуметтану аясында қолдану ол
ұғымдарды жаңа мазмұнмен байыта түседі. Егер әлеуметтану категориялары
объектінің мәнді жақтарын, белгілерін, қасиеттерін анықтайтын болса,
әлеуметтанудың заңдары солардан туындайтын тұрақты қарым-қатынастар
мен байланыстарды ашып көрсетеді.
Әлеуметтік заңдар адам қызметінің барлық саласын қамтиды және
таралу аясына сәйкес өзіндік өзгешеліктері де болады. Айталық,
шағынтопқа, белгілі әлеуметтік жікке немесе тапқа, жалпы қоғамға әрекет
ететін зандар бар. Басқаша айтсақ, зандар жалпы қоғам немесе оның
бөлімдеріарасында қолданылып, осыларды қамтиды. Барлық ғылыми заңдар
сияқты әлеуметтік заңдардың мынандай негізгібелгілері бар:
1. Белгілі бір жағдай болғанда, яғни сол уақытта ғанаәрекет ететін заң.
2. Осы жағдайларға орай әрдайым әрекет ететін заң.
3. Толығымен емес, жартылай және шамамен жүзеге асатын
жағдайдаәрекет ететін заң.
Бұл белгілердің зерттеушілер үшін маңызы өте зор. Заңның әрекетіне
талдау жасағанда және оның мазмұнын тұжырымда- ғанда зерттеуші сол
әрекетті іске асыратын шарттарды мүмкіндігінше ескеруі керек. Сондықтан
«индивидтер әр кезде әлеуметтік топтар құруға тырысады» деген тұрғыдағы
тұжырымдар әлеуметтік заң болып саналмайды,өйткені онда заңның әрекет
ететін шарты айтылмаған. Керісінше,«ұйымдағы істер, конструктивтік
әлеуметтік шиеленіс, егер де оған сыртқыфакторлар әсер етпесе және ұйым
ішінде ресурстарды қайта бөлужүргізілмесе»,оның пайда болу себептерін
жойғаннан соң кез келгенуақытта шешіледі, дегенүлгідегі әлеуметтік
заңның әрекеті баяндалған, өйткені оның шарты нақтыескертілген. Әрине,
ұйым сыртқы факторлардың ықпалынан біржола айырылаалмауымүмкін
және материалдықресурстардың, ақпараттың ұйымның ішіндеірге теуіп,
қозғалысқа түсуінтоқтатуға да қол жеткізу оңайға соқпас. Алайда,қайсыбір
ұйымдарда заңның әрекет ету жағдайының мүлде тоқтатылуы кездеседі.Егер
ұйымдағышиеленіскен жағдай өзін тудырған себептерді жойғаннан кейін
дешешілмесе,онда
бұл
заңның
шартын
тұжырымдаудағы
ескертудіңорындалмағанын білдіреді. Тағы бір мысал келтірейік. Егер бір
мекемеде, адамғаекінші мекемеге қарағанда сондай көлемдегі жұмысына
артық жалақытөлесе, онда ол адам соның біріншісіне жұмысқа тұрады, тек
жалақыайырмашылығы болмаса, оған бұл мекемедегі жұмыс ештеңесімен
өзгешеленбейді. Мұнда әлеуметтік заң келесі бір түрде байқалып тұр. Кейде
қызметкер жалақыны аз төлейтін мекемені тандауы мүмкін, оның себебі
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мекеме үйіне жақьш орналасқан немесе еңбек жағдайы жақсы болуы
ықтимал. Бұл жағдайда заң әрекетінің шарты орындалмай отыр.Жалақыдан
басқа, абсолютті жұмыс жағдайы бірдей мекеме болуы мүмкін емес, бірақ
оларды бір-біріне жақындатуға әбден болады. Әлеуметтік заңдар мен
адамдар арасында тұрақты түрде байланысорнатылады және ол талаптарға
не бағынады, немесе олардан қашқақтайды, болмаса өзінің мінез-құлқын
әлеуметтік заңдарға бейімдейді, немесе оларға қарсылық көрсетеді.
Әлеуметтанушы әлеуметтік заңды ашқанымен, әлі ешкім білмейтін
құбылыстардың, белгісіздіктердің бет пердесін аша алған жоқ. Керісінше,
адамдар әлеуметтік зандардан өздерініңкүнделікті өмірдегі белгілерін
көреді, әрқашан сол зандардың көріністерін өз тәжірибелерімен салыстырып
отырады.
Әлеуметтік заңдарды іздеп табу және зерттеу өте қиын. Бұл көптеген
жағдайлардың
болуымен,
олардың
күрделілігімен,
бір-біріне
жақындығымен,ұштасып жатуымен байланысты. Сондықтан да әлеуметтік
топтарда адамдардыңмінез-құлқы қайталанады, ал өз кезегінде бұл
детальдардың көп болуына орайәлеуметтік заңдардың әрекетін жеке-дара
бөліпалу өте қиын. Әлеуметтік зандарды зертгегенде есте ұстайтын ерекше
жағдайлар бар.Олар бұл жұмысты мейлінше жеңілдетеді. Әлеуметтік заңдар
адамдардыңбір-біріне қатысты мінез-құлқын, жүріс-тұрысын зерттеп
реттейтін, адам санасының тәуелсіз өмір сүретін объективті ережелер
жиынтығы болып табылады және олардың негізін тарихи қалыптасқан
мотивтер, мүдделер мен адамдардың тіршілік жағдайын қанағаттандыруға
ұмтылыстары,
қауіпсіздіктері,
өзін-өзі
көрсетулері
және
т.б.
қалыптастырады. Сондықтан, әлеуметтік заңдарды зерттегенде ең алдымен
әлеуметтік
топтың,жіктің,
таптың
немесе
бүкіл
қоғамды
құрастыратыниндивидтердің қажеттіліктерін (мұқтажын) анықтау керек
және осымұқтаждықтарды негізгеала отырып, индивидтердің мінезқұлқындағықайталанатын
әрекеттердііздестіру
қажет,
осындай
қайталанатын көріністердітудыратын жағдайларды анықтау және қоғамда
жүріп жатқан әлеуметтікпроцестерді табысты басқару үшін қажетті
білімділік, әлеуметтік заңдар тұжырымдалуы тиіс. Әлеуметтік зандардың
қоғамдық құбылыстарды зерттеудегі, әлеуметтікпроцестерді басқарудағы
маңызы өте зор. Әлеуметтік заңдардың қалыптасып,орнығуы мен әрекет етуі
әлеуметтануда ғылыми тәсілдердіқолдану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Қоғамның өмір сүру процесі барысында орныққан әлеуметтік
байланыстарбелгілі бір зандар мен заңдылықтардың негізінде пайда болып,
әрекет етеді. Өз кезегінде бұл заңдар әлеуметтік құбылыстар мен
процестердіңерекшелікті
жақтарын
да
айқындап
отырады.
Әлеуметтанудаәлеуметтік заңдарды анықтауда бірлестік қатынастар
маңызды рөл атқарады.Жалпы бірлестік қатынастарға әлеуметтік топтар,
қоғам мен ұйымдардың, т.б.арасында қалыптасқан қатынастар жатады.
Әлеуметтік зандар оқиғаның барысында адамның ырқынан тыс
қалыптасып,адам өміріне ықпал етеді. Бірақ адам сол әлеуметтік заңдарды
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басшылыққа алып,өзіне қажетті жағдайды жасай алады. Өйткені адам
рухани
және
материалдыққұндылықтарды
өндіруге,
өндірілген
игіліктердітұтыну мен бөлу, т.б. үрдістерге қатысады. Бұлар адамдардың
қоғамдықбірлікте өмір сүруінде маңызды рөл атқарады.Әлеуметтік зандар
адамдарды және олардың мінез-құлқын реттеп отырады, тұлғалардың
арасындағы қатынастарды, олардың қауымдастықтарындағы қатынастарды
анықтайды және адамдардың қызметі мен бірлестіктерінең көрініс табады.
Әлеуметтік зандардың қатарына, мысалы,әлеуметгік дифференциацияны
және интеграцияны, әлеуметтік мобильділікті,қоғам урбанизациясын, т.б.
жатқызуға болады. Әлеуметтанудың зандарын классификациялау түрлі
негіздерге сүйеніпжасалады. Заңдардың жалпылық (ортақтық) дәрежесіне
сәйкес олар жал-пы заңдар және ерекше заңдар болып бөлінеді. Жалпы
заңдар қоғамның,социумның, тұтас әлеуметтік жүйенің дамуын анықтайды.
Ал, ерекшезаңдар - әлеуметгік жүйенің жеке элементтеріне, қоғамның
бөлімдеріне тән. Өзінің сипаты, көрініс табу тәсілі жағынан әлеуметтану
заңдары ди-намикалық және статистикалық болып та бөлінеді.
Динамикалық заңдарнақты жағдайдағы оқиғалардың желісі арасындағы
қатаң да бір мағыналы байланысты көрсетеді. Ал, статистикалық заңдар
әлеуметтік құбылыстарды қатаң белгілеп, анықтайды, әрі ықгимал дәрежеде
де белгілейді;бұлар әлеуметтік тұтастық шеңберінде болған әлеуметтік
өзгерістердің негізгібағыттары мен тенденцияларын көрсетеді. Әлеуметтік
заңдарды бүгінде бірнеше топтарға бөлеміз, атап айтсақ,біріншіден,
инвариантты өмір сүретін әлеуметтік немесе сонымен байланысқан
құбылыстарды байқататын заңдар. Бұл заңдар бойынша, егер деА деген
құбылыс болатын болса, онда Б деген де құбылыс болуы тиіс.
Екіншіден, даму тенденциясын көрсететін заңдар. Аталмыш заңдар
әлеуметтік нысан құрылымының динамикасына себепші болатын өзара
қарым-қатынастың бір түрінен келесісіне өту зандары болып табылады.
Қайсыбір
әлеуметтік
жүйе
құрылымындағы
элементтер
мен
тәсілдердіңреттелген байланыстарының кеңістікте өзгеруі бұған дейінгі
қалыптыжағдаймен анықталады. Құрылымның бұрынғы қалпының
келесісіне осылайықпал етуі даму заңының сипаты болып саналады.
Үшіншіден,әлеуметтік құбылыстар арасында функционалдық тәуелділікті
орнататыннемесе коварнация қалыптастыратын зандар. Даму заңдарымен
салыстырғанда функционалдық зандар қайсыбір әлеуметтік жүйенің
салыстырмалы түрдегі тұрақтылығын сақтауды қамтамасыз етеді. Мұнда
жүйеніңэлементтері қозғалыста болғанымен, олар құрылымды мәнді
өзгеріскетүсіре алмайды. Егер де даму зандары әлеуметтік объектінің бір
сападанкелесі сапаға өтуіне себепші болса, функционалдық заңдар осы
өтулер үшін алғышарттар жасайды. Төртіншіден, әлеуметтік құбылыстар
арасындағы байланыстарды белгілейтін зандар. «Функционалды» және
«себепті»байланыстарды
белгілейтін
әртүрлі
заңдардың
болуы
функционалдық себептің түрі бола алмайды деген сөз емес. Функционалдық
байланыс себепті көрсетуі де мүмкін, көрсетпеуі де мүмкін. Бұл ұғымдар
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жарым- жартылай сәйкес келеді. Функционалдық тәуелділіктің болуы әлі де
болса мәнді себептік қатынастарды көрсетпейді. Бесіншіден, әлеуметтік
құбылыстарарасындағы ықтимал байланыстарды орнататын заңдар.
Адамдардыңстатусын белгілейтін де заңдар бар. Әлеуметтік заңдар
әлеуметтанудың қоғамда атқаратын міндеттерін жүзеге асыруға үлкен ықпал
етеді.
Әлеуметтану ғылым ретінде өзінің даму жолында негізгі кезеңдері.
Социологияның алғаш негізін қалаушы француз ойшылы Огюст Конт (17981857). Ол ең алдымен Батыстағы позитивистік философияның негізін салушы
болып есептеледі. Оның 1830-шы жылдары «Позитивті философияның курсы»
деп аталатын алты томдық еңбегі жарық көрді. Осы еңбегінде негізінен оның
социологиялық ойлары айтылады, оның үшінші томында алғаш рет Конт
«социология» деген ұғымды енгізеді және қоғамды ғылыми негізде зерттеу
мақсатын қойды. Ол социология фактіге негізделуі керек және ол әлеуметтік
құбылыстарды жаратылыс ғылымындай тәжірибелік және аналитикалық
зерттеу қажет деген. 19-ғ. 20-ғ. басындағы батыс еуропаның көшбасшы
социологтарының шешуші идеялары.
1 кесте
Ғалымның Өмір
сүрген Мемлекет Негізгі идеялары
аты
жылдары
Огюст Конт 1798-1857
Франция Позитивизммен
мен
социологияның негізін қалаушы.
Әлеуметтану нақты ғылым болуы
тиіс
Карл Маркс 1818-1883
Германия Ғалымдардың мақсаты тек қана
түсіндіріп қоймай, сонымен қатар
революция арқылы әлемді өзгерту
Герберт
1820-1903
Англия
Қоғамның дамуы-эволюция, яғни
Спенсер
қоғамның қозғалысы біртіндеп
және табиғи болуы тиіс
Эмиль
1858-1917
Франция Әлеуметтанудың мақсаты қатаң
Дюркгейм
әрі шыңдық негізінде әлеуметтік
фактілерді оқыту
Макс Вебер 1864-1920
Германия «Түсіне алатын әлеуметтанудың»
негізін салушы;
Жалпы рационалдану идеясын
қолдаушы
Бірінші, теологиялық сатыда адам құбылыстарды діни негізде
түсіндіреді. Ал екінші, метафизикалық сатыда діни негіздерден бас тартады да,
құбылыстарды белгісіз абстрактілі мәндер, себептер арқылы түсіндіре
бастайды. Үшінші, позитивтік сатыда адам алғашқы екеуінен бас тартып,
дүниені
түсіндіруде
нақтылы
бақылаулармен
шектеліп,
тұрақты
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байланыстарды анықтауға негізделеді. Позитивтік ойлау алғашында
математикада, физикада, астрономияда қолданылады деп көрсетеді. О.Конт
қоғамдық прогрестің шешуші факторы ретінде адамның рухани дамуын,
ақылының дамуын көрсетеді. Социология ғылымының негізін салып, оны
дамытудағы Конттың рөлін анықтайтын болсақ, біріншіден, ол алғаш рет
қоғамтануда
ғылыми
тәсілді
қолданды.
Социологияны
әртүрлі
эксперименттерге, бақылауларға негізделетін ерекше ғылым ретінде анықтады.
Үшіншіден, социология ғылымында эмпирикалық зерттеулерді жүргізу
мәселесін көтерді. Ғылыми білім қоғамның дұрыс дамуы үшін қызмет ететініне
Конт кәміл сенді.
Англияда социология ғылымының қалыптасуы Герберт Спенсердің
(1820-1903) есімімен байланысты. Жас кезінен ғылым жолында түскен (темір
жол инженері) Г.Спенсер, Дарвинның эволюциялық теориясының ықпалымен,
эволюция үрдісімен айналысады. Ол эволюция теориясын дүниенің барлық
салаларын түсіндіру үшін қолдануға болады деген қорытындыға келді.
Спенсердің социологиясының аса құнды жағы – «Әмбебап эволюция заңы».
Спенсер еңбектерінің қоғамды зерттеуде жемісті нәтижелері мол. Оның бірі әлеуметтік институттардың 6 түрін көрсетуі (үкімет, кәсіби, саясат, дін, білім,
отбасы). Сонымен бірге Спенсер социологиядағы құрылымдық - функциялық
тәсілдің негізін салды. Ол қоғамды ерекше дискретті организм ретінде
қарастырады (дискретті - лат. discretus) деген сөзінен шыққан «жеке
бөліктерден құралған» деген мағынаны береді.
Француз социологы Эмиль Дюркгейм (1858-1917) социология ғылымын
дамытудағы маңызды рөл атқарады. Г.Спенсер мен бірге Дюркгейм
классикалық социологияның өкілдеріне жатады. Классикалық социологияның
негізгі принциптері төмендегідей:
1) әлеуметтік құбылыстар жалпы заңдылықтарға бағынады. Яғни, арнайы
спецфизикалық заңдылықтар болмайды;
2) сондықтан социология дәлдік ғылымдарға ұқсас тәртіппен құрылады;
3) әлеуметтік зерттеулер тәсілі дәл және айқын болуы керек, барлық
әлеуметтік құбылыстар сандық тұрғыдан анықталуы тиіс;
4) әлеуметтік құбылыстың ғылымилығын көрсететін өлшем - білім
мазмұнының объективтілігі.
Бұл социологиялық білімде субъективтік эмоцияның, пікірдің болмауы
керектігін көрсетеді. Мұның өзі социологияның ғылым ретінде идеологиядан,
құндылықтардан тыс тұруы қажеттігін талап етеді.
Социологияның классикалық түріне қатысты принциптерін Э. Дюркгейм
өзінің «Социологиялық тәсілдердің қағидасы» (1895) еңбегінде біршама айқын
көрсеткен болатын. Дюркгейм өз социологиясын әлеуметтік факт (шындық)
теориясына негіздейді. Ол әлеуметтік фактіге қойылатын негізгі талаптарды
көрсетеді.
Дюркгейм адамның өзіне-өзі қол салуы мәселесімен айналысқан.
Статистикалық мәліметтерді кеңінен қолдана отырып, ол адамның өзіне-өзі қол
салуын ұлттық, діни, жыныс, жас ерекшелігі, жыл мерзімдері
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сияқты факторлармен байланыстырған. Адамның өзіне-өзі қол салуы
интеграция нығайған сайын көбейе түседі. Өзіне-өзі қол салу белгілі әлеуметтік
топ өкілдеріне тән сипат және сондықтан ол әлеуметтік құбылыс немесе
Дюркгейм сөзімен айтқанда «әлеуметтік факт» болып табылады.
Дюркгейм өзінің аномия теориясында алғаш рет девиациялық
құбылыстардың себептеріне социологиялық тұрғыдан талдау жасайды. Ол
адамның өзіне-өзі қол салуы аномияға байланысты деп көрсетеді. Аномия деген сөз француздың «anomie» деген сөзінен шыққан, «заңның болмауы»
деген мағынаны береді. Дюркгейм өзінің теориясында адамның «өзін-өзі
билеуін жоғалтуы», белгілі бір «норманың болмауы» деген мағынада
қолданылып отыр. Оның пікірінше, қоғамдағы күйзеліс немесе позитивтік
өзгерістер «ұжымдық реттіліктің өзгеруіне» байланысты болып келеді. Яғни, әлеуметтік норма бұзылған жерде девиантты мінез пайда болады. Әлеуметтік
тәртіпсіздік (дезорганизация) адамның девиантты мінезін түсіндіруде негізгі
принцип екендігін социология ғылымында мойындалған. Әлеуметтік
тәртіпсіздік ұғымы - қоғамда әдеттегі мәдени құндылықтардың, нормалардың
және әлеуметтік байланыстардың жойылуынан туындайтын қайшылықтар мен
тұрақсыздық жағдайларды көрсетеді.
Неміс социологы Макс Вебер (1864-1920). М.Вебер көзқарасы
тұрғысынан алғанда социология ең алдымен адамның немесе адамдар
топтарының мінез-құлқын және әлеуметтік қызметін зерттеуі тиіс. Оның
ойынша, теориялық социологияның пәні тек қана әлеуметтік әрекет болуы
шарт, социология - әлеуметтік әрекеттер туралы ғылым. Бұл ғылым әлеуметтік
әрекетті түсіну, оның себептерін ұғындыруы қажет. Егер, қайсыбір әрекетті
түсінгіміз келсе, ол үшін адамның ішкі жандүниесінен шығуы ықтимал нақты
мотиві немесе мотивтердің құрамды бөліктерін ашуымыз керек. Әлеуметтік
әрекетті М.Вебер 4 типке бөледі:
1) ұғымды-мақсатты әрекет;
2) құнды-ұғымды әрекет-белгілі бір абсолюттік құндылыққа (этикалық,
эстетикалық, діни т.б.) саналы түрде же туге бағытталған әрекет;
3) аффектілі әрекет, ол субъектінің көңіл-күйі мен сезімінен туындайды;
4) дәстүрлі әрекет, бұл-әдет-дағдымен анықталатын әрекеттің түрі.
Вебердің маңызды еңбегінің бірі бюрократиялық зерттеу болды.
Бюрократия - капиталистік ұғымды іске асырушы. Бюрократия кең көлемдегі
ұйым, онда қызметкерлер рангіге бөлінеді дейді. Мысалы, ірі өнеркәсіп
фирмалары, үкіметтік ұйымдар т.б. Вебер бюрократияның дамуын
капиталистік кезеңнің міндетті белгісі деген.
Вебер социологиялық ілімінің негізі - идеалдық тип. Идеалды тип
қоғамдық күйдің бүкіл мәнін - өкімет билігінің жағдайы, тұлға аралық қарымқатынас, жеке бас және топтық сана және т.б. сипаттайды. Осының арқасында
олар өзіндік ерекше критерилерге айналады, соған сәйкес адамдардың рухани,
саяси және материалдық өміріне өзгерістер енгізу қажет болады. Идеалды
типқоғамда бармен толық сәйкес келе бермейді, кейде өмір шындығымен
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қарама-қайшылыққа да түседі, сондықтан мұнда қиялдың да белгілері орын
алған.
Бақылау сұрақтары:
1. Әлеуметтану ғылымының пайда болуы.
2. Әлеуметтану пәнінін калыптасы тарихы.
3. Француз әлеуметтануының (А.Токвиль, А. Сен-Симон, О. Конт,
Э.Дюркгейм) дамуы.
4. Неміс әлеуметтануының (К. Маркс, М. Вебер) дамуы.
5. Британ әлеуметтануының (Г. Спенсер) негіздері.
2 дәріс. Әлеуметтану теорияларына кіріспе
Дәрістің негізгі мақсаты - студенттерге әлеуметтану теориясын
құрылымын, ерекшеліктерін түсініктеме беру және талдау.
Негізгі сұрақтар:
2.1 Әлеуметтік теория.Макро-және микро - деңгейлері.
2.2 Қүрылымдық-функциялық теория. Қақтығыс теориясы.
2.3 Символдық интеракционизм теориясы
2.4 Рөлдер теориясы.
2.1 Әлеуметтану- қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму
заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді,
қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың
рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының
институты.
Микро - әлеуметтану, жоғарыда айтылғандай, адамдардың бетпе-бет
әрекеттерін зерттеуге қатысты. Бұл негізінен жеке адамдардың күн сайын бірбірімен неғұрлым аз мөлшерде байланысын зерттейді. Микро - социология
негізінен жеке өзара әрекеттесумен айналысатындықтан, жиналған
мәліметтерді талдау үшін интерпретация әдістерін қолданады. Микро
социологиялық зерттеулерде мәліметтерді эмпирикалық талдау немесе
статистикалық әдістерді қолдану қиын. Сонымен қатар, осы пәндік салада жиі
кездесетін зерттеу әдісі - бұл символдық өзара әрекеттесулер. Жеке адамдар
арасындағы өзара әрекеттесудің әртүрлі әдістерін байқай отырып, микро
әлеуметтанушы қорытынды жасай алады.
Сонымен қатар, әлеуметтік психология, әлеуметтік антропология сияқты
пәндерді микро - әлеуметтанудың бөлімшелері ретінде қарастыруға болады.
Бұл пән өрістері жеке тұлғаларға көбірек назар аударады, ойлау үлгілері
кішірек. Біз қоғамның микро деңгейі, қоғам мүшелерінің мәртебесі, әлеуметтік
рөлдер туралы ойласақ, белгілі бір әлеуметтік құрылымдағы маңызды құбылыс.
Микро - әлеуметтік талдау микро - әлеуметтік өзара әрекеттесуді түсінуде
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маңызды болғанымен, оның кемшіліктері де бар. Мысалы, біз жеке мінез-құлық
пен өзара әрекетке әсер етуі мүмкін үлкен күштерді анықтай алмаймыз. Алайда
микро - әлеуметтану әлеуметтанудың маңызды саласы ретінде дамыды.
Макро - әлеуметтану әлеуметтік жүйені тұтастай зерттейді, сонымен
бірге ол бүкіл популяцияға назар аударады. Макро - әлеуметтану арқылы біз
микро - әлеуметтанудан айырмашылығы кең ұғымдарға ене аламыз, сонымен
қатар макро - зерттеулер жеке адамдарға да қолданыла алады. Демек, макро әлеуметтану кейде жеке құбылыстарды зерттейді, өйткені адамдар мен
олардың өзара әрекеттестігі кең әлеуметтік жүйенің бөлігі болып табылады.
Макро - әлеуметтану статистикалық талдаумен айналысады, сонымен бірге
қорытынды жасауға эмпирикалық зерттеулерді де қосады. Әрі қарай, макроәлеуметтанулық зерттеулер көп тақырыптық бағыттарға назар аударады, бірақ
кейінірек алынған мәліметтерді ұсақ құбылыстарға да қолдануға болады.
Мысалы, макро - әлеуметтануды зерттеу ағылшын тілінде сөйлейтін адамдарға
негізделуі мүмкін, бірақ олар бүкіл әлемде таралған болса да, түпкілікті
нәтижелер белгілі бір аймақтағы ағылшын тілін білетін адамдардың кіші
топтарына да қатысты бола алады. Алайда макро - әлеуметтанудың ең көп
таралған тақырыптары - соғыс, кедейлік, әлеуметтік өзгеріс және т.б.
Микро-макро әлеуметтануды қарастырғанда, біз ұқсастықтармен қатар
айырмашылықтарды да анықтай аламыз. Бұл екі сала да әлеуметтанудағы өте
маңызды пән болып табылады. Сондай-ақ, олар қоғамдағы адамның мінезқұлқын әртүрлі бағытта талдайды. Микро және макро - социологиялық
теорияларды жеке өзара әрекеттестікке қолдануға болады.
Айырмашылықтарды қарастырғанда, басты айырмашылық - микро
әлеуметтану адамның өзара әрекеттесуімен айналысады, ал макро социология
кең әлеуметтік жүйелер мен құрылымдарға назар аударады.
Сонымен қатар, микро әлеуметтану зерттеуде символдық интерпретация әдісін
қолданады, ал контрастты макро әлеуметтану өз қорытындыларында
статистикалық және эмпирикалық талдауды қолданады.
Микро - социологиялық нәтижелерді кең ұғымдарға қолдануға
болмайды, бірақ макро-социологиялық теорияларды жеке деңгейге де
қолдануға болады.
Макро - әлеуметтану соғыс, гендерлік қатынастар, құқық және
бюрократия сияқты кең тақырыптарға көбірек көңіл бөледі, ал микро
әлеуметтану негізінен отбасы, әлеуметтік мәртебе және жеке қарым-қатынас
сияқты тақырыптарға қызығушылық танытады.
Алайда, микро және макро - әлеуметтану адамның мінез-құлқы мен қоғамды
түсіну мен талдауда өте маңызды.
ХХ ғасыр басталысымен қоғамдық даму қажеттігі социология ілімінің
алдына күрделі жаңа міндеттер қойды. Олардың бірі социологиялық теорияны
одан әрі дамыту болып табылады. Екіншісі - нақтылы зерттеулер жүргізу және
неғұрлым жоғары деңгейдегі материалдар алу болды. Социология өзінің
дамуында жаңа кезеңге енді.
17

Батыс социологияның дамуындағы жаңа кезең біріншіден: эмпирикалық
(тәжірибелік) социологияның қалыптасуымен және дамуымен, екіншіден: жаңа
бағыттар мен теориялардың жарыққа шығуымен, үшіншіден: теориялық және
тәжірибелік социологияны біріктіруге байланысты болды.
Социолог - ғалымдардың әр топтары өздерінің ғылыми бағыт - бағдарына
қарай, идеялық мақсат, мұраттарына қарай әртүрлі теорияларды басшылыққа
алып отырды. Сол теорияларға негіз болған басты шарттар мен принциптердің
жиынтығын парадигмалар деп атайды. ХХ ғасырдағы барлық социологиялық
бағыттарды, парадигмаларды үшке бөлуге болады:
- функционалдық (қызметтік);
- қақтығыс (конфликтология);
- символикалық интеракционизм.
2.2 Құрылымдық - функционалдық парадигма. Оның өкілдері: Т.
Парсонс, Р. Мертон, т.б. Олар қоғамды бір - біріне өзара тәуелді құрылымы бар
және қоғамдық бүтінді құрайтын тұтас жүйе ретінде қарастырады. Олардың
пікірінше, қоғамдық құрылымдағы мемлекет, жанұя, дін сияқты кейбір
институттар дербес құрылым бола алмайды, керісінше әлеуметтік жүйенің
белгілі бір құрамдас бөлігі ғана болып есептеліп, олар қоғам қасиетіне белгілі
бір шартты жағдай қажет деп көрсетеді. Ол - сол институттардың қызметтік
жағдайы болып табылады. Бұл теорияның өкілдері негізінен қоғамды құрайтын
әрбір институттың қызметіне талдау жасай отырып, олардың әлеуметтік
жүйедегі тұтастықтың, гармонияның сақталуына қосатын үлесі қандай
екендігін анықтап көрсетуге мақсат етеді.
Толкотт Парсонс құрылымдық функционализмнің басты ойшылы болса,
оның шәкірті Роберт Мертон әлеуметтанудағы құрылымдық функционализм
туралы өзінің маңызды мәлімдемесін жасады. Мертон құрылымдық
функционализмнің кейбір барынша экстремалды және қисынсыз аспектілерін
сынға алды. Алайда оның жаңа тұжырымдамалық идеясының құрылымдық
функционализмнің қалыптасуына тигізген ықпалы зор болды. Мертон мен
Парсонс өзара құрылымдық функционализммен байланысты болғанымен,
олардың арасында маңызды айырмашылық та бар. Біріншіден, Парсонс бәрін
тұтас қамтитын жалпылама теория жасау туралы айтып жүргенде, Мертон орта
дәрежелі теорияларға көбірек маңыз берді. Екіншіден, Мертон марксистік
теорияларға, Парсонспен салыстырғанда, сабырмен қарады. Шын мәнінде,
Мертонды және оның бірқатар шәкірттерін құрылымдық функционализмді
алға итеріп отыратын саяси бағыттың сол қанатына жатқызуға болады.
Мертон функционалдық талдаудың жүйелеген үш негізгі постулатын
сынға алды. Біріншісі – қоғамдық функционалдық бірлік туралы постулат.
Дәлелдеуді қажет етпейтін бұл негізгі пікір бойынша, барлық стандартталған
әлеуметтік және мәдени сенімдер мен тәжірибелер тұтасымен қоғам үшін де,
сонымен қатар қоғамдағы адамдар үшін де функционалды деп есептеледі.
Демек, бұл көзқарас әлеуметтік жүйенің түрлі бөліктерінің жоғары деңгейдегі
интеграциясын көрсету қажеттігін негіздейді. Алайда Мертон бұл көзқарастың
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шағын жабайы қоғамдар үшін әділетті болғанымен, мұндай түсінікті күрделі
және ірі қоғамдарға таратуға болмайтынын айтады.
Әмбебап функционализм – ол теріске шығарған екінші постулат, яғни
барлық стандартталған әлеуметтік және мәдени формалар мен құрылымдар
жағымды функция деп тұжырымдалған. Мертон бұл айтылған жағдайдың
шынайы өмірдегі біздің көргенімізбен сәйкес емес екеніне сендіреді. Әрине,
әрбір құрылым: әдет-ғұрып, идея, сенім, т.б. жағымды функция бола бермейді.
Мысалы, ашу кернеген национализмнің ядролық қару күшейген әлемде
аса жайсыз екені айтпаса да түсінікті.
Үшінші постулат – өзгеруді теріске шығару постулаты. Мұндағы негізгі
дәлел қоғамның барлық стандартталған аспектілері тек қана жағымды сипатқа
ие емес, сонымен қатар жұмыс істейтін бүтіннің ажырамас бөлшегі. Бұл
постулат барлық құрылымдар мен функциялардың қоғамға қажеттілігі туралы
ойға жетелейді. «Қоғамдағы қазіргі нақты құрылымдар мен функциялардан
өзгесі дұрыс жұмыс істей алмайтын еді» деген тұжырымға саяды. Мертонның
кейіннен Парсонсқа айтқан сынының түйіні – қоғамда түрлі құрылымдық және
функционалдық баламалардың болатынын мойындау қажеттігін меңзейді.
Мертон өз тұжырымын дәлелдеу барысында барлық функционалдық
постулаттардың құр абстрактілік теориялық сызбаларға негізделіп,
эмпирикалық тұрғыда дәлелденбегенін көрсетуге тырысты. Әлеуметтанушы
әрбір мәселені жоқ дегенде эмпирикалық тұрғыдан зерттеуі қажет. Мертонның
көзқарасы бойынша, функционалдық талдау үшін ең маңыздысы теориялық
тұжырымдар емес, эмпирикалық сынақтамалар болды. Осының барлығы, ақыр
соңында, оның теория мен тәжірибе интеграциясын басшылыққа ала отырып,
функционалдық талдаудың «парадигмасын» жасауына әсер етті.
Ең басынан бастап Мертон құрылымдық функционализмнің топтарға,
ұйымдарға, қоғамдар мен мәдениеттерге басты назар аударғанын түсіндіруге
тырысты. Әрбір нысана құрылымдық-функционалдық тұрғыдан талдануы
қажет, «стандартталған орынды білдіруі тиіс (яғни өрнектелген және
қайталанып отыратын)».
Ол мынадай мәселелерді қарастырды: әлеуметтік рөлдер, институттық
құрылымдар, әлеуметтік процестер, мәдени модельдер, эмпирикалық мәдениет,
әлеуметтік нормалар, топтарды ұйымдастыру, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік
бақылау құрылғысы, т.б.
Ертеректегі құрылымдық функционалистер әдетте бір әлеуметтік
құрылымның немесе мекеменің басқаларға қатысты функцияларына толық мән
берді. Алайда, Мертонның көзқарасы бойынша, ертеректегі аналитиктер
индивидтердің субъективті мотивтерін құрылымдар мен институттардың
функцияларымен араластыруға құмар. Құрылымдық функционализмнің
назарында жеке мотивтер емес, әлеуметтік функциялар болуы тиіс.
Функциялар - Мертонның көзқарасы бойынша «Жүйенің бейімделуіне
және түзелуіне алып келетін бақыланатын салдарлар». Алайда бейімделу мен
түзелу барлық уақытта жағымды салдар болғандықтан, оларға қатысты
идеологиялық тұрғыдан алдын ала қалыптасқан ағат пікірлер бар. Маңыздысы,
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бір қоғамдық деректің басқа әлеуметтік дерекке негативті салдары болуы
мүмкін.
Ертедегі құрылымдық функционализмдегі бұл елеулі кемшілікті жою
үшін Мертон дисфункция идеясын дамытты.
Құрылымдар мен мекемелер әлеуметтік жүйенің басқа бөліктерін
қолдауға мүмкіндік беретін сияқты, сонымен қатар бір уақытта оларды
жағымсыз салдарға да алып келуі мүмкін.
Мысалы, Құрама Штаттардың оңтүстігінде құлдықтың болуы,
оңтүстіктің ақ түсті нәсілдері үшін сөзсіз, тиімді болды, арзан жұмыс күшінің
қалыптасуына, мақталық экономика мен әлеуметтік мәртебелерді қолдауға
ықпал етті. Бұл жағдайдың дисфункциялық жақтары оңтүстіктегілерді
аграрлық экономикаға шектен тыс бағынуға және индустрияландыруға дайын
болмауға алып келді. Солтүстік пен оңтүстік арасындағы ұзаққа созылған
индустриялау бойынша сәйкессіздікті, оңтүстіктегі құлдық институтының
дисфункциялылығын ішінара болса да байқауға болады.
Мертон сонымен қатар функциясыздық идеясын қозғап, оны
қарастырылып отырған жүйеге қатысы жоқ салдар ретінде анықтады. Мұнда
бұған дейінгі тарихи уақыттардың «қалдықтары» саналатын әлеуметтік түрлер
де болуы мүмкін. Өткен уақыттарда олар жағымды және жағымсыз салдар
тудырғанымен, қазіргі қоғамдарға маңызды әсерін тигізбейді. Сондай
мысалдардың бірі – бұл христиандық сенімдегі әйелдер қозғалысы, алайда
олардың кейбіреулері бұл көзқараспен келіспеуі де ықтимал.
Жағымды функциялар дисфункциялардан үстемірек пе, әлде керісінше
ме деген сұраққа жауап беру үшін Мертон таза теңгерімділік тұжырымдамасын
жасады. Алайда біз жағымды функцияға да, дисфункцияға да ешқашан жай
ғана үстемдік бере алмаймыз, өйткені бұл мәселе өте күрделі және субъективті
пікірлерге негізделген, сондықтан да аражігі айқындалып тез шешіле
салмайды. Мертон тұжырымдамасының пайдалылығы – ол әлеуметтанушыны
салыстырмалы түрдегі маңыздылық деген не деген сұраққа бағыттайды.
Құлдық туралы мәселеге қайтадан келетін болсақ, онда оңтүстіктегі құлдық
теңгермелі функционалды болды ма, әлде дисфункционалды болды ма деген
сұрақ туындайды. Соған қарамастан, бұл сұрақ өте кең және бірқатар
мәселелердің бетін көлеңкелейді (мысалы, құлдық ақ түсті құлиеленушілер
үшін функционалды болды).
Осындай мәселелерді шешу үшін Мертон функционалдық талдау
дәрежелері болуы қажеттігін айтты. Функционалистер әдетте тұтасымен
қоғамды талдаумен шектелген болса, онда Мертон ұйымдар мен мекемелерге
және топтарға талдау жүргізу қажеттігін түсіндірді. Оңтүстіктегі құлдықтың
функциясы туралы сұраққа қайта орала отырып, талдаудың бірқатар
деңгейлерін ажыратып, қара түстілер отбасылары үшін, ақ түстілер үшін, қара
саяси ұйымдар үшін, ақ саяси ұйымдар үшін, т.б. құлдықтың функциясы мен
дисфункциясы туралы сұрау қажет. Таза теңгермелік көзқарас бойынша,
құлдық ықтимал түрде белгілі бір әлеуметтік бөлімшелер үшін анағұрлым
функционалды болса, онда басқа әлеуметтік бөлімшелер үшін сәтсіз болуы
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мүмкін. Мәселені мұндай нақты деңгейде шешу, тұтас алғанда, оңтүстіктегі
құлдықтың функционалдығын талдауға көмектеседі.
Сондай-ақ Мертон айқын және латентті (жасырын) функциялар туралы
тұжырымдаманы ұсынды. Бұл екі ұғым да функционалдық талдаудың маңызды
толықтырушылары. Қарапайым сөзбен айтқанда, айқын функциялар деген
анықталып, белгіленіп қойған функциялар болса, онда латентті функциялар
белгісіз, айқындалмаған. Мысалы, құлдықтың айқын функциясы оңтүстіктің
экономикалық дәрежесін көтеру болса, латентті функция – оңтүстіктің байлары
мен ақ түстілері, сонымен қатар кедейлерінің де әлеуметтік мәртебесін көтеруге
қызмет ететін андеркластың кең түрлерін қамтамасыз ету. Бұл идея Мертонның
күтпеген салдарлар тұжырымдамасымен байланысты. Іс-әрекет болжанған
және болжанбаған салдардан тұрады. Алайда болжанған салдар барлығына
таныс болса, онда күтілмеген салдарды анықтау үшін әлеуметтану тұрғысынан
талдау жасау қажет. Шын мәнінде, бұл – кейбіреулер үшін әлеуметтанудың өз
мәні. Питер Бергер мұны «әшкерелеу» деп атап, мәлім болған ниеттердің
шегінен тыс тиімділігіне қарады.
Мертон күтілмеген салдарлар мен латентті функциялардың бірдей
еместігін айтады. Латентті функция алдын ала күтілмеген салдарлардың бір
түрі және белгіленген жүйе үшін функционалды.
Бірақ күтілмеген салдарлардың басқа екі типі бар: «белгіленген жүйе
үшін дисфункционалды және олар латентті функцияларды қамтиды» және
«жүйеге қатысы жоқ, функционалдық салдарларға да, функционалдық емес
салдарларға да қатысы жоқ».
Мертон функционалдық теорияны әрі қарай түсіндіру мақсатында
құрылымның тұтас жүйе үшін дисфункционалды болуы мүмкін екенін, бірақ
оның өмір сүре беретінін көрсетті. Мысалы, бұл – қара түсті нәсілдерді,
әйелдерді және саны жағынан аз топтарды кемсітушілік Америка қоғамы үшін
дисфункционалды, алайда ол өмір сүре береді, өйткені ол әлеуметтік жүйенің
бөлігі үшін қалыптасады; мысалы, әйелдерге қатысты кемсітушілік тұтасымен
алғанда ер адамдар үшін функционалды. Алайда кемсітушіліктің бұл түрлері
дисфункцияның қандай да бір түрінен кенде емес, тіпті оны өздеріне қатысты
функционалды болатын топтар үшін де айта аламыз. Ер кісілер әйелдерге
қатысты кемсітушіліктерден қиналады; бұл ақ түстілердің қара түстілерге
қатысты кемсітушілік мінез-құлықтарынан өздерінің қиналғанына ұқсас. Бұл
кемсітушіліктің түрлері кемсітіп отырғандарға да жағымсыз әсер етіп,
адамдардың көп бөлігін өнімсіз кәсіптің кіріптарлығында ұстап, әлеуметтік
жанжалдардың ықтималдығын күшейтеді.
Мертон құрылымдардың барлығын бірдей әлеуметтік жүйенің жұмысы
үшін ауыстыруға келмейтінін тұжырымдады. Әлеуметтік жүйенің кейбір
жақтарын жойып немесе шеттетіп тастауға болады. Бұл функционалдық
теорияның тағы да бір консервативті қате түсініктерін жеңуге көмектеседі.
Қандай да бір құрылымдардың болуы ысырапшылдық екенін мойындай
отырып, функционализм маңызды әлеуметтік өзгерістерге жол ашады.
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Мысалы, біздің қоғам саны жағынан аз әртүрлі топтарға қатысты
кемсітушілікті жою арқылы (тіпті жақсы болып кетер еді) өмір сүре береді.
Мертонның түсініктемелері құрылымдық-функционалистік талдау
жүргізгісі келетін әлеуметтанушылар үшін өте пайдалы.
Қақтығыс парадигмасы - бұл бағыттың өкілдері әртүрлі топтардың
мүдделерінің әртүрлі болуына байланысты қақтығыстың болатындығын
көрсетіп, ал ол өз тарапынан қоғамдағы әлеуметтік - саяси тұрақсыздық
тудырып отыратындығын анықтау мақсаты қойылады. Қазіргі кезде қақтығыс
теориясы қосымша нақтылауды иеленді. Қақтығыстану мәселенамасы шамалы
нақты сипаттаманы иеленді.
Қақтығысты зерттеуде теориялық аспектіні өңдеуде американдық
социолог Толкатт Парсонспен жүйеленген ұйымның құрылымдық –
функционалды үлгі маңызды орын алды. Ол қоғамды адамдар арасындағы
қарым-қатынас жүйесінде қарастырды, оны байланыстырушы буын қалып пен
құндылық деп есептеледі. Парсонс келесі жағдайларды зерттейді:
а) кез келген әлеуметттік жүйе беріктік, тұрақтылық және жақсы
интегралданған құрылымды ұсынады;
б) бұл жүйенің әр элементінің белгілі қызметі бар, соның әсері оның
тұрақтылығына үлес қосады;
в) әлеуметттік құрылымдары функциялау одақ мүшесінің құнды
келісіміне негізделеді, олар қасиетті тұрақтылық пен интеграцияны қамтамасыз
етеді.
Парсонстың пайымдауынша, әлеуметтік әрекеттің нормативті
компоненттері төрт деңгейде айналады: организм, тұлға, әлеуметтік жүйе,
мәдениет. Қақтығыстың мүмкіншілігі әлеуметтендіру процесінің өзінде жатыр,
нәтижесінде адам тек әлеуметтік жүйе функционалдық әдісіне ғана қатысты
емес және сәйкес мәдениетінің құндылықтары мен қарым – қатынастағы
организмнің ішкі физиологиялық қасиеттері мен адамның қасиеттіліктерінің
әлеуметтендіру нәтижесінде сәйкестікке, белгілі кернеуге өсуі мүмкін.
Парсонс әлеуметтік жүйені белгілі типтегі ұйым есебінде түсінеді, ол
төрт функционалды тараптарды ұсынады: сыртқы объектілерге бейімдеу
мақсатқа жету, жүйені интеграциялау, нормативті - құндылық үлесіндегі
құрылымдық формаларды өндіру. Және де, бейімдеу экономикалық қарым қатанаста мақсатқа жету – саяси жағдайды, интеграция - құқықтық нормалар
мен салт - дәстүрлерді, құрылымдарды өндіру әлеуметтік институттар,
сенушілік және ізгілікті қамтамасыз етеді деп есептеді.Парсонс жүйедегі
элементтер арасындағы қақтығыссыз «үндісті» қарым - қатынасты жақтаған.
Оған қақтығыс әлеуметтік анология, өздігінше дерт, оны жеңу керек деп
санаған.
Қақтығыстанудың дамуын зерттеуге әйгілі Чикактық мектептің
әлеуметтенушілары белгілі әсер етті.Олар қақтығысқа қарсы болудың өзара
байланысты төрт типті әлеуметтік өзара әрекет көрсетті – жарыс, қақтығыс,
бейімдеу және ассимиляция олардың паймдауынша, қақтығыс жарыстан басқа
типтегі өзара қарым – қатнынас өтеді. Яғни, әлеуметтік өзгерістерде маңызды
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кез болып табылады. Осыдан басқарушыларға маңызды кез болып табылады.
Осыдан басқарушыларға маңызды тәжирибелік мақсатшыларды формалау
шықты; ынтымақтастықта қақтығысты тасымалдауды бейімдендіру,
әлеуметтік топтар арасындағы үйлесімді қарым – қатнынасты ынталандыру
қақтығыстық жағдайларды шешу бойынша нақты әдістік бағдарламаларды
орындау.
Ғылымдардың назарын аудартқан жайт, типті тиімсіз қызмет етіп және
басқарылатын ұйымдардың өзінде қақтығыстуындап жатады. Бұл жағдай
әлеуметтік жүйенің қандай да бір үлгісі тұрақты консенсусты (келісімділік)
қабілеттілік екендігіне күмән туғызды. Сонымен қатар, әлеументттік
кереғарлық сипатының зағңзылығы мен табиғи құтылмастықтың ескеру
қажеттілігі қалыптасты. Нәтижесінде 50 жылдардың басында АҚШ – та,
Германияда, Францияда және бірқатар Батыс елдерінде қақтығыс заманауи
тұжырымы қалаптасып және жүйеленді.
Алғаш таралғаны американдық Льюиса Козердің позитивті
функционалды қақтығыс консепциясы десек болады. Бұл консепцияның
маңызы, қақтығыс, қоғамға өгейлік анамальды құбылыс емес; Олар – өнім,
элеуметтік жүйенің ішкі жағдайыының элементі, онда жайттар жеке тұлғалар
мен элеуметтік топтар арасындағы қалапты жағдайлар.
Козер қақтығысты «бағалық пен құндылық үшін күрес» деп түсінуді
ұсынады, белгілі әлеуметтік топтар мен жеке тұлғалар арасында қызығушылық,
көзқарас, сезім – сәйкестіктері бойынша өзара бар және болуы қажет әлеуметтік
кернеулік есебінде қарастырды. Оның көзқарасы бойынша қақтығыс маңызды
қызмет атқарыды, ол кей – кейде әлеуметттік топтар мен жеке адамдар
арасындағы кикілжің мен даудамайды шешеді.
Кез келген қақтығыстың тайталаста позитивті потенциол жатыр. Ол,
қақтығыс жеке тұлғаның әлеуметтенуі және әлеуметтік топтардың пайда
болуына көмектесуіне байланысты. Құрлымдық – функционалдық талдауға
сыни қатынасты білдірген Батыс Еуропалық ғалымдар. Оның ішінде қоғамдағы
қақтығыс модель консепциясын ұсынған неміс әлеуметтенушісі Ральф
Дарендорфтың орны ерекше.
Дарендорф қоғам кез келген сәтте өзгеруі ықтимал, кез келген көзқараста
кереғарлықпен қақтығыс бар дейді. Әлеуметтік жүйенің кез келген элементі
өзгеріспен дезорганизациялауды көп не аз дәрежеде шақырады. Әр қоғамға
басқарушылыққа негізделген, біреулер басқарады, ал біреулер басқарылады.
Қақтығыстек адамдарды бөлген әлеуметтік теңсіздік, құбырларға біріңғай
болуға рұқсат болмайды, осымен қатар басшылық үшін, абырой мен пристиж
үшін күрес, кәсіпорынмен ұжымдағы тең емес жағдайлардан бірі басқару
құқығымен, бірі бағынып және алдыңғылармен берілген бұйрықты орындауға
міндеттелген жағдайда пайда болады.
Дарендорфтың пайымдауынша қақтығыс қоғамдық өмірден бөліне
алмайды, олар иеархиялық келісілген жүйенің нәтижесі. Алайда, адамдар
қақтығысты реттеуге мүмкіншілік бар, ол үшін ең құрығанда 3 жағдай
маңызды: біріншіден, қақтығысуға келгендірдің айырмымен құндықтарын;
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Екіншіден, екі жақты ұйымдастыру деңгейін көтеру, ұйыдастыру деңгейі
жоғарлаған сайын келісімге келуге және сенімділікті орындау жеңілдейді.
Үшіншіден, белгілі заңдылықтардың келісімі қақтығысуға қатысушы екі
жақтың қарым – қатынасын сақтауды қамтамасыщ етді. Қақтығыс туралы
ерекше көзқарасты белгілі француз социоглог Ален Турен ұсынады. Оның 80
жылдары жазылған «Возврещение человека действующего» атты еңбегі 1998
жылы орысша аудармасы шықты. Бұл еңбектің қызықтығы автор классикалық
әлеуметтенуды қатты сынай отырып, функционалдық және эволюциалық
құрылымды қарастырып, постиндустриалдық қоғамға өту кезеңінде басқа
нәрсеге, яғни әлеуметтік әрекетке, әрекет етуші тұлға ретінде субъектіні
активизияциялау, қоғамдық қозғалыстар мен қақтығыстар арқылы қоғамды
өздігінен реттеуге көмектесу секілді әрекеттерге бағытталу керек.
Туреннің пайымдауынша, өзгеру механизмі – ортақ мәдени ағымдар мен
оларды басқару үшін әрекет етуші тұлғалар мен қоғам субъектілер арасындағы
қақтығыс салдарынан болады. Қоғамдық ұйымдар мәдени үлгілерді қадағалау
бойынша қоғамдық күштер арасындағы қақтығыстың қарым – қатынас
нәтижесі ретінде түсінілу қажет. Осыған сәйкес қоғам, ұжым өзінің қоршаған
ортамен қарым – қатынасын нормативті үлгімен ұйымдастырады. Қақтығыс
мәдени және әлеуметтік ұйым деңгейінде белгіленген қағида бойынша өмір
сүреді. Мұйндай тәртіп бар жерде оны даулауда бар қоғамдық емес жағдайлар
адамдардың ойы мен іс – әрекетін басқарады, ол өзі мәдени инновациялар мен
қоғам қақтығыстардың нәтижесі болып табылады.
2.3 Символикалық интеракционизм бағыты. Бұл концепцияның өкілдері
әлеуметтік әрекетке көңіл бөлу еді, яғни бұлар кіші шеңберіндегі (әлеуметтік
өзгерістер) интеракциялық жағдайларға баса назар аударады. Адамның
қалыптасқан ортасындағы құрылымдық қатынастың көрінісін береді, сол
ортадағы символдарды қабылдаудан тұрады, әрі индивидтің сол ортадағы
ролінен құралады деп көрсетеді. Адамдар өзінің адамдық қасиетіне тек өздері
өзара символдар арқылы қарым - қатынас жасаған жағдайда ғана ие бола алады
деген пікірді жақтайды. Символдың ең негізгісі тіл деп көрсетіледі. Символ
адамдардың әлеуметтік ортадағы қарым-қатынас құралын қамтамасыз етеді.
Дж. Мидтің пікірінше, символсыз адам арасындағы қатынас жоқ, адамзат
қоғамының болуы да мүмкін емес. Сонымен, бұл бағыттың мәні - әлеуметтік
өзара қимыл - әрекеттердің символдық жақтарына талдау жасау.
Символдық интеракционизм теориясы әлеуметтенуді талдауда екі негізгі
ұғымға ден қояды, олар – «Мен» тұжырымдамасы мен рөлді қабылдау.
Чарльз Хортон Коули символдық интеракционизмді өзін-өзі бағалауды
дамыту тұрғысынан сипаттайды. Өзін-өзі бағалау – әрбір адамның өзін-өзі жеке
тұлға ретінде тануы және қоғамдағы алатын орнына байланысты кім екендігін
топшылауы. Коули бізді басқалар қалай деп қабылдаса біз де өзімізге солай
қарауды үйреніп, өзімізді бағалауымызды дамытуды ұсынды. Ол мұны «мен»
тұжырымдамасы деп атады. Коулидың көрсетуінше, «мен» тұжырымдамасын
қалыптастыру үш қадамнан тұрады:
- сізді өзгелердің қалай қабылдайтынын елестетіңіз;
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- тұлғаңызға қарап, басқалардың сіз туралы қандай ой түйетіні
елестетіңіз;
- сіз бұл пайымдауларды саралап, қабылдайсыз не қабылдамайсыз.
Символдық интеракционизм теориясы субьективті пайымдауды «мен»
тұжырымдамасының өте маңызды факторы ретінде қарастырады. В.И.
Томастың классикалық тұжырымдамасында символдық интеракционизмнің
осы алғышарты анық көрінеді: «Адамдар жағдайды нақты деп анықтаса оның
салдары да нақты болады». Адамдардың басқалармен өзара әрекетке түсуі
өзгелердің пікірі туралы субьективті пайымдауларына негізделген. Осылайша,
басқалардың ой-пікірлерін дәл көрсете ме, жоқ па – субьективті пайымдаудан
нақты нәтиже шығады.
Символдық интеракционизм теориясының өткен ғасырдағы ең ықпалды
зерттеушісі Джордж Герберт Мид болды. Мид өзім деген ұғым «мен» және
«мені» деп аталатын екі компоненттен тұрады деп есептеді. Мид мен сөзі
«өзім» ұғымның өздігінен болатын бөлігін, жасампаз бөлігін білдіреді, ал мені
сөзі өзгелердің пайымдауын растайтын өзгелік бөлікті білдіреді деп
сипаттайды.
Мид қоғамда әрекет етуді және «менің» қалауы мен «мені» деген
қоғамдық сананы таразылап теңгеруді рөлді қабылдау арқылы үйренеміз деп
сенді. Рөлді қабылдау дегеніміз – әлемді түсінуде өзгелердің маңыздылығын
және біртіндеп өзге пікірлерді қабылдауды үйрену процесі.
Мидтің айтуынша, рөлді қабылдау бала кезде, отбасының құқықтары мен
міндеттерін білу керек болғанда басталады. Баласы ретінде бізден не күтетінін
түсіну үшін әке мен ананың көзқарасын білуіміз керек. Біз өзімізді атаанамыздың көзқарасы арқылы көруді және солардың пікірі бойынша мінезқұлқымызды бағалауды үйренуіміз тиіс. Олардың ой-пікірлері мен өзіміздің
қалауымызды білген кезде өз міндеттерімізді түсіне аламыз.
Мид балалар қоғамда қалай әрекет ету керектігін ойын арқылы
дамытатынын айтады. Бұл дегеніміз - балалардың ойыны көбінесе олар үшін
маңызды адамдардың мінез-құлқына негізделеді деген сөз.
Сөйтіп, олар өздерінің мінез-құлқын тек өзі үшін маңызды тұлғалардың
көзқарастары арқылы ғана емес, сонымен қатар Мидше айтқанда, «жалпы
басқалардың», яғни қарым-қатынас жасайтын, барлық басқа адамдардың
пікірлері арқылы бағалауды үйренеді. Жалпы, басқалардың пікірін түсіну
мәдениет нормалары мен құндылықтарын білумен тең.
Әрбір адам өзінше дараланғанмен оған ықпал ететін маңызды тұлғалар
болады, олар әртүрлі мәдениет пен субмәдениеттерде өседі, әркімнің білім алу
және ақша сияқты әлеуметтік ресурстарға қол жеткізу деңгейі әртүрлі болады.
Сондықтан адамдар қоғамның ережелеріне бағынуға бейімделеді немесе басқа
жолды таңдай алады.
Әлеуметтік рөлдерді қоғамдағы сан алуан түріне қарай қандай да бір
тиімді зерделеу олардың кем дегенде жалпы жіктелуін талап етеді. Мұндай
әрекетті Т. Парсонс жасап көрген. Ол негізгі бес өлшемді бөліп көрсеткен,
олардың көмегімен кез келген рөлді сипаттауға болады.
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1. Эмоциональдік деңгейі. Барынша әділ мінез-құлық күтілетін рөлдер
болады, мысалы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің рөлдері. Сонымен
қатар, егер де әйелі өзін-өзі эмоциональді сабырлы ұстаса, онда күйеуі оған
онша дұрыс қарай қоймауы мүмкін.
2. Алу тәсілі. Рөл дегеніміз белгілі бір мәртебе иесінен күтілетін мінезқұлық екенін ескере отырып, біз мәртебе сипатының рөлдің сипатына да
ықпалын тигізетіндігін күтуге құқылымыз. Іс жүзінде кейбір рөлдердің
бейнелері олардың мәртебелеріне қосып жазылған сипатымен негізделеді;
басқа рөлдер ие болатын мәртебесімен қоса алынады (әрине, қандай да бір
рөлдерді дұрыс атқару үшін оларды иеленушілердің «оқып-жаттығуына» тура
келеді).
3. Көлем. Рөлдердің кейбіреулері өзара қарым-қатынастың белгілі бір
қырларымен едәуір қатаң шектелген. Мысалы, егер де жоғары оқу орынының
оқытушысы емтиханда студент білімінің деңгейін бағалауда студенттің өткен
материалды қалай меңгергеніне қызығушылық танытып қана қоймай, оның
діндарлық дәрежесін немесе саяси сенімін назарға алатын болса, онда бұл оның
рөл шеңберінен шыққандығын, демек оны дұрыс орындамайтындығын
білдіреді. Сонымен қатар, мысалы, әке рөлі мен бала рөлі арасындағы
арақатынас шеңбері неғұрлым кең, өйткені әкесін бала өмірінің әр алуан
жақтары алаңдатуға тиіс.
4. Ресмилендіру деңгейі. Көптеген рөлдердің атқарылуы ресмиленген,
яғни оның өзіндік сипаты бар. Іс жүзінде формальді ұйымдардың көпшілігінде
- әсіресе бюрократиялық, әскери және жартылай әскери ұйымдарда рөлдердің
барлығы осындай. Бұл жерде мінез-құлық ережелері нақты шектелген, ал
импровизация диапозоны онша үлкен емес (ұйымдар теориясы көрсеткеніндей
толық алынып тасталмаған). Басқа бір шеті - әкенің немесе достың рөлі сияқты
әлсіз шектелген рөлдер, мұнда жеке басқа тән сәттерді енгізетін диапазон
ауқымы неғұрлым кең.
5. Уәждеу. Түрлі рөлдерді атқару әртүрлі уәждермен негізделген. Біз
бизнесменнен өзінің ақшасын, уақыты мен қажыр-қайратын өз
қауымдастығының гүлденуі немесе өзі жалдаған қызметкерлерінің баюы үшін
жұмсауын күте қоймасымыз анық; оның негізгі мақсаты - барынша көп пайда
табу. Саясаткер жеке билігінің ауқымын ұлғайтуды басшылыққа алады.
Әлеуметтік қамсыздандыру қызметкерлері болса клиенттерінің әл-ауқатын
жақсартуды мақсат етеді. Бұл уәждердің барлығы, әрине, кей жерде өз
бағыттылығы бойынша ішінара үйлесім тауып жатса, кей жерде бір-біріне
қайшы келіп, күрделі әлеуметтік қарым-қатынастармен астарласып жатады.
Рөлдерді жіктеудің барлық белгілерінің ішінде уәждеу белгісі тікелей есепке
алу мен талдауға оңай көне қоймайды.
Бақылау сұрақтары:
1. Толкотт Парсонстың құрылымдық функционализмі.
2. Роберт Мертонның құрылымдық функционализмі.
3. Символикалық интеракционизм: негізгі принциптер.
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4. Джордж Герберт Мидтің идеялары.
3 дәріс. Әлеуметтік зерттеулердің әдістемелері мен техникасы
Дәрістің негізгі мақсаты - әлеуметтік шындықты қарастырудың әдістерін
айқындай отырып, алынған ақпаратты өңдеу мен талдауды баяндау.
Негізгі сұрақтар:
3.1 Әлеуметтік зерттеудің негізгі түрлері.
3.2 Зерттеу бағдарламасының ілімдік дайындығы.
3.3 Әлеуметтік мәліметтер жинаудың және өңдеу әдіс-тәсілдері.
3.1 Әлеуметтану ғылымы қоғам өмірінің заңдылықтарын және түрлі
әлеуметтік құбылыстар мен процестерді зерттеуде эмпирикалық жағынан
тексеруге, дәлелдеуге болатын фактілерді жинап, оны талдап, соның негізінде
ғылыми қорытындылар жасауға сүйенеді.
Оның зерттеулерінің төменгідей түрлері бар.
Пилотаждық зерттеу, кейде оны жағдайды барлау мақсатындағы зерттеу.
Яғни, зерттелетін проблемаға байланысты жедел түрде ақпарат алу. Мұнда
сауалнама әдісі қоладанылып. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, болжау
мәселесінің қойылуы анықталды. Сондай - ақ, пилотаждық зерттеуде
анкетаның сапасын тексеру де жүргізіледі. Зерттеудің қорытындысы бойынша
пилотаждық есеп жазылып, соның негізінде зерттеу бағдарламасы мен
құралдарын жетілдіруге мүмкіндік туады.
Сипаттамалық немесе
дискриптивтік зерттеу. Бұның көмегімен
қарастырылып отырған құбылыс жөнінде тұтас мәлімет беретін эмпирикалық
ақпарат алу көзделеді. Зерттеудің бұл түрін зерттелетін обьектінің құрылымы
күрделі және көлемі үлкен болған жағдайда қолдануға болады. Мысалы, ірі
кәсіпорындардағы еңбек ұжымының құрамы адамдардың жас, жыныс,
мамандық, еңбек өтілімі, білім деңгейі жағынан күрделі болып келеді. Осындай
обьектіде осы зерттеу түрін қолдануға болады.
Сараптамалық зерттеулер құбылыстың немесе процестің белгілерін
сипаттаумен шектелмей оның себептерін ашуға бағытталады. Яғни, зерттеліп
отырған құбылысқа қатысты себеп-салдарлық байланысты анықтау басты
мақсат болып есептеледі. Бұл зерттеу түрінде «неге?» деген сұраққа жауап беру
керек.
3.2 Әлеуметтік зерттеу жүргізу үшін бағдарлама жасалады. Бағдарлама деп ғылыми ізденістің әдістемелік және әдістеме шарттарын қамтитын құжатты
айтады. Бағдарлама әдістемелік, әдістеме және зерттеуді ұйымдастыру
тарауларынан тұрады. Бағдарламаны әзірлеу зерттеу проблемасын анықтаудан
басталады. Әлеуметтік проблема - деп шешім дайындау мақсатында арнайы
талдауды талап ететін жағдайды айтады. Проблеманы дәл анықтау үшін ол
туралы нені біліп, нені білмейтінімізді айқындауымыз керек. Зерттеу
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жұмысына орай жасалынатын келесі адым оның мақсаттарын анықтау. Мақсат
- деп зерттеудің жалпы бағытын, әрекет етудің жобасын және ғылыми нәтижеге
қол жеткізуге талаптануды айтады. Мақсат әлеуметтік зерттеудің қолданбалы
және теориялық салаларын негіздейді. Мақсатқа жету үшін нақтылы не істеу
керектігін дәлірек, айтқанда, зерттеудің міндеттерін белгілеу қажет. Бұдан соң
зерттеудің объектісі мен пәнін анықтау жүзеге асырылады.
Әлеуметтік мәселелерді шешуге болатын мүмкін жағдайлар жөнінде
негізделген тұжырымдар - гипотеза қоюға өзі жол табады.
Ғылыми гипотезаны мақұлдауға немесе одан бас тартуға ұмтылыс ғылыми
зерттеудің негізгі мәні, бағыт-бағдары болып табылады.
Ой жорамал жоқ кезде, зерттеу жақсы жағынан алғанда суреттемелік
болады да, жаман жағынан алғанда ғылыми мағынасыз болады. Контргипотеза:
табыс табу студенттердің оқуына теріс әсер етеді.
Бағдарлама дайын болған соң кімдердің сауалдама жүргізілетіні
анықталуы керек. Ол үшін сұрыптау мәселесі шешіледі. Өйткені зерттеудің
объектісі, көп жағдайда, адамдардың үлкен жиынтығы болады. Ал олар
әлеуметтік - демографиялық белгілеріне қарай жіктелген және үлкен
территорияға орналасқан. Сондықтан олардың бәрімен сауалдама жүргізуді
ұйымдастыру қиындықтарға соқтырады. Сонымен қатар 5000 адамнан немесе
250 адамнан сауалға алынған жауап бірдей ақпарат береді. Мәселе, бұл жерде
5000 адамнан 250 адамды қалай сұрыптап алу жайында болып отыр.
Сұрыптау жұмысын жүргізу жиынтыққа байланысты болады.
Жиынтықтың екі түрі бар: бас жиынтық және іріктелген жиынтық. Бас
жиынтық деп проблемаға қатысты бақылауға алынатын бүкіл бөліктің
жиынтығын айтады.
Әлеуметтік факт жөнінде айта отырып, бақылау әдістерін іске асыра
отырып зерттеуші жұмыс істейтін барлық түсініктерін анық қылу керек. Бұған
логикалық процедура - түсініктерді операционализациялау: осы жалпы
түсініктердің мазмұнын бірге отырып суреттеуге қабілетті қарапайым,
түсіндірмелі және бекітім құрамдарына дейін сатылы мүшелеу. (Бұл ойлаудың
өзінше бір рационалдық тілі).
Маңызды бір мәселелердің бірі - материалды дайындау.
3.3 Материал-әлеуметтік әдістерге ыңғайластырылған әдістемелік
сипаттағы әлеуметтік мәліметтерді жинауға мүмкіндігі бар (анкета, бланк
интервью, әлеуметкарта, бақылау карточкасы және т.б.).
Социологияда ақпарат алудың маңызды құралы, көзі және әдісі,
құжаттары болып есептеледі. Социологияда құжат деп ақпаратты сақтау және
жеткізу үшін адамның арнайы жасаған затын айтады. Құжаттарда жеке
адамның, ұжымның, халықтың үлкен тобының және жалпы қоғамныңқызмет
процестері мен оның нәтижелері жөнінде мағлұматтар жинақталады. Құжатты
талдау әлеуметтік ақпарат алудың бірден-бір ұтымды тәсілі.
Құжаттарды талдау дәстүрлі жолмен және формальді түрде жүреді.
Құжаттарды дәстүрлі жолмен құжаттардың мазмұнынан негізгі идеяларын
бөлініп алынады, авторларының саяси, азаматтық бағыты қадағаланады, кейбір
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«айта алмағандары», бүркеме пікірлері іздеп табылады. Осындай талдау
жасағанда зерттеуші өзіне-өзі сұрақ қойып, айталық, құжаттың құндылығы
неде?, оны дайындаудағы мақсат не?, ондағы фактілердің сенімділігі қандай?
деген сауалдарға жауап беруі керек.
Контент-талдауда зерттеу тексімен жүргізіледі, бірақ мұнда құжаттың
мазмұнын ашатын мәнді белгілері анықталады, сонда ғана ол түсінуге, есептеу
операциясын жүргізуге қолайлы болады және мәтінге кірмей тыс қалған ақиқат
іздестіріледі. Мәтінде көрсетілмеген шындықты мәтінді дайындау кезіндегі
материалдарды іріктеуден іздестіруде шарт. Басқаша айтар болсақ, зерттеуші
үшін мәтінннің мазмұнына енген ой-пікірдің бәріде өте құнды, маңызды болып
саналады.
Контент-талдау әдісімен құжаттың мағынасын ашатын бірліктерді
анықтау қажет. Мәтіндегі ұғымдар, терминдер құнды әлеуметтік ақпарат
береді. Мысалы, 1989-1991 жылдардағы баспасөз беттерінде жиі қолданылған
егемендік, нарық, нарықтық қатынастар, т.б. ұғымдар елдің әлеуметтік – саяси
және экономикалық жағдайының өзгергенін көрсетеді, осыларды ескере
отырып, зерттеуші әлеуметтік талдау жасауы қажет.
Арнайы тақырыпқа арналып жазылған мақала болмаса, онда керекті
тақырыпты мәтіннің мағыналы абзацтарын іздестірген жөн. Тарихи
тұлғалардың, саясаткерлердің, ғалымдардың есімінеде ерекше көңіл бөлген
жөн. Олар баспасөз беттерінде, т.б. жиі кездесетін болса, онда олардың
қоғамдық пікірге ықпалын анықтауға болады. Бұлардан кейін қоғамдық
оқиғалар, фактілерде назардан тыс қалмауы тиіс.
Социологияда кеңінен қолданылатын әдістің бірі сұхбаттасу, ол
ақпаратты алу әдісі. Сұхбаттасуды қойылған сұрақтар нақты, мазмұнды,
мақсатты, тұжырымды болуы шарт. Ол жұмыс, оқу т.б. қызмет орындарында
жүргізіледі. Респондент болып кімдердің қатысуына қарай сұхбат топтық және
жеке адамдық деп бөлінеді. Топтық сұхбат шағын топтарда жүргізіледі де
топтың, жеке адамның ой-пікірі, ұстаған бағыты анықталады. Сұхбаттың
бұқаралық түрі де бар. Оған телефонмен сұхбаттасуды жатқызуға болады.
Телефондық сұхбаттың сұрақтары қысқа және тұжырымы барынша қарапайым
болуы шарт.
Сұрау әдісінің екі түрі бар: олар – сауалнама және сұхбат, сұхбатнама.
Сұхбат стандартталған пішінде жүреді. Шынында бұл да анкета, тек қана
сұхбат береді. Осылай ол сұралатын адамның реакциясына қарай өзі дәл
түсіністікке ие болуы үшін сұрақты анықтайды. Осыған қоса, сұранатын
адамның жауаптарының барлық нюансын ескерілуі қажет. Бұның бәрі
сұхбаттың әлеуметтік ақпараттың дәлдігінің жоғары болу әдісі ретінде әсерлі
болуына жағдай жасайды.
Анкета құрылымы:
1. Кіріспелік бөлім (мұнда сұраудың кім жүргізіп жатқандығы, анкетаны
толтыруға арналған нұсқаулар көрсетіледі).
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а)
Төлқұжат
(респонденттердің
әлеуметтік-демографиялық
сипаттамасына арналған сұрақтар: жынысы, жасы, білімі, мамандығы,
жанұялық жағдайы).
2. Негізгі бөлім:
а) сұрақтардың бөлігі - қарапайым, байланыстық сұрақтар.
Олардың мақсаты - респондентті қызықтыру, мәселеге тарту. Сұрақтар
шешімде қарапайым, ал жауаптар жеңіл болуы керек.
б) негізгі сұрақтар. Олардың мазмұны зерттеулердің мақсаттары және
шарттарымен анықталады. Күрделі сұрақтар, ойлауды, анализді, естің
белсенділігін талап етеді.
3-бөлім - қорытынды сұрақтар.
Анкетаны толтыруға 35+10 минут кетеді, өйткені респонденттің ықыласы
төмендейді.
Практика сұрақ қоюдың бірнеше қарапайым ережелерін жасап
шығарады:
- аса «өткір» сұрақтар қоймау;
- көңілге тиетін сұрақтар қоймау;
- адамдар біле алмайтын сұрақтар қоймау;
- сұрақ нақты, анық, екінші рет айтуды талап етпейтіндей болуы керек;
- сұрақ оны түсінетіндей «әркімге» есептеле отырып шешіле алатын
болуы керек;
- сұрақ сұралатын адамға түсінікті тілде (кәсіби жаргонда) болуы керек;
- сұрақ қандай да бір жауапқа итермелеу керек.
Сұрақтарды жіктеу. Сұрақтар пішіні бойынша жабық, жартылай жабық
және жартылай ашық болуы қажет.
Таңдамалы сұрақтың бір түрі ретінде шкалалық сұрауды айта аламыз.
Мысалы: «Сіз өз клубыңыздың өткен жолғы жұмысын қалай бағалар едіңіз?»
- өте жақсы – 5;
- жақсы – 4;
- орташа – 3;
- нашар – 2;
- өте нашар – 1.
Ашық сұрақтар - респондентке ешқандай жауаптар варианты берілмей,
өз қалауынша жауап бере алатын сұрақтар. Мысалы: «Өз жұмысыңызда сізді
не қызықтырады, тартады?»
Жартылай жабық сұрақтар - ұсынылған жауаптар санында «басқа» немесе
«тағы не» позициялары болады.
Тура сұрақ - бұл респонденттен тура ақпарат алуға мүмкіндігін беретін
сұрақ. Мысалы, «Сіз өз жұмысыңызға көңіліңіз бола ма?»
Жанама сұрақтар - қажетті ақпаратты тура емес, сұрақтар сериясы
көмегімен алуға көмектесетін сұрақтар.
Ақпарат жинаудың әдістерінің ішінде зерттеудің социометрия деп
аталатын әдісін ескеруіміз қажет. Қазіргі замандағы социометриялық әдіс жеке тұлғаны әлеуметтік топтың элементі ретінде зерттеудің әсерлі,
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перспективті, кең тараған әдістерінің бірі болып табылады. Бұл әдіс ұжымында,
аз топтарда аз байланыс топтарының таңдау жағдайларында қалауды бекіту
жолымен қарым-қатынасты зерттеу үшін қолданылады.
Негізгі қызметі: социометриялық әдістің көмегімен топтағы өзара
қатынастар құрылымының суреттемесі, топтың мүшелері арасында
эмоционалдық қатынастар сипатының сандық бағасы (өлшемі) беріліп,
көрсетілген құрылымда орын қойылады.
Ғылыми бақылаудың айрықша және аса күрделі формасын эксперимент
деп атайды. Эксперимент дегеніміз - зерттелінетін құбылысты жасанды түрде
қолдан жасау (тудыру) арқылы бақылауды айтады.
Бақылау микроәлеуметтік зерттеулер жүргізгенде шағын топтарды,
ұжымның әлеуметтік – психологиялық ахуалын, басшылық етудің тәсілдерін
зерттегенде, қақтығыс, шиеленіс жағдайын саралауда жақсы нәтиже беретін
тиімді әдіс болып есептелінеді.
Бақылаушының қолданылатын әдісіне орай бақылауды іштен және
сырттан бақылау депте ажыратады. Бұлардың біріншісінде зерттеуші
әлеуметтік ортаға енеді, соған бейімделеді, сөйтіп, оқиғаны іштен талдайтын
болады, соның негізінде обьектінің сырт көзге түсе бермейтін құпияларын
білуге, ерекше ақпарат алуға мүмкіндік жасалады. Екінші жағдайда зерттеуші
топтың арасына мүше болып енбейді, бақылау топтың сыртынан жүргізіледі.
Сондықтанда бұдан алынған ақпарат ат-үсті, жеңіл-желпі болып шығады.
Іштен және сырттан бақылауды ашық түрде немесе жасырын (бүркеніш) атпен
жүргізугеде болады.
Социометриялық әдіс - кішігірім топтарды, ұжымдарды зерттегенде
қолданылады және оның маңызды тұлғалар арасындағы қатынастар жүйесін
байқау және сипаттау. Осы әдістің негізін қалаушысы- американдық әлеметтік
психолог Дженоб Морено (1892 - 1974). Алғашында бұл әдіс адамдар
арасындағы эмоциялық «тартынушылықтар» мен «қарсы әсерлерді»
анықтаумен ғана шектелген. Қазіргі кезде социометриялық әдістің қолдануы
кеңейтілген. Ол әдіс түрлі мазмұнды тұлғалар арасындағы қатынастарды
зерттегенде қолданылады – формалды және формалды емес, тек қана
эмоциялық емес, сонымен қатар рационалды, іскерлік, рөлдік. Бұл
қатынастардың өз қатысушыларының қабылдауы мен бағалауы арқылы
қолданылады. Социометриялық әдіс жеке алғанда, оқу топтарының
құрылымын зерттегенде кең көлемде қолданылады. Әлеуметтанушылық
зерттеулер әдісі ретінде социометрияның шектігі, біріншіден, бұндай жағдайда
қоғамда объективті түрде өмір сүретін қатынастар көрсетілмейді, тек сол
қатынастардың адамдар санасындағы (осы қатынастардың субъективтілері)
субъективті қалыптасуы көрсетіледі.
Жиналған мәліметтерді тәртіпке келтіру дегеніміз ғылыми қорытынды
жасау. Бақылаулық әлеуметтік зерттеудің қорытынды сайысы мәліметтерді
өңдеу, сараптау, бақылаулар негізіндегі жалпылаулар, шешімдермен
нұсқауларды алуды қарастырады.
Мәліметтерді өңдеу келесі сәттерден тұрады:
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1) ақпаратты сараптау мен кодтау. Бұл қадамның мақсаты - әлеуметтік
зерттеу барысында алынған ақпаратты унификациялау мен формализациялау;
2) айнымалыларды жасау. Анкеталар негізінде жиналған ақпарат зерттеу
барысында
шешілуге
тиіс
сұрақтарға
жауап
береді,
өйткені,
операциянализациялау процесінде сұрақтар индикаторлар формасына ие
болды;
3) статистикалық анализ - әлеуметтік мәліметтерді анализдеу
процесіндегі кілтті қадам. Оның барысында әлеуметтану мамандарына
жалпылаулар
мен
қорытындылар
жасауына
мүмкіндік
беретін
тәуелділіктермен заңдылықтар анықталады. Мәліметтерді өңдеу мен анализдеу
ранжирлеу, шкалалау, корреляция және т.б. әдістерді кеңінен қолданады.
Ранжирлеу - зерттелетін объектілерді тәртіптеу негізінде қатыстық
мәнділігін қалыптастыру процедурасы. Ранг дегеніміз - топтағы бағаланатын
объектіміз, баға үшін маңызды қасиеттерге ие басқа да объектілердің реттік
орнын сипаттайтын көрсеткіш.
Бұл бір жағынан, зерттеулік және ұйымдастырушылық жұмыстың
әлеуметтік білімдерімен, әдістерімен және ережелерімен игерген компонентті
мамандыққа деген қажеттілікпен түсіндіріледі. Нәтижесінде әлеуметтануды
инженерлік қызмет ретінде түсіну қалыптасады.
Бақылау сұрақтары:
1. Әлеуметтік және әлеуметтанулық зерттеудеріңын ерекшеліктері.
2. Әлеуметтік зерттеу алдыменен неден басталады, себебі.
3. Чикаго мектебінің эмпирикалық әлуметтануының қалыптасуына және
дамуына қосқан үлесі.
4. Кіші топтарда социометриялық зерттеу жүргізу.
5. Қазақстандағы әлеуметтану зерттеулерінің өзекті мәселелері.
4 дәріс. Қоғамның әлеуметтік құрылымы және стратификация
Дәрістің негізгі мақсаты - қоғамның әлеуметтік құрылымын, әлеуметтік
теңсіздік
және
стратификациялау
өлшемдерін
анықтау.Әлеуметтік
ұтқырлықтың типтерін, заңдылықтары мен кедергілерін, негізгі арналарын
қарастыру.
Негізгі сұрақтар:
1. Қоғам, теңдік және теңсіздік.
2. Ашық және жабық қоғам.
3. Стратификация құрылымдық теңсіздік ретінде.
4. Әлеуметтік ұтқырлық, оның түрлері мен ерекшеліктері.
4.1 Қоғам - нақтылы мүддесі мен тілегіне сәйкес біріккен адамдардың
жиынтығы. Бұл қарапайым ғана анықтама. Социологияда қоғам деген
түсініктің мазмұны кең, әмбебаптық маңызы бар. Қоғамды қандай белгісіне
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қарап ажыратуға болады? Жоғарыда қоғам дегеніміз - жеке адамдардың өзара
қарым-қатынасы, олардың арасындағы қалыптасқан байланыстар мен
қатынастардың жиынтығы дедік.
Қоғамның негізгі маңызды белгісі - территория (аймақ), онда әлеуметтік
байланыстар іске асырылады. Территория - индивидтер арасында қатынастар
мен өзара әрекеттердің қалыптасатын, дамитын әлеуметтік кеңістігінің негізі
болды. Қоғамның екінші ерекшелік белгісі оның ішкі өзара
байланыстарыныңжоғары интенсивтілігін қолдап отыру және ұдайы өндіру
қабілеті. Тұрақтылық қоғамның маңызды сипаты деп айтылса да, социологтар
оның негіз болатын себептерін түсіндіруде әртүрлі көзқарастарда болды. Э.
Дюркгейм қоғамның тұрақтылығы мен тұтастығының басты негізіне
«ұжымдық сананы», ортақ жігердің болуын алады. Р. Мертон болса қоғамның
сақталуын халықтың көпшілігі меңгерген және әрбір индивидті біріктіретін
тіршілік әрекеттерінің нормаларын сақтауға бағыттайтын «келелі
құндылықтар» арқасында болады деп есептейді. Э. Шилз қоғам бүкіл
территорияға бақылау жасайтын және ортақ мәдениетті таңатын тек қана
«ортақ биліктің» ықпалымен өмір сүреді деген сенімде болған.Қоғамның
үшінші белгісіне оның автономдығы және өзін-өзі жоғары деңгейде
реттеушілігі жатады. Қоғамның автономдығы оның көп функциялылығымен
іске асады, яғни индивидтердің алуан түрлі қажеттігін қанағаттандыру үшін
керекті жағдайлар жасау қабілетінің болуы және индивидтерге өзін көрсету,
өзін бекіту үшін кең мүмкіндіктер жасауы. Қоғам өз ішінде пайда болған және
жасалған нормалар мен принциптердің негізінде, институттар мен
ұжымдардың арасында реттеліп отырады және басқарылады. Төртіншіден,
қоғамды үлкен интеграциялық күш ерекшелейді. Ол әрбір жаңа ұрпақты
әлеуметтендіреді, сол ұрпақты қалыптасқан қатынастар жүйесіне қосады,
оларды бәрі мойындап қабылдаған нормалар мен ережелерге бағындырады.
Қоғам мен тілдің, мәдениеттің шығу тегінің көрінбес жіптермен байланысқан
адамдардың өздері оған ұмтылады. Ол адамдарға әдеттегі мінез-құлық
үлгілерін қолдануға мүмкіндік береді, тұрақталған принциптерді басшылыққа
алдыртады.
Қоғамды дамытатын өзіндік заңдар мен заңдылықтар қалыптасады.
Солардың бірі - эволюционизм. О. Конт қоғам эволюциясын анықтаушы
алғышартқа білімдік прогресті жатқызды. Білімнің теологиялық, мистикалық
түрінен позитивтікке, яғни ғылымға қарай дамуы адамның әскери қоғамнан
индустриялы қоғамға өтуін қамтамасыз етеді. Г. Спенсер эволюцияның мәнін
қоғамның күрделенуінен, оның ішкі жітелісінің күшеюінен көре білді. Бұл
процесс қоғам дамуының әрбір жаңа кезеңінде әлеуметтік организмнің
тұтастығын қалпына келтіріп отырады. Әлеуметтік прогресс дегеніміз Г.Спенсердің сөзімен айтқанда, адамзаттардың еркіндігін көбейтуге жеткізетін
күрделі қоғам болады.
Марксизм әлеуметтік дамудың шешуші алғышарты етіп өндіргіш
күштерді алған. Өндіргіш күштердің дамуы өндіріс тәсілдерін өзгертуге әкеліп
соқтырады, оның нәтижесінде қоғамда түбегейлі өзгерістер жасалып, қоғамдық
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- экономикалық формациялардың бірінен екіншісіне ауысуы қамтамасыз
етіледі. Осы аталған бағыттың төңірегінде әлеуметтік эволюцияның кейбір
үрдістері анықталады. Қоғам қарапайым күйден күрделі күйге қозғалып өтеді,
яғни терең құрылымды, жіктелген қоғамға көшеді.
Қоғамның дәйектілікпен даму принципін басшылыққа алған дәстүрлі
эволюционизм шеңберінде қоғамның кері қозғалуын, дағдарыстары мен
ыдырауын, бүтін өркениеттің жойылуын түсіндіру мүмкін болмай қалды.
Мұндай құбылыстарды түсіндіру үшін зерттеушілер циклдық даму теориясын
ойлап шығарды (О. Шпенглер, А. Тойнби).
Осыған орай әлеуметтік өзгеру теориясы пайда болды. Оның мәнмағынасын Т. Парсонс өз тұжырымдамаларында ашып берді.
Бақылау барысында қайсыбір іс-әрекеттің, оқиғаның нәтижесінде
жүйедегі тепе-теңдікті сақтап тұрған күштердің, элементтердің арасалмағы
бұзылатын болса (кейбір топтардың ықпал жасауы артады, мемлекеттік
органдардың жаңа құрамы қалыптасады, т.б.), онда қоғам өзгеріске түседі.
Мұндай өзгерудің түрін Т.Парсонс «тепе-теңдіктің өзгеруі» деп атаған. Алайда
қоғамдық жүйе мен оның элементтерінің арақсында бұзылған тепе-теңдікті
қоғам тез қалпына келтіріп отырады. Жүйе ішкі резервтердің көмегімен
өзгеріске бейімделетін болады және пайда болған жаңа түзілімдерді өзіне
қосып алады.
Т. Парсонс эволюциялық әмбебап ұғымын енгізіп, сол арқылы жаңа
күйдегі, сапалы жүйе пайда болуын анықтайтын құрылымдарды белгілеген.
Әлеуметтік жүйеде ең алдымен төрт әмбебеп қалыптасады: қатынастар жүйесі,
туыстық жүйе, дін және технология жүйелері құрылымы, бюрократия, ақша
мен нарық кешендері, демократия бірлестіктері пайда болады.
Қоғамның әлеуметтік құрылымы әлеуметтік жүйенің бөлімі және екі
компоненттен тұрады: әлеуметтік байланыс және әлеуметтік құрам. Әлеуметтік
құрам - әлеуметтік құрылымды құрайтын элементтердің жиынтығы.
Құрылым термині - structura латын тілінен алынған - ол, жалпы алғанда,
белгілі бір заттың, құбылыстың элементтері арасындағы байланыстардың
айтарлықтай бір тұтастығын білдіретін термин.
«Әлеуметтік құрылым» ұғымы сөздің кең және тар мағынасында
қолданылады. Кең мағынасында әлеуметтік құрылым дегенде қоғамның жалпы
құрылысын, оның демографиялық, таптық, территориялық (латын тілінен
аударғанда «жер кеңістігі» деген), этникалық, кәсіби, діни, т.б. құрылымын
түсінеді. Тар мағынада әлеуметтік құрылым дегенде таптарға, әлеуметтік
жіктер мен топтарға бөлу түсініледі.
Сонымен, әлеуметтік құрылым - әлеуметтік жүйедегі элементтердің
тұрақты байланысы. Қоғамның әлеуметтік құрылымының негізі - белгілі
мәртебесі бар және белгілі әлеуметтік қызмет атқаратын жеке адамдар, ал жеке
адамдар - мәртебелік белгілеріне сәйкес топқа бірігеді. Әлеуметтік құрылым
қоғамның бірліктерге, тапқа, топқа жікке бөлінуін көрсетеді, адамдардың бірбірімен қарым-қатынасының да көптеген критерияларына сәйкес әртүрлілігін
көрсетеді.
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Әлеуметтік құрылымның әрбір элементі өз тарапынан, өзінің
байланыстарына қарай күрделі әлеуметтік жүйе. Қоғамдық жүйе деп қарау
көптеген белгілі социологтарға тән. Жүйе - өз элементтерінің жиынтығына
сәйкес келетін тұтастық. Тұтастықтық ерекшелігі арнаулы тәсілмен
қамтамасыз етіледі, оның бөлімдерінің өзара байланысу және өзара тәуелділігі
арқылы.
Э. Дюркгейм үшін қоғамның мазмұндықты туындайтын элементі,
тұтастығы ұжымдық санамен қамтамасыз етіледі, әлеуметтік факты, оның өмір
сүруі жеке адамдарға әсер етеді. Шындықтың көзі, оның пікірінше, әлеуметтік
факт, оны тек қана бақылау процесі мен шектемей, зерттеу қажет. К.Маркс
жүйе құрайтын элементтер дегеніміз әлеуметтік қатынас деп санайды, ол
адамдар арасындағы тұрақты байланыстарды, жеке адамдарды, сонымен бір
жеке адамдарды көрсетеді, олардың өзара қарым-қатынасы оның жиынтығын
көрсетеді.
М. Вебер қоғамды әлеуметтік өзара қатынастың күрделі жүйесі деп
қараған. Қоғамды жүйедей зерттеуге ендігі мәселе сол элементтердің
ұйымдастыру тәсілі, сонымен бірге сол элементтердің байланысуы.
Т. Парсонстың пікірі бойынша қоғам жүйе есебінде төмендегі қызметті
атқарғанда ғана өмір сүреді:
1) қоғам өзгерген жағдайға және адамдардың өскен материалдық тілегі
бейімделу қабілетіне ие болуы керек, ішкі ресурстарды тиімді ұйымдастыруға
және бөлуге қабілетті болуы;
2) оның негізгі мақсат және міндет іске асыруға қабілетті болуы және
оларды іске асыратын процестерді қолдауы;
3) жеке адамдардың қабылдаған жалпы нормалары мен құндылықтардың
тұрақтылығын сақтауы;
4) қоғамның интеграциялау қабілетіне, жаңа ұрпақты жүйеге тарту
қабілетін іске асыруы.
Т. Парсонс жүйенің негізгі қызметтерін анықтай отырып, соларды
қоғамда іске асыратын орындаушыларды іздеді. Алдымен 4 жүйе көрсетеді:
(экономика, саясат, мәдениет және ағайындық). Одан әрі әрбір жүйе көлемінде
тікелей бейімдеуші, мақсатты тұрақтандырушы, интеграцияландырушы
әлеуметтік институттарды көрсетеді (завод, банк, партия, мемлекеттік ақпарат,
шіркеу, мектеп, отбасы т.б.). Ақырында, тұрақты құндылықтан шығатын
нормалды орындауға негізделген әлеуметтік рөлдің жиынтығын көрсетеді.
Демократиялық мемлекетте екі қарама-қайшы мүдде теңестіріледі,
біріне-бірі қарсы қойылмайды. Құқықтық, әлеуметтік, экономикалық теңдік
үстем болады, біртектес ұлттық мемлекеттік мүдде жүйесі қалыптасады.
Әлеуметтану, қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы көптеген
тұжырымдамалар бар. Олардың бірі - Марксистік ілім. Марксистік
социологияда қоғамның әлеуметтік-таптық құрылымына жетекші орын
беріледі. Бұл бағыт бойынша қоғамның әлеуметтік-таптық құрылымы негізгі
үш элементтік топтар. Әлеуметтік құрылымның негізгісі - таптар. Теңсіздіктің
екі түрі ажыратылады. Біріншісі - табиғи теңсіздік. Олар табиғи белгілер
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арқылы ерекшеленеді, мәселен, адам жынысы, жасы, бойы, темпераменті, т.б.
жатады. Ал әлеуметтік теңсіздік - әлеуметтік себебі бар қажеттілік, оның
себептері әлеуметтік факторлар арқылы белгіленеді.
Прогрессивті жолмен дамыған қоғамға сенімді ілім керек, ал оларды алу
және жинақтау үшін саясат, экономика, білім, құқық, ғылым туралы барлық
институттардың, яғни қоғамның саулығы мен болашағы тәуелдігі туралы
социологиялық теория қажет. Социологиялық теорияның негізгі жиынтық
тұжырымдамасы әлеуметтік құрылым теориясы болып есептеледі. Оныңаты
әлеуметтік стратификация деп аталады.
Стратификация латынның «stratum» (страттар) - жік (слой) және facere істеу деген сөзінен шыққан. Әлеуметтік стратификация әлеуметтік жіктеуден
аудару өмір шындығына, ол теорияның атқаратын қызметіне сәйкес келеді. Ол
теория базалық қажеттілікті өтеу керек. Сонымен қысқаша стратификация
(әлеуметтік жіктеу) дегеніміз - тәртіп, ол бойынша теңсіздік, үлкен
мүмкіндікпен, бір ұрпақтан екінші ұрпаққа беріледі. Қоғамда әртүрлі (страттар)
жіктер қалыптасады.
Социологтар стратификациялық құрылымның негізі - адамдардың табиғи
және әлеуметтік теңсіздігі деген көзқарасты түгелдей жақтайды. Бірақта
теңсіздікті ұйымдастыру тәсілі әртүрлі болуы мүмкін. М.Вебер әртүрлі
страттарға жатқызудың критерияларының санын көбейте түскен.
Экономикалық меншікке қатынастың және табыстың дәрежесінен басқа да
критерияларды ұсынады. Олар әлеуметтік атақ және белгілі саяси партияларға
жататындығы. Атақ (престиж) дегеніміз жеке адамның туысынан немесе жеке
сапасына сәйкес қабылдаған әлеуметтік мәртебесі, ол оған қоғамда белгілі
орын алуына мүмкіндік береді. Мәртебе қоғамның стратификациялық негізі
деп қарағанда, тағы да бір маңызды сапа алады: ал оларды одан тез сезінеді.
Стратификациялау критерийлерін П. Сорокин ол да әрі тереңдете түседі.
Қандай да бір болмасын стратқа жатқызу үшін критериялардың біртектес
жиынтығы болуы мүмкін емес дейді. Соған сәйкес қоғамда үш
стратификациялық құрылымның бар екендігін көрсетеді: экономикалық, кәсіби
және саяси1.Сонымен қоғам теңсіздікті туындайды, ұйымдастырады бірнеше
негіздерге сәйкес: байлық, табыс дәрежесі, әлеуметтік атақ (престиж), саяси
билікті иелену дәрежесі, оған білім және кәсіби дәрежесін қосуға
болады.Әлеуметтік стратификация теориясы қоғамның типтік дәрежесін және
дамусатысын анықтайды. Марксизм қоғам дамуында бес түрлі формация сатыны бөліп көрсетеді: алғашқы қауымдық құрылыс, құл иеленушілік қоғам,
феодализм, капитализм және коммунизм. Бұл қоғамның негізгі - өндірістік
қатынастар. Француз социологы Р. Арон және америка ғалымы У. Ростоу
индустриалды қоғам теориясын қалыптастырады.
Қазіргі дамыған қоғамның негізгі таптары.
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1 сурет
Белгілі бір елдегі адамдардың белгілі бір топқа жағуын қатып-сеніп
қалған, өзгермейтін құбылыс деп қарауға болмайды, ол үздіксіз деп қарауға
болмайды, ол үздіксіз өзгеріс, қозғалыста болады. Бұл өзгеріс, қозғалысты
социологияда
«әлеуметтік
ұтқырлық»
деп
атайды.
«Әлеуметтік
ұтқырлық»категориясын социологияға тұңғыш енгізген П. Сорокин болды.
Құлдырау не болмаса, бір деңгейдегі бір топтан екінші топқа өту болуы
мүмкін. Мысалы, ерінің немесе әйелінің ажырасып, басқа отбасы құруы, бір
қызметтен дәл сондай екінші қызметке ауысу т.б. көлбеу бойынша өзгеріс
(қозғалыс). Әлеуметтік ұтқырлық жекеше (жеке адамдық) немесе ұжымдық
болуы мүмкін. Ұжымдық әлеуметтік ұтқырлық қоғам өмірінде, құрылысында
ірі өзгерістер тудыруы мүмкін. Бұл соңғы экономикалық салада немесе саясиидеологиялық салада болуы мүмкін.
Адамдардың қоғамдағы әлеуметтік ауыспалық жиынтығын яғни өзінің
мәртебесін өзгертуін әлеуметтік ұтқырлық деп атайды. Адамдар еш уақытта
әлеуметтік сатыда төмендегісі келмейді, қайта жоғары көтерілгісі келеді.
Әлеуметтік ұтқырлықтің негізгі екі түрі бар ұрпақ аралық пен ұрпақ ішкі және
екі негізгі типі бар вертикальді және горизонтальді.
Ұрпақ аралық ұтқырлықта балалары ата - аналарына қарағанда
әлеуметтік позицияның ең жоғарғы сатысына жетеді немесе төменгі сатысына
орналасады. Мысалы, шахтердің ұлы инженер болады. Ұрпақ аралық
мобильдік бұл балаларының мәртебесінің әкесінің мәртебесімен
салыстырғанда өзгеруі. Мысалы, инженердің ұлы корпорация президенті
болады, немесе керісінше президенттің ұлы инженер болады. Ұрпақ аралық
ұтқырлық көлемі қоғамдағы теңсіздіктің бір ұрпақтан келесі ұрпаққа өтуінің
қандай деңгейде жүретінін көрсетеді. Егерде ұрпақ аралық мобильдік үлкен
болмаса онда бұл осы қоғамда теңсіздіктің терең тамыр жайғандығын білдіреді,
адамның өз тағдырын өзгертуі оның өзіне байланысты емес, туған ортасымен
анықталып қойылғанын көрсетеді. Ұрпақ аралық ұтқырлық айтарлықтай
жағдайда болғанда адамдар жаңа мәртебеге шыққан тегіне қарамай, өз
еңбегінің, күшінің арқасында жетеді.
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Ұрпақ ішкілік ұтқырлық - индивидтің өз өмірі барысында бірнеше рет
әлеуметтік позициясын өзгертуі. Басқаша сөзбен айтқанда, оны әлеуметтік
мансап дейді. Мысалы, токарь инженер болады, кейін цех бастығы, завод
директоры, машина жасау саласының шебері болады.
Ұтқырлықтің бірінші түрі ұзақ мерзімаді, ал екіншісі қысқа мерзімді
процеске жатады. Ұтқырлықтің процесінің сипаты көптеген қоғамдарда және
әлеуметтік топтарда әртүрлі және қоғамның немесе топтардың құрылымдық
ерекшеліктеріне байланысты. Кейбір қоғамдарда әлеуметтік мобильдіктің
әртүріне кедергі жасайтын қалыптасқан әлеуметтік құрылым бар, ал ол
басқаларды әлеуметтік көтерілуге, әлеуметтік құлдырауға азды-көпті еркіндік
береді. Ашық таптық қоғамдарда олардың әр мүшесі өзінің күш жігері, қабілеті
негізінде мәртебе бойынша көтеріледі және төмендейді. Жабық таптық
қоғамдарда әрбір әлеуметтік позиция индивидке туғанынан беріледі, ол қанша
тырысса да қоғам оны өз еңбегімен әлеуметтік сатыда көтерілуге, немесе
төмендеуге жол бермейді. Ежелгі Индиядағы касталық қоғам соның мысалы.
Ол бірнеше кастаға бөлінді, олардың әрқайсысының өз әлеуметтік құрылымы
болды және басқа касталардың арасында белгілі бір қатаң орын алды.
Қазіргі қоғамдарда «жабық» типті, кастаны еске түсіретін әлеуметтік
топтар бар. Көптеген елдерде аса жоғарғы әлеуметтік мәртебе алуға басымдығы
бар, қоғамдық өнімді, билікті бөлуге, жақсы білім алуға т.б. басымдығы бар
элита салыстырмалы түрде жабық топ өмір сүреді.
Сонымен қоғамдарда кейбір әлеуметтік мәртебелі топтар бар, олардың
вертикальді мобильдігі олардың басқа әлеуметтік топтар өкілдері жолында
жасалған тұйықтықпен және кедергілермен қиындатылған.
Вертикальді ұтқырлық -бір қабаттан, жіктен (топ, тап) басқасына
ауысуын білдіреді. Ауысудың бағытына байланысты өршең мобильдік
(әлеуметтік өрлеу, жоғарыға қарай қозғалу) және құлдырау мобильдігіне
(әлеуметтік төмен түсу, төмен қарай қозғалу) бөлінеді. Қызметте көтерілуөрлеу ұтқырлығына, жұмыстан босау, шенін төмендету құлдырау
ұтқырлықтың мысалдары.
Горизонтальдық ұтқырлық - индивидтің бір әлеуметтік топтан бір
деңгейде орналасқан әлеуметтік топтың екіншісіне өтуі. Бұған православие
діни тобынан католик діни тобына, бір азаматтықтан екінші азаматтыққа
ауысуы, бір отбасынан (ата-ана) басқа отбасына (өзінің қайта құрған отбасына),
бір мамандықтан екіншісіне ауысу мысал бола алады. Мұндай қозғалыста
вертикальді бағыттағыдай әлеуметтік жағдайға айтарлықтай өзгеріс
жасамайды.
Географиялық ұтқырлық - горизанталь ұтқырлыктің бір түрі. Ол
мәртебенің немесе таптың өзгерісін білдірмейді, бұрынғы мәртебесін сақтай
отырып, бір орыннан екінші орынға ауысуды көрсетеді. Бұған халықаралық
және аймақаралық туризм, қаладан ауылға және керісінше, бір кәсіп орыннан
екіншісіне өту мысал бола алады.
Мысалы, индивидуальдық ұтқырлык, мұнда әр адамның жоғары, төмен
орын алмасуы немесе горизонтальді жүруі басқалардан тәуелсіз өтеді. Топтық
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ұтқырлык, ауыспалық ұжыммен жүреді, мысалы, әлеуметтік революциядан
кейін ескі тап үстемдік позициясын жаңа тапқа береді. Индивидуальдық және
топтық ұтқырлык туа біткен және қолымен жеткен мәртебелермен байланысты.
Индивидуальдық ұтқырлык қол жеткен мәртебеге, ал топтық туа біткен
мәртебеге сәйкес келеді. Топтық мобильдік таптық, сословиялық, касталық,
рангтық, категориялық қоғамдық маңыздылығы артқан немесе кеміген кезде
жүреді. П.А. Сорокин пікірінше топтық ұтқырлықтың себептеріне келесі
факторлар ықпал еткен: әлеуметтік революция; шетел интервенциясы,
шапқыншылық, мемлекетаралық және азамат соғыстары әскери төңкерістері
және саяси режимдер ауысуы; ескі конституцияның жаңамен ауыстырылуы;
шаруалар көтерілісі; аристократ тұқымдардың өзара күресі; империя құру.
Әлеуметтік ұтқырлыктің негізгі түрлері, типтері мен формалары осылар.
Вертикальді ұтқырлык жүзеге асуының арнасы-әлеуметттік институрттар.
Әскер сондай институттардың бірі. Ол арна ретінде бейбіт күндері емес, соғыс
кезінде жұмыс істейді. Командалық құрамадағы ірі шығындардан босаған
орындарды төменгі шенділермен толықтыруға әкеледі. Соғыс кезінде
жауынгерлер таланты мен батылдықтың арқасында тез қозғалады. Атақтарын
арттырғаннан кейін олар қолына тиген билікті одан әрі жылжу үшін байлық
жинау үшін қолданады. Оларда тонауға талауға, олжа басып алуға контибуция
алуға,құлдар әкетуге,титулдар алуға өз билігін мұраға қалдыруға. мүмкіндік
туады. Мұндай мысалдар өте көп, 92 рим императорының 36–ы бұған төменгі
шеннен бастап жеткен. 65 византия императорының 12-і әскери мансабының
арқасында жеткен.
Шіркеу әлеуметтік ұтқырлықтың институты ретінде қоғамдағы төмендегі
көп адамды биікке шығарады. Гебон, Реймес архиепископ құл болған. Папа
Георгий VII - ағаш шеберінің баласы. П. Сорокин 144 рим католик
папаларының өмірбаянын зерттеп, олардың 28–і төменен, 27- і орта жіктен
шыққанын анықтаған.
Жоғарыға қарай өрлеу қозғалысымен қатар, шіркеу төменге қарай
қозғалуында. Мыңдаған еретиктер, пұтқа табынушылар, шіркеу жаулары сотқа
беріледі, ойсырады, жойылды. Солардың арасында корольдер, княздар,
лордтар, арестократтар, дворяндар болған.
Білім және тәрбие институты, қандай формада болсада, ғасырлар бойы
әлеуметтік қозғалу лифтісінің қуатты арнасы қызметін атқарып келеді.
Демократиялық елдерде, мектеп қоғам мүшелерінің қол жетімді оқу орны.
Көптеген елдердің колледждері мен университеттерінде үлкен конкурстың
болуының себебі білім вертикальді ұтқырлықтың жылдам және қолайлы
арнасы болып саналады. Мұндай қоғамда «әлеуметтік лифт» ең төменнен
қозғалады, барлық қабаттардан өтіп, ең биікке жетеді.
Меншік өзін жинақталған байлық пен ақша түрінде анық көрсетеді. Тек
солар ғана әлеуметтік қозғалыстың ең қарапайым тәсілдері. П. Сорокин кейбір
кәсіп пен мамандықтың байлық жинауға ықпал еткенін анықтады. Оның есебі
бойынша 29% жағдайда байлық жинауға фабриканттың кәсібі 28%– банкирлер
мен биржошылар, 12% – саудагер кәсібі мүмкіндік берген. Мұндай мүмкіндік
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әртіс, суретші, өнертапқыш, мемлекеттік қызметші, шахтер және кейбір
басқада мамандықтар бермейді.
Отбасы мен некеде әлеуметтік ұтқырлық сол уақытта іске асады, егерде
әртүрлі әлеуметтік мәртебе өкілдері одақ құрса. Еуропа қоғамында титулы бар
кедейлердің ақсүйек емес байлармен некеге отыруы кең тараған. Нәтижесінде
екі жағыда әлеуметтік сатыда қозғалып, әрқайсысы өз керегін алды.
Ата - аналары балаларына жақсы тәрбие берді, бұл аристократтар үшін
міндетті нормаға айналды. Кедей отбасындағы ата-аналар қажетті білім мен
тәрбие бере алмады. Бұны тек ақсүйек отбасылар ғана берді. Олар басқару
элитасының қатарын толтырды. Отбасы қоғам мүшелерін қабаттарға, жіктерге
бөлудің бір институты болды.
Бақылау сұрақтары:
1. Негізгі стратификациялық теориялар: таптық теория, функционалдық
теория
2. Әлеуметтік теңсіздік қоғамның стратификациясы құрылымының
негізгі ретінде.
3. «Теңсіздік» ұғымының мәні және теңсіздіктің пайда болуының негізгі
себептері.
4. Ж. Руссо қоғамдағы теңсіздіктің физикалық, моральдық түрлері
туралы.
5. Қазақстандағы орта тап дамуының негізгі факторлары, табыстары,
ерекшеліктері және болашағы.
5 дәріс. Әлеуметтену және бірегейлік
Дәрістің негізгі мақсаты - тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін
факторлардың,
әлеуметтену
кезеңдерінің,
оның
агенттері
мен
институттарының ерекшеліктерін қарастыру.
Негізгі сұрақтар:
5.1 Индивид пен қоғам арасындағы қарым-қатынастар.
5.2 Рөлдер мен мәртебелер.
5.3 Әлеуметтену және ұқсату теориялары (Т. Парсонс, Г.Х. Мид).
5.1 Тұлға проблемасы бірқатар ғылымдардың-философия, социология,
психология, педагогика ғылымдардың зерттеу объектісіне жатады. Осы аталған
және басқа да ғылымдардың ғылыми мәліметтеріне сүйене отырып,
әлеуметтану ғылымы тұлғаны әлеуметтік өмірге белсенді түрде араласатын,
әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде қарастырады.
Тұлға - әлеуметтанудың өзекті проблемаларының бірі, өйткені қоғамдағы
болып жататын әлеуметтік құбылыстар мен процестердің, сол сияқты
жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың іс-әрекеттерінің себептерін,
мәнін жеке тұлғалардың мәнді сипатты белгілері арқылы түсінуге болады.
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Басқаша айтқанда, жеке тұлғаның мінез-құлқы арқылы тұтас топтың, қоғамның
өмірін түсінуге болады.
«Адам» деген – адамзат баласының жер бетіндегі басқа биологиялық
организмдерден өзгеше қасиеттерін сипаттайтын жалпылама ұғым. «Индивид»
адам тегінің нақты өкілі, жеке адам. Индивидуалдық – бұл әр адамның өзіне
ғана тән жеке-дара қасиеттерінің жиынтығы, яғни бір адамның екінші адамнан
айырмашылығы. Ал, «тұлға» дегеніміз, адамның тек табиғи-биологиялық
қасиеті ғана емес, ол табиғаттан тысқары тұрған, тек қана қоғамда өмір сүріп,
қоғаммен тығыз байланыс-қатынастар негізінде қалыптасқан адамдардың мәні.
Мұны адамның әлеуметтік сипатының бастамасы деп те атайды. Нақтылап
айтсақ, тұлға дегеніміз, индивидтің табиғаттан тыс адами қасиеті, яғни оның
әлеуметтік өмірінің мәнді жақтарын сипаттайтын сапасы. Адам қоғамсыз өмір
сүре алмайды. Индивид – жеке-дара адам. Барлық адамға тән ортақ қасиет - ол
тек қоғамда ғана өмір сүреді. Ол қоғам ішінде ғана нәтиже алады, себебі ол
қоғамдық болмыс тәжірибесін бойына сіңіреді. Жаңа туған сәбидің атаанасынан тәуелсіз өмір сүруге ешқандай қабілеті болмайды. Адамның адамдық
қасиеттерін қалыптастыратын тек қоғамдық орта. Ол үшін адам туған күнінен
бастап, сол ортадан қол үзіп кетпеуі міндет. Осы ортамен тығыз байланыс,
қатынаста болып, сол ортаның (топтың, ұйымның, алуан түрлі
басқақауымдастықтардың) іс-тәжірибелерін, сапа қасиеттерін өзінің бойына
сіңіруі қажет.
Әлеуметтік өлшем - адамды тұлға, яғни белгілі бір тип, бірнеше адамның
үлгісі, образы, бейнесі, моделі ретінде қарайды. Тұлғаны жан-жақты осылай
қалыптастыратын оны қоршап тұрған орта, мұнда ол үнемі іс-әрекет, қызмет
атқарады, үнемі онымен тығыз байланыс, қатынаста болады. Осыған сәйкес
әрбір қоғам өзіне тән лайықты тұлғаны қалыптастырып отырады.
Әлеуметтануда тұлға негізгі екі тұрғыдан қарастырылады: а) тұлғаның
қоғамдық қатынастар жүйесіне араласып, мұның бар жақсылықтарын бойына
сіңіріп, тұлға ретінде қалыптасуын; ә) әлеуметтік қатынастардың және саналы
іс-әрекеттің субъектісі ретінде тұлғаны қарастырады. Туған сәби әлі тұлға емес.
Ол тек қана индивид. Ол адам тегінің өкілі. Ол тұлға болу үшін негізгі екі шарт
қажет: Биологиялық, генетикалық дамудың алғы шарттары.
Әлеуметтік
ортаның болуы қажет, өйткені онда мәдени орта болады, онымен жас сәби бала
әр уақытта байланыста, қатынаста болуы қажет. Онсыз, яғни әлеуметтік
ортасыз сәби бала жан-жақты дами алмайды.
Адамды іс-әрекетке, қызметке итермелейтін негізгі себептер - қажеттілік,
мұқтаждық, мүдде және мақсат. Қажеттілік өмірде болады, бірақ, ол қолда жоқ
зәрулікке жатады. Қажеттілік табиғи және әлеуметтік болып екіге бөлінеді.
Табиғи қажеттілік, ол өз кезегінде әлеуметтік қажеттілікке ұласады. Табиғи
қажеттілікке тамақ ішу, киім кию, баспана қажеттіліктер (мқұтаждықтар)
жатады. Мұндай әлеуметтік қажеттілікке еңбек ету, басқа адамдармен
байланыста болу, қоғамдық өмірге араласу т.б. мұқтаждықтар кіреді.
Қажеттілікті адам терең сезініп, түсінесе, оны өтеуге, іске асыруға тырысса, ол
мүддеге, ал, мүдде мақсатқа айналады. Мұның өзі екінші жағынан, тұлғаның
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қажеттілікке, мұқтаждыққа, мүддеге, мақсатқа терең көзқарасын
қалыптастыруын керек етеді.
Бейімделу - өмір сүру жағдайларының өзгерісіне деген сол адамның
көзқарасының қалыптасуына көмектеседі, сөйтіп түсініспеушіліктің
нәтижесінде пайда болатын шиеленісті жоюға, я болмаса оны бәсеңдетуге
керек. М. Вебер атап көрсеткендей, адамның мінез-құлқы деп, оынң ісәрекетінің, қызметінің сыртқы көрінісін айтады. Оның негізгі үш түрі болады:
а) инстинктивті; ә) қарапайым; б) әлеуметтік;
Мінез-құлықтың бірінші және екінші түрі көбінесе саналы, ерікті емес
түріне жатады да, оның әлеуметтік мәні болмайды.
Әлеуметтік мінез-құлық әртүрлі болады, олар:
а) индивидуалды (яғни, жеке адамның мінез-құлқы);
ә) ұжымдық - бұл жалпы мұқтаждығы, талап-тілегі және іс-әрекет
мақсатының бірлігі кезінде құрылған ұйымдасқан топтың мінез-құлықтары;
б) бұқаралық - бұл бір типті, әрі ұйымдаспаған үлкен бұқара тобының
мінез-құлқы.
Қылық - бұл іс-әрекет. Мұның әлеуметтік маңызы және мәні болады.
Мысалы, анасы баласына уақытында тамақ бермесе, бұл жағымсыз қылық
болып есептеледі. Әлеуметтік тәртіп белгілі бір әлеуметтік ережелерге
(нормаларға) сәйкес келсе, қалыпты дейді. Ал, мінез-құлық нормаға сәйкес
келмесе, оны ауытқыған (немесе девиандтық) мінез-құлық дейді. Адамның аса
кұрделі табиғаты оның қоғамдағы әртүрлі байланыс-қатынастары қазіргі
әлеуметтануда адамға, оның тұлғалық түріне байланысты, алуан түрлі
модельдерді жасауға ықпал етті. Осылардың бірі - адамның бейнесіне
(образын) әлеуметтік рөлдердің жиынтығы ретінде қарау.
Мұны тұлғаның рөлдік тұжырымдамасы дейді. Бұл тұжырымдаманың
мазмұны мынадай: қоғамдағы әрбір адам ондағы алуан түрлі әлеуметтік
топтарға кіреді. Осындай қызметтердің маңызы, мәнді жақтары «әлеуметтік
рөл», «әлеуметтік статус» ұғымдарын тудырады.
5.2 Рөлдік тұжырымдама ХХ ғасырдың 30-шы жылдары пайда болды.
Оның ірі өкілдері Кули Чарльз Хортон (1864 - 1929), Мид Джордж Герберт
(1863 - 1931), т.б. Кули Ч.Х. «шағын кіші» топтар теориясының негізін
салушылардың бірі, оның «Зеркальное я», «Человеческая природа»,
«Социальный порядок» (1912), «Социальная организация» (1909), «Социальное
исследование» (1930) деген еңбектері бар. Кулидің жалпы әлеуметтік
теорияларының негізінде әлеуметтік ұйым және сананың әлеуметтік
процестерді қалыптастырудағы шешуші рөлін мойындау жатыр.
Ч. Кули мен Дж. Мидтің бұл теориялары әлеуметтанудағы әртүрлі
ағымдарға кең тараған. Оның ішінде тұлғаның рөлдік тұжырымдамасын Т.
Парсонс өзінің әлеуметтік-функционалдық талдау теориясында көп қолданды.
Тұлға құрылымы (Ч. Кули бойынша).

42

2 сурет
Бұл теория біздің қоғамдық пікірді қалай қабылдап, оған қалай жауап
беру керектігін түсіндіреді.
Г. Мидтің адамның тұлғаға қалыптасуы:

3 сурет
Әлеуметтанушылар статустардың екі түрін бөліп көрсетеді. Біреуі –
қоғамнан берілген (предписание), екіншісі адамның өз еңбегінің нәтижесінде
қол жеткізген (пробретенный) статус. Қоғамнан берілген статус – тұлғаның
этникалық шығу тегімен, туған жерімен, отбасымен байланысты.
Қорыта айтқанда, қандай да бір қоғамда адамның әлеуметтік жүйедегі
орны бар. Ал, қоғамның адамға белгілі бір талап қоюы оның әлеуметтік рөлінің
мазмұнын, мәнін құрайды. Сонымен, әлеуметтік рөл дегеніміз, әлеуметтік
дүйеде белгілі бір статусы бар адамның орындайтын іс-әрекетінің жиынтығы.
Әрбір статус бірнеше рөлдерден құралады. Нақтылы статустан шыққан
бірнеше рөлдердің қосындысын рөлдер жиынтығы (набор) деп атайды.
Әлеуметтік рөл рөлдік тосу, күту, үміт ету және рөлдік мінез-құлық болып екіге
бөлінеді. Рөлдік тосу, күту, үміт ету (ожидание) – бұл ойын ережесіне сәйкес
нақтылы рөлден бірдеңені үміт ету, тосу, күту, ал, рөлдік тәртіп дегеніміз,
адамның өзінің рөлі шеңберінде белгілі бір міндеттерді атқару. Күнделікті
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өмірде адам бір рөлді алып, осыған байланысты құқықтар мен міндеттерді анық
түсінеді, бұдан іс-әрекеттің, жұмыстың жобасын, оларды атқарудың реттерін
біледі және өзінің мінез-құлқын айналасындағы адамдардың мүдделерімен
сәйкестендіреді. Қоғам бұл мәселеде әр уақытта «осылай болу керек» деген
қағиданы басшылыққа алады. Осыған сәйкес қоғамда бақылау жүйесі орнаған.
Ол қоғамдық пікірден тәртіп сақтау органдарына дейін бар және осыған орай
қоғамдық-әлеуметтік санкция жүйесі орнап, қызмет арқарады. Ол адамды
ұялтып бетіне басудан, кінәлаудан, айыптаудан, күштеуге дейінгі шараларға
барады.
Бақылау сұрақтары:
1. Әлеуметтену кезеңдері. Бірінші реттік әлеуметтену. Екінші реттік
әлеуметтену. Әлеуметтенудің ересектік шақтағы кезеңі.
2. Гендерлік әлеуметтену. Гендерлік тәртіп.
3. Бірегейлік және тұлға.
4. Әлеуметтік және жеке бірегейлік.
5. Рөлдер және мәртебелер.
6 дәріс. Отбасы және қазіргі заман
Дәрістың негізгі мақсаты - отбасын әлеуметтік институт ретінде түсіну,
оның қоғаммен мемлекетпен байланысын, оның пайда болу және ыдырау
себептерін анықтау.
Негізгі сұрақтар:
6.1 Отбасы типологиясы. Некенің және отбасының балама түрлері.
6.2 Отбасылық қатынастардағы өзгеріс. Отбасының әлеуметтік
функциялары.
6.3 Қазіргі отбасындағы проблемалар.
6.1 Отбасы - ертеректен келе жатқан әлеуметтік институттардың бірі. Ол
алғашқы қауымдық құрылыстың топырағында таптардан, ұлттардан және
мемлекеттен бұрын пайда болды. Отбасының қоғамдық құндылығының шарты
тікелей өмірді жалғастыруда ұрпақтар әкелу, балаларды тәрбиелеу және
олардың өзіндік сапасын қалыптастыру болып табылады. Ең көне отбасының
түрі - топтық некеге негізделген еді. Балалар мен әжелер, әкелер мен шешелер,
балалар тобында - ағалы-інілер, апалы-сіңілілер немере туыстар біріне-бірі
ерлі-зайыпты, яғни әр ұрпақтың бір -біріне ағалы-қарындас бола тұра некелес
болатын.Отбасы әлеуметтік институт ретінде адамзат қоғамының
қалыптасуымен бірге пайда болды. Отбасының қалыптасу және қызмет жасау
процесі құндылық - нормалық жүйелермен белгіленген. Мысалы, болашақ жар
таңдау, оны құрметтеп күту, жыныстық қатынаста сексуалдық тәртіпті сақтау,
мәдениеттілік нормаларды әйелі мен еркегі, ата-аналар мен балалар және т.б.
басшылыққа алуы орындамаған жағдайда заңға жүгінеді. Мемлекеттің пайда
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болуымен отбасы өмірін реттеу заңдылық сипат алды. Отбасын әлеуметтік
институт ретінде түсінуде отбасындағы рөлдер қатынасына талдау жасаудың
үлкен маңызы бар. Отбасылық адамның қоғамдағы әлеуметтік рөлдерінің бір
түрі болып табылады.
Отбасы - бұл өзара махаббат, туыстық сезім, мақсаттары мен
ұмтылыстары бір, бір-біріне және отбасы мүшелеріне жауапкершіліктері бар,
заң жүзінде неке шартына отырған адамдар тобы.Отбасы қоғаммен,
мемлекетпен, мемлекет әкімшіліктері мен мекемелермен, мына әлеммен, тіпті
қасындағы көршіңмен де тығыз байланыста болып отырады және де қоғам,
мемелекет өміріндегі кішкентай өзгерістің өзін тез сезіп отырады. Отбасының
негізгі қызметі - отбасы мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты бір жағынан,
ал екінші отбасы және жеке адам арасындағы жүйелік қарым-қатынас.
Отбасы құрылым - негізінен оның мүшелерінің бір-бірімен тығыз қарымқатынасы, бұған қоса туыстық қатынас, діни, әлеуметтік қатынастар жүйесі,
соның ішінде билік, авторитет және сол сияқты қатынастардан тұрады.
Бұлардың ішінде авторитарлық отбасыларын басып алуға болады, бұл
отбасылар әйелінің күйеуіне, ал балаларының ата-аналарына қатаң
бағынуымен сипатталады. Демократиялық отбасылар отбасы ішіндегі билікті
салт-дәстүр бойынша емес, жұбайлардың жеке сапаларына және талаптарына
сай бөлінуіне негізделген. Нуклеарлы отбасылары ата-ана және балалардан
тұрады. Біртіндеп туыстық қатынастар бұзылады, туу күрт төмендейді. Атааналар мен балалар арасындағы қарым-қатынас өзгерді. Өзгерістер жыныстық
қатынастарға да әсерін тигізді, стандартты емес отбасылар саны көбейеді.
Ерекше бір мәселе, бұл отбасылық қатынастардағы әйелдердің қоғамдағы орны
Л.Н. Гумилев жазғандай, көне түріктерде ол өте жоғары тұрды. Мысалы:
«Баласы үйіне кіріп келе, бірінші анасына, сосын әкесіне иілген». Көшпенді
өмірде құқ жағынан әйел баласын шектеу-монғолдардан кейінгі кезде Орталық
Азияда болған жалпы құлаумен байланысты ескі құбылыс. Туыстық қарымқатынастар адамның бюрократиялық карьерасында белгілі бір рөл атқарған
және де атқаруда. Қоғамдық өмірді мемлекеттендіру процесі отбасына
ықпалын тигізбеуі мүмкін еместігін айта кеткен жөн. Отбасы анықтамалары
мен белгілерінің ішінде А.Г. Харчев социологының: әлеуметтік қажеттілігі
және өзара жауапкершіліктері бар туыстық және некелік қарым-қатынастармен
байланысқан кішігірім топтың, ата-ана мен бала арасындағы, жұбайлар
арасындағы өзара қарым-қатынастың тарихи-нақты жүйесі ретіндегі
анықтамасы назар аударарлық. Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас
отбасын құрайды, ал неке - баланың өмірге келуімен байланысты еркек пен
әйелдің арасындағы қарым-қатынастардың белгілері болып табылады. Отбасы
ұғымын толық түсіну үшін отбасының экономикалық негізін, жеке меншілігін
және баспананы ескеру керек. Олай болса, отбасы - бір ортақ отбасылық өмірге
негізделген некелік - туыстық қатынастағы және соған байланысты ұрпақты
жалғастыратын, әлеуметтендіретін және қамтамасыз ететін адамдар тобы. Тек
үш жақты қатынас неке - ата-ана - туыстық отбасының негізгі күйін бере алады.
45

Атап өткен қатынастардың біреуі немесе екеуі отбасылық топтардың пайда
болуын көрсетеді.
6.2 Отбасының негізгі, алғашқы қызметі репродуктивтік, яғни қоғамдық
тұрғыда халықтың биологиялық тіршілігін жалғастыру және жеке тұрғыда балаға деген қажеттілікті қанағаттандыру. Отбасының ең маңызды
міндеттерінің бірі - балаларды тәрбиелеу (әлеуметтендіру процесі). Отбасының
балаға ықпал болғаны жақсы. Отбасы тәрбиесі ата-аналар ықпалымен жүзеге
асады. Отбасы өміріндегі туысқандық қарым-қатынастар мен тұрмыс жәйттер
балаға үздіксіз ықпал етуші тәрбиелік күш болып табылады. Ата-аналардың
жақсы үлгісі баланың сана-сезім, ой дүниесінің өсуіне, адамгершілік
қасиеттерінің қалыптасуына ықпалын тигізеді. Отбасы тәрбиесі бала дүниеге
келген алғашқы күннен басталады.
Сонымен, отбасының спецификалық қызметі, яғни олар балаларды
дүниеге әкелу қамтамасыз ету және әлеуметтендіру қоғамда қандай өзгеріс
боламасын сол қалпында қалса да, оның мінездемелік қатынастары тарихи
өзгерістер барысында өзгеруі мүмкін.ХХ ғасырдың басында әлеуметтік
институттар отбасын және білім беру, тәрбиелеу қызметтерімен, күзет және
қорғау, тамақтандыру, киіндіру қызметтерімен қамтамасыздандыру және
әлеуметтік статусты беру қызметімен тығыз байланыстырды. Осы сияқты
прогрессивті пікірді бәрі қолдаған жоқ. П. Сорокиннің пікірінше бұндай
отбасының әлеуметті мәдениеттік қызметінің азаюы, қоғамның индустриялды
урбанистік дамуы отбасын баласыз отбасына айналдырып және еркек пен
әйелдің жыныстық қатынас арқылы тіл табысатын орынға айналдырады деп
жазған.
1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Ата
Заңының 2 бөлімінің 27 бабында: «Неке мен отбасы, ана мен әке және бала
мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау, оларды
тәрбиелеу - ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы. Кәмелетке толған еңбекке
қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті»
- деп атап көрсетілген.
Экзогаммалық неке туыстық отбасылық топтардан басқа жағдайларда
болуы мүмкін. Керісінше, эндогаммалық неке осы туыстық отбасылық
топтардың ішінде пайда болады. Отбасындағы билікке байланысты
патриархалды отбасы, мұнда отбасы билеушісі әке және матриархалды, мұнда
отбасындағы маңызды адам - шеше болып бөлінеді. Отбасылық маңызды адам
болмаған отбасыларды эгалитарлық отбасы деп айтуға болады, мұнда барлығы
әке мен ананың тең шешім қабылдауы арқылы жүреді.Сонымен қатар
серіктестік отбасылары да бар, яғни жұбайлардың отбасылық шешімдерді бірге
қабылдауы, мұнда егер күйеуі басымырақ билікке ие болса, күйеуінің үстемтік
етуі деп аталады. Және де автономдық отбасылар да бар. Мұнда басты шешімді
жұбайлардың біреуі қабылдайды. Сонымен қатар, жұбайлардың (немесе
жұбайлар ата-анасының) әлеуметтік статусына байланысты гомогендік, мұнда
жұбайлар бір әлеуметтік статустан және гетерогенді, мұнда олар әртүрлі
әлеуметтік топтан, кластардан шыққан болып бөлінеді. Қазіргі кезде кең
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таралған отбасы - нуклеарлық отбасылар, мұнда адамдар екі ұрпақ өкілдері,
яғни ата-аналары және балалары.
Кеңейтілген отбасы екі және одан көп нуклеарлық отбасылардың
бірігуінен пайда болады. Қайта некеге тұрған отбасыларында жұбайлармен
бірге осы неке балалары және алдыңғы неке балалары да бірге болуы мүмкін.
Ажырасулар саны көбеюіне байланысты, қайта некеге тұрған отбасылар саны
көбейді. Бұлар бұрынырақта жұбайлардың біреуінің қайтыс болуына
байланысты болып келді және балалар екі әкелі болуы өте сирек болып келді.
Репродуктивті отбасы - бұл ата-аналар мен кәмілетке толмаған
балалардан тұратын және де ориентациялық отбасы ата-аналар отбасынан және
жеке репродуктивті отбасылар бар ержеткен балалардан тұратын отбасылары.
Кеңейтілген отбасы кем дегенде үш ұрпақ өкілдерінен тұратын отбасы.
6.3 Қазіргі заманғы отбасы бұрынғы кезде оны нығайтатын көптеген
функцияларды жоғалтты: өндірістік, қорғаныс, білім беру және т.б.Қазіргі
заманғы отбасы бұрынғы кезде оны нығайтатын көптеген функцияларды
жоғалтты: өндірістік, қорғаныс, білім беру және т.б. Некесіз туған балалар.
Жүктілікті кейінге қалдыру. 30 бен 34 жас аралығындағы әйелдердің төрттен
бірі әлі бала сүймеген Олардың көбі балалы болғысы келеді. Бірақ мансап
жолында көтеріліп алғанша және табысты азаматпен отбасын құрғанша қоя
тұру қажет деп шешкен. Көпшілігі үшін бұл - дұрыс таңдау. Себебі жұмысында
жетістікке жетіп, жақсы табыс тапқан кезде, олар бала тәрбиесіне байланысты
күйзеліске төтеп бере алады.Жүктілікті кейінге қалдыру. 30 бен 34 жас
аралығындағы әйелдердің төрттен бірі әлі бала сүймеген Олардың көбі балалы
болғысы келеді. Бірақ мансап жолында көтеріліп алғанша және табысты
азаматпен отбасын құрғанша қоя тұру қажет деп шешкен. Көпшілігі үшін бүл дұрыс таңдау. Себебі жұмысында жетістікке жетіп, жақсы табыс тапқан кезде,
олар бала тәрбиесіне байланысты күйзеліске төтеп бере алады.Баласыз өмір.
Көптеген ерлер мен әйелдер балалы болуды қалағанымен, соңғы жылдары
баласыз өмірді таңдайтын адамдар қатары көбейді. Жұмыс пен отбасын қатар
алып жүру. 20 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда, қазіргі жұбайлар
балалары болсын, болмасын бір-бірімен өте аз уақыт өткізеді. Ажырасу.
Бұрынғы ғасырларда бала тәрбиесінде келіспей қалған, қаржы тапшылығына
ұшыраған немесе бір-бірін үнатпай қалған жұбайларда некені сақтап қалудан
басқа таңдау болмайтын. Қазіргі кездеажырасу - ең оңай және ыңғайлы (және
қаржылай атқарылатын) шешім. Ажырасу себебінің бірі - некеге тұрған кездегі
жас мөлшері, яғни жасөспірім кезінде және 20-ға енді толғап шағында
үйленгендердің көбі ажырасып кетеді. Ата-анасы ажырасқан адамдардың
өздері де ажырасып жатады. Некелеспей жатып балалы болу. Некесіз баланы
дүниеге әкелукелесі некелердің тұрақсыздығына себеп болады. Алайда тұрмыс
құрмаған әйел босанғанға дейін некесін қидырса, бұл - отбасыбасқаларына
қарағанда берік болуы мүмкін.Білімі. Білімі жоғары болған сайын ажырасу да
төмен болады. Колледж бітіргендердің ажырасуы басқаларға қарағанда екі есе
сирек, өйткені олардың көбі толық отбасынан шығады, некесіз бала тумайды
және ақыл тоқтатып барып үйленеді.
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Бақылау сұрақтары:
1. Отбасы әлеуметтік институт ретіндегі қоғамдағы және мемлекеттегі
рөлі.
2. Отбасының әлеуметтік институт және әлеуметтік топ ретіндегі
сипаттамасы.
3. Отбасы ішіндегі қарым-қатынастиптері: дәстүрлі және демократиялық.
4. Қазіргі Қазақстандағы отбасының әлеуметтік-экономикалық жағдайы.
5. Отбасыда тұлғаның әлеуметтенуі. Отбасы көрсетілетін қазіргі
көмектер.
7 дәріс. Девиация, қылмыс және әлеуметтік бақылау
Дәрістық негізгі мақсаты - девиацияның шығуына тоқтала отырып, оны
теждеудегі нормалардың рөлін, оны анықтаған теориялардың мәнін,
ауытқудың қазіргі мәселелерін ашу.
Негізгі сұрақтар:
7.1 Девиация және әлеуметтік бақылау.
7.2 Девиацияның теориялық амалдары (әлеуметтанулық, биологиялық,
психологиялық, экономикалық және мәдениеттанулық).
7.3 Аномия және қоғам. Құқық бұзушылық (делинквенттік) және
қылмыс.
7.1 Адамдар мәдени қалыпты әртүрлі себептермен және әртүрлі жолмен
бұзуы мүмкін. Сіздің «шектен шығуыңызға» басқалардың қалай жауап беруі
әдетте бұзылған ереженің салмағына байланысты.
Әлеуметтанушылар норманы өрескел бұзған, қоғамның төзімінің
шегінен асып кететін әрі белгілі бір формада жазалауға әкеп соқтыратын
әрекеттерді девианттылық деп атайды. Басқаша айтсақ, девианттылық- белгілі
бір қоғамның наразылығын тудыратын не тіпті жазалауға әкеп соқтыратын,
нормаға қайшы келетін іс-әрекет. Егер іс-әрекет заң тұрғысынан жазалауға
жататындай қоғамға жат әрекет болса, онда оны қылмыс деп атаймыз.
Девианттылық әлеуметтануы екі маңызды проблеманы қарастырады:
1) құқықтық және әлеуметтік ережелер қалай қалыптасады?
2) Адамдар неге өз заманының және тұрғылықты жерінің заңы мен
қоғамдық ережелерін бұзады?
Көптеген жағдайларда ауытқыған мінез-құлық әлеуметттік санкцияға
жатқызылады. Тәртіп бұзуға, адамдар арасынадағы қатынасқа(өтірік,
дөрекілік) байланысты түзетулер девиацияның әлсіз және кездейсоқ
формаларын қоғамдық пікір тіркейді және қатысушыларлың өз арасында
жағдайға байланысты түзетулер енгізіледі. Девиацияның тұрақты формаларын
жазалау әдістері мен құралдары ауытқулардың қауіптілік деңгейіне
байланысты анықталады. Мұнда девиация дегеніміз кең мағынадағы
әлеуметтік құбылыс екендігі ескеріледі (қоғамдық орын мен отбасындағы
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дөрекіліктен бастап, адам өлтіруге дейінгі). Сондықтан мінез құлықты кең және
шағын мағынада алып қарастырады. Тар мағынада алғандағыдевиантты мінез құлық - қылмыстық жазалауға жатпайтын,яғни құқық бұзушылық болып
есептелмейтін ауытқулар ретінде түсініледі. Кең мағынада алғанда девиантты
мінез-құлық құлыққа қарсы барлық формалар ретінде түсініледі. Осылайша,
адамның өзін-өзі өлтіру-девиация, ал біреуді өлтіру қылмыс болып есептеледі.
Құқыққа қарсы әрекеттердің жиынтығы немесе қылмыстар делинквентті мінез
құлық деген атқа ие болады. Бұл екі мән де социологияда да, құқық
социологиясында да қолданылады. Маңызды қылмыстардың барлығы саналы
түрде жасалған-жасалмағанына қарамастан, құқыққа қарсы әрекет санатына
жататын болса, делинквентті мінез-құлыққа жатады. Мұндай мінез құлыққа
ұрлық, алаяқтық, тонау, пара, құжаттарды қолдан жасау, өндірістік шпионаж
жатады. Ауытқу құрылымы 3 компоненттен тұрады:
1. Мінездің белгілі бір түрі адамға тән.
2. Қоғам мінез-құлық пен ауытқу дәрежесін бағалау үшін қабылдаған
норма.
3. Жеке адамның мінез -құлқына белгілі бір реакция көрсететін адамдар
мен ұйымдар.
Девиантты мінез-құлықтың себептері:
- психологиялық (әртүрлі психологиялық кешендер мен жарақаттар);
- элеуметтік (әртүрлі өмір сүру жағдайлары қоғамдағы дұрыс мінезқұлық туралы идеяларды қалыптастырады).
7.2 Қоғам барлық уақытта адамгершілік нормалары мен заңдарын
бұзғандарды қатаң айыптады, жазалады. Әлеуметтік ауытқудың себептерін
зерттеген және айыптаған үш түрлі теория бар: физикалық типтер теориясы,
психоанализдік теория, әлеуметтанушылық немесе мәдени теория. Алғашқы
теория өкілдері Ч. Ломброзо, В. Шелдон.
Ч. Ломброзо адамдар дене бітіміне қарай, қоғам айыптайтын қылықтар
жасайды. Оның пікірінше криминальді «тип» деп аталатын адамдардың
маңдайы тайқы, төменгі жағы шығыңқы, құлақ ұщтары ұзын, сақалы сирек,
шашы аса қалың, азу тісі бар, мұрыны жалпақ келеді. В. Шелдонның теориясы
бойынша адамның нормадан ауытқуын сипаттайтын, қылықтарына ықпал
ететін физикалық белгілердің төрт негізгі типі бар; эндоморфты тип (гр. эндоіштей) - артық салмақты адамдар, мезоморфты тип (гр. мезо-ортаңғы, аралық)
- бұлшық етті адамдар, эктоморфты тип (гр. экто-тыс, сырттан, морф- форма) арық адамдар. Алайда, практика физикалық типтер теориясының негізсіздігін
дәлелдейді.
Ауытқыған мінез-құлықтың психоаналитикалық негізіне адам санасында
орын алған дау-жанжалды зерттеу жатыр. Бұл теорияны жақтаушылар
девианттық мінез-құлықты психологиялық сапалардан, мінез белгілерінен,
өмірлік ішкі ұстанымдардан шығара отырып түсіндіреді. Бұл жағдайлар адамда
тумасынан азда болса орын алады, оларды тәрбие мен орта да солай
қалыптастырады. З. Фрейдтің теориясына сәйкес әрбір тұлғаның белсенді
санасының астында санасыздық сала жатыр.
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Санасыздық – бұл біздің табиғи энергиямыз, онда барлық жабайылық
шоғырланған, ол шекара дегенді білмейді және мәдениеттің ықпалы
байқалмайды. Адамның саналы-Менімен оның санасыздығының арасында даужанжалдық жағдай пайда болуы мүмкін. Сонда мәдениетті, нормаларды және
құндылықтарды білмейтін ішкі дүние сыртқа шығады. Мұндай жағдайда
қоғамда жасалған мәдени нормалардан ауытқу жүруі мүмкін. Бірақ индивидтің
биологиялық қажеттілігі мен мәдени нормалар арасында дау-жанжал жиі
болады, бірақ одан бәрі бірдей девиант бола бермейді.
Әлеуметтік ауытқудың әлеуметтанулық немесе мәдени теорияларына
сәйкес индивидтер девиантты болады, өйткені олардың әлеуметтену процесі
кейбір нормаларға қатысты сәтсіз өткен, осы сәтсіздіктер тұлға құрылымына
сөзсіз әсер етеді.
Жиі өзгеретін және тұрақты норма жүйесі жоқ көптеген нормалар мен
әртүрлі субмәдениет құндылықтары күрделі қоғамда бір-біріне қарама-қайшы.
Күнделікті өмірде дау-жанжалды нормалардың көп болуы, мінез-құлықты
таңдаудың айқынсыздығы аномия құбылысына әкеледі. Э.Дюркгейм аномия
құбылысын тез жүретін әлеуметтік өзгерістер кезеңдерінде болатын қоғамдық
құндылықтар жүйесінің қирауымен түсіндірді. Демек, аномия тұлғаның ешбір
нормативті мінез-құлыққа жатпайтынын сезіну күйі.
7.3 Америка әлеуметтанушысы Р. Мертон девиацияның себебін
норманың жоқтығынан деп есептемеді, норманы қолдану мүмкін еместігінен
деп түсінді. Аномия бұл мәдени мақсаттар мен оларға жетудің әлеуметтік
мақұлданған құралдарға қол жетімділігі арасындағы үйлеспеушілік, қарамақайшылық. Осымен байланысты Р. Мертон девиацияның мүмкін жанашыл,
салтшыл, оқшауланушы,
бүлікшіл,
конформшы типтерін атап
көрсетеді.Мертон «аномия» түсінігін қолдана отырып (ескі нормалар мен
құндылықтар енді нақты қатынастарға сәйкес келмейтін және жаңалары әлі
қалыптаспаған қоғам жағдайы), қоғам алға тартатын және оларға қол жеткізуге
мүмкіндік беретін құралдар.
Аномия - (француз аномиясынан - заңсыздық, норманың жоқтығы) әлеуметтік нормалар мен институттар бұзылған жағдайда қоғамның жағдайы.
Адам
жағдайларының
тұрақтылығы
және
тұрақсыздығы
Біздің
мақсаттарымызда жарияланған және бұқараның қол жетімділігіндегі шығыстар
қол жеткізудің заңды құралдары. Тұжырымдаманы 1893 жылы Эмиль
Дюркгейм ғылыми айналымға енгізді. Аномия тұжырымдамасының одан әрі
дамуы Роберт Мертонның есімімен байланысты. Аномияның жеке
психологиялық жағдайы деморализациямен, қоғаммен байланысының
әлсіреуімен, негізсіздіктің тәжірибесімен, адам болмауымен, өмірдің
бостығымен және тәрізді, бұл жүріс-тұрыс пен өсуді қабылдамаудың өзгеруінің
таралуына себеп болады сол суицид.
Социологиялық тәсіл (Бекер, Селин, Маркс, Мертон, Парсонс және т.б.).
Девиантты мінез-құлық әлеуметтік себептермен түсіндіріледі: қоғамның
жетілмегендігі, әлеуметтік теңсіздік және қарама-қайшылықтар және т.б.
Девиантты мінез-құлық құбылысы «үштік емес шеберлікпен» түсіндіріледі:
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норма, өмір талаптары, жеке адамның мүдделері (Кудрявцев). Бұл қоғам
дамуының қайшылықты сипатына байланысты, мұнда негізгі қайшылық жүйе
ретінде тұрақтылық пен ұтқырлық арасындағы.
Девиантты
мінез-құлықты
(биологиялық,
психологиялық,
социологиялық) интерпретациялау тәсілдерін қарастыра отырып, барлық
теориялар белгілі бір кемшіліктерге ие екенін атап өткен жөн.
Девиантты мінез-құлықты зерттеудің әлеуметтанулық тәсілі орталық
болып табылады және оған тән ұғымдар девиантты мінез-құлықты зерттеуге
пәнаралық көзқараста басым екені сөзсіз.
Заңды социологияда халықтың мінез - құлыққа жақын санатын, яғни
қатерлі тобы бөліп көрсете алады. Оларға, мысалы қаңғыбастар, маргиналды
топтасулар жатады. Патология - әлеуметтік ауытқулардың келеңсіз формалары
болып саналады, оған: қылмыс, маскүнемдік,нашақорлық, жезөкшелік жатады.
Бұл формалар дисфункционалды, оларға қоғамға бүтіндей және нақты жеке
тұлғаға зиян әкеледі. Құқық бұзу мен оның неғұрлым ауыр формасы-қылмыс
өзінің әркелкілігімен, сондай-ақ қоғамдағы келеңсіз көрінісімен тіпті
қауіптілімен ерекшеленеді. Бұл құбылыстарға социологиялық тұрғыда қарау
дегеніміз олардың табиғатын,себебің және қайта өндіру мен қызмет ету
механизмін, тарихи шарттасқан қоғамдық құбылыстармен байланысын,
сондай-ақ оларды жеңу жолдарын айқындау Құрылымдық-функциялық
теорияның пайымдауынша, девианттылық әлеуметтік құрылым бөліктерінің
(нормалар, мақсаттар мен ресурстар) арасында интеграция жоқтығынан
болады. Осы тұрғыданалғанда, девианттылық - қалыптан тыс жағдайлардан
туындайтынжалпы нормадан ауытқыған құбылыс. Алайда конфликт
теориясыдевианттылықты кейбір топтардың қат ресурстарға басқалардангөрі
қолжетімділігі жоғарырақ болатын қоғамдағы бәсекенің табиғижәне қашып
құтыла алмайтын өнімі ретінде қарастырады. Бұл теорияны жақтайтындар
әділетсіз бәсеке девианттылықты зерттеуде көңіл аударатын басты жайт болуы
керек деп есептейді.
Ұзақ жылдар бойы нашақорлық біздің елемізде тек батыстық өмірге
жататын құбылыс ретінде есептелді. Қазір нашақорлық құбылыс ретінде
қалыптасқанын ешкім жоққа шығара алмайды және оның жеке адамдар мен
бүтіндей қоғамға қаншалықты зардап әкелетінін түсінеді. Әлеуметтік
зерттеулер нәтижелері нашақорлардың көп бөлігі белгілі бір дәрежеде өздеріне
төнген қауіпті сезініп, өз құмарлығына сындарлы көзбен қарайтындығын
көрсетті: сұралғандардың 12 проценті оның өлтіретін күшін сезінсе, 66,5
проценті оған қарсы қарайды. Наша қолданғаннан ешқандай жамандық
көрмеймін деп есептейтіндер,негізінен, гашишті жаңадан бастаушылар. Наша
қабылдағаннан
кейін
болатын
қозуды,
көніл-күйдің
көтерілуін
тәжірибесіздіктен және надандықтан бұл зат өз денсаулығына игілікті әсер етті
деп қабыдайды.Бірақ белгілі бір кезеңде денсаулығы мен психикасы бұзыла
бастағанда, көптеген нашақорлар оны алда не күтіп тұрғанын саналы түрде
сезіне бастағанымен, бұл әдеттен бас тартуға күші жетпейді.
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Нашақорлықпен күрескеәлеуметтік, экономикалық, мәдени сипаттағы
шаралар, соның ішінде маскүнемдікке қарсы шаралар қолданылады. Бірақ
нашақорлықтың даму ерекшелігін ескере отырып, бұл мінез-құлықтың
ауытқуына байланысты әртүрлі шаралар қолданылады: медициналық,
құқықтық,т.б. ҚР-да нашақорлықпен күресуге байланысты 2000 жылдың 17
ақпанында Президент жарлығымен «Нашақорлық пен наркобизнеске қарсы
күрес агенттігі» құрылды.
Көптеген азаматтар үшін кірістің негізгі көзі қылмыстық бизнеске
айналды. Қазақстанда «заңды ұрылар» деген ұғым пайда болды, олар
қылмыстық топтар арасындағы қарым-қатынастарды реттейді, Наркобизнес,
спирт контрабандасы, ұрланған машинаны сату өркендеп, жезөкшелік қалыпты
құбылысқа айналды. Қылмыс бұзудың арта түсуіне маскүнемдік әсерін
тигізуде. Статистика көрсеткендей, ауыр жағдайдағы бұзақылық, зорлаудың 90
проценті, басқа қылмыстардың 40 проценті маскүнемдікке байланысты болып
отыр.
Кісі өлтіру,ұрлық,қарақшылық шабуыл жасау, ауыр зақым тигізудің 70
процентін адамдар мас күйінде жасаса, ажырасудың 50 процентке жуығы
маскүнемдікке байланысты. Мінез құлықтың ауытқуы девиацияның әртүрлі
формалары арасындағы байланыстың заңдылығы сияқты қаралады.Мысалы,
суицидті- мінез-құлық пен әлеуметтік ауытқулардың басқа формаларымен,
мысалы, маскүнемдікпен байланысына сөз жоқ. Сот экспертизасы
көрсеткендей, 68 процент ерлер мен 31 процент әйелдер алкогольді масаю
салдарына өз өмірлерін қиған. Асқынған маскүнем ретінде есепте тұрған
ерлердің 12 проценті өмірінқиса, 20.2 проценті өз өміріне қауіп төндірген.
Девиацияның барлық формаларының көрінуі экономикалық, демографиялық,
мәдени және де басқа да көптеген факторларға да байланысты болады. Бүгінде
бұл мәселе ТМД елдерінде аса шиеленісіп тұр, өйткені мұнда қоғамдық өмірдің
барлық салаларында айтарлықтай өзгерістер болып, бұрынғы мінез-құлық
нормалары құнсызданып отыр. Әрекеттің бұрынғы тәсілдері тиісті нәтиже
бермеуде. Күтілетіннәтиже мен шын нәтиженің арасындағы айырмашылық
қоғамда шиеленіс туғызып, адамдардың өз мінез-құлқының моделін өзгертуге
дайын болуын, сөйтіп қалыптасқан нормадан шығуына иетрмелеп
отыр.Әлеуметтік экономикалық шиеленіскен жағдайда нормалардың өзі де
өзгеріске түсуде. Кейде мәдени шектеулер іске аспай, әлеуметтік бақылаудың
жүйесі бәсеңдеуде. Осылайша, құқық бұзушылық - бұл қоғамдық өмір туғызып
отырған өмірлік кикілжіңдер, сәтсіздіктер, әлеуметтік драмалар мен
таргедиялардың бейнесі. Қылмыс - адам кеселінің бейнесі. Оны бүгінге дейін
бір де бір қоғам құрта алмай келеді.
Бақылау сұрақтары:
1. Қазіргі девиация мәселелері және оларды шешу тәсілдері.
2. Девиация әлеуметтік құбылыс ретінде.
3. Девианттық мінез – құлықтың формалары.
4. Аномия ұғымы. Бақылау теориялары.
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5. Отбасындағы жайсыз жағдай бала девиациясының факторы ретінде.
8 дәріс. Дін, мәдениет және қоғам
Дәрістің мақсаты - дін феномені: мәдени және әлеуметтанулық
перспективасын көрсете келе діндерді классификациялау тәсілдері, мемлекет
пен діннің қарым-қатынасы және мәдениеттің қоғамдағы рөлін көрсету,
мәдениеттің қоғамдағы атқаратын міндеттерін қарастыру.
Негізгі сұрақтар:
8.1 Дін: негізгі түсініктер. Дінді әлеуметтанулық талдау.
8.2 Мәдениет элементтері. Мәдениет және өркениет: ұғымдардың
мазмұны мен ара-қатынасы.
8.3 Мәдениет әлеуметтануы. Мәдени көптүрлілік. Құндылықтар,
дәстүрлер мен ғұрыптар.
8.1 Дін индивидтің, топтың, қауымдастықтың, табиғаттан тыс күштің
өмір сүретініне деген сенімі, дүние танымы, мінез-құлқы (жүріс-тұрысы). Дін
қоғам дамуына байланысты түрлі өзгерістерге түсіп отырды. Ол адамның,
топтың, қоғамның өмірінде айтарлықтай рөл атқарды. Әрбір дін өз ұстанымына
орай адамдарға жалпы адамзаттық құндылықтарды жеткізді, қоғамға мінезқұлық (жүріс-тұрыс) нормаларын бекітті, халықтардың көп ғасырлық рухани
мұралардын сақтады, әлеуметтік тәртіпті қолдаудың аса тиімді және кең
тараған жария құралы болды.Сондай-ақ әлеуметтік институт ретінде дін
әлеуметтік рөлдерді, наным-сенімдер мен салт-жораларды, ұйымдық форма
жүйесін қамтыды.
Дін институты бүгіндегі өзара діни қатынастар жүйесімен айланысқан
діндарлардың бірлестігі,оған шариғаттың, ырым-жоралардың, ұйымының
бірлігі, рөлдік өзара байланыс тән. Дін институты өзінің тұрақтылығымен,
қатаң иерархиясымен, догматтарының үстемдігімен, шариғат пен мінез-құлық
(жүріс-тұрыс) саласындағы қатал ұйғарымдарымен ерекшеленеді.
Дінді әлеуметтік институт ретінде қарастырғанда зерттерушілер діннің басты
белгілеріне назар аударады.Өйткені бұлар қоғамдық өмірдің басқа салаларынан
айшықтайтын белгілер болып саналады. Оның белгілері:
1) дінді міндетті түрде ұстанатын топтардың болуы;
2) дінге тән қасиетті заттардың, құбылыстардың болуы жатады. Әрбір
діннің өз қасиеті заттары бар. Мысалы, Индияда сиыр Вишну құдайымен
байланысқан киелі жануар;
3) Өзінің ерекше мәдени символдарының болуы саяды. Олар жинақы
формада сол дін туралы түсінік (крестке кіру,жарты ай) береді;
4) институттық нормалар мен илану жүйесіне арқа сүйеуі жатады.Бұл
илану адамның келбетін, қоршаған ортаны, құдыретті күштерді
түсіндіреді(православия бойынша адамның о дүниеде құдайдың алдына баруы,
жұмаққа немесе тозаққа кетуі);
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5) ерекшелігі іс -әрекеттердің жиынтығы немесе салт-жоралар жатады.
Салт – жоралғылар - бұл құдыретті күштерге қатысты жүріс-тұрыс (мінезқұлық) үлгілері. (храмға кіргенде православия діншілдері бас киімін шешеді,
шоқыланды);
6) өсиет-парыздар немесе діни нормаларлар жатады, бұлар жүрістұрысты реттеп отырады.
Нормалар адамның өзін қалай ұстауын айқындайды(христиандықтың ол
өсиет-парызы кісі өлтіруге, өтірік айтуға және т.б. күнә жасауға тиым салған).
Демек әлеуметтік институт ретіндегі дін құнды-нормалар құрылымын
және жүріс-тұрыс үлгілерінің құрылымын сипаттайды.
Бүгінде біз алуан түрлі діндерді көріп отырмыз, оларды әртүрлі адамдар
мен халықтар ұстанады. Сондықтан діндерді классификациялаудың тәсілдері
көп. Классификациялау бойынша діндерді: тайпалық, ұлттық және әлемдік
діндер формаларына бөлу қалыптасқан.
Тайпалық діндер алғашқы қауымдық адамдарға тән. Олар табиғатпен
тығыз байланысты болды және қандайда бір құдыретті және құпия күштрдің
өздерімен қатар өмір сүретінің сезінді. Ежелгі аңшылармен, терімшілермен
қатар қазіргі Австралия мен Океанияның аборигендері, Амазонка бассейіндегі
Оңтүстік Америка индейцтері және Тропикалық және Оңстүстік Африканың
көптеген тайпалары табиғи апаттарға, су тасқындарына, теңіз дауылдарына,
өртке, жер сілкіністеріне тәуелді болды, бұл құбылыстар оларға жауыз
күштерді елестетті. Ажал әрдайым қасында жүрді. Сондықтан алғашқыда
қауымдық тайпалар, өз дін жүйелерін жасайды, сол арқылы құдыретті күшпен
байланыс орындатуға талпынады.
Адам күштерінен айтарлықтай басым табиғаттан, тыс күштермен және
тірі жәндіктермен толыққан, рухтар әлеміне сену, ертедегі нанымдар негізі
болып табылады. Қоршаған әлем мен рухтану сенімі анимизм деп аталады.
Кейбір рухтар адамдарға қайырымды, адамдар оларға әртүрлі дұға қылу немесе
құрбандық шалумен алғыс айтуға тырысады. Басқада жау немесе құрбан шалу
көмегімен көңілін аулау қажет деп сенді.
Ертедегі нанымдардың арасында маңызды орынды магия алды. Магиябұл белгілі бір нәтиже алу үшін табиғаттан тыс күштердің ықпал ететін мақсат
еткен, салт-жоралардың кешені. Алғашқы қауым адамдары магияға жүгініп, өз
мақсаттарына өзге дүниелік күштерді қолдануға ұмтылды, тырысты. Магиялық
салт-жораларды қолдану белгілі бір адам топтарының - көз байлаушылардың,
бақсылардың құзырында болды.
Тотемизм-бұл адам топтары (тайпалар мен рулар) арасында орнаған
қандайда бір жануармен, өсімдікпен немесе басқада материалдық затпен
байланысқан сенім.
Тотем рудың немесе тайпаның қорғаушысы саналады. Оны құдай деп
танымады, бірақ онымен туыстығына сенеді.
Тайпалық діннің келесі біркең тараған формасы-фетишизм. Бұл заттарға
және мүлікке табыну, олар магиялық және қасиетті күштерді алып жүруші
болып саналады. Фетишизм-әртүрлі пұттарды ағаштан, саздан және өзгеде
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материалдардан және неше түрлі тұмарларды жасаудан көрінеді. Қазіргі кезде
ертедегі діндер Тропикалық және Оңтүстік Американың шалғай жерлерінде
сақталған.
Ұлттық діндер қайсыбір ұлттың немесе халықтың тарихымен
байланысты. Мұндай діндер белгілі бір облысқа немесе мемлекет шеңберіне
тараған. Иудаизм еврейлердің конфициандық және даосизм. Қытайдың ұлттық
діндері болып табылады. Бұлардың діндігінен гөрі этико-діни ілімдігі басым.
Осыған ұқсас жағдайды Индия туралы да айтуға болады. Бұл елдің ұлттық дініиндуизмді 400 млн. астам адам ұстанады. Тағдыр үнділіктерді қайда апарып
тастаса да, олар өз мәдениетін, дәстүрлі құндылықтарын, идеялары мен діни
жораларын сақтауға тырысады. Индияда индуизммен қатар джайнизм ілімі
тараған, ал сикхизм пенджаб штатының тұрғындарының көпшілігінің ұлттық
діні болып саналады.
Синтоизм келесі бір ұлттық дін. Оны Жапония жұртының көпшілігі
ұстанады. Бұл діни наным әртүрлі діни дәстүрлердің жиынтығы іспетті, оның
көпшілігінің түп тамыры елдердің ертедегі тарихымен байланысқан.
Б.з.д VI ғасыр Буддизм пайда болды. Оны жасаған Индия ханзадасы
Гаутама, кейін ол Будда атты есімді иеленді. Оның ілімі ежелгі Индия дінінің
кейбір идеяларына негізделген.Ол жаңа дінді құрды.Дінінің ұстанушылары
көбейіп, әлемдік дінге айналды. Екі жарым мың жыл өмір сүрген уақытта
буддизм көптеген өзгерістерге ұшырады, оны басты идеясы- адам санасының
тереңдеуі өзгеріссіз қалады. Буддизм қазіргі уақытта Қытайда, Монғолияда,
Кореяда, Жапонияда, Непалда және Оңтүстік Шығыс Азияның бірқатар
елдеріне тараған.Кейбір елдерде (Лаос, Шри-Ланка,Тайланд) буддизм ресми
мемлекеттік дін болып саналады.
Келесі әлемдік дін- христиан діні. Ол I ғасырда Рим империясының
шығыс провинцияларында пайда болды. Христиандық бірқатар ережені
иудаизм дінінен қабылдады, мысалы, монотеизм идеясын және құтқарушыМиссияға сенуді қабылдады. Иусус Христос сол құтқарушы ретінде саналады.
Оның өзін құрбан етуге, қиналып өлуге және дүниеге қайта оралуға сену
христиандықтың негізін құрады. 1054 жылы христиан діні православие және
рим католик шіркеуіне бөлінді. XVI ғасырда Реформацияның барысында келесі
бір христиандық шіркеу-протестанттық шіркеу құрылды. Кальвинизм,
лютериандтық және англикандық протестантизмнің негізгі ағымдары болып
саналады және де оның көптеп саналатын модернисттік бағыттары бармормондар, адвентистер, баптистер, квакерлер, иегова куәләрі, елулікер және
т.б.
Православияны ұстанушылар Грецияда, Сербияда мен Черногорияда,
Болгария, Румыния, Россия және Украина, Белоруссия, Молдова, Грузияда
басым. Сондай-ақ Италия, Венгрия, Ирландия, Белгия, Испания, Франция,
Португалия, Польша мемлекеттерінде, Оңтүстік Америка мен Кариб
бассейніндегі мемлекеттерінде, Солтүстік Америка мен Африкада католиктер
біршама басым. Нидерландия, Швейцария тұрғындары,Скандинавия және
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Балтық жағалауы мемлекеттері, Германия, Ұлыбритания және АҚШ
халықтарының көпшілігі протестанттар болып саналады.
Ислам әлемдік діндердің бірі. Бұл ілім VII ғасырдың алғашқы ширегінде
Арабия жарты аралында пайда болған. Исламды негіздеген Мұхаммед.
Исламды ұстанушыларды мұсылмандар деп атайды.Мұхаммед бір құдайғаАллаға сенуді уағыздады. Пайғамбар қайтыс болғаннан кейін ішкі күрестің
нәтижесінде негізгі ағымдары: суннизм және шиизм пайда болды. Ислам дінін
ұстанушылардың көпшілігі суннит бағытында,шиитті негізінен Иран және
кейбір Таяу Шғыс мемлекеттері аумағында ұстанады. Сунниттер үшін
Мұхаммедтің өмірі туралы әңгімелер мен аңыздар жинағы қасиетті. Исламда
міңез-құлық (жүріс-тұрыс) нормалары мен ережелерінің жүйесі бар, ол елдің
экономикалық, саяси өмірін және діндардың жеке бас өмірін реттейді. Қазіргі
әлемде мұсылмандар 1 млрд. астам. Бұл дінді ұстанушылар тұрақты түрде
өсуде. Ислам Таяу Шығыс, Орта Азия, Солтүстік және бірен-саран Шығыс
Африка елдерінде, сондай-ақ Ресейдің кейбір аймақтарында тараған.
Дін мемлекет арасындағы қатынас адамзат тарихында әртүрлі сипатта
және алуан түрлі институттық формада болды, олардың көптеген модельдері
мен классификациясы қалыптасқан (еврей және ислам теократиясы,
мемлекеттік шіркеу моделі, сепаратистік, секулярлық, зайырлы және
т.б.модельдер). Қазіргі кезеңде әрелдің мемлекет- дін қатынастарына тарихи,
саяси, этникалық, ұлттық, конфкссиналдық ерекшеліктері үлкен ықпал
етеді.Олар дін мен мемлекет қатынастарының әртүрлі дәрежесі мен деңгейін,
сондай-ақ мемлекеттің діни ұйымдарға ықпалын айқындайды.Көптеген
елдерде мемлекет-дін қатынастарының негізіне Еуропаның жаңа заманында
қалыптасқан қағидалар алынған.Дінге және діни ұйымдарға қатынасына
байланысты қазіргі мемлекеттердің бірнеше типтері бар: конфессияналды
(клеикалды) мемлекет, бұған діни мемлекеттер (теократия) және мемлекеттік
діні бар мемлекет (шіркеу) жатады; дінді мемлекеттен бөлу қағидасын
ұстанатын мемлекет (бұлар қатаң секулярлы және атеисік сипатта немесе
мойындалған конфессиялармен әріптестік қатынаста болуы мүмкін); зайырлы
мемлекеттер, бұлар діни ұйымдарға қатысты бейтараптық позиция ұстайды,
ұждан және діни сенім еркіндігі қағидаты басшылыққа алынады. Дін мен
мемлекет қатынастарын реттеудің көптеген тәсілдері, олардың өзара әрекетінің
формалары бар, олар мемлекет дамуымен және құқық жүйесінің жетілуімен
эволюциоланады. 1905 жылы алғашқы елдердің бірі болып Франция шіркеуді
мемлекеттен бөлу туаралы Заң қабылдады, бірақ мемлекеттің діни ұйымдардың
істеріне араласуын сақтады. АҚШ-та керісінше, 1791 жылы Конститутцияның
бірінші түзетілімінде дін ісіне мемлекеттің араласуына шектеу қойылды.
КСРО-да шіркеу мемлекеттен, ол мектеп шіркеуден бөлінді, ұждан
бостандығы, діни культтерді атқару еркіндігі және дінге қарсы насихат
бостандығы жарияланды. Сонымен мемлекеттік атеистік саясат жүргізілді,
ұйымдар заңды тұлғалық құқықтарынан айырылды.
Қазіргі мемлекеттердің көпшілігі діни ұйымдармен қатынаста басымды
рөл атқарады, өздерінің діни саясатын жүргізеді. Осы мақсаттар үшін арнайы
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«дін туралы заңнамалар» немесе ұждан және діни ұйымдар бостандығы туралы
заңнамалар қабылдайды, дін мен мемлекеттің өзара қатынастарын реттейтін
мемлекеттік органдар құрады, солардың қатарына әртүрлі министрліктер, дін
ісі бойынша мемлекеттік комитетер мен агенттіктер, кеңестер жатады.
8.2 Мәдениетті әлеуметік құбылыс және институт ретінде қарастырғанда,
олардың әлеуметтік мәнін зерттегенде, мәдени-аналитикалық, құрылымдықфункционалдық және құрылымдық-символдық бағыттар, амалдар аса тиімді,
жемісті. Мәдени-аналитикалық амал теориясының өкілінің бірі П.А. Сорокин
(1902 - 1979). Ол мәдениетті зерттеуде ерекше амал қалыптастырып, қоғам мен
мәдениетті ажырамас бірлікте (осыдан «социомәдени» термині шықты)
қарастырды, адамның қызметінің барлық аспектісін осы тұрғыдан талдау керек
деп есептеді. П.А. Сорокиннің пікірінше, тек құндылықтар ғана кез келген
мәдениеттің негізі және фундаменті қызметін атқарады. Басымды құндылықтар
сипатына сәйкес, П.А. Сорокин барлық мәдениеттен тыс жүйені идеационалды,
идеалистік және сезімтал (қазіргі) типтеріне бөлген. Бұлардың біріншісі бір
ғана құндылық және шынайылық ретіндегі Құдайды ең сезімтал және асқан
парасатты деп қабылдау принципіне негізделген. Бұл типке ол ортағасырлық
еуропа мәдениетін, брахмандық Индия, будда және б.з.д. VIII-VI ғасырлардағы
грек мәдениетін жатқызады. Екінші жүйесін Сорокин идеационалдық пен
сезімталдықтың арасындағы аралық ретінде қарастырады, өйткені бұл
мәдениеттің басымды құндылықтары Аспанға, Жерге бағыт-бағдар ұстайды.
Мәдениеттің осы типіне П. Сорокин Батыс Еуропаның XIII-XIV ғасырлардағы,
сондай-ақ б.з.д. V-IV ғасырлардағы Ежелгі Грекия мәдениетін жатқызады.
Мәдениеттің қазіргі типін П. Сорокин сезімтал деп атайды. Бұл тип объективті
ақиқатты және оны мәнінің сезімталдылығын мойындауға негізделген.
Сезімтал мәдениеттің қалыптасуы XVI ғасырда басталып, шарықтау шегіне XX
ғасырдың ортасында жетті. Бұл мәдениет идеационалды мәдениет
құндылықтары діннен, моральдан және т.б. босатуға ұмтылды. Оның
құндылықтары күнделікті өмір шындығының төңірегіне шоғырланған. П.А.
Сорокиннің пікірінше бүгінгі «сезімтал» мәдениет бітуге дұшар. Георг
Зиммель (1858 - 1918) «Қазіргі мәдени дау-дамай» атты еңбегінде әрбір
әлеуметтік жіктің құндылығы болады, олар әлеуметтік әрекеттің бағыталуын
айқындайды, осы мағынадан келгенде қоғамда құнды-бағыт-бағдарлы бірліктің
пайда болуын күту қиын болатынын, демек әлеуметтік өмірдің рухани
саласында бірігіп ұмтылудың болмайтынын жазды. Мәдениет рухани
маңыздылығы, өмір қызығын сезінуі минимумға жеткен тұрмыстық,
бұқаралық. Солумен қатар, ерекше дамыған индивидтердің, оларға түсінікті
және жоғары бағалайтын сезімтал жігіне яғни элиталық болады. Мәдениет
құбылыстарын зерттеудің құрылымдық-функционалдық амалы XX ғасыр
басында қалыптасты. Б. Малиновский функционалдық әдістің көмегімен
әлеуметтік өзара әрекеттің әртүрлі формаларын жазды және мәдениет ұғымын
әлеуметтік жүйелердің өзара байланысының органикалық жиынтығы ретіде
пайдаланды. Әлеуметтік жүйелер адамдардың бірінші(табиғи) және екінші
(әлеуметтік-мәдени) қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет етеді. Ал
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мәдениет әлеуметтік тәжірибе ретінде көрінеді. Мәдениеттердің арасындағы
айырмашылықтарды көрсете келе Б.Малиновский қажеттіліктерді жүзеге
асырудың алуан түрлі тәсілдерін байқатты. Әрбір әлеуметтік жүйенің өз
мәдениеті болады. Мәдениет алмасуын ол процесс ретінде түсінді, соның
арқасында әлеуметтік жүйе формалары басқасына өтеді, бұл әртүрлі
факторлардың ықпалымен болады.
Функционалдық әдіске түсініктеме берген Д.Р. Рэдклифф - Браун
мәдениетке ықпалдасқан жүйе ретінде қарайды. Оның әрбір элементі
әлеуметтік құрылым өмірінде белгілі бір функция атқарады. Осы
функцияларды анықтау «Әлеуметтік физиология» немесе мәдениет
әлеуметтануы ғылымының міндетіне айналады. Осындай жағдайдан шыға
отырып ғалым жалпы функционалдық заңдар барлық адамзат қоғамына,
барлық мәдениетке тән деп санайды. Функционалдық әдіс оларды ашуға,
олардың көмегімен мәдениеттің әрбір элементін түсіндіруге мүмкіндік береді.
Нәтижесінде қызмет атқарушы ретіндегі мәдениетке ықпал ететін
құбылыстардың сипатын зерттеуге мүмкіндік пайда болады.
Құрылымдық-символдық
амалды
жақтаушылар
әлеуметтік
шынайылықтың жаңа моделін жасау мүмкіндігі туралы жариялады.
Бастапқыда құрылымдық түзілім ретіндегі тіл сондай модель болды.
Швейцария тілтанушысы Фердинанд де Соссюр (1857 - 1913) тілді бірінші
болып таңба, белгі жүйесі ретінде анықтады және оны семитология ретінде
зерттеуді ұсынды. Ол адамның тілдік сөйлемше формаларының барлық
проблемасын лингвистика талдау жасай алмайды, ол үшін психология мен
әлеуметтанудың зерттеу әдістері қажет деп есептейді. Француз антропологі
Клод Леви-Стросс (1908). Ол «Үшінші дүниенің» көптеген елдерінде
этнографиялық зерттеу жүргізді: қарапайым адамның ойлау ерекшелігін
көрсетуге ұмтылды. Түземдердің мәдениеті өз заманының және дүниенің
белгілі бір бөлігінің мәдениеті. Құрылымынан басқа элементтердің өзгеруі, бір
элементінің өзгеруіне, бір типтегі модельдердің қайта құрылуына әкеліп
модель топтарын құрады. Басқаша сөзбен айтқанда құрылымдық әдістер
әлеуметтік құрылымның статистикасын және динамикасын, олардың
субординациясын зерттеуге мүмкіндік береді.
Мәдениет ұғымы адамның әлемге (дүниеге) әмбебап қатынасын
білдіреді, сол арқылы адам әлемді өзін де жасайды. Адамның әлемге қатынасын
мән-мағына анықтайды. Мән-мағына адамның кез келген құбылыспен, затпен
қатынасын белгілейді: егер де бірдеңе мәнінен айырылатын болса, онда ол адам
үшін керексіз болады. Тек қана мән-мағына ғана мәдениетті құрайды. Адам осы
мән,мағынаны бүкіл әлемге үйлестіріп береді. Әлем ол үшін өзінің әмбебап
адами маңыздылығымен көрінеді. Мәдениет адамның әлемді «өзінікі»
жасайтын әмбебап тәсілі. Осылайшы бүкіл әлем адами мән-мағынаны алып
жүруге, мәдениет әлеміне айналады.
Америка антропологі Джордж Мёрдок бүкіл адамзат мәдениетіне тән
бірнеше «іргелі сипаттарды» ерекшелеп көрсетті.
• Мәдениет оқу, білім арқылы таралады.
58

• Мәдениет тәрбиемен беріледі.
• Мәдениет әлеуметті.
• Мәдениет идеационды
• Мәдениет қажеттіліктерді қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.
• Мәдениет бейімделгіш.
• Мәдениет интегративті.
Мәдениеттің іргелі сипаттарын айқындауда мәдениеттің элементтері
маңызды рөл атқарады. Мәдениеттің негізі элементтері:
1) Құндылықтар, бұл көптеген адамдардың бөлісетін құрметті, қадірлі
түсінігі. Құндылық күмән тудырмайтын нәрсе. Ол жазылмаған жарлық, бірақ
оны сол мәдениеттің барлық адамы біледі.
2) Социомәдени нормалар-индивидтердің, топтардың қызметіне және
қарым-қатынастарына қойылатын талаптар. Олар тарихи қалыптасады және әр
кезде қайсыбір қоғамдық қажеттілікті білдіреді. Социомәдени нормаларда
құндылықтарға қарағанда бұйрықтық сәттер, белгілі үлгіде қимылдауды талап
етеді. Мәдени нормалар: әдеттер, салттар, дәстүрлер, заңдар.
1) Әдет - адамның ұқсас жағдайда бір әрекетті қайталауға психологиялық
бейімі. Бастапқыда ол жеке адамдарда қалыптасады, содан кейін оны адам
топтары қабылдайды да ұжымдық әдетке айналады.
2) Салт-ұжымдық әдеттер бекіткен мінез-құлық тәртібінің дәстүрі. Содан
соң салт әрекеттің бұқаралық үлгісі ретінде ұрпақтан ұрпаққа беріледі, яғни
дәстүрге айналады. Салтты бұзушыларға санкциялар қолданылады.
3) Әдет-ғұрып-бұл моральдық маңызға ие болған әдеттер. Әдет-ғұрыпқа
мораль ұғымы жақын. Мораль-бұл қайырымдылық пен зұлымдық, әділет т.б.
түрде идеялық негізделген мәдени нормалар жиынтығы. Үлкенді балағаттау,
әйелді ұру, әлсіздерді ренжіту әдет-ғұрыпқа, адамгершілікке жатпайды.
Діндарға шіркеуге бармау әдет-ғұрыпсыздық, ал дінге сенбейтін адам үшін
олай емес. Яғни әртүрлі субмәдениеттерде әдет-ғұрып ұғымының
айырмашылықтары болады.
4) Заң - мемлекеттік жоғарғы органдардың қабылдаған нормативтік
актісі. Социомәдениет нормаларының бұл түрі сөзсіз бағынуды талап етеді.
8.3 Мәдениеттің негізгі функциясы:
- адам шығармашылығы (ізгіліктік), яғни адамның шығармашылық қуаты
оның өмір тіршілігінің барлық формасында дамиды(басты функция);
- мәдениет таным құралы және қоғамның, әлеуметтік топтың, жеке
адамның өзін-өзі тануы болғандықтан гносеологиялық (танымдық) міндеттер
атқарады;
- ақпараттық-бұл әлеуметтік тәжірибені хабарлап, басқаларға қарағанда
уақыт байланысын (өткенді, бүгінгіні және болашақты) қамтамасыз етеді;
- коммуникативтік – бұл өзара түсініктің бірдейлігін қамтамасыз ететін
әлеуметтік қарым-қатынас міндеті;
-құндылық-бағдарлық міндеті, яғни мәдениет өзіндік ерекше «Өмірлік
құндылықтар картасы» іспетті белгілі бір бағыт жүйесін береді, соның негізінде
адам өмір сүреді және оған бағыт ұстайды;
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-нормативтік-реттеуушілік (басқарушылық) міндетінде мәдениет адам мінезқұлықына әлеуметтік бақылау құралы ретінде көрінеді.
Бақылау сұрақтары:
1.
Қазіргі қоғам дамуындағы ғылым, дін және мәдениет
институттарының рөлінің сипаттамасы.
2.
ҚР дінінің қазіргі жағдайы.
3.
Салт-дәстүр тұлғаның адамгершілік сапаларын қалыптастырудың
құралы ретінде.
4.
Қазіргі жағдайда жастарға рухани – адамгершілік тәрбие беруді іске
асырудың мәселелері, оны мәдени-әлеуметтендіру процесі..
5.
Бұқаралық және элитарлық мәдениет,субмәдениет және
контрмәдениет.
9 дәріс. Этникалық әлеуметтану және ұлт
Дәрістің мақсаты - қоғамның әлеуметтік - этникалық құрылымының
элементі ретіндегі
әлеуметтік
- этникалық«этнос,
халық, ұлт»
қауымдастықтардың ерекшеліктері,сипатты белгілері және т.б баяндалады,
қоғамдағы әлеуметтік қауымдастықтардың түрлерін,формалары мен типтерін
ашып көрсету
Негізгі сұрақтар:
9.1 Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар. Этникалық жүйелер. Этнос,
халық, ұлт.
9.2 Этникалық ұқсату. Ұлттық ұқсату. Ұлт-мемлекет.
9.3 Этнкалық топтар және олардың қатар өмір сүруі. Этникалық мүдделер
және этносаралық қарым-қатынас.
9.4 Қоғамды этноәлеуметтанулық зерттеу
9.1 Ең үлкен әлеуметтік топтар - бұл әлеуметтік қауымдастықтар.
«Әлеуметтік қауымдастық» терминін ғылыми айналымға неміс әлеуметтанушысы Фердинанд Теннис (1855-1936) енгізді.
Қазіргі әлеуметтануда әлеуметтік қауымдастық дегеніміз салыстыр-малы
тұтастықпен сипатталатын және тарихи және әлеуметтік іс-әрекеттің дербес
субьектісі ретінде әрекет ететін шынымен бар, эмпирикалық бекітілген адамдар
жиынтығы ретінде түсініледі. Әлеуметтік қауымдас-тықтардың ішінде
этникалық қауымдастықтар - этностар қоғамдық өмірде көрнекті орын
алады.Әлеуметтік-этникалық қауымдастық - бұл белгілі бір территорияда
тарихи түрде қалыптасқан, жалпы тілмен, мәдениеттен, психологиялық
тұрғыдан және өзіндік санамен байланысты адамдардың тұрақты
жиынтығы.Бұл немесе басқа этникалық топтың қалыптасуының табиғи
алғышарты аумақтың қауымдастығы болды. Этнос қалыптасуының тағы бір
маңызды шарты - ортақ тіл. Бірақ бұл мүмкіндікті жалпыға ортақ деп санауға
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болмайды, өйткені кейде (мысалы, американдық этностар) экономикалық,
саяси және басқа да байланыстардың дамуы барысында қалыптасты және ортақ
тіл осы процестің нәтижесі болды.
9.2 Этникалық қауымдастықтың орнықты белгісі - рухани мәдениеттің
құндылықтар, мінез-құлық нормалары мен заңдылықтары сияқты компоненттерінің бірлігі, сондай-ақ адамдардың санасы мен олармен байланысты
мінез-құлықтың әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары. Қалыптасқан
әлеуметтік-этникалық қоғамдастықтың интегративті көрсеткіші - бұл этностық
өзін-өзі тану - белгілі бір этностарға жататындық, біртұтастық және басқа
этностардан ерекшелігі.
Ұлт - бұл рулық ұйымның ыдырауы кезеңінде пайда болған және енді
қандас туыстыққа емес, аумақтық бірлікке негізделген этникалық
қауымдастықтың бір түрі. Ұлт - бұл территорияның біртұтастығымен,
экономикалық өмірімен, мәдениетімен және ұлттық бірегейлігімен
сипатталатын этникалық қауымдастықтың тарихи тұрғыдан қалыптасқан
жоғары түрі.
Ұлттық бірегейлік немесе ұлттық өзін-өзі тану - бұл белгілі бір этникалық
топқа немесе ұлтқа тиесілі болу сезімімен байланысты тұлғаның жеке
құрамының бірі. Ұлттық ұқсастық ұлт немесе азаматтық ұғымдарымен бірдей
емес, дегенмен олар оған қатты әсер ететін факторлар бола алады. ұлттық
бірегейлік туа біткен қасиет емес. Бұл белгілі бір адамдар тобымен мәдениетті,
тарихты, тілді білуге негізделген. Бұған белгілі бір мемлекетке, оның
мемлекеттік бірегейлігіне, ұлттық идеясына және мемлекеттік рәміздеріне
адалдық сезімі қосылуы мүмкін.
Ұлт мемлекеті (ұлт-мемлекет) - бұл мемлекеттің (конституциялыққұқықтық) түрі, ол белгілі бір егемен территорияда белгілі бір ұлттың өзін-өзі
айқындау және ұйымдастырудың формасы және осы ұлттың еркін білдіреді.
Мемлекеттің ұлттық сипаты туралы ереже кейбір мемлекеттердің
конституцияларында бекітілген (мысалы, Румыния Конституциясының 1бабында). Бұл анықтаманың қатаң талаптарына сәйкес келетін елдердің 10% дан азы бар, бірақ қазіргі заманғы мемлекеттердің көпшілігінде оның көптеген
элементтері бар.
Этникалық топ - бұл әртүрлі этникалық қауымдастықтар үшін түсініксіз
термин. Этникалық топ ежелгі туыстық қатынасты, сондай-ақ «белгілі бір
лингвистикалық, діни және психологиялық қауымдастықты» болжайды.
Осылайша, этникалық топ әрқашан өзінің өзін-өзі анықтап, ұлттың (күрдтер
немесе басқа ұлттық азшылықтар) деңгейіне көтерілуін қамтамасыз ете
бермейді. Сол сияқты бірнеше этникалық топтар бір адамды (народ) құра алады
(Швейцария).
9.3 Этносаралық қатынастар - бұл әлеуметтік өмірдің барлық деңгейлері
мен салаларын қамтитын, этникалық топтар (халықтар) арасындағы объективті
қалыптасқан және субъективті тәжірибесі бар қатынастардың тұтас кешені.
Әлемдік тарихтың қазіргі кезеңінің жетекші этносы ұлт екенін ескерсек,
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«этносаралық қатынастар», «ұлтаралық қатынастар» немесе «ұлттықэтникалық қатынастар» ұғымдары әдетте синоним ретінде қолданылады.
Этносаралық қатынастар құрылымы мен көріну тәсілдері бойынша алуан
түрлі.Бұл қатынастардың көріну деңгейлері, салалары мен түрлері (өзара
әрекет сипаты) бар. Этникааралық қатынастардың деңгейлері осы
қатынастардың тақырыбына байланысты ажыратылады. Этникааралық
қатынастардың институционалды және әлеуметтік, жеке және топтық, ішкі
және сыртқы деңгейлерін ажыратыңыз.
Интегративті тенденция басым болатын ұлтаралық қатынастар (өзара ісқимыл) келесі түрлерін қамтиды: Амальгамизация - бұл екі немесе одан да көп
этностардың немесе халықтардың биологиялық араласу процесі, олар біртіндеп
этникалық айырмашылықтарын жоғалтады. Ассимиляция - бұл кішігірім
ұлттың немесе этникалық топтың басқа үстемдік етуші этникалық топпен,
оның мәдениетін қабылдаумен және бұрынғы этникалық ерекшеліктерін, оның
ішінде ұлттық болмысын жоғалтуымен толық мәдени үйлесуі.
Аккультурация дегеніміз - бірнеше этникалық мәдениеттерді бір-біріне
ену және ассимиляциялау, сонымен бірге олардың этникалық ерекшелігін
сақтау. Серіктестік - бірнеше этникалық топтардың бірігіп өмір сүру
мәселелерін шешудегі тең ынтымақтастығы. Этносаралық серіктестіктің
мысалы - Швейцария, үш ресми тілде (неміс, француз және итальян) 26
кантоннан тұратын федералды мемлекет.
Этносаралық қатынастардың тағы бір тобында центрифугалық тенденция
басым. Бұл топтың ішінде әдетте келесі түрлер аталады. Этностардың аталған
үш түрінің ішінен әлеуметтанушылар ұлттар мен ұлттық қатынастарды
зерттеуге басты назар аударады, өйткені бұл қазіргі әлемде, оның ішінде біздің
еліміздің және республикамыздың территориясында үстемдік ететін
этностардың бұл түрі.
Этникалық стратификацияның келесі ерекшеліктері бар: қалыңдығының
шекаралары неғұрлым айқын және олардың арасындағы қозғалу дәрежесі олар
минималды; этноцентризм; топтар арасындағы бәсекелестік; әртүрлі
этникалық топтар үшін билікке әртүрлі қол жетімділік.
Кез келген этникалық мәдениет басқа халықтар мен олардың өкілдері
туралы идеялардың жиынтығын қамтиды. Бұл этникалық стереотиптер - бұл
жеке адамдар тобы туралы жеңілдетілген жалпылау жиынтығы, бұл топ
мүшелеріне осы үміттерге сәйкес стереотиптік түрде жіктелуге және
қабылдануға мүмкіндік береді. Этникалық стереотиптердің типтік мысалдары
- барлық немістер ұқыпты, француздар асқан, ал ағылшындар қатал деген пікір.
Этникалық стереотиптің бір түрі - бұл этникалық наным. Алғашқы пікірді
ортағасырлық ойшыл Томас Аквинас: «Жеткілікті себепсіз басқа адамдар
туралы жаман ойлар». Этникалық алалаушылықтың мысалына антисемитизм,
нәсілшілдік және этнофобияның басқа түрлері жатады.
Этноцентризм, американдық әлеуметтанушы У. Саммер. - белгілі бір топ
орталық болып есептелетін, ал қалған барлық топтармен өлшенетін және
онымен байланысты қоғамның көзқарасы. Бұл құбылыс оң немесе теріс па
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деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Этноцентризмнің айқын көрінісі бар
топтар басқа мәдениеттерге толығымен төзімді адамдарға қарағанда икемді
болады деп саналады. Этноцентризм топтық бірлік пен ұлттық бірегейліктің
пайда болуына ықпал етеді. Алайда этноцентризмнің экстремалды
көріністерінің болуы мүмкін, мысалы, ұлтшылдық, басқа халықтардың
мәдениетін құрметтеу. Сонымен қатар, адамдардың мәдениеті әлемдегі ең
жақсы екендігі туралы сендіру, сондықтан оны жақсартудың немесе өзгертудің
қажеті жоқ, бұл мәдениеттің дамуын айтарлықтай бәсеңдетуі мүмкін.
Этникалық дискриминация дегеніміз - адамдардың этникалық белгілері
бойынша құқықтарды шектеу және қудалау. Дискриминация саясатын көбінесе
этникалық үстем топ көп ұлтты мемлекеттердегі этникалық азшылықтарға
қарсы жүргізеді. Қазіргі кезеңде этносәлеуметтік стратификация, елдің ұлттық
аймақтарындағы әлеуметтік даму көрсеткендей, өзгеріп жатқан қоғамдағы
этникааралық қарым-қатынастың маңызды факторы болып табылады және
Ресейдегі этникалық топтардың жандануы жағдайында жанжалдың күшті
әлеуеті бар. Осыған байланысты саяси, экономикалық, діни және басқа
проблемаларды шешу барысында ұлттық топтар арасындағы қайшылықтардың
шиеленісуі болып табылатын ұлтаралық қақтығыстар жиі туындайды.
Көпұлтты қоғамның ұлтаралық қақтығыстарды өркениетті тәсілдермен
алдын-ала қарастыру және шешу мүмкіндігі оның азаматтық жетілуі мен
демократиясының маңызды көрсеткіші болып табылады. Бұған заң үстемдігі
қызметінің маңызды саласы болып табылатын этносаралық қатынастарды
құқықтық реттеу ықпал етеді.
9.4 Этносоциология (этникалық әлеуметтану) - бұл әртүрлі этникалық
ортадағы әлеуметтік процестер мен құбылыстарды және әлеуметтік топтардағы
этникалық процестерді зерттейтін пән. Қоғамның қарапайым этникалық
топтардан күрделі қазіргі заманғы әлеуметтік жүйелерге ауысуын зерттейді.
Батыс әлеуметтануында бұл бағыт көбіне нәсілдік және этникалық
қатынастардың әлеуметтік-философиясы деп аталады.
Этносоциологияның пәні этникалық топтардың дамуы мен қызмет
етуінің әлеуметтік аспектілерін, олардың жеке басын, мүдделерін және өзін-өзі
ұйымдастырудың формаларын, олардың ұжымдық мінез-құлқының
заңдылықтарын, этникалық топтардың өзара қарым-қатынасын, осы топтарға
кіретін жеке тұлғаның қарым-қатынасын және әлеуметтік ортаны зерттеу
болып табылады.
Бақылау сұрақтары:
1. Этникалық топтар мен олардың өзара тіршілік етуі.
2. Этникааралық және конфессияаралық келісім.
3. Қазақстан халқы Ассамблеясы.
4. Жастрады тәрбиелеуде халықтың салт-дәстүрін қолдану: тарих және
қазіргі кезең.
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10 дәріс. Білім және әлеуметтік теңсіздік
Дәрістің мақсаты: қазіргі әлемде білімнің маңыздылығының артуын
түсіндіру, қоғам мен тұлға дамуындағы білімнің рөлін ашу. Білім беру
саласындағы әлеуметтік проблемаларды анықтау.
Негізгі сұрақтар:
10.1 Білім беру әлеуметтік институт ретінде.
10.2 Ресми білім берудің қызметтері.
10.3 Білім берудің әлеуметтанулық перспективалары.
Білім-қоғамның әлеуметтік жүйесінің бірі, маңызды әлеуметтік
институты. Білімнің мазмұны қоғамның бір күйден екінші күйге өтуін,қалпын
білдіреді. Білім ұғымының мазмұны негізінен төрт аспектіден көрінеді:
1. Құндылық ретінде. Білімнің құндылығы жеке адамның, мемлекет пен
қоғамның мақсатының бірлігінде.
2. Жүйе ретінде. Қоғамның әлеуметтік жүйесінің көптеген әртүрлі
деңгейдегі және бағыттағы мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу-тәрбие
ұйымдары мен орындарынан, мектепке дейінгі және мектептен тыс
мекемелерден, әртүрлі орындағы білімін жетілдіру буындарынан тұрады.
Білімнің әлеуметтік жүйе, институт ретінде негізгі функцияларына мыналар
жатады: өскелең ұрпаққа адамзат жинақтаған білімді жеткізу; тұлғаны
әлеуметтендіру процесіне қатысу; әлеуметтік тәжірибенің сабақтастығын
қамтамасыз ету; адамзат мәдениеті құндылықтарын меңгеру; әлеуметтік
мобильдікке ықпал ету және қоғамның әлеуметтік-кәсіби құрылымын
қалыптастыру.
3. Процесс ретінде. Білім процесс ретінде білімді, дағдыны және ептілікті
беру мен игертуде және жан-жақты тұлғаны қалыптастыруда өзара
байланысқан екі құрылымдық компоненттен- оқу және тәрбие процесінен
тұрады.
4. Нәтиже ретінде. Ол инвидуальдық-тұлғалық және қоғамдықмемлекеттік деңгейде бағаланады. Бірінші деңгейде оның нәтижесі білім
алушылардың белгілі бір мемлекеттік білім деңгейіндегі қол жеткен табысымен
және соған сәйкес алған құжатымен куәләнады. Мемлекеттік деңгейдегі
білімнің нәтижесі елдің экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени
прогресі негізінде бағаланады.
Білім институты әлеуметтік бақылауды және билік құрылымының
легитимділігін қамтамасыз ететін қоғамның саяси және әлеуметтік жүйесінің
бөлінбес бөлігі болып саналады. Зайырлы демократиялық білім жүйесінің даму
стратегиясы екі міндетті шешуге бағытталған:
1) Динамикалық дамудағы өндіріс салаларына мамандар дайындау.
2) Жаңғырған қоғамның саяси құндылықтарын қабылдаған қазіргі саяси
ұйымдармен тиімді өзара әрекетке қабілетті азаматты тәрбиелеу.
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Қазіргі білім институты күрделі инфрақұрылымнан тұрады: оқу
орындары мен үйлестіруші орталықтар желісінен, қаржыландыру жүйесінен,
кәсіби оқытушылар құрамынан, оқушыларды оқыту әдістері мен білімін
бағалау жүйесінен жасалған оқу бағдарламалары мен оқу құралдарынан,
көрнекі оқытудың қосымша техникалық құралдарынан және т.с.с. құралған.
Ұлттық білім жүйесін ұйымдастыруға қатысты дәрежесі бойынша
мемлекетті үш түрге бөлуге болады:
1) орталықтанған (Франция, Италия, Дания, Швеция, Норвегия, Грекия,
Аргентина, Бразилия, Сальвадор);
2) орталықтандырылмаған (Швейцария, АҚШ, Германия, Индия, Канада,
Австрия);
3) аралас (Ұлыбритания, Жапония).
Қазақстан, Ресей және т.б. ТМД елдеріндегі халыққа білім берудің жүйесі
жалпы (балалар мен жасөспірімдердің кәсібилікке дейінгі тәрбиесін
қамтамасыз ететін оқу орындарының жүйесі) және арнайы білімге бөлінген.
Жалпы білім деңгейі бойынша жоғары, орта арнаулы, кәсіби- техникалық
білімге бөлінеді. ҒТР және жаңа ақпараттық технологияның ықпалымен ХХ
ғасырдың соңында бірқатар елдерде ұлттық білім жүйесін реформалау
басталды. Білімнің барлық мектепке дейінгі, мектеп, кәсіби, мамандар
дайындау мен біліктілігін арттыру деңгейлері мен түрлерін біріктіруге бағытбағдар ұстаған үздіксіз білім тұжырымдамасын дайындауға ерекше көңіл
аударылды.
10.2 Білім бұл адамның ғылым мен мәдениетке енуінің бірден-бір
оптимальді және интенсивті тәсілі. Білім процесі барысында ғана адам мәдени
құндылықтарды игереді. Білімнің мазмұны әртүрлі елдер мен халықтардың
мәдени мұраларынан, тұрақты дамудағы ғылымның әр саласынан, сондай-ақ
адам өмірі мен практикасынан жиналады және үздіксіз толығып отырады.
Білім-қоғам мен нақты адамның арасын байланыстырушы буын. Қоғам
өзінің әлеуметтік институттарымен және ұйымдарымен адамдарды және
қоғамдық құрылымдарды қажетті бағытқа жөн сілтеу үшін, осы мақсатқа жету
үшін ең алдымен білімді пайдаланады. Қоғамдық масштабта білімнің мазмұны
өзін тиімді меңгерту үшін сәйкес мекемелерді, құрылымдарды, институттарды
талап етеді. Мектеп институты дүниеге келеді, университеттер құрылады,
арнайы орта оқу орындары пайда болады.
ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысында білім рөлінің индивидтің, көптеген
әлеуметтік топтардың, жалпы қоғамның өмірінде айтарлықтай күшеюі білімнің
маңызын мойындауға жеткізді. Бұл білімнің жаңа,құнды парадигмасын енгізуді
талап етті. Кейбір авторлар (мысалы, Д. Белл, Э. Тоффлер) білімді әлеуметтік
құндылық базасы ретінде қалыптастырып, ХХІ ғасырдағы қоғамды білім
қоғамы ретінде сипаттайды. Егер бұрынғы ақпараттық дәуірде «кітап»
мәдениетін қалыптастырса, қазіргі ақпараттық қоғамға өту «экрандық
мәдениеттің» таралуын жүргізуде. «Гутерберг (бірінші типограф)
галактикасын» «Ғаламтор галактикасының» алмастыруы жүруде.
Қазіргі заманда білім берудін 3 моделын қарастыруға болады:
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Экстенсивті модель - мүмкіндігінше барынша толық жиналған
тәжірибені, мәдени жетістіктерді беру, оқушыға өзін-өзі анықтауға көмектесу,
ондағы потенциалды іске асыру.
Өнімді (продуктивті) модель - оқушыны өзінің жеке дамуы мен
әлеуметтік қауымдастық дамуын қолдайтын белгілі бір жұмыс құрылымымен
айналысуға тура келетін қызметтің түрлеріне дайындау.
Интенсивті модель - оқушының әмбебап сапаларын дамыту негізінде оны
тек қана белгілі бір пәнді игеріп қана қоймай, сондай-ақ өзін тұрақты
жақсартуға, жеке шығармашылық потенцияларын дамытуға дайындықты
қалыптастыру.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері білім саласында
реформа жүргізіліп келеді. Білім жүйесіне қосылып, жоғары білім берудің
бакалавр-магистр (немесе доктор дәрежесі) сынды екі деңгейлік жүйесіне
көшті. Оқу орындарында әлеуметтік проблемалар орын алып отыр. Білім беру
жүйесінің қызметкерлерінің, әсіресе мұғалімдердің, профессор-оқытушылар
құрамының, тәрбиешілердің және басқа да білім беру субъектілерінің
әлеуметтік қорғалуы, материалдық жағдайы, әлеуметтік орны, мәртебесі,
беделі маңызды мәселе болып табылады. Бұлар білім саласындағы аса күрделі
әлеуметтік проблемалар, олар бірте-бірте шешілетін болады. Оқу орындарын
мамандармен қамтамасыз ету мәселесі, әсірісе мектептерде әзірге білікті
мұғалімдер жетіспеушілігі орын алуда. Жоғары білімді мұғалімдер қатары аз.
Бұл ауылдық мектептерде орын алуда. Кейбір мектептерде сабақты
педагогикалық білімі жоқ мұғалімдер жүргізіп келеді.
Республиканың
оқу
орындары,
әсіресе
мектептердің
оқу
ғимараттарымен,
корпустарымен,
жатаханларымен
қамтылуы
қанағаттанарлықсыз. Бұл тұрғыдан алғанда жаңа мектептер салу, мектептерді,
училищелерді жөндеуден өткізу өткір мәселе күйінде қалып отыр. Көптеген
балабақшалар 90-жылдары жекешеленіп кетуіне байланысты мектепке дейінгі
мекемелердің жетіспеушілігі байқалады. Мемлекет қалалар мен ауылдық
жерлерде балабақшалар салуды қарқынды жүргізуді қолға алып, осы мақсат
үшін үлкен қаржы бөлуде. Осы тұрғыдан алғанда мемлекеттік бастауыш және
орта кәсіби оқу орындары үшін бұл істер ерекше маңызды. Бір кездері олардың
қалаларда жақсы ғимараттары болған еді, бүгіндері қиыншылықтар көруде. Бұл
бағытта да сәйкес құжаттар қабылданып, үкімет мекемелері аталмыш
проблемаларды шешуге кірісті. Мұндай мәселелер жоғары оқу орындарында да
кездесуде. Ондағы әлеуметтік мәселенің арасынан профессор-оқытушылар
құрамының жалақысы деңгейі, оларды баспанамен қамтамасыз ету және т.б.
мәселелер көзге түседі. Профессор-оқытушылар құрамының жалақы деңгейі
әлі де болса орта республикалық деңгейге жеткен жоқ. Олардың 40%-ның
ғылыми атағы мен дәрежесі жоқ. Мемлекеттік тілде сабақ жүргізетін
оқытушылардың қатары айтарлықтай көп емес, оқулықтар мен оқу
құралдарының деңгейі төмен, олар аз данамен шығу үстінде. Коммерциялық
жоғары оқу орындарында да дәл осындай әлеуметтік проблемалар орын алып
66

отыр. Мемлекет білім беру саласында қаржыны жыл сайын бөлгенімен,
проблемалар әлі де сақталуда.
10.3 Білім экономикасы – инновациялық экономиканың дамуының
жоғарғы кезеңі және білім қоғамы мен ақпараттық қоғамның негізі болып
табылады. Білім экономикасының дамуы мен қалыптасуының негізгі
факторы адам капиталы болып табылады. Адам капиталы дамыған
мемлекеттерде жаңа технологиялар жасауда, өндірістің дамуында, олардың
тиімділігін арттыруда, ғылым, мәдениет, денсаулық сақтау, қауіпсіздік,
әлеуметтік салалардың дамуында басты өндірістік факторға айналды.
«Адам
капиталы»
теориясының
методологиялық
негізі
мен
басты бағыттарын Г. Беккер, У. Боуэн, Э. Дженисон, Т. Щульц сияқты
экономистер қалыптастырды. ХХ ғасырдың соңында «адам капиталы
теориясы» экономика бойынша 1979 жылы Теодор В. Щульцқа, 1992 жылы
Гэри Беккерге берілген Нобель сыйлығы арқылы өзін мойындатты. Ғылымитехникалық революция дәуірінде экономикалық өсудің факторы
тікелей жұмысшының өзі болып табылады.
«Адам
капиталы» –
табиғи
ресурстар
мен
жиналған байлықтан маңыздырақ өте бағалы ресурс. Зауыттар, құрал –
жабдықтар және өндірістік қосалқылар емес, дәл адам капиталы бәсекеге
қабілеттіліктің, экономикалық өсу мен тиімділіктің негізі болып табылады.
«Адам капиталы» ұғымын қолдану әлеуметтік институттардың рөлін
түсінуге, әлеуметтік параметрлерін анықтап қана қоймай, сонымен қатар
әлеуметтік фактордың нарықтық экономикаға тигізетін әсеріне экономикалық
талдау жүргізуге мүмкіндік береді. «Адам капиталы – бұл жүйелі құрылымдық
– функционалдық ұйымға ие қоғамдық өндірістің күрделі категориясы».
«Адами
фактор»,
«Білім
экономикасы»
адам
сана сезімін басты қозғаушы факторға айналдырады. Тек «білім
экономикасы» жағдайында ғана жаңа идеялар, креативті ойлар, жаңа міндеттер
қою, оларды жүзеге асырудағы нақты әдістер пайда әкеледі. Жаңа
технологиялар мен бизнес-модельдердің негізінде адамның терең ақыл ойы
жатыр. Жаңа идеяларды тудыратын адамдар өте құнды капиталға айналды.
Сәйкесінше мұндай персоналды басқару әдісі де өзгеріске ұшырайды.
Мұнда тек жаңа басқару алгоритмі қажет. Мысалы, Microsoft компаниясының
басшылығы бүкіл әлемдегі ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық
қамтамасыз ету саласындағы тек талантты мамандарды жинап, оларға
компанияның көптеген миллиардтар тұратын акцияларын беру арқылы
қызметкерлерінің
компанияның
қаржылық-экономикалық
қызметінің
нәтижесіне
қызығушылығын
арттыра
түсті.
Креативті
критерийдің теоретикалық негіздемесі австро - америкалық экономист Йозеф
Шумпетердің жұмыстарында көрініс тапты, ол алғаш рет шығармашылықты
экономикалық дамудың басты факторы ретінде қарастырды.
Адам капиталының заманауи концепциясы ХХ ғасырдың 50-60жылдарында Чикаго мектебінің аясында В. Теодор Шульц қалыптастырды, ол
1961 ж. «Адам капиталына инвестиция» жұмысын жариялады [9], сонымен
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қатар бұл мәселеге Г. Беккердің жұмыстары арналды [12]. Берілген
концепцияда адам экономикалық мағынада өндірісте қолданылатын заттық
капиталмен теңдестірілді, ал білім адам капиталына инвестиция ретінде
қарастырылады.
Бақылау сұрақтары:
1.
Қоғамның әлеуметтік институт ретіндегі білімнің принциптері мен
функциялары.
2. Білім әлеуметтік құндылық ретінде.
3.
Білімнің негізгі әлеуметтік институттардың бірі ретіндегі даму
тенденциялары.
4. Жаһандық тенденциялар және қазақстандық білімнің спецификасы.
11. Дәріс. Масс-медиа, технологиялар және қоғам
Дәрістің мақсаты -Масс-медиа қоғамдық процеске ықпалын,рөлін
ашу,қазіргі қоғамдағы БАҚ еркіндігі мен жауапкершілігін талдау.
Негізгі сұрақтар:
11.1 Масс-медиа қызметтері.
11.2 Әлеуметтік жүйедегі бұқаралық ақпарат пен бұқаралық
коммуникациялар.
11.3 Бұқаралық сана мен цифровизация. Бұқаралық коммуникациялар
және әлеуметтік өзара әрекет.
11.1 Жаңа масс-медиа - бұқаралық ақпарат құралдарының цифрлік
құрылғылар арқылы әрдайым көруге болатын жаңа форматы. Сонымен қатар,
контентті жасау мен таратуға қолданушылардың белсенді түрде қатысуын
білдіреді.
Масс-медиа(БАҚ) - арнайы техникалық құралдардың көмегімен, кез
келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған әлеуметтік
мекемелер. Сарапшылар олардың мынадай ерекше белгілерін атап көрсетеді:
жариялылық,
яғни
тұтынушылардың
шексіздігі;
арнайы техникалық құралдардың,
аппаратуралардың
болуы;
ақпарат
таратушының (коммутатор) қабылдаушыға біржақты ықпалы; тұтынушы
аудиторияның тұрақсыз әркелкілігі. Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі
БАҚ-тың рөлі зор. Наполеон: «Жауға қарсы жүздеген мың қол әскерден, төрт
газеттің ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор», - деген. 1840 ж. француз
жазушысы О. де Бальзак баспасөзді «төртінші билік» деп атады. Билік
институтында БАҚ-тың тура мағынасындағы орны болмағанымен, оның саяси
процестегі орнын асыра бағалау мүмкін емес. Қазіргі кезде электронды ақпарат
құралдарының пайда болуымен бұл әлеуметтік институт бүгінгі қоғамның,
саяси биліктік қатынастардың барлық қырларын түбірімен түрлендіріп жіберді.
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БАҚ-тың атқаратын қызметі әртүрлі, сарапшылардың пікірінше, олардың
аса
маңыздыларына
мыналар
жатады:
ақпараттық,білімдік,
әлеуметтендірушілік,
мүдделерді
тоғыстырушы,
саясат субъектілерінің ықпалдасуы, жұмылдыру және т.б.
БАҚ-тың ақпараттық қызметі азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық
институттарға аса маңызды жалпы оқиғалар, құбылыстар, процесстер жайлы
мағлұматтарды таратудан тұрады. Бұл қызметсіз кез келген қоғамның
толыққанды өмір сүруі мүмкін емес.
БАҚ-тың білімдік қызметі азаматтарға әртүрлі ғылым саласынан қоғамдық-гуманитарлықтан жаратылыстану ғылымдарына дейінгі танымдық
хабарларды дайындап, таратуынан көрінеді. Әрине, ол толыққанды, жүйелі,
арнайы оқу орындарында берілетін ғылымды қамтамасыз ете алмайды.
Дегенмен де, қазіргі қоғамда адам өз өмірінің әр кезеңінде білімнің басым
көпшілігін осы БАҚ арқылы алады.
БАҚ-тың әлеуметтендіруші қызметі адамдардың әлеуметтік ережелерді,
құндылықтарды сіңіріп, мінез-құлықтарын қалыптастыруға септігін тигізеді.
БАҚ-тың жүйелі түрде күнделікті қалың қауыммен қауышуы оны жеке тұлғаны
әлеуметтендіруші алғашқы институттар - отбасы, дін, мәдениет ошақтарымен
қатар бір орынға қойды. БАҚ арқылы адамдар өздерін жалпы әлеуметтік,
жалпы әлемдік процестердің бір бөлшегі ретінде әрі өзінің қоғамға,
мемлекетке, саясат әлеміне қатысы барлығын сезінеді. Саяси журналистердің
үгіт-насихатының арқасында азаматтар әлеуметтік-саяси процестердің
белсенді қатысушыларына айналады.
БАҚ-тың мүдделерді тоғыстырушы қызметі - БАҚ қызметінің міндетті
тұсы. Саяси мүдделер тек БАҚ арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтық
қоғамның басқа да институттары (мысалы, партиялар, қоғамдық бірлестіктер)
арқылы жүзеге асырылады. Бірақ кейбір жағдайларда тек бұқаралық баспасөз
бен теледидар ғана алғашқылардың бірі болып қоғамдағы өзекті мәселелерге
назар аударады, ықтимал әлеуметтік және саяси қақтығыстар жайлы дабыл
қағып, билік құрылымдарына жағдайды саралап, арнайы шешім қабылдауына
итермелейді.
БАҚ-тың жұмылдырушы қызметі адамдарды нақтылы бір іс-әрекеттерге
немесе саналы әрекетсіздікке шақырады. БАҚ-тың осы қызметі саяси
қатынастар саласында аса маңызды болып табылады. Азаматтардың
белсенділігін ынталандыра отырып, БАҚ сайлау кампаниялары мен дауыс беру
қорытындыларына айтулы ықпал етеді. Олар қоғам мен билікте дағдарыс
туғызатын жаппай наразылық немесе саяси жанжалға апарып, арандатулары
әбден мүмкін. Сондай-ақ олар қоғамға өмірлік маңызы бар міндеттерді шешуге
азаматтарды жұмылдыруда биліктің тиімді одақтасына айнала алады.
БАҚ-ты саналы түрде саяси алдап - арбау мақсатында қолдану
азаматтарға және қоғамға аса қауіпті болып табылады. Оған өз мүдделеріне
қайшы келетін әрекеттерге баруға мәжбүрлеу үшін адамдардың санасы мен
мінез-құлқын жасырын басқару жатады. Алдап арбау БАҚ-та таралатын, шын
мәнінде жалған ақпараттарға адамдардың сенуіне негізделеді. Оған тапсырыс
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берушілер үшін ол пайда, ал қоғам үшін орны толмас өкініш. Осы орайда
қазіргі кезде өз қызметінің тиімділігін арттырғысы келетін қоғам қандай да бір
жолмен БАҚ-тың қызметін реттеуге тырысады. БАҚ-тың жағымсыз салдары
оның қоғамдық ұйымдарымен шектелуі мүмкін. Қазіргі қоғамдарда БАҚ-ты
ұйымдастырудың үш негізгі жүйесі қолданылады: жеке (коммерциялық),
мемлекеттік және қоғамдық-құқықтық. АҚШ-та қолданылатын бірінші
жағдайда бұқаралық ақпарат құралдары жекеменшік нысанда және тек
жарнамадан, жеке жәрдем берушілердің есебінен қаржыландырылады. Алайда
бұл елде жекелеген азаматтар мен жалпы қоғамның мүддесі сотпен қорғалады,
БАҚ- тың онымен келіспеуге еш шарасы жоқ. Екінші жағдайда, бұқаралық
ақпарат құралдары негізінен мемлекеттің қарамағында. Олар парламентке,
үкіметке
бағынышты,
ол
үшін
арнайы
қызметтер
құрылады. Электронды бұқаралық ақпарат қүралдарын ұйымдастырудың
үшінші түрі Германияда басым. Бұл жерде радио мен теледидар азаматтардан
жиналатын арнайы салық есебінен қаржыландырылады. Олардың заңдық тұлға
құқы және өзін-өзі басқару құқы бар. Алайда, бұл аталған ұйымдастыру,
бақылау түрлерінің ешқайсысы да әмбебап әрі мінсіз деп айтуға келмейді.
11.2 «Коммуникация» термині ғылыми әдебиеттерде ХХ ғасырдың
басында пайда болды. Коммуникация (латынның communication-жалпылау,
әңгімелесу, байланысу, хабарлау, жеткізу деген мағына беретін сөздерден
шыққан.)- адамдар, топтар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы өзара әрекеттің
қажетті элементі болып табылады.Соның барысында әлеуметтік үрдістер
саласында жетекші орын алатын ақпараттарды, сезімдерді, бағаларды,
маңыздылықты, мәнді құндылықтарды беруге қол жетеді. Коммуникация - бұл
адамдардың тіршілік әрекеті үрдісіндегі олардың өзара әрекетінің ерекшелікті
формасы. Коммуникациясыз әлеуметтік қауымдастықтарда, әлеуметтік
жүйелерді, институттарды, ұйымдарды және т.б белгілеу мүмкін емес, ол
болмайынша әлеуметтілік, социум өмір сүре алмайды. Коммуникация
қоғамның әлеуметттік топтарының және жекелеген индивидтердің өмірінің
барлық жақтарын қамтиды. Коммуникация негізінде қоғамда адамның жеке
басының
және
ұжымның
мінез-құлық
ережелері
қалыптасады.
Егерде жалпы коммуникация моделі үш бөлімдік құрылымынан: коммуникатор
– хабар роципенттен тұратын болса, бұқаралық коммуникацияда хабардың
нақты адресаты болмайды, өйткені БАҚ арқылы ақпарат қандай жағдай
болмаса да тұтынушысын табады. Мұндай қатынастарда коммуникатор
белсенді рөл ойнайды және аудитория үшін виртуалды шынайылықты жасай
алады немесе шынайылықты жоғалту сезімін жасайды. Аудитория мен БАҚ
арасындағы қатынас тәуелділік сценариі бойынша құрылады. Бір жағынан масс
– медианың тыңдаушыларға, көрермендерге, оқырмандарға деген объективті
мүдделік бар, екінші жағынан, БАҚ – негізгі қалың бұқара үшін ақпараттың
басты қайнар көзі. Жіктерден, топтардан, қабаттардан тұратын қоғам қандай да
бір коммуникациялық код жасайды. Әртүрлі әлеуметтік топатрдың
кодтарының бірлігі коммуникацияның тиімділігін қамтамасыз етеді.
Осылайша, шексіз аудиторияға ықпал ету және оны басқару мүмкіндігі,
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ақпаратты жеткізу шығынын барынша төмендету және әлемде болған кез
келген оқиғаға жедел жауап қайтару бұқаралық коммуникация құралдарын
(БКҚ) белсенді пайдалануды экономикалық және саяси факторлар айқындады.
БҚҚ мүмкіндіктерін зерттеу, әсіресе олардың қоғамдық процестерді басқару
саласының маңызын, «мемлекеттік - қоғам» жүйесінің өзара қатынастарын
реттеу процесіндегі олардың қызметінің тиімділігін бағалау қажеттігінен
туындаған. БКҚ қазіргі қоғамды басқарудың маңызды механизмі болып
саналады және бірнеше функция атқарады:
1) Ақпараттық.
2). Мінез-құлықты ұйымдастыру.
3). Коммуникация объектілері мен органның бүкіл жүйесі арасындағы
қатынасты ескеретін коммуникативтік функция.
4). Белгілі бір эмоциональді-психологиялық көңіл күйді қалыптастыру
функциясы. Тұрақтылықты сақтау қазіргі қоғамның негізгі проблемасы болып
табылады. Бұл қойылған басты мақсатпен түсіндіріледі, топ аралық дау –
жанжалдарды барынша төмендету, қоғамда әлеуметтік шиеленісті бәсеңдету.
Бұл мәселені шешуде қоғамдық пікірді басқару механизмі - қоғаммен байланыс
көмектеседі.
11.3 Кең мағынасында бұқаралық сана - қалың көпшіліктің, халықтың
санасы. Тарырақ мағынасында - белгілі бір құралдардың, ең әуелі бұқаралық
ақпарат құралдарының ықпал етуімен айқындалып шығатын кәдуілгі сананың
айрықша түрі.
Бұқаралық сана бір орында қатып тұрып қалмайтындығы, біртұтас
болмауы, эмоционалдылығы, кереғарлығы, бір үлгіден шықпайтындығы және
белгілі бір тұрақты қате ойтүйіндер (стереотип) арқылы сипатталады. Бұл ретте
көп нәрсе ғылым мен жаппай коммуникация құралдарының дамуына
байланысты. Бұқаралық сананың жай-күйін дәуір айқындайды деуге де
болады.
Адамның бұқаралық санасында әрдайым, ең құрығында, негізгі екі қабат
болады:
- кәдуілгі сана: күнделікті күйбің тіршілікке байланыстының бәрі;
- практикалық сана: бұған адамның бүкіл өмірлік тәжірибесі кіреді.
Сондай-ақ, бұқаралық санада оны жылжымалы әрі құбылмалы ететін,
яғни - ықпал мен манипуляциялар жасауға дайын ететін кереғарлық элементтер
бар. Құбылмалылық пен жылжымалылық сананың кей элементтеріне, мысалы,
алып-қашпа әңгіме мен ой-пікірлер тән.
Бұдан бөлек қоғамдық сана мен саяси сананы ажырата білген жөн:
Қоғамдық сана - қоғамның өзін көрсететін белгілі бір дәуірге тән
ұжымдық елес-ойлар жиынтығы. Оны жеке бас санасына қарсы қояды. Бұл
арада қоғамдық сананың жеке бас санасы қасиеттеріне тіреуге болмайтын
жүйелік қасиеттері бар. Қоғамдық сананың алты тұрпаты даралынып
көрсетіледі: мораль, ғылым, өнер, идеология, дін және құқық.
Саяси сана - бұл адамдардың, топтардың, ұлттардың саяси саланы
түйсінетін
білімдерінің,
бағамдарының,
көңіл
күйінің
және
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сезімдерінің жүйесі. Ол саяси теориялардың, идеялардың, елес-ойлардың,
көзқарастардың, иланымшылықтың және наным-сенімдердің жүйесі болып
табылады.
Бұқаралық сананы әдеттегі жағдайда бұқаралық ақпарат құралдары түзіп
қалыптастырады. БАҚ жүріс-тұрыстың, қоршаған әлемді танып-түсінудің,
білімнің, өмір салтының моделдерін таратады. Егер бұқаралық санаға ықпал
ететін болмағанда (ең қорқыныштысы да осы) бұның бәрін белгілі бір дәрежеде
қалыпты үдеріс деуге болар еді.
Бұқаралық сананың мазмұны әлеуметтану, психология, мәдениеттану,
саясаттану ғылымдарында қарастырылады. Алғаш рет бұқаралық сана
феноменіне интерпретация әлеуметтану ғылымында берілген болатын.
Бұқаралық сана – ерекше әлеуметтік қауымдастық болып табылатын
бұқараның қызметімен байланысты қоғамдық сананың бір түрі. Мазмұндық
тұрғысынан бұқаралық сана - қоғамның әлеуметтік өмірін сипаттайтын
бұқараға қол жетімді идеялар, көзқарастар, түсініктер, пайымдаулар. Ол
қоғамдық санаға тән ғылым, кәсіби этика сиқты рухани құрамдас бөліктерді
қамтымайды. Бұқаралық сана біздің санамыздан тәуелсіз әлеуметтік
шынайылық. Яғни оның өмір сүру заңдылықтары қоғамдағы әрбір жеке
адамның психологиясы мен өмірі басқарылатын заңдылықтардан бөлек.
Бұқаралық сананың өмір сүру заңдылықтарына әсер етуші факторлардың бірі
стереотиптердің (грек. stereos-қатты және typos-дақ) қалыптасу үрдісі болып
табылады.
Әлеуметік ғылымдарда стереотип ұғымына ең алғаш рет анықтама берген
Уолтер Липман. Кейін келе оны Г. Олппорт жетілдірді. Оның берген
анықтамасы әлеуметтік әлем жайлы ақпаратты қабылдау және талдауға,
сонымен қатар бұл үрдістердің әлеуметтік әсеріне (ойда сақталу, әлеуметтік
беку) негізделеді. У. Липпманның «Қоғамдық пікір» еңбегіне (1922 ж.) сәйкес
социумның орташа мүшесі ақпаратты сынмен қабылдап объективті баға бере
алмайды, олар көбінесе стереотиптермен пайымдайды. Яғни қоғамдық пікірдің
қалыптасуына эмоционалдық және иррационалдық факторлардың рөлі жоғары
болып табылады. Қоғамда түрлі ұлттардың, мамандықтардың, кәсіби
топтардың, конфессиалардың өкілдері өзара қарым-қатынасқа түсу барысында
басқалар жайлы белгілі түсініктерге ие болады. Әдетте адамдар қарым-қатынас
барысында қалыптасқан түсініктерді тұтас ұлтқа, нәсілге немесе топқа
қатыстырып келуі жиі көрініс табады. Осылайша стереотиптердің қалыптасу
үрдісі жүзеге асады. Мәселен көптеген адамдар немістер ұқыпты,
итальяндықтар сезімге берілгіш келеді деп ойлайды. Адамдар стереотиптерге
негізделе отырып басқа мәдениет өкілімен қарым-қатынасқа түсу барысында
олардан не күтуге болатындығын алдын-ала пайымдайды. Стереотиптер
арқылы адамдар өздерін қоршаған ортаны түсінуді жеңілдетеді. Стереотиптер
әрдайым шындықпен жанаспауы, жалған болуы да мүмкін. Қазіргі таңда
қоғамда ұлттарға, нәсілдерге, конфессиаларға қатысты стереотиптер кең
тараған. Мәселен белгілі бір ұлттарға қатысты жағымсыз стереотиптерге ие
адамдар ол ұлт өкілдерімен болған қақтығыстарға мүлдем қатыспаған болуы да
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мүмкін. Алайда оларға қатысты теледидардан, таныстарынан сәйкесінше
ақпараттар алады. Көп жағдайда адамдар стереотиптерді дайын күйінде БАҚтан қабылдайды. Радио, баспа, теледидар арқы адамдардың санасында
«қаһармандық», «жауыздық», «өзіміздікі және бөтен» сияқты т.б ұғымдардың
түсінігі қалыптасады. Осының нәтижесінде адамдарда белгілі бір тұлғаларға
сенім білдіру, еліктеу, қолдау немесе қарсы шығу көрінісі орын алады.
Адамдардың белгілі тұлғаға немесе оқиғаға қатысты көзқарасы өзгеруі мүмкін,
алайда бұқаралық сана стереотиптері оңайлықпен өзгермейді Қоғамдық
пікірдің стереотиптері адамдардың өзара қарым-қатынасы барысында және
қарым-қатынас құралдары арқасында еселеніп отырады. Стереотиптер
көмегімен адам санасына әсер ету оңай. Себебі стереотиптер қоғам және
ондағы әлеуметтік топтардың өмір сүру салтымен тығыз байланысқан.
Стереотиптер адамдардың қоршаған күрделі әлемді түсінуін жеңілдетумен
қатар олардың іс-әрекеттеріне, қабылдайтын шешімдеріне де әсере етеді. Түрлі
жағдайларда пайымдау, ой-тұжырым жасап шешім қабылдау стереотиптерге
неізделеді. Ондай жағдайда стереотиптер жиынтығы қолданылады.
Стереотиптер жиынтығы (тіркесі) қоғамдық пікір кешенін қалыптастырады.
Қоғамдық пікір кешендері стереотиптер формуласы іспеттес. Олардың өзіндік
мағынасы және қолданылу тәсілі (қызметі) бар. Қоғамдық пікір кешендерін
түсіну үшін бірнеше түрлерін бөліп көрсетуге болады: Тәуелділік кешені
(басқару және бағыну) – қоғамдағы қарым-қатынастардың вертикальды
құрылымын көрсетеді. Күту кешені – нәтиже, жетістік уақытты талап етеді,
уақыттың еншісінде дейтін ұстаным. Салыстыру кешені басқа адамдармен,
топтармен, мемлекеттермен және т.б салыстыра қарау.
Бірігу кешені – тұлғаның қоғамдағы өз орнын табуы (өзін әлеуметтік
топпен теңдестіруі) әлеуметтік мәртебесіне сай қоғамдағы атқаратын рөлдерді
игеруі
яғни
әлеуметтену
үрдісінің
бір
деңгейін
сипаттайды.
Қоғамдық пікір кешендері бұқаралық сананы құраушылардың бірі, яғни
адамдардың қабылдайтын шешімдері мен іс-әрекетіне әсер ететін күрделі
құрылым болып табылады.
Бақылау сұрақтары:
1. Қоғамдық өмірдегі Масс - медиа (БАҚ) ның рөлі.
2. Масс - медиа (БАҚ) түрлері, олардың қоғамдық санамен ықпалдасуы.
3. Масс - медиа (БАҚ) мәдениеті және оның қоғамдағы тәртіпке ықпалы.
4. Масс - медиа (БАҚ) -ң жаһандануы және оның дүние жүзі
қауымдастығына ықпалы.
12. Дәріс. Экономика, жаһандану және еңбек
Дәрістің мазмұны - экономиканың мәні мен құрылымын ашу; оның
негізгі сипаттамаларын: еңбек нарығы мен жұмысбастылық,ресурстарды,
факторларды қарастыру және экономикалық жүйелерді компаративистік
талдау жасау.
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Негізгі сұрақтар:
12.1 Экономикалық жүйелерді компаративистік талдау.
12.2 Еңбек нарығы мен жұмысбастылық құрылымы.
12.3 Қазақстан жаһандық әлеуметтік-экономикалық жүйеде.
12.1 «Экономика» термині екі мың жылдан астам уақыт бұрын пайда
болған. Ол гректің «ойкос» (үй, шаруашылық) және «номос» (заң) деген
сөздерінен құралған. «Экономия» терминін ең алғашқы рет Ксенофонтүй
шаруашылығын жүргізудің саналы ережелерін қарастыратын өзінің
шығармаларының атауы ретінде енгізген.
Дербес ғылым ретінде экономикалық теория саяси экономия атауымен
пайда болды. Саяси экономия тарихи тұрғыда негізгі кластар мен әлеуметтік
топтар арасындағы әлеуметтік – экономикалық қатынастарды зерттеу болып
табылатын ғылым ретінде қалыптасты. Экономикалық теория ресурстардың
шектелген жағдайында қажеттіліктерді қамтамасыз етуді көздеген адамдар мен
топтардың материалдық игіліктері мен қызметтерді өндіру, бөлу, айырбастау
және тұтынудағы іс-әрекеттерін зерттеп, талдайтын қоғамдық ғылым. Өмір
үшін қоғамның дамуына қажет ресурстардың шектелген жағдайында
экономикалық өсу процесінде қалыптасатын қатынастар мен заңдылықтарды
экономикалық теория зерттейді.
«Жүйе» терминінің жалпы мағынасы (гректің systema – бөлшектерден
құралған тұтастық) белгілі бір тұтастықты құрайтын, бір – бірімен тығыз
байланысқан және қатынаста болатын элементтердің жиынтығы дегенді
білдіреді. «Экономикалық жүйе» термині талдаудың әртүрлі деңгейлерінде
қолданылады. Бұл мағынада экономикалық жүйе ретінде ең қарапайым
құрылымдарды да санауға болады (мысалы, жеке үй шаруашылықтары немесе
шаруашылық субъектілер), бірақ бұл термин көп жағдайда макроэкономикалық
көзқарас шегінде тұтас ұлттық шаруашылық қызмет ету заңдылықтары
қарастырылған кезде қолданылады. Кез келген экономикалық жүйе қоғамдық
өндіріс дамуының қандай да бір деңгейін қарастырады, сондықтан әдетте ол екі
аспектіде сипатталады: техника – технологиялық – «адам - табиғат»
қатынастарын бейнелейді, яғни «өндіргіш күштер» категориясымен
бейнеленетін қатынастарды қарастыратын; әлеуметтік – экономикалық –
адамдар арасындағы қатынастарды бейнелейтін, «өндірістік қатынастар»
категориясымен бейнелетін қатынастарды қамтитын. Құрылымы бойынша
өндірістік қатынастар ұйымдық – экономикалық (техникалық - экономикалық)
және әлеуметтік – экономикалық деп бөлінеді. Ұйымдық – экономикалық
қатынастар адамдар арасында қоғамдық еңбекті ұйымдастыруға қатысты
қалыптасады. Ұйымдастыру формалары болып еңбек бөлінісі, еңбек
кооперациясы, өндірістің шоғырлануы (фирмалардың іріленуі), олардың
орталықтандырылуы (фирмалардың бірлесуі) болып табылады. Жалпы
экономикалық жүйе нақты жағдайда шаруашылық ету тәжірибесінен
туындайтын қоғамның ерекше құрылымын бейнелейді.
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12.2 Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын
элементтерге жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға
психофизиялогиялық, әлуметтік, мәдени, діни, саяси және т.б. адамдық
қасиеттер тән болады. Осы ерекшеліктер адамдардың мүдделеріне,
мотивацияларына, еңбекке белсенділік дәрежесіне елеулі әсер етеді және еңбек
нарығына, оның болмысына ықпал етеді. Өндірістік ресурстардың барлық
түрлерінен еңбектің басты айырмашылығы еңбек адамның тіршілік
әрекеттерінің формасы, оның өмірлік мақсаттары мен мүдделерін жүзеге асыру
формасы. Еңбектің бағасы-ресурс бағасының жабайы бір түрі ғана емес, ол
тірішілік дәрежесінің, әлуметтік мәртебенің, жұмыскердің және оның
отбасының аман-есендігінің бағасы, құны болып табылады. Сондықтан еңбек
нарығы категориясын зерттеп талдағанда «адамгершілік» элементтер барын,
олардың көлеңкесінде жанды жаны бар адамдар бар екенін естен шығармау
қажет.
Еңбек нарығы-бұл тауар болып табылатын еңбек ресурстарының нарығы
бұлардың тепе-теңдік бағасы мен саны, оларға сұраныс пен ұсыныстың бірбіріне етуімен белгіленеді. Кәсіпкерлер мен еңбекке қабілетті адамдар
нарықтың агенттері - еңбек нарығында өзара қатнаста болады. Сондықтан
еңбек нарығы сұраныс пен ұсыныс механизмі арқылы экономикалық
агенттердің арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде жұмыспен қамтудың
белгілі көлемі және еңбек төлемі дәрежесі орнайтын экономикалық орта немесе
болмыс болып табылады. Еңбек нарығының қызметтері қоғам өміріндегі
еңбектің рөлімен белгіленеді, еңбек табыстың және жақсы хал-жағдайдың өте
маңызды өндірістік ресурс болып табылады. Осыған сәйкес еңбек нарығы
басты екі қызмет атқарады. Әлуметтік функцияға адамдардың табыстары мен
жақсы тұрмыс халының әдеттегідей дәрежесінің қамтамасыз етілуі және
жұмыскерлердің өндірістік қабілетінің тиісті дәрежеде ұдайы өндіруінің
қамтамасыз етілуіжатады. Еңбек нарығының экономикалық функциясына
еңбекке рационалды тарту, оны бөлу, реттеу және пайдалану жатады. Еңбек
нарығы бірсыпыраынталандыру функцияларын атқарады, олар бәсекелестік
қабілеттің күшеюіне, тиімділігі жоғары еңбекке ынтаның өсуінге,
квалификацияның жоғарлауына, еңбеккке ынтаның өсуіне квалификацияның
жоғарлауына, мамандықты ауыстыруға т.б. мүмкіндік тудырады. Бәсекелік
еңбек нарығының классикалық үлгісінің негізін мынадай принцептер құрайды:
фирмалардың ынталарын бейнелейтін және еңбекке сұраныс жасайтын жұмыс
берушілердің көп болуы жұмысшы күшіне иелік ететін және оның ұсынысын
жасайтын жұмыскерлердің көп болуы. Еңбек нарығында субъектердің тәртібі
рационалды болады, олардың мүдделеріне жетуді және пайда табуды
көздегенімен білгіленеді. Олар үшін еңбек нарығында еркін әрекет жасауына
елеулі кедергілер болмайды.Жұмыс берушілер ұсынатын жұмыс орындары
және жұмыскерлер ұсынатын жұмысшы күші біркелкі болады. Жұмыспен
қамтудың саны мен көлемі жұмыскерлер санымен өлшенеді. Икемді нарықтық
механизмі баға арқылы жүзеге асырылатын еңбек нарығы, жетілген бәсекелік
нарығы болып сипатталады. Осындай нарықта жекелеген жұмыс берушілер,
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жекелеген жұмыскерлер жалпы нарықтық ситуацияға әсер ете алмайды:
жалақының тепе - теңдік ставкалары жекелеген фирмалардың немесе
жұмыскерлер топтарының әрекеттеріне тәуелді болмайды, олар жалпы
конъюнктурамен, яғни нарықтық процестің барлық мүшелерінің жалпы озара
әсерлерімен белгіленеді.
Еңбек нарығы монопсониямен (олигопсониямен) сипатталуы мүмкін.
Бұл жағдайда ұсыныс жағында тек жалғыз (немесе бірнеше) фирма жұмыс
беруші болады. Бұнда жалақы ставкалары осы фирма - монопсонистің
шешіміне өте елеулі дәрежеде тәуелді болады. Кәсіподақтардың маңызды
рөліне байланысты, еңбек нарығының юнионизациялану дәрежесі жоғары
болуы мүмкін. Осы жағдайда кәсіподақтар болып ұйымдасқан жұмыскерлердің
жекелеген топтары жалақының нақты көлемін оның тепе-тендік дәрежесінен
арттыра алады. Бұл көп емес жағдайда еңбек нарығында негативтік өзгерістер
тудырады. Бұған жатпайтын - моноп-сониялық нарық. Бұл нарықта
кәсіподақтар жалақы көлемінің өсуімен бірге жұмыспен қамту дәрежесін де
өсіре алады. Дамыған елдердің көбінде заң жүзіңде жалақының минимумы
белгіленген. Бұның мақсаты - кедейліктің дәрежесін төмендету және төмен
квалификациялы жұмыскерлердің хал-жағдайын қолдау. Номиналдық және
нақты жалақы болатынын айыра білу керек. Номиналдык, жалақыға
жұмыскерге төленген ақша сомасы жатады, ал нақты жалақы - бұл тауарлардың
болып тұрған баға дәрежесінде төленген жалақының ақшалай сомасына
жұмыскерлердің сатып алатын тауарларының саны. Жұмыскерге теңге түрінде
төленген номиналдық жалақыны баға дәрежесіне болсек, нақты жалақы
шығады. Нақты өмірде фирмалар мен жұмыскерлердің барлығы қатысатын
біртұтас абстракты еңбек нарығы болмайды. Еңбек нарығы өзінің интегралдық
бірлігінде көптеген локалдық еңбек нарықтарынан, сегменттерден,
секторлардан тұрады. Бұлар аймақтық, салалық ерекшеліктермен, маманданған
топтардың рөлімен, квалификациялық топтармен, жыныс-жастық, ұлттық және
т.б. айырмашылыктармен сипатталады. Сұраныс пен ұсыныстың ауытқу әсері
арқасында пайда болатын еңбек ақысының дәрежесінің өзгерістері локалдық
нарықтарда (сегменттерде) орын алады және олардың динамикасы ерекше
болады. Еңбек нарығында жұмысшы күші жаппай жылжып, оның сандық және
сапалық құрылымы ылғи өзгеріп отырады. Осымен бірге жұмысшы күшіне
сұраныс өзгеріп тұрады, өйткені өндірістің кеңеюі, оның модернизациясы,
құрылымдық өзгерістері жұмыскерлердің ерекше жоғары дәрежеде
дайындалуын талап етеді, олардың жаңа, осы замандық мамандықты жете
игеруін тілейді. Әрбір белгіленген мерзімде сұраныс пен квалификациясы
жоғары жұмысшы күшінің арасында сәйкестік болмайды. Жалпылама түрде
еңбек нарығының негізгі екі сегменті болады: тәуелсіз бен бағынышты жұмыс
орындарының біріншілік нарығы және екіншілік жұмыс орындарының нарығы.
Біріншілік жұмыс орындарының бірінші сегментінде жоғары дәрежелі және
арнаулы орта білімі бар жұмыскерлер, әкімшілдік - басқару персоналы, жоғары
квалификациясы бар жұмыскерлер, әкімшілдік - көмекші персонал, инженерлік
- техникалық жұмыскерлер еңбек етеді. Осы топтың жалақысы салыстырмалы
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түрде жоғары болады және оларға жұмыспен қамтудың белгілі кепілдігі
беріледі. Екіншілік жұмыс орындарынан тұратын екінші сегмент арнаулы
дайындықты және жоғары квалификацияны тілемейді. Бұған квалификациясы
жоқ жұмысшылар, қыз-мет көрсететін жұмыскерлер, қызметшілердің томенгі
категориясы жатады. Жекелеген аймақтардағы жұмысшы күшінің құрамымен
есептесетін еңбек нарығының регионалдық сегментациясы болады. Осы
ерекшеліктердің негізінде халықтың әлеуметтік-демографиялық құрылымы,
жұмысшы күшінің профессионалдық-квалификациялық құрылымы, ұлттық
кұрам жатады. Жұмысшы күшінің құрылымы болмағанда бес сегменттен
тұрады. Біріншіден, сонша көп болмаса да жоғары маманданған басқарушы
жұмыскерлердің (менеджерлер) тұрақты тобы. Екіншіден, кадрлық жоғары
квалификациясы бар жұмысшылар мен қызметшілер. Үшіншіден, құрылымдық
кайта құруға және қыскартылуға жататын, өндіріс өнеркәсіп салаларының
жұмысшылары. Төртіншіден, қызметтер сферасын қосып есептегенде, еңбек
сіңіргіш салалардың жұмыскерлері. Бесіншіден, еңбекшілердің әсіресе осал
(әлсіз) категориясы - жастар, қарт адамдар, дене және ой-сана кемшіліктері бар
адамдар, жұмыс табудан күдер үзгендер және т.б.
Еңбек нарығы - бұл бәсекелік нарық. Оның құрылымдық-функционалдық
ұйымдастырылуының өте күрделі болғандығынан, қашан болмасын, жұмыс
орындары мен еңбек ресурстарының арасында белгілі сәйкес келмеушілік
болады. Өзін алмастыруға жоғары квалификация талап ететін, жұмыс
орындарының бір бөлшегі бос болып қала береді, ал қажетті арнаулы
дайындығы жоқ адамдардың бір бөлшегі жұмыс таба алмайды. Осындай
жағдайда, жұмыстың қандайын болмасын табу үшін жұмыссыздар арасында
бәсекелестік пайда болады. Осымен бірге, өз еңбегімен жоғары табыс табуды
көздеп ұнамды орналасу үшін, жоғары квалификациялы жұмыскерлер мен
мамандар да бір-бірімен бәсекелік сайыста болады. Кәсіпкерлер арасында
фирмаға бай тәжірибелі және жоғары квалификациялы мамандарды тарту үшін
бәсекелік күрес жүріп отырады. Еңбек нарығында еңбек ақы, баға механизмі
арқылы белгілі сегмент шеңберінде жұмысшы күшіне сұраныс пен ұсынысты
қалыптастыратын, экономикалық агенттердің кимылдарын үйлестіруге қызмет
ететін бәсекелік орын алады. Еңбек нарығы - бұл өте икемді құрылымдықфункционалдық құрамы бар динамикалық нарық. Сондықтан еңбек нарығында
белгілі ағымдар қалыптасады: жұмысшы күші құрамынан шығушылар,
жұмысшы күші құрамына кірушілер; жұмыс іздеуден бас тартқандар; жұмыс
іздеуді бітіргендер; жұмыс тапқандар және т.б. Осы адамдардың бейімділігі
қоғамдағы жұмысшы күшінін нарықтық динамикасын сипаттайды
Тұрғындар жұмысбастылығы дегеніміз – азаматтардың заңдары мен өзге
де нормативтік құқықтық актілерге қайшы келмейтін жеке қажеттіліктерін
қанағаттандыруға байланысты және оларға табыс немесе кіріс әкелетін қызметі
деп көрсетілген.Жұмысбастылық саясатының сұрақтарын анықтап алу үшін
жұмысбастылықтың әлеуметтік және экономикалық тұрғыдағы мәнін анықтап
алу керек.Экономикалық тұрғыдан жұмысбастылық – тұрғындардың қоғамдық
немесе өнімді ұлттық табысты өндірудегі қызметі, ал қоғамдық өндірісте
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жұмыс істеуге жарамды немесе ынталы адамдарға жұмыс тауып беру жаппай
жұмысбастылыққа алып келеді.Әлеуметтік тұрғыдан, жұмысбастылықтың
мынандай түрлері бар: жалпы білім беретін арнайы оқу орындарында оқу, әскер
қатарындағы қызметі, үй шаруашылығы, балаларды тәрбиелеу, қарттар мен
ауруларды бағып-қағу, қоғамдық ұйымдардың жұмысына қатысу.Қоғамның
дамуы тұрғысынан алғанда қоғамдақ өндірістегі жұмысбастылық негізгі болып
табылады. Ол қоғамның экономикалық потенциалымен қатар, тұтастай
тұрғындардың өмір сапасы мен денгеиін және жеке азаматтардың жақсы
тұрмысын сипаттайды.
12.3 Жаһандану адамзат дамуының жаңа факторы және қазіргі әлемнің
басымды тенденцияларының бірі. Әлемнің өзгеде елдегі сияқты Қазақстан бұл
процестен тыс қала алмауы. Еліміздің экономикасының либералдануының
және шетел инвестициясының айтарлықтай жоғарғы дәрежеде тартылуы
нәтижесінде Қазақстан жаһандануға тартылды. Үлкен энергетика
ресурстарының қорының болуы, құнды табиғи қазбалардың болуы, үлкен
аумағының және стратегиялық геосаяси жағдайының болуына орай еліміз
әлемдік экономикада сәйкесінше орын алды. Қазақстанда мұнай өндіру
қарқыны артуда, әлем рыноктарына оларды жеткізудің коммуникациясы
жасалуда, бұл мемлекеттің ресурстарды жеткізіп беруші ретіндегі өз әлеуетін
жүзеге асыруға ұмтылысын көрсетеді. Әлемдік экономикада әр ел өзінің орнын
табуы тиіс. Қазақстанның әлемнің экономикалық кеңістігіне енуі Орталық
Азиядағы лидерге айналуында. Қазақстан Орталық Азия республикаларының
әлеуметтік – саяси және экономикалық өзара әрекеттесуінің басты буыны
болып саналады. Ол өзінің экономикалық ықпалын осы аймақта белсенді саясат
жүргізіп, кеңейтуге тырысуда. Экономикалық жаһандану жағдайында елдердің
аумақтық және экономикалық қағидатпен жақындасуы жүреді, Қазақстан
осындай кооперацияның бастамашысы болып келеді. Ол ТМД, ЕврАзЭЫ
(Еуропа экономикалық ынтымақтастығы), ШЫҰ (Шанхай ынтымақтастық
ұйымы), ЭЫҰ (экономикалық ынтымақтастық ұйымы, бұған Орталық Азия
елдерімен қатар, Ауғанстан, Иран, Пәкістан және Түркия қатысады), ТРАСЕКА
(Еуроазиатский транспортный коридор: Азербайжан, Армения, Болгария,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молова, Румыния, Тәжікстан, Түркіменстан,
Туркия, Өзбекстан, Украина) және ОЦАС (орталықазия ынтымақтастық
ұйымы). Бұның бәрі қатысушы елдердің экономикасының дамуына ықпал етуге
тиіс. Қазақстан компаниялары мен банктері Ресей, Грузия, Қырғызстан,
Украина және т.б. мемлекеттердің аумағында соңғы жылдары қызметтерін
арттырды. Еліміздің әлемдік экономикалық кеңістіктегі орнын түсінуде:
1) Аумақ көлемі маңызды. Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан 10 орында.
Экономиканың жаһандануы жағдайында еліміздің үлкен аумағы, оның
географиялық орналасуы, геосаяси орыны ықпалдасу процесіне тез кіруге
ықпал етеді. Ел аумағы Батыс пен Шығыстың түйісінде орналасқан.
2) Жан басына шаққандағы ІЖӨ жағынан Қазақстан 67 орында.
3) Алтын және волюта резервы бойынша 53 орында 17 млрд АҚШ
доллары көлемінде (2007 ж). Бұл халықтың хал – ақуалын және экономиканың
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тұрақтылығының көрсеткіші. Қазақстаннан кейін 140 мемлекет орналасқан,
резервы 10 млн. $ АҚШ құайтын елдерде бар.
4) Әлем рыногінде шетелден инвестиция тарту және өз инвестициясын
шетелге шығару жағынанда Қазақстан белсенді. Шетелге инвестиция шығару
жағынан Қазақстан 52 орында. (2006 ж), ал елімізге шетел инвестициясын тарту
жағынан 47 орында (2006 ж).
5) Шетел инвестициясын Қазақстанның табиғи қазба байлықтары
қызықтырады. Республика әлемдік нарықта көмір өңдеу мен экспорттауда 10
елдің қатарына кірді. Темір рудасының қоруы бойынша әлемде 8-і орында,
әлемдік қорда оның үлесі 6% құрайды. Мыстың үлкен қоры бар, елімізде
өндірілген мыс шетелдерге экспортталады. Қазіргі кезде Қазақстан астықты
шетелге шығарудағы әлемдегі ірі экспортер. Республикада егістік көлемінің
шамамен 90% астықтың үлесіне тесілі. ТМД кеңістігінде астық өндіруден
Қазақстан Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында. Қазақстанның астықты
жылына экспорттау әлеуеті 5-6 мен тоннаны құрайды. Өндірістің жаңа
технологиясын пайдаланудың есебінен Қазақстан таяу жылдары әлемдік
нарыққа бидайды шығаруды 12 млн. тоннаға жеткізбекші.
Жаһандану Қазақстанға экономикалық даму үшін көп мүмкіндік береді.
Шетел инвесторлары – трансұлттық корпороциялар қаржыны Қазақстан
экономикасының негізі – энергетикалық секторға, мұнайгаз саласына салып,
экономиканы дамытты. Дүние жүзілік сауда ұйымына Қазақстанның мүше
болуы дүние жүзі шаруашылығына ықпалдасуына оң әсерін тигізді. Отандық
тауарлардың басқа елдердің нарығына кіруіне жағдай туғызды және еліміздің
әлемдік сауда да өз орыны нақты анықтауға мүмкіндік берді.
Қазақстан басқа да Орталық Азия мемлекеттері сияқты шикізат елі рөлін біртебірте төмендетіп келеді, сөйтіп экономиканы индустриальды – инновациялық
бағытта дамытуға бет бұрды.
Жаһанданудың Қазақстан Республикасы үшін жағымсыз тұстары да жоқ
емес, оған келесі факторлар қатты ықпал етті:
1) жекешелендірумен және экономиканы либералдандырумен
байланысты мемлекеттік меншік өте қысқарды;
2) ашықтығы жағынан республика әлемде алғашқы орындардың бірінде
тұр;
3) Қазақстан мемлекеттік меншігі денгейі айтарлықтай жоғары Қытай
және Ресей мемлекеттерімен шектескен;
4) Қазақстан геосаяси жағынан Шығыс пен Батыстың түйіскен жерінде
орналасқандықтан транзиттік жол, онымен жария тауарлармен қатар есірткі
және т.б. тауарларды тасмалдау қауіпі бар;
5) Қазақстанның энергетика ресурстары трансұлттық корпорацияларды
өзіне тартады және ол ықпалдасу процесін жеделдетеді;
6) үлкен аумақ және халық санының аздығы;
7) коммуникацияның дамуы, экономиканың индустриалдық сипаты,
жұрттың жоғары білімдігі жаһандануды, ықпалдастықты күшейтеді.
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Жоғарыдағыларды қорыта келіп, жаһандану экономикалық егемендікке,
экономикалық қауіпсіздікке және мемлекеттің ұлттық мүддесіне қайшы
келетін қауіп – қатері бар. Сондықтан жаһандану дәуірінде экономиканы
қорғау қажеттігі туындайды.
Бақылау сұрақтары:
1. Жаһандану: плюстері мен минустары.
2. Әлеуметтік, саяси және мәдени процестеріндегі жаһандану ұғымы.
3. Әлемдік экономиканың қазіргі жаһанданудың зерттелуі, оның негізгі
жағымды және жағымсыз жақтары.
4. Қазақстанның жаңа геосаяси шындық субъектісі және халықаралық
аренада әрекет етуші фактор ретінде қалыптасуы.
5. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан экономикасының жалпы сипаттамасы.
13 Дәріс. Денсаулық және медицина
Дәрістің максаты - денсаулық және медицинаны зерттеудің
әлеуметтанулық бағытың карастыру және қоғамдық денсаулықтүсінігінің,
денсаулық сақтау мәселелерін талдау жасау.
Негізгі сұрақтар:
13.1 Денсаулық және медицинаны зерттеудің әлеуметтанулық бағыты.
13.2 Денсаулық және қоғам (тарихи перспективада).
13.1 Қоғамдық денсаулық – адамдар әл-ауқатының физикалық,
әлеуметтік-экономикалық, психологиялық және т.б. түрлерін қамтитын өзара
байланысты элементтер мен құрылымдар негізінде қалыптасатын күрделі ашық
жүйе. Қоғамдық денсаулық категориясын денсаулықтың негізгі ресурстары
адамдардың табысы, тұрғын үй мәселесі, тамақтануы мен өмір салты екенін
ескере отырып, жүйелі бағытта қарастыру керек. Сондықтан денсаулықты
жақсарту осы компоненттердің, сонымен қатар, денсаулықты жақсартатын
экономикалық, физикалық, әлеуметтік және мәдени ортаның шарттарының
тұрақтылығын талап етеді.
«Медицина әлеуметтануы» терминінің бірінші рет айқындалуын (1895
ж.) Ч. Мак-Интайр есімімен байланыстырады, дегенмен, денсаулық сақтаудың
қоғамдағы орны туралы әлеуметтанулық талдау алғаш рет атақты саясаткер
экономист У. Петтидің «Саяси арифметика» атты еңбегінде ұсынылған (1690
ж).
Денсаулық пен сырқат туралы әлеуметтанулық концепциялардың ішінде
ерекше маңыздылыққа жарты ғасыр бойы дамытылып келе жатқан рөлдік
теория алады. Медицина мен қоғамның, оның әлеуметтік институттарымен
өзара байланысын, денсаулық сақтау жүйесінің дамуын әлеуметтік феномен
ретінде интенсивті зерттеу тек XX ғасырда дәрігер мен пациенттің арасындағы
байланыстың әлеуметтік аспектілерін зерттеген Толкотта Парсонстың
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еңбектерінен кейін басталады. Оның рөлдік теориясында (1951 - 1958 жж.)
еңбекке қабілетсіздік пен девиацияның парадигмалары «дәрігер мен пациент»
жүйесінде қарастырылады. Т. Парсонс тек әлеуметтанулық немесе
психологиялық бағыттарда емес, жүйелік бағытта, сонымен қатар,
экономикалық бағытта өндіруші мен тұтынушы арасындағы айырбас ретінде
зерттеді.
Атақты американдық психолог, Абрахам Маслоу денсаулық мәселесін
қарастыру кезінде, барлық дене және психоәлеуметтік мүмкіншіліктерді жүзеге
асыру – өзіндік актуализациялану деп жазған, бірақ физикалық құрылым
психикалық құрылым секілді «норма» және «денсаулық» түсініктеріне сәйкес
келе бермейді.
Осылайша, әлеуметтанулық бағыт бойынша «денсаулық» түсінігін
қарастыру кезінде, оның екі түрлі сипаттамасын айқындаймыз. Біріншіден,
қоршаған орта мен адам арасындағы үйлесімділік міндеттемесі. Осы
үйлесімділікті түсінудің субъективті және объективті сипаттамасы бар.
Біріншісі адамның және қоршаған ортаның субъективті бағалауымен
байланысты. Әртүрлі авторлардың нәтижелері сәйкес келмеуі мүмкін: субъект
өзін үйлесімді, дені сау тұлға ретінде қабылдауы мүмкін, ал қоршаған адамдар
науқас және қалыпты емес, және керісінше.
Денсаулықты түсінудің екіншісі қазіргі білімнің деңгейімен шеттелген
«денсаулықтың» салыстырмалы күйімен байланысты. Себебі қалыпты
генетикалық кодтың барлық элементтерін толық білгенде ғана салыстыру үшін
үлгі пайда болады. Ол уақытқа дейін, соматикалық денсаулықтағы, мінезқұлықтағы ауытқулар (айқын көрінетіндерінен басқа) индивидуалдық ретінде
қарастырылуы мүмкін.
Осыған байланысты Гоффманның стигматизация теориясы ерекше
қызығушылықты туғызады. Осы теорияға сәйкес, сырқаттың немесе
кемшіліктің болуы қоршаған ортаға проекцияланады және әлеуметтік өзара
қарым-қатынаста көрінетін науқас адамға белгілі бір мінез-құлық
ерекшеліктерді белгілейтін науқасқа деген ерекше қатынасты айқындайды.
Осылайша, «Абсолютті сау адам бар ма?», – деген сауал туындайды.
Мұның жауабы көбіне теріс. Әрбір адамның белгілі бір гендік кемшіліктері
болады, ол ауру механизмін жібереді.
Сонымен қатар, травмаға деген тұқымқуалаушылық бейімді
айқындайтын зерттеулер мәлім.
Денсаулық және сырқатпен байланысты көптеген теориялар мен
концепциялардың түрлілігін ескере отырып, Н.И. Скок оларды мынадай
топтамаларға жіктеді: философиялық, әлеуметтік-биологиялық, биологиялық,
әлеуметтанулық, әлеуметтік-психологиялық.

81

2 кесте - Денсаулық пен сырқат теорияларының топтамасы

12.2 Қазіргі уақытқа дейін «қоғамдық денсаулық» түсінігінің ортақ
анықтамасы жоқ. Бір топ зерттеушілер қоғамдық денсаулықты «бір жағынан,
жеке адамның индивидуалдық өмір ұзақтығын, екінші жағынан, жалпы
қоғамның және оның үздіксіз, үйлесімді даму мүмкіншіліктері мен әлеуметтікэкономикалық дамуын сипаттайтын қоғамдық денсаулықтың индивидуалдық
деңгейлерінің жиынтығы» ретінде қарастырады.
Екінші көзқарас бойынша, қоғамдық денсаулық бұл «биологиялық және
абиотикалық шарттарға бейімделу деңгейін көрсететін, әлеуметтік
факторлармен айқындалған, тарихи негізделген, индивидуалдықтан жоғары
адамдардың іс-әрекетін ұйымдастыру нысаны. «Қоғамдық денсаулық»
түсінігінің мазмұны бұл – өмір салты арқылы трансформацияланған денсаулық
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сақтау саласындағы шынайы қоғамдық қатынастардың бірегей нысандағы
бейнесі. Басқаша айтқанда, қоғамдық денсаулық әлеуметтік организм ретінде
қоғамның және оның институтының, соның ішінде, денсаулық сақтау,
нәтижесі».
Осылайша, қоғамдық денсаулық күрделі әлеуметтік категория және
көптеген факторлардың жүйелі есептемесі мен талдауын қажет етеді.
«Қоғамдық денсаулық» категориясы мынадай әлеуметтанулық түсініктермен
тығыз байланысты: «өмір салты», «өмір сапасы», «денсаулық сапасы» және т.б.
Олардың көбі «өмір деңгейі» деген категорияға негізделеді.
Модельдік бағыт ғылыми зерттеулердің бағыттарын жүйелеуге және
денсаулық күйінің динамикасының мүмкіншілікті өзгеру тенденцияларын
болжауға мүмкіндік береді (4 сурет).

4 сурет - Дені сау адамның моделі
Денсаулық мәселесі жеке адамдар үшін өзекті мәселе және сонымен
бірге, қоғамның көптеген ғылымдарының зерттеу нысаны. Әрбір мемлекеттің
алға қойған негізгі мақсаттары дені сау ұрпақ қалыптастыру.
Еліміздегі денсаулық сақтау саласындағы жағдайды талдай отырып,
жалпы саланың күшті жақтары ретінде мыналарды атауға болады:
- денсаулық сақтау саласын дамытудың нақты белгіленген басым
бағыттары;
- денсаулық сақтау саласын мемлекеттік қаржыландырудың айтарлықтай
ұлғаюы;
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- ел халқының негізгі медициналық-демографиялық көрсеткіштерінің
тұрақтануы мен жақсаруы, оның ішінде әлеуметтік мәні бар аурулар бойынша
сырқаттанушылықтың төмендеуі;
- денсаулық сақтау объектілерінің қалпына келтірілуі және жаңаларының
салынуы;
- емдеу-диагностикалық үрдіске жаңа медициналық технологиялардың
енгізілуі;
- ауылдық жерлердің медициналық ұйымдарында телемедициналық
пункттердің болуы;
- халықтың дәрілік заттарға қолжетімділігінің жақсаруы.
Әлсіз жақтары:
- денсаулық сақтау ұйымдарының, әсіресе ауылдық аумақтарда
қанағаттанарлықсыз материалдық-техникалық базасы;
- мемлекеттің, жұмыс берушінің және азаматтың денсаулық сақтау үшін
ортақ жауапкершілігінің жоқтығы;
- өңірлерде және республикалық маңызы бар қалаларда ұсынылатын
медициналық қызметтердің сапасындағы үлкен айырмашылық;
- кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантология, травматология,
басқа да бірқатар мамандықтар бойынша кадрлар тапшылығы;
- денсаулық сақтау жүйесінің, әсіресе ауылдық өңірлерде білікті
кадрлармен нашар қамтамасыз етілуі;
- ауылдық жерлердегі шалғай орналасқан елді мекендердегі, әсіресе
халықтың әлеуметтік аз қамтылған топтарының медициналық қызметтерге
қолжетімділігінің төмендігі;
- денсаулық сақтау ұйымдарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі
мамандардың болмауы.
Халықтың денсаулығын жақсарту – мемлекеттік және индивидуалдық
деңгейде шешілуді талап ететін маңызды мәселе. Қазақстан Республикасының
мемлекеттік саясаты салауатты өмір салтын бұқараландыруға, денсаулық
саласында ұсынылатын қызметтердің сапасын жоғарылату және
қолжетімділікті арттыруға бағытталған. Сонымен бірге, осы қызметтерді
тұтынушылар оны алуға мүдделі болуы керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Әлеуметтік маңызды аурулар.
2. Әлеуметтік шеттелу.
3. Денсаулық сақтаудың экономикалық және әлеуметтік аспектілері.
4. Денсаулық сақтау жүйесінің қолжетімділігі.
5. Кәзіргі Қазақстандағы медицинаның деңгейі.
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14 Дәріс. Халық, урбанизация және қоғамдыққозғалыстар
Дәрістің негізгі мақсаты - студенттерге жаңғыру және урбанизация,
миграция және жаһандық урбанизация, себептеріне,тұрлеріне түсініктеме беру
және талдау.
Негізгі сұрақтар:
14.1 Жаңғыру және урбанизация.
14.2 Миграция. Жаһандық урбанизация.
14.1 Урбанизация (лат. ұрбс - қала, ұрбанұс - қалалық) - еңбек
бөлінісінің қоғамдық және аумақтық тұрғыдан тарихи қалыптасуынан пайда
болып, әлемнің әртүрлі елдері мен өңірлерінің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес
дамитын әлеуметтік-экономикалық, демографиялық, географиялық секілді көп
жақты
қырлары
бар
күрделі
құбылыс.
Көне
латын
тіліндегі мағынасы «қалалық» деген ұғымды білдіреді. Яғни, қысқаша айтар
болсақ,
урбанизация,
бұл
қала
тіршілігі
мен
тұрмысы
және мәдениетінің үстемдікке ие болуы.
«Урбанизация» ұғымын «урбанизациялану» ұғымынан ажыратып қарау
керек. Біріншісі процесті білдіреді, екіншісі - процесс барысында қол жеткен
көрсеткіш денгейі. Урбанизацияның негізгі көрсеткіші - елдегі қалалық
тұрғындардың үлес салмағының арту қарқыны («урбанизация қарқыны»).
Урбандалудың оң және теріс салдары бар. Ол - күрделі әрі қарамақайшылықты үдеріс. Оның теріс салдарына экологиялық жағдайлардың
біршама төмендеуі, автокөлік газдарымен қала ауасының ластануы, жұмысқа
орналасу қиындығы, қаладағы шаң, қала шуы, қала құрылысының мәселесі
және т.б. жатады.
Урбандалу үрдісінің арқауы:
- қала халқының табиғи өсімі;
- ауылдық елді мекендердің қала статусын алуы;
- қала маңы аудандарының пайда болуы;
- ауылдық жерлерден қалаға қарай миграция.
Урбандалу түрлері:
Субурбандалу - қалалық агломерациялардың қалыптасуының
нәтижесінде ірі қалалардың қала маңындағы аймағының өсу және даму процесі.
Контрурбандалу - урбанизацияға кері процесс.
Жалған урбандалу - қала халқының санының өсуі. Бірақ жұмыс орындары
емес, үйсіз-күйсіздердің артуы.
Қаладағы урбандалу үдеріс.
Қала халқы үлесінің өсуі - республиканың индустриялық көрсеткішінің
жоғары деңгейінің белгісі.
Қалаларда өнеркәсіптік өндірістер, транспорт, сауда, мәдени, ғылыми
және өзге де нысандар шоғырланады. Көптеген қалалық елді мекендер
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әкімшілік-аумақтық қызметтерді атқарады. Қала типтес кенттерде бір немесе
бірнеше өнеркәсіп орналасады.
Қалалардың қалыптасуы оның индустриялық дамуы, сәулеттік бейнесі
мен тұрғындар саны бойынша ажыратылады.
Қазіргі таңда қалаларды жіктеудің бірнеше түрі бар, олардың негізінде
екі категория - қаланың ауқымы және қызмет түрлері қалыптасады.
Қазақстандағы халық саны бойынша қалалар жіктелуі:
- кіші (20 мың адамға дейін);
- орта (50 мың адамға дейін);
- үлкен (100 мың адамға дейін);
- аса ірі (500 мың адамға дейін);
- миллионер қалалар.
Қазір Қазақстанда 87 қала мен 200-ден аса қала типтес елді мекен бар.
Республикада 3 миллионер қала бар: Алматы (1 854 556 адам), НұрСұлтан (1 078 362 адам) және Шымкент (1 011 551 адам).
Егер ХХ ғасырдың 20-жылдарында қалаларда халықтың 9%-ы ғана
тұратын болса, қазір оның үлесі бүкіл қала халқының 57,8%-ын құрайды.
Болжам бойынша жақын арада 60%-ға жетеді. Қала халқы Қарағанды (79,5%)
және Павлодар сияқты өндірістік (70,7%) облыстарда басым. Бұл аталған
аймақтарда қала халқының басым болуы өнеркәсіптің дамуымен тікелей
байланысты.
Урбандалудың қазіргі деңгейіне үлкен қалалардың өсуі, қала
агломерацияларының қалыптасуы, мегаполистердің пайда болуы тән. Кейбір
ірі өндірістік орталықтар айналасында өндірістік, транспорттық, мәдени және
тұрмыстық байланыстарға ие көптеген ұсақ және орта қалалардың шоғырлауын
агломерация деп атайды.
Қарағанды мен Теміртау айналасында Саран, Абай, Шахты, Топар,
Долинка агломерациялары т.б. қалалар қалыптасқан. Келесі агломерация Алматы.
Болашақта әлемдік және аймақтық нарықпен бірігу нәтижесінде жаңа
қала агломерациялары пайда болады. Әр агломерацияның экономиканың
белгілі бір саласына қатысты өзіндік мамандануы және белгілі бір бағыттары
бар.
Урбандалу үдерісі қарқынды байқалатын аймақтар қатарына Ақтөбе,
Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстары кіреді.Бұл үш аймақтың екеуінде хаб
қалалар орналасқан: Орталық-шығыс макроаймақтың орталығы - Өскемен,
Батыс макроаймақтың орталығы - Ақтөбе.Жалпы болжам бойынша
Қазақстанда 5 хаб қала болмақ: Ақтөбе мен Өскеменнен басқа Солтүстік
макроаймақ орталығы - Нұр-Сұлтан және Оңтүстік макроаймақ хабтары Алматы мен Шымкент.
Қаржылық орталықтар халқының өсу қарқыны жоспарланғаннан да
жоғары екенін айта кету керек. Елдің аумақтық дамуының болжамдық
сызбасына сәйкес Алматы халқының саны 2019 жылы қаңтар айында 1 854 556
мың адама жетті. Жалпы Алматы Оңтүстік макроаймақ хабы болғандықтан,
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Алматы - Тараз - Шымкент бағыттарын байланыстыратын ірі көліктіклогистикалық орталыққа айналды. Нұр-Сұлтан хаб қаласының дамуы қала
агломерациясының қалыптасуымен байланысты. Нұр-Сұлтан хаб қаласының
дамуы қала агломерациясының қалыптасуымен байланысты. Агломерацияны
Қарағанды, Көкшетау мен Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамыту
арқылы кеңейту қарастырылған. Елорда халқы бүгінде екі миллион адамға
жетуі мүмкін екені болжанып отыр. Осындай болжамдарға сәйкес қала
әкімшілігі екі миллион тұрғынға есептелген «Астана мастер» жобасына
халықаралық сайыс жариялады.
Кіші қалалардағы өнеркәсіп бір-екі кәсіпорынмен немесе оның мүлдем
болмауымен шектеледі. Бұл халықты жұмыс орындарымен, көлік
қатынасымен, ауызсумен қамтамасыз етуде күрделі әлеуметтік-экономикалық
жағдайдың туындауына себепші болды. Мұндай жағдайда Кентау, Жаңатас,
Қаратау, Талғар қалаларына тән. Елде осы қалалардың маңызды мәселелерін
шешу мақсатында жасалатын шараларды басқарып, реттеу үшін 2012-2020
жылдарға моноқалаларды дамыту бағдарламасы қабылданған болатын.
Бағдарлама аясында инженерлік инфрақұрылымды салу, өнеркәсіптік
аймақтарды және индустриялық зоналарды қалыптастыру іске асырылмақ.
Миграция (лат. мігратіо - көші-қон, қоныс аудару) - адамдардың
(мигранттардың) қандай да бір аумақтардың шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа
немесе біржолата қоныс тебу процесі.
Халық көші-қонын бірегейлендірудің негізгі белгілерінің бірі - қандай да
бір аумақтың әкімшілік шекарасын кесіп өту (мемлекет, аудан, аймақ, қала
және т.б.). Осы негізде ең алдымен, халықаралық (мемлекетаралық) және ішкі
миграцияны анықтайды. Ӏшкі көші-қон ел халқының жалпы санын өзгертпейді,
халықаралық көші-қон әлем елдеріндегі халық санының өзгеруіне әкеледі,
көбіне азаматтықты өзгерту орын алады. Сондай-ақ қала ішіндегі аумақтық
көші-қондар («қала-қала»), ауылдық жерлердегі («ауыл-ауыл»), қалалық және
ауылдық жерлердің өзара көші-қон алмасуы («ауыл-қала», «қала-ауыл»).
Мерзімдік
белгілеріне
қарай
қайтып
оралмайтын
(ішкі
көшіқон, эмиграция, иммиграция) және қайтып оралатын миграция (ұзақ мерзімді,
мезгілдік, үздік- создық, ауық-ауық көші-қон) түрлері анықталған.
Түрлеріне қарай ерікті, мәжбүрлі, заңсыз көші-қон болып бөлінеді.
Халықтың көші-қоны себептеріне қарай жіктеу де аса маңызды. Келесідей
себептер анықталады:
- экономикалық;
- әлеуметтік,
- әскери,
- демографиялық (отбасы бірлесуі, некелік миграция),
- мәдени,
- саяси,
- діни жәнеэтникалық.
Халықтың көші-қонын жекелеген елдердің, аймақтардың және жалпы
әлемнің экономикалық-демографиялық дамуына елеулі әсер етеді.
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Халықаралық миграцияның қазіргі үрдістері:
- заңсыз миграцияның өсуі;
- мәжбүрлі миграцияның өсуі (ең көбі Африкадан, Таяу және Орта
шығысқа; әлемде қарулы қақтығыстардың өсуінен, ұлтаралық қатынастардан
80% босқындар дамыған елдерге ағылады; қаражат шығындарын қажет ететін
әйелдер мен балалар қабылдаушы елге қосымша экономикалық жүктеме
түсіреді).
Халықаралық миграцияның демографиялық маңыздылығының аруты
(Ресейде халықаралық миграция елдің демографиялық дамуында жетекші рөл
атқарады; дамыған елдерде де осы үрдіс басым).
Әлемдік миграциялық ағындардың жаһандық сипат алуы(барлық елдер
кіреді; имииграциясы басым елдер мен эмиграциясы басым елдер анықталды);
Миграция ағындарындағы сапалық өзгерістері (білім деңгейі жоғары
азаматтардың үлесінің артуы, көп елдерде адамзат ұзағырақ қалуы үшін арнайы
бағдарламалар енгізген - АҚШ, Франция, Канада, Швеция).
Халықаралық көші-қонның негізгі экономикалық себебі - еңбекақы
деңгейіндегі айырмашылық, дүниенің әр түкпірінде бірдей жұмысқа
төлемақының әртүрлі болуы. Қандай да бір аймақтағы белгілі бір сала бойынша
мамандардың жетіспеуі осы мамандық үшін төленетін жалақының
жоғарылауына, сәйкесінші мигранттардың ағылуына мүмкіндік береді.
Экономикалық мигранттар құлдыраудан қарқында дамып жатқан
аудандарға қарай ағылады. Жұмыс күшінің сыртқы миграциясы үшін жоғары
білікті мамандардың салыстырмалы түрде артуы тән. Көші қонның бұл
формасы 1930 жылдарда Нацистік Германиядан кеткен ғалымдар ішінен таңдау
мүмкіндігі туған кезден басталды. Қазіргі кезеңде жоғары білікті мамандар
миграциясы Шығыс Еуропа елдерінен АҚШ-қа, Канадаға, Батыс Еуропаның
кей елдеріне бағытталған. Экономикалық босқындар арасында өз елінде
жұмысы бағаланбайтын ой еңбегі адамдарының үлесі жоғары. Олардың жаппай
көшіп-қонуы, «ақылдың ағылуы» атауына ие болды.
Соңғы жылдары саяси босқындардың мәселесі жаһандық сипат алып
отыр. Көші-қонның саяси түрткілеріне өзгеше ойлайтындарды қудалау немесе
саяси босқындар ағынын тудыратын соғыс жатады.
Көші қонның діни себептері де жаппай сипат алады. Екінші дүниежүзілік
соғыстан кейін бұрынғы Британдық Үндістанды бөлісу кезінде миллиондаған
мұсылмандар исламдық Пәкістанға, индуизмді қолдайтындар Үндістанға
көшті.
Экологиялық босқындар аумақ тіршілігіне қауіпті табиғи және
техногендік апат нәтижесінде ластанған жерлерден көшті.
БҰҰ экономикалық және әлеуметтік мәселелері департаментінің 2013
жылдың 11 қыркүйегінде жарияланған баяндамасы бойынша, дүниежүзі
мигранттары 232 млн адамды немесе әлем халқының 3,2%-ын құрады.
Әлемдегі ең ірі миграциялық дәліз көшіп-қонушылар Мексика - АҚШ 13 млн
адамға жеткен (2013 ж., қаңтар - тамыз), Ресей-Украина 3,5 млн адамға,
Украина-Ресей 2,9 млн адамға, Қазақстан-Ресей 2,5 млн-ға жетті. Егер бұл
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көрсеткіш осы қарқынмен жалғаса берсе, онда 2050 жылы мигранттар саны 405
млн-ға жетеді.
Миграция типтері:
- Ішкі немесе ауданаралық - әртүрлі дәрежедегі әкімшілік бірілктерді
қамтиды: департаменттер, облыстар, штаттар және т.б.
- Тұрақты - Қабылдаушы елге толығымен ауысу, яғни басқа жерге көшу.
- Маусымдық - Маусымдық ауытқу байқалатын шаруашылық салаларын
жұмыспен қамту үшін мигранттардың шығуы (АҚШ-тың Калифорния
штатындағы цитрустарды мексикандықтардың жинауы, Швейцариядағы
қонақүй қызметі)
- Вахталық - пайдалы қазбаларды өндіретін, жетуге жолы қиын ауданға
тән.
- Қатынамалы - Үлкен қала аймағына тән: ауылдық мекендерде немесе
кішігірім қалалар тұрғындарының басым бөлігінің үлкен қалаға күнделікті
жұмысқа келіп, кешке үйіне қайтуы.
- Отбасылық - тұрмыстық - Ерлі-зайыптылардың бірінің қызмет бабына
байланысты көшуі, отбасының бірігуіне байланысты.
- Ауылдық мекеннен қалаға - Өтпелі экономикалы немесе дамушы
елдерге тән.
- Қаладан ауылдық мекенге - Дамыған елдерге тән.
Миграциялық сальдо - белгілі бір мерзім ішінде елге келушілер саны мен
шегарадан асушылар саны арасындағы айырмашылық.
Бақылау сұрақтары:
1. Халық туралы заманауи зерттеулер.
2. Ауылдық жердегі өмір.
3. Қоғамдық қозғалыстардың бастаулары мен түрлері.
4. Қоғамдық қозғалыстарға әсер ететін микро- және макро-факторлар.
5. Қазақстандағы урбанизация үрдісінің өзекті мәселелері.
15 Дәріс. Әлеуметтік өзгерістер: жаңа әлеуметтанулық пікірталастар
Дәрістің максаты -қазіргі қоғамдағы әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтік
өмірге әсерін анықтау. Әлеуметтік өзгеріс,гомогенизация және унификация
ұғымдарды және әлеуметтік өзгерістерді зерттеудің әлеуметтанулық
перспективаларын талдау жасау.
Негізгі сұрақтар:
15.1 Әлеуметтік өзгеріс.
15.2
Әлеуметтік
өзгерістерді
перспективалары.
15.3 Гомогенизация және унификация.
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зерттеудің

әлеуметтанулық

15.1 Әлеуметтік - өзгерістер, әлеуметтік- даму және қоғамның
тұрақтылық мәселелері ғылым ретіндегі әлеуметтанудың маңызды да қажетті
проблемасы болып саналады. Әлеуметтік өзгерістердің адамзат өмірінің әр
сәтінде жүретінін толық сеніммен айтуға болады.
Өзгерістің болатыны сезілді және күтілді, бірақ бұл өзгерістер тереңге
бойлап соншама елдерді қамтиды деп ешкім де ойламаған еді. Бұның бәрі
әлеуметтік-өзгерістерге, олардың модель деріне, түрлеріне, қайнар көздеріне,
қозғаушы күштеріне, олардың адами, гуманитарлық салдарына және т.с.с.
қатысы бар мәселелерді мұқият зерттеуді әлеуметтанудан талап етеді. Өзінің
пайда болған кезінен бастап әлеуметтану адам мен қоғамның өзара әрекетін
статикалық тұрғыдан ғана емес, динамикалық тұрғыдан, әлеуметтік- өзгерістер
үдерісі тұрғысынан қарастырды. Қоғамда өзгермейтін объектілер және
субъектілердің болмайтындығы даусыз:
- адамдардың арасындағы әлеуметтік-өзгерістер мен өзара әрекеттер,
олардың әлеуметтік, мәртебелері мен рөлдері өзгереді;
- қоғамның әлеуметтік-құрылымы, ондағы басымдық берілетін
құндылықтар, нормалар және мінез-құлық қалыптары өзгереді;
- ғылыми, саяси және діни көзқарастар, моралдық нормалар өзгереді;
- бұрын болмаған өнердің жаңа түрлері, мемлекеттің жаңа типтері мен
формалары, құқықтың жаңа нормалары және т.с.с. пайда болады. Қоғамдық
өмірдегі осы өзгерістердің бәрін «әлеуметтік-өзгерістер» ұғымы қамтиды.
Кең мағынада әлеуметтік -өзгерістер деп қоғамның бір күйден екінші
күйге өтуі, қоғамның әлеуметтік- құрылымындағы, оның институттарындағы
кез келген модификация, адамдардың қоғам жөніндегі пайымдаулары
түсіндіріледі. Тар әрі дәл мағынада «әлеуметтік-өзгерістер» термині белгілі бір
уақыт аралығында тұтас жүйе ретіндегі қоғамда, оның әлеуметтікқұрылымында, әлеуметтік қауымдастықтарда, топтарда, институттарда,
ұйымдарда, жекелеген тұлғалардың әлеуметтік мәртебелері мен рөлдерінде,
олардың өзара және қоғамның кез келген құрылымы компоненттерінің өзара
әрекеттерінде жүретін көптеген түрлі өзгерістерді білдіреді.
«Әлеуметтік өзгерістер» ұғымына өзінің мағынасы жағынан және
мазмұны жағынан «әлеуметтік-үдеріс» термині айтарлықтай жақын.
Әлеуметтік-үдеріс
институттендірілген
және
институттендірілмеген
субъектілердің өз мақсаттарына жетудегі және қоғамдық өмірдің әр саласында
өз функцияларын жүзеге асырудағы әрекеттерінің жиынтығын, сондай-ақ осы
әрекеттердің нәтижелерін көрсетеді.
Өзінің мәні мен мазмұны жағынан «әлеуметтік-саяси даму» ұғымы
«әлеуметтік-саяси өзгерістер» ұғымына өте жақын. Әлеуметтік даму - бұл
әлеуметтік объектілердің кері оралмайтын бағыты, оның нәтижесінде олардың
сапалық жаңа күйі пайда болады, оның құрамы немесе құрылымы
трансформацияға түсуі, оның элементтері мен байланыстарының пайда болуы
немесе жойылуы, оның функцияларының өзгеруі жүзеге асады..
15.2 Қоғамның бұрын басқаша болғанын, болашақта да қазіргідей
болмайтынын адамзат өте ертеде түсінді. Біздер үшін біртұтас үздіксіз
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әлеуметтік-прогресс туралы үйреншікті түсінік біздерді жаман күйден жақсы
күйге жетелейтін әрекеттерімізден тәуелсіз және жалпы қоғамның саналы
бағытталған тарихы болатыны туралыдан тәуелсіз иудехристиандық
дүниетанымға тиесілі болды, бірақ ол ұтымды формасын Ағарту дәуіріндегі
идеология шеңберінде түбегейлі иеленді. Вольтердің кейіпкері «Бұл жақсы
әлемде не істелсе де, жақсылыққа істелінеді» – деген еді. Бұл идея XIX ғ.
ғылыми айналымға «Эволюция» ұғымын енгізумен нығайтылды. Биологиялық
эволюция ашылғаннан кейін, қоғамның да биологиялық түрлердің дамуы
сияқты қарапайымнан күрделіге қарай дамудың біртұтас бағытталған үдерісіне
қосылғандығы түсінікті болды..
Г. Спенсерге тиесілі көңілге қонымды әлеуметтік эволюция теориясы, ол
биологиялық организмдер және адамзат қоғамдары эволюциялық дамудың бір
ғана заңына бағынады. Басқаша сөз бен айтқанда, қоғамдар көлемі жағынан
іріге және күрделіге айналады, олардың жекелеген элементтері одан әрі
жіктеледі, маманданады, бір-біріне өзара тәуелді болады.
Эволюциялық амал әлеуметтік және мәдени антропология саласында да
басымдыққа жетті. ХІХ ғасыр соңындағы көрнекті антропологтар Э. Тайлор
мен Л. Морган қоғамды эволюциялық даму қағидаты негізінде
классификациялады. Егер де Морган барлық қоғам «тағылықтан» аралық
««варварлық» саты арқылы «өркениеттік»» күйге бір ғана жолмен жүреді деп
санаса, Тайлордың пікірінше, діншілдік те қарапайым форма – анимизмнен
политеизм сатысы арқылы монотеизмге қарай дамиды.
Сондай-ақ К. Маркс пен Ф. Энгельс те эволюция идеясының күшті
ықпалына түсті. Марксистік табиғи тарихи даму схемасын, барлық қоғамдар
үшін міндетті белгілі сатыларды қосқан эволюциялық амалдың тағы бір
туындысы ретінде қарастыруға болады. Алайда Маркстың теориясына
дарвинизмнің ықпалымен қатар, Гегель жасаған тарихтың идеалистік
тұжырымдамасы да күшті әсер етті. Гегельдің схемасы да үлкен құрылымы
іспетті еді, бірақ ол идеалистік негізде орнатылды. Бұл жерде қоғам дамуы
сатылары әлеуметтік-саяси әлемде және адам санасында әлемдік логикалық
бастауды мойындаудың немесе абсолюттік ұғымның көрінісінің әртүрлі
деңгейлерін бейнеледі. Осылайша Гегельше қоғамның дамуы таза логикалық
көрініс ретінде көрінді, ол тари хилық, оның схемасына сәйкес, логикалыққа
сай келді. Бұл бәрін қамтыған абсолюттік ұғымның бүкіл логикалық мазмұны
тарихи үдерістегі нақты әлеуметтік-саяси формаларда өз уақытында көрінуге
тиісті болуды білдірді. Дамудың диалектикалық схемасы Гегель ұсынған өмір
сүрудің барлық формалары үшін – тірілер үшін де, өлілер үшін де бірдей және
бірізді үш сатыдан – бастапқы, оны терістеу, терістеуді терістеуден міндетті
түрде өтуден, яғни бастапқыға қайтып оралудан, бірақ басқа сапалы деңгейге
оралудан тұрады. Кез келген объектіде, кез келген қоғамда міндетті түрде
болатын қарама-қайшылықтардың күресі бұл қозғалыстың қозғаушысы болып
табылады. Дамудың бір сатысынан келесі сатысына өту секіріс, революция
арқылы, жинақталған сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге өту кезінде
жүзеге асады..
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К. Маркстің бұл схемасы («аяғынан басына қарай төңкеруі») нәтижесінде
кез келген қоғамға қолдануға болатын және бүкіл әлем халықтары үшін
тарихтың бірдей ақырын қарастырған әмбебап гегельдік-материалистік модель
пайда болды, ол бір мезгілде жаңаның бастауы болуы тиіс: дүниежүзілік
социалистік революция болуы керек, бұл қоғамды «бастапқы» тапсыз күйіне
оралтады. Марксте антогонистік таптардың күресі дамудың қозғаушысы
саналады. Тек К. Маркс қана әлеуметтік революция ұғымын тарих
философиясының орталық ұғымына айналдырды. Шындығында әлеуметтік
революция уақытпен өлшенетін және өзгерістердің тоталдығымен
ерекшеленетін әлеуметтік-саяси өзгерістердің маңызды, ерекше типі.
Әлеуметтік революция – бұл мемлекеттік және қоғамдық таптық
құрылымдарды
төңкеру
және
оларды
бұрынғылардан
түбегейлі
айырмашылығы бар жаңа әлеуметтік, саяси тәртіппен алмастыру. С.
Хантингтон революцияны «Қоғамда үстем етуші құндылықтар мен мифтердегі,
оның саяси институттарындағы, әлеуметтік құрылымындағы, үкімет
басшылығы мен қызмет тәсілдеріндегі және саясатындағы ішкі, іргелі және
күштеу өзгерістері» ретінде анықтады, белгіледі.
Сонымен қатар «әлеуметтік-саяси реформа» ұғымы да әлеуметтік-саяси
өзгерістің белгілі бір түріне жатады. Реформа мен революция арасындағы
айырмашылықтар әдетте реформаны қоғам дағы құндылықтардан басқаларына
бағыт-бағдар ұстау үшін түбегейлі бас тарту болып табылады. Әдетте
революциялық қайта құруларды жақтаушылар өздерін бүкіл қоғамның, таптың
немесе халықтың шынайы құндылықтарын қорғаушымыз деп есептеді. Ал
олардың қарсыластары Өздерін дәстүрлі құндылықтарды қиратушы
адамдардан қорғаушы ретінде санады.
Алайда «революция» және «реформа» терминдері басқа мағынада жиі
қолданылады: революция қоғам өмірінің барлық жақтарын қарқынды, шапшаң
және түбегейлі өзгерту ретінде түсі ніледі, ал реформа – әлеуметтік-саяси
өмірдің тек қайсыбір жеке, маңызды жақтарын қамтитын сипаты бойынша
эволюциялық баяу өзгерістер ретінде пайымдалады.
Антипрогрессизм, романтиктерге тән, немістің келесі ойшылы Ф.
Теннистің идеяларынан көрінді. Ол қауымдастықтар мен қоғамдар сатысынан
тұратын өте қарапайым, екі мүшелік схема жасады. Қауымдастық – бұл өткен
дәстүрлі қоғамның романтикалық рухтағы идеалданған бейнесі, онда адамдар
арасында эмоционалды қатынастар, жүрек қалаулары, туыстық байланыстар
және діни дәстүрлер үстемдік етеді. Қоғамға, қауымдастыққа қарама-қарсы
сипаттар тән, әдеттегі байла ныстар үзілген, шеттету күшейген, ұтымдылық
эволюцияны ығыстырған, ал дәстүр секуляризмге жол берген кезде қоғам
индустриализация үдерісінде пайда болады.
Э. Дюркгейм мен М. Вебер, XIX ғ. соңында қоғамтану сахнасына
шыққан, прогресс идеясына екі жақты қатынасты анықтады. Мысалы, Э.
Дюркгейм нағыз еңбек бөлінісін, түптеп келгенде қазіргі индивидуализмге,
аномиялық күйге жеткізетін базистік әлеуметтік үдеріс ретінде қарас тырды. М.
Вебер эволюционизмді жоққа шығара келіп, батыс қоғамының дамуының басқа
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өрке ниеттерден түбегейлі өзгешелігін және жалпы тарихи бірегейлігін
дәлелдеді. Вебердің пікіріне сәйкес, қазіргі капитализмді, бүгінгі ғылым мен
ұтымды құқықтық жүйені, сондай-ақ қоғамда бюрократияланудың артуын
алып келе жатқан батыс қоғамы үшін ұтымдылықтың ерекше типі тән. Э.
Дюркгеймнің, М. Вебердің және сол уақыттағы басқа да қоғамтанушылардың
еңбектері Эволюционизмнен әлеуметтік-саяси өзгерістердің статикалық
теорияларына өтумен белгілі болды.
Эволюциялық теориялар эмпирикалық негізде (оларды ғылымда
жинақталған фактілер бірте-бірте жоққа шығарды), сонымен қатар оларға тән
детерминизм және еуроцентристік оптимизм сыни қайта қарауларға ұшырады.
ХХ ғасырдың бірінші жартысында ұзақ мерзімді прогресс идеясын жоққа
шығарған циклдық өзгерістер теориялары танымал болды. Олардың қатарына
италия ғалымы В. Паретоның «элита айналысы» тұжырымдамасы, сондай-ақ О.
Шпенглер мен А. Тойнби жасаған «өркениеттің өмірлік циклі» теориялары
жатты. Соңғылары бойынша кез келген нақты өркениеттің өзінің даму сатысы
болады, олардың дамуы әрдайым прогрессивті бола бермейді, олар өрлеу және
құлдырау сатылары – пайда болу, өсу, гүлдену, құлдырау және жойылу
кезеңдерінен тұрады деген идеяларды басшылыққа алды. Бұл адамның өмірлік
циклін еске түсіреді. Америка әлеуметтанушысы және экономисті У.
Ростоудың XX ғ. 60 жж. кеңінен танымал болған «экономикалық өсудің бес
сатысы» тұжырымдамасы жоғарыда айтылған теорияларға жақын. Бұл
тұжырымдамаға сәйкес, кез келген қоғам өзінің дамуында келесі бес фазаны
заңды түрде өтеді:
- аграрлық шаруашылыққа және қарапайым технологияға негізделген
дәстүрлі қоғам фазасы;
- өнімділіктің артуымен, ұлттық аумақтық және экономикалық
ықпалдасудың дамуымен, орталықтанған мемлекеттің пайда болуымен
сипатталатын өтпелі қоғам;
- өндіріс төңкерісімен, озық технологияларды кіргізумен байланысты
болатын экономикалық өрлеу сатысы;
- өндірістің қарқынды дамуы, жаңа өндіріс салаларының пайда болуы,
ғылым мен техниканың жетістіктерінің кеңінен енгізілуі, урбанизация және т.б.
байқалған кемел немесе индустриалдық қоғам сатысы;
- қоғам ең алдымен өндірістің мәселелеріне бағыт-бағдар ұстамай,
керісінше тұтынуға, эко номикада қызмет көрсету өндірісін басымдық беретін
«жаппай тұтынудың жоғарғы дәуірі» деп аталған даму сатысы.
У. Ростоу тұжырымдамасына постиндустриалды қоғамның көптеген
теориялары
негізделді.
Соңғылардың
арасынан
А.
Тоффлердің
«супериндустриалды қоғам»» теориясына толығырақ тоқталу жөн.
Технологиялық детерминизм идеясының жақтаушысы А. Тоффлер, қазіргі
батыс қоғамын да жүріп жатқан техника-технологиялық өзгерістер әлеуметтікэкономикалық дамудың жалпы барысын анықтайды және әлеуметтік-саяси
өзгерістер үдерістерін ынталандырады деп есептеді. Сондықтан қоғам тарихы,
А. Тоффлердің пікірінше, дамудың тұрақты түрде жеделдеу әрекетінің
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болуымен сипатталады. А. Тоффлер адамзат қоғамын сатыларға бөлуге немесе
технологиялық даму «толқындарына» негізделген кезеңдерге бөлудің өз
схемасын ұсынды:
- бірінші толқын аграрлық кезеңге сәйкес келеді (хронологиялық
жағынан бұл өндірістік төңкерістің басталуына дейінгі уақыт);
- екінші толқын өндірістік төңкеріспен, индустрияландырумен және
ғылыми-техникалық революциямен және индустриалдық қоғам дәуірінің
орнауымен байланысты;
- үшінші толқынды материалдық игіліктерді өндіруден қызмет көрсету
өндірісінің басым болуы анықтады және супериндустриалды қоғам
қалыптастыру туралы әңгіме қозғалған кезең.
Өз уақытындағы әлеуметтік-саяси мәселелерді А. Тоффлер қарама- қарсы
екі бағыт-бағдардың және бір қоғамдық құрылымның шеңберінде өмір сүретін
индустриалдық және супериндустриал дық қоғамдардың қақтығыста болуымен
түсіндірді. Құрылымдар, индустриалды қоғам дәуірінде қалыптасқан,
бюрократиялық басқару жүйесінің қаталдығын, максималды пайда табуға
бағыт бағдар ұстауын, ғылыми-техникалық революцияның жағымсыз
салдарларын бақылауға алуға қабілетсіздігін сақтайды. А. Тоффлердің пікірі
бойынша, индустриалдық қоғам дағдарысы мен «үшінші толқынның» басталуы
себепші болған мәселелердің жаһандық сипаты бар. Индустриалды қоғам
жинақталған барлық мәселелерді шешуді білдіреді. Супериндустриалды
қоғаммен А. Тоффлер жаңа, жетілген технологияларға: компьютерлік
техниканы ендіруге, ғарыштық зерттеулерді, гендік инженерия және
биотехнологияны кіргізуге өту негізінде әлеуметтік-саяси өмірдің барлық
саласын
ізгіліктендірумен
(гуманизация)
байланыстырады.
Супериндустриалды қоғамда, А. Тоффлердің пікіріне сәйкес, ақпараттың және
интеллектуалды еңбектің рөлі артады. Бұның бәрі әлеуметтік-экономикалық,
саяси қатынастардың жаппай өзгеруіне, басты сипаты адаптациялық қабілеті
мен мобильдігі жоғары болатын тұлғаның жаңа типін қалыптастыруға ықпал
етеді.
Әлеуметтік-саяси өзгерістердің ұзақ мерзімді үдерістеріне деген
қызығушылық толықтай жойылған емес, XIX ғ. бірінші жартысында
антропология мен әлеуметтануда функционализмнің гүлденуіне орай ол екінші
қатарға кеткен еді. Сонымен қатар, эволюциялық даму ұғымы бәріне ортақ
және бейтарап «әлеуметтік өзгерістер» ұғымымен толық ығыстырылды.
Алайда XX ғ. 60-80 жж. біз жаһандық өзгерістерге деген қызығушылықтың
қайтадан артқандығын байқаймыз. Р. Линтонның, Л. Уайттың, Дж. Стюарттың
және басқалардың көптеген неоэволюциялық теориялары пайда болды. Бұл
авторлар адамзаттың ұзақ мерзімді дамуы ретінде әлеуметтік эволюция
идеяларын ұстанды. XIX ғ. эволюционизмге қарағанда неоэволюционизм
барлық қоғамның өз дамуында әлеуметтік дамудың бәріне белгілі сатыларынан
өтетініне сендірді. Қоғамдардың арасындағы айырмашылықтарға және
олардың бір-біріне өзара ықпал етуіне үлкен көңіл аударылды, оны белгілеу
үшін арнайы «аккультурация» ұғымы енгізілді. Сонымен бірге
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неоэволюционистердің түсінігінде әлеуметтік эволюция ықтималдық сипатта
болады.
Ұзақ мерзімді әлеуметтік-саяси дамуға деген қызығушылықтың қайта
оралуы тарих сахнасына «дамушы елдер» деп аталатындардың шығуымен де
байланысты. Бай және кедей елдердің өмір деңгейі арасында қалыптасқан
үлкен алшақтықты түсіндіру үшін батыстың әлеуметтанушылары,
саясаттанушылары мен экономистері ХХ ғ. ортасында модернизация
теориясын жасады, оған сәйкес, кедейлер, өз дамуларында төменгі деңгейге
тоқтаған батыс қоғамы үлгісі бағытында дамуы тиіс немесе модернизациядан
өтуі қажет. Мұндай теориялар еуроцентристік бағыттағы жасырын
эволюционизм үшін, бай елдердің кедей елдерге саяси шешімдерін
мәжбүрлеуде биліктің ұлт мәселесіне, ұлтаралық қатынастарға жете көңіл
аудармағаны үшін сынға алынды. Бұл аспектілер кейін шыққан өзара тәуелділік
теориясында, сондай-ақ И. Валлерстайнның «дүниежүзілік капиталистік жүйе»
теориясы деп атаған тұжырымдамасының назарына ілікті.
Қазіргі Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік-саяси өзгерістердің
ерекшелігі қоғамның бір қоғамдық экономикалық құрылыстан басқасына
жүйелі өтуімен байланысты. Бұл урбанизация, демографиялық өзгерістерден
немесе жәй модернизациядан тіптен де өзгеше. Мұнда әлеуметтік-саяси
өзгерістердің барлық түрлері мен типтерінің кешені, барлық факторлардың
өзара әрекеті баршылық.
Постиндустриалды қоғам деп аталған жедел даму жолы Қазақстандағы
демократиялық өзгерістердің аса тиімді жолы болып саналады. Шындығында
елдің үлкен, бірегей интеллектуалдық, өндірістік әлеуетін, аумақтық көлемін,
ұлттық, жалпы қазақстандық мақтаныш пен намыс сезімін, әлемнің дамыған
елдерінің арасынан ойып орын алуын ескеріп, біздің халқымыз бен мемлеке
тіміздің мүмкіндіктері мен арманына постиндустриалдық, демократиялық
қоғамның ерекше, бірегей қазақстандық вариантын таңдау сәйкес келеді.
Осылайша, Қазақстан қоғамын демократияландыру оның тарихындағы бірденбір аса мәнді әлеуметтік-саяси қайта құруларды, тіптен ең терең және іргелі
әлеуметтік-саяси өзгерістерді қамтыған.
Қорытындылай келіп, әлеуметтік-саяси өзгерістер - бұл әлеуметтік
қатынастар болатын кез келген модификация екенін айтуымыз керек. Демек,
әлеуметтік өзгерістер – бұл уақытөте әлеуметтік құбылыстардың,
элементтердің, құрылымдардың, байланыстардың бір күйден басқасына өтуі.
15.3 Модернизация (жаһандану аясында) - қазіргі жаһанданушы әлемде
әлемдік және жалпы планеталық дамудың басым үрдістері айқындалуда. Бұған
қатарласа әрі бір мезгілде өздерінің әлеуметтік- экономикалық және
технологиялық дамуында артта қалушылықтан арылуға талпынатын көптеген
елдерді және тұтастай аймақтарды қамтитын, модернизация процесі жүруде.
Жағдайдың шынайы бағытында бұл екі процесте - модернизация мен
жаһандану - соншалықты астасып, қабысып кетті, бүгінгі күні олар өзара
біртұтас, ортақ процесс ретінде танылуда. Модернизацияның қорытындылары
мен мазмұны болашақ ғаламдық әлемнің бағыты мен қалыптасу қисынын
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анықтайды. Өз кезегінде, қарқынды жаһандану модернизациялық процестің
классикалық үлгісінің бейнесін өзгерте отырып, оған елеулі түзетулер енгізуде.
Екі феномен де үдеп бара жатқан өзара тәуелділікпен ғана емес, сонымен қатар,
әлемдік қауымдастықты адамзат жасаған өркениетті сақтап, үкілеуге
ұйыстыратын идеясымен өзара тығыз байланысты.
Өркениет деп мыналар түсініледі:
1) «тектік» мағынада - жабайылықтың орнын басқан, адамзат дамуының
жоғарырақ кезеңі;
2) тар, «түр-тұқымдық» мағынада - ішкі және сыртқы ықпалдарға
қарамай, белгілі бір көлемді уақыт мөлшерінде өзіндік ерекшеліктерін,
тұтастығын сақтаған қандай да бір елдердің, адамдардың тұрақты мәдениәлеуметтік қауымдастығы (Ф. Бродель – «ұзақ мерзімді бойлық», П. Сорокин –
«ірі мәдени супержүйелер»).
Ғылыми әдебиеттерде «өркениет» ұғымы қазіргі әлемде бар алуан түрлі
өркениеттік құрылымдар мен құрылғылардың (жалпы «әлемдік қауымдастық»
синонимі ретінде), сондай-ақ жер шарын мекендеуші әлемдік әлеуметтің
қаншалықты бірлігін құрайтын шағын және аймақтық «әлемдердің» атауы
ретінде кеңінен қолданылады.
Кейбір зерттеушілер өркениеттен қандай да бір адамдар
қауымдастығының, тіпті, тұтас дәуірдің құндылықтар, дәстүрлер, символдар,
ділдік және өмір салтының жиынтығы ретінде мәдениеттің синонимін көреді
(мысалы, А. Тойнби). Бұдан өзге де, екі түсінікті қатаң әрі қатал талқылайтын
дәстүр де қалыптасқан, онда өркениет ретінде мәдениеттің «рухына» қатысты
қоғамның әлеуметтік «тәні» түсініледі. Бұл ұғымдардың байланыстылығы
күмән тудырмайды, дегенмен, оларды теңдестіруге де, қарсы қоюға да
болмайды. Мәдениет рухани негізді қалыптастырады, адам өмірінің кез келген
саласының мәнін айқындайды, оның ішінде материалдық (шаруашылық,
экономикалық, техникалық және т.б.), ал, өркениет қоғамдық қатынастарды
затқа айналдыру, бекіту тетіктері мен құралдарын және қандай да бір
қауымдастықтың мәдени-әлеуметтік қызметін қалыптастырады. Бұрынғыдай
бүгінгі күні де, дәл осы өркениеттер арасындағы мәдени-әлеуметтік
айырмашылықтар оларды боямалап, модернизацияның да, жаһанданудың да
процестерін белгілейді, өйткені ол тек қақтығыстың ғана емес, диалогтың,
өзара ықпалдасудың, тиімді әріптестіктің келешегін жинақтайды.
Модернизация ретінде әлеуметтік- экономикалық және саяси тұрғыда дамыған,
«ілгері кеткен» елдер мен аймақтардың ассимиляциялануы негізінде қоғамның
жаңару процесін түсіну қалыптасқан. Кең тарихи тұрғыда Батыста бес ғасыр
бұрын басталып, біздің дәуірімізге қарай «Модерн жобасы» аталған өзгерістер
мен қайта құрулар процесі аталады. ХХ ғ. модернизация процесі көптеген
елдерді, аймақтарды, тіпті, тұтас құрлықтарды қамтыды, әртүрлі ұрандармен,
идеялық
«белгілермен»
(либерализмнің, социализмнің, национализмнің)
жүргізілді, бірақ түпкі мәні индустриялық, ғылыми-техникалық және
әлеуметтік тұрғыда артта қалушылықты жеңуге талпынысты білдіреді. Бүгінгі
танда «вестернизация», «қуып жетуші модернизация» аталатын түсінік тарихи
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тұрғыда тек жеке жағдайлар, елдер мен халықтардың бүгінгі талабына сай
болуға, нақтырақ айтсақ, - «постқазіргі» қоғамға енуге талпынысының көрінісі
болып табылады. Батыстық және Батыстық емес елдер де бірдей
модернизациялануға мүқтаж. Батые Еуропа мен АҚШ-та модернизация басым
көпшілігінде эндогенді мазмұнда, ал Орталық және Шығыс Еуропада, Азияда
және Латын Америкасында сыртқы қысым мен ықпалдың нәтижесінде жүзеге
асырылуда. Бұл модернизация міндетті түрде ғасырлар бойы ұлы өркениеттер
аясында өмір сүрген тарихи мәдениеттердегі плюрализмді тықсыруға әкеледі
деген сөз емес. Модернизацияның классикалық тұжырымдамасы әлеуметтің
торапты дамуына дәстүрлі қоғамнан - әмбебап мән мен құндылыққа айналудан
дәмелі батыстық жаңалықтар мен жетістіктерге сүйенген қазіргі қоғамға өтуге
негізделді. Бүгінгі таңда бұл көзқарас өзгеріп, мәнін жоғалтуда және
модернизация аса күрделі, қарама-қайшылықты, көп өлшемді және көп
нұсқалы процесс ретінде түсініледі. Ол тек шеттен алып пайдаланумен, таза
еліктеуден, мейлі, ол аса жетілген болса да, «қалыптасқан» бейнелерге сүйену
емес (С. Хантингтон: «Модернизация деген - вестернизация емес!»), ол
дәстүрлік пен қазіргі элементтердің синтезін табу. Бұл жерде мәселе әркімнің
өз «ерекше жолын» іздестіруінде емес, мәселе прогресс пен регрестің бұрынғы
критерийлерінің бүгінгі күннің талабына сай келмеуінде.
ХХІ ғасырдың шегінде адамзат өз тағдырын белгілеп, өзі қалаған
өмір салтын таңдайтын, өзінің айналасында болып жатқан қандай да бір
құбылыстарға өзінің саяси көзқарастарын нақтылай алатын әлемдік кеңістікте,
сарп еткенде, мемлекеттер үшін заңды интеграциялық үрдіс жағдайында
(нақты ұйым шегінде) дамудың қай жолымен жүруі керектігі – дүниежүзілік
қауымдастықтың
дамуына
бағытталған
осындай
оңтайлы
бетбұрыстарына жаһандану деп аталатын құбылыс септігін тигізеді. Біздің
кеңістіктік уақыттағы жоғары технологиялардың дамуымен бірге, толық
дүниежүзілік инфрақұрылымның қызмет етуінің дамуы жеңілдей түседі, ал
бұл жаһандану үрдісін тереңірек ұғынуға септігін тигізеді.
Бақылау сұрақтары:
1. Әлеуметтік өзгерістер: мағынасы мен түрлері.
2. Әлеуметтік өзгерістердің негізгі макросоциологиялық теориялары.
3. Әлеуметтік өзгерістерге әсер ететін факторлар: индустрия (техника,
технология); урбанизация.
4.
Қазіргі Қазақстандағы модернизация процесстері: саясиәлеуметтік, экономикалық, мәдени қырлары.
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