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ӘДІСТЕМЕЛІК ЕСКЕРТУЛЕР  
Бұл зерттеу Азаматтық қоғамның даму индексін (бұдан әрі - АҚДИ) 

анықтауға және одан әрі тұрақты шолуға арналған негізді құруға 

бағытталған. Бүгінгі күні әлемде бағалаудың әртүрлі тетіктерін ұсынатын, 

азаматтық қоғамның даму индексін зерттеуге әртүрлі тәсілдер бар. Осы 

зерттеуде қолданылатын индекс CIVICUS (the Civil Society Index, CSI) 

ұсынған азаматтық қоғам индексінің бейімделуі болып табылады. 

CIVICUS сарапшылары әзірлеген әдістемеге сүйене отырып, АҚДИ бес 

құрамдас бөлікті қамтиды: азаматтық қатысу, ұйымдардың ресурстары, 

құндылықтар, әсерді қабылдау, контекстік өлшеу (сыртқы орта). 

Олардың төртеуі негізгі болып табылады және қорытынды индексте 

ұсынылатын болады (есепте нақты төрт бағыт зерделенеді, бесінші көмекші 

ретінде қолданылуы мүмкін (мысалы, төрт өлшем бойынша төмен немесе 

жоғары көрсеткіштерді түсіндіру үшін). 

Осыған байланысты осы зерттеу аясында келесі міндеттер тұр: 

1. Азаматтық қатысудың даму деңгейіне бағалау жүргізу; 

2. ҮЕҰ ұйымдастыру әлеуетін бағалау; 

3. Азаматтық қоғамда таралған құндылықтар құрылымын анықтау; 

4. Азаматтық ұйымдардың (әрине, ең алдымен ҮЕҰ) қоғам мен саясатқа 

әсер ету деңгейін анықтау. 

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін әртүрлі әдістер 

қолданылады. Осылайша, бес көрсеткіш деректерді жинаудың әртүрлі 

әдістерінің негізінде өлшенеді, олар: халықен сауалнама, ҮЕҰ өкілдерімен 

сауалнама және сараптамалық сауалнама жүргізу. 

1. Тұрғындармен жаппай сауалнама жүргізу 

Тұрғындармен жаппай сауалнама жүргізу бірінші көрсеткішті (азаматтық 

қатысуды) есептеу үшін негізгі әдіс ретінде және төртінші көрсеткішті (әсер 

етуді  қабылдауды) есептеу кезіндегі әдістердің бірі ретінде пайдаланылады. 

Бұл сұхбаткермен сауалнама (көбінесе дербес сұхбат) жүргізу арқылы жүзеге 

асырылатын ақпаратты жинаудың дәстүрлі сандық әдісі. Сұхбаткерлер 

жалпыұлттық іріктеу негізінде іріктеледі. 

Деректерді жинау құралы әлеуметтік зерттеудің логикалық құрылымдалған 

сұрақтама - сауалнамасы болып табылады. Сауалнама - белгілі бір ережелер 

бойынша тұжырымдалған және өзара байланысты сұрақтар жиынтығы бар 

бастапқы ақпаратты жинауға арналған стандартты құрал. Әлеуметтанулық 



сауалнаманың қасиеттері мен сапасы, оның көлемі, құрылымы, сұрақтарды 

құрастырудың ерекшелігі тығыз байланысты және осы құралды пайдалану 

(жаппай) болжанатын сауалнама түрімен, сондай-ақ зерттеу объектісінің 

ерекшеліктерімен анықталады. 

Әлеуметтанулық сауалнаманың құрылымы үш блоктан тұрады: 1) кіріспе, 

зерттеу туралы сұхбаткерге арналған ақпарат, үндеу, толтыру жөніндегі 

нұсқаулық және т.б.; 2) негізгі, зерттелетін мәселе бойынша сұрақтар 

жиынтығы бар. Бұл блоктың зерттелетін проблеманың әртүрлі аспектілеріне 

немесе жекелеген тақырыптарға арналған бірнеше бөлімдері болуы мүмкін; 

3) әлеуметтік-демографиялық, сұхбаткердің жынысы, жасы, этникалық 

тиістілігі, білім деңгейі және т. б. сияқты сипаттамалары туралы сұрақтар 

жиынтығы бар.   

Іріктемелі жиынтықтың мөлшері 1600 адамды құрайды.  

2. ҮЕҰ өкілдерімен сауалнама жүргізу 

ҮЕҰ өкілдерімен сауалнама жүргізу екінші көрсеткішті (ұйым ресурстарын) 

есептеу үшін негізгі әдіс ретінде және үшінші көрсеткішті (құндылықты) 

есептеу кезіндегі әдістердің бірі ретінде пайдаланылады. 

Сауалнама стандартталған сауалнама бойынша өтеді. Тұтастай алғанда, 

ақпаратты жинау әдісі көбіне алдыңғыға ұқсас. 

Іріктемелі жиынтықтың мөлшері - 210 ұйым. 

3. Сараптамалық сауалнама 

Сараптамалық сауалнама үшінші (құндылықты) және төртінші (әсерді 

қабылдауды) көрсеткіштерді есептеу кезіндегі әдістердің бірі ретінде 

пайдаланылады. 

Сарапшылар саны - 55 адам. 

 



 

АЗАМАТТЫҚ ҚАТЫСУ 

Азаматтық ұйымдар Қазақстан Республикасында белгілі бір шамада бұрынан 

бері бар болып, жұмыс істесе де, азаматтық қоғам мен үкіметтік емес 

сектордың толық ауқымды тарихы тәуелсіздік алғаннан басталады. Бұл ретте 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдары (Кеңес Одағының соңғы жылдары болуы 

мүмкін) әдетте азаматтық белсенділіктің гүлденуімен байланысты. Бұған 

мысал ретінде «Невада-Семей» әлеуметтік қозғалысын айта аламыз.  Осы 

кезеңдегі азаматтық белсенділіктің шындығында қаншалықты маңызды 

болғандығы туралы сұрақты тарихшылар қоюға болады.   

Одан әрі оқиға өте парадоксалды болды. Өз зерттеулерінде Паулин Луонг 

Джонс және Эрика Вейнталь1 атап өткендей, азаматтық ұйымдар санының 

өсуі олардың қатарына халықтың тартылуының қысқаруымен және жалпы 

азаматтық ұйымдардың қоғам өміріндегі рөлінің азаюымен бір мезгілде 

болды. Олар атап өткендей (сарказмның елеулі үлесімен), қазақстандық 

ҮЕҰ-дағы мүшелердің саны үлкен бір мағыналы сандар мен шағын екі 

таңбалы сандар арасында «шарықтады», өйткені ұйымдардың көпшілігі 

жақын достардан, әріптестерден және отбасы мүшелерінен тұрды, жалпы 

халықтан ешқандай нақты қолдау болған жоқ.  

Джонспен және Вейнтальмен айтылған осы үрдіс ғасырлар тоғысында 

айтарлықтай тұрақты болды. Сөйтіп, он жылдан кейін Эван Шофер мен 

Уэсли Лонгхофер Республика азаматтық ұйымдардың қарқынды өсуімен 

сипатталғанын көрсетті. Көрсеткішті өлшеу ҮЕҰ мүшелерінің санын есептеу 

арқылы жүргізілді. Азаматтық белсенділікке тартылудың өсу көрсеткіштері 

айтарлықтай жоғары болғанымен, осымен бір мезгілде халықтың азаматтық 

ұйымдардың қызметіне тартылуы жаһандық салыстырмалы болашақта 

біршама төмен. Шофер мен Лонгхофер зерттеуінде сипатталған келесі екі 

карта бұны көрсетіп тұр. Мәселен, олардың біріншісі (1-сурет) үкіметтік емес 

ұйымдарға тартылған халықтың аз ғана санын көрсетеді, ал екінші картада 

(2-сурет) Қазақстан үкіметтік емес ұйымдарға мүшеліктің неғұрлым 

қарқынды өсуі бар өңір болып табылатыны көрініп тұр. Бұл айтылғандар 

бізді бүгінгі күні азаматтық белсенділікпен не болып жатыр деген сұраққа 

итермелейді.  Шофер мен Лонгхофердің зерттеуі 10 жыл бұрын жүргізілгенін 

назарға ала отырып, жағдайдың осы жылдар ішінде қалай өзгергенін көру 

маңызды. 

 

 
 

1 Luong, P., & Weinthal, E. (1999). The NGO paradox: democratic goals and non-democratic outcomes in 
Kazakhstan. Europe-Asia Studies , 51 (7), 1267-1284. 



Елдер бойынша ҮЕҰ-ға мүше болу деңгейі  

1-сурет (Schofer & Longhofer, 2011: 563) 

Елдер бойынша ҮЕҰ мүшелері санының 

өзгеру динамикасы  

2-сурет (Schofer & Longhofer, 2011: 564) 
  

1-ші және 2-сурет. ҮЕҰ-ға мүше болу деңгейі және жаһандық ауқымдағы 

ҮЕҰ мүшелері санының өзгеру динамикасы. 

Осы мақсаттар үшін зерттеуде халықтың азаматтық ұйымдардың қызметіне 

тартылу дәрежесін бағалайтын бірқатар сұрақтар тобы болды. Бірнеше 

аспектілер бағаланды. Ең алдымен, бұл азаматтық ұйымдарға ресми кіру 

немесе мүше болу. Келесі диаграмма (№1) мүше болу ұйымның әртүрлі 

түрлері бойынша бөлінуін көрсетеді. Талдауға кірісер алдында шағын 

әдіснамалық түсініктеме жасау қажет. Сонымен, бағыттар тізімімен танысу 

кезінде олардың барлығы ҮЕҰ-ды міндетті түрде жасырмайтыны анық 

болады. Мысалы, саяси партиялар мен кәсіподақтарды тіпті қатты қаласаң да  

ҮЕҰ ретінде белгілеу қиын. Әдістемелік нақтылауларды аяқтаған соң, 

деректерді сипаттауға жүгінеміз. 

Ең алдымен, сұхбаткерлердің басым көпшілігі қандай да бір азаматтық 

ұйымдарда тұрмағанын атап өту керек (ұйымдардың барлық түрлері 

бойынша орташа көрсеткіш 69,8%-ды құрайды). Танымалдығы бойынша 

келесі нұсқада сұраққа жауап берілген жоқ (14,5%), бұны да қандай да бір 

азаматтық ұйымдарға қатыспау фактісі ретінде түсіндіруге болады. 

Осылайша, «қатыспағандардың» жиынтық үлесі 84,3%-ға тең. Азаматтық 

ұйымдардың мүшесі болып табылатын адамдармен жағдай қалай тұрғанын 

түсіну үшін алдымен «белсенді қатысамын» және «тұрмын, бірақ белсенді 

қатыспаймын» деген жауаптардың нұсқаларын біріктіреміз. Жауаптарды 

бөлу 2-диаграммада келтірілген. Жауаптардан көрініп тұрғандай, 

қазақстандықтар көбінесе спорттық немесе бос уақытты ұйымдастыруға 

байланысты қауымдастықтардың (23,7%), кәсіподақтардың (21,9%), өнермен, 

музыкамен және біліммен байланысты ұйымдардың (20,8%) мүшелері болып 

табылады. Бұл жерде кәсіподақтарға мүшелік, ал кейбір жағдайларда тіпті 

саяси партияларға мүшелік (бұл жауаптың танымалдығы бойынша төртінші 



нұсқасы – 16,2%) әрдайым азаматтық ерік білдіру актісі болып табылмайды. 

Көп жағдайда ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметкерлері жұмысқа 

орналасу кезінде кәсіподақ мүшелеріне автоматты түрде айналады. Саяси 

партиялар жағдайында кейде ұқсас тәжірибе орын алады. Сондықтан, бірінші 

үштікке оралғанда, тек спорт және бос уақыт ұйымдары, сондай-ақ өнермен, 

музыкамен және біліммен байланысты ұйымдар толық көлемде ерікті болып 

табылады, яғни олардың қатарына тек өз еркімен келетін ұйымдар. 

1-диаграмма. Қызмет бағыттары бойынша азаматтық ұйымдарға тартылу 

деңгейі, %. 

 

Бұл ретте, егер 1-диаграммаға қайта оралсақ және тек белсенді қауымдастық 

мүшелерін өлшесек, онда сурет сәл өзгереді. Бірінші орында кәсіподақтар 

(13,2%), содан кейін саяси партиялар (11,9%), үшінші орында спорт және бос 

уақыт өткізу ұйымдары (11,7%) тұрады. Өнермен, мәдениетпен және 

біліммен байланысты ұйымдар төртінші орынға түседі. Ең аз танымал 

бағыттар туралы айта келе, экологиялық ұйымдарға назар аудару керек, егер 

азаматтық сектордың даму тарихын және «Невада-Семей» сияқты әлеуметтік 

қозғалыстардың белсенділігін назарға алсақ, онда ол нақты бір таңқаларлық 

жағдай тудырады. Дегенмен, бұл бағыт тартылғандардың жиынтық үлесі 

тұрғысынан (2-диаграмма) және белсенділер үлесі тұрғысынан (1-диаграмма) 

ең аз танымал. Бұл тек тарихи болашақтан ғана емес, сонымен қатар біз 



осындай ұйымдардың белсенділігін (мысалы, «Көк Жайлау» айналасындағы 

оқиғалар) шындығымен жиі көреміз. 

2-диаграмма. Қызмет бағыттары бойынша «Белсенді қатысамын» және 

«Тұрмын, бірақ белсенді қатыспаймын» жауаптарының жиынтық үлесі, %.  

 

Алайда, қызығушылық тек сипаттап қана қоймайды, сонымен қатар онда 

мазмұнды сұрақтар да бар. Атап айтқанда, әртүрлі азаматтық ұйымдарда 

тұрған адамдар кім? Ең алдымен, байланыстылық немесе әлеуметтік 

ұйымның бір түріне мүшелік басқа ұйымға мүше болу мүмкіндігін 

арттыратыны туралы гипотезаны тексереміз. Осы болжамды тексеру үшін 

корреляция2 коэффициенттері есептелген . Одан әрі статистикалық маңызды 

корреляция негізінде корреляциялық тайпалар салынды (3-сурет) 3 .  

Нәтижелер бұл шынымен солай екенін көрсетеді. Азаматтық белсенділіктің 

бір түріне қатысу басқа түрлерге қатысу мүмкіндігін арттырады. Әсіресе 

күшті байланыстар келесі диадалар арасында байқалады: 

 
2 Корреляция екі немесе одан да көп кездейсоқ шамалар арасындағы статистикалық байланыс деп аталады 
(бұл зерттеуде тек жұптық өзара байланысу есептеледі – демек, әңгіме екі шамалар арасындағы байланыс 
туралы болады). Бұл ретте осы шамалардың бірінің мәндерінің өзгеруі басқа немесе басқа шамалардың 
мәндерінің жүйелі өзгеруіне байланысты болады. Бұл зерттеуде жұмыс көбінесе рангтік шкалалармен 
жүргізілгендіктен, негізінен Пирсон мен Спирмен корреляциясы қолданылды (яғни айнымалылардың бірі 
номиналды шкаламен ұсынылған жағдайларда). Бұл жағдайда Пирсон мен Спирмен корреляциясы 
өзара ауысады. 
3 Екі жауап нұсқасының арасындағы байланыс (желі) олардың біреуін таңдау екіншісін таңдау мүмкіндігін 
арттыратынын көрсетеді. Қалың қызыл сызықтар байланыс өте күшті екенін көрсетеді           



1. Өнермен, музыкамен және білім берумен байланысты ұйымдар мен 

спорт және бос уақыт ұйымдары; 

2. Кәсіподақтар және саяси партиялар; 

3. Кәсіподақтар және гуманитарлық (қайырымдылық) ұйымдар; 

4. Саяси партиялар және гуманитарлық (қайырымдылық) ұйымдар; 

5. Экологиялық ұйымдар және гуманитарлық (қайырымдылық) ұйымдар. 

Бұл бес жағдайда да әрбір таңдау бір сұхбаткермен жасалу мүмкіндігі  

жоғары. 

 

3-сурет. Әртүрлі азаматтық ұйымдардағы мүшеліктің «байланыстылығы». 

Басқа факторларға келер болсақ, бірінші кезекте әлеуметтік-демографиялық 

блоктың өзгерісі қызығушылық тудырады. Осылайша, спорттық және бос 

уақыт ұйымдарындағы мүшелік жыныстық (байланыс күшті болмаса да, 

ерлер жиі кіреді) және жас (жастар жиі тұрады, байланыс жыныстық 

жағдайына қарағанда айқын, бірақ күшті емес) қатынасына байланысты. 

Кәсіподақтарға мүшелік жұмыстың бар болуымен (бұл түсінікті), біліммен 

(білімі жоғары болған сайын, соғұрлым мүшелік ықтималдығы жоғары), 

ауылдық жерлермен (бұл бір таң қаларлық жағдай тудырады – әрі 

түсініктеме табу оңай емес) оң үйлеседі. Саяси партиялардағы мүшелік 

сондай-ақ жұмыстың болуымен, жоғары білім деңгейімен, қазақ этносына 

тиесілігімен оң үйлеседі, сондай-ақ жас шамасына байланысты аз ғана 

байланыс орын алады (жастар саяси партияларға неғұрлым жиі кіреді). Діни 

ұйымдарға ер адамдар жиі кіреді. Өзаракөмек топтары ауыл тұрғындарын 

жиі тартады, сондай-ақ қазақ этносына тиесілілігі мен материалдық молдығы 

(күтпеген жағдай сияқты) жағынан әлсіз байланыстар бар. Экологиялық 



ұйымдарда жаспен (осы ҮЕҰ мүшелері көбінесе неғұрлым жас болады), 

жұмыстың болуымен және неғұрлым жоғары материалдық жеткіліктікпен 

әлсіз, бірақ маңызды корреляциялар бар. Гуманитарлық және/немесе 

қайырымдылық ұйымдарына жұмыс істейтін, неғұрлым қамтамасыз етілген  

қазақтар жиі кіреді. 

Ұйымдардағы мүшеліктен басқа азаматтық белсенділіктің басқа аспектісі, 

атап айтқанда волонтерлік ерекше қызығушылық тудырады. Зерттеу 

шеңберінде сұхбаткерлерге волонтерлік қызметке қатысу туралы сұрақ 

қойылды. Жалпы алғанда, 645 адам бұл сұраққа оң жауап берді (бұл 

әжептәуір елеулі үлес). Олардың волонтерлік қызметінің нәтижелері 3-

диаграммада егжей-тегжейлі келтірілген. Бөлуден көрініп тұрғандай, 

сұралғандардың көпшілігі волонтерлік қызметке қатыспайды – 

сұхбаткерлердің 56,6%-ы жауап беруден бас тартты немесе қойылған сұраққа 

жауап беруге қиналды. Оң жауаптардың ішінде «маусымдық/қажеттілігіне 

қарай» және «өмірімде тек бір рет» дегендер ең танымал болды. 

3-диаграмма. Волонтерлік белсенділік деңгейі, %. 

 

Әртүрлі әлеуметтік-демографиялық сипаттамалармен байланысты не 

көрсетеді? Волонтерлік қызметке қатысатын тұлғаның әлеуметтік портреті 

қандай? Корреляциялық талдау волонтерлік қызметке ерлер, жастар, сондай-

ақ неғұрлым бай адамдар жиі қатысатынын көрсетеді. Сонымен қатар, 

волонтерлік белсенділікке отбасылары бар және қалада тұратын адамдар жиі 

тартылады. 

 



Одан кейін волонтерлік белсенділіктің географиялық жағынан қалай 

бөлінетінін көру маңызды (Қазақстан аймақтары бойынша). Сонымен қатар, 

корреляциялық талдау тұрғылықты жердің волонтерлік белсенділікпен 

статистикалық маңызды байланысы бар екенін көрсетті (жынысына, жасына 

немесе материалдық әл-ауқатына қарағанда аймақтық айырмашылықтарды 

түсіндіру4 оңай емес , сондықтан олар жеке қаралады). Нәтижелерді алу үшін 

кездейсоқ жиіліктер есептелді, одан әрі олардан оң немесе теріс жаққа 

ауытқулары өлшенді. Нәтижелер 4-суретте келтірілген. Бөлуден Алматы, 

Шымкент қалалары мен Қызылорда облысының нәтижелері күтілетін 

нәтижеден айтарлықтай жоғары екені көрініп тұр. Шығыс Қазақстан, 

Қарағанды, Павлодар және Түркістан облыстары күтілгеннен сәл жоғары. 

Маңғыстау облысында нақты күтілетін көрсеткіштер бар. Астана мен Ақмола 

облысы сәл төмен нәтиже көрсетті. Ақтөбе, Қостанай және Солтүстік 

Қазақстан облыстары одан да төмен (15-25%-ға). Алматы, Атырау және 

Батыс Қазақстан облыстары айтарлықтай төмен (25-50%-ға). Жамбыл 

облысыныі нәтижелері күтілетін нәтижеден екі еседен аса төмен 

көрсеткіштерді көрсетіп тұр. 

 

4-сурет. Волонтерлік белсенділік деңгейі бойынша өңірлер картасы. 

Ұсынылған нәтижелер негізінде мынадай сұрақ туындайды: көрсетілген 

волонтерлік белсенділік деңгейі - бұл көп пе әлде аз ба? Бұл сұраққа нақты 

 
4 Басқаша айтқанда, шкала номиналды болғандықтан, коэффициент өзі нені білдіретіні түсініксіз. Жасқа 
қарағанда, мысалы, өңірлерді тізімдеу шкаласының өсу бағыты жоқ және жынысы секілді қарапайым 
дихотомикалық болып табылмайды. 
 



жауап беру қиын. Бұл үшін халықаралық салыстырмалы зерттеулердің 

нәтижелері қажет. Халықаралық зерттеулермен жалпы танысу негізінде                

30-50% деңгейіндегі волонтерлік белсенділік (осы зерттеудің нәтижелері 

бойынша Республика дәл осы дәлізге түседі) - бұл өте жоғары көрсеткіш деп 

айтуға болады. 

Сондай-ақ, азаматтық ұйымдардағы мүшелікті және/немесе волонтерлік 

белсенділік деңгейін тіркеу ғана емес, сонымен қатар азаматтық 

белсенділіктің қандай түрлеріне сұхбаткерлердің қатысатынын анықтау 

маңызды. Жауаптарды бөлу 4-диаграммада берілген. Жауаптарды сипаттауға 

кіріспес бұрын, сұхбаткерлердің 15,1%-ы аталғандардың ешқайсысы оларға 

сәйкес келмегенін, тағы сұралғандардың 8,8%-ы жауап беруге қиналғанын 

атап өткен жөн. 

4-диаграмма.  Халық қатысқан қызмет түрлері, %. 

 
* сома 100% асып тұр, өйткені сұхбаткерлер жауап нұсқаларының бірнешеуін таңдауы 

мүмкін. 

Бөлуден көріп тұрғандай, әрбір екінші сұхбаткер сенбіліктерге, қаланы 

(селоны) абаттандыру бойынша іс-шараларға қатысқанын атап өтті. 

Осылайша, әлеуметтік белсенділіктің дәстүрлі (кеңес дәуірден бастап) 

практикаларының басымдылығы байқалады. Бірінші орыннан екі еседен 

артық артта қалып, танымалдығы жағынан екінші орында, «өмірлік қиын 

жағдайға тап болған адамдарға көмек көрсету акцияларына қатысу» деген 

жауап нұсқасы. Танымалдығы бойынша үшінші жауап нұсқасы емделуге 

мұқтаж адамдарға көмек көрсетуге ақшалай қаражатты аударуға байланысты. 



Белсенділіктің ең аз танымал түрі, тіпті ең елеулі артта қалумен  наразылық 

акцияларына, митингтерге қатысу болып табылады. Бұл нұсқаны 

сұхбаткерлердің тек 1,5% ғана белгіленді. 

Одан кейін, азаматтық сектормен өзара іс-қимылдың басқа маңызды аспектісі 

азаматтық ұйымдар ұсынатын қызметтерді тұтынушы рөлінде болып 

табылады. 5-диаграммада ұсынылған нәтижелер көрсеткендей, ҮЕҰ 

қызметтерін пайдаланған сұхбаткерлердің үлесі біршама аз (16,5%). Тағы 

10,5%-ы қызметтерді пайдаланбаған, бірақ ҮЕҰ жұмысына қатысқанын атап 

өтті. Сұхбаткерлердің көпшілігінде (60,2%) ҮЕҰ-дан қызмет алу/сатып алу 

тәжірибесі болған жоқ. 

5-диаграмма. Халық арасында ҮЕҰ қызметтері бенефициарларының үлесі,%. 

 

Корреляциялық талдау балалар санымен (балалар саны көп болған сайын, 

ҮЕҰ-ның бенефициары болу мүмкіндігі көп), тұратын орнымен (ауылда тұру 

бенефициар болу мүмкіндігін арттырады) және әл-ауқатпен (таңқаларлық, 

бірақ неғұрлым қамтамасыз етілген сұхбаткерлер жиі бенефициарлар болды) 

белгілі бір байланыстың болуын көрсетеді. 

Өңірлік айырмашылықтар туралы айта келе, корреляциялық талдау 

статистикалық мәнділікті анықтамағанын, дегенмен облыстар арасындағы 

айырмашылықтар айтарлықтай байқалғанын атап өту қажет (5-сурет). 

Сонымен, ҮЕҰ қызметі бенефициарларының жоғары үлесі бар облыстарына: 

Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау және Солтүстік Қазақстан 

облыстары жатады. Нұр-Сұлтан қаласы мен Түркістан облысы күтілетін 

көрсеткіштен сәл жоғары. Төрт облыс - Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл 



және Павлодар облыстары – күілетінен сәл төмен нәтижелерді көрсетеді. 

Алматы, Атырау және Қарағанды төмен көрсеткіштерді көрсетеді, Алматы 

және Шымкент қалаларында, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында 

көрсеткіштер айқын төмен. 

Екі аспект бойынша өңірлік бөлуді бір-бірімен салыстыру қызықты: 

волонтерлер мен бенефициарлар. Көріп отырғанымыздай, тіпті көзбен шолып 

салыстыру деңгейінде де волонтерлер белсенділігінің деңгейі мен 

бенефициарлар санының бөлінуі өзара сәйкес келмейді. Мәселен, 

волонтерлер белсенділік деңгейі жоғары өңірлерден тек Қызылорда облысы 

ғана бенефициарлар саны бойынша да жоғары көрсеткіштерге ие. Қызылорда 

облысымен көршілес Алматы және Шымкент қалаларының волонтерлік 

белсенділік деңгейінде бенефициарлар контингентінің саны бойынша соңғы 

орындарда тұр. 

 

5-сурет. ҮЕҰ қызметінен бенефициарлар деңгейі бойынша өңірлер картасы. 

 

ҰЙЫМДАРДЫҢ РЕСУРСТАРЫ  
Ұйымдастыру мүмкіндіктері туралы айтқанда, ең алдымен, ұйымдастыру 

қызметінің ауқымын анықтау қажет. Әрине, ұйымдастыру қызметінің 

ауқымын өлшеудің әртүрлі тәсілдері бар. Атап айтқанда, ауқымды өлшеудің 

ең қарапайым түрлерінің бірі - іске асырылатын жобалар санын, 

қызметкерлер штатын (егер бар болса волонтерлерді) өлшеу, қызметті 

оқшаулау. 



Ең алдымен, іске асырылып жатқан жобалар санына жүгіну керек. Ол үшін 

азаматтық ұйымдардың өкілдерін зерттеуге назар аудару қажет. Естеріңізге 

сала кетейік, зерттеуде сұхбаткерлердің саны 210-ға тең. Зерттеу нәтижелері 

бойынша 33 (!) ұйым ешқандай жобаны іске асырмағанын атап өтті. Әрине, 

егер олар жобаларды іске асырмаса, олардың қызметі немен байланысты 

деген белгілі бір сұрақтар туындайды. Зерттеуге қатысушылардың іске 

асырылатын жобаларының орташа саны 2,67 тең. Жауаптарды бөлу                         

6-диаграммада көрсетілген. Бөлуден көрініп тұрғандай, ең танымал жауап 

нұсқасы «бірден үш жобаға дейін», сұралғандардың жартысынан көбін 

осыны атап көрсетті. 

6-диаграмма. Бір жыл ішінде іске асырылатын жобалар саны,%. 

 

 

 

Өңірлер бойынша жобалардың вариациясы былайша көрінеді (6-сурет). 

Жауаптардан көрініп тұрғандай, жобалардың орташа саны бойынша астана 

көшбасшы болып табылады (орта есеппен бес жоба). Одан әрі Қостанай 

облысы (3,81), Солтүстік Қазақстан облысы (3,5), Батыс Қазақстан облысы 

(3,38) және Шымкент қаласы (3,14) жүреді. Ақтөбе облысы аутсайдер болып 

көрінеді - 1,23 жоба. Одан әрі Түркістан облысы – 1,82 жоба. Облыстардың 

тұтас тобы орташа көрсеткіш 2 жобаға ие, оларға Алматы, Атырау, Жамбыл 

және Қызылорда облыстары жатады. 

 



 

6-сурет. ҮЕҰ жүзеге асыратын жобалардың орташа саны бойынша өңірлер 

картасы. 

Ұйым жасы мен жобалар саны арасындағы корреляцияны атап өту маңызды. 

Мұндай тәуелділік, әрине, күтілетін жағдай, бірақ, ол статистикалық түрде 

расталатынын атап өткен жөн. Пирсон корреляциясы мәні 0.00 болған кезде - 

0,251 тең, бұл неғұрлым жасы үлкен ұйымдарда жобалар санының өсуін 

көрсетеді. Байланысы күшті деп анықтауға болады, бірақ ол өте анық 

көрінеді (коэффициент мәні жағдайдың аз мөлшерін ескере отырып, жоғары). 

Ұйымның ауқымын өлшеудің тағы бір маңызды тәсілі - олардың қаржылық 

мүмкіндіктерін (бюджет мөлшерін) бағалау. Осы мақсатта ҮЕҰ өкілдеріне 

жылдық бюджет мөлшері туралы сұрақ қойылды. Бұл сұраққа жауаптарды 

бөлу 7-диаграммада келтірілген. Бөлуден көрініп тұрғандай, ең танымал 

жауап бірден төрт миллионға дейін болды, дәл осындай бюджетті ұйымның 

31,4% басқарады. Ең танымал жауаптың екінші нұсқасы «бір миллион 

теңгеден кем» болды. Осы екі нұсқаның үлесіне сауалнамаға 

қатысушылардың жалпы санының 60,9% келеді. 

7-Диаграмма. ҮЕҰ бюджет мөлшері бойынша бөлу,%. 



 

Нәтижелерге сәйкес, орташа бюджет 6,56 миллион теңгеге тең. Медианалық 

мәні аз және 1-4 миллион теңге аралығында тұр. Корреляциялық талдауға 

көше отырып, ең алдымен ұйымдар іске асыратын жобалар саны мен бюджет 

арасындағы күшті байланысты атап өткен жөн. Ұйым көп жобаларды іске 

асырған сайын, оның бюджеті соншалықты көп. Үйлесімдік кестесі (1-кесте) 

бұны көрнекі көрсетеді. Бұл жерде аз бюджет пен жобалардың аз саны 

бөлігінде нақты жиіліктердің күтілетін жиіліктен асып кетуі (бұл көк түспен 

бөлінген), және керісінше, үлкен бюджет пен жобалардың едәуір саны бар 

кестеде нақты жиіліктердің кездейсоқ жиіліктерден асып кетуі анық көрінеді. 

Пирсон корреляциясы мәні 0.00 болған кезде 0,569 тең.  

1-кесте. Жобалар саны мен бюджет мөлшері арасындағы үйлесімдік. 

Жобалар саны 

Бюджет  
Бірде бір 

1-ден 3 

дейін 

3-тен 5 

дейін 

5-тен 10 

дейін 
10 аса 

1
 м

л
н

. 

те
ң

ге
-

д
ен

 а
з Нақты 24 33 3 0 0 

Күтілетін 9,4 34,7 10,3 4,4 1,2 

Adjusted Residual 6,2 -0,5 -3 -2,6 -1,3 

1
 –

 4
 

м
л
н

. 

те
ң

ге
 Нақты 5 49 7 3 0 

Күтілетін 10 37 11 4,7 1,3 

Adjusted Residual -2,1 3,7 -1,6 -1 -1,4 

4
 –

 8
 

м
л
н

. 

те
ң

ге
 Нақты 2 15 9 2 0 

Күтілетін 4,4 16,2 4,8 2,1 0,5 

Adjusted Residual -1,3 -0,5 2,3 0 -0,8 

8
 –

 1
2
 

м
л
н

. 

те
ң

ге
 Нақты 0 11 5 3 1 

Күтілетін 3,1 11,6 3,4 1,5 0,4 

Adjusted Residual -2 -0,3 1 1,4 1 

1
2
 –

 1
6
 

м
л
н

. 

те
н

ге
 Нақты 1 4 4 2 0 

Күтілетін 1,7 6,4 1,9 0,8 0,2 

Adjusted Residual -0,6 -1,5 1,7 1,4 -0,5 

1
6
 

–
 

3
0
 

м
л

н
. 

те ң
г е Нақты 0 4 5 1 0 



Күтілетін 1,6 5,8 1,7 0,7 0,2 

Adjusted Residual -1,4 -1,2 2,8 0,3 -0,5 

3
0
 м

л
н

. 

те
ң

ге
д

е

н
 к

ө
п

 Нақты 0 2 2 4 3 

Күтілетін 1,7 6,4 1,9 0,8 0,2 

Adjusted Residual -1,5 -2,7 0,1 3,8 6,2 

Жиыны 32 118 35 15 4 

 

Одан кейін, өңірлік бөлуге жүгінуге болады, және облыстарды 

қаржыландырудың орташа көлемі бойынша өзара салыстыру керек. 

Нәтижелер өңірлер арасындағы вариацияның жоғары деңгейін көрсетеді.               

7-суретте көрсетілгендей, өңірлер арасындағы орташа бюджеттің 

көрсеткіштері 15 есе ерекшеленеді. Ең үлкен бюджет (ұйымға орташа 

есеппен 17 миллион теңгеге жуық) елордалық ҮЕҰ-да бар. Екінші 

көрсеткішті (13,5 миллион) Алматы облысының ұйымдары көрсетеді, үшінші 

көрсеткішті (9 миллион) Шығыс Қазақстан облысының ұйымдары көрсетеді. 

Ең аз бюджет (1,12 миллион) Ақтөбе облысының ҮЕҰ-да бар. Одан кейін 

Түркістан облысының ұйымдары, олардың орташа бюджеті 1,79 миллионды 

құрайды. 2,5 миллион бюджеті бар Атырау облысы келесі орында тұр. 

 

 

7-сурет. Азаматтық ұйымдар бюджетінің орташа деңгейі бойынша өңірлер 

картасы (млн.теңге). 

Бюджет мөлшерлері анықталғаннан кейін ҮЕҰ бар табыс көздерін қарастыру 

қажет. Сауалнама шеңберінде сұхбаткерлерге соңғы үш жылда олардың 

ұйымдары пайдаланатын табыс көздерін анықтау ұсынылды. Сұхбаткерлерге 

таңдау ретінде табыстың он негізгі көздері ұсынылды: 

 



1. Мүшелік жарналар 

2. Жеке қайырымдылық 

3. Демеушілік көмек 

4. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

5. Тендерлер (Мемлекеттік сатып алу) 

6. Жеке салымдар (құрылтайшылар, басшылар, ҮЕҰ мүшелері) 

7. Мемлекеттік гранттар 

8. ҮЕҰ коммерциялық қызметі / ақылы қызметтер  

9. Халықаралық гранттар 

10. Депозиттер 

 

Олардың бірі – депозиттер - сауалнамаға қатысушылар көрсеткен жоқ. 

Сондай-ақ, сұхбаткерлер негізгі тізімге енбеген өз жауаптарын қоса алды. 

Әрбір сұралған адам бір нұсқадан артық көрсете алды. Жеті табыс көзін 

көрсететін сұхбаткерлер болды. Орташа ұйымдарда табыстың екі түрлі 

көздері болды (2,2). 

Сұхбаткерлер көбінесе бірнеше табыс көзін таңдай алды және олар таңдады, 

8-суретте бірлескен дереккөз кескіндері көрсетілген5. Тораптар (көк 

нүктелер) – бұл табыс көздері (нөмірлер көздің атауын көрсетеді). Байланыс 

(сызықтар) екі дерек көзі бір сұхбаткермен аталғанын көрсетеді. Сызықтың 

қалыңдығы бір жұптың жиілігін көрсетеді. 

Мәселен, 2-ші (жеке құрбандық) және 3-ші (демеушілік көмек) көздер 

арасында қалың желі өткізілген, бұл осы екі қайнар көз жиі бірге 

көрсетілгенін айтады (14 сұхбаткер екеуін бір мезгілде атады). Керісінше,                 

8-ші (ҮЕҰ коммерциялық қызметі/ақылы қызметтер) және 9-шы 

(халықаралық гранттар) көздердің арасында байланыс жоқ, себебі оларды бір 

уақытта көрсеткен сұхбаткерлер жоқ. 

Бұл кескін қызықты нені көрсетіп тұр? Суретте көрсетілгендей, 

қаржыландырудың салыстырмалы автономды көздері бар. Егер ҮЕҰ оларды 

пайдаланса, онда ұйым басқа көздерді пайдаланбайды. Мұндай көздерге 

мүшелік жарналар мен жеке құрбандық жатады. Керісінше, басқалармен 

байланысты көздер бар – бұл демеушілік көмек, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс және жеке салымдар (құрылтайшылар, басшылар, ҮЕҰ мүшелері). 

 
5 Бұл компонент бойынша жұмыс (математикалық кескін құру) igraph пакетін (қосымшасын) пайдалану 
арқылы Rс бағдарламалық ортасында орындалды. Скрипт есепте көрсетілмейді, бірақ сұраныс бойынша 
берілуі мүмкін 
 



 

8-сурет. Қаржыландыру көздерінің өзара байланыстылығы. 

Қызығушылық тудыратын келесі аспект - штат мөлшері. Көптеген 

ұйымдарда қызметкерлер штаты шағын - бес адамға дейін (77,6%). Штатта  

оннан астам қызметкерлері бар ұйымдар 6,2% құрайды. 

8-диаграмма. Қызметкерлер штаты, %. 

 

Корреляциялық талдау қызметкерлер саны мен ұйым бюджеті арасындағы 

байланыстың болуын көрсетеді (бұл толығымен күтіледі). Мәселен, үлкен 

бюджеті бар ұйымдарда көбінесе қызметкерлер штаты үлкен болады және 

керісінше аз бюджеті бар ҮЕҰ көбінесе қызметкерлер штаты шағын  болады 

(Пирсон корреляциясы 0.00 мәні кезінде 0,441 тең). Сондай-ақ қызметкерлер 



штаты мен жобалар саны арасында ұқсас байланыс бар. Штат көп болған 

сайын, ұйым неғұрлым көп жобаларды орындайды (0.01 мәні кезінде Пирсон 

корреляциясы 0,231). 

Келесі маңызды сәт - ұйымның инфрақұрылымдық мүмкіндіктерін өлшеу. Ең 

алдымен ұйымдарға кеңсе туралы сұрақ қойылды. 9-диаграммадағы 

жауаптарды бөлуден көрініп тұрғандай, көптеген ұйымдар кеңсе жайларын 

(55,2%) жалдайды. Ұйымдардың төрттен бір бөлігінде (27,6%) кеңсе 

жайлары мүлдем жоқ. Ұйымдардың 17,2%-ында өз кеңсе жайлары бар. 

9-диаграмма. Меншік жайының болуы, %. 

 

 

 

Автокөліктің болуы - ұйымның келесі маңызды инфрақұрылымдық 

сипаттамасы. 10-диаграммадағы жауаптарды бөлуден көрініп тұрғандай, 

ұйымдардың көпшілігінде автокөлік жоқ. Автокөлігі бар ұйымдардың 

жиынтық үлесі (меншік немесе жалға алынғаны маңызды емес) тек 22,4%-ды 

құрайды. ҮЕҰ-дың төрттен үшінен астамында осындай мүмкіндіктер жоқ. 

 

Диаграмма 10. Наличие собственного автотранспорта, %. 



 

Сонымен қатар, ҮЕҰ өкілдеріне қандай инфрақұрылымдық мүмкіндіктердің 

жетіспеуінен азаматтық ұйымдар қиындықтарды сезініп жүргенін анықтау 

ұсынылды. Осылайша, бес параметрді анықтау ұсынылды: ұйымдастыру 

техникалары, жиһаз, бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы жабдықтар және 

жеке вебсайт. 

11-диаграмма. Материалдық-техникалық инфрақұрылыммен қамтамасыз 

етілуі,%. 

 



11-диаграммадағы жауаптарды бөлуден көрініп тұрғандай, ұйымдар 

жиһазбен ең аз қиындықтарды сезінеді. Ең аз маңыздыға жататын екінші 

проблема – бұл ұйымдастыру техникасы. Ең үлкен қиындықтар 

бағдарламалық қамтамасыз ету проблемасынан туындайды (дегенмен, әрине, 

нәтижелердің анықтығы үшін ҮЕҰ қызметкерлері күнделікті жұмыста 

заманауи ақпараттық технологияларды қаншалықты жиі пайдаланатынын 

өлшеу қажет, мүмкін, олар осы проблемамен сирек кездеседі, өйткені сирек 

немесе керісінше өте жиі пайдаланады). 

Келесі маңызды сәт - материалдық инфрақұрылым емес (мысалы, 

ұйымдастыру техникасы, жиһаз және т.б.), ал ұйымдастыру ережелері мен 

процедураларының жиынтығы. Бұл ұйымның күші мен тұрақтылығының 

маңызды көрсеткіші (ұйымдастыру инфрақұрылымынан аса маңызды болуы 

мүмкін). 

Біз 12-диаграммадағы бөлуден көріп отырғанымыздай, сұхбаткерлер өз 

мүмкіндіктерін едәуір жоғары бағалайды. Әрине, тізімде міндетті элементтер 

бар, мысалы, салық есептілігі. ҮЕҰ міндетті түрде салық есептілігін 

жүргізеді. Азаматтық ұйымдарда ең аз дәрежеде кадр есебі және 

қызметкерлерге арналған лауазымдық нұсқаулықтар сияқты мүмкіндіктер 

ғана бар.  

12-Диаграмма. Ұйымдастырушылық қызметтің әртүрлі бағыттарының 

таралуы, %. 

 

 



Бұдан басқа, ҮЕҰ өкілдеріне олардың ұйымдарына арналған стратегиялық 

жұмыс жоспарының болуы туралы сұрақ қойылды. Жауаптарға сәйкес 

осындай жоспар өкілдері зерттеуге қатысқан ұйымдар санының 65,7%-ында 

бар. Демек, сұхбаткерлердің 34,3% қойылған сұраққа теріс жауап берді. 

Жалпы, зерттеу көрсеткендей, қазақстандық ҮЕҰ әртүрлі инфрақұрылымға 

ие. Жауаптарға сәйкес көп қиындықтар материалдық аспектілерге 

байланысты. Сонымен қатар ұйымдастыру рәсімдері мен ережелерін қолдану 

және пайдалану жеткілікті жоғары бағаланады. 

ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

 

Келесі бөлім «құндылықтар» лейблімен белгіленген мәселе ұйымдастыру 

мәдениетінің түрлі аспектілеріне арналған. Ең алдымен, кім шешім 

қабылдайтынын анықтау маңызды? Мықты азаматтық қоғам дәстүрлі түрде 

тұрақты демократиялық жүйенің міндетті құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырылады. Осыған байланысты шешім қабылдау процесінде азаматтық 

ұйымдардың өздері қаншалықты демократиялық екенін қарау қызықты. 

Зерттеу нәтижелері (13-диаграмма) мүлдем жоқ екенін көрсетеді. Ұйымның 

75% - дан астамын бірінші басшы қабылдады. Әрбір балама нұсқалар тіпті 

10% жинамайды. 

 

13-диаграмма. Шешімді қабылдауға жауаптылар, %. 

 



Басқарудың демократиялығын көрсететін тағы бір маңызды аспект - бұл 

басшылар сайлауының болуы. 14-диаграммада берілген жауаптарды бөлу 

ұйымдардың көпшілігінде бірінші басшыларды сайламайтынын көрсетеді. 

Дегенмен, бұл нұсқаның аз болу фактісіне қарамастан, бірінші басшыны 

сайлауды жүзеге асыратын ҮЕҰ үлесі айтарлықтай көп (37,1%). 

14-диаграмма. Бірінші басшы сайланады ма, %. 

 

 

Ұйым ішіндегі демократиялық элементтерден басқа, ең алдымен есеп беруде 

көрсетілген «сыртқы» демократияның дамуын қарастыру маңызды. Есеп 

беру аспектілерінің бірі - ұйым атқарылған жұмыс туралы жылдық есепті 

ашық қолжетімділікпен ұсынып, жариялауы. Дәл осы сұрақ азаматтық 

ұйымдардың өкілдеріне қойылды. Жауаптардан көрініп тұрғандай, көптеген 

ұйымдар (63,3%) атқарылған жұмыс туралы есепті ашық қолжетімділікте 

ұсынбайды. 

15-Диаграмма. Жыл сайынғы есепті жариялау немесе ашық түрде ұсыну, %. 



 

Одан кейінгі, ұйымдастыру мәдениетінің тағы бір маңызды аспектісі 

басқарушы кеңесінің болуы (және жұмыс істеуі) болып табылады. Кеңес 

жұмыс істейтін ұйымдардың жиынтық үлесі 36,2% құрайды. Басқарушы 

кеңес жұмыс істейтін ұйымдарда ол тағайындалған болып емес, жиі 

сайланған болып көрсетіледі. 

16-Диаграмма. ҮЕҰ-да басқарушы кеңесінің болуы, %. 

 

 

Азаматтық сектордың ұйымдастыру мәдениетін неғұрлым толық ашуға 

мүмкіндік беретін келесі сұрақтар тобы сараптамалық сауалнама арқылы 



алынды. ҮЕҰ өкілдерімен сауалнама жүргізуге қарағанда, сараптамалық 

сауалнама азаматтық қоғамның жалпы сипаттамалары мен ерекшеліктерін 

өлшеуге мүмкіндік береді, бұл азаматтық қоғамдағы басым құндылықтар мен 

ұйымдастыру мәдениетінің ерекшеліктері туралы жалпы көріністі алуға 

мүмкіндік береді. 

Ең алдымен сарапшыларға азаматтық сектордағы агрессия мен зорлық-

зомбылық оқиғаларымен бетпе-бет келгенін анықтау ұсынылды. 17-

диаграммада берілген жауаптарды бөлу сарапшылардың көпшілігі осындай 

жағдайларға тап болмағанын көрсетеді. «Сирек» және «ешқашан» 

жауаптарының жиынтық үлесі 70,9%-ға тең. Мұндай жағдай сирек емес 

құбылыс деп атап өткендердің жиынтық үлесі 18,2%-ға тең. Қойылған 

сұраққа жауап беруге қиналғандардың үлесі сараптамалық сауалнама үшін 

айтарлықтай көп. Жалпы алғанда, сараптамалық сауалнама нәтижелеріне 

сәйкес зорлық-зомбылық пен агрессия жағдайлары азаматтық сектордағы жиі 

құбылыс емес. 

17-Диаграмма. Азаматтық секторда зорлық-зомбылық пен агрессия 

жағдайларының таралуы, %. 

 

Агрессиядан басқа өзге де сын-қатерлер төзімді емес мінез-құлықтың 

болуына байланысты. Алдыңғы жағдайдағы секілді сарапшыларға азаматтық 

сектордағы осындай мінез-құлық түрлерімен бетпе-бет келгенін атап өту 

ұсынылды. Алдыңғы сұрақтағы сияқты осындай құбылыстың сирек екендігін 

көрсететін жауаптардың балансы сақталады.  



18-диаграмма. Азаматтық секторда төзімді емес мінез-құлық жағдайларының 

таралуы, %. 

 

Шындығында ара қатынас өзгереді. «Сирек» және «ешқашан» деген 

жауаптарының жиынтық үлесі 58,1%-ға тең. «Кейде» және «тұрақты» деген 

жауаптардың жиынтық үлесі 31%-ға тең. 

19-диаграмма. Сыбайлас жемқорлық пен кемсітушіліктің таралуын бағалау 

(сараптамалық бағалау, жиіліктер) 

 

 



Одан кейін, сарапшылар азаматтық секторда сыбайлас жемқорлық 

фактілерінің таралуын және түрлі кемсітушілік нысандарының көрінуін 

бағалады. Таралуын бағалау бес балдық шкала негізінде құрылды, онда бір 

осы құбылыстың ең сирек кездесетінін көрсетеді, ал бес кең таралуын 

көрсетеді. 19-диаграммадағы сараптамалық жауаптарды бөлу көрсеткендей, 

белгіленген жағымсыз феномендер азаматтық секторда өте көп таралмаған 

(дегенмен көрсеткіштер өте төмен деп айтуға болмайды). Осылайша 

кемсітудің орташа мәні 2,1 (медиандық - 2) тең. Сыбайлас жемқорлық 

жағдайында орташа 2,5 тең (медиандық – 2). Сонымен қатар, біз 

сұхбаткерлердің көп саны сыбайлас жемқорлықтың таралуының айтарлықтай 

елеулі көрсеткіштерін көрсететінін көріп отырмыз (кемсіту жағдайында 

көрсеткіштер айтарлықтай төмен). «4» және «5» бағалары сарапшылардың 

27,3%-ымен ұсынылды. Әрине, сыбайлас жемқорлық фактілерінің сирек 

екендігін көрсететін бағалар үлесі айтарлықтай көп («1» және «2» 

жауаптарының жиынтық үлесі 50,9% құрайды). 

ӘСЕР ЕТУДІ ҚАБЫЛДАУ 
Соңғы блокта мәселе әсер етуді немесе ықпал етуді бағалаумен байланысты, 

онда азаматтық қоғам әлеуметтік маңызды проблемаларды шешу үшін, 

сондай-ақ қоғамдық саясат пен оның нәтижелерін іске асыру үшін жүзеге 

асыра алады. Ең алдымен сарапшыларға олардың пікірінше азаматтық қоғам 

қоғамдық саясатқа және оның нәтижелеріне қаншалықты әсер ете алатынын 

анықтау, сондай-ақ азаматтық қоғамның әлеуметтік маңызды проблемаларды 

шешуге қаншалықты ықпал ете алатынын және көмектесетінін анықтау 

ұсынылды. Сарапшыларға бес баллдық шкала бойынша бағалау ұсынылды, 

онда бес ең жоғарғы, ал бір ең төмен әсер. 

Жауаптардың бөлінуінен көрініп тұрғандай (20-диаграмманы қараңыз), 

сарапшылар азаматтық ұйым тарапынан әсер ету мүмкіндігін абайлап 

бағалайды. Мәселен, әлеуметтік маңызы бар проблемаларды шешу 

жағдайында азаматтық ұйымдардың әсер етуінің жоғары деңгейін көрсететін 

жауаптардың жиынтық үлесі 18%-ға тең. Егер қоғамдық саясатқа және оның 

нәтижелеріне әсер ету туралы айтатын болсақ, оң бағалар үлесі одан да төмен 

(12,7%). Сонымен қатар, төмен бағалар басым екенін айтуға болмайды; 

жағдай өзге – жауаптардан көрініп тұрғандай, сарапшылардың басым бөлігі 

«3» (орташа баға) нұсқасын таңдаған. 

20-диаграмма. Әлеуметтік маңызды проблемаларды шешу және қоғамдық 

саясат пен оның нәтижелеріне әсер ету үшін азаматтық қоғамның әлеуетін 

сараптамалық бағалау (сараптамалық бағалау, жиіліктер) 

 



 

Сондай-ақ сарапшыларға қызметтің келесі бағыттары бойынша азаматтық 

ұйымдардың тиімділігін бағалау ұсынылды (2-кесте). Жауаптар ҮЕҰ 

сарапшыларының пікірінше, қайырымдылық шараларын ұйымдастыру 

(орташа мәні 2,75), әлеуметтік проблемаларды шешу (2,66) және қоғамдағы 

тұрақтылықты сақтауға үлес қосу (2,62) сияқты бағыттар ерекше тиімді 

екенін көрсетеді. Жауаптың қалған нұсқалары 2,5-тен төмен жинады, бұл 

төмен тиімділікті көрсететін жауаптардың басымдығын білдіреді.  

2-кесте. Әртүрлі бағыттар бойынша азаматтық ұйымдар қызметінің 

тиімділігін бағалау (сараптамалық бағалау, жиіліктер). 
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Әлеуметтік проблемаларды шешу 8 12 23 10 2 

Адам құқығын қорғау 10 17 20 6 2 

Қайырымдылық іс-шараларын 

ұйымдастыру 

6 10 31 8 0 

Қоғамдық өзін-өзі реттеу 

функцияларын орындау  

12 22 15 1 5 

Азаматтардың мүдделерін білдіру  12 20 12 8 3 

Елді дамуына экономикалық үлес 

қосу 

16 22 7 7 3 

Қоғамдағы тұрақтылықтың 

сақталуына үлес қосу 

5 17 24 7 2 

 



Осы зерттеу шеңберінде қызығушылық тудыратын соңғы мәселе халықтың 

әртүрлі азаматтық ұйымдарға сенім білдіру деңгейіне байланысты. 

Жауаптарды бөлу 3-кестеде келтірілген. Нәтижелер көрсеткендей, халық 

арасында гуманитарлық немесе қайырымдылық ұйымдары, өзіне-өзі көмек 

көрсету және өзара көмек топтары ең жоғары сенім білдіру деңгейіне ие. 

Саяси партияларда, діни ұйымдар мен кәсіподақтарда сенім білдіру 

көрсеткіштері ең төмен.  

3-кесте. Халықтың азаматтық ұйымдардың әртүрлі түрлеріне сенім білдіру 

деңгейі,%. 
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Шіркеу немесе діни ұйымдар  28,5 17,7 19,5 14,5 19,8 

Саяси партия 25,8 24,1 19,7 6,8 23,6 

Кәсіподақтар 20,5 20,2 25,7 12,3 21,3 

Экологиялық ұйымдар 17,5 15,7 30,6 11,6 24,6 

Кәсіби бірлестіктер 16,3 16,4 28,6 10,5 28,2 

Гуманитарлық немесе 

қайырымдылық ұйымдары 

13,2 11,6 36,6 16,8 21,8 

Тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау ұйымдары 

16,2 15,7 30,7 10,5 26,9 

Өзіне-өзі көмек көрсету және өзара 

көмек топтары  

14,7 12,1 29,8 16,1 27,3 

 

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ДАМУ ИНДЕКСІ 
Қорытынды бөлімде азаматтық қоғамның даму индексі ұсынылған, ол 

жоғарыда өлшенген параметрлердің әрқайсысы бойынша орташа бағалауда 

шығарылады (азаматтық қатысу, ұйымдастыру ресурстары, құндылықтар мен 

ұйымдастыру мәдениеті және қоғамдық маңызды проблемаларды шешуге 

әсер ету әлеуеті, сондай-ақ тиімді әлеуметтік саясатты әзірлеу мен жүзеге 

асыруға қолдау көрсету). 

Осылайша, индекс төрт параметрлерден тұрады, олар өз кезегінде құрамдас 

болып табылады. Әрбір параметрді бөлек талдаймыз. «Азаматтық қатысу» 

бірінші параметрі үш құрамдас бөліктен тұрады: азаматтық ұйымдардағы 

мүшелік деңгейі, волонтерлік белсенділік деңгейі және бенефициарлардың 

үлесі. Келесі диаграмма (21) үш параметр бойынша көрсеткіштерді көрсетеді. 

21-диаграмма. «Азаматтық қатысу» параметрі бойынша көрсеткіштер, %. 



 

Азаматтық ұйымдарға тартылуын (мүшелігін) өлшейтін параметр азаматтық 

ұйымдардың әртүрлі түрлеріне қатысу туралы сұрақтың орташа көрсеткіші 

болып табылады (орташа мәні – 15,7%).  

Екінші көрсеткіш - волонтерлікке қатысу туралы сұраққа дұрыс жауап берген 

сұхбткерлердің үлесі өлшенетін, халықтың волонтерлік қызметке тартылуы. 

Барлығы 645 адам оң жауап берді немесе 39,8%. 

Үшінші көрсеткіш ҮЕҰ қызметінің бенефициарларының санын өлшейді 

және тікелей бенефициарлардың (16,5%) және ҮЕҰ қызметінен тікелей пайда 

таппаған, бірақ қызметке қатысқан адамдардың (10,5%) жиынтық 

көрсеткішін білдіреді. 

Екінші параметр ҮЕҰ-ның ұйымдастыру ресурстарымен байланысты. Осы 

параметр шеңберінде орташа көрсеткіштен артық жобаларды жүргізетін 

ұйымдардың үлесі өлшенеді (осындайлар 26,2% болып шықты). Келесі 

өлшеу қызметкерлердің штаты мен ұйымның бюджеті арасындағы баланспен 

байланысты. Мұнда бюджет пен штаттың арасындағы ара қатынасты өлшеу 

маңызды. Қаржылық ресурстардың аз мөлшері ҮЕҰ өз идеяларын толық 

көлемде іске асыруға мүмкіндік бермейтінін және оның қоғамға әсері өте 

шектеулі болуы мүмкін деп болжауға болады. Сондықтан есептеу кезінде 

ресурстары аз ұйымдар алынып тасталды. Атап айтқанда, бір миллионнан 

астам бюджеті жоқ ұйымдар (бұл өте аз бюджеті бар ұйымдар) алынып 

тасталды. Сондай-ақ, төрт миллионға дейін бюджеті бар және бес адамнан 

астам қызметкерлер штаты бар ұйымдар алынып тасталады (бюджет 



арақатынасы мен қызметкерлер саны ұйымның қарапайым мүмкіндіктері 

туралы айтады). Ақыр соңында сегіз миллионға дейін бюджеті бар және 

қызметкерлер саны он адамнан асатын ұйымдар алынып тасталады. Басқаша 

айтқанда, бюджеті бір қызметкерге жылына бір миллион теңгеден аспайтын 

барлық ұйымдар алынып тасталады. Нәтижесінде 137 ұйым немесе 65,2% 

болды.  

Бұдан әрі ұйымның материалдық инфрақұрылымы өлшенеді. Атап айтқанда, 

кеңсесі жоқ (61,4% қалады), автокөлігі жоқ (22,4% қалады) ұйымдар алынып 

тасталады, сондай-ақ материалдық (кеңселік) инфрақұрылым бойынша 

орташасы (41,7%) есептеледі, ақырында, ұйымдық инфрақұрылым бойынша 

орташасы (87%) есептеледі. Аталған параметрлер бойынша орташа 

көрсеткіш 50,7 құрайды. 

Үшінші параметр - құндылықтар. Көрсеткіш әртүрлі параметрлер бойынша 

оң жауаптардың орташа мәні болып табылады. Атап айтқанда, басшылықтың 

ерекшелігіне байланысты параметрлер өлшенеді (демократиялылық, дәлірек 

айтқанда ұйымды басқаруға барлығының бірдей қатысу мүмкіндігі 

өлшенеді). Осылайша,  

1) шешімдер қабылдау үшін жауапкершілік бір тұлғаға жатпайтын; 

2) бірінші басшы сайланатын; 

3) басқарушы кеңесі бар; 

4) жыл сайынғы есепті жариялайтын ұйымдардың үлесі ескерілді. 

Сондай-ақ, сараптамалық сауалнамадан қазақстандық азаматтық қоғамда 

кемсітушілік, төзбеушілік, сыбайлас жемқорлықтың төмен деңгейін (немесе 

болмауын) көрсететін жауаптар үлесі алынды. Қорытынды орташа мән 48,5 

тең. 

Осыған ұқсас түрде соңғы төртінші параметр өлшенді (сондай-ақ жаппай 

сауалнамаға қатысушылар мен сарапшылардың оң жауаптары бойынша 

орташа мән). Бұл көрсеткіш 37,3 құрады. 

Нәтижелер (21-диаграмма) ҚР азаматтық қоғамы үшін ең проблемалық 

бағыттар азаматтық қатысу және ықпал ету әлеуеті болып табылатынын 

көрсетеді. Керісінше, ұйымдық ресурстардағы, құндылықтардағы және 

ұйымдық мәдениеттегі жағдай біршама қолайлы (бірақ онда да өсу үшін 

айтарлықтай әлеует бар). 

Қазіргі уақытта индекс көрсеткіштері қазақстандық азаматтық ұйымдар өз 

әлеуетін толық көлемде іске асырмайтынын және соның салдарынан кейінгі 

өсу үшін айтарлықтай ресурс бар екенін айқын көрсетіп отыр. 



21-диаграмма. Қазақстандағы азаматтық қоғамның даму индексі. 

 

 

 

 


