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 ҚазҰУ философия кафедрасының оқытушысы 

 

 
КЕҢІСТІК ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ 

 

Мақалада философиядағы және әлеуметтік ғылымдардағы кеңістік 

ұғымының түсінігі мен маңыздылығына тоқталып, ақпараттық кеңістіктің 

қоғам алдындағы маңыздылығын ашу көзделген. Кеңістік -маңызды 

философиялық категориялардың бірі, ол ғылыми білімнің түрлі бөлімдерінде 

негізгі рөл атқарады, онда кеңістік кейбір теориялар мен концепциялар 

қарастыратын абстрактілі кеңістікті білдіретін абстрактілі мағынада 

қарастырылады.  

ХХІ ғасырда кеңістіктегі aқпaрaт aдaми, қaржылық, мaтериaлдық қорлaр 

секілді ең мaңызды бaсқaру ресурстaрының бірі. Сондықтан aқпaрaттық 

өркениет зaмaнындa aқпaрaт – қоғaмның стрaтегиялық мaңызы бaр ресурсы. 

Сондықтан, кеңістіктегі ақпаратты өндiру мен тұтыну -  қоғaм өмiрiнiң 

бaрлық сaлaлaрының дaмуындa, әсіресе, экономикaның негiзгі бaғдaрын 

aйқындaудa рөлі айрықша.  

Қоғам ˗  алға жылжыған сайын, ақпараттық кеңістіктің аумағы да 

өзгеріп келеді. Әр отбасының, елді-мекеннің, түрлі мекемелердің, 

мемлекеттің өз ақпараттық кеңістігі бар. Соған сай, білім-ғылымдағы 

көрсеткіші, әлеуметтік-экономикалық өрлеуі мен төмендеуі, барлығы 

сараланады. Әлеуметтік философияда біз ақпараттық кеңістіктің қоғамдағы 

маңыздылығына тоқталып, оның осы замандағы маңыздылығын ары қарай 

зерттей түсеміз. Осы тұрғыдан алғанда зерттеу объектісінің маңыздылығы 

арта түседі.  
 Түйін сөздер: кеңістік, ақпараттық кеңістік, ақпараттық қоғам, 

философия, әлеуметтік-философия, ақпарат қауіпсіздігі.  

Кіріспе 

Антикалық дәуір философиясы мен ғылымында кеңістік 

категорияларын жүйелеу принципі өзгеше болғанымен, әлеуметтік және 

жаратылыстану ғылымдары бойынша жан-жақты мағынаға қол жеткізді. 

Десек те, әр дәуірдің өз ғылыми ізденісі болды. Қайта өрлеу дәуірінде 

философияда ежелгі дәуірдегі кеңістік ұғымдарының бірқатары  теріске 

шығарылса, жаңа дәуір ғылымы мен философиясында ескі түсініктердің 

басым көпшілігі жоққа шығарылды. Ал философиядағы қоғам мәселесін 

алып қарайтын болсақ, ақпараттық кеңістік кеңістік ұғымы қалыптасқан 

дәуірден сипат алуы керек деп пайымдаймыз. Себебі, қоғам болған жерде 

адамдардың ақпарат алмасуы, білім-ғылымның пайда болуы ақпараттық 
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кеңістікті қалыпастыратыны сөзсіз. Сондықтан, бұл ұғым ғылымда кеңістік 

ұғымымен бірге қатар қалыптасып келген. Бірақ, ежелгі дәуірде нақты 

теориялық дәлелдеу болмағанымен, уақыт өте оның кеңістіктегі 

маңыздылығы пайда болып отыр.  

Кеңістікте ақпараттың мәні-оның құндылығында емес, қалай, қашан, 

қайда туындағанда. Соған сай қоғамда талқы болады. Ақпараттық түсінікке 

деген иммунитет олардың алдағы жоспарларын дұрыс құруына және 

барынша дамуына ықпал етеді. Түрлі саяси-экономикалық өзгерістер де 

ақпараттық кеңістіктің формасында шешімін табады.  

Ақпарат ұғымы-көнеден қалыптасты. Тіпті, қазақ даласындағы таңбалы 

тастардағы суреттер, көне түркі жазба ескерткіштері де сол дәуірдің 

ақпараттық белгісінен хабар береді және осы күнге дейін ақпараттық 

маңызға ие болып отыр. Ал уақыт өзгерген сайын қоғамда ақпарттық 

дамудың түрлі формалары сипат алып, оны зерттеудің жүйелік әдісін 

қалыптастыруды қажет етуде.  

 

Зерттеу әдіснамасы 

 "Кеңістік", "Ақпараттық кеңістік", "Ақпараттық қоғам" ұғымдарын, 

түсінігін анықтауда концептуалды талдау әдісі қолданылады. Ақпараттық 

кеңістіктің әлеуметтік-философиялық мәнін ашу үшін пәнаралық байланыс 

қолданылады. Өйткені, "кеңістік" ұғымы әлеуметтік ғылымдардың барлығын 

қамтитын күрделі ұғым. Зерттеу жұмысымызда, тарихи-салыстырмалық әдісі 

және теориялық ғылыми әдістер қолданылады. 

Философиядағы кеңістік ұғымы 

Кеңістік – философиялық және ғылыми білімнің, сондай-ақ күнделікті 

тіршіліктің базисті категорияларының бірі. Ол уақытқа байланысты, уақыт 

арқылы әлемнің өткеннен бүгінге, бүгіннен болашаққа қарай қозғалысы, 

өзгерісі мен дамуы белгіленеді. «Кеңістік» және «уақыт» категориялары 

заттар мен құбылыстардың бір жағынан, олардың қатар бар болуын, екінші 

жағынан олардың даму мен бірін-бірі алмастыру процестерін және олардың 

бар болуының ұзақтығын көрсетеді. Кеңістік пен уақыт бүгінге дейінгі 

белгілі әлем бейнесінің негізгі құрылымын көрсетеді [Рейхенбах 2004, с.43]. 

Кеңістік-философиямен қатар, математика мен физикадағы күрделі 

ұғымы. Өміріміздегі күнделікті іс-әрекет, қимыл-қозғалыс ортақ, алаңды 

топтасады және түсінуге тырысамыз. Бұл жердегі ақпараттық кеңістік пен 

астрономиядағы ғарыштық кеңістік болып бөлінеді.  

«Кеңістік» түсінігінің әдеттегі қолданысы оның теориялық 

экспликациясы сияқты проблема туғызбайды. Өйткені экспликация басқа 

көптеген түсінікпен әрі түрлі ғылыми және философиялық талдау-

түсіндірмелермен байланысты болады  
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Кеңістік әдетте, өзіміз объективті түрде бақылайтын әлемнің 

үшөлшемді физикалық кеңістігі ретінде түсіндіріледі. Көбінесе ол онда 

болатын оқиғалар мен іс-әрекеттердің белгілі орны ретінде, физикалық 

объектілер мен оларға байланысты құбылыстар орын алатын жер ретінде; ал 

кейде өзінде болып жатқан оқиғалардың мән-мағынасын анықтайтын арнайы 

орын ретінде қарастырылады [Баженов 1966 с.137]. Сонымен қатар, бұл 

түсінік күнделікті ауызекі сөзде метафора ретінде жиі қолданылады. 

Кеңістік түсінігін теориялық тұрғыдан ең ерте кезден қарастыру 

Антика заманынан басталды. Дегенмен, кеңістік антикалық философия мен 

ғылымда қазіргі заманғы философия мен ғылымға белгілі күйінде 

қарастырылмайды, ол нақты анықталатын, математикалық түрде 

бейнеленетін процестер мен қозғалыстар болып жататын орын ретінде 

қарастырылды. Гректердің дүниетанымы физикалық нәрсені Платон секілді 

өткінші, жоқ нәрсе ретінде қарастырып, Аристотель сияқты оны сапалық 

жағынан баяндап немесе математикалық есептеулерге тән емес атомизм тілін 

қолдана отырып, физикалық объектілер мен құбылыстарды математикалық 

тұрғыдан баяндау мүмкін екенін жоққа шығарады. Сондықтан антикалық 

көзқарас бойынша кеңістік – оған тән геометриялық қатынастарды жүзеге 

асыратын геометриялық ұзындық емес, бар болғаны физикалық объектілер 

орын алып, құбылыстар болып жататын, «қайда» дегенді білдіретін әлдебір 

орын. 

Платон өзінің «Тимей» трактатында ғарыштың құрылымы мен пайда 

болуын суреттей отырып, бір-бірімен түйіспейтін үш түр бар екенін 

мойындауға тиіс еді: біріншісі, тіршіліктің түрі ретіндегі, ойға қонымды 

болмыс, мәңгі-нақты үлгі, бұған сандар да жатады, екіншісі, нақты нәрсенің 

тұрақсыз бейнесі, физикалық нәрсенің стихиясы, пікірдің мәні ретінде пайда 

болатын нәрсе, үшіншісі, пайда болатын нәрсе қай жерде шығады [Платон 

1990]. Осындағы соңғы нәрсені Платон «хора» деп атайды, бұл термин әдетте 

«кеңістік» деп аударылады. Шын мәнінде «хора» пайда болатын барлық 

нәрсенің панасы мен тұрағы, оны «асыраушы және қабылдап алушы», бірақ 

өзі пайда болмайды әрі мызғымайды, яғни, ол – мәңгілік. «Хора» нақты бар 

нәрсе болмағанымен, пайда да болмайды, сондықтан кеңістікті үшөлшемді 

нәрсе ретінде қарастыратын бұлыңғыр түсінікке қатысы жоқ материяға 

жақынырақ [Плотин 2005, с.83] Сондықтан «хора» өздігінен ретсіз, ол 

өзгешелік туғызып,  иррационалдық орнатады, сондықтан онда пайда 

болатынның бәрі есептеуге келмейді: есептеу мен санау тек идея мен 

сандарға ғана тән. Сол себепті осылайша енгізілетін «кеңістік» түсінігінің өзі 

біраз қиындық туғызады: болмыстан және пайда болатын нәрседен өзгеше 

болғандықтан, оны ақыл арқылы да, ой-пікір арқылы да, сезім арқылы да 

түсіне алмаймыз. Платон кеңістікке қатысты түсінікті «заңсыз пайым» 

көмегімен, яғни, түс пен қиял арқылы, шындығында, ешқашан болмаған 

нәрсені қиялдап, елестету арқылы түсінуге болатынын мойындауға мәжбүр. 

Осылайша платондық нақты емес «хора» Демокрит пен Левкипптің 
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атомистік ілімінде қарастырылатын, болмыстың жоқтығы ретінде 

түсіндірлетін орасан зор бос қуысқа ұқсас болып шығады. 

Левкипп пен Демокриттің ілімі Ғаламды орасан зор бос қуыста 

қозғалып жүретін және бірімен-бірі байланысып, әрекет ететін, бөлінбейтін 

түрлі сансыз бөлшектер ретінде қарастырды. Осылайша адамның ойы алғаш 

рет  болмысқа тең Ештеңенің барын түсіне алатын дәрежеге көтерілді. 

Атомдар мен бос кеңістік әлемнің түбегейлі екі субстанциясын көрсетеді. 

Ештеңе жоқ бос орын ретіндегі қуыстың бар екеніне қатысты мәселе антика 

кезеңінен бері дау туғызып келеді. Мысалы, Хрисипп әлемнен тыс шексіз бос 

қуыстың бар екенін айтты, ал Стратон оны барынша жоққа шығарды. 

Филопон ешбір сапалық өзгешелігі жоқ қуыстың бар екенін айта отырып, бос 

қуыс пен кеңістікті теңестіре қарайды. Бұл тұжырымдамаға қарсы элеаттар 

қатаң сын айтты. Өйткені бұл тұжырымдама олардың Біртұтас болмыс 

доктринасына қарама-қайшы еді. Бұл доктринаға сәйкес бос қуыс, уақыт пен 

қозғалыс жоқ. Элейлік Зенон бос кеңістікке бір апория арнаған: егер бар 

нәрсе кеңістікте бар болса, кеңістік те бар болса, ендеше бұл кеңістік қайда 

бар.  

Элеаттар бос кеңістік концепциясының қарама-қайшылығын көрсетуге 

тырысса, Аристотель «Табиғатта бос қуыс болмайды» деген тезисін 

негіздеуге тырысып, физикалық және метафизикалық аргументтер негізінде 

материяға толы ғарыштың қозғалысы жайындағы ойды дамытты. 

Аристотельдің көзқарасы бойынша, физика үздіксіз шамалардың және 

денелердің қозғалысы мен қасиетін қарастыруы керек. Басқа денелерге 

қатысты орналасуы жалғыз субстанция ретіндегі денеге тән. Сондықтан 

дененің кеңістіктегі ерекшелігі, оның орны денені алғашқы нәрсе ретінде 

қарастыру арқылы анықталады және физикалық ғарыш көптеген денелердің 

жиынтығы болғандықтан, аристотельдік физика мен метафизикада бірегей 

кеңістіктің артық екені көрінеді. Сәйкесінше Аристотель кеңістікті «орын» 

ретінде, яғни, барлық орындардың әлемдік жиынтығы, олардың құрылымы, 

олардың қатынасының жүйесі ретінде қарастыратын реляциялық 

тұжырымдаманы дамытты. Аристотельдің кеңістік пен уақытқа қатысты 

реляциялық концепциясы оның түбегейлі физикалық және метафизикалық 

принциптерімен бірге Птоломейдің (II ғасыр) бір жарым мың жыл бойы 

басымдық танытып келген геоцентрлік жүйесінің негізіне айналды 

[Грюнбаум 1969 с.45]. 

Платонның кеңістік пен материяның о бастағы жақындығына қатысты 

ішкі ойын Плотин мен Прокл ерекше, яғни, жалған әрі тек қиялда ғана 

болатын, бірақ әрқашан керекті жеке ұзындық ретіндегі орынды материя 

немесе геометриялық материя туралы ілімдерінде ары қарай дамытты. 

Орта ғасыр ойшылдары Аристотельдің ізімен кеңістіктегі орын 

жайында кеңістікте орналасқан денені алғашқы феномен ретінде қарастыра 

отырып түсіндіруге бейіл болды. Схоластика шынайы, болуы ықтимал және 

қиялдағы кеңістіктер арасында айырмашылық бар деп көрсетеді: шынайы 
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кеңістік шынымен де бар денелердің тұтастай ұзындығы; ықтимал кеңістік 

шынымен бар денелерден басқа да денелердің болуы мүмкін екенін 

көрсетеді, ал жалған немесе қиялдағы кеңістік– анықталмаған, жасалмаған, 

қирамайтын, қозғалмайтын ұзындықтың ерекше түрі, онда шындығында да 

бар денелер орналастырылған ғалам ретінде ұсынылады [Audretsch & 

Maimer  1988, p.104]. 

Қайта өрлеу дәуірінде жалған болса да, көрнекі қиялда геометриялық 

фигуралар мен олардың қатынасын көрсететін кеңістік түсінігі алдыңғы 

қатарға шықты, бұған кескіндеме өнеріндегі перспектива ілімінің дамуы да 

өз  әсерін тигізді. Бұл кезеңде Аристотельдің догма ретіндегі пікірлерін қайта 

қарау басталды: Коперник гелиоцентрлік жүйені дамытты, Т. Браге көк 

жүзінде кристаллдар сферасының жоқ екенін дәлелдеді, И. Кеплер 

планеталардың тегіс емес және ықшамдалған қозғалыстарының заңын 

жасады. Ғалымдар осы жаңа әлемнің математикаландырылған механикасын 

жасап шығаруға кірісті. Г. Галилей түбегейлі салыстырмалылық принципі 

мен біркелкі айналмалы қозғалыстар инерциясының заңын негіздеді. 

Жаңа заманның ғылымы мен философиясы өзін схоластикалық 

дәстүрге қарсы тұратындай көрді, сондықтан кеңістікке қатысты бұрынғы 

түсініктерді де теріске шығарды, ал схоластикалық дәстүр түсініктер мен 

тәсілдерді антика заманының философиясы мен ғылымынан, негізінен 

Аристотельден алған-ды. Р.Декарт кеңістікті ұзындықпен теңестіреді және 

оны ойлану сияқты субстанция мәртебесін алатын, өздігінен бар болатын, 

тәуелсіз материямен қатар қояды. Кеңістік өзінің негізгі атрибуты –  ұзындық 

арқылы айқын әрі анық көрінеді, бірақ ұзындық – бірде маңызды атрибут 

ретінде (оны Декарт "модус" деп атаған), бірде субстанция ретінде көрінетін 

екіұшты нәрсе. Картезианды, яғни субстанциялы дуализмнің ықпалынан 

шығу үшін Спиноза  ұзындықты жалғыз ғана таңғажайып субстанцияның 

сансыз атрибуттарының бірі ретінде түсінеді. Ал бұл субстанциядағы 

атрибуттардың тек екеуін, яғни, ұзындық пен ойлауды ғана адам ақылы 

қабылдап, анықтай алады [Ляткер 1975, c.15]. 

Декарт кеңістікті  бірегей және жалғыз субстанция ретіндегі Құдайдан 

басқа ешбір нәрсеге мұқтаж емес маңызды нәрсе дәрежесіне дейін көтерді. 

Декарттың пікірінше Құдай және адамның ақыл-ойы рухани субстанция 

болып саналады, оның шексіздігі мен шегін көрсетеді, ал физикалық 

шындықты Декарт қозғалыстың көмегімен бірнеше корпускула-бөлшектерге 

бөлінетін біртекті ұзындық ретінде қарастырады. И. Ньютон кеңістікті 

денелерден азат әрі олардан бұрын пайда болған деп қарастырды. Кеңістік 

үздіксіз әрі ертеректе жазылған «Тартылыс туралы» еңбегінде баяндалған 

қасиеттерге ие: кеңістік үшөлшемді, біртекті және барлық бағытқа қарай 

созылып жатады, ол – мәңгілік әрі табиғаты жағынан еш өзгермейді. Дененің 

орналасуы мен қозғалысына қатысы бар әрі ықтимал бөліктер ретінде 

көрсетуге болатын кеңістік бөліктері қозғалмайды және ортақ қасиетке ие 

[Хютт 1983, c.443].  
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Ньютонның кеңістігі – жаратылған физикалық әлемнің өзіндік 

субстанциясы, ол жерден Жаратушы кейбір бөліктерді «жабу» арқылы, яғни, 

оларды жасырын әрі қозғалыссыз ете отырып, денелер жарата алады. Жарату 

әрекетінің өзі қиялда жаңғыртылып, шығармашылық, танымдық қабілет 

ретінде санамен қатар орын алады. Ньютонды өз замандастары, әсіресе Г.В. 

Лейбниц сынға алды [Васильев 2004, с.270]. Абсолютті шексіздік Құдайлық 

шексіздік пен оның барлық жерде бар болуының физикалық көрсеткіші 

болып саналады және Ньютонның пікірінше онымен салыстырмалы түрде 

шынайы қозғалыс есептелінеді.  

Жаңа заманда кеңістік тек физикалық денелермен байланыстырылып,  

«объективті» түрде ғана қарастырылмайды, сонымен қатар сана мен 

қабылдаудың өнімі ретінде «субъективті» түрде де қарастырылады. Бұл 

түсіндірмені кеңістікті нақты заттың қиялдағы бейнесі ретінде қарастыратын 

Т. Гоббс қана емес, Дж. Локк та қолдайды, оның ойынша, кеңістік – 

субъективті көрініс, заттарды сезім мүшелері арқылы қабылдаудан 

туындайтын «қарапайым идея», сондай-ақ ол заттардың арасындағы ара 

қашықтықты немесе көлемді көрсетеді.  И. Кант та «Таза зердеге сын» 

еңбегінде кеңістікті сезімталдықтың трансценденттікнегізсіз формасы 

ретінде, яғни тәжірибеге дейінгі және тәжірибеге қатысы жоқ, бірақ барлық 

тәжірибеде орын алатын форма ретінде қарастырады. Осындай сезімталдық 

формасы аясына санамыз сезім мүшелері арқылы қабылданатын материалды 

жинақтайды және сол форма арқасында математиканың априорлы  

синтетикалық пайымдарын айту мүмкін болады, олардың қажеттігі мен 

әмбебаптығы кеңістіктің априорлығы арқасында қамтамасыз етіледі. Канттан 

соң кеңістік теориясы негізінен философиялық түсіндірме мен 

математикалық және физикалық кеңістік қасиеттерін негіздеу ретінде 

құрылды, бір ескерерлігі, физикалық кеңістікте Евклид геометриясының 

заңдары орындалатыны шамаланды. Пуанкаренің пікірінше, евклидтік 

кеңістік мына қасиеттерге ие: үздіксіз, шексіз, үшөлшемді, біртекті немесе 

біркелкі, изотропты [Сусулова 1988, с.224]. Э. Нётер теоремасы кеңістіктің 

біртектілігін импульстың сақталуымен, кеңістіктің изотроптығын импульс 

сәтінің сақталуымен байланыстырады. 

Жалпы алғанда әлеуметтік ғылымдардағы кеңістік теориясы адамзат 

әлемінің түбегейлі өлшемдеріне қатысты және оларды қарапайым түсінік 

деңгейінде бекітілетін «жоғары» мен «төмен», «орталық» пен «шеткі аймақ», 

«үстірттік» пен «тереңдік», «шалғайлық» пен «жақындық», «озу» мен «артта 

қалу» сияқты арнайы  параметрлер арқылы көрсетеді. Олар адамзат 

тіршілігінің динамикасы мен статикасы нақты қандай координаттар мен 

векторларда бейнеленетінін, оның онтологиясы құрастырылатынын 

көрсететін экспликация.   

 

Қоғамдағы ақпараттық кеңістіктің көрінісі 
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 Кеңістіктің-бір бөлшегі адамзат.Сондықтан, қоғамдағы көріністің 

әлеуметтік-философиялық мәнін іздегенде ақпараттық кеңістіктің орасан зор 

мағынаға ие екендігін байқаймыз. Біз ақпараттық кеңістіктің қабылдаушы, 

таратшуы бөлшегіміз. Ақпарат сәт-сайын өзгеріп, жаңарып, я болмаса, 

қайталанып, толықтырылып немесе қысқартылып, ықшамдалып, өзгеріске 

ұшырап, я қайталанып отырады. Ғаламшарда қанша адам болса, сонша 

ақпарттық жеке ойы,мақсаты, бағдары, бағыты болады. Ал ақпарттық 

кеңістіктің осы ғасырдағы рөлі, философтарды да толғандырады.  

 Ақпарат бүкіл әлеуметтік  кеңістікті қамтып, қоғамның, биліктің, 

азаматтардың іс-әрекет мазмұнына үнемі ықпал етеді. Бұл кеңістік, 

уақыттық, әлеуметтік, тілдік кедергілердің  жойылуына әкеліп, әлеуметтік 

әлемде біртұтас және ашық ақпараттық кеңістік дамиды. Ең маңыздысы, бұл 

кеңейген кеңістік қоғамдық өмір мен оның әрбір қатысушысына және әр 

түрлі саласына едәуір ықпал етеді. 

 Өз кезегінде, ақпараттық кеңістіктің өзі бірқалыпты емес, ол 

ақпараттың түрлі дереккөздерімен түрлендірілетін, таратылатын күрделілігі 

жағынан түрлі алаңдардың шексіз жиынтығынан тұрады. 

Бұл ретте әрбір адам, қоғам немесе мемлекет әр түрлі ақпараттық 

кеңістіктерде бір мезгілде болады және өзара байланыста немесе дербес 

болады. Бұл кеңістіктердің тоғысуында өзінің дербес ақпараттық кеңістігі 

бар адам тұр.  

 «Глоссарий.ру» сөздігінде ақпараттық кеңістік банктер мен 

дерекқорлардың,  оларды алып жүретін және қолданылатын 

технологиялардың, жалпы қағидалардың негізінде жұмыс істейтін және 

ұйымдар мен азаматтардың ақпараттық әрекеттестігін қамтамасыз етіп, 

олардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

телекоммуникациялық жүйелердің   жиынтығы  ретінде анықталады. 

 Осы мысалдағы позицияны А. Райков та ұстанады. Ол ақпараттық 

кеңістік деп ақпаратты сақтау мен мақсатты өңдеумен байланыстырады. 

Оның негізін ақпараттық ресурстар мен оларды өңдеу құралдары базасы, 

сыныптауыштар, құжаттар стандарттары, компьютерлер, 

телекоммуникациялар және т.б. 

 Бізді мұндай тәсілдеме қанағаттандырмайды. Өйткені жоғарыда 

келтірілген анықтамалар техникалық ғылымдар мен телекоммуникациялық 

салаларда қолданылады және ақпараттық ресурстар мен оларды өңдеу 

құралдарының жиынтығы болып табылады. Саяси зерттеу үшін басыбайлы 

меншікті әуелгі анықтау құралды болып табылмайды.   

 Расында да, ақпараттық кеңістіктің негізін ресурстар мен деректер 

базасы құраса, ақпараттық қатынастың негізі деп олардың өзара қарым-

қатынасын болжауға болатын шығар 

 Белгілі бір ақпаратқа қызығушылық адам миындағы тітіркендіргішпен 

байланыстырылады және ол сыртқы әсерлердің ықпалымен жүзеге 
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асырылады. Адам бұл тітіркендіргішті елемеуі немесе оған назар аударуы, 

көз тастамай қарап, құлақ асуы, және басқа да түйсіктерін қолдануы мүмкін 

[Тимербулатов 2005, с.89]  

 Көп жағдайда адам өзінің назарының біркелкілігін қадағалай алмайды. 

Себебі жаңа қоздырғыштардың саны ұлғая бастайды және ми қозудың пайда 

болған ошағын тежей алмайды. Ақпарат та осылайша ақпарат кеңістігінде 

таралады. Тек кейбір БАҚ-тар жеке тақырыптарды таратып, БАҚ-ты 

«тұтатады». Бірақ айқын, өңделген ақпараттық «себепті қоздырғыштар» да 

болып тұрады. Олар билік пен қоғамның, азаматтардың назарын еріксіз 

аудартады.  

 Осы айтарлықтай маңызды ақпараттық себептердің айналасында 

ақпараттық кеңістіктің басым түсетін ошақтары пайда болады. Олар жайында 

депуттаттар, шенеуніктер мен сарапшылар сұралады. Оларды жариялауға 

газет-журналдардың басты беттері бөлініп, телевизиядағы прайм-тайм 

беріледі. Ақпараттық кеңістіктің қоздыру ошағының пайда болуы үшін 

әдеттегідей, бір шулы себеп (мысалы, 2001 жылғы 11 қыркүйек) немесе 

кішігірім қоздырғыштардың тізбегі қажет. Өзінің қоздыру қабілетін тауысқан  

басым ошақ ұсақ қалдық ошақтарға ыдырап, әлсін-әлсін тұтанады да 

бастапқы кейде тіпті басым ошақтарға айналады. Соңғылардың мысалы 

ретінде Ауғанстандағы америкалықтардың 2001 жылғы 11 қыркүйектегі 

лаңкестік шабуылдың салдары ретінде қабылданған әрекетін атауға болады.  

БАҚ ақпараттық кеңістіктің қосалқы жүйесі болып табылады. Шындығында 

олар жасап, тарататын оқырмандар аудиториясы мен редакциялық 

мекемелердің жиынтығы және ақпараттық өнім [Судоргин 2009, с.12].  

 Біздің ойымызша, ақпараттық кеңістіктің қызметі БАҚ жүйесі біртұтас 

болғанда ғана нәтижелі болмақ: 

 -Әр түрлі әлеуметтік жүйелер ақпараттық кеңістікке жол беретін және 

қоғамда пікірді ашық білдіретін бірдей мүмкіндіктен тұрады; – БАҚ 

ақпараттық байланыстардың (ұлттық, өңіраралық, аймақтық) нығаю жолында 

қызмет атқарады; - ақпараттық үдеріс тұрақты түрде кез келген азаматтың, 

әлеуметтік топтың, мемлекеттік билік институтының қоғамның рухани 

әлеуетіне араласуына мол мүмкіндік береді; -  ақпараттық кеңістікте тұлғаны, 

қоғамның, мемлекеттің кепілдендірілген ақпараттық қауіпсіздігі қамтамасыз 

етіледі.  
 Заманауи әлеуметтің ақпараттық кеңістіктегі қалыптасуы басталуы 

қызметтің барлық саласында тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің ақпараттық 

қажеттіліктерін толықтай қамтамасыз ететін, тұрғындардың өмір сүрі 

сапасын жақсартататын, қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыратын, 

телекоммуникация мен есептеу техникасын енгізу негізінде мемлекеттегі 

әлеуметтік-саяси қатынастардың тұрақтануына жәрдемдесетін 

ақпараттандырудан басталады. Осыған орай, біз «ақпараттық капиталды» 

ақпараттандырудың табыстылық көрсеткіші ретінде қолдануды ұсынамыз. 
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Өз кезегінде, ақпараттық капитал біздің ойымызша, ақпараттыө кеңістіктегі 

әлеуметтік капиталдың бейнесі. 
 Бүгінгі күні іс-әрекеттердің координациясын жеңілдету арқылы 

қоғамның тиімділігін арттыратын «әлеуметтік капиталдың» сенім, әлеуметтік 

қағидалар мен желілер секілді «әлеуметтік ұйымдастырудың ерекшеліктері 

деп аталатын теориялар аз емес. Р. Патнэм тұжырымдаған әлеуметтік 

капиталдың бұл тұжырымдамасы мен  анықтауға және әлеуметтік капиталды 

екі немесе одан да көп жеке адамдардың арасындағы байланысқа ықпал 

ететін «дәлелденген  бейресми нормаларға Ф.Фукуяманың дефинициясы 

жақын». Әлеуметтік капитал институттардың  құрылуы, заңдардың 

қабылданып, қағидалардың орнатылуы арқасында жинақталған заманауи 

қоғамның  мәдени-ақпараттық компонентін құрайды. 

 Қазіргі уақытта ғаламторда social networking (әлеуметтік желілер) 

ұғымы танымал. Ол адамдарға дәстүрлі әлеуметтік институттардың 

көмегінсіз бірін-бірі тануға бағытталған веб-порталдар. Желілік 

қоғамдастықтарды (тек ғаламторда араласатын) құру арқылы 

пайдаланушылар ой-пікірлерімен емір-еркін алмасып ортақ  

қызығушылықтары негізінде достық қарым-қатынастарды қалыптастырады. 

Заманауи желілік қоғамдастықтар тұлғаның рухани, кәсіби өсуіне ықпал 

ететін аспаптармен қамтамасыз етілген.  

 

 

Ақпараттық кеңістіктіктегі әрекеттер 

Ақпараттық технологиялар мен  ақпарат тарататын заманауи желілік 

технологиялар пайда болғалы бері адам үшін коммуникативті актінің 

мағыналық мәні айтарлықтай азайды, бұл нақты емес білімді толықтай 

жоғалтумен байланысты болады. Себебі біз желіде тірі адамдармен емес, 

олардың виртуалды көшірмелерімен араласып, сөйлесеміз. Сондықтан, біз 

барынша ақпараттық кеңістікте сауатты болуымыз керек. Кез келген ақпарат 

алмасуда, деректерді тексеріп (фактчекинг) алуымыз керек. Ол жеке тұлға 

болсын, экономикалық-саяси орын болсын, я жаңалық немесе коммерциялық 

жоба болса да.  

Желілік ақпараттық технологиялардың көмегі арқылы адамдармен 

жанама түрде қарым-қатынас жасау байланыстың тұлғааралық 

ерекшеліктерін жоғалтады, ал желіден тыс, шынайы өмірде нақты емес 

білімді объективтендіру арқылы қарым-қатынас кезінде бұл ерекшеліктер 

оңай қабылданады. Сондықтан желіде басқалармен араласып, сөйлессек, 

өзіміз қабылдайтын нәрселерді шынымен де әңгімелесуші адамның жеке 

қасиеті мен мінез-құлқының, оның ойларының, тілектерінің, 

қорқыныштарының  көрінісі деп айтуға бола ма деген сұраққа жауап бере 

алмаймыз. Мұның бір себебі желі қолданушылары ақпараттық кеңістікке өз 
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ойынша өзіне кесірі тимейтін және психологиялық жағынан жағымсыз сезім 

тудырмайтын ақпаратты ғана шығарып, көпшілік назарына ұсынады. 

Желілік коммуникациялардың қолданушылары негізінен, өзі сөйлесіп 

отырған адамның шын есімін білмейді, қауіпсіздік шаралары үшін жеке тұлға 

өзін жасырын ұстайды және көпшілік назарына ұсынған ойларын да 

анонимді түрде жариялайды. Бұған мысал ретінде ғаламтордағы түрлі 

қызметтерді, мысалы форумдар мен чаттарды, әлеуметтік желілер мен жеке 

күнделік беттерін және т.с.с. айтуға болады, ол жерлерде қолданушылардың 

аноним болып қалуы көп кездесетін әрі қалыпты саналатын жағдай. Ал егер 

жеке күнделік пен чаттарда анонимдік аса маңызды болмағанымен (өйткені 

ол қолданушыларға белгілі бір қорқыныштарынан арылуға көмектеседі), 

басқа кездері бұл жағдай қоғамның ақпараттық ресурстары мен ақпараттық 

ортасын дамытудағы елеулі негативті фактор болып шығады. Бұған мысал 

ретінде халықаралық энциклопедия ретіндегі Википедияны (Wikipedia) 

келтіруге болады, ол қазіргі уақытта жалпы тұрғындар арасында, әсіресе, 

оқушылар арасында өте кең қолданылады. Оның мазмұнын Ғаламтор 

қолданушылары, яғни қарапайым адамдар толықтырып отырады. Көп 

жағдайда энциклопедиялық мақала жазғысы келген адамның белгілі бір 

мәселеге қатысты білімі жетпей жатады, сондықтан ол бар болғаны бір-

бірімен басы бірікпейтін түрлі фактілерді құрастырып қана шығады. Оның 

үстіне, «көпшілікке белгілі», бірақ «бұрмаланған» фактілер өте көп, ал осы 

салада терең білім алған адам мақаланы дұрыстап өңдегенімен, оның үстінен 

түзеткісі келетіндер де табылады. Дәл осы себепті Википедия білім беру 

және ғылым саласында сенімді дереккөзі ретінде қабылдана алмайды, 

өйткені тіпті, «білімді» болса да, тобырдың пікірі зерттеліп отырған 

тақырыпқа қатысты дұрыс түсінік қалыптастырмайды. 

 Жақын ара-қатынастың өздігінен туындамайтыны анық. Адамдарды 

ортақ қызығушылықтар, қызмет пен әуесқойлық байланыстырады.  

Осылайша құрылған желілерде ұқсастық қағидасының барлығы бар, ал 

кемшіліктер жоқтың қасы. Егер желі сенім негізінде құрылса, сіздің 

ақпараттану деңгейіңіз сіздің не білетіндігіңізбен емес, кімді 

білетіндігіңізбен анықталады. Басқаша айтқанда заманауи әлеуметтегі 

қарым-қатынас түрі барған сайын желілік сипатқа ие болуда. Зерттеуші В. 

Юдаевтың талдауы саяси-әлеуметтік үдерістің барлық қатысушыларының 

тіпті бөлек азаматтың  желілік белсенділік деңгейінің үдеуін болжауға 

мүмкіндік береді [Юдаев 2005, с.14]. Осылайша, желілік 

коммуникациялардың логикасы барлық коммуникациялық үдерістердің 

сипатын қалыптастыра бастайды.  

 Расында да, дамыған коммуникациялық қызметтер азаматтарға билікті 

олардың жанама байланыс жолымен қалыптастыруға жағдай туғызады. Осы 

орайда азаматтардың жанама қатысу мүмкіндігі  және олар қалыптастырған 

құрылымдар мемлекет басшылығына оңай жүгініп,  қоғамдық және саяси  

иерархиядағы мәртебесі мен тұратын жеріне қарамастан өз 
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қызығушылықтарын есепке алып, іске асыруға мүмкіндік береді. Мобильді 

байланыс желілерінде мәліметтерді таратудың жаңа технологиялары 

ақпараттық кеңістікте (m-government немесе «мобильді үкімет») мемлекет 

пен азаматтардың  жаңа перспективалық әрекеттесу үлгілерін жасауға 

мүмкіндік береді .  

 Билік әрекетінің келесі қадамы азаматтарды ғаламтор арқылы 

мемлекеттік басқару жүйесіне едәуір белсенді тарту, тіпті азаматтарды  

мемлекеттік шекараны күзетуге қатыстыру болмақ. Мысалы Техас штатының 

басшылығы Мексикамен шекараны бойлай бейнелерді ғаламторға жеткізетін 

жүздеген бейнебақылау камераларын орналастырды. Нелегалды 

иммигранттардың мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өткенін байқаған 

азаматтар тегін телефон нөміріне хабарласып, билік өкілдеріне құқық 

бұзушылық туралы хабарлай алады. 

 Ауқымды коммуникациялық қатынастардың негізінде саяси 

шешімдерді қабылдау үдерістері туралы ақпараттардың азаматтарға 

қолжетімділігін қалыптастыру билікке, біріншіден, қоғамды шенеуніктердің 

озбырлығынан кең деңгейде қорғауға, екіншіден, азаматтардың билік 

органдарына ықпал етуіне мүмкіндік жасайды.  

 Бұдан әрі қалыптасып жатқан ақпараттық кеңістікте қоғамдық 

бірлестіктердің,  қызығушылық топтарының қатысу мүмкіндіктерін 

қарастырайық. Ол жаңа ұйымдардың қалыптасу шығындарын азайтып, жаңа 

бейкоммерциялық ұйымдардың ұлғаю факторы болып, азаматтық қоғам 

институттарының көп мөлшерде қалыптасуы.  

Ақпараттық кеңістікте азаматтық қоғам институттарының қалыптасу 

үдерісінің үдеуі және шығындардың азаюы бірінші кешекте жаңа ақпараттық 

технологиялармен қамтамасыз етіледі. Ақпараттық кеңістік арқылы 

әлеуметтік жобалаудың мүмкіндіктерін децентрализациялауға болады 

[Уилбер 2006, с.45]. Интернет-сайттар кез-келген белгіленген  

мінездемелермен әлеуметтік қоғамдастықтарды жобалауға  мүмкіндік 

беретін әлеуметтік жобалаудың неғұрлым айқын аспаптары болып табылады. 

Қазіргі уақытта желілік ресурстарды жасау  шамалап айтқанда сайттардағы 

баннерлік немесе өзге де жарнама есебінен орны толатын коммерциялық 

сипат алғанын айта кетейік.  Бұл ретте айқын тақырыптық сайт айналасында 

қолданушылардың тұрақты қоғамдастықтарын («комьюнити») қалыптастыру 

маркетинг саласында («нарықты мінсіз саралау») мейлінше жоғары дамыды.  

 Алайда зерттеуші-политолог үшін ақпарат кеңістігінде коммерциялық 

емес ресурстар айналасындағы ғылыми, білім беру саяси, құқық қорғаушы, 

ойын-сауық «комьюнитидің» қалыптасуы едәуір қызығушылық тудырады. 

Шындығында, олар азаматтқы қоғам институттары қалыптасуындағы  

кристалдануы мен даумының ядросына айналды. Ақпараттық ресурстарды 

жасау құру мен қолдауға  және максималды кері байланыстағы жарнамаға 

жұмсалатын шығынның аздығымен географиялық үлестірілген ұйымдарды 

қалыптастырудың айтарлықтай маңызды құралы болып табылады (дәстүрлі 
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БАҚ-тармен салысытрғанда). 2. Саяси аспектіде ақпарат кеңістігінде жаңа 

ұйымдардың қалыптасуы мен олардың қызметін қолдау олардың саяси 

қатысудағы әлеуметтік шығындарын азайтады.  

 Бұдан әрі мемлекет пен азаматтық қоғамның арасындағы 

әрекеттестіктің өгерісіне ақапараттық кеңістіктегі ауысуы арқылы назар 

аударайық.  

 Ш. Монтескьенің ойынша, көлемі бойынша алып мемлекеттердің 

бірлігін сақтаудың екі-ақ жолы бар: зомбылық пен федерация Федерализм 

мемлекеттік құрылыс түрлерінің бір нұсқасы ғана емес, ол демократияны 

сақтау мен нығайтудың жалғыз нұсқасы. Вертикальдарды салу нәтижесінде 

саяси-мемлекеттік  жүйенің «қатаңдығы»  өсіп, қоршаған орта өзгерістеріне 

бейімделу қабілеттілігі азаяды  [Кротов 2010, с.57].  

 Қазіргі уақытта билік органдарын ақпараттандыру мен желілендіру 

көптеген дамыған және ауыспалы экономикасы бар мемлекеттерде жүзеге 

асырылатын  мемлекеттік басқаруды реформалаудың негізгі элементтерінің 

бірі. Әкімшілік реформалардың негізгі қызметі мемлекеттік аппарат 

тиімділігін сәтті коммерциялық фирмалардың деңгейіне көтеріп, мемлекеттік 

әкімшілерндіруден мемлекеттік менеджментке өтуін қамтамасыз ету. Бұл 

ретте бірінші кезекке ұйымдастырушылық икемділік, инновацияларды 

басқару, қызметкерлердің айтарлықтай іс-әрекет еркіндігі мен 

децентрализациясы шығады. Дәстүрлі бюрократиялық  тәуелділік пен 

иерархиялық бағынушылықтың орнына дербестік пен биліктің міндеттерді 

орындаудағы жауапкершілік қағидасы біртіндеп келуде.Расында, 

мемлекеттік қызметтерді бақылау үшін оларды қолданушылармен яғни 

халықпен кері байланысты қамтамасыз ету қажет. Мұны ақпараттық кеңістік 

арқылы жүзеге асыру жылдам әрі тиімді.  Осы орайда интерактивтілік 

мұндай байланысты жүзеге асырудың нәтижелі құралы болып табылады.  

«Ақпараттық кеңістік» ұғымын түсіну үшін қолжетімді ақпараттың ұлғаю 

көлемі немесе оның жалпылығы негізгі болып табылмайды. Маңыздысы, бұл 

кеңістікте әлеуметтік байланыстар ерекше түрде көрінеді. Онда әлеуметтік 

кеңістіктен өзгеше іс-әрекет пен тәртіптің айрықша пішіні қалыптасады. 

Ақпараттық кеңістіктің ерекшелігі өзіне ғана тән ойын ережелері және 

субъекттердің жаңа түрлерінің пайда болуымен байқалады. Ақпараттық 

кеңістікте шағылысқан әлеуметтік капитал болып табылатын ақпараттық 

капитал қалыптасады.   

 Ақпараттық кеңістіктің саяси мәні мынадай: ол арқылы кез келген 

азамат, қоғамдық ұйым, мемлкеттік құрылым немесе элиталы топ саяси 

үдерістерге қатыса алады. Бұдан басқа, саяси үдеріс ақпараттық кеңістікте 

айтарлықтай дәрежеде проекцияланады, визуалданады, бірақ ақпараттық 

кеңістіктегі жеке «көшірме» болып табылмайды.  
 

Қорытынды 
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Қоғaм дaмуы ақпараттық кеңістіктегі сипаттақ ие. Сондықтан, бұл 

әлеуметтік-философияның мaңызды зерттеу мәселелері. Қоғамның бaрлық 

сaлaсындa болып жaтқaн әлеуметтік дaмудың зaңды кезеңде - 

aқпaрaттaндыру, жaһaндық aқпaрaтты өндіру мен тұтыну болып 

қарастырылады. Бұл тұрғыдa, aдaмзaт іс-әрекетінің әртүрлі сaлaлaры мен 

қырлaры түрлі деңгей мен түрлі жылдaмдықтa aқпaрaттaнып бaрa жaтыр. 

Сондықтaн, aқпaрaттық қоғaмның қaлыптaсып жaтқaндығы турaлы 

aйтуымызғa болaды [Алиев 2013, с.54]. 

Ақпараттық технологиялар мен  ақпарат тарататын заманауи желілік 

технологиялар пайда болғалы бері біз желіде тірі адамдармен емес, олардың 

виртуалды көшірмелерімен араласып, сөйлесеміз. Желілік ақпараттық 

технологиялардың көмегі арқылы адамдармен жанама түрде қарым-қатынас 

жасау байланыстың тұлғааралық ерекшеліктерін жоғалтады, ал желіден тыс, 

шынайы өмірде нақты емес білімді объективтендіру арқылы қарым-қатынас 

кезінде бұл ерекшеліктер оңай қабылданады. Желі қолданушылары 

ақпараттық кеңістікке өз ойынша өзіне кесірі тимейтін және психологиялық 

жағынан жағымсыз сезім тудырмайтын ақпаратты ғана шығарып, көпшілік 

назарына ұсынады. 

Желілік коммуникациялардың қолданушылары негізінен, өзі сөйлесіп 

отырған адамның шын есімін білмейді, қауіпсіздік шаралары үшін жеке тұлға 

өзін жасырын ұстайды және көпшілік назарына ұсынған ойларын да 

анонимді түрде жариялайды. Ғаламторда, әлеуметтік желіде «көпшілікке 

белгілі», бірақ «бұрмаланған» фактілер өте көп, ал осы салада терең білім 

алған адам мақаланы дұрыстап өңдегенімен, оның үстінен түзеткісі 

келетіндер де табылады.  

Адам санасының осылайша өзгеруі бүгінгі күннің маңызды ғылыми әрі 

философиялық проблемаларының біріне айналып отыр, ал ғылыми 

қоғамдастықтың алдында мынадай жаңа міндет тұр: ақпараттық 

технологиялардың барлық артықшылығын қабылдай отырып, қоғамның 

коммуникативті кеңістігін ақпараттандыру процесі кезінде туындайтын 

деструктивті салдарларды ой елегінен өткізу керек және осы талдауды 

негізге ала отырып, әлеумет, мәдениет, сана және тән физиологиясы 

деңгейлерінде бұл мәселелердің тиімді шешімін табу қажет. Осы 

мәселелердің шешімін табудағы бірыңғай әрі біртұтас әдіс қана қалыптасып 

жатқан ақпараттық кеңістіктің адамға тигізетін кері әсерін жоюға 

көмектеседі. 
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