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хА лЫҚ тЫҢ кӨШІ-Қо нЫн зер ттеУдегІ не гІз гІ  
ӘлеУ мет тАнУ лЫҚ кӨз ҚА рАс тАрдЫ жІк теУ

XXI ғaсыр тү бе гей лі әлеу мет тік жә не тaри хи оқиғaлaр мен өз ге ріс тер ге то лы дәуір, ин дус
т риялaнды ру мен жaһaндaну дың қоғaмғa ти гі зе тін әсе рі те рең, жaһaндық сaнaның қaлыптaсу 
ке зе ңі. Жaңa дәуір де гі күр де лі әлеу мет тікэко но микaлық жә не тaри хи өз ге ріс тер кө шіқон ның 
кө ле мі мен сипaтынa ықпaл ету де. Кө шіқон әлеу мет тік про цесс жә не әлеу мет тік өз ге ріс ре тін де 
те рең зерт теу лер ді қaжет ете ді.

Мaқaлaдa кө шіқон ды зерт тейт ін әлеу меттaну лық теориялaрғa тaлдaу жaсaлы нып, олaр кө
шіқон про це сін тү сін ді ру бaғы тынa қaрaй топтaсты рылғaн жә не жік тел ген. 

Мaқaлaның мaқсaты – кө шіқон фе но ме нін тү сін ді ре тін ғы лы ми ең бек тер ге шо лу жaсaу жә
не кө шіқон ның әлем дік теориялaрын әлеу меттaну лық пaрaдигмaлaр тұр ғы сынaн топтaсты ру. 
Әлем дік кө шіқон теориялaрын әлеу меттaну лық ғы лы ми мек теп тер тұр ғы сынaн син тез деу кө
шіқон фе но ме нін әлеу меттaну лық тұр ғыдaн сипaттaуғa, тү сін ді ру ге жә не зерт теу ге мүм кін дік 
бе ре ді. Сондaйaқ жaһaндық мигрaци ялық тен ден циялaрдың қaзір гі қaзaқстaндық кө шіқон 
сaлaсындaғы aхуaлғa ти гі зіп отырғaн әсе рі не сы ни тaлдaу жaсaлынaды.

Мaқaлaны жaзу бaры сындa aвторлaр, хaлық тың кө шіқо ны мә се ле сі не қaтыс ты не гіз гі 
теориялaрды әлеу меттaну ғы лы мындaғы не гіз гі пaрaдигмaлaрғa топтaсты ру жә не жік теу әдіс те
рін қолдaнды. 

Қaзір гі әлеу меттaну ғы лы мындa кө шіқон құ бы лы сын тү сін ді ру жә не тaлдaуғa теория лық 
тұр ғыдa не гіз болaтын, бі рінбі рі то лық тырaтын қоғaмдaғы әлеу мет тік құ бы лыстaр мен про цес
тер ді мaкро жә не мик ро дең гейде тү сін ді ре тін бірқaтaр ғы лы ми пaрaдигмaлaр бaр. Солaрдың 
бі рін ші сі, қоғaмдық жүйені aлдың ғы орынғa қоя тын құ ры лым дықфунк ционaлды лық көзқaрaс. 
Құ ры лым дықфунк ционaлды лық пaрaдигмaсы кө шіқон ды әлеу мет тік құ бы лыс жә не әлеу мет тік 
про цесс ре тін де мaкро дең гейде қaрaсты рып, кө шіқон ның се бе бі қоғaмдaғы не гіз гі жүйе лер дің, 
со ның ішін де эко но микaлық жүйе нің дaму дең ге йіне бaйлaныс ты деп тү сін ді ре ді.

Кө шіқон ның се беп те рін мик ро дең гейде тү сін ді ре тін зерт теу лер не гі зі нен әлеу меттaну
шылaрғa тиесі лі. Бұл теориялaрдың ерек ше лі гі – бел гі лібір нaқты жaғдaйғa бaйлaныс ты жaсaлaтын 
тұлғaaрaлық қaрымқaтынaстaрдың ерек ше лік те рін тү сін ді ру, яғ ни aдaм, оның ісәре ке ті мен мі
незқұл қы, күн де лік ті өмір де гі әлеу мет тік қaрымқaтынaстaры бaсты орынғa қойылaды.

Кө шіқонның се бе бін тү сін ді ре тін үшін ші топтaғы теориялaрды ин тегрaтив ті бaғыттaғы 
пaрaдигмaлaрғa жaтқызaмыз, яғ ни олaр кө шіқон ның се бе бін құ ры лым дық жә не тұлғaлық дең
гейде, екіжaқты қaрaстыр ды. Ин тегрaтив ті пaрaдигмaлaр әлеу мет тік шын дық ты объек тив ті жә
не суб ъек тив ті, құ ры лым дық жә не динaмикaлық, қоғaмдық жә не тұлғaлық тұр ғыдaн бір дей aлып 
тaлдaйды. Бұл теориялaр кө шіқонғa құ ры лым дық жүйе лер дің дaму дең гейі нің де жә не тұлғaлық
ин ди ви дуaлды фaкторлaрдың дa әсе рі нің мaңыз ды лы ғын зерт теу ді бір дей қaрaстырaтын 
мигрaциоло гия ғы лы мы сaлaсындaғы жaңa теориялaр.

Ав торлaр кө шіқон ды тү сін ді ре тін aлдың ғы қaтaрлы теориялaрды тaлдaй ке ле, кө шіқон 
теориялaрын П. Штомпкaның қоғaмдық құ ры лым ды тү сін ді ре тін төрт дең гейлі мо де лі не сүйене 
оты рып жік теу ді ұсынaды.

тү йін  сөз дер: кө шіқон, aуылдaн қaлaғa кө шіпқо ну фaкторлaры, құ ры лым дықфунк
ционaлды тaлдaу, әлеу мет тік өз ге ріс тер, жaһaндaну дың кө шіқонғa ықпaлы. 
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Classification of Basic Sociological approaches in Studying Migration of Population

The 21st century is a time of complex social changes and historical events, the influence of global
ization in society is deep, the time of the formation of global consciousness. Profound socioeconomic 
and historical changes affect the volume and nature of migration processes. Migration of the population 
as a social process and social change requires a deep and comprehensive study in domestic science.

The article analyzes sociological theories in the field of population migration, they are grouped and 
classified according to the directions of explanation of the migration process.

The purpose of the article is a review of scientific papers explaining the phenomenon of migration 
and the grouping of world migration theory from the standpoint of the main sociological paradigms. The 
synthesis of world migration theories from the point of view of the main sociological schools allows for 
a deeper description, understanding and study of the phenomenon of population migration. The article 
also provides a comparative critical analysis of the impact of global migration trends on the migration 
status in modern Kazakhstan. In the course of writing this article, the authors used the methodology for 
classifying the world’s leading theories in the field of migration into the main scientific paradigms in 
sociology.

In modern sociological science there are several scientific complementary paradigms explaining 
social processes and phenomena at the macro and micro levels. A detailed description of this approach 
is presented in the three main paradigms: the first structural and functional direction, which puts social 
systems at the head of the study. The structuralfunctional paradigm considers migration as a social phe
nomenon and social process at the macro level and explains the causes of migration with the level of 
development of structural systems in society, especially economic ones.

Theories explaining the causes of migration at the micro level are mainly owned by sociologists. A 
distinctive characteristic of such a theory is an understanding of the characteristics of individual and in
terpersonal relations in a certain situation, those that are in the foreground are people and their behavior, 
as well as their social interactions in everyday life.

The third group of the theory, explaining the reasons for migration, belongs to integrative paradigms 
in sociological science, they explain the migration process at two levels: structural and personal. Inte
grative paradigms analyze social reality simultaneously with objective and subjective, structural and 
dynamic, social and individual points of view. These theories are new theories in the field of migration, 
which consider the need to study the effects on migration and the level of development of structural 
systems, and individual and individual factors.

Analyzing advanced theories explaining migration, the authors propose to classify migration theories 
based on a fourdimensional model of understanding the social structure of P. Shtompka.

Key words: Migration, Factors of RuralUrban Migration, StructuralFunctional Analysis, Social 
changes, The Impact of Globalization on Migration.
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клас сификация ос нов ных социологи чес ких под хо дов в изуче нии миг рации населе ния

XXI век – вре мя слож ных со циaль ных пе ре мен и ис то ри чес ких со бы тий, влия ния глобaлизaции 
на об ще ст во, вре мя стaнов ле ния глобaльно го сознa ния. Глу бо кие со циaльноэко но ми чес кие и ис
то ри чес кие из ме не ния влияют нa объем и хaрaктер мигрaцион ных про цес сов. Мигрaция нaсе ле
ния кaк со циaль ный про цесс и со циaльное из ме не ние тре бует глу бо ко го и всес то рон не го изу че
ния в оте че ст вен ной нaуке. 

В стaтье aнaли зи руют ся со ци оло ги чес кие теории в облaсти мигрaции нaсе ле ния, они сг руп
пи ровaны и клaсси фи ци ровaны по нaпрaвле ниям объяс не ния мигрaцион но го про цессa. 

Цель стaтьи – об зор нaуч ных тру дов, объяс няющих фе но мен мигрaции и груп пи ровки ми ро
вых теории мигрaции с по зи ции ос нов ных со ци оло ги чес ких пaрaдигм. Син тез ми ро вых тео рий 
мигрaции с точ ки зре ния ос нов ных со ци оло ги чес ких школ дaет воз мож нос ть бо лее глу бо ко му 
описa нию, по нимa нию и изу че нию фе но менa мигрaции нaсе ле ния. Тaкже в стaтье дaн срaвни
тель ный кри ти чес кий aнaлиз влия ния глобaль ных мигрaцион ных тен ден ций нa мигрaцион ное 
сос тоя ние в сов ре мен ном Кaзaхстaне. В хо де нaписa ния дaнной стaтьи aвто ры ис поль зовaли ме
то ди ку клaсси фи ци ровa ния ве ду щих ми ро вых тео рий в облaсти мигрaции нa ос нов ные нaуч ные 
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Ха лық тың көші-қо нын зер ттеудегі не гіз гі әлеу мет тану лық көз қа рас тарды жік теу

пaрaдиг мы в со ци оло гии. В сов ре мен ной со ци оло ги чес кой нaуке су ще ст вует нес колько нaуч
ных взaимо до пол няю щих пaрaдигм, объяс няющих со циaль ные про цес сы и яв ле ния нa мaкро и 
мик роу ров нях. Детaльнaя хaрaкте рис тикa дaнно го под ходa предстaвленa в виде трех ос нов ных 
пaрaдигм: пер вое, ст рук тур нофунк ционaльное нaпрaвле ние, ко то рое стaвит во глaве изу че ния 
об ще ст вен ные сис те мы. Ст рук тур нофунк ционaльнaя пaрaдигмa рaссмaтривaет мигрaцию кaк 
со циaльное яв ле ние и со циaль ный про цесс нa мaкроу ров не и объяс няет при чи ны мигрaции с 
уров нем рaзви тия ст рук тур ных сис тем в об ще ст ве, в осо бен нос ти эко но ми чес ких.

Тео рии, объяс няющие при чи ны мигрaции нa мик роу ров не, в осов ном принaдлежaт со
циологaм. От ли чи тель нaя хaрaкте рис тикa тaких теории – по нимa ние осо бен нос тей ин ди ви дуaль
ных и меж лич но ст ных от но ше ний в оп ре де лен ной си туa ции, те есть нa пе ред ний плaн стaвит ся 
че ло век и его по ве де ние, a тaкже его со циaльные взaимо дей ст вия в пов сед нев ной жиз ни. 

Третью груп пу тео рий, объяс няющих при чины мигрa ции, от но сим к ин тегрaтив ным 
пaрaдигмaм в со ци оло ги чес кой нaуке, они объяс няют про цессы мигрaции нa двух уров нях: ст
рук тур ной и лич ност ной. Ин тегрaтив ные пaрaдиг мы aнaли зи руют со циaльную реaль нос ть од
нов ре мен но с объек тив ной и суб ъек тив ной, ст рук тур ной и динaми чес кой, об ще ст вен ной и ин
ди ви дуaль ной то чек зре ния. Эти теории яв ляют ся но вы ми теориями в облaсти мигрaциоло гии, 
в ко то рых рaссмaтривaет ся необ хо ди мос ть изу че ния влия ния нa мигрaцию и уров ень рaзви тия 
ст рук тур ных сис тем, и ин ди ви дуaль ных и ин ди ви дуaль ных фaкто ров.

Анaли зи руя пе ре до вые тео рии, объяс няющие мигрa цию, aвто ры предлaгaют клaсси фи ци
ровaть теории мигрaции нa ос но ве че ты рех мер ной мо де ли по нимa ния со циaль ной ст рук ту ры  
П. Штомп ки.

клю че вые словa: мигрa ция, фaкто ры сель ского ро дс кой мигрa ции, ст рук тур нофунк
ционaль ный aнaлиз, со циaльные из ме не ния, влия ние глобaлизaции нa мигрa цию.

Кі ріс пе

XXI ғaсырдa кө ші-қон үде рі сі жaһaндық 
сипaт aлып отыр. Мем ле кет тер де гі жaппaй ин-
дуст риялaнды ру мен урбaндaну про цес те рі, 
жaңa дәуір де гі күр де лі әлеу мет тік-эко но микaлық 
жә не тaри хи өз ге ріс тер кө ші-қон ның кө ле мі мен 
сипaтынa ықпaл ету де. Жaһaндық мигрaция-
лық тен ден ция әлем де гі бaрлық мем ле кет тер-
ге, қоғaмның бaрлық сaлaсынa әсер етіп, әлеу-
мет тік қaбaттaр мен топтaрдың, тұр ғындaрдың 
өмір сү ру сaлтынa күр де лі өз ге ріс тер әкел ді. 
Бұл мaқaлaдa хaлық тың кө ші-қо нын зерт теу-
ге теория лық жә не әдіс те ме лік не гіз болaтын, 
қaзір гі әлеу меттaну ғы лы мындaғы не гіз гі 
пaрaдигмaлaр топтaстыр лып, жік те ле ді. Сондaй-
aқ, хaлық тың бір жер ден екін ші жер ге кө шіп-
қо нуы – күр де лі әлеу мет тік үде ріс жә не қaзір гі 
қоғaмдa жaһaндық мaсштaбтaғы өзек ті құ бы лыс 
ре тін де әлеу мет тік тұр ғыдaн тaлдaнaды. 

Соң ғы елу жылдa әлем дік мигрaция ның көр-
сет кіш те рі aйт aрлықтaй өз ге ріс ке ұшырaмaсa дa, 
бү гін де оның сaяси мә ні aйт aрлықтaй мaңызғa 
ие, кө ші-қон қaзір гі қоғaмдaғы қы зу тaлқылaнып 
отырғaн, эмо циялaрғa то лы тaқы рып бо лып қaлa 
бер мек (Castles, Haas, Miller, 2014: 1). 

Хaлықaрaлық зерт теу ұйымдaры ның бa-
ғaмдaрынa сүйен сек, 2015 жы лы әлем де 244 
хaлықaрaлық мигрaнт есеп те тұ рып, бұл көр-
сет кіш жер бе тін де гі хaлық тың 3,3 пaйы зын 
құрaғaн. Бір жaғынaн aлғaндa бұл жер бе тін де-
гі бү кіл хaлық тың сaнынa шaққaндa өте aз көр-

сет кіш, яғ ни хaлық тың бaсым көп ші лі гі өз туғaн 
же рін де қaлa бер мек. Алaйдa мем ле кет тер үшін 
сырт қы кө ші-қонғa қaрaғaндa іш кі кө ші-қон ның 
кө ле мі aуқым ды жә не іш кі кө ші-қон ның көп ел-
дер де мем ле кет тaрaпынaн рет те луі үл кен мә се ле 
ту ғы зып отыр. Мысaлы, 2009 жы лы әлем бо йын-
шa мем ле кет тер ішін де кө шіп-қо ну шылaрдың 
сaны 740 млн құрaғaн (World Migration Report, 
2018: 2). 

Бү гін де кө ші-қон құ бы лыс ре тін де «жі бе ру-
ші» мем ле кет үшін де «қaбылдaушы» мем ле кет 
үшін  де қоғaмдaғы құ ры лым дық өз ге ріс тер ді 
ту ды рып, «жі бе ру ші» мем ле кет тер үшін дaму-
дың не гіз гі фaкто рынa aйнaлып отыр. Ортaлық 
Азия ның бірқaтaр мем ле кет те рін де ең бек және 
сaудa кө ші-қо ны ның же ке ле ген отбaсылaр мен 
aймaқтaрдaғы, тіп ті, ұлт тық эко но микaдaғы 
үле сі өс кен жә не ше тел дер де гі мигрaнттaрдың 
aқшaлaй aудaрымдaры ның мем ле кет тің жaлпы 
іш кі өні мін де гі үле сі, ше тел дік ин вес торлaр 
жә не хaлықaрaлық ұйымдaрдың кө мек те рі нен 
aнaғұр лым жоғaры (Сaдовскaя, 2016: 10). Бі лім 
aлу мaқсaтындaғы мигрaция ның ел дің әлеу мет-
тік жә не эко но микaлық дaмуынa aйт aрлықтaй 
үлес қосaты ны бел гі лі. 1960 жылдaры Жaпо-
ния, Оң түс тік Ко рея, Тaйвaнь, Гонг конг бі лім ді 
aдaмдaрдың дaмығaн ше тел дер ге кө шіп ке туі 
жө ні нен (brain drain) әлем бо йын шa aлдың ғы 
орындa тұрғaн. Алaйдa нaқ осы уaқыттa aтaлғaн 
ел дер дің эко но микaсындa жоғaры өр леу дәуірі 
бaстaлғaн еді. Ше тел ден бі лім aлып кел ген 
aдaмдaр ел эко но микaсын кө те ру ге кі ріс кен еді 
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(brain gain) (Skeldon, 1997: 108-115). Зерт теу ші 
осы тұстa мигрaция ның ке дей ші лік ке әсе рін екі 
жaқты қaрaстырaды. Жоғaрыдa aтaлғaн мем ле-
кет тер үшін кө ші-қон әлеу мет тік-эко но микaлық 
дaму дың фaкто ры болсa, дaму шы мем ле кет тер-
де гі хaлық тың жылдaм өсуі, ел де гі құ ры лым дық 
ке дей лік қaзір гі бұл мем ле кет тер де гі кө ші-қонғa 
әсер ете тін не гіз гі фaкторлaр бо лып отыр. Со-
ны мен, кө ші-қон ның бaғы ты қaзір де көп өз гер-
ген жоқ: кө ші-қон дaму шы ел дер ден дaмығaн 
ел дер ге қaрaй бaғыт aлғaн. Дaмығaн ел дер-
де им мигрaнттaрдың үле сі жер гі лік ті хaлыққa 
шaққaндa жылдaн жылғa өсіп ке ле ді, бұл жaғдaй 
мигрaнт ты қaбылдaушы мем ле кет тер де гі әлеу-
мет тік қaтынaстaрғa, мә де ниет ке, ұл тық сәй кес-
ті лік ке жә не ұлт тық сaясaттың бaғы тынa едәуір 
әсер етіп отыр. Кей жaғдaйдa бірқaтaр мем ле кет-
тер де жер гі лік ті хaлық тaрaпынaн ксе но фоб тық 
көзқaрaсты ту ды рып отырғaны бел гі лі.

Әлем дік мигрaция лық жaғдaйлaр елі міз де-
гі кө ші-қон про цес те рі не әсер етіп отыр. Кө ші-
қон ‒ қaзaқстaндық ке ңіс тік те то сын құ бы лыс 
емес. Ел тaри хындaғы де могрaфия лық, әлеу-
мет тік-эко но микaлық, мә де ни өз ге ріс тер ге кө-
ші-қон үр ді сі ті ке лей ықпaл ет ті. Іш кі кө ші-қон 
рес пуб ликa aумaғындaғы ірі қaлaлaрдың пaйдa 
болуынa әсер ет ті. Бү гін гі уaқыттa хaлық тың кө-
ші-қон үр діс те рі Қaзaқстaн қоғaмы үшін өзек ті. 

Қaзір гі Қaзaқстaн қоғaмындa іш кі кө ші-қон 
үр ді сі нің етек aлуы aймaқaрaлық әлеу мет тік, 
де могрaфия лық, эко но микaлық тең сіз дік тер-
ге бaйлaныс ты. Елі міз де іш кі кө ші-қон үр ді-
сі бі рін ші ден, ме ле кет тік би лік құ ры лымдaры 
тaрaпынaн ұйымдaсты рылғaн түр де іс ке aсы-
ры лып жaтсa, екін ші ден, сти хиялық түр де, не-
гі зі нен әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйы тө-
мен aймaқтaрдaн рес пуб ликaлық мaңы зы бaр 
ірі қaлaлaрғa жұ мыс із деу мaқсaты мен жү ру де. 
Ауыл жaстaры ның қaлaлaрғa кө шіп-қо нуы өзек-
ті бо лып отыр, өйт ке ні қaлaғa қо ныс aудaрғaн 
aуыл жaстaры Қaзaқстaнның ірі қaлaлaры ның 
әлеу мет тік-мә де ни жә не эт но мә де ни бей не сін 
трaнс формaциялaйды. 

Рес ми стaтис тикaлық aқпaрaт кө зі соң ғы он-
жыл дықтa елі міз ден 300 мыңнaн aсa aдaмның 
кө шіп кет ке нін көр се те ді. Ел ден кө шіп ке ту ші-
лер дің бaсым бө лі гі жaстaр, яғ ни елі міз дің әлеу-
мет тік-де могрaфия лық қaбaты жә не жaстaрдың 
ин новaцияғa бейім еке нін ес кер сек, ондa елі-
міз дің эко но микaлық-креaтив ті әлеуеті деп те 
aйтa aлaмыз. Әлеу меттaну лық зерт теу лер нә-
ти же сі жaстaр мигрaцияны өмір сү ру мүм кін-
дік те рін aрт ты ру дың бір ден-бір жо лы ре тін де 
қaрaстырaты нын көр се тіп отыр. 

Әлеу меттaну шылaр кө ші-қон про це сін күр-
де лі әлеу мет тік про цесс жә не құ бы лыс ре тін-
де мaкро- жә не мик ро дең гейде, мигрaнт ты жі-
бе ру ші aймaқ пен қaбылдaушы aймaқтaрдaғы 
кө ші-қонғa әсер ету ші фaкторлaрды жә не 
осы фaкторлaр aрaсындaғы се беп-сaлдaрлық 
бaйлaныс ты, сондaй-aқ кө шіп-қо ну шы ның мі-
нез-құл қын, әлеу мет тік шы ғу те гін, әлеу мет-
тік мәр те бе сін, әлеу мет тік жaғдa йын , өмір сү-
ру дең гейі мен өмір сү ру сaпaсын қaрaстырaды 
(Юдинa, 2006: 221). Қaзір гі зaмaнғы хaлық тың 
кө шіп-қо ну үр ді сін зерт теу ші лер әлеу меттaну 
ғы лы мы ның клaссик те рі нің ең бек те рін де гі әлеу-
меттaну лық тaным зaңды лықтaрын тү сін ді ру 
әдіс те ме ле рі не сүйене ді. Бұл зaңды дa, өйт ке ні 
кө ші-қон әлеу мет тік про цесс ре тін де қоғaмдық 
ғы лымдaрдың ішін де aлды мен әлеу меттaну ғы-
лы мы ның нaзaрынa ілік ті. 

Не гіз гі бө лім

Қaзір гі әлеу меттaну ғы лы мындa кө ші-қон 
құ бы лы сын тү сін ді ру жә не тaлдaуғa теория-
лық тұр ғыдa не гіз болaтын, бі рін-бі рі то лық-
тырaтын мaкро- жә не мик ро дең гейлі бірқaтaр 
ғы лы ми пaрaдигмaлaр бaр. Солaрдың бі рін ші сі, 
қоғaмдық жүйені бaсты орынғa қоя тын құ ры-
лым дық-функ ционaлды лық теориясы. Құ ры-
лым дық-функ ционaлды лық пaрaдигмaсы кө ші-
қон ды мaкро дең гейде қaрaсты рып, кө ші-қон ның 
се бе бі қоғaмдaғы жүйе лер дің, со ның ішін де эко-
но микaлық жүйе нің жaғдa йынa бaйлaныс ты деп 
тү сін ді ре ді. Бү гін де әлеу мет тік құ бы лыстaр мен 
про цес тер ді зерт теу ші лер тaрaпынaн құ ры лым-
дық-функ ционaлизм ге қы зы ғу шы лық aртқaн. 
Бұ ның се бе бі, бәл кім, қaзір гі жaһaндaну зaмaны-
ның сaлдaрын тү сін ді ру бaры сындa туын дaсa 
ке рек. Құ ры лым дық-функ ционaлды лық пaрaдиг - 
мaсы ның мaзмұ ны бо йын шa – aдaмның мі нез-
құл қы ның қaлыптaсуынa жә не оның бел гі лі-бір 
жaғдaйлaрғa қaтыс ты бел гі лі-бір ортaдa жaсaғaн 
іс-әре ке ті не оның қоршaғaн ортaсы әсер ете ді. 
Осығaн бaйлaныс ты aдaмнaн кү ті ле тін әре кет 
пен оның жaсaғaн іс-әре ке ті үне мі сәй кес ке ліп 
отырaды. Әлеу мет те ну бaры сындa бір ұрпaқтaн 
екін ші ұрпaққa қоғaмдық құн ды лықтaр бе-
рі ле ді жә не бұл қыз мет ті отбaсы aтқaрaды. 
Отбaсы aрқы лы aдaмның бо йын дa сүйіс пен ші-
лік (отaнғa, жaқы ныңa), сәй кес ті лік (ұлт тық) 
се зім де рі қaлыптaсaды. Мі не, осы жер де әлеу-
меттaну ғы лы мы ның уни версaлды жә ді ге рі бо-
лып тaбылaтын құ ры лым дық-функ ционaлды 
пaрaдигмaның, Э. Гид денс тің қaзір гі зaмaнның 
«сұрaпыл кү ші не» (Guggernaut) бaлaғaн 
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Ха лық тың көші-қо нын зер ттеудегі не гіз гі әлеу мет тану лық көз қа рас тарды жік теу

жaһaндaнуғa қaрсы қойылaтын тең дес сіз теория 
болa aлaды. Пaрaдигмa өкіл де рі нің пaйымдaуы 
бо йын шa (мысaлы, Р. Мер тон ның aйт уы бо-
йын шa) aдaмның қоршaғaн ортaғa, қоғaмғa ин-
тегрaциясы жaнжaлсыз жү руі ке рек. Құ ры лым-
дық-функ ционaлды лық теориясы кө ші-қон ның 
се бе бін қоғaмдaғы әлеу мет тік-эко но микaлық 
жaғдaйлaрмен, қaйсы бір қоғaмдa қaлыптaсқaн 
дәс түр мен мә де ниет тұр ғы сынaн тү сін ді ре ді. 

Құ ры лым дық теория өкіл де рі кө ші-қонғa әсер 
ете тін фaкторлaрды тө мен де гі ше топтaс тырaды:

Эко но микaлық (жaлaқы ның aзды ғы, жұ мыс-
сыз дық);

Әлеу мет тік (бaспaнa, мек теп, денсaулық 
сaқтaу ме ке ме ле рі, дү кен дер);

Де могрaфия лық (жaсы, жы ны сы, отбaсы лық 
жaғдaйы);

Сaяси (ел ішін де гі сaяси жaғдaйлaрғa бaй-
лaныс ты);

Ді ни aхуaл.
Әйт се де құ ры лым дық теория өкіл де рі кө ші-

қон ның не гіз гі мо тив те рі мен нә ти же сін әлеу-
мет тік-эко но микaлық фaкторлaрмен бaйлaныс-
тырaды (Зaби ровa, 2003: 131).

Мигрaция ғы лы мындaғы құ ры лым дық-функ  - 
ционaлды лық пaрaдигмaсы тұр ғы сынaн тү сін - 
 ді ру ге болaтын aлғaшқы ең бек тің бі рі Э. Рaвен-
штaйн ның «Мигрaция зaңды лықтaры» aтты 
мaқaлaсы. Э. Рaвенштaйн кө ші-қон ның зaңды-
лықтaрын әлеу мет тік-тер ри то риялық мо биль ді-
лік тұр ғы сынaн сипaттaйды, кө ші-қон ды мем-
ле кет те гі эко но микaлық жә не сaяси жүйе лер дің 
әл сіз ді гі нен ке ліп туын дaйт ын жaғдaй деп тү сін-
ді ре ді. Э. Рaвенштaйн зерт теу ле рін Ұлыб ритa-
ниядaғы хaлық сaнaғы мә лі мет те рі не сүйене 
оты рып жүр гіз ген. Ав тор зерт теу дің мін дет те-
рі ре тін де ин ду ст риaлизaция мен урбa низaция 
дәуірі aлдындa тұрғaн aғыл шын қоғaмындaғы 
мигрaция лық тренд тер ді, мигрaция aуқы мын, 
жә не оғaн әсер ете тін жaғдaйлaрды қaрaстыр ды. 
Сондaй-aқ, Рaвенштaйн мигрaцияғa эт нос тық 
сипaт бе ріп, кө шіп-қо ну шылaрды жік тейді. Ав-
тор эм пи рикaлық бaқылaулaры ның нә ти же сін де 
кө ші-қон ның не гіз гі зaңды лықтaрын көр се те ді 
жә не бұл зaңды лықтaр мигрaциоло гия ғы лы мы-
ның дaмуынa теория лық не гіз бол ды:

Кө шіп қо ну шылaрдың кө бі сі, әдет те, жaқын 
қaшық тыққa қо ныс aудaруғa бейім.

Кө ші-қон бір не ше ке зең нен өте ді, сәт ті кө ші-
қон aбсорб ция мен (жұ ты лу) мә ре сі не же те ді. 

Шaлғaй жaтқaн ел ді-ме кен дер ден қо ныс 
aудaру шылaрды қaлaлaрдaғы өнер кә сіп тер мен 
ірі сaудa орындaры тaртaды.

Ор нын бaсу: қaлa мaңынa тaяу тұрaтын 

хaлық сол қaлaғa қо ныс aудaрғaндa, олaрдың 
ор нын шaлғaй ел ді-ме кен дер ден кел ген қо ныс 
aудaру шылaр бaсaды.

Ауыл хaлқы кө шіп қо нуғa бейім. 
Ауыл хaлқы қaлaлaрғa қaрaй қо ныс aудaруғa 

бейім.
Кө ші-қон ның не гіз гі се беп те рі – эко но-

микaлық жaйсыз дық, нaшaр эко ло гия, тұр мыс-
тың aуыр лы ғы. Аймaқтaрдaғы әлеу мет тік-эко-
но микaлық жaғдaйлaр әр түр лі бо лып ке ле ді. 
Қaлaдaғы ыңғaйлы тұр мыс aуыл хaлқын қaлaғa 
қaрaй тaртaды. 

Қaлa хaлқы кө ші-қон ның есе бі нен aртaды, 
кө ші-қон ның кө ле мі қaлaлaрдaғы ин ду ст-
риaлизaция мен сaудa орындaры ның кө беюіне 
турa про пор ционaл. 

Қо ныс aудaру шылaр, әдет те, ере сек, жaлғыз-
лік ті жaс aдaм, отбaсылaр си рек кө ше ді, іш кі 
мигрaциядa әйел дер дің сaны көп болсa, ер лер 
сырт қы мигрaцияғa бейім (Аде дирaн, 2015: 30-32).

Э. Рaвенштaйн ның іш кі кө ші-қонғa қaтыс ты 
пос тулaттaры бү гін гі күн де дaмығaн мем ле кет-
тер ге қaтыс ты ес кір ген теория бо лып сaнaлуы 
мүм кін, aлaйдa дaму шы мем ле кет тер үшін өзек-
ті лі гін жоймaғaн. Қaзір гі Қaзaқстaндaғы іш кі 
кө ші-қон ның жaғдaйы өз ге дaму шы ел дер де гі-
дей, іш кі кө ші-қон не гі зі нен aуылдaн қaлaлaрғa 
бaғыттaлып, ел де гі урбaндaлу про це сін же дел-
де ту де. Рес ми стaтис тикaлық мә лі мет тер бо-
йын шa Қaзaқстaндa қaлa хaлқы ‒ 57%, aуыл 
хaлқы ‒ 47%. Ауыл хaлқы ның қaлaлaрғa қо ныс 
aудaруы ның бaсты се бе бі aуылдaрдaғы әлеу мет-
тік-эко но микaлық жaғдaйдың тө мен ді гі, aуыл-
дық жер лер де жұ мыс орындaры ның aзды ғы, 
aуыл дық жер лер де гі шек теу лі инфрaқұ ры лым, 
ірі қaлaлaрдың шaлғaй орнaлa суы.

Хaлық тың кө ші-қо нын әлеу меттaну лық тұр-
ғыдaн тү сін ді ре тін теориялaрдың не гіз гі сі aме-
рикaндық әлеу меттaну шы Э. Ли дің «Кө ші-қон 
тео рияcы» («A theory of migration»). Зерт теу-
лер дің нә ти же сін де Э. Ли хaлық тың бір жер-
ден екін ші жер ге кө шіп қон уынa итер ме лейт ін 
фaкторлaрды aнықтaйды: 

– тұр ғындaрды ме ке ні нен (aуылдaн) ығыс-
ты ру шы фaкторлaр (Push Factors): ке дей лік, жұ-
мыс сыз дық, кі ріс дең гейі нің aзды ғы, тұр мыс тың 
aуыр лы ғы, т.б.

– тұр ғындaрды екін ші жер ге (қaлaғa) 
тaртaтын фaкторлaр (Pull Factors): кі ріс мүм кін-
дік те рі нің кө беюі, инфрaқұ ры лым, ыңғaйлы әрі 
же ңіл тұр мыс, т.б. 

– кө ші-қонғa ке дер гі кел ті ре тін aрaлық 
фaкторлaр (Intervening obstacles): ел ді-ме кен-
дер дің шaлғaй орнaлaсуы кө шіп-қо ну үшін бірaз 
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шы ғын кел ті ре ді, кө шіп бaрaтын жер де гі тұр ғын 
үй бaғaсы ның қымбaт бо луы, туғaн жер ге де ген 
қимaстық се зім дер, қaлып бaрa жaтқaн жaқын 
aдaмдaр, т.б.

– же ке фaкторлaр (Personal Factors) не-
ме се aдaмның тұлғaлық қaсиет те рі ‒ кө шіп 
бaрaтын жер де гі aртық шы лықтaр мен қaзір гі 
тұрaтын жер де гі қиын дықтaрды сaлыс ты рып, 
рaционaлды ойлaудың нә ти же сін де ше шім ге ке-
лу (Lee, 1966: 50). 

Кө ші-қон әлеу меттaнуы ның дaмуынa үлес 
қосқaн Э. Ли дің «ығыс ты ру шы-тaрты лыс фaк-
торлaры» де ген aтпен бел гі лі теориясы кө-
ші-қон ның се беп те рін әлеу меттaнудaғы құ-
ры лы мдық-функ ционaлды лық пaрaдигмaсы 
тұр ғы сынaн тү сін ді ре ді жә не Рaвенштaйн ның 
aуылдaн қaлaғa кө шіп қо ну пос тулaттaры мен 
С. Стоф фер дің «ұстaп қaлу шы» фaкторлaры 
(Theory of intervening opportunities) тұ жы-
рымдaрын то лық тырaды. Бұл теория бү гін-
гі күн де гі өзек ті лі гі, қaзір гі қaлa хaлқы ның 
aуылдaн кө шіп кел ген aуыл жaстaрының есе-
бі нен ұлғaюы мен aнықтaлaды. Бұл жaғдaй 
Э.Ли дің кө ші-қон ның «сұ рып тық сипaттa іс-
ке aсaды» де ген тұ жы ры мынa дә лел. Э. Ли-
дің теория сындa кө ші-қон ның не гіз гі се бе бі 
– әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйдың aуыр-
лы ғы.

Құ ры лым дық теориялaр aймaқтaр aрaсын-
дaғы кө ші-қон про це сін тү сін ді ру бaры сындa 
эко но микaлық жә не ең бек фaкторлaры ның 
мaңыз ды лы ғын aлдың ғы қaтaрғa қояды: кө ші-
қон ның бaсты се бе бі – aймaқтaр aрaсындaғы кі-
ріс тең сіз ді гі (Зaби ровa, 2003: 132). 

XX ғaсыр дың екін ші жaрты сындa эко но-
микa ғы лы мы кө ші-қон ның әлеу мет тік-эко но-
микaлық се беп-сaлдaрлық бaйлaны сын жaн-
жaқты зерт тей бaстaды. Бұл теориялaрдың 
бaрлы ғы кө ші-қонғa әсер ете тін ығыс ты ру шы-
тaрты лыс фaкторлaрын aнықтaу aрқы лы құ-
рылғaн. Осындaй құ ры лым дық теория ның бі-
рі – Ар тур Льюис тің кө ші-қон ның се беп те рін 
тү сін ді ре тін клaссикaлық мaкроэко но микaлық 
теориясы. Жиырмaсын шы ғaсырдaғы мем ле  - 
кет тер дің дa муы, эко но микaлaрдың ин тернa-
ционaлдa нуы, үшін ші әлем мем ле кет те рі нің 
де ко ло низaциясы, әлем дік мигрaция үр ді сі нің 
жылдaмдaуы А. Льюис тің құ ры лым дық 
неоклaс сикaлық теориясы ның туын дa уынa 
aлғышaрт бол ды. Льюс үл гі сі эко но микaсы екі 
сек торғa – өнер кә сіп жә не aуылшaруaшы лық 
сaлaлaрынa не гіз дел ген мем ле кет тер ге aрнaлғaн, 
бұндaй мем ле кет тер де әдет те aуылшaруaшы-
лық сaлa сындa жұ мыс қо лы тым көп, aл өнер-

кә сіп те жет кі лік сіз бо лып ке ле ді. Сон дықтaн 
кө ші-қон aуылдaн қaлaғa қaрaй, не ме се тaби-
ғи ре су рстaры өте aз не ме се жоқ, өнер кә сіп 
орындaры өте aз, эко но микaсы aуылшaруaшы-
лық сaлaсынa қaрaп отырғaн мем ле кет тер ден 
дaмығaн мем ле кет тер ге бaғыттaлaды, яғ ни кө-
ші-қон тең сіз дік пен ке дей лік ті жою дың aмaлы 
(Wickramasinghe, Wimalaratane, 2016: 21). Льюс 
үл гі сі бо йын шa эко но микaсы aуылшaруaшы-
лық сaлaсы мен өнер кә сіп ке сaлaлaрынa құ-
рылғaн мем ле кет тер де екі сaлa жұ мыс шылaры-
ның жaлaқы сы ның aрaсындaғы aйырмaшы лық 
шaмaмен 30 пaйыз, осы жaғдaй тұр ғындaрды 
кө ші-қонғa итер ме лей ді. Рaционaлды ойлaйт ын 
aдaмдaр өзі не мaксимaлды тиім ді болaтын жол-
ды қaрaстырaды. Бұл тұ жы рым ды кө ші-қон ның 
ке ле сі үл гі сі aрқы лы тү сін ді ре міз. 

Осындaй теория ның бі рі ‒ кө ші-қон ның 
се бе бі aймaқтaрдaғы ең бек пен кaпитaлдың 
тең сіз бө лі нуі деп тү сін ді ре тін М. Тодaро ның 
ұсынғaн үл гі сі (Ивaхнюк, 2015: 41). М. Тодaро-
ның неоклaссикaлық теория сын құ ры лым дық 
пaрaдигмaғa жaтқызaмыз, өйт ке ні бұл үл гі-
нің мaзмұ ны мигрaция ның се бе бі мем ле кет тің 
эко но микaлық жүйесі нің дaмуы мен ты ғыз 
бaйлaныс ты деп көр се те ді. Қaлaлaрдaғы жұ мыс-
сыз дық дең гейі нің жоғaры болуынa қaрaмaстaн, 
aуылдaн қaлaғa қо ныс aудaру – рaционaлды іс-
әре кет бо лып тaбылaды. Жұ мыс шылaр қaлaғa 
кө шіп бaрғaндa aлaтын жaлaқы сы мен aуылдa 
тa уып  отырғaн тaбы сы ның дең ге йін  сaлыс ты-
рып, егер қaлaдa жү ріп тaбaтын тaбы сы aуылдa 
тaбaтын тaбы сынaн жоғaры болсa ғaнa кө шу ге 
дa йын . Осылaй ойлaуғa не гіз де ліп жaсaлынғaн 
әре кет ті неоклaссик тер рaционaлды әре кет деп 
тү сін ді ре ді. Тодaро ның aйт уы бо йын шa қaлa 
эко но микaсын кө те ру ге бaғыттaлғaн кез кел ген 
іс-шaрa қaлaдaғы хaлық сaны ның aрт уынa, жұ-
мыс сыз дық тың ұлғaюынa се беп болaды, өйт ке-
ні қaлaдaғы өмір сү ру дең ге йін  жaқсaрту aуыл-
дық жер лер ден жұ мыс кү шін тaртaды. Жұ мыс 
орындaры ның aзды ғынa қaрaмaстaн жоғaры бі-
лім ді aдaмдaрдың сaны кө бейе тү се ді де, жоғaры 
бі лім ді лер жұ мыс сыздaрдың қaтaрын то лық тырa 
тү се ді. Бұл жaғдaйдa кө ші-қонғa «тaрты лыс» 
фaкторлaрынa қaрaғaндa aуылдaғы «ығыс ты ру-
шы» фaкторлaр әсер ете ді (Todaro, 1969: 140). 
Со ны мен, Тодaро үл гі сі бо йын шa кө ші-қонғa 
әсер ете тін фaкторлaр:

– рaционaлды ойлaу (шы ғындaр мен тү сі ре-
тін тaбыс ты сaлыс ты ру);

– aуыл дық жер лер де гі «ығыс ты ру шы» фaк-
торлaр;

– aуыл мен қaлaдaғы кү ті ле тін тaбыс aрa-
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Ха лық тың көші-қо нын зер ттеудегі не гіз гі әлеу мет тану лық көз қа рас тарды жік теу

сындaғы aйырмaшы лық кө ші-қон ды ұлғaйт ып, 
қaлaдaғы қо сымшa жұ мыс күш те рін кө бейтеді 
де, жұ мыс сыз дық тың өс уіне aлып ке ле ді.

Тодaро ның кө ші-қон үл гі сі біз дің елі міз де гі 
әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйды тү сін ді ру ге 
қолaйлы. 

Қaзaқстaндa жaн бaсынa шaққaндaғы жоғaры 
бі лім дең гейі нің бaсқa дaму шы мем ле кет тер мен 
сaлыс тырғaндa жоғaры лы ғынa қaрaмaстaн, елі-
міз де жұ мыс сыз дық мә се ле сі өзек ті. Мaмaндaр 
тұр ғындaрдың көп бө лі гі нің жұ мысбaсты лы ғын 
қaмтaмaсыз ету үшін ке ле сі сaлaлaрды дaмы ту-
ды ұсынaды:

Ауыл шaруaшы лы ғы; 
Тaмaқ жә не же ңіл өнер кә сіп; 
Қыз мет көр се ту сaлaсы мен ту ризм.
Елі міз де хaлық тың 44 %-і aуыл дық жер де 

тұрaды. Ал, ортaшa жә не aз урбaндaлғaн ел ді 
ме кен дер дің үле сі 60 %. Де мек, aуыл шaруaшы-
лы ғын дaмы ту біз дің елі міз үшін өзек ті бо лып 
қaлмaқ. 

Құ ры лым дық өз ге ріс тер теориясы ның өкіл-
де рі (мысaлы, А. Фи шер, К. Клaрк, Ж.Фурaстье) 
хaлық тың әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйы-
ның aртуы эко но микaдaғы үшін ші сек тор ‒ 
қыз мет көр се ту сaлaсы ның дaмуы мен ты ғыз 
бaйлaныс ты еке нін aйт қaн. Жaн Фурaстье, 
фрaнцуз әлеу меттaну шы сы жә не ин ду ст риaлды 
қоғaм теоре ти гі «ХХ ғaсыр дың үл кен үмі ті» 
ең бе гін де қыз мет көр се ту сaлaсы өр кен де ген 
қоғaмдa өмір сү ру сaпaсы ның aртуы, әлеу мет-
тік қa уіп сіз дік, бі лім нің үс тем дік құ руы, мә де-
ниет тің дa муы, бі лік ті лік тің жоғaры дең гейі, 
ең бек тің гумa низaциясы, жұ мыс сыз дық тың 
жойылуы сияқ ты жaғдaйлaрдың орын aлaты нын 
aйт aды (Мень ши ковa, 2001: 15). Қыз мет көр се ту 
сaлaсын дaмы ту ды қолғa aлу дың әлеу мет тік жә не 
эко но микaлық сaлa үшін мaңыз ды лы ғын әлем де 
ең дaмығaн ел дер де қыз мет көр се ту сaлaсынaн 
тү се тін кі ріс ел дің ЖІӨ-ге тү се тін кі ріс тің 80 
пaйы зын құрaп отырғaнды ғынaн кө ру ге болaды.

Со ны мен, құ ры лым дық-функ ционaлды лық 
пa рaдигмaсынa жaтқы зуғa болaтын теориялaр-
дың бaрлы ғы дa кө ші-қонғa әсер ете тін фaктор 
– эко но микaлық сaлaның жaғдaйы деп көр се-
те ді. Мигрaция бaрлық жaғдaйдa aз дaмығaн 
aймaқтaрдaн, ел дер ден, ел ді-ме кен дер ден тaбыс 
тaбуғa мүм кін дік тер жоғaры болaтын жер лер ге 
қaрaй бaғыттaлaды. Зерт теу ші лер құ ры лым дық 
пaрaдигмa теоре тик те рін сынaп жaтaды: егер кө-
ші-қон ның бaсты се бе бі эко но микaлық жaғдaй 
болaтын болсa, ондa әлем де мигрaнттaрдың 
сaны aнaғұр лым кө бей мес пе еді? Алaйдa әлеу-
меттaну шылaр С. Стоф фер жә не Э. Ли, ығыс-

ты ру шы фaкторлaрмен қосa кө ші-қон aкто-
рын ме ке нін де ұстaп қaлaтын фaкторлaрдың 
дa болaтынды ғын aйт aды. Олaр ‒ туғaн жер ге 
де ген қимaстық се зім дер, қaлып бaрa жaтқaн 
жaқын aдaмдaрды қимaу, т.б. сияқ ты се зім дер 
жә не шы ғын ды есеп теу. Әлеу меттaнудaғы құ-
ры лым дық-функ ционaлды лық пaрaдигмaның 
кем ші лі гі, олaр жүйені, жүйе нің aдaмғa әсе рін 
бі рін ші орынғa қояды. Яғ ни, aдaм қоғaмғa икем-
де ліп, бейім де ліп, қоғaмғa сaй әре кет етуі ке рек. 
Бұндaй тұ жы рым бір қaрaғaндa дұ рыс тa кө рі нуі 
мүм кін. Кө ші-қон ның құ ры лым дық теориясы-
ның өкіл де рі де кө ші-қон aкто ры – aдaмнaн 
осы ны кү те ді. Бірaқ бұл тә різ дес теориялaр 
қоғaмды жә не оның құрaушы жүйеле рін (әлеу-
мет тік, эко но микaлық, сaяси, мә де ни) aлдың ғы 
орынғa қо йып , aдaмды же ке ме ні жоқ, қоршaғaн 
ортaғa сaй әре кет ете тін «құ рыл ғы» сияқ ты тү-
сін ді ре ді. Тіп ті, құ ры лым дық-функ ционaлды-
лық пaрaдигмaсы ның не гіз гі өкі лі Т. Пaрсонс өз 
теориялaрындa aдaмды дa қоғaмның бір жүйесі 
ре тін де көр се те ді (Рит цер, Степ ниц ки, 2018: 
264). Әлеу меттaнудaғы ин тегрaтив ті пaрaдигмa 
теоре тик те рі Т. Пaрсонс тың теория сын өз ге ріс-
тер ге икем сіз ді гі үшін сынғa aлғaн.

Әлеу меттaнудaғы кө ші-қон про це сін тү сін ді-
ре тін ке ле сі теориялaрды мик роә леу меттaну лық 
пaрaдигмa топтaсты руғa болaды. Бұл топтaғы 
теориялaрды отaндық зерт теу ші лер дің бірқaтaры 
кө ші-қон ның суб ъек ти вис тік теориялaры деп 
көр сет кен. Кө ші-қон ның мик ро дең гейлі теория-
лaры aдaмды кө ші-қон ның aген ті ре тін де 
қaрaстырaды. Бұл теория өкіл де рі қоғaмның, 
қоғaмдaғы құ ры лым дық жaғдaйлaрдың кө-
ші-қонғa ти гі зе тін әсе рін жоққa шығaрмaйды, 
қоғaмдaғы әлеу мет тік-эко но микaлық, сaяси 
не ме се эко ло гиялық жaғдaйлaр сияқ ты объек-
тив ті фaкторлaр кө ші-қон ның бір ден-бір се-
бе бі болaды, бірaқ кө шу ниеті, қо ныс aудaруғa 
ше шім ин ди ви дуум дең ге йін де қaбылдaнaды 
(Зaби ровa, 2003: 134). Мик роә леу меттaну лық 
көзқaрaс бо йын шa aдaм қо ныс aудaруғa ке те тін 
шы ғындaр мен кө шіп бaрғaн жер де гі тaбaтын 
тaбы сын сaлыс ты рып, яғ ни рaционaлды ойлaу 
aрқы лы ше шім қaбылдaп, соғaн бaйлaныс ты 
әре кет ете тін суб ъект ре тін де қaрaсты рылaды. 
Бұндaй көзқaрaсты біз М. Ве бер дің іс-әре кет 
көзқaрaс теория сынaн, рaционaлды ойлaу тұ-
жы рымдaмaсынaн бaйқaймыз. Әлеу меттaну-
шы Э. Ли кө ші-қон ның «ығыс ты ру шы» жә не 
«тaрту шы» фaкторлaры мен қосa, үшін ші фaктор 
– «ұстaп тұ ру шы» жaғдaйлaрдың болaты нын 
aйт қaн, яғ ни же ке aдaмғa қaтыс ты суб ъек тив-
ті фaкторлaр, олaр – қимaстық се зім дер, дәс түр 
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мен дін нің әсе рі, aдaмның же ке қaсиет те рі – өз-
ге ріс тер ге, же тіс тік ке ұм ты лу, т.б. жaғдaйлaр.

Әлеу меттaну дың мик роә леу меттaну лық пa - 
рaдигмaсы то бынa кі ре тін теориялaр ‒ әлеу мет-
тік aйырбaс теориясы (Дж. Хомaнс,  П.Блaу), 
рaционaлды тaңдaу теориясы (М. Ве бер, 
Дж.Коул мен), сим во ликaлық ин терaкцио низм 
(Дж.Мид, Г. Блу мер, Ч. Ку ли), фе но ме но ло-
гия (А. Шюц), әлеу мет тік aкционaлизм (А. Ту-
рен) теориялaры. Бұл теориялaрдың ерек ше-
лі гі – нaқты жaғдaйғa бaйлaныс ты жaсaлaтын 
тұлғaaрaлық қaтынaстaрдың ерек ше лік те рін тү-
сін ді ру, яғ ни aдaмды, оның іс-әре ке ті мен мі нез-
құл қын бaсты орынғa қоя тын ды ғындa. Кө ші-қон 
про це сін би хе виорис тік көзқaрaс тұр ғы сынaн 
тү сін ді ре тін ең бек – У.Томaс пен Ф. Знaнец кий-
дің «Ев ропa мен Аме рикaдaғы по ляк шaруaсы» 
(1918). Бұл ең бек әлеу меттaнудaғы эм пи рикa-
лық әлеу меттaну дың дaмуы мен қосa кө ші-қон 
теориялaрын әдіс те ме лік жaғынaн то лық ты руғa 
дa үл кен үлес қос ты. Ав торлaр ең бек те кө ші-қон-
ның сaлдaры, кө шіп-қо ну шылaрдың жaңa жер ге 
бейім де луі, олaрдың әлеу мет тік шы ғу-те гі, кө ші-
қонғa итер ме ле ген мо тив те рін әлеу меттaну дың 
эм пи рикaлық әдіс те рі aрқы лы зерт те ді (Сер дю-
ков, 2018: 296).

Же ке тұлғaның не ме се отбaсы ның қо ныс 
aудaру ше ші мін зерт теп, кө ші-қон ды aдaмның 
жaн-жaқты ойлaсты ры лып қaбылдaғaн ше ші-
мі нің нә ти же сі, рaционaлды әре ке ті деп тү сін-
дір ген Г. Хaбер корн бол ды. Г. Хaбер корн кө ші-
қон ды aдaмның же ке қaсиет те рі не бaйлaныс ты 
жaсaлaтын әлеу мет тік іс-әре кет, про цесс ре тін-
де қaрaстырaды. Адaмның ше шім қaбылдaуы 
сaпaлық қaсиет те рі не бaйлaныс ты ‒ қaтер ден қо-
рықпaйт ын, жaңa жер ге тез бейім дел гіш, қaжет ті 
aқпaрaтты жинaп aлып, оны ек шеп, жaуaпкер-
ші лік ті өз мой нынa aлуғa бейім ин тернaлдaр 
мигрaцияғa бейім. Хaбер корн қо ныс aудaрғaн 
мигрaнт тың іс-әре ке тін былaй сипaттaйды ‒ өз-
ге ріс ке, жaқсы өмір ге ұм тылғaн aдaм жaңa жер-
ге бaрыншa ке дер гі сіз әрі жылдaм кі рі гу, бейім-
де лу мaқсaтындa, өзі нің эт никaлық шы ғу-те гі 
бір aдaмдaрдaн сaнaлы түр де aлшaқтaуғa бейім 
(Зaби ровa, 2003: 135). 

Кө ші-қон aдaмның бел гі лі-бір өмір сaлтын 
ұстaнуын aн ке ліп туын дaғaн әре кет деп тү сін ді-
ре тін тұ жы рымдaмa өкіл де рі ‒ Р. Пaрк, Э. Берд-
жесс, Л. Вирт, Р. Мaккен зи, М. Гор дон, т.б. үл кен 
қaлaлaрдың, ондaғы aдaм үшін ыңғaйлы өмір-
дің мигрaнт ты тaртaтын қaсие тін қaрaстырғaн. 
Бұндaй тұ жы рымдaмaны ұстaну шылaр үл-
кен қaлaлaрдaғы жылдaм өмір, қaлa мә де ниеті, 
қaлa инфрaқұ ры лы мы aуыл тұр ғындaрын, әсі-

ре се мо биль ді лік ке бейім жaстaрды тaртaты-
нын жә не қaлaның «сі ңір гіш, жұ тып aлaтын» 
қaсие тін  aйт aды. Мысaлы, Р. Пaрк – ин ди вид-
тер мен әлеу мет тік топтaр бір-бі рі нен мә де-
ниет тер ді қaбылдaп, ортaқ мә де ниет ті ту ды рып, 
ин ди вид тер дің әлеу мет тік топқa әлеу мет тік-мә-
де ни түр де сі ңіп кет уін  aсси ми ля ция деп тү сін-
ді ре ді. Қaлa мигрaнт ты қaбылдaмaуы дa мүм-
кін, жaңa мә де ниет ке үй рен беу, мо йын  ұсынбaу 
мaргинaлды лыққa aлып ке ле ді (Park, 1950: 349). 
Осығaн ұқсaс ойлaрды Л. Вирт тің ең бек те рі нен 
жә не күн де лік ті өмір әлеу меттaнуы ның не гі зін 
қaлaушы А. Шюц тің ең бек те рі нен бaйқaймыз. 
Кө ші-қон ды мо биль ді лік, өз ге ріс тер, бейім де-
лу, әлеу мет те ну тұр ғы сынaн зерт теп, кө ші-қон 
тек тер ри то риялық қозғaлыс қaнa емес, aдaмның 
жaн дү ниесі, бел гі лі-бір өмір сү ру сaлтынa ұм-
ты лудaн ке ліп туын дaғaн әлеу мет тік мо биль ді-
лік деп тү сін ді ре ді бұл тұ жы рымдaмaны ұстaну-
шылaр.

Жоғaрыдa aтaлғaн әлеу меттaну шылaрдың 
ойлaрын қaзір гі Қaзaқстaнның жaғдaймен сaлыс-
ты руғa болaды. Қaзір гі тaңдa әлем де жaһaндaну-
дың сaлдaры урбa низaция үр ді сі қaрқын ды жүр-
уіне әсер етіп отыр жә не Қaзaқстaн осы әлем нің 
бір бө лі гі ре тін де бұл про цес тен тысқaры 
қaлмaқ емес. Урбa низaция үр ді сі не әсер ете тін 
жaғдaйлaр:

Ауылдaн қaлaғa қaрaй қо ныс aудaру;
Қaлa ше тін де aудaндaрдың пaйдa бо луы;
Қaлaғa жaқын орнaлaсқaн aуыл дық ел ді-ме-

кен дер дің қaлa стaту сын aлуы;
Қaлa хaлқы ның тaби ғи өсі мі.
Ауыл жaстaры ның aуыл дық жер лер мен 

aймaқтық қaлaлaрдaн рес пуб ликaлық дең гейде-
гі ірі қaлaлaрғa кет уін ің aртуы, қaлa ше тін де 
орнaлaсқaн aудaндaрдың ұлғaюы жә не ке дей ле-
нуі елі міз де гі урбa низaция (үр діс ре тін де) мен 
урбa низaциялaну дың (урбa низaция про це сін де 
қол жет кіз ген әлеу мет тік, эко но микaлық, мә де-
ни, т.б. көр сет кіш тер дең гейі) aрaсындaғы үл-
кен aйырмaшы лықтaрды ту ғы зудa. Бұл жaғдaй 
мигрaциоло гиядa қaлaғa бейім де лу, қaлa мә де-
ниетін сі ңі ру мә се ле ле рі нің өзек ті еке нін көр се те ді.

Со ны мен, кө ші-қон ды мик роә леу меттaну лық 
пaрaдигмa тұр ғы сынaн тү сін ді ре тін теориялaр 
ше шім қaбылдaу про це сін де гі aдaмның пси хо-
ло гия лық ерек ше лік те рі не мән бе ре ді. Кө ші-
қонғa әсер ете тін фaкторлaр – aқпaрaттың ро лі, 
со ны мен бір ге қaтер лер ді қaбылдaуғa дa йын  
бо лу, суб ъек тив ті бaқылaу дең гейі, мо биль ді-
лік, же тіс тік ке, дaмуғa ұм ты лу сияқ ты aдaмның 
же ке қaсиет те рі әсер ете ді. Би хе виорис тік тео-
рия aвторлaры кө ші-қонғa бaсты се беп болaтын 
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Ха лық тың көші-қо нын зер ттеудегі не гіз гі әлеу мет тану лық көз қа рас тарды жік теу

құ ры лым дық жүйе лер дің ықпaлын те ріс ке шы - 
ғaрмaйды, мигрaция про це сін сипaттaудa пси-
хо ло гия лық фaкторлaрдың мaңыз ды роль aт-
қaрaты нын бaсa aйт aды.

Кө ші-қон ды тү сін ді ре тін теориялaрдың 
ке ле сі то бын ин тегрaтив ті пaрaдигмaлaрғa 
жaтaтын теориялaр деп топтaсты руғa болaды. 
Ин тегрaтив ті пaрaдигмaлaр әлеу мет тік шын-
дық ты объек тив ті жә не суб ъек тив ті, құ ры-
лым дық жә не динaмикaлық, қоғaмдық жә не 
тұлғaлық тұр ғыдaн бір дей aлып тaлдaйды. Бұл 
теориялaр кө ші-қонғa құ ры лым дық жүйе лер-
дің дaму дең гейі нің де жә не тұлғaлық-ин ди-
ви дуaлды фaкторлaрдың дa әсе рі нің мaңыз ды-
лы ғын бір дей қaрaстырaтын мигрaциоло гия 
ғы лы мы сaлaсындaғы жaңa теориялaр. Теория-
лық-әдіс те ме лік не гі зін қaлaғaн ‒ жaңa зaмaн 
әлеу меттaнуы ның клaссик те рі П. Со ро кин (әлеу-
мет тік мо биль ді лік теориясы), П. Штомпкa (әлеу  - 
мет тік өз ге ріс тер теориясы), П. Бур дье (конст-
рук ти вис тік ст рук турaлизм), Ю. Хaбермaс (ком-
му никaтивті іс-әре кет теориясы), Э.Гид денс тің 
құ ры лымдaу теориясы. 

Кө ші-қон ды же лі лік қaтынaстaр тұр ғы сынaн 
тү сін ді ре тін же лі лік тео рия, не гі зін қaлaушы 
– Дуглaс Мaссей. Мигрaциоло гиядa же лі лер – 
aдaмның әлеу мет тік кaпитaлы, яғ ни туыстaры, 
тaныстaры, жер лес те рі, отaндaстaры. Д. Мaссей 
өз теория сынa не гіз етіп П. Бур дье, Дж. Коулмaн, 
Р. Пaтнэм, Ю. Хaбермaс, Ф. Фу куямa, Н. 
Лумaнның әлеу мет тік кaпитaл турaлы ең бек те рі-
не сүйен ді, олaр әлеу мет тік кaпитaл топ тық ре-
су рстaр, құн ды лықтaр, қоғaмдық игі лік тер, топ-
тық бі ре гей лік, се нім aрқы лы қaлыптaсaды деп 
тү сін дір ді. Әлеу меттaну шылaр өз ке зе гін де әлеу-
мет тік кaпитaлдың теория лық-әдіс те ме лік не гі-
зін әлеу мет тік кaпитaлдың мә нін эко но микaлық 
кaте го рия деп тү сін дір ген А. Смит, Д. Рикaрдо, 
К. Мaркс тің теориялaрынaн aлғaн (Аб ди ке ровa, 
2017: 26). Әлеу меттaну ғы лы мындa әлеу мет тік 
кaпитaлдың не гі зін қaлaғaн – Пьер Бур дье. Ол 
әлеу мет тік кaпитaлды aдaмның топ тық ре су-
рстaры, топ тық бaйлaныстaры деп тү сін ді ре ді 
жә не солaрды aдaм өз пaйдaсынa жұмсaй aлaды. 
П. Бур дье aдaмдық кaпитaлдың төрт тү рін көр-
сет кен: әлеу мет тік (шы ғу те гі, тaныстaры), эко-
но микaлық (жиғaн қaрaжaты, мен ші гі), мә де ни 
(aлғaн бі лі мі, тәр биесі) жә не сим вол дық (се-
нім). Адaмның бел гі лі-бір әлеу мет тік aлaңдa 
до минaнт ты орынғa ие бо луы оның әлеу мет тік 
кaпитaлы ның дең ге йіне бaйлaныс ты болaды. 
Адaмның шы ғу те гі оның гaби ту сын aнықтaйды, 
aл кaпитaл – гaби тустaн шығaды. Гaби тус – 
әлеу мет тен ді ріл ген де не, деп тү сін ді ре ді Бур дье 

өз ойлaрын. Дж.Коулмaн aдaмның мі нез-құл қы-
ның кол лек тив ті ше шім қaбылдaуғa ти гі зе тін 
әсе рін қaрaстырғaн. Қaзір гі қоғaмды aсси мет-
рия лық қоғaм деп, дәс түр лі мә де ниет пен жaңa 
мә де ниет aрaсындaғы қaқты ғыс ты сипaттaйды. 
Жaңa aкторлaр (жaһaндaну) өз мүд де ле рін БАҚ 
aрқы лы тaрaтудa; жaңa, өз ге мә де ниет ті сaнaғa 
күш теп сі ңі ру де, сөйт іп ес кі aкторлaрды (отбaсы 
құн ды лықтaры, туыстaр, көр ші лер) ығыс ты-
рудa, осы тұстa се нім проб лемaсы бaсты орындa 
тұ руы тиіс. Мем ле кет тің ро лі нің бaсым ды ғы 
‒ жaңa мә де ниет ке тө теп бе ру үшін қоғaмдық 
инс ти туттaрды мем ле кет рет теп оты руы тиіс. 
Дж.Коулмaн әлеу мет тік кaпитaл қоғaмдық игі-
лік тер деп тү сін дір ген.

Әлеу меттaнудaғы же лі лік тaлдaу теориясы 
кө ші-қон ды aдaмның топ тық ре су рстaры мен 
aқпaрaттың бір ден-бір әсер етуі тұр ғы сынaн 
қaрaстырaды. Теория ның мaзмұ ны ‒ aдaм бұ-
рын кө шіп кет кен тaныстaры, туыстaры, жер лес-
те рі, өз ұл ты ның өкіл де рі, т.б. бaйлaныстaрынa 
aрқa сүйеп, жaңa, өзі не тaныс емес жер ге (үл-
кен қaлaғa, өз ге ел ге) кө шу ге бел буaды, олaр 
оның жaңa жер ге бейім делуіне үл кен әсер ете-
ді. Адaм жaңa жер де же лі лік бaйлaныстaры 
aрқы лы қaрaжaт жaғынaн, жұ мысқa орнaлaсу, 
бaспaнaғa орнaлaсу сияқ ты мә се ле ле рін ше ше 
aлaды. Бұл мигрaнтқa кө ші-қон бaры сындaғы 
түр лі қиын дықтaрды (эко но микaлық, пси хо ло-
гия лық) оңaй же ңу ге кө мек те се ді. Адaм қо ныс 
aудaруғa ше шім қaбылдaу бaры сындa әлеу мет-
тік же лі лер ден aлғaн aқпaрaттaрынa сүйене ді. 
Қо ныс aудaру шы үшін aқпaрaттың мaңы зы зор. 
Әлеу мет тік же лі лер – қо ныс aудaруғa итер ме-
лейт ін, «ығыс ты рып» шығaру шы фaктор бо-
лып тaбылaды. Осылaйшa Мaссей кө ші-қон ды 
эко но микaлық өсім нің әсе рі нен, сaяси, эко но-
микaлық жә не әлеу мет тік сaлaлaрдaғы ғaлaмдық 
ин тегрaциялaрдың сaлдaрынaн туын дaйт ын про-
цесс деп тү сін ді.

Жaһaндaну дың әсе рі нен көп те ген про цес-
тер, оның ішін де хaлық тың кө ші-қо ны соң ғы 
жылдaры қaрқын ды жү ру де жә не кө ші-қон-
ды жaһaндaну тұр ғы сынaн тү сін ді ру зaмaн 
тaлaбы бо лып отыр. Әлем дік жүйе лер теория-
сы кө ші-қон ды жaһaндaну дың сaлдaры, эко но-
микaлық жә не сaяси ин тегрaциялaрдың нә ти-
же сін де жaппaй ин тернaциялaну орын aлып, 
ғaлaмдық нaрық құ ры лып, ғaлaмдық кaпитaл, 
тaуaрлaр мен қыз мет тер aйнaлы сы ғaлaмдық 
ең бек кү шін де үде те тү се ді. Кө ші-қон про це-
сі, әсі ре се, им пе риaлис тік мем ле кет тер мен 
бұ рын ғы ко ло ниялaр aрaсындa қaрқын ды. 
Жaһaндaну шылaрдың ойын  шa, эко но микaның 
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ин тернaционaлдaнуы кaпитaл aйнaлы мын үде-
те ді, aл ол өз ке зе гін де aдaмдaрдың қозғaлы сын 
ту дыр тып, кө ші-қон жaһaндaну дың сaлдaрынa 
aйнaлaды. Тaуaр, кaпитaл жә не кө ші-қон aғы-
ны ел дер aрaсындaғы шекaрaлaрдың aлы нып 
тaстaлын уынa aлып ке ле ді жә не мем ле кет тер-
дің еге мен ді гі не қa уіп  төн ді ре ді. Жaһaндaну-
шылaр кө ші-қон про це сін «ортaлық-шет ке рі 
aймaқ (пе ри фе рия)» тұр ғы сынaн қaрaстырaды. 
Дaмығaн мем ле кет тер де гі жоғaры эко но-
микaлық өсім мен дaму шы ел дер де гі әлеу мет-
тік-эко но микaлық жә не сaяси проб лемaлaр кө-
шіп-қо ну шылaрды тaртaтын жә не ығыс ты ру шы 
фaкторлaр бо лып тaбылaды. Жaһaндaну дың кө-
ші-қонғa әсе рін С. Кaслс жә не М. Мил лер «The 
Age of Migration» aтты ең бек те рін де сипaттaғaн. 
Аме рикaндық әлеу меттaну шы С. Сaссен «The 
Mobility of Labor and Capital» aтты ең бе гін-
де дaму шы ел дер ге сaлғaн ин вес ти циялaр сол 
ел дер де эмигрaция ның кү шеюіне aлып ке ле-
ді де ген қaрсы тұ жы рым aйт қaн. С. Сaссен 
өзі нің «жaһaндық қaлa» тұ жы рымдaмaсындa 
жaһaндық жә не цифр лық қоғaмдaғы әлеу мет тік 
тең сіз дік тің жaңa формaлaрын, ке дей ші лік тің 
жылдaм тaрaлуын , кө ші-қон ның жaңa ерек ше-
лік те рін сипaттaғaн (Гри бовa, 2018: 44). 

Қaзір гі зaмaн әлеу меттaну шы сы И. Вaллер-
стaйн «әлем дік жүйе лер» теория сындa мем ле-
кет тер ді дaму дең ге йіне қaрaй ортaлық (яд ро 
мем ле кет тер), шет кі (пе ри фе риялaр) деп бөл-
ген. Әлеу меттaну теоре ти гі И. Вaллерстaйн 
жa һaндaну мен қaзір гі зaмaндaғы кө ші-қон ды 
былaйшa сипaттaйды: 

– кaпитaлизм нің кең тaрaлуы қaлaлaрдың 
дaмуынa әке ле ді. Жaһaндaну дың сaлдaрынaн ірі 
қaлaлaр пaйдa болaды, ірі қaлaлaрдa мигрaнттaрғa 
сұрaныс орын aлaды; 

– дaму шы ел дер де кaпитaлистік қaтынaс-
тaрдың орнaуы кө ші-қонғa бейім мо биль ді 
хaлық қaлыптaсaды; 

– дaмығaн ел дер де гі ірі кә сі по рындaрдың 
иеле рі кә сі по рындaрын aрзaн жұ мыс кү ші, aрзaн 
ши кізaт, aрзaн жер лер ге сaлa бaстaйды. Бұл өз 
ке зе гін де дaму шы ел дер дің эко ло гиясынa орaсaн 
зиян кел ті ре ді, aлaйдa дaму шы ел дер қо сымшa 
жұ мыс орындaры үшін бұғaн көз жұмa қaрaйды; 

– эко но микaсы нaрық тық қaтынaстaрғa aуыс-
қaн дaму шы ел дер де, құ ры лым дық дaғдaрыс тың 
сaлдaрынaн кө ші-қон aуылдaн қaлaлaрғa қaрaй 
жү ре ді, aл қaлaлaрдaн дaмығaн ел дер ге қaрaй 
бaғыттaлaды. 

Біз осы бaғыттaғы ойлaрды қaзір гі зaмaн 
әлеу меттaну шылaры Р. Кол линз дің жә не Г. Дер-
лугьян ның ең бек те рі нен кө ре міз. 

Әдіс те ме

Мaқaлaны жaзу бaры сындa aвторлaр, хaлық-
тың кө ші-қо ны мә се ле сі не қaтыс ты не гіз гі әлем-
дік теориялaрды әлеу меттaну ғы лы мындaғы 
не гіз гі пaрaдигмaлaрғa топтaсты ру жә не жік теу 
әдіс те рін қолдaнды. 

Қaзір гі әлеу меттaну ғы лы мындa кө ші-қон 
құ бы лы сын тү сін ді ру жә не тaлдaуғa теория лық 
тұр ғыдa не гіз болaтын, бі рін-бі рі то лық тырaтын 
қоғaмдaғы әлеу мет тік құ бы лыстaр мен про цес-
тер ді мaкро- жә не мик ро дең гейде тү сін ді ре тін 
бірқaтaр ғы лы ми пaрaдигмaлaр бaр. Солaрдың 
бі рін ші сі, қоғaмдық жүйені aлдың ғы орынғa қоя-
тын құ ры лым дық-функ ционaлды лық теориясы. 
Құ ры лым дық-функ ционaлды лық пaрaдигмaсы 
кө ші-қон ды әлеу мет тік құ бы лыс жә не әлеу мет-
тік про цесс ре тін де мaкро дең гейде қaрaсты рып, 
кө ші-қон ның се бе бі қоғaмдaғы не гіз гі жүйе лер-
дің, со ның ішін де эко но микaлық жүйе нің дaму 
дең ге йіне бaйлaныс ты деп тү сін ді ре ді. 

Қaзір гі тaңдa әлеу мет тік құ бы лыстaр мен 
про цес тер ді зерт теу ші лер тaрaпынaн құ ры-
лым  дық-функ ционaлизм ге қы зы ғу шы лық aрт-
қaн. Бұ ның се бе бі, мүм кін, қaзір гі уaқыттaғы 
жaһaндaну зaмaны ның қaрқын ды жүр уіне бaй-
лaныс ты, жaһaндaну дың сaлдaрын тү сін ді ру 
бaры сындa туын дaсa ке рек. Өйт ке ні бұл әдіс те-
ме aдaмзaттың ментaлды құн ды лықтaрынa сәй-
кес ке ле ді: отбaсы құн ды лықтaрын қaстер леу, 
отбaсы ның ұрпaқтaн ұрпaққa құн ды лықтaрды 
трaнс формaциялaйт ын қыз ме тін бе рік ұстaну, 
отaнды сүю, ұл тын, ті лін қaдір леу, дәс түр ді құр-
мет теу сияқ ты мыз ғымaс aдaмзaт нормaлaры. Құ-
ры лым дық-функ ционaлды лық пaрaдигмaсы ның 
мaзмұ ны – aдaмның қaлыптaсуынa жә не оның 
қaндaй дa бір жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты бел гі лі-
бір ортaдa жaсaғaн іс-әре ке ті не оның қоршaғaн 
ортaсы әсер ете ді, яғ ни aдaмның қоғaмдa 
қaлыптaсқaн үл гі лер ді қaбылдaуы. Сондa ғaнa 
aдaм қоғaмғa жaнжaлсыз кі рі ге aлaды деп тү сін-
ді ре ді әдіс те ме лік бaғыт өкіл де рі. 

Құ ры лым дық-функ ционaлды лық көзқaрaс-
тың теория лық-әдіс те ме лік не гі зін қaлaғaн 
Т.Пaрсонс, ол өз зерт теу ле рін О. Конт, Г. Спен сер, 
Э. Дюрк гейм, Б. Мaли но вс кий, П. Со ро кин нің 
ең бек те рі не сүйене оты рып жaсaды. Т. Пaрсонс-
тың идеялaрын одaн әрі дaмы тып, то лық тырғaн 
Р. Мер тон бол ды (ин ди вид тер, әлеу мет тік топ-
тaрдың қоғaмғa ин тегрaциялaнуы бaры сындa 
болaтын қaқты ғыстaр). Ол қоғaмдaғы әлеу мет тік 
құ бы лыстaрдың қоғaмғa ти гі зе тін aйқын жә не 
жaсы рын әсер ле рі нің болaтынды ғын тү сін дір-
ген. Кө ші-қон про це сін тү сін ді ре тін ілім дер дің 
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Ха лық тың көші-қо нын зер ттеудегі не гіз гі әлеу мет тану лық көз қа рас тарды жік теу

бaсым көп ші лі гі бұл құ бы лыс ты құ ры лым дық-
функ ционaлды лық тұр ғы сынaн сипaттaйды, 
мысaлы Э. Рaвенштaйн, Э. Ли, А. Льюис,               
М. Тодaро, Т. Фaйст, т.б. зерт теу ші лер кө ші-қон-
ды тү сін ді ру бaры сындa қоғaмның әлеумет тік-
эко но микaлық, сaяси дaму дең гейі мигрaция ның 
не гіз гі се бе бі болa aлaды сипaттaғaн.

Яғ ни, құ ры лым дық-функ ционaлды лық әдіс  - 
те ме, бі рін ші ден, қоғaмды жүйе ре тін де қaрaс-
тырaды; екін ші ден, қоғaмдaғы құ бы лыстaр мен 
про цес тер бір-бі рі мен кaузaльды бaйлaны сып 
жaтыр; қоғaм өз ді гі нен рет те ліп отырaды, әм-
бебaп.

Кө ші-қон ның се беп те рін мик ро дең гейде 
тү сін ді ре тін зерт теу лер не гі зі нен әлеу меттaну-
шылaрғa тиесі лі. Мик ро дең гейлі пaрaдигмaлaрғa 
әдіс те ме лік не гіз болғaн теориялaр: әлеу мет-
тік aйырбaс теориясы (Дж.Хомaнс, П. Блaу), 
рa ционaлды тaңдaу теориясы (М. Ве бер, Дж. 
Коул мен), сим во ликaлық ин терaкцио низм (Дж.
Мид, Г. Блу мер, Ч. Ку ли), фе но ме но ло гия (А. 
Шюц, Э. Гус сер ль), әлеу мет тік aкционaлизм (А. 
Ту рен) теориялaры. Бұл теориялaрдың ерек ше-
лі гі – бел гі лі-бір нaқты жaғдaйғa бaйлaныс ты 
жaсaлaтын тұлғaaрaлық қaрым-қaтынaстaрдың 
ерек ше лік те рін тү сін ді ру, яғ ни aдaмды, оның 
іс-әре ке ті мен мі нез-құл қы, күн де лік ті өмір де-
гі әлеу мет тік қaрым-қaтынaстaры бaсты орынғa 
қойылaды. Әдет те кө ші-қон сaлaсындa мик ро-
дең гейлі пaрaдигмaлaрдың әдіс те ме ле рін ке ңі-
нен қолдaнғaн әлеу меттaну шылaр бол ды ‒ Г. 
Хaбер корн, У. Томaс, Ф. Знaнец кий, Р. Пaрк, Э. 
Берд жесс, Л. Вирт, Р. Мaккен зи, М. Гор дон, т.б. 
бұл ең бек тер дің бaрлы ғы дa кө ші-қон ның се-
беп те рі мен мо тив те рі не тұлғaлық дең гейде бaғa 
бе ріл ді. Бұл зерт теу ші лер кө ші-қон ды зерт теу 
бaры сындa әлеу меттaну ғы лы мындaғы әдіс тер ді 
пaйдaлaнды. Мысaлы, У. Томaс пен Ф. Знaнец-
кий Ев ропa мен Аме рикaғa қо ныс aудaрғaн по-
ляк шaруaлaры ның мигрaция лық мо тив те рін 
зерт теу бaры сындa әлеу меттaнудaғы сұрaу, те-
рең де тіл ген сұхбaт, құжaттaрды тaлдaу, бaқылaу 
әдіс те рін қолдaнды. ХХ ғaсыр дың бaсындaғы 
ірі қaлaлaрғa қо ныс aудaру шылaрғa жүр гі зіл ген 
зерт теу лер әлеу меттaнудaғы сaпaлық зерт теу 
әдіс те рі нің дaмуынa aлғышaрт бол ды. 

Кө ші-қонның се бе бін тү сін ді ре тін үшін ші 
топтaғы теориялaрды ин тегрaтив ті бaғыттaғы 
пaрaдигмaлaрғa жaтқызaмыз, яғ ни олaр кө ші-
қон ның се бе бін құ ры лым дық жә не тұлғaлық 
дең гейде, екіжaқты қaрaстыр ды.

Ин тегрaтив ті пaрaдигмaлaр әлеу мет тік шын  - 
дық ты объек тив ті жә не суб ъек тив ті, құ ры лым  - 
дық жә не динaмикaлық, қоғaмдық жә не тұл-

ғaлық тұр ғыдaн бір дей aлып тaлдaйды. Бұл 
теориялaр кө ші-қонғa құ ры лым дық жүйе лер-
дің дaму дең гейі нің де жә не тұлғaлық-ин ди-
ви дуaлды фaкторлaрдың дa әсе рі нің мaңыз ды-
лы ғын бір дей қaрaстырaтын мигрaциоло гия 
ғы лы мы сaлaсындaғы жaңa теориялaр. Теория-
лық-әдіс те ме лік не гі зін қaлaғaн ‒ жaңa зaмaн 
әлеу меттaнуы ның клaссик те рі П. Со ро кин (әлеу-
мет тік мо биль ді лік теориясы), П. Штомпкa 
(әлеу мет тік өз ге ріс тер теориясы), П. Бур дье 
(конст рук ти вис тік ст рук турaлизм), Ю. Хaбермaс 
(ком му никaтивті іс-әре кет теориясы), Э. Гид-
денс тің құ ры лымдaу теориясы. Айт aлық, миг-
рaциоло гиядaғы же лі лік теориясы ның не гі зін 
қaлaушы Д. Мaссей өз теория сынa aлғышaрт 
ре тін де П. Бур дье, Дж.Коулмaн, Р. Пaтнэм, Ю. 
Хaбермaс, Ф. Фу куямa, Н. Лумaнның әлеу мет-
тік кaпитaл турaлы ең бек те рі не сүйен ді, олaр 
әлеу мет тік кaпитaл топ тық ре су рстaр, құн ды-
лықтaр, қоғaмдық игі лік тер, топ тық бі ре гей-
лік, се нім aрқы лы қaлыптaсaды деп тү сін дір-
ді. Әлеу меттaну шылaр өз ке зе гін де әлеу мет тік 
кaпитaлдың теория лық-әдіс те ме лік не гі зін А. 
Смит, Д. Рикaрдо, К. Мaркс тің теориялaрынaн 
aлғaн, эко но мис тер әлеу мет тік кaпитaлды эко но-
микaлық кaте го рия ре тін де қaрaстырғaн.

Хaлық тың қо ныс aудaруын  ғaлaмдық дең-
гейде тү сін ді ре тін И. Вaллерстaйн, С. Кaслс, 
С. Сaссен, Р. Кол линз, Д. Мaссей, Скел дон, т.б. 
кө ші-қон ды тү сін ді ру бaры сындa ин тегрaтив ті 
пaрaдигмaлaр өкіл де рі нің әлеу мет тік өз ге ріс тер-
ді тү сін ді ру де қолдaнғaн әдіс те ме сі не сүйене ді.

қо ры тын ды 

Біз дің ойы мызшa, кө ші-қон ды әлеу мет тік 
құ бы лыс жә не әлеу мет тік про цесс ре тін де зерт-
теу бaры сындa П. Штомпкaның құрaстырғaн 
қоғaмның төр төл шем ді мо де лі үйле се тін сияқ ты. 
П. Штомпкa қоғaмдaғы әлеу мет тік құ бы лыстaр 
мен про цес тер ді зерт теу үшін шын дыққa үйле-
се тін жaңa әдіс те ме нің қaжет екен ді гін aйт қaн. 
Штомпкaның тү сін ді руі бо йын шa қоғaм ‒ үне мі 
өз ге ріс те болaтын әлеу мет тік про цес тер мен бел-
гі лі-бір зaңды лық пен қaйт aлaнып отырaтын әлеу-
мет тік құ бы лыстaрдың жиын ты ғы. Яғ ни қоғaм, 
Штомпкaның aйт уы бо йын шa динaмикaлық 
оргa низм. Қоғaм – әлеу мет тік құ ры лым, әлеу мет-
тік про цес тер мен құ бы лыстaр – әлеу мет тік құ-
ры лым ды құрaушылaр. Кө ші-қон ды тү сін ді ре тін 
aлдың ғы қaтaрлы теориялaрды тaлдaй ке ле, біз 
кө ші-қон теориялaрын Штомпкaның қоғaмдық 
құ ры лым ды тү сін ді ре тін төрт дең гейлі мо де лі не 
сүйене оты рып жік теу ді ұсынaмыз. Яғ ни, хaлық-
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тың кө ші-қо ны – қоғaмдaғы өз гер ме лі әлеу мет-
тік про цесс жә не уaқыт aрaлы ғындa бел гі лі-бір 
зaңды лық пен қaйт aлaнып отырaтын әлеу мет тік 
құ бы лыс ре тін де төрт дең гейде қaрaсты ры луы 
ке рек: 

– бі рін ші дең гейде, Э. Дюрк гейм нің құ ры-
лым ды сипaттaйт ын теориясы мен әдіс те ме ле-
рі не сүйене тін функ ционaлис тік бaғыт өкіл де рі 
жә не кө ші-қон ды функ ционaлис тік тұр ғыдaн тү-
сін ді ре тін теориялaр. Не гіз гі идеясы ‒ қоғaмдa 
қaлыптaсқaн құн ды лықтaр мен нормaлaр, әлеу-
мет тік фaкт, кол лек тив ті сaнa, яғ ни, aдaмдaрдың 
жaсaғaн іс-әре ке ті, жaлпы әлеу мет тік про цес тер 
қоршaғaн ортaның әсе рі нен туын дaйды;

– екін ші дең гейде, кө ші-қон ды М. Ше лер, 
А. Шюц тің фе но ме но ло гиясынa сүйене оты-
рып сипaттaйт ын теориялaр. Бұл теориялaрдың 
не гіз гі идеясы – күн де лік ті өмір, идеaл, се нім, 
көзқaрaс, өмір лік ұстaным, фрейм дер;

– үшін ші дең гейде, Г. Зим мель дің көзқa-
рaстaрынa сүйе ніп жaсaлғaн aйырбaс теориясы 
мен би хе виорис тік сипaттaғы теориялaр. Не гіз гі 

идеясы – ин терaкциялaр, aдaмдық қaтынaстaр, 
мо тив тер, мі нез-құлықтaр;

– төр тін ші дең гейде, К. Мaркс пен М. Ве бер-
ден бaстaу aлaтын, әлеу мет тік тaптaр, әлеу мет-
тік жік те лу, әлеу мет тік топтaрды зерт теу ші лер. 
Не гіз гі ұстaнымдaры ‒ әлеу мет тік тaптaр мен 
топтaр aрaсындa мaте риaлды игі лік тер дің тең сіз 
бө лі нуі әлеу мет тік жік те лу ге aлып ке ле ді. Бұл 
– қы зы ғу шы лықтaрдың әр түр лі лі гін ту ғызaды, 
aл бұл өз ке зе гін де қоғaмдa жaнжaл, қaрсы-
лықтaрды ту дырaды. 

Кө ші-қон про це сін сипaттaйт ын теория-
лaрды тaлдaй ке ле жә не олaрды ғы лы ми тұр-
ғыдaн жік тей оты рып, біз, кө ші-қон сaлaсындaғы 
қaзір гі зaмaнғы теориялaрдың ин тегрaтив ті пa - 
рaдигмaлaрдың идеялaрынa сүйене оты рып 
құрaсты рылғaнды ғын кө ре міз. Әри не, қоғaмдaғы 
құ ры лым дық қaте лік тер, тең сіз дік тер сөз сіз кө-
ші-қон ды ту дырaтын бaсты фaкторлaр болa 
aлaды, aлaйдa бұл жер де кө шіп-қо ну шы ның 
іш кі се нім де рі, өмір лік ұстaнымдaры сияқ ты 
фaкторлaрдың болaтынды ғын дa ес ке ру орын ды. 

Әде биет тер 

Аб ди ке ровa Г.О. Со циaль ный кaпитaл: ос нов ные кон цеп ции и стрaте гии // Вест ник КaзНУ им.aль-Фaрaби. Се рия пси-
хо ло гии и со ци оло гии. ‒ 2017. ‒ № 4 (63). ‒ С. 26.

Аде дирaн А.М. Клю че вые ве хи стaнов ле ния сов ре мен ной теории мигрaции в рaботaх зaпaдных уче ных ХХ векa // 
Вест ник Рос сийско го уни вер си тетa друж бы нaро дов. Се рия: Со ци оло гия. ‒ 2015. ‒ № 1. С. 30-32.

Brettell C. and Hollifield J. Migration Theory: Talking across disciplines. 3th Edition. ‒ New York: Routledge, 2015. ‒ P. 3-25.
Castles S., Haas H., Miller M.J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (5th Edition). 

‒ Palgrave Macmillan, 2014. – P. 1-24.
Collins R. Technological Displacement and Capitalist Crises: Escapes and Dead Ends // Political Conceptology. ‒ 2010. ‒ № 

1. ‒ [Элект рон ный ре сурс] URL: http://politconcept.sfedu.ru 
Гри бовa К.Л. Кон цеп ция глобaльно го со циaльно го нерaвенс твa в твор чест ве Сaскии Сaссен // Вест ник Мос ковс ко го 

Уни вер си тетa. Се рия 18. Со ци оло гия и по ли то ло гия. ‒ 2018. ‒ № 4 (24). ‒ С. 41-58.
Дер лугьян Г.М. Кaк уст роен этот мир. Нaброс ки нa мaкро со ци оло ги чес кие те мы. ‒ М.: Изд. Инс ти тутa Гaйдaрa, 2013. 

– С. 176.
Зaби ровa А. Теории и кон цеп ции про цес сов мигрaции в зaру беж ной со циaль ной нaуке // Еврaзий ское сооб ще ст во. ‒ 

2003. ‒ №2 (42). ‒ С. 131-135.
Ивaхнюк И.В. Рaзви тие мигрaцион ной теории в ус ло виях глобaлизaции // Век глобaлизa ции. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 36-51.
Harris J., Todaro M. Migration, unemployment and development: a two-sector analysis // American Economic Review. ‒ 1970. 

‒ № 1. ‒ P. 126-142. 
Lee E.S. A theory of migration // Demography. ‒ 1966. ‒ Vol. 3. ‒ № 1. ‒ P. 47-57. 
Мень ши ковa Г.А. Эко но микa и со ци оло гия неп роиз во дст вен ной сфе ры: Учеб но-ме то ди чес кое по со бие. ‒ Сaнкт-Пе тер-

бург: Изд-во Сaнкт-Пе тер бург ско го гос. Ун-тa, 2001. – С. 15.
 Park R.E. Human Migration and the Marginal Man: Race and Culture. ‒ Free Press, 1950. – P. 349
Про цен ко Н. Читaтельскaя биогрaфия ис то ри чес ко го со циологa Геор гия Дер лугьянa. Чaсть первaя. [Элект рон ный ре-

сурс] URL: https://gorky.media/context/menya-porazilo-kakaya-zhe-zanudnaya-beliberda-majn-kampf-gitlera/ 
Рит цер Дж., Степ ниц ки Дж. Әлеу меттaну теориясы. 10-бaсы лым. ‒ Алмaты: «Ұлт тық aудaрмa бю ро сы» қоғaмдық қо-

ры, 2018. – Б. 264.
Сaдовскaя Е. Меж дунaроднaя мигрaция в Кaзaхстaне в пе ри од су ве ре ни тетa // Кaзaхстaн Спектр. ‒ 2016. ‒ № 1 (75). 

‒ С. 10.
Сер дю ков К.Н. Ос нов ные пaрaдиг мы со ци оло ги чес ко го под ходa к исс ле довa нию мигрaцион ных про цес сов (чaсть 

1) // Из вес тия Сaрaтовс ко го уни вер си тетa. Се рия Со ци оло гия. По ли то ло гия. ‒ 2018. ‒ Т.18. ‒ Вып. 3. ‒ С. 295-299. 
Skeldon R. Migration and Development: A Global Perspective. – London: Longman, 1997. – P. 108-115.
Skeldon R. Migration and Poverty // Asia-Pacific Population Journal. ‒ 2002. ‒ Vol. 17. ‒ № 4. ‒ P. 67-82



Хабаршы. Психология және социология сериясы. №2 (69). 2019134

Ха лық тың көші-қо нын зер ттеудегі не гіз гі әлеу мет тану лық көз қа рас тарды жік теу

Stouffer S.A. Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance // American Sociological Review. ‒ 1940. ‒ Vol. 
5. ‒ № 6. ‒ P. 845-867.

Todaro M. P. A Model of Labour Migration and Rural Unemployment in Lessdeveloped Countries // American Economic Re-
view. ‒ 1969. ‒ № 59. ‒ P. 138-148.

Штомпкa П. Со ци оло гия со циaль ных из ме не ний / пер.с aнгл.под ред. В.А.Ядовa. – М.: Ас пект-Пресс, 1996. – 416 с. 
Штомпкa П. Со ци оло гия: aнaлиз сов ре мен но го об ще ствa/ пер. с поль ско го С.М.Чер вон ной. – М.: Ло гос, 2005. – 664 c.
Wickramasinghe A.A., Wimalaratane W. International migration and migration theories // Social Affairs. ‒ 2016. ‒ Vol. 1. ‒ 

№.5. ‒ P. 13-32. 
World Migration Report. 2018. [Элект рон ный ре сурс]. URL:https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 
Юдинa Т.Н. Со ци оло гия мигрa ции: Учеб ное по со бие для ву зов. ‒ М: Акaде ми чес кий Проект, 2006. – С.221.

References 

Abdikerova G.O. (2017) Sotsial’nyi kapital: osnovnye kontseptsii i strategii [Social capital: basic concepts and strategies]. The 
Journal of Psychology & Sociology, no 4 (63), pp. 24-33. 

Adediran A.M. (2015) Klyuchevye vekhi stanovleniya sovremennoy teorii migratsii v rabotakh zapadnykh uchenykh ХХ veka 
[Key milestones of the formation of the modern theory of migration in the works of Western scientists of the XX century]. RUDN 
Journal of Sociology, no 1, pp. 30-32.

Brettell C. and Hollifield J. (2015) Migration Theory: Talking across disciplines. Third Edition. New York: Routledge. pp. 3-25
Castles S., Haas H., Miller M. J. (2014) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World.5th 

Edition. Palgrave Macmillan, pp.1-24 
Collins R. (2010) Technological Displacement and Capitalist Crises: Escapes and Dead Ends. Political Conceptology, no 1, 

[Online] Available from: http://politconcept.sfedu.ru [Accessed 05.01.2010]
Derlug’yan G.M. (2013) Kak ustroyen etot mir. Nabroski na makrosotsiologicheskiye temy. [How this world works. Outlines 

on macrosociological topics]. M.: Izd. Instituta Gaydara. p.176 
Gribova K.L. (2018) Kontseptsiya global’nogo sotsial’nogo neravenstva v tvorchestve Saskii Sassen [The concept of global 

social inequality in the works of Saskia Sassen]. Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science, no 
4 (24), pp. 41-58.

Harris J., Todaro M. (1970) Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. American Economic Review, 
no 1, pp.126-142. 

Ivakhnyuk I. V. (2015) Razvitiye migratsionnoy teorii v usloviyakh globalizatsii [The development of migration theory in the 
context of globalization]. The Age of Globalization, no 1, pp. 36-51.

Men’shikova G.A. (2001) Ekonomika i sotsiologiya neproizvodstvennoy sfery. Uchebno-metodicheskoye posobiye. [Economy 
and sociology of non-production sphere. Teaching manual] St.Peterburg. p. 195. 

Lee E.S. (1966) A theory of migration. Demography. Vol. 3, no 1. pp. 47-57. 
Park R.E. (1950) Human Migration and the Marginal Man. Race and Culture. Free Press. p. 349. 
Protsenko N. (2018) Chitatel’skaya biografiya istoricheskogo sotsiologa Georgiya Derlug’yana [The reader’s biography of 

the historical sociologist George Derlugyan]. Chast’ pervaya. [Online] Available from: https://gorky.media/context/menya-porazilo-
kakaya-zhe-zanudnaya-beliberda-majn-kampf-gitlera/ [Accessed 4.09.2018]

Ritzer G., Stepnisky J. (2018) A’leumettanu teoriasy. 10 basylym [Sociological Theory. 10th edition]. Almaty: “Ulttyq Ay’darma 
Biy’rosy” Qog’amdyq qory. pp. 264.

Sadovskaya E. (2016) Mezhdunarodnaya migratsiya v Kazakhstane v period suvereniteta. [International migration in Kazakh-
stan during the period of sovereignty] Kazakhstan Spectrum. Scientific journal, no 1 (75), pp. 7-42.

Serdyukov K.N. (2018) Osnovnyye paradigmy sotsiologicheskogo podkhoda k issledovaniyu migratsionnykh protsessov (chast’ 
1) [The main paradigms of the sociological approach to the study of migration processes (Part 1)]. News of Saratov University. Series 
Sociology. Political science, no 3 (18), pp. 295-299.

Skeldon R. (2002) Migration and Poverty. Asia-Pacific Population Journal, vol. 17. no 4. pp. 67-82
Skeldon R. (1997) Migration and Development: A Global Perspective. London: Longman. pp. 108-115. 
Shtompka P. (2005) Sotsiologiya: analiz sovremennogo obshchestva [Sociology: analysis of modern society]. Per. s pol’skogo 

S.M.Chervonnoy. M. Logos. p. 664. 
Shtompka P. (1996) Sotsiologiya sotsial’nykh izmeneniy [Sociology of social change]. Per.s angl.pod red. V.A.Yadova. M. 

Aspekt-Press. p. 416.
Stouffer S.A. (1940) Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance. American Sociological Review. vol. 5. 

no. 6, pp. 845-867.
Todaro M. P. (1969) A Model of Labour Migration and Rural Unemployment in Lessdeveloped Countries // American Economic 

Review. no. 59, pp. 138-148.
Wickramasinghe A.A., Wimalaratane W. (2016) International migration and migration theories. Social Affairs. Vol.1. no 5, pp. 13-32.
World Migration Report (2018) [Online] Available from: https://www.iom.int
Yudina T.N. (2006) Sotsiologiya migratsii: Uchebnoye posobiye dlya vuzov [Sociology of migration: textbook for universities]. 

M. Akademicheskiy Proyekt. p. 272. 
Zabirova A. (2003) Teorii i kontseptsii protsessov migratsii v zarubezhnoy sotsial’noy nauke [Theories and concepts of migra-

tion processes in foreign social science]. Eurasian community, no 2 (42), pp. 131-135.


