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Аннотация. Мақалада сенім әлеуметтік феномен ретінде қарастырылып, сенімнің теоретикалық аспектілері 

талданады. Сенімнің табиғи емес, керісінше, гумандық, адамдық дискурсқа жататыны дәлелденеді. Сенім идеясының 

ғасырлар бойы интеллектуалдық дәстүрмен жалғасып келе жатқаны айтылады. Мақалада сенім тұжырымына қатысты 

ғылыми көзқарастардың теориялық аспектілері қарастырылып, классикалық және қазіргі заманғы ғылыми теориялар 

мен тұжырымдамаларға талдау жасалынады. Сенімнің қоғамдағы маңыздылығының өсуіне әсер ететін факторлар, 

оның ерікті қоғамды қалыптастырудағы роліне қатысты мәселелер көтеріледі. Постиндустриалдық қоғамның 

құндылығы және ХХ ғасыр өнімі ретінде пайда болған сенім феномені мәселесін бүгінгі күнде зерттеу үлкен маңызға 

ие болып отыр. Бұл феноменді бүгінгі ақпараттық қоғамда толық зерттеп, түсіну өзекті болып табылады. 

Түйін сөздер: Сенім, әлеуметтік феномен, сенім деңгейі, сенім мәртебесі, үрдіс. 

 
Аннотация. В статье представлены доверия как социальное явление, анализируются теоретические аспекты 

веры. Доказано, что доверия ‒ это не естественный, а напротив, гуманный, человеческий дискурс. Говорят, что идея 

веры была в интеллектуальной традиции на протяжении веков. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

научных взглядов на понятие доверия, анализируются классические и современные научные теории и концепции. 

Поднимаются факторы, влияющие на рост значимости доверия в обществе, вопросы, связанные с его ролью в 

формировании добровольного общества. Изучение ценности постиндустриального общества и феномена доверия, 

возникшего как продукт ХХ века, сегодня имеет большое значение. В современном информационном обществе важно 

полностью изучить и понять это явление. 

Ключевые слова: доверия, социальный феномен, уровень доверия, статус доверия, процесс. 

 

Abstract. The article examines trust as a social phenomenon, analyzes the theoretical aspects of faith. It has been proven 

that trust is not a natural, but, on the contrary, a humane, human discourse. The idea of faith is said to have been in the intellectual 

tradition for centuries. The article examines the theoretical aspects of scientific views on the concept of trust, analyzes classical 

and modern scientific theories and concepts. The factors influencing the growth of the importance of trust in society, issues 

related to its role in the formation of a voluntary society are raised. The study of the value of post-industrial society and the 

phenomenon of trust, which emerged as a product of the twentieth century, is of great importance today. In today's information 

society, it is important to fully study and understand this phenomenon. 

Key words: trust, social phenomenon, level of trust, trust status, process. 

 

Кіріспе  

Әрине, сенім жаңа қалыптасқан ұғым емес, оның тамыры антикалық дәуірден бастау алатыны белгілі. 

Қазіргі кезде әлеуметтануда сенім феноменін қарастыру үлкен маңызға ие болып, теоретикалық және 

эмпирикалық бағыттарда зерттеле бастады. Бүгінгі әлем біздің ниеттеріміз пен әрекеттерімізге қарамастан 

өзгерістерге ұшырауда. Бізді сол сенімнің қаншалықты қоғамның барлық салалары мен адамдардың 

өмірінде алар орны қандай, қаншалықты маңызды, адамдарға қандай үміт сыйлайды деген сұрақтар 

мазалайды. Қазіргі кездегі қоғамның әлеуметтік шынайылығының жағдайында сенім мәселелесін 

қарастырудың өзектілігі туындауда. Сенімді әлеуметтік феномен ретінде қарастырған қазіргі заманғы 

теорияларға тоқталсақ деймін. Бүгінгі күнде қоғамның экономикалық дамуы мен мәдени жағдайының 

индикаторы ретінде сенім түсінігі үлкен маңызға ие болып келеді. Әрине, ол философиялық, социо-

экономикалық және психологиялық ғылымдарда сенімнің жаңа парадигмасы қарастырылуда. Зерттеу 

әдебиеттерінде қолданылатын ғылым мен контекстке сәйкес бұл түсінік түрлі мағынаға ие.  

Сенім – әлеуметтік феномен ретінде 

Сенім ол – ішкі сезім, тұлғалық деңгейден басталады, ол ашықтығымен, қарапайымдылығымен, 

жақсылық жасауымен, қуаныш пен қайғыны бөлісуімен немесе өзге адамның мүдделерін өз 

қызығушылығымен анықтай алатындығымен сипатталады. Сенімнің қайнар көзі ‒ ол анадан басталады, 

себебі, биологиялық байланыс ретінде ана мен бала арасында пайда болады деп айтады. «Егер де ана балаға 

бұл әлемнің қайырымды екенін, әрқашанда жақсы адамдар қасында болатын, қорғап, қолдайтынын 

түсіндірсе, бала қоршаған ортаға сеніммен қарауды үйренеді. Ал анадан тек негативті көрген баладан 

өзгелерге деген сенімсіздік туындап және кінәлі сезіну комплексі пайда болады» деп жазады өзінің 

сұхбатында ресейлік ғалым А.Белянин [1.].  
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Адам өзін қоршаған ортада өмір сүреді, ал адамдардың қарым-қатынастары мен тәрбиенің әртүрлілігі 

де сенімнің дамуына ықпал ететін фактор екенін білеміз. Яғни, сенімнің деңгейі тек материалдық ал-

ауқатқа ғана байланысты емес екенін көріп отырмыз. Сенімді еркін адам ғана сезіне алады, ал еркін адам 

еркін қоғамда дамиды және оны дамытады. Қоғамның мәдени факторы да сенім деңгейіне ықпал ететінін 

айтуымыз керек. Қоғамдағы сенім деңгейінің көрсеткіштері – өзіңе сену және өзгеге сену, көмектесу, 

қайырымдылық таныту, сонымен қатар елдің әлеуметтік капиталыменде өлшенеді. Сенімнің деңгейі 

моральдық құндылықтарға, тәрбие қағидалары мен білімге, адамның табиғи мәніне де тәуелді. «Осының 

негізінде социумның барлық субъектілерінің, ең алдымен, мемлекетке, қоғамға, бизнеске, әлеуметтік 

қабаттар мен топтарға, әлеуметтік институттарға, бастысы бір-біріне деген сенімнен туындайтынын» 

жазады ресейлік ғалымдар [2, б.121].  

Бұл тұжырымды белгілі американ социологы Ф. Фукияма одан әрі былай пайымдайды: «Сенім өзара 

байланысқан микросхемалар мен оптикалық талшықтарда өмір сүрмейді. Сенім болмаған жағдайда өзінің 

бақылауына көпшілік функцияларды қайтаруға деген күшті стимул сақталып қалады және осылайша ескі 

иерархияларды жандандыру керек. Адамдардың бірігуі олардың арасындағы сенімге тәуелді, ол өз 

кезегінде сол қоғамның мәдениетіне тән. Мәдени ерікті қоғамдар әртүрлі даму деңгейіне байланысты» деп 

жазды [3, б. 21]. 

Бұл пікірден сенім деңгейі төмен қоғам ешқашан дамымайтындығын байқаймыз. Ал адамдар өз 

арасындағы бір-біріне деген сенімді сезінуі анағұрлым қажетті позиция, ол ең алдымен «қоғамның мәдени 

капиталының өлшемі» деп баға береді ғылыми әдебиеттерде сенім әлеуметтануын кеңейтілген түрде 

ұсынған қазіргі заман әлеуметтануының көрнекті өкілдерінің бірі П.Штомпка [4, б. 60]. Әлеуметтану-

шының ойынша, сенімнің мазмұны ‒ адамдық әрекеттер деп түсіндіреді, сенім болашаққа деген белгісіздік 

пен оның бақыланбайтыны жағдайында пайда болады деп пайымдайды. Себебі, сенім негізгі стратегия 

ретінде адамның болашаққа деген үмітін арттыруға, қауіп-қатермен, мүмкін емес жағдайлардан жол тауып 

шығудың жолы екендігін ұғынамыз. Ол адамдардың өмірінің барлық саласындағы өзара әрекеттерінің 

маңызды факторы бола отырып, яғни отбасылықтан халықаралық қатынастарға дейінгі сенімдерден 

тұрады деп айтуға да болады. Сенімге деген қажеттілік әлеуметтік шынайылықтың даму жағдайымен, адам 

әлемінің өмірлік салаларын қамтуымен болатын құбылыс.  

Сенім ұғымын әлеуметтануға енгізген неміс әлеуметтанушысы, әрі философы Георг Зиммель екенін 

білеміз. Ол өзінің «Ақша философиясы» атты еңбегінде сенімді құбылыс ретінде қарастырады, одан әрі 

ғалым бұл ойын жалғастыра отырып, «Адамдардың бір-біріне деген жалпы сенімінсіз қоғамдардың өздері 

ыдырайды, өйткені бірнеше қарым-қатынас басқа адам туралы сенімділікке негізделген, ал егер сенім 

рациональды дәлелдер немесе жеке бақылау сияқты күшті болмаса, өте аз қатынаста өмір сүре алады. Сол 

сияқты ақшалай операциялар сенімсіз болса, ол да ыдырайды» деп жазады [5, б. 178]. Адамдар арасындағы 

сенімді талдауда әлеуметтанушы үшін «қоғамның қалай мүмкін болатындығын» түсінуде маңызды кезең 

екенін ұғынуға болады. «Сондай-ақ, әлеуметтанушы ғалым Г.Зиммель күнделікті өмірдің жалпы 

құрылымына деген сенімділікті зерттеді, бірақ әлеуметтік құрылымдар деңгейіндегі сенімнің ерекше 

функционалдығына қарамастан, оның жеке көріністерінің негіздерінің әлсіздігі туралы қорытындыға келді. 

Соған қарамастан, сенім жағдайларының пайда болуы мен қалыптасуын ғылыми тұрғыдан түсіндіруде екі 

ірі дәстүрдің пайда болуына алып келді. Біріншісі, олардың сенім артып, өз пайдасын барынша арттыруға 

ұмтылатын акторлардың ұтымды стратегиясы ретінде сенімді түсіндірумен байланысты. Ал, екіншісі 

әлеуметтік іс-әрекеттің классикалық интерпретациясына негізделген, әлеуметтік нормаларға сәйкес 

орындалған немесе әдеттегі рутинаның, практиканың бір бөлігі болып табылады» деп жазады Казан 

мемлекеттік университетінің жас ғалымы Т.Б. Алишев [6, б.23].  

Рациональды актор егер де оның жеткілікті себептері болған жағдайда ғана, сенім білдіре алады. Ол 

актордың өз серіктестігін жеке қабылдауына, осы шешімге сәйкес келетін әрекеттерге тәуелді. Сондықтан, 

сенімнің рациональды тәсілінің негізгі мәселесі серіктесіңнің қаншалықты деңгейде сенімге лайықты 

екенін бағалайтын әдіс болып табылады деп ойлаймыз. Өйткені, сенім рациональды, егерде сенімнің 

объектісі оған қанщалықты лайықты және оны ақтайды, оны сол бағалайтын әдіс анықтайды. Одан әрі 

сенім тұжырымын қарастырған белгілі американ социологы Г.Гарфинкель әлеуметтік шынайылықты 

құрудағы индивидтердің оларды қолдану әдістерін анықтауға ұмтылады. Ғалымның пікірінше, сенім ол 

әлеуметтік шынайылықтың базалық элементі дей келе, ал оның болмауы аномиялық жағдай екендігін 

қарастырады. Оның ойын әрі жалғастырар болсақ «адамдар бір-біріне интерпретация жасаса, бір-біріне 

сенеді деп айтамыз, қоршаған орта ойын немесе кез келген басқа ‒ конститутивті үміттермен басқарылады. 

Сенім ұғымы қабылданған қалыпты орта ұғымымен байланысты. Бір адам екінші адамға «сенеді» деп айту 

осыны білдіреді, адам өзінің іс-әрекетін орындайтын немесе ескеретін етіп әрекет етуге тырысады, ойын 

шарттарының сапасы нормативтік процедураларға сәйкес келетін ағымдағы оқиғалар ойынның негізгі 

ережелерінде көрсетілген оқиғалар болып табылады» деп жазады [7, б.15]. Яғни этнометодологиялық 
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перспектива бойынша сенім серіктестердің өзара әрекеттесудің негізгі нормаларында қамтылған, нор-

мативке сәйкес келетін шарттарды мінез-құлық ережелері ретінде қабылдауға деген ұмтылысын білдіретіні 

анық. Бұл тәсіл бойынша сенім қызметтің фоны ретінде және мәдени нормаларға негізделгенін, сонымен 

қатар ақыл-парасатты акторлардың қабылдайтынын атаған. Ғалымның пікірімен санаса отырып, сенімнің 

неғұрлым белсенді және рефлексивті мазмұнға ие екендігін мойындаймыз және қолдаймыз.  

Сенімді анықтаудағы маңызды фактор тек тұлғаралық сипатта ғана емес, тұтас барлық әлеуметтік 

қатынастармен анықталатыны белгілі. Ғаламдық және модернизация үрдістерінен туындап отырған 

экономикалық-әлеуметтік, саяси, мәдени өзгерістердің пайда болуы әлеуметтік қатынастарды құрылым-

даудың принципі ретінде сенімге деген ғылыми қызығушылықтарын арттырды. Жаңа қоғамдық контекст 

ретінде сенімнің табиғаты мен болмысын зерттеуге ден қойған ғалымдардың бірі ағылшынның атақты 

әлеуметтанушысы, модернист Э. Гидденс болды. Ғалымның өзі сенімнің екі түрін атаған: өзгелерге деген 

сенім, яғни, жеке міндеттерге негізделіп құрылған сенім болса, екіншісі, абстрактілі жүйелер сенімі, 

тұлғалық емес міндеттерді көздейтін түрі деп қарастырған. Атақты социологтың пікірінше, сенімнің екінші 

түрі қазіргі заман дәуірінде қалыптаса отырып, тұлғаралық қатынастар кеңістігінде ғана емес, саяси, 

экономикалық қатынастарда, саяси институттар мен ұйымдарда, символикалық жүйелер мен біртұтас 

әлеуметтік тәртіп алаңында таралады деп ой қозғай отырып, «сенім бұл жағдайда физикалық әлемнің өзекті 

және потенциалды оқиғаларын, сонымен қатар, әлеуметтік өмірдің өзара әрекеттері мен қызметтерін 

байланыстырады» деп жазды әлемдегі ең беделді теорияшы [8, б.123-124]. Ғалымның пікірінше, сенім ме-

ханизмдері арқылы қауіп-қатер азаяды дей келе, жалпы адамзаттық қажеттіліктердің қанағаттандырылуы, 

өзін-өзі жетілдіру, достық қарым-қатынастардың қажеттілігі, құрмет пен мәртебеге деген қажеттіліктердің 

қанағаттандырылуымен сенім контекстін қарастырады. Сонымен қорыта келгенде, ағылшын социологы 

Э.Гидденс бойынша сенім ‒ білімге негізделген сенім мен сенімділік арасындағы байланыс деп анықтама 

береді.  

Э. Гидденстің бұл тұжырымдамасын жалғастыра белгілі ғалымдар Дж. Ритцер мен Дж. Степницкидің 

«Әлеуметтану теориясы» кітабында «Сенім тұтасымен алып қарағанда, қазіргі қоғамда ғана емес, сонымен 

қатар қазіргі әлемде ажырату үшін қызмет ететін символикалық белгілерге және эксперттік жүйелерге 

қатысты да маңызды. Эксперттік жүйелер уақыт пен кеңістіктің өнімділігіне кепілдік береді. Бұл сенім 

әрине, күнделікті өмірде, ережеге сәйкес кездесететін процедуралар арқылы бекітіледі» деп жазады [9, б. 

584].  

Белгілі ресейлік ғалым сенім мәселесін зерттеуші Т. Скрипкина сенім құрылымын үш негізгі өзара 

бөлінбес элементтермен байланыстырған, олар ‒ әлемге деген сенім, өзгеге деген сенім, өзіңе деген сенім 

деп осындай түрлерге бөледі. Сенімнің пайда болуының негізгі шарттарын сенім объектісінің нақты ма-

ңыздылығы мен оны қауіпсіз деп бағалауында деп санай отырып, «сенімді қатынастардың қалыптасуы бір-

бірімен тығыз байланысты қарым-қатынастың басым түрімен ғана емес, коммуникативті қажеттіліктердің 

басым мазмұнымен, сонымен қатар әлеуметтік жағдайда орын алатын адамның дамуының басым 

бағыттарымен көрініс береді. Сенім бір жағынан, дамудың маңызды шарттары ретінде және адамның 

өзіндегі өзгерістерді, екінші жағынан, дамудың нәтижесін көрсетеді» деп қарастыра отырып, осы әлеу-

меттік феноменнің құрылымын талдайды [10, б. 70]. Одан әрі ғалым адам қандай іс-әрекеттерді жасайды, 

олар туралы шешім қабылдайды және ол үшін жауапкершілікті иеленеді. Сонымен, өзіне деген сенімділік 

мақсатты өз бетінше қою және оған жетуде өзіңізге сену қабілеті ретінде әрекет етеді деп пайымдайды.  

Постиндустриялық қоғамның құндылығы ретінде сенім тұрақты экономикалық өсу мен прогрестің 

алғышарты сапасында адамдар арасындағы сенімнің кеңістігі кеңейіп келе жатыр. Ол құндылық және 

әлеуметтік институт ретінде әлеуметтік капиталдың маңызды элементіне айналуда. Неғұрлым қатаң 

сақталған тәртіп болғанда, қақтығыстар азайып, анағұрлым эффективті қатынастар көптігіне байланысты 

сенімнің деңгейі әрине, жоғары болатыны сөзсіз. Ең алдымен, сенім адамзаттық қажеттіліктерді қамта-

масыз ете алуы керек, оның әлеуметтік және психологиялық игіліктері сыртқы шынайылықпен өзара 

әрекеттесу кезінде қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар сенім нақты экономиканы, өндірісті де басқаруға, 

ішкі және сыртқы игі жағдайларды құруға, елдің ғылыми-техникалық даму стратегияларын қабылдауға да 

ықпал етеді. Бұл пікірді американдық ғалым Ф.Фукияма да өз еңбегінде былай деп қарастырады. «Қоғам-

дағы сенімнің кең таралуы тек ірі ұйымдардың өсуіне ықпал етпейді. Егер қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялардың көмегімен үлкен иерархияларды шағын компаниялар желісіне айналдыруға болатын 

болса, сенім бұны да жеңілдетеді. Әлеуметтік капиталдың көптігі жаңа ұйымдастырушылық формаларды 

тез игеруге мүмкіндік береді, оның қажеттілігі технологиялар мен нарықтардың дамуымен туындайды; 

кемшілігі, екінші жағынан, мұндай дамуды баяулатады» [3, б. 25]. Себебі, ақыр соңында сенімге негіз-

делген нарықтық келісімдерді адал емес ойыншылар бұзуы мүмкін. Сенім білдіргенде оның белгілі бір 

нормаларға негізделетінін білеміз. Бұл ойды жалғастырар болсақ, француз ғалымы былай ұштастырады. 

«Қаяусыз сенім сондай қаяусыз сеніммен ұшырасқанша жеңілмейді: соңғысы біріншіге қарсы жеңіске 
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