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1. Зерттеу нысаны мен пәні

Зерттеу нысаны – азаматтық сектордың өкілдері, 18 және одан асқан жастағы 
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары, сондай-ақ сарапшылар (мемлекеттік органдар, 
партиялар, ҮЕҰ өкілдері, Кәсіби одақтар және халықаралық сарапшылар).

Зерттеу пәні  

Азаматтық қоғамның даму индексін құру кезінде индикаторлар болып табылатын, 
Нұр-Сұлтан қаласындағы азаматтық қоғамның даму ерекшеліктері туралы пікірлер 
мен бағалаулар. 

2. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері

Бұл зерттеудің мақсаты азаматтық қоғамның даму индексін құру болып табылады 
(бұдан әрі – АҚДИ). Бүгінгі күні әлемде бағалаудың әртүрлі тетіктерін болжайтын 
азаматтық қоғамның әр түрлі индекстері бар. Осы зерттеуде ұсынылған индекс CIVICUS 
(the Civil Society Index, CSI) ұсынған азаматтық қоғам индексінің бейімделген түрі болып 
табылады. Бұл кең таралған және танымал халықаралық индекстердің бірі.

CIVICUS сарапшылары әзірлеген әдістемеге сүйене отырып, АҚДИ төрт құрамдас 
бөлікті қамтиды: азаматтық қатысу, ұйымдардың ресурстары, құндылық және әсерді 
қабылдау. Бастапқы нұсқа бес компонентті пайдаланатынын байқаймыз (жоғарыда 
көрсетілген төрт құрамдасқа сыртқы орта көрсеткіштері қосылады, олар Джини 
коэффициенті немесе сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі сияқты біріктірілген 
 сыртқы көрсеткіштер негізінде құрылады).

Осыған байланысты осы зерттеу аясында келесі міндеттер тұр:
1. Азаматтық қатысу деңгейіне бағалау жүргізу;
2. ҮЕҰ ұйымдастыру әлеуетін бағалау;
3. Азаматтық қоғамда таралған құндылықтар құрылымын анықтау; 
4. Азаматтық ұйымдардың (әрине, ең алдымен ҮЕҰ) қоғам мен саясатқа әсер ету 

деңгейін анықтау. 

3. Зерттеу әдістерінің сипаттамасы

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін әртүрлі әдістер қолданылады. 
Мәселен, төрт көрсеткіш халықтан жаппай сауалнама алу және сараптамалық 
сауалнаманы қамтитын, деректерді жинаудың әртүрлі әдістерінің негізінде өлшенеді. 

3.1 Халықтан жаппай сауалнама алу

Халықтан жаппай сауалнама алу - бірінші көрсеткішті (азаматтық қатысу) есептеу 
үшін негізгі әдіс ретінде және төртінші көрсеткішті (әсерді қабылдау) есептеу кезіндегі 
әдістердің бірі ретінде пайдаланылады.

Бұл респонденттен сауалнама алу (көбінесе дербес сұхбат) арқылы жүзеге 
асырылатын ақпаратты жинаудың дәстүрлі сандық әдісі. Респонденттер жалпыұлттық 
іріктеу негізінде іріктеледі.

Деректерді жинау құралы болып әлеуметтік зерттеудің логикалық құрылымдалған 
сауалдық-сауалнама табылады. Сауалнама – белгілі бір ережелер бойынша 
тұжырымдалған және өзара байланысты сұрақтар жиынтығынан тұратын, бастапқы 
ақпаратты жинауға арналған стандартты құрал. 

Әлеуметтанулық сауалнаманың қасиеттері мен сапасы, оның көлемі, құрылымы, 
мәселелерді құрастырудың ерекшелігі тығыз байланысты және осы құралды 
пайдалану (жаппай) болжанатын сауалнама типімен, сондай-ақ зерттеу объектісінің 
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ерекшеліктерімен анықталады.
Әлеуметтанулық сауалнаманың құрылымы үш блоктан тұрады: 1) кіріспе, 

респондентке арналған зерттеу туралы ақпарат, толтыру жөніндегі нұсқаулық және 
т.б.; 2) негізгі, зерттелетін мәселе бойынша сұрақтар жиынтығы. Бұл блок зерттелетін 
проблеманың әртүрлі аспектілеріне немесе жекелеген тақырыптарға арналған 
бірнеше бөлімдерден тұруы мүмкін; 3) әлеуметтік-демографиялық, респонденттің 
жынысы, жасы, этникалық тиістілігі, білім деңгейі және т.б. сияқты сипаттамалары 
туралы сұрақтар жиынтығы.

3.2 Сараптамалық сауалнама

Сараптамалық сауалнама екінші (ұйымдардың ресурстары) және үшінші 
(құндылықтар) көрсеткіштерді есептеуге арналған негізгі әдіс ретінде, сондай-ақ 
төртінші көрсеткішті (әсерді қабылдау) есептеу кезіндегі әдістердің бірі ретінде 
пайдаланылады.

Сарапшылар тобы өте алуан түрлі. Сонымен, сарапшылардың арасында 
ҮЕҰ өкілдері, мемлекеттік органдардың өкілдері, саяси партиялардың өкілдері, 
халықаралық сарапшылар және кәсіптік одақтардың өкілдері бар. Осыған байланысты 
біз екі өзгешеленетін сауалнамаларды пайдаланамыз:

Бірінші сауалнама тікелей ҮЕҰ өкілдері үшін (себебі олар азаматтық ұйымдардың 
«ішкі өміріне» қатысты) әзірленді. Сондай-ақ, бұл сауалнаманы кәсіподақтар мен саяси 
партиялардың өкілдеріне толтыру ұсынылды (бірақ ұйымдардың екі түрі де, әсіресе 
саяси партиялар, ҮЕҰ-дан бірқатар параметрлер бойынша ерекшеленеді, ерекше 
ұйымдастырушылық форма ретінде ҮЕҰ-ның ерекшеліктері туралы нақты түсіну үшін, 
оларды салыстырудың мәні бар).

Екінші сауалнама көбінесе жалпы сұрақтарға байланысты және сарапшыларға 
толтыру үшін ұсынылған.

4. Зерттеу кезеңдері

Бұл баяндама кезең-кезеңмен жүзеге асырылған, әлеуметтік зерттеу нәтижелерін 
талдау болып табылады. Төменде келтірілген тізім жүргізілген зерттеу кезеңдерінің 
әрқайсысын қысқаша сипаттайды.

I. Әлеуметтанулық зерттеуді дайындау
• Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасын әзірлеу:
• Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, нысаны мен пәнін анықтау
• Негізгі түсініктерді операционализациялау;
• Эмпирикалық ақпаратты жинау үшін құралдарды (сауалнаманы) әзірлеу;
• Іріктеуді есептеу.
II. Эмпирикалық материалды жинақтау
• Сауалнаманы ұйымдастыру:
(интервьюерлерге нұсқау беру, маршруттарды анықтау) 
• Сауалнама жүргізу:
(респонденттерді іздеу, интервью жүргізу).
III. Әлеуметтанулық мәліметтерді өңдеу
• Алынған ақпаратты өңдеу:
(бағдарламадағы макетті дайындау; сауалнамадағы ашық және жартылай жабық 

сұрақтарды кодтау)
• Бақылау алаңын жүргізу;
• SPSS бағдарламасына сауалнама деректерін енгізу; 
• Мәліметтер базасын «тазалау».
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IV. Алынған деректерді талдау және түсіндіру
• Бастапқы талдау жүргізу:
(бір өлшемді, екі өлшемді және үш өлшемді кестелерді шығару, диаграммаларды, 

кестелерді құру)
• Деректерді қайталама талдау:
(статистикалық тәуелділіктерді анықтау)
• Қорытынды есепті дайындау.

5. Іріктеу әдіснамасы

Жоғарыда айтылғандай, зерттеуде аралас әдістер қолданылады: халыққа жаппай 
сауалнама жүргізу, ҮЕҰ өкілдері арасында сауалнама жүргізу және сараптамалық 
сауалнама.

5.1 Халыққа жаппай сауалнама жүргізу

Халыққа жаппай сұрау жүргізу үшін зерттеуде квоталық таңдау қолданылады. 
Іріктеу репрезентативті болып табылады және келесі параметрлерге негізделіп 
құрылады (тұрғылықты жері, жынысы, жасы, этникалық тиістілігі). Нақ осы 
параметрлер бойынша іріктеме бас жиынтықтың тиісті пропорцияларына немесе 18 
жастан асқан Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындарының (Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің деректеріне сәйкес – «Қазақстанның 
демографиялық жылнамасы») сәйкес пропорцияларына жақындатылған. Әлеуметтік 
зерттеу жүргізу аумағы - Нұр-Сұлтан қаласы.

5.2 Сараптамалық сауалнама (ҮЕҰ өкілдері, мемлекеттік органдардың өкілдері, 
партиялардың өкілдері, кәсіптік одақтар және халықаралық сарапшылар)

Бұл жағдайда мамандандырылған квоталанған іріктеме пайдаланылмады. Оның 
орнына қол жетімді ұйымдар сұралды. Осылайша, сауалнамаға қатысуға шақыруды 
әртүрлі ұйымдастыру нысандарының (ҮЕҰ, кәсіподақтар және саяси партиялар) өкілдері 
алды. Мұнда белгілі бір қиындықтар пайда болды. Мәселен, алты саяси партияның тек 
екі өкілі ғана байланысқа шықты. Төрт партияның өкілдері сауалнама толтырудан бас 
тартты, содан кейін сауалнамаға ұйымдастырушылардың ресми хатпен жауап беруі 
туралы өтінішінен бас тартты. Кәсіподақтар өкілдері жағдайында да осыған ұқсас 
жағдай орын алды. Елордада жұмыс істеп тұрған жиырма екі кәсіподақ ұйымының 
төртеуі ғана сауалнамаға қатысты, қалғандары жауап беруден бас тартты.

6. Операционализация

1-кесте. Түсініктерді операционализациялау.

Көрсеткіштер/индикаторлар Сауалнама сұрақтары

Азаматтық қатысу
Бұл көрсеткіш халыққа жаппай 
сауалнама жүргізу нәтижелері 
негізінде құрылады және 
келесі индикаторларды 
қамтиды:

Қазір мен түрлі қоғамдық ұйымдарды атаймын. Айтыңызшы, сіз 
олардың қатарында тұрасыз ба, егер тұрсаңыз, олардың жұмысына 
қаншалықты белсенді қатысасыз?
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1. Қатысу ауқымы:
1.1. ҮЕҰ-ға мүшелігі.
1.2. еріктілік белсенділік
1.3. бенефициарлар, ҮЕҰ 
қызметін алушылар
2. Қатысудың түрлілігі
2.1. Белсенділік бағыттарының 
түрлілігі
2.2. Қатысу түрлерінің 
әртүрлілігі (мүше, ерікті, 
бенефициар)

3. Қатысу қарқындылығы
Тұрақты негізде еріктілік 
қызметпен айналысатын 
белсенді мүшелер мен 
тұлғалар саны есептеледі.

№ Ұйымның түрі Белсенді 
қатыса-

мын

Қатарында тұра-
мын, бірақ белсен-

ді қатыспаймын

тұрмай-
мын

1 Шіркеу немесе діни 
ұйымдар

2 1 0

2 Спорттық немесе бос 
уақытты ұйымдастыруға 
байланысты

2 1 0

3 Өнер, музыка, білім 
берумен байланысты 
ұйымдар

2 1 0

4 Кәсіподақтар 2 1 0

5 Саяси партиялар 2 1 0

6 Экологиялық ұйымдар 2 1 0

7 Кәсіби бірлестіктер 2 1 0

8 Гуманитарлық немесе 
қайырымдылық  
ұйымдары

2 1 0

9 Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғауды 
ұйымдастыру

2 1 0

10 Өзіне-өзі көмек көрсету 
және өзара көмек 
көрсету топтары

2 1 0

11 Басқа ұйымдар 2 1 0

Сіз бұрын соңды еріктілік қызметпен айналысқансыз ба?
1. Ия             2. Жоқ
(99) Жауап беруге қиналамын

Егер иә болса, Сіз еріктілік қызметпен қаншалықты жиі 
айналыстыңыз?
1.  Өмірде тек 1 рет                                  4. Жылына бірнеше рет
2. Маусымдық/қажеттілігіне қарай     5. Әрбір ай
3. Жыл сайын                                           6. Апта сайын немесе жиі
(99) жауап беруге қиналамын

Сіз еріктілік қызметпен қай салада айналыстыңыз, көрсетіңіз? 
(жауаптың бірнеше нұсқасы болуы мүмкін)
1. Медицина
2. Білім беру
3. Әлеуметтік сала
4. Сервис
5. Спорт
6. Мәдени-бұқаралық іс-шаралар
7. Қайырымдылық
8. Әкімшілік ету
9. Басқа _____________________(дәл не екенін көрсетіңіз)
(99) жауап беруге қиналамын

Сізге ҮЕҰ қызметтерін пайдалануға тура келді ме?
1. Иә, тура келді
2. Жоқ, тура келмеді
3. Жоқ, бірақ ҮЕҰ жұмысына қатыстым (қатысамын)
(99) Жауап беруге қиналамын
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ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

Егер ИӘ болса, Сіз алған көмекке қаншалықты қанағаттандыңыз?
1. Толық қанағаттандым
2. Қанағаттанарлық
3. Қанағаттанарлық емес
4. Толық қанағаттанбадым
(99) жауап беруге қиналамын

Сізге соңғы жыл ішінде тізімдегілердің ішінен не істеуге тура келді? 
(Қанша нұсқаны керек десеңіз, сонша нұсқаны белгілеңіз)
1. Қаланы (ауылдарды) абаттандыру бойынша сенбіліктерге, іс-
шараларға қатысу
2. Қарттар үйіне, балалар үйіне және т.б. көмек көрсетуге еріктілер 
ретінде қатысу.
3. Қан тапсыру (донорлық)
4. Қаржы қаражатын жинау бойынша ұйымдастырушы болу
5. Емдеуге мұқтаждарға және халықтың басқа да әлеуметтік осал 
топтарына көмек көрсетуге ақша қаражатын аудару
6. Өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға көмек көрсету 
акцияларына қатысу
7. Түрлі идеяларды қолдау үшін бір жолғы акцияларға қатысу 
(challenge-акциялар, әлеуметтік акциялар, патриоттық акциялар)
8. Мемлекеттік органдар басшыларының ашық тыңдауларына 
қатысу
9. Мемлекеттік органдарға жазбаша жүгіну
10. Наразылық акцияларына, митингтерге қатысу
11. Тізілгеннен ештеңе жоқ
(99) Жауап беруге қиналамын

Ұйымдардың ресурстары
Бұл көрсеткіш сараптамалық 
сауалнама нәтижелері 
негізінде құрылады және 
келесі индикаторларды 
қамтиды:

1. Қаржылық тұрақтылық
2. Штат
3. Инфрақұрылым
4. Менеджмент (оңтайландыру 
және кәсіпқойлық)

Сіздің ҮЕҰ өткен жылы қанша жобаны / бағдарламаны жүзеге 
асырғанын көрсетіңіз
1. ешбір
2. 1-ден 3-ке дейін
3. 3-тен 5-ке дейін
4. 5-тен 10-ға дейін
5. 10-нан астам жоба
6. жауап беруге қиналамын

Сіздің ҮЕҰ-ның жалпы жылдық бюджетін көрсетіңіз
1. 1 000 000 тг. аз
2. 1 млн. тг - 4 млн. тг.
3. 4 млн.тг - 8 млн. тг.
4. 8 млн.тг – 12 млн. тг.
5. 12 млн. тг. – 16 млн. тг.
6. 16 млн. тг. – 30 млн.тг.
7. 30 млн.тг. жоғары

Соңғы 3 жыл ішінде сіздің ҮЕҰ қаражат алған негізгі 
көздерді көрсетіңіз:
1. Мүшелік жарналар
2. Жеке қайырымдылық
3. Демеушілік көмек
4. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
5. Тендерлер (Мемлекеттік сатып алу)
6. Жеке салымдар (құрылтайшылар, басшылар, ҮЕҰ мүшелері)
7. Мемлекеттік гранттар
8. ҮЕҰ коммерциялық қызметі / ақылы қызметтер
9. Халықаралық гранттар
10. Депозиттер
11. Басқа ______________ (дәл не екенін көрсетіңіз)
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ЕСЕБІ
ТУРАЛЫ

АЗАМАТТЫҚ 
ҚАТЫСУ

ҰЙЫМДАРДЫҢ 
РЕСУРСТАРЫ

Сіздің ҮЕҰ-да тұрақты қызметкерлердің саны қандай (еңбек шарты, 
жалақы, аударымдар бар)?
1. 5 адамға дейін
2. 5-тен 10-ға дейін
3. 10-нан жоғары

Сіздің ҮЕҰ-да орынжайы, кеңсесі бар ма?
1. Иә, өзінікі
2. Иә, жалға алынған
3. Жоқ

Сіздің ҮЕҰ-да автокөлігі бар ма?
1. Иә, өзінікі
2. Иә, жалға алынған
3. Жоқ

17. Сізде төменде аталғандардың ішінен қандай қиындықтар бар?

Ия Жоқ 

1. Ұйымдастыру техникасы

2. Жиһаз

3. Бағдарламалық қамтамасыз ету

4. Арнайы жабдықтар

5. Жеке сайты

Сіздің ҮЕҰ-да ЭСҚ бар ма?
1. Ия 
2. Жоқ
Сіздің ұйымда келесілер жүргізіледі ме…(әр жол бойынша жауап 
беріңіз)

Ия Жоқ 

1. Бухгалтерлік есеп

2. Салықтық негізділік

3. Статистикалық есептілік

4. Іс қағаздар (бұйрықтар, шарттар, кіріс/шығыс 
құжаттар және т.б.)

5. Кадрлық есеп

Сіздің ұйымда персонал үшін лауазымдық нұсқаулықтар бар ма?
1. Иә
2. Жоқ

Сіздің ҮЕҰ-да жұмыстың, қызметтің стратегиялық жоспары бар ма?
1. Иә
2. Жоқ
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ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

Құндылықтар
Бұл көрсеткіш сараптамалық 
сауалнама нәтижелері 
негізінде құрылады. Ол келесі 
индикаторларды қамтиды:

Шешім қабылдау кезіндегі 
демократиялылық

Транспаренттілік

Азаматтық қоғам 
құндылықтарын қабылдау

ҮЕМ өкілдеріне жүргізілген сауалнамадан

Сіздің ҮЕҰ-да шешім қалай қабылданады?
1. Бірінші басшы (директор, президент)
2. Басқарушы кеңес
3. Штат, қызметкерлер
4. ҮЕҰ мүшелері
5. Басқа _________________________________ (дәл не екенін 
көрсетіңіз)

Сіздің ҮЕҰ-да бірінші басшы (директор, президент) сайланады ма?
1. Иә
2. Жоқ

Сіздің ҮЕҰ-да басқарушы беңес бар ма
1. Иә, сайланатын кеңес бар
2. Иә, тағайындалған кеңес бар
3. Жоқ, мұндай кеңес жоқ

Сіздің ҮЕҰ-дағы атқарылған жұмыс туралы жылдық есептер 
жарияланады немесе ашық түрде ұсынылады ма?
1. Иә
2. Жоқ

Сараптамалық сауалнама

Сіздің пікіріңізше, азаматтық секторда зорлық-зомбылық 
жағдайлары каншалықты жиі орын алады (мысалы, ҮЕҰ 
қызметкерлері, еріктілер немесе бенефициарлар өздерінің 
мүдделерін білдіре отырып, өздерін агрессивті түрде ұстайды))
1. Тұрақты
2. Кейде
3. Сирек
4. Ешқашан
(99) жауап беруге қиналамын

Сіздің ойыңызша, азаматтық сектордағы сыбайлас жемқорлық 
қаншалықты көп таралған (бес баллдық шкала бойынша бағалаңыз, 
онда 5 ең жоғары, 1 ең төменгі)
1_ _ 2 _ _ 3 _ _ 4 _ _ 5
(99) жауап беруге қиналамын

Сіздің ойыңызша, азаматтық секторда толерантты емес мінез-
құлық жағдайлары (мысалы, толерантты емес іс-әрекеттер, ҮЕҰ 
қызметкерлері, еріктілер немесе бенефициарлар тарапынан сөз 
сөйлеу) орын алады
1. Тұрақты
2. Кейде
3. Сирек

4. Ешқашан
(99) жауап беруге қиналамын

Сіздің ойыңызша, азаматтық сектордағы кемсітушілік жағдайлары 
қаншалықты көп таралған (бес баллдық шкала бойынша бағалаңыз, 
онда 5 ең жоғары, 1 ең төменгі)
1_ _ 2 _ _ 3 _ _ 4 _ _ 5
(99) жауап беруге қиналамын
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ЕСЕБІ
ТУРАЛЫ

АЗАМАТТЫҚ 
ҚАТЫСУ

ҰЙЫМДАРДЫҢ 
РЕСУРСТАРЫ

Әсерді қабылдау
Бұл көрсеткіш аралас және 
сараптамалық сауалнама 
және халыққа сауалнама 
жүргізуге негізделіп құрылған. 
Халыққа сауалнама жүргізу 
негізінде бұл көрсеткіш келесі 
индикаторларды қамтиды:

Әлеуметтік мәселелерді шешу
Саясатқа әсер ету
ҮЕҰ қызметінің тиімділігі

Халыққа сауал жүргізу 
негізінде азаматтық ұйымға 
сенім деңгейі өлшенеді:
Сенім деңгейі

Сараптамалық сауалнама

Ең маңызды әлеуметтік проблемаларды шешуге азаматтық 
қоғамның әсер ету деңгейін бағалаңыз (мұнда 5 ең жоғары деңгей, 
ал 1 ең төменгі деңгей)
1_ _ 2 _ _ 3 _ _ 4 _ _ 5
(99) жауап беруге қиналамын

Азаматтық қоғамның қоғамдық саясатқа және оның нәтижелеріне 
әсер ету деңгейін бағалаңыз? (мұнда 5 ең жоғары деңгей, ал 1-ең 
төменгі)
1_ _ 2 _ _ 3 _ _ 4 _ _ 5
(99) жауап беруге қиналамын

Қызмет бағыттарының бөлігіндегі ҮЕҰ секторының тиімділігін 
бағалаңыз?

ти
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м
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ға
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ти
ім

сі
з

З/О

Әлеуметтік мәселелерді шешу 4 3 2 1 99

Адам құқығын қорғау 4 3 2 1

Қайырымдылық іс-шараларын 
ұйымдастыру

4 3 2 1

Қоғамдық өзін-өзі реттеу функцияларын 
орындау

4 3 2 1

Азаматтардың мүдделерін білдіру 4 3 2 1

Елдің экономикалық дамуына қосқан үлесі 4 3 2 1

Қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға қосқан 
үлесі

4 3 2 1
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ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

 Халыққа сауалнама жүргізу

№ Ұйымның түрі

се
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ін
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м
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м

ін

З/О

1 Шіркеу немесе діни ұйымдар 4 3 2 1 99

2 Кәсіподақтар 4 3 2 1 99

3 Саяси партия 4 3 2 1 99

4 Экологиялық ұйым 4 3 2 1 99

5 Кәсіби бірлестіктер 4 3 2 1 99

6 Гуманитарлық немесе 
қайырымдылық ұйымдары

4 3 2 1 99

7 Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау ұйымдары

4 3 2 1 99

Өзіне-өзі көмек көрсету және өзара 
көмек көрсету топтары
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ЕСЕБІ
ТУРАЛЫ

АЗАМАТТЫҚ 
ҚАТЫСУ

ҰЙЫМДАРДЫҢ 
РЕСУРСТАРЫ

Талдамалы есебі

АЗАМАТТЫҚ ҚАТЫСУ

Осы есеп шеңберінде қарастырылатын бірінші бағыт азаматтық қатысу ауқымын 
бағалаумен байланысты. Осы мақсаттар үшін зерттеуде халықтың азаматтық 
ұйымдардың қызметіне тартылу дәрежесін бағалайтын  сұрақтар тобы болды. 
Бірнеше аспектілер бойынша бағалау жүргізілді. Ең алдымен, азаматтық ұйымдарға 
формалды тартылуына немесе мүшелігіне назар аударамыз. Жауаптардан көрініп 
тұрғандай, қазақстандықтар көбінесе саяси партиялардың (20,7%), гуманитарлық 
және қайырымдылық ұйымдарының (19,6%) және спорттық немесе бос уақытты 
ұйымдастыруға байланысты (19,4%) ұйымдардың белсенді мүшелері болып табылады. 
Ең көп таралған жауаптардың топ-3 осыны көрсетеді.

80,4

79,3

10,9

10,9

8,7

9,8

70,7 19,6 9,8

77,2

75

76,1 16,3 7,6

67,7 19,4 12,9

13 12

12 10,9

82,6 13 4,3

60,9 20,7 18,5

1-диаграмма. Қызмет 
бағыттары бөлінісінде 
азаматтық ұйымдарға 

тартылу деңгейі, %.

Бұл ретте, егер 1-диаграммаға қайта оралып, ассоциацияның белсенді мүшелерін 
өлшеп қана қоймайтын болсақ, көрніс сәл өзгереді. Мәселен, ең танымал жауап – саяси 
партия (39,2% - бұл нұсқа бірінші орында қалады). Екінші орында спорт ұйымдары 
немесе бос уақытты ұйымдастыруға байланысты ұйымдар (32,3%), үшінші орында 
гуманитарлық немесе қайырымдылық ұйымдары (29,4%) тұр. Төртінші және бесінші 
орында кәсіподақтар (25%) және өнер, музыка және білімге байланысты ұйымдар 
(23,9%) тұр.
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ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
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17,3

17,4

19,6

20,7

22,9

23,9

25

29,4

32,3

39,22-диаграмма.  
Қызмет бағыттары 

бойынша «Белсенді 
қатысамын» және 

«Тұрамын, бірақ 
белсенді қатыспаймын» 
жауаптарының жиынтық 

үлесі, %.

Алайда, деректердің сипаттамасы ғана 
емес, сонымен қатар мазмұнды сұрақтары да 
қызығушылық тудырады. Атап айтқанда, әртүрлі 
азаматтық ұйымдарда тұратын, бұл адамдар 
кімдер? Ең алдымен, ұйымға байланыстылық, 
қатыстырушылық  немесе әлеуметтік ұйымның бір 
түріне мүшелік басқа ұйымға мүше болу мүмкіндігін 
арттыратыны туралы гипотезаны тексереміз. 
Бұл болжамды тексеру үшін, біз корреляциялық 
коэффициенттерін есептедік. Деректер барлық 
айнымалылардың байланыстылығын көрсетеді. 
Бұл дегеніміз, жауап нұсқаларының бірін таңдау 
басқа жауап нұсқаларын таңдау мүмкіндігін 
арттырады. Басқаша айтқанда, егер адам саяси 
партияның мүшесі болып табылса, онда ол 
кәсіподақтың немесе гуманитарлық немесе 
қайырымдылық ұйымның және т. б. мүшесі болып 
табылу мүмкіндігі жоғары.

Егер әлеуметтік-демографиялық айны малыларды қарайтын болсақ, онда 
ұйымдардың кейбір түрлерімен байланыс орын алады. Осылайша, респонденттің жасы 
шіркеу немесе діни ұйымдарға тартылу (-0,227*), спорттық немесе ұйымның бос уақытын 
өткізуге байланысты (-0,246*) тартылуымен, саяси партияларға тартылуымен (-0,305*) теріс 
сипатталады. Басқаша айтқанда, жастар аталған ұйымдарда жиі тұрады және қатысады.

3-диаграмма. Еріктілік 
белсенділікке қатысу, %.
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Ұйымдарда мүшеліктен басқа, азаматтық белсенділіктің басқа аспектісі ерекше 
қызығушылық тудырады, ең маңыздысы шығар, атап айтқанда, еріктілік қызметке 
тартылу. Осылайша, зерттеу шеңберінде респонденттерге еріктілік қызметке қатысу 
туралы сұрақ қойылды. Нәтижелері 3-диаграммада ұсынылған. Бөлуден көрініп 
тұрғандай, 40% - дан сәл артығы еріктілік қызметіне қатысады. Демек, респонденттердің 
басым бөлігі (жиынтық пайыз 58,7% - ға тең) теріс жауап берген.

Ең басым жауап «маусымдық/қажеттілігіне қарай» – 21,4%. Жауап нұсқаларының 
ең танымалдығы бойынша екінші орында «жылына бірнеше рет» және «өмірде тек 
1 рет» (14,3%-дан) болып табылады. Респонденттердің тағы 10,7%-ы «жыл сайын» 
еріктілік белсенділікке қатысатынын атап өтті. Егер қатысу қарқындылығын өсу немесе 
кему бойынша орналастырса, онда медианалық мән «жылына бірнеше рет» деген 
жауап нұсқасында болады.

4-диаграмма. Еріктілік белсенділік деңгейі, %.

21,4

14,3

14,3

10,7

8,9

3,6

26,8

Әр түрлі әлеуметтік-демографиялық сипаттамалармен байланыс нені көрсетеді? 
Еріктілік қызметке қатысатын тұлғаның әлеуметтік портреті қандай? Еріктілік 
белсенділікке қатысу ең алдымен ең жас респонденттерді (0,244*) тартады. Сондай-ақ, 
жас респонденттер еріктілік белсенділіктің жоғары деңгейімен сипатталады (-0,373). 
Корреляция коэффициенті не туралы айтатынын жақсы түсіну үшін 5-диаграммаға 
назар аударамыз.



15

ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

Талдамалы есебі

5-диаграмма. Жас топтары бойынша еріктілік белсенділік..

1,00

Егер ия болса, Сіз еріктілік қызметпен қаншалықты жиі айналыстыңыз?
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1 – өмірде тек бір рет; 2 – маусымдық/қажеттілігіне қарай; 3 – жыл сайын; 4 – жылына 
бірнеше рет; 5 – жыл сайын; 6 – апта сайын немесе жиі.

Егер жоғары білімі барлардың (әдетте күтілетіндей) еріктілік белсенділікке қатысу 
жиілігінің корреляциясына қарайтын болсақ, онда ол жоқ. Керісінше, кері байланыс 
бар, жоғары білімі жоқ топтар еріктілер белсенділікке жиі тартылған.

Азаматтық ұйымдарға мүшелікті және/немесе еріктілік белсенділік деңгейін 
тіркеу ғана емес, сондай-ақ астана тұрғындары азаматтық белсенділіктің қандай 
формаларына жиі қатысатынын анықтау маңызды. Жауаптарды бөлу 6-диаграммада 
берілген. Қызметтің ең танымал бағыты қайырымдылық (43,1%) болып табылады. 
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері де осыған ұқсас (43,1%). Бұл белсенділіктің ең 
танымал екі саласы. Білім беру танымалдығы бойынша келесі бағыт болып табылады, 
бірақ бұл ретте алдыңғылардан айтарлықтай артта қалып отыр (тек 11,8%).
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6-диаграмма. Тұрғындар қатысқан қызмет түрлері, %.

Қайырымдылық

Әлеуметтік сала

Білім беру

Сервис

Әкімшілік ету

Мәдени-бұқаралық іс-шаралар

Спорт

басқа

Медицина

Жауап беруге қиналамын
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Халық пен ҮЕҰ өзара іс-қимылының тағы бір маңызды аспектісі азаматтық ұйымдар 
ұсынатын қызметтерді тұтынушы рөлінде болып табылады. 7-диаграммада ұсынылған 
нәтижелер көрсеткендей, ҮЕҰ қызметін пайдаланған респонденттердің үлесі аз 
(20,7%). Бұл ретте бұл ел бойынша орташа көрсеткіштен жоғары, ол 16,5% құрайды. 
ҮЕҰ жұмысына қатысқан, бірақ олардың қызметтерінің бенефициары ретінде әрекет 
етпеген адамдардың үлесі 14,1% құрады. Көрсеткішті жоғары деп айту қиын, бірақ ол да 
ел бойынша орташадан жоғары, ол 10,5% - ға тең. Осылайша, елордада көрсеткіштер 
ел бойынша орташа көрсеткіштен сәл жоғары болғанын атап өтуге болады.
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7-диаграмма. Халық арасындағы ҮЕҰ қызметтерінің бенефициарларының үлесі,%.
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ҰЙЫМДАРДЫҢ РЕСУРСТАРЫ

Ұйымдастыру мүмкіндіктері туралы айтқанда, ең алдымен, ұйымдастыру қызметінің 
ауқымын анықтау қажет. Әрине, ұйымдастыру қызметінің ауқымын өлшеудің әртүрлі 
тәсілдері бар. Атап айтқанда, масштабты өлшеудің ең қарапайым түрлерінің бірі – 
іске асырылатын жобалар санын, қызметкерлер штатын (егер бар болса еріктілер) 
өлшеу, қызметті оқшаулау. Осы көрсеткіштерді қарауға көшер алдында, шағын 
әдіснамалық ескертулер жасау қажет. Сауалнаманы әр түрлі ұйымдардың үш тобының 
өкілдері толтырды: ҮЕҰ, кәсіподақтар және саяси партиялар. Әрине, ұйымдардың үш 
тобы өзара ерекшеленеді, әсіресе саяси партиялар мен ұйымдардың басқа екі түрі 
арасындағы айырмашылық айтарлықтай. Пайдаланылған сауалнама бірінші кезекте 
ҮЕҰ-ға бейімделген, бірақ бірқатар мәселелерді, атап айтқанда, ұйымдардың түрлі 
топтарының ресурстары сияқты параметр бойынша бір-бірімен салыстыруға болады. 
Бұл ретте кәсіподақтар мен ҮЕҰ бір топқа біріктіріліп, соңғы индекске енгізілді, ал саяси 
партиялар бойынша деректер тек салыстыру үшін ғана пайдаланылады.

Ең алдымен, іске асырылып жатқан жобалар санына жүгіну керек. Ол үшін 
азаматтық ұйымдардың өкілдерінің зерттеуге көзқарасын қарастыру қажет. Нұр-
Сұлтан қаласында сауалнамаға қатысқан азаматтық ұйымдар саны он жеті адамға тең. 
Үш ұйым немесе 13,6% соңғы жыл ішінде бірде-бір жобаны іске асырмаған. Зерттеуге 
қатысушылардың іске асырылатын жобаларының орташа саны 5-ке тең (медиандық 
көрсеткіш сәл төмен және төртке тең). Салыстыру үшін жалпы ел бойынша орташа 
көрсеткіш 2,67 тең болды. Осылайша, осы көрсеткіш бойынша елордалық ҮЕҰ белсенділік 
деңгейі ел бойынша орташадан айтарлықтай жоғары. Саяси партиялар бойынша 
деректерге жүгінеміз. Зерттеуге екі партия қатысты: астаналық «Ауыл» филиалы және 
«Нұр Отан» партиясының астаналық филиалы. Нәтижелер көрсеткендей, бір филиал 
жылына 1-3, екіншісі оннан астам жобаны орындайды.

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

0
ешбір

13,6

31,8

18,2 18,2 18,2

1-ден 3-ке 
дейін

3-тен 5-ке 
дейін

5-тен 10-ға 
дейін

10-нан 
астам жоба

5

10

15

20

30

35

25



19

ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

Талдамалы есебі

Ұйымның ауқымын өлшеудің тағы бір маңызды тәсілі - олардың қаржылық 
мүмкіндіктерін (бюджет мөлшерін) бағалау. Осы мақсатта ҮЕҰ өкілдеріне жылдық 
бюджет мөлшері туралы сұрақ қойылды. Бұл сұраққа жауаптарды бөлу 9-диаграммада 
келтірілген. Бөлуден көрініп тұрғандай, ең танымал жауап 30 миллионнан астам 
болды, дәл осындай бюджетке ұйымдардың 36,4% иелік етеді. Ең танымал жауаптың 
екінші нұсқасы «бір миллион теңгеден кем» болды. Осылайша, бюджет көлемі 
тұрғысынан айқын поляризация орын алады. Осы екі нұсқаның үлесіне жалпы 
санның 59,1% келеді. Бюджеттің орташа мөлшері 17,7 миллион теңгеге тең (медиалық 
көрсеткіш 10 миллион теңгеге аз және тең). Салыстыру үшін республика бойынша 
азаматтық ұйымның орташа бюджеті 6,56 миллион теңгеге тең (орташа төмен – төрт 
миллион теңгеге дейін). Осылайша, елордалық ҮЕҰ айтарлықтай үлкен бюджеттік 
мүмкіндіктерге ие. Салыстыру үшін саяси партиялар бойынша деректерге жүгінеміз. 
Бір ғана партияның өкілдері ұсынылған сұраққа жауап беріп, бюджетке 30 миллион 
теңгеден астам қаржы бөлді.

9-диаграмма. Үкіметтік емес ұйымдарды бюджет мөлшері бойынша бөлу,%.
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Корреляциялық талдау бюджет пен ұйымдар іске асыратын жобалар саны 
арасындағы байланысты анықтамайды. Күтілетін мүмкін байланысты (ұйым жобаларды 
неғұрлым көп орындаған сайын, оның бюджеттік мүмкіндіктері соғұрлым көп). 
Дегенмен, статистикалық талдау жобалар саны мен бюджет мөлшерлері арасындағы 
байланыстың жоқтығын көрсетеді. 

Бюджет мөлшерлері анықталғаннан кейін, ҮЕҰ бар табыс көздерін қарастыру 
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қажет. Сауалнама шеңберінде респонденттерге соңғы үш жылда олардың ұйымдары 
пайдаланатын табыс көздерін анықтау ұсынылды. Респонденттерге таңдау ретінде 
табыстың он негізгі көзі ұсынылды:

1. Мүшелік жарналар;
2. Жеке қайырымдылық;
3. Демеушілік көмек;
4. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс;
5. Тендерлер (мемлекеттік сатып алу);
6. Жеке салымдар (құрылтайшылар, басшылар, ҮЕҰ мүшелері);
7. Мемлекеттік гранттар;
8. ҮЕҰ коммерциялық қызметі/ақылы қызметтер;
9. Халықаралық гранттар;
10. Депозиттер.
Орта есеппен елордалық ұйымдар 2,5 қаржыландыру көзін пайдаланады. 

10-диаграммадан көрініп тұрғандай, қаржыландырудың ең танымал көздері мыналар 
болып табылады: халықаралық гранттар, жеке салымдар және жеке қайырымдылық 
(барлығы 38,1% - дан). Бұдан әрі демеушілік көмек пен мүшелік жарналар (әрқайсысы 
33,3% - дан) жүреді.ҮЕҰ мен кәсіподақтарға бөлу осылай.

Салыстыру үшін саяси партиялар негізгі ресурс ретінде мүшелік жарналарды 
белгілейді. Бұл ресурс негізгі, сондай-ақ неғұрлым түсінікті және ыңғайлы ресурс 
ретінде қарастырылады.

10-диаграмма. ҮЕҰ-ны қаржыландыру көздерін танымалдығы бойынша бөлу, %.
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Қаржыландыру көздерінің байланысу дәрежесіне назар аударайық. 1-суретте 
ұсынылған математикалық бағанда әр түрлі көздер арасындағы байланыс бір ұйым 
көрсеткен жағдайда тіркеледі. Егер тораптарды орталық метрикасымен өлшесе, онда 
басқалармен әртүрлі комбинацияларда жиі аталатындарды анықтауға болады. Мұнда 
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біз келесі көріністі байқаймыз – орталық метрикасының ең үлкен көрсеткіштері дәрежесі 
бойынша мынадай нұсқаларға ие: халықаралық гранттар, коммерциялық қызмет, 
демеушілік көмек және тендерлер (мемлекеттік сатып алу). Белгіленген қаржыландыру 
көздерінің әрқайсысы басқа сегіз көздермен әртүрлі комбинацияларда көрсетілді. Айта 
кету керек, орталықтандырудың ең жоғары көрсеткіштері деңгейі бойынша жауаптың 
ең танымал нұсқаларын алған жоқ. Ең танымал жауаптар көбінесе басқалармен бірге 
аталады, бірақ бұл олай емес. Мысалы, «жеке салымдар» және «жеке қайырмалдықтар» 
жауап нұсқалары орталықтың ең жоғары метрикасы бар адамдардың арасында жоқ. 
Керісінше, орталықтың ең жоғары метрикасы барлар арасында неғұрлым танымал 
ұйымдардың нұсқалары бар (ең алдымен оларға «тендерлер (мемлекеттік сатып алу)» 
жауабының нұсқасы жатады.

Мұндай жағдайдың себептерінің бірі - қаржыландыру көздерінің ерекшеліктері. 
Дәстүрлі түрде азаматтық ұйымдарды екі түрге бөлуге болады (әрине, белгілі бір 
шартты дәрежемен). Бірінші түрі - үшінші көздерден мақсатты аудиториялармен 
жұмыс істеу үшін қаржыландыру алуға бағытталған «кәсіби» ұйымдар немесе ұйымдар. 
Мысалы, үйсіздерге көмектесу үшін ұйым грантты немесе мемлекеттік тендерді жеңіп 
алады. Мұндай ұйымдар неғұрлым икемді, нысаналы топтармен тым тығыз қатынаста 
болмайды, қаржыландыру көздерін оңай өзгертеді (егер алуан түрлілік бар болса). 
Екінші түрі - классикалық ұйымдар. Ұйымдардың бұл түрі көбінесе төменнен өсіп 
келе жатқан бастамашыл топтар болып табылады, олар мақсатты топтармен тығыз 
байланыста болады.

Айта кету керек, жауаптарды бөлу ел бойынша орташадан айтарлықтай 
ерекшеленеді. Атап айтқанда, желі мүлдем өзгеше болды (математикалық граф – 
1-сурет).

Негізгі қаржыландыру көзі бойынша ұйымдарды бөлу мынадай түрде сипатталады. 
Көбінесе, қаржыландырудың негізгі көзі жеке қайырмалдықтар болып табылады, 
одан әрі халықаралық гранттар мен мүшелік жарналар жүреді. Қаржыландырудың 
негізгі көзі ретінде жеке қайырымдылық - ерекше нәтиже. Кем дегенде, бұл медиа 
кеңістікте қалыптасқан және жергілікті азаматтық ұйымдарды тығыз байланысты және 
тіпті мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа тәуелді ретінде білдіретін қазақстандық ҮЕҰ 
стандартты портреті бар тілікте жүріп жатыр. Мүмкін, жауаптардың бірі зерттелген 
ұйымдар арасында кәсіподақтардың салыстырмалы түрде үлкен көрінісі болып 
табылады.
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Жеке салымдар 
(құрылтайшылар, 

басшылар, ҮЕҰ 
мүшелері)
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1-сурет. Қаржыландыру көздерінің өзара байланыстылығы.

Демеушілік көмек және жеке салымдар табыстың негізгі көзі ретінде сирек 
кездеседі. Яғни, бұл қаржыландыру көздері жиі қосалқы ретінде басқалармен бірге 
пайдаланылады, бірақ негізгі ретінде сирек жүреді.

Ұйымның мөлшерін анықтауға мүмкіндік беретін келесі аспект – қызметкерлер 
штатының мөлшері (12-диаграмма). Жауаптарды бөлу көрсетіп отырғандай, 
ұйымдардың көпшілігінде қызметкерлер саны аз – бес адамға дейін (ұйымның үштен 
екісі немесе 63,7%). Бұл көрсеткіш өте жоғары болғанымен, ол республика бойынша 
орташадан төмен (77,6%). Сондай-ақ, зерттеу елордада ірі ұйымдардан едәуір көп 
екенін көрсетті, бұл 22,7% (ел бойынша орташа көрсеткіш 3,5 есе-6,2% - дан төмен). 
Қызметкерлер штаты бар ұйымдардың үлесі бестен онға дейін 13,6% – ды құрады, ел 
бойынша орташа көрсеткіштен сәл төмен. Осылайша, елордада басқа өңірлермен 
салыстырғанда ірі азаматтық ұйымдар саны анағұрлым жоғары деп айтуға болады. 
Бұл факт күтпеген жағдай болып табылмайды, бұл жерде осы ұйымдарды қолдау 
және дамыту үшін мүмкіндік көп болғандықтан (әртүрлі ресурстардың салыстырмалы 
жақындығы) елордада шын мәнінде ірі ұйымдар оқшауланады деп болжауға әбден 
ақылға қонымды.
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11-диаграмма. Ұйымдарды негізгі қаржыландыру көзі бойынша бөлу, %.
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Осы параметрлер бойынша саяси 
партиялардың нәтижелері полярлық: бір партия 
үлкен штатқа ие (он адамнан астам), ал екіншісінде 
штаты бесеуден кем (әрі олар қоғамдық негізде 
жұмыс істейді).

Ұйым бюджеті мен қызметкерлер саны 
арасындағы байланыстың болуын күтуге болатын 
еді, алайда корреляциялық талдау жобалар саны 
мен бюджет мөлшері арасындағы байланыс 
жағдайында сияқты ешқандай байланысты 
анықтамайды. Сонымен қатар, іске асырылған 
жобалар саны мен штат саны арасындағы 
байланыс анықталды. Осы мақсаттар үшін Пирсон 
корреляциясы есептелген. Коэффициент 0,559*1 
тең, байланыс тікелей пропорционалды, бұл 
айнымалылардың өзара өсуі туралы айтады. 
Мәселен, қызметкерлер штаты көп болған сайын, 
іске асырылып жатқан жобалар саны көбейеді. 
Негізінде, бұл таңқаларлық емес, екі көрсеткіштің бюджетпен мүлдем байланысы жоқ 
деген факті таңқалдырады.

Келесі маңызды сәт - бұл ұйымның инфрақұрылымдық мүмкіндіктерін өлшеу. 
Ең алдымен ұйымдарға кеңсе туралы сұрақ қойылды. 13-диаграммадағы жауаптарды 
бөлуден көрініп тұрғандай, көптеген ұйымдар кеңселік бөлмені алып тастайды (63,6%). 

1 Жағдай саны аз болғандықтан (22 жағдай), Пирсон коэффициентінің стандартты емес (қалыпты) 
түрі емес, ал Байес статистикасының негізіндегі Пирсон коэффициенті есептелді. 

12-диаграмма. Қызметкерлер 
штаты, %.
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Ұйымдардың төрттен бір бөлігінің (27,3%) кеңселік орынжайлары бар. Ұйымдардың 
17,2% - ы өз кеңселік орынжайларына ие. 

Саяси партиялар жағдайында жағдай келесідей. Жоғарыда көрсетілгендей, 
сауалнамаға тек екі партия қатысты. Нәтижелер бір партияның өз кеңсесі (орынжайы)  
бар екенін көрсетеді. Екінші партия кеңсені жалға алады. Жалпы, екі партия бойынша 
салыстыру айқын поляризацияны көрсетеді: бір партия үлкен ресурстарға ие, екінші 
шектеулі. Партия тек екеу болғандықтан, бұл ҮЕҰ-мен қалыпты салыстыру үшін 
жеткіліксіз және олар бойынша деректер иллюстрация ретінде келтіріледі.

Автокөліктің болуы - азаматтық ұйым үшін өлшенетін келесі маңызды 
инфрақұрылымдық сипаттама. 14-диаграммадағы жауаптарды бөлгеннен көрініп 
тұрғандай, азаматтық ұйымдардың жартысының автокөліктері жоқ. Жеке автокөлігі 
бар ұйымдардың жиынтық үлесі шамамен үштен бір бөлігі (31,8%). Ұйымның тағы 
18,2%-ы жалға алынған көлікті пайдаланады. Автокөлікке қатысты жағдай тұрғын 
үймен салыстырғанда басқаша. 
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Саяси партиялардың жағдайы да осыған ұқсас: 50% автокөлікпен қамтамасыз 
етілген. Бір саяси партияның өз автокөлігі бар, екіншісінде жоқ.

ҮЕҰ өкілдеріне азаматтық ұйымдардың қандай инфрақұрылымдық 
мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігінен қиындықтарды анықтау ұсынылды (жиынтық 
нәтижелер 15-диаграммада көрсетілген). Осылайша, бес параметрді анықтау ұсынылды: 
ұйымдастыру техникасы, жиһаз, бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы жабдықтар 
және жеке вебсайт.
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15-диаграмма. Материалдық техникалық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі, %.
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15-диаграммадағы жауаптардың бөлінуінен көрініп тұрғандай, ұйымдар жиһаз 
бен оргтехникаға қатысты үлкен қиындықтарға тап болады. Ең аз қиындықтарды 
бағдарламалық қамтамасыз ету проблемасы тудырады екен (дегенмен, әрине, 
нәтижелердің валидивтілігі үшін ҮЕҰ қызметкерлері күнделікті жұмыста қазіргі 
заманғы ақпараттық технологияларды қаншалықты жиі пайдаланатынын өлшеу 
қажет, мүмкін, олар бұл проблемамен сирек кездеседі, өйткені сирек немесе керісінше 
өте жиі пайдаланылмайды).

Келесі маңызды сәт - бұл материалдық инфрақұрылым емес (мысалы, оргтехника, 
жиһаз және т.б.), ал ұйымдастыру ережелері мен процедураларының жиынтығы. Бұл 
ұйымның күші мен тұрақтылығының маңызды көрсеткіші (ұйымдық инфрақұрылымнан 
да аса маңызды болуы мүмкін).

Біз 16-диаграммадағы бөлуден көріп отырғанымыздай, респонденттер өз 
мүмкіндіктерін жоғары бағалайды. Әрине, тізімде міндетті элементтер бар, мысалы, 
салық есептілігі. Мәселен, ұйымдар міндетті түрде салық есептілігін жүргізеді. 
Азаматтық ұйымдар ең аз дәрежеде кадр есебі, іс жүргізу және қызметкерлерге 
арналған лауазымдық нұсқаулықтар сияқты мүмкіндіктерге ие болады.
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16-диаграмма. Ұйымдастырушылық қызметтің әртүрлі бағыттарының таралуы, %.
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Бұдан басқа, ҮЕҰ өкілдеріне оларды ұйымдастыру үшін стратегиялық жұмыс 
жоспарының болуы туралы сұрақ қойылды. Жауаптарға сәйкес осындай жоспар 
өкілдері зерттеуге қатысқан ұйымдар санының 72,7% - ында бар болып шықты. Демек, 
респонденттердің 27,3% қойылған сұраққа теріс жауап берді. Осы параметр бойынша 
астаналық ұйымдардың көрсеткіштері республика бойынша орташадан жоғары. Саяси 
партиялар жағдайында, 100% стратегиялық жұмыс жоспарының болуын көрсетті. 
Сондай-ақ, ірі партия (үлкен ресурстары бар) жұмысты белсенді жүргізіп, ұйымдастыру 
ережелері мен процедураларының аталған барлық түрлеріне ие. Қарапайым 
ресурстық мүмкіндіктері бар Партия өз қызметіне ұйымдастырушылық бюрократия 
стандарттарын ішінара ғана имплементациялайды.

Жалпы, зерттеу көрсеткендей, қазақстандық ҮЕҰ әртүрлі инфрақұрылымға ие. 
Жауаптарға сәйкес көп қиындықтар материалдық аспектілермен байланысты. Сонымен 
қатар ұйымдастыру процедуралары мен ережелерін қолдану және пайдалану жеткілікті 
жоғары бағаланады.



27

ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

Талдамалы есебі

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Келесі сұрақтар бөлімі «құндылықтар» лейблімен белгіленген,  ұйымдастыру 
мәдениетінің түрлі аспектілеріне арналған. Ең алдымен, ұйымда кімнің шешім 
қабылдайтындығын анықтау маңызды? Белсенді және күшті азаматтық қоғам әдетте 
тұрақты демократиялық жүйенің пайда болуы мен дамуы үшін міндетті жағдай ретінде 
қарастырылады. Осыған байланысты, шешім қабылдау барысында астаналық азаматтық 
ұйымдардың қаншалықты демократиялық екенін көру қызықты. Зерттеу нәтижелері 
(17-диаграмма) ұйымдарды толық көлемде демократиялық деп атауға болмайтынын 
көрсетеді. Ұйымдардың 59% - ы бірінші басшы шешім қабылдады. Бұл анық көпшілігі. 
Әрбір балама жауап нұсқасы 20% жиналмайды. Осылайша, көрсеткіштерді оң деп айту 
қиын (егер кейбір идеалды мәндермен салыстырсақ). Сонымен қатар, бұл көрсеткіштер 
ел бойынша орташа көрсеткіштен жақсы. Мысалы, ҮЕҰ-дың 76,4% - ында шешімді 
бірінші басшы қабылдайды (егер жалпы ел бойынша қарайтын болсақ). Елорда мен ел 
бойынша орташа көрсеткіш арасындағы айырмашылық 17% - дан сәл асады.

Саяси партиялар жағдайында шешімдер қабылдау орталығы бірінші басшы мен 
басқарушы кеңес болады. Бұл ретте (алға қарай жүгіре отырып) бір партияда бірінші 
басшы сайланады, ал екіншісінде жоқ.

17-диаграмма. Шешім қабылдауға жауаптылар, %.
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Басқарудың демократиялығын көрсететін тағы бір маңызды аспект - бұл 
басшыларды сайлау мүмкіндігінің болуы. 18-диаграммада берілген жауаптардың 
бөлінуі ұйымдардың көпшілігінде бірінші басшылар сайланатынын көрсетеді. 
Мәселен, ҮЕҰ-ның 59,1% - да бірінші басшының сайлауы өтеді. Бұл деректер, бірқатар 
алдыңғы сұрақтардағыдай, ел бойынша орташа есеппен қатты өзгешеленеді. Мысалы, 
ел бойынша орташа көрсеткіш айтарлықтай төмен, ұйымдардың айқын аз бөлігі (37,1%) 
бірінші басшының сайлауын өткізеді.
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Ұйым ішіндегі демократиялық элементтерден басқа, ең алдымен есеп беруде 
көрсетілген «сыртқы» деп аталатын демократияның даму деңгейін де қарастыру 
маңызды. Есеп берушілік аспектілерінің бірі ұйым ашық қолжетімділікпен ұсынатын 
атқарылған жұмыс туралы жылдық есепті жариялау болып табылады (19-диаграмма). 
Дәл осы сұрақ азаматтық ұйымдардың өкілдеріне қойылды. Жауаптар көрсетіп 
отырғандай, елордалық ұйымдардың басым бөлігі (54,5%) атқарылған жұмыс туралы 
ашық қолжетімділікте есеп береді. Бұл деректер ел бойынша орташадан ерекшеленеді, 
себебі орташа статистикалық қазақстандық ұйым есепті жарияламайды (тек 36,7% - ы 
ғана).

Саяси партиялар жағдайында жағдай келесідей. Бір партия есептерді ашық түрде 
жариялайтынын атап өтеді, ал екіншісі ашық түрде жарияламайтындығын көрсетті 
(бұл үшін жеткілікті ресурстар жоқ болуы мүмкін).
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19-диаграмма. Жыл сайынғы есептің ашық 
қолжетімділікте жариялануы немесе ұсынылуы, %.

Сонымен, ұйымдастыру мәдениетінің тағы бір маңызды аспектісі – басқарушы 
кеңестің болуы (және жұмыс істеуі) (20-диаграмма). Кеңес жұмыс істейтін елордалық 
ұйымдардың жиынтық үлесі 68,2%-ды құрайды. Салыстыру үшін ел бойынша жиынтық 
үлес 36,2%-ды құрайды, іс жүзінде екі есе аз. Астанаға қайта оралатын болсақ, 
басқарушы кеңес жұмыс істейтін ұйымдарда ол  тағайындалатын емес (18,2%), көбінесе 
жиі сайланатындығын (50%) көрсетеді.

Екі партияның де сайланатын басқарушы кеңесі бар. Бұл жерде тек цифрлардағы 
айырмашылықтар ғана емес (екі партия бұл қалыпты салыстырмалы талдау 
үшін көрсеткіш емес), алдыңғы сұрақтар жағдайында, сондай-ақ ұйымдардың 
ерекшеліктерінде айырмашылық бар. Сайлауға қатысатын ірі саяси ұйымның 
сайланатын басқарушы Кеңесі (ең болмаса номиналды) жақсы болуы тиіс. Бұл өз 
кезегінде, көлемі бойынша шағын азаматтық қоғамдар үшін бұл міндетті емес сияқты 
болып көрінеді.



29

ӘСЕРДІ 
ҚАБЫЛДАУ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ 
ДАМЫТУ ИНДЕКСІҚҰНДЫЛЫҚТАР

Талдамалы есебі

20-диаграмма. ҮЕҰ-да басқарушы кеңестің болуы, %.
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Азаматтық сектордың ұйымдастырушылық 
мәдениетін неғұрлым толық ашуға мүмкіндік беретін 
келесі сұрақтар тобы сараптамалық сауалнама арқылы 
алынды. ҮЕҰ өкілдерінен сауалнама алғанға қарағанда, 
сараптамалық сауалдама азаматтық қоғамның жалпы 
сипаттамалары мен ерекшеліктерін өлшеуге мүмкіндік 
береді, бұл азаматтық қоғамда басым құндылықтар 
мен ұйымдастыру мәдениетінің ерекшеліктері туралы 
жалпы көріністі алуға мүмкіндік береді.

Ең алдымен сарапшыларға азаматтық сектордағы 
агрессия мен зорлық-зомбылық оқиғаларымен бетпе-
бет келгенін анықтау ұсынылды. 21-диаграммада 
берілген жауаптарды бөлу сарапшылардың көпшілігі 
осындай жағдайларға сирек ұшырағанын көрсетеді. 
«Сирек» деген жауап нұсқасының үлесі 87,5%-ға тең. 
Осындай құбылыстарға тап болатынын атап өткендердің 
жиынтық үлесі - 12,5%. Жалпы алғанда, зорлық-
зомбылық және агрессия жағдайлары сараптамалық 
сауалнама нәтижелеріне сәйкес азаматтық сектордағы 
жиі кездеспейтін құбылыс болып шықты.

Агрессиядан басқа, тағы бір мәселе толеранттық 
емес мінез-құлықтың көрінуімен байланысты. Алдыңғы 
жағдайдағыдай сарапшыларға азаматтық сектордағы осындай мінез-құлықтың 
түрлерімен бетпе-бет келгенін атап өту ұсынылды. Бұл мінез-құлықтың тым кең 
таралғандығын екенін атап өтуге болады. Сарапшылардың ешқайсысы толеранттық 
емес мінез-құлыққа жиі бетпе-бет келгенін атап өтпеген. Сұралғандардың 50%-ының 
көрсеткен ең танымал жауап нұсқасы «кейде» болған. «Сирек» деген жауаптың нұсқасы 
сарапшылардың 37,5% таңдалды. Ақырында, сарапшылардың 12,5%-ы жауап беруге 
қиналды.
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Ақырында, сарапшылар сондай-ақ 
азаматтық сектордағы сыбайлас жемқорлық 
фактілерінің таралуын және кемсітушіліктің 
түрлі нысандарының байқалуын бағалады. 
Таралу бағасы бес баллдық шкала негізінде 
құрылды, ондағы бір бұл құбылыстың ең сирек 
кездесетінін көрсетеді, ал бестіктің кең таралуын 
көрсетеді. Сараптамалық бағалаудың орташа 
мәндері көрсетіп отырғандай, белгіленген 
жағымсыз феномендер азаматтық секторда өте 
кең таралмаған (алайда көрсеткіштер өте төмен 
деп те айтуға болмайды). Сыбайлас жемқорлық 
сияқты феноменнің таралуының орташа бағасы 
2,75-ке тең. Кемсітушілікке келсек, көрсеткіштер 
сәл жақсырақ – 2,25.
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ӘСЕРДІ ҚАБЫЛДАУ

Сұрақтардың соңғы тобы азаматтық қоғам әлеуметтік маңызды проблемаларды 
шешу үшін, сондай-ақ қоғамдық саясат пен оның нәтижелерін іске асыру үшін 
жүзеге асыра алатын ықпалын немесе әсерін бағалаумен байланысты. Ең алдымен 
сарапшыларға олардың пікірінше азаматтық қоғам қоғамдық саясатқа және оның 
нәтижелеріне қаншалықты әсер ете алатынын анықтау, сондай-ақ азаматтық қоғамның 
әлеуметтік маңызы бар проблемаларды шешуге қаншалықты әсер ете алатынын 
және көмектесетінін анықтау ұсынылды. Сарапшыларға бес баллдық шкала бойынша 
бағалау ұсынылды, онда бес максималды әсер, ал бір минималды әсер.

Сарапшылар азаматтық ұйым тарапынан ықпал ету мүмкіндігін мұқият бағалайды. 
Мәселен, азаматтық ұйымдардың әлеуметтік маңызы бар проблемаларды шешуге 
ықпал ету мүмкіндігін орташа бағалау 3,38 құрады (шкаланың абсолюттік орташа мәні 
үшке тең). Егер қоғамдық саясатқа және оның нәтижелеріне әсер ету туралы айтатын 
болсақ, оң бағалардың үлесі одан да төмен. Осылайша, орташа мән 3,13-ке тең. Жалпы, 
сарапшылардың басым бөлігі сұрақтың екі жағдайында да жауаптың «3» нұсқасын 
таңдаған.

Сондай-ақ, сарапшыларға қызметтің келесі бағыттары бойынша азаматтық 
ұйымдардың тиімділігін бағалау ұсынылды (2-кесте). Жауаптар ҮЕҰ сарапшыларының 
пікірінше, қайырымдылық шараларын ұйымдастыру (орташа мәні 3,25), әлеуметтік 
проблемаларды шешу (3,25), адам құқықтарын қорғау (2,75) және қоғамдағы 
тұрақтылықты сақтауға үлес (2,43) сияқты бағыттарда әсіресе тиімді екенін көрсетеді. 
Жауаптың қалған нұсқалары 2,25-тен төмен, бұл төмен тиімділікті көрсететін 
жауаптардың басымдығын білдіреді. 

2-кесте. Әр түрлі бағыттар бойынша азаматтық ұйымдар қызметінің тиімділігін бағалау 
(сараптамалық бағалау, жиіліктер).
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Әлеуметтік мәселелердің шешімі 1 4 3

Адам құқығын қорғау 4 2 2

Қайырымдылық іс-шараларды 
ұйымдастыру 1 4 3

Қоғамдық өзін-өзі реттеу қызметін 
орындау 2 5 1

Азаматтардың мүдделерін білдіру
2 3 1 1 1

Елдің дамуына қосқан экономикалық 
үлесі 3 3 1 1

Қоғамда тұрақтылықты сақтауға қосқан 
үлесі 1 3 2 1 1
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Ақырында, осы зерттеу шеңберінде қызығушылық тудыратын соңғы мәселе 
халық тарапынан түрлі азаматтық ұйымдарға деген сенім деңгейімен байланысты. 
Жауаптарды бөлу 3-кестеде келтірілген. Нәтижелер көрсеткендей, елорда тұрғындары 
түрлі азаматтық ұйымдарға сенім білдірмейді. Барлық топтар бойынша сенім деңгейі 
төмен. Гуманитарлық немесе қайырымдылық ұйымдарында, сондай-ақ өзіне-өзі көмек 
көрсету және өзара көмек көрсету топтарында айтарлықтай оң көрсеткіштер бар. 
Саяси партиялардың, діни ұйымдардың, экологиялық ұйымдар мен кәсіподақтардың 
сенімінің неғұрлым төмен көрсеткіштері. 

3-кесте. Халықтың азаматтық ұйымдардың әр түрлі түрлеріне сену деңгейі,%.
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Шіркеу немесе діни ұйымдар 40,9 23,6 12,9 9,7 12,9

Саяси партия 34,8 26,1 21,7 4,4 13

Кәсіподақтар 38 26,1 16,3 6,5 13,1

Экологиялық ұйымдар 38 20,7 23,9 3,3 14,1

Кәсіби бірлестіктер 35,1 27,5 16,5 6,6 14,3

Гуманитарлық немесе қайырымдылық 
ұйымдар 31,8 15,4 30,8 9,9 12,1

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
ұйымдары 35,9 18,5 26,1 5,4 14,1

Өз-өзіне көмек және өзара көмек көрсету 
топтары 32,6 17,4 27,2 8,7 14,1

Бұл ретте бөлу сенім көрсеткіштері жоғары емес екенін көрсетеді. Бұл 
тұжырымдаманы анық көрсету үшін стандартты индексті есептеуге болады:

довI a b d e
a b c d e

����= + − −
+ + + +
0 5 0 5, , ,

Мұндағы a – толық сенім білдіргендер үлесі, b – ішінара сенім білдіргендер үлесі, 
c – жауап беруге қиналғандардың үлесі, d – ішінара сенім білдірмегендердің үлесі, e – 
толық сенім білдіргендердің үлесі.

Осы индекстің максималды мәні 1, бұл барлық жауаптардың оң екенін көрсетеді. 
Керісінше, -1 теріс жауаптардың 100% - ын көрсетеді.

Бұл жағдайда ұйымдардың барлық түрлері бойынша теріс жауаптар алынды, бұл 
теріс элементтердің оң элементтерден асып түскенін білдіреді. Корреляциялық талдау 
әртүрлі ұйымдардың қатысуы немесе мүшелігі арасындағы байланыстың болуын (1, 
2-диаграмманы қараңыз) және оларға сенім деңгейін көрсетеді. Демек, ұйымдарға 
олардың қатысушысы болып табылатын адамдар жиі сенеді. Қатысушылар мен сенім 
дәрежесі арасында статикалық маңызды корреляция жоқ «өзіне-өзі көмек көрсету және 
өзара көмек топтары» және «тұтынушылардың құқықтарын қорғауды ұйымдастыру» 
екі тобы ерекше болып табылады.
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ДАМЫТУ ИНДЕКСІ

Қорытынды бөлімде азаматтық қоғамның даму индексі ұсынылған, ол жоғарыда 
өлшенген параметрлердің әрқайсысы бойынша орташа бағалауда шығарылады 
(азаматтық қатысу, ұйымдастыру ресурстары, құндылықтар мен ұйымдастыру мәдениеті 
және қоғамдық маңызы бар проблемаларды шешуге әсер ету әлеуеті, сондай-ақ тиімді 
әлеуметтік саясатты әзірлеу мен жүзеге асыруға қолдау көрсету).

Осылайша, индекс төрт параметрлерден тұрады, сондай-ақ олар өз кезегінде 
құрамдас болып табылады. Әрбір параметрді бөлек талдаймыз. «Азаматтық қатысу» 
бірінші параметрі үш құрамдас бөліктен тұрады: азаматтық ұйымдардағы мүшелік 
деңгейі, еріктілік белсенділік деңгейі және бенефициарлардың үлесі. Келесі диаграмма 
(23) үш параметр бойынша көрсеткіштерді көрсетеді.

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

Ерікттілікке тартылу
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Мүшелілік деңгейі

Бенефециарлар үлесі
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Азаматтық ұйымдарға тартылуын (мүшелігін) өлшейтін параметр азаматтық 

ұйымдардың түрлі түрлеріне қатысу туралы сұрақтың орташа көрсеткіші болып 
табылады (орташа мәні – 24,8%).

Екінші көрсеткіш - еріктілікке қатысу туралы сұраққа дұрыс жауап берген 
респонденттердің үлесі өлшенетін халықтың еріктілік қызметке тартылуы. Барлығы 
41,3% оң жауап берді.

Үшінші көрсеткіш ҮЕҰ қызметінің бенефициарларының санын өлшейді және 
тікелей бенефициарлардың (20,7%) және ҮЕҰ қызметінен тікелей пайда алмаған, бірақ 
қызметке қатысқан адамдардың (14,1%) жиынтық көрсеткішін білдіреді.

Осы үш параметр бойынша орташа көрсеткіш 33,6 тең
Екінші параметр ҮЕҰ-ның ұйымдастырушылық ресурстарымен байланысты. Осы 

параметр шеңберінде жобаларының саны орташадан көп жүргізетін ұйымдардың үлесі 
өлшенеді (олар 54,6% - ға жетті). Келесі өлшеу қызметкерлердің штаты мен ұйымның 
бюджеті арасындағы баланспен байланысты. Мұнда бюджет пен штаттың арасындағы 
қатынасты өлшеу маңызды. Қаржылық ресурстардың аз мөлшері ҮЕҰ өз идеяларын 
толық көлемде іске асыруға мүмкіндік бермейтінін және оның қоғамға әсері өте шектеулі 
болуы мүмкін деп болжауға болады. Сондықтан есептеу кезінде ресурстары аз ұйымдар 
алынып тасталды. Атап айтқанда, бір миллионнан астам бюджеті жоқ ұйымдар (бұл 
өте аз бюджеті бар ұйымдар) алынып тасталды. Сондай-ақ бюджетпен төрт миллионға 
дейін және қызметкерлер штатымен бес адамнан астам ұйымдар алынып тасталады 
(бюджет арақатынасы және қызметкерлер саны ұйымның қарапайым мүмкіндіктері 
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туралы айтады). Ақыр соңында бюджет сегіз миллионға дейін және қызметкерлер 
саны он адамнан асатын ұйымдар алынып тасталады. Басқаша айтқанда, бюджеті 
бір қызметкерге жылына бір миллион теңгеден аспайтын барлық ұйымдар алынып 
тасталады. Нәтижесінде ұйымдардың жалпы санының 40,4% - ы шықты. 

Бұдан әрі ұйымның материалдық инфрақұрылымы өлшенеді. Атап айтқанда, 
кеңсесі жоқ ұйымдар алынып тасталады (90,9% қалады – бұл кеңсесі бар немесе 
жалға алатын ұйымдар), автокөлігі жоқ (50% қалады), сондай-ақ материалдық 
(кеңселік) инфрақұрылым бойынша орташа (54,6%) есептеледі, ақырында, ұйымдық 
инфрақұрылым бойынша орташа (83,1%) есептеледі. Аталған параметрлер бойынша 
орташа көрсеткіш 69,7 құрайды.

Үшінші параметр - құндылықтар. Көрсеткіш әр түрлі параметрлер бойынша оң 
жауаптардың орташа мәні болып табылады. Атап айтқанда, басшылықтың ерекшелігіне 
байланысты параметрлер өлшенеді (демократиялылық, дәлірек айтқанда ұйымды 
басқаруға жалпыға бірдей қатысу мүмкіндігі өлшенеді). Осылайша ұйымдардың үлесі 
ескерілді,

1) шешімдер қабылдау үшін жауапкершілік бір тұлғаға жатпайтын;
2) бірінші басшы сайланатын;
3) басқарушы кеңесі бар;
4) жыл сайынғы есепті жариялайтын;
Сондай-ақ, сараптамалық сауалнамадан қазақстандық азаматтық қоғамда 

кемсітушілік, төзімсіздік, сыбайлас жемқорлықтың төмен деңгейін (немесе болмауын) 
көрсететін жауаптар үлесі алынды. Қорытынды орташа мән 55,7 тең.

Соңғы төртінші параметр де сол сияқты өлшенді (сондай-ақ жаппай сауалнамаға 
қатысушылар мен сарапшылардың оң жауаптары бойынша орташа мән). Бұл көрсеткіш 
18 құрады.

24-диаграмма. Қазақстандағы азаматтық қоғамның даму индексі.
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Осылайша, Қазақстанның астанасындағы азаматтық қоғамның дамуымен 
байланысты жағдайды мынадай түрде сипаттауға болады. Неғұрлым қолайлы жағдай 
«Ұйым ресурстары» алаңында қалыптасады – шынында да, астаналық ұйымдар 
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ресурстардың үлкен жиынтығына ие, бұл жеткілікті жоғары көрсеткіштермен (100 
ең жоғары көрсеткішпен 63,7) көрінеді. Осылайша, рейтинг нәтижелері бойынша 
елордалық ұйымдар айтарлықтай күшті материалдық-техникалық базаға және тұрақты 
қаржыландыру көздеріне ие.

Құндылықтар сияқты параметрдің жағдайы (100 ең жоғары көрсеткішінде 55,7) 
сәл нашарлау (бірақ қатты емес). Бұл нәтиже астаналық ұйымдардың демократиялық 
екендігін, ұжымдық және талқылау арқылы шешімдер жиі қабылдайтынын көрсетеді, 
сондай-ақ олар жеткілікті ашық және таза екендігін көрсетеді. Осылайша, ұйымішілік 
динамиканы өлшейтін индекстер параметрлері (бұл материалдық-техникалық база 
немесе құндылық параметрлері болсын) жеткілікті жағымды. Біз азаматтық ұйымдардан 
тыс кезде жағдай айтарлықтай нашар болып отыр.

«Азаматтық қатысу» сияқты бағыт жағдайында – жағдай орташа оң болып отыр. 
Нәтижелер осы параметр бойынша интеграцияланған көрсеткіш 33,6 тең (алдыңғы  
100 сияқты максималды 2). Еріктілік жағдайында ең жақсы жағдай – 41,3 (ең алдымен, 
көрсеткіш қайта бағаланған).

«Әсерді қабылдау» жағдайында да көрсеткіш ең нашар болып отыр. Параметр 
көрсеткіштері – 18. Сарапшылар әлеуметтік проблемаларды шешу, сондай-ақ әлеуметтік 
саясатқа жалпы ықпал ету тұрғысынан ұйымдардың ықпал ету мүмкіндіктерін 
бағалау кезінде төмен көрсеткіштерді көрсетті. Халық өз кезегінде ұйымдардың 
әртүрлі түрлеріне сенім көрсеткіштерінің төмендігін көрсетті. Ішінара сенімнің 
төмен көрсеткіштері алдыңғы параметрмен өлшенген тартылудың төмен деңгейінің 
туындысы болып табылады. Пирсон корреляциясы осы екі параметр арасындағы 
байланысты көрсетеді.

Қорыта келгенде келесі жағдай туындайды: елорданың азаматтық ұйымдары 
едәуір үлкен ресурстық мүмкіндіктерге ие (материалдық ресурстар немесе ұйымдастыру 
мәдениеті туралы әңгіме болып отыр ма), алайда назар қоршаған ортамен өзара 
іс-қимылға аударылғанда, (бұл ретте, кім орта ретінде әрекет етеді (қоғам немесе 
мемлекет) маңызды емес)  өкінішке орай, «артта» қалып отыр.

2 Ең жоғары көрсеткішке тек теориялық тұрғыдан қол жеткізуге болатынын түсіну маңызды, 
өйткені қоғамда еріктілердің, ҮЕҰ мүшелерінің және олардың бенефициарларының 100% болуы мүмкін 
емес. Осылайша, 33,6 көрсеткішін төмен деп қабылдауға болмайды.


