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ҚОЛДАНБАЛЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 

ТИПОЛОГИЯСЫ 

 

Социологиялық білімдердің жіктелуі іргелі және қолданбалы 

әлеуметтану, ең алдымен, өзекті мәселелерді шешудің оңтайлы жолы қандай 

деген сұраққа жауап беруге арналған. Ол һмірдің әртүрлі аспектілері туралы 

ақпарат алу және қоғам туралы білімдерін арттыру ғана емес, сонымен қатар, 

қолданбалы әлеуметтанудың спецификалық қызметі практикалық тәжірибені 

ғылыми қорыту және қамту, әлеуметтік эксперименттерді әдістемелік және 

әдістемелік дайындау, қоғамның, әлеуметтік құрылымның, әлеуметтік 

институттардың, әлеуметтік процестердің жекелеген салаларын әлеуметтік 

дамытудың жобаларын, бағдарламаларын жасау болып табылады. 

Қолданбалы әлеуметтану статистикалық және социологиялық әдістерді 

қолданады. Қолданбалы социологиялық зерттеулердің мақсаты көбінесе 

табиғаты бойынша практикалық, яғни тәжірибелік жұмысты қамтиды. 

Басқаша айтқанда, ол нақты ұсыныстарды әзірлеу, тиімділікті арттыра алатын 

басқару шешімдерін дайындау және қабылдау үшін ақпарат беруге арналған. 

Бір немесе басқа нысандағы ғылыми зерттеулер мыналарды қамтиды: 

тапсырмаларды қою, жинақталған ақпаратты талдау, қойылған міндеттерді 

шешудің шарттары мен әдістері, бастапқы гипотезаларды тұжырымдау, 

мәліметтерді жинауды жоспарлау және ұйымдастыру, алынған мәліметтерді 

талдау және қорытындылау, бастапқы гипотезаларды тексеру, жаңа фактілерді 

қорытындылау, түсініктеме алу және/немесе кейінгі болжам жасау. 

Қолданбалы зерттеулердің нәтижелері практикалық жұмыста, нақты 

мәселені шешуде, кітапхана жұмысында туындайтын қиындықтарды жеңуде 

қолдануға жарамды болуы керек. Мысалы, бұрын болса кітапхана алдымызға 

ұсынылатын қызмет түрлерін кеңейту міндетін қояды, алдымен оның 

сапасына қанағаттану дәрежесін анықтау қажет. Бар қызметтерді және 

келушілерден қандай нақты қызметтер жетіспейтінін біліп қана, алынған 

деректер негізінде сіз жаңа қызметтердің тізімін құрастырып, оларды енгізуді 

бастай аласыз. 

Социологиялық зерттеу типологиясы 

Әлеуметтанулық зерттеуді өзінің ең жалпы түрінде сенімді мәліметтерді 

алу үшін дәйекті әдістемелік, ұйымдастырушылық байланысты процедуралар 

жүйесі ретінде анықталады және оның басты мақсаты зерттелетін құбылыс 
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немесе процесс туралы оларды кейіннен тәжірибеде пайдалану үшін деректер 

жинақтау. 

Әлеуметтік зерттеу бірін-бірі алмастыратын, өзара байланысты төрт 

кезеңді қамтиды: 

1. Зерттеуге дайындық – теориялық кезең: 

1) Мәселенің теориялық негіздемесі; 

2) Ақпаратты жинау әдісі (зерттеу). 

2. Практикалық әлеуметтанулық ақпараттарды жинау (әдістер: сұхбат, 

сауалнама, сараптамалық сауалнама, контент-талдау, сурет салу техникасы 

және т.б.). 

3. Өңдеуге дайындық және компьютерлік өңдеу. 

4. Таңдалған ақпаратты талдау және есепті дайындау. 

Зерттелетін мәселенің тереңдігіне, шешілетін мәселелердің ауқымы мен 

күрделілігіне, мәселенің әдіснамалық өңделуіне байланысты социологиялық 

зерттеулердің типологиясының бірнеше тәсілдері бар. 

Зерттеудің белгілі бір түрлері бар, олардың көмегімен сіз бізді 

қызықтыратын объект немесе мәселе туралы деректерді ала аласыз. 

Қолданбалы зерттеулердің мынадай түрлері бар: 

 барлау – зерттеу пәні аз зерттелген немесе мүлде зерттелмеген болса; 

 сипаттамалық – зерттелетін құбылыс туралы салыстырмалы түрде тұтас 

түсінік беретін эмпирикалық ақпаратты алуды қамтиды; 

 аналитикалық – яғни талдауға, оның табиғатын анықтайтын 

құбылыстың астарында жатқан себептерді табуға бағытталған. 

Сонымен қатар, нүктелік және қайталанатын (мониторинг және панель) 

зерттеулер де бөлектеледі. 

Олардың әрқайсысына толығырақ тоқталайық. 

Зияткерлік зерттеулер - ең қарапайым түрі социологиялық зерттеулер. 

Ол өте шектеулі мәселелерді шешеді, әдетте, шағын популяцияларды 

қамтиды, негізделген жеңілдетілген бағдарлама және қысылған әдістемелік 

құралдар. Зияткерлік зерттеулер әдетте терең және ауқымды зерттеулер үшін 

алдын ала кезең ретінде пайдаланылады. Егер объект нашар түсінілсе, мұндай 

зерттеуді жүргізу өте маңызды. Гипотезаларды нақтылау және жалпы зерттеу 

мақсаттарын түзету қажет болған жағдайда оларды жүзеге асыру да маңызды. 
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Жедел сұрақтар (экспресс сауалнама) – ерекше түрі шұғыл ақпарат алу 

үшін барлау зерттеулері, қоғамдық пікірді сұрау. Бұл жағдайда мәселені 

зерттеудің тереңдігі емес, іске асыру жылдамдығы бірінші орынға шығады. 

Барлау зерттеулерін жинау әдістері әдетте сапалы әдістер болып 

табылады: 

 сарапшыларға сауалнама жүргізу; 

 миға шабуыл; 

 жүргізілген зерттеулердің мазмұнын талдау (екінші реттік талдау); 

 егжей-тегжейлі топтық сұхбат (фокус-топ әдісі); 

 жеке сұхбат (сұрақтар саны аз сауалнаманы пайдалану). 

Сипаттамалық зерттеу – социологиялық зерттеудің күрделі түрі, оның 

мақсаттары мен міндеттері бойынша зерттелетін объекті мен оның 

құрылымдық элементтері туралы тұтас көзқарасты алу мақсатында 

эмпирикалық ақпарат алуды көздейді. Зерттеудің бұл түрі бекітілген құралдар 

негізінде толық, жеткілікті терең әзірленген бағдарлама бойынша жүзеге 

асырылады. 

Сипаттамалық зерттеу зерттеу объектісі салыстырмалы түрде үлкен 

адамдар қауымдастығы (ірі ұйым ұжымы, қала/қала тұрғындары) болғанда 

жүргізіледі – біртекті топтар анықталып, олардың бағалары мен пікірлері 

зерттеліп, нәтижелері салыстырылады. 

Аналитикалық зерттеу – социологиялық талдаудың ең терең түрі, оның 

мақсаттары: 

 зерттеу объектісінің құрылымдық элементтерін сипаттау; 

 белгілі бір аумақтағы процестер мен құбылыстардың дамуына әсер 

ететін себептерді анықтау. 

Болжамдық зерттеу – талдау нәтижесінде болашаққа болжам жасауға 

талпыныс жасалатын аналитикалық зерттеудің жеке ішкі түрі. Болжамдар: 

жедел (1 айға дейін), қысқа мерзімді (1 жылдан 2 жылға дейін), орта мерзімді 

(3 жылдан 5 жылға дейін), ұзақ мерзімді (6 жылдан 10 жылға дейін) және ұзақ 

мерзімді (жоғары) болуы мүмкін. 10 жыл). 

Аналитикалық зерттеудің тағы бір кіші түрі эксперимент – себеп-

салдарлық байланыстар мен тәуелділіктерді орнату мақсатында объектілерге 

белсенді, жүйелі әсер ету. Тәжірибенің маңызды сипаттамасы - оны жүргізу 

жағдайларының табиғилығын сақтау, бақылау және эксперименттік топтың 

болуы. Сонымен, егер эксперименттің бақылау тобындағы қатысушылар 

олардың оған қосылуы туралы білсе, эксперименттің соңғы нәтижелері 

өзгереді. 
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Ақпаратты жинау әдісі бойынша зерттеудің келесі түрлері бөлінеді: 

а) сауалнама; 

б) бақылау; 

в) құжаттарды талдау. 

Сауалнама – зерттеудің ең кең тараған түрі және сонымен бірге ақпарат 

жинаудың ең көп қолданылатын әдісі. Социологиялық зерттеулердің 

көпшілігі сауалнама арқылы жүзеге асырылады. 

Сауалнама зерттелетін мәселенің тікелей иесіне жүгінуді көздейді, оның 

тікелей бақылауға ыңғайсыз немесе қолайсыз аспектілеріне бағытталған. 

Сауалнамалар көбінесе адамның (оқырманның) іс-әрекетінің психологиялық 

себептерін түсіну қажет болғанда жүргізіледі. 

Сауалнаманың екі негізгі түрі бар: 

 сұрақ қою; 

 сұхбат. 

Сұрақ қою кезінде респондентке сауалнама (анкета,) деп аталатын, яғни 

әлеуметтанушы респондентпен қарым-қатынас жасайтын және 

ынталандыратын сұрақтардың, пайымдаулардың, аяқталмаған сөйлемдердің, 

сызбалардың және басқа да құралдардың арнайы әзірленген тізбесін дербес 

толтыру ұсынылады. соңғысынан зерттеушіні қызықтыратын сұрақтарға 

жауап алу. Сауалнама сұхбат алушының қатысуымен немесе қатысуынсыз 

толтырылуы мүмкін. Сауалнама нысаны бойынша ол жеке немесе топтық, 

бетпе-бет немесе толық емес (интернет-сауалнама, пошталық сауалнама, 

газет/журнал арқылы сауалнама) болуы мүмкін. 

Әңгімелесу – сұхбат алушымен жеке қарым-қатынасты қамтиды, онда 

сұхбат алушы сұрақтар қояды және жауаптарды бланкіге жазады. Пішінге 

сәйкес ол тікелей немесе телефон болуы мүмкін. 

Жаппай сауалнамаларда негізгі ақпарат көзі халықтың әртүрлі 

әлеуметтік-кәсіби немесе демографиялық топтары (кітапхана оқырмандары, 

балалар, жасөспірімдер, ата-аналар және т.б.) болып табылады. 

Мамандандырылған сауалнамаларда ақпараттың негізгі көздері болып 

табылады. 

Кәсіби қызметі оқу пәнімен тығыз байланысты немесе теориялық білімі, 

өмірлік тәжірибесі беделді тұжырымдар жасауға мүмкіндік беретін құзыретті 

тұлғалар (балалар оқуының жетекшілері: педагогика, тәрбиешілер, 

кітапханашылар және т.б.). Мамандандырылған сауалнамалар сараптамалық 

сауалнама деп те аталады. 
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Қосымша типологиясы да бар. Ол процестің қалай зерттелетініне 

байланысты беріледі – статикада немесе динамикада. 

Әдетте зерттеудің екі түрі бар: 

а) нүкте (бір реттік); 

б) қайталанады. 

Нүктелік зерттеу процесті немесе құбылысты зерттеу кезінде оның 

сандық сипаттамалары туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бірақ мұндай 

ақпарат толық емес, өйткені ол зерттеу нысанының даму мүмкіндіктерін 

зерттеуге мүмкіндік бермейді. 

Осы түрдегі бірнеше зерттеулер жүргізілгенде, ол қайталанады. 

Нүктелік зерттеу екі немесе одан да көп кезеңде болуы мүмкін, ұзақтығы өте 

әртүрлі болуы мүмкін, өйткені уақыт аралықтары зерттелетін объектінің 

қасиеттеріне байланысты. 

Қайталанатын зерттеудің ерекше түрі – панельдік зерттеу, яғни белгілі 

бір уақыттан кейін бір тұлғаларды зерттеу. Мониторинг пен панельдік 

зерттеудің айырмашылығы мынада: бірінші жағдайда зерттеуші бір 

сауалнаманы пайдаланып, бірақ бір үлгіні бақылай отырып, әртүрлі 

адамдардан сұхбат алады, ал екінші, панельдік зерттеу жағдайында сол 

адамдармен сұхбат жүргізеді. бірақ сауалнама өзгереді. 

Зерттеу құралдары 

Ең кең тараған сандық әдістердің бірі – сауалнама. Кітапхананы 

зерттеуде бұл әдіс әдетте құрамындағы бастапқы ауызша ақпаратты жинау 

үшін қолданылады. 

Келушілердің әртүрлі мәселелер бойынша жаппай пайымдаулары, 

субъективті бағалары, пікірлері, қалауы, бейімділігі, мінез-құлық мотивтері. 

Сауалнама тек қазіргі уақытқа қатысты емес, сонымен бірге өткенге қатысты 

ақпарат алуға, ниеттер мен жоспарлар туралы білуге, осы әрекеттердің 

мотивтерін ашуға мүмкіндік береді. 

Алайда, бұл әдіс қарапайым болып көрінгенімен, алынған нәтижелерді 

бұрмалайтын қателер (тым жалпы сұрақтар, түсініксіз, респондентке түсініксіз 

тұжырымдау, іріктеу қатесі және т.б.) болуы мүмкін. 

Мұндай қателіктерді болдырмау үшін зерттеуші төменде келтіретін 

белгілі бір ережелерді сақтауы керек. 

Сауалнаманың екі негізгі түрі бар: сұрау және сұхбат. Еске салайық, 

сауалнама мен арасындағы негізгі айырмашылық сұхбат алу – бірінші 
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жағдайда респондент сауалнаманы өз бетімен толтырады (бұл зерттеушінің 

қатысуымен немесе онсыз да болуы мүмкін), екіншісі интервьюер мен 

респондент арасындағы жеке қарым-қатынасты білдіреді, оның барысында 

интервьюер сұрақтар қояды. және жауаптарын өзі жазып алады. 

Дегенмен, сауалнама жүргізу үшін нақты құралдар жинағы қажет - 

сауалнама. Сауалнама дегеніміз не? Ол неден тұрады, оны қалай дұрыс және 

дұрыс құрастыру керек? 

Сауалнаманы құрастыру кезінде ресімдеудің белгілі бір ережелері мен 

принциптерін сақтау, сұрақтардың әртүрлі түрлерінің ерекшеліктерін білу, 

оларды дұрыс құрастыру және ұтымды реттей білу, сонымен қатар әртүрлі 

психологиялық әдістерді қолдана білу қажет. зерттелетін объектінің неғұрлым 

толық және нақты сипаттамасын алу үшін, сонымен қатар респонденттердің 

ерекшеліктерін ескеру (мысалы, 7-14 жас аралығындағы балалар). 

Сауалнаманы (сауалнаманы) құрастыру жұмысы негізгі ұғымдарды 

эмпирикалық түсіндіруден, талдау негізінде мүмкін болатын қажетті 

эмпирикалық көрсеткіштер мен көрсеткіштерді іздеуден басталып, зерттеу 

нәтижелері бойынша жалпы қорытынды жасайды. Сауалнаманың кез келген 

сұрағындағы әрбір жауап нұсқасы зерттеу объектісін сипаттайтын ықтимал 

байланыстар, қатынастар туралы болжам болып табылады.  

Сауалнаманы құрастырудың негізгі ережелеріне көшейік. 

1. Социологиялық сауалнама құрастыру 

1.1. Сауалнаманың бірінші блогы 

1) зерттеуді кім жүргізетінін көрсету; 

2) респонденттерге шағымдану; 

3) сауалнаманың мақсаттарын нақтылау; 

Бұл ережелерді сақтау және барлық талаптарды орындау өте маңызды, 

өйткені дәл осы түсініктеме респондентті сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге 

итермелейді. Сауалнаманың мазмұнында түсіндірме, әрі қарай негіздеме 

болуы керек. Кіріспеде айтылғандар мен сауалнаманың жалпы мазмұны 

арасында респонденттің қарама-қайшылық сезімін болдырмау керек. 

4) сауалнаманы толтыру туралы түсініктеме. 

1.2. Сауалнаманың екінші блогы немесе негізгі бөлігі 

Еске салайық, кез келген зерттеудің мақсаты (демек, құралдар – бұл 

жағдайда сауалнамалар) – бірінші кезеңде алға қойылған гипотезаларды 

(болжамдарды) растау немесе теріске шығару. Гипотезаны растау үшін оған 
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тікелей қатысты сұрақ қою қажет екенін есте ұстаған жөн (әдетте, респондент 

тарапынан да, жауап беруші тарапынан да түсіну қатесін болдырмау үшін 

бірнеше сұрақтар қойылады).  

Сұрақтар әртүрлі тәсілдермен құрастырылуы мүмкін: 

1) воронка негізіндегі - ең көп таралған әдіс, әдетте, шағын сауалнамада 

қолданылады. 

Алдымен қарапайым сұрақтар қойылады, жауаптар бұл респонденттерге 

қиындық тудырмауы керек, бірте-бірте сұрақтардың күрделілік дәрежесі мен 

тереңдігі артады. Бұл орналасу әдісінің басты артықшылығы - мұндай 

сауалнамаларды әзірлеудің қарапайымдылығы. 

2) аралас принцип – бұл тәсілмен сауалнаманың барлық сұрақтары 

кездейсоқ ретпен беріледі.Бұл принциптің артықшылығы – адам миының 

жұмысына сәйкестігі. Дегенмен, бұл сауалнаманы құрастыру қиын, бұл 

айтарлықтай кемшілік. 

Зерттеуші сауалнама респондент үшін қызықты және түсінікті болуы 

керектігін ұмытпауы керек. Қиын, түсініксіз, қызықсыз сұрақтардан барынша 

аулақ болу керек. Егер сіз осындай сұрақтардан арыла алмасаңыз, оларды 

кесте түрінде қою керек. 

Кестелік сұрақтар баламалармен оңай жүктелетіндіктен, респонденттің 

толтыруын қиындатады, сауалнаманы тапсыру кезінде оларды шамадан тыс 

пайдалануға болмайды. Сауалнамада 3-тен 5-ке дейінгі кесте қолайлы болып 

саналады. 

Сауалнаманы оқуды жеңілдетудің тағы бір жолы - мәтінді 

иллюстрациялар мен суреттермен бөлу. Сауалнамадағы суреттер респондент 

балаға жақсы әсер етеді, сауалнаманы толтыру процесінен алаңдамай, 

олардың зейінін аударуға, демалуға, шаршауды басуға көмектеседі. 

Графикалық дизайн семантикалық жүктемені де көтеретінін есте ұстаған жөн, 

респондентке бір тақырыптан екіншісіне қайта құруға көмектеседі. 

Графикалық элементтерді пайдалану тәсілдерінің бірі сұрақтарға 

диаграммалар қосу болып табылады, мысалы, кітапханаға бару туралы 

сұрағанда сағаттың беті немесе сұраққа жауап ретінде «смайликтер» деп 

аталатындарды пайдалану: 

Мысалы, Сізге біздің кітапхана ұнайды ма? (қалаған жауаптың 

алдына құсбелгіні қойыңыз) 
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Сіз кітапханаға қандай уақытта барасыз? (баратын 

уақытыныңызды белгілеңіз) 

 

Сауалнаманы құрастырудың маңызды қағидаларының бірі 

сауалнаманың көлемі 4 стандартты баспа парақтан аспауы керек екенін есте 

сақтау қажет. Сауалнаманың ұзақтығын қысқарту үшін зерттеушілер 

нақтылаушы, қосымша және қосымша сұрақтарды елемей, тек негізгі 

сұрақтарды қалдырады. Негізгі сұрақтар – зерттеудің гипотезасын растауға 

қызмет ететін сұрақтар. Сауалнаманы құрастыру кезінде «қарапайымнан 

күрделіге» принципін есте сақтау қажет – яғни сауалнаманың басында ең 

қарапайым сұрақтар қойылады, содан кейін олардың күрделілігі жоғарыда 

айтылғандай бірте-бірте артады. Дегенмен, сауалнаманы толтырудың соңында 

респонденттің зейіні әлсірейді, күрделі сұрақтарға жауап беру сапасы 

төмендейді, сондықтан қарапайым сұрақтарды тікелей әлеуметтік-

демографиялық блоктың алдына қою ұсынылады.  

 

1.3. Сауалнаманың үшінші блогы немесе әлеуметтік-

демографиялық блок 

Бұл сұрақтар блогы зерттеуші үшін өте маңызды, өйткені ол 

сауалнаманы толтырған респондент туралы ақпарат береді. Онда сауалнаманы 

толтыратын адамның жынысы, жасы, білімі туралы сұрақтар қамтылған. 
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Сауалнаманы құрастыру кезінде әлеуметтік-демографиялық блокты 

басына қою өрескел қателік екенін есте ұстаған жөн. Оның сұрақтары 

респондентте күмән тудыруы мүмкін, өйткені бұрын сауалнаманың бірінші 

блогында зерттеуші ауызша немесе жазбаша түрде респондентке 

сауалнаманың анонимді екенін және жеке деректер пайдаланылмайтынына 

сендіреді. Респондент өзінің жеке ақпаратты құпия сақтау құқықтарының 

сақталуына күмәнданбас үшін қолайлы жағдай жасалу керек және ықтимал 

«жағымсыз», ренжітетін сұрақтардан аулақ болу қажет. Әлеуметтік-

демографиялық блокқа зерттеушінің мақсаты немесе міндетіне байланысты 

басқа сұрақтар енгізілуі мүмкін. Мысалы, әлеуметтік мәртебеге қатысты 

сұрақтар (лауазымы, табыс деңгейі және т.б.). 

Социологиялық сауалнама сұрақтарының түрлері 

Сұрақтардың тұжырымы, оның жазылған тілі, мақсатты аудиторияға 

түсінікті терминологияның қолданылуы зерттеудің соңғы нәтижелеріне әсер 

етеді. Сұрақтар респонденттердің түсінуіне қиындық тудырмай, анық және бір 

мәнді түрде тұжырымдалуы керек. 

Сауалнамадағы сұрақ – зерттеу мәселесін шешуге қажетті ақпаратты 

(жауап – пайымдау түрінде) алу мақсатында респонденттердің белгілі бір 

тобына бағытталған әлеуметтанушы арнайы әзірлеген сұраулы мәлімдеме. 

Сауалнаманы құрастырған кезде қолдануға болатын сұрақтардың 

бірнеше типологиясы бар. Сұрақтар мыналарға байланысты үш топқа 

бөлінеді: 

1) сұрақ қоюдың мақсаты; 

2) сұрақтың нысаны; 

3) сұрақтардың мазмұны. 

Сұрақ қою мақсатына қарай олар мынадай түрлерге бөлінеді: мағыналы 

(тиімді) және қызметтік. Мағыналы сұрақтардың көмегімен зерттеуші белгілі 

бір құбылыстар мен олардың өзара байланыстары туралы қорытынды 

жасайды. Функционалды сұрақтар сауалнама барысын, оның психологиялық 

атмосферасын, логикалық қатаңдығын бақылау мәселесін шешеді. 

Функционалдық сұрақтардың мынадай негізгі түрлері бар: сүзгі сұрақтары, 

тұзақ сұрақтары, контактілі, функционалды психологиялық. 

Сүзгі сұрақтары сұхбаттасатын аудиторияны таңдауға көмектеседі 

(зерттеудің мақсатты тобы). Олар белгілі бір критерийлерге сәйкес келмесе, 

кейбір респонденттерді сүзгілеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ сүзгі 

сұрақтары респонденттерді жеке топтарға бөлуге арналған сұрақтар болып 

табылады. Әдетте, сауалнаманың басында сұрақтар мен сүзгілер қойылады. 
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Сүзгі сұрағының мысалы: 

Сіз оқуға қалай қарайсыз? (3 жауаптан артық емес): 

1) Мен оқығанды ұнатамын, көп оқимын 

2) Мен сирек оқимын, оқығанды ұнатпаймын 

3) Мен ақпарат алу үшін оқыдым 

4) Мен оқымаймын, қазір ешкімге оқу керек емес 

5) Мен оқығанды жақсы көремін, бірақ әдетте кітап оқуға уақыт 

жетпейді 

6) басқа (жазыңыз) __________________________________ 

Бұл сұраққа жауаптарды талдау кезінде респонденттердің үш тобы 

анықталады: көп және белсенді оқитындар, оқитындар және оқымайтындар. 

Тұзақ сұрақтары – бір ғана дұрыс жауабы бар тест түрі. Олар 

респонденттің қандай да бір құбылысқа, процеске және т.б. қатысты білімін 

немесе білмеуін дәл анықтау қажет болған жағдайларда қолданылады. 

Мақсаты: Ресей мемлекеттік балалар кітапханасының «Библиогид» 

Ұсынылған библиография бөлімінің сайтының танымалдылығын бағалау. 

Сіз «Библиогидтың» не екенін білесіз бе? 

1.кітап дүкені 

2.әдеби журнал 

3.кітап интернет-дүкені 

4.Ресей мемлекеттік балалар кітапханасының Ұсынылатын 

библиография бөлімінің сайты 

Функционалды психологиялық сұрақтар күйзелістен арылу, бір 

тақырыптан екінші тақырыпқа өту, сонымен қатар респонденттен туындайтын 

қажетсіз көзқарастарды жою үшін қолданылады. Кітапхана туралы 

сұрақтардан отбасылық қарым-қатынастар туралы сұрақтарға бірқалыпты өту 

(мысалы, 

«Кітапханаға кіммен жиі келесіз?» - жауап нұсқалары: «ана», «әке», 

«әже», «ата», «ағалар/әпкелер». Содан кейін - отбасы туралы сұрақтарға 

көшіңіз). 

Сұрақтардың тағы бір типологиясы бар – формасына қарай – ашық, 

жабық және жартылай ашық сұрақтар. 
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Ашық сұрақтар жауаптың еркін түрін қарастырады, яғни респонденттің 

өзі оны тұжырымдайды: 

Сізді біздің кітапханаға не қызықтырады? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ашық сұрақтарды өңдеу қиынға соғатынына және респонденттердің 

толтыруға құлықсыздығына қарамастан, оларсыз мүлдем мүмкін емес. 

Мұндай сұрақтар сауалнаманы жандандырады, сапалы талдау үшін 

материал береді және басқа жолмен тануға болмайтын нюанстарды анықтауға 

көмектеседі. Әдетте, ашық сұрақтар сауалнаманың апробациясынан кейін 

(«пилотаж» деп аталатын) жабылады, бұл кезде зерттеуші алынған 

материалды қорытындылай алады және сауалнамаға кейіннен толықтыру үшін 

маңызды баламаларды белгілей алады. 

Жабық сұрақтар – сауалнамадағы сұрақтардың негізгі түрі. Жабық 

сұрақтарды пайдаланған жағдайда зерттеуші респондентке жауаптар 

шкаласын ұсынады, оның ішінен өзіне ең қолайлы біреуін немесе бірнешеуін 

таңдау қажет. Баламалар ең айқын және жалпы жауап нұсқаларын қамтуы 

керек. 

Сіз кітапханаға келдіңіз: 

1) бірінші рет 

2) бірнеше рет болған, 

3) Кітапханаға үнемі барып тұрамын. 

Кейбір жағдайларда сұрақтардың жабық және ашық түрлерінің 

комбинациясы мүмкін. Бұл түрі жартылай ашық деп аталады, яғни 

респондентке жауаптардың нұсқалары (балама нұсқалар) ұсынылады және 

ұсынылғандар тізімінде қажетті жауап жоқ болса, өз жауабын ұсынуға 

мүмкіндік беріледі. 

Кітаптарды қайдан жиі аласыз? 

1) үйде, үй кітапханасында, 

2) мектеп кітапханасында, 

3) қалалық кітапханада, 

4) достарымен, 

5) басқа (қай жерде көрсетіңіз)___________________________________ 
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Енді сұрақтардың үш түрінің әрқайсысының артықшылықтары мен 

кемшіліктерін салыстырып көрейік (1-кесте). 

Кесте 1. Әр түрлі сұрақтардың артықшылығы мен кемшіліктері 

Ашық сұрақтар Жабық сұрақтар Жартылай жабық 

сұрақтар 
Артықшылықтары Кемшіліктері Артықшылықтары Кемшіліктері Артықшылықтары Кемшіліктері 

Жауапкерді, 

оның қиялын 

байланыстырм

айды 

Респонде

нттермен 

нашар 

толтырыл

ған және 

(егер 

ашық 

сұрақтар 

30%-дан 

жоғары 

толтырыл

са, 

сауалнама 

сәтті 

болып 

саналады)

. 

Жақсы 

толтырылады 

Балама 

нұсқалард

ы 

құрастыр

удың 

қиындығ

ы. 

Респондентке 

өз жауабын 

ұсынуға 

мүмкіндік 

береді. 

Жауаптард

ы таңдауда 

үлкен 

еркіндік. 

Графически 

занимает мало 

места в анкете. 

Жауапқа 

бөлінген 

орынды 

респонде

нт 

толтырат

ын нақты 

көлеммен 

салыстыр

у 

қиындығ

ы 

Қолдануға 

оңай. 

Баламала

рды 

тұжырым

дау үшін 

барлық 

ықтимал 

көзқараст

арды білу 

қажет. 

Кестелік 

сұрақ 

формасын 

қолдана білу 

Графикалы

қ түрде көп 

орын алады 

Түрлі 

пікірлерге 

сапалы талдау 

жүргізуге 

мүмкіндік 

береді. 

Барлық 

жауап 

таңдаулар

ын ескеру 

қажет 

болғанды

қтан 

өңдеу өте 

қиын 

Алғашқы 

зерттеу 

нәтижелерін 

өңдеудің 

қарапайымдыл

ығы 

Жеті 

баламада

н артық 

болмауы 

керек. 

Берілген 

жауап 

нұсқаларын 

өңдеудің 

қарапайымды

лығы 

«Басқа» 

опцияны 

өңдеудегі 

қиындықта

р 

Қойылатын сұрақтың мазмұнына байланысты сұрақтың басқа 

типологиясы бар: 

1) фактілер бойынша сұрақтар; 
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2) бағалау сұрақтары, пікірлер, пайымдаулар. 

Сұрақтардың бірінші түрі – фактілер туралы сұрақтар – әдетте 

респонденттерге көп қиындық тудырмайды. Ерекшелік ретроспективті 

сұрақтар - өткен туралы сұрақтар. Адам өзі үшін маңызды оқиғаларды ұзақ 

есте сақтайтындықтан, зерттеушінің мақсаты респондентке есте сақтауға 

көмектесу. 

Егер адам тікелей сұрақ қойса, мысалы, «Сіз кітап оқығанды ұнатасыз 

ба?» деп сұраса, бағалау сұрақтарына шынайы жауап бермеуі мүмкін. 

Шынайы жауап алу үшін сұрақты жанама түрде қойған дұрыс, мысалы: 

«Оқуға қалай қарайсыз?». немесе сұрақтардың проекциялық түрін 

қолданыңыз. 

Сұрақтар назарды респонденттің жеке басынан басқа адамдарға жанама 

түрде ауыстырады. 

Перспективалық сұрақ адамды ойдан шығарылған жағдайға қояды - 

«елестетіңіз ...», «өзіңізді .... деп елестетіңіз». Проекциялық сұрақтар 

графикалық интерпретацияға өте қолайлы (мысалы: «Идеал кітапхананы 

елестетіп көріңізші, бұл не?»). Психологтардың айтуынша, сұрақты осылайша 

тұжырымдау арқылы респондент санадан тыс оның идеясын дәл көрсететін 

нұсқаны таңдайды. Кейбір жағдайларда жанама сұрақтарды тұжырымдау 

қиынырақ болуы мүмкін: «Келесі тұжырымдардың қайсысымен келісесіз?» 

Бұл жағдайда субъективтілік пен респондентке қысым жасауды болдырмауға 

болады. Сұрақтың бұл түрі сауалнаманы бейтарап және объективті етуге 

көмектеседі. 

Шкалалардың түрлері және оларды салу ережелері 

Сенімді нәтижелерге қол жеткізу үшін сауалнамадағы сұрақтардың 

баламалары әлеуметтануда қолданылатын өлшем шкаласын көрсетуі керек 

екенін есте ұстаған жөн. 

Социологиялық зерттеулерде шкаланың үш түрі дәстүрлі түрде 

қолданылады: 

1) номиналды; 

2) реттік (немесе дәрежелі); 

3) интервалдық шкала. 

Сонымен, бірінші түрі номиналды шкала болып табылады. Бұл шкала 

бір сыныпқа кіретін объектілер арасындағы теңдік қатынасын орнатады. Бұл 

шкала айнымалылардың зерттелетін кеңістігінде белгінің бар немесе 

жоқтығын түзете алады. Мысалы, өлшенген атрибут «кітапханаға бару» болып 
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табылады. «Сіз балалар кітапханасына барасыз ба?» деген сұрақтың 

тұжырымы. Жауап нұсқалары – «Иә», «Жоқ». Бұл екі мәнді ғана қабылдай 

алатын қарапайым айнымалы, олардың біреуі мүмкіндіктің бар екенін 

көрсетеді («Иә»), екіншісі - оның жоқтығы туралы («Жоқ»). 

Жабық және жартылай жабық сұрақтарды құрастыру кезінде, 

респондентке дайын жауаптар ұсынылғанда, анкеталарда номиналды шкала 

жиі қолданылады. 

Сіз әдетте жаңа кітаптар туралы қалай білесіз? 

1) ата-анасынан, туыстарынан 

2) мұғалімдерден 

3) достардан, таныстардан 

4) кітапханашылардан 

5) бұқаралық ақпарат құралдарынан 

6) кітап дүкендерінде 

Респондент бұл сұраққа жауап бере отырып, 6 жауап нұсқасының 

әрқайсысын таңдайды немесе таңдамайды, яғни ол шын мәнінде әрбір 

баламалы нұсқаға жеке сұрақ ретінде «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап береді. 

Осылайша, әрбір жауап номиналды шкала болып табылады. 

Шкаланың екінші түрі – дәрежелі немесе реттік. Деңгейлік шкала әрбір 

сыныптағы құбылыстар арасындағы теңдік қатынасын және барлық сыныптар 

арасындағы артық/кем тұрғысынан реттілік қатынасын ерекшеліксіз 

белгілейді. Оның көмегімен қоғамдық құбылыстардың қасиеттері мен 

белгілерінің көпшілігі өлшенеді. Себебі, көптеген әлеуметтік құбылыстар 

үшін объективті көрсеткіштерді табу қиынға соғады және социологтар мұндай 

жағдайларда субъективті көрсеткіштерді өлшеу, респонденттің бір нәрсеге 

немесе біреуге қатынасын білдіру үшін қолдануға мәжбүр болады. Деңгейлік 

шкаласы белгінің болуын ғана емес, оның ауырлық дәрежесін де (күшті – 

әлсіз) өлшейді. 

Рейтингтік шкаланың позициялары қатаң тәртіпте орналастырылған: ең 

маңыздыдан ең азға дейін (немесе керісінше). Позициялар симметриялы түрде 

орналасуы керек - яғни оң мәндері бар позициялар саны теріс мәндері бар 

позициялар санына тең болуы керек және олардың арасында бейтарап, «нөл» 

мәні бар позиция болуы керек. 

Міне, дәрежелі немесе реттік түрдегі шкалалардың мысалдары: 

1) толық келісемін/өте оң, 
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2) келісемін/жақсы, 

3) жауап беру қиын/бейтарап, 

4) келіспеймін/жағымсыз, 

5) мүлдем келіспеймін/өте теріс. 

Шкаланың симметриясын бұзу мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн, 

өйткені бұл респонденттің жауаптардың бір немесе басқа түріне бейім 

болуына әкелуі мүмкін, яғни деректерді жинаудың сенімділігі мен 

объективтілігі принципі бұзылған. 

Сондай-ақ, рейтингтік шкаланың басқа нысаны болуы мүмкін екенін 

атап өткен жөн - альтернативалар ерікті ретпен реттелуі мүмкін және бұл 

жағдайда респонденттен осы баламалардың бірқатарын (артықшылық ретімен 

орналастыру) сұрыптау сұралады. Реттік шкаланы пайдаланудың бұл 

нұсқасымен сұрақты келесідей тұжырымдауға болады: Бос уақыттың келесі 

түрлерін өзіңіз үшін ең қолайлысынан ең аз қолайлысына қарай 

орналастырыңыз (1-ден 4-ке дейін, мұнда 1 ең көп, 4 ең аз қолайлы): 

 оқу 

 жүру 

 спортпен айналысу 

 кино 

Тиісінше, егер респондент «оқу» баламасының алдына «1» санын және 

«фильмнің» алдына «2» санын қойса, бұл оған фильмнен гөрі кітап оқуды 

ұнатады дегенді білдіреді. Дегенмен, оған 2 рет оқу артықшылық береді десек 

қателескен болар едік. Әлеуметтануда сандық қатынастарды орнату үшін 

шкалалардың интервалдық түрі қолданылады. 

Интервалдық шкаланың көмегімен қасиеттер мен белгілердің 

салыстырмалы түрде аз саны өлшенеді, негізінен сандық түрде көрсетілуі 

мүмкін. Бұл қасиеттерге жас, жұмыс тәжірибесі, табысы және т.б. 

Ең көп таралған мысал - сауалнаманың әлеуметтік-демографиялық 

блогындағы сұрақ: 

Жасыңызды көрсетіңіз: 

1) 20-дан 25-ке дейін қоса алғанда 

2) 25-тен 30-ға дейін қоса алғанда 

3) 30-дан 35-ке дейін қоса алғанда 

4) 35 жастан жоғары 
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Баламалардың интервалдық шкаласы бар сұрақтарды құрастырған кезде 

шкаланың өзіндегі қателерді болдырмау маңызды, мысалы, шкаланың 

қабаттасуы немесе бұзылуы. 

Жоғарыда сипатталған қателері бар екі мысалды толығырақ 

қарастырайық. 

Мысал №1:  

1) 20-25 жас  

2) 25-30 жас 

3) 31-35 жас 

4) 36-40 жас  

5) 41-45 жас  

Мысал № 2:  

1) 20-25 жас 

2) 26-30 жас  

3) 36-40 жас  

4) 41-45 жас 

Бірінші мысалда бірінші және екінші баламаларда шкала қабаттасуы бар 

- 25 жастағы адам екі жауапты да таңдай алады, сондықтан зерттеуші 

респонденттердің жасы туралы нақты деректерді ала алмайды. 

Екінші мысалда «31-35 жас» баламасы алынып тасталды - бұл қате 

шкаланың алшақтығы деп аталады. Бұл жағдайда 31 жастан 35 жасқа дейінгі 

респонденттерге қатысты деректердің жоғалуы байқалады. Сондай-ақ бұл 

мысалда «45 жастан асқан» жауап нұсқасы жоқ, бұл өрескел қателіктен кем 

емес. 

Интервалдық шкаланы қолданудың бірқатар проблемалары бар, оларды 

бөлек талқылау керек. Сонымен, респонденттерге ұсынылатын жауап 

нұсқаларына ерекше назар аударған жөн және бір сұраққа әртүрлі 

таразыларды араластырмау керек. Ұқсас қатесі бар мысалды қарастырыңыз: 

Сіз кітапханаға қаншалықты жиі барасыз? 

1) жиі 

2) айына 1-2 рет 

3) жылына 1-2 рет 
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4) сирек 

Бұл мысалда шкаланың екі түрінің тіркесімі бар - ранг және интервал. 

Бұл қатені түзету үшін баламалардың масштабын өзгерту қажет. Мұны 2-

кестеде көрсетілген екі жолмен жасауға болады. 

1-ші жолы 2-ші жолы 

1) жиі 1) апта сайын 

2) жиі емес 2) айына 1-2 рет 

3) сирек 3) жылына 1-2 рет 

4) мүлде бармаймын 4) бірнеше жылда бір рет 

 

Алайда, егер интервалдық шкаладан разрядтық шкала жасауға болатын 

болса, онда разрядтық шкаладан интервалдық шкала жасауға болмайтынын 

айта кеткен жөн. 

Шкалаларды сипаттау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады: 

Шкаланың негізділігі немесе сенімділігі – қабылданған әдістеменің 

зерттеу мақсатына сәйкестігі. Жиналған ақпараттың жарамдылық дәрежесін 

тексеру пилотаждың міндетті шарты болып табылады, ол барлық 

респонденттердің сұрақты және баламалы нұсқаларды бірдей түсінуін 

білдіреді. Таңдалған әдістің жарамдылығы туралы шешім сыртқы 

критерийлерге (зерттелетін мәселе бойынша статистикалық мәліметтер, 

сараптамалық бағалаулар, басқа әдістермен жиналған ақпарат) шағымдануды 

қамтиды. 

Толықтық барлық мүмкін болатын баламалардың шкалаға енгізілгенін 

білдіреді. Сезімталдық - бес балдық шкала ең сезімтал болып саналады және 

оны әлеуметтанушылар жиі қолданады. 

Өкілдік іріктеу мен зерттеу нәтижелерінің ең маңызды қасиеті болып 

табылады. Сандық зерттеуде репрезентативті іріктеу жалпы жиынтықтың ең 

маңызды сипаттамаларын дәл көрсету қасиетіне ие болып саналады. Сапалық 

зерттеулерде таңдама респонденттерді белгіленген критерийлер бойынша 

таңдаудың арнайы процедуралары арқылы құрастырылады. 

Әңгімелесу бойынша нұсқаулық (ағылшын тілінен – гид, шаблон, 

трафарет) сауалнамадан ерекшеленеді, өйткені ол сауалнама емес, сұхбаттың 

сценарийі (жоспары) болып табылады. Нұсқаулықта тек талқылауға арналған 

тақырыптар тізімі және тақырып бойынша зерттеу сұрақтарының үлгілері бар. 

Әңгімелесу бойынша нұсқаулықтың негізгі құрылымдық элементтеріне 

кіріспе, кіріспе (байланыс, анықтамалық сұрақтар), негізгі және қосымша 

сұрақтар, сұхбаттың соңы кіреді. 
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Кіріспе. Онда зерттеуді кім жүргізетіні (ұйым, бөлім және т.б.), қандай 

тақырыпта, жазу әдісі (диктофонға, стенограммаға жазу), әңгімелесу 

ұзақтығы, нәтижелер қалай және қайда қолданылатыны көрсетілуі керек. 

Кіріспе (фон, байланыс) сұрақтары. Байланыс сұрақтарының мазмұны 

мен саны коммуникациялық жағдайға және вербалды емес, мінез-құлық 

көріністеріне сәйкес келеді (дайындық кезеңі, сұхбат тақырыбына қатысы жоқ 

сұрақтар). Респондент ынтымақтастыққа толық дайын болса, оларды өткізіп 

жіберуге болады. 

Негізгі және қосымша сұрақтар. Бұл сұрақтар зерттеудің қойылған 

мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келеді және алға қойылған болжамдарды 

растауға (жоққа шығаруға) арналған. 

 

Сұхбаттың негізгі сұрақтары берілген реттілікпен бөлінеді және 

пайдаланылады. 

1. Сұрақтарды сүзгілеу, респонденттің мәселе туралы хабардарлығын 

анықтау; 

2. Зерттелетін мәселеге респонденттердің қатынасы туралы сұрақтар; 

3. Респонденттің мәселеге қатынасын нақтылау, нақты жағдайларда 

қатынастың көрінісі туралы сұрақтар (қосымша сұрақ); 

4. Көрсетілген қатынастың себептерін анықтауға арналған сұрақтар 

(қосымша сұрақ). 

Сұхбаттың соңы. Әңгімелесудің соңында, әдетте, респонденттің 

әлеуметтік-демографиялық сипаттамалары (жасы, әлеуметтік жағдайы, жұмыс 

тәжірибесі және т.б.) көрсетіледі. 

Әрі қарай біз ең көп таралған үш сауалнама әдісінің (сауалнама, сұхбат, 

сараптамалық сауалнама) әрқайсысының ерекшеліктерін біршама егжей-

тегжейлі қарастырамыз. 
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Сауалнама 

Сауалнама – бұл барлық респонденттерге жауаптардың ықтимал 

нұсқалары (немесе оларсыз) бірдей баспа нысанындағы сұрақтар жүйесі 

ұсынылатын корреспонденттік сауалнама. Сұрақтар өз мәні бойынша 

тақырыптың материалдық көрінісі, ал нысаны бойынша сауалнама жүргізудің 

негізгі құралы болып табылады. 

Сұрақ қою, әдетте, сұхбат алушы мен респонденттің тікелей 

байланысынсыз жүзеге асырылады. Сауалнама барысында интервьюер 

қатысса, ол әдетте пассивті, көмекші рөл атқарады, оның қатысуы толтыру 

ережелеріне түсініктеме беруге, сауалнаманы толтырудың дұрыстығы мен 

толықтығын тексеруге (атап айтқанда, әлеуметтік-демографиялық блок ). 

Интервьюер толтыру процесіне тікелей араласпайды. Сауалнаманы 

респондент өз бетінше толтырады. 

Сауалнаманы қысқа мерзімде көп респонденттерден сұхбат алу қажет 

болғанда жүргізген жөн. Сауалнаманың көлемі, құрылымы, ресімделу 

ерекшеліктері құралдар жинағы дайындалып жатқан сауалнама түріне тығыз 

байланысты (массалық, 

мамандандырылған, күндізгі, сырттай және т.б.). 

Жаппай сауалнамалар белгілі бір негізде жүргізіледі 

репрезентативті үлгі және елдің бүкіл тұрғындарының қоғамдық пікірін 

зерттеуге бағытталған. 

Мамандандырылған сауалнамалар нақты мақсатты топтарды (бастауыш 

мектеп оқушылары, мүгедектер, кітапханаға келушілер және т.б.) зерттеу үшін 

қолданылады. 

Сауалнама бетпе-бет (респондентпен тікелей байланыста) немесе хат 

алмасу (пошталық сауалнамалар, онлайн сауалнамалар) болуы мүмкін. 

Бетпе-бет сұхбат дәстүрлі түрде қолданылады, өйткені сауалнамаларды 

қайтаруды бақылауға болады. Сырттай сауалнамалар жағдайында 

респонденттерді таңдау және бақылау мүмкіндіктері шектеулі және олар, 

әдетте, таңдамалы емес (бұл алынған деректерді талдау мен түсіндіруді 

қиындатады). 

Пошталық сауалнама – алдын ала таңдалған пошта мекенжайларына 

сауалнамалар жіберуден тұратын сандық зерттеу әдістерінің бірі. 

Қазіргі уақытта пошталық сауалнамалар іс жүзінде қолданылмайды. 

Олардың әртүрлілігін балалар мен жасөспірімдер кітапханалары желісінің 

мамандары, ресейлік кітапханалардың оқырмандары арасында сауалнама 
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жүргізу кезінде танымал болатын электронды сауалнама (онлайн 

сауалнамалар) деп атауға болады. 

Пошталық (онлайн) сауалнаманың артықшылықтары мен кемшіліктері 

3-кестеде қарастырылған. 

3-кесте. Электрондық сауалнаманың артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

Артықшылықтары Кемшіліктері 

үлкен географиялық аймақтарды, 

сондай-ақ жетуге қиын аймақтарды 

қамтуға мүмкіндік береді 

 

үлкен уақыт шығындары, онлайн 

сұрақтар жағдайында уақыт 

шығындары айтарлықтай төмендейді 

 

сауалнаманы толтыруға уақыттың 

көп болуы, бұл респондентке бұл 

туралы жақсы ойлануға мүмкіндік 

береді (сондықтан ол көбінесе 

ғылыми зерттеу) 

репрезентативтіліктің бұрмалануы, 

үлгіде жүйелік ауытқу бар (оны 

жіберу тізімін ұлғайту арқылы 

түзетуге болады) немесе Интернетте 

берілген құрылымы бар онлайн 

панельдердің қалыптасуына 

байланысты 

көп қызметкерлерді қажет етпейді 

(оны 1 немесе 2 адам орындауға 

болады) 

 

кездейсоқ іріктеудің бұрмалануы - 

респонденттің қате мекенжайы (оны 

жіберу тізімін көбейту арқылы 

түзетуге болады) 

 

арзан сауалнама әдісі (онлайн 

сауалнама жағдайында ол іс жүзінде 

қаржылық шығындарды қажет 

етпейді) 

сауалнаманы қайтаруға кепілдік 

берілмейді, респонденттерге 

сауалнаманы толтыру және 

зерттеушіге жіберу қажеттілігі 

туралы үнемі ескерту қажет. 

 

Зерттеушілер пошталық сауалнаманың кейбір кемшіліктерін алдын ала 

хабарламалар жіберу, жауап алынбаған мекенжайларға қайта жіберу арқылы 

шешеді. Пошталық сауалнамаға қойылатын бірқатар міндетті талаптар бар: 

1) Сауалнама терең және қайталанатын пилотаждан өтуі керек. 

2) Сауалнама белгілі бір мекенжайға жіберілген кезде сауалнаманың 

анонимділігі бұзылады, сондықтан респондентті ренжітетін барлық өткір 

сұрақтарды алып тастау қажет. 

3) Сауалнаманың графикалық безендірілуіне қойылатын талаптар артып 

келеді. 
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Бұл әдісті таңдаған кезде, мұндай сауалнамаға арналған 

сауалнамалардың қайтарымдылығы шамамен 30% құрайтынын есте ұстаған 

жөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Сұхбат 

Сұхбат – ауызша сауалнама немесе интервьюер мен респондент 

арасындағы мақсатты әңгіме, ол әрқашан белгілі бір жоспарға (гид, «гид») 

негізделеді және міндетті түрде бекітуді қажет етеді. 

Бұл зерттеу әдісін қолдану үшін мұқият дайындық қажет, соның ішінде: 

 егжей-тегжейлі зерттеу бағдарламасы (мақсаттар мен міндеттерді 

тұжырымдау, алдағы сауалнаманың объектісі мен пәні); 

 респондентке қойылатын кезекті сұрақтарды қамтитын сұхбат 

бойынша нұсқаулық (гид). 

Осы әдіспен сауалнама жүргізетін интервьюерлерге бірқатар міндетті 

талаптар қойылады. Олар келесі кәсіби қасиеттерге ие болуы керек: 

 қарым-қатынас дағдылары; 

 мұқият және бейтарап әңгіме жүргізе білу; 

 қосымша сұрақтарды қажет ететін бөлшектерге сезімталдық; 

 жазу техникасын (аудио, бейне), транскрипциялауды және сұхбат 

нәтижелерін өңдеуді меңгеру. 

Тікелей сұхбат ретінде сұхбатта бірқатар жасырын (жасырын) жағымсыз 

белгілер бар екенін есте ұстаған жөн: 

1) респондент өз өміріндегі белгілі бір оқиғалар туралы айтып бергенде, 

өз әсерін кәдімгі логикалық схемаға сәйкес келтіре алады («бұл туралы айту 

әдеттегідей»), бұл шынайы фактілер мен дәлелдемелердің бұрмалануына 

әкеледі; 

2) респонденттің мәлімдемелеріндегі шамадан тыс егжей-тегжейлі, ол 

назарды айтарлықтай өзгертуі мүмкін, бүкіл зерттеудің маңызды 

құрамдастарын бөліп көрсетуді қиындатады; 

3) респонденттің өзін-өзі таныстыруы - бұл жағдайда зерттеуші оған 

жеке өтінішімен мақтанған респондент әңгіме тақырыбына қатысты пікір 

айтудың орнына өзін көбірек көрсетуге бейім болған жағдайды қарастырады; 

4) сұхбат жағдайындағы алғашқы әсерлердің біржақтылығын жоюдың 

қиындығы. 

Дегенмен, әңгімелесу әдісінің жоғарыдағы жағымсыз белгілері оның 

зерттеушілік мүмкіндіктерін төмендетпейді, бірақ оларды жеңу үшін 

зерттеушіден жоғары біліктілік пен практикалық тәжірибе қажет. 

Сұхбаттың түрлері 
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Қазіргі социологиялық теорияда қойылған міндеттерге және 

қалыптасқан ұйымдық-технологиялық жағдайларға байланысты сұхбаттың 

әртүрлі түрлері қолданылады. Ең көп тараған бөлім – жеке және топтық 

сұхбат, бетпе-бет, телефон және бейне сұхбат. 

Сұхбаттың бірінші типологиясы негізінен зерттеуші дайындаған 

сұхбаттық құралдың, яғни сауалнама мен сауалнаманы жүргізу тәртібінің 

қаншалықты ресімделуіне байланысты. 

Осылайша, респонденттің қойылған сұрақтарға жауаптарының 

нұсқалары алдын ала берілгенде және олардан ауытқуға жол берілмегенде, 

ресімделген (стандартталған) әңгімелесу бөлектеледі. Бұл жағдайда 

сауалнамадан айырмашылығы респонденттің жиі ерікті түрде берілген 

жауаптарын өзін-өзі сұраған адам емес, интервьюер жазып алады және 

нұсқалар жиынтығы алдын ала шектеледі. Зерттеуші ақпарат жинау үшін 

шектеулі уақыт мүмкіндіктері бар сұхбаттың бұл түріне жүгінуі керек. 

Сондай-ақ, сауалнаманы өз бетімен толтыруға әлі жеткілікті дағдылары жоқ, 

бірақ нақты қойылған сұраққа жауап бере алатын балалар (7-14 жас) таңдалған 

кезде сауалнаманың бұл нұсқасы қолайлы. Мектеп жасына дейінгі балалармен 

ауызша да, жазбаша да сұхбат жүргізілмейді. Кіші жас топтарын зерттеу үшін 

«жұмсақ» деп аталатын әдістер бар. 

Жартылай формалды (жартылай стандартталған) сұхбатта жабық 

сұрақтармен қатар ашық сұрақтар да сауалнамаға (сұрақтардың жалпы 

санының үштен екісіне дейін) енгізіледі деп болжанады. Бұл зерттеушіге 

зерттелетін мәселелерді түсіну үшін қажетті материалмен қамтамасыз ететін 

және респонденттің күнделікті тілдегі өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып, 

түсіндіруді бекітетін ашық сұрақтарға жауаптар. Бұл жағдайда зерттеуші 

жауаптарды құрылымдауға және оның үстіне жауаптарды өңдеуге кіріспейді. 

Бейресми (терең, еркін) сұхбат тек ашық сұрақтарды қамтиды, ал 

нұсқаулық жалпы сипатта болады, тек сыртқы шеңберді көрсетеді, 

әлеуметтанушыға сұхбат барысында қосымша ақпарат алу үшін респондентке 

қосымша сұрақтар қоюға мүмкіндік береді. зерттеу пәні туралы. Тереңдетілген 

сұхбат көмегімен зерттеу жұмысының күрделілігі респонденттерді ерекше 

мұқият іріктеуде, яғни респонденттің құзыреттілік деңгейін, оның зерттелетін 

жағдайға қаншалықты кіретінін, оның қаншалықты екенін бағалау қажет. 

зерттелетін мәселелердің жеке өзі әсер етеді. Ең жоғары тиімділікті 

респонденттердің құзыреті аймағында (яғни сұрақтар респондент өзін сенімді 

және білімді сезінетін тақырыптарға қатысты болған жағдайда) дәл 

жүргізілетін тереңдетілген сұхбаттан күтуге болады. Респонденттердің 

құзыреттілігінің шекарасы сауалнамаға қатысатын адамдар санының 
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артуымен эмпирикалық түрде анықталады. Зерттелетін пәнге қатысты 

респонденттердің әртүрлі мәртебелік ұстанымдарын ескеру де маңызды. 

Кәсіби түрде жазылған тереңдетілген сұхбат мәтіндері адамдар, уақыт 

және олар өмір сүріп жатқан қоғам туралы деректі дәлелдер сипатын алады. 

Бұл әдісті таңдаған кезде тереңдетілген сұхбат көп уақытты қажет ететінін 

(оның шамамен ұзақтығы жарты сағаттан бір жарым сағатқа дейін) 

зерттеушінің әділ біліктілігін, демек, ғылыми жобаны қажет ететінін есте 

ұстаған жөн. , осы әдіс арқылы эмпирикалық мәліметтерді жинау 

жоспарланатын эмпирикалық деректер арзан болмайды. 

Сұхбаттың маңызды бөлігі – нәтижелерді өңдеу, басқаша айтқанда, 

сұхбатты транскрипциялау, яғни әңгімені аудио және бейне 

тасымалдаушылардан мәтіндік форматқа аудару, белгілі бір ережелерге сәйкес 

жазу және құжаттау. Транскрипция схемасы екі блокты қамтиды: 

1) респонденттің барлық белгілі әлеуметтік-демографиялық 

сипаттамалары көрсетіледі, әңгімелесудің уақыты мен ұзақтығы жазылады, 

әңгімелесудің жағдайы мен жағдайы қысқаша сипатталады; 

2) респонденттің сөзін өңдемей әңгіменің баяндалуы; ескертулер 

жасауға рұқсат етіледі, мысалы: «түсініксіз», «үзіліс», «бөтен дыбыстар» т.б. 

Жазбаны мәтіндік пішімге көшіру кезінде кейбір жағдайларда 

сұхбаттың эмоционалдық құрамдас бөлігі бойынша зерттеу жазбаларын 

қолдануға рұқсат етіледі: «ол ұзақ уақыт үндемейді», «күлді», «имыл 

жасайды», «жылайды,» «тітіркеніп сөйлейді» және т.б. 

Аудио жазбаларды мәтіндік пішімге аудару процесінде алынған 

мәтіндердің әрқайсысында қойылған зерттеу міндеттерін шешуге қатысты 

респонденттердің ең маңызды мәлімдемелерін атап өту қажет. Бұл процедура 

транскрипцияны «таңбалау» деп аталады, ол сұхбат нәтижелерін кодтау, 

түсіну және интерпретациялаудың кейінгі операциялары үшін қажет. 

Әңгімелесу – респондентпен ең жалпы нұсқаулықты басшылыққа ала 

отырып, еркін әңгімелесу, оның мақсаты респондент қатысқан оқиғалар 

туралы немесе оның жеке өмірбаянындағы эпизодтар туралы әңгімелеу 

(баяндау). Бұл әдістегі зерттеушінің міндеті – респондентке оқиғалардың 

салыстырмалы түрде тәуелсіз эпизодтарын дәйекті түрде қайталауға, басқаша 

айтқанда, онымен «сөйлесуге» мүмкіндік беру. Осыдан кейін ғана сіз 

оқиғаның егжей-тегжейлері мен түсініксіз жерлерін нақтылауға кірісе аласыз. 

Баяндамалық сұхбаттың соңында интервьюер респонденттің өзі куә болған 

және ол туралы айтқан әрекеттерін, оқиғалары мен жағдайларын қалай 

бағалайтыны және түсіндіретіні туралы бірқатар сұрақтар қояды. 
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Баяндамалық сұхбаттардың транскрипциясымен жұмыс істеудің 

бірқатар ерекшеліктері бар. Біріншіден, әрбір сұхбат мәтінінде оқиға-баяндау 

бөлігін бағалау бөлімінен бөліп алу керек. Бір оқиғаға әр түрлі 

қатысушылардың сұхбаттарының мәтіндеріндегі баяндау үзінділерін 

салыстыру (олардың айналасында әңгіме құрылды) немесе бір ұрпақ 

өкілдерінің өміріндегі эпизодтарды салыстыру өмірдің жалпы контурын 

табуға және сипаттауға мүмкіндік береді. кез келген оқиғалардың 

сыбайластары мен замандастарының әлемі. Зерттеуші бір ұрпақ өкілдерінің 

басынан өткерген ең жиі кездесетін және типтік қақтығыстарын, белгілі бір 

тарихи оқиғаларға қатысушыларға қолжетімді өмірлік таңдау 

перспективаларын анықтайды. 

Сұхбат мәтіндерінің таңдалған бағалаушы (баяндаусыз) фрагменттері 

респондент үшін маңызды нормалар мен құндылықтарды, үйреншікті мінез-

құлық реакциялары мен стереотиптерді бекіту мақсатында талданады. 

Әңгімелеу сұхбатын өткізу өте қиын және 2-3 сағатты алады. 
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Сараптамалық сауалнама 

Сараптамалық сауалнама – респонденттердің сарапшылар деп аталатын 

белгілі бір қызмет саласындағы жоғары білікті мамандар болып табылатын 

сауалнама түрі. Сауалнаманың бұл түрі жоғары мамандандырылған 

мәселелерді зерттеу кезінде (мысалы, балалардың оқу мәселелерін зерттеу 

кезінде) ақпарат жинаудың өте кең таралған әдісі болып табылады. Ол сандық 

та, сапалық та болуы мүмкін. Сараптамалық сауалнамалардың барлық түрін 

төрт пішінге дейін қысқартуға болады: 

1) бір реттік, жеке (сауалнама, сұхбат); 

2) бір реттік ұжымдық (пікірталас, фокус-топ, миға шабуыл); 

3) бірнеше айналымдағы жеке сауалнама (Дельфийлік техника); 

4) бірнеше турдағы ұжымдық сауалнама (талқылау, кездесу). 

Зерттелетін аумақ шегінде бірнеше түрлі бағыттар, көзқарастар, тәсілдер 

болған жағдайда сауалнама жүргізілетін сарапшылардың саны есеп бойынша 

анықталады – 3-4 маман – бір бағыттың өкілі. Зерттелетін сала біртекті болса, 

100-ге жуық сарапшы таңдалады. 

Сарапшыларды іріктеу – зерттеудің маңызды және күрделі кезеңі. 

Ғылым саласындағы сарапшылар авторлар бойынша жарияланымдар 

санына, кәсіби деңгейі мен лауазымына қарай таңдалады. Сарапшыларды 

практикалық (ғылыми емес) саладан іріктеу кезінде сарапшының жұмыс өтілі 

мен лауазымын ескеру қажет. Сондай-ақ мамандарды кәсіби ортада белгілі 

болу принципіне сүйене отырып таңдауға болады. 

Сарапшыларды таңдаудың екі кең тараған әдісі бар: ұжымдық бағалау 

әдісі және өзін-өзі бағалау әдісі. Бірінші жағдайда сарапшы үміткерлер бір-

бірін үш негізгі параметр бойынша бағалайды: осы саладағы теориялық 

дайындық (немесе арнайы білімнің болуы); осы салаға практикалық қатысу 

дәрежесі (немесе жұмыс тәжірибесі) және болжау қабілеті (осы саладағы 

өкілеттік). Екіншісінде сарапшы өзін жоғарыда сипатталған параметрлер 

бойынша бағалайды. Сарапшыларды таңдау үшін екі әдісті де біріктіру 

оңтайлы. 

 Сауалнама сарапшыларының қолданыстағы нысандарын толығырақ 

қарастырайық. 

Бір реттік жеке сауалнама. Әңгімелесу немесе сауалнама арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін бір реттік сауалнама процедурасы. 
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Бірнеше турдан тұратын ұжымдық сауалнама – негізгі нысаны – 

пікірталас – яғни бір жерде және бір уақытта сарапшылар проблемаларды 

талқылау және ұжымдық пікір әзірлеу үшін жиналады. Талқылау сарапшылар 

арасындағы тікелей кері байланыспен сипатталады. 

Ұжымдық сауалнаманың тағы бір түрі – сарапшылар бір келісілген 

шешімге келетін отырыс. Бірнеше турдағы жеке сауалнама – адамдардың бір-

біріне әсерін болжайтын ұжымдық сауалнамалардан айырмашылығы, бұл 

жағдайда сарапшылар сырттай жұмыс істейді. Бұл әдіс Дельфийлік әдіс деп те 

аталады. 

Дайындық кезеңінде бақылау және іріктеу қызметін атқаратын сыншы-

талдаушылар тобының бір түрі қалыптасады. Әрбір сарапшы талқыланатын 

мәселе бойынша бағалау мен ұсыныстардың нұсқаларын өз бетінше 

дайындайды.  

Бірінші тур: сарапшылар ұсынылған нұсқаларды әртүрлі параметрлер 

бойынша бағалайды: орындалу мүмкіндігі/мүмкін еместігі, 

қажеттілік/пайдасыздығы, шарттардың болуы/жоқтығы және т.б. Аралық 

қорытындылар шығарылады және әрбір сарапшы ұстанымы бойынша 

бағалаудың орташа сараланған рейтингі баяндалады және қатысушы 

мамандар рейтингтердің экстремалды құндылықтарын ынталандыруға 

шақырылады. 

Екінші турда бірінші турда алынған бағалар, пайымдаулар, ұсыныстар 

талданады. Әрбір келесі раундта сарапшылар жаңартылған ақпаратпен 

қамтамасыз етіледі және олар жалпы сәйкестікті арттыра отырып, өз 

пікірлерін түзетеді немесе өз позициясын одан да көп себеппен қорғайды. 

Сауалнама бағалаулардағы сәйкессіздіктер барынша азайтылғанға дейін 

бірнеше айналымда жүргізіледі. Бұл әдістің артықшылығы - негізделген 

ұжымдық шешімнің дамуы. Маңызды кемшілігі - ұзақтығы мен күрделілігі. 

Бірнеше раундтағы ұжымдық сауалнама – осы түрдегі сауалнама 

жүргізу үшін респонденттерді қоғамнан оқшаулау, сыртқы әлеммен мүмкін 

болатын барлық байланыстарды болдырмау қажет. Әдетте ол бірнеше кезеңде, 

соның ішінде шабуыл, талқылау және мәселенің шешімі табылғанға дейін 

кездесу арқылы жүзеге асырылады. 

Сараптамалық сауалнама қайталанатын (мониторинг, панельдік, 

бойлық), мазмұнды талдауды, бақылауды қоса алғанда, жаппай 

сауалнамаларды алмастыра алады және кейде хабардар адамдар саны аз, өте 

жабық қауымдастықтарға қатысты ақпараттың жалғыз мүмкін көзі бола алады. 

зерттеушіден әлеуметтік-мәдени кедергілер арқылы бөлінген респонденттерге 

қол жеткізу. Кітапханалық зерттеуде әдіс зерттелетін құбылыстың немесе 
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мәселенің кеңірек және жалпы көрінісін алу үшін негізгіге қосымша, әдетте 

сауалнама ретінде қолданылады. 
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