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Ернар Есимқұлов, Бақытжан Сатершинов (Алматы, Қазақстан)

ЖАСТАРДЫҢ ДІНИ ӘЛЕУМЕТТЕНУ КЕЗЕҢДЕРІНДЕГІ ДІНДАРЛЫҚ

Аннотация: Мақалада діни әлеуметтену ұғымы мен оның кезеңдеріндегі діндарлық 
көрсеткіші қарастырылады. Балалық,  балиғат және кәмелет жастағы діни әлеуметтенуді са-
лыстырмалы түрде зерттеу арқылы, әр кезеңдегі діни өмірдің ерекшеліктері көрсетіледі.  Діни 
әлеуметтену ұғымына қатысты берілген анықтамалар талданады. Тұлғаның діни әлеуметенуінде 
қоршаған ортаның, отбасының, діни топтар мен ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының 
ықпалы сараланады.  Діни әлеуметтенуде ықпалы болған бұл факторлармен қатар өлім, ауру, 
табиғи апаттар секілді басқа әлеуметтік факторлардың да аталмыш кезеңдерде қаншалықты 
әсер ететіндігі талданады.  Сондай-ақ бұрыс әлеуметтенуге әсер ететін себептер және оның 
діни ұстанымдарға ықпалы көрсетіледі.

Түйін сөздер: діни әлеуметтену, діндарлық, діни тұлға, діни сана, әлеуметтену кезеңдері.

Кіріспе
Адамзат баласы бұрыннан-ақ қоғам болып өмір сүріп келеді. Олардың бірлесіп 

өмір сүруі, бір-бірімен байланыс құруы – ортақ құндылықтарды қалыптастырды. 
Бұл – уақыт өте келе әр қоғамның өзіне тән түсінігі мен өмір салтының пайда бо-
луымен нәтижеленді. Өзіне тән қалып пен ережелердің ішінде түрленген қоғам – 
өмір сүруін жалғастыру үшін қажетті мәдени жүйені ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге 
мәжбүр. 

Адамдар өзіндік ерекшеліктеріне қарамастан қоғаммен бірігуді, қоғамға 
сай келетін тұлғаға ие болуды, қоғамға тән іс-әрекет пен түсініктерге сай әрекет 
етуді әлеуметтену үдерісінде үйренеді. Әлеуметтену үдерісі тек қана қоғамның 
материалдық мәдени элементтерін алуды қамтып қоймай, сонымен қатар рухани-
діни элементтерді де қамтиды. Өзі дүниеге келген қоғамның материалдық мәде-
ниетін үйренген тұлға – тұлғалық тұрғыдан жетіліп, қоғаммен үйлесімін жүзеге 
асырумен қатар, ол қоғамның әлеуметтік-мәдени түрленуіне маңызды роль ойнай-
тын діни сенім, құндылық, норма, сезім, түсінік және әдет-ғұрыптарын да бойына 
сіңіреді. Осылайша бір жағынан діни тұрғыдан дамыса, екінші жағынан өзі өмір 
сүріп отырған қоғамның діни мәдениетімен үйлесімге келеді.

                 
Әдіснама

Мақалада «діни әлеуметтену» ұғымына дінтанулық талдау жасалады. Зерт-
теу кезінде семантикалық, контекстуалдық, сипаттау, саралау, түйіндеу секілді 
ғылыми әдістер мен тәсілдер қолданылды. 

Негізгі бөлім. Діни әлеуметтену үдерісі
Дін – тұлғаға қарағанда қоғамдық қыры ауыр басатын институт. Тұлға – 

белгілі бір діни мәдениеттің ішінде дүниеге келеді немесе өмір барысында уақыт 
өте келе сол мәдени ортаның нормалары мен құндылықтарын бойына сіңіреді 
[Johnstone 2004]. Сол себептен тұлғаның діни қалауы мен ұстанымы өзі өмір 
сүрген әлеуметтік-діни ортаға қарай бейімделеді. Сондай-ақ адам басқалармен бір 
әлемде өмір сүріп қана қоймайды, басқалардың өмір сүруіне де септігін тигізеді 
[Бергер & Лукман 1995].

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер 
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Тұлға басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға бейім болмағанымен қарым-
қатынасқа түсу – діни әлеуметтену  үшін қажетті нәрсе. Адам тумысынан көптеген 
инстинкті қабілеттерге ие. Бұл қабілеттерін тек ортасымен қарым-қатынас жасау 
арқылы ғана жарыққа шығара алады.

Демек діни әлеуметтену дегеніміз – әр діннің немесе діни қозғалыстың өзіне 
тән сенімі, ілімі мен ережелерінің аясында, кісінің қандай діни ұстанымда болу 
керектігін үйренуі және адамның өзі өмір сүрген қоғамның діни ғұрыптары мен 
талаптарына сай іс-әрекет жасау үдерісі деп айтуға болады. Діни әлеуметтену 
қоғамның дініне, діни өміріне ілесу, дінді үйрену, қоғамның діни талаптарын 
үйреніп, соған сай әрекет ету екендігін ескерсек, діндарлану, діндар болу үдерісі 
екендігі де байқалады. Діни өмір әлеуметтену үдерісі арқылы жүреді. Өйткені дін 
– әлеуметтену жолымен қабылданады және басшылыққа алынады.

Діни әлеуметтенуге әсер ететін факторлар
Тұлға өзі өмір сүріп отырған діни атмосферадан тікелей немесе жанама түрде 

әсер алады. Бұл ретте әсер алған әлеуметтік орта маңызды орынға ие. Жалпы 
әлеуметтену үдерісінде болғанындай діни әлеуметтенуде де бірқатар әлеуметтік 
факторлар ықпал етеді. Адамдар өмір бойы әртүрлі әлеуметтену факторларының 
ықпалында қалып, бұл әлеуметтік факторлар діни таңдауларын белгілейтін сенім 
мен ұстанымдардың қалыптасуын қамтамасыз етеді [Sherkat 2003]. Өлім, ауыр дерт, 
табиғи апаттар секілді факторлар да діни таңдаулар мен ұстанымдарға әсер етеді. 
Адамның басына бір қиындық келген кезде құдаймен болған байланысы тіптен 
артып, діни сенімі күшейе түседі. Кейде бұл жағдай кері әсер  етіп, адамды қарсы 
шығаруы да мүмкін. Тұлғаның психологиялық және тұлғалық ерекшеліктеріне 
қарай  айналасында болып жатқан оқиғалардың ықпал ету бағыты да өзгереді. 
Сол себептен де қоршаған ортада орын алған оқиғалар мен діни ұстаным мен іс-
әрекеттердің арасында байланыс бар деп айтуға болады.

а) Отбасы. Тұлға алғашқы қоғамдық қарым-қатынасын отбасының ішінде 
жүзеге асырады. Діни таным, ұстаным мен іс-әрекеттерде де ең алдымен отбасыдағы 
ата-ана, бауыр секілді жандармен болған қарым-қатынасының нәтижесі көрінеді. 
Сол себептен де отбасы – тұлғаға діни құндылықтар, тәжірибелер мен таңдаулар 
берілетін ең басты институт.

Отбасының діни әлеуметтенудегі орнында отбасының әлеуметтік-мәдени 
деңгейі, отбасының түрі (үлкен немесе шағын) бауырлар арасындағы қарым-қа-
тынас пен басқа отбасы мүшелерімен қарым-қатынас( ата-апа, аға-жеңге т.б.) се-
кілді әртүрлі әлеуметтік факторлардың да ықпалы бар [Akyuz & Capcioglu 2012, s. 376].

Сондай-ақ соңғы зерттеулердің нәтижесінде ата-ана мен баланың арасындағы 
әлеуметтену үдерісі екіжақты жүретінді анықталған. Ата –ана балаға кішкентай 
күнінде діни сенімі мен ұстанымдарын анықтап, бекітуде ықпалды болса, есейген 
соң балалары ата-анасының діни ұстанымдарына ықпал ете бастайды.

ә)Білім. Білімнің діни әлеуметтенудегі ықпалы діни мәдениет элементтерінің 
тұлғаларға берілуі арқылы жүзеге асады. Осы тұрғыдан алғанда діни әлеуметтену 
– діни тәрбие секілді. Дін тәрбиесінде жоспарлы түрде діни білім беріледі.

Дін тәрбиесі мен ілімі әртүрлі жолмен жасалады. Олардың алғашқысы фор-
малды жолмен жүзеге асатын діни білім. Бұл жерде орын алатын діни әлеуметтену 
көпшілік жағдайда діни мәдениет элементтерінің берілуі арқылы болады. 

Есимқұлов Е., Сатершинов Б. Жастардың діни әлеуметтену кезеңдеріндегі...
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Мешіт пен оның айналасында жүргізілетін діни қызметтер құтпа, уағыз, 
діни мәлімет пен ережелер үйретілетін әртүрлі курстар жолымен жасалады. 
Бұл әрекеттерге қатысу жиілігі, берілген діни мәліметтердің маңыздылығы, 
берілу үлгісі, берген кісілердің мамандығын игеруі,  секілді элементтер діни 
әлеуметтенуінде маңызды орын алады.

Діни әлеуметтенуде әртүрлі діни топтар, тариқаттар мен жамағаттардың 
маңайында қалыптасқан діни негіздегі үгіт-насихаттардың да маңызды функциясы 
бар. Бұл діни ұйымдар діни қызметпен қатар әлеуметтік, мәдени және тәрбие са-
ласында да еңбек етеді.  Осындай әрекеттері арқылы тұлғалардың әлеуметтенуіне 
ықпал етеді. Діни әлеуметтену кезінде діни топтар мен жамағаттардың функ-
циясы әдетте екі жолмен орындалады. Алғашқысы өзінің жеке діни түсінігіне 
сүйеніп жүргізетін діни әрекет. Бұл – сұхбат, дәріс секілді әртүрлі жолдармен жа-
салатын діни мәлімет пен ілімді жеткізу арқылы болады. Ал екіншісі әрбір діни 
топ  – ұжымдық түсінік ұсынады. Осы арқылы тұлғалардың діни түсініктері мен 
ұстанымдары бір-біріне ұқсайды. Осылайша әр діни топ пен жамағат өзіне тән 
«діни тұлға»  типологиясын қалыптастырады [Sherkat 2003, 159].

б) Қоғамдық орта.Тұлғаның өз ортасымен жасайтын қарым-қатынасы оның 
таңдауы мен талғамына қарай өзгеріп отырады. Талғам – білім мен мамандыққа 
бағыт беретіні секілді әлеуметтік өмірдің әртүрлі салаларында әлеуметтік қарым-
қатынастарды да белгілейді. Сол себептен  әлеуметтік ортамен болған қарым-
қатынасты бақылау әдетте тұлғаның қолында. Яғни тұлға қарым-қатынастың 
түрінен бастап,  қашанға созылатынына дейін барлық құзіретті қолында ұстайды. 
Бұл балалық кезеңмен басталып, бозбала кезде белгілі бір деңгейде тұрақтап, ал 
есейген соң тұлғалық кемелдікпен тығыз байланысты болады. Өйткені жетілген 
тұлғаның қызығушылығы, таңдауы мен талғамы ол тұлғаның өзінің еркімен 
орын алады. Сонымен қатар тұлға өзінің таңдауында қарым-қатынасқа түскен 
ортасының өзіне ықпал ету кезінде қандай да бір таңдауға немесе шектеуге де 
кезікпейді.

Тұлға күнделікті өмірінде отбасылық , ұжымдық, көршілік, туыстық қарым-
қатынас секілді әртүрлі қатынасқа түседі.  Осындай топтардың ішінде өзінің 
қалауына сай қарым-қатынасқа түсетін ортасы кейбір кездері айна қызметін 
атқарып, оның діни әлеуметтенуіне әсер етеді.Осындай екіжақты ықпалдасу кейде 
саналы түрде  кейде бейсаналы түрде жүзеге асады. Бұл жерде діни әлеуметтену 
– әлеуметтік ортаның мәні, тұлғаның діни сенімі, ұстанымы мен әрекеттеріндегі 
ықпал механизмінің жұмыс істеу барысына байланысты. Тұлғаның өзі өмір 
сүріп отырған әлеуметтік ортасымен (жұмыс, аудан, мектептегі сыныптастар, 
көршілер, туыстар, діни ұйымдар т.б.) басқа бір діни ұстанымға өтуінің арасын-
да айырмашылық болады. Адамдар білетін нәрселерді таңдауға бейім және діни 
таңдау әдетте әбден дәстүрге айналған діни тәжірибелерді бекітеді. 

в)Діни топтар мен ағымдар. Діни топтар, ағымдар, ұйымдар  да діни 
әлеуметтенудің ең басты факторларының бірі. Бір дінге мүше адам өзі мүше 
болған діни топ, жамағат немесе ағымның сипаттарының басым көпшілігін бойы-
на сіңіреді. 

Ағымдардың да діни әлеуметтенуде үлкен орны бар екендігі анық [Sherkat 
2003, 160]. Ағымдар үлкен діндердің өзгеше түсінігі екендігін ескерсек өз 
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мүшелеріне өздері тән діннің қарамағынан бөлек түсінік берері анық. Діни 
әлеуметтенуде отбасының қаншалықты орны бар болса, діни ағым пен ұйымның, 
ұйым мүшелерінің де соншалықты орны бар. 

г) Бұқаралық ақпарат құралдары. Өміріміздің ең маңызды және ұсақ-
түйек қырына дейін барлық салада ықпалы бар бұқаралық ақпарат құралдары 
тұлғалардың әлеуметтену үдерісіне ықпал еткені секілді, діни өмір салттарына да 
әсер етеді. Бұл жағдай кей кездері діни білімді жеткізуге, кейде діни тақырыптар 
арқылы маңызды мәселелерді көтеру, кейбір кездері діни өмірде көрініс береді.  

Діни әлеуметтену үдерісінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызметі жал-
пылама екі жақтан жүзеге асады. Біріншісі діни мәлімет пен ілімдердің берілу 
жолымен жарыққа шығады [Bemard 2006]. Теледидар, радио, газет секілді 
діни мәдениет элементтерін танытушы және үйретуші бірқатар баспалар мен 
бағдарламалар бар. Тіпті тек діни білім таратуға арналған бұқаралық ақпарат 
құралдарының бар екендігі де белгілі. Бұлар қоғамның діни мәселелерде сауатын 
ашуды көздейді. Сол себептен діни әлеуметтену үдерісінде бұқаралық ақпарат 
құралдары да бір дәнекер қызметін жасайды [Akyuz & Capcioglu 2013, s. 379].

Діни әлеуметтену кезінде ақпарат құралдарының екінші функциясы үлгі 
ретінде ұсынған сипаттар жолымен жүзеге асады. Фильмдер, музыка, пікірталас 
пен  жаңалықтар сынды әртүрлі бағдарламалар арқылы  беретін мәліметтер 
тұлғаларды еліктеуге алып барып, нәтижеде діни ұстаным мен іс-әрекеттердің 
соған сай жүйеленуіне себеп болады. 

                     
Діни әлеуметтену кезеңдеріндегі діндарлық

Тұлғадан кез-келген жағдайға бейімделіп, игеріп кететіндей қоғамдық әдеттер 
мен дағдыларды үйрену талап етіледі [Гоффман 2000]. Дінге деген қызығушылық 
балалық кезеңнен басталып, балиғат кезі мен есейген шағында қалыптасады. Демек, 
діни әлеуметтену адам дүниеге келгеннен бастап, дүниеден өткенше жалғасатын 
кезеңді қамтиды. Бала физикалық тұрғыдан жетілумен қатар балалық, жасөспірім 
және есейген кезеңде де ойы мен іс-әрекетінде маңызды өзгерістер орын алады. 
Сол себептен бір кезеңнен екіншісіне өтерде діни бағытта да бірқатар өзгерістер 
болады. Бұл үдерісте өмір сүрген ортасындағы психологиялық құрылымымен 
қатар қоғамдық факторлардың да ықпалы бар. 

Балалық шақ және діни әлеуметтану. Бала өзінен бұрын да бар болған әлеуметтік 
ортада дүниеге келеді. Уақыт өте келе өзі өмір сүрген ортаның заңдылығын 
үйреніп, өзіне тән өмір сүру салтын қалыптастырады. Осылайша қоғаммен үйлесіп, 
жеке өзіне тән тұлғасы қалыптасады.   Баланың жалпы әлеуметтенуі секілді діни 
әлеуметтенуінде де психологиялық факторлар мен тұлғалық ерекшеліктермен 
қатар сыртқы, яғни әлеуметтік факторлардың да маңызы зор.

Балалық шақ алғашқы және негізгі діни әлеуметтену тәжірибесі қалыптасатын 
кезең. Бұл кезеңде баланың танымдық және саналық тұрғыдан жетілуіне қарай діни 
ұстаным мен әрекеттері де дамиды. Баланың діни бағытында ата-ананың орны ерек-
ше [Acock & Bengtson 1978]. Тіпті отбасы балаға діни сенім мен құлшылықтарды 
үйретіп, ондағы діни сезімнің қалыптасуын қамтамасыз ететіндігі секілі, баланың 
діннен алыстауына  және діни сезімінің тұншығуына да себеп болуы мүмкін.

Балалардың діни әлеуметтенуі әдетте діни тәрбие, қоғамдық қарым-
қатынастың нәтижесінде жүзеге асады. Дін тәрбиесі отбасы ортасында отба-
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сы мүшелері, мектептегі ұстаздар, күнделікті өмірде қарым-қатынасқа түсетін 
кісілер, жақын туыстары мен бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан беріледі. 
Әлеуметтік үйрену күнделікті өмір ішінде және бұқаралық ақпарат құралдарында 
мән берілген немесе таң қалдыратын кісілердің үлгі ретінде алынуы арқылы 
жарыққа шығады. Баланың маңайындағы кісілер оған айна іспеттес болады. 
Айнаға қараған кезде кісінің өзін түзейтіндігі секілді, жасаған іс әрекеттерінде 
де айналасынан алған қарсылықтарға сай қадам жасайды. Сол себептен балалар 
ұстаным мен дағыдыларды адамдардың үйретуімен немесе үлгіге алынған кісіге 
еліктеу яки айналадағы ксілердің айна қызметін атқару арқылы игереді.  Ал шынту-
айтында әлеуметтену үдерісі балалық шақпен шектелмей, ғұмыр бойы жалғасады 
[Бауман 1996].  

 Сөйлеу қабілетінің дамуымен балалар бұрын қолданған сөздердің ішінен от-
басынан және араласатын ортасынан алатын діни терминдерді де алады. Діндерге 
қатысты Алла, пайғамбар, жәннәт, тозақ, күнә, сауап секілді сөздерді естиді. Са-
налары осы ұғымдардың барлығын толықтай қабыл алуға күші жетпегенімен, 
өздеріне үйретілген жағдайда оларды жаттап, күнделікті өмірлерінде іске асырады. 
Әсіресе 5-6 жастарында естіген нәрселерін іске асырып, тіпті үлкендердің арасы-
на кірісіп, оларға (тамақтанар кезде, бисмиллә деп айтпадыңыз, өтірік айттыңыз, 
өтірік айтуға болмайды т.б.) ескерту жасайды. Ал өздеріне үйретілгендерді ешбір 
қарсылық білдірмей тыңдап, жан-тәндерімен сенеді. Бұл кезең көп сұрақ қойылатын 
«философиялық кезең» болғандықтан, балалар құдай мен дінге қатысты сұрақ 
қойып, діни өмірдің элементтерін түсінуге тырысады. Бұл кезең еліктеу кезеңі. 
Балалар діни өмірге қатысты не көрсе соны істейді. Ата-аналары секілді намаз 
оқиды, дұға жасайды. Бұл кезеңде зейіні толық қалыптаспағандықтан  антропо-
морфист сипаттағы жаратушы сеніміне ие. Құдайды адамға ұқсатып түсінуге ты-
рысады. Бұл жастағы балалар үшін құдай кейде таулардан да үлкен, барлығынан 
күшті, әрі жылдам [Ali Kose 2017, p. 118].

Балиғат жас және діни әлеуметтену. Психологтар мен әлеуметтанушылар  
діни тұрғыдан қалыптасудың маңызды бір кезеңі ретінде жасөспірім кезеңді ай-
тады. Бұл кезеңде физикалық және рухани тұрғыдан жетілумен қатар бір жағынан 
балалықпен басталған діни ояну жалғасса, екінші жақтан діни адасушылық пен 
шешімсіздіктер бой көрсетеді.  Жеткіншек кездегі еркіндік сезімі себеп болатын 
сыни ойлау бейімділігі оны бұрын үйренген мәліметтерді сүзгіден өткізіп, жаңа 
үйренген нәрселері мен ескі мәліметтердің арасында талдау жасауға алып бара-
ды. Күмәнсіз бұл мәлімет кейбір күмәндарды және ішкі қақтығыстарды да ішіне 
алатын өте күрделі сипатқа ие. Екінші жағынын физикалық тұрғыдан жетілуде 
жарыққа шығатын кінәлілік пен күнаһарлық сезімі де жастың сарсаңға түсуіне 
себеп болады. Қоғам тарапынан жыныстық әрекеттерге шектеу қойылып, бұл шек-
теулер дін тарапынан да қолдау тауып жатады. Жас баланың санасында діни талап 
пен жыныстық қалаудың қарсылығының туындауына себеп болады. Сол себеп-
тен жас бала бір жағынан жыныстық қалауын , екінші жағынан діни/қоғамдық 
талаппен бетпе-бет келеді. Бұл қарама-қайшылықтың артуы жас жігіттің әртүрлі 
ережелерге, дін мен тәңірге қарсы шығуына себеп болады. Бұл да оның кәналық 
және күнәһарлық сезімін арттырады. Жастықтың соңына таман діни мәселелерде 
туындаған келеңсіздіктерде бір тұралау байқалады. Бұл кезеңнің ішінде жасалған 
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тәжірибелерде жеткіншек өзіне тән діни тұлға қалыптастырып, діни бағыты 
айқындала бастайды.

Жастық шақ – адамдар балалық кезеңен өтіп, бірақ әлі есейе қаймаған 
әлеуметтік қайшылықтар кезеңі [Массионис 2004]. Бұл кезеңде отбасымен қатар 
мектеп, жолдастардың балаға деген ықпалы арта бастайды. Бұл кезеңде балалар 
қорғаныш білдіріп, мәселелерді шешу қабілетіне ие болады. Үш-төрт жастарынан 
бастап, үйренген діни негіздерді өмірінде іске асыруға және сондай ғұрыптарды 
үнемі жасауға әдеттенеді. Алайда бұл кезеңнің соңына дейін әлі де үлкендерге 
еліктеуін жалғастырады. Отбасыда дінді ұстану баланың діни тұрғыдан дамуы-
на да әсер етеді. Ата-анамен оқылған намаз, жамағат намаздарына қатысу, бірге 
дұға жасау және айт күндері құттықтау баланың діндарлығының артуы үшін өте 
маңызды. Бала осы кезеңнің соңына таман өзінің ақылының толысуымен ер жет-
кен адамның құдайға деген ұстанымына ие болады [Ali Kose 2017, p. 117].

Кәмелеттік жас және діни әлеуметтену. Тұлға – жалпы әлеуметтену үдерісінде 
болғанындай діни әлеуметтену тұрғысынан да кәмелет жасына өзіне тән діни 
тұлғаға ие болып кіреді. Балалық жән жеткіншек кезеңдерінде қол жеткізген діни 
таным мен ілім белгілі бір деңгейде жастың діни тұлғасын түрлендіреді. Сол се-
бептен естияр кезеңде діни әлеуметтенуде баяулау немесе тұрақтау байқалады. 
Бұл кезеңде адам бойында байсалдылық пайда болады. Осы себептен де әдетке 
айналған діни сенім, ұстаным мен іс-әрекеттердің өзгеруі қиындайды.

Сонымен қатар естияр кезеңде діни әлеуметтену толықтай тоқтайды деп айту 
да қиын. Өйткені бір жағынан қоғамдық ортадағы өзгерістер, діни түсініктің, 
ұстаным мен әрекеттердің өзгеруіне себеп болады. Өмір барысындағы бұндай 
өзгерістер қоғамның діни мәдениет элементтеріне ықпал еткендей, тұлғаның 
діни әлеуметтену стиліне де ықпал етеді. Әбден әдеттенген діни ұстаным және 
үлгі тұтқан тұлғалардағы өзгерістерге қарсы жеткіншек жаңа жағдайға қарсылық 
білдіріп, қоғаммен болған үйлесімділігін жоғалтпас үшін екінші діни әлеуметтену 
үдерісіне кіруге мәжбүр болады. Естиярдың екінші мәрте діни әлеуметтенуі 
алдыңғы әлеуметтену тәжірибелерінде қол жеткізген нәрселердің жаңа жағдайға 
сай пішінде жүйеленуімен жүзеге асады.

Сондай-ақ өмір барысында діни тұрғыдан радикалды кейбір өзгерістердің 
орын алуы да мүмкін. Мәселен адамның дінін өзгертуі немесе бірдей діни 
дәстүрдің ішінде алуан түрлі көзқарасты таңдауы секілді [Stausberg 2006]. Бұл 
жаңа діни әлеуметтену үдерісі деген сөз. Бұндай жағдайда тұлға алғашқы діни 
әлеуметтенуден иеленген тәжірибесін өзгертуге мәжбүр болады. Яғни  жаңа 
діни дәстүрдің немесе мәзһабтың сенімдерін, лайық ұстаным мен іс-әрекеттерді 
үйренуі қажет.

Бұл кезең діндарлық тұрғысынан балалық кезеңде үйренгендерін бойына 
сіңіретін кезең. Бұл кезеңде тұлға қабылдаған және дұрыстығына сенген негіздерді 
саналы түрде қабылдайды. Бұл кезең тұлғаның бірнеше қырдан таңдау жасаған, 
ересек кезеңге өтетін уақыт. Сол себептен өте маңызды кезең. Тұлға мамандық, иде-
ология және дінге қатысты алғашқы саналы шешімдерін осы кезеңде қабылдайды. 
Жеке тұлғасын осы кезеңде кемелдендіре түседі. Дін мәселесіндегі шешімдері 
де тұлғасының маңызды бөлшегі. Өмірдің мәніне қатысты маңызды сұрақтар да 
алғаш рет осы кезеңде сұралады. Күдік артып, сол кезеңде дейін үйренгендеріне 
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күмәнмен қарау белең алады. Дінге қарсы ұстанымдарында да бұның ықпалы 
көрінеді. Алланың барлығы және кейбір сенім негіздеріне қатысты күмән бой 
көрсетуі мүмкін. Бұл кезеңде жыныстық тұрғыдан жетіліп болатындықтан 
ер жеткен жастар физикалық қажеттіліктері мен діни талаптардың арасында 
қалып, қарама-қайшылық кезеңін басынан өткереді. Дін – бұл кезеңде қарама-
қайшылықтың себебі болатыны секілді тұлғаның өмірдің мәніне қатысты жауап 
беріп, кемелденеуіне үлес қосып, мәселелердің шешімін табуына қолдау білдіруі 
мүмкін. Бұл кезеңнің соңдарына таман жеткіншектер дінге қатысты нақты шешім 
қабылдауға тырысады

Қорытынды
Қоғамның діни мәдени элементтеріне бағытталған қызығушылық балалық 

кезеңнен басталып, жасөспірім кезі мен есейген кезеңінде де қалыптасады. 
Сол себептен діни әлеуметтену адамның туылған кезінен басталып, дүниеден 
өткенінше жалғасатын кезеңді қамтиды. Әлеуметтену үдерісі дұрыс жүзеге аспаған 
жағдайда елеулі келіспеушіліктер мен мәселелер туындауы мүмкін. Өйткені өзінің 
үйреніскен ортасын тастап басқа бір ортаға ауысу, дін өзгерту, бір діннің ішінен 
ағымдарға кіруге бұрыс әлеуметтенудің үлкен ықпалы бар екендігі анық. Саналық 
тұрғыдан дамумен қатар балалық, балиғат және есейген кезеңде адамның өмірінде 
ойы мен іс-әрекетінде маңызды өзгерістер орын алады. Сол себептен бір кезеңнен 
екіншісіне өтерде діни ұстанымда да бірқатар өзгерістер орын алып ол тұлғаның 
діндарлығына әсерін тигізеді. Бұл жерде өмір сүрген ортасындағы психологиялық 
құрылымымен қатар әлеуметтік ықпалдардың да рөлі бар екендігі байқалады.
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Резюме
Есимкулов Е.Н., Сатершинов Б.М.  Религиозность в периодах религиозной социали-

зации молодежи
В статье рассматриваются понятие религиозной социализации и показатель религиозно-

сти на ее этапах. Сравнительно изучая религиозную социализацию в детстве, юности, в совер-
шеннолетии, показываются особенности религиозной жизни на каждом этапе. Анализируются 
определения, данные касательно понятия религиозная социализация. Дифференцируются вли-
яние окружающей среды, семьи, религиозных групп, организаций и средств массовой инфор-
мации на религиозную социализацию личности. Помимо этих факторов, которые имеют вли-
яние при религиозной социализации, определяется, насколько влиятельны в вышеупомянутых 
периодах другие социальные факторы, такие как смерть, болезни, стихийные бедствия. Также 
показываются причины, влияющие на негативную социализацию и ее влияния на религиозные 
принципы.

Ключевые слова: религиозная социализация, религиозность, религиозная идентичность, 
религиозное сознание, этапы социализации, фанатичная религиозность.

Summary
Yessimkulov E.N.,  Satershinov B.M. Religiosity in the Periods of Religious Socialization of 

Youth
The article discusses the concept of religious socialization and the indicator of religiosity at 

its stages. Comparatively studying religious socialization in childhood, adolescence, and adulthood, 
features of religious life at each stage are shown. The definitions given regarding the concept of 
religious socialization are analyzed. The influence of the environment, family, religious groups, 
organizations and the media on the religious socialization of the individual is differentiated. In addition 
to these factors, which are influential in religious socialization, it is determined how influential other 
social factors, such as death, illness, natural disasters, in the abovementioned periods. Also the reasons 
are shown which influence negative socialization and its influence on religious principles. 

Keywords: religious socialization, religiosity, religious identity, religious consciousness, stages 
of socialization, fanatical religiosity.
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