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Медиатизация – қоғам мен мәдениет трансформациясының қозғаушы күші
Аңдатпа. Жаһандану, дәстүрлердің жойылуы, глокализация, детерриторизация, даралану
(индивидуализация), медиатизация тәрізді ұғымдар қазіргі қоғамда мәдениет пен коммуникацияны
өзгертуші әлеуметтік үдеріс ретінде трендке айналуда. Мақалада авторлар медиатизация терминіне
кеңінен тоқталып, осы теорияға жан-жақты түсінік береді. Сондай-ақ, медиатизацияны қоғамдағы
әлеуметтік және мәдени дәстүрлердегі өзгерістердің негізгі факторларының бірі ретінде қарастырылады.
Түйін сөздер: медиатизация, медиа, медиалогика, медиация, әлеуметтік кеңістік, мәдениет,
дәстүр, жаһандану.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7174-2019-127-2-78-83

Кіріспе. Канадалық әлеуметтанушы Маршалл Маклюэн айтқандай, біз бүгін медианың хаосты, шексіз, тым көп болғандығынан «ақпараттық жарылыс» заманында өмір сүріп
жатырмыз. Бұқаралық коммуникация жүйелері күннен-күнге ұлғайып, өмірімізге дендеп
еніп, қоғамымыздың барлық салаларында орын алуда. Адамдардың өмір сүру салты, күнделікті әдеттері өзгеріп, медианың құрсауына кіруде. Үлкен смарт-қалалар, «ақылды үйлер мен көшелерден» бастап, шалғай ауылдардағы малдарды дронмен бағу, малдардың
құлақтарына GPS сырға тағып, сартфонмен бақылауға дейін жетудеміз. Осындай үдерістер
тұрақты дамып, әлемді медиатизациялауда.
Қазіргі кезде осы медиатизация терминінің танымалдығы арта түсуде. Мысалы, Google Академия (Google Scholar) ғылыми жарияланымдарды іздеу жүйесінде
«Mediatization» сөзі бойынша 1990-2005 жылдар аралығында тек 1620 жауап табылса,
2005-2019 аралығында 16 100 жауап табылды. Ал Google, Яндекс тәрізді жалпы іздеу жүйелерінде осы терминге қатысты 400 мыңнан 500 мыңға жуық жауап бар. Дегенмен де, олардың кейбіреулері жоғарыда айтылған тарихи мағынасында қолданылған.
Мәселе қою. Зерттеудің негізгі мәселесі: қазіргі медиа зерттеулері саласындағы
негізгі үдерістердің бірі, батыс елдерінде кеңінен танымал «медиатизация теориясы» терминін қазақстандық ғылыми қауымдастыққа оның қоғам мен мәдениетке әсерін зерделеу
арқылы таныта түсу және анықтамасына тереңірек үңілу.
Қазіргі кездегі ғылыми әдебиетте «медиатизация» терминін (ағыл. Mediatization) түсіндіру үшін, елеулі сәйкессіздіктердің болуын ескере отырып, біржақты және қарама-қайшы
әлеуметтік-мәдени процестердің әртүрлі болжамдарын қарастыру қажет. Жалпы, медиатизация бір жағынан алғанда медиа мен коммуникацияда, екінші жағынан мәдениет пен қоғамда
болып жатқан өзгерістер арасындағы байланыстарды сыни түрде талдау [1, 14 б.].
Әдістеме және зерттеу әдістері. Осы жұмыстың әдістемелік негізі –медиатизация
идеясының қоғам мен мәдениетке қатыстын медиа саласы арқылы зерттеу. Материалды
талдаудың негізгі әдісі – салыстыру және тарихи-сыни тәсілді қолдану.
Нәтижелері және талқылау. Бастапқыда «медиатизация» сөзінің бұқаралық ақпарат құралдары немесе журналистік практикамен ешқандай байланысы болған жоқ. Бұл
терминді негізінен тарихшылар корольдік, патшалық және империялық әулеттердің билік
иерархиясын қайта құру үдерістерінде вассалдық қатынастарды қайта қалыптастырудың
арнайы тәсілдерін сипаттау үшін пайдаланды. Басқаша айтқанда, жер аумақтарын императорға ірі феодалдар арқылы бағындыру (медиатизация) үдерісін [2] білдірді.
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Медиатизация теориясының дамуына америкалық социологтар Д. Элтхейд пен Р.
Сноу ерекше үлес қосты. Олар «медиа арқылы трансформацияланған әлеуметтік институттарды талдауды» ұсынып, ғылымға «медиалогика» терминін енгізді.
Ал, даниялық медиа зерттеуші С. Хьярвард медиатизация теориясының екі ерекшелігін өз түсінігі бойынша айтты. Біріншісі – медиа жария кеңістік құрудың құралы, әрі
оның аясында әлеуметтік институттар өздерінің заңдылығын бекітеді. Екінші ерекшелігі,
медиатизация әмбебап үдеріс емес. Медиатизация түсінігі өткен ғасырдың соңында Интернет-технологиялардың дамуы арқасында Батыс қоғамдарында қалыптасқан нақты тарихи
жағдайға қатысты қолданылды: цифрлық медиа тез арада институттандырудан өтті және
басқа да әлеуметтік институттарға елеулі әсерін тигізе бастады [3, 105–134б]. Осылайша,
С.Хьярвард медиатизацияны қоғамның медиаға көбірек тәуелді болып келе жатқан жүйелік
үдерісі ретінде түсінеді, ал әлеуметтік институттар медиалогиканың әсерінен трансформацияға ұшырайды.
Өткен ғасырдың соңында, дәлірек айтқанда 1990 жылдан бастап «медиатизация»
түсінігі медиа-коммуникация саласында Еуропаның солтүстігі мен орталығына тарала
бастады. Дж. Томпсон (J.B. Thompson) 1995 жылы масс медиа құралдары арқылы «мәдениетті медиатиациялау» («mediatization of culture» by means of mass media) түсінігін енгізген
[4, 55 б.].
Медиатизация терминін қазақ тілінде қолдану ерекшелігі. Медиа саласында алғашында медиатизация БАҚ-тың әсер ету аясына неғұрлым көбірек индивидтерді тарту үдерісі
ретінде танылды. Сондай-ақ, бұл термин «медианы» коммуникация құралдары – радио, теледидар, газеттер, журналдар, түрлі мерзімді және өзге де баспа және электрондық басылымдар,
соның ішінде блогтар, чаттар және т.б. қатысты қарастырылды [5, 121-132 б.]. Ал «медиа»
сөзі «бұқаралық ақпарат құралдары» түсінігінің орнына қолданыла бастады. Осылайша, «медиа» және «БАҚ» түсінігі бірдей мағына берген кезде, медиатизация термині әлемде болып
жатқан оқиғалар туралы ақпараттарды іздеу, өңдеу және таратуды білдірді.
Бұл терминнің атауына байланысты пікірталас туындап жатады (Lundby, 2009;
Hjarvard, 2004; Meyen, 2009; Schulz, 2004; Krotz, 2007; Hepp, 2011, 2014): неге медиация,
медиазация, медиализация емес? Дегенмен де, кейбір ғалымдар «медиатизация» трансформацияларын білдіру үшін «медиация» терминін қолданады (Silverstone, 2007; Couldry,
2008). Алайда, ресейлік социолог-ғалым Е.Г. Нимнің айтуынша бұл түсініктер мағынасы
бойынша жақын, бірақ дәлме-дәл емес. Медиацияны медиум (жекелеген бұқаралық ақпарат құралдары) көмегі арқылы байланысқа түсу ретінде түсінуге болады; медиация нәтижесінде әлеуметтік және табиғи феномендерге тікелей емес, медиа құралы арқылы ұсынылатын бейнелер мен баяндаулар жасалады және жеткізіледі. Медиатизация – әлеуметтік
тәжірибелер мен өзара әрекеттесудің мазмұны мен формасын медиация анықтайтын негізгі
процесс [6, 8–25 б.]. Басқаша айтқанда, медиация коммуникация арқылы жасалатын кез
келген іс-әрекет, ал, медиатизация ұзақ уақыт бойы жинақталған (кумулятивтік) үдеріс.
Сондай-ақ, медиация сөзі Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде кеңінен танымал: дау-дамайды үшінші бір бейтарап тұлғаның араласуымен реттеуді айтады. Құқық
саласында медиация тұрақты терминге айналған.
Сол себепті, медиа және коммуникация саласында медиация терминімен салыстырғанда, қазір медиатизация терминін қолданған дұрыс. Ал кейінірек латын әліпбиіне
толық көшкеннен кейін «mediatization» деп те айтуға болатын шығар. Өйткені, бұл термин қазақшаға Ресейден орыс тілі арқылы емес, Еуропадан ағылшын тілі арқылы келуде.
Қазіргі қазақ тілі грамматикасында «-ция» жұрнағы бар да, «-tion» жұрнағы әзірше жоқ.
Әрі, медиатизация теориясын ғылымға енгізген батыс елдерінде бұл ұғымды mediatization
/медиатизейшн/ деп айту қалыптасқан. Ал, «медиалану» деп қазақша атар болсақ, түпкі
mediatization /медиатизейшн/ терминінен формасы мен мағынасы алшақтап кетеді.
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Медиатизация ұғымының қоғам мен мәдениеттегі орны. Кейбір ғалымдардың айтуынша медиа қазіргі кезде тек ақпаратты жеткізу технологиясы ретіндегі «делдал» ғана
емес, сондай-ақ ол мәдени кодтар жасалатын және эстетикалық пішін алып, тасымалданатын үлкен бір ортаға айналды [7, 22 б]. Қазіргі кезде бұқаралық ақпарат құралдары кез
келген ұйым тәрізді өнім өндіреді, алайда ол өнімдер тұрмыстық емес – символикалық мәні
бар құндылықтар. Сол себепті қазіргі кезде медиа тек халықты ақпараттандыру құралы
ғана емес, қалың бұқараның санасына әсер ете алатын, мәдениеттің семиотикалық кеңістігін қайта қалыптастырушы символикалық құндылықтардың күшті құралы [8, 6 б.].
Медианың символдармен, белгілермен байланысын ескере отырып, мәдениетке
қатыстылығын айтуға болады. Ежелгі замандардағы петроглифтер, Орхон-Енесей жазбалары, Есік, Үржардан табылып жатқан «алтын адамдардағы» таңбалардан бастап, кейінгі
кездегі кітаптар мен уағыздар, театрлық қойылымдар мен карнавалдар, парадтар мәдениеттің символдық шынайылығын көрсетті. Ал соңғы кездегі интернет, радио мен теледидар тәрізді бұқаралық коммуникация технологияларының дамуы заманында символдық
шынайылықты бүкіл ғаламшар халқы тұтынуда.
Жаппай халықтың санасын қалыптастыру мен өзгертуде медианың атқаратын қызметін зерттеуге көптеген ғалымдар қызығушылық танытуда. Мысалы, Германияның Бремен университетіндегі ZeMKI (Медиа, Коммуникация және ақпараттық зерттеулер орталығы) Медиа мәдениет және коммуникация теориясының арнайы саласының медиа және
коммуникация зерттеулері профессоры Андреас Хепп медиатизация туралы былай айтады:
«бір дәйек таң қалдырады: БАҚ-тың барлық қоғамдық және мәдени салаларда өзекті бола
түсуі себебінен медиатизацияға деген қызығушылық артуда [9, 1 б.]».
Бұқара халық санасын қалыптастыру мен трансформациялауда медианың рөлі пәнаралық зерттеу нысанына айналғанын ХХ ғасырдың бірінші жартысында Г. Маклюэн, А. Моль,
Э. Бернейс, Дж. Клэппер, Г. Лассуэл тәрізді көптеген көрнекті ғалымдар айқан болатын. Олар
біраз мәселелердің бетін ашты. Мысалы, У. Липпман «қоғамдық пікір қалыптастыру мен
шындықты қабылдаудың тұрақты стереотиптерін қалыптастырушы» десе, Т. Рошак пен Г.
Шиллер «бұқара санасының жаппай манипуляциясы және ақпараттық империализм» деді.
Ал сол өткен ғасырдың соңына қарай Ю. Хабермас, Э. Тоффлер, Н. Луман, Ж. Бодрийяр, М. Кастельс, Д. Бенигер, П. Лазарсфельд және т.б. еңбектерінде медиатизация
жаһандануға апаратын әлеуметтік-мәдени тренд деп айтылды. Олардың айтуынша медиатизация ақпаратты жеткізу технологиясымен ерекшеленбейді, ол медианың қоғамда атқаратын қызметімен ерекшеленеді. Алайда, технология медиа қызметінде тек технологиялық
жаңашылдықтардың арқасында интернет және соған байланысты жүйелік құрылымдардың
дамуы кезінде ақпарат таратушы көз бен алушы адресат арасындағы біржақты емес, өзара
интерактивті байланыс орнап, коммуникация принципі өзгерген кезде технология шешуші
мәнге ие болады.
Жоғарыда аты аталған ғалымдар медиатизация көрінісі ретінде қазіргі медианың
бұрындары халықтан жабық болған әлеуметтік институттардың қызмет салаларының бұқараға ашылуын айтады. Мысалы, мемлекет, құқық, денсаулық сақтау, білім беру салаларының ашылуы. Бүгінгі күн туралы айтар болсақ, ауыл мектебінің мұғалімі де медиа құралдары арқылы «Білім беру туралы» немесе «Мұғалім мәртебесі туралы» заңдарды ашық
талқылап, өз пікірін білдіріп, заңға өзгерістер енгізілуіне әсер ете алады. Оқулықтарда кеткен қателіктер, білім саласындағы олқылықтар әр-түрлі медиа арқылы талқыланып, олар
туралы үкімет жылдам құлағдар болуда.
Өткен ғасырдың екінші жартысынан бастап спорт медиатизациялана бастады. Спорт
шаралары өтіп жатқан кезде жанкүйерлер тікелей эфирден радио арқылы тыңдап, теледидар арқылы көріп жарысқа қатысып отырғандай әсер алса, қазіргі кезде жанкүйер өзін
қызықтыратын спорттық жарысты интернетте таңдап, пікірін білдіріп, спортқа онлайн ақ80
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шалай бәс те тіге алады. Спорт комментаторларына қойылатын талаптар да өзгеруде. Олар
публикамен, жанкүйерлермен, сарапшылармен онлайн пікір алмасу арқылы байланысқа
түсіп, жарыстағы әр-бір сәтті бірлесе талқылай алады. Алайда, кейбір комментаторлар өтіп
кетекен жаңалықты тікелей эфирде айтып отыратын кездер болады. Бүгінгі медиатизацияланған заманда көрермен спорт жаңалықтарын, спортшы өмірі туралы мәліметтерді комментатордан да көп білуі мүмкін, әрі қажет болса кез-келген уақытта әр-түрлі жолдармен
алуына көптеген мүмкіндік бар.
Қорытынды. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылар болсақ, мәдениет пен
қоғамды қалыптастыруда медиа арқылы қарым-қатынас құрудың маңыздылығы арта түсуіне байланысты медиатизация үдерісін зерттеу де өсе береді. Медиатизацияны зерттеу шеңберінде медиалық және коммуникативтік өзгерістер арасындағы байланыс қана емес, сондай-ақ саясат, жарнама, күнделікті өмір және т.б. әлеуметтік қарым-қатынас құрылымдары
мен үдерістерінің дамуы да зерделене береді.
Қазіргі медиа зерттеушілерінің соңғы жұмыстарына назар аударар болсақ, олар медиатизация бойынша медианың сан қилы салаларына көіл бөлуде. Мысалы, бірі медиатизацияның өндіріске әсерін зерттесе, енді бірі күнделікті өмір, адам жадысы, физикалық белсенділік, ақылды үй, тероризм медиатизациясы және т.б. көптеген бағыттарда зерттеулер
жүргізуде.
Бүгінгі таңда медиа тек технологиялық платформа ғана емес, әлеуметтік өмір мен
қоғамның басқа да институттарына да белсенді түрде ықпал ететін толыққанды институт
бола бастады. Күнделікті өмірге медианың араласуының ұлғайғаны соншалық, көптеген
қоғамдық үдерістерді медиа компонентісіз елестете алмаймыз. Бұл – қазіргі қоғамның
медиатизациялануының көрінісі.
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Медиатизация является движущей силой трансформации общества и культуры
Аннотация. Глобализация, разрушение традиций, глокализация, детерриторизация,
индивидуализация, медиаизация становятся тенденциями в современном обществе как социальном процессе, который трансформирует культуру и общение. В статье авторы дают
введение в термин «медиатизация» и дают полное понимание этой теории. Также медиатизация рассматривается как один из ключевых факторов изменения социальных и культурных традиций в обществе.
Ключевое слово: Медиатизация, медиа, медиалогика, медиация, социальное пространство, культура, традиции, глобализация
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Mediatization is the driving force behind the transformation of society and culture
Abstract. Globalization, the destruction of traditions, glocalization, deterritorization,
individualization, mediaization become trends in modern society as a social process that
transforms culture and communication. In the article, the authors give an introduction to the term
«mediatization» and give a understanding of this theory. Mediatization is also viewed as one of
the key factors for changing social and cultural traditions in society.
Key words: Mediatization, media, medialogic, mediation, social space, culture, traditions,
globalization.
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