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Жаңа дәуірдегі медианың психологиялық реттеу функциялары
Аңдатпа. Бүгінгі жеке тұлға – қабылдайтын ақпаратының айнымастай көрінісі.
Қолданатын ақпарат көздерін сараптау арқылы оның психологиялық портретін жасауға болады. Адамның рухани және интеллектуалдық деңгейін, кәсібін, әлеуметтік жинақылығын,
идеологиялық және саяси көзқарасын зерттеуде медиаларды қолдануға болады.
Автор Қазақстанның медиа кеңістігінде медиапсихологиялық әдістер мен факторлардың әртүрлі сипатын, көрінісін талдауға тырысқан. Ол отандық медиадағы психологиялық факторлардың маңызына көңіл аударған. Жаңашыл медиа құралдар өз қызметінде
психологиялық тәсілдер мен әдістерді қоғамның дамуына қолдануы тиіс деген пікір айтады.
Ұлттық идеяны да медиапсихологиялық жаңа тәсілдермен ұтымды насихаттау үшін
саяси технологиялық, психологиялық, лингвистикалық әдістерді зерттеп, методикалық
жағынан тексеріп барып қолдану қажет деген тұжырым жасайды.
Түйін сөздер: ақпаратқа тәуелділік, психологиялық портрет, медиа-сараптама, метапатология, ақпараттық-психологиялық қауіпсіздік, релаксация, медиа-терапия.
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Кіріспе. Жаңа дәуірдегі медианың психологиялық-терапевтикалық «әсері» жойқын
екені белгілі. Телевизия мен радионың психотерапевтикалық мәні де қарапайым адамдар
үшін түсініксіз. Еліміздің көптеген тұрғындары үшін теле және радио арналар бос уақытын
өткізудің таптырмас құралы. Жастар жағы қазір Интернет арқылы барлық әлеммен байланыс орнатса, орта жастағы адамдар дәстүрлі телеэкраннан өзінің «ақпарат тапшылығын»
толтыра алады. Үлкен мәдени шараларға, алаңдардағы мерекелерге қаржы жұмсап шығындалмай үйінде отырып, сол іс-шаралардың ортасында жүргендей сезінеді. Америкалық
профессор Джон Палфри «телевизия мен радио жалғыздықтан құтылудың жақсы жолы»
екенін айтады. Көрермен мен тыңдарман өзіне: «Қымбатты, көрермен! Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Біздің арнадан кетпеңіздер...» деген сөздерге елтіп, өзінің сырласын табады.
Бұл – көп адам ойлана бермейтін, телевизия мен басқа да медиалардың ең құнды сиқыры
[1, 103 б.].
Жасы үлкен адамдар мен қимыл-қозғалысы шектелген адамдар үшін телевизия
мен радио сырттағы әлеммен коммуникацияның қолжетімді түрі. Телевизия психологиялық жағынан жеке адамдарға өмір сүруге көмектеседі. Өздеріңіз күнде көріп жүрген үнді,
түрік, кәріс сериалдарындағы шытырман оқиғалардың барлығы өмірден алынып, әсіреленіп экран арқылы көрерменге әсер етеді. Қандай да бір өмірлік қиындықтарға тап болған
әсершіл көрермен үшін бұлар қайсыбір психотерапевтік сеанстардан да күштірек жұбату
құралдары.
Нәтижелері мен талқылануы. Әрбір үйде тұратын телевизор – адамның интеллектуалдық деңгейін, кәсібін, рухани кемелдену деңгейін, әлеуметтік жинақылығын, идеологиялық және саяси көзқарасын білдіретін тест рөлін атқара алады. Медиапсихология
бағытының негізін қалаушы Петер Винтерхофф-Шпурк бір отбасының күнделікті көретін
бағдарламалары мен тыңдайтын радио арналарын сараптау арқылы осы отбасы туралы толық психологиялық портрет жасауға болатынын жазады [2, 156 б.].
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Осы мәліметтер арқылы психологтар бұл отбасының талғамын, әдет-дағдысын,
көзқарастарын біле алар еді. Қазіргі жеке тұлға – оның қабылдайтын ақпаратының айнымайтын көрінісі. Әлемге танымал телеарналар мен радио станциялардың өнімдерінде өздеріне тән «айла» мен «амалдардың» жиынтығы бар. Бұндай «айла мен амалдар» кейбір
бағдарламаларда ашық көрініп тұрса, кейбірінде жасырылады. Көрерменді баурап алудың
тәсілдері көбінесе жарияланбайды, олар коммерциялық құпия түрінде қорғалады.
1990-жылдары Ресейде белсенділігімен көзге түскен қоғам қайраткері Ирина Хакамада телевизияның психологиялық әсерінен саясаткерлер мен танымал тұлғалардың қаншалықты өзгеретінін ашық сипаттаған. «Олар эфирге тәуелді болады. Қашан мені телеэфирге шақырар екен деп күтіп, смартфонын тастамайды. Телеарналарға берген сұхбаттары
туралы айта бергісі келеді. Адамның өзі телеарналардың редакцияларына хабарласып, өз
қызметін ұсына бастайды. Егер оны тележобаға шақыра қалса ондай адам бәрін ұмытып,
телеэфирге тұра жүгіреді. Кафеде, көшеде, басқа да қоғамдық орындарда мені таныды ма
екен деп айналасына қарай береді. Телеэфирге шығуға көмектесе алатын журналистер мен
редакторларға сыйлық таратып әбігерге түседі» [3, 67 б.].
Телеэфирді өзінің беделін өсіретін құрал ретінде қарайтын саясаткерлерді, қоғамға
танылғысы келіп тұратын адамдарды журналистер жақсы біледі. Бұны да адамның психикалық тәуелділікке берілгенін көрсететін индикатор деп қабылдауға болады.
Қазақстандағы телерадио арналардағы медиапсихологиялық әдістер мен факторлардың әртүрлі сипатын, көрінісін өте жоғары деңгейде деуге болмайды. Біздегі медиақұралдардың менеджменті әлі де психологиялық факторлардың рейтингке, көрерменді тартуға
болатын мүмкіндіктерін жете бағалай алмауда. Бұл жайлы голландиялық ғалымдар профессор Ханс Хоккен мен Амстердамдағы Коммуникацияны зерттеу мектебінің докторанты Карин Фиккерс бірлескен еңбектерінде: «жаңа деңгейде жұмыс істейтін, жоғары танымалдыққа ұмтылған медиа құралдар өз қызметінде психологиялық тәсілдер мен әдістерді
қоғам игілігі үшін бұруға тиіс» деген пікір айтады [4, 93 б.].
Ұлттық идеяны да медиапсихологиялық жаңа тәсілдермен ұтымды формада насихаттауға болады. Бұған саяси технологиялық, психологиялық, лингвистикалық әдістер жеткілікті, олар жақсы зерттеліп, методикалық жағынан әбден ысылып, тексерілген.
Бұқаралық коммуникация құралдары мен қоғамдық сананың ықпалдасуындағы
психологиялық аспектілер (кескін-келбеті, көзқарасы) тиімділігі жоғары құралдардың қызметін, адамдарға әсер етудің ғылыми тәсілдері мен олардың жүріс-тұрысын бағыттау сияқты мәселелерді қамтиды.
Медианың ағартушылық, тәрбиелік функцияларымен қатар психологиялық реттеу
функциясы да бар. Бұлар медианың бір-бірімен тығыз байланысып жатқан функцияларына
жатады. «Медиа ақпарат таратып қана қоймай, адамдардың психологиялық және эмоционалдық тонусына әсер етіп, позитивті және негативті көңіл-күйлер мен сезімдерді жасай
алатын жақсы механизм. Бұндай нәтижеге контенттің мазмұны арқылы ғана емес, сонымен
бірге, материалды таратудың формасы, мәтін мен дизайн арқылы да қол жеткізуге болады»,
– дейді М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу МУ доценті М.М.Лукина өзінің Интернет ортада
журналистік мәтіндердің трансформациясына арналған зерттеу жұмысында [5, 223 б.].
Қазақстанның ақпараттық кеңістігінде бұқаралық коммуникация құралдарының
психологиялық әсері зерттелмеген тың тақырып. Билік пен қоғамның, азаматтардың арасындағы үшжақты ықпалдастық формаларын сараптау үшін де электронды БАҚ пен Интернеттегі жаңа медиалардың психологиялық шиеленісті (психологиялық релаксация)
жұмсарту мүмкіндіктерін сараптап алған жөн.
Отандық телерадио арналарда релаксациялық мэйнстрим соңғы жылдары анық байқалып келеді. Релаксациялық мэйнстримге нені жатқызуға болады, оның сипаты қандай?
Телеарналардың 60-70% эфирін толтыратын концерттік бағдарламалар, мағынасы мен көр65
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кемдік талғамы төмен, арзан қалжыңға құрылған әзіл театрларының қойылымдары, ойын-сауық шоу бағдарламалар релаксациялық мэйнстримнің нақты көріністері.
Ал, керісінше, үрей шақыратын, беймаза күйге түсіретін жаңалықтардың көлемі көп
емес. Бұл, бір жағынан, позитивті ахуал. 2008 жылдан бері перманентті түрде жалғасып келетін экономикалық дағдарыс туралы бағдарламалардың көптігі байқалады. Қайткенде де,
монетизация процесі отандық коммерциялық қана емес, мемлекеттік телерадио арналарға
да ене бастады. Америкалық бұқаралық құралдарының табиғатын, олардың жарнамаға
тәуелділігін зерттеген әлеуметтанушы Пол Лазарсфельд XX-ғасырдың 40-50 жылдары
«коммерция бар жерде жарнама күшейетінін, адамдарды қорқытуға, зорлық-зомбылыққа
құрылған фильмдер мен жобалар арқылы аудиторияның қызығушылығын қоздыруға болатынын» дәлелдеп кеткен [6, 120 б.].
Коммуникация құралдары әлеуметтік-психологиялық бағыттағы контенттің ерекшеліктерін дамылсыз қолдану арқылы қоғамды эстетикалық деңгейі төмен, үрей мен
опасыздыққа толы жобаларды көруге мәжбүрлейді. Осылайша бұқаралық коммуникация
өзінің тәрбие мен ағартушылық функциясынан ауытқи береді. Мемлекет пен қоғамның интеллектуалдық деңгейін төмендету арқылы азаматтарды оңай басқаруға болатынын қолында коммуникациялық ресурстары бар күштер жақсы біледі.
Әлемдегі барлық бұқаралық коммуникация құралдары жарнамаға тәуелді. Олардың
өмір сүруі жарнамадан түсетін қаражаттың көлеміне байланысты. Коммуникация құралдары біреулер үшін табыс табудың көзі болса, енді біреулер коммуникациялық құралдар
арқылы өзінің саяси, экономикалық әлеуетін күшейтуді ойлайды. Екі жағдайда да жарнаманың рөлі белсенді. Медиапсихологиялық тұрғыда жарнамаға қойылатын талаптар қатал
болғанымен оның орындалуын қадағалау тетіктері тиімсіз.
Жарнаманың немесе жарнамалық ақпараттың мазмұнына қойылатын бірнеше талаптар бар. Олар мыналар: жарнама адамның жүріс-тұрысына, мінез-құлқына кері әсер етпеуі, адамның физиологиялық жағдайын төмендетпеуі тиіс; жарнама жасырын психо-технологияларды қолдану арқылы адамдарға моральдық тұрғыда қысым көрсетпеуі керек.
Жарнама арқылы қоғамда және жеке тұлғалардың бойында қалыптасқан адами қасиеттерді, моральдық құндылықтарды өзгертуге болады. Бұндай тәсілдердің бәріне тыйым салынғанымен заңдық тұрғыда, Интернет желісінде оны қадағалап, жазалап отырған
ешқандай механизм түзілмеген. Ресейлік ғалым М.В. Жижина медианың мәдени-психологиялық аспектілерін зерттей келе, біздің пікірімізге ұқсас тұжырым жасайды: «жеке азаматтардың психикалық тепе-теңдігін бұзуға соқтыратын жарнамалық акцияларды дұрыс
анықтап, оның зардаптарын қоғам мүшелеріне түсіндіретін эксперт-мамандар жетіспейді.
Қазіргі журналист әріптестердің өзі ақпараттық немесе жарнамалық мәтіннің ішінен психотехнологиялық тәсілдерді анықтап, оның түпкі мақсатын анықтай алмайды» [7, 149 б.].
Қоғамды осындай зиянды ақпараттық өнімдермен жаппай қоршап, өрмекшінің торындай шырмап тастауға болады. Бұл жасалынып та жатыр. Соның салдарынын азаматтардың бойында айналасында болып жатқан саяси, әлеуметтік, экономикалық құбылыстарға
деген апатия пайда болады. Өзінің құқығы үшін күресуден қорқып, қоғамдық белсенділіктен бас тартып, оның бос әурешілік екеніне сенімі күшейе береді. Бұның бәрі түптеп
келгенде қоғамның екіжүзділігіне, сатқындығына соқтырады. Әсіресе, жастардың бетін
қайтара берген сайын олар ата-анасының, айналасындағы саяси, экономикалық элитаның
психо-портреттерін қайталап, қайсарлық пен жігерлері шағылып, «біздің қолымыздан не
келеді, жалғыз маған ғана керек пе» деген ойдың шырмауында қалады. Бұл жалпы, мемлекеттің, ұлттың алға дамуына кедергі келтіретін үлкен қасірет.
Қорытынды. Адамның эмоциясы мен ойлары оның физиологиялық ахуалын реттейтін мықты құрал. Эмоция мен ойлардың сөнуі адамның өмір сүруге деген құштарлығын
тежеп, толық деградацияға ұшыратады. Өз кезегінде бұл процестер метапатологияны өр66

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ЖУРНАЛИСТИКА сериясы
- BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. JOURNALISM Series

№2 (127)/2019

шітуі мүмкін. Метапатология жеке тұлғаның рухани өрісінің тарылып, басқа арнаға өзгеруін, өмірге деген құштарлықтың азаюына алып келеді.
Жапондық әлеуметтанушы, постиндустриалды қоғам теориясының негізін қалаушылардың бірі Йошита Масуда «Ақпараттық қоғам – постиндустриалды қоғамның қанаттасы» атты еңбегінде «ақпараттық қоғамның дамуында метапатология құбылысы адамның
рухани өміріндегі қайшылықтардың күшеюінен, оның идеалдары мен құндылықтарының
фрустрациясынан туындайтынын» атап айтады [8, 261 б.].
Адамның өзінің қажеттіліктеріне жете алмай, қолда бар мүмкіндіктері ойлаған мақсатына жеткізе алмаған ауыр психологиялық жай-күйі, яғни, фрустрация қоғамның алға дамуына шектеу қойып, прогрессивтік күштердің ықпалын төмендетеді. Барлық қоғамдарда
бұндай жағдайды болдырмаудың алғышарттары деп демократиялық қағидалардың басымдығы мен бұқаралық коммуникация құралдарының беделі мен оған деген сенімнің жоғары
болуын атайды.
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Функции психологического регулирования медиа в новой эпохе
Аннотация. Современная личность отражает информацию, которую ее окружает. Мы можем создать психологический портрет, проанализировав используемые источники информации.
Медиа можно использовать как инструмент изучения духовного и интеллектуального уровня, социальной мобильности, идеологических и политических взглядов человека.
Автор анализирует различные аспекты медиа-психологических методов и факторов в медиапространстве Казахстана. В статье отмечена важность медиапсихологического фактора в отечественных СМК. Инновационные медиа понимают возможность использования психологических
инструментов и методов для развития общества.
Для продвижения национальной идеи медиапсихологическими методами необходимо изучить
и проанализировать его политические, технологические, психологические и лингвистические аспекты.
Ключевые слова: информационная зависимость, психологический портрет, медиа-экспертиза, медиатерапия, релаксация, метапатология, информационная и психологическая безопасность.
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U.M. Yessenbekova

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

The functions of psychological impact and regulation of media in the new era
Abstract. Modern personality reflects the information that surrounds it. We can create a
psychological portrait by analyzing the sources of information. Media can be used as a tool to study the
spiritual and intellectual level, social mobility, ideological and political views of a person.
The author analyzes various aspects of media-psychological methods and factors in the media
space of Kazakhstan. The article highlighted the importance of the mediapsychological factor in domestic
media. Innovative media understand the possibility of using psychological tools and methods for the
development of society.
In order to promote a national idea with media-psychological methods, it is necessary to study and
analyze its political, technological, psychological and linguistic aspects.
Key words: informational dependence, psychological portrait, media expertise, media therapy,
relaxation, metapathology, informational and psychological security.
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