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Заманауи мәдениеттің басты формасына интернеттің 
көмегі арқылы ақпарат алмасу жатады. Әлеуметтік желілер, 
блогтар, чаттар қазіргі кезде жанды қарым-қатынасты толық 
алмастырған. Ғаламтор заманауи адамға толыққанды 
еркіндік пен қоса тәуелді етуде. Қарқынды ақпараттандыру, 
қоғамдық жаһандану мен мәдени процесстердің 
нәтижесінде жаңа әлеуметтік кеңістік пайда болды, ол 
кеңістік виртуалды шындық деген атқа ие.



Тілдесу мен коммуникацияның 
арқасында тұлға аралық қарым-
қатынастар құрылады. ХХІ ғасыр 
– постиндустриалды қоғамның 
уақыты болып саналады. Басты 
ерекшеліктеріне: қызмет көрсету 
кеңістігі, ақпарат, ақпараттық 
технологиялардың дамуы 
жатады. Деррида « Біз әрқашан 
бір тілде сөйлейміз, біз ешқашан 
бір тілде ғана сөйлемейміз»



Тіл - бұл белгілердің өзіндік жүйесі емес, белгілі бір мәдениет пен 
қоғам жағдайындағы адамның коммуникативтік мінез-құлық 
ережелері жүйесі болып келеді. 
Әрбір тіл, өзінің пайда болғанынан бастап біздің қоғамымызда  ең 
басты бірнеше функцияны атқарады:
1. коммуникация
2. ақпараттандыру
3. танымдық



Тілден тыс немесе шетте мәдениет мүлдем бола алмайды, 
себебі, тіл, сол мәдениеттің фундаменті мен ішкі базисін 
құрайды. Тіл арқылы қоғамдану іске асып отырады, себебі, 
мәдени нормалар мен қоғамдық рөлдерді иеленбей адам сол 
қоғамда өмір сүре алмайды.





Мәдениеттегі тілдік коммуникация әрқашан пайда болған 
қоғамдық ортаның ерекшеліктеріне сай өмір сүреді. Тілдік 
коммуникация өз кезегінде өмір сүріп жүрген мәдениеттің, 
қоғамның дініне, діліне, саясатына, философиясына есік аша 
алады. Тіл кез-келген мәдениеттің есігін аша алатын кілт болып 
табылады.



Әлеуметтік желі бұл – әлеуметтік қарым-қатынасты 
көрсетудің, құрудың интернет алаңы болып келеді. Қазіргі 
таңда әлеуметтік желілерді әлеуметтік институт деп 
атауымызға да болады: жасөспірімдерді тәрбиелеуде және 
мәдениетінің қалыптасуында желілердің атқаратын рөлі 
басым болып келеді. 



Бұқаралық коммуникация құралдары уақыт өткен сайын 
«бұқаралық қоқыс алаңына» айналуда. Ғаламтор мен әлеуметтік 
желі кеңістігіндегі жаңалықтардың 80% жаоған ақпарат десек 
мүлдем қателеспейміз. Мәдениеті өте төмен адамдар атақ-даңққа 
тез ие болып, халық пен көпшілік назарын өзіне аударып, көп 
жағдайда сол қоғамдық ортаның пікірін білдіруші өкілі болады. 
Бұндай ортада интеллект пен тума талант жайлы айту мүмкін 
емес.



Мәдениетаралық коммуникация – бұл әртүрлі мәдениет тасушыларының 
өзара қарым-қатынасы. Мәдениет тасушы адам ғана емес, сонымен 
қатар, биологтар мен психологтардың айтуы бойынша, кейбір жануарлар 
да мәдениетті дамытып, кейінгі ұрпаққа бере алады. 





Мәдениетаралық коммуникация үшін жылдамдық, ауқымды ақпарат 
алмасу ең басты принциптерінің бірі десек те болады. Мәдениетаралық 
коммуникация үшін ең басты кедергі тіл болып келеді. Мәдениетаралық 
коммуникацияға түсе алу үшін адамға тек өз тілін білу мүлдем жеткіліксіз 
болып келеді



Америкалық мәдени антрополог Ф. Боас пен британдық 
әлеуметтік антрополог Б. Малиновский. Ф.Боас өзінің зерттеу 
жұмыстары барысында тіл мен мәдениеттің байланысын анықтау 
өте маңызды екенін салыстыру иллюстрациясы арқылы 
дәлелдеген болатын. Ол екі мәдениетті сөздік қор арқылы 
салыстырды.



Әлеуметтік желілерге деген 
тәуелділіктің басты себептері: 
1 Әлеуметтік желідегі кірме 
хабарламаларды қайта-қайта 
тексеру немесе біреуден жауап 
күту
2 Достарыңыздың парақшасында 
бір жаңалық шығып қалар деген 
қызығушылықтың жоғары болуы
3 Жеке парақшаңыздағы статусты 
жаңарту, суретке жиі түсіп, 
парақшаңызға қосу 
құштарлығының болуы. Сонымен 
қатар парақшаңызға кірген 
адамдар санын, «лайк» пен 
«комментарии» көрсеткішін 
бақылау
4 Достарыңызбен көріспей-ақ 
үлкен ара-қашықтықта онлайн 
әңгімелесу



Әлеуметтік желідегі тәуелділіктен арылудың амалдары:
1 Әлеуметтік желіде отыратын уақытты қысқартып, кейінге 
қалдырып жүрген жұмыстарды бітіріп, ұялы телефоныңызға 
немесе компьютерге келіп тұратын хабарламаларды өшірген 
дұрыс, сол арқылы сіз 
2 Достарыңызды,  жақындарыңызды, таныстарыңызды кездесулер 
мен отырыстарға көбірек шақырып тұрыңыз. Аптасына арнайы бір 
күніңізді соларға арнап, шын өмірде болатын басқосулар мен 
кездесулерге, отырыстарға жиі барғаныңыз дұрыс шешім болып 
табылады
 3 Көп уақытыңызды таза ауа мен табиғат аясында өткізіңіз. 
Жаттығу орталықтарына немесе спорт кешендерде өтетін неше 
түрлі сексицияларға жазылыңыз.
4 Әлеуметтік желілерде оқитын күнделікті жаңылықтардың орнын 
кітаппен алмастырыңыз. Кітапты оқу барысында адам өзіне тек 
пайдалы қасиеттерді бойына жинап, қоршаған ортасымен бөлісуге 
асығып тұратыны сөзсіз.







«Эмодзи» жапон тілінен аударғанда «бейне, символ, белгі» деген 
мағынаны білдіреді. Идеограмма мен смайликтердің тілі болып 
есептеледі. Сөздердің орнын бірнеше бейне басатын граффикалық тіл 
ең алғашында Жапон жерінде, 1990 жылдары пайда болған.



1982 жылы Скотт Фалман қос нукте, тире және жабық 
жақшадан құралған трионы «:-)» ұсынды. Жанындағы 
әріптестері осы трионы құптап, осылайша ең бірінші 
эмотикондар пайда болды. Жалпы эмотикондар  хабарлама 
жазу барысында қойылатын «леп белгісі, жақша, нүкте, сұрақ 
белгісі, үтір, тырнақша..» сияқты белгілерден құралып, бір 
эмотикон бірнеше мағынада қабылдана береді. Ең бірінші 
эмотикон бұл жымиып тұрған « :) »  эмотикон, сонымен қатар 
көп қолданысқа ие эмотикондардың бірі көзді қысып тұрған 
эмотикон « ;) ».



Жалпы эмотикондар  хабарлама жазу барысында қойылатын «леп белгісі, 
жақша, нүкте, сұрақ белгісі, үтір, тырнақша..» сияқты белгілерден құралып, 
бір эмотикон бірнеше мағынада қабылдана береді. Ең бірінші эмотикон бұл 
жымиып тұрған « :) »  эмотикон, сонымен қатар көп қолданысқа ие 
эмотикондардың бірі көзді қысып тұрған эмотикон « ;) ».



Сары түстің басты символы – күн болып келеді. Планетамызды күсіз 
елестету мүлдем мүмкін емес, себебі, сары күн адамға жарық пен жылу 
беруші, жаңа энергиямен толтырып, қуаныш әкеледі. Гетенің ойы 
бойынша жабық түстер адамға тынықтырушы сигнал ретінде әсер етсе, 
ашық түстер адам әрекетін жылдамдатып, миының жұмыс істеуін 
тездетеді 

Ғалымдардың бөлген 
сары түстің басты 
қасиеттері мыналар:
 1 Жылдамдық
 2 Белсенділік
 3 Шыдамдылық
 4 Бақыт
 5 Қуаныш
 6 Еркіндік
 7 Ойын-күлкі



Әлеуметтік желілердің әсерінен қазір заман адамының өзіне ғана тән 
индивидуалдылығы жоғалуда. Әлеуметтік желілерде көпжағдайда 
адамдар өзінің нағыз өмірін мүлдем көрсетпейді.





Назарларыңызға рахмет!!!
Орындаған: Жексенбаева Мадина
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