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Бұл зерттеу Орталық Азиядағы Соғыс және бейбітшілік институтының (IWPR Central 
Asia) «Жаңа медиа және цифрлық журналистиканың дамуы» атты жобасының аясында 
жүргізілді. Жоба бейтарап, объективті және гендерлік сезімтал контентті жасауда 
бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуетін нығайтуға бағытталған.

Жоба аясындағы іс-шараларға Орталық Азияның 4 еліндегі журналистика факультеті 
мен кафедраларының студенттері, оқытушыларының Орталық Азиядағы жаңа медиа 
мен цифрлық-медиа платформаларын қолдануы және медиа саласында оқитын сту-
денттер мен мамандардың ортақ желісін құру кіреді.
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Зерттеу комментарийлерінде білдірілген көзқарастар ОА IWPR мен авторларға тиесілі 
және зерттеуге сырттан тартылған басқа тараптардың пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін. 

IWPR – әлемнің отыздан аса еліндегі қоғамдық белсенділер мен жергілікті, азаматтық 
журналистерге қолдау көрсететін, БАҚ-тың дамуы жөніндегі халықаралық ұйым. 
IWPR-дың Орталық Азиядағы бөлімі 1999 жылдан бері жұмыс істеп келеді, өңірлік 
бас кеңсесі Бішкек қаласында орналасқан.

Бұл жарияланым Ұлыбритания Үкіметінің қаржылық қолдауымен дайындалды. 
Жарияланымның мазмұны Ұлыбритания Үкіметінің ресми көзқарасын білдірмейді.

©Барлық құқықтар ОА IWPR-мен қорғалған. Материалды жеке зерттеуге немесе білім 
беру мақсатында, коммерциялық емес өнімдер мен қызметтерге пайдаланғанда 
IWPR-ды авторлық құқық иегері ретінде көрсету міндетті. 
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ҚЫСҚАША ТҮЙІНДЕМЕ 
ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҰСЫНЫСТАР 

Соңғы жылдары Орталық Азияда әлеу-
меттік желілерді, ақпараттық сайттарды, 
мессенджерлер мен смартфондардағы 
қосымшаларды пайдаланушылардың үлесі 
артып келеді. 

Осыған орай, сайтты көрушілер санын 
арттыру үшін дезинформация және 
манипуляциялау, жалған жаңалықтар 
мен «кликбейттік» тақырыптардың саны 
артуда. Бұл Орталық Азия халқы мен 
журналистерінің БАҚ ақпараттарын алу, 
тұтыну және таратуға тікелей ықпал ететін 
ақпараттық сауаттылық деңгейіне қатысты 
алаңдаушылығын туғызуда. 

Біздің зерттеуіміз - Орталық Азиядағы он-
лайн-жаңалықтарды тұтынуды анықтауға 
жасалған алғашқы қадам. Зерттеуде өңір-
дегі жаңалықтардың ақпарат көздері мен 
онлайн жаңалықтарды тұтыну трендтерін 
анықтауға баса назар аударылған. 
Бұл тарауда 2019 жылы біз жүргізген ақпа-
раттық материалдарды тұтынуды зерттеу-
дің негізгі тұжырымдары мен ұсыныстары 
берілген. 

• Әлеуметтік желілер ақпараттық материал-
дарды тарату бойынша көшбасшылыққа 
ие. Facebook Тәжікстан мен Өзбекстандағы 
жаңалықтарды алу үшін маңызды әлеумет-
тік желі болса, Instagram Қазақстан мен 
Қырғызстанда кеңінен танымал.

• Хабарласу және ақпарат алмасу барған 
сайын тұлғалануда, өйткені жыл сайын 
мессенджерлер өздерінің қызметтері мен 
алгоритмдерін арттыру арқылы кеңінен 
танымал бола бастады. WhatsApp, Viber 
және Telegram ақпарат алмасудың негізгі 
мессенджерлері болып танылуда.

• Ақпараттарды жергілікті ұлт тілінде1 
алу қажеттілігі артуда, десек те, ақпа-
рат тұтынуда орыс тілі басымдылыққа 
ие. Сарапшылардың пікірінше, бұл 
басылымдардың көпшілігі республика 
астаналарында шоғырланған және онлайн 
жаңалықтардың негізгі тұтынушылары 
қала тұрғындары. Әлеуметтік желілердің 
көпшілігі орыс тілді мазмұнды ұсынады. 
Сонымен қатар, өңірдегі жергілікті бұқа-
ралық ақпарат құралдары жаңа медианың 
өзгермелі трендтеріне біртіндеп бейім-
делуде, соның ішінде Интернетке қол-
жетімділіктің техникалық қиындықтарын 
да ескеру керек. 

¹ Бұдан ары қарай қазақ, қырғыз, тәжік және өзбек тілдері жергілікті тілді білдіреді. Орыс тілі де өңірдегі 
жергілікті тіл болып саналады, мәселен, Қырғызстанда орыс тілі ресми тіл статусына ие. Алайда, бұл есепте 
интернет-тұтынушылардың тұрғылықты жерлері (қала/ауыл) бойынша ерекшеліктерді анықтау үшін орыс 
тілі мен жергілікті тіл бөлек қолданылды. Жергілікті жаңалықтарға белгілі бір облыс, қала, аудан, ауылға 
қатысты ақпараттар кіреді. 
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• Әлеуметтік журналистика, ғылыми үдеріс 
және жаңа технологиялар туралы жаңа-
лықтар сұранысқа ие. Алайда, респондент-
тердің пікірінше, онлайн басылымдардың 
материалдарында ғылым, технология 
және қоршаған орта туралы жаңалықтар 
қамтылмайды немесе өте сирек жазылады.

• Өңірде ресми (мемлекеттік) сайттар мен 
ақпараттық қызмет агенттіктері жоғары 
беделге ие. Бір оқиға туралы қарама 
қайшы ақпарат пайда болған жағдайда 
респонденттердің көпшілігі осы платфор-
малардағы ақпарат мазмұнына сенеді. 
Респонденттер көбінесе ақпараттың өзек-
тілігін тексеру немесе басқа дереккөздерін 
іздеу және салыстыру арқылы қорытынды 
жасайды, ал іс жүзінде барлық төрт елде 
фактілер мен ақпаратты тексеруге ар-
налған арнайы қосымшаларды көпшілігі 
пайдаланбайды. Яғни, төрт елдегі мұндай 
респонденттер саны 95% -дан асады.

• Халық арасында гендерлік сезімталдық 
пен қақтығыстар туралы ақпараттың 
төмендігі анықталды. Респонденттердің 
тек үштен бірі ғана бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы «жеккөрушілік тілі» 
немесе «өшпенділік риторикасы» сияқты 
құбылыстармен таныс.

• Айта кетерлігі Орталық Азия елдерінде 
Интернетті қолдану гендерлік теңсіздікке 
ие (бұл біздің зерттеуіміздегі респон-
денттердің өзара бөлінісінен-ақ байқа-
лады). Халықаралық зерттеулер әлемде 
әйелдердің Интернетке қолжетімділігі 
ер адамдарға қарағанда төмен деп атап 
өткен, бұл көрсеткіш әр түрлі бағалаулар 
бойынша 25-тен 50%-ға дейін болды. 
Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан 
мұндай халықаралық зерттеулерге әлі 
қатыспайды, бірақ Facebook-тің жарна-
малық аудиториясын зерттеу Интернетке 
қолжетімділікте әйелдердің мүдделеріне 
сай келмейтін гендерлік алшақтық бар 
екенін көрсетеді.
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НЕГІЗГІ 
ҰСЫНЫСТАР

Журналистика факультеттеріне: 
• Оқу модульдары мен мультимедиялық 
журналистика бағдарламаларында әлеу-
меттік желілер мен мессенджерлерді 
жеке тақырып ретінде енгізу. Әлеуметтік 
желілер мен мессенджерлерді радио, 
газет, телевидение секілді дәстүрлі ме-
дианың ақпарат таратуымен салыстыр-
ғанда басқа стандарттар мен тәсілдерді 
қолдануды талап ететін платформа ретінде 
қарастыру. 

• Конфликті-сезімтал және гендер-
лік-сезімтал журналистика бойынша 
бұрыннан бар оқу бағдарламаларының 
мазмұнын жақсарту және/немесе жаңарту 
және оқу бағдарламаларына жекелеген 
модульдер енгізу.

• Болашақ журналистерде әлеуметтен-
діру дағдыларын ояту, олардың әлеуетін 
айқындауға және әлеуметтік желілермен 
жұмыс жасау кезінде журналистика стан-
дарттарын білетін және қолдана алатын 
микроинфлюенсерлерді тәрбиелеу.

Ақпараттық басылымдарға: 
• Әлеуметтік желілердің парақшаларын 
жүргізу стратегиясымен бірге медиа-өн-
діріс стратегиясын құру үшін жарияла-
нымдардың әлеуетін арттыру.

• Журналистикаға көзқарастарды өзгерту 
- жаңалықтардың қарапайым көрінісінен 
сюжеттік баяндауға, ағымдағы оқиғаларды 
нақтылауға көшу, аудиторияға деректерді 
және олардың визуализациясын қолдана 
отырып, болып жатқан үрдістерді түсінуге 
көмектесу керек. 

• Орта Азиядағы танымал бұқаралық ақпа-
рат құралдарына негізделген ақпараттық 
материалдар мазмұнының конфликтік 
және гендерлік сезімталдығына мони-
торинг жүргізу, оның тақырыбы, лид пен 
тонының сапасы мен жалған ақпараттың 
болуын анықтау үшін БАҚ (олардың әлеу-
меттік желілердегі парақшаларында) 
жарияланымдарына ұзақ мерзімді кон-
тент-анализ жүргізу. Мұндай зерттеулер 
журналистика факультеттеріне арналған 
оқу құралы бола алады. Сонымен бірге 
журналистер үшін де медиа саласындағы 
өзгерістер мен трендтерді білуге пайдасы 
мол. 

• Әлеуметтік интеграцияны арттыру және 
цифрлық алшақтыққа қарсы тұру үшін, 
әсіресе, Орталық Азия елдерінің ауылдары 
мен шалғай өңірлеріндегі қыздар мен  
әйелдерге арналған арнайы бағдарлама-
лар мен Интернетке қолжетімділік, гендер-
лік теңсіздік мәселелеріне назар аудару 
қажет. 

• Негативті-бағалаушы контентті анықтауда 
аудиторияның әлеуетін арттыру үшін ген-
дерлік және конфликті-сезімтал тақырып-
тарды жариялауға арналған глоссарий/
оқулық/нұсқаулық құрастыру және оны 
кеңінен тарату керек.
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АЛҒЫСӨЗ

Соңғы кездері ақпараттық технология-
лар біздің әлемдегі әлеуметтік ортаны 
өзгертіп, цифрландыру үрдісі электронды 
үкіметтен бастап білім беру, экономика, 
банк жүйесі, денсаулық сақтау, сайлау 
мен «цифрлық азаматтыққа» дейін бар-
лық саланың негізгі бөлшегіне айналды. 
Басқаша айтқанда қоғамды цифрландыру 
– бұл тек жаңа технологиялар емес, оның 
«кілті» мемлекетте сақталатын салмақты 
саяси құрал. 

Қоғамдағы әр түрлі шиеленістерге қара-
мастан, цифрлық шынайылық Орталық 
Азиядағы журналистика мен коммуника-
ция әлеміне еніп, жаңалықтар мазмұнын 
тұтыну процесін түбегейлі өзгертті. Бұл 
тұтынушымен өзара қарым-қатынастың 
бірегей моделін құрған «жаңа медианың» 
пайда болуын жариялауға мүмкіндік 
берді. Жаңа медиада «тұтынушы дерек-
көздермен тікелей жұмыс істейді және 
нені, қайда, қалай, қанша іздеу керек 
екенін және қалай таңдауды, қалай түсін-
діруді, қашан тоқтатуды және кімге сену 
керектігін өз бетімен шешеді..»2. 

Сарапшылар медиа тұтынудың жаңа мо-
деліне көшудегі екі негізгі тенденцияны 
атап өтеді3. Біріншіден, бұл бұқаралық 
ақпарат құралдарының тұлғалануы, 
басқаша айтқанда нақты бір тұтынушы-
ның талғамына сәйкес бағдар жасау. 
Қазіргі кезде отбасында бір құрылғыны 
бәрі ортақ пайдалану азайып келеді. 
Мысалы, бұрындары отбасында бір адам 

«дирижер» секілді теледидардың басқа-
ру пультіне иелік етіп, оған басқалары 
бағынатын болса, қазір бұл тенденция 
өзгеруде. Яғни ақпараттық технология-
ның даму нәтижесінде планшет, ноутбук, 
смартфондар мен тіпті электронды сағат 
экраны арқылы өздеріне қажетті мазмұн-
ды таңдай алатын тұлғалық медиа тұты-
нушылар қауымдастығы пайда болды.

Соған орай деректер журналистикасы, 
инфографика, сандар статистикасы, гра-
фика, схемалар, анимация, видео және 
аудио мен мәтінді визуализациялауға 
сұраныс артуда. Жаңалықтар форматы 
өзгеріп, көрнекілікке және интерак-
тивтілікке біртіндеп ауысуда. 

Блог пен блогерлер әсіресе осы формат-
тың пайда болған алғашқы жылдарында 
(2004 ж.) ақпарат әлеміне үлкен өзгеріс 
әкелді. Блог алғаш ақпараттық кеңістікке 
келген сәтінен бастап дәстүрлі медиаға 
баламалы позиция ұстанды, ақпараттық 
сұранысқа, комментарийлерге жедел жа-
уап берумен қатар, жеке хабарламаларға 
тікелей жауап берді. Блогерлер өз матери-
алдарында ақпаратты бірнеше тілде беру, 
әр түрлі техникаларды қолдану арқылы 
жаңалық таратудың ерекше медиа орта-
сын қалыптастырды. Дегенмен, мұндай 
тұлғалық «бұқаралық ақпарат құралдары» 
бастапқы кезеңде жаңалықтарға терең 
талдау жасау барысында оны ерекше 
эмоциямен беру арқылы аудиторияның 
сұранысын қанағаттандыра білді.

2 Мультимедийная журналистика: учебник для вузов /под общ. ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой; — М.: 
НИУ ВШЭ, 2017.
3 Мультимедийная журналистика: учебник для вузов /под общ. ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой; — М.: 
НИУ ВШЭ, 2017.
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4 «Медиум дегеніміз - хабарлама», - Маршалл Маклюэннің белгілі афоризмі. 
5 Жоба аясында сарапшылардың сұхбатынан алынған цитаталар курсивпен берілді.
* Осындай белгідегі сөздердің анықтамасы глоссарийде берілген.

Мультимедиялық кезеңге дейін жаңа-
лықтардың негізгі принциптері: жаңашыл-
дық, объективтілік, оперативтілік, өзектілік 
және т.б. болды. Канадалық ғалым, комму-
никативист Маршал Маклюэннің «Медиум 
дегеніміз - хабарлама» («The medium is the 
message»4) деген анықтамасы «альфа» мен 
«омега» болды. 

Заманауи мультимедиялық форматта 
берілетін жаңалықтар осыған дейінгі 
ақпарат тарату формаларын жоққа 
шығармайды, «күн тәртібін» жасауда 
қашықтықтан ақпарат тарату, мобильділік, 
интерактивтілік және еркіндік, дерек-
көздер, мазмұнды толықтыруға қажетті 
детальдармен жұмыс істеу, визуализация, 
кэпшн-видео, онлайн-трансляция, VR – 
виртуальдық және қосымша шынайылық 
пен мультиэкран* басқа да тұтынушыға 
қолайлы технологиялармен толықтырады. 

Орталық Азия елдерінде дәстүрлі медиа 
аудиторияның назарын өзіне аудару үшін 
жаңа медиамен бірге ақпарат таратуды 
жалғастыруда. Әсіресе шалғай өңірлерде, 
алыс ауылдық мекендерде телевидение, 
радио және газеттер әлі күнге сұранысқа 
ие. Қала тұрғындары да баламалы жаңа 
медиаға қолжетімділіктің болуына қара-
мастан, дәстүрлі БАҚ-ты пайдалануда. 
Алайда, дәстүрлі бұқаралық ақпарат 
құралдары мемлекет тарапынан бақы-
лауға тәуелді, сондықтан олар көбінесе 
әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді 
белсенді пайдаланады. Орталық Азия 

елдері Интернетті қолдану тұрғысынан 
экономикасы қарқынды дамыған мем-
лекеттерден әлі де болса артта қалуына 
қарамастан, соңғы жылдары жақсы нәти-
желерге қол жеткізуде. 

Әлемдегі IT-гиганттар Орталық Азияның да 
ақпарат тарату бизнес-моделінің дамуына 
ықпал етуде. Ақпарат тарату жылдам-
дығы, көлемінің артуы және ең бастысы 
ақпарат құралдары арналарының ауысуы 
журналистік нормалар мен тәжірибеге 
толығымен өзгеріс енгізуде. 

Бүгінгі таңда жаңалықтар мазмұны тәулік 
бойы интерактивті түрде таралып, автор-
ларды тұтынушылардың ақпаратқа деген 
сұранысы мен пікірі туралы хабардар 
болып отыруын талап етеді. Әлеуметтік 
желілер мен мессенджерлер болған 
оқиға туралы алғаш болып ақпарат тарату 
көзіне айналуда, «олар ақпаратты еркін 
таратумен қатар, жалған (фейк) ақпарат, 
дезинформация және пропаганданың 
таралуына да ықпал етуде»5.
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6 Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism, www.digitalnewsreport.org

Ақпарат агенттіктерінің журналистері мен 
редакциялары заманауи және цифрлық 
әлемнің талаптарына бейімделулері ке-
рек. Яғни интернет – ортаның негізгі «ат-
тракционы» (көңіл көтерушісі) деп атала-
тын «ерекше тартымды» медиа контентпен 
бәсекелестік жағдайында редакциялық 
жұмыс процесі мен журналистің кәсіби 
қызметін қайта қарастыру керек. Бұл жаңа 
тенденцияларды меңгеру журналистика 
факультеті оқытушылары мен студенттері 
үшін де маңызды екенін атап өту керек. 

Жаңа медиа жаңалықтарын тұтыну ба-
рысын зерттеудің тағы бір маңыздылығы 
және қажеттілігі мемлекет өмірінде жаңа-
лықтар ақпараттық күн тәртібін жасайтыны 
мәлім, сондықтан күн тәртібі бақылаусыз 
болмауы керек. 

Қоғамдық пікір қалыптастыруға және 
әлеуметтік инженерияға ықпал етуші 
арнайы технологиялар бар. Олар бір 
жағынан қоғамның тұтастығын сақтауға, 
екінші жағынан арнайы виртуалды әлем 
құру арқылы ауыл мен қала және елдегі 
мәселелердің шешімін табуға, әлеумет-
тік желіде кез келгеннің пікірталасқа, 
ойталқыға қатысуы мен комментарий 
беруіне мүмкіндік береді. 

Reuters6 журналистиканы зерттеу 
Институты жаңалықтарды тұтынудың 
әлемдік тенденцияларын зерттейді және 
жыл сайын жаңалықтарды тұтыну тенден-
циялары мен олардағы негізгі өзгерістерді 

анықтайды. Айта кетерлігі, бұл зерттеудегі 
елдер тізіміне Ресей, Қытай, Кавказ және 
Орталық Азия елдері кірмеген. Орталық 
Азия елдерінің ақпараттық ортасы же-
келеген ел бойынша халықтың жалпы 
медиа тұтынуындағы басымдылығына 
қарай зерттелуде, десек те жаңалықтар-
ды жаңа медиа* арқылы тұтыну бұған 
дейін зерттелмеген. Сондықтан Орталық 
Азияның бұқаралық ақпарат құралдары 
мен заманауи журналистері үшін жаңа-
лықтарды тұтыну рыногындағы жаңа ме-
дианың ықпал ету ерекшеліктерін түсіну 
мәселелердің шешімін табу және нақты 
ұсыныстар жасау үшін тиімді. 
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ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ 
МЕН МІНДЕТІ

ЗЕРТТЕУ 
ӘДІСНАМАСЫ

Бұл зерттеу Орталық Азия халқының он-
лайн-ортада ақпараттық материалдарды 
тұтынуының негізгі тенденцияларын 
анықтау мақсатында жүргізілді. 

Зерттеудің алдына қойған негізгі үш 
міндеті:

• Жаңалықтардың негізгі ақпарат көздерін, 
форматы/жанрын және тақырыбын зерт-
теу арқылы Интернеттегі жаңалықтарды 
тұтыну ерекшелігін анықтау. 

• Гендерлік және конфликтік сезімтал-
дықты меңгеру деңгейін білу.

• Ақпараттық медианың әлеуметтік 
желілерді тұтыну ерекшеліктерін анықтау.

Зерттеуге Орталық Азияның төрт елі яғни 
Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және 
Өзбекстан қатысты. Негізгі зерттеу әдісі 
ретінде онлайн-сауалнама жүргізілді:

• Алғашқы дайындық кезеңі 30 күнді (2019 
жылғы мамыр-шілде) құрады.

• Жартылай құрылымданған сауалнама 
респонденттер өз бетінше толтыратын 
онлайн-сауалнама ретінде бес тілде (қазақ, 
қырғыз, орыс, тәжік және өзбек) жүргізілді. 

• Сауалнама әріптес ақпарат агенттіктері, 
әлеуметтік желілер мен мессенджерлер, 
e-mail-хабарламалар, постерлер, соның 
ішінде әр түрлі платформалардағы жарна-
малық баннерлер мен хабарландырулар 
арқылы таратылды. 

Сонымен қатар, зерттеу барысында жаңа 
медиа саласындағы ақпараттық медианың 
өңірлік және жергілікті ерекшеліктерін 
жақсы білетін 20 сарапшымен терең сұхбат 
жүргізілді және ақпараттық медианың 
әлеуметтік желілердегі арналарына (ак-
каунттарына*) талдау жасалды.
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ІРІКТЕУДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Бұл зерттеудің өңір үшін жаңашылдығы 
сауалнама респонденттерін ағындық 
іріктеу технологиялары (river sampling) 
көмегімен таңдап алуда болды. 

Ағындық іріктеу немесе ривер-сэмплинг 
– Интернет тұтынушылар арасынан рес-
понденттерді шынайы уақыт режимінде 
нақты сауалнама бойынша онлайн-зерт-
теуге тарту әдістемесі.

Ағындық іріктеу технологиясының осы 
зерттеу үшін басымдылығы төмендегідей:

• Нақты мақсатты топқа сауалнама жүр-
гізуге қолайлы (осы зерттеуде онлайн 
жаңалықтарды тұтынушыларға), әсіресе 
халықтың ақпаратты онлайн тұтынуы тура-
лы нақты деректің болмауына байланысты 
қолдануға болады.

• Әр түрлі платформаларда (мысалы, 
әлеуметтік желілерде, қосымшалар мен 
веб-сайттарда хабарламалар алмасу 
кезінде) ақпарат тұтыну бойынша фраг-
менттелген деректерді жинауға мүмкіндік 
береді.

• Интернетке қолжетімділігі бар аудито-
риямен жұмыс істейді және нақты тұты-
нушыларды сауалнамаға тартуға мүмкіндік 
береді.

• Қысқа мерзім ішінде сауалнамаға қаты-
сушылар санын арттыра алады және әле-
уетті респонденттердің мақсатты тобына 
қолжетімділік береді.

Сауалнама мақсаты - Интернеттегі ақпарат-
тық материалдарды тұтыну тенденцияла-
рын анықтау болғандықтан респонденттер 
іріктеліп, онлайн-ақпараттарды пайда-
ланбайтын респонденттердің жауабы 
сауалнама нәтижесінен алынып тасталды. 
Осылайша сауалнамаға жаңалықтарды 
Интернетте, веб-сайттар, мобильді қо-
сымшалар, әлеуметтік желілер, блогтар, 
видео-каналдар мен басқа да онлайн 
құралдар арқылы көретін, тыңдайтын 
және оқитын респонденттер тартылды. 
Мұндай шектеулер сауалнамада алдын 
ала ескертілді.
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ЗЕРТТЕУ 
БАРЫСЫНДАҒЫ 
ШЕКТЕУЛЕР 

РЕСПОНДЕНТТЕРДІ 
БӨЛУ

Интернеттің ауылдық жерлерде қолдану 
деңгейінің төмендігіне байланысты, сауал-
намаға қатысушыларды іріктеу барысында 
интернет-тұтынушылар жағынан барлық 
елдерде қалалық аудиторияның басым-
дылығы аңғарылды. 

Сонымен қатар, сауалнамаға Тәжікстан мен 
Өзбекстаннан саны жағынан әйелдер аз 
қатысқаны анықталды. Біз мұндай шектеуді 
болғызбау үшін мессенджерлердегі топтар 
арқылы жеке хабарламалар санын арт-
тырып, сауалнама жарияланған онлайн 
– платформаларда тек әйелдер аудитория-
сына арналған мақсатты* жарнамалық 
хабарламалар тараттық. 

Айта кетерлігі онлайн-сауалнамалар 
Интернет желісін пайдаланбайтын 
адамдардың (қарттар, формальды білімге 
қолжетімділігі шектеулі немесе табысы 
төмен адамдар) іс әрекеті моделін білдір-
мейтінін атап өту керек. 

Онлайн-сауалнама аясында респондент 
ретінде барлығы 4 130 адамға сауалнама 
жүргізілді. Қырғызстанда сауалнамаға 
қатысушылар үлесі – 31.5%, Қазақстанда 
– 24.3%, Өзбекстанда – 23.5%, Тәжікстанда 
– 20.7% болды. 

Респонденттердің ең көп бөлігін 19-32 жас 
аралығындағы жастар (57%), ал ең азын 
43 жас және одан да үлкен жастағылар 
құрады (1-кестені қараңыз).

11%

8%

5%
25%

32%

18%

    
     

  24-32                                                33-42             43-52     53+      16-18     
    

    
   

19
-2

3 
   

Кесте № 1. Респонденттерді жасына қарай бөлу
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Сауалнамаға барлығы 1 572 әйел және  
2 558 ер адам қатысты, ал осы көрсеткіштегі 
әйелдердің үлесі - 38%.

Қазақстандық респонденттердің ішінде ба-
сымдылық танытқан әйелдер үлесі - 57%-ды 
құраса, Қырғызстанда әйел респонденттер 
үлесі - 40%, Тәжікстан мен Өзбекстанда 
сауалнамаға қатысқан әйелдердің саны 
ер адамдармен салыстырғанда үш есеге 
аз, атап айтқанда респонденттердің жалпы 
санынан олардың үлесі тиісінше 24% және 
28% болды (2-кестені қараңыз).

38%
62%

 57%

40%
24%

 2
8%

Кесте № 2. Респонденттерді жынысы бойынша бөлу 

Кесте № 2. Респонденттерді жынысы бойынша бөлу 
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ОНЛАЙН-
САУАЛНАМАНЫҢ 
НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІ
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We Are Social порталының Цифрлық күн-
делігінің7 деректеріне сәйкес, Орталық 
Азиядағы 72 млн. адамға8 Интернеттің 
таралу деңгейі 50%9 – ды құрады. 

2019 жылғы 30 маусымдағы Internet World 
Stats10 деректеріне сүйенсек, Орталық 
Азияда Интернеттің таралу деңгейі 
бойынша Қазақстан көшбасшылыққа ие, 
мұнда төрт адамның үшеуінде Интернетке 
қолжетімділік бар. Өзбекстанда халықтың 
тек жартысында ғана ғаламторды пайда-
лану мүмкіндігі болса, Қырғызстанда бұл 
көрсеткіш 40%-дан асады, Тәжікстан мен 
Түркіменстанда11 халықтың үштен бір бөлігі 
ғана Интернетті пайдаланады (3-кестені 
қараңыз).

Internet World Stats деректері бойынша 
Орталық Азия халқының арасында 13 
жастан асқандардың әлеуметтік желілерді 
пайдалану деңгейі 21%-ды құрайды. We 
Are Social порталының деректерінде 
Қырғызстан мен Қазақстанда белсенді 
интернет тұтынушылардың 30-40%-ы 
әлеуметтік желілерде тіркелген және 
олардың жартысында оған мобильді 
құрылғылар арқылы қолжетімділік бар. 
Тәжікстан мен Өзбекстанда әлеуметтік 
желілер аса танымалдықпен қолданыл-
майды, оған қолжетімділік деңгейі небары  
5 -6% (4-кестені қараңыз).

ОРТАЛЫҚ АЗИЯҒА 
ИНТЕРНЕТТІҢ ЕНУІ

7 Digital in 2019. We are social, 2019: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019/
8 БҰҰ деректері бойынша халық саны мен өңірлердің бөлінісі.
9 Халықтың жалпы санына, жасына қарамастан Интернетті қолдану деңгейі.
10 Internet World Stats: https://www.internetworldstats.com/
11 Интернет кеңістігіндегі цензураға байланысты Түркіменстан зерттеуге қатысқан жоқ. 

Кесте № 3. Орта Азия елдері 
бойынша халық саны және 
Интернетке қолжетімділік деңгейі
Дереккөзі: Internet World Stats

Кесте № 4. Елдер бойынша әлеуметтік желілерді қолдану 
деңгейі
Дереккөзі: We are social

32.4%

52.3%

76.4%

21.2%

39%
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4.8%

29%

2.6%

19%

3.1%

16%40.1%

Интернет

Әлеуметтік 
желілердің 
белсенді 
тұтынушылары

Әлеуметтік 
желілерді мобильді 
телефон арқылы 
тұтынушылар
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ИНТЕРНЕТКЕ 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІК

Цифрландыру білім мен ақпарат алу 
көкжиегін кеңейтіп ғана қоймайды, 
сонымен қатар қоғамды елдегі саяси 
өмірге белсенді араласуға шақырады. 
Сондықтан Орталық Азия елдері әлеумет-
тік-экономикалық ахуалдың әр түрлілігіне 
қарамастан, цифрлық дамудан қалмас 
үшін демократизацияның жалпы әлемдік 
тенденциясына жүгінуге мәжбүр. Екінші 
жағынан алғанда, олар Интернет құнының 
жоғарылығы мен байланыс сигналының 
әлсіздігі сияқты жасанды кедергілерді пай-
далану арқылы баланс орнатудың әлеу-
меттік-экономикалық моделін жасайды. 

2019 жылғы Freedom House12 есебіне 
сүйенсек, Орталық Азиядағы «интернеті 
жартылай еркін» жалғыз ел ретінде 
Қырғызстан ақпараттық сайттар мен 
әлеуметтік желілерге шексіз қолжетімділігі 
бар ел деп көрсетілген. Сонымен бірге сол 
есепте өңірдегі басқа елдердің ақпараттық 
сайты, Google қызметтері мен әлеуметік 
желілерге қолжетімділікте мәселелер 
туындағаны айтылған13.

Сарапшылар өңірдегі қала халқының тек 
аз ғана бөлігі VPN-ді қолдану арқылы 
Интернетті пайдалана алады деп атап өтті. 
Алайда анонимайзерлер мен VPN*-ді қол-
дану үшін жоғары жылдамдықты Интернет 
қажет, ал ауылдық жерлерде Интернетке 
қолжетімділік пен оның таралу жылдам-
дығы төмен. Осы секілді факторлар Орта 

Азияда жаңа медианың дамуында әлі де 
толығымен шешуі табылмаған мәселелер 
бар екенін аңғартады.

Әлеуметтік желіге қолжетімділіктегі шекте-
улер ақпараттық медианың жазылушылар 
санының азаюына әкеліп отыр. Десек те, 
сарапшылардың пікірінше бұл медиа үшін 
ақпарат таратудың жаңа арналары мен 
платформаларын іздеуге және дамытуға 
немесе басқа мультиплатформалыққа 
көшуге берілген мүмкіндік. 

Интернетке қолжетімділіктегі тағы бір 
маңызды мәселе оның жылдамдық дең-
гейінің төмендігіне қарамастан, байланыс 
құнының қымбаттылығы ақпараттық медиа 
үшін жаңа форматтарда (интерактивті 
мәтін, инфографика, деректерді визуализа-
циялау) жұмыс істеуде қиындық тудыруда. 
Десек те, мұндай кедергілерге қарамастан, 
түрлі әлеуметтік желілер мен мессенджер-
лердің күннен күнге танымдылығы артып 
келе жатқанын сарапшылар атап өтті. 

12 Freedom in the World. Freedom House, - 2019: https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_
FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf
13 Как блокируется Интернет в странах Центральной Азии. Asia-Plus, - 2019: https://asiaplustj.info/ru/news/
tajikistan/20190528/kak-blokiruetsya-internet-v-stranah-tsentralnoi-azii
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ӘЛЕМДЕГІ ИНТЕРНЕТ 
ТҰТЫНУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ 
ГЕНДЕРЛІК АЛШАҚТЫҚ

Қазіргі кезде әлемде Интернет тұтынушы-
лары мен оған қолжетімділік арасында 
айтарлықтай гендерлік алшақтық байқа-
луда. Бұл туралы көптеген халықаралық 
зерттеулер жасалуда. 

The Inclusive Internet Index 201914 зертте-
уінің нәтижесі бойынша 100 елдің 84-інде 
әйелдерге қарағанда ерлерде Интернетке 
қолжетімділіктің жоғары екені анықтал-
ды15. Орташа алғанда ерлерде ақпаратқа 
онлайн қолжетімділік мүмкіндігі 24.8%-ға 
жоғары. Ол әсіресе дамушы елдерге тән 
сипаттама: осы зерттеуге қатысқан 100 
елдің 28-інде әйелдердің Интернетке 
қолжетімділігі мәселесі басымдылық 
ретінде мүлдем қарастырылмайды және 
оны өзгерту саясатына қатысты ешқандай 
шаралар жасалмайды. 

World Wide Web Foundation16 жүргізген 
зерттеу бойынша әлемнің дамушы 9 
елінің (Колумбия, Индия, Кения және т.б.) 
9 қаласында осы елдерде табысы орташа 
табыстан төмен әйелдерде Интернетке 
қолжетімділік ерлерге қарағанда 50%-
ға аз екені байқалды және сауалнамаға 
қатысқандардан салыстырмалы түрде 
алғанда ер адамдардың үлесі - 57,9%, ал 
әйелдер 37%-ды құрады. Африка елдерінде 
жүргізілген жекелеген зерттеу нәтиже-
сінде17 қазіргі кездегі Интернеттің даму 
динамикасына сай тіпті 2020 жылдардың 
өзінде осы елдердегі африкалық қыздар 

мен әйелдердің 71%-ында Интернетке 
қолжетімділік мүмкіндігі болмайды яғни 
ерлер мен әйелдер арасында Интернетке 
қолжетімділік алшақтығы 26% болады деп 
атап көрсеткен.

Әйелдер мен қыздардың Интернетке қол-
жетімділігіне кері әсерін тигізетін бірнеше 
факторлар бар. Ең бастысы – ол Интернет 
қолданудағы бағаның шегінде. Ерлер мен 
әйелдердің табысындағы айырмашылық 
әйелдердің Интернетті пайдалану ақысын 
төлеу мүмкіндігінің төмендеуіне әкеледі. 
Сондай-ақ, әйелдердің Интернетке қол-
жетімділігі болғанымен, оны пайдалану 
шығындары (әсіресе мобильді құрылғылар 
арқылы) ер адамдарға қарағанда орташа 
17% -ға18 аз болды.

Интернетке қолжетімділіктегі тағы бір 
кедергі - білімнің жетіспеуі және мобильді 
құрылғылар мен Интернетке қолжетімділік 
беретін басқа гаджеттерді пайдалану 
дағдыларының болмауы. Кейбір әйел-
дер Интернетті өздігінен білім алу үшін 
пайдалануға болатынын түсінбейді, яғни 
қоғамда қалыптасқан мәдени, гендерлік 
стереотиптер мен нормалардың ықпалы 
бар. Сонымен қатар, оларға қажетті тақы-
рыптағы мазмұнның болмауы, Интернеттің 
басқа қолданушылары тарапынан он-
лайн-қудалау мен басқа да агрессивті әре-
кеттердің болуы - мұның бәрі әйелдердің 
Интернетті пайдалануын шектейді.

14 The Inclusive Internet Index 2019, Executive Summary. The Economist intelligence unit, – 2019: 
https://theinclusiveinternet.eiu.com/assets/external/downloads/3i-executive-summary.pdf
15 Орталық Азия елдерінен бұл зерттеуге тек Қазақстан қатысқан. 
16 Women's Rights Online: Translating Access into Empowerment. World Wide Web Foundation. Global Report, 
– October 2015: http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf
17 Making The Connection: How internet access could help lift women and girls out of poverty. ONE, 2016: 
https://s3.amazonaws.com/one.org/pdfs/making-the-connection-report-en.pdf
18 The Mobile Gender Gap Report 2019. GSM Association, 2019: https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/02/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
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АЛ БІЗДІҢ ЕЛДЕ ШЕ?

Орталық Азияның Қазақстаннан басқа ел-
дерінде ерлер мен әйелдердің Интернетке 
қолжетімділігі туралы нақты мәліметтер 
жоқ. Интернет тұтынушылар үлесі жөнінде 
Халықаралық электрбайланыс одағының19 

мәліметтеріне сүйенсек, 2018 жылы ер-
лердің 80% -ы және әйелдердің 77,9% -ы 
Интернет пайдаланған. Десек те, әлі де 
болса ерлер мен әйелдердің арасында 
аздаған алшақтық бар.

Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан 
әлі күнге дейін Интернетке қолжетімділік 
бойынша халықаралық зерттеулерге 
қатыспайды және веб-пайдаланушылар 
туралы ашық мәліметтер бермейді. 2009 
жылы Тәжікстанға Дүниежүзілік банктің 
жүргізген шағын зерттеулерінің20 бірі 

кәсіпкерлікпен айналысатын «ерлер мен 
әйел кәсіпкерлер арасындағы Интернетке 
және электрондық пошталарға қол-
жетімділікте айтарлықтай статистикалық 
айырмашылық» бар екенін анықтады.

Сонымен қатар, Интернетті пайдалануда 
аудиторияның гендерлік айырмашылықта-
рын бағалауға мүмкіндік беретін бірқатар 
жанама индикаторлар бар. We Are Social 
порталының күнделікті цифрлық күнделі-
гіне21 сәйкес, Қазақстанда Facebook-ті 
қолданатын әйелдердің жарнамалық 
аудиториясы - 54%, Қырғызстанда - 49%. 
Өзбекстан мен Тәжікстанда әйелдер ауди-
ториясында үлкен алшақтық байқалады, 
бұл көрсеткіштер тиісінше 33% және 27% 
(5-кестені қараңыз).

19 ITU World Telecommunication https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
20 Sarosh Sattar. Opportunities for men and women in an emerging Europe and Central Asia. WB, – 2012: http://
documents.worldbank.org/curated/en/479131468250293544/pdf/659310WP00PUBL065737B0Gender0Report.pdf
21 Digital in 2019. We are social, -2019: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019/

Кесте № 5. Facebook пен Instagram-дағы әйелдердің жарнамалық 
аудиториясы, жарнама аудиториясынан %-бен
Дереккөзі: We are Social
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22 Global Findex Database. World Bank, -2017: https://globalfindex.worldbank.org/

Global Findex индикаторлары әйелдердің 
Интернетті қолдануындағы жанама көр-
сеткіш ретінде қызмет етеді.

Global Findex - бұл әлемнің 140-тан астам 
елінде (соның ішінде Орталық Азияда) 
адамдардың қаржылық сауаттылығы мен 
олардың қаржы құралдарын пайдалану 
деңгейлерін бағалауға зерттеу жүргізеді. 
Сонымен қатар, Global Findex әр түрлі 
мәмілелер - сатып алу, несие, төлемдер, 
банктік шоттар және т.б. жасау үшін 
Интернетті пайдалану деңгейіне жеке 
талдау жасайды22.

2018 жылғы деректерді талдау бойынша 
Орта Азиядағы әр түрлі онлайн-операция-
лар үшін Интернетті пайдалану деңгейінде 
айтарлықтай гендерлік айырмашылықтар 
бар екенін анықтады. Бұл зерттеуде Global 
Findex индикаторларына толығымен 
түсіндірме берген жоқпыз, біз негізінен 
ерлер мен әйелдер аудиториясының 
арасындағы айырмашылыққа ғана баса 
назар аудардық (6-кестені қараңыз).

Шындығында да, онлайн төлемдер бой-
ынша индикаторларға сәйкес, 2017 жылы 
Қазақстан мен Қырғызстандағы ерлер 
мен әйелдерде төлемдерді жүзеге асыру 
үшін Интернетке тең қолжетімділік бол-
ды. Алайда, Өзбекстан мен Тәжікстанда 
гендерлік алшақтық байқалды. Тәжікстан 

мен Өзбекстанда орта есеппен алғанда 
онлайн-сатып алу және төлем жасау 
үшін Интернетті әйелдер 5,5%-ға аз 
пайдаланған. Әрине, бұл көрсеткіштер 
Интернетке қолжетімділіктегі теңсіздік-
терді ғана емес, сонымен қатар қаржылық 
есептілікке қолжетімділік, ақшаны басқару 
және т.б. гендерлік кедергілерді де көр-
сететінін ұмытпаған жөн. Десек те, бір 
ғана нәтиже бар: Интернетті пайдалану 
Орта Азия өңіріндегі елдерде өзіндік 
гендерлік айырмашылыққа ие, ол ішінара 
осы сауалнамаға қатысушы респондент-
тердің бөлінісінен де байқалады (2-кестені 
қараңыз).

Кесте №6. Есепшоттар, сатып алулар және басқа 
да операцияларға төлемақы үшін Интернетті 
пайдалану, 15 жас және одан асқандар %-бен
Дереккөзі: Global Findex-2017

25% 24% 5% 5% 10% 15% 4% 10%
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ОНЛАЙН-АҚПАРАТТАРДЫҢ 
ДЕРЕККӨЗДЕРІ

Орталық Азияда ақпараттардың дереккөзі ретінде әлеуметтік желілер 
көшбасшылыққа, ал мессенджерлер танымалдыққа ие болуда.

Кесте № 7. Интернет-ресурстар ақпараттық материалдардың негізгі дереккөзі 
ретінде, «әрдайым» және «жиі» деп жауап берген респонденттердің үлесі %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Әлеуметтік 
желілер

Ақпараттық 
сайттар

Мессенджерлер
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Интернеттегі жаңалықтардың дереккөзін 
талдау барысында елдер арасындағы ай-
тарлықтай айырмашылықтар анықталған 
жоқ. Сонымен қатар, Орталық Азияда әле-
уметтік желілер ақпараттардың дереккөзі 
ретінде көшбасшылыққа, ал мессенджер-
лер танымалдыққа ие болуда. Бұған келесі 
тенденциялар дәлел бола алады (7-кестені 
қараңыз).

10 респонденттің 9-ы жаңалықтарды әлеу-
меттік желілер арқылы «әрдайым» немесе 
«жиі» пайдаланады. Ақпараттық сайттар 

әлеуметтік желілерден біршама төмен, 
мәселен ақпараттық сайттар арқылы күн 
тәртібіндегі өзекті мәселелерді көретін 
респонденттердің үлесі 75-тен 82%-ға 
дейін болса, ал жаңалықтарды әлеуметтік 
желілер арқылы пайдаланушылар үлесі 
орташа алғанда 90%-ды құрады. Сонымен 
қатар, респонденттер неғұрлым жас болса, 
соғұрлым әлеуметтік желілерді көбірек 
таңдайды, ересек адамдар – жаңалықтар-
ды ақпараттық сайттардан оқиды. Бұл 
өңірдің барлық елдеріне тән тенденция.



Мессенджерлер ақпараттардың негізгі 
дереккөзі ретінде танымал болып, жаңа-
лықтар контентін жасауда тұрақты үшінші 
орынға ие болды. Орташа алғанда, 10  
респонденттің 7-еуі әлеуметтік желілер-
дің мессенджерлеріндегі жаңалықтарды 
«әрдайым» және «жиі» оқитындарын атап 
өтті. Ақпараттарды тұтынудың бұл тәсілі 
ресми сайттарды, ақпараттық медиа қо-
сымшаларды, блогтарды және YouTube 
арналарын пайдалануды басып озды.

Ақпаратпен мессенджерлер арқылы 
танысу* әсіресе Өзбекстанда кеңінен 
қолданылатынын атап өту керек, мұнда 10 
респонденттің 6-ы «әрдайым» жаңалықты 
мессенджерлер арқылы пайдаланады, 
ал жалпы алғанда жауап берушілердің  
85% - ы жаңалықтарды «әрдайым» және 
«жиі» мессенджер арқылы оқитынын 
көрсеткен. 

Мұндай мессенджер арқылы жаңалықтар-
ды тұтыну индикаторлары Оңтүстік Африка 
және Латын Америкасы елдеріне ұқсас, 
мысалы Чили мен Бразилияда23 әлеуметтік 
медиа мен мессенджерлер ақпараттық 
материалдардың негізгі дереккөзі болып 
табылады24.

23 Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism, www.digitalnewsreport.org
24 Батыс елдерінде басқа көрсеткіштер басым. Мәселен, Еуропа елдеріне (Финляндия, Норвегия, Швеция) 
жаңалықтармен тікелей ақпараттық сайттар арқылы танысу сипаты тән болса, ал Шығыс Азия елдерінде 
(Жапония, Тайвань, Оңтүстік Корея) – агрегаторлар мен ақпарат іздеу құралдары арқылы, ал, АҚШ халқы 
үшін жаңалықтарды барлық платформалар арқылы бірдей тұтыну сипаты тән. 

Кесте № 7. Интернет-ресурстар ақпараттық 
материалдардың негізгі дереккөзі ретінде, 
«әрдайым» және «жиі» деп жауап берген 
респонденттердің үлесі %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Қосымшалар YouTube-каналдар

Ресми сайттар Блогтар 
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Сонымен қатар, Орта Азиядағы барлық 
төрт елдегі әлеуметтік желілердің ішінде 
Facebook ақпарат мазмұны жағынан жоға-
ры бағаланса, мессенджерлерден Telegram 
танымал. Telegram желісін Өзбекстанда 
(54%) интерфейсінің қолайлылығы үшін 

бағалайды. Мұны Telegram Analytics25  

зерттеуінің нәтижелері де растайды: төрт 
елдің ішінде Өзбекстан мен Қазақстан-
дағы орыс тілді аудиторияның көпшілігі 
Telegram ақпараттық арналарын оқиды.

25 Telegram аудиториясына жүргізілген зерттеу. Telegram Analytics, 2019: https://tgstat.ru/research

Кесте № 8. Әлеуметтік желілер ақпараттық 
материалдардың дереккөзі ретінде,
«әрдайым» және «жиі» деп жауап берген 
респонденттердің үлесі %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Кесте № 9. Мессенджерлер ақпараттық материалдардың негізгі дереккөзі ретінде, 
«әрдайым» және «жиі» деп жауап берген респонденттердің үлесі %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Әлеуметтік желілердің ішінде Instagram, 
Facebook және VKontakte жаңалықтармен 
танысуға ең қолайлысы, ал мессенджерлер 
арасында WhatsApp, Telegram, Viber кеңі-
нен танымал (8 және 9 - кестені қараңыз).

61%

35%
38%

26%

22%

23%
26%

19%

19%

26%
25%
24%
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Сарапшылар ақпараттық басылымдардың 
жаңалықтарға монополиясын жоғалтқа-
нын растайды: «болған оқиға туралы 
ақпаратты журналистердің өзі әлеуметтік 
желілер арқылы біледі. Яғни, ақпараттық 
журналистика жаңалықтарды смарто-
фон арқылы әлеуметтік желіде жедел 
таратушылардан артта қалып отыр». 
Сонымен қатар, мұндай жеделдікте ақпа-
раттың шынайылығы жоғалады және көп 
жағдайда оны журналистер тексермейді, 
ал деструктивті топтар болса жалған ақпа-
раттарды өздерінің мақсаттарына сәйкес 
пайдаланады. Сондықтан, аудитория өзіне 
қажетті ақпаратты алмайды.

Әлеуметтік желілердің көшбасшылық 
ету жағдайында журналист өзінің ауди-
ториясын таба білуі керек, «әлеуметтік 
желілерде оның кәсіби деңгейде жазған 
материалдарын жібермей оқитындай та-
нымал адам болуы тиіс». Журналистикада 
микроинфлюенсерді* дамытудың жақсы 
механизмі – журналистің жазғандары жур-
налистика стандарттарына сәйкес және 
сол қағидаларды әлеуметтік медиа мен 
мессенджер платформаларында тарата 
алатындай форматта болуы тиіс. 

25

Жаңалықтар немесе басқа да ақпараттың 
көп бөлігі Интернеттің «сұр зонасы» 
деп аталатын мессенджерлер арқылы 
таратылады. Адамдар жаңалықтарды 
әлеуметтік желілердегі парақшаларына 
емес, бір-біріне мессенджерлер арқылы 
жіберуді жөн көреді.
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Ақпараттық медиа жеделдігі 
жағынан әлеуметтік желілерден 
ұтылуда, бұрынғыдай қысқа 
жаңалықтарды таратудың маңызы 
жоқ. Біз болған оқиғаға көбірек 
түсінік беріп, өзіндік мазмұн 
жасауымыз керек.

Бүгінде классикалық ақпараттық 
сайттардың қағидалары мен 
ережелеріне сәйкес жұмыс 
істейтін блогтық-журналистика 
балама «жаңалықтар» 
жобасына» айналуда.



Онлайн жаңалықтарды тұтыну тілін таңдау 
бойынша Орталық Азия өңірлеріне тән 
ортақ тенденциялар анықталды.

Онлайн жаңалықтармен танысатын 
негізгі тіл – орыс тілі. Орташа алғанда, 
респонденттердің жартысынан көбі жаңа-
лықтарды көбінесе орыс тілінде оқиды. 
Салыстырмалы түрде алғанда жергілікті 
тілдердің танымалдығы төмен (10-кестені 
қараңыз).

Сарапшылар бұл үрдісті ауылдық жер-
лерде онлайн жаңалықтарды тұтынудың 
артып келе жатқанына қарамастан, 
ақпарат құралдарының басым көпшілігі 
республика астанасында шоғырлануы 
және онлайн-ақпараттарды негізінен қала 
тұрғындарының кеңінен пайдалануымен 
байланыстырады. Сондықтан, әлеуметтік 
желілердің басым көпшілігі өздерінің 
негізгі тұтынушыларына бағдар жасау 
арқылы орыс тіліндегі мазмұнды ұсынады.

Сонымен бірге, қазақстандық сарапшылар 
ақпараттарды орыс тілінде іздестірудің ба-
сымдылығына қарамастан, қазақ тіліндегі 
ақпараттық материалдарға сұраныстың 
арып келе жатқандығын, бірақ Интернет-
кеңістікте қазақ тіліндегі мазмұнның жоқ 
екенін атап өтті.

Қырғызстанның ауылдық жерлерінде 
және шалғай аудандарында қырғыз тілін-
де мазмұнды тұтынушы тұрғындардың 
ақпараттық материалдарды жаңа медиа 
арқылы пайдалануы артқаны байқалуда. 
Сарапшылардың айтуынша, қырғыз тілінде 
жазылған жаңалықтар, орыс тілінен аудар-
маға қарағанда анағұрлым танымал.

Тәжікстан мен Өзбекстанда тек тәжік және 
өзбек тілдерінде контент ұсынатын блог-
тар ерекше танымал.

АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ 
ТҰТЫНУДАҒЫ ТАҢДАУ МЕН 
БАСЫМДЫЛЫҚ

Жергілікті тілдердегі отандық 
жаңалықтар көбірек қажет.
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Зерттеу бойынша жасөспірімдер жаңа-
лықтарды ағылшын тілінде жиі оқиты-
ны және халықаралық басылымдарды 
ұнататыны анықталды. Орташа алғанда, 
16-23 жас аралығындағы жастардың 16%-ы 
ағылшын тіліндегі жаңалықтарды пайда-
ланады, ал бұл көрсеткіш жасына байла-
нысты төмендейді (11-кестені қараңыз).

Ақпараттық басылымдар санаты бойын-
ша да дәл сол жасқа байланысты тренд 
анықталды – респонденттердің жасы 
кішілері халықаралық және шетелдік 
басылымдарды оқуға ерекше маңыз бе-
реді. Бұл жастардың ағылшын тілін білу 
деңгейінің жоғарылығымен байланысты, 
сондықтан оларға осы тілдегі жаңалықтар 
мазмұны қолжетімді.

Кесте № 10. Ақпараттық контентті тілі бойынша таңдау, респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Кесте № 11. Жаc ерекшеліктері бойынша ақпараттық контенттің тілін таңдау, респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Кесте № 11. Жаc ерекшеліктері 
бойынша ақпараттық 
контенттің тілін таңдау, 
респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Жалпы, республикалық жаңалықтар кеңінен танымал, ал жергілікті 
және өңірлік жаңалықтар аз оқылады.

Орташа алғанда, 10 респонденттің 8-і 
елдегі оқиғалар туралы жаңалықтарды 
оқуды жөн көреді, ал респонденттердің 
үштен бір бөлігі жергілікті және өңірлік 
жаңалықтарды «сирек» және «өте си-
рек» оқитындықтарын айтты (12 және  
13-кестелерді қараңыз).

Сарапшылар жергілікті жаңалықтар жаңа 
медианың тез өзгермелі трендтеріне, 
соның ішінде Интернетке қолжетімділік-
тің техникалық қиындықтарын ескере 
отырып, оған баяу бейімделуін атап өтеді. 
Зерттеушілер бұл деректерді жергілікті 

тілдердегі жергілікті және өңірлік мазмұнға 
деген сұраныстың болуымен түсіндіреді. 
Атап өтерлігі бақылауға алынған бұл фе-
номен келесі зерттеулерде сандық және 
сапалық жағынан терең зерттелу керек. 

Кесте № 13. Жаңалықтарды санаттар бойынша 
тұтыну, «сирек» және «өте сирек» деп жауап берген 
респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Кесте № 12. Жаңалықтарды санаттары бойынша 
тұтыну, «әрдайым» және «жиі» деп жауап берген 
респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Жергілікті тілдегі ақпарат көңіл көтеру 
сипатына ие болуда, қоғамға пайдасы жоқ 
тақырыптар талқылануда. Ақпараттық 
қауіпсіздік тұрғысынан алғанда, мемлекет 
қазақ тіліндегі жаңалықтар мазмұнын 
көбейтуге тырысуы керек.

Бұрын ауылдық жерлерде әлеуметтік 
желілер мен мессенджерлер ойын-сауық 
және шетелдегі туыстарымен қарым-
қатынас тәсілі ретінде пайдаланылатын. 
Қазір олар Интернетті ақпарат алу құралы 
ретінде көбірек қолдануда.
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Әрине, бізде ақпарат мазмұнының 
мемлекеттік тілге бейімделмегенін 
түсінеміз және осыған байланысты тәжік 
тілінде сөйлейтін кең аудиторияның 
ақпаратқа қолжетімділігі жағынан 
ұтылып жатырмыз. Сондықтан қазір 
біз мемлекеттік тілдегі мазмұнды 
жақсартуға бар күшті салуымыз керек.

Жергілікті өзбек тіліндегі басылымдарда 
істейтін әріптестердің айтуы бойынша, ел 
өңірлерінде тұратын халық бұқаралық ақпарат 
құралдарын сілтеме бойынша оқи алмайды, тек 
ақпараттың тақырыбы мен қысқаша берілген 
лидпен ғана танысады. Оның басты себебі - 
Интернетке қолжетімділіктің қымбаттығына 
байланысты олар трафикті үнемдейді.



Онлайн басылымдардың материалдарында 
әлеуметтік мәселелер мен қоғамның дамуы 
туралы жаңалықтар қамтылмайды немесе 
өте сирек жазылады. Соған қарамастан 
ақпараттық мазмұндағы жиі оқылатын 
материалдар рейтингсінде алғашқы екі 
орынға ие (14 және 15- кестелерді қараңыз). 

Әйелдер экология мен халықтың әлеумет-
тік жағынан аз қамтылған осал топтарының 
мәселелеріне көбірек көңіл бөледі. Егер 
осы тақырыптарды Қазақстанда әйелдер 
мен ер адамдар бірдей қарайтын болса, 
Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстанда 
бұл тақырыптарды ерлерге қарағанда 
әйелдер орта есеппен 10-15% жиі қарайды.

«Әйелдер, балалар мен қарттарға» және 
«мәдениет пен өнерге» қатысты тақырып-
тарды осы өңірдің барлығында көбінесе 10 
әйелдің 6-7-і, ал ер адамның 3-4-і қарайды. 
Айта кетерлігі, қоршаған орта мен денсау-
лығы бойынша мүмкіндігі шектеулі жандар 
(ДМШЖ) туралы жаңалықтар (мүгедектер) 
онлайн-ақпарат құралдарында ең аз кө-
терілетін үш тақырып қатарына кіреді.

Әлеуметтік журналистика, ғылыми үдеріс және жаңа 
технологиялар туралы жаңалықтар сұранысқа ие.

Кесте № 15. Ақпараттық материалдардағы аз 
немесе мүлдем жазылмайтын тақырыптар, 
респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Кесте № 14. Ақпараттық мазмұндағы 
тақырыптарды «әрдайым» және «жиі» қараймыз 
деп жауап берген респонденттер%-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Ғылым / 
технология

Қоршаған 
орта 

Әлеуметтік 
мәселелер

ДМШЖ
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Кесте № 14. Ақпараттық мазмұндағы тақырыптарды «әрдайым» және «жиі» қараймыз деп жауап 
берген респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Жастар аудиториясы спорт, білім беру 
мен технологияны таңдайды. Ал, ішкі 
және сыртқы саясат, қоғам мен денсаулық 
сақтаудың әлеуметтік проблемалары бой-
ынша кері тенденция байқалды: респон-
денттердің жасы неғұрлым үлкен болған 
сайын осы тақырыптағы жаңалықтарға 
деген сұраныстары соғұрлым жоғары 
болады.

Орталық Азия елдері саясат пен білім беру 
тақырыбына ерекше қызығады, әсіресе 
Қазақстан мен Қырғызстанға қарағанда, 
Өзбекстан мен Тәжікстанда саясатқа 
көбірек көңіл бөледі.

Кесте № 14. Ақпараттық мазмұндағы 
тақырыптарды «әрдайым» және «жиі» қараймыз 
деп жауап берген респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Қазақстандық сарапшылар танымал 
тақырыптарға қатысты Батыс елдерінің 
зерттеулеріне сүйену керек екенін атап 
өтті, осыған орай оқырманды қандай 
тақырыптар жиі қызықтыратынын білуге 
болады.

Қырғызстанда ақпараттық басылымдар-
дағы тақырыптардың қолжетімділігі 
нарықтың жай-күйіне тәуелді. «Мысалы, 
көлеңкелі экономика туралы жазуға 
мүмкіндік жоқ, сондықтан экономикалық 
журналистика да дамымайды». Сонымен 
қатар, сарапшылар қырғыз интернет-қа-
уымдастығын «саясаттандырылған» деп 
бағалайды.

Сарапшылардың айтуынша Тәжікстан 
мен Өзбекстанда қоғамдағы маңызды 
тақырыптардың жазылмауына байла-
нысты оқырмандар қылмыс, кісі өлтіру, 
дау-жанжал тақырыптарына көбірек 
назар аударады. Бұл осы елдердегі әлеу-
меттік журналистикаға деген сұранысты 
білдіреді. Мамандар журналистикада 
микроинфлюенсердерді дамыту керектігін 
айтады, өйткені олар азаматтық позици-
яны қалыптастырып, биліктің назарын 
қоғамдағы экология мен басқа да өзекті 
әлеуметтік мәселелерге аудартады.

36

Біздің интернет-қоғамдастық 
ерекше саясаттандырылған, 
әсіресе дін мен геосаясат 
тақырыбына қызу 
пікірталастар жиі өтеді.
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Өкінішке орай, қазір көптеген 
тақырыптар қамтылмайды, бүгінгі 
күннің өзекті мәселелерін көтеретін 
байыпты аналитикалық материалдар 
жоқ. Сондықтан жыныстық қатынас, кісі 
өлтіру және дау-жанжал тақырыптары 
жиі талқыланады.

Менің жеке пікірім бойынша, бүгінде БАҚ 
аудиториясын әлеуметтік-экономикалық 
мәселелер көбірек қызықтырады. 
Ағаштарды кесу мен қаңғырған үй 
жануарлары, т.б. сияқты соңғы кездері 
кеңінен жарияланып жүрген экологиялық 
тақырыптардың да өзектілігі артуда.
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Қазақстанда бұрындары мұндай зерттеулер 
жүргізілмегендіктен, нақты айта алмаймын. 
Бірақ Еуропа мен АҚШ-та жүргізілген 
зерттеулерге сүйенетін болсақ, адамдар ең 
алдымен ауа-райына, жергілікті жаңалықтарға, 
қылмыс туралы ақпаратқа, ішкі саясатқа, содан 
кейін мәдениет пен әлем жаңалықтарына, т.б. 
қызығушылық танытады. Яғни осыған ұқсас 
жағдай Қазақстанда да байқалуда. Оқырман 
өзінің қызығушылығына сәйкес ақпараттарды 
қарайды. Бұл негізінен осыған дейін болған 
және болашақта да әрдайым осылай бола береді.



Онлайн-сауалнама аясында біз респонденттерге ақпараттардың форматтары мен 
жанрларын қарау жиілігін тоғыз жауап нұсқасынан таңдауды және қайсысына ба-
сымдылық беретінін атап өтуді сұрадық. Бұл бөлім бізге жаңалықтарға сұраныс пен 
ұсыныстың айырмашылығын бағалауға мүмкіндік берді. Жаңалық мазмұнын ұсынуға 
қатысты төмендегілерді ерекше атап өтуге болады:

Ең танымал жанр - қысқа жаңалықтар, 
ең жоғары сұраныстағы формат – видео.

Барлық елдерде ақпараттық материал-
дардың жанрларында қысқа ақпараттық 
заметкалар көшбасшылыққа ие. Медиа-
нарықта бұл форматтың көлемі басым 
екендігін атап өткен жөн. Мұны Орталық 
Азиядағы 40 онлайн-медиаға жүргізген 
талдау дәлелдеді.

Орталық Азияның барлық елдерінде 
видеорепортаждар, лонгридтер мен ана-
литикалық материалдар жалпылай алған-
да бірдей танымал - оларды 10 адамнан 
небары 5-6 адам оқиды. Бұл танымалдығы 
бойынша екінші орындағы жанр. 

Жас ерекшелігі бойынша аналитикалық 
мақалалар мен журналистік зерттеулерді 
оқу ересектер арасында танымал бола 
бастады. Мысалы, барлық елдерде ана-
литикалық мақалаларды оқу жастарға 
қарағанда ересек адамдар арасында 
орташа алғанда екі есеге жоғары. 

Барлық елдерде респондент неғұрлым 
жас болса, соғұрлым қысқа жаңалықтарды 
сирек оқиды. Бұл жанрды оқитындар-
дың ең аз бөлігі 16-18 жас аралығындағы 
оқушылар.

1

2

3

4

39



Кесте № 16. Ең көп қолданылатын жанрлар,
«әрдайым» және «жиі» деп жауап берген респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Қысқаша 
ақпараттық 
заметкалар

Видео-
репортаж-
дар

Лонгридтер Аналитикалық 
мақалалар

Журналистік 
зерттеулер

Онлайн-
трансляция 
(стримдер)
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54%

50%
51%

57%

47%

90%

52%

52%
59%

58%

41%

87%

56%

61%
58%

51%

45%

85%

47%

54%
62%

49%

37%



Барлық елдердегі респонденттер ақпарат-
тық материалдардың ең қолайлы элементі 
- бұл видео материалдар екенін атап өтті. 
Олар рейтингте бірінші орынды алады 
(17-кестені қараңыз).

Мәтіндік ақпараттар, сандар мен фактілер 
респонденттердің таңдауы бойынша 
екінші және үшінші орында. Сонымен 
бірге, видео, мәтіндер, «сандар мен фак-
тілерді» таңдауға қатысты ерекшеліктер 
аса маңызды емес - орта есеппен алғанда 
10 адамның 7-8-і осы материалдарды 
таңдайды (Қазақстаннан басқа елдерде 
осы ақпараттарды таңдаушылар үлесі - 
45%-дан 57% -ға дейін).

Барлық респонденттерден аудио-подкаст- 
тарды, тесттер, квиздер (викториналар) 
мен карталарды орта есеппен алғанда 10 
адамның тек 3-еуі (Қырғызстаннан басқа 
елдерден тест, викторина мен картаны 5 
респондент) таңдаған.

VR-360 форматындағы материалдарға 
сұраныс пен ұсыныстың арасында үлкен 
алшақтық бар. Оны респонденттердің 10% 
-дан азы тұтынады, бірақ 10 адамнан 4-5-і 
пайдаланғысы келеді.

Сонымен қатар, егер бастапқы нәтижелер әр түрлі материалдардың контентіне бай-
ланысты ұсыныстарды бағаласа, форматтарға сұраныс жайлы жағдай аздап өзгеше.

1

2

3

4
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37%
49%

44%
43%

28%
26%
27%

23%

34%

51%
27%

23%

44%
63%

53%
41%

35%
50%

53%
45%

36%
47%

53%
41%

37%

54%
59%
59%

40%
55%

60%
48%

Кесте №17. Ақпараттық материалдарда басымдылық беретін артықшылықтар, 4-5 деп баға 
берген респонденттер %-бен (мұнда 5 - ең жақсы, ал 1 - ең аз таңдалған)
Дереккөзі: ОА IWPR

Видео

Инфографика

Онлайн–
трансляция

Вертикальды 
видео

Кепшн-видео

Графика және 
диаграмма

VR-360

Аудио-
подкасттар

Тесттер, 
квиздер, 
карталар

Мәтін Сандар мен 
фактілер 
(статистика)
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Сарапшылар ақпараттық материал фор-
маттарының үнемі өзгеруін және жанрлар 
мен форматтардың конвергенциялануын 
атап өтті. Сонымен қатар, визуалдық ақпа-
ратты таңдаушы аудиторияның басым 
болғанына қарамастан, мәтіндік формат-
тың да өзіндік тұтынушылары бар.

Сонымен бірге, журналистердің міндеттері 
де өзгеріп отырады: ақпараттық медиа 
бір-бірімен тұтынушылар үшін және 
әлеуметтік желі пайдаланушыларымен 
бәсекелеседі. Журналистердің қайтадан 
білімдерін жетілдіруге, әлеуметтенуге 
және танымалдыққа ұмтылуы қажет. 
Оларға әлеуметтік желілерде өз аудито-
рияларын құру дағдылары жетіспейді.

Сондай-ақ, сарапшылар жаңа трендтерге 
көзсіз ұмтылу арқылы негізгі білімге назар 
аударылмай бара жатқанын айтады. Жаңа 
медианы түсінетін (техникалық жағынан) 
жаңа журналист қалыптастыруға тырысу 
мәтінді жоғары сапамен жазатындарды 
жоғалтуда.
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Егер бұрын теледидар, радио және 
баспасөз деп нақты бөлінсе, қазіргі 
кезде жаңа медиа бір материалды 
түрліше береді және визуализацияның 
әр түрлі элементтерін қолданады. 
Соған сәйкес заманауи журналистке 
жаңа кәсіби дағдылар мен жаңаша 
ойлай білу қажет.
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Журналистер ең алдымен өмірде 
не болып жатқанын талдай 
білулері керек. Екінші жағынан, 
олар өз аудиториясын табуы тиіс, 
өйткені журналистің өзі контентті 
таратуға және сайтқа трафикті 
тартуға дайын арна.

Бұқаралық ақпарат құралдары 
мен журналистердің міндеті - бар 
ақпаратты саралау және оны жеке 
арналар арқылы тексеру.
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Қысқа роликтер мен ұзақ видеолардың 
да өз аудиториясы бар. Жалпы алғанда, 
көрермендер саны қанша болса сонша 
формат болуы мүмкін. Олардың нақты 
біреуін жақсы деп атап айту мүмкін емес. 
Әрбір редакция өз тұтынушыларын зерттеп, 
оларға қандай форматтағы ақпарат түсінікті, 
қолжетімді және қызықты екенін білуі тиіс.



КЕЗДЕЙСОҚ ЖАҢАЛЫҚТАР ЖӘНЕ 
РЕПОСТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ*

Әр елде ақпараттық материалдарды  
талдаудың өзіндік ерекшеліктері бар. 
Мәселен, Қазақстан мен Қырғызстанда 
10 респонденттің 7-і жаңалықты кездей-
соқ таңдаса, Өзбекстан мен Тәжікстанда 
жаңалықтарды әлеуметтік желілердегі 
ақпараттық сайттардың тұрақты хабар-
ламалары арқылы таңдайды.

Сауалнамаға қатысқан 10 респонденттің 
6-ы жаңалықтарды достарының жеке 
жіберген сілтемелері арқылы немесе 
әлеуметтік желілердегі ақпараттардан 
оқиды.

Респонденттердің жасы неғұрлым ересек 
болса, соғұрлым тұрақты түрде хабарла-
малар алып тұруды немесе ақпараттық 
сайттарды/парақтарды үнемі бақылап 
отыруды таңдайды. Іздеу жүйесі арқылы 
белгілі бір тақырып бойынша жаңалықтар-
ды мақсатты түрде іздеу 43 жастан асқан 
адамдар тобына тән.

Жалпы алғанда зерттеу деректері бой-
ынша респонденттердің басым көпшілігі 
цифрлық платформалар (Facebook алго-
ритмінің соңғы өзгерістеріне байланы-
сты бұл тіпті қажеттілік) аудиторияның 
қажеттілігіне сәйкес хабарламалар мен 
жазылуды ұйымдастыруы арқылы жеке 
ақпарат лентасын құруына қарамастан, 

ақпараттық материалдарды таңдауда 
кездейсоқ немесе пассивтік тәсілді пай-
даланады. Сондықтан, көптеген респон-
денттер өз қызығушылығына сай келетін, 
құрылғысы қарапайым топтарға қосылу 
үшін жеке платформаларға кетіп жатады. 

43+

Кесте № 18. Ақпараттық материалдарды таңдау әдістері,
«әрдайым» және «жиі» деп жауап берген респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Кесте № 18. Ақпараттық материалдарды таңдау әдістері,
«әрдайым» және «жиі» деп жауап берген респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Әлеуметтік желілердегі 
ақпараттық сайттардан 
үнемі хабарламалар 
аламын

Ақпараттық сайттар/
парақшаларды үнемі 
қарап отырамын

Әлеуметтік желілерде 
жарияланған ақпаратты 
кездейсоқ таңдаймын

Әлеуметтік желілер мен 
жеке хабарламалардағы 
достарымның сілтемесі 
арқылы қараймын

Белгілі бір тақырып 
бойынша ақпараттық 
материалдарды 
іздестіру құралдары 
арқылы мақсатты 
түрде іздеймін
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Сонымен бірге, респонденттер жаңа-
лықтарды таратуға белсенді түрде қаты-
сады. Мәселен, орташа алғанда 10 адамның 
4-і ақпараттық материалдармен көбінесе 
қоғамдастықтың назарын аударту үшін 
бөліседі (19-кестені қараңыз). 20%-ы өз 
пікірін білдіру үшін репост жасаса, 10%–
материалды өз ақпарат лентасында сақтау 

үшін пайдаланады. Респонденттердің 7%-ы 
нақты мәселе/оқиға бойынша пікірталас 
жасау үшін репост жасайды. Қалған 20% 
респондент (орташа алғанда) ешбір 
ойланбастан немесе қандай да бір жеке 
себептермен репост жасайды. 

Қоғамдастық назарын 
өзекті мәселеге 
аударту үшін

Болған оқиға 
бойынша өз пікірін 
білдіру үшін

Өз лентасында 
сақтау үшін 

Бұл туралы 
ойланбаппын

45%

46%37%

47%

20% 21%

22%

20%

10% 12%

14%

12%

7% 9%

11%

9%

Кесте № 19. Ақпараттық материалдарды әлеуметтік желілер мен жеке хабарламаларда қайта 
жариялау себептері, респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Бұл бөлімде респонденттер күмән тудыр-
ған мәліметтер кездескен жағдайда әр 
түрлі платформалардың сенімділік дең-
гейіне баға беру, сонымен қатар жалған 
ақпараттарды (fakenews) анықтау әдістері 
туралы ақпарат бар.

Бір оқиға бойынша күмән туғызған 
ақпараттың сенімділігін анықтау кезінде 
респонденттердің үштен бір бөлігі екі 
платформаға, яғни ресми (мемлекеттік) 
сайттар мен ақпараттық қызметтерге 

сенетінін айтты. Әлеуметтік желілерге 
сенімділік аз, олар дереккөзіне сенімділік 
деңгейі бойынша үшінші орын алады 
(20-кестені қараңыз).

Егер респонденттер фактілердің ара-
сындағы айырмашылықты байқаса, олар 
көбінесе ақпараттың өзектілігін тексеру 
немесе басқа да ақпарат көздерін іздеу 
және ақпаратты салыстыру арқылы қо-
рытынды жасайды (10 респонденттің 4-і).

Ақпараттық сайттар 
мен ақпараттық қызмет 
қосымшалары

Ресми 
сайттар 

Әлеуметтік желілер

Кесте № 20. Ақпараттар сәйкес келмеген жағдайда ақпараттық 
материалдардың сенімді көздері, респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

МЕДИАСАУАТТЫЛЫҚ, 
КОНФЛИКТІК ЖӘНЕ ГЕНДЕРЛІК 
СЕЗІМТАЛДЫҚ

Ақпараттың өзектілігі - сенімділіктің маңызды 
көрсеткіштерінің бірі.
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Қырғызстан мен Тәжікстан респонденттері 
үшін материалдарға жазылған коммен-
тарийлерді оқу сипаты тән. Барлық төрт 
елде де фактілерді және ақпараттарды тек-
серу үшін ешкім арнайы қосымшаларды 
пайдаланбайды (4%-ы ғана). Осы сияқты 
аз ғана адамдар тобы өз зерттеулеріне 
сүйенеді немесе ақпараттық материал-
дардың дұрыстығына бақылау жасайтын 
ұйымдарға сұраныс жібереді (21-кестені 
қараңыз).

Респонденттердің едәуір бөлігі жалған 
ақпараттарға (fakenews) төзбейді. 
Орташа алғанда, респонденттердің 40% 
-дан астамы жалған ақпарат анықталған 
жағдайда, мұны әлеуметтік желілердегі 
комментарийлерде жазу немесе алғашқы 
дереккөзін блоктау/жазылудан бас тарту 
қажет деп санайды.

Кесте № 21. Ақпараттық материалдардағы мәліметтерді қайта тексеру әдістері, 
респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

Ақпараттың өзектілігін 
тексеремін

Басқа ақпарат көздерін 
тауып, салыстырамын

Дереккөзін анықтау үшін 
сілтемені тексеремін
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«Жаңа медиа ақпарат тарату еркіндігіне 
және жалған (фейк) ақпарат тарату мен 
насихаттауға бірдей әсер етеді»,-дейді қа-
зақстандық сарапшылар. Мәселені шешуге 
арналған әр түрлі ұсыныстардың ешқай-
сысы әлі оңтайлы емес, өйткені ақпарат 
көздерінің сенімділігі мен дұрыстығына 
баға берудің өлшемдері қалыптаспаған. 

Сонымен, жалған ақпарат таратуда әлеу-
меттік желілерде жарияланған дереккөзін 
тексермейтін және өзіне қажеттісін жалпы 
мазмұннан бөліп алып тарататын әлеумет-
тік желі қолданушылары* ерекше рөл атқа-
рады. Олардың қатарын көпшілік алдында 
сөйлеген сөздерді немесе көпшіліктің 
айтқан пікірлерін ешбір тексерусіз және 
талдау жасамастан қайтадан беретін ақпа-
рат агенттіктері толықтырады.

Сарапшылардың пікірінше дезинформа-
цияны таратушы үшінші топқа өңірден 
тыс жатқан шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдары кіреді, сонымен қоса өңір ішін-
де посткеңестік елдердің халқына ерекше 
ықпал ететін ресейлік бұқаралық ақпарат 
құралдары бар. Осындай тенденцияларды 
ескере отырып, ресми сайттардағы ақпа-
ратқа деген сенімнің жоғары деңгейде 
болуына ерекше көңіл бөлген жөн.
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Көптеген ақпараттық медиада біреудің 
пікірін жиі береді. Көп жағдайда ақпаратты 
ешкім тексермейді және баяндамашының 
сөзіне сенеді, ол кез-келген статистикалық 
деректерді мысал ретінде келтіре алады. 
Тіпті оларды ойдан құрастырулары да мүмкін. 
Ал, журналистер ақпаратты жарияламас 
бұрын оны алдын ала тексермейді.
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Жаңалықтарды тұтынушылар арасында 
медиа сауаттылық деңгейі өте 
төмен. Олар жалған ақпараттар мен 
қауесеттерді тексерілген фактілерден 
қалай ажыратуға болатынын білмейді. 
Сондықтан, әсіресе жастар арасында 
сыни тұрғыдан ойлауды дамыту қажет.

Жалдамалы және деструктивті ұйымдар 
туралы ұмытпаған жөн. Әлеуметтік 
желілер – олардың басты құралы. Олар 
жалған ақпарат тарату технологияларын 
шебер меңгерген.
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Біріншіден, жалған ақпараттарды таратуда 
адамдарды осы сайтқа шақыру үшін арнайы 
қойылған тақырыптар көмектеседі. Әлеуметтік 
желілерде контекстен бөлініп алынған 
ақпарат шындыққа жанастырып таратылатын 
жағдайлар жиі кездеседі. Журналистер мен 
халық манипуляцияны айтпағанның өзінде 
жалған ақпараттарды күнделікті алып отырады. 
Сондықтан, біздің елдерде де медиасауаттылық 
жайлы жалпыұлттық деңгейде айтатын кез 
келген сияқты.



Кесте № 22. «Өшпенділік тілі» немесе «жек көрушілік риторикасы»
 құбылысы туралы хабардар болу, респонденттер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR

26 Дереккөзі: Сыни ойлау жөніндегі сарапшы Инга Сикорскаяның материалдары бойынша

Біз респонденттерден бұқаралық ақпарат 
құралдарында «жек көрушілік тілі» және 
«өшпенділік риторикасы» сияқты құбылы-
стармен таныссыз ба?, - деген сұраққа 
жауап беруді сұрадық.

«Жек көрушілік тілі (ағылшынша жек көру, 
синонимдері: жек көрушілік/ төзбеушілік 
лексикасы/дискриминациялық ритори-
ка) - көптеген негативті дискурстарға 
байланысты өзін-өзі танытудың әр түрлі 
формалары. Өзін-өзі танытудың бұл 
формалары этникалық, таптық, діни, ген-
дерлік, әлеуметтік топтар, мигранттарға 
немесе әр түрлі себептерге байланысты 
эмигранттық шығу тегі бар адамдарға 
қатысты төзбеушілікті, арандатушылықты 
немесе ксенофобияны таратады, қоз-
дырады және ынталандырады, кейде 
зорлық-зомбылық пен дискриминация 
да кездеседі. Мұны медиа мәтіндерден, 
цитаталардан, аудио және визуалды 
мазмұндардан, суреттерден, демотива-
торлардан* немесе мемдардан* білуге 
болады»26.

Сауалнама нәтижелері бойынша респон-
денттердің үштен бір бөлігі ғана бұқаралық 
ақпарат құралдарындағы «жек көрушілік 
тілі» немесе «өшпенділік риторикасы» 
сияқты құбылыстармен таныс екендігі 
белгілі болды. 10 респонденттің 7-уі таныс 
емес немесе бұл сұраққа жауап беруге қи-
налатындарын айтты (22-кестені қараңыз).

Тәжікстан мен Қырғызстанда жас ерек-
шелікке байланысты тенденция байқала-
ды. Сонымен, Тәжікстанда «жек көрушілік 
тілі» феноменімен таныс 43+ жастағы 
респонденттердің үлесі 65% және одан 
жоғары, ал Қырғызстанда - 50% құрайды.

Конфликтік сезімталдық туралы 
сауаттылықтың төмендігі.
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27 https://cabar.asia/ru/gulmira-birzhanova-smi-kazahstana-opasayutsya-pisat-na-temu-terrorizma-i-
ekstremizma/

Сарапшылардың пайымдауынша, әлемдік 
деңгейде конфликтік-сезімтал журнали-
стика баяғыдан бері қолданыста жүрген 
және журналистік стандарттың ажырамас 
бөлігі болса, ал Орталық Азия өңірінде 
ол жаңадан қалыптасып келеді. Кейбір 
елдердің азаматтық соғысты (90-шы 
жылдары Тәжікстанда) және ұлтаралық 
қақтығыстарды (2010 жылы Қырғызстанда) 
басынан өткергендеріне қарамастан, әле-
уметтік желілер мен бұқаралық ақпарат 
құралдарында да жеккөрушілік пікірлерді 
жою немесе этникалық ерекшелігіне баса 
назар аударуды болдырмауға қатысты 
мәдениет қалыптасқан жоқ. 

Тәжікстан сарапшыларының пікірлері 
әр түрлі. Кейбіреулері журналистер жек-
көрушілік терминдерін қолдануда сақтық 
танытуда, өйткені оларды адамдардың 
ар-намысы мен қадір-қасиетін қор-
лағаны үшін сотқа тартуға болады десе, 
екіншілері бұған керісінше пікір білдірді. 

Қырғызстанда редакциялардағы жағдай-
ларға байланысты таңдау мүмкіндігі бар: 
«бір жағынан, егер белгілі бір танымал 
тұлғаның қандай да бір позициясын 
жеткізу керек болса және ол өз сөзінде 
жеккөрушілік тілін қолданса, біз оның 
хейт спич қолданғанын біле тұрып, эфирге 
жібереміз».

Қазақстанда әрекет (маневр)27 ететін заң 
бар, соған сәйкес бұқаралық ақпарат 
құралдары конфликтік тақырыптарға 
жазудан сақтанады, «алдын-алудың про-
филактикалық нормаларын» қабылдайды. 
Ал, заң көбінесе құқық қорғаушылар 
мен журналистерге қысым көрсету үшін 
қолданылады. Өзбекстанда сарапшылар-
дың пікірінше жалпы өшпенділік тілінің 
мазмұнын зерттеу жүргізілмегенін айтады, 
бірақ бұқаралық ақпарат құралдарына 
қарағанда әлеуметтік желіде бұл туралы 
пікірталастар жиі кездеседі.

Жеккөрушілік тіліне келер болсақ, 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
бәрі жақсы және мінсіз деп 
сипатталады. Ал, үгіт-насихат туралы 
айтқан кезде жеккөрушілік тілі жиі 
байқалады.
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Соңғы жылдары жеккөрушілік тілі 
әсіресе әлеуметтік желілерде жиі 
қолданылады. Мұның бәрі жеке басқа 
тиісу, тіпті жанжалдасуға дейін барады. 
Сондай-ақ, әлеуметтік желілерде жалған 
аккаунттар өте көп және олар жалған 
ақпараттарға комментарийлер береді.

Жеккөрушілік риторикасы блогерлердің 
мәтіндерінде, тіпті кейбір ақпараттық 
сайттарда да бірден көзге түседі. 
Әлеуметтік желілердегі кейбір дау-
жанжалдар мен пікірталастар осы 
жеккөрушілік тіліне байланысты. Мұны 
жою үшін әлі де көп уақыт қажет.
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Соңғы жылдары бұл бап бойынша (ҚР ҚК 256 
және 174-баптары) қаралған істердің саны 
едәуір өсті, бірақ бұған аса мән берілмейді. 
Сараптамаға негізінен саясаттанушылар 
қатысады, алайда оған лингвистер мен 
филологтар баға беруі тиіс.

Егер біз журналистиканың этикалық 
нормаларын басшылыққа алсақ және оларға 
бағынатын болсақ, біздің жаңалықтар 
қызықты болмайды, олар кеңселік ақпаратқа 
айналады. Сондықтан, спикердің сөзінде 
жеккөрушілік риторикасы қолданылған 
жағдайда, біз өзіміз материалды жариялау 
немесе жарияламау керектігін талқылаймыз, 
соңында: «Жариялауымыз керек» деген 
шешімге келеміз.



Респонденттердің басым көпшілігі бұқа-
ралық ақпарат құралдары жаңалықта-
рындағы гендерлік араздық пен стерео-
типтерді аңғармайды. Ал сарапшылар 
бұқаралық ақпарат құралдарында аран-
датушылық тақырыптарды және жағымсыз 
оқиғаларды жариялау кезінде дәстүрлі, 
отбасылық және әлеуметтік өмір салтын 
ескере отырып түсіндірілген мәтіндер 
жазуды жалғастыруда деп атап өтеді. 
Көбінесе ақпараттық материалдарда әй-
елдерге қатысты гендерлік сезімталдықты 
құрметтемейді. Мұның басты себебі - ген-
дерлік сезімталдық ұғымы туралы білімнің 
болмауы.

Сонымен, егер сіз сауалнаманың нәтиже-
лерін қарасаңыз, ақпараттық материал-
дардағы әйелдерге қатысты алдын-ала 
пікірлер мен стереотиптердің ұсынылған 
белгілердің ешқайсысын байқамайтын 
респонденттердің ең үлкен пайызы - 
Өзбекстанда 35%-ды құрады. Тәжікстанда 
бұл көрсеткіш - 25%, Қазақстанда - 21%, ал 
ең төменгі көрсеткіш Қырғызстанда - 18% 
(23 кесте).

Ешқандай гендерлік белгілерді байқамай-
тын ерлер мен әйелдер арасында айтар-
лықтай айырмашылықтар бар. Мәселен, 
Қазақстанда гендерлік белгілерді байқа-
майтын әйелдер мен ерлердің үлесі бір-
дей, яғни ерлер - 22% және әйелдер - 21%. 
Өзбекстанда ақпараттардағы гендерлік 
араздық пен стереотиптерді байқамайтын 

ерлердің үлесі әйелдерге қарағанда 
біршама жоғары, тиісінше 32% және 37%. 
Қырғызстан мен Тәжікстанда гендерлік 
айырмашылық пен стереотиптерге назар 
аудармайтын ерлердің үлесі әйелдердің 
үлесіне қарағанда орта есеппен 10%-ға 
жоғары.

Гендерлік сезімталдық туралы білімнің жетіспеушілігі.

Кесте №23. Жаңалықтарда гендерлік сезімтал емес тілді байқамайтын респонденттер
Дереккөзі: ОА IWPR
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Әйелдер гендерлік араздық пен стерео-
типтерді жаңалықтарда жиі байқайтыны 
белгілі болды, бірақ мұндай тенденция 
барлық елдерде кездеседі. Әйелдердің 
құқықтары туралы ақпараттық матери-
алдарды ерлерге қарағанда әйелдер жиі 
байқайды.

Респонденттер байқаған гендерлік бел-
гілердің көбісі әйелдер мен ерлердің 

қоғамдағы табиғи рөліне қатысты стерео-
типтер болып табылады - респондент-
тердің орта есеппен 15-20%-ы сарапшы-
лардың бұл пікірлерін ішінара растайды. 
Барлық ұсынылған гендерлік белгілерді 
байқаған респонденттердің үлесі орта 
есеппен 10%-дан аспайды. Сонымен қа-
тар, ең жоғары көрсеткіш Қырғызстанда 
анықталды.

Кесте № 24. Жаңалықтардағы гендерлік сезімталдық, әйелдер мен ерлер %-бен
Дереккөзі: ОА IWPR
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Гендерлік мәселелер - бұл тек 
журналистиканың мәселесі 
емес, ол бүкіл қоғамға қатысты. 
Сондықтан, бұл тақырып болашақ 
журналистерді дайындауда да ең 
маңыздысы болуы тиіс.

Көптеген жаңалықтар ең 
алдымен ерлерге арналған. 
Жынысы бойынша аудиторияның 
саны бірдей екеніне қарамастан, 
әйелдер туралы ақпараттар 
екінші орында тұр.

Менің байқауымша шындығына келсек, бәрі 
нашар. Әлеуметтік желі қолданушылары 
айтқандай, бұл мәселеленің жартысы 
ғана. Қоғамдық тұлғалар, билік өкілдері, 
сарапшылар қауымдастығы және медиада 
(өйткені кез-келген медиа мен журналист те 
қоғамдық тұлға) пайдаланатын лексика мен 
сөз тіркестері – мұның бәрі бізде өте төменгі 
деңгейде.
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Біз дәстүр туралы айтатын 
материалдарды жиі кездестіреміз және 
ондағы әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылықты қолдаймыз. Немесе бұл 
мәтіндер әйелдің қандай болу керектігі 
туралы нақты нұсқаулар береді.

Біз «гендер» сөзінің мағынасын әлі 
толық түсінген жоқпыз, бұл мәселе 
туралы қалыптасқан түсінік жоқ, соған 
сәйкес бұл мәселе туралы ақпарат тарату 
деңгейі төмен. Көптеген жаңалықтарда 
әйелдердің бет-әлпеті тек жағымсыз 
оқиғалар кезінде сипатталады.



АҚПАРАТТЫҚ БАҚ-ТЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІ 
ПАЙДАЛАНУЫ

Ақпараттық материалдарды тарату платформаларының 
ерекшеліктері ескерілмейді.

Бұл бөлімде әлеуметтік желілердегі ақпа-
раттық БАҚ арналарына, соның ішінде 
веб-сайттары мен әлеуметтік желілердегі 
парақшалары бар телерадио арналарға 
талдау жасалады. Талдаудың мақсаты – 
дизайн, эргономика, форматтар мен ма-
териалдар тұрғысынан платформаларды 
пайдалану ерекшеліктерін бақылау.

Іріктеу екі кезеңде өтті:

1) Бастапқы іріктеу өзіндік контенті 
және 10 мыңнан асқан аудиториясының28 

болуы талабы бойынша таңдау;

2) Кездейсоқ іріктеу.

Бастапқы іріктеудің нәтижелері бойынша 
Орталық Азияның барлық елдері үшін 150 
ақпараттық БАҚ таңдап алынды, олардың 
ішінен әр елден 10 басылым кездейсоқ 
іріктеу әдісі арқылы таңдалды. Соның ішін-
де: 29 ақпараттық агенттік (8 халықаралық) 
және 11 телеарна (5 жергілікті).

Талдау нәтижелері бойынша, Қазақстан 
мен Қырғызстанда ақпараттық ба-
сылымдар өз аккаунттарын Telegram 
және WhatsApp сияқты мессенджерлерді 
қосқанда бес немесе одан да көп плат-
формаларда жүргізетіні анықталды. Ал 
Тәжікстан мен Өзбекстанда бұл көрсеткіш 
екіден төрт платформаға дейін болды. 

28 Жергілікті сарапшылардың ұсыныстары бойынша аудиторияны қамтуда faraj.tj (Тәжікстан) ерекше 
ескертулер қолданылды.
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Қазақстан мен Қырғызстанның ақпараттық 
сайттары жазылушыларының басым бөлігі 
Instagram платформасында байқалды. 
Жазылушылардың басым көпшілігі 40 
мыңнан бірнеше жүз мыңға дейін (мил-
лион жазылушылары да бар). Instagram 
платформасының осы елдердегі дереккөз 
ретінде танымалдығы онлайн-сауалнама-
ның нәтижелерімен де расталады.

Тәжікстан мен Өзбекстанда шамамен 
400 мың жазылушысы бар Facebook 
парақшалары ең танымал. Odnoklassniki 
халықаралық агенттіктердің абоненттері 
есебінен Тәжікстан мен Өзбекстандағы 
Facebook-ті қуып жетуде.

Мессенджерлердің ішінде Telegram 
Өзбекстандағы абоненттер саны бойынша 
көшбасшы - орта есеппен 900 мыңнан 
асқан. Қырғызстан мен Қазақстанда тал-
данған басылымдардың үштен бірінде 
пікір білдіру және пайдаланушылардан 
ақпарат алу үшін WhatsApp аккаунттары 
бар. Бұл аккаунттар, әдетте, бизнес-акка-
унттар ретінде тіркелмеген және сайтқа 
сілтеме жоқ, сонымен қоса «статус» 
функциясы жаңалықтарды тарату үшін 
пайдаланылмайды. Десек те WhatsApp-ты 
қолданушылар Instagram – ды да бірдей 
қарайтыны анықталды.

Кесте № 25. Ақпараттық сайттарға жазылушыларды платформа бойынша бөлу
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Айта кету керек, сарапшылардың пікірін-
ше, Өзбекстандағы Instagram қарқынды 
түрде дамуда және Facebook-ті қуып жету-
де. Алайда, Instagram-парақшаларын жаңа 
медиа жөніндегі шетелдік сарапшылармен 
талдағанда, бұл парақшаларда абонент-
терді көбірек көрсету технологиялары 
қолданылады, ал нақты оқырмандарының 
саны едәуір аз болады.

Фейсбуктегі дизайн мен эргономикасы 
жағынан толық ақпаратты қамтиды, 
байланыс мәліметтері, белгілі бір жария-
ланым үшін сайтқа сілтеме немесе басқа 
платформалардағы арналар көрсетіледі. 
Бірақ жарияланымдар негізінен мәтін-
дегі шағын сипаттамасы бар сілтемелер 
түрінде орналастырылады (бұл негізінен 
ақпараттық жаңалық материал мәтінінен 
алынған абзац немесе лид).

Instagram парақшаларындағы био-про-
фильде* сайтқа сілтемелер немесе басқа 
платформалардағы аккаунттар бар. 
Профильде сторис* (highlight) тұрақты 
сақталады. Жалпы алғанда, ақпарат құрал-
дары жаңалықты жариялаудың бірыңғай 
стилін ұстанады, бірақ болған оқиғалар 
туралы стихиялық жарияланымдар көбі-
несе жүйесіз және жарияланымдар тұжы-
рымдамасынсыз берілетіні байқалады. 

Сонымен бірге, кейбір басылымдар бар-
лық жарияланымдарда фотоға тақырып-
тық-жазба беруді қолданса (бұл көбінесе 
халықаралық ақпараттық басылымдарда), 
ал басқалары бұл әдісті қолданбайды, бұл 
оқырманға оқиғаның не туралы екенін 
түсінуді қиындатады. Телеарналар бағдар-
ламалардың анонстарын жиі жариялайды.

Twitter, Vkontakte, Odnoklassniki және 
Telegram сияқты басқа платформаларда 
материалдар сайттың сілтемелері ретінде 
мәтіннің кішігірім абзацымен (көбінесе 
лид түрінде) жарияланады. Айта кету ке-
рек, өзбекстандық ақпарат құралдарының 
Telegram каналынан ауа-райын, валюта 
бағамын және басқа платформалардың 
(Instagram, Facebook және веб-сайт)  
аккаунттарына белсенді сілтемелерді 
көруге болады.
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Жалпы, ақпараттық агенттіктердің 
әлеуметтік желілеріндегі парақтарына 
шолуға сәйкес келесідей қорытынды 
жасауға болады:

Ақпарат агенттіктері жаңалықтарды 
жариялау кезінде әрдайым әлеумет-
тік желілердің ерекшеліктерін ескере 
бермейді. Көбінесе платформалардағы 
жаңалықтар негізгі сайтқа сілтеме жасай 
отырып, трафик жасау мақсатында жаңа-
лықтар репосты ретінде жарияланады.

Әлеуметтік желі парақшаларында қысқа 
жаңалықтар жарияланады және жарна-
маланады. Ұзақ форматтар (лонгридтер) 
немесе ерекше контентті жариялау сирек 
кездеседі. 

Елдегі ақпараттық агенттіктердің Facebook 
пен Instagram-дағы орыс тіліндегі парақ-
шаларына жазылушылары көбірек; ал жер-
гілікті тілдердегі аккаунттар халықаралық 
басылымдарда танымал.

Қазақстан мен Қырғызстандағы WhatsApp 
желісі тұтынушылардың ақпарат алу 
құралы ретінде қолданылады, бірақ 
ақпарат тарату платформасы ретінде 
қарастырылмайды.

Жалпы, әлеуметтік желілерді әр түрлі 
түспен безендіру стандарттары платфор-
малардың фирмалық түсіне сәйкес келеді. 
Алайда, олардың көпшілігі есептеуіштер-
мен және «твиттер», «бөлісу» («share») 
және т.б. сол сияқты қажетті құралдармен 
жабдықталмаған.

1

2
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ҚЫСҚАША 
ТҮЙІНДЕМЕ 
ЖӘНЕ НЕГІЗГІ 
ТҰЖЫРЫМДАР
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Соңғы жылдары Орталық Азияда әлеумет-
тік желілерді, ақпараттық сайттарды, мес-
сенджерлер мен смартфондардағы қосым-
шаларды пайдаланушылардың үлесі артып 
келеді. Осыған орай, сайтты көрушілер 
санын арттыру үшін дезинформация және 
манипуляциялау, жалған жаңалықтар мен 
«кликбейттік» тақырыптардың саны арту-
да. Бұл тұрғындардың да, журналистердің 
де ақпараттық сауаттылық деңгейіне 
қатысты біздің алаңдаушылығымызды 
күшейтуде және күн тәртібіндегі мәселе 
– жан-жақты, объективті және баламалы 
медиа контентті қамтамасыз ету және 
өңірдегі тұрақты, сапалы журналистиканы 

қолдау. Онлайн-режимде аудитория сұра-
нысын зерттеу 2000 жылдардан бастап 
ене бастады. «Бизнес-сегментті» сайттар 
аудитория туралы деректерді өте белсенді 
және мұқият»29 пайдаланушылар болды. 

Біздің зерттеуіміз – Орталық Азиядағы 
онлайн-жаңалықтарды тұтынуды анықта-
уға жасалған алғашқы қадам. Медиада 
таралып жатқан барлық мазмұнның ішінде 
біз тек осы зерттеу қорытындыларын 
шығаруға мүмкіндік беретін ақпараттық 
материалдарды тұтынуды қарастырдық:

ҚЫСҚАША ТҮЙІНДЕМЕ ЖӘНЕ 
НЕГІЗГІ ТҰЖЫРЫМДАР

29 Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016. А. Амзин и др., Екатеринбург: Гуманитарный
университет, 2016.
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Әлеуметтік желілер ақпараттық мате-
риалдарды тарату бойынша көшбас-
шылыққа ие. Әлеуметтік желілер арқылы 
онлайн ақпаратты тұтынудың әлемдік 
даму тенденциялары осы нәтижелерді 
растайды, сонымен қоса, біздің өңірдегі 
көрсеткіштер Оңтүстік Африка мен Латын 
Америкасы елдеріндегі деректермен ұқ-
сас. Мысалы Чили, Бразилия30 елдерінде 
де әлеуметтік желілер негізгі дереккөз 
ретінде танылған31.

Өңірдегі Интернетке қолжетімділікке 
байланысты қиындықтарға қарамастан, 
Facebook Тәжікстан мен Өзбекстандағы 
жаңалықтарды алу үшін маңызды әлеумет-
тік желі болып қала береді, бұл елдердегі 
респонденттердің 70-80%-ы осы әлеумет-
тік желідегі жаңалықтарды оқиды.

Instagram дереккөзі ретінде Қазақстан мен 
Қырғызстанда көбірек танымал, алайда 
барлық төрт елде әлеуметтік желілердің 
ішінде Facebook ақпараттардың мазмұны 
жағынан жоғары бағаланады. 

Орта Азияның барлық төрт елінде де ре-
спонденттер неғұрлым жас болса, олар 
соғұрлым әлеуметтік желілерді көбірек 
таңдайды, ал ересек адамдар ақпараттық 
сайттың материалдарын жиі оқиды.

Коммуникация мен ақпарат алмасу барған 
сайын тұлғалануда, өйткені жыл сайын 
мессенджерлер өздерінің қызметтері мен 
алгоритмдерін арттыру арқылы кеңінен 
танымал бола бастады. Респонденттердің 
60%-дан астамы ақпарат алмасудың негізгі 
мессенджерлері ретінде WhatsApp, Viber 
және Telegram-ды кеңінен танымал деп 
атап көрсеткен.

30 Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism, www.digitalnewsreport.org
31 Батыс елдерінде басқа көрсеткіштер басым. Мәселен, Еуропа елдеріне (Финляндия, Норвегия, Швеция) 
жаңалықтармен тікелей ақпараттық сайттар арқылы танысу сипаты тән болса, ал Шығыс-Азия елдерінде 
(Жапония, Тайвань, Оңтүстік Корея) – агрегаторлар мен ақпарат іздеу құралдары арқылы, ал, АҚШ халқы 
үшін жаңалықтарды барлық платформалар арқылы бірдей тұтыну сипаты тән.
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Жергілікті ақпараттарды жергілікті ұлт 
тілінде алу қажеттілігі байқала бастады. 
Орташа алғанда, барлық төрт елдегі ре-
спонденттердің жартысынан көбі жаңа-
лықтарды негізінен орыс тілінде оқиты-
нын, жергілікті тілдердің танымалдығы 
төмен екенін айтты. Сарапшылардың 
пікірінше, бұл басылымдардың көпшілігі 
республика астаналарында шоғыр-
ланған және онлайн жаңалықтардың 
негізгі тұтынушылары қала тұрғында-
ры. Сондықтан әлеуметтік желілердің 
көпшілігі орыс тілді мазмұнды ұсынады. 
Сондай-ақ, ауылдық жерлерде әлеу-
меттік желілер мен мессенджерлер 
арқылы ақпараттық материалдарды 
тұтыну қарқынды дамып келеді. Алайда, 
жергілікті ақпараттық басылымдар жаңа 
медианың өзгермелі трендтеріне баяу 
бейімделуде, соның ішінде Интернетке 
қолжетімділіктің техникалық қиындықта-
рын да ескеру керек. 

Интернет желісіне қолжетімділікті 
шектеу ақпараттық медианың жаңа 
ресурстармен (интерактивті тесттер, 
инфографика, деректерді визуализаци-
ялау) жұмыс істеуіне кедергі тудырады. 
Осыған қарамастан, әр түрлі әлеуметтік 
желілер мен мессенджерлердің таны-
малдығы артып келеді.

Цифрлық платформалар өз аудитория-
сының қажеттіліктеріне сәйкес хабарла-
малар мен жазылымдарды қамтамасыз 
ету арқылы дербес лентасын қалыпта-
стыра алу мүмкіндігіне қарамастан (және 
Facebook-тегі алгоритмдердің соңғы 
өзгертулеріне сәйкес - бұл қажеттілікке 
айналады), респонденттердің басым 
көпшілігі ақпараттық материалдарды 
кездейсоқ немесе енжар таңдау әдісін 
қолданады. Сондықтан респонденттер 
көптеген конфигурациялауды қажет 
етпейтін, ортақ қызығушылықтарына 
сәйкес топтарға қосыла салуға болатын 
жеке платформаларға жиі тіркелуде. 

Орталық Азия аудиториясы жаңа техно-
логиялар мен қоршаған ортаны дамыту 
туралы жаңалықтарды көбірек көргісі 
келеді. Тәжікстан мен Өзбекстанда жаңа-
лықтар тақырыбына сұраныс пен ұсыныс 
сәйкес келмейді, яғни респонденттер 
қоғамдағы әлеуметтік мәселелер туралы 
ақпараттардың жоқтығын айтады.
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Қысқа ақпараттық заметкалар –  
онлайн-медиадағы ең танымал жанр. 
Лонгридтер, аналитикалық және зерттеу 
мақалалары да танымал болуда, бірақ 
сарапшылар бұл форматтағы контенттің 
сапасын жақсарту үшін журналистерге көп 
іздену қажеттігін айтады.

Ақпарат агенттіктері жаңалықтарды жари-
ялау кезінде ақпарат тарату арналарының 
ерекшеліктерін ескере бермейді. Көбінесе 
платформалардағы жаңалықтар сайтқа 
сілтеме берілген ақпарат репосты ретінде 
жарияланады.

Орталық Азиядағы оқу орындары жур-
налистиканың қызметін консервативті 
көзқараспен және қалыптасқан дәстүрлі 
түсінікпен қабылдауымен сипатталады. 
Осылайша, сарапшылардың пікірінше 
оқу бағдарламалары заманауи талаптарға 
сәйкес келмейді және журналистика 
факультетінің студенттері сыни тұрғыда 
талдауды, өзін-өзі дамыту дағдыларын 
және аудиторияның ерекшеліктерін 
түсінуді үйренулері керек деп есептейді.

Әлеуметтік желілердің көшбасшылығы 
жағдайында журналистер әлеуметтенуге 
және танымал болуға ұмтылуы және 
әлеуметтік желілерде өз аудиториясын 
табуы керек. Авторлық бағана форматы - 
журналистикада микроинфлюенсерлерді 
дамытудың жақсы құралы. Бұл журналистік 

стандарттарға негізделген материалдар-
ды жазуға және дәл сол қағидаларды 
әлеуметтік желілер мен мессенджерлер 
арқылы таратуға мүмкіндік береді. Орта 
Азия елдерінде ресми (мемлекеттік) сайт-
тар мен ақпараттық агенттік қызметтері 
жоғары беделге ие. Бір оқиға төңірегінде 
әр түрлі деректер пайда болған жағдайда, 
респонденттердің басым көпшілігі осы 
платформалардағы ақпараттық контентке 
көбірек сенеді.

Респонденттер көбінесе ақпараттың өзек-
тілігін тексеру немесе басқа дереккөздерін 
іздеу және салыстыру арқылы қорытын-
ды жасайды, ал іс жүзінде барлық төрт 
елде фактілер мен ақпаратты тексеруге 
арналған арнайы қосымшаларды ешкім 
де пайдаланбайды. Яғни, мұндай респон-
денттер саны 95% -дан асады. 

Жалған ақпарат таратуға қатысушылар 
көбінесе ақпаратты белгілі бір контекстен 
бөліп алып әлеуметтік желілерде және 
мессенджерлерде таратады, бұл медиа са-
уаттылықтың төмендігін көрсетеді. Екінші 
жағынан, таратылған ақпаратты тексермей 
және талдамай, біреудің сөзін, пікірін 
немесе қолданушы жасаған контентті 
таратумен айналысатын, сонымен қатар 
қолданушы жасаған мазмұнға сенетін 
ақпараттық агенттіктер теріс динамиканы 
қалыптастыруда.
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Зерттеу барысында халық арасында 
гендерлік сезімталдық пен қақтығы-
стар туралы ақпараттың төмендігі 
анықталды. Респонденттердің үштен бірі 
ғана бұқаралық ақпарат құралдарында 
«жеккөрушілік тілі» немесе «өшпенділік 
риторикасы» сияқты құбылыстармен 
таныс және респонденттердің көпшілігі 
ұсынылған жаңалықтардағы әйелдер 
туралы алдын-ала пікірлер мен қалыпта-
сқан стереотиптерге қатысты белгілердің 
ешқайсысын байқамайды.

Мұндай респонденттердің ең жоғары үлесі 
Өзбекстанда - 35%, одан кейін Тәжікстан 
- 25%, Қазақстан - 21% және ең аз бөлігі 
Қырғызстанда - 18%. Орташа алғанда, әй-
елдер гендерлік белгілерді жаңалықтарда 
жиі байқайды, дегенмен айтарлықтай көп 
емес, бірақ бұл тенденция барлық елдерге 
ортақ. Әйелдер құқы туралы ақпараттарды 
ерлерге қарағанда әйелдер жиі байқайды.

Сарапшылар журналистерде конфликтік 
және гендерлік сезімталдық журналисти-
ка туралы білім жетіспейтіндігін айтады. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында аран-
датушылық тақырыптарды және жағым-
сыз оқиғаларға (көп жағдайда) қатысты 
ақпараттарда дәстүрлі, отбасылық және 
әлеуметтік өмір салтын ескере отырып 
түсіндірілген мәтіндерді жариялауды 
жалғастыруда. 

Айта кетерлігі Орталық Азия елдерінде 
Интернетті қолдану гендерлік теңсіздікке 
ие (бұл біздің зерттеуімізде респондент-
тердің өзара бөлінуінен-ақ байқалады). 
Халықаралық зерттеулер әлемде әй-
елдердің Интернетке қолжетімділігі ер 
адамдарға қарағанда төмен деп атап 
өткен, бұл көрсеткіш әр түрлі бағалаулар 
бойынша 25-тен 50%-ға дейін болды. 
Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан 
мұндай халықаралық зерттеулерге әлі 
қатыспайды, бірақ Facebook-тің жарна-
малық аудиториясын зерттеу Интернетке 
қолжетімділікте әйелдердің мүдделеріне 
сай келмейтін гендерлік алшақтық бар 
екенін көрсетеді.
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Журналистика факультеттерінде оқу 
бағдарламасының аясында әлеуметтік 
желілер мен мессенджерлерді ақпарат 
таратудың жеке бір платформасы ретін-
де қарастыру және зерттеу ұсынылады. 
Мультимедиялық журналистика бағдар-
ламаларында осы платформаларды, соның 
ішінде олардың аудиториясының меди-
а-тұтыну ерекшеліктерін зерттеу қажет.

Тиісті департаменттер, министрліктер 
мен университеттердің басшылары жаңа 
медиа, ақпарат мазмұнын берудің жаңа 
жанрлары мен форматтарын, медиа са-
уаттылықты, фактілерді тексеру құралда-
рын, блогосфераны зерделеу, сондай-ақ 
ағымдағы оқиғаларды талдау мен түсіндіру 
және соған сәйкес оқу бағдарламаларын 
бағыттау үшін журналистика факультет-
теріндегі оқытушылар құрамының кәсіби 
біліктілігін көтеруге жағдай жасау керек. 

Журналистика факультеттерінде кон-
фликті-сезімтал және гендерлік-сезімтал 
журналистика бойынша бұрыннан бар 
бағдарламалар мазмұнын жақсарту және/
немесе жаңарту және оқу бағдарламала-
рына жекелеген модульдер енгізу қажет.

Журналистика факультеттерінің оқу 
жоспарына сайттарды оңтайландыру, сайт 
аудиториясын зерттеу құралдары, әлеу-
меттік желілер мен мессенджерлердің 
алгоритмдері, цифрлық медиа мазмұнын 
талдаудың жаңа технологиялары туралы 
енгізу.

Сондай-ақ, журналистерде әлеуметтен-
діру дағдыларын ояту, олардың әлеуетін 
айқындауға және әлеуметтік желілермен 
жұмыс жасау кезінде журналистика стан-
дарттарын білетін және қолдана алатын 
микроинфлюенсерлерді тәрбиелеуге 
кеңес беріледі.

МАМАН 
ДАЯРЛАУҒА
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Өңірдегі әлеуметтік журналистиканы 
жергілікті және өңірлік ақпараттар мазмұ-
нымен белсенді түрде толықтыру және 
жергілікті тілдегі ақпараттарды көбейту 
ұсынылады.

Әлеуметтік желілердің парақшаларын 
жүргізу стратегиясымен бірге медиа-өн-
діріс стратегиясын құру үшін жарияла-
нымдардың әлеуетін арттыру қажет (дайын 
мазмұнды жоспар бар*, қарсылықтарды 
тексеріңіз* және жарнаманың мақсатты 
түрлерін қолдана біліңіз*).

Әр елдегі танымал мессенджерлерді 
ақпарат таратудың жеке платформасы 
ретінде қарастыру және оларда таралатын 
материалдардың форматтарын бейімдеу 
қажет. 

Басылымдардың әлеуметтік желіде та-
нылуын арттыру. Әлеуметтік желілердегі 
аккаунттардың безендірілуіне ерекше 
назар аудару және оқырмандары көп 
платформаларда тартымды ақпарат беру 
қажет. Трендтерді қадағалау, платформа-
ның ерекшеліктерін зерттеу және олардың 
талаптарына бейімделу керек. 

Жеке брендингтің басымдылығына көшу 
тенденциялары аясында автор ретінде 
журналистердің жеке брендін қалыпта-
стыратын және оны алға жылжыту бой-
ынша жұмыс істейтін медиа тұлға ретінде 
opinion-maker* пайда болды. Сонымен 
бірге, журналистің жауапкершілігі - эти-
калық және құндылық ережелеріне назар 
аудару.

Журналистикаға көзқарастарды өзгерту 
- жаңалықтардың қарапайым көрінісінен 
сюжеттік баяндауға, ағымдағы оқиғаларды 
нақтылауға көшу, аудиторияға деректерді 
және олардың визуализациясын қолдана 
отырып, болып жатқан процестерді түсіну-
ге көмектесу керек.

АҚПАРАТТЫҚ 
БАСЫЛЫМДАРҒА
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Өңірдегі ақпараттық медиа аудиториясын 
зерттеуді жеңілдету, жаңалықтар мазмұ-
нын ұзақ уақыт пайдалану ерекшеліктерін 
анықтау. Мұндай тенденциялар ақпарат-
тық басылымдардың контентін аудитория-
ның қажеттіліктеріне сәйкес бейімдеуге 
көмектеседі.

Орта Азиядағы танымал бұқаралық ақпа-
рат құралдарына негізделген ақпараттық 
материалдар мазмұнының конфликтік 
және гендерлік сезімталдығына мони-
торинг жүргізу, оның тақырыбы, лид пен 
тонының сапасы мен жалған ақпараттың 
болуын анықтау үшін БАҚ-тың (олардың 
әлеуметтік желілердегі парақшаларында) 
жарияланымдарына контент-анализ жүр-
гізу. Мұндай зерттеулер ұзақ уақыт бойы 
жасалуы керек, сол арқылы өзгерістер 
мен тенденцияларды бақылауға мүмкіндік 
болады.

Сондай-ақ, контент-анализ бойынша 
алынған деректер журналистика фа-
культеттері үшін ғана емес, сонымен 
бірге журналистер үшін де маңызды база 
және оқу құралы бола алады. Өңірдің 
бұқаралық ақпарат құралдарында өңірлік 
жаңалықтардың деңгейін анықтау үшін 
Орталық Азиядағы ақпараттық матери-
алдардың мазмұнына талдау жасау қажет.

Әлеуметтік интеграцияны арттыру және 
цифрлық алшақтыққа қарсы тұру үшін, 
әсіресе, Орталық Азия елдерінің ауылдары 
мен шалғай өңірлеріндегі қыздар мен әй-
елдерге арналған арнайы бағдарламалар 
мен Интернетке қолжетімділік, гендерлік 
теңсіздік мәселелеріне назар аудару қажет. 
Жергілікті ақпараттық басылымдар үшін 
тәлімгерлік бағдарламалар құру және 
ауыл журналистерінің әлеуетін арттыруға 
көмектесу керек. 

Цифрлық деректерге қол жеткізу үшін 
Google, Facebook және басқа да зерттеу 
агенттіктерімен ынтымақтастықты дамыту 
қажет. 

Негативті-бағалаушы контентті анықтауда 
аудиторияның әлеуетін арттыру үшін ген-
дерлік және конфликті-сезімтал тақырып-
тарды жариялауға арналған глоссарий/
оқулық/нұсқаулық құрастыру және оны 
кеңінен тарату керек. 

МЕДИА ҚОҒАМДАСТЫҚ 
ПЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҰЙЫМДАРҒА
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Анонимайзер және VPN – оқырман мен 
оны қызықтыратын Интернет-ресурс ара-
сындағы делдал. Оның көмегімен белгілі 
бір елде, жұмыста немесе провайдерлер 
блокка қойған сайттарға оңай қол жеткізе 
аласыз. Анонимайзерлер құпиялылықты 
қамтамасыз ету үшін де қолданылады.

Био профиль – бұл профильдің тақыры-
бы (профиль, аккаунт), оның әлеуметтік 
желілердегі сипаттамасы. Бұл қолда-
нушылар профильге кіргенде көретін 
алғашқы ақпарат. Мақсатты аудиторияны 
қызықтыру немесе негізгі қызмет бағытта-
рын түсіндіру үшін био профильді толтыру 
маңызды.

Тұрақты сторис (Highlights) – қысқаша әң-
гімелер, олар бір тәуліктен кейін жоғалып 
кетпеуі үшін негізгі ақпараттан кейін про-
филь тақырыбына тұрақты түрде бекітілуі 
мүмкін. Олар жиі қойылатын сұрақтарға 
жауап бере алады, мүмкін болатын қарсы 
пікірді болдырмай, бірегей материалдар-
ды таңдай алады немесе пайдаланушыға 
қажетті техникалық ақпаратты көрсете 
алады.

Гендерлік сезімталдық – теңсіздіктерді 
жою және гендерлік теңдікті қалыпта-
стыруда әйелдер мен ерлердің өмірлік 
ерекшеліктерін ескеретін саясат пен 
бағдарламалар, соның ішінде ресурстарды 
гендерлік аспектілерді ескере отырып тең 
бөлу (https://eige.europa.eu).

Дезинформация – бұл адамға, әлеуметтік 
топқа, ұйымға немесе елге зиян келтіру 
үшін әдейі жасалған жалған ақпарат.

Демотиваторлар немесе демотивацияға 
арналған плакаттар – жазбалары бар 
плакаттардың түрі, олар адам баласы 
іс-әрекетінің мағынасыздығы мен еркін 
атомосфераны қалыптастыруға бағыт-
талған. Көбінесе бұл онлайн-бейнелер мен 
оған түсініктеме беретін ұран-жазбалар.

Жаңа медиа журналистикасы ХХ ғасыр-
дың аяғында пайда болып, ХХІ ғасырдың 
басында дамуын жалғастырды. Ол циф-
рлық (немесе компьютерлік) технология 
мен телекоммуникацияның, соның ішінде 
Интернеттің конвергенциясына сүйенеді. 
Жаңа медиа журналистиканы төрт бағытта 
өзгертуде. Біріншіден, олар журналистің 
жұмыс тәсілін өзгертті. Екіншіден, журна-
листік институттарды қайта құрылымдады. 
Үшіншіден, жаңа медиа бүгінде жаңа ны-
сандарды қалыптастырды. Төртіншіден, 
олар журналистермен, журналистік 
ұйымдармен және соған байланысты 
әлеуметтік топтармен, әсіресе негізгі бес 
топ: оқырман, ақпарат көздері, мемлекет-
тік реттеуші органдар, инвесторлар мен 
бәсекелестер арасындағы қарым-қаты-
настардың жаңаруына себепші болды32.

ГЛОССАРИЙ

32 Pavlic J. V. New Media Journalism // 21st Century Communication. A Reference Handbook. Volume 1 & 2. /
Ed. By William F. Eadie. Los Angeles, 2009. 970 p. P. 643-651).
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Мазмұндық жоспар – белгілі бір уақыт 
кезеңіне - апта немесе айға алдын ала жа-
салған және сол айда жариялануы мүмкін 
тақырыптар тізімі. Редакциялық жоспар 
тек мәтіндерден тұрады, ал мазмұндық 
жоспар (әдетте әлеуметтік желілер үшін) 
күн сайын жаңаланатын әр түрлі матери-
алдарды қамтиды. Мұндай дайындықтың 
маңызды бөлігі - бұл оқырмандардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Конфликті-сезімтал журналистика –  
журналистерге қақтығыстар туралы 
ақпараттарды ешбір дау-жанжалсыз 
кәсіби түрде жариялауға мүмкіндік бе-
реді. Конфликті-сезімтал журналистика 
дегеніміз - барлық тараптардың пікірлерін 
ескеру және оларға дау-жанжалға қатысты 
барлық мәселелерді талқылауға мүмкіндік 
беру. (Росс Ховард, Қақтығыс жағдайын-
дағы журналистика. БАҚ-ты халықаралық 
қолдау (IMS) және IMPACS).

Кросс-платформалық мазмұн – бір ор-
тадағы мазмұнға қарағанда бұл «әр түрлі 
форматта таратылатын» мазмұн, соның 
ішінде Интернет, мобильді қосымшалар, 
әлеуметтік желілер, форумдар, чаттар және 
т.б. (Singer, J. & Quandt, T. 2009). 

Мемдер – бұл Интернетте әйгілі болған 
және «табыну» мәртебесімен талқылау 
объектісіне айналған біреу немесе бір 
нәрсе. Бұл еліктеу негізінде адамнан 
адамға таралатын кез-келген сөйлем, идея, 
символ, сурет немесе дыбыс болуы мүмкін.
 

Микроинфлюенсер (micro-influencer – ми-
кро-әсер етуші) – бұл өз блогын кез-келген 
әлеуметтік желілерде 1000 және одан да 
көп жазылушыларымен жүргізетін адам. 
Бұл беделді адам, көшбасшы, оны көпшілік 
тыңдайды.

Журналистикадағы микроинфлюансер-
лер – бұл әлеуметтік желілердегі жеке 
аккаунттарын (personal branding) өздерінің 
ақпараттық материалдарын жариялауға 
және комментарийлер мен пікірлер, т.б. 
репостарды тарату платформасы ретінде 
қолданатын блогерлер, журналистика 
факультетінің студенттері, журналистер.

Мультиэкран (Multiscreen) – бір адам 
ақпарат алу үшін бірден гаджеттің бірнеше 
түрін, бірнеше экранды қатар қолданатын 
заманауи құбылыс. Мысалы, теледидар-
ды көргеннен кейін, компьютер арқылы 
Google-мен іздеу, планшеттен ақпаратты 
қарау, смартфон арқылы әлеуметтік 
желілердегі пікірлерді оқу немесе смар-
тсағаттардың экрандарынан видеосервис 
қызметі арқылы видеолар көру.

Жалған ақпарат (Мисинформация) 
дегеніміз – әдейі зиян келтіру мақсатын 
көздемей кездейсоқ жалған, қате ақпарат 
тарату. Бұл толығымен дәлелденбеген 
фактілер мен деректер, дұрыс емес аудар-
малар немесе толық емес жарияланымдар 
болуы мүмкін.
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Жаңа медиа – бұл келесі сапаларға ие 
байланыс құралы: цифрлық, интерактивті, 
гипермәтіндік, виртуалды, желілік, модель-
делген. Жаңа медиа олардың цифрлық 
сипаттамасымен және өндіріс пен тара-
тудың аз шығындарымен сипатталады. 
Жаңа медиа форматтарына мобильді қо-
сымшалар, әлеуметтік желілер, видеолар, 
блогтар, электронды кітаптар, электрондық 
пошталар, подкасттар кіреді.

Қарсы пікірлерді өңдеу (қарсы пікір-
лермен жұмыс істеу) – негативті ком-
ментарийлерге берілген жауаптар және 
ресми реакция. Алайда, бұл қорғау әдісі 
емес, диалог құру мүмкіндігі екенін есте 
ұстаған жөн. Бұл пайдаланушылардың 
сіздің сөзіңізге, материалдарыңызға ара 
қатынасын анықтауға мүмкіндік береді, ал 
келіспеушіліктер туындаса, оның шешімін 
табу жолдарын іздестіру керек.

Пікір білдіруші (оpinion-maker) –  
қоғамдық пікірдің көшбасшысы. 
Оқырмандарының назарына әлеуметтік 
статусы жоғары және ақпараттан жақсы 
хабардар болған адам. «Беделді тұлғаның» 
пікірі - бұл көпшілік пікірін білудің сенімді 
көрсеткіші.

Паблики – әлеуметтік желілердегі қоғам-
дық парақшалар.

Жаңалықтарды тұтынушы – Интернеттегі, 
теледидардағы немесе баспасөздегі 
жаңалықтарды белсенді іздеуші ретінде 
анықталады.

Репост – бұл мақаланы немесе басқа жаз-
баны әлеуметтік желіде бөлісудің жылдам 
әдісі. Бұл функция ақпаратты дереу көшіріп 
алуға және оны өз парағында жариялауға 
немесе достарына жіберуге мүмкіндік 
береді. Репост жасау арқылы ақпаратты 
бастапқы түрінде бөлісу және дереккөзге 
сілтеме беру.

Мақсатты жарнама – бұл онлайн-жарна-
маның бір түрі, ол өз қызметтерін алға 
жылжытудың қызықты және перспектива-
лы арнасы. Оны Facebook-тің жарнамалық 
аккаунты арқылы реттеуге болады.

Фейк (жалған) ақпарат – басқаларды 
алдау және адастыру, өтірікке сендіру 
немесе тексерілген фактілерге күмәндан-
дыру мақсатында әдейі жасалған және 
жарияланған жалған ақпарат.
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