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Мектеп оқушыларының тілдік мінез-құлқына əлеуметтік 
желілердің əсері (Қазақ тілінде оқытатын ауыл мектебіндегі 

мектеп оқушыларының тілдік мінез-құлқын зерттеу 
мысалында)



Жобаның мақсаты:

Əлеуметтік желілердің жас қолданушылардың қарым-қатынасына əсерін 

анықтау, оның салдарын анықтау жəне оларды қарастыру бойынша 

ұсыныстар беру.

Жобаның мақсаттары: 
1. Қазіргі заманғы технологиялар мен компьютерлердің жоғары сынып 

оқушыларының қарым-қатынасына қалай жəне қаншалықты əсер ететінін 

анықтау.

2. Əлеуметтік желілердің қолданушылардың тіліне əсер етуінің негізгі 

аспектілерін көрсету.

3. Жиі кездесетін қателер мен жаргондардың мəліметтер қорын құру

4. Əлеуметтік желінің өз пайдаланушыларының тіліне теріс əсерінің алдын 

алу бойынша ұсыныстар беру.



Зерттеу əдістемесі:
1. Əлеуметтік желілердің контентін талдау (танымал əлеуметтік 

желілердегі 8 -11 сынып оқушыларының парақшалары),

2. Oқушылармен жазбаша сауалнама жүргізу (70 қатысушы)

3. Oқушылармен жəне ұстаздармен фокус-топтар өткізу (4 фокус-топтар, 

барлығы – 25 қатысушы) 



Интернетте қанша уақыт өткізесіз?
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Сауалнама нəтижелерінің маңызды сəттері

Q1: Əлеуметтік желіге күніне қанша уақыт жұмсайсыз?
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Q2: Қай əлеуметтік желі платформасында көп уақытыңызды 
өткізесіз?
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Q3: Əлеуметтік желіде не істейсіз?
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Q4: Əлеуметтік желіде сөздерді қысқартасыз ба?
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Q5: Əлеуметтік желіде шетелдік сөздерді қаншалықты жиі 
қолданасыз?
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Q4: Сіз əлеуметтік желілерде аббревиатураны 
пайдаланасыз ба?
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Q5: Əлеуметтік желіде аббревиатураларды қаншалықты жиі 
қолданасыз?



1. Сөздер толық формада сирек қолданылады
2. Сөздер (қазақ тілінде де, басқа тілдерде де) жиі қате түрде

қысқартылады
3. Қазақ транскрипциясында басқа тілдерден (ағылшын жəне

орыс) енген сөздер жиі қолданылады
4. Эмодзилер көбінесе сөздердің орнына қолданылады
5. Пунктуациямен грамматикалық ережелер сақталмайды
6. Орфографиялық қателер жиі кездеседі

Əлеуметтік желінің контент-талдауының негізгі сəттері



Анықталған қарым-қатынас мінез-құлқының 
себептерін көрсету

1. Пайдаланушылар хабарламаларды жылдам алмасуға тырысады

2. Шетелдік сөздерді қолдану - Альфа буынының қарым-қатынасындағы

заманауи үрдіс

3. Пайдаланушылар əлеуметтік желідегі қарым-қатынаста грамматика,

пунктуация жəне орфография ережелерін сақтау маңызды деп

санамайды

4. Эмодзилер жеке емес қарым-қатынасқа эмоционалды аспектілерді

қосу үшін қолданылады



Сауалнама деректерін талдаудың маңызды сəттері

1. Пайдаланушылар хабарламаларды жылдам алмасуға тырысады
Мұны респонденттердің 100 пайызы растады. Олар сөздерді қысқартады деп
көрсетті:
a) жазуды тездету үшін
b) жазуға ыңғайлы болғандықтан
c) жалқаулықтан
2. Шетелдік сөздерді қолдану – Альфа буынының қарым-қатынасындағы
заманауи үрдіс
Мұны респонденттердің 87 пайызы растады. Олар мұны барлығы жасайтынын
жəне бұл оларды керемет етеді деп көрсетті.
3. Пайдаланушылар əлеуметтік желідегі қарым-қатынаста грамматика,
пунктуация жəне орфография ережелерін сақтау маңызды деп санамайды
Мұны респонденттердің 79 пайызы растады. Олар əлеуметтік желідегі жазбаша
қарым-қатынаста ешқандай тіл ережелеріне мəн бермейтіндерін көрсетті.
4. Эмодзилер жеке емес қарым-қатынасқа эмоционалды аспектілерді қосу үшін
қолданылады
Мұны респонденттердің 91 пайызы растады. Эмодзилер олардың эмоцияларын
сөздерден жақсы сипаттайтынын көрсетті.



Қорытынды

1. Тілдік тұрғыдан алғанда, əлеуметтік желілердегі қарым-қатынас жас
қолданушылардың тілдік дағдыларына кері əсер етеді

- Бұл пайдаланушылардың грамматикалық дағдыларын нашарлатады
- Ол пайдаланушылардың сөздік қорын байытпайды жəне кейбір жағдайларда

тіпті кедейлендіреді
2. Қосымша деректер:
- Бақыланбайтын əлеуметтік желі сабақ оқу жəне оқу сияқты пайдалы əрекеттерге

арналуы мүмкін уақытты тым көп алады
- Əлеуметтік желі арқылы араласу қарым-қатынастың эмоционалдық аспектілерін

нашарлатады жəне жас қолданушылардың эмоционалдық дамуына кедергі
келтіреді.

ОСЫЛАЙША, интернетке тəуелділік, шынайы əлеммен байланысын жоғалту,
қарым-қатынас жасау қабілетінің болмауы, өз ойын дұрыс, дəл, логикалық, мəнерлі
түрде жеткізу жəне əдеби тіл нормаларын ескеру қабілетінің нашарлау қаупі бар.



Ұсыныстар
Жоғары сынып оқушылары үшін:
1. Бірінші қорытынды бойынша:
- Сауатты сөйлеу тұрғысынан онлайн қарым-қатынас этикасы маңызды жəне сіздің 

қарым-қатынас дағдыларыңызды дамыту үшін өте маңызды
- Білім беру мүмкіндіктері үшін əлеуметтік платформаларды зерттеңіз: блог жүргізу, жоба 

жазу, интерактивті топтарда шет тілін үйрену, бұл сізге сауатты сөйлеу дағдыларын 
дамытуға көмектеседі.

2.    Екінші қорытынды бойынша:
- Əлеуметтік желілерді шарлауға кететін уақытты реттеңіз
- Əлеуметтік желіден тыс достарыңызбен араласу үшін барлық мүмкіндікті 

пайдаланыңыз
- Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған :
1. Бірінші қорытынды бойынша:
- Оқушыларға желідегі қарым-қатынастың өзіндік этикасы бар екенін жəне сауатты 

сөйлеу жəне тіл ережелерін сақтау маңызды екенін түсіндіріңіз
- Оларды сауатты сөйлеуді қажет ететін академиялық блог жүргізу, жоба жазу жəне т.б. 

сияқты басқа интернет іс-шараларына тартыңыз
- Шетел сөздерін пайдалану оларды шет тілдерін үйренуге ынталандыру үшін 

артықшылыққа айналдыруға болады.
- Тілдік дағдыларын жақсарту үшін оқушыларды көбірек оқуға ынталандырыңыз
2.  Екінші қорытынды бойынша:
- Оқушылардың əлеуметтік желіде өткізетін уақытын шектеңіз
- Олардың эмоционалдық интеллектін дамыту үшін  тікелей қарым-қатынасты 

ынталандыру жəне мүмкіндіктер беру керек



Назарларыңызға рахмет!

Сұрақтармен ұсыныстар үшін:
raihansan@mail.ru
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