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Бул макалада азыркы учурдагы социалдык тармактардын адам баласына, 
айрыкча, өспүрүмдөргө тийгизген таасири чоң экендиги ачык айкын көрсөтүлгөн. 

Ошондой эле социалдык тармактарга болгон адамдардын көз карандылыгы, 
социалдык тармактардын адам баласына тийгизген таасири, социалдык 
тармактардын көйгөйлөрү каралган. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

В этой статье обсуждаются нынешние социальные сети, которые влияет на 
человека, особенно открыто, предоставлено воздействия на подростков. В статье 

рассмотрено задачи, которые как зависим человек в социальных сетях, влияние 
социальные сети на человека, угрозы интернета, негативные аспекты социальные 
сети, которая приводят к мучению, социальные сети углубляет страх и отвлекает от 

всего. 
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EFFECTSTOTHEHUMANBEINGINSOCIALNETWORKS 

 
This article discusses the current social networks that affect a person, especially openly, 

provided an impact on adolescents. The article deals with the tasks that depend on people in 
social networks, the influence of social networks on people, Internet threats, negative aspects 
of social networks that lead to torture, social networks deepens fear and distracts from 

everything 
 

 
Key words: Social dynamics, virtually Mir, social media, cyber threat, Face book 
 

Киришүү. 21-кылымда социалдык тармактар Виртуалдык дүйнөдөгү чыныгы 
баалуулуктардын маанисин жок кылууга чейин жеткирет. Адам баласынын жашоосуна 

социалдык тармактардын тийгизген таасири чындыгында абдан күчтүү болууда. 
Социалдык медиагага байланыштуу жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөргө баам салсак 
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абдан таң калтыруучу жыйынтыктарды байкайбыз. Психологиялык жана ден-
соолугубузга тийгизген терс таасирлери маанилүү.  

Актуалдуулугу: Социалдык тармактардан адам баласы жашоосунда терс 

көрүнүштөргө кабылбоосу жана убактысын текке кетирбөөсү жашоонун негизи. 
Социалдык тармак – бул социалдык карым-катнашты түзүүгө, чагылдырууга 

жана уюштурууга арналган платформа, онлайн-кызмат же веб-баракча. 1995-жылдан 
тартып Classmates.com («Одноклассники» анын орусча үлгүсү болуп эсептелет) деп 
аталган америкалык порталдын жаралышы менен интернетте социалдык тармактар 

кеңири жайыла баштаган. Долбоор ийгиликтүү болуп, ушундан баштап ушуга окшогон 
ондогон кызматтардын үлгүсү пайда болду. Бирок социалдык тармактардын 

официалдуу түрдө өсүшү катары 2003-2004-жылдарды, тагыраагы, Linked In, My Space 
жана Face book тармактары чыккан жылдарды айта алабыз. 

Социалдык тармактарга болгон адамдардын көз карандылыгы. 

Америкалыктардын 63%ы ар күн сайын социалдык тармактар менен байланышат, ал 
эми 40%ы бир күндө бир нече жолу кирет. Демек, Кыргызстандын жарандары да 

америкалык интернет колдонуучулардан кем калышпайт деп ишенимдүү айтууга болот. 
Албетте, адамдар ар түрдүү максаттарда интернетти пайдаланышат. Учурда көпчүлүгү 
социалдык тармактарга катталып, өздөрүнүн жеке баракчаларын ачып маектешип, же 

өзүн пиарлап, же жөн гана бош убактысын социалдык тармактарда олтуруп өткөрүүнү 
адатка айлантышкан. Социалдык тармактардагылар көбүнчө окшош жашоодон жадап 

же көңүлсүз жашоодон улам интернетке киришет. Инсандар маалымат жазып, өз 
пикирлерин калтырып, сүрөттөрүн жайгаштырып отуруп бара-бара аябай көнүп 
алышат. Мындайча айтканда алар фанатка айланып алышат. Албетте, бул нерсе 

билинбей отуруп адатка айлана баштайт, ал көз карандылыкка алып барат. 
Социалдык тармактардын адам баласына тийгизген таасири.  Социалдык 

тармактар анча деле маани бербей турган, анча деле баркы жок, баасы жок, 
байкалбаган нерселерди идеалдаштырууга алып барат, ал бизди жипсиз байлайт. 
Виртуалдык дүйнө чыныгы баалуулуктардын маани-маңызын жок кылууга чейин алып 

келет. Интернет колдонуучулар ар дайым өзүн башкалар менен салыштырып, же 
атаандашып олтуруп, өзүнүн чыныгы жашоосун аз ойлоп калышат. Адамда 

индивидуалдык нерсе жоголот, тамыры кыркылат, ошентип отуруп социалдык 
тармактын терс таасири тийе баштайт. Эксперттердин айтымында социалдык тармак 
керек болсо жалкоо, акылсыз болууга чейин жеткирет. Эгерде сиздин лентаңызда 

таанышыңыздын жумуштары жакшы жүрүп жатса, ал эми сизде бул күн татаал өткөн 
болсо, бул сиздин маанайга заматта терс таасирин тийгизет. Британдык 

изилдөчүлөрдүн жүргүзгөн социалдык сурамжылоосуна таянсак, адамдардын 55%ы 
социалдык тармактар алардын жүрүм-турумуна зор таасир тийгизээрин, ал эми 53%ы 
өзжашоосунбашкаларагасалыштыруудануламмаанайытүшкөнүнмойнунаалган. 

Социалдык тармактардын көйгөйлөрү. Бир нече изилдөөлөргө таянып, дагы 
бир маанилүү себептерди карап көрсөк. Сурамжылоого катышкан топтордун 3төн 1 

бөлүгү кайсы бир себептерден улам социалдык тармактардагы өзүнүн аккаунтуна кире 
албай калса, абдан катуу стресске дуушар болоорун айтышкан. Маанайы тез эле чөгүп, 
керек болсо жинденип, жакындары менен урушуп, уйкудан калып, издегени бир гана 

интернет болуп калат. Өзүн  өзү башкаруу, контролдоо начарлайт, эмоцияга 
алдырышат. Демек, социалдык тармактар кээде эмес, күн сайын биздин жашообузга 

терс таасирин тийгизип, жашообузду артка тартып турат. 
Интернеттеги коркунуч. Интернеттеги коркунуч же киберкоркутуу өспүрүмдөр 

үчүн абдан актууалдуу маселе. Эске түйүп коюңуздар! Киберкоркутуу-бул интернет 

түйүндөр аркылуу атайын багытталган аракеттер. Өспүрүмдөрдүн аң сезимин 
психологиялык баскылоо аркылуу коркунучка алып барат. Ыкмалар ар түркүн болушу 

мүмкүн: психологиялык зордуктоо-баскы? Интернеттеги коркунуч, коркутуп-үркүтүү, 
шантаж ж.б. Enough is Enough деп аталган, интернетти баардыгы үчүн коопсуз кыла 

https://ky.wikipedia.org/wiki/Facebook
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турган атайы чоң коом дагы бар. Аты аталаган коомдун иликтөөсү боюнча социалдык 
медианы колдонгон өспүрүмдөрдүн 95%ы Киберкоркутууга дуушар болушкан, ал эми 
33%ы бул көрүнүштүн курмандыгына туш болушкан. 

Социалдык тармактардын терс жагы. Социалдык тармактар менен 
өспүрүмдөрдүн ортосундагы байланышты изилдөөлөрдүн натыйжасы төмөндөгү 

жыйынтыкка келген: 12 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн 70%ы наркотик 
колдонушат, 5 эсе көп тамеки тартат, 3 эсе көп алкоголь колдонушат, 2 эсе көп 
марихуана чегишет. Өспүрүмдөрдүн40%ы социалдык медиадагы ар түркүн 

сүрөттөрдүн таасирине дуушар болгонун айтышкан. Мичиган университетинде болсо 
эң белгилүү социалдык медиалар боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп чыгып, учурдагы 

атактуу социалдык тармак Фейсбук деп далилдешкен. Мунун негизинде Фейсбукка 
байланыштуу атайын иликтөөлөрдү жүргүзүшүп, колдонуучулардын маанайына абдан 
таасир тийгизээрин жазышкан. Жыйынтыктардын негизине назар салсак, социалдык 

тармакка кирбегендерге караганда тынбай киргендер негизинен бактысыз жана 
жашоосуна канааттанбагандар экени далилденген. Социалдык тармактар коркуу 

сезимин курчутат: Колдонуучу социалдык тармактагы кайсы бир окуяны билбей 
өткөрүп жиберүүдөн коркуп жашайт. Болгондо да ар дайым ушул сезимдин 
басмырлоосунда жашап, коркуу сезими курчуйт. Адам ар дайым башка колдонуучунун 

көз алдында анын баракчасындагы сүрөтү кандай көрүнүүдө, ошондой эле статусу, же 
пикири кандай кабыл алынат деген санаа тартууда жашайт экенин далиденген. 

Социалдык тармактар алаксытат. Учурда интернетте канча баракчаңыз ачылып турат? 
Ой-максатыңыз, жан дүйнөңуз жалгыз гана бир нерсеге багытталуу деп айта аласызбы? 
Эгер монитордо бир нече интернет баракча ачылып турса, маанилүү жумушка ойду 

толук багыттоо дагы абдан кыйын болот. Изилдөөлөргө таянсак, биздин мээбиз бир эле 
учурда эки жумушту толук аткара албайт, толук кандуу ой жүгүртө албайт. Эң 

маанилүү маселени чечкендин ордуна бир маселеден экинчи маселеге, экинчи 
маселеден үчүнчү маселеге шашып өтүп, аягында тез чарчап, стресске кабылабыз. Бул 
маалыматты кабыл алууну, мээнин иштөө процессин дагы азайтат. Эгерде сиз кечке 

алаксыткан социалдык тармактагы баракчаңызды жаап коюп, андан кийин жумушка 
киришсеңиз эң туура кадам болот! Себеби андан да маанилүү жумуштарды өз убагында 

аткарууга, иш күнүңүздү натыйжалуу өткөрүүгө шарт түзүлөт.  
Изилдөөнүн усулдары жана материалдары: Макалада социологиялык 

сурамжылоо усулу жана социалдык тармактарга болгон адамдардын көз карандылыгы 

социалдык тармактарга байланышкан адабияттар, шилтемелер колдонулду.  
Корутунду: 

Көпчүлүк адамдар социалдык тармактарда жайгаштырган маалыматтарын 
башкалар таап, өз пайдасына колдоно берерин түшүнө беришпейт. Социалдык 
тармактардын колдонуучулары жөнүндөгү маалыматтарды туугандары, аларга жумуш 

берүүчүлөр, кылмышкерлер жана башкалар таба алышат. Сот аткаруучулар салык 
төлөбөгөндөрдү же алардын байлыктарын билүү үчүн соцтармактарды колдонушат. 

Социалдык тармактардан баарлашууга көз карандылыктын айынан психосоматикалык 
оорунун (кайгыруу) пайда болгондугу жөнүндө окуя бар. 
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