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Проблеми ефективності комунікації відповідно до 

парадигми мислення медіаспоживача 

Єжижанська Тетяна Сергіївна,  

Київський університет імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри 

видавничої справи Інституту журналістики  

 

В останні часи в Україні стрімко зростає увага науковців різних галузей знань 

до світових пошуків на теренах теорії розуміння. За останні роки з’явилося багато 

публікацій або й дискусій з цієї проблематики. Однак у численних наукових 

розвідках немає чіткого підходу як до моделей масового розуміння, які діють у 

різних моделях суспільного устрою (тоталітарному, демократичному суспільстві 

тощо), так і моделей розуміння індивідуального.  

Ключ до проблем розуміння/нерозуміння у сфері соціальних комунікацій дає 

теорія «спіральної динаміки» (www.spiraldynamics.org), яку створив американський 

психолог Клер Грейвз і розвинули його учні Крістофер Кован і Дон Бек. Ця теорія, 

що з’явилась кілька десятиліть тому і сьогодні активно використовується в різних 

сферах, виділяє й описує парадигми мислення, а також пояснює, як мислення 

розвивається від одних парадигм до інших. Парадигми мислення (рівні, чи, як їх ще 

називають, «ціннісні меми» (цМеми)) пов’язані із цінностями: не маючи оціночних 

суджень, вони лише відображають спосіб, як людина думає, а не у що вірить чи 

цінує [1]. «Парадигми є способами перетворення наших цінностей у наші вчинки» 

[3]. Люди, об’єднані однією парадигмою мислення, живуть в одному «світі» – вони 

з однакових позицій сприймають й інтерпретують інформацію. Люди з різними 

парадигмами по-різному сприймають одні й ті ж події, вчинки, інформацію. 

Парадигми мислення характерні як для окремої людини, так і для групи, соціальних 

утворень, тобто можуть бути підставою для сегментування цільової аудиторії у 

комунікації. Парадигма мислення визначається й об’єктивними умовами життя, з 

одного боку, і особистим прагненням людини до розвитку, з іншого, тобто 

враховуються важливі соціальні й індивідуальні чинники, які так чи інакше 

присутні у різних підходах сегментування громадськості.  

Теорія спіральної динаміки, на наш погляд, може визначати підхід до 

комунікації, пояснюючи, як сприймають повідомлення люди, що живуть водночас 

у чому у різних світах (типах цивілізацій), де існують свої бачення, смисли, 

розуміння. Франц Боас, американський соціолог і антрополог, ще у середині ХХ ст. 

висунув гіпотезу, що водночас одне й те ж саме суспільство може жити в різних 

хронологічних межах: наприклад, одні люди живуть, умовно кажучи, у 

постмодерному суспільстві, а інші – у середньовічній системі цінностей.  

Для фахівців сфери соціальних комунікацій важливо, що кожна парадигм 

спіральної динаміки задає свій унікальний спосіб сприйняття й осмислення світу як 

для окремої людини, так і для соціальної групи чи суспільства в цілому. Рівні 
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розвитку в теорії Грейвза описуються через парадигми свідомості (які для зручності 

кодуються різними кольорами від бежевого до жовтого). Ці парадигми свідомості, 

або ціннісні комплекси (цМеми), що включають в себе духовні вірування, культурні 

ідеї, моральні принципи, моделі поведінки і т.д., виникають з виникненням потреби 

в них у процесі соціокультурної еволюції. Якщо намагатися штучно привнести в 

цільову аудиторію інформацію, яка не вписується у відповідну парадигму 

мислення, суперечить цМему чи призначена для іншої картини світу, то таке 

повідомлення не буде сприйняте й зрозуміле.  

Картину світу є потужним фільтром, через який пропускається усе, що 

людина бачить, чує і відчуває. Уся ця інформація певним чином інтерпретується. 

Те, що не вписується в картину світу людини, чому немає місця у парадигмі її 

мислення, не відповідає ціннісним установкам, може бути несвідомо 

відфільтровано й не дійде до її свідомості, а отже, порозуміння між адресантом і 

адресатом не відбудеться. Аналізуючи проблеми розуміння інформації у масовій 

комунікації, український дослідник В. Владимиров описує цей процес таким чином, 

що нагадує підхід спіральної динаміки: «Інформація, вперше увійшовши у 

духовний світ людини, може так і залишитися «при порозі», а може вступати у 

безліч змістових зв’язків зі світоглядом, переконаннями, знаннями, уподобаннями, 

упередженнями тощо. Тоді виникає потреба розуміння...» [2, c. 47]. 

Спіральна динаміка визначає підхід до комунікації, показує, що у різних 

світах (типах цивілізацій) є свої смисли. Розглядаючи проблеми 

розуміння/нерозуміння повідомлень крізь призму спіральної динаміки, можна 

краще зрозуміти стратегії і тактики комунікацій з громадськістю. Усвідомлення 

множинності світів цільової аудиторії – перший крок до усвідомлення 

комунікаційних проблем, притаманних їм обмежень, стимул до подальшого 

розвитку, відкриття нових підходів до поширення повідомлень в індивідуальній, 

груповій, масовій комунікації. 
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