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ՀՏԴ 316.7    

ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական    հասարակություններիհասարակություններիհասարակություններիհասարակությունների    սոսոսոսոցիոմշակութայինցիոմշակութայինցիոմշակութայինցիոմշակութային    
միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    առանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններ    

ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . տեղեկատվական հասարակություն, մարդ-
կային կապիտալ, գիտելիքների փոխներգործություն, ինդրուստրիալ քա-
ղաքակրթություն, միաչափ մտածողություն, երկխոսության ինքնակառա-
վարում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան:::: Ժամանակակից ազատական-ժողովրդավարական հա-
սարակություններն ավանդական հասարակություններից տարբերվում 
են նրանով, որ սոցիալական կյանքն ունի աշխարհիկ բնույթ, հասարա-
կությունը հիմնականում կողմնորոշված է դեպի ինստրումենտալ արժեք-
ները, տնտեսությունը շուկայական է, իշխանությունը՝ ժողովրդավարա-
կան, գիտական և տեխնոլոգիական գիտելիքներն աշխարհայացքային 
գիտելիքների նկատմամբ ունեն առաջնահերթություն և այլն: Սույն հոդ-
վածի շրջանակներում փորձել ենք ցույց տալ սոցիոմշակութային հարցա-
զրույցների արդի փոխակերպումների հետևանքով ազատական-
ինդրուստրիալ հասարակությունների փոխակերպումը ազատական-
տեղեկատվական հասարակությունների: 

 Տեղեկատվական հասարակությունների առանձնահատկություն-
ները բացահայտելու նպատակով հիմնախնդիրը քննարկվել է երկու 
տարբեր մակարդակներում՝ մշակութային և քաղաքակրթության: Առա-
ջին դեպքում սոցիոմշակութային հարացույցներ են դառնում շարժու-
նակությունը, բազմազանությունը, այլընտրանքայնությունը, հանդուր-
ժողականությունը, ազգային նույնականության, ազգային պետություն-
ների կազմավորումը և այլն: Երկրորդ դեպքում այն դիտարկվում է որպես 
հասարակական հարաբերությունների կարգավորող ինստիտուտային 
համակարգ, որի բնորոշ սոցիոմշակութային հարացույցներից են մշա-
կութային միասնությունը, շուկան, մրցակցությունը, ռացիոնալիզմը, քա-
ղաքացիական հասարակությունը և այլն: 

ՏեղեկՏեղեկՏեղեկՏեղեկատվականատվականատվականատվական    հասարակություններիհասարակություններիհասարակություններիհասարակությունների    սոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութային    
հարացույցներիհարացույցներիհարացույցներիհարացույցների    արդիարդիարդիարդի    փոխակերպումներիփոխակերպումներիփոխակերպումներիփոխակերպումների    բնորոշբնորոշբնորոշբնորոշ    գծերըգծերըգծերըգծերը: : : : Հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ ժամանակակից հասարակություններն իրենցից 
ներկայացնում են տեղեկատվական բարդ համակարգ և ինչ-որ իմաստով 
այն կարելի է անվանել «պրոֆեսիոնալ հասարակություն», կարելի է 
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ասել, որ այդ հասարակություններում առաջին պլան է մղվում մարդ-
կային այն կապիտալը, որը ձևավորվել է կրթության միջոցով: 

Չմանրամասնելով ժամանակակից հետինդրուստրիալ հասարակու-
թյունների առանձնահատկությունները՝ նկատենք, սակայն, որ արդի 
տեղեկատվական հասարակություններն ունեն սոցիոմշակութային մի 
կարևոր առանձնահատկություն, որով տարբերվում են ինդրուստրիալ 
հասարակություններից: Արևմտյան տեսաբանները (Դ. Բելլ, Մ. Կաստել, 
Հ. Շիլլեր և այլն) իրավացիորեն նկատում են, որ ինդրուստրիալ, հետին-
դուստրիալ հասարակություններն իրարից տարբերվում են նրանով, որ 
առաջին դեպքում շահույթ ստանալու հիմնական մեխանիզմներն 
արտադրական-տեխնիկական են, իսկ երկրորդ դեպքում առաջին պլան 
են մղվում սոցիոտեխնիկական հարացույցները (սոցիալական փոփոխու-
թյունների արագություն, փոփոխությունների տարածական ընդգրկում-
ների համաշխարհայնացում, ինստիտուտային կարգավորման վերազգա-
յին կառույցների ձևավորում և այլն): Այս իմաստով, օրինակ, Է. Թոֆֆլերը 
գտնում է, որ անհրաժեշտ է իրարից տարբերել «արտադրական կապի-
տալիստական եղանակ» և «զարգացման տեղեկատվական եղանակ» ար-
տահայտությունները: Արտադրական կապիտալիստական եղանակը 
(Կ. Մարքս) կապված է «շուկայական տնտեսության», «մասնավոր սեփա-
կանության» և «արտադրություն հանուն շահույթի» հասկացությունների 
հետ: Մինչդեռ զարգացած տեղեկատվական եղանակի դեպքում արտադ-
րողականության հիմնական աղբյուրը գիտելիքների փոխներգործու-
թյունն է:  

Արտադրության կապիտալիստական եղանակն ապահովում է 
հարստության ստեղծումը, իսկ զարգացման տեղեկատվական եղանակը 
կազմակերպում է այդ հարստությունը: Այլ կերպ ասած՝ արտադրության 
տեխնիկան ու տեխնոլոգիան ավելի կարևոր են, քան սոցիալական 
համակարգի բնույթը: Եթե մարքսիզմի համաձայն հասարակության մեջ 
արմատական փոփոխությունները կատարվում են ֆորմացիաների հեր-
թափոխման և հասարակական հարաբերությունների փոփոխման 
հետևանքով, ապա տեղեկատվական հասարակության տեսաբանների 
կարծիքով զարգացման և առաջընթացի հիմքում ընկած են տեխնիկան և 
տեխնոլոգիան:  

Ժամանակակից տեխնիկան և տեխնոլոգիան նպաստում են սոցիա-
լական կարգավորվածության ու համախմբվախության նոր ձևերի հաս-
տատմանը՝ դրանով իսկ այդ կարգավորմանը տալով տոտոլիտար բնույթ: 
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Կարգավորման ժամանակակից տեխնոլոգիաների բնույթն արտահայտ-
վում է նրանով, որ մշակույթը, քաղաքակրթությունը և տնտեսությունը 
դառնում են մեկ միասնական համակարգ, և տեխնոլոգիական ռացիոնա-
լիզմը վերաճում է նաև քաղաքական ռացիոնալիզմի [7, 92-116]: 

Մարկուզեն գտնում է, որ ժամանակակից զարգացած ինդրուստրիալ 
քաղաքակրթության հիմքում ընկած է մի յուրահատուկ պատմական 
նախագիծ (տեխնոլոգիական ռացիոնալիզմ), որը մարդուն զրկում է 
այլընտրանքային հնարավորություններից, նրան դարձնում պահանջ-
մունքների բավարարման տրամաբանությանը գերի, ինչը քաղաքա-
կրթության հետագա զարգացման համար կարող է ունենալ աղետաբեր 
հետևանքներ: 

Քննարկելով ինդրուստրիալ քաղաքակրթության զարգացման 
առանձնահատկությունները՝ Մարկուզեն նկատում է, որ մարդու իրա-
վունքների ու ազատությունների, ազատ ձեռներեցության ու շուկայական 
հարաբերությունների, պահանջմունքների բնույթի ու բավարարման 
հնարավորությունների բնագավառներում տեղի են ունենում այնպիսի 
արմատական վերաիմաստավորումներ, որոնք, իրենց հերթին, ձևավո-
րում են միաչափ մտածողություն ու վարք, մարդկանց վրա վերահսկո-
ղություն հաստատելու նոր մեխանիզմներ, ինչի հետևանքով հասարա-
կությունը ևս դառնում է միաչափ [4, 264]: 

Ֆրանսիացի նշանավոր մշակութաբան ու սոցիոլոգ Աբրահամ Մոլը, 
վերլուծելով տեղեկատվական հասարակության ազդեցությունը մշա-
կույթի վրա, նկատում է, որ դրա հետևանքով ավանդաբար հումանիստա-
կան-ամբողջական ուղղվածություն ունեցող մշակույթը վերաճում է 
«խճանկարային մշակույթի» [5, 45], որի բնորոշ գծերից են պատահակա-
նությունը, հատվածականությունը, մակերեսայնությունը և այլն: Այդ 
մշակույթը, որը, ըստ Մոլի, սոոցիալական կյանքի ընթացքում մարդու 
կողմից ստեղծված արհեստական միջավայրի բանական տեսանկյունն է, 
տեղեկատվական հասարակություններում ձևավորվում է ոչ թե ճանաչո-
ղության ռացիոնալ գործունեության միջոցով, այլ տեղեկատվական մաս-
սայական միջոցների ազդեցության տակ: 

Հետարդյունաբերական հասարակության և մարդու միաչափության 
ձևավորման հարցում, ըստ Ա. Մոլի, տեղեկատվության արդի միջոցների 
հարուցած հետևանքները միանշանակ չեն: Մի կողմից տեղեկատվու-
թյունը տարածում է էկլեկտիկ և սոցիոդինամիկ մշակույթ, ինչը լիովին 
համապատասխանում է ազատության և ժողովրդավարության «այլընտ-
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րանքայնության» սկզբունքին, մյուս կողմից, ղեկավարվելով տնտեսական 
ու քաղաքական շահի սկզբունքներով, տեղեկատվությունը նպաստում է 
ամբոխավարական (դեմագոգիկ) ու անառարկելի (դոգմատիկ) սոցիո-
մշակութային դիրքորոշումների, արժեքների ու վարքի պատճենների 
տարածմանը՝ դրանով իսկ նպաստելով մարդու և հասարակության միա-
չափության ձևավորմանը:  

Վերջին երկու դեպքում տեղեկատվությունը կատարում է «զգաց-
մունքների ճարտարապետի» [5, 45] գործառույթ, քանի որ ղեկավարվելով 
քաղաքական ու տնտեսական գովազդի տրամաբանությամբ՝ հասարա-
կությունը դիտում է որպես սպառող և նրան մատուցում ուղղորդված և 
նախապես զտված արժեքներ ու պահանջմունքներ: 

Ազատականության և ինդրուստրիալ հասարակության ձևավորման 
սկզբնական շրջանում ազգային պետությունը, նրա շրջանակներում ձևա-
վորված ազգային նույնականության սոցիոմշակութային նախադրյալ-
ները նպաստեցին ժողովրդավարական գործընթացների ինստիտուցիո-
նալ ամրապնդմանն ու գործառնությանը: Բայց արդի համաշխարհայ-
նացման միտումները այդ ամենը դնում է կասկածի տակ, քանի որ պե-
տական ինքնիշխանության մի մասը փոխանցվում է միջազգային կազ-
մակերպություններին, պետությունները լիովին չեն վերահսկում իրենց 
տարածքները, քաղաքական սահմանները, դառնում են թափանցիկ, և այդ 
ամենի հետևանքով խիստ պրոբլեմատիկ են դառնում ազատական-
ժողովրդավարական այնպիսի արժեքները, ինչպիսիք են ինքնակառավա-
րումը, երկխոսությունը, ներկայացուցչականությունը և այլն:  

Վերլուծելով ազգապետությունների փոխակերպումների առանձնա-
հատկություններն արդի համաշխարհայնացման գործընթացների համա-
տեքստում՝ Յու. Հաբերմասը նկատում է, որ ժամանակակից պետություն-
ները ձևավորվել և զարգացել են ազգային պետությունների շրջանակնե-
րում և անցել ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական ուղղվա-
ծություն: 

Այդ պետություններն ազատական և ժողովրդավարական են դարձել 
շնորհիվ այն բանի, որ պետության հպատակներն աստիճանաբար 
դարձել են նույն ազգի քաղաքացիներ [1, 277-279]: 

Կոլեկտիվ նույնականության ձևավորման հարցում մեծ դեր է 
խաղացել հատկապես մշակութային ինտեգրացիան, ինչը իր հերթին 
նպաստում է քաղաքացիական համերաշխության ձևավորմանը: Ըստ Յու. 
Հաբերմասի՝ ազատ և հավասար իրավական անձերի միջև քաղաքացիա-
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կան հարաբերությունները վերջնականապես ձևավորվում են հատկա-
պես այն ժամանակ, երբ իշխանությունը ենթարկվում է ժողովրդավարա-
կան լեգիտիմացման (օրինականացման):  

Միասնական քաղաքական ազգի (ազգապետության) մակարդակում 
գործունեության տարածության ձևավորումը մեծապես նպաստեց ազգա-
բնակչության ուղղահայաց և հորիզոնական կապերի սոցիալական շար-
ժունությունը, ակտիվացրեց արտադրության և սպառման փոխհարաբե-
րություները և, վերջապես, նպաստեց ազգային ընդհանրական ճակա-
տագրի, ազգային նույնականության, հայրենասիրության, քաղաքացիու-
թյան և նմանատիպ այլ քաղաքական նորմերի ձևավորմանը:  

Համաշխարհայնացման պայմաններում տնտեսակենտրոն մարդը, 
աստիճանաբար ազատվելով ազգային պետության սոցիալ-ինստիտու-
ցիոնալ, էթնոմշակութային և բարոյահոգեբանական կարգի ու կարգա-
վորվածության ազգային-քաղաքական համակարգի վրա հսկողությունից, 
ձգտում է համաշխարհային քաղաքացու կարգավիճակի: Այլ կերպ 
ասած` համաշխարհայնացումը դառնում է տեղեկատվական հասարա-
կության կազմակերպման այնպիսի մշակույթ, ուր մարդկային տարա-
բնույթ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ազգային սոցիո-
մշակութային արժեքներին զուգահեռ, կարգավորիչ գործառույթներ են 
կատարում նաև ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի արժեք-
ները: Իրավունքի և ազատությունների, շուկայի և մրցակցության համ-
ընդհանուր սկզբունքները ձևավորում են նույնքան համընդհանուր և 
միասեռ քաղաքական մշակույթ, որի շրջանակներում ազգային նույնա-
կանության փոխարեն առաջին պլան է մղվում քաղաքական նույնակա-
նությունը:  

Սակայն միաժամանակ արդի հասարակությունում բնորոշ քաղա-
քական-քաղաքացիական մշակույթը ներքնապես հակասական է: Որպես 
էթնոկենտրոն մշակույթ՝ այն ունի սոցիալական ուղղվածություն և 
կարևորում է այնպիսի սոցիոմշակութային արժեքներ, ինչպիսիք են 
ազգային նույնականությունը, ավանդույթները, լեզուն, ընտանիքը, պատ-
մական ճակատագրերը և այլն: Բայց որպես տնտեսակենտրոն մշակույթ՝ 
այն բնույթով ռացիոնալ է և ղեկավարվում է այնպիսի արժեքներով, ինչ-
պիսիք են շահը, իրավունքը, քաղաքացիությունը և այլն: Առաջին դեպ-
քում գլխավոր համակարգաստեղծ ու համակարգապահպան արժեք են 
հանդիսանում ազգային ինքնիշխանությունը, քաղաքացիական ինքնիշ-
խանությունը և քաղաքացիական ինքնությունը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով, ելնելով ազատականության սոցիոմշակութային հարա-

ցույցների արդի փոխակերպումների առանձնահատկություններից, հան-
գել ենք այն եզրակացության, որ այդ փոխակերպումների հետևանքով 
ազատական-ինդրուստրիալ հասարակություններն աստիճանաբար փո-
խակերպվում են ազատական-տեղեկատվական հասարակությունների:  

Առաջին դեպքում շահույթի հիմնական մեխանիզմներն արտադրա-
կան-տեխնիկական են, իսկ երկրորդ դեպքում՝ սոցիոտեխնիկական: 

Տեղեկատվական հասարակության սոցիոմշակութային առանձնա-
հատկությունները բացահայտելու նպատակով հիմնախնդիրը քննարկվել 
է երկու տարբեր մակարդակներում՝ մշակութային և քաղաքակրթության: 
Առաջին դեպքում ազատականությանը բնորոշ սոցիոմշակութային 
հարացույցներ են դառնում շարժունակությունը, հանդուրժողականու-
թյունը, ազգային նույնականության և ազգային պետությունների կազմա-
վորումը և այլն, իսկ երկրորդ դեպքում՝ ազատական հարաբերություն-
ները կարգավորող ինստիտուտային համակարգ, որի բնորոշ սոցիոմշա-
կութային հարացույցներն են մշակութային միասնությունը, շուկան, 
մրցակցությունը, ռացիոնալիզմը, քաղաքացիական հասարակությունը և 
այլն: 

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Современные либерально-демократические общества отличаются от 
традиционных обществ тем, что социальная жизнь имеет светский 
характер, общество в основном ориентируется на инструментальные 
ценности, экономика – рыночная, власть – демократическая, научные и 
технологические знания занимают приоритетное положение по сравнению 
с мировоззренческими знаниями и т.д. В рамках данной статьи мы 
попытались показать трансформацию либерально-индустриальных 
обществ в либерально-информационные общества в результате изменений 
современных либеральных социокультурных парадигм. 

Для выявления особенностей информационных обществ данная проб-
лема была проанализирована на двух разных уровнях: культурном и циви-
лизационном. В первом случае социокультурными парадигмами 
становятся мобильность, разнообразие, альтернативность, толерантность, 
национальная идентичность, образование национальных государств и т.д. 
Во втором случае – это институциональная система, регламентирующая 
общественные отношения, характерными социокультурными парадигмами 
которых являются: культурное единство, рынок, конкурентность, рациона-
лизм, гражданское общество и т.д. 

Исследование этапов развития и трансформации информационного 
общества с точки зрения социокультурных парадигм позволило нам 
проанализировать трансформацию индустриально-либеральной культуры, 
рост темпов неопределенности и формирование наднациональных 
структур, которые регулируют скорость социальных изменений, глобали-
зацию их пространственной интеграции и институциональных операций в 
контексте современных процессов. 
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 Modern liberal-democratic societies differ from traditional societies most 
in the fact that the social life is of secular nature, society mainly focuses on 
instrumental values, market economy, the state power is democratic, 
the scientific and technological knowledge has priority over the worldwide 
knowledge, etc.  

 In the present article we’ve tried to reveal the transformation of liberal-
industrial societies into liberal-technological societies as a result of current 
transformations of liberal socio-cultural paradigms. 

 In order to reveal the peculiarities of technological societies we’ve 
discussed this problem divided into two main levels: first, socio-cultural 
paradigms creating mobility, diversity, alternative, tolerance, national identity, 
formation of nation-states, etc. secondly, the issue observed as a public-
relations’ regulating institutional system, in which cultural unity, market, 
competition, rationalism, civil society, etc. are the main components.  

 By discussing the stages of information societies development and 
transformation from socio-cultural paradigm viewpoint we’ve tried to analyze 
the transformations of industrial-liberal cultural paradigms within the context 
of social changes speed, globalization of spatial coverage of changes, 
institutional regulation supranational structures formation and uncertainty 
growth rate current processes. 
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