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 ոցիալական դիրքորոշումները հասարակա
Ս
կան և մասնավոր վարքը կարգավորող հիմնական
գործոններն են և ձևավորվում են լրատվամիջոց
ների, սոցիալ-կրթական ինստիտուտների, մշա
կույթների և ենթամշակույթների ազդեցությամբ:
Կրթությունը, որպես սոցիալական ինստիտուտ,
դարերի ընթացքում կուտակված գիտելիքի և արժե
քային համակարգի փոխանցման խնդիր է լուծում:
Գիտականորեն ընդունված է կրթությունը բաժա
նել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ տեսակների1: Ոչ ֆորմալ
կրթությունը անհատի չհամակարգված գիտելիք և
արժեքներ ստանալու գործընթացն է և անձի սո
ցիալականացման կարևոր գործոններից մեկը: Ոչ
ֆորմալ կրթությունն իրականացվում է շրջապատի,
տարբեր մշակութային դրսևորումների հետ առըն
չությունների, լրատվամիջոցների միջոցով: Լրատ
վամիջոցները ոչ ֆորմալ կրթության, սոցիալա
կանացման հիմնական ինստիտուտներից են, իսկ
որոշ մասնագետների համոզմամբ՝ ամենագլխա
վոր ինստիտուտը2:
Համացանցի երևան գալով ու զարգանալով՝
լրատվամիջոցների տեսակների միջև տարբե
րությունները փոքրանում են. թերթը հնարավոր է
կարդալ համացանցում, ռադիոն ու հեռուստատե
սությունը նույնպես հայտվել են համացանցում, բո
լոր լրատվամիջոցներին կարելի է հետևել բջջային
հեռախոսով և այլն: Չնայած լրատվամիջոցների
տարալուծմանը` լրատվամիջոցի յուրաքանչյուր
Комаров М. С., “Социология”, “Аспект Пресс”, Москва,
2003 г. с. 270.
2
Кравченко А. И., “Общая социология”, “Юнист”, Москва,
2002 г., с. 178.
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Սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումը զանգվածային լրատվամիջոցներով

տեսակ դեռևս պահպանում է ազդեցության իր
առանձնահատկությունները, իսկ այդ ազդեցու
թյան առանձնահատկությունները բոլորն էլ կանո
նակարգվում են համեմատաբար ավելի փոքրաթիվ
ընդհանուր օրինաչափություններով: Այդ օրինա
չափություններն են՝ մարդկանց մտածելու, հիշելու,
զգալու, որոշումների ընդունման գործընթացները
և այլն: Ուստի լրատվամիջոցների ազդեցության
հետևանքները հասկանալու համար պետք է իմա
նալ, թե ինչպես են գործում հաղորդակցային տեխ
նոլոգիաները և ներանձնային մտազգայական մե
խանիզմները: Այս հարցում մեզ կարող է օգնել սո
ցիալական դիրքորոշման տեսությունը: Քանի որ
դիրքորոշումներն ուղղորդում են իմացական և ըն
կալողական գործընթացները և թելադրում վարք3,
սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման ոլոր
տի ուսումնասիրություններն օգտակար են հատ
կապես տվյալ երկրի նկատմամբ այլ երկրների վա
րած քարոզչական պայքարին առավել արդյունա
վետ դիմակայելու համար:
Հատկապես Հայաստանի պարագայում, երբ
հարևան պետությունների հիմնական մասը մեղմ
ասած՝ ոչ բարեկամական քաղաքականություն է
վարում նրա նկատմամբ (Թուրքիա, Ադրբեջան,
որոշ հարցերում նաև Վրաստան), սոցիալական
դիրքորոշման ձևավորման մեխանիզմներին տի
րապետելն օրակարգային է: Պետության կողմից
սոցիալական դիրքորոշումների տեսությունների
հիման վրա տեղեկատվական քաղաքականություն
մշակելու արդյունքում հնարավոր է առավել արդյու
նավետ դարձնել, մի կողմից` հակառակորդի վրա
Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, “Питер”,
2000 г., с. 49.
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տեղեկատվական-հոգեբանական ազդեցությունը,
մյուս կողմից` սեփական լսարանի (բնակչության)
և միջազգային հանրության վրա տարածվող բա
ցասական տեղեկատվական-հոգեբանական հոս
քերի դեմ պայքարն ու դրանց կառավարումը: Տե
ղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը սո
ցիալական դիրքորոշման տեսության կիրառման
առավել լայն հնարավորություններ է տալիս: Այս
պատճառով գնալով կարևորվում են սոցիալական
դիրքորոշման ձևավորման մեխանիզմների, դրանց
կառուցվածքի, առաջացման և փոփոխման նախա
պայմանների ուսումնասիրությունները:
Հայկական տեղեկատվական դաշտում ժամա
նակ առ ժամանակ հնչում են բողոքներ հեռուստա
տեսության ծայրաստիճան կոմերցիոն բնույթի,
մամուլի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի վերաբերյալ, սա
կայն այդ արձագանքները կարծես որևէ փոփոխու
թյան հիմք չեն հանդիսանում: Հեռուստատեսային
բովանդակային փոփոխության վերաբերյալ վեր
ջին հանրային լայնամասշտաբ բողոքը 2012 թվա
կանի ամռանն էր, երբ մոտ հարյուր մտավորական
ներ ու հասարակական կազմակերպություններ ՀՀ
նախագահին բաց նամակ ուղղեցին, որով պահան
ջում էին վերջ դնել եթերային բարձիթողությանն
ու կարևորել հեռուստատեսության դաստիարակիչ
նշանակությունը: Նամակին արձագանքներ եղան,
սակայն գործն առաջ չգնաց:
Որևէ սոցիալական խմբում ընդհանուր սո
ցիալական դիրքորոշումների առկայությունը խմբի
անդամների միջև կապ է ստեղծում, հեշտացնում
է խմբի անդամների նույնականացումը, և տվյալ
խմբի միասնականության երաշխիքն է: Այս պատ
ճառով սոցիալական դիրքորոշման ուսումնասիրու
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թյունը կարևորվում է նաև էթնիկական միասնակա
նության, էթնիկական նույնականության խնդիր
ների տեսանկյունից: Հատկապես Հայաստանի և
հայության պարագայում, երբ պատմականորեն
առկա է հայկական մասնատվածության գործոնը,
Սփյուռքը, համապատասխան սոցիալական դիր
քորոշումների ձևավորումը կարող է դիտվել որպես
հայ հանրույթի միասնականության, որևէ խնդրի
միասնական լուծմանն աջակցող գործոն:
Սոցիալական դիրքորոշումների հետազոտման
հարցում ավանդաբար առաջատար դիրքերում
արևմտյան գիտական դպրոցներն են: Սոցիալա
կան դիրքորոշում հասկացությունն առաջին ան
գամ օգտագործել են սոցիոլոգներ Ու. Թոմասը և
Ֆ. Զնանեցկին 1918 թ.-ին հրատարակված «Լեհ
գյուղացին Եվրոպայում և Ամերիկայում» աշխա
տությունում4:
Սոցիալական ազդեցությունն իրականացվում է
հիմնականում երեք ձևով՝ միջանձնային, ազդեցու
թյան համար հատուկ ստեղծված պայմաններում
(օրինակ` ելույթներ հանրության առաջ) և ԶԼՄ-ով
(զանգվածային լրատվության միջոց)5: Տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների, լրատվամիջոցների
զարգացման պայմաններում` մասնագետներն
առանձնացնում են նախկին տնտեսական շահա
գործմանը զուգահեռ` տեղեկատվական, մշակու
թային, գիտելիքային շահագործման առաջացման
վտանգները6: Այս դեպքում շահագործումը դրսևոր
Thomas W. Y. and Znaniecki F., The Polish Peasant in Europe
and America, Vol. 1, Bador, 1918.
5
Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, “Питер”,
2000 г., с. 17.
6
Թոֆլեր Է., «Գիտելիքն ու իշխանությունը տեղեկատվական
հասարակությանմեջ», Երևան, 2006 թ., էջ 59:
4

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

վում է գովազդի, հեռուստատեսության և հաղոր
դակցության այլ միջոցների օգնությամբ արհեստա
կան պահանջմունքներ, վարքի ծրագրավորված
կանոններ, ուղղորդված իդեալներ ու արժեքներ
ներշնչելու միջոցով մարդու շահերի, հայացքների,
գործողությունների մանիպուլացիաների տեսքով:
Սույն մենագրության մեջ հիմնականում ուշադ
րություն է դարձվում ԶԼՄ-ների ազդեցությամբ սո
ցիալական դիրքորոշումների ձևավորման խնդրին:
ԶԼՄ-ներն այսօր հասանելի են աշխարհի միլիոնա
վոր մարդկանց, և դրանք ուղեկցում են մեզ ծնված
օրվանից: Ամբողջ աշխարհում ԶԼՄ գովազդների
վրա ծախսվող հսկայական գումարները վկայում
են ԶԼՄ-ներով հաղորդվող տեղեկատվության ազ
դեցության ուժի մասին7: Բացի այդ, սոցիալական
դիրքորոշման տեսությունն ընկած է քարոզչության
ուսումնասիրության և իրականացման հիմքում:
Իսկ Հայաստանում առկա են բազմաթիվ ներքին
և արտաքին քարոզչական խնդիրներ: Հայաստա
նում սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման
խնդիրը լրատվամիջոցների տեսանկյունից չի ու
սումնասիրվել: Մենագրությունը փորձ է հասկանա
լու ներկա հայկական հեռուստատեսությունների
(մասնավորապես` ամենաբարձր վարկանիշ ու
նեցող հեռուստաարտադրանքի` հեռուստանովե
լի), համացանցային մեկ հեռուստաընկերության
(«Կյանքի խոսք» կրոնական կազմակերպության
համացանցային հեռուստաընկերության), տպա
գիր թերթերի որոշ օրինակների, ռադիոկայանների
քաղաքականությունը սոցիալական դիրքորոշում
7

2010 թվականին ողջ աշխարհում գովազդի վրա ծախսվել է
մոտ կես տրիլիոն դոլար, և մինչև 2013 թվականը գովազդի վրա
ծախսվող գումարը տարեկան ավելանալու է մոտ 5 տոկոսով
(www.zenithoptimedia.com):
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ների ձևավորման հարցում, ինչն իր հերթին օգնում
է պատկերացնել, թե վարքի ձևավորման ի՞նչ մո
դելներ են ստեղծում տվյալ լրատվամիջոցները:
Հայաստանում լրատվամիջոցների կողմից սո
ցիալական դիրքորոշումների ձևավորման գործըն
թացը դեևս չի դարձել համալիր հետազոտության
առարկա, մինչդեռ Հայաստանում գործում են մոտ
50 տեղական հեռուստաընկերություն (ներառյալ
նաև մարզային հեռուստաընկերությունները)8, 20
տեղական ռադիոկայան9, 90 տպագիր թերթ ու ամ
սագիր10, և երկու տասնյակից ավել էլեկտրոնային
լրատվական գործակալություն: Հայաստանում
լրատվամիջոցների ձևավորած տեղեկատվական
դաշտի ազդեցության ընդհանուր պատկերն ունե
նալու համար տեղական լրատվամիջոցների թվին
պետք է գումարել Հայաստանում գործող արտա
սահմանյան լրատվական ռեսուրսները: Դրանց
գործունեությունը անմիջականորեն ազդում է սո
ցիալական դիրքորոշումների ձևավորման և փոխա
կերպման գործընթացների վրա:

8

Միրաքյան Վ., «Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարավորությունները», Երևան, 2010 թ., էջ 130:
9
«Երևանի մամուլի ակումբի» կայք՝ http://ypc.am/rus/index.
php?go=media/radio:
10
«Երևանի մամուլի ակումբի» կայք՝ http://ypc.am/rus/index.
php?go=media/print:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ. ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1.
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ.
ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
1.1. Ս
 ոցիալական դիրքորոշման                           
ուսումնասիրման դպրոցները
 ոցիալական դիրքորոշումը բնորոշող սահմա
Ս
նումները բազմաթիվ են, բայց ընդհանուր առմամբ
դրանք հաստատում են, որ սոցիալական դիրքորո
շումը կապված է երևույթ հիշեցնող զգացմունքնե
րի, մտահանգումների, վարքի հետ: Վարքի առու
մով` մասնագետների կարծիքները բաժանվում են:
Նրանց մի մասի կարծիքով` սոցիալական դիրքո
րոշումը որևէ օբյեկտի նկատմամբ միայն դրական
կամ բացասական զգացական վերաբերմունք է:
Այս դեպքում ՍԴ-ի գործառույթները սահմանա
փակվում են միայն զգայական ազդեցությամբ:
Գիտնականների մեկ այլ խմբի կարծիքով` ՍԴ-ն
իմացական, վարքային գործոն է: Համեմատաբար
ավելի ուշ ձևավորվել է տեսակետ, ըստ որի` սո
ցիալական դիրքորոշումը բնորոշվում է որպես երեք
բաղադրիչներից կազմված երևույթ՝ զգայական,
իմացական և վարքային:
Սոցիալական դիրքորոշում հասկացությունն
առաջին անգամ տեսական գրականության մեջ օգ
տագործել են սոցիոլոգներ Ու. Թոմասը և Ֆ. Զնա
նեցկին 1918 թ.-ին հրատարակված «Լեհ գյուղա
ցին Եվրոպայում և Ամերիկայում» աշխատությունում11: «Դիրքորոշում» եզրույթը գործածվել է 19-րդ
Thomas W. Y. and Znaniecki F., The Polish Peasant in Europe
and America, Vol. 1, Chicago, University of Chicago Press, 1918,
p. 87.
11

11

Այս գիրքն անվճար է և նրա ամբողջական տարբերակը կարդալու
համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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