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 Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը հա սա րա կա-

կան և մաս նա վոր վար քը կար գա վո րող հիմ նա կան 

գոր ծոն ներն են և ձևա վոր վում են լրատ վա մի ջոց-

նե րի, սո ցիալ-կր թա կան ինս տի տուտ նե րի, մշա-

կույթ նե րի և են թամ շա կույթ նե րի ազ դե ցու թյամբ: 

Կր թու թյու նը, որ պես սո ցիալա կան ինս տի տուտ, 

դա րե րի ըն թաց քում կու տակ ված գի տե լի քի և ար ժե-

քային հա մա կար գի փո խանց ման խն դիր է լու ծում: 

Գի տա կա նո րեն ըն դուն ված է կր թու թյու նը բա ժա-

նել ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ տե սակ նե րի1: Ոչ ֆոր մալ 

կրթու թյու նը ան հա տի չհա մա կարգ ված գի տե լիք և 

ար ժեք ներ ստա նա լու գոր ծըն թացն է և ան ձի սո-

ցիալա կա նաց ման կար ևոր գոր ծոն նե րից մե կը: Ոչ 

ֆոր մալ կր թու թյունն իրա կա նաց վում է շր ջա պա տի, 

տար բեր մշա կու թային դրս ևո րում նե րի հետ առըն-

չու թյուն նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի մի ջո ցով: Լրատ-

վա մի ջոց նե րը ոչ ֆոր մալ կր թու թյան, սո ցիալա-

կա նաց ման հիմ նա կան ինս տի տուտ նե րից են, իսկ 

որոշ մաս նա գետ նե րի հա մոզ մամբ՝ ամե նագլ խա-

վոր ինս տի տու տը2: 

Հա մա ցան ցի եր ևան գա լով ու զար գա նա լով՝ 

լրատ վա մի ջոց նե րի տե սակ նե րի միջև տար բե-

րու թյուն նե րը փոք րա նում են. թեր թը հնա րա վոր է 

կար դալ հա մա ցան ցում, ռա դիոն ու հե ռուս տա տե-

սու թյու նը նույն պես հայտ վել են հա մա ցան ցում, բո-

լոր լրատ վա մի ջոց նե րին կա րե լի է հետ ևել բջ ջային 

հե ռա խո սով և այլն: Չնա յած լրատ վա մի ջոց նե րի 

տա րա լուծ մա նը` լրատ վա մի ջո ցի յու րա քան չյուր 

1 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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տե սակ դեռևս պահ պա նում է ազ դե ցու թյան իր 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, իսկ այդ ազ դե ցու-

թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը բո լորն էլ կա նո-

նա կարգ վում են հա մե մա տա բար ավե լի փոք րա թիվ 

ընդ հա նուր օրի նա չա փու թյուն նե րով: Այդ օրի նա-

չա փու թյուն ներն են՝ մարդ կանց մտա ծե լու, հի շե լու, 

զգա լու, որո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րը 

և այլն: Ուս տի լրատ վա մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյան 

հետ ևանք նե րը հաս կա նա լու հա մար պետք է իմա-

նալ, թե ինչ պես են գոր ծում հա ղոր դակ ցային տեխ-

նո լո գիանե րը և նե րանձ նային մտազ գա յա կան մե-

խա նիզմ նե րը: Այս հար ցում մեզ կա րող է օգ նել սո

ցիալական դիրքորոշման տեսությունը: Քա նի որ 

դիր քո րո շում ներն ուղ ղոր դում են իմա ցա կան և ըն-

կա լո ղա կան գոր ծըն թաց նե րը և թե լադ րում վարք3, 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման ոլոր-

տի ու սում նա սի րու թյուն ներն օգ տա կար են հատ-

կա պես տվյալ երկ րի նկատ մամբ այլ երկր նե րի վա-

րած քա րոզ չա կան պայ քա րին առա վել ար դյու նա-

վետ դի մա կայե լու հա մար: 

Հատ կա պես Հա յաս տա նի պա րա գա յում, երբ 

հար ևան պե տու թյուն նե րի հիմ նա կան մա սը մեղմ 

ասած՝ ոչ բա րե կա մա կան քա ղա քա կա նու թյուն է 

վա րում նրա նկատ մամբ (Թուր քիա, Ադր բե ջան, 

որոշ հար ցե րում նաև Վրաս տան), սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման մե խա նիզմ նե րին տի-

րա պե տելն օրա կար գային է: Պե տու թյան կող մից 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի տե սու թյուն նե րի 

հի ման վրա տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյուն 

մշա կե լու ար դյուն քում հնա րա վոր է առա վել ար դյու-

նա վետ դարձ նել, մի կող մից` հա կա ռա կոր դի վրա 

3 Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, “Питер”, 
2000 г., с. 49.
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տե ղե կատ վա կան-հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյու նը, 

մյուս կող մից` սե փա կան լսա րա նի (բ նակ չու թյան) 

և մի ջազ գային հան րու թյան վրա տա րած վող բա-

ցա սա կան տե ղե կատ վա կան-հո գե բա նա կան հոս-

քե րի դեմ պայ քարն ու դրանց կա ռա վա րու մը: Տե-

ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիանե րի զար գա ցու մը սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ ման տե սու թյան կի րառ ման 

առա վել լայն հնա րա վո րու թյուն ներ է տա լիս: Այս 

պատ ճա ռով գնա լով կար ևոր վում են սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման մե խա նիզմ նե րի, դրանց 

կա ռուց ված քի, առա ջաց ման և փո փոխ ման նա խա-

պայ ման նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը:

 Հայ կա կան տե ղե կատ վա կան դաշ տում ժա մա-

նակ առ ժա մա նակ հն չում են բո ղոք ներ հե ռուս տա-

տե սու թյան ծայ րաս տի ճան կո մեր ցիոն բնույ թի, 

մա մու լի ոչ պրո ֆե սիոնա լիզ մի վե րա բե րյալ, սա-

կայն այդ ար ձա գանք նե րը կար ծես որ ևէ փո փո խու-

թյան հիմք չեն հան դի սա նում: Հե ռուս տա տե սային 

բո վան դա կային փո փո խու թյան վե րա բե րյալ վեր-

ջին հան րային լայ նա մասշ տաբ բո ղո քը 2012 թվա-

կա նի ամ ռանն էր, երբ մոտ հա րյուր մտա վո րա կան-

ներ ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ ՀՀ 

նա խա գա հին բաց նա մակ ուղ ղե ցին, որով պա հան-

ջում էին վերջ դնել եթե րային բար ձի թո ղու թյանն 

ու կար ևո րել հե ռուս տա տե սու թյան դաս տիարա կիչ 

նշա նա կու թյու նը: Նա մա կին ար ձա գանք ներ եղան, 

սա կայն գործն առաջ չգ նաց: 

Որ ևէ սո ցիալա կան խմ բում ընդ հա նուր սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի առ կա յու թյու նը խմ բի 

ան դամ նե րի միջև կապ է ստեղ ծում, հեշ տաց նում 

է խմ բի ան դամ նե րի նույ նա կա նա ցու մը, և տվյալ 

խմ բի միաս նա կա նու թյան երաշ խիքն է: Այս պատ-

ճա ռով սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ու սում նա սի րու-
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թյու նը կար ևոր վում է նաև էթ նի կա կան միաս նա կա-

նու թյան, էթ նի կա կան նույ նա կա նու թյան խն դիր-

նե րի տե սան կյու նից: Հատ կա պես Հա յաս տա նի և 

հա յու թյան պա րա գա յում, երբ պատ մա կա նո րեն 

առ կա է հայ կա կան մաս նատ վա ծու թյան գոր ծո նը, 

Սփյուռ քը, հա մա պա տաս խան սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում նե րի ձևա վո րու մը կա րող է դիտ վել որ պես 

հայ հան րույ թի միաս նա կա նու թյան, որ ևէ խնդ րի 

միաս նա կան լուծ մանն աջակ ցող գոր ծոն: 

Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի հե տա զոտ ման 

հար ցում ավան դա բար առա ջա տար դիր քե րում 

արևմ տյան գի տա կան դպ րոց ներն են: Սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում հաս կա ցու թյունն առա ջին ան-

գամ օգ տա գոր ծել են սո ցիոլոգ ներ Ու. Թոմասը և

Ֆ. Զնանեցկին 1918 թ.-ին հրա տա րակ ված «Լեհ 

գյու ղա ցին Եվ րո պա յում և Ամե րի կա յում» աշ խա-

տու թյու նում4: 

Սո ցիալա կան ազ դե ցու թյունն իրա կա նաց վում է 

հիմ նա կա նում երեք ձևով՝ միջանձնային, ազ դե ցու-

թյան հա մար հատուկ ստեղծված պայմաններում 

(օ րի նակ` ելույթ ներ հան րու թյան առաջ) և ԶԼՄով 

(զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց)5: Տե ղե կատ-

վա կան տեխ նո լո գիանե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի 

զար գաց ման պայ ման նե րում` մաս նա գետ ներն 

առանձ նաց նում են նախ կին տն տե սա կան շա հա-

գործ մա նը զու գա հեռ` տե ղե կատ վա կան, մշա կու-

թային, գի տե լի քային շա հա գործ ման առա ջաց ման 

վտանգ նե րը6: Այս դեպ քում շա հա գոր ծու մը դրս ևոր-

4 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 ԹոֆլերԷ., «Գիտելիքն ու իշխանությունը տեղեկատվական 
հասարակությանմեջ», Երևան, 2006 թ., էջ 59:
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վում է գո վազ դի, հե ռուս տա տե սու թյան և հա ղոր-

դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ ար հես տա-

կան պա հանջ մունք ներ, վար քի ծրագ րա վոր ված 

կա նոն ներ, ուղ ղորդ ված իդեալ ներ ու ար ժեք ներ 

ներշն չե լու մի ջո ցով մար դու շա հե րի, հա յացք նե րի, 

գոր ծո ղու թյուն նե րի մա նի պու լա ցիանե րի տես քով:

 Սույն մե նագ րու թյան մեջ հիմ նա կա նում ու շադ-

րու թյուն է դարձ վում ԶԼՄ-նե րի ազ դե ցու թյամբ սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման խնդ րին: 

ԶԼՄ-ներն այ սօր հա սա նե լի են աշ խար հի մի լիոնա-

վոր մարդ կանց, և դրանք ու ղեկ ցում են մեզ ծն ված 

օր վա նից: Ամ բողջ աշ խար հում ԶԼՄ գո վազդ նե րի 

վրա ծախս վող հս կա յա կան գու մար նե րը վկա յում 

են ԶԼՄ-նե րով հա ղորդ վող տե ղե կատ վու թյան ազ-

դե ցու թյան ու ժի մա սին7: Բա ցի այդ, սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման տե սու թյունն ըն կած է քա րոզ չու թյան 

ու սում նա սի րու թյան և իրա կա նաց ման հիմ քում: 

Իսկ Հա յաս տա նում առ կա են բազ մա թիվ ներ քին 

և ար տա քին քա րոզ չա կան խն դիր ներ: Հա յաս տա-

նում սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման 

խն դի րը լրատ վա մի ջոց նե րի տե սան կյու նից չի ու-

սում նա սիր վել: Մե նագ րու թյու նը փորձ է հաս կա նա-

լու ներ կա հայ կա կան հե ռուս տա տե սու թյուն նե րի 

(մաս նա վո րա պես` ամե նա բարձր վար կա նիշ ու-

նե ցող հե ռուս տաար տադ րան քի` հե ռուս տա նո վե-

լի), հա մա ցան ցային մեկ հե ռուս տաըն կե րու թյան 

(« Կյան քի խոսք» կրո նա կան կազ մա կեր պու թյան 

հա մա ցան ցային հե ռուս տաըն կե րու թյան), տպա-

գիր թեր թե րի որոշ օրի նակ նե րի, ռա դիոկա յան նե րի 

քա ղա քա կա նու թյու նը սո ցիալա կան դիր քո րո շում-

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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նե րի ձևա վոր ման հար ցում, ինչն իր հեր թին օգ նում 

է պատ կե րաց նել, թե վար քի ձևա վոր ման ի՞նչ մո-

դել ներ են ստեղ ծում տվյալ լրատ վա մի ջոց նե րը: 

Հա յաս տա նում լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն-

թա ցը դեևս չի դար ձել հա մա լիր հե տա զո տու թյան 

առար կա, մինչ դեռ Հա յաս տա նում գոր ծում են մոտ 

50 տե ղա կան հե ռուս տաըն կե րու թյուն (նե րառ յալ 

նաև մար զային հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը)8, 20 

տե ղա կան ռա դիոկա յան9, 90 տպա գիր թերթ ու ամ-

սա գիր10, և եր կու տաս նյա կից ավել էլեկտ րո նային 

լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն: Հա յաս տա նում 

լրատ վա մի ջոց նե րի ձևա վո րած տե ղե կատ վա կան 

դաշ տի ազ դե ցու թյան ընդ հա նուր պատ կերն ու նե-

նա լու հա մար տե ղա կան լրատ վա մի ջոց նե րի թվին 

պետք է գու մա րել Հա յաս տա նում գոր ծող ար տա-

սահ մա նյան լրատ վա կան ռե սուրս նե րը: Դրանց 

գոր ծու նեու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման և փո խա-

կերպ ման գոր ծըն թաց նե րի վրա:

8 Միրաքյան Վ.,«Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարավո-
րությունները», 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:
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ԳԼՈՒԽ1.
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ.

ՏԵՍԱԿԱՆՀԱՐՑԵՐ

1.1. Սոցիալականդիրքորոշման

ուսումնասիրմանդպրոցները

 Սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը բնո րո շող սահ մա-

նում նե րը բազ մա թիվ են, բայց ընդ հա նուր առ մամբ 

դրանք հաս տա տում են, որ սո ցիալա կան դիր քո րո-

շու մը կապ ված է եր ևույթ հի շեց նող զգաց մունք նե-

րի, մտա հան գում նե րի, վար քի հետ: Վար քի առու-

մով` մաս նա գետ նե րի կար ծիք նե րը բա ժան վում են: 

Նրանց մի մա սի կար ծի քով` սո ցիալա կան դիր քո-

րո շու մը որ ևէ օբյեկ տի նկատ մամբ միայն դրա կան 

կամ բա ցա սա կան զգա ցա կան վե րա բեր մունք է: 

Այս դեպ քում ՍԴ -ի գոր ծա ռույթ նե րը սահ մա նա-

փակ վում են միայն զգա յա կան ազ դե ցու թյամբ: 

Գիտ նա կան նե րի մեկ այլ խմ բի կար ծի քով` ՍԴ-ն 

իմա ցա կան, վար քային գոր ծոն է: Հա մե մա տա բար 

ավե լի ուշ ձևա վոր վել է տե սա կետ, ըստ որի` սո-

ցիալա կան դիր քո րո շու մը բնո րոշ վում է որ պես երեք 

բա ղադ րիչ նե րից կազմ ված եր ևույթ՝ զգա յա կան, 

իմա ցա կան և վար քային: 

Սո ցիալա կան դիր քո րո շում հաս կա ցու թյունն 

առա ջին ան գամ տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ օգ-

տա գոր ծել են սո ցիոլոգ ներ Ու.ԹոմասըևՖ.Զնա

նեցկին 1918 թ.-ին հրա տա րակ ված «Լեհ գյու ղա-

ցին Եվ րո պա յում և Ամե րի կա յում» աշ խա տու թյու-

նում11: «Դիր քո րո շում» եզ րույ թը գոր ծած վել է 19-րդ 

11 Thomas W. Y. and Znaniecki F., The Polish Peasant in Europe 
and America, Vol. 1, Chicago, University of Chicago Press, 1918, 
p. 87.
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դա րի վեր ջին Գեր մա նիայում, փոր ձա րա րա կան 

հո գե բա նու թյան ոլոր տում12: Այն ժա մա նակ դիր քո-

րո շում ասե լով նկա տի են ու նե ցել ան ձնա կան փոր-

ձով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու 

տրա մադր վա ծու թյու նը: Կա նաև տե սա կետ, որ սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում եզ րույթն առա ջին ան գամ 

օգ տա գոր ծել են ոչ թե Թո մասն ու Զնա նեց կին, այլ 

պո զի տի վիզ մի հիմ նա դիր Հ. Սպեն սե րը13:

« Սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը» գի տա կա նո-

րեն ու սում նա սիր վում է ար դեն մոտ մեկ դար, սա-

կայն մինչև այժմ չկա այս ոլորտն ու սում նա սի րող 

գիտ նա կան նե րի մեծ մա սի կող մից ըն դու նե լի մեկ 

ընդ հա նուր սահ մա նում: Դա պայ մա նա վոր ված է 

ինչ պես խնդ րի բար դու թյամբ, այն պես էլ ու սում նա-

սի րու թյուն նե րի, մո տե ցում նե րի տար բե րու թյուննե-

րով: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման տե սու թյու նը սո-

ցիալա կան հո գե բա նու թյան ամե նա շատ ու սում նա-

սիր ված ոլորտ նե րից է: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

ձևա վոր ման մե խա նիզմ նե րի իմա ցու թյու նը կար ևոր 

է կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կոր պո րա ցիանե րի, քա-

ղա քա կան, հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի և պե տու-

թյուն նե րի ար դյու նա վետ գոր ծունեու թյան հա մար: 

Սրա նով է պայ մա նա վոր ված այս ոլոր տի ու սում-

նա սի րու թյուն նե րի բազ մա թի վու թյու նը: 

Ան հատ նե րի կամ զանգ ված նե րի մտա ծե լա-

կերպն ու գոր ծե լա կեր պը հաս կա նա լու հա մար ան-

հրա ժեշտ է վեր լու ծել գոր ծո ղու թյան դրդ ման մե խա-

նիզմ նե րը: Ինչ պե՞ս են առա ջա նում շար ժա ռիթ ներն 

ու դր դա պատ ճառ նե րը: Սո ցիալա կան դիր քո րո շու-

12 Установка (аттитюд) (от фр. attitude), Онлайн Энциклопедия, 
“Кругосвет”, http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/
psihologiya_i_pedagogika/USTANOVKA_ATTITYUD.html. 
13 Девяткин А., “Явление социальной установки в психологии 
ХХ века”,  Калининград, Калинингр. ун-т., 1999 г., с. 15.



13ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ.ՏԵՍԱԿԱՆՀԱՐՑԵՐ

մը գի տա կան այն ոլորտն է, որը մեկ նա բա նում, բա-

ցատ րում է նաև պա հանջ մունք նե րի, շար ժա ռիթ նե-

րի առա ջա ցու մը: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, ՍԴ -ը տե սա կա նո րեն 

իր վերջ նա կան ձևա կեր պումն առայժմ չի ստա-

ցել14: Որոշ տե սա բան ներ կար ծում են, որ սո ցիալա-

կան դիր քո րո շումնե րի ամե նա հար մար սահ մա նու-

մը տվել է հո գե բան ԳորդոնՕլպորտը15: Վեր ջի նիս 

կար ծի քով` «Դիր քո րո շու մը կեն սա փոր ձի հի ման 

վրա ձևա վոր վող հո գե նյար դային պատ րաս տա կա-

նու թյան վի ճակն է, որն ուղ ղոր դող, դի նա միկ ազ-

դե ցու թյուն է ու նե նում այն բո լոր օբյեկտ նե րի կամ 

իրադ րու թյուն նե րի վրա, որոնց հետ կապ ված է»: 

Օլ պոր տը գրում է, որ հա մա պա տաս խան դիր քո րոշ-

ման գո յու թյու նը օգ նում է առա վել հեշտ հաս կա նալ 

իրա կա նու թյու նը16: ԱլբերտՆալչաջյանը սո ցիալա-

կան դիր քո րոշ ման իր սահ մա նու մը ձևա կեր պում 

է այս պես. «Սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը պատ կե-

րա ցում նե րի և զգաց մունք նե րի կազ մա կերպ ված 

և հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն հա մա կարգ է, որն 

ուղղ ված է դե պի որո շա կի սո ցիալա կան օբյեկտ 

կամ իրադ րու թյուն և ան ձին հա ղոր դում է որո շա-

կի ձևով մտա ծե լու, ըն կա լե լու և գոր ծե լու հակ վա-

ծու թյուն»17: Կա րե լի է նկա տել, որ Ա. Նալ չա ջյա նի 

ձևա կեր պումն առա վել ընդ գր կուն է ար տա հայ տում 

սո ցիալա կան դիր քորոշ ման բնույ թը, քա նի որ Օլ-

14 Почебут Л., Мейжис И., “Социальная психология”, Москва, 
“Питер”, 2010 г., с. 237. 
15 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психология 
личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 127.
16 Allport G., Attitudes, Jn C. M. Murchison (Ed) Hand book of 
social psychology. Worcester ceark. Univ., Press, 1935, p. 790. 
17 Նալչաջյան Ա., «Սոցիալական հոգեբանություն», Երևան, 
«Զանգակ», 2004 թ., էջ 242:
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պոր տի մոտ որ պես սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

առա ջաց ման պատ ճառ նշ վում է կեն սա փոր ձը, 

մինչ դեռ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ձևա վոր վում է 

ոչ միայն կեն սա փոր ձի, այլև հա մա պա տաս խան 

հո գե բա նա կան, քա րոզչա կան ազ դե ցու թյուն նե-

րի մի ջո ցով: Սո ցիալա կան դիր քո րո շումն, ի տար-

բե րու թյուն կար ճա ժամ կետ զգա յա կան ազ դե ցու-

թյան, ապա հո վում է եր կա րա ժամ կետ վարք և կա-

յուն զգա յա կան կամ գի տակ ցա կան վե րա բեր մունք 

որևէ երևույ թի կամ ան ձի նկատմամբ:Սա է դիր քո-

րոշ ման (կա յուն) և կար ծի քի (փո փո խա կան) տար-

բե րու թյու նը: Իսկ ար ժեք նե րը սո ցիալա կան դիր քո-

րո շում նե րից տար բեր վում են նրա նով, որ առա վել 

կա յուն են ու ձևա վոր վում են տվյալ սո ցիու մի մշա-

կույ թից: Չնա յած ար ժե քային հա մա կարգն առա-

վել կա յուն է, բայց սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

աս տի ճա նա կան նպա տա կամղ ված փո փո խու թյու-

նը կա րող է բե րել ար ժե քային հա մա կար գի, մշա-

կութային ինք նու թյան փո փո խու թյան: 

Ըստ որոշ ռուս գիտ նա կան նե րի՝ սո ցիալա կան 

դիր քո րո շու մը եր ևույթ նե րի գնահա տո ղա կան վե-

րա բեր մունք է: Այն դրա կան կամ բա ցա սա կան վե-

րա բեր մունք է ինչ -որ եր ևույ թի նկատ մամբ18: Ռուս 

գիտ նա կան Սեմեչկինը շա րու նա կում է միտ քը. 

«Սո ցի ալա կան դիր քո րո շումն ինչ -որ եր ևույ թի կամ 

առար կայի գնա հա տո ղա կան վե րա բերմունքն է, 

որի մա սին ան հատն ու նի որո շա կի գի տե լիք ներ»19:

 Մեկ այլ ռուս տե սա բան սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում է հա մար ում ան հա տի կամ մարդ կանց խմբի 

կող մից ինչ -որ եր ևույ թի նկատ մամբ ին տե լեկ-

18 Почебут Л., Мейжис И., “Социальная психология”, Москва, 
“Питер”, 2010 г., с. 237.
19 Семечкин Н., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2004 г., с. 235.
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տուալ-ճա նա չո ղա կան, զգաց մուն քային, կա մային 

ներ քին պատ րաստ վա ծու թյուն ու վար քային պահ-

ված քը, տրա մադր վա ծու թյու նը20: 

Ա մե րի կա ցի մաս նա գետ Սամուել Բլանքսունն 

էլ սո ցիալա կան դիր քո րո շում է ան վա նում կոնկ րետ 

որ ևէ պահ ված քի վե րա բե րյալ մտա վոր, զգաց մուն-

քային, ար ժեքային տրա մադր վա ծու թյու նը21: Ամե-

րի կա ցի գիտ նա կան նե րի մի խումբ էլ սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում է հա մա րում մարդ կանց, առար կա նե-

րի և գա ղա փար նե րի գնա հա տու մը22: 

« Սո ցիալա կան դիր քո րո շում» և «դիր քո րո շում» 

եզ րույթ նե րի միջև կա որո շա կի տար բե րու թյուն: 

«Դիր քո րո շում» եզ րույթն արևմ տյան սո ցիալա-

կան հո գե բա նու թյան դպ րո ցում ար տա հայտ վում 

է «set» բա ռով, իսկ «սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը»՝ 

«attitude»: Ի տար բե րու թյուն սո ցիալա կան դիր քո-

րոշ ման (attitude)` դի քո րո շու մը (set) չի առնչ վում սո-

ցիալա կան ոլոր տի գոր ծըն թաց նե րի հետ: Դիր քո րո-

շումն ապա հո վում է օր գա նիզ մի գոր ծու նեու թյունն 

ան հա տա կան, իսկ սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը՝ 

սո ցիալա կան ոլոր տում: Բա ցի այդ, դիր քո րո շու մը 

գոր ծում է են թա գի տակ ցա կան մա կար դա կում, իսկ 

սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման գոր ծու նեու թյան դաշ-

տը գի տակ ցու թյունն է: Չնա յած այդ տար բե րու-

թյուն նե րին՝ ռու սա կան սո ցիալա կան հո գե բա նու-

թյան դպ րոց նե րը եր բեմն այդ հաս կա ցու թյուն ներն 

օգ տա գոր ծում են միև նույն իմաս տով:

20 Крысько В., “Социальная психология. Завтра экзамен”, Спб, 
“Питер”, 2005 г., с. 42. 
21 Blankson S., “Attitude”, 2005, p. 3.
22 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., “Большая психологическая 
энциклопедия. Психологические законы человеческого пове-
дения”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2008 г., с. 218.
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Սոցիալական դիրքորոշման ուսումնասիրման

ամերիկյանդպրոցը

Ա մե րի կա ցի գիտ նա կան նե ր Է.Իգլին և Շ.Չեյ

կենը նշում են, որ սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը հո-

գե բա նա կան մի տում է, որն ար տա հայ տում է տվյալ 

օբյեկ տի վե րաբե րյալ որո շա կի աս տի ճա նի հա-

մակ րանք կամ հա կակ րանք: Իսկ ամե րի կա ցի մեկ 

այլ հե ղի նակ Ռ.Ֆացիոն սո ցիալա կան դիր քո րո շու-

մը սահ մա նում է որ պես հի շո ղու թյան ասո ցիացիա 

տվյալ օբյեկ տի և այդ օբյեկ տի վե րա բե րյալ ամ-

փոփ գնա հա տա կա նի միջև: Ըստ գիտ նա կան ներ 

Ռ.ՓեթթիիևՋ.Կաչիոփոյի՝ սո ցիալա կան դիր քո-

րո շումն ընդ հա նուր և տևա կան դրա կան կամ բա-

ցա սա կան զգաց մունք է որ ևէ մար դու, օբյեկ տի կամ 

եր ևույ թի նկատ մամբ23: 

ԱՄՆ -ի սո ցիալա կան հո գե բա նու թյան դպ րո ցի 

ամե նա հայտ նի ներ կա յա ցուցիչ նե րից մե կը՝ Դեյ

վիդՄայերսը, գտ նում է, որ վար քի և սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման կա պը կախ ված է իրադ րու թյու նից. 

դիր քո րո շու մը կա րող է կա՛մ խիստ ազ դե ցու թյուն 

ու նե նալ վար քի վրա, կա՛մ չու նե նալ24: Ըստ նրա` 

դիր քո րո շում նե րը կան խո րո շում են մեր վար քը, եթե 

•	 այլ ազ դե ցու թյուն նե րը մի նի մալ են,

•	  սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը հս տակ հա մընկ-

նում է տվյալ գոր ծո ղու թյան նպա տակ նե րի 

հետ,

•	  դիր քո րո շումն ամ րապնդ ված է, այ սինքն՝ դիր-

քո րո շումն ու նի հա մա պա տաս խան կա յու նու-

23 “Doing Social Psychology Research”, Edited by GLYNIS M. 
BREAKWELL, Haddock G., “On Using Questionnaires to Measure 
Attitudes”. First published 2004 by The British Psychological 
Society and Blackwell Publishing Ltd, p. 154.
24 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 168.
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թյուն, որը երաշ խա վո րում է հա մա պա տաս-

խան վարք:

Դ. Մայեր սը, հիմք ընդունելով իրե նից առաջ ար-

ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը, նշում է, որ սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում հնա րա վոր է ձևա վո րել նաև վար-

քի մի ջո ցով: Դա վե րա բե րում է նաև վար քի այն պի-

սի դրս ևոր մա նը, ինչ պի սին է հա կա սո ցիալա կան, 

ան բա րո յա կան վար քը: Ըստ նրա` նույ նիսկ չն չին 

«վատ» արար քը նա խա պատ րաս տում է ավե լի 

ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ներ և ան ձի կամ խմ բի 

մոտ ձևա վո րում այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի իրա-

կա նաց մա նը հո գե բա նո րեն պատ րաստ սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում: «Դա ժա նու թյու նը քայ քա յում է 

այն դրս ևո րած մար դու խիղ ճը: Ան մեղ մար դուն վի-

րա վո րե լը կամ հար ված ներ հասց նե լը հան գեց նում 

է նրան, որ ագ րե սո րը սկ սում է ավե լի ու ավե լի հա-

ճախ նվաս տաց նել իր զո հին, նրան դի տել ավե լի 

բարձ րից: Նման վարքն ագ րե սո րին օգ նում է ար-

դա րաց նել սե փա կան արարք նե րը»25: 

Ա մե րի կյան սո ցիալա կան հո գե բա նու թյան դա-

25 Там же, с. 176. Այստեղ հարկ է նշել, որ նմանատիպ վերա-
բերմունք մենք տեսնում ենք թուրքերի վարքում, որոնք ոչ մի 
կերպ չեն ուզում ընդունել Հայոց ցեղասպանությունը և միևնույն 
ժամանակ ունեն հստակ արտահայտված հակահայկական 
տրամադրվածություն (խոսքը չի վերաբերում նման վարք 
չդրսևորած թուրքական փոքր խմբերին): 2010 թվականի 
տվյալներով` թուրքերի առաջին թշնամին Միացյալ Նահանգ-
ներն են, իսկ երկրորդը` Հայաստանը։ Այս մասին են վկայում 
Անկարայի համալսարանի Եվրոպական համայնքների հետա-
զոտման կենտրոնի իրականացրած հասարակական կարծիքի 
հարցման արդյունքները («Թուրքերի համար ԱՄՆ-ից հետո 
Հայաստանը երկրորդ թշնամին է», Tert.am լրատվական 
գործակալություն՝ http://www.tert.am/am/news/2010/01/19/
turkeystreet/ ): Արարքներն ու դիրքորոշումները սնուցում են 
մեկը մյուսին, և երբեմն դա բերում է ամբողջական բարոյական 
քայքայման կամ հակառակը (կախված արարքներից):
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սագր քե րից մե կում նշ վում է, որ ՍԴ-նե րը կա րող 

են առա ջա նալ կա՛մ ան ցյա լի փոր ձից, կա՛մ էլ փո-

խանց վել գե նե տի կո րեն26: Մեկ այլ ամե րի կա ցի 

սո ցիալա կան հո գե բան՝ Ֆիլիպ Զիմբարդոն, կար-

ծում է, որ սո ցի ալա կան դիր քո րո շումն այս կամ 

այն օբյեկ տի նկատ մամբ ար ժե քային կողմ նո րո-

շումն է, կա յուն նա խատ րա մադր վա ծու թյու նը, որը 

հիմնված է իմա ցա կան, զգա յա կան ռեակ ցի անե րի, 

վար քային տրա մադր վա ծու թյան և դրան հա ջոր-

դող վար քային պահ ված քի վրա, որն էլ իր հեր թին 

ազ դում է ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թա ցի, զգա յա կան 

ռեակ ցիայի վրա27: Զիմ բար դոն նաև նշում է, որ 

«Դիր քո րոշ ման փո փո խու մը վար քի փո փո խու թյան 

առա ջին նա խա պայ մանն է»28: Սո ցիալա կան դիր-

քո րոշ ման վե րա բե րյալ Զիմ բար դոյի ձևա կերպում-

ներն ար տա հայ տում են 1980 -ա կան նե րից տա րած-

ված տե սու թյու նը, ըստ որի՝ եթե ՍԴ -ը բաղ կա ցած 

է մի մյանց հետ հա մա գոր ծակ ցող առան ձին տար-

րե րից (ի մա ցա կան, զգա յա կան, վար քային), ապա 

ավե լի հար մար է սո ցիալա կան դիր քո րո շումն ան-

վա նել դիրքորոշումայինհամակարգ: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման հե տա զոտ ման 

ԱՄՆ -ի դպ րո ցը եր կար ժա մա նակ եղել է առա ջա-

տար և շատ դեպ քե րում թե լադ րել է սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման տե սության ու սում նա սիր ման հա մա պա-

տաս խան ուղ ղու թյու նը: Այս պատ ճա ռով ԱՄՆ -ո ւմ սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ ման տե սու թյան զար գաց ման 

հիմ նա կան փու լե րը ներ կա յաց նում ենք առա վել 

ման րա մասն:

26 Aronson E., Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. “Social 
Psychology”. New Jersy, 2005, p. 201. 
27 Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, Москва, 
“Питер”, 2000 г., с. 46. 
28 Там же.
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 Հիմն վե լով տար բեր տե սա բան նե րի տե սա կետ-

նե րի վրա` առանձ նաց նենք ԱՄՆ -ո ւմ սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման ու սում նա սիր ման ժա մա նա կային 

հետ ևյալ փուլե րը, որոնք ընդ հա նուր առ մամբ ար-

տա հայ տում են նաև սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

տե սու թյան ընդ հա նուր զար գա ցում նե րը29.

•	 1918թ.-ից(երբշրջանառությանմեջէդրվել
«սոցիալականդիրքորոշում»եզրույթը)մինչև

1940-ականներ՝ Երկրորդ համաշխարհային

պատերազմ:Այս շր ջա նում ստեղծ վե ցին սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ ման ու սում նա սիր ման 

մի շարք դպ րոց ներ, և ՍԴ -ը դար ձավ հաս-

տա տուն գի տա կան ուղ ղու թյուն: Սո ցիալա-

կան դիր քո րոշ ման ու սում նա սիր ման առա ջին 

փուլն առանձ նա նում էր հաս կա ցու թյան բո-

վան դա կու թյան վե րա բե րյալ բա նա վե ճե րով և 

գի տա փոր ձե րի մե թո դի կայի ճշգրտ ման փոր-

ձե րով: Այս փու լում սո ցիալա կան դր քո րոշ-

ման ամե նա տա րած ված մեկ նա բա նու թյու նը 

Գոր դոն Օլ պոր տինն էր: 1930-1940 -ա կան 

թվա կան նե րին սկ սեց զար գա նալ սո ցիալա-

կան դիր քո րոշ ման ու սում նա սիր ման «Չի կա-

գոյի դպ րո ցի» ներ կա յա ցու ցիչ Ջ.Միդի թե զը, 

ըստ որի` յու րա քան չյուր ոք ձևա վո րում է սե-

փա կան դիր քո րո շում նե րը՝ այլ մարդ կան ցից 

դիր քո րո շում ներ «վերց նե լու» մի ջո ցով: Իսկ 

մար դիկ «վերց նում» են այն դիր քո րո շում-

նե րը, որոնք գա լիս են «հա ճե լի» աղ բյու րից: 

Հետևա բար` տե ղե կատ վու թյան տհաճ աղ-

բյուր նե րը սո ցի ալա կան դիր քո րո շում չեն 

ձևա վո րում:

29 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психо-
логия личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 111.
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•	 1940-1950-ական թվականներ: Այս տարի-
ներին սոցիալական դիրքորոշման ուսում-

նասիրման նկատմամբ հետաքրքրության

պակաս նկատվեց` պայ մանա վոր ված որոշ 

չմեկ նա բան վող եր ևույթ նե րի ի հայտ գա լու 

հետ: Հիմ նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը 

կա տար վում էին դիր քո րոշ ման կա ռուց ված քի 

ոլորտում: Սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը կա-

ռուց ված քային առու մով բա ժան վեց երեք բա-

ղադ րի չի՝ կոգ նի տիվ ((congnitive) դիր քո րոշ-

ման օբյեկ տի մա սին գի տե լի քը), աֆեկ տիվ 

((affective) զգա յա կան բա ղադ րիչ), վար քային 

((behavioral) վարք առա ջաց նող բա ղադ րիչ):

•	 1950-1960-ականթվականներ:Խնդրինկատ-

մամբ հետաքրքրությունը վերականգնվեց, և

նոր գաղափարներ առաջացան: Բուռն կեր-

պով սկ սե ցին ու սումնա սիր վել սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման փո փոխ ման ճա նա պարհ նե րը: 

Այս շր ջանում իրա կա նաց վե ցին դիր քո րոշ-

ման ստուգ ման նոր գի տա փոր ձեր:

•	 1970-1980-ական թվականներ: Ուսումնասի-
րությունների, գիտափորձերի ընթացքում մի

շարք հակասական փաստերի ի հայտ գալն

առաջացրեցգիտական«լճացում»: 1969 թվա-

կա նին ամե րի կա ցի գիտ նա կան Ա. Ոիքերը 

հրա տա րա կեց իր գի տա փոր ձե րի ար դյունք-

նե րը, որոնք ապա ցու ցում էին, որ սո ցիալա-

կան դիրքո րո շում նե րը մե ծա մա սամբ վարք 

չթե լադ րող գոր ծոն ներ են30: Այս փու լում նոր 

հայտ նա գոր ծու թյուն ներ չար ձա նագր վե ցին, 

և միայն ձևա կերպ վե ցին դիրքո րոշ ման, այս-

30 “Социальная психология”, под ред. С. Московичи, Спб., 
“Питер”, 2007 г., с. 142.



21ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ.ՏԵՍԱԿԱՆՀԱՐՑԵՐ

պես կոչ ված, «մի նի թե զեր», և նո րո վի սկսե-

ցին վե րաի մաս տա վոր վել նախ կին ու սում նա-

սի րու թյուն նե րը: 

•	 1980-1990-ականթվականներինհետաքրքրու-
թյունը խնդրի նկատմամբ վերականգնվեց:

Դապայմանավորվածէրգործնականումսո-

ցիալականդիրքորոշմանկիրառմանարդյու-

նավետությամբ: Այս շր ջա նում ձևա վոր վեց 

«դիր քո րոշ ման հա մա կարգ» հաս կա ցու թյու-

նը, որը հա վա քա կան միավոր է և նե րա ռում է 

մար դու հիմ նա կան զգա յա կան ռեակ ցիան սո-

ցիալա կան օբյեկ տի նկատ մամբ: 1980 -ա կան 

թվա կան ներն առանձ նա ցան դիր քո րոշ ման 

ձևա վոր ման կոգ նի տիվ (ի մա ցա կան) մո դել-

նե րի ստեղծ մամբ և զար գաց մամբ: 

•	 1990-ա կան նե րից հե տո ՍԴ -ը մե ծա մա սամբ 

դի տարկ վում է իմա ցա կան, նպատա կային, 

վար քային, զգա յա կան և այլ ներ քին գոր ծըն-

թաց նե րի զու գադ րու թյամբ, որոնք դի տարկ-

վում են որ պես մե կը մյու սի վրա ազ դող գոր-

ծոն ներ: Այս պատճա ռով ՍԴ-ն ըն կալ վում 

է որ պես դիրքորոշումային համակարգի մի 

մաս31: 

Սոցիալական դիրքորոշման ուսումնասիրման

ռուսական/խորհրդայինդպրոցը
 Հո գե բա նու թյան ռու սա կան/ խորհր դային դպ րո-

ցում ավե լի զար գա ցած էր ընդ հա նուր դիր քո րոշ-
ման և ոչ թե սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման դպ րո ցը: 
Պա րա դոք սալ է, բայց Խորհր դային Միու թյու նը, 
հիմն ված լի նե լով քա րոզ չու թյան վրա, քա րոզ չու-

թյան ոլոր տի ու սում նա սի րու թյուն նե րով իր մր ցա-

31 Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, Москва, 
“Питер”, 2000 г., с. 12. 
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կից նե րից շատ հետ էր մնում, ինչն էլ, կար ծում ենք, 

նրա փլուզ ման և մաս նատ ման պատ ճառ նե րից մե-

կը դար ձավ: Հա յաստա նում խորհր դային տա րի նե-

րից սկ սած մինչև հի մա սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

հար ցերն առան ձին հե տա զոտ ման և ան դրա դար ձի 
չեն ար ժա նա ցել: ԽՍՀՄ -ո ւմ դիրք ո րոշ ման տե սու-
թյան հիմ նա կան ձևա վո րո ղը Դ. Ն. Ուզնաձեն էր 
(20-րդ դա րի առա ջին կես): ԽՍՀՄ -ո ւմ Ուզ նա ձեի 
հիմ նադ րած դպ րո ցից բա ցի դիր քո րոշ ման ու սում-
նա սիր ման ոլոր տում նոր խոսք ասող ներ, տե սա-
նե լի հա ջո ղու թյան հաս նող ներ չե ղան: Պատ ճա ռը 
սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ոլոր տի ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի նկատ մամբ ԽՍՀՄ գիտ նա կան նե րի 
շր ջա նում առ կա կան խա կալ վե րա բեր մունքն էր: 

Ի տար բե րու թյուն ԱՄՆ -ի, որ տեղ սո ցիալա կան 
դիր քո րոշ ման ոլոր տի ու սում նասի րու թյուն ներն 
ան մի ջա պես իրենց կի րա ռու թյունն էին գտ նում 
պե տա կան քա րոզչու թյան մեջ և կո մեր ցիայում, 
հատ կա պես` գո վազ դային ոլոր տում, ԽՍՀՄ -ո ւմ 
սո ցիալա կան հո գե բա նու թյան այս ոլոր տի նկատ-
մամբ վե րա բեր մունքն այլ էր: Խորհր դային Միու-
թյու նում սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման տե սու թյու նը 
(ո րոշ շրջան նաև ընդ հանրա պես սո ցիալա կան հո-
գե բա նու թյու նը) հա մար վում էր «կեղծ գի տու թյուն» 
և գործնա կա նում գրե թե չէր կի րառ վում, ին չի պատ-
ճա ռով էլ սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ու սում նա սի-
րու թյուն նե րին քիչ ու շադ րու թյուն էր դարձ վում: 

Ըստ Դ. Ու զ նա ձեի` «Մեր գի տակ ցու թյու նը կա-
րող է որո շա կիորեն լի նել մեր դիր քո րո շում նե րի 
ազ դե ցու թյան տակ, որոնք իրենց հեր թին մեր գի-
տակ ցու թյան մաս չեն կազ մում»32: Ուզ նա ձեն նաև 

նշում է, որ դիր քո րո շումն օբյեկ տի վի ճակն է, որը 

32 Узнадзе Д., “Экспериментальные основы психологии уста-
новки”, Тбилиси,  изд. АН Грузии, 1961 г., с. 40.
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փոխ վում է կախ ված նպա տակ նե րից ու իրա վի-

ճակ նե րից33: Ուզ նա ձեն դիր քո րո շու մը դի տար կում 

է ան գի տակ ցա կան ֆի զի կա կան պա հանջ մունք-

նե րի հա մա տեքս տում: Ուզ նա ձեի դիրքո րոշ ման 

տե սու թյունն ավե լի շատ ան գլե րեն «set» բա ռով է 

ար տա հայտ վում, քան «attitude» բա ռով, քա նի որ 

Ուզ նա ձեի տե սու թյունն ավե լի շատ վե րա բե րում է 

օր գա նիզ մի գոր ծառ նա կա նու թյանն ան հա տա կան 

և ոչ թե սո ցիալա կան ոլոր տում:

 Հո գե բա նու թյան խորհր դային դպ րո ցի մեկ այլ 

ներ կա յա ցու ցի չը՝ Շ.Ա.Նադիրաշվիլին,գրում է, որ 

դիր քո րո շումն այն է, երբ մար դը ներ քին և ար տա քին 

գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ պատ րաստ վում, տրա-

մադր վում է որո շա կի վար քի, նրա հո գե բա նա կան 

ակ տի վու թյու նը ձեռք է բե րում որո շա կի ուղղ վա ծու-

թյուն34: Նա դի րաշ վի լին պն դում է նաև, որ ան հա տը 

դիր քո րոշ ման ազ դե ցու թյամբ նկա տում և հաշ վի 

է առ նում այն պի սի փաս տեր և եր ևույթ ներ, որոնք 

ինչ -որ կերպ կապ ված են տվյալ դիր քո րոշ ման հետ: 

Իսկ այն եր ևույթ նե րը, որոնք կապ չու նեն դիր քո-

րոշ ման հետ, ան հա տի կող մից մնում են ան նկատ: 

Ըստ էու թյան` Նա դի րաշ վի լիի տե սու թյու նը մոտ է 

սո ցիալա կան դիր քո րոշման վե րա բե րյալ Ուզ նա-

ձեի տե սու թյա նը, պար զա պես Նա դի րաշ վի լիի մոտ 

խոսքն ավե լի շատ ան ձի վար քի վրա են թա գի տակ-

ցա կան և գի տակ ցա կան ազ դե ցու թյուն նե րի մա սին 

է, իսկ Ուզ նա ձեի մոտ դիր քո րո շու մը դի տարկ վում է 

ան գի տակ ցա կան, ֆի զիկա կան պա հանջ մունք նե-

րի, գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում: 

Ըստ Նա դի րաշ վի լու՝ երբ մար դու մոտ քա ղա-

33 Там же, с. 186.
34 Надирашвили Ш., “Психология пропаганды”, Тбилиси, 
“Мецнисреба”, 1978 г., с. 12.
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քա կան և սո ցիալա կան հա կա սա կան հար ցե րի 

շուրջ որո շա կի «անհ րա ժեշտ» դիր քո րո շում է ձևա-

վոր վում, նա բարդ, շր ջադար ձային իրա վի ճակ նե-

րում ան մի ջա պես ըն դու նում է «անհ րա ժեշտ» գա-

ղա փա րա կան կողմ նո րո շում35: Այս պի սով` ինչ -որ 

հար ցի նկատ մամբ դիր քո րոշ ման ձևա վո րու մը հնա-

րա վո րու թյուն է տա լիս տար բեր իրա վի ճակ նե րում 

կան խո րո շել ան ձի գա ղա փա րա կան, վար քային 

ուղղ վա ծու թյու նը: Նա դի րաշ վի լու տե սու թյան հա-

մա ձայն՝ այդ ճա նա պար հով է ձևա վոր վում ան ձի 

ինք նու թյու նը: Իսկ եթե ինչ -որ հար ցի վե րա բե րյալ 

փաս տե րը հա կա սա կան են, ապա դիր քո րո շում և 

կա յուն վե րա բեր մունք չի ձևա վոր վում: 

Իր մեկ այլ աշ խա տու թյու նում Նա դի րաշ վի-

լին գրում է, որ դիր քո րո շումն ան հատին օբյեկ տիվ 

իրա կա նու թյան հետ կա պող օղակն է36: «Դիր քո րո-

շումն ինք նին իրա կանու թյան նկատ մամբ միայն 

ճա նա չո ղա կան չէ, այն նաև իրա կա նու թյան հայե-

լային ար տա ցո լումն է, ինչն իր հեր թին ակ տիվ ազ-

դե ցու թյուն է գոր ծում իրա կա նու թյան վրա»37:

 Ռու սա կան բու հա կան դա սագր քե րից մե կում 

սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման մեկ նաբա նու թյունն 

իմաս տային առու մով կրկ նում է ինչ պես վրա ցի 

մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ Օլ պոր տի տե սա կե-

տը և ձևա կերպ վում է որ պես հո գե բա նա կան վի-

ճակ, որն ար տահայտ վում է սուբյեկ տի կող մից 

որո շա կի վար քի, մտա հանգ ման նկատ մամբ նա-

խատրամադր վա ծու թյամբ և պայ մա նա վոր ված է 

տվյալ սուբյեկ տի նախ կին փոր ձով38: 

35 Там же, с. 15.
36 Надирашвили Ш., “Понятие установки в общей и социальной 
психологии”, Тбилиси, “Мецнисреба”, 1974 г., с. 12.
37 Там же, с. 35.
38 Радугин А.,  Радугина О., “Социальная психология”, Мос-
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Սոցիալական դիրքորոշման ուսումնասիրման

եվրոպականդպրոցը

 Սո ցիալա կան դիր քո րո շումն ու սում նա սի րող եվ-

րո պա կան դպ րո ցը մինչև 1940 -ա կան թվա կան նե րը 

պահ պա նում էր ոլոր տի տե սու թյուն նե րի ձևա վոր-

ման առաջա տար նե րից մե կը լի նե լու կար գա վի-

ճա կը, որը հե տա գա յում աս տի ճա նա բար զի ջեց 

ԱՄՆ -ի ն: Եվ րո պա կան դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ 

ԺերմենադեՄոնմոլենը նշում է, որ ՍԴ-ներն առա-

ջա նում, ան հայ տա նում, փո փոխ վում են բազ մա թիվ 

գոր ծոն նե րի ազ դե ցությամբ, ինչն էլ բար դաց նում 

է այս ոլոր տի ու սում նա սի րու թյուն նե րը39: Գիտ նա-

կա նը գրում է, որ հա վա նա բար չկա սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման նման գի տա կան այլ ուղ ղու թյուն, որ-

տեղ այդ քան շատ հար ցում ներ, գի տա փոր ձեր, ու-

սում նա սիր ման մե թոդներ իրա կա նաց ված լի նեն, և, 

չնա յած դրան, ստաց վի գի տա կան ձևա կեր պում նե-

րի այդ քան բազ մա զա նու թյուն: 

Ինչ պես տես նում ենք, սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման ձևա կեր պում նե րը շատ են և տար բեր վում են 

մի մյան ցից, սա կայն, այ դու հան դերձ, տար բեր ձևա-

կեր պում նե րում մի կետ հա մընկ նում է. դա այն է, որ 

սո ցիալա կան դիր քո րո շումն օբյեկ տի նկատ մամբ 

ներ քին տրա մադր վա ծու թյուն է առա ջաց նում:

Չ նա յած մոտ մեկ դար տևած հե տա զո տու թյուն-

նե րին` վեր ջին տա րի նե րին սո ցի ալա կան դիր-

քո րոշ ման վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյուն նե րը 

լճաց ման փու լում են գտն վում, որով հետև բա ցա-

կա յում են նոր կա ռու ցո ղա կան գա ղա փար ներն ու 

առաջարկ նե րը, որոնք կօգ նեն վերջ նա կա նա պես 

ква, “Библионика”, 2006 г., с. 432.
39 “Социальная психология”, под ред. С. Московичи , Спб., 
“Питер”, 2007 г., с. 101.
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հաս կա նալ խնդ րի էու թյու նը40: 

Ի մի բե րե լով սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման վե-

րա բե րյալ հին և նոր տե սու թյուննե րը` սո ցիալա-

կան դիր քո րո շու մը կա րե լի է ձևա կեր պել որ պես 

օբյեկ տի նկատ մամբ զգա յա կան, գի տակ ցա կան և 

վար քային նա խատ րա մադր վա ծու թյուն, որը ձևա-

վոր վել է սո ցիալա կան ոլոր տի որո շա կի ծրագ րա-

վոր ված կամ պա տա հա կան գոր ծոն նե րի (օ րինակ` 

կեն սա փորձ, հո գե բա նա կան, իմա ցա կան ազ դե ցու-

թյուն և այլն) ազ դե ցու թյամբ:

1.2.Սոցիալականդիրքորոշմանկառուցվածքն

ուտեսակները

 

Անհատական և հանրայինսոցիալականդիրքո-

րոշման վրա լրատվամիջոցների կողմից առավել 

նպատակային ազդեցություն իրականացնելու հա-

մար կարևոր է հասկանալ,թե ինչ կառույց ունիսո-

ցիալականդիրքորոշումը: 

1940 -ա կան նե րին գե րա կա տե սա կետ դար ձավ 

այն, որ սո ցիալա կան դիր քո րոշման կա ռուց ված քը 

բաղ կա ցած է երեք բա ղադ րի չից՝ կոգ նի տիվ, աֆեկ-

տիվ և վար քային (տե՛ս նկար 1): Ժա մա նա կի ըն-

թաց քում, հիմն վե լով այդ պատ կե րաց ման վրա, 

տր վեց սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման կա ռուց ված քի 

առա վել ման րա մասն պատ կե րը: Ըստ այդմ` 

•	 սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման կոգ նի տիվ բա-

ղադ րի չը նե րա ռում է տվյալ օբյեկ տի վե րա բե-

րյալ ձևա վոր ված հա մոզ մունք նե րը, պատ կե-

րա ցում ներն ու գի տե լիք նե րը, 

•	 սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման աֆեկ տիվ բա-

40 Девяткин А., “Явление социальной установки в психологии 
ХХ века”,  Калининград, Калинингр. ун-т., 1999 г., с. 12. 
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ղադ րի չը բաղ կա ցած է զգաց մունք նե րից և 

հույ զե րից, 

•	 կո նա տիվ, վար քայի նը նե րա ռում է վար քի 

շար ժա ռիթ ներն ու նպա տակ նե րը41: 

Կան նաև գիտ նա կան ներ, ով քեր սո ցիալա-

կան դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նում են որ պես քա-

ռա բա ղադ րիչ՝ կազմ ված զգաց մունք նե րից, հա վա-

տամ քից, ար ժեք նե րից և գործե լու տրա մադր վա-

ծու թյու նից42: Որոշ գիտ նա կան նե րի կար ծի քով էլ 

այն միաբա ղադ րիչ կա ռուց վածք ու նի և կազմ ված 

է միայն դիր քո րոշ ման օբյեկ տի նկատ մամբ ան ձի 

ու նե ցած զգա յա կան գնա հա տա կա նից43: Ըստ այդ 

տե սու թյան` սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը զգաց մուն-

քային գոր ծոն է, վար քային և իմա ցա կան ոլորտ նե-

րի վրա ազ դում է միայն զգաց մուն քային գոր ծո նի 

մի ջո ցով: Չնա յած այս տե սու թյուն նե րի կող մից 

տրվող բա վա կա նին ծան րակ շիռ հիմ նա վո րում-

ներին` սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման եռաստի ճան 

կա ռուց ված քի տե սու թյա նը հակ ված գիտ նա կան-

նե րի թիվն ավե լի մեծ է: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման եռաս տի ճան հա մա կար գի առա վե լու թյու նը 

մնա ցա ծի նկատ մամբ ապա ցուց վել է Կ.Հովլանդի 

սո ցիալա կան հո գե բա նու թյան դպ րո ցի բազմա թիվ 

փոր ձե րով44:

 

41 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психоло-
гия личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 117.
42 Blankson S., “Attitude”, 2005, p. 3.
43 Радугин А., Радугина О., “Социальная психология”, Мос-
ква, “Библионика”, 2006 г., с. 446.
44 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
234. 
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Ել նե լով սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման եռաս տի-

ճան մո դե լից՝ կա րե լի է առա վել նպա տա կային 

դարձ նել ԶԼՄ-նե րի ազ դե ցու թյու նը դրա ձևա վոր-

ման վրա, ընտ րել հա մա պա տաս խան լրատ վա մի-

ջոց կամ լրագ րային ժանր, որը, նպա տակ նե րից 

կախ ված, առա վել ար դյու նա վետ կազ դի թի րա-

խային խմ բի սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի վրա: 

Օրի նակ՝ լսա րա նի սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

կոգ նե տիվ գոր ծըն թաց նե րի վրա ազ դե լու հա մար 

առա վել նա խընտ րե լի են մա մու լի օր գան նե րը և 

հատ կա պես վեր լու ծա կան ժան րե րը45: Սո ցիալա-

կան դիր քո րոշ ման աֆեկ տիվ գոր ծո նի վրա ազ դե-

լու հա մար առա վել ար դյու նա վետ է հե ռուս տա տե-

սու թյու նը, որով հետև վի զու ալ տե ղեկատ վու թյու նը 

զգաց մուն քային լար վա ծու թյուն առա ջաց նե լու լա-

վա գույն տար բե րակն է: Իսկ վար քային գոր ծըն-

թա ցի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը կմե ծա-

45 Տպագիր մամուլի լսարանը կազմված է հիմնականում իրա-
դարձությունների մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվության 
ձգտում ունեցող մարդկանցից: Նրանք հնարավորություն ունեն 
վերանայելու, բազմաթիվ անգամ վերընթերցելու գրվածը, ին-
չի արդյունքում առավել հավանական է տեղեկատվության 
փոխակերպումը համոզմունքների, պատկերացումների և 
գիտելիքների:

Նկար1.Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման եռաս տի ճան մո դե լի օրի նակ

Կոգ նի տիվ գոր ծըն թաց
Սոցիալական
դիրքորոշում

Կոգ նի տիվ ար տա հայ տում

Ա ֆեկ տիվ գոր ծըն թաց Ա ֆեկ տիվ ար տա հայ տում

Վար քային գոր ծըն թաց Վար քային ար տա հայ տում

Սոցիալական դիրքորոշման եռաստիճան մոդել: Սոցիալական դիրքորո-
շումըկոգնիտիվ,աֆեկտիվ,վարքայինգործընթացներիարդյունքէևու-
նենումէկոգնիտիվ,աֆեկտիվուվարքայինդրսևորումներ:
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նա, եթե տե ղե կատ վու թյու նը ազ դե ցու թյուն գոր ծի 

և՛ իմա ցա կան, և՛ զգաց մուն քային բաղադ րիչ նե րի 

վրա:

 Բա ցի սոցիալականդիրքորոշմանկառուցված

քից՝ տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ օգ տա գործ վում 

է նաև սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ներքինկառուց

վածք հաս կացու թյու նը: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման ներ քին կա ռուց ված քը դիր քո րոշ ման ար տա-

ցո լումն է հի շո ղու թյան մեջ՝ բևե ռաց վա ծու թյու նը, 

հա մա ձայն վա ծու թյու նը հի շո ղու թյան առան ձին 

բա ղադ րիչ նե րի հետ46: Հա մա ձայ նեց վա ծու թյու նը 

կա րե լի է ձևա կեր պել որ պես ամ բող ջա կան դիր-

քո րոշ ման վե րա բեր մունք դիր քո րոշ ման առան ձին 

բա ղադ րիչ նե րի նկատ մամբ: Սո ցիալա կան դիր-

քո րոշ ման հա մա ձայ նեց վա ծու թյու նը սե փա կան 

բաղադ րիչ նե րի հետ հիմ նա կա նում դրա կան է, բայց 

կա րող է և այդ պես չլի նել: Ընդ հա նուր դիր քո րո շ ման 

նկատ մամբ ՍԴ -ի ներ քին՝ իմա ցա կան, աֆեկ տիվ 

կամ վար քային բա ղադ րիչ նե րը կա րող են տար բեր 

վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել47: Օրի նակ` մար դը կա-

րող է կա յուն դիր քո րո շում ու նե նալ այն հար ցում, 

որ հայ րե նի քը պետք է պաշտ պա նել, բայց պա տե-

րազ մի դեպ քում այն պաշտ պա նե լու հա մար եր բեք 

զենք չվերց նի և մար տա դաշտ չգ նա: Այս տեղ առ կա 

է սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման վար քային բա ղադ-

րի չի թու լու թյու նը, ին չը ներ քին հա մա ձայ նեց վա-

ծու թյան թու լու թյան հետ ևանք է: Հա մա ձայ նեց ված 

դիրքո րոշ ման ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն-

քում ի հայտ է եկել ինտենսիվսոցիալականդիրքո

րոշում հաս կա ցու թյու նը: Ին տեն սիվ սո ցիալա կան 

46 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
236.
47 Там же, с. 238.
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դիր քո րո շումն ավե լի լավ է կա տա րում իր «պար-

տա կա նու թյուն նե րը», այ սինքն` ավե լի ճիշտ է ուղ-

ղոր դում դիր քո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան տե ղե-

կատ վու թյան հա վաք ման, վար քի կար գավոր ման 

գործըն թա ցը: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ին տեն-

սի վու թյու նը գնա հա տե լիս հաշ վի է առն վում նրա 

դի մադ րո ղա կա նու թյու նը գրո հող ազ դե ցու թյուն նե-

րին` ժա մանա կին, հա կա փաս տարկ նե րին, դիր-

քո րո շու մը վար քի վե րա ծե լու հնա րա վոր ան ներ-

դաշնա կու թյուն նե րին և այլն: ՍԴ -ի կա յու նու թյան 

ոլոր տի ու սում նա սի րու թյուն ներն ապացու ցել են, որ 

շատ դիր քո րո շում ներ, որոնք առա ջին հա յաց քից 

կա յուն են թվում, սա կայն ան մի ջա պես փոխ վում 

են, նույ նիսկ երբ ռե ցի պիեն տին խնդ րում են մտա-

ծել հա մապա տաս խան դիր քո րոշ ման առա ջաց ման 

պատ ճառ նե րի ու հետ ևանք նե րի մա սին48:

 Սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը դա սա կարգ վում 

է տար բեր չա փա նիշ նե րով: Օբյեկ տի նկատ մամբ 

մար դու սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման տե սակ նե րը լի-

նում են ճշ մա րիտ կամ կեղծ (ի րա կա նու թյա նը հա-

մա պա տաս խան, ճշ մա րիտ կամ խե ղա թյուր ված, 

իրա կանու թյան աղ ճատ ված ար տա ցո լան քով), 

օբյեկ տի նկատ մամբ հույ զե րը կա րող են լի նել դրա-

կան կամ բա ցա սա կան, վե րա բեր մուն քը՝ ակ տիվ, 

գործ նա կան կամ պա սիվ49: Դրական կամ բա ցա-

սա կան դա սա կարգ ման դեպ քում հաշ վի է առն վում 

ՍԴ -ի մեջ դր ված զգաց մուն քը: Դրա կան դիր քո րոշ-

ման դեպ քում ան ձի կամ եր ևույ թի նկատ մամբ գե-

րա կա են դրա կան, հաս տա տող զգաց մունք նե րը, 

48 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
239.
49 Նալչաջյան Ա., «Սոցիալական հոգեբանություն», Երևան, 
«Զանգակ», 2004  թ., էջ 245:
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իսկ բա ցա սա կա նի դեպ քում՝ հա կա ռա կը: 

Մար դը սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ (եր-

բեմն՝ կար ծիք) ու նի կյան քի բո լոր այն եր ևույթ նե-

րի նկատ մամբ, որոնց հետ առնչ վել է: Սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում ներն ըստ դիր քո րո շում նե րը կրող 

օբյեկտ նե րի դա սա կար գե լու դեպ քում կա րե լի է 

առանձ նաց նել դիր քո րո շում նե րի բազ մա թիվ են թա-

տե սակ ներ` կախ ված ան հա տի կար գա վի ճա կից` 

տա րի քից, սե ռից, զբաղ մուն քից, սո ցիալ-տն տե սա-

կան կար գա վի ճա կից և այլն: 

1.3.Սոցիալականդիրքորոշման

գործառույթները

 Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման գոր ծա ռույթ նե րը 

սկ սած ան ցյալ դա րի 50 -ա կաննե րից դար ձան շատ 

գիտ նա կան նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի առար-

կան (Մ. Ս միթ, Ջ. Բ րու ներ, Ռ. Ո այթ, Ֆ. Կաց, Ս. 

Շա վիթ): Ըստ տե սա բան նե րի` սո ցիալա կան դիրքո-

րո շու մը կա րող է միաժա մա նակ իրա կա նաց նել մի 

քա նի գոր ծա ռույթ50:

Սկզ բում սո ցիալա կան դիր քո րոշ մա նը վե րա-

գրվել է երեք գոր ծա ռույթ, որոնց հի ման վրա էլ կա-

տար վել է սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի հե տա գա 

բա ժա նու մը51.

•	 Օբյեկտիգնահատում: Ար տա քին աշ խար հից 

ստաց վող տե ղե կատ վու թյու նը գնա հատ վում 

է` հա մե մատ վե լով ան հա տի մոտ ան ցյա լի 

փոր ձից եկող դր դապատ ճառ նե րի, նպա տակ-

50 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
236.
51 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная 
психология личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 119.
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նե րի, ար ժեք նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի 

հետ: Սոցիալա կան դիր քո րոշ ման այս գոր ծա-

ռույ թը հեշ տաց նում է աշ խար հըն կա լումն ու 

մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը:

•	 Սոցիալական հարմարվողականություն: Օգ-

նում է մար դուն հաս կա նալ, թե ինչպե՞ս են այլ 

մար դիկ վե րա բեր վում սո ցիալա կան օբյեկ-

տին, իրա կա նու թյա նը: Այս գոր ծա ռույ թը նաև 

նույ նա կա նաց նում կամ հա կադ րում է ան հա-

տին խմ բի հետ: 

•	 Մարմնավորման գործառույթ: Կապ ված է 

ան ձի նե րաշ խար հի հա կա սություն նե րի ու 

խն դիր նե րի հետ, որոնք կա րող են կա՛մ աջակ-

ցել, կա՛մ խան գա րել սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման ձևա վոր մա նը: 

Ա վե լի ուշ սո ցիալա կան հո գե բան ներն առանձ-

նաց րել են ՍԴ -ի գոր ծա ռույթ նե րի այլ բա ժա նում: 

Ստորև ներ կա յաց նում ենք ՍԴ -ի գոր ծա ռույթ ները՝ 

ըստ Ֆ.Կացի52: Ըստ նրա` սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման գոր ծա ռույթ նե րը չորսն են. 

•	 ճանաչողական կամ գիտելիքի կազմակերպ-
ման:Այս գոր ծա ռույ թը, ըստ էու թյան, նույնն 

է, ինչ նա խորդ թվարկ ման ժա մա նակ նշ ված 

օբյեկտիգնահատմանգործա ռույ թը, որն օգ-

նում է կու տա կել գի տե լիք ներն ու գնա հա տել 

իրա դարձու թյուն ները՝ ըստ ար դեն առ կա սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի: 

•	 Հարմարվողական (ադապտացիայի): Կա ցի 

առանձ նաց րած այս գոր ծա ռույ թը հա մա պա-

տաս խա նում է վե րոն շալ սոցիալական հար

52 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
235.
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մարվողականության գործա ռույ թին և տար-

բեր վում է միայն եզ րույ թով և ձևա կեր պու մով:

•	 Նույնականացման:Այս գոր ծա ռույ թը մոտ է 

ճանաչողականկամգիտելիքիկազմակերպ

մանգործառույթին:

•	 «Ես»-ի, ինքնագնահատանքի պահպանու-

թյան:Օգ նում է ան ձի ինք նաճա նա չո ղու թյանն 

ու ինք նագ նա հա տա կա նի պահ պան մա նը: 

Կա ցի առանձ նաց րած գոր ծա ռույթ նե րի առա վել 

ման րա մասն քն նու թյու նը թույլ է տա լիս նկա տել, 

որ նա սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ամե նա կարևոր 

գոր ծա ռույ թը ճա նաչո ղա կան կամ գի տե լի քի կազ

մա կերպ ման գոր ծա ռույթն է հա մա րում, որն իր 

բնու թագ րե րով մոտ է «օբյեկ տի գնա հատ ման» 

գոր ծա ռույ թին: Այս գոր ծա ռույ թը թույլ է տա լիս 

ճա նա չել, հաս կա նալ շր ջա պա տի օբյեկտ ներն ու 

իրա դար ձու թյուն նե րը: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթն օգ նում է խնայել մեր 

էներ գիան և ամեն ան գամ օբյեկ տի հետ հան դի պե-

լիս գոր ծել ըստ «պատ րաս տի ծրագ րի»: Մեզ շր ջա-

պա տող իրա կա նու թյու նը մեծ ու քաո սային է, իսկ 

սո ցիալա կան դիր քո շումն օգ նում է այն ավե լի հեշտ, 

դա սա կարգ ված ըն կա լել: Եթե ստիպ ված լի նենք 

շփ վել սո ցիալա կան իրա կա նու թյան բո լոր դրս ևո-

րում նե րի հետ առանց նա խա պես ստեղծ ված սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի, մեզ մոտ տե ղե կատ-

վա կան ծան րաբեռն վա ծու թյուն կա ռա ջա նա, ին չը 

կբե րի բար դու թյուն նե րի: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման այս գոր ծա ռույ-

թը զերծ չէ բա ցա սա կան հետ ևանքնե րից, և այն 

կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև մա նի պու լա տիվ նպա-

տակ նե րով: Օրի նակ` ապա կա ռու ցո ղա կան, ապա-

սո ցիալա կան զար գաց մա նը տա նող սո ցիալա կան 
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դիր քո րոշու մը կա րող է ան հա տին դր դել ոչ ադեկ-

վատ քայ լե րի, ինչն իր հեր թին ան հա տի կամ խմ բի 

վրա բա ցա սա կան ան դրա դարձ կու նե նա: Հա կա-

ռա կոր դի մոտ սե փա կան շա հե րին հա մա պա տաս-

խան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ձևա վո րե լը հո-

գե բա նա կան պայ քա րում հա կա մար տող կող մե րի 

ռազ մա վա րա կան գլ խա վոր խն դիր նե րից մեկն է: 

Օրի նակ, եթե Թուր քիան նա խա պատ րաս տի Հա-

յաս տան (ՀՀ ու ԼՂՀ) ներ խու ժե լու ծրա գիր, այս 

պա րագա յում Թուր քիայի կող մից իրա կա նաց վող 

հո գե բա նա կան պա տե րազ մի խն դի րը կլի նի հայ 

հան րու թյան մոտ ձևա վո րել «ճա նա չո ղա կան» սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում ներ, ըստ որոնց` «Թուր-

քիան Հա յաս տա նի նկատ մամբ բա րե կա մա բար 

է տրա մադր ված», «ժա մանա կա կից թուր քը կապ 

չու նի Ցե ղաս պա նու թյուն իրա կա նաց րած թուր քի 

հետ», «Թուրքիան ձգ տում է բա րե կա մա կան հա-

րա բե րու թյուն ներ ու նե նալ Հա յաս տա նի հետ» և 

այլն: Նման սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի առ կա-

յու թյու նը կբ թաց նի հայ հան րու թյան զգոնու թյու նը, 

ինչն էլ Թուր քիայի հնա րա վոր ներ խուժ ման հա մար 

առա վել հար մար իրավի ճակ կս տեղ ծի: 

Ո րոշ գիտ նա կան ներ կար ծում են, որ գի տե լի քի 

կազ մա կեր պու մը սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ամե-

նագլ խա վոր գոր ծա ռույթն է53: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման մյուս գոր ծա ռույ թի՝ 

ադապ տա ցիայի կամ սո ցի ալա կան հար մար վո

ղա կա նու թյան մա սին ար դեն խո սել ենք: 

Եր րոր դը նույ նա կա նաց ման գոր ծա ռույթն է, 

որն օգ նում է ար տա հայ տել ան հա տի ար ժեք նե րը 

և նույ նա կա նաց նում է նրան ռե ֆե րենտ խմ բի հետ: 

53 Радугин А., Радугина О., “Социальная психология”, Мос-
ква, “Библионика”, 2006 г., с. 439.
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Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մար դուն կազ մա-

կեր պելու սե փա կան վարքն այն պես, ինչ պես կա-

րևոր կամ հարմար է նրա հա մար: 

Վեր ջի նը սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման «ես» ի 

պահ պա նու թյան, ինք նագ նահա տան քի գոր ծա-

ռույթն է: Սա ան հա տի ինք նա ճա նա չո ղու թյու նը 

կա պում է որ ևէ դրական եր ևույ թի հետ և հե ռու է 

պա հում բա ցա սա կան նույ նա կա նա ցում նե րից: Այս 

գործա ռույթն աջակ ցում է ան հա տին ներ քին հա-

կա մար տու թյուն նե րի լուծ ման ժա մա նակ, պաշտ-

պա նում է մարդ կանց հո գե կան աշ խար հը բա ցա-

սա կան տե ղե կատ վու թյու նից: Մար դիկ հա ճախ 

գոր ծում, մտա ծում են` պաշտ պան վե լով (ը ստ իրենց 

դիրքո րո շում նե րի) բա ցա սա կան տե ղե կատ վու թյու-

նից: Օրի նակ` սե փա կան ան ձի կամ իրենց խմ բի 

նշա նա կու թյու նը բարձ րաց նե լու նպատ կով մար դիկ 

այ լոց կամ այլ խմ բե րի վե րա բե րյալ ձևա վո րում են 

բա ցա սա կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ54: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման գոր ծա ռույթ նե րի 

մա սին հե տա գա ան դրա դարձ նե րի ժա մա նակ ել-

նե լու ենք Կա ցի տե սու թյու նից (Ճա նա չո ղա կան, 

հար մար վո ղա կան (ա դապտա ցիայի), նույ նա կա-

նաց ման և «ես» -ի, ինք նագ նա հա տան քի պահ պա-

նու թյան գործա ռույթ ներ), որը հա մե մա տա բար 

ամե նաընդգր կունն է ներ կա յաց նում սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման գոր ծա ռույթ նե րը: 

Ար դա րա ցի լի նե լու հա մար, սա կայն, նշենք, որ 

խնդ րի հետ կապ ված կան այլ կար ծիք ներ ևս: Ռուս 

սո ցիալա կան հո գե բան Գ. Ա նդ րե ևան, հիմն վե լով 

սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ու սում նա սի րու թյուն-

նե րի վրա, առանձ նաց նում է չորս գոր ծա ռույթ, 

որոնք որոշ դեպ քե րում կրկ նում են վե րը նշ ված հե-

54 Там же, с. 438.
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ղի նակ նե րի բա ժա նում նե րը55.

•	 Հարմարվողական: Հա մա պա տաս խա նում է 

վե րոն շյալ սոցիալական հարմարվողակա

նության կամ Կա ցի առանձ նաց րած ադապ

տացիայի գոր ծա ռույ թին:

•	 Գիտելիքի գործառույթ: Սո ցիալա կան դիր-

քո րո շու մը որ ևէ օբյեկ տի վե րա բե րյալ տա լիս 

է պար զեց ված հրա հանգ ներ, տե ղե կատ վու-

թյուն: Անդ րե ևայի նշած այս գոր ծա ռույ թը 

համընկ նում է Կա ցի ճա նա չո ղա կան կամ գի-

տե լի քի կազ մակերպ ման գոր ծա ռույ թին: 

•	 Արտահայտման գործառույթ: Օգ նում է 

սուբյեկ տին ազատ վել ներ քին լարվա ծու թյու-

նից:

•	 Պաշտպանության գործառույթ: Սո ցիալա-

կան դիր քո րո շումն օգ նում է լու ծել ներ քին 

հա կա մար տու թյուն նե րը: Այս գոր ծա ռույթն էլ 

հա մա պա տաս խա նում է Կա ցի նշած «ես»ի

պահպանության գոր ծա ռույ թին:

 Հայ հո գե բան Ալ բերտ Նալ չա ջյա նը, ամ փո փե-

լով ՍԴ -ի գոր ծա ռույթ նե րի մա սին տե սու թյուն նե րը, 

դրանք բա ժա նում է եր կու հիմ նա կան մա սի՝ ընդ հա-

նուր և առանձ նա հա տուկ գոր ծա ռույթ ներ56: 

Ըստ նրա՝ դիր քո րոշ ման գոր ծա ռույթ նե րը եր-

կուսն են.

•	  Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը թույլ են տա-

լիս կազ մա կեր պել, հա մա կար գել աշ խար հի 

մա սին եղած տե ղե կու թյուն նե րը: Օրի նակ` 

որ ևէ էթ նի կա կան խմ բի մա սին ճիշտ պատ-

կե րա ցում կազ մե լու հա մար ան հրա ժեշտ են 

55 Андреева Г., “Социальная психология”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2008 г., с. 283.
56 Նալչաջյան Ա., «Սոցիալական հոգեբանություն», Երևան, 
«Զանգակ», 2004 թ., էջ 256:
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այդ էթ նի կա կան խմ բի մա սին խո րը և մաս-

նա գի տա կան գի տե լիք ներ, որոնք ոչ մաս նա-

գե տին հա ճախ հա սա նե լի չեն: Այս պատ-

ճա ռով, ծանր աշ խա տան քից խու սա փե լով, 

մարդն ընդ հան րա ցում ներ է անում` հիմն վե լով 

մի քա նի մաս նա վոր օրի նակ նե րի վրա: Օրի-

նակ` հայե րի նկատ մամբ դրա կա նո րեն տրա-

մադր ված մի քա նի ադրբե ջան ցու կամ թուր քի 

հետ հան դի պու մից հե տո մար դու մոտ կա րող 

են ընդ հանրաց ված դիր քո րո շում ձևա վոր վե-

լու բա րեն պաստ նա խադ րյալ ներ ստեղծ վել, 

ըստ որի՝ բոլոր ադր բե ջան ցի նե րը/ թուր քերն 

են դրա կան տրա մադր ված հայե րի հանդեպ: 

Հե տա գա յում հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-

վա կան քա ղա քա կա նու թյան ար դյուն քում 

հնա րա վոր է նաև ընդ հան րաց ված սո ցիալա-

կան դիր քո րո շու մը կա յա նա: 

•	 Սոցիալական դիրքորոշումները կա րող են 

կա ռա վա րել վար քը, ինչը սո ցիալա կան դիր-

քո րոշ ման ամե նաբ նորոշ գոր ծա ռույթն է և են-

թադ րում է ՍԴ -ին հա մա պա տաս խան վար քի 

ապա հովում: 

1.4.Սոցիալականդիրքորոշմանփոփոխման

մեխանիզմները

Թ վում է, թե սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը, որ պես 

եր կա րա ժամ կետ վարք թելադ րող գոր ծոն, պետք է 

շատ դժ վար են թարկ վի փո փո խու թյուն նե րի, բայց 

փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ եր բեմն ՍԴ -ի փո-

փո խու թյուն նկատ վում է նույ նիսկ մեկ գի տա փոր-

ձի ըն թաց քում: Մյուս կող մից էլ` քա ղա քա կան ռե-

ժիմ նե րի, կրոն նե րի, գա ղա փա րախո սու թյուն նե րի 
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պատ մու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում նե րի փո փոխ ման հա մար ան հրա-

ժեշտ է բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ: Ամեն դեպ-

քում, ան ձի կամ խմ բի գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ-

ճա ռը հաս կա նա լու հա մար, ան հրա ժեշտ է իմա նալ 

ՍԴ -ի փո փոխ ման մե թոդ ներն ու շար ժա ռիթ նե րը: 

Կա տե սա կետ, որ որոշ սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում ներ փո խանց վում են գե նետի կո րեն57: Օրի նակ` 

որոշ մար դիկ ի սկզ բա նե հակ ված են երաժշ տա կան 

որ ևէ ոճի, են թադ րենք` ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 

եր գար վես տի, բայց դա չի նշա նա կում, թե տվյալ 

մար դու մոտ առ կա է «ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 

երաժշ տու թյան գե նը», դա ավե լի շատ կապ ված է 

խառն ված քային առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ, 

որոնք փո խանց վում են սերն դե սե րունդ: Չնա յած 

գե նե տի կա կան նա խատ րա մադր վա ծու թյան` սո-

ցիալա կան փոր ձը սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե-

րի ձևա վոր ման հար ցում մեծ դեր ու նի: Բազ մա թիվ 

գի տա փոր ձե րով ապա ցուց վել է, որ ՍԴ -ի փո փո-

խու մը մե ծա մա սամբ կախ ված է աղ բյու րի, հա ղոր-

դագ րու թյան և ռե ցի պիեն տի (ս տա ցո ղի, ըն դու նո ղի) 

բնու թագ րե րից58 և բարդ ու բազ մա թիվ գոր ծոն նե-

րով պայ մա նա վոր ված եր ևույթ է: Որոշ գոր ծոն ներ 

(օ րի նակ` վի զո ւալ հա ղոր դագ րու թյան առ կա յու-

թյու նը) կա րող են որո շիչ դեր ու նե նալ և ազ դել մյուս 

գոր ծոն նե րի վրա: Միաժա մա նակ կան գոր ծոն ներ, 

որոնք սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման 

հար ցում ավե լի պա սիվ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն: 

ՍԴ -ի փո փո խու թյու նը կա րող է ըն թա նալ բնական 

57 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., “Большая психологическая 
энциклопедия. Психологические законы человеческого 
поведения”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2008 г., с. 218.
58 “Социальная психология”, под ред. С. Московичи, Спб., 
“Питер”, 2007 г., с. 144.
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ճա նա պար հով՝ փոր ձի ձեռք բեր ման ար դյուն քում, 

կամ արհեստական ճա նա պար հով, օրի նակ` քա-

րոզ չա կան ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու մի ջո ցով: 

Ար հես տա կան ճա նա պար հով սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման և փո փոխ ման ամե-

նա լայ նա մասշ տաբ գոր ծիք նե րը լրատ վա մի ջոց-

ներն են: Լրատ վամի ջոց նե րը ձգ տում են փո փո խել 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը` հար մա րեց նե լով 

դրանք իրենց քա ղա քա կան նա խատ րա մադր վա-

ծու թյուն նե րին, կո մեր ցիոն շա հին, էթի կա կան նոր-

մե րին, նա խա պա շար մունք նե րին և այլն: ՍԴ -ի փո-

փոխ ման պատ ճառ նե րը հաս կա նա լու հա մար ան-

հրա ժեշտ է վեր լու ծել ինչ պես տվյալ ան ձի նե րանձ-

նային ակ տի վու թյան հնա րա վոր զար գա ցում նե րը, 

այն պես էլ սո ցիալա կան իրա կա նու թյու նը, քա նի որ 

ՍԴ -ի փո փոխ ման հա մար ան հրա ժեշտ է փո խել սո-

ցիալա կան մի ջա վայ րը կամ էլ պատ կե րա ցում նե րը 

դրա մա սին59: Ժա մա նա կա կից լրատ վա մի ջոց նե րը, 

հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե րը իրա կա նու-

թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցու մը փո խե լու լայն 

հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղ ծում, ինչն առա վել 

դյու րին է, քան բուն սո ցիալա կան իրա կա նու թյու նը 

փո խե լը: Սա կայն պատ կե րաց ման փո փո խու թյունը 

հե տա գա յում հան գեց նում է իրա կա նու թյան փո փո-

խու թյան: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման մե-

խա նիզ մը հիմ նա կա նում նկարագր վում է հետ ևյալ 

սխե մայի մի ջո ցով.

 

59 Асмолов Э., “Деятельность и установка”, Москва, МГУ, 1979 
г., с. 12.

 աղբյուր հաղորդագրություն ռեցիպիենտ
ու ղի ու ղի
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 «Աղ բյու րը» տե ղե կատ վու թյուն ստեղ ծողն է, 

«հա ղոր դագ րու թյունը» այն տե ղեկատ վու թյունն է, 

որը հա ղորդ վում է ռե ցի պիեն տին, որն իր հեր թին 

այն օբյեկտն է, որի հա մար նա խա տես ված է տե-
ղե կատ վու թյու նը, իսկ «ու ղին» հա ղոր դակ ցու թյան 
փո խանց ման եղա նա կը, մե խա նիզմն է: Այս չորս 
բա ղադ րիչ նե րի բնու թագ րե րից է կախ ված ՍԴ -ի 
փո փոխ ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Օրի նակ` հե-
ռուս տա տե սու թյամբ հե ռար ձակ վող հա ղոր դագրու-
թյու նը սո ցիալա կան դիր քո րո շում փո փո խե լու 
հար ցում հիմ նա կա նում ավե լի ար դյու նա վետ է, 
քան ռա դիոհա ղոր դագ րու թյու նը, քա նի որ հե ռուս-
տատե սու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա ղոր-
դագրու թյու նը ներ կա յաց նելու նաև վի զու ալ ազ դե-
ցու թյան մե թոդ նե րով: 

Ընդ հա նուր առ մամբ սո ցիալա կան դիր քո րոշ-
ման փո փոխ ման ու սում նա սի րություն նե րը հիմ նա-
կա նում կա տար վել են հո գե բա նու թյան եր կու գլ խա-
վոր ուղ ղություն նե րի շր ջա նակ նե րում՝

•	  վար քային (բի հե վո րիս տա կան), 
•	 ի մա ցա կան (կոգ նի տիվ): 
Բի հե վո րիս տա կան ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րը սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման հիմ-
նա կան մե խա նիզ մը հա մա րում են ուսուցումը: Ըստ 
այս տե սու թյան՝ ՍԴ -ի փո փոխ ման երաշ խա վորն է 
պատ ժի և խրա խուս ման հա մա կար գի փո փոխու-
թյու նը60: Սա կայն եթե ՍԴ -ը ձևա վոր վել է սե փա կան 
փոր ձի հի ման վրա, ապա ավե լի հա վա նա կան է, որ 
այն փո փոխ վի միայն սո ցիալա կան փոր ձի ազ դե-
ցու թյամբ: 

ՍԴ -ի փո փոխ ման բի հե վո րիս տա կան մե թոդ-

60 Андреева Г., “Социальная психология”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2008 г., с. 291.



41ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ.ՏԵՍԱԿԱՆՀԱՐՑԵՐ

նե րից է ստիպողականխթանումը61: Այս մե թո դից 
շատ են օգտ վում իշ խա նա կան ինս տի տուտ նե րը, 
որոնք հա ճախ ՍԴ -ը փո խում են ոչ թե տե ղե կատ-

վու թյան ազ դե ցու թյան, այլ օրենք նե րի, որո շում-

նե րի ըն դուն ման ու կի րառ ման, նոր մե րի սահ ման-

ման մի ջո ցով: Օրի նակ` Հա յաս տա նի Հանրա պե-
տու թյու նում երթևե կու թյան կար գը խախ տող նե րին 
տու գա նե լու մա սին օրեն քի ըն դուն ման և կի րառ-
ման ար դյուն քում նվա զեց հե տիոտ նե րի կող մից 
ճա նա պար հային խախ տում նե րի քա նա կը, և աճեց 
ան ցում նե րից օգտ վող նե րի թի վը: Ճիշտ է, այս պի սի 
դեպ քե րում հնա րա վոր է նաև հա կա ռակ ռեակ ցիա, 
երբ օրենք նե րին են թարկ վում են դժ գո հու թյամբ, 
և ժա մա նա կի ըն թաց քում բո ղո քա կան տրա մադ-
րու թյուն նե րը և օրենքն ըն դու նող նե րի նկատ մամբ 
բա ցա սա կան դիր քո րո շում նե րը խո րա նում են և 
հար մար պա հի վե րած վում բո ղո քի զա նա զան ակ-
ցիանե րի: Սա կայն գոր ծըն թա ցը գրա գետ կազ մա-
կեր պե լու դեպ քում ՍԴ -ը փո փոխ վում է ան հրա-
ժեշտ ուղ ղու թյամբ: 

Ե թե ՍԴ -ի փո փոխ ման ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
նախ նա կան շր ջա նում գիտնա կան նե րի ու շադ րու-
թյու նը հիմ նա կա նում ուղղ ված էր ՍԴ -ի փո փոխ ման 
ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րին, ապա հե տա գա յում 
նրանց ու շադ րու թյունն ավե լի շատ կենտրո նա-
ցավ ՍԴ -ի փո փոխ ման ներ քին գոր ծըն թաց նե րին: 
Այս պի սով` աս տի ճա նա բար սո ցիալա կան դիր քո-
րոշ ման փո փոխ ման կոգ նի տիվ մո դել ներն ավե լի 
կարևոր վե ցին, քան բի հե վո րիս տա կան՝ ար տա քին 
փո փո խու թյան մո դել նե րը: 

Ըստ կոգ նի տիվ հո գե բա նու թյան ուղ ղու թյան ու-
սում նա սի րու թյուն նե րի՝ ՍԴ -ի փո փո խու թյու նը կա-

61 Радугин А., Радугина О., “Социальная психология”, Москва, 
“Библионика”, 2006 г., с. 462.
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տար վում է այն ժա մա նակ, երբ օբյեկ տի իմա ցա-
կան հա մա կար գում ան հա մա պա տաս խա նու թյուն է 
առա ջա նում: Այս դեպ քում ՍԴ -ը փո փո խե լու խթան 
է հան դի սա նում օբյեկ տի ձգ տու մը վե րա կանգ նե լու 

կոգ նի տիվ հա վա սա րակշ ռու թյու նը՝ աշ խար հըն-

կալ ման «կարգ ու կա նո նը»: 

ՍԴ -ի փո փոխ ման կոգ նի տիվ մե թոդ նե րից է 

«հա մո զող հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի» տե սու թյու նը62: 

Նման մե թոդ նե րը գոր ծում են տար բեր մա կար-

դակ նե րում՝ ԶԼՄ-նե րի, ան ձնա կան շփում նե րի, 

սո ցիալա կան խմ բե րի ազ դե ցու թյամբ կամ տե ղե-

կատ վա կան այլ կրիչ նե րի մի ջո ցով տե ղե կատ վու-

թյան փո խանց մամբ: Համոզողհաղորդակցության 

դեպ քում հա ղոր դագ րու թյու նը հա մար վում է որ պես 

ազ դակ, իսկ դրա ազ դե ցու թյան տակ տե ղի ու նե-

ցող գոր ծո ղու թյու նը՝ հետ ևանք, ռեակ ցիա: «Հա մո-

զող հա ղոր դակ ցու թյան» ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

սկիզբն ազ դա րար վել է 20-րդ դա րի 50 -ա կան նե րին 

ԱՄՆ -ո ւմ Կառլ Հով լան դի և նրա գոր ծըն կեր նե րի 

ղե կա վա րո թյամբ: Փոր ձե րի ժա մա նակ ապա ցուց-

վեց, որ հա մո զող հա ղոր դակ ցու թյան և ՍԴ -ի փո-

փոխ ման միջև կան գործոն ներ, որոնք ազ դում են 

ՍԴ -ի փո փոխ ման ըն թաց քի վրա, օրի նակ` հա-

ղոր դակ ցու թյան են թա կա օբյեկ տի, եր թու ղու, փո-

խանց ման պա հի, հա ղոր դագ րու թյու նը հայտ նո ղի 

բնու թագրե րը և այլն63: Հով լան դի և նրա խմ բի կող-

մից կա տար ված ու սում նասի րու թյուն նե րը ցույց 

տվե ցին, թե որո շա կի պայ ման նե րից կախ ված՝ ինչ-

պես է փոփոխ վում սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը: 

Հա մո զող հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցով ՍԴ -ի 

62 “Социальная психология”, под ред. С. Московичи, Спб., 
“Питер”, 2007 г., с. 102.
63 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психоло-
гия личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 128.



43ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ.ՏԵՍԱԿԱՆՀԱՐՑԵՐ

փո փո խու թյու նը կոչ վում է «հետ ևո ղա կան մո տե-

ցում նպա տա կին»64: Նման մո դե լով փո փոխ ման 

են թա կա ՍԴ -ը բա ժան վում է եր կու մա սի՝ «փո փո-

խու թյունն ըն դու նող» և «փո փո խու թյու նը չըն դու-

նող» հատ ված: Այս դեպ քում «հա մո զող» ազ դե-

ցու թյու նը կազ մա կերպ վում է այն պես, որ «գ րա-

վի» ՍԴ -ի «փո փո խու թյունն ըն դու նող» հատ վա-

ծին, և հե տա գա յում, հետ ևո ղա կա նո րեն ճեղ քե լով 

պաշտ պա նու թյու նը, հա մո զող հա ղոր դակ ցու թյու նը 

տա րած վում է ողջ ՍԴ -ի վրա: Օրի նակ` կրո նա-

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե-

րը փո ղո ցում իրենց քա րոզ չու թյան պո տեն ցիալ 

թիրա խին մո տե նա լիս եր բեք չեն ասում, թե «մենք 

ներ կա յաց նում ենք Եհո վայի վկա ներ կրո նա կան 

կազ մակեր պու թյու նը և նպա տակ ու նենք ձեզ ներ-

քա շել մեր կա ռույ ցի մեջ»: Կրո նա կան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի քա րո զիչ ներն աս տի ճա բար են փո-

փո խում սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը` փոր ձե լով 

սկզ բում ամեն ինչ ներ կա յաց նել առանց թի րա խի 

դիր քո րո շում նե րի հետ հա կա սու թյան մեջ մտ նե լու, 

և հե տա գա յում աս տի ճա նա բար գնում են թի րա խի 

դիր քո րո շում նե րի փո փո խու թյան: Նույն կերպ հա-

ճախ գոր ծում են նաև լրատ վա մի ջոց նե րը: Երբ սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման խն դիր կա, 

լրատ վա մի ջո ցի ազ դե ցու թյունն անար դյու նա վետ 

կլի նի, եթե այն սկ սի թի րա խային խմ բում առ կա սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րին հա կա ռակ կար ծիք 

ներ կա յաց նել: Այս դեպ քում թի րա խային խումբն 

ուղ ղա կի կսկ սի չօգտ վել տվյալ լրատ վա մի ջո ցից: 

Իսկ եթե լրատ վա մի ջո ցի քա րո զած սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րը մա սամբ հա մընկ նեն թի րա խային 

64 Андреева Г., “Социальная психология”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2008 г., с. 292.
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խմ բում ար դեն առ կա սո ցիալա կան դիր քո րո շում-

նե րին, լսա րա նի դիր քո րո շում նե րը փո փո խու թյան 

տա նելն ավե լի հեշտ կլի նի:

1980 -ա կան նե րին ձևա վոր վեց «հա մո զող հա-

ղոր դակ ցու թյան կոգ նի տիվ մո դե լը»: Այս տե սու-

թյան մեջ ռե ցի պիեն տը դի տարկ վում է որ պես տե-

ղե կատ վու թյան մշա կող ակ տիվ կողմ: Գի տա կան 

գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է ան հա տի ստա-

ցած տե ղեկատ վու թյան մշակ ման եր կու մո դել՝ 

•	 կենտ րո նա կան,

•	 ծայ րա մա սային (կողմ նա կի) 65: 

Կենտ րո նա կան մո դե լի դեպ քում ՍԴ -ի փո փո-

խու թյու նը տե ղի է ու նե նում մար դու կող մից ստաց-

ված տե ղե կատ վու թյան ման րակր կիտ ու սում-

նա սի րու թյան ճա նա պար հով: Տե ղե կատ վու թյուն 

ստա ցո ղը հաշ վար կում է նոր տե ղե կատ վու թյան 

«դ րա կան» ու «բա ցա սա կան» կող մե րը, գտ նում է 

հա կա փաս տարկ ներ, հա մե մա տում է դրանք: Եթե 

ու շա դիր քն նե լուց հե տո նոր տե ղե կատ վու թյան 

փաս տարկ նե րը տրա մա բա նա կան են լի նում իր 

հա մար, ռե ցի պիեն տը փո խում է իր դիր քո րո շու մը: 

Ծայ րա մա սային ճա նա պար հով ՍԴ -ի փո փո-

խու թյան մո դե լը մշա կել են ամերի կա ցի գիտ նա-

կան ներ Ռ. Փեթ թին և Ջ. Կա չիոփոն66: Այս դեպ քում 

փոփո խու թյու նը տե ղի է ու նե նում այն ժա մա նակ, 

երբ ան ձը սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման օբյեկ տը զու-

գոր դում է իր նախ կին` դրա կան կամ բա ցա սա կան 

տե սա կետ նե րի, զգա ցո ղու թյուն նե րի կամ այն պի սի 

փաս տե րի հետ, որոնք կապ չու նեն հա ղոր դագ րու-

65 Wheiten W., “Psychology: Themes and variations”, Eigth 
edition, Wadsworth, 2010, p. 687.
66 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., “Социальная психология. 
Психологические законы поведения человека в социуме”, 
Москва, “Прайм Еврознак”, 2004 г., с. 226.
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թյան բո վան դա կու թյան հետ (հա ղոր դագ րու թյուն 

փո խան ցո ղի տես քը, տե ղե կատ վու թյան մա տուց-

ման ձևը, շր ջա կա գույ նե րը և այլն): Ծայ րա մա-

սայի նի դեպ քում ՍԴ -ի փո փո խու թյու նը տե ղի է ու-

նե նում ոչ թե ման րակր կիտ վեր լու ծու թյուն նե րի, այլ 

մա կե րե սային մտա հանգ ման ար դյուն քում: Ոչ թե 

ման րա մասն ու սում նա սիր վում է նոր տե ղե կատ վու-

թյու նը, այլ ու շադ րու թյուն է դարձ վում կողմ նա կի, 

հիմ նա կա նում զգա յա կան եր ևույթ նե րին (ար տա-

քին տեսք, ձայն և այլն): Որ պես կա նոն` կողմ նա կի 

ազ դե ցու թյամբ ՍԴ -ի փո փո խու թյունն ավե լի արագ 

և հեշտ է տե ղի ու նե նում, քան կենտ րո նա կան ճա-

նա պար հով: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փո-

խու մը (կողմ նա կի կամ կենտ րո նա կան ճա նա պար-

հով) ծրագ րա վո րե լուց առաջ ան հրա ժեշտ է նաև 

հաշ վի առ նել ազ դե ցու թյա նը են թա կա լսա րա նի 

բնու թագ րե րը: Կողմ նա կի ճա նա պար հով դժ վար է 

փո փո խել ին տե լեկ տու ալ, լայն կա րո ղու թյուն ներ 

ու նե ցող թի րա խի դիր քո րո շում նե րը, այն ավե լի ար-

դյու նա վետ է գոր ծում առա վել թույլ մտա վոր ու նա-

կու թյուն նե րով թի րա խի դեպ քում: 

Սո ցիալա կան դիր քո րո շումն առա վել ար դյու նա-

վետ ձևա վո րե լու հա մար տե ղե կատ վու թյուն մշա-

կե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև հետ ևյալ 

սկզբունք նե րը`

•	  հա ղորդ վող տե ղե կատ վու թյան նկատ մամբ 

ազ դե ցու թյան օբյեկ տի հետաքրքր վա ծու թյան 

աս տի ճա նը, մո տի վա ցիան,

•	  հա ղորդ վող տե ղե կատ վու թյան վե րա բե րյալ 

ազ դե ցու թյան են թա կա օբյեկ տի լա վա տե ղյա-

կու թյու նը,

•	  տե ղե կատ վու թյունն ըն կա լո ղի իմա ցա կան 

կա րո ղու թյուն նե րը,
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•	  տե ղե կատ վու թյան բնու թագ րե րը:

Ս տորև առա վել ման րա մասն ներ կա յաց նում 

ենք վե րոն շյալ սկզ բունք նե րը:

1. Անձի մոտիվացիայի աստիճանը: ՍԴ -ի 

ձևա վոր ման ժա մա նակ ան ձի տվյալ խնդ րով հե-

տաքրքր վա ծու թյան բարձր աս տի ճանն ազ դե-

ցու թյուն իրա կա նաց նո ղի նպա տակ նե րին աջակ-

ցող հան գա մանք է: Այս դեպ քում ան ձը հակ ված է 

տեղեկատ վու թյու նը ման րա մասն վեր լու ծե լու, իսկ 

ՍԴ -ի փո փո խու մը կա տար վում է հիմնա կա նում 

կենտ րո նա կան տար բե րա կով: Ռ.Փեթթին,Ջ.Կա

չիոփոնևՌ.Հոլդմանը մի գի տա փոր ձի ըն թաց քում 

խմ բե րից մե կին բա ժա նել են ածե լի և խոս տա ցել, որ 

գի տափոր ձից հե տո այն մնա լու է փոր ձի մաս նա-

կից նե րի մոտ (բարձր մո տի վա ցիա), իսկ մյուս դեպ-

քում այդ պի սի բան չեն ասել (ցածր մո տի վա ցիա): 

Ապա եր կու խմ բին էլ ցու ցադ րել են նույն ածե-

լիի գո վազ դը: Գո վազ դի ցու ցադ րու թյու նից հե տո 

պարզ վել է, որ փոր ձի այն մաս նա կից նե րը, որոնց 

խոս տա ցել էին նվեր տալ ածե լին, առա վել ու շա դիր 

էին հետ ևել գո վազ դին և ավե լի խորն էին մտա ծել 

գո վազ դի շուրջ, քան այն մար դիկ, որոնց այն չէր 

խոս տաց վել: Գո վազ դը դի տե լուց հե տո երկ րորդ 

խմ բի մար դիկ ավե լի շատ ներ կա յաց րել են այն պի-

սի տե ղե կատ վու թյուն, որը հիմն ված էր իրենց նախ-

կին փոր ձի կամ ածե լիի ար տա քին տես քի վրա, և 

գո վազ դը վե րար տադ րե լու (պատ մե լու) ժա մա նակ 

գրե թե չեն օգ տա գոր ծել գո վազ դային նյու թը67:

2. Լավատեղյակության մակարդակը: Խնդ րի 

վե րա բե րյալ մար դու լա վատե ղյա կու թյան մա կար-

դա կը ևս որո շիչ գոր ծոն է տե ղե կատ վու թյան մշակ-

67 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психоло-
гия личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 132.
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ման մե թո դի ընտ րու թյան հար ցում: Վե րոն շյալ սո-

ցիալա կան հո գե բան նե րը մի գի տա փոր ձի ժա մա-

նակ փոր ձարկ վող նե րին բա ժա նել են եր կու խմ բի՝ 

խնդ րի մա սին լա վա տե ղյակ ներ և վա տա տե ղյակ-

ներ: Ապա խն դի րը ներ կա յաց վել է նրանց և՛ լավ, և՛ 

վատ մասնա գետ նե րի կող մից` հա մա պա տաս խա-

նա բար լավ և վատ հիմ նա վո րում նե րով: Հարցման 

ժա մա նակ պարզ վել է, որ այն մաս նա կից ները, ով-

քեր թե մային ի սկզ բա նե լա վատե ղյակ էին, ընտ րել 

են ճիշտ պա տաս խան նե րը` հաշ վի չառ նե լով մաս-

նա գե տի վա տատե ղյա կու թյու նը կամ հե ղի նա կու-

թյու նը68: 

3. Տեղեկատվությունն ընկալողի իմացական

կարողությունները: Ապա ցուց վել է, որ ճիշտ եզ րա-

հանգ ման մե ծա մա սամբ գա լիս են ստաց վող տե ղե-

կատ վու թյու նը ման րազն նին վեր լու ծել կա րո ղա ցող 

ան ձինք, որոնք փոր ձում են հաս կա նալ տե ղեկատ-

վու թյան աղ բյու րի նպա տակ նե րը, հա մադ րում են 

այլ կար ծիք նե րի հետ, հիմ նա վո րում ներ են փընտ-

րում գի տա կան ոլոր տում և այլն: 

4.Տեղեկատվությանբնութագրերը (հիմնավոր-

մանաստիճանը,պարզությունը,հասանելիությու-

նըևայլն): Այն դեպ քե րում, երբ տե ղե կատ վու թյու նը 

հիմն ված է լի նում ու ժեղ և հա մո զիչ փաս տե րի վրա, 

ՍԴ -ի փո փո խու թյու նը կա տար վում է կենտ րո նա-

կան ճա նա պար հով և առա վել հիմ նա վոր: Փոր ձերն 

ապա ցու ցել են, որ ՍԴ -ի փո փոխ ման հա մար շատ 

կար ևոր է նաև հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, տե ղե կա-

տ վու թյան քա նա կը կամ կրկ նու թյան հա ճա խա-

կիությու նը: 

Կոգ նի տիվ տե սու թյու նը ՍԴ -ի փո փոխ ման մեկ 

այլ տար բե րակ է առա ջար կում, որ տեղ փո փո խու-

68 Там же, с. 133.
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թյու նը դի տար կում է էվրիստիկսիստեմատիկ մո-

դե լի մի ջո ցով69: Այս տե սու թյան հիմ նա կան գա-

ղա փարն այն է, որ մար դիկ նա խընտ րում են ու նե-

նալ իրա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան ՍԴ-ներ: 

Դրան հաս նե լու հա մար տե ղեկատ վու թյան մշա կու-

մը կա րող է ըն թա նալ եր կու ճա նա պար հով՝ 

•	 էվ րիս տիկ,

•	  սիս տե մա տիկ70:

 Տե ղե կատ վու թյան մշակ ման սիս տե մա տիկ մո-

դե լը նման է վե րոն շյալ կենտ րոնա կան մո դե լին: 

Սիս տե մա տիկ մո դե լի ժա մա նակ ըն կա լողն ակ տի-

վո րեն ստու գում է տե ղե կատ վու թյան փաս տարկ նե-

րը, իրա կա նու թյան հետ դրանց հա մա պա տասխա-

նու թյու նը: Այս դեպ քում ՍԴ -ի փո փոխ ման հա մար 

ռե ցի պիեն տին ան հրա ժեշտ են հս տակ հիմ նա վո-

րում ներ, դր դա պատ ճառ ներ, ինչ պես նաև կար ևոր 

է, որ լի նի ռե ցի պիեն տի կող մից ձգ տում, մո տի վա-

ցիա: 

Էվ րիս տիկ մո դե լը տե ղե կատ վու թյան հետ աշ-

խա տե լու հա մար շատ ավե լի քիչ պա հանջ ներ է 

ներ կա յաց նում71: Տե ղե կատ վու թյան մշակ ման էվ-

րիս տիկ մո դե լի ժա մանակ մար դը չի փոր ձում հաս-

69 Էվրիստիկա նշանակում է հոգեկան մեխանիզմ, որի օգնու-
թյամբ իրագործվում է որոնողական, արդյունավետ մտա-
ծական գործունեություն: Էվրիստիկաները մտավոր գործու-
նեության մեխանիզմներ կամ ձևեր են, որոնց օգնությամբ 
մարդը անհրաժեշտ ինֆորմացիա է ձեռք բերում, ստեղծում 
է ծրագրեր ու վարկածներ: Խնդիրների լուծումները որոնելիս 
էվրիստիկան կրճատում է դիտարկվող տարբերակների թիվը, 
(Ա. Ա. Նալչաջյան, «Հոգեբանական բառարան», Երևան, 
«Լույս» հրատ., 1984 թ., էջ 67):
70 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., “Социальная психология. 
Психологические законы поведения человека в социуме”, 
Москва, “Прайм Еврознак”, 2004 г., с. 249. 
71 Андреева Г., “Социальная психология”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2008 г., с. 96.
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կա նալ հա ղոր դագ րու թյան բո վան դա կու թյու նը և 

իմաս տը, այլ են թադ րու թյուն ներ է անում նախ կի-

նում եղած, ար դեն պատ րաս տի եզ րա հանգում նե-

րի հի ման վրա: Էվ րիս տիկ մո դե լը հիմ նա կա նում 

հիմնվում է բա ցա հայտ, առա ջին հա յաց քից պարզ 

եր ևա ցող նշան նե րի վրա: Էվ րիս տիկ կամ սիս տե մա-

տիկ մո դե լի ընտ րու թյու նը կախ ված է ռե ցի պիեն տի 

ըն դու նա կու թյուն նե րից, իրա վի ճա կից, հա ղոր դագ-

րու թյան բնույ թից և նմա նա տիպ այլ գոր ծոն նե րից: 

Ըստ Լ.Ֆեստինգերի իմա ցա կան ան ներ դաշ նա-

կու թյան (կոգ նի տիվ դի սո նաս) տե սու թյան՝ ՍԴ -ի 

փո փո խու թյունն ան ձի մոտ կա րող է լի նել իմա ցա-

կան կոնֆ լիկ տի հետ ևանք: Այ սինքն՝ սո ցիալա կան 

դիր քո րո շու մը փոխ վում է վար քի ու դիր քո րոշ ման 

միջև տար բե րու թյան ար դյուն քում: ՍԴ -ի և սուբյեկ-

տի կար ծի քի, իմա ցա կա նի միջև կա րող է ան ներ-

դաշ նա կու թյուն առա ջա նալ (ի մա ցա կան ան ներ-

դաշ նա կու թուն), որը սուբյեկ տի կող մից որոշ իմա-

ցա կան բա ղադ րիչ նե րի հե ռաց ման կամ փո փոխ-

ման պատճառ է դառ նում72: Օրի նակ` իմա ցա կան 

ան ներ դաշ նա կու թյան ար դյուն քում սո ցի ալա կան 

դիր քո րո շում նե րի փո փոխ ման բնո րոշ օրի նակ է 

աղ վե սի և խա ղո ղի մա սին խրա տա կան ասույ թը, 

որ տեղ աղ վեսն ասում է, թե խա ղո ղը լա վը չէ միայն 

այն բա նից հե տո, երբ չի կա րո ղա նում հաս նել մըր-

գին: Դիր քո րոշ ման նման փո փո խու թյունն օգ նում 

է ան ներ դաշ նա կու թյու նը թու լաց նել, և միև նույն 

ժա մա նակ պահ պան վում է ինք նագ նա հա տա կա-

նը: Վարքն ար դա րաց նե լու հա մար սուբյեկ տի սո-

ցիալա կան դիրքո րոշ ման մեջ փո փո խու թյուն ներ 

72 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
257.
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են առա ջա նում: Ֆես տին գե րի իմա ցա կան ան ներ-

դաշնա կու թյան տե սու թյան թե րու թյունն այն է, որ 

նրա նում հաշ վի չեն առն վում ար տա քին սո ցիալա-

կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն նե րը: Այս մա սին 

ռուս հո գե բան Գ. Մ. Անդրե ևան գրում է. «ՍԴ -ի 

փո փո խու թյունն ան հրա ժեշտ է վեր լու ծել ինչ պես 

սո ցիալա կան օբյեկ տիվ փո փո խու թյուն նե րից, այն-

պես էլ ան ձի դիր քո րոշ ման ակ տի վու թյան փոփո-

խու թյու նից ել նե լով, որ ձևա վոր վում է ան ձի զար-

գաց ման հետ զու գա հեռ»73: 

Հո գե բան Ալ բերտ Նալ չա ջյանն իր հեր թին դիր-

քո րոշ ման ձևա վոր ման մե խա նիզմնե րը բա ժա նում 

է երեք հիմ նա կան մա սի. ա) պայմանականկապե

րի մեխանիզմ, բ) օպերանտային կամ ինստրու

մենտալ պայմանավորում, գ) դիտման միջոցով

կատարվողուսուցում74:

•	 Պայմանական կապեր: Երբ դիր քո րոշ ման 

օբյեկ տը կապ վում է այն պի սի մի դր դի չի 

(գրգռի չի) հետ, որն ան ձի մոտ առաջ է բե-

րում դրա կան կամ բա ցա սա կան ապ րում ներ, 

և շու տով ինքն էլ է ստա նում ինք նու րույ նա-

բար նույ նան ման ապ րում ներ առաջ բե րե-

լու ըն դու նա կաու թյուն: Օրի նակ՝ երբ մա մու-

լում որ ևէ խմ բա վոր ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

նկատ մամբ բա ցա սա կան ձևա կեր պում ներ են 

տպագր վում, ապա ըն թեր ցողն այդ բա ցա սա-

կան դիր քո րո շումն ըն կա լում ու տե ղա փո խում 

է խմ բի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վրա: 

•	 Օպերանտային պայմանավորում: Երե խանե-

րը հա ճախ առանց փորձ ու նե նա լու կրկ նում 

73 Андреева Г., “Социальная психология”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2008 г., с. 292.
74 Նալչաջյան Ա., «Սոցիալական հոգեբանություն», Երևան, 
«Զանգակ», 2004  թ., էջ 262:
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են ծնող նե րի, են թա կա նե րը՝ ղե կա վար ների, 

ֆա նատ ները՝ իրենց իդեալնե րի ՍԴ-նե րը: 

Դիր քո րոշ ման նման փո խան ցու մը զգա լի 

չա փով կապ ված է օպե րան տային կա պի մե-

խա նիզ մի աշ խա տան քի հետ: Սո ցիալա կա-

նաց նող «գործա կալ նե րը»՝ ծնող նե րը, ու սու-

ցիչ նե րը, ավագ ըն կեր նե րը, դե րա սան նե րը, 

եր գիչնե րը և այլն, մտած ված կամ ոչ, աջակ-

ցում, խրա խու սում են զար գա ցող ան ձի այն 

հա յացք ներն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնք 

ճիշտ են հա մա րում: Մար դիկ արագ ու հեշտ 

յու րաց նում են այն հա յացք ներն ու վար քի 

ձևե րը, որոնց հա մար ար ժա նա նում են խրա-

խու սան քի: Մաս նա գի տա կան դաշ տում սո-

ցիալա կաց ման հիմ նա կան երեք ոլորտ է 

առանձ նաց վում՝ ենթամշակույթները, լրատ

վամիջոցները և ընտանիքը75, և եթե կա րիք կա 

հաս կա նալ հան րային տա րած ված սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում նե րի առա ջաց ման աղ բյուր-

նե րը, ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել այդ երեք 

ոլորտ նե րը: 

•	 Ուսուցում դիտման միջոցով: Այս դեպ քում 

խոսքն ըն դօ րի նակ ման ճա նա պար հով դիր-

քո րո շում նե րի ձևա վոր ման մա սին է: Հա ճախ 

ծնող նե րից երե խա նե րին են ան ցնում վար քի 

այն պի սի ձևեր, որոնք նրանք չէին ցան կա-

նա փո խան ցել զա վակնե րին, օրի նակ՝ ծխե-

լը: Վար քի այս ձևե րը փո խանց վում են ոչ թե 

օպե րան տային կա պի, այլ ըն դօ րի նա կա ման 

մե խա նիզ մի օգ նու թյամբ. մար դիկ դի տում են 

այ լոց վարքն ու կեն սա կեր պը, ձգ տում ներն ու 

75 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 457.
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նվա ճում նե րը և կրկ նօ րի նա կում են: Կրկ նօ-

րի նակ ման տե սու թյան հիմ նա դիրն է Ալբերտ

Բանդուրան` իր սոցիալականուսուցմանտե

սությամբ, ին չի մա սին ավե լի ման րա մասն 

կխո սենք լրատ վա մի ջոց նե րի առա ջաց րած 

ագ րե սիային վե րա բե րող գլ խում:

 Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման վե-

րոն շյալ երեք մե խա նիզմ նե րը կյան քում գոր ծում են 

նաև հա մա տեղ:

 Տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով ՍԴ -ի փո փոխ ման 

մեկ այլ կար ևոր տե սու թյուն է «տե ղե կատ վու թյան 

սիս տե մա տիկ (հա մա կարգ ված) մշակ ման» տե-

սու թյու նը: Այս դեպքում խոս քը տե ղե կատ վու թյան 

մշակ ման մի ջո ցով ՍԴ -ի ձևա վոր ման մա սին է: Տե-

սու թյան հիմ նա դի րը ամե րի կա ցի սո ցիալա կան հո-

գե բան ՈւիլիամՄաքգոայրն է: Նա առա ջար կել է 

ՍԴ ձևա վո րող հին գաս տի ճան մո դել: «Տե ղե կատ-

վու թյան սիս տե մա տիկ մշա կում» ասե լով` նա նկա-

տի ու ներ սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման 

հա մար տե ղե կատ վու թյան մա տու ցու մը` հետ ևյալ 

քայ լե րին հա մա պա տաս խան` 

•	 ուշադրությանգրավում,
•	 հաղորդակցությանընկալում, 
•	 համաձայնությունհաղորդակցությանհետ,
•	 հաղորդակցությանմտապահում,

•	 վարք76:

 Մաք գո այրն իր գի տա փոր ձե րով ապա ցու ցել է, 

որ բարձր մտա վոր զար գացվա ծու թյուն ու նե ցող 

մար դիկ ավե լի հեշտ են ան ցնում վե րոն շյալ փու լե-

րը, սա կայն այդ պի սի ան ձանց մոտ բարձր է նաև 

քն նա դա տու թյան աս տի ճա նը, և սո ցիալա կան դիր քո- 

76 Радугин А., Радугина О., “Социальная психология”, Мос-
ква, “Библионика”, 2006  г., с. 456.
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րոշ ման ձևա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ է, որ տե-

ղե կատ վու թյունն օբյեկ տիվ և հիմ նա վոր ված լի նի: 

Փոր ձերն ապա ցու ցել են, որ մարդ կանց մոտ հիմ-

նա կա նում տեղե կատ վու թյունն ան ցնում է միայն 

առա ջին երեք փու լեով: Մաքգո այ րի այս տե սու-

թյու նը հե տա գա յում ամ րապնդ վեց այլ փոր ձե րով, և 

այժմ ար դեն այդ տե սու թյան ճշ մար տա ցիու թյու նը 

վի ճար կող ներ գրե թե չկան77: 

Այս պի սով` բո լոր տե սու թյուն ներն ապա ցու ցում 

են, որ իմա ցա կան ոլոր տի (կար ծիք, գի տե լիք) փո-

փո խու թյու նը, որը կա րող է առա ջա նալ կյան քի 

փոր ձի, ԶԼՄ-նե րի և տե ղե կատ վու թյան փո խանց-

ման այլ ու ղի նե րի մի ջո ցով, բե րում է սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման փո փո խու թյան: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման մե խա-

նիզմ նե րի ու սում նա սի րություն նե րը շա րու նակ վում 

են: Որ պես կա նոն` այդ ու սում նա սի րու թյուն ներն 

առա վել հա ճախ ցու ցադ րում են սո ցիալա կան դիր-

քո րոշ ման փո փոխ ման վեր բալ ապա ցույց ներ, իսկ 

վար քի փո փո խու թյունն առա վել դժ վար ստուգ վող 

եր ևույթ է: Սա կայն ՍԴ -ի փո փո խու թյու նը են թադ-

րում է նաև վար քի փո փո խու թյուն, որն էլ իր հեր թին 

կախ ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից` շր ջա կա սո-

ցիալա կան մի ջա վայ րում գե րիշ խող կար ծիք նե րից, 

նոր մե րից, սո վո րույթ նե րից և այլն:

 Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի փո փոխ ման մե-

խա նիզմ նե րի ու սում նա սիր մա նը զու գա հեռ քն նու-

թյան նյութ է նաև սոցիալականդիրքորոշմանփո

փոխմանխորությանխնդիրը: 

Որ քա նո՞վ է կա յուն հա մո զիչ հա ղոր դակ ցու-

թյան ազ դե ցու թյամբ ձևա վոր ված սո ցիալա կան 

77 “Социальная психология”, под ред. С. Московичи, Спб., 
“Питер”, 2007 г., с. 104.
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դիր քո րո շու մը: Չնա յած լա բո րա տոր պայ ման նե-

րում սո ցիալա կան դիր քորոշ ման փո փո խումն ու-

սում նա սի րող գի տա փոր ձե րից մի քա նի շա բաթ 

հե տո ան գամ նկատ վում է ՍԴ -ի կա յու նու թյուն78, 

սա կայն նման ու սում նա սի րու թյուն նե րը բա վա րար 

չեն սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման կա յուն փո փոխ-

ման մա սին հա մոզ ված պն դե լու հա մար: Բա ցի 

դրանից՝ գի տա փոր ձե րի մեծ մա սի ժա մա նակ սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման գրա վա կան 

է հա մար վել ռե ցի պիեն տի վեր բալ ար ձա գան քը, ին-

չը մի շարք սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 

պատ ճա ռով (օ րի նակ`  սուբյեկ տիվ պատ ճառ ներ են 

ռե ցի պիեն տի ձգ տու մը՝ չներ կա յա նալ որ պես «ա-

րագ» դիր քո րո շում փո խող ան ձ, կամ ազ դե ցու թյան 

օբյեկ տի ցան կու թյու նը հա ճո յա նալ փոր ձար կո ղին) 

ոչ միշտ է կա րե լի հա վաս տի հա մա րել: Փոր ձե րից 

մե կի ժա մա նակ79, երբ մի քա նի մա կար դակ նե րում 

ու սում նա սիր վում էր ծխա խո տի վնա սի մա սին տե-

ղե կատ վու թյան ազ դե ցու թյու նը (ծ խա խո տի և թո-

քե րի քաղց կե ղի միջև կա պի վե րա բե րյալ կար ծի քի, 

ավե լի քիչ ծխե լու ցան կու թյան, կոնկ րետ գոր ծե լու 

մա կար դակ նե րում), վեր բալ պա տաս խա նից բա ցի՝ 

ու սում նա սիր վում էին նաև ռե ցի պիեն տի հե տա գա 

վար քը և դրա հետ ևանք նե րը, օրի նակ` ռե ցի պիեն-

տի թո քե րի ռենտ գեն նկար նե րը: Գի տա փոր ձի 

ըն թաց քը պար զել է, որ վա խեց նող տե ղե կատ վու-

թյու նը մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ռե ցի պիեն տի 

կար ծի քի վրա, առա վել քիչ ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու 

տրա մադր վա ծու թյան և նվազ կամ ոչ մի ազ դե ցու-

թյուն ռե ցի պիեն տի հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի 

78 Андреева Г., “Социальная психология”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2008 г., с. 292.
79 «Социальная психология”, под ред. С. Московичи, Спб., 
“Питер”, 2007 г.,  с. 141.
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վրա: Այս պի սով` հարց է առա ջա նում` եթե ռե ցի-

պիեն տը վեր բալ կեր պով ցու ցադ րում է ՍԴ -ի փո-

փո խու թյուն, որ քա նո՞վ դա կա րե լի է հա մա րել իրա-

կան դիր քո րոշ ման, վար քի փո փո խու թյուն: Գու ցե 

վեր բալ կեր պով սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո-

փոխու թյունն իրա կա նում միայն ՍԴ -ի որոշ բա-

ղադ րիչ նե րի փո փո խու թյուն է, որը չի ազ դում վար-

քի վրա: Եթե սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման վե րոն շյալ 

առանձ նա հատ կու թյու նը դի տար կենք սո ցիալա-

կան հար ցումնե րի հա մա տեքս տում, ապա կա րե լի 

է ասել, որ հան րային կար ծի քի ու սում նա սիր ման 

նպա տա կով ան ցկաց վող սո ցիալա կան հար ցում նե-

րի ժա մա նակ հարց վո ղի հն չեց րած դիր քո րո շում նե-

րը հնա րա վոր է ամ բող ջու թյամբ չար տա ցո լեն նրա 

վար քը, քա նի որ վեր բալ կար ծի քը դեռևս չի են թադ-

րում հա մա պա տաս խան վար քային գոր ծո ղու թյուն-

ներ: 

Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման փո փոխ ման այս 

բո լոր մե խա նիզմ նե րի իմա ցու թյու նը կար ևոր է 

հատ կա պես լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ խա տան քի 

պա րա գա յում, որով հետև հա մո զող հա ղոր դագրու-

թյան ամե նա լայ նա մասշ տաբ տա րա ծող նե րը 

թերևս լրատ վամի ջոց ներն են, հետ ևա բար` դրանք 

են հիմ նա կա նում սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ 

ձևա վո րող նե րը:

 

1.5.Սոցիալականդիրքորոշմանազդեցությունը

վարքիվրա

 

Ի՞նչ մե խա նիզ մով, ներ հո գե կան ի՞նչ գոր ծըն-

թաց նե րի մի ջո ցով է սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը 

վե րած վում վար քի: Հիմք ընդունելով այս ոլոր տի ու-

սում նա սի րու թյուն նե րը` ստորև ներ կա յաց նում ենք 
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սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման՝ վար քի փո խա կերպ վե-

լու տե սու թյուն նե րը, որոնք հիմ նա կա նում բա ժան-

վում են երեք խմ բի`

•	 տ րա մա բան ված գոր ծո ղու թյան տե սու թյուն, 

•	 ավ տո մա տաց ված գոր ծըն թա ցի մո դել,

•	  դիր քո րո շում և վարք. թվա ցյալ խզում80:

1. Տրամաբանված գործողության տեսություն: 

Ըստ այս տե սու թյան` մար դիկ գոր ծե լուց առաջ 

հաշ վի են առ նում եր կու հիմ նա կան գոր ծոն. 

ա) կցան կա նայի՞ն արդյոք կա տա րել հենց 

այդ գոր ծո ղու թյու նը, այ սինքն` հետ ևում են վար քի 

նկատ մամբ սե փա կան սո ցիալա կան դիր քո րոշ մա-

նը,

բ) ի՞նչ են ակն կա լում իրեն ցից այլ՝ իրենց հա-

մար նշա նա կա լի ան ձինք (« սուբյեկ տիվ նոր մեր»): 

Դ րանց հի ման վրա ձևա վոր վում են վար քային 

մտադ րու թյուն ներ, որոնց հա ջոր դում է իրա կան 

վար քը:

 Մե զա նից յու րա քան չյու րը կա րող է իր փոր ձով 

հաս կա նալ այս տե սու թյան ճշ մար տա ցիու թյու նը: 

Ի. Այզենի և Մ. Ֆիշբեյնի հի շյալ տե սու թյու նում 

Ա. Նալ չա ջյա նը վի ճե լի է հա մա րում այն պն դու մը, 

ըստ որի` վար քային մտադ րու թյան այդ գոր ծըն թա-

ցը ծա գում է գի տակ ցա կան մա կար դա կում: Հա մա-

ձայն ենք Ա. Նալ չա ջյա նի այն կարծի քին, որ որոշ 

դեպ քե րում վար քային մտա հան գումն առա ջա նում 

է են թա գի տակ ցա կան գոր ծըն թաց նե րի հետ ևան-

քով: 

2. Ավտոմատացված գործընթացի մոդել: Այս 

տե սու թյան հե ղի նակ նե րը գտ նում են, որ դիր քո-

րո շու մից դե պի վարք ան ցումն ավ տո մա տաց ված 

80 Նալչաջյան Ա., «Սոցիալական հոգեբանություն», Երևան, 
«Զանգակ» հրատ., 2004  թ., էջ 281:
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գոր ծըն թաց է: Երբ մար դը ձգ տում է գի տակ ցա բար 

վե րահս կել իր սո ցիալա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, 

ապա դա բե րում է կաշ կանդ վա ծու թյան և ան հար-

մա րա վե տու թյան զգաց ման: Հան դի պե լով որո շա կի 

իրադ րու թյան` ան ձն ըն կա լում է այն իր ՍԴ -ին հա-

մա պա տաս խան, որին էլ հետ ևում է վար քը: Քա նի 

որ մարդն ու նի սո ցիալա կան բազ մա թիվ դիր քո րո-

շում ներ, այս տեղ կար ևոր է հի շո ղու թյու նից տվյալ 

իրադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման դուրս բե րու մը: Այս գոր ծըն թա ցից է 

կախ ված նաև ան ձի կող մից իրադ րու թյա նը հա մա-

պա տաս խան ճիշտ քայ լե րի դի մե լը (ճիշտ քայ լե-

րի դի մե լու մյուս պայ մա նը իրադ րու թյա նը հա մա-

պա տաս խան սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման գո յու-

թյունն է): Սո ցիալա կան հո գե բա նու թյան ոլոր տի 

ամե րի կա ցի գիտ նա կան Ռ. Ֆեյ զիոն կար ծում է, 

որ տրա մա բան ված գոր ծո ղու թյան տե սու թյու նը 

և ավ տո մա տաց ված գոր ծըն թա ցի մո դե լը հե տա-

գա յում կմիավոր վեն մեկ միաս նա կան տե սու թյան 

մեջ: Մենք նույն պես կար ծում ենք, որ այս եր-

կու տե սու թյուն նե րը գոր ծում են հա մա տեղ: Երբ 

իրադ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է ամուր սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ մա նը, վար քը հետ ևում է իրա-

դար ձու թյանն ավ տո մա տաց ված կեր պով, իսկ երբ 

հի շո ղու թյունն ան մի ջա պես չի կա րո ղա նում գտ նել 

իրա դար ձու թյա նը հա մա պա տաս խան սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում, գոր ծի է դր վում տրա մա բան ված 

գոր ծո ղու թյան մո դե լը: 

3.Դիրքորոշումևվարք.թվացյալխզում: Քա նի 

որ խոս քով ար տա հայտ ված դիր քո րոշ ման և իրա-

կան վար քի միջև հա ճախ մեծ խզում է նկատ վում, 

ապա են թադր վում է, որ դիր քո րո շում նե րի մի ջո-

ցով վար քի դե տեր մի նա վո րումն ու նի անուղ ղա կի 
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բնույթ և բարդ գոր ծըն թաց է81: Օրի նակ՝ եթե օրեն-

քի պա հանջ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ան ձի 

սո ցիալա կան դիր քո րոշ մա նը, դժ վար է կան խա-

տե սել, թե ինչ վարք կցու ցա բե րի տվյալ ան ձը: Այս 

պատ ճա ռով դիր քո րոշ ման իմա ցու թյու նը ոչ միշտ է 

բե րում վար քի իմա ցու թյան: Սա կայն, ամեն դեպ-
քում, եթե դիր քո րոշ ման իմա ցու թյա նը գու մար վի 
ան ձի վար քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, բնա վո-
րու թյան, նոր մե րի մա սին իմա ցու թյու նը, կա րե լի է 
կան խա տե սել վար քը: 

Այս պի սով` սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի իմա -
ցու թյու նը մնում է վար քի կան խա տես ման կար ևոր 
նա խա պայ ման: 

Լապիերիպարադոքսը
 Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման և վար քի ան հա մա-

պա տաս խա նու թյան խն դի րը նե րա ռում է մար դու 
նե րաշ խար հի և ար տա քին դրս ևո րում նե րի հար-
ցե րը: Թե մային առնչ վող գի տա կան հիմ նա կան 
տե սու թյուն նե րը են թադ րում են, որ ան ձնա կան 
զգաց մունք նե րը, հա մոզ մունք նե րը, դիր քո րո շում նե-
րը թե լադ րում են սո ցիալա կան վարք, և վար քային 
փո փոխ ման հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է փո-
խել մար դու մտա ծե լա կեր պը, իրա դար ձու թյուն-
նե րի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը, սո ցիալա կան 
դիր քո րո շում նե րը: Ինչ պես ար դեն նշել ենք, եր բեմն 
գի տա փոր ձե րը ցույց են տվել, որ հնա րա վոր է նաև 
սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ու վար քի ան հա մա պա-
տաս խա նե լի ու թյուն: Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման և 
վար քի հա մա պա տաս խա նե լիու թյան խն դի րը «սո-
ցիալա կան դիրք որոշ ման» տե սու թյան ձևա վոր ման 
ժա մա նակ նե րից սկ սած ամե նա շատ քն նարկ վող 

թե մա նե րից է: 

81 Նույն տեղում, էջ 284:
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Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ու սում նա սիր-

ման սկզ բից մինչև 1934 թ վա կա նը կաս կա ծի տակ 

չէր դր վում այն հար ցը, թե արդյո՞ք սո ցիալա կան 

դիր քո րո շու մը վարք է թե լադ րում: 1934 թվա կա-

նին ամե րի կա ցի հե տա զո տող Ռ.Լապիերի գի տա-

փոր ձի ար դյունք նե րի հրա պա րա կու մը կաս կա ծի 

տակ դրեց վար քի վրա ՍԴ -ի ազ դե ցու թյան հնա-

րա վո րու թյուն ներն ու եր կար ժա մա նա կով թու լաց-

րեց հե տաքրք րու թյունն այդ խնդ րի վե րա բե րյալ82: 

Եր կու տա րի տևած հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 

Լա պիերը չի նա ցի երի տա սարդ զույ գի հետ այ ցե-

լեց մոտ 250 ամե րի կյան հյու րա նոց: Գի տա փոր ձի 

իրա կա նաց ման ժա մա նա կաշր ջա նում ԱՄՆ -ո ւմ 

ասիական ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ կար հըս-

տակ ար տա հայտ ված բա ցա սա կան վե րա բեր մունք: 

Չնա յած ընդ հա նուր բա ցա սա կան վե րա բե րմուն-

քին` 250 հյու րա նո ցից միայն մե կում չթույ լատ րե-

ցին չի նացի նե րին հյու րըն կալ վել: Վեց ամիս ան ց 

Ռ. Լա պիերն իրենց այ ցե լած բո լոր հյու րանոց նե-

րին նա մակ ներ ու ղար կեց և թույլտ վու թյուն խընդ-

րեց` ևս մեկ ան գամ իր հյու րե րի հետ հյու րըն կալ վե-

լու: Պա տաս խան եկավ 128 հյու րա նոց նե րից, որոն ց 

92 տո կո սը մեր ժեց ըն դու նել վեց ամիս առաջ իրենց 

մոտ բա րե հա ջող գի շե րած հյու րերին: Այս պի սով` 

հյու րա նո ցի տե րե րի մոտ նկատ վեց սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման և վար քի հս տակ ան հա մա պա տաս-

խա նու թյուն: Այս գի տա փոր ձի ըն թաց քում ի հայտ 

եկած վար քի և սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ան հա-

մա պա տաս խա նու թյունն ան վան վեց «Լա պիերի 

պա րա դոքս»83:

82 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психоло-
гия личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 139.
83 Платонов Ю., “Социальная психология поведения”, Москва, 
“Питер”, 2006 г., с. 101.
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 Հե տա գա նմա նա տիպ ու սում նա սի րու թյուն նե-

րը նույն պես ապա ցու ցե ցին, որ վարքը և ՍԴ-նե րը 

ոչ միշտ են հա մընկ նում: Օրի նակ` 1950 -ա կան-
նե րի սկզ բին ԱՄՆ -ու մ իրա կա նաց ված փոր ձե-
րից մե կի ժա մա նակ եր կու սպի տա կա մորթ և մեկ 
սևա մորթ կին առանց որ ևէ խո չըն դո տի այ ցե լե ցին 
11 ռես տո րան (այդ շր ջա նում սևա մոր թե րի նկատ-
մամբ   ԱՄՆ -ո ւմ դեռևս դրս ևոր վում էր ռա սա յա կան 
խտ րա կա նու թյուն): Հե տագա յում, երբ նրանք այդ 
նույն ռես տո րան նե րում զան գով փոր ձե ցին տե ղեր 
պատ վի րել, 11 -ից 6-ի դեպ քում մեր ժում ստա ցան84: 

Սա կայն Լա պիերի գի տա փոր ձը չի կա րող միա-
նշա նակ ապա ցու ցել, որ սո ցիալա կան դիր քո րո-
շու մը վարք չի թե լադ րում, որով հետև գի տա փոր ձի 
ըն թաց քում չեն ու սում նա սիր վել, թե արդյո՞ք հյու-
րա նոց նե րի տե րե րին իրա կա նում ունեն բա ցա սա-
կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ասիացի նե րի կամ 
սևա մորթ նե րի նկատ մամբ, թե՞ առ կա է կար ծիք, 
նա խատ րա մադր վա ծու թյուն, ին չը միայն որո շա-
կի պայ ման նե րում կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
վար քի վրա: Անհ րա ժեշտ է նաև հաշ վի առ նել` հյու-
րա նոց մտ նե լիս առա ջի նը Լա պիե՞րն է հյու րա նո-
ցի տե րե րին եր ևա ցել, թե՞ չի նա ցի զույ գը, ի՞նչ հա-
գուստ ներ են նրանք հա գել, ի՞նչ մե քե նայով են մո-
տե ցել հյու րա նո ցին և այլն: Այս ամե նը հաշ վի առ-
նե լուց հե տո միայն կա րող ենք խո սել գի տա փոր ձի 
ճշգր տության մա սին, քա նի որ բա ցի ասիացի նե րի 
նկատ մամբ բա ցա սա կան դիր քո րո շու մից՝ հյու րա-
նոց նե րի տե րե րի որո շում նե րի վրա ազ դե ցու թյուն 
ու նեն նաև շատ այլ գոր ծոն ներ:

 Հե տա գա յում եղան նաև այլ ու սում նա սի րու-
թյուն ներ, որոնք հեր քե ցին «Լա պիերի պա րա դոք-

84 Белинская Е., Тихомандрицкая О., “Социальная психоло-
гия личности”,  Москва, “Академия”, 2009 г., с. 140.
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սի» գո յու թյու նը և ապա ցու ցե ցին, որ սո ցիալա կան 

դիր քո րո շու մը մե ծա մասամբ սո ցիալա կան վարք 

թե լադ րող գոր ծոն է: Ամեն դեպ քում չկա ՍԴ -ից 

բա ցի այլ ցու ցիչ, գոր ծոն, որն ավե լի ստույգ հու շի, 

կան խա տե սի, են թադ րի մար դու վար քը:

 Սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման և վար քի ան հա-

մա պա տաս խա նե լիու թյան մա սին բա նա վե ճե րը 

նոր ու ժով վերսկս վե ցին 1969 թվա կա նին, երբ Ի. 

Ու ո քերն իր գի տա փոր ձով նո րից առաջ քա շեց սո-

ցիալա կան դիր քո րոշ ման և վար քի ան հա մա պա-

տաս խա նու թյան խն դի րը: Ըստ նրա գի տա փոր ձի 

ար դյունք նե րի` սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը մե ծա-

մա սամբ վարք չթե լադ րող եր ևույթ է: Այս շր ջա նում 

նույ նիսկ մեծ թվով սո ցիալա կան հո գե բան ներ սկսե-

ցին պնդել, թե այլևս իմաստ չու նի օգ տա գոր ծել ՍԴ 

եզ րույ թը, քա նի որ այն չի հա մա պա տաս խա նում իր 

ձևա կեր պում նե րին: Սա կայն որոշ գիտ նա կան ներ, 

հիմք ընդունելով նախ կին գի տա փոր ձե րը, ար դա-

րա ցիորեն ապա ցուցե ցին, որ այն քա նով, որ քա նով 

կա րե լի է պն դել, թե սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը 

վարք չի թե լադ րում, նույն քա նով էլ կա րե լի է հա կա-

ռա կը պն դել, քա նի որ որոշ գի տա փոր ձեր ապա ցու-

ցում են առա ջին, իսկ որոշ նե րը` երկ րորդ պն դու մը85: 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում ապա ցուց վեց, որ ընդ-

հա նուր սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման և կոնկ րետ 

վար քի միջև շատ գոր ծոն ներ են ըն կած: Այս պատ-

ճա ռով սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը որո շե լը որ քան 

ավե լի ան հա տա կա նաց ված է լի նում, այն քան ավե-

լի հա ճա խա կի են դառ նում սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման և վար քի միջև հա մընկ նում նե րը: Եթե սո ցիալա-

կան դիր քո րոշ ման վարք թե լադ րե լու հան գա ման քը 

85 «Социальная психология”, под ред. С. Московичи, Спб., 
“Питер”, 2007 г.,  с. 142.
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ստուգ վում է մի քա նի գի տա փոր ձե րով, ապա մե-

ծա նում է սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման և վար քի միջև 

հա մա պա տաս խա նու թյու նը հաս տա տե լու հա վա-

նա կա նու թյու նը:

1970 -ա կան նե րին սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

և վար քի հա մա պա տաս խանու թունն ապա հո վող 

պայ ման նե րի որոշ ման հա մար սկ սե ցին ու սում նա-

սի րել այն գոր ծոն նե րը, որոնց ազ դե ցու թյու նից մե-

ծա նում կամ փոք րա նում է սո ցիալա կան դիր քո րոշ-

ման և վար քի հա մա տե ղե լիու թյու նը: Նմա նա տիպ 

ու սում նա սի րու թյուն նե րը շա րու նակ վում են մինչ 

օրս: Առա ջին հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը (Դեյ վի սոն, 

Ջակ կարդ, 1976 թ.) վե րա բե րում էին սո ցիալա կան 

դիր քո րոշ ման փո փոխ ման ու դրան հա ջոր դող վար-

քի վրա ժա մա նա կի ազ դե ցու թյա նը: Այս շր ջա նում 

ապա ցուց վեց, որ այն ՍԴ-նե րը, որոնք առա ջա նում 

են ան ձի և սո ցիալա կան դիր քո րո շում առա ջաց-

նող օբյեկ տի հետ ան ձնա կան շփ ման ար դյուն քում, 

ավե լի հաս տա տուն են վե րած վում վար քի, քան 

միջ նոր դա վոր ված եղա նակ նե րով ձևա վոր ված ՍԴ-

նե րը (Ֆա ցիո, Զան նա, 1981 թ.)86: Բա ցի դրանից՝ 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներն առա վել հա ճախ 

են վե րած վում վար քի այն դեպ քե րում, երբ միաժա-

մա նակ հա մընկ նում են սո ցիալա կան դիր քո րո շումն 

ու այդ դիր քո րո շու մը կրող ան հա տի անձնական

նորմերը: Այ սինքն` ապա գա վար քը են թարկ վում 

է սո ցիալա կան դիր քո րո շու մից ել նող տվյալ պա հի 

ցան կու թյան և նախ կի նում ձեռք բեր ված նոր մե րի, 

ինչ պես նաև շր ջա կա մի ջա վայ րի խթա նիչ ազ դե-

ցու թյա նը: 

86 Там же, с. 143.
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ԳԼՈՒԽ2.
ՄԵԴԻԱՆՈՐՊԵՍՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՂԳՈՐԾՈՆ

 Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վո րու մը 

կա րող է ըն թա նալ ինչ պես ան միջա կան, այն պես էլ 

միջ նոր դա վոր ված ձևով: Լրատ վա մի ջոց նե րը միջ-

նոր դա վոր ված ազ դե ցու թյուն իրա կա նաց նող ներն 

են: Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան տե ղե կատ-

վության հիմ նա կան աղ բյուր ներն են ան հատ նե րը, 

իշ խա նա կան կա ռույց նե րը, ԶԼՄ-նե րի ինս տի տու-

տը, որո շա կի շա հեր հե տապն դող խմ բե րը (կու սակ-

ցու թյուն ներ, շար ժում ներ, հա սա րա կա կան կազ-

մա կեր պու թյուն ներ և այլն), հա վատ քի, մշա կույ թի, 

կրթու թյան, գի տու թյան ինս տի տուտ նե րը87: Թվարկ-

ված բո լոր խմ բե րի տե ղե կատ վու թյան փո խանց-

ման հիմ նա կան տեխ նի կա կան մի ջո ցը մե դիան է, 

ին չի պատ ճա ռով լրատ վա մի ջո ցը վե րոն շյալ ցու-

ցա կում տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման առու մով 

ստանձ նում է ամե նակար ևոր դե րը (սո ցիալա կան 

ցան ցե րը տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման առու մով 

նույնպես հա վակ նում են դառ նալ տե ղե կատ վու-

թյան փո խանց ման հիմ նա կան տեխ նի կա կան մի-

ջոց, սա կայն դրանց հնա րա վո րու թյուն նե րը նույն-

պես օգ տա գործ վում են լրատ վամի ջոց նե րի կող-

մից): 

Ընդ հա նուր առ մամբ զանգ վա ծային լրատ վա-

մի ջոց նե րը սո ցիալա կան դիր քո րոշում նե րի ձևա-

վոր ման, մար դու վրա ազ դե ցու թյան լայն գոր ծա-

ռույթ ներ ու նեն: ԶԼՄ-նե րի գոր ծա ռույթ նե րից են 

87 Кравченко А., “Общая социология”, Москва, “Юнист”, 2002 
г., с. 174.
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սո ցիալա կա նա ցու մը (կամ ապա սո ցիալա կա նա-

ցու մը), տե ղեկատ վա կան, դաս տիարակ չա կան, 

կր թա կան-լու սա վոր չա կան, մշա կու թային, քա րոզ-

չա կան, կազ մա կերպ չա կան, զվար ճան քի գոր ծա-

ռույթ նե րը և այլն88: Եթե նախ քան մե դիայի ստեղ ծու-

մը մարդ կանց հոգ ևոր և նյու թա կան պա հանջ մունք-

նե րը ձևա վոր վում էին օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի ազ-

դե ցու թյամբ (սո ցիալա կան հնա րա վո րու թյուն ներ, 

մի ջա վայր), ապա հի մա պա հանջ մունք նե րը կա րող 

են ձևա վո րել նաև զագ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե-

րը89: Ավե լին՝ մե դիանե րը նաև ար ժեք ներ ձևա վո րող 

գոր ծորն ներ են, իսկ ար ժե քային հա մա կար գը հա-

մար վում է «կ րի տի կա կան են թա կա ռուց վածք», որի 

պաշտ պա նու թյունն ազ գային ան վտան գու թյան 

կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է90: Հե ռուս տա տե սու-

թյու նը եր բեմն ցու ցադ րում է այն պի սի սո ցիալա-

կան իրա կա նու թյուն (օ րի նակ` շքեղ սո ցիալա կան 

կյան քի ներ կա յա ցում), որը գրա վիչ լի նե լով լայն 

զանգ ված նե րի մոտ կրկ նօ րի նակ ման պա հանջ 

կա րող է ձևա վո րել, մինչ դեռ օբյեկ տիվ իրա կա նու-

թյունն այլ բան է պար տադ րում: Հե ռուս տա տե սու-

թյան կող մից վե րոն շյալ օրի նա կին հա մա պա տաս-

խան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նա ցու մը կա րող է 

սո ցիալա պես անա պա հով խա վի մոտ շքեղ կյան քի 

իդեալա կա նա ցում և ձգ տում առա ջաց նել, իսկ այդ 

ամե նին կարճ ճա նա պար հով հաս նե լու ձգտու մը 

88 Матвеева Л., Аникеева Т., Мочалова Ю., “Психология 
телевизионной коммуникации”, Москва, “РИП-Холдинг”, 2004 
г., с. 22. 
89 Мудрик А., “Социализация человека”, Москва, “МПСИ”, 
2011 г., с. 504.
90 ԳագիկՀարությունյան, Ինտեգրացիայի որոշ հիմնախնդիր-
ների մասին արժեքային համակարգի համատեքստում, Գլո-
բուս, #4(37), 2013 թ., էջ 20։
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կա րող է որ պես հետ ևանք առաջ բե րել ար տա գաղթ, 

անարդյու նա վետ ծախ սեր և այլն: Բա ցի նրա նից, 

որ ԶԼՄ -ները ձևա վո րում են սո ցիալա կան դիր քո-

րո շում ներ, դրանք նաև մտա ծե լու, զրու ցե լու ամեն-

օրյա թե մա ներ, գա ղա փար ներ են տա լիս: 

Զանգ վա ծային հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի 

ազ դե ցու թյան, նրանց կող մից սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում նե րի ձևա վոր ման տե սու թյուն ներ մշակ-

վել են դեռևս 20-րդ դա րի 30 -ա կան նե րից և շա րու-

նակ վում են կա տա րե լա գործ վել առ այ սօր91*: Եթե 

մինչև 1960-70 -ա կան թվա կան նե րը հա մար վում էր, 

որ լրատ վա մի ջոց ներն ու նե նում են ան մի ջա կան 

ազ դե ցու թյուն մար դու վար քի վրա, ապա դրա նից 

հե տո գիտ նա կան նե րը եկան այն եզ րա կա ցու թյան, 

որ ԶԼՄ-նե րի ազ դե ցու թյու նը բա ցի ան մի ջա կա նից 

ու նի նաև ավե լի խոր քային, հո գե բա նա կան դրսևո-

րում ներ92: 

Ս տորև կներ կա յաց նենք զանգ վա ծային լրատ-

վու թյան ավան դա կան մի ջոց նե րի` հե ռուս տա տե-

սու թյան, տպա գիր քա րոզ չա տե սակ նե րի և ռա-

դիոյի հո գե բա նա կան-տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու-

թյան, սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի փո փոխ ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը հայ իրա կա նու թյան հա-

մա տեքս տում: Ի դեպ, թեկ նա ծու ա կան ատե նա խո-

սու թյան սահ ման նե րը և մեր ռե սուրս նե րը թույլ չեն 

տվել ան դրա դառ նա լու հայ րե նա կան լրատ վա մի-

ջոց նե րի ազ դե ցու թյամբ ձևա վոր վող բո լոր դիր քո-

րո շում նե րին, ուս տի` առաջ նորդ վել ենք առաջ նա-

հեր թու թյուն նե րի սկզ բուն քով:

91 Առաջին տեսության մշակողներն էին ամերիկացի գիտնա-
կաններ Լասուէլլն ու Շեննոնը 1948-1949 թթ.:
92 Матвеева Л., Аникеева Т., Мочалова Ю., “Психология 
телевизионной коммуникации”, Москва, “РИП-Холдинг”, 2004 
г., с. 70. 
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2.1.Սոցիալականդիրքորոշումների

ձևավորումըտպագիրնյութերիմիջոցով

 Տե ղե կատ վա կան-հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան93* 

ոլոր տում օգ տա գործ վող հիմ նական տպա գիր մի-

ջոց ներն են քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րը, թեր թե րը, 

ամ սագ րե րը, բրո շյուր նե րը, իսկ եր կա րա ժամ կետ 

տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու թյան հա մար կա րող են 

օգ տա գործ վել նաև գր քե րը:

Լ րատ վա մի ջոց նե րի սո ցիոլո գիայում ըն դուն ված 

է մա մու լը դի տար կել եր կու տե սան կյու նից94: Առա-

ջին դեպ քում մա մուլն ըն դուն վում է որ պես հա սա-

րա կա կան ինս տի տուտ, որը ձևա վոր վում է «ներքե-

վից վերև» գոր ծող ազ դե ցու թյուն նե րից: Այ սինքն` 

հան րային պա հան ջարկն է ձևա վո րում մա մու լի բո-

վան դա կու թյու նը, ոճը, ուղղ վածու թյու նը և այլն: Հա-

մա ձայն երկ րորդ տե սա կե տի` մա մու լը ձևա վոր վում 

և գոր ծում է «վեր ևից ներքև»95: Այս դեպ քում քա ղա-

քա կան ու ժերն ու մեծ բիզ նես ներն են որո շիչ դեր 

ու նե նում մա մու լի ձևա վոր ման գոր ծում: Ըն դուն ված 

է հա մա րել, որ ժո ղովր դա վա րական, կա պի տա լիս-

տա կան երկր նե րում մա մու լը գոր ծում է «ներք ևից 

վերև», այ սինքն` հա սա րա կա կան վե րահսկ ման 

ինս տի տուտ է: Իսկ ոչ ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե-

րում իրա վի ճա կը հա կա ռակն է: 

Մեր հա մոզ մամբ` միշտ գո յու թյուն ու նի երկ կող-

93 «Տեղեկատվական-հոգեբանական ազդեցություն» ասելով 
մենք նկատի ունենք տեղեկատվության միջոցով հոգեբա-
նական ազդեցություն՝ անհրաժեշտ գոր ծո ղու թյունների կամ 
մտահանգումների դրդման նպատակով:
94 Фомичева И., “Социология СМИ”, Москва, “Аспект 
Пресс”, 2007 г., с. 30.
95 “Медиа”, под ред. Бриггза А. и Кобли П., Москва, “Юнити-
Дана”, 2005 г., с. 105.
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մա նի ազ դե ցու թյուն: Ե՛վ «վեր ևում», և՛ «ներք ևում» 

կանգ նած նե րը ձգ տում են ազ դել մա մու լի վրա, և 

կախ ված տար բեր հան գա մանք նե րից` առա վել հա-

ջո ղու թյուն ներ է ու նե նում կա՛մ մեկ, կա՛մ մյուս կող-

մը: Եթե ոչ ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում մա մու-

լը ղե կա վա րում են բիրտ ու ժով, ապա ժո ղովրդա վա-

րա կան կոչ վող հա սա րա կու թյուն նե րում դա ար վում 

է ավե լի նուրբ տեխ նո լո գիանե րով, սա կայն ար-

դյուն քը նույնն է՝ կա ռա վար վող մա մուլ:

Տ պա գիր ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում նե րի ձևա վո րու մը են թադ րում է տպա գիր 

հոդ ված նե րի և տպա գիր այլ նյու թե րի մի ջո ցով ազ-

դե ցու թյուն զանգ ված նե րի վրա96: Տպա գիր լրատ-

վա մի ջո ցը տե ղե կատ վա կան-հո գե բա նա կան ազ-

դե ցու թյան տես ան կյու նից ու նի մի շարք առա վե լու-

թյուն ներ և թե րու թյուն ներ:

Տ պա գիր տե ղե կատ վու թյան ազ դե ցու թյան առա-

վե լու թյուն ներն են`

1.  խո րը վեր լու ծու թյան և թե ման ամ բող ջու թյամբ 

ընդ գր կե լու հնա րա վո րու թյուն,

2.  պատ կեր նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու-

թյուն,

3.  կար դա լու վայ րի և տե ղի ընտ րու թյան հնա-

րա վո րու թյուն,

4.  վե րըն թեր ցե լու և որ պես փաս տա թուղթ օգ-

տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն:

Տ պա գիր տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու թյան թերու-

թյուն ներն են`

1.  հե ռուս տա տե սու թյան, ռա դիոյի և հա մա ցան-

ցի հա մե մատ տե ղե կատ վու թյու նը հասց նե լու 

96 Вепринцев В., Манойло А., Петренко А., Фролов Д., “Опе-
рации информационно-психологической войны”, Краткий 
энциклопедический словарь-справочник, Москва, «Горячая 
линия - Телеком», 2005 г., с. 48.
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հար ցում օպե րա տի վու թյան պա կաս (հատ-

կա պես հայ իրա կա նու թյան հա մար, որ տեղ 

դեռևս չկան երե կո յան կամ կի րակ նօ րյա թեր-

թեր),

2.  հե ռուս տա տե սու թյան հա մե մատ տե սա ձայ-

նային հնա րա վո րու թյուն նե րի պա կաս, 

3. ու շադ րու թյան կենտ րո նաց ման պա հանջ:

 Վե րոն շյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե-

լով` տպա գիր ԶԼՄ-ներն ավե լի ար դյունա վետ են 

տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու թյան «երկ րորդ էշե լո-

նի» հա մար, ին չը են թադ րում է ար դեն կա տար ված 

իրա դար ձու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն և վեր-

լու ծու թյուն: Տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րը ԶԼՄ-նե-

րից ամե նա հինն են և ազ դե ցու թյան ոլոր տում ու նեն 

վա ղուց ձևա վոր ված տեխ նո լո գիաներ: Չնա յած 

այլ տե սա կի լրատ վա մի ջոց նե րի արա գըն թաց զար-

գաց մա նը` տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րը շա րու նա-

կում են որո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հան րու-

թյան սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման 

հար ցում: 

2.2.Քարոզչականթերթիկներըհայ

իրականությանհամատեքստում

Քարոզչական թերթիկը մեկ կամ եր կու էջից 

բաղ կա ցած տե ղե կատ վա կան-քա րոզ չա կան տպա-

գիր նյութ է` սեղմ ու հաս կա նա լի տեքս տով ու ար-

տա հայ տիչ պատկեր նե րով: Քա րոզ չա կան թեր թի-

կը սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման, 

տե ղեկատ վա կան ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից այլ 

տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րի հա մեմա տու թյամբ մի 

շարք առա վե լու թյուն ներ ու նի:

1. Օպե րա տի վու թյուն. քա րոզ չա կան թեր թիկն 
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ավե լի օպե րա տիվ է, քան թեր թը կամ ամ սա գի րը: 

Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս արագ ար ձա գան-

քելու դեպ քե րին. մի քա նի ժա մում կա րե լի է տպագ-

րել ցան կա ցած քա նա կու թյան թեր թիկ ներ:

2. Կա րե լի է վե րահ րա տա րա կել նույն տեքստն 

այն քան ան գամ, որ քան ան հրա ժեշտ է:

3. Հա մա պա տաս խան դի զայ նի, պատ կեր նե րի և 

գույ նե րի մի ջո ցով կա րե լի է զգա յա կան մեծ ազ դե-

ցու թյուն գոր ծել:

 Քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի տե սակ նե րը բազ մա-

թիվ են97:

•	  Տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ. այս տեղ շեշ տը 

դր վում է փաս տե րի վրա, նյու թը գր վում է թեր-

թե րի նման` ընդ գծ ված տո ղե րով և վեր նագ-

րով:

•	  Վեր լու ծա կան թեր թիկ ներ. այս տեղ բա ցատ-

րա կան, հա մո զիչ ոճով խոս վում է որ ևէ խնդ րի 

մա սին:

•	  Թեր թիկփաս տաթղ թեր. նե րա ռում են պաշ-

տո նա կան հա ղոր դագ րու թյուն ներ, որո շում-

ներ, օրենք ներ:

•	 Ծպ տյալ թեր թիկ ներ. այս դեպ քում հա ղոր-

դագ րու թյու նը թաքց վում է հա կառա կոր դի 

կամ այլ երկր նե րի թեր թե րի, փաս տաթղ թե րի, 

հա ղոր դագ րու թյուն նե րի, հրա ման նե րի ան-

վան տակ:

•	  Կոչ, կար գա խոս պա րու նա կող թեր թիկ ներ. 

սրանք նա խա տե սում են ինչ -որ գոր ծո ղու թյան 

մղող կոչ և գր վում են կարճ տեքս տով ու մեծ 

տա ռե րով:

•	  Գե ղար վես տա կան թեր թիկ ներ. սրանք գըր-

97 Крысько В., “Секреты психологической войны” (цели, зада-
чи, методы, формы, опыт), Минск, “Харвест”, 1999 г., с. 214.
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վում են գրա կան գե ղար վես տա կան ոճով, նա-

խա տես ված են զգա յա կան ազ դե ցու թյան հա-

մար:

•	  Թեր թիկդի մում ներ. սրանք հրա մա նա տա-

րու թյան, ղե կա վա րու թյան կող մից դի մում են 

հա կա ռա կոր դին և այլն: 

 Քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի օգ տա-

գոր ծու մը Հա յաս տա նում և Հա յաս-

տա նի դեմ

 Քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րը Հա յաս-

տա նում հա ճախ են օգ տա գործ վում: 

ՀՀ -ու մ կի րառ վող քա րոզ չա կան թեր-

թիկ նե րի հիմ նա կան տե սակ ներն են՝ 

տե ղե կատ վա կան թեր թիկ նե րը, վեր-

լու ծա կան թեր թիկ նե րը, թեր թիկ-փաս-

տաթղ թե րը, կոչ, կար գա խոս թեր թիկ-

նե րը: Հա յաս տա նում քա րոզ չա կան 

թեր թիկ ներ օգ տա գործ վում են հիմ-

նա կա նում քա ղա քա կան, գոր ծա րար, 

պե տա կան, հա սա րա կա կան և առևտ-

րային կա ռույց նե րը:

 Հա յաս տա նյան առևտ րային ոլոր-

տում քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի օգ-

տա գոր ծու մը լայն տա րա ծում ու նի: 

Գրե թե ցան կա ցած սր ճա րա նում կա-

րե լի է հան դի պել որ ևէ ապ րանք գո-

վազ դող տե ղե կատ վա կան թեր թիկ նե-

րի, իսկ փո ղոց նե րում հա ճախ հան դի-

պում են երի տա սարդ ներ, ով քեր պա-

տա հա կան ան ցորդ նե րին բա ժա նում 

են նմա նա տիպ տե ղե կատ վա կան-

քա րոզ չա կան թեր թիկ ներ (ն կար 2): 
Ն կար2.Կո մեր ցիոն քա րոզ չա կան 
թեր թիկ
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 Հա յաս տա նում առևտ րային նպա տա կով հիմ-

նա կա նում կի րառ վում են տե ղեկատ վա կան-քա-

րոզ չա կան թեր թիկ ներ, որոնք, սո վո րա բար, ու նեն 

պարզ կա ռուց վածք և պա րու նա կում են տվյալ ներ 

ինչ -որ ակ ցիայի, զեղ չե րի կամ նոր ստեղծ վող ծա-

ռա յու թյան մա սին, և որոնց խն դիրն ավե լի շատ այդ 

ակ ցիայի կամ նոր ծա ռա յու թյան մա սին տե ղե կաց-
նելն է, քան սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վո-
րու մը: Դրա հետ մեկ տեղ առևտ րային դաշ տում կա 
նաև սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր մանն 
ուղղ ված քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի «կար գա խոս 
թեր թիկ» տար բե րա կը: Եթե տե ղե կատ վա կան-քա-
րոզ չա կան թեր թիկն ին ֆոր մա ցիայի մի ջո ցով միայն 
ժա մա նա կա վոր մո տի վա ցիա է առա ջաց նում (օ րի-
նակ՝ հուն վար ամ սին ինչ -որ խա նու թում 40 տո կոս 
զեղչ), ապա կար գա խոս թեր թի կը սո ցիալա կան 
դիր քո րո շում կա րող է ձևա վո րել բազ մա կի կրկ նու-
թյան ու հա ջող ընտր ված կար գա խո սի մի ջո ցով: 
Օրի նակ՝ «Օ րանժ» ըն կե րու թյան կար գա խոսն է 
«Օ րը փոխ վում է «Օ րան ժի» հետ», ին չը տա րած-
վում է նաև քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի մի ջո ցով: Այս 
կար գա խո սի բազ մա կի կրկ նու թյու նը կա րող է սո-
ցիալա կան դիր քո րո շում ձևա վո րել, ըստ որի` ան ձի 
կյան քում «Օ րան ժի» ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վե-
լը կա րող է դրա կան փո փո խու թյուն նե րի պատ ճառ 
դառ նալ: 

Քա ղա քա կան ոլոր տում նույն պես քա րոզ չա կան 
թեր թիկ նե րը մեծ կի րա ռու թյուն ու նեն և չնա յած 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիանե րի զար գաց մա-
նը՝ մնում են տե ղե կատ վու թյուն փո խան ցող, կար-
ծիք և սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ ձևա վո րող 

հիմ նա կան գոր ծիք նե րից մե կը: Գրե թե ոչ մի ցույց 

կամ հան րա հա վաք չի ան ցնում առանց քա րոզ-

չա կան թեր թիկ նե րի տա րած ման, իսկ որոշ դեպ-
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քե րում, հատ կա պես ընդ-

դի մու թյան պա րա գա յում, 

քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րը 

հան րա հա վա քի հրա վի րե-

լու հիմ նա կան մե թոդ ներն 

են (նկար 3): 

 Բա ցի որ ևէ իրա դար-

ձու թյան մա սին տե ղե կաց-

նե լուց՝ քա ղա քա կան ոլոր-

տում քա րոզ չա կան թեր-

թիկ ներն օգ տա գործ վում են 

նաև ինչ -որ հար ցի վեր լու-

ծու թյան հա մար: Վեր ջին-

ներս, ի տար բե րու թյուն տե-

ղե կատ վա կան-քա րոզ չա-

կան թեր թիկ նե րի, ուղղ ված 

են քա ղա քա կան նպա տակ-

նե րին հա մա պա տաս խան սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում նե րի ձևա վոր մա նը: Քա ղա քա կան ոլոր տում 

վեր լու ծա կան-քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի մի ջոցով 
սո ցիալա կան դի քո րո շում նե րի ձևա վո րումն ըն թա-
նում է դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման կենտ րո նա-
կան ճա նա պար հով, այ սինքն` ազ դե ցու թյան իրա-
կա նա ցում տե ղեկատ վու թյան ման րա մասն հիմ նա-
վոր ման ու նկա րագր ման մի ջո ցով98: Օրի նակ` 2009 
թվա կա նին, երբ ստո րագր վե ցին հայ-թուր քա կան 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը, ՀՅԴ կու սակ ցու թյու նը բո-
ղո քի եր թե րի ժա մա նակ բա ժա նում էր թեր թիկ ներ, 
որ տեղ կետ առ կետ հիմ նա վոր ված էր, թե, ըստ 
իրենց, ինչ վտանգ ներ են նե րա ռում այդ ար ձա նա-
գրություն նե րը: 

Կ րո նա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

98 Wheiten W., “Psychology: Themes and variations”, Eigth 
edition, Wadsworth, 2010, p. 687.

Ն կար3.Քա ղա քա կան քա րոզ չա կան թեր թի կի 
օրի նակ: Քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րը շար ված էին 
մե քե նայի հետ ևի ապա կու վրա, որ պես զի նկա տե-
լի լի նեն փո ղո ցով ան ցնող մարդ կանց և մե քե նա-
նե րի հա մար:
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թյուն նե րը նույն պես օգ տա գոր-

ծում են քա րոզ չա կան թեր թիկ-

նե րը սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում ներ ձևա վո րե լու հա մար: 

Քա նի որ կրո նա կան և հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րը մե ծա մա սամբ որ ևէ 

լրատ վական ռե սուր սի չեն տի-

րա պե տում, ավե լի են հակ ված 

քա րոզ չա կան թեր թիկ ներ օգ-

տագոր ծե լուն: Այս ոլոր տում 

հատ կա պես մաս նա գի տա ցած 

են կրո նա կան կազ մա կեր-

պություն նե րը (ն կար 4): Ստորև 

ներ կա յաց վող քա րոզ չա կան 

թեր թի կի օրի նա կում տես նում 

ենք խո շոր տա ռե րով և հրա-

մա յա կան եղա նա կով գր ված 

«Արթ նա ցե՛ք» և «Ո՞ւմ կա րող եք 

վս տա հել» ար տա հայ տու թյուն-

նե րը, սո ցիալա կան տար բեր 

ինս տի տուտ նե րի ներ կա յացու-

ցիչ նե րի նկար նե րը և ընտ րու-

թյան առաջ կանգ նած մար դու պատ կե րը` ուղղ ված 

ան վս տա հու թյուն ներշն չե լու մարդ կանց, շր ջա պա-

տող սո ցիալա կան ինս տի տուտ նե րի և դրանց ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի նկատ մամբ: Այս քա րոզ չա կան 

թեր թի կի ար տա քին ձևա վո րու մը թեր թի կի ներ քին 

բո վան դա կու թյան հա մա ռոտ տար բե րակն է: Քա-

րոզչա կան թեր թի կի բո վան դա կու թյու նը փորձ է 

փո խե լու մարդ կանց սո ցիակա կան դիր քո րո շում-

նե րը սո ցիալա կան ինս տի տուտ նե րի վե րա բե րյալ, 

դրանց նկատ մամբ ան վս տա հու թյուն առա ջաց նե-

Ն կար4.Կրո նա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից 
օգ տա գործ վող քա րոզ չա կան թեր թի կի օրի նակ
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լու և դրա կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ ձևա-

վո րե լու տվյալ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյան 

նկատ մամբ: 

Հարկ է նշել, որ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն-

ներն առանձ նա նում են տեխ նիկա կան և մաս նա-

գի տա կան առու մով բարձր որա կի քա րոզ չա կան 

թեր թիկ նե րի կի րառմամբ, ին չը կա րե լի է բա ցատ րել 

քա րոզ չա կան ոլոր տում նրանց խո րը գի տե լիք նե րի 

և ավան դույթ նե րի առ կա յու թյամբ և ֆի նան սա կան 

մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րով: 

 Քա րոզ չա կան թեր թիկ նե րի օգ տա գոր ծումն 

ընդ դեմ ՀՀ-ի: Ընդ դեմ Հա յաս տա նի քա րոզ չա կան 

թեր թիկ ներ օգ տա գոր ծող հիմ նա կան երկր ներն 

են Ադրբե ջանն ու Թուրքիան: Հայ -ա դր բե ջա նա-

կան պա տե րազ մի ժա մա նակ եղել են դեպ քեր, երբ 

ադրբե ջանցի նե րը փոր ձել են հայ զին վո րա կա նու-

թյան շր ջա նում հայե րեն թեր թեր և քա րոզ չա կան 

թեր թիկ ներ տա րա ծել: Պա տե րազ մի ժա մա նակ 

տա րած ված ադր բե ջա նա-

կան քա րոզ չական թեր-

թիկ նե րը չէին կա րող հաս-

նել ար դյուն քի, որով հետև 

կազմ վում էին մաս նագի-

տա կան բազ մա թիվ բաց-

թո ղում նե րով: Մաս նա վո-

րա պես հաշ վի չէին առնը-

վում թի րախային լսա րա նի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե-

րը, և օգ տա գործ վում էին 

քե րա կա նո րեն անգ րա գետ 

տեքս տեր: Նկար 5-ու մ 

ներ կա յաց վող քա րոզ չա-

կան թեր թի կի օրի նա կում 

Ն կար5.Ար ցա խյան պա տե րազ մի ըն թաց քում 
Ադր բե ջա նի կող մից օգ տա գործ վող քա րոզ չա կան 
թեր թի կի օրի նակ, որ տեղ ներ կա յաց վում է, թե 
դա իբր նա մակ է բաք վե ցի եր կու հայ քույ րե րից, 
որոնց հայ րը զոհ վել է հայ րե նի Ադր բե ջանն ագ րե-
սիայից պաշտ պա նե լու ժա մա նակ (Մե րի Յուզ բա-
շյա նի ան ձնա կան ար խի վից):
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զգայա կան ազ դե ցու թյան մի ջո ցով փորձ է ար վում 

հայ զին վոր նե րի մոտ պա տե րազ մի նկատմամբ 

բա ցա սա կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ձևա վո-

րել: Քա նի որ քա րոզ չա կան այդ թեր թի կում ադր բե-

ջան ցի նե րը հայ զին վո րին դի մում են որ պես «սըր-

տա կից բա րե կա մի», իսկ հայ կա մա վոր նե րի շր ջա-

նում իրենց ան ձնա կան փոր ձից ու պատ մու թյու նից 

ադրբե ջան ցի նե րի նկատ մամբ առ կա էին հս տակ 

թշ նա մա կան, բա ցա սա կան սո ցիալակա կան դիր-

քո րո շում ներ, ուս տի` ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա-

կան թեր թի կը չէր կա րող որ ևէ լուրջ ազ դե ցու թյուն 

ու նե նալ և սո ցիալա կան դիր քո րո շում ձևա վո րող 

գոր ծոն դառ նալ հայ զին վոր նե րի հա մար: 

Հ րա դա դա րից հե տո հայտ նի չեն դեպ քեր, երբ 

ադր բե ջան ցի նե րը փոր ձեն հայ զինծա ռայող նե-

րի շր ջա նում քա րոզ չա կան թեր թիկ ներ տա րա ծել, 

սա կայն ար տա սահ մանում, տար բեր մի ջազ գային 

կազ մա կեր պու թյուն նե րում և պա տաս խա նա տու 

կա ռույց ներում բազ մա թիվ են դեպ քե րը, երբ ադր բե-

ջա նա թուր քա կան կա ռույց նե րը հա կա հայ կական 

բո վան դա կու թյամբ քա րոզ չա կան թեր թիկ ներ են 

տա րա ծել: Մի ջազ գային կա ռույցնե րում ադր բե-

ջան ցի նե րի տա րա ծած քա րոզ չա կան թեր թիկ նե-

րը հիմ նա կա նում նե րա ռում են պաշ տո նա կան 

Ադրբե ջա նի հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե-

րը՝ «Ադր բե ջա նի տա րածք նե րի 20% -ի զավ թում», 

«մեկ մի լիոն փախս տա կան ներ», «հայե րի կող մից 

ադրբե ջա նա կան հու շար ձան նե րի ոչն չա ցում», 

«հայե րի կող մից իս լա մա կան մշա կույ թի ոչն չա-

ցում», «Խո ջա լո ւի ցե ղաս պա նու թյուն» և այլն: Այս 

ամենն ազ դե ցիկ նկա րա զար դված և թարգ մա նված 

է տար բեր լե զու նե րով և իրա կա նու թյա նը վատ ծա-

նոթ, չե զոք լսա րա նի մոտ կա րող է ձևա վո րել սո-
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ցիալա կան դիր քո րո շում ներ` հա մա պա տասխան 

քա րոզ չա կան թե զե րի բո վան դա կու թյան: Այս պա-

րա գա յում ազ դե ցու թյունն ըն թա նում է և՛ վի զո ւալ, և՛ 

իմա ցա կան մա կար դակ նե րում: Վի զու ալ մա կար-

դակ նե րում ու շադ րու թյուն գրա վող, ագ րե սիայի 

տար րեր պա րու նա կող լու սան կար նե րի հետ զու-

գորդ վող պարզ, կարճ տեքս տը կա րող է հեշ տու-

թյամբ ըն կալ վել և հա մա պա տաս խան սո ցիալա-

կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման հիմք հան դի սա նալ:

2011 թվա կա նին Լի բիայում իրա կա նաց վող ռազ-

մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ արևմտյան 

ու ժե րը մեծ ծա վալ նե րով օգ տա գոր ծե ցին քա րոզ չա-

կան թեր թիկներ, ինչն ապա ցու ցում է, որ սո ցիալա-

կան ցան ցե րի, հե ռա հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո-

լոգիանե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ քա րոզ չա կան 

թեր թիկ նե րը պահ պա նում են իրենց ար դիակա նու-

թյունն ու դե րը: 

Ըստ որոշ տվյալ-

նե րի` Լի բիայում 

ՆԱ ՏՕ -ա կան ու-

ժերն օգ տա գոր-

ծել են մոտ եր կու 

տաս նյակ մի լիոն 

ք ա  ր ո զ  չ ա  կ ա ն 

թեր թիկ ներ99: 

99 “Информационное подавление полковника Каддафи и его 
армии”, Независимое военное обозрение, 2011-09-02, http://
nvo.ng.ru/wars/2011-09-02/1_kaddafi.html

Ն կար6. Լի բիայում ՆԱ ՏՕ -ի կող մից կի րառ վող քա րոզ չա կան 
թեր թի կի օրի նակ, որ տեղ ներ կա յաց վում է արևմ տյան ու ժե րի 
տեխ նի կա կան գե րա կա յու թյու նը լի բիական զին ված ու ժե րի 
նկատ մամբ: Թեր թի կի մյուս կող մում նկար ված է ար դեն պայ-
թեց ված տան կը:
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2.3.Թերթերըոր պեսսոցիալական

դիրքորոշումներիձևավորմանգործոն 

Ժողովրդինդաստիարակելուգործում

մեծագույնդերըմամուլիննէ:Սակայն

շատչնչինդերէկատարումայնմամուլը,

որըհանդիսանումէիրժողովրդի

մտաբարոյականիհայելինմիայն:

Խոսքիլուսանկարչությունչպիտիլինի

մամուլը:

 Գա րե գին Նժ դեհ100

 

Է լեկտ րո նային լրատ վա մի ջոց նե րի ի հայտ գա-

լով, ճիշտ է, փոքր -ի նչ նվա զել է տպա գիր թեր թե րի 

դե րը քա րոզ չու թյան ոլոր տում, սա կայն դրանք շա-

րու նա կում են հս կա յա կան դեր ու նե նալ մարդ կանց 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման հար-

ցում և մա մու լի տե սա բան նե րի կան խա տե սում նե-

րով` մո տա կա տաս նա մյա կում կպահ պա նեն իրենց 

դե րը: 

Թեր թե րը կա րող են քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց-

նել թե՛ ներ քին, և թե՛ ար տա քին լսա րա նի հա մար, 

տա րած վել հա կա ռա կոր դի տա րած քում, սո ցիալա-

կան դիր քո րոշում ներ ձևա վո րել չե զոք երկր նե րում 

և այլն: Ի տար բե րու թյուն ներ քին լսա րա նի` ար-

տա քին լսա րա նի հա մար, կապ ված մեծ ծախ սե րի 

և հնա րա վոր այլ ար գելք նե րի հետ, ոչ միշտ է հա-

ջող վում թերթ հիմ նել: Այդ պա րա գա յում հա մա պա-

տաս խան ազ դե ցու թյան կա րե լի է հաս նել դր սում 

վար ձու լրագ րո ղի կամ մեկ նա բա նի ծա ռա յու թյուն-

նե րից օգտ վե լով:

100 Նժդեհ Գ., «Երկեր», հատոր 1-ին, Երևան, «ՀՀ արխիվային 
գործի գործակալություն» հրատ., 2002 թ., էջ 27:
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 Թեր թե րի ձևա չա փե րը կա րող են տար բեր լի նել` 

լրատ վա կան, վեր լու ծա կան, ժա ման ցային կամ 

օրա թերթ, շա բա թա թերթ և այլն: Այս բո լոր ֆոր-

մատ ներն էլ կա րող են ծա ռայել սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում նե րի ձևա վոր մա նը` կախ ված քա րոզ չի 

առջև դր ված խն դիր նե րից: Միամ տու թյուն է մտա-

ծել, թե որ ևէ թեր թի գո յու թյուն հնա րա վոր է առանց 

քա րոզ չա կան նպա տա կի: Նույ նիսկ եթե թեր թը տե-

ղադ րում է միայն լու րեր, նույն պես քա րոզ չու թյանն 

է ծա ռա յում` կա տա րե լով տե ղադր վող լու րե րի ընտ-

րու թյուն: Ան գամ լու րի մեջ բա ռե րի, վեր նագ րի, նա-

խա դա սու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյան ընտ րու-

թյամբ կա րե լի է որո շա կի սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում ներ ձևա վո րել: 

Երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա-

րի նե րին ամե րի կա ցի նե րը գեր մանա ցի սպա նե րի 

և զին վոր նե րի հա մար հրա տա րա կում էին «Sternen 

banner» (Ա ստ ղային դրոշ) թեր թը: Խորհր դային 

զոր քե րը տա րա ծում էին գեր մա նե րեն թեր թեր, գեր-

մա նա ցիներն էլ ու նեին թեր թեր խորհր դային շատ 

ազ գե րի լե զու նե րով: «Փո թո րիկն անա պատում» 

գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ (1991 թ.) ամե րի կա ցի նե-

րը Քու վեյ թի և Իրա քի բնակ չության հա մար նույն-

պես հրա տա րա կում և տա րա ծում էին թեր թեր: Չի-

նաս տա նը վե րահսկում է Խա ղա ղօվ կիանո սյան 

տա րա ծաշր ջա նի շատ թեր թեր, ԱՄՆ -ը, Մեծ Բրի-

տա նիան, Ռու սաս տա նը և շատ այլ երկր ներ ու նեն 

թեր թե րի ցանց ամ բողջ աշ խար հում101:

 Թեր թե րի մի ջո ցով քա րոզ չու թյան իրա կա նաց-

ման մա սին գրում է տե ղե կատ վա կան ազ դե ցու-

թյան ամե րի կա ցի մաս նա գետ Հ. Շիլ լե րը «ԶԼՄ չե-

101 Панарин И., “Технологии информационной войны”, Мос-
ква, “КСП+”, 2003 г., с. 182.
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զո քու թյան մա սին մի ֆը» աշ խա տու թյան մեջ: Նա 

կաս կա ծում է, որ թեր թը կա րող է տրա մադ րել անա-

չառ տե ղե կատ վու թյուն: Ըստ Շիլ լե րի` ժա մա նա-

կա կից հա սա րա կու թյուն նե րի ղեկա վա րումն իրա-

կա նաց վում է սո ցիալ-քա ղա քա կան մի ֆե րի մի ջո-

ցով, որոնց ստեղ ծողնե րը և տա րա ծող նե րը զանգ-

վա ծային լրատ վա մի ջոց ներն են: Մի ֆը որո շա կի 

տե ղե կատ վու թյուն, գա ղա փար կամ ար ժեք է, որը 

հիմն ված է հա վա տի վրա և եր բեմն կապ չու նի իրա-

կա նու թյան հետ: Ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վար 

երկր նե րի հիմ նա կան մի ֆերն են քա ղա քա ցի նե րի 

ազա տու թյու նը, ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը, 

քա ղա քա կան ինս տիտուտ նե րի (խորհր դա րան, 

դա տա րան, նա խա գահ, ԶԼՄ) չե զո քու թյան մա սին 

մի ֆե րը, որոնք իրա կա նում ղե կա վար վում են խո շոր 

բիզ նես նե րի և կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից: Ամեն 

եր կիր ու նի իր ներ քին մի ֆե րը, որոնք քա ղա քա կան 

կամ տն տե սա կան ու ժե րը ձևա վո րում են իրենց շա-

հե րին հա մա պա տաս խան102:

1990 -ա կան նե րին Խորհր դային Միու թյու նում 

ըն դուն վեց ԶԼՄ-նե րի մա սին նոր օրենք, որը թույլ էր 

տա լիս նյու թեր հրա պա րա կել առանց խորհր դային 

քա րոզ չա կան ապա րատի հետ հա մա ձայ նու թյան: 

Դա բե րեց նրան, որ Հա յաս տա նում հրա տա րակ-

վեցին բազ մա թիվ պար բե րա կան ներ: Միայն 1990 

թ. -ին Հա յաս տա նում հրա տա րակ վել է 34 նոր հա-

սա րա կա կան-քա ղա քա կան պար բե րա կան, որոն-

ցից միայն 14-ն էին հա վակ նում ան կախ կոչ վե լուն, 

իսկ մնա ցած 22-ն այս կամ այն կու սակ ցու թյան 

(հիմ նա կա նում` Հայոց Հա մազ գային Շար ժում 

(ՀՀՇ) կու սակ ցու թյան) կամ միու թյուն նե րի պաշ-

102 Шиллер Г., “Манипуляторы сознанием”, Москва, “Мысль”, 
1980 г., с. 72.
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տո նաթեր թերն էին: Այդ 14 ան կախ պար բե րա կան-

նե րը հե տա գա յում փակ վե ցին103: 

Հա յաս տա նի տպա գիր մա մու լը կա րե լի է բա-

ժա նել մի քա նի խմ բի` կու սակ ցա կան, միու թյուն-

նե րի, շար ժում նե րի, կրո նա կան, մաս նա գի տա կան 

թեր թեր և «ան կախ մա մուլ»: «Ան կախ մա մու լը» 

ներ կա յաց նում ենք չա կերտ նե րով, որով հետև Հա-

յաս տա նում տպա գիր մա մու լը չի կա րող ինք նա ֆի-

նան սա վոր վել, իսկ եթե չի կա րող ինք նա ֆի նան սա-

վոր վել, նշա նա կում է` չի կա րող ան կախ լի նել:

 Թեր թե րի մի ջո ցով քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց-

նե լուն աջակ ցում է նաև տե ղի բնակ չու թյան կարծ-

րա տի պե րին հա մա պա տաս խան ձևա չա փե րով 

գրե լը: Օրի նակ` Արև մուտ քի լսա րա նը նա խընտ րում 

է, որ իր թեր թե րի նյու թե րը լի նեն դի նա միկ, գրա վող: 

Արևել քի լսա րանն էլ հիմ նա կա նում ու նի պատ կե-

րա զարդ տե ղե կատ վու թյան կա րիք104: 

Չ նա յած պատ մա կա նո րեն թեր թե րի` որ պես քա-

րոզ չու թյան մի ջոց նե րի դե րը հս կա յա կան է, այդ 

դե րը, սա կայն, աս տի ճա նա բար նվա զում է այլ 

լրատ վա մի ջոց նե րի և հատ կա պես հա մա ցան ցի 

զար գաց մա նը զու գըն թաց: Այժմ ար դեն ան հրա-

ժեշ տու թյուն չկա, որ Ադր բե ջա նը տե ղե կատ վա կան 

ազ դե ցու թյան հա մար Եր ևա նում թերթ տպագ րի. 

այ սօր Բաք վում կա րե լի է ստեղ ծել նույ նիսկ հա-

յա լե զու հա մա ցան ցային լրատ վա կան գոր ծա կա-

լու թյուն, որը պրո ֆե սիոնալ աշ խա տե լու դեպ քում 

Հա յաս տա նում կա րող է հա վա քել բա վա կա նին մեծ 

լսա րան:

103 Սայադյան Լ., «Ժուռնալիստիկա», Տեսության և պատմու-
թյան հարցեր, Պրակ Է,  «Մամուլի անկախությունը սոսկ իդեալ 
է»,  ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 43:
104 Крысько В., “Секреты психологической войны” (цели, за-
дачи, методы, формы, опыт), Минск, “Харвест”, 1999 г., с. 226.
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2011 թ.-ի տվյալ նե րով՝ Հա յաս տա նում տպագըր-

վում է մոտ 45 տպա գիր թերթ՝ «Ա ռա վոտ», «Ազգ», 

« Հայոց աշ խարհ», « Կա պի տալ», «Հ րա պա րակ», 

« Հայ կա կան ժա մանակ», « Չոր րորդ ինք նիշ խա-

նու թյուն», «168 Ժամ», «Ե թեր», « Գո լոս Ար մե-

նիի», « Նո վոյե վրե մյա», « Ժա մա նակ», «Ան կախ», 

«Եր կիր», «Ի րա վունք դե ֆակ տո», « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյուն», « Ռես պուբ լի կա Ար մե նիի», 

«Հինգ շաբ թի», «Շր ջա պատ», «Կու մայ րի», «Շի-

րակ», «Տու ֆաշ խար հի առօ րյա», «Լո ռու մարզ», 

«Վա նա ձո րյան խճան կար», «Քա ղաքա ցիական 

նա խա ձեռ նու թյուն, « Լու սար ձակ», «Տա վուշ», 

«Ֆեր մեր», « Տե սան կյուն», «Ա րագած աշ խարհ», 

«Թա լին աշ խարհ», «Կո տայք», «Գե ղա մա աշ-

խարհ», «Սե ւան», «Ա րա րատ», «Վար դա ձոր», 

«Վայոց Ձոր», « Սյու նաց եր կիր», «Ֆուտ բոլ 

պլյուս», « Բա նու գործ», «Սիսիանի ձայն», «Օ րա-

կարգ», «Կան թեղ», «Աշ տա րակ աշ խարհ»105: 

Ըստ «Կով կա սյան հե տա զո տա կան ռե սուրս 

կենտ րոն ներ - Հա յաս տան» -ի (Caucasus Research 

Resource Centers - ARMENIA) 2011 թ. հրա տա-

րա կած «Հա յաս տան, 2011, ԶԼՄ-նե րի մա սին հա-

սա րա կա կան կար ծի քի ու նա խընտ րու թյուն նե-

րի հե տա զոտու թյան» (Armenia 2011 Media Public 

Opinion and Preference Survey)106` Հա յաս տա նում 

թերթ կար դում է քա ղա քային բնակ չու թյան մոտ 40 

և գյու ղա կան բնակ չու թյան 25 տո կո սը (ն կար 6), 

ին չից կա րե լի է են թադ րել, որ սո ցիալա կան դիր քո-

րո շում նե րի ձևա վոր ման հար ցում թեր թերն ու նեն 

բա վա կա նին մեծ նշա նա կու թյուն: 

105 Ցուցակն ըստ Media.am կայքի:
106 http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_
Presentation_English.pdf
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 Թերևս գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ ներ 

են ան հրա ժեշտ` հաս կա նա լու հա մար, թե ընդ հա-

նուր առ մամբ սո ցիալա կան ի՞նչ դիր քո րո շում ներ 

են ձևա վո րում հայ կա կան տպա գիր լրատ վա մի ջոց-

նե րը: Ըստ վե րոն շյալ Կով կա սյան հե տա զո տա կան 

ռե սուրս կենտ րո նի 2007-2008 թթ. իրա կա նաց րած 

հե տա զո տու թյան` Հա յաս տա նում հա սա րա կու-

թյան կող մից ամե նա մեծ վս տա հու թյուն վայե լող, 

ամե նա բարձր վար կա նիշ ու նե ցող ինս տի տու տը 

բա նակն է107 (ն կար 7): 

 Քա նի որ Հա յաս տանն իր հար ևան նե րի հետ 

ներ քաշ ված է մի շարք ակ տիվ և պա սիվ հա կա-

մար տու թյուն նե րի մեջ (ակ տիվ ասե լով նկա տի ու-

նենք հայ -ա դր բեջա նա կան հա կա մար տու թյու նը, 

107 http://www.civilitasfoundation.org/cf/spotlight/facts-for-
thought/337-trust-and-distrust-of-armenias-institutions.html

Ն կար6.
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իսկ պա սի վը՝ հայ-թուր քա կա նը և որոշ առում նե րով, 

հատ կա պես տե ղե կատ վա կան դաշ տում՝ հայ-վ րա-

ցա կա նը), բա նա կը վե րած վում է հայ կա կան ամե-

նա կար ևոր սո ցիալա կան ինս տի տուտ նե րից մե կի, 

և հայ կա կան բա նա կի վե րա բե րյալ մե դիաքա ղա-

քա կա նու թյամբ դրա կան կամ բա ցա սա կան սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վո րու մը կա րող 

է լուրջ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ պա տե րազ մա կան 

իրա վի ճա կում գտն վող երկ րի ան վտան գու թյան 

կազ մա կերպ ման գոր ծի վրա: Բա նա կի նկատ մամբ 

հա սա րա կու թյան ան վս տա հու թյու նը կա րող է հիմք 

հա նի սա նալ հայ -ադ րե ջա նա կան/ թուր քա կան հա-

կա մար տու թյուն նե րում Հա յաս տա նի դիր քե րի թու-

լացմա նը, հետ ևա բար՝ զի ջում նե րի ռազ մա քա ղա-

քա կան ոլոր տում: 

Դ րա հետ մեկ տեղ մա մու լում և հա սա րա կա-

Ինստիտուտներ Անվստահություն Վստահություն

Պառ լա մենտ 20% 4%

Ոս տի կա նու թյուն 17% 7%

Գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն 14% 7%

Ի րա վա կան հա մա կարգ 14% 5%

Նա խա գահ 12% 13%

Բան կեր 11% 10%

ՀԿ-ներ 11% 3%

Լ րատ վա մի ջոց ներ 10% 6%

Կր թա կան հա մա կարգ 8% 11%

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա-

կարգ

7% 12%

ՄԱԿ 7% 7%

Օմ բուդս մեն 7% 8%

ԵՄ 7% 7%

Ե կե ղե ցի 3% 36%

Բա նակ 3% 40%

Նկար7.
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կան որո շա կի շր ջա նակ նե րում վեր ջերս նկատ վեց 

բա նա կի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան են թա տեքս-

տով քն նար կում նե րի աճ, որոնք ակ տի վա ցան ան-

կախ բա նա կում իրա վի ճա կի բա ցա սա կան փո-

փո խու թյու նից: Նման քն նար կում ներն առ կա են 

նաև տպա գիր մա մու լում: Քա նի որ պա տե րազ մա-

կան իրա վի ճա կում գտն վող Հա յաս տա նի հա մար 

կարևոր դեր ու նի բա նա կի վե րա բե րյալ հան րային 

կար ծի քը, բա նա կի վե րա բե րյալ սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում նե րի ձևա վոր ման հա մա տեքս տում ու սում-

նա սի րել ենք տպա գիր մա մու լի որոշ օրի նակ ներ: 

Ստորև ներկա յաց նում ենք մի ջին տպա քա նակ 

ու նե ցող եր կու ան կախ հա մար վող թեր թեր «Ա ռա-

վոտ» -ը և «Հ րա պա րակ» -ը` հայ կա կան բա նա կի 

վե րա բե րյալ սո ցիալա կան դիր քորո շում նե րի ձևա-

վոր ման տե սան կյու նից: 

Բանակի վերաբերյալ «Առավոտ» և «Հրապա-

րակ»թերթերիձևավորածսոցիալականդիրքորո-

շումները

2010-2011 թթ.-ից սկ սած մե դիադաշ տում նկատ-

վեց բա նա կի վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյուն նե րի 

սրա ցում, որոնք եր բեմն ստա նում էին ծայ րա հեղ 

դրս ևո րում ներ՝ հա կա բա նա կային ատե լու թյան քա-

րո զի տես քով: Քա նի որ բա նա կի հետ այս կամ այն 

կերպ առնչ վում են ՀՀ գրե թե բո լոր քա ղա քա ցի նե-

րը, բա նա կի վե րա բե րյալ ոչ ադեկ վատ լու սա բա-

նում նե րը կա րող են խն դիր ներ ստեղ ծել հա սա րա-

կու թյան գրե թե բո լոր շեր տե րում:

 Հե տա զո տու թյան օբյեկտ են հան դի սա նում մի-

ջին տպա քա նակ ու նե ցող հայ կական եր կու օրա-

թեր թե րի՝ «Ա ռա վոտ» -ի (տ պա քա նա կը` 3000) և 

«Հ րա պա րակ» -ի (տ պաքա նա կը՝ 3200) 2011 թվա-
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կա նի բո լոր հա մար նե րը:

 Հաշ վի առ նե լով, որ հե տա զո տու թյան նպա տակն 

է ու սում նա սի րել նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 

բա նա կին ան դրա դար ձող հոդ ված նե րի բո վան-

դա կային ուղղ վա ծու թյու նը, ու սում նա սի րու թյունն 

իրա կա նաց վել է փաս տաթղ թե րի հե տա զոտման 

մե թո դով: Փաս տաթղ թե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է 

տա լիս կոնկ րետ ժա մա նա կահատ վա ծում կոնկ րետ 

չա փա նիշ նե րով տպա գիր հոդ ված նե րի դի տարկ-

ման ար դյուն քում հաս կա նալ նրանց ազ դե ցու թյան 

օրի նա չա փու թյուն նե րը: Ու սում նա սի րե լով բա նա-

կի վե րա բե րյալ թեր թե րում տեղ գտած տե ղե կատ-

վու թյու նը` փոր ձել ենք բա ցա հայ տել, թե բա նա կի 

վե րա բե րյալ սո ցիալա կան ի՞նչ դիր քո րո շում նե րի 

ձևա վոր ման պո տեն ցիալ ու նեն մեր ու սում նա սիու-

թյան նյութ հան դի սա ցող պար բե րա կան նե րը:

 Հե տա զո տու թյան առար կա են «Ա ռա վոտ» և 

«Հ րա պա րակ» օրա թեր թե րի` 2011 թվա կա նի ըն-

թաց քում հայ կա կան բա նա կի մա սին հրա տա րա-

կած այն բո լոր նյու թե րը, որ տեղ առ կա են «բա-

նակ», «ՊՆ», «ՊԲ», «զին վոր» բա ռե րը: Հոդ ված-

ներն ու սում նա սիր վել են բա նա կի վե րա բե րյալ 

դրա կան, բա ցա սա կան և չե զոք լու սա բա նում նե րի 

տես ան կյու նից, ինչ պես նաև առանձ նաց վել են 

բա նա կի վե րա բե րյալ թե մա նե րի ընդ հանրաց ված 

իմաս տային խմ բե րը ու տե ղե կատ վու թյան աղ-

բյուր նե րի հա վաս տիու թյու նը: 

Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց նե լիս մեր առջև 

խն դիր է դր վել.

1. գտ նել 2011 թ.-ի ըն թաց քում «Ա ռա վոտ» և 

«Հ րա պա րակ» թեր թե րում «բա նակ», «ՊՆ», 

«ՊԲ», «զին վոր» բա ռե րը պա րու նա կող բո լոր 

հոդ ված նե րը, 
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2. ո րո շել, թե տվյալ հոդ ված նե րում բա նա կը 

դրա կա՞ն, բա ցա սա կա՞ն, թե՞ չե զոք երան գա-

վո րու մով է ներ կա յա ցվում,

3.  մեկ տար վա կտր ված քով ու սում նա սի րել, թե 

բա նա կի վե րա բե րյալ հոդ ված նե րի ընդ հա-

նուր բո վան դա կու թյան տե սան կյու նից ի՞նչ 

ընդ հա նուր իմաս տային խմ բե րով են հան դես 

գա լիս ընտր ված պար բե րա կան նե րը, 

4. հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հաս կա նալ, 

թե բա նա կի վե րա բե րյալ սո ցիալա կան ի՞նչ 

դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր մանն են միտ ված 

«Ա ռա վոտ» և «Հ րա պա րակ» օրա թեր թե րը,

5. նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում բա նա կի վե-

րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյունն առանձնաց-

նել ըստ հետ ևյալ բա ժա նում նե րի՝ «դ րա կան 

ան դրա դարձ», «բա ցա սա կան ան դրա դարձ», 

«բա նա կին ան դրա դար ձող չե զոք հոդ ված, 

տե ղե կատ վու թյուն», «տե ղե կատ վու թյան ան-

հայտ աղ բյու րի վրա հղու մով հոդ ված, լուր», 

«տե ղե կատ վու թյան հայտ նի աղ բյուր նե րի 

վրա հղու մով հոդ ված, լուր», «բա նա կի վե րա-

բե րյալ պի տակ նե րը. դրա կան երան գա վո րու-

մով պի տակ ներ, բա ցա սա կան երան գա վո-

րու մով պի տակ ներ»: 

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք այն հիմ նա կան հաս-

կա ցու թյուն նե րը, որոնք օգ տա գոր ծե լու ենք հե տա-

զո տու թյան ըն թաց քում: «Դ րա կան ան դրա դարձ 

(բա նա կի դրա կան կող մե րը լու սա բա նող հոդ ված)»՝ 

հոդ ված ներ, որ տեղ ներ կա յաց վում են բա նա կի 

ձեռք բե րում նե րը, հա ջո ղու թյուն նե րը, զար գա ցումն 

ու ընդ հան րա պես՝ դրա կան երանգա վո րու մով հա-

ղոր դագ րու թյուն նե րը: «Բա ցա սա կան ան դրա դարձ 

(բա նա կի բա ցասա կան կող մե րը լու սա բա նող հոդ-
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ված, ար տա կարգ պա տա հար ներ)»՝ հոդ ված ներ, 

որտեղ ներ կա յաց վում են բա նա կում տե ղի ու նե ցած 

դժ բախտ պա տա հար նե րը, անարդա րու թյուն նե րը, 

թե րա ցում նե րը և այլն: «Բա նա կին ան դրա դար ձող 

չե զոք հոդ ված, տե ղե կատ վու թյուն»՝ հոդ ված ներ, 

որ տեղ ներ կա յաց վում է «չոր» տե ղե կատ վու թյուն, 

առանց դրա կան կամ բա ցա սա կան երան գա վոր-

ման: «Ան հայտ տե ղե կատ վա կան աղ բյու րի վրա 

հղու մով հոդ ված, լուր»՝ հոդ ված ներ, որ տեղ տե ղե-

կատ վու թյան աղ բյու րը հս տակ չի նշ վում, օրի նակ՝ 

«ըստ հա վաս տի աղ բյուր նե րի», «ըստ աղ բյու րի, 

որը չցան կա ցավ ներ կա յա նալ» և այլն: «Հայտ նի 

տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի վրա հղու մով հոդ-

ված, լուր»՝ հոդ ված ներ, որ տեղ հս տակ նշ վում է 

տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը: «Բա նա կին տր վող 

դրա կան երան գա վո րու մով պի տակ ներ»՝ պի տակ-

ներ, որոնք ու նեն դրա կան երան գա վո րում և օգ տա-

գործ վում են որ ևէ եր ևույ թի դրա կան կող մե րը բնո-

րո շե լու հա մար: «Բա նա կի վե րա բե րյալ բա ցա սա-

կան երան գա վո րու մով պի տակ ներ»՝ պի տակ ներ, 

որոնք ու նեն բա ցա սա կան երան գա վո րում, օրի նակ՝ 

«ա րյու նար բու բա նակ»: 

«Առավոտ» օրաթերթում 2011 թվա կա նին հայ-

կա կան բա նա կի վե րա բե րյալ դրա կան, բա ցա սա-

կան և չե զոք են թա տեքս տով տե ղե կատ վու թյունն 

ու նի նկար 8-ո ւմ ներ կա յաց ված պատ կե րը. 

 «Ա ռա վոտ» -ո ւմ 2011 թվա կա նի ըն թաց քում հայ-

կա կան բա նա կի դրա կան կող մե րի վե րա բե րյալ 

հոդ ված նե րը 11 տո կոս են կազ մում` բա ցա սա կան 

երան գա վո րու մով հոդ ված նե րի 52 տո կո սի դի-

մաց: Այս պի սով` «Ա ռա վոտ» օրա թեր թում 2011 թ. 

ըն թաց քում ավե լի շատ հան դի պում ենք բա նա կի 

վե րա բե րյալ բա ցա սա կան են թա տեքս տով լու սա-
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բա նում նե րի, հե տո գա լիս է չե զոք, ապա՝ դրա կան 

ան դրա դար ձը: Հի շեց նենք, որ բա նա կի մա սին բա-

ցա սա կան ան դրա դար ձե րի տո կո սը մեծ է նաև այն 

պատ ճա ռով, որ այդ խմ բի մեջ նե րառ ված են նաև 

բա նա կային ար տա կագ պա տա հար նե րը, որոնք, 

որ պես կա նոն, լայն լու սա բան ման են ար ժա նա-

նում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ «Ա ռա վոտ» -ո ւմ թե՛ դրա-

կան, թե՛ բա ցա սա կան են թատեքս տով հոդ ված նե-

րում լրագ րային նյու թի կա նոն նե րը պահ պան վում 

էին, սա կայն եր բեմն հան դի պում ենք հոդ ված նե րի, 

որոնք բա ցա հայտ հա կա բա նա կային զգաց մուն-

քային ազ դե ցու թյան խն դիր էին լու ծում: Օրի նակ` 

2011 թ. դեկ տեմ բե րի 16 -ին տպագր ված «Սա՞ է բա-

Ն կար8.
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նա կի դեմ քը» հոդ վա ծից հս տակ զգաց վում է հոդ-

վա ծագ րի հա կա բա նա կային տրա մադր վա ծու թյու-

նը, ին չը նա բա ցա հայտ ար տա հայ տում է. «Ա մոթ 

է խոս տո վա նե լը, բայց ես էգոիս տա բար եր ջա նիկ 

եմ, որ որ դի չու նեմ: Ես չէի կա րող դի մա նալ, չբո ղո-

քել, չաղմ կել, եթե հան կարծ որ դուս հետ «ոչ կա նո-

նադ րա կան հա րա բեր վեին»: Իսկ դա` իմ աղմ կե լը, 

կա րող էր հան գեց նել նրան, որ որ դուս այլևս չտես-

նեի»108,- գրում է հոդ վա ծա գի րը: Ըստ հոդ վա ծի 

տրա մա բա նու թյան՝ բա նա կում ծա ռայե լիս վտանգ-

ներն այն քան մեծ են, որ ավե լի լավ է տղա չու նե նալ, 

քան տղա նե րին ու ղար կել բա նակ: Միև նույն ժա մա-

նակ հոդ վա ծում այս տե սա կե տը չի ամ րապնդ վում 

որ ևէ վի ճա կագ րա կան կամ վեր լու ծա կան հիմ նա-

վոր մամբ: Նման զգաց մուն քային ար տա հայ տու-

թյուն ներ առ կա են ողջ հոդ վա ծի ըն թաց քում, ին չի 

ար դյուն քում հոդ վա ծը վե րած վում է բա ցա հայտ 
հա կա բա նա կային քա րոզ չու թյան` դուրս լրագ րո-
ղա կան որ ևէ կա նո նից: 

Դ րա հետ մեկ տեղ «Ա ռա վոտ» -ու մ առ կա էին 
հոդ ված ներ, որոնք ներ կա յաց նում են բա նա կը որ-
պես կար ևոր պե տա կան ինս տի տուտ: Օրի նակ` 
2011 թ. մար տի 18 -ին հրա պա րակ ված «Հայոց բա-
նա կը 19 տա րե կան է» հոդ վա ծում հե ղի նա կը նշում 
է. «Բա նա կը այս ժա մա նա կա հատ վա ծում ոչ միայն 
ար դա րաց րել է իրեն, այլև իր ու նե ցած հաղ թա նակ-
նե րով, հա ջո ղու թյուն նե րով կա տա րել սպաս վա ծից 
ավե լին: Հա մոզ ված եմ, որ առա ջի կա յում բա րե-
փո խում նե րը կշա րու նակ վեն ավե լի արագ տեմ պե-
րով»109: 

«Ա ռա վոտ» -ո ւմ հոդ ված նե րի 37 տո կո սը չե զոք 

են թա տեքստ էր պա րու նա կում և ներ կա յաց նում 

108 «Առավոտ», 16/12/2011:
109 «Առավոտ», 18/03/2011:
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էր բա նա կի առօ րյան կամ բա նա կի հետ կապ-

ված իրա դար ձային հոդ ված ներ: Օրի նակ` 2011 թ. 

դեկ տեմ բե րի 13 -ին հրա պա րակ ված «Պաշտ պա-

նու թյան նա խա րար Սեյ րան Օհա նյանն այ ցե լել 

է հան րա պե տա կան կենտ րո նա կան հա վաքա կա-

յան» հոդ վա ծում լրագ րո ղա կան լու րի կա նոն նե րով 

ներ կա յաց վում են նա խա րա րի այ ցի ման րա մաս-

նե րը: «Ա ռա վոտ» -ո ւմ բազ մա թիվ էին նաև ՊՆ -ի ու 

ՊԲ -ի պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րը: 

Ե թե ընդ հան րաց նենք բա նա կի վե րա բե րյալ 

«Ա ռա վոտ» -ու մ տեղ գտած հոդ ված նե րի բո վան-

դա կու թյունն ըստ իմաս տային խմ բե րի, կս տա նանք 

նկար 9-ո ւմ ներ կա յաց ված պատ կե րը: 

Ըստ վե րոն շյալ իմաս տային խմ բե րի էլ՝ կա րե-

լի է են թադ րել, թե բա նա կի վե րա բե րյալ սո ցիալա-

կան ինչ դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր մանն է միտ ված 

տվյալ պար բե րա կան նե րի բո վան դա կային քա ղա-

քա կա նու թյու նը:

« Բա նա կում ծա ռայելն ավե լի ան վտանգ է, քան 

ներ կա յաց նում են» թե զին հա մա պա տաս խան 

նյու թե րից է, օրի նակ, «Ե րեք զին վոր՝ մեկ մայր» 

(13.12.2011) հոդ վա ծը, որ տեղ երեք զին վոր նե-

րի մայ րը պատ մում է բա նա կի մա սին իր դրա կան 
տպա վո րու թյուն ներն ու իր որ դի նե րի ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քը. «Ես շատ հան գիստ էի, նույ նիսկ այն ժա-
մա նակ, երբ բա նա կային կյան քի մա սին սար սա-
փե լի պատ մու թյուն ներ էի լսում, հա մոզ ված էի, որ 
պե տու թյու նը հո գում է տղա նե րիս մա սին, զար մա-
նում էի, երբ մար դիկ փնո վում էին հա մա կար գը»110: 

« Կոծկ ված սպա նու թյուն ներ, բռ նու թյուն ներ՝ պաշ -
տո նյա նե րը չեն ու զում բա ցահայ տել սպա նու թյուն-
նե րը» թե զին հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րից 

110 «Առավոտ», 13/12/2011:
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մե կում («Ս պանությո՞ւն, թե՞ ինք նաս պա նու թյուն», 
26.01.2011) նո րից կար դում ենք հար ցազ րույց զին-
վո րի մոր հետ, բայց այս ան գամ ար դեն հար ցա-
զ րույց տվո ղը զոհ ված զին վո րի մայրն է: «Նրան 
տա րան հա րուստ նե րից մե կի լա կո տի տե ղը: Տա-
րան աշ խար հի ծայ րը՝ Ջաբրայիլ, գայ լի բե րան է, 
որ տեղ էրե խե քի գլուխ ներն ու տում են, որի դիակը 
տա լիս են, որինն էլ՝ չէ: Ո՞վ էր տե սել, որ սն կային 
վա րա կիչ հի վան դու թյամբ էրե խին բա նակ զո րա կո-
չեին, պարզ է, ես պա հանջ ված 8000 դո լար հա խը 

Ն կար9.
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չու նեի, դրա հա մար էլ տա րան գլու խը կե րան»111: 
Քա նի որ ողջ նյու թը կա ռուց ված է միայն զոհ ված 
զին վո րի մոր և եղ բոր հար ցազ րույ ցի հի ման վրա, 
նյու թում հա կա բա նա կային զգաց մուն քայ նու թյամբ 
հա գե ցած միակող մա նի ներ կա յաց վում է տու ժող 
կող մի կար ծի քը դեպ քե րի վե րա բե րյալ:

 «Օ րի նա խախ տում ներ բա նա կում» խո րագ րի 

ներ քո հայտն ված հոդ ված նե րից է «Ան պատ ժե լիու-

թյուն և ամե նա թո ղու թյուն է» (07.09.2011) հոդ վա-

ծը, որ տեղ «ընդ դի մա դիր գոր ծիչ» ներ կա յաց ված 

Եր ջա նիկ Աբ գա րյա նին խնդ րել են մեկ նա բա նել 

բա նա կային խն դիր նե րը (հոդ վա ծից պարզ չէ, թե 

ին չի հի ման վրա հարց վո ղը կա րող է մեկ նա բա նել 

բա նա կի թե ման): Հարց վո ղը բա նա կի մա սին նշում 

է. «Այն տեղ սպա նու թյուն նե րի և զին վոր նե րին բըռ-

նու թյան, բռ նա բա րու թյան են թար կե լու, ընդ հան-

րա պես՝ խե ղե լու դեպ քե րը հիմ նա կա նում տե ղի են 

ու նե նում Լեռ նային Ղա րա բա ղում տե ղա կայ ված 

զո րա մա սե րում, և բռ նու թյուն կի րա ռող ներն էլ հիմ-

նա կա նում սպա յա կան և են թաս պա յա կան կազ մի 

ներ կա յա ցու ցիչ ներն են, «ո րոնք սա դիս տա կան հա-

կում ներ ու նեն, ու զին վո րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան 

ուժ կի րա ռե լը այդ հան ցա գործ նե րի հա մար ըն դուն-

ված և նոր մալ բան է»»112: Ինչ պես տես նում ենք, 

հարց վո ղը բա նա կում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի մա-

սին եզ րա հան գում ներ է անում (« խե ղե լու դեպ քե րը 

հիմ նա կա նում տե ղի են ու նե նում Լեռ նային Ղա րա-

բա ղում տե ղա կայ ված զո րա մա սե րում, և բռ նու թյուն 

կի րա ռող ներն էլ հիմ նա կա նում սպա յա կան և են-

թաս պա յա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են»)` 

իր խոս քը ոչ մի փաս տով, վի ճա կագ րու թյամբ չհիմ-

111 «Առավոտ», 26/01/2011:
112 «Առավոտ», 07/09/2011:
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նա վո րե լով: Նման հոդ ված նե րը վկա յում են կա՛մ 

լրագ րո ղի ոչ պրո ֆե սիոնա լիզ մի, կա՛մ էլ հե ղի նա կի, 

խմ բագ րու թյան հա կա բա նա կային տրա մադր վա-

ծու թյան մա սին:

« Մահ վան դեպ քեր, սպա նու թյուն ներ ու ինք-

նաս պա նու թյուն ներ բա նա կում» ընդ հա նուր իմաս-

տային խմ բում ընդ գրկ ված հրա պա րա կում նե րում 

կա րե լի էր հան դի պել այս պի սի նյու թե րի. «Զին վոր 

է ինք նաս պան եղել. «Չենք լռե լու»-ն դի մում է ԶՈՒ 

գլ խա վոր գե րա գույն հրա մա նա տար Սերժ Սարգ-

սյա նին» (03.12.2011): Նյու թը հիմն ված է «Չենք 

լռե լու» հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նու թյան «հա-

վաս տի տե ղե կու թյուննե րի» վրա, որ տեղ նշ վում 

է, որ զո րա մա սե րից մե կում զին վոր է ինք նաս պան 
եղել: 

Ըստ հա ջորդ բա ժան ման` մենք ու սում նա սի րել 
ենք բա նա կի վե րա բե րյալ տե ղեկատ վու թյան աղ-
բյու րի հա վաս տիու թյու նը: «Ա ռա վոտ» օրա թեր թը 
մեր ու սում նա սի րած ժա մա նա կա հատ վա ծում հիմ-
նա կա նում պահ պա նել է լրագ րո ղա կան էթի կայի 
կա նոն նե րը և բա նա կի մա սին գրե թե չի ներ կա յաց-
րել որ ևէ տե ղե կատ վու թյուն, որի աղ բյու րը ոչ հըս-
տա կու թյան, անո րո շու թյան պատ ճա ռով կա րե լի է 
հա վաս տի չհա մա րել: 

Հայ կա կան բա նա կին պի տա կա վոր ման առու-
մով «Ա ռա վո տում» մեկ տար վա ըն թաց քում հան-
դի պել ենք միայն մի քա նի բա ցա սա կան երան գա-
վոր մամբ պի տա կա վոր ման դեպ քերի: Օրի նակ` մի 
դեպ քում բա նա կին ան դրա դառ նա լիս հեգ նան քով 
օգ տա գործ վում էր «փա ռա պանծ բա նակ» ար տա-
հայ տու թյու նը (08. 06.2011, «Մե ղադ րյալ չներգ րա-
վե ցին»): 

«Հրապարակ» օրաթերթում պատ կերն այլ է: 
Այս տեղ մեր ու սում նա սի րած մեկ տար վա ըն թաց-
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քում չհան դի պե ցինք բա նա կի թե մայով դրա կան 
երան գա վո րու մով որ ևէ լու սա բան ման, իսկ չե զոք 
են թա տեքս տով լու սա բա նում նե րը բա ցա սա կա նի 
հա մե մատ շատ քիչ էին: Այս տեղ բա նա կին անդրա-
դառ նում էին հիմ նա կա նում բա ցա սա կան կող մե-

րով, ին չը, ըստ ամիս նե րի, ու նի հետ ևյալ պատ-

կե րը՝ նկար 10: Նկա րում պատ կեր ված է տար վա 

կտր ված քով բա ցա սա կան ողջ ար ձա գան քի տո կո-

Ն կար10.



95ՄԵԴԻԱՆՈՐՊԵՍՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՁԵՎԱՎՈՐՈՂԳՈՐԾՈՆ

սային բա ժա նումը՝ ըստ ամիս նե րի:

Ա մե նա շատ բա ցա սա կան ան դրա դար ձե րի 

հան դի պում ենք հոկ տեմ բեր ամ սին (26 տո կոս), 

ին չը հա մընկ նում է ՀՀ զին ված ու ժե րի դեմ բո ղո-

քի ակ ցիանե րի ակ տի վաց ման և բա նա կում ամս-

վա կտրված քով դժ բախտ պա տա հար նե րի ավե-

լաց ման հետ: Հե տաքր քիր է, որ նույ նիսկ 2011 

թ. հուն վա րին, երբ նշ վում էր ՀՀ զի նված ու ժե րի 

19-ամյա կը, «Հ րա պարակ» -ո ւմ մեծ է բա ցա սա կան 

են թա տեքս տով հոդ ված նե րի թի վը՝ 11 տո կոս: Նույ-

նը վե րա բե րում է նաև 2011 թ. սեպ տեմ բեր ամ սին, 

երբ ան ցկաց վեց ՀՀ ան կա խու թյան 20-ամյա կին 

նվիր ված ռազ մա կան շքեր թը: Նույ նիսկ ան կա խու-

թյան 20-ամյա կի օրե րին, երբ բա նա կային թե մայով 

հա սա րա կա կան քն նար կում նե րը մե ծա մա սամբ 

ըն թա նում էին դրա կան երան գա վոր մամբ, «Հ րա-

պա րակ»-ու մ բա ցա սա կան երան գա վոր մամբ հոդ-

վածներ էին հրա պա րակ վում: Ռազ մա կան շքեր թի 

ըն թաց քում ռազ մա կան տեխ նի կայի ցու ցադ րու-

թյու նը մի քա նի հոդ ված նե րում ներ կա յաց վում էր 

որ պես «21-րդ դա րում մարդ ոչն չաց նող սար քով՝ 

զենք-զի նամ թեր քով հպար տա նա լու փաստ»113: 

Քա նի որ 2011 թ.-ի ըն թաց քում դրա կան են թա-

տեքս տով հոդ ված ներ «Հ րա պարակ» -ո ւմ չկային, 

ստերև ներ կա յաց նում ենք բա ցա սա կան և չե զոք 

են թա տեքս տով հոդ ված նե րի ընդ հա նուր պատ կե րը՝ 

նկար 11:

Ինչ պես տես նում ենք, «Հ րա պա րակ» -ու մ բա-

նա կի մա սին ան դրա դառ նա լիս 90 տո կո սից ավե լի 

դեպ քե րում ներ կա յաց վում են բա ցա սա կան երան-

գա վոր մամբ հոդ վածներ: Բա ցա սա կան երան գա-

վոր մամբ հոդ ված նե րում հա ճախ կա րե լի էր հան-

113 «Հրապարակ», 23/09/2011:
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դի պել հա կա բա նա կային ագ րե սիայի, ատե լու թյուն 

քա րո զող հոդ ված նե րի, որ տեղ չէին պահպան վում 

մաս նա գի տա կան էթի կայի տար րա կան կա նոն նե-

րը, և տեքս տը, ըստ էու թյան, կազմ ված էր միայն 

հա կա բա նա կային զգաց մուն քային ար տա հայ-

տու թյուն նե րից ու ընդհան րա ցում նե րից: Օրի նակ` 

2011 թ. օգոս տո սի 8-ին տպագր ված «Վեր ջա ցած 

բա նակ» հոդ վա ծում կար դում ենք. «Երբ հրա մա-

նա տար ներն իրենց կո շիկ նե րի տակ ճզ մում էին 

մեր գլուխ ներն ու ներ բան նե րի ալի քաձև նախ շե-

րը դրոշ մում մեր գան գա մաշ կե րի վրա, մահ վան 

ու ընկճ վա ծու թյան դառ նա հա մը զգա լով, մի կերպ 

Ն կար11.
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խռխ ռա լով՝ փոր ձում էինք զգու շաց նե լով ընդ դի մա-

նալ. «Տենց մի խփի, ո՞ւր ես տենց խփում, կա րող 

ա մեռ նեմ»: Ու լս վում էր սո վո րա կան մի պա տաս-

խան. «Բա խփում եմ, որ մեռ նես»»114:

«Հ րա պա րակ» -ի էջե րում բա նա կում տե ղի ու-

նե ցած յուրաքանչյուր դժ բախ տու թյանն ան դրա-

դառ նում էին մի քա նի ան գամ, եր բեմն մեկ հոդ վա-

ծում միաժա մա նակ նշ վում էր նաև մի քա նի այլ 

դժ բախտ պա տա հար նե րի մա սին, ին չը մեկ դըժ-

բախտ պա տա հա րի բազ մա պատկ ման ար դյունք 

էր տա լիս: Օրի նակ՝ «Հեր թա կան մա հը բա նա կում» 

(14.10.2011) հոդ վա ծում զին վո րի մահ վան դեպ քը 

նշե լուց հե տո հե ղի նա կը թվար կում է վեր ջին շր ջա-

նում բա նա կում տե ղի ու նե ցած մի քա նի մահ վան 

դեպ քեր. «Ի դեպ, սա վեր ջին օրե րին ար դեն եր րորդ 

մահ վան դեպքն է: Նախ հոկ տեմ բե րի 12 -ին ԼՂ զո-

րա մա սե րից մե կում ինք նաս պա նու թյուն է գոր ծել 

ժամ կե տային զին ծա ռայող, 1992 թ. ծն ված Յու րիկ 

Գևոր գի Ներ սի սյա նը: Իսկ հոկ տեմ բե րի 9-ի ն, ժա մը 

10:40 -ի սահ ման նե րում ինք նաս պա նու թյուն էր գոր-

ծել ժամ կե տային զին ծա ռայող, 1992 թ. ծն ված Վլա-

դի միր Անդ րա նի կի Ասատ րյա նը, որը մա հից առաջ 

ձեռ քի ափին գրել էր իրեն ծե ծած և նվաս տաց րած 

զին ծա ռայող նե րի անուն նե րը»115 (մեջ բե րումն ար-

ված է կր ճա տում նե րով - Վ. Մ.): Բնա կա նա բար, 

կան իրա վի ճակ ներ, երբ ան ցյա լում տե ղի ու նե ցող 

նմա նա տիպ դեպ քե րի թվար կու մը պա հանջ վում է 

հոդ վա ծի տրա մա բա նու թյամբ և հոդ վա ծի կա ռուց-

ման լրագ րո ղա կան կա նոն նե րով, սա կայն այս 

դեպ քե րում ևս ստա նում ենք մեկ իրա դար ձու թյան 

«բազ մա պատկ ման էֆեկտ»:

114 «Հրապարակ», 08/08/2011:
115 «Հրապարակ», 14/10/2011:
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 Հա ճախ «Հ րա պա րակ» -ի հոդ ված նե րում բա-

նա կում տե ղի ու նե ցած դժ բախ տություն նե րը ներ-

կա յաց վում էին որ պես մշ տա պես տե ղի ու նե ցող 

սո վո րա կան եր ևույթ: Օրի նակ՝ «Կր կին զին վոր է 

ինք նաս պան եղել» (12.10.2011), «Հեր թա կան սպա-

նու թյու նը հայ կա կան բա նա կում» (07.09.2011) և 

նմա նա տիպ այլ վեր նագ րերն ար դեն ըն թեր ցո ղին 

հու շում են, որ բա նա կում սպա նու թյուն նե րը սպա-

սե լի և շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց են:

«Հ րա պա րակ» -ու մ հա ճախ կա րե լի է հան դի-

պել հա կա բա նա կային զգաց մուն քային տեքս տե-

րի, որոնք դուրս են լրագ րո ղա կան որ ևէ կա նո նից: 

Օրի նակ՝ «Զո րա կո չի կի և զին վո րի հու շա տետ րե րի 

անու նը կա, ամա նում չկա» հոդ վա ծում հե ղի նա կը 

գրում է. «Մա մու լում ահագ նա նում են սար սա փազ-

դու լու րե րը հայ կա կան բա նա կում տե ղի ու նե ցող 

դժ բախտ պա տա հար նե րի` սպա նու թյուն նե րի, շատ 

կաս կա ծե լի ինք նաս պա նու թյուն նե րի մա սին»116, 

«Մեր լրագ րող նե րից մեկն ասում էր, թե ինչ է պատ-

մել բա նա կում ծա ռայող իր եղ բայ րը. սահ մա նի 

վրա դի պու կա հար նե րի կրա կոց նե րից տղա նե րը 

զոհ վում են այն ժա մա նակ, երբ դիր քե րից դուրս են 

գա լիս օղու շշե րը հե ռաց նե լու հա մար: Զոհ վում են 

ամե նա խեղ ճե րը, քա նի որ հրա մա նա տար ներն ու 

«կ ռու տոյ նե րը» հենց նրանց են հանձ նա րա րում 

բլին դա ժից դուրս գալ եւ տար բեր ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցել իրենց»117: Ինչ պես տես նում ենք, նմա-

նա տիպ նյու թե րը բա նա կի վե րա բե րյալ բա ցա սա-

կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ են ստեղ ծում` 

հիմնվե լով «լ րագ րող նե րից մե կի եղ բոր» պատ մա ծի 

կամ նմա նա տիպ այլ, ոչ հս տակ և հետ ևա բար՝ ոչ 

116 «Հրապարակ», 28/10/2011:
117 «Հրապարակ», 21/03/2011:
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հա վաս տի տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի վրա: 

Իսկ բա նա կի վե րա բե րյալ լու սա բա նում նե րի 

աղ բյուր նե րի բնու թագ րե րը «Հ րա պա րակ» -ու մ ու-

նեն հետ ևյալ պատ կե րը (ն կար 12):

«Հ րա պա րակ» -ո ւմ մեր ու սում նա սի րած ժա մա-

նա կաշր ջա նում բա նա կի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-

վու թյան 35 տո կո սը հիմն ված էր տե ղե կատ վու թյան 

ան հայտ աղ բյուր նե րի վրա: Հա ճախ կա րե լի էր 

հան դի պել աղ բյուր նե րի այս պի սի հղում նե րի՝ «ըստ 

հա վաս տի աղ բյուր նե րի», «ինչ պես մեզ հա ղոր դեց 

մեր լրագ րող նե րից մե կի ազ գա կա նը», «մեզ հա ջող-

վեց ճշ տել» և այլն:

 Բա նա կի թե մայով «Հ րա պա րակ» -ու մ 2011 թ.-ի 

ըն թաց քում տեղ գտած նյու թերն ու նեն հետ ևյալ 

իմաս տային առանձ նա հատ կու թյուն նե րը (նկար 

13):

Ն կար12.
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Ինչ պես եր ևում է, ամե նա շատն ան դրա դարձ է 

կա տար վել բա նա կում առ կա օրի նա խախ տում նե-

րին՝ 34 տո կոս (օ րի նա խախ տում նե րի մեջ չեն մըտ-

նում սանդ ղա կում ներ կա յաց ված այլ իմաս տային 

խմ բե րը, որոնք կա րե լի է դա սա կար գել որ պես օրի-

նա խախ տում): Երկ րորդ տե ղում բա նա կային մահ-

վան դեպ քերն են՝ 25 տո կոս:

« Նա խա րա րը կամ նա խա գահն են մե ղա վոր 

բա նա կային անօ րի նու թյուն նե րի հա մար, նրանք 

պետք է հե ռա նան, որ դրա կան փո փո խու թյուն ներ 

լի նեն» իմաս տային խմ բում նե րառ ված հոդ ված-

նե րից մե կում մեջ բե րում է ար վում նա խա գա հի 

հրա ժա րա կա նը պա հան ջող հայ տա րա րու թյու-

Ն կար13.
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նից («Ո՞վ է մե ղա վոր. գե րա գույն հրա ման տա րը» 

13.10.2011). «Հա մա րում ենք, որ ՀՀ գլ խա վոր գե-

րա գույն հրա մա նա տար Սերժ Սարգ սյա նը պատ-

շաճ չի ըն կա լում բա նա կում տի րող իրա վի ճակն 

ան հա պաղ բա րե փո խե լու օրախն դի րը և չի զգում 

դրա նում իր ան մի ջա կան պա տաս խա նատ վությու-

նը: Նրա նից ար մա տա կան բա րե փո խում ներ ակըն-

կա լել, փաս տո րեն, անի մաստ է, ուս տի պա հան ջում 

ենք ան հա պաղ հրա ժա րա կանն իր զբա ղեց րած 

պաշ տո նից»118: Վեր նագ րում ար դեն եզ րա կա ցու-

թյուն կա, որ մե ղա վո րը գե րա գույն հրա մա նա տարն 

է, ին չից ար դեն հաս կա նա լի է, որ հոդ վա ծա գիրն 

ի սկզ բա նե վս տահ է, որ բա նա կային ապօ րի նու-

թյուն նե րի պա տաս խա նա տուն նա խա գահն է, և 

հոդ վածն էլ ուղղ ված է հե ղի նա կի այդ հա մոզ մուն քի 

ամ րապնդ մա նը: Ճիշտ է, չի կա րե լի է պն դել, որ տե-

ղե կատ վա կան աղ բյու րին ան դրա դառ նա լիս լրագ-

րողն աղ բյու րի հա ղոր դած կողմ նորոշ ման կրողն 

է, սա կայն լրագ րո ղա կան պրո ֆե սիոնա լիզ մը պա-

հան ջում է ան դրադառ նալ նաև հա կա ռակ կող մի 

տե սա կե տին, ին չի բա ցա կա յու թյու նը և դրան հա-

վե լած վեր նագրում առ կա դիր քո րո շու մը հա վաս-

տում են լրագ րո ղա կան սուբյեկ տի վիզ մի առ կա յու-

թյու նը նյու թում: 

«Օ րի նա խախ տում ներ բա նա կում» իմաս տային 

խմ բում բա նա կի թե մայով ամենա շատ հան դի պած 

հոդ ված ներն են: Այս խմ բում դա սա կարգ ված հոդ-

ված նե րից մե կում՝ վեր նագր ված «Խա չա տու րո վը 

Ռո ժին գոր ծի է տե ղա վո րել» (28.01.2011), նշ վում է, 

թե ինչ պես է Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րի գլ խա վոր 

շտա բի պետ Յու րի Խա չա տու րո վը հովա նա վո րում 

հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած սպա նե րին: Այս 

118 «Հրապարակ», 13/10/2011:
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հոդ վա ծը «Հ րա պա րակ» -ի այլ հոդ ված նե րից տար-

բեր վում էր նրա նով, որ բա ցա կա յում էին լրագրո-

ղա կան ուղ ղա կի հա կա բա նա կային ար տա հայ տու-

թյուն նե րը: 

« Մահ վան դեպ քեր, սպա նու թյուն ներ ու ինք-

նաս պա նու թյուն ներ բա նա կում» իմաս տային խըմ-

բին հա մա պա տաս խա նող հոդ ված նե րը բա նա կի 

թե մայով ընդ հա նուր հրա պա րա կում նե րի 25 տո-

կոսն էին կազ մում: Օրի նակ՝ «Նա ոչ կոտր վող էր, 

ոչ դրդող» (10.02.2011) հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 

է զին ծա ռայո ղի մա հը` հիմն վե լով միայն զոհ վա ծի 

հա րա զատ նե րի խոս քե րի վրա: 

« Կոծկ ված սպա նու թյուն ներ, բռ նու թյուն ներ բա-

նա կում (պաշ տո նյա նե րը չեն ու զում բա ցա հայ տել 

սպա նու թյուն նե րը)» իմաս տային խմ բում զե տեղ-

ված հոդ ված նե րից է «Կա սպան ված զին վոր, իսկ 

մե ղա վոր նե՞ րը» (07.07.2011) նյու թը: Հոդ վա ծում 

հե ղի նա կը զին վո րի զոհ վե լու դեպ քը նկա րագ րե լուց 

հե տո նշում է սե փա կան եզ րա հան գում ներն առանց 

որ ևէ հիմն ա վոր ման. «Իսկ ին չի՞ բա ցա կա յու թյունն 

է, որ որոշ հրա մա նա տար նե րի թույլ է տա լիս չա-

րա շա հել պաշ տո նա կան դիր քը, լար ված հա րա բե-

րու թյուն ներ ու նե նալ զին վո րի հետ, ծե ծել կամ հայ-

հոյել նրան։ 21-րդ դա րի բա նա կում նման արա տա-

վոր եր ևույթ նե րը վա ղուց պետք է որ ար մա տա խիլ 

ար ված լի նեին»119։

« Վի րա վոր վել է հայ զին ծա ռայող» (22.08.2011) 

հոդ վա ծը հա մընկ նում է «Փոխհ րաձ գու թյուն հայ -

ա դր բե ջա նա կան սահ մա նին» իմաս տային խըմ-

բին: Նմա նա տիպ հոդ վածնե րում հիմ նա կա նում 

տր վում էր սահ մա նային հրաձ գու թյուն նե րի մա-

սին «չոր» տե ղեկատ վու թյուն: Հե տաքր քիր է, որ 

119 «Հրապարակ», 07/07/2011:
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ադր բե ջան ցի նե րի կող մից հայ զին վոր նե րին սպա-

նե լու դեպ քե րի լու սա բա նու մը «Հ րա պա րակ» -ու մ 

չի ու ղեկց վում հա կաադր բե ջա նա կան զգացմուն-

քային բո վան դա կու թյամբ, ինչ պես որ դա տե ղի է 

ու նե նում հայ կա կան կող մում տե ղի ու նե ցող ներ-

բա նա կային դժբախ տու թյուն նե րի լու սա բան ման 

ժա մա նակ: Ադր բե ջա նա կան կող մի կրա կոց նե րի ու 

դրանց հետևան քով զոհ ված կամ վի րա վոր ված հայ 

զին վոր նե րի մա սին պա տա հար նե րը լու սա բա նե լիս 

հիմ նա կա նում նյու թե րը ներկա յաց վում էին հա մա-

ռոտ լու րի ժան րով: Մեկ տար վա ըն թաց քում մենք 

չհան դի պե ցինք ադր բե ջան ցի զին վո րա կան նե րի 

կող մից հայ զին վոր նե րի սպա նու թյուն նե րի թե-

մայով որ ևէ նյու թի, որ տեղ հայ զին վոր նե րին սպա-

նող ադր բե ջան ցի նե րի մա սին խոս վեր նույն տեր-

մի նա բա նու թյամբ, պի տակ նե րով («ա րյու նար բու», 

«մար դա կեր» և այլն), որոն ցով «Հ րա պա րակ» -ը 

բնո րո շում էր հայ կա կան բա նա կը: Տրա մա բա նո րեն 

սպա սե լի էր նաև ադր բե ջա նա կան կող մի քն նա-

դա տու թյունը, որով հետև ադր բե ջան ցի նե րի կրա-

կոց նե րից ավե լի շատ հայ զին վոր ներ են զոհ վում, 

քան ներ բա նա կային խն դիր նե րից: Այս պի սի տե-

ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյու նը թույլ է տա-

լիս են թադ րել, որ «Հ րա պա րակ»-ն իր առջև խն դիր 

է դրել բա ցա սա կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ 

ձևա վո րել հայ կա կան բա նա կի վե րա բե րյալ և ոչ թե 

Ադր բե ջա նի կամ ադր բե ջան ցի նե րի, այդ պատ ճա-

ռով էլ ադր բե ջա նա կան կող մի կրա կոց նե րի պատ-

ճա ռով վի րա վոր ված կամ զոհ ված հայ զին վոր նե-

րի մա սին դեպ քե րի լու սա բա նում նե րը զուտ տե ղե-

կատ վա կան էին:

« Բա նա կին «պաշտ պա նող նե րի», չքն նա դա-

տող նե րի քն նա դա տու թյուն» իմաս տային խըմ-
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բում տես նում ենք այն պի սի հրա պա րա կում ներ, 

ինչ պի սին է, օրի նակ, «Մինչև չծա ռայես՝ բա նա-

կը չես հաս կա նա» հոդ վա ծը (26.10.2011): Նյու թը 

կազմված է մի ըն թեր ցո ղի նա մա կի հի ման վրա, 

որ տեղ հե ղի նա կը նշում է, որ ծա ռայել է մար տա-

կան դիր քե րում և վե րա դառ նա լուց հե տո վր դով վել 

է` տես նե լով բա նա կի թե մայով խո սող նե րին: «Երբ 

վե րա դար ձա ծա ռա յու թյու նից, տա րօ րի նակ մի 

երևույթ նկա տե ցի. Եր ևա նում թեր թե րով, TV-նե րով 

Ար ցա խի ու հայ րե նա սի րու թյան մա սին խո սում էին 

իմ տա րե կից երի տա սարդ ներ, որոնք հայտ նի մե-

թոդ նե րով չեն ծա ռայել բա նա կում, բայց մա մու լի 

ակումբ նե րի մա կար դա կով հայ րե նա սի րու թյուն են 

քա րո զում»120: Հոդ վա ծի կա ռուց ված քը հա մա պա-

տաս խա նում է առանց հի մունք նե րի քն նա դա տու-

թյան սկզ բունք նե րին: Պարզ չէ, թե ով քեր են նրա 

այդ «տա րե կից երի տա սարդ նե րը», ով քեր մա մու լի 

ակումբ նե րից «հայ րե նա սի րու թյուն են քա րո զում», 

երբ նյու թում նշ վում է միայն մե կի ան վա նու մը:

«Հ րա պա րակ» օրա թեր թում բա նա կին վե րա-

բե րող պի տակ նե րը նույն պես միայն բա ցա սա կան 

բնույ թի էին: Թերթի` ու սում նա սիր ված ժա մա նա-

կա հատ վա ծում հրա պարակ ված հոդ ված նե րում 

այդ պես էլ չհան դի պե ցինք որ ևէ դրա կան պի տա կա-

վոր ման, իսկ բա ցա սա կան պի տակ ներն այս պի սի 

բնույ թի էին՝ «տա րա ծաշր ջա նի «ա մե նա մարտու-

նակ» սպան դա նոց» (28.06.2011), «պ նա կա լեզ-

նե րի ու սպե կու լյանտ նե րի բա նակ» (28.01.2011), 

««Ա մե նա մար տու նակ» բա նա կում» (03.06.2011), 

«Փա ռա պանծ բա նա կի թերսն ված զին վոր նե րը» 

(28.09.2011) և այլն: Թշ նա մանք պա րու նա կող 

նմանօ րի նակ պի տակ նե րը ցու ցա նիշ են ծայ րա հեղ 

120 «Հրապարակ», 26/10/2011:
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զգաց մուն քային և ոչ պրո ֆե սիոնալ աշ խա տաո ճի, 

որն ու նե նում է իր հետ ևանք նե րը բա նա կի վե րա-

բերյալ հան րային որո շա կի շր ջա նում հա մա պա-

տաս խան կար ծի քի, սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման 

ձևա վոր ման տես քով։

 Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ «Հ րա պա րակ» օրա-

թեր թը լրագ րո ղա կան ոչ պրոֆե սիոնալ քա ղա քա-

կա նու թյամբ իր ըն թեր ցող նե րի մոտ հայ կա կան 

բա նա կի վե րա բե րյալ բա ցա սա կան երան գա վոր-

մամբ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ է ձևա վո րում: 

Եթե ենթադ րենք, որ թեր թի նման տե ղե կատ վա կան 

քա ղա քա կա նու թյու նը, բա ցի ոչ պրո ֆե սի ոնա լիզ-

մից, նաև հա կա մի լի տա րիս տա կան տրա մադըր-

վա ծու թյան հետ ևանք է, ապա տրա մա բա նա կան 

չէ հայ կա կան բա նա կից բա ցի այլ սուբյեկտ նե րի 

նկատ մամբ (օ րի նակ` ադր բե ջա նա կան բա նա կի) 

միան ման տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյան 

բա ցակա յու թյու նը: «Ա ռա վոտ» օրա թեր թում նույն-

պես գե րակշ ռում են բա նա կի մա սին բա ցասա կան 

երան գա վո րում ու նե ցող հոդ ված նե րը, սա կայն այս-

տեղ, ի տար բե րու թյուն «Հ րա պա րակ» -ի, բա վա-

կանին շատ են նաև դրա կան և չե զոք երան գա վոր-

մամբ հոդ վածնե րը, և «Ա ռա վոտ» -ի ըն թեր ցող նե րի 

մոտ բա նա կի մա սին բա ցա սա կան սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման հա վա նա կա նու-

թյունն ան հա մե մատ ավե լի փոքր է, քան «Հ րա պա-

րակ» -ի պա րա գա յում:

2.4.Բրոշյուրները`սոցիալական
դիրքորոշումներիձևավորմանգործիք

Բ րո շյու րի առա վե լու թյու նը քա րոզ չա կան թեր-
թի կի նկատ մամբ տեքս տի և պատ կեր նե րի հա մար 
նա խա տես ված տե ղի մե ծու թյունն է: Բրո շյուրն 
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ավե լի հար մար է հա կա ռա կոր դի տե սա կետ նե րի և 
թե զե րի հեր քու մը ման րա մասն ներ կա յաց նե լու, սե-
փական տե սա կետն ու դրա կար ևո րու թյու նը կետ 
առ կետ նշե լու հա մար: Բրո շյու րը նաև հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս, բա ցի վեր լու ծու թյուն նե րից, զու-
գա հե ռա բար` միայն պատկեր նե րի ու մի քա նի բա-
ռի մի ջո ցով ազ դելու չկրթ ված զանգ վա ծի վրա:

Բ րո շյու րի առա վե լու թյու նը նաև այն է, որ այն 
ձեռ քից ձեռք է ան ցնում և ավե լի դի մաց կուն է, քան 
թեր թը կամ քա րոզ չա կան թեր թի կը:

 Սա կայն բրո շյուրն ու նի նաև թե րու թյուն. այն 
ավե լի դժ վար է թաքց նել, քան թեր թի կը: Այդ պատ-
ճա ռով եր բեմն այն քո ղարկ վում է: Օրի նակ` Երկ-
րորդ հա մաշխար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ 
ԱՄՆ -ի կող մից Ճա պո նիայի հա մար պատ րաստ-
ված բրո շյուր նե րի վրա գր ված էր, որ բրո շյու րը 
հրա տա րակ վել է ԱՄՆ Կա ռա վա րու թյան կող մից, և 
որ բրո շյու րը վերց նո ղը պար տա վոր է հասց նել այն 
մո տա կա ոս տի կա նա կան բա ժան մունք: Սա ցան-
կա ցած պա հին բռն վե լու դեպ քում կար դա ցո ղին 
հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս խու սա փելու պատ ժից: 
Իսկ բրո շյու րի ներ սում փաս տե րով ներ կա յաց վում 

էր Ճա պո նիայի պար տու թյան ան խու սա փե լիու-

թյու նը: 

Իսկ ճա պո նա ցի նե րը հրա տա րա կում էին բրո-

շյուր, որն ար տաք նա պես շատ նման էր ԱՄՆ -ո ւմ 

մեծ տա րա ծում գտած մի գր քույ կի, իսկ ներ սում 

փաս տե րով ներ կա յաց վում էր Ռուզ վել տի սխալ 

ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Բրո շյու րը տա-

րած վեց Ճա պոնիայում և նրա են թա կա յու թյան 

տակ գտն վող տա րածք նե րում:

 Պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ տա րած ված են 

նաև բժշ կա կան խոր հուրդ նե րի տակ թաքն ված 

քա րոզ չա կան բրո շյուր նե րը, որ տեղ բժշ կա կան ու 
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հո գե բա նա կան փաս տե րով զին վոր-

նե րին խոր հուրդ է տր վում առա ջին 

հեր թին մտա ծել սե փա կան առող ջու-

թյան մա սին, սո վո րեց վում է, թե ծա-

ռա յու թյու նից խու սա փե լու հա մար 

ինչ պես ձևաց նել տու բեր կուլյոզ, դի-

զեն տե րիա, սր տային, հո գե կան և այլ 

հի վան դու թյուն ներ:

Բ րո շյուր նե րը, որ պես քա րոզ չու-

թյուն, լա վա գույնս օգ տա գործ վում 

էին ՀՀ առա ջին նա խա գահ Լևոն 

Տեր-Պետ րո սյա նի ղե կա վա րած ու ժե-

րի կող մից 2007-2008 թթ. բո ղո քի ակ-

ցիանե րի ժա մա նակ: Այդ շր ջա նում, 

առանց նշե լու տպա քա նա կը, հայե-

րե նով և ռու սե րե նով հրա տա րակ վում 

էին Լ. Տեր-Պետ րո սյա նի ելույթ ներն 

ու մտ քե րը, որ տեղ ման րա մասն վեր-

լու ծու թյան էին են թարկ վում Հա յաս-

տա նի ներ կան և ան ցյա լը` ար դա-

րաց նե լով ՀՀՇ -ի գոր ծու նեու թյունն 

ու պա խա րա կե լով ներ կա իշ խա նու-

թյուն նե րին: Բրո շյուր ներն ընդ դի-

մու թյան կող մից օգ տա գործ վում էին՝ 

վեր լու ծա կան տեքս տի մի ջո ցով ձևա-

վո րե լու բա ցա սա կան սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում ներ իշ խա նու թյուն նե րի 

և դրա կան սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում ներ ընդ դի մու թյան նկատ մամբ: 

Շր ջա նա ռու թյան մեջ էին դր վում և 

հիմ նա վոր վում որոշ կարծ րա տի պեր, 

օրի նակ՝ իշ խա նու թյուն նե րը պար-

բե րա բար ան վան վում էին «թա թար-

Նկար14. Լևոն Տեր-Պետ րո սյա նի 

ելույ թի բրո շյու րային տար բե րա կը

Նկար15.
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մոն ղոլ ներ», պե տու թյու նը՝ «ա վա զա կա պետու-

թյուն» և այլն: Բրո շյուր նե րում նաև օգ տա գործ վում 

էին պատ կե րային ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու-

թյուն նե րը: 

2007-2008 թթ. հա յաս տա նյան ընդ դի մու թյու նը 

բրո շյուր նե րով տա րա ծում էր նաև ընդ դի մու թյան 

առաջ նորդ նե րի, հատ կա պես Լ. Տեր-Պետ րո սյա նի 

ելույթ նե րը (ն կար 14):

Բ րո շյուր ներն օգ տա գործ վում են նաև Ադր բե ջա-

նի կող մից` հա կա հայ կա կան քա րոզ չու թյան հա մա-

տեքս տում: Նկար 16 -ո ւմ ներ կա յաց ված է «Հեյ դար 

Ալի ևի ֆոն դի» կող մից 2006 թ.-ին մի քա նի լե զու-

նե րով հրա տա րակ ված պատ կե րա զարդ բրո շյու-

րը, որ տեղ ազ դե ցիկ նկար նե րի ֆո նին ներ կա յաց-

վում է «հայ կա կան ահա բեկ չու թյունը» Ադր բե ջա նի 

նկատ մամբ: Այս բրո շյուրն ադր բե ջա նա կան կողմն 

ակ տի վո րեն տա րա ծել է մի ջազ գային կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում (ն կար 15): 

2.5.Ռադիոնորպեսսոցիալական

դիրքորոշումներիձևավորմանգործոն

«Ամենմիհաղորդակցությանմիջոց,բացիայլ

բաներից,նաևհզորզենքէհաղորդակցության

այլմիջոցներիևայլխմբերիվրահարձակվելու

համար»:

 Մար շալ Մաքկ լո ւեն121 

 Ռա դիոն ևս սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա-

վոր ման լայն հնա րա վո րություն ներ ու նի և կա րող է 

121 Маклюэн M., “Понимание медия: внешние расширение 
человека”, Москва, “Гипербория”, 2007 г., с. 25.



109ՄԵԴԻԱՆՈՐՊԵՍՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՁԵՎԱՎՈՐՈՂԳՈՐԾՈՆ

օգ տա գործ վել խա ղաղ և պա տե րազ մա կան ժա մա-

նա կաշր ջա նում: Ռա դիոքա րոզ չու թյու նը մեծ դեր է 

ու նե ցել 20-րդ դա րի մի շարք հա կա մարտու թյուն-

նե րի լուծ ման հար ցում: Շատ դեպ քե րում ռա դիոըն-

դու նիչ նե րը նա խա պես ինք նա թիռ նե րով նետ վել են 

հա կա մար տու թյան վայր: Այդ պես է եղել Վիետ նա-

մում, Իրա քում, Աֆ ղանս տա նում, Հաի թիում և այլ 

երկր նե րում տե ղի ու նե ցած հա կա մար տություն նե-

րի ժա մա նակ122: Հա յաս տա նի հա մար նույն պես 

կար ևոր է ռա դիոքա րոզ չու թյան տեխ նո լո գիանե րին 

տի րա պե տե լը, որով հետև պար բե րա բար առնչ վում 

ենք հա կա ռակորդ պե տու թյուն նե րի հա կա հայ կա-

կան ռա դիոքա րոզ չու թյա նը, բա ցի դրանից՝ հա կա-

ռակորդ նե րի տա րած քում ար դյու նա վետ ռա դիոքա-

րոզ չու թյուն իրա կա նաց նե լու խնդիր ևս ու նենք: 

Կան ռա դիոյի մի ջո ցով սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում նե րի ձևա վո րու մը ինչ պես խթա նող, այն պես 

էլ դրա ար դյու նա վե տու թյու նը թու լաց նող գոր ծոն-

ներ123:

Խթանողգործոններ

1. Ինտելեկտուալ և զգայական ազդեցության

համատեղելիություն. ռա դիոյին զգա յա կան ազ դե-

ցու թյան մեծ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձայ նի տո-

նայ նու թյան, իմաս տային դա դար նե րի, աղ մու կի, 

երաժշ տու թյան և այլ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը: 

2. Լսարանիհետուղիղկապհաստատելուհնա

րավորություն. ռա դիոյի մի ջո ցով տե ղե կատ վու-

թյուն հա ղոր դո ղը և ստա ցո ղը գտն վում են ակուս-

122 Почепцов Г., “Психологические войны”, Киев, “Рефл-бук”, 
2002 г., с. 446.
123 Вепринцев В., Манойло А., Петренко А., Фролов Д., “Опе-
рации информационно-психологической войны”, Краткий эн-
циклопедический словарь-справочник, Москва, «Горячая ли-
ния — Телеком», 2005 г., с. 61.



110 Սոցիալականդիրքորոշումներիձևավորումըզանգվածայինլրատվամիջոցներով

տիկ հա ղոր դակց ման վի ճա կում, ին չը մտեր մաց-

նում է նրանց և առա ջաց նում է «մաս նակ ցի պատ-

րանք»:

3. Տեղեկատվության հաղորդման մեծ օպերա

տիվություն. ռա դիոհա ղոր դում պատ րաստե լու հա-

մար շատ ավե լի քիչ ժա մա նակ է ան հրա ժեշտ, քան 

նյու թի տպագ րու թյան կամ հե ռուս տաե թե րով հե-

ռար ձա կե լու հա մար: 

4. Զանգվածային լսարանգրավելու լայնհնա

րավորություններ. ռա դիոն կա րող է նե րա ռել լսա-

րա նի բո լոր շեր տե րը` երի տա սարդ ներ, երե խա ներ, 

կա նայք, ծե րեր, զին վոր ներ և այլն:

5. Ռադիոհեռարձակումըկախվածչէօրվաժա

միցկամեղանակից. այն հնա րա վոր է իրա կա նաց-

նել, երբ կա րիք լի նի` ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 

թաքց նե լով հե ռար ձակո ղի ինք նու թյու նը և նպա-

տակ նե րը: Ռա դիոհե ռար ձակ ման կա յա նի տե ղը 

կա րե լի է հայտ նա բե րել միայն հա մա պա տաս խան 

տեխ նի կայի մի ջո ցով:

6. Տարբերժանրերիկիրառում` հա մա պա տաս-

խան քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար: 

7. Ունկնդրելու հնարավորություն այլ գործով

զբաղվելիս. թերթ կար դա լիս կամ հե ռուս տա ցույց 

դի տե լիս գրե թե հնա րա վոր չէ այլ գոր ծով զբաղ վել, 

իսկ ռա դիո կա րե լի է լսել մե քե նա վա րե լիս, քայ լե լիս 

(ա կան ջա կա լնե րով), խո հա նո ցային և այլ աշ խա-

տանք նե րի ժա մա նակ:

Խանգարողգործոններ

1. Տեսապատկերի հաղորդման անհնարինու

թյուն:

2. Եթե թեր թի նյու թը կա րե լի է պա հել և կար դալ 

առա վել հար մար վայ րում և առա վել հար մար ժա մա-

նակ, ռադիոն լսումենմիայնմեկանգամ (եր բեմն 
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նաև մի քա նի, երբ նյու թը վե րա հե ռար ձակ վում է): 

3. Ռադիոհաղորդագրությունը, ի տար բե րու-

թյուն տպա գիր մա մու լի հա ղոր դած տեղե կատ վու-

թյան, «ապրում» է այնքան, որքան տևում է ռա

դիոհաղորդումը124: 

Ռա դիոյով տե սա պատ կե րի հա ղորդ ման ան-

հնա րի նու թյու նը, բա ցի թե րու թյուն լինե լուց, ու նի 

նաև առա վե լու թյուն: Հե տա զո տու թյուն ներն ապա-

ցու ցել են, որ ռա դիոհաղոր դում նե րում տե սա պատ-

կե րի բա ցա կա յու թյունն ակ տի վաց նում է լսո ղի 

երևա կա յությու նը, ին չը հա ղորդ վող տե ղե կատ վու-

թյա նը տա լիս է լրա ցու ցիչ զգաց մուն քայ նություն125: 

Կա նա դա ցի սո ցիոլոգ Մար շալ Մաքկ լո ւե նը, հա-

մե մա տե լով ռա դիոն հե ռուս տատե սու թյան հետ, 

ան վա նում է այն տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման 

«տաք» մի ջոց: Իսկ հե ռուս տա տե սու թյունն ան վա-

նում է «սա ռը», որով հետև այն լսա րա նին պատ կե-

րացում նե րի և եր ևա կա յու թյան հնա րա վո րու թյուն 

չի տա լիս126: Նա նշում է, որ տպագ րու թյու նը խո-
րաց րեց և զար գաց րեց մարդ կանց ան հա տա կա-
նու թյու նը, իսկ ռա դիոն կա տա րեց հա կա ռա կը` 
վե րա դարձ նե լով մարդ կանց ցե ղային կյան քի սար-
դոստայն: «50 -ա կան նե րից սկ սած, երբ ռա դիոն 
տա րած վեց ամե նուր, մեր պա տա նի նե րը սկ սե ցին 
դրս ևո րել ցե ղային կեն սա կեր պին հա տուկ վար քա-
գիծ»127: 

Ժա մա նա կա կից ռա դիոն, չնա յած իր հզոր մըր-

124 Бухарин С., Цыганов В., “Методы и технологии информа-
ционных войн”, Москва, “Ака демический проект”, 2007 г., с 
233.
125 Евгеньев Т., “Технологии социальных манипуляций и мето-
ды проти во дейст вия им”, Москва, “Питер”, 2007 г., с. 57.
126 Маклюэн М., “Понимание медия: внешние расширение 
человека”, Моск ва, “Гипербория”, 2007 г., с. 27.
127 Там же, с. 345.
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ցակ ցին`  հե ռուս տա տե սու թյա նը, շա րու նա կում է 
հա մար վել առա ջա տար լրատ վա մի ջոց: Սրա հիմ-
քում առա ջին հեր թին տեխ նո լո գիական զար գա-
ցում ներն են: Չի կա րե լի պատ կե րաց նել ժա մա նա-
կա կից հզոր ռա դիոկա յան առանց ար բա նյա կային 
կամ հա մա ցան ցային հե ռար ձակ ման: Հա մա ցան-
ցային ռա դիոյի գո յու թյու նը ռա դիոյի ոլոր տի վեր-
ջին ամե նա մեծ ձեռք բե րում նե րից է, ին չը թույլ է 
տա լիս փոք րիկ ռա դիոկա յա նին առանց հա մե մա-
տա բար մեծ ծախ սե րի հե ռար ձա կում իրա կա նաց-
նել ողջ աշ խար հում: 

Հա յաս տա նում պաշ տո նա պես հե ռար ձակ վում 
է մոտ 20 ռա դիոըն կե րու թյուն՝ «ԱՐ» ռա դիո միջ-
մայր ցա մա քային, «Շանթ», «Լո ռի», « Միգ», «Ռա-
դիո ջան», «Արմ լուր», «Ար ձա գանք», «Ավ տո ռա-
դիո», « Սի թի FM», « Ռա դիո Վան», « Ռա դիո Հայ», 
«Հայ FM», «Ռա դիո Ավ րո րա», «Իմ պուլս», « Վեմ», 
« Ռուսս կոյե ռա դիո», « Ռա դիո Ջազ», « Նոր ռա-
դիո», «Ռա դիո Եր ևան», «Ա զա տու թյուն ռա դիոկա-
յան», «FM 103,8», «Հան րային ռա դիո»128: Այս 
ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում գոր ծում 
են «ե րաժշ տու թյուն+ լու րեր+ կարճ ծրագ րեր» սխե-
մայով: 

Ըստ «Կով կա սյան հե տա զո տա կան ռե սուրս 
կենտ րոն ներ - Հա յաս տան» -ի 2011 թ. հրա տա րա-
կած «Հա յաս տան, 2011, ԶԼՄ-նե րի մա սին հա սա-
րա կա կան կար ծի քի ու նախ ը նտ րու թյուն նե րի հե-
տա զո տու թյան»` Հա յաս տա նում ռա դիոկա յան նե-
րից մար դիկ ամենա շա տը սպա սում են երաժշ տու-
թյուն (77 տո կոս), երկ րորդ տե ղում նո րու թյուն ներն 
են, հե տո՝ հար ցազ րույց ներն ու վիկ տո րի նա նե րը 
(ն կար 16) 129:

128 Ցուցակն ըստ Media.am կայքի:
129 http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_
Presentation_English.pdf
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 Քա նի որ ռա դիոկա յան նե րից ՀՀ բնակ չու թյու նը 

հիմ նա կա նում ակն կա լում է երաժշ տու թյուն, Երևա-

նում գոր ծող 15 ռա դիոըն կե րու թյուն նե րի հարց ման, 

ինչ պես նաև դրանց կայ քե րից հա վա քած տե ղե կու-

թյուն նե րի հի ման վրա պար զել ենք, թե ինչ երաժըշ-

տա կան քա ղա քա կա նու թյուն ունեն եր ևա նյան ռա-

դիոըն կե րու թյուն նե րը: Քա նի որ մայ րա քա ղա քում 

և մայ րա քա ղա քի շր ջա կայ քում գոր ծող ռա դիոըն-

կե րու թյուն ներն ու նեն ամե նա մեծ լսա րա նը, ու-

սում նա սիր ման հա մար ընտր վել են միայն այդ ռա-

դիոկա յան նե րը: Ըստ ամե նա մեծ լսա րան ու նե ցող 

ռա դիոկա յան նե րի վա րած երաժշտա կան քա ղա-

քա կա նու թյան` կա րե լի է են թադ րել, թե երաժշ տու-

թյան ոլոր տում ինչ պի սի սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում ներ են ձևա վո րում տվյալ ռա դիոըն կե րու թյուն-

նե րը: Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, ռա դիոկա յան նե րի 

Նկար16.
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երաժշ տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ու սում նա-

սի րու թյան առար կա է դար ձել առա ջին հեր թին 

այն պատ ճա ռով, որ լսա րա նը ռա դիոկա յան նե րից 

օգտվում է հիմ նա կա նում երաժշ տու թյուն ունկնդ րե-

լու հա մար, բայց և չմո ռա նանք, որ երաժշտու թյունն 

ազ գային ինք նու թյան բնո րո շիչ նե րից է, երաժշ տու-

թյան շնոր հիվ բա ցա հայտ վում է էթ նիկ հան րույ-

թի աշ խար հըն կա լու մը՝ մե ղե դու և չա փակշ ռույ թի 

(մետ րա ռիթմ) հա մա տեքս տում130: Կախ ված նրա-

նից, թե հան րույ թը լսում է իր ֆոլկ լորը, թե ոչ, կա րող 

են տե ղի ու նե նալ ինք նու թյան փո խա կեր պում ներ: 

Երաժշ տու թյու նը, որ պես մշա կույթ, հան րու թյան 

կո լեկ տիվ կամ քի ծրագ րա վո րող նե րից է131: 

Ու սում նա սի րու թյան թի րախ են հան դի սա ցել 

հետ ևյալ ռա դիոըն կե րու թյուն նե րը՝ « Վեմ», « Ռա դիո 

Հայ», «Ավ տո ռա դիո», « Ռուսս կոյե ռա դիո», «Հայ 

FM», « Ռա դիո Ջազ», « Ռա դիո Վան», «Ար ձա-

գանք», «Ռա դիո Ջան», «Ռա դիո Ավ րո րա», «Իմ-

պուլս», «Հան րային ռա դիո», « Նոր ռա դիո», «Ռա-

դիո Եր ևան», «FM 103,8»: Նախ փոր ձել ենք պար-

զել, թե վե րոն շյալ ռա դիոկա յան նե րի հե ռար ձա կած 

երաժշ տու թյու նը որ քա նով է «հայե ցի» (« հայե ցի» 

ասե լով նկա տի ու նենք ոչ միայն բուն հայ կա կան 

ազ գային/ ֆոլկ երաժշ տու թյու նը, այլև հա յա լե զու 

«փոփ», «էստ րա դա» և այլ ժան րի եր գերն ընդ հան-

րա պես, որ տեղ եր գե րի բա ռե րը հայե րեն են, բայց 

երաժշ տու թյու նը հայ կա կան չէ): Հայե ցի և ոչ հայե-

ցի երաժշ տու թյան հե ռար ձակ ման տե սան կյու նից 

130 Պիկիչյան Հ.,«Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման 
հեռանկարները» զեկուցումների ժողովածու, «Նվագարանը և 
երաժշտությունը ինքնության խորհրդանիշ», Երևան, «Տիգրան 
Մեծ», 2004  թ., էջ 512:
131 Միրաքյան Վ., «Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարա-
վորությունները», Երևան, «Լուսակն», 2010 թ., էջ 141:
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ստա ցել ենք նկար 17 -ո ւմ ներ կա յաց վող պատ կե րը:

Ինչ պես տես նում ենք, Եր ևա նում ու նրա շըր-

ջա կայ քում գոր ծող տե ղա կան ռա դիոկա յան նե-

րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 61 տո կոս, հե ռար ձա կում 

է ոչ հայե ցի երաժշ տություն, այ սինքն` 61 տո-
կոս ռա դիոկա յան նե րով ընդ հան րա պես չի հն չում 
հա յա բառ կամ հայ կա կան երաժշ տու թյուն: Ար-
տա սահ մա նյան երաժշ տու թյա նը զու գա հեռ հայ 
երգ -ե րաժշ տու թյուն հե ռար ձա կում են միայն ռա-
դիոկա յան նե րի 39 տո կո սը: Բա ցա ռա պես հայե ցի 
երաժշ տու թյուն հե ռար ձա կում են «Ռա դիո Հայ» 
ռա դիոկա յանն ու «Ռա դիո Ջա նը», իսկ մյուս ռա-
դիոըն կե րու թյուն նե րը, ճիշտ է, հայե ցի երաժշ տու-
թյուն հե ռար ձա կում են, բայց ար տա սահ մա նյան 
երաժշ տու թյու նից ավե լի քիչ: Այ սինքն՝ եթե հայե-
ցի երաժշ տություն հե ռար ձա կող 39 տո կոս ռա-

Նկար17.
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դիոկա յան նե րի եթե րային ժա մա քա նա կից առանձ-
նացնենք զուտ հայ կա կան երաժշ տու թյա նը հատ-
կաց վող ժա մա քա նա կը, դա շատ ավե լի քիչ տո կոս 
կկազ մի: 

Վե րոն շյալ սխե մա յում ներ կա յաց վող 39 տո-
կոս հայ կա կան երաժշ տու թյուն հե ռար ձա կող նե րի 
մեջ նե րառ ված են հա յա բառ եր գեր հե ռար ձա կող 
ռա դիոըն կե րություն նե րը: Մինչ դեռ Հա յաս տա նի 
երաժշ տա կան դաշ տում ներ կա շր ջա նում հա յա-
բառ երաժշ տու թյան մեծ մա սը չի կա րե լի հայ կա-
կան հա մա րել: Իսկ եթե հաշ վի առ նենք այլ ժան րի 
երաժշ տու թյուն նե րի հետ հայ ֆոլկ լոր հե ռար ձա կող 

ռա դիոկա յան նե րը, ապա կտես նենք, որ հայ ֆոլկ-

լոր հե ռար ձա կում են ռա դիոկա յան նե րի 22 տո-

կո սը (ն կար 18), որոն ցից բա ցա ռա պես հայ ֆոլկ 

Նկար18.
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երաժշտու թյուն հե ռար ձա կում է միայն «Իմ պուլս» 

ռա դիոկա յա նը (չ հաշ ված «Իմ պուլս» ռա դիոկա յա-

նի վա ճա ռած եթե րա ժա մե րը, որի ժա մա նակ հայ-

կա կան երաժշ տու թյուն չի հն չում): 
Ս տաց վում է՝ ամե նա մեծ լսա րան ու նե ցող ռա-

դիոըն կե րու թյուն նե րի մոտ 80 տո կո սը հայ ազ գային 
ֆոլկ լոր չեն հե ռար ձա կում, մնա ցած 22 տո կոսն էլ 
հայ կա կան ֆոլկ լո րին տրա մադ րում են երաժշ տու-
թյա նը հատ կաց ված ժա մա քա նա կի փոքր մա սը: 
Ար դյուն քում` հայ կա կան ազ գային ռա դիոե թե րում 

ազ գային ֆոլկ լոր նա խընտ րող նե րի հա մար այլ-

ընտ րանք չկա, և ռա դիոլ սող նե րը ստիպ ված են լսել 

մե ծա մաս նու թյուն հան դի սա ցող «փոփ», «էստ րա-

դա» ժան րե րի ար տա սահ մա նյան երաժշ տու թյուն: 

Իսկ լսա րա նը սո վո րում է սի րել այն երաժշ տու թյու-
նը, որին ավե լի շատ է ծա նոթ: Մաս նագետ ներն էթ-
նիկ ին քու թյան ձևա վոր ման և պահ պան ման գոր-
ծում մեծ տեղ են հատ կացնում ֆոլկ լո րին132: Հայ-
կա կան ֆոլկ լո րի դերն ավե լի է կար ևոր վում, եթե 
հաշ վի առ նենք ժա մա նա կա կից հայ զանգ վա ծային 
երաժշ տու թյան խառ նա ծին բնույթն ու մշա կու-
թային օտա րա մուտ տար րե րի գե րակշ ռու մը: 

Հաս կա նա լու հա մար, թե ռա դիոկա յան նե րը 
երաժշ տու թյան բո վան դա կու թյամբ ի՞նչ սո ցիալա-
կան դիր քո րո շում ներ են ձևա վո րում, ան հրաժշտ է 
բո վան դա կային վեր լու ծու թյուն անել և հե ռար ձակ-
վող եր գերն առանձ նաց նել ըստ իմաս տային խմ բե-
րի, բայց քա նի որ երաժշ տու թյունն ու ժեղ է զգա յա-
կան ազ դե ցու թյան ոլոր տում, վե րոն շյալ տվյալ նե-
րից ել նե լով, առանց եր գե րի տեքս տե րի ու սում նա-

132 Փահլևանյան Ա., «Հայագիտության արդի վիճակը և զար-
գացման հեռանկարները» զեկուցումների ժողովածու, «Հայ 
երաժշտական ֆոլկլորը ուսման համակարգում», Երևան, 
«Տիգրան Մեծ», 2004  թ., էջ 530:
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սիր ման կա րե լի է են թադ րել, որ ամե նա մեծ լսա րան 
ու նե ցող հայ կա կան ռա դիոկա յան նե րի մոտ 80 
տո կո սը դրա կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ են 
ձևա վո րում ոչ հայ կա կան երաժշ տու թյան նկատ-
մամբ, ինչն իր հեր թին ազ դում է հայ հան րու թյան 
աշ խար հա յաց քի և աշ խար հըն կալ ման ձևավոր ման 
վրա: Հետ ևա բար՝ ռա դիոկա յան նե րի նման քա ղա-
քա կա նու թյու նը հա մա պատաս խան սո ցիալա կան 
դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման մի ջո ցով բե րում է 
հայ ազ գային երաժշ տու թյան պա հան ջար կի թու-
լաց ման կամ բա ցառ ման և որ պես հետ ևանք՝ հայ 
ինք նու թյան փո խա կեր պում նե րի, ինչն առան ձին 
ու սում նա սի րու թյան թե մա է: 

Բա ցի վե րոն շյա լից՝ ռա դիոկա յան նե րի երաժըշ-
տա կան քա ղա քա կա նու թյունն ու նի ավե լի խոր-
քային հետ ևանք ներ: Առանց հա տուկ հե տա զո-
տու թյան կա րե լի է նկա տել, որ ռա դիոկա յան նե րով 
հն չող երաժշ տու թյան մեծ մա սը ժա մա նա կա կից 
«զանգ վա ծային մշա կույ թի» ոլոր տից է, իսկ հան-
րային մտ քի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ոլոր տում 
մաս նա գի տա ցած ֆրանկ ֆուր տյան դպ րո ցում 
ապա ցու ցել են, որ զանգ վա ծային մշակույթն իր 
«հա մա հար թեց նող» հատ կու թյուն նե րով թու լաց-
նում է ան հա տի քն նա դատա կան, ան կախ միտ քը, 
ավե լին` մշա կույթն առևտ րայ նաց վե լով ոչն չա նում 
է, իսկ զանգ վա ծային մշա կույթն առևտ րայ նաց-
ված մշա կույթ է133: Հա ղոր դակ ցու թյան մաս նա գետ 
Հեր բերդ Շիլ լե րի կար ծի քով՝ առևտ րայ նաց ված 
արևմտյան զանգ վա ծային մշա կույ թը «մե դիաիմ-
պե րա լիզ մի» տե սակ է134: Շիլ լե րը գրում է, որ զանգ-
վա ծային մշա կույ թը քայ քա յում է տե ղա կան մշա-
կու թային դրս ևո րում նե րը: 

133 Гидденс Э., “Социология”, Москва, “Едиториал УРСС”, 
2005 г., с. 405.
134 Там же, с 418.
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Ն շենք նաև, որ Հա յաս տա նում կան նաև ռա-
դիոկա յան ներ, որոնք FM հա ճա խա կա նու թյամբ 
հնա րա վոր է լսել, բայց դրանց մի մա սը չկան պաշ-
տո նա պես հե ռար ձակ վող նե րի ցան կում: Այդ ռա-
դիոըն կե րու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր վում են այլ պե-
տու թյուն նե րի կող մից, բնա կա նա բար, հե տապըն-
դե լով այդ երկր նե րի որո շա կի շա հեր: Ստորև կներ-
կա յաց նենք Հա յաս տա նում հե ռար ձակ վող օտար 
ռա դիոըն կե րություն նե րի հա մա պատ կե րը` ցույց 
տա լով սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր-
ման հար ցում օտար ռա դիոըն կե րու թյան քա ղա քա-

կա նու թյու նը: 

2.6.Հայաստաննօտարռադիոազդեցության

համատեքստում

 

Ոչ հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րը նույն պես 

հայ կա կան տե ղե կատ վա կան դաշ տի բաղ կա ցու ցիչ 

մաս են կազ մում և ար ժե քային հա մա կար գի, սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն-

թա ցի վրա ազդ եցու թյուն ու նեն: Այդ պի սի ազ դե ցու-

թյուն ու նեն, օրի նակ, ռու սա կան «Первый Канал», 

«Россия-РТР», «Россия-К» հե ռուս տաա լիք նե րը, 

«Euronews» -ը, «CNN» -ը, «Ա մե րի կայի ձայն» հե-

ռուս տա հան դե սը, «Ռու սաս տա նի ձայն» և «Ա զա-

տու թյուն» ռա դիոհան դես նե րը, ինչ պես նաև ար-

բա նյա կային հե ռար ձակ մամբ և ին տեր նե տով հա-

սա նե լի բազ մա թիվ մի ջազ գային և տա րա ծաշրջա-

նային թեր թեր ու հե ռուս տաա լիք ներ135։

 Հա յաս տա նի նկատ մա մբ ռա դիոազ դե ցու թյուն 

իրա կա նաց նող երկր նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու 

մա սի`  

135 Իդեոլոգեմները ՀՀ տեղեկատվական տարածքում, Երևան, 
«Նորավանք» ԳԿՀ, 2013 թ., էջ 10:



120 Սոցիալականդիրքորոշումներիձևավորումըզանգվածայինլրատվամիջոցներով

ա) գեր տե րու թյուն ներ, որոնք տա րա ծաշր ջա-

նում ու նեն իրենց շա հե րը,

բ) ան մի ջա կան հար ևան երկր ներ:

Տարածաշրջանում շահեր ունեցող գերտերու-

թյուններիռադիոազդեցությունը 

Հա յաս տա նը ԽՍՀՄ կազ մում լի նե լու պատ ճա-

ռով ան մի ջա կա նո րեն են թարկ վել է ԽՍՀՄ -ի դեմ 

մղվող հո գե բա նա կան պա տե րազ մի ազ դե ցու թյա-

նը: «Ա զա տու թյուն» և «Ա մե րի կայի ձայն» ռա-

դիոկա յան նե րի հայ կա կան խմ բագ րու թյուն ներն 

ամե նահ նե րից են: Չնա յած Խորհր դային Հա յաս-

տա նի գոր ծադ րած ջան քե րին (Նոր քի բարձ րուն-

քում կային ռա դիոհա ճա խա կա նու թյուն նե րի խլա-

ցու ցիչ ներ)` այդ ռա դիոկա յան նե րի ազ դե ցու թյու նը 

մեծ էր: 

Ի տար բե րու թյուն խորհր դային շր ջա նի, երբ 

«Ա զա տու թյուն» և «Ա մե րի կայի ձայն» ռա դիոկա-

յան ներն աջակ ցում էին ազ գային ինք նա գի տակ-

ցու թյան, ազ գային մշա կույ թի, ազ գային ան կախ 

պե տա կա նու թյան գա ղա փար նե րի վե րել քին (ազ-

գայ նա կա նու թյան աճը ցան կա լի էր ԽՍՀՄ փլուզ-

ման հա մար), ան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան և Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան 

հռ չա կու մից և ԽՍՀՄ մաս նա տու մից հե տո այդ ռա-

դիոկա յան նե րի նպա տակ նե րը փոխ վե ցին. նրանք 

մի կողմ թո ղե ցին նախ կի նում քա րո զած գա ղա-

փար նե րը: 

Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան ոլոր տում 

մաս նա գի տա ցող ան կախ փոր ձագետ Գա րե-

գին Խու մա րյանն ու սում նա սի րել է 2003-2007 թթ. 

«Ա զա տու թյուն» ռա դիոկայա նի գոր ծու նեու թյու նը 

և պար զել, որ տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում 
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այն կա տա րել է քա րոզ չա կան տար բեր խն դիր ներ, 

ուս տի և ձևա վո րել տար բեր սո ցիալա կան դիր քո-

րոշում ներ: Օրի նակ` 2003 թ.-ին Հա յաս տա նում 

նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի ժա մանակ այս 

ռա դիոյի հե ռար ձակ ման բո վան դա կային վեր լու-

ծու թյան ար դյուն քում առանձնաց ված հիմ նա կան 

իմաս տային խմ բե րը, հետ ևա բար և հնա րա վոր սո-

ցիալա կան դիրքո րո շում նե րի ձևա վոր մանն ուղղ-

ված քա ղա քա կա նու թյու նը կա րե լի է ար տա հայ տել 

հետ ևյալ աղյու սա կով136:

2005 թ.-ին Գ. Խու մա րյա նի կա տա րած ու սում-

նա սի րու թյունն այլ պատ կեր է ի հայտ բե րում: Այս 

շր ջա նում Հա յաս տանն ընդ գրկ վեց «Եվ րո պա կան 

նոր հար ևա նու թյուն» ծրագ րում: Դա «Ա զա տու-

136 ԽումարյանԳ.,«Տեղեկատվական ներազդումը և ազգային 
եթերային դաշտի կայունությունը», «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 2 (20), 
Երևան, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, 2008 թ., 
էջ 91:

Աղյուսակ1.

Սյուժեներիիմաստայինվերլուծություն

Ընդհանրացվածիմաստայինխումբ %
Հայկական ԶԼՄ-ների ոչ օբյեկտիվ լինելը, դրանց 

ենթակայությունը գործող իշխանություններին

4

Ընդդիմության համախմբումը/ուղիղ քարոզչություն հօգուտ 

ընդդիմադիր ուժերի

22

Գործող իշխանություններին ուղղված մեղադրանքներ 

կեղծումների, հակաժողովրդականության մեջ և 

պաշտոնյաների բարոյազրկությունը

33

Գործող իշխանությունների անգործունակության 

մեղադրանքներ (մեսիջներն առնչվում էին ինչպես զուտ 

քաղաքական ասպեկտներին, այնպես էլ պաշտոնատար 

անձանց բարոյական կերպարին)

26

Հայաստանի միջազգային մեկուսացման միտումները 15
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թյուն» ռա դիոկա յա նի հա ղոր դում նե րի քա ղա քա-

կա նու թյան մեջ իր ար տա ցո լու մը գտավ հետ ևյալ 

կերպ. մեր պե տու թյան մի ջազ գային մե կու սաց ման 

միտ ման մա սին հա ղոր դում նե րի բա ժի նը կտ րուկ 

կր ճատ վեց` հօ գուտ զար գաց ման արևմ տյան ու ղու 

քա րոզ չու թյան (ա ղյու սակ 2):

 Ա ղյու սակ 2-ից պարզ է դառ նում, որ կա տար-

վել է սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր մանն 

ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան փո փո խում: Եթե 

հաշ վի առ նենք, որ ներ կա յաց վում էր, թե այս տո-

կոս նե րի ու թվե րի հետ ևում կանգ նած են Հա յաս-

տա նի հան րու թյան դիր քո րո շում ներն ու կար ծիք-

նե րը, ապա կա րե լի է եզ րա կաց նել, թե ինչ թե զեր է 

քա րո զում տվյալ ռա դիոկա յա նը:

 Հետ ևե լով Գ. Խու մա րյա նի օրի նա կին` 2011 թ. 

սկզ բին նույն սխե մայով ու սում նասի րե ցինք «Ա զա-

տու թյուն» ռա դիոկա յա նի հա ղոր դում նե րի թե մա տիկ 

ուղղ վա ծու թյու նը: Ու սում նա սի րու թյուն ներն իրա կա-

նաց վե ցին երեք ամիս նե րի ըն թաց քում՝ 2011 թվա կա-

նի հուն վա րից մարտ ամիս նե րին (ա ղյու սակ 3): 

Այս պի սով՝ եթե 2005 թվա կա նին ռա դիոկա-

յանն ամե նա շատն ան դրա դար ձել է զար գաց ման 

արևմտյան ու ղու դրա կան կող մե րին, դրա կան սո-

ցիալա կան դիր քո րոշում ներ է ձևա վո րել արևմ տյան 

Աղյուսակ2.
Սյուժեներիիմաստայինվերլուծություն

Ընդհանրացվածիմաստայինխումբ %
Զար գաց ման արևմ տյան ու ղու քա րոզ չու թյուն 51
Գոր ծող իշ խա նու թյան ան գոր ծու նա կու թյու նը 22
Հան դուր ժո ղա կա նու թյուն Թուր քիայի նկատ մամբ 9
Գոր ծող իշ խա նու թյան հա կա ժո ղովր դա կա նու թյու նը 6
Այլ 12



123ՄԵԴԻԱՆՈՐՊԵՍՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՁԵՎԱՎՈՐՈՂԳՈՐԾՈՆ

ար ժե հա մա կար գի, քա ղա քա կան հա մա կար գի վե-

րաբե րյալ, ապա 2011 թ. սկզ բին ռա դիոկա յա նի 

եթե րային քա ղա քա կա նու թյունն ավե լի շատ ուղղ-

ված է եղել քա ղա քա կան ընդ դի մու թյանն աջակ ցող 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր մա նը: Հի-

շենք, որ 2003 թ.-ին նույն պես քա ղա քա կան ընդ դի-

մու թյանն աջակ ցող սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

ձևա վոր մանն ուղղ ված լու սա բա նում նե րը բա վա կա-

նին մեծ տո կոս էին կազ մում և ընդ հա նուր թե մա նե-

րի մեջ 22 տո կո սով զբա ղեց նում էին երկ րորդ տե ղը: 

2003 թ. ռա դիոկա յա նի եթե րից ամե նա շա տը հն չեց-

վել էին գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի հա կա ժո ղովըր-

դա կա նու թյան, պաշ տո նյա նե րի բա րո յազր կու թյան 

հետ կապ ված մե ղադ րանք ներ, որոնք ընդ հա նուր 

հա մա մաս նու թյամբ իշ խա նու թյուննե րի նկատ-

մամբ բա ցա սա կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում-

նե րի ձևա վոր մանն էին միտված: Իսկ ար դեն 2011  

թ.-ին ներ կա իշ խա նու թյուն նե րի հա կա ժո ղովր դա-

կա նու թյան մա սին լու սա բա նում նե րը կազ մում են 

ընդ հա նուր թե մա նե րի 12 տո կո սը: Ինչ պես եր ևում 

է, «Ա զա տու թյուն» ռա դիոկա յա նի տե ղե կատ վա-

կան քա ղա քա կա նու թյու նը տա րի նե րի ընթաց քում 

փոխ վում է, սա կայն որոշ դրս ևո րում ներ, օրի նակ` 

Աղյուսակ3.

Սյուժեներիիմաստայինվերլուծություն

Ընդհանրացվածիմաստայինխումբ %
Ուղ ղա կի աջակ ցու թյուն ընդ դի մու թյա նը/ մար տի 1 39
Տագ նա պա լի իրա վի ճակ Ար ցա խի շուրջ 18
Գոր ծող իշ խա նու թյան հա կա ժո ղովր դա կա նու թյու նը 12
Հայ-թուր քա կան, հայ -ա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բա րե լավ ման աջակ ցու թյուն, հան դուր ժո ղա կա նու թյուն Թուր-
քիայի և Ադր բե ջա նի նկատ մամբ

7

Այլ 24
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աջակ ցու թյու նը քա ղաքա կան ընդ դի մու թյա նը, 

մնում են ան փո փոխ առաջ նա հեր թու թյուն: 

Ե թե նա խորդ տա րի նե րի ու սում նա սի րու թյուն-

նե րում Ար ցա խի շուրջ տագ նապա լի իրա վի ճա կի 

վե րա բե րյալ լու սա բա նում ներն առան ձին են թա-

բաժ նով առանձ նացված չէին, հետ ևա բար` այդ թե-

մայով լու սա բա նում նե րը ցածր տո կոս են կազ մել 

կամ առ կա չեն եղել, ապա 2011 թվա կա նին Ար ցա-

խի խնդ րին ան դրա դար ձող նյու թե րը կազ մում են 

ընդ հա նուր լու սա բա նում նե րի 18 տո կո սը: 

Բա ցի ԱՄՆ Պետ դե պար տա մեն տի կող մից ֆի-

նան սա վոր վող «Ա զա տու թյուն» ռա դիոկա յա նից՝ 

Հա յաս տա նում հե ռար ձակ վում են նաև Բրի տա նա-

կան «Բի Բի Սի» (BBC), գեր մա նա կան «Դոյ չե Վե-

լե» (Deusche Welle), ֆրան սիական «Է ռԷ ֆԻ» (RFI), 

չի նա կան և մի շարք ռու սա կան ռա դիոկա յան նե րը: 

Այս ռա դիոկա յան նե րի ար տադ րան քը հիմ նա կա-

նում հայե րեն չէ, և, բնա կա նա բար, նրանց ազ դե-

ցու թյու նը հայ հան րու թյան վրա հա մեմա տա բար 

ավե լի փոքր է (ո րո շա կիորեն ավե լի ազ դե ցիկ են 

ռու սա լե զու ռա դի ոկա յան նե րը). այս փաս տից և 

մեր աշխատության թե մա տիկ սահ ման նե րից ել-

նե լով` գեր տե րու թյուն նե րի ռա դիոազ դե ցու թյան 

հա մա տեքս տում ան դրա դար ձանք միայն «Ա զա-

տու թյուն» ռա դիոկա յա նին: Այն, որ Հա յաս տա նում 

հե ռար ձակ վող այլ երկր նե րի ռա դիոկա յան նե րը 

միայն իրենց շա հերն են հե տապն դում, ապա ցու-

ցում է «Ա զա տություն» ռա դիոկա յա նին նվիր ված 

վե րոն շյալ ու սում նա սի րու թյու նը: Այս պատ ճա ռով 

Հա յաս տա նի տե ղե կատ վա կան դաշ տի վե րահս կո-

ղու թյունն ու վտանգ նե րի չե զո քա ցու մը հնա րա վոր 

են միայն, եթե իրա կա նաց վեն նաև այս ռա դիոկա-

յան նե րի գոր ծու նեու թյան վեր լու ծու թյուն և վե րահս-
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կո ղու թյուն: Բա ցի դրանից՝ օտար երկր նե րի ռա-

դիոկա յան նե րի ար տադ րան քի մշ տա դի տար կումն 

ու ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ կտան նաև 

հաս կա նալ, թե տվյալ երկր ներն ինչ նպա տակ ներ և 

ծրագ րեր են իրա կա նաց նում Հա յաս տա նում: 

Ան մի ջա կան հար ևան երկր նե րի ռա դիոազ դե-

ցու թյու նը

 Հա յաս տա նի նկատ մա մբ ռա դիոազ դե ցու թյուն 

իրա կա նաց նող հար ևան երկր նե րից հաս կա նա-

լի պատ ճառ նե րով առանձ նա նում են Թուր քիան և 

Ադր բե ջա նը, որոնց` ՀՀ և ԼՂՀ դեմ տար վող և իր 

կոշ տու թյամբ առանձ նա ցող ռա դիոքա րոզ չու թյու նը 

պա տե րազ մա կան շր ջա նին բնո րոշ քա րոզ չու թյուն է: 

Թուր քա կան ռա դիոկա յան նե րը Հա յաս տա նի 

տա րած քում հա ղոր դում ներ հե ռարձա կում են վա-

ղուց: Օրի նակ` Եր ևա նում որս վում է երեք թուր քա-

կան ռա դիոկա յան, իսկ սահ մա նա մերձ շր ջան նե-

րում դրանց թիվն էլ ավե լի մեծ է: Սա կայն թուր քե րեն 

հե ռարձակ վե լու պատ ճա ռով դրանց ար դյու նա վե-

տու թյու նը շատ փոքր է: Խն դի րը լուծ վեց հայ կա կան 

կող մի աջակ ցու թյամբ, երբ Ռա դիոյի և հե ռուս տա-

տե սու թյան Թուր քիայի պե տա կան ըն կե րու թյու նը 

(TRT) Հա յաս տա նի հան րային հե ռուս տաըն կե րու-

թյան հետ ստո րագ րեց պայ մա նա գիր137: Ար դյուն քը 

եղավ այն, որ Թուր քիայի հան րային ռա դի ո-հե ռուս-

տա տե սու թյա նը («TRT») պատ կա նող «Թուր քիայի 

Ձայն»138 ռա դիոկա յա նը («Voice of Turkey») 2009 

թ. -ի ապ րի լի 2-ից պաշ տո նա պես սկ սել է հա յա լե-

137 “Турецкое госрадио заговорит по-армянски, а армянский 
телеканал покроет Тур цию”, 30.12.2008, «Ռեգնում» լրատվական 
գործակալության կայք՝ http://www.regnum. ru/news/1106646.html .
138 «Թուրքիայի Ձայնը» ռադիոկայանը, հայերենից բացի, ունի 
հաղորդումներ ևս 31 լեզվով. http://www.trtturkmen.com:
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զու ռա դիոհա ղորդում նե րի հե ռար ձա կու մը139: Են-

թադր վում էր, որ սա հա յա մետ ձեռ նար կում պետք 

է լի ներ, այ սինքն` Թուր քիայի հայե րը, որ պես ազ-

գային փոք րա մաս նու թյուն, պետք է հնա րա վո րու-

թյուն ստա նային ու նե նա լու իրենց ռա դիոժա մը, որը 

պետք է գոր ծեր հօ գուտ նրանց շա հե րի: 

Չ նա յած թուր քե րի հե ռար ձա կած հա յա լե զու հա-

ղոր դում ներն առայժմ միայն ենթա տեքս տային քա-

րոզ չու թյուն են իրա կա նաց նում140, թուր քա կան հա-

յա լե զու ռա դի ոկա յա նի գոր ծու նեու թյան հետ կապ-

ված ար ձա գանքը եր կար սպա սել չտ վեց: Թուր քա-

կան ռա դիոյի հայ կա կան խմ բագ րու թյու նը141 եթեր 

դուրս գա լուց ըն դա մե նը 10 օր հե տո են թարկ վեց 

սուր քն նա դա տու թյան: Պատ ճառն այն էր, որ թուր-

քա կան ռա դիոն հե ռար ձա կում ներն իրա կա նաց-

նում է ար ևե լա հայե րե նով, այն դեպ քում, երբ Թուր-

քիայի քա ղա քա ցի հայե րի գե րակ շիռ մա սը խո սում 

է արևմ տա հայե րենով:

 «Ա կոս» թեր թի խմ բա գիր Էթյեն Մահ չու պյա նը 

տա րա կու սանք է հայտ նել ար ևե լա հայե րեն հե ռար-

ձա կում նե րի առ թիվ` ասե լով, թե. «Սա նշա նա կում 

է, որ այս հա ղոր դում նե րի ունկն դիր նե րը ոչ թե Թուր-

քիայի հա յազ գի քա ղա քա ցի ներն են, այլ Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան բնա կիչ նե րը: Փաս տո-

րեն` սա մի նա խա ձեռ նու թյուն է, որն առա վե լա պես 

139 «Թուրքիայում սկսեցին հեռարձակել հայկական ռադիոհա-
ղորդումները», 02.04.09., «Թերթ.am» լրատվական գործակա-
լության կայք՝ http://tert.am/am/news/ 2009/04/02/turkishradio/:   
140 Հաղորդումները հեռարձակվում են ռադիոալիքային, ար-
բանյակային և ինտերնետային միջոցներով: FM 106.25 ռա-
դիոալիքային հաճախականությամբ հնարավոր է լսել ՀՀ-ում, իսկ 
արբանյակային և  ինտերնետային հեռարձակումը տարածվում է 
ողջ աշխարհով: 
141 www.trtarmenian.com
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ար տա քին քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նի»142: 

Այն հար ցին, թե ի՞նչ նպա տակ ներ է հե տապըն-

դում TRT -ի հայե րեն ռա դիոժա մը, TRT -ի հայե րեն 

բաժ նի աշ խա տա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պա-

տաս խա նել են. «Մեր ծրագ րե րը տե ղե կաց նում են 

Թուր քիայի տն տե սու թյան, աշ խար հագ րու թյան, 

պատ մության, մշա կու թի և տու րիզ մի մա սին: Թուր-

քիա այ ցե լող հայե րը ու նե նում են երկ րի վե րա բե-

րյալ սկզբ նա կան գի տե լիք ներ: Իսկ մեր հա ղոր-

դում նե րի` ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին ուղղ ված լի նե լու 

պատ ճա ռը վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի և 

Թուր քիայի միջև զար գա ցող դի վա նա գի տա կան և 

եր կու ժո ղո վուրդ նե րի միջև ստեղծ վող մշա կու թային 

կա պերն են»143: Թուր քիայի հայե րեն ռա դիոյի աշ-

խա տա կից նե րի խոս տո վա նու թյու նից պարզ է դառ-

նում, որ Թուր քիան գոր ծում է ռա դիոքա րոզ չու-

թյան ոլոր տում ար դեն վա ղուց մշակ ված տեխ նո-

լո գիայով`«սուր ան կյուն ներ» չու նե ցող տե ղե կատ-

վու թյամբ լսա րան գրա վել, ապա այդ լսա րա նին 

ուղ ղոր դել ան հրա ժեշտ ուղ ղու թյամբ:

2009 թ.-ին ստեղծ ված «Թուր քիայի ձայն» ռա-

դիոկա յա նի հայե րեն բա ժի նը սկ սած 2010 թ.-ից 

օր վա որո շա կի ժա մե րի ներ խու ժում է FM 106,5 ու 

106 հա ճա խա կա նու թյամբ գոր ծող հայ կա կան ռա-
դիոկա յան նե րի եթեր ու խլաց նե լով դրանք` հե ռար-
ձա կում սե փական հա ղոր դում նե րը՝ 12:30 -ին ադըր-
բե ջա նե րե նով, իսկ 19:30 -ի ն՝ հայե րե նով: FM 106,5 
հա ճա խա կա նու թյամբ գոր ծում է «Իմ պուլս» ռա-
դիոկա յա նը, որը բազ մա թիվ նա մակ ներ է գրել թուր-
քա կան ռա դիոկա յա նին` պա հան ջե լով «չնս տել» 

142 «Թուրքական ռադիոյի հայալեզու թողարկումները քննադա-
տության են ար ժանացել» 13.04.2009., «Ազատություն» ռադիոկա-
յանի կայք` http://www.azatutyun. am/content/article/1607421.html 
143 http://www.keghart.com/Moskofian_TRT
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իր հա ճա խա կա նու թյան վրա, բայց պա տաս խան 
չի ստա ցել: 

2011 թվա կա նի տվյալ նե րով՝ FM 104.4 ՄՀց հա-
ճա խա կա նու թյամբ ար դեն Հա յաս տա նի գրե թե ողջ 
տա րած քում հե ռար ձակ վում է թուր քա կան TRT ռա-
դիոա լի քը144։

 Բա ցի վե րոն շյալ նե րից՝ կա նաև թուր քա կան 
«Նոր ռա դիոն»145, որը ներ կա յաց վում է որ պես հա-
մա ցան ցային ռա դիոկա յան և, ըստ իրենց, գոր ծում 
է Թուր քիայի հայե րին և ընդ հան րա պես Անա տո-
լիայում ապ րող բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին ազա տո րեն 
ար տա հայտվե լու և իրենց մշա կույ թը ներ կա յաց-
նե լու հնա րա վո րու թյուն տա լու հա մար: Ռա դի ո-
կա յա նը հե ռար ձակ վում է վեց լեզ վով՝ թուր քե րեն, 
հայե րեն, ան գլե րեն, քր դե րեն, լա զե րեն և հու նա րեն: 

Ինչ պես տես նում ենք, մի կող մից` հար ևան թըշ-
նա մի երկր նե րի ձեռ նար կած քայ լե րի, մյուս կող մից՝ 
հայ կա կան ռա դիոկա յան նե րի պրոազ գային քա-
ղա քա կա նու թյան տե սան կյու նից ան դեմ ռա դիոքա-
ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում ռա դիոքա րոզ-
չության ոլոր տում Հա յաս տա նի դիր քե րը չի կա րե լի 

բա րեն պաստ հա մա րել: 

144 «7 օր» լրատվական գործակալության բլոգ՝ http://blog.7or.
am/archives/7338#more-7338
145 http://www.norradyo.com
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2.7.Սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

       ձևա վո րու մը հե ռուս տաե թե րի 

       ազ դե ցու թյամբ

«Եթեհեռուստաէկրանըկրակումէ
անհրաժեշտռազմամթերքովանհրաժեշտ

մարդկանց,ուրեմնայնլավնէ»:
 Մար շալ Մաքկ լո ւեն146

 

Հե ռուս տա տե սու թյունն իր ստեղծ ման օր վա-

նից, որ պես մարդ կանց սո ցիալա կան դիր քո րո շում-

նե րի ձևա վոր ման գոր ծոն, եղել է գիտ նա կան նե րի 

ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նում: Հե ռուս տա-

տե սու թյան ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

ու սում նա սիրման առա ջա տարն է ԱՄՆ -ն, որին 

մինչև վեր ջերս բա ժին էր ընկ նում ողջ աշ խար հում 

այդ ոլոր տի ու սում նա սի րու թյուն նե րի 60 տո կո սը147: 

ԱՄՆ -ի հե ռուս տաըն կե րու թյուննե րում աշ խա տում 

են մոտ 4500 հո գե բան ներ, որոնք մաս նա գի տա կան 

խորհրդատ վություն են իրա կա նաց նում հե ռու սա-

տա տե սու թյան ժո ղովր դա կա նու թյան բարձ րաց-

ման, լսա րա նի ու սում նա սիր ման, հա ղոր դա վար-

նե րի իմի ջի ձևա վոր ման, ազ դե ցու թյուն նե րի ու ժե-

ղաց ման և այլ ոլորտ նե րում: Եվ րո պա յում նույն պես 

իրա կա նաց վում են հե ռու սատա տե սու թյան ազ դե-

ցու թյան ոլոր տի ու սում նա սի րու թյուն ներ, որոնք սո-

ցիոլոգ նե րի, հո գե բան նե րի ու լրագ րող նե րի օգնու-

թյամբ առանձ նա կի թափ են առել սկ սած 1960-

ական թվա կան նե րից: 

146 Маклюэн М., “Понимание медия: внешние расширение 
человека”, Моск ва, “Гипербория”, 2007 г., с. 14.
147 Матвеева Л., Аникеева Т., Мочалова Ю., “Психология 
телевизионной коммуникации”, Москва, “РИП-Холдинг”, 2004 
г., с. 59. 
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Ե թե տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րը տե ղե կատ վու-

թյան հա ղորդ ման նպա տա կով հիմն վում են միագիծ 

տրա մա բա նա կան փաս տարկ նե րի վրա, ապա հե-

ռուս տա տեսու թյու նը կի րա ռում է տե սո ղա կան և 

լսո ղա կան զգա յա րան նե րի վրա հու զա կան ազ դե-

ցու թյան մի ջոց ներ: Այս պայ ման նե րում կոր չում է 

մտ քի տրա մա բա նա կան գրավ չու թյան կարևո րու-

թյու նը, և առա ջա նում է լսա րա նի վրա տե սո ղա կան 

և լսո ղա կան հու զա կան ազ դե ցու թյան խն դիր, ին չի 

ար դյուն քում փո խա կերպ վում է հե ռուս տատե սու-

թյու նը` իր հետ փո խե լով նաև հա սա րա կու թյու նը: 

Այլևս կար ևոր վում են, օրի նակ, ոչ միայն երգ չու-

հու ձայ նային տվյալ նե րը (ո րոշ դեպ քե րում դրանք 

ընդ հան րա պես կար ևոր չեն), այլև նրա ար տա քին 

տվյալ նե րի տե սո ղա կան մա տուց ման գրավ չու-

թյու նը: Ֆու տու րո լոգ Էլ վին Թոֆ լե րը գրում է, որ 

հե ռուս տա տե սու թյու նը, որ պես հա ղոր դակ ցու թյան 

նոր մի ջոց, բա նա վոր և հու զա կան է, սա կայն այն 

տար բեր վում է նախ կի նում առ կա գյու ղա կան ոչ 

գրա գետ բա նա վոր ան մի ջա կան հա ղոր դակ ցու-

թյու նից: «Դա բա ռային և հու զա կան հա ղոր դակ-

ցու թյուն է, որ տեղ, ի տար բե րու թյուն նա խորդ բա-

նա վոր հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի, թե լադ րում են ոչ 

թե գյու ղի կամ գեր դաս տան նե րի ավագ նե րը, այլ 

նրանք, ով քեր ու զում են փող շի նել, իսկ դա բո լո րո-

վին այլ բան է»148: 

Հե ռուս տա տե սությունը ազ դե ցու թյան, բնա կա-

նա բար նաև սո ցիալա կան դիր քո րոշում նե րի ձևա-

վոր ման ամե նահ զոր գոր ծիք նե րից է, և նրա ազ-

դե ցու թյու նը գնա լով մե ծանում է ար բա նյա կային, 

թվային, ին տեր նե տային հե ռու սա տա տե սու թյան 

148 Թոֆլեր Է.,«Գիտելիքն ու իշխանությունը տեղեկատվական 
հասարակության մեջ», Երևան, «Զանգակ», 2006 թ., էջ 25:
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զար գաց մա նը զու գըն թաց: Հե ռուս տա տե սու թյան 

հայտ նի հե րոս նե րը դառ նում են հա սա րա կու թյա նը 

բա րո յա կա նու թյուն, ոճ, մտա ծե լա կերպ, բա ռա պա-

շար, սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ թե լադ րող ներ 

և հիմ նա կա նում ու նե նում են ավե լի մեծ ազ դե ցու-

թյուն, քան ժա մա նա կին ու նե ցել են Շեքս պիրն ու 

Դոս տոևս կին, Խո րե նա ցին ու Րաֆ ֆին, որով հետև 

եթե գրա կան հե րոս նե րին հա սա րա կու թյան ան-

կիրթ զանգ ված նե րը հա ղոր դա կից չէին լի նում, 

ապա հե ռուս տա ցույց դի տում են նույ նիսկ մի քա նի 

ամ սա կան երե խա նե րը: Ժա մա նա կա կից ար դյու-

նա բե րա կան երկր նե րում 18 տա րին լրա ցած երի-

տա սար դը մի ջի նում հե ռուստա ցույ ցի առջև ավե լի 

շատ ժա մա նակ է ան ցկաց նում, քան որ ևէ այլ տեղ 

(չ հաշ ված քնե լը)149: 

Ո րոշ մաս նա գետ ներ հե ռուս տա տե սու թյու-

նը նույ նիսկ հա մա րում են նոր սերն դին դաս-

տիարակող եր րորդ ծնող150: Հե ռուս տա տե սու թյու նը 

(ո րոշ չա փով նաև այլ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-

գիանե րը) խախ տեց ան ձի ձևա վոր ման ավան դա-

կան ձևե րը և խո րացրեց «հայ րե րի և որ դի նե րի» 

մտա ծե լա կեր պե րի տար բե րու թյու նը, որով հետև հե-

ռուս տա տե սու թյու նը ծնող նե րին զու գա հեռ ազ դում 

է սերն դի դաս տիարա կու թյան, աշ խար հա յաց քի, 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման վրա և 

որոշ դեպ քե րում ան ձի ձևա վոր ման տե սան կյու նից 

սե րունդ նե րին տա նում է ծնող նե րի ցան կու թյա նը 

հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ: Այս պի սով` սե րունդ նե-

րի ավան դա կան դաս տիարա կու թյան մե թոդ նե րը 

149 Гидденс Э., “Социология”, Москва, “Едиториал УРСС”, 
2005 г., с. 397.
150 Матвеева Л., Аникеева Т., Мочалова Ю., “Психология 
телевизионной коммуникации”, Москва, “РИП-Холдинг”, 2004 
г., с. 29.
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կորցնում են իրենց ար ժեքն ու հնա րա վո րու թյուն-

նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ լրատ վա մի ջոց նե րը հա-

մար վում են ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ինս տի տուտ: 

Ժա մա նա կա կից ղե կա վար նե րը միշտ չէ, որ ժո-

ղովր դին դի մում են կենտ րո նա կան հրա պա րակ նե-

րից, դրա փո խա րեն ելույթ են ու նե նում հե ռուս տա-

տե սու թյամբ: Ժա մա նակա կից պա տե րազմ նե րը 

շատ դեպ քե րում սկս վում են հե ռուս տաս տու դիանե-

րի ու հե ռուս տաաշ տա րակ նե րի, այլ ոչ թե ռազ-

մա բա զա նե րի կամ ռազ մա վա րա կան այլ կար ևոր 

օբյեկտ նե րի ռմ բա կո ծու թյուն նե րից151:

 Հե ռուս տա տե սու թյու նը միավո րում և մաս նա-

տում է ազ գե րին, օգ նում է հե ղա փո խու թյուն նե րի 

ժա մա նակ կամ լռեց նում դրանք: Հե ռուս տաէկ րա նը 

դար ձել է ըն տա նի քի միավոր ման կենտ րո նը, ինչ-

պես որ ժա մա նա կին կրակն էր (օ ջա խը): Էկ րա-

նի առջև մար դը մի ջի նում ավե լի շատ ժա մա նակ է 

ան ցկաց նում, քան որ ևէ դա րում ան ցկաց րել է տա-

ճար նե րում կամ պաշ տա մուն քային այլ վայ րե րում: 

Հե ռուս տա տե սությունն է դար ձել մարդ կանց զրույ-

ցի թե մա տվող հիմ նա կան աղ բյու րը, նա է որո շում 

իրա դար ձու թյուն նե րի կար ևոր կամ ոչ կար ևոր լի նե լը: 

Հե ռուս տա տե սու թյու նը թույլ է տա լիս ընտ րել` 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ ձևա վո րել տեքս-

տային, վեր բալ կամ պատ կե րային ձևով: Տեքս-

տային-վեր բալ ձևն ուղղ ված է մաս նա գի տա կան և 

151 Օրինակ` 2003 թ. Բաղդադի ռմբակոծությունը սկսվեց Իրաքի 
հեռուս տա կա յանի հրթիռային պայթեցումից: Փոխարենը՝ 
իրաքցիներին լայնորեն մատուցվում էին ամերիկացիների 
պատրաստած հեռուստահաղորդումները: Իսկ 1991 թ.-ին՝ 
իրաք յան պատերազմի ժամանակ, ամերիկյան երկու EC–
130 ինքնաթիռ օրը 24 ժամ ռադիո-հեռուստահեռարձակում 
էին իրականացնում Իրաքի տարածքում: Атанесян А., 
“Актуальные проблемы современных политических и конф-
ликт ных коммуникаций”, Ереван, ЕГУ, 2008 г., с. 129.
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ին տե լեկ տուալ լսա րա նին, որը պա հան ջում է փաս-

տեր, թվեր, հաշ վարկ ներ, վի ճա կագ րու թյուն: Իսկ 

պատ կե րային ազ դե ցու թյունն ավե լի շատ ուղղ ված 

է հա սա րակ, ոչ մաս նա գի տա կան լսա րա նին, որին 

ավե լի շատ ան հրա ժեշտ են հու զիչ տե սա րան ներ, 

դրա մա տիկ պատ մու թյուն ներ ու սեն սա ցիաներ: 

Երկ րորդ տարբե րակն առա վել ազ դե ցիկ է, քա նի որ 

ազ դե ցու թյու նը գոր ծում է զգաց մունք նե րի վրա են-

թա գի տակ ցա կան մա կար դա կում: 

Կան նաև մաս նա գետ ներ, ով քեր պն դում են, թե 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման տե-

սան կյու նից հե ռուս տա տե սու թյու նը որ ևէ ազ դե ցու-

թյուն չու նի: Մե դիայի և հա ղոր դակ ցու թյան տե սա-

բան Ջեյմս Հա լո րա նը, չն կա տե լով մեծ թվով վեր-

լու ծություն նե րը և ապա ցույց նե րը մե դիայի և բռ նու-

թյան միջև փոխ կա պակց վա ծու թյան մա սին, գրում 

է. «Դեռևս չկա բա վա րար վկա յու թյուն, որը կհաս-

տա տեր ուղ ղա գիծ, պատ ճառա հետ ևան քային կա-

պեր հե ռուս տա պաս տա ռին պատ կեր վա ծի և սո-

ցիալա կան վար քի միջև` ո՛չ դրա կան, ո՛չ բա ցա սա-

կան առու մով»152: Նման փոր ձա գետ նե րի կար ծիք-

նե րի վրա են հիմն վում հե ռուս տա տե սու թյուն նե րի 

առևտ րայ նաց ման կողմ նա կից նե րի փաստարկ նե-

րը և պն դում նե րը: 

Արևմ տյան հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի տեխ նի-

կա կան մա կար դա կը և հո գե բաննե րի աջակ ցու-

թյամբ այդ հա ղոր դում նե րի հար մա րե ցու մը կոնկ-

րետ լսա րա նի պա հանջին և ճա շա կին դրանք դարձ-

նում են մի ջազ գային հե ռուս տա տե սային շու կա յում 

պա հանջ վող ար տադ րանք: Այն պես է ստաց վում, 

152 Բայադյան Հ., «Գովազդ և մշակութային արժեքներ», 
2009/06/30, «Հետաքննող լրոգրողների ընկերակցության» կայք` 
http://hetq.am/am/society/govazd-2/:
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որ որ ևէ երկ րի «զանգ վա ծային մարդն» իրեն խաբ-

ված կզ գա, եթե նրան չցու ցադ րեն այդ «արևմ տյան 

նա խագ ծե րը»: Դրա նից օգտ վե լով` Արև մուտ քը և 

ԱՄՆ -ն հա սել են նրան, որ ար տա հան վող հե ռուս-

տահա ղոր դում նե րի ձևա չա փե րը ար գե լում են փո-

խել կամ տե ղայ նաց նել: Այս պի սով` գումար աշ խա-

տե լուն զու գա հեռ իդեալա կան հնա րա վո րու թյուն է 

ստեղծ վում գա ղա փա րական և ար ժե քային քա րոզ-

չու թյան հա մար: 

Երբ 2003 թ.-ին Հա յաս տա նի հան րային հե ռուս-

տաըն կե րու թյու նը դար ձավ «Եվ րո պայի հե ռար ձա-

կող նե րի միու թյան» ան դամ, դե պի Հա յաս տան ևս 

եվ րո պա կան և ամե րի կյան հա ղոր դա շա րե րի, նա-

խագ ծե րի ներ հոսք սկս վեց: 

Այժմ հա ղոր դակ ցային տեխ նո լո գիանե րի զար-

գաց ման մի ջազ գային իրադ րու թյան պատ ճա ռով 

գրե թե ան հնար է դար ձել նաև «եր կա թե վա րա գույր-

նե րի» ստեղ ծու մը, որոնք եր բեմն հնա րա վո րու թյուն 

են տա լիս պաշտ պան վելու տե ղե կատ վա կան էքս-

պան սիայից: 

Հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րի ձևա վո րու մը խթա նող գոր ծոն-

ներն են.153 

1. տե սո ղա կան և վեր բալ ազ դե ցու թյան հա մա-

տե ղե լիու թյու նը,

2. հե ռուս տա դի տո ղին իրա դար ձու թյանն իրա-

կան ժա մա նա կով ներ կա լի նե լու հնա րա վո րու թյուն 

տա լը, ին չը լսա րա նի մոտ տպա վո րու թյուն է ստեղ-

ծում, թե նա ներ կա է իրա դար ձու թյուն նե րի զար-

գաց մա նը և կա րող է ինք նու րույն եզ րա հան գում նե-

153 Вепринцев В., Манойло А., Петренко А., Фролов Д., 
“Операции информационно-психологической войны”, Краткий 
энциклопедический словарь-справочник, Москва, «Горячая 
линия - Телеком», 2005 г., с. 62.
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րի գալ,

3. վա վե րագ րա կան կադ րե րի, ֆիլ մե րի մի ջո ցով 

քա րոզ չու թյան իրա կա նա ցու մը,

4. հե ռուս տա տե սու թյան հա ճա խա կա նու թյամբ 

հնա րա վոր է գրա վոր տեքս տեր փո խան ցել, և եթե 

աշ խար հի մյուս ծայ րի հե ռուս տա դի տողն իր հե-

ռուս տա ցույ ցին միաց նի հա տուկ սար քա վո րում, 

կա րող է ստա նալ քա րոզ չա կան թեր թիկ ներ և տպա-

գիր նյու թեր (հա մա կար գիչ նե րի ու ֆաք սի զար գաց-

մամբ այս առա վե լու թյու նը թու լա նում է, բայց դեռևս 

չի կորց րել իր կար ևո րու թյու նը), 

5. հե ռար ձակ ման ան հնա րի նու թյան պա րա գա-

յում` նյու թե րի տա րա ծում տե սա մագ նի տո ֆոն նե րի 

կամ տե սաս կա վա ռակ նե րի մի ջո ցով. հե ռուս տա-

տե սու թյան այս առա վե լու թյու նը լա վա գույնս օգ-

տա գործ վեց 2008 թ.-ի ն՝ ՀՀ նա խա գա հի ընտ րու-

թյուն նե րի ժա մա նակ, երբ ընդ դի մու թյու նը հե ռուս-

տաե թե րում իր ներ կա յու թյան պա կա սը լրաց րեց 

տե սաս կա վա ռակ նե րի մի ջո ցով նյու թե րի պար բե-

րա կան տա րա ծու մով, 

6. զգա յա կան հս կա յա կան ազ դե ցու թյան հնա-

րա վո րու թյուն, որը չու նի ոչ մի այլ ԶԼՄ: 

Հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր մա նը խան գա րող գոր-

ծոն ներն են. 

1. հե ռուս տա տե սու թյան ար տադ րան քի պատ-

րաս տելն ավե լի բարդ, ժա մա նա կա տար և ծախ սա-

տար է, քան ռա դիոհա ղոր դում պատ րաս տե լը,

2. հե ռուս տա տե սու թյու նը ռա դիոէ լեկտ րո նային 

խա փա նում նե րի նկատ մամբ ավե լի զգա յուն է, քան 

ռա դիոն:

 Հե ռուս տա տե սու թյու նը, որ պես ազ դե ցու թյան 

ամե նա մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող լրատ-
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վա մի ջոց, կա տա րում է սո ցիալ-հո գե բա նա կան ազ-

դե ցու թյան հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը154` 

•	 աշ խար հում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի 

մա սին տե ղե կա ցում հան րու թյա նը,

•	 խմ բային սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

ձևա վո րում,

•	  սո ցիալա կան ղե կա վա րում (վատ և լավ արարք-

նե րի, դրա կան և բա ցա սա կան հե րոս նե րի մի-

ջո ցով), 

•	 ան հա տի սո ցիալա կա նա ցում (ա ռօ րյա յում 

հե ռուս տա տե սու թյան դերն այն քան մեծ է, որ 

այն ազ դում է բնա վո րու թյան, վար քի ձևա վոր-

ման վրա),

•	  հո գե թե րա պիա:

 Վե րոն շյալ բո լոր դրույթ նե րը հա մա տեղ հան դես 

են գա լիս որ պես ինք նու թյուն ձևա վո րող գոր ծոն ներ: 

Այս պի սով` հան րային հո գե բա նա կան ան վտան-

գու թյան և տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյան 

մե թո դո լո գիան մշա կե լիս ան հրա ժեշտ է ու սում նա-

սի րել և մշա կել հե ռուս տա տե սու թյան և ընդ հան րա-

պես լրատ վա մի ջոց նե րի սո ցիոլո գիական և հո գե-

բա նա կան ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րին 

հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նություն: Հե ռուս-

տա տե սու թյան սո ցիալա կան և հո գե բա նա կան ազ-

դե ցու թյան դե րը հաշ վի չառ նե լու և միայն շա հու թա-

բե րու թյանն ու քա ղա քա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ 

տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյանն ու շադ րու-

թյուն դարձ նե լու դեպ քում պե տության ներ սում հո-

գե բա նա կան և սո ցիալա կան ոլորտ նե րում կա ռա-

ջա նան բազ մա թիվ լուրջ խն դիր ներ: 

154 Матвеева Л., Аникеева Т., Мочалова Ю., “Психология 
телевизионной коммуникации”, Москва, “РИП-Холдинг”, 2004 
г., с. 27.
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Հե ռուս տա տե սու թյան դե րը մեծ է նաև սո ցիալ-

քա ղա քա կան տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հար-

ցում: Սո ցիալ-քա ղա քա կան տե ղե կատ վու թյուն 

ստա նա լու աղ բյուր նե րի շուրջ ու սում նա սի րու թյուն 

է իրա կա նաց րել նաև IPSC կազ մա կեր պու թյու նը 

2010, 2012 և 2013 թթ.155։

 Ըստ վե րոն շյալ հե տա զո տու թյան (նկար 19)՝ 

2013 թվա կա նի սկզ բի դրու թյամբ հե ռուս տա տե սու-

թյու նը Հա յաս տա նում սո ցիալ-քա ղա քա կան տե ղե-

կատ վու թյան տա րած ման հար ցում գրե թե մո նո պոլ 

դիրք ու նի: Վե րոն շյալ հե տա զո տությու նից նաև 

տես նում ենք, որ տե ղե կատ վա կան դաշ տում փո-

փո խու թյուն է կրել միայն հա մա ցան ցը՝ իր աճող 

ներգրավ վա ծու թյամբ: Դրա հետ մեկ տեղ հե ռուս-

տա տե սու թյունն իր գե րիշ խող դիր քը չի զի ջում: 

155 Հետազոտությունն ամբողջությամբ տե՛ս http://www.eufoa.
org/uploads/POLL20130125AM.pdf:

Նկար19.
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Ըստ մեկ այլ՝ «Լ րատ վու թյան այ լընտ րան քային 

ռե սուրս ներ 2011 թ.» հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ 

հե ռուս տա տե սու թյու նը նույն պես տե ղե կատ վու-

թյան աղ բյուր է հան դի սա նում հարց ված նե րի 90%-ի 

հա մար: Հարց ված նե րի 7%-ի հա մար տե ղե կատ վու-

թյան աղ բյուր հա մա ցանցն է, 2%-ի հա մար՝ ռա դիոն 

և ըն դա մե նը 1%-ի հա մար՝ թեր թը156: Հե տաքրք րա-

կան է, որ բարձր դի տե լիու թյան հետ մեկ տեղ հե-

ռուս տա տե սու թյա նը չեն վս տա հում հարց ված նե րի 

50 տո կո սից ավե լին157:

 Հայ կա կան գրե թե բո լոր հե ռուս տաըն կե րու-

թյուն նե րը կո մեր ցիոն ուղղ վա ծու թյուն ու նեն, այ-

սինքն՝ խն դիր ու նեն գու մար վաս տա կել: Մե զա նում 

կո մեր ցիոն է նույ նիսկ Հան րային հե ռուս տաըն կե-

րու թյու նը, ին չը հա կա սում է Հ1 -ի կոչ մանն ու սահ-

ման մա նը: ՀՀ -ու մ գո վազդն ար գել ված է միայն 

«Շո ղա կաթ» հե ռուս տաըն կե րու թյան եթե րում: Հե-

ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի կո մեր ցիոն ուղղ վա ծու-

թյան պատ ճա ռով նրանց միջև մր ցակ ցու թյու նը դի-

տարկ վում է միայն գո վազ դի, հետ ևա բար վար կա-

նի շի հա մար մղ վող պայ քար: « ... միշտ էլ ժո ղովր դի 

մեջ ցածր ճա շակ, ցածր մա կար դակ ու նե ցող նե րը 

ավե լի մեծ տո կոս են կազ մել, հետ ևա բար վար կա-

նիշ նե րի նման տվյալ նե րը տրա մա բա նա կան են» 

(հատ ված Հ2 հե ռուս տաըն կե րու թյան ներ կա յա-

ցուց չի հետ հար ցազ րույ ցից)158: Նույն հոդ վա ծում 

156 «Տեղեկատվության աղբյուր. հեռուստատեսությունը՝ ամե-
նահասանելին, համացանցը՝ ամենաանկախը», հետազո-
տությունն ամբողջությամբ տե՛ս http://www.hra.am/hy/point-
of-view/2011/07/22/media#sthash.7Pl9uscL.dpuf կամ http://
www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_
Armenian.pdf:
157 Տե՛ս նույն տեղում:
158 «Մրցակցության առանձնահատկությունները հեռուստա-
ընկերություններում», 16.04.13, Media.am:
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նշ վում է «Եր կիր Մե դիա» -ի ներ կա յա ցու ցի չի հետ 

հար ցազ րույ ցը, որ տեղ հե ռուս տա դի տո ղի ճա շա կի 

վե րա բե րյալ ավե լի դրա կան կար ծիք է նշ վում, քա-

նի որ երբ «Եր կիր Մե դիա» -ի «Կռ վախն ձոր» հա-

ղորդ ման հյուրն էր Ան ժե լա Սարգ սյա նը` իր սկան-

դա լային պատ մու թյամբ, դա ավե լի քիչ էր դիտ վել, 

քան ու ղիղ եթե րով Ֆրան սիայի սե նա տում «Հայոց 

հար ցի» քն նար կու մը:

 Վար կա նի շե րի հա մար մղ վող պայ քա րը բե րում է 

նրան, որ հայ կա կան բո լոր հե ռուս տաըն կե րու թյուն-

նե րում ամե նա դիտ վող ժա մե րին ցու ցադր վում են 

հիմ նա կա նում միան ման՝ ժա ման ցային ծրագրեր, 

ին չը զր կում է հե ռուս տա դի տո ղին այ լընտ րան քից՝ 

մե ծաց նե լով տվյալ հե ռուս տա նյու թի սպառ ման 

հա վա նա կա նու թյու նը: 

Քա նի որ մե ծա մաս նու թյուն կազ մող առևտ րային 

հե ռուս տա տե սու թյունն առաջնորդ վում է հնա րա վո-

րինս լայն լսա րան գրա վե լու, ըստ էու թյան, հա ճույ-

քի ու զվար ճան քի ցու ցադ րու թյան և քա րոզ չու թյան 

սկզ բուն քով, այն գլ խա վո րա պես դաս տիարա կում, 

ձևա վո րում է մար դու մի տե սակ, որն ապ րում է հա-

ճույ քի գե րա կայող սկզ բունք նե րով` նյու թա պաշտ 

մար դու տե սակ: «Ս տեղծ վում է պա րա դոք սալ վի-

ճակ. մի կող մից` կան ամե նա ժա մա նա կա կից տեխ-

նի կա կան մի ջոց նե րը գի տե լիք նե րի տա րած ման 

հա մար, և դպ րոց նե րում ու բու հե րում սո վո րող նե րի 

թի վը շա րու նակ աճում է, մյուս կող մից` իրա կա նում 

այդ գի տե լիք նե րը յու րաց նե լու ըն դու նակ ու հատ-

կա պես ձգ տող մարդ կանց թի վը հետզ հե տե կր ճատ-

վում է»159: 

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, հայ կա կան հե ռուս-

159 Кара-Мурза С., “Власть манипуляции”, Москва, “Академи-
ческий проект”, 2007 г., с. 338. 
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տաա լիք նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գոր ծում են որ-

պես առևտ րային նպա տակ ներ հե տապն դող 

սուբյեկտ ներ, այ սինքն՝ գո յու թյուն ու նեն գո վազ դի 

հաշ վին, հետ ևա բար նաև կողմ նո րոշ ված են զանգ-

վա ծային լսա րան նե րին, ուս տի իրենց եթե րը ձևա-

վո րում են՝ հեն վե լով վար կա նի շային ցու ցա նիշ նե րի 

վրա, որոնք ձեռք են բե րում մե դիաչա փում ներ իրա-

կա նց նող ըն կե րու թյուն նե րից160: 

Բա ցի առևտ րային շա հույ թից՝ հե ռուս տաըն-

կե րու թյուն նե րը նաև քա րոզ չա կան մեծ նշա նա-

կու թյուն ու նեն: Ադր բե ջա նը վեր ջերս ստեղ ծել է 

մի քա նի այլ լե զու նե րից բա ցի նաև հա յա լե զու մի-

ջազ գային հե ռուս տաըն կե րու թյուն161: Այն կոչ վում է 

ATV İnternational (ATV İNT) և սկ սել է գոր ծել 2009 

թ.-ի հոկ տեմ բե րի հին գից162: ATV İNT -ը հե ռար ձա-

կում է հա ղոր դում ներ ռու սե րե նով, պարս կե րե նով, 

ան գլե րե նով, թուր քե րե նով և հայե րե նով: Ադր բե ջա-

նի հե ռուս տա տե սու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վը 

ATV İNT -ի ստեղ ծումն ար դա րաց րել է այն փաս-

տով, որ Ադր բե ջա նի տա րած քում մի ջազ գային հե-

ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի հե ռար ձա կումն ար գե լե-

լուց հե տո ստեղծ ված բա ցը պետք է լրաց նի ATV 

İNT -ը` մո ռա նա լով նշել, որ Ադր բե ջա նում հե ռար-

ձակ վող մի ջազ գային հե ռուս տաըն կե րու թյու ննե րը 

հայե րենով կամ պարս կե րենով չէին: 

Ադր բե ջա նա թուր քա կան հա յա լե զու հե ռուս-

160 «Ունենա՞լ  թիրախային լսարան, թե՞ ոչ. շահութաբերությունը 
գերադասվում է», 15.03.13, Media.am:
161 “В Азербайджане появится телеканал, вещающий и на 
армянском языке”, 05.03.2009, «Ռեգնում» լրատվական գործա-
կալության կայք՝ www.regnum.ru/news/1133789.html. 
162 Apa.az ադրբեջանական լրատվական գործակալության կայք՝  
http://ru.apa.az/news Телеканал,_который_будет_вещать_143918.
html:
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տաա լիք նե րի հնա րա վոր վտանգ նե րը կա րե լի է բա-

ժա նել եր կու մա սի.

ա) հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան գոր ծո-

ղու թյուն նե րի ժա մա նակ ադր բե ջա նա թուրքա կան 

տե ղե կատ վա կան դաշ տի հզո րա ցում, երբ նրանք 

կու նե նան ևս մի տե ղե կատ վամի ջոց, որն ազ դե ցու-

թյուն կու նե նա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան դաշ-
տում և ադր բե ջանա թուր քա կան հա մա ցան ցային 
լրատ վա մի ջոց նե րի նման կա րող է օգ տա գործ վել 
տե ղե կատ վա կան հար թա կում հա կա հայ կա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում,

բ) ազ դե ցու թյուն ար ժե քային հա մա կար գի վրա 
(ե րաժշ տու թյան, մշա կույ թի մի ջո ցով), ին չը հղի է 
ավե լի խոր քային վտանգ նե րով: 

Ար տա քին քա րոզ չու թյու նից ոչ պա կաս վտան-
գա վոր է հե ռուս տա տե սու թյու նում առևտ րային շա-
հի գե րա կա յու թյու նը, ին չը հան գեց նում է հե ռուս-
տաէկ րան նե րին գլ խավո րա պես զանգ վա ծային 
«մ շա կույ թի» առ կա յու թյա նը: Վեր ջի նիս միակ 
նպա տա կը հե ռուս տա դի տո ղին զվար ճաց նե լը, հա-
ճույք պատ ճա ռե լը և բնազդ նե րի վրա ազ դելն է: 
Զանգ վա ծային մշա կույ թում ստեղ ծա գոր ծա կան 
տար րը հասց ված է նվա զա գույ նի: Այն նա խա տես-
ված է պա սիվ սպա ռո ղի հա մար, ում մեջ հե ռուս-
տա տե սու թյան ազ դե ցությամբ ստեղ ծա գործ մղում-
նե րը, կա մային որակ ներն ու աշ խա տա սի րու թյունն 
ավե լի են թու լա նում: 

Հայ կա կան հե ռուս տաե թե րը նույն պես զերծ չի 
մնա ցել հա մաշ խար հային հե ռուս տա տե սու թյան բա-
ցա սա կան գծե րից: 

 Հա յաս տա նում կան նաև «ստ վե րային հե ռուս տա-
տե սություն ներ», որոնց գոր ծու նեու թյունն առայժմ 
ու սում նա սիր ված չէ: Գոր ծու նեու թյան առու մով չու-
սում նա սիր ված հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րից է 
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«Կյան քի խոսք» կրո նա կան կազ մա կեր պու թյան 
«7x70» առ ցանց (օն լայն) հե ռուս տաըն կե րու թյու նը, 
որի՝ սո ցիալական դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման 
տե սան կյու նից տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա-
նությա նը կանդ րա դառ նանք ստորև: 

2.8.Հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով                         

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի               

ձևա վո րու մը «Կյան քի խոսք»կրո նա կան 

կազ մա կեր պու թյան կող մից

« Կյան քի խոսք» կրո նա կան կազ մա կեր պու թյու-

նը (ա ղան դը) ստեղծ վել է 1983 թվա կա նի ն Շվե-

դիայում: Հա յաս տա նում գոր ծու նեու թյու նը սկ սել 

է 1990 թվա կա նից163: «Կյան քի խոսք» կրո նա կան 

կազ մա կեր պու թյու նը հա մար վում է Հա յաս տա նում 

ամե նամեծ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից 

մե կը և ըստ ոլոր տի մաս նա գետ նե րի` գոր ծունեու-

թյան բնույ թով, ան հատ նե րի և պե տա կան շա հե րի 

տե սան կյու նից ամե նավ տան գա վորն է164:

 Հա յաս տա նում գրանց ված և չգ րանց ված կրո նա-

կան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մե մա-

տած` «Կյան քի խոսք» կրո նա կան կազ մա կեր պու-

թյան առանձ նա հատ կությու նը բարձ րո րակ, տե ղե-

կատ վա կան տեխ նո լո գիանե րի մի ջո ցով իրա կա-

նաց վող քարոզ չու թյան իրա կա նա ցումն է: «Կյան քի 

խոսք» կրո նա կան կազ մա կեր պու թյու նը սե փա-

կան հե ռուս տաար տադ րանք պատ րաս տող միակ 

կրո նա կան կազ մա կեր պու թյունն է: Այն իր հե ռուս-

163 «Կյանքի խոսքի» կայք՝ http://wolarm.org/ 
164 ««Կյանքի խոսք»-ն աշխատում է Հայաստանի հարուստ 
ընտանիքների վրա», 15:08 27/08/2011, «Պանորամա» լրատ-
վական գործակալության կայք` http://www.panorama.am/am/
society/2011/08/27/life-speach/
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տաըն կե րու թյունն ան վա նում է «7x70»: «Կյան քի 

խոսք»-ն իր հե ռուս տաար տադ րան քը տա րա ծում 

է թվային կրիչ նե րի (DVD), կայ քի165, սո ցիալա կան 

ցան ցե րի, հայտ նի հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի հե-

ռուս տաե թե րի գն ման166 և իրենց հա վաք նե րի ժա-

մա նակ մեծ էկ րա նով ցու ցադր ման մի ջո ցով: 

Քա նի որ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին 

պատ կա նող հե ռուս տաըն կե րություն նե րի թե ման 

դեռևս չու սում նա սիր ված ոլորտ է, ստորև կանդ-

րա դառ նանք «7x70» -ի մի շարք հա ղոր դա շա րե րի՝ 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման տե-

սան կյունից: Ու սում նա սիր վել են «Աստ ծո Հրաշք», 

«Ժայ ռի վրա», «Հետ քե րով», «Ինչ կա ներ Հի սուս» 

հա ղոր դա շա րե րը: Վե րոն շյալ նե րից «Հետ քե րով» 

հա ղոր դա շա րը, 2011 թ.-ի առա ջին կե սի տվյալ նե-

րով, հե ռար ձակ վում էր «Ար մե նիա» հե ռուս տաըն-

կե րու թյան ար բա նյա կային եթե րով, իսկ մնա-

ցած նե րը տա րած վել են «7x70» -ի տե սա նյու թե րի 

տա րած ման այլ տար բե րակ նե րով: Ու սում նա սի-

րու թյան են թա կա բո լոր հա ղոր դա շարերն ու սում-

նա սիր ման պա հին առ կա էին «7x70» -ի կայ քում: 

Բո լոր վե րոն շյալ հա ղոր դա շա րե րից առանձ նաց-

վել են չոր սա կան հա ղոր դում, և բո վան դա կու թյան 

սղագր ման մի ջո ցով առանձ նաց վել են առ կա հիմ-

նա կան իմաս տային շեշ տադ րում նե րը: 

Չորս տե սակ հա ղոր դա շա րե րի չոր սա կան հա-

ղոր դում նե րի ու սում նա սիր ման ար դյունք ում ստա-

ցել ենք հետ ևյալ ընդ հան րաց ված պատ կե րը (ն կար 

20).

165 http://7x70.org
166 «Արմենիա» հեռուստաընկերության արբանյակային հեռար-
ձակման եթերով ամեն շաբաթ հեռարձակվում են «Կյանքի 
խոսք»-ի որոշ հաղորդաշարեր:
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Ու սում նա սիր ված 16 հա ղոր դում նե րից կա րե-

լի է եզ րա կաց նել, որ դրանք հիմ նակա նում նպա-

տա կաուղղ ված են ամ րապն դե լու կամ ձևա վո րե-

լու այն պի սի սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ կամ 

կար ծիք, ըստ որոնց՝ «« Կյան քի խոսք» կրո նա-

կան կազ մա-կեր պու թյանն ան դա մակ ցե լը կօգ-

նի հաղ թա հա րել խն դիր նե րը և լի նել հա ջո ղակ», 

«« Կյան քի խոսք» կրո նա կան կազ մա կեր պու թյանն 

ան դա մակ ցե լը կօգ նի ապա քին վել», «Աստ ծուն 

մոտ լի նե լու ճա նա պար հը «Կյան քի խոս քին» ան-

դա մակ ցելն է», «« Կյան քի խոս քը» հնա րա վո րու-

թյուն կտա գտնելու, զար գաց նելու ձեր տա ղանդն 

Նկար20.
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ու կի րա ռելու այն», «Աստ ծո խոս քը քա րո զող նե րը 

կօրհնվեն», «Բա րե գոր ծու թյուն ներ արե՛ք, կի սե՛ք 

ձեր ու նեց վա ծքը»: Այս թե զե րը ներ կա յաց նե լիս, 

բա ցի տեքս տային տե ղե կատ վու թյան փո խան ցու-

մից, սո ցիալա կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման հա-

մար կի րառ վում են նաև հե ռուս տա տե սու թյան ըն-

ձե ռած բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը: 



146 Սոցիալականդիրքորոշումներիձևավորումըզանգվածայինլրատվամիջոցներով

ԳԼՈՒԽ3.
ԶԼՄ-ՆԵ ՐԻ ԴԵՐՆ ԱՊԱ ՍՈ ՑԻԱԼԱ ԿԱՆ 

ԵՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ(ԱԳ ՐԵ ՍԻՎ 
ՍՈ ՑԻԱԼԱ ԿԱՆ ԴԻՐ ՔՈ ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ)

ԱՌԱ ՋԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ

 Մենքպե՞տքէթույլտանքմերերեխաներին
լսելայնամենը,որինչորմեկիմտքով

կանցնիհորինել:Իսկեթեայդգաղափարները
հակասումենայնգաղափարներին,որոնք,մեր
կարծիքով,մեծանալուցհետոպետքէկրենմեր

երեխաները:
Պ լա տոն

« Հան րա պե տու թյուն»,մ.թ.ա.360թ.

3.1.Ագ րե սիայի բնո րո շու մը.տեսականհարցեր

 Մարդ կային ագ րե սիան գիտ նա կան նե րը բա-

ժա նում են եր կու տե սա կի՝ թշնամական և գործի

քային167: Թշ նա մա կան ագ րե սիայի աղ բյու րը զայ-

րույթն է, իսկ վերջ նական նպա տա կը՝ վնաս պատ-

ճա ռե լը: Ավ տով թա րի հետ ևան քով վա րորդ նե րի 

վե ճը, որը վե րած վում է ծեծկռ տու քի, թշ նա մա կան 

ագ րե սիայի օրի նակ է: Իսկ գոր ծի քային ագ րե-

սիայի դեպ քում վնաս պատ ճա ռե լը գի տակց ված 

գոր ծըն թաց է և հե տապն դում է նա խանշ ված նպա-

տակ: Սում գայի թում, Բաք վում կամ Մա րա ղա յում 

հայե րի ջար դը գոր ծի քային ագ րե սիայի օրի նակ է. 

ադր բե ջան ցի նե րի քայ լե րը նա խանշ ված էին պե-

տական քա ղա քա կա նու թյամբ և շա րու նա կու թյունն 

էին տա րա ծաշր ջա նը հա յա թա փե լու թուր քա կան 

167 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 444.
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դա րա վոր քա ղա քա կա նու թյան: 

Կան ագ րե սի վու թյան տար բեր բնո րո շում ներ: 

Որոշ գիտ նա կան ներ ագ րե սիա են հա մա րում հա-

կա սո ցիալա կան վար քի, այ լոց վնաս պատ ճա ռե-

լու ցան կա ցած դրս ևորում168: Գիտ նա կան նե րի մեկ 

այլ խումբ ագ րե սիա ասե լով հաս կա նում է գոր ծո-

ղություն նե րի առա վել լայն շր ջա նակ` վե րը նշ ված 

ձևա կերպ մանն ավե լաց նե լով, օրի նակ, ան կա խու-

թյան ու ժեղ ձգ տու մը, սե փա կան կար ծի քը չա փից 

ավե լի ջա նա սի րա բար պն դե լը (նույ նիսկ առանց 

վեր բալ կամ ֆի զի կա կան ագ րե սիայի դրս ևո րում-

նե րի) և այլն169: Ագ րե սիայի նմա նա տիպ մեկ այլ 

ձևա կեր պում է տա լիս ագ րե սիայի դա սա կան ու-

սում նա սի րող նե րից մե կը՝ Լեոնարդ Բեր կո վի ցը, ով 

ագ րե սիա ասե լով նկա տի ու նի վար քի ցան կա ցած 

դրս ևո րում, որը նպա տակ ու նի ֆի զի կա կան կամ 

հո գե բա նա կան վնաս հասց նել որ ևէ մե կին170: Այ-

սինքն՝ եթե խոս քը հո գե բա նա կան վնա սի մա սին է, 

ու րեմն` ագ րե սիա կա րե լի է հա մա րել նաև ինչ -որ 

մե կին ան հար մար դրու թյան մեջ դնե լը, ծաղ րե լը, 

հեգ նե լը և այլն: 

Ա մե րի կա ցի հո գե բան ներ Ռ. Բե րո նը և Դ. Բիրնը 

ան ձի գոր ծո ղու թյուն ներն ագ րեսիվ են հա մա րում, 

եթե կա «ըն դու նող օբյեկտ»՝ ռե ցի պիենտ, որը դեմ է 

տվյալ գոր ծողու թյուն նե րին, իսկ եթե ռե ցի պիենտն 

ու զում է լի նել այլ ան ձի ագ րե սիվ գոր ծողու թյուն-

նե րի օբյեկ տը (մա զո խիստ), ապա այդ պի սի գոր-

168 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 25.
169 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 443.
170 Берковиц Л., “Агрессия. Причины, последствия и конт-
роль”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2001 г., с. 24.
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ծո ղու թյուն ներն ագ րե սիա չեն կա րող հա մար վել171: 

Ագ րե սիան ու սում նա սի րող գիտ նա կան ներ Ռ. Բե-

րոնն ու Դ. Ռի չարդ սո նը նշում են, որ առա վել մեծ 

թվով գիտ նա կան նե րի հա մար ըն դու նե լի է ագ րե-

սիայի հետ ևյալ ձևա կեր պու մը՝ ագ րե սիան վար քի 

ձև է, որը նպա տակ ու նի վի րա վո րանք կամ այլ տե-

սա կի վնաս հասց նել մեկ ու րիշ կեն դա նի էա կի` հա-

կա ռակ վեր ջի նիս կամքին172: 

Ի մի բե րե լով բո լոր ձևա կեր պում նե րը՝ ներ կա-

յաց նում ենք առա վել ընդ հան րակա նը՝ ագ րե սիան 

վար քի ձև է, որը նպա տակ ու նի որ ևէ մե կին ֆի զի-

կա կան կամ հո գեբա նա կան վնաս հասց նել: 

 Ինչ պես տես նում ենք, ագ րե սիայի բնո րո շում-

նե րը գի տա կան ոլոր տում բազ մա թիվ են ու եր բեմն 

շատ տար բեր: Ամե րի կա ցի հո գե բան Ա. Բաս սը 

1970 -ա կան նե րին փոր ձեց խմ բա վո րել ագ րե սիայի 

բնո րո շում նե րը, ըստ որոնց` ագ րե սիան կա րող է լի-

նել`

1.  ֆի զի կա կան-վեր բալ, 

2. ակ տիվ-պա սիվ, 

3. ուղ ղա կի -ա նուղ ղա կի: 

Իսկ ամե րի կա ցի գիտ նա կան Դ. Զիլ մանն ագ-

րե սիան դա սա կար գեց այլ կերպ`

1.  պաշտ պա նո ղա կան-հար ձա կո ղա կան,

2. հ րահր ված-չհ րահր ված173:

20-րդ դա րի սկզ բից ու սում նա սիր վում է ագ րե-

171 Baron R. and Byrne D., “Social Psychology, Understating 
Human Interaction”. 2nd ed., Ailyan and Bacon, Boston etc., 1977, 
p. 408.
172 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 26.
173 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную пси-
хологию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 
г., с. 309.
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սիայի առա ջաց ման գոր ծըն թա ցը: 1986 թվա կա-

նին ամե րի կա ցի գիտ նա կան Կ.Դոդջն առա ջար կեց 

ագ րե սիայի առա ջաց ման գոր ծըն թա ցի վեց փու լից 

բաղ կա ցած մո դել174, ըստ որի՝ 

1-ին փուլ. ապա կո դա վոր վում են իրա վի ճա կի 

առա ջաց ման դր դա պատ ճառ նե րը, ազ դակ-

նե րը (ըն կա լում, ու շադ րու թյուն), օրի նակ` 

Աշո տը տես նում է, որ Տիգ րա նը վերց նում է 

իր խա ղա լի քը,

2-րդփուլ. գոր ծո ղու թյան մեկ նա բա նու թյուն (օ րի-

նակ` «Տիգ րա նը դի տա վո րյալ է անում»),

3-րդփուլ.սե փա կան ռեակ ցիայի նպա տակ նե րի 

ճշգր տում (օ րի նակ` առանց գլ խա ցա վան քի 

վերց նել խա ղա լի քը),

4-րդ փուլ. սե փա կան ռեակ ցիայի ձևի որո շում 

(օ րի նակ` խփել Տիգ րա նի գլ խին կամ բո ղո-

քել մայ րի կին),

5-րդփուլ. հար մար ռեակ ցիայի ձևի ընտ րու թյուն 

(օ րի նակ` խփել Տիգ րա նի գլ խին),

6-րդ փուլ. որոշ մա նը հա մա պա տաս խան գոր-

ծո ղու թյան իրա կա նա ցում (Ա շո տը խփում է 

Տիգ րա նին): 

Այս գոր ծըն թա ցի ըն թաց քում, երկ րորդ փու-

լից սկ սած, Աշո տի որոշ ման վրա ազ դե ցու թյուն 

են ու նե նում նրա մոտ առ կա սո ցիալա կան դիր քո-

րո շում նե րը, փոր ձը, կարծ րա տի պե րը և այլն: Սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը, որ պես վարք թե լադ-

րող գործոն ներ, շատ կար ևոր և հա ճախ վճ ռա կան 

դեր ու նեն վե րոն շյալ գոր ծըն թա ցում: Կ. Դոդջն իր 

ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում պար զել է, որ 

այն պա տա նի նե րը, որոնք իրենց շր ջա պա տում 

հայտ նի են որ պես ագ րե սիվ, առա վել հա ճախ են 

174 Там же, с. 327.
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իրենց ֆրուստ րա ցիայի175 են թար կող ան ձի գոր ծո-

ղու թյուն նե րը մեկ նա բա նում որ պես թշ նա մանք176: 

Ըստ Դոդ ջի` այդ պի սի պահ վածքն ար դյունք է սո-

ցիալա կան տե ղե կատ վու թյան ապա կո դա վոր ման 

ըն թաց քում տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյան, 

երբ ան ձը շր ջա կա մի ջա վայ րի իրադար ձու թյուն նե-

րը մեկ նա բա նում է ըստ սե փա կան ագ րե սիվ կարծ-

րա տի պե րի: Բա ցի դրանից՝ կար ծում ենք` ապա-

կո դա վոր ման ըն թաց քում մեծ է նաև սո ցիալա կան 

դիրքո րո շում նե րի դե րը, որոնք ուղ ղոր դում են ապա-

կո դա վո րու մը: 

Ագ րե սիա կա րող է առա ջա նալ նեղ տա րա ծու-

թյուն նե րից, օդի աղ տոտ վածու թյու նից, վառ գույ-

նե րից, սպոր տի ագ րե սիվ տե սակ նե րից (բռնց քա-

մարտ, ըմբ շամարտ, հո կեյ և այլն), այ լոց ագ րե սիվ 

վար քից, սե ռա կան գրգռ վա ծու թյուն առա ջաց նող 

(հ նա րա վոր է նաև միաժա մա նակ ագ րե սիայի 

տար րեր պա րու նա կող) տե սա րան նե րից, ագ րե-

սիան կա րող է լի նել գե նե տի կա կան նա խատ րա-

մադր վա ծու թյան ար դյունք և այլն177: Ընդ հա նուր 

175 Ֆրուստրացիա - լատ. frustration, իզուր սպասում, պլան-
ների, հույզերի խորտակում: Ֆրուստրացիան մարդու այն 
հոգեվիճակն է, որն առաջ է գալիս, երբ նրա նպատակների 
ձեռքբերման ճանապարհին ի հայտ են գալիս արգելքներ 
(ֆրուստրատորներ), որոնք կա՛մ իսկապես անհաղթահարելի 
են տվյալ անձի համար, կա՛մ նրան թվում են այդպիսին: 
Ֆրուստրացիոն հոգեվիճակը հագեցած է լինում տհաճ հույ-
զերով, անբավարարվածությամբ, հիասթափությամբ, զայրույ-
թով, հուսահատությամբ և այլն: Տե՛ս Նալչաջյան Ա., «Հո-
գեբանական բառարան», Երևան, «Լույս» հրատ.,1984 թ., էջ 
217:
176 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
328.
177 Налчаджян А., “Агрессивность человека”,  Москва, “Пи-
тер”, 2007 г., с. 285,  Майерс Д., “Социальная психология”, 
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առ մամբ ագ րե սիայի առա ջաց ման պատ ճառ նե րը 

բա ժան վում են երեք խմ բի. առա ջին՝ ի ծնե ագ րե-

սիվ նա խատ րա մադր վա ծու թյուն, երկ րորդ՝ ագ րե-

սիան հան դես է գա լիս որ պես բնա կան ֆրուստ րա-

ցիայի հետ ևանք, եր րորդ՝ ագ րե սիան հետ ևանք է 

«դաս տիարա կու թյան», կրկ նօ րի նակ ման: Ստորև 

կանդ րա դառ նանք վե րոն շյալ եր րորդ կե տի դրս ևո-

րում նե րից մե կին՝ ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում նե րի առա ջաց ման, ագ րե սիայի կրկ նօ րի նակ-

ման հար ցում լրատ վա մի ջոց նե րի դե րին:

 

3.2.ԶԼՄ-ներըևագրեսիան178

Լ րատ վա մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյամբ ագ րե սիայի 

դրս ևո րում նե րի առա ջաց ման դեպ քեր նկա տել է 

ֆրան սիացի սո ցիոլոգ Գաբ րիել Թար դը դեռ 19-րդ 

դա րի վեր ջում: Թար դը նշում է, որ խո շոր հան ցա-

գոր ծու թյան լայն լու սա բա նումն առա ջաց նում է 

նմա նա տիպ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կրկ նու թյուն 

ողջ երկ րում179: Էկ րա նի հնա րա վոր բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րը սկս վել են մա-

մու լի ու սում նասի րու թյու նից քիչ ավե լի ուշ՝ 1910 -ա-

կան թթ.-ի ց, երբ դեռ նույ նիսկ հե ռուս տա տե սու-

թյուն չկար: Այդ շր ջա նում էկ րա նի բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար տար բեր 

երկրնե րում հա մա պա տաս խան կա ռույց ներ են 

Москва, “Питер”, 2009 г., с. 445,
178 Քանի որ լրատվամիջոցներից ամենաուժեղ ազդեցությունն 
ունի հեռուստատեսությունը (Берковиц Л., “Агрессия. При-
чины, последствия и контроль”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 
2001 г., с. 245), հիմնականում կանդրադառնանք ագրեսիայի 
ավելացման գործում հեռուստատեսության դերին: 
179 Берковиц Л., “Агрессия. Причины, последствия и конт-
роль”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2001 г., с. 242.
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ձևա վոր վել: Այդ պի սի առա ջին կա ռույց նե րից էր 

1912 թվա կա նին Մեծ Բրի տա նիայում ստեղծ ված 

«Կի նոգ րաքն նող նե րի բրի տա նա կան խոր հուրդ» -

ը180 (the British Board of Film Censors), որի խն դիրն 

էր նվա զեց նել ֆիլ մե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու-

նը հան րու թյան վրա:

 Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը, ձգ տե լով 

լուր հայտ նել կամ զվար ճաց նել լսա րա նին, կա մա 

թե ակա մա կա րող են դառ նալ ագ րե սիայի առա-

ջաց ման աղ բյուր: Դա են վկա յում բազ մա թիվ գիտ-

նա կան նե րի, խն դիրն ու սում նա սի րող հանձ նա ժո-

ղով նե րի, վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րի, ֆոն դե րի 

և ինս տի տուտ նե րի կող մից ար դեն մի քա նի տաս-

նա մյակ կա տար վող ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար-

դյունք նե րը181: Օրի նակ` ԱՄՆ -ի Վիրաբույժների

գլխավորխորհուրդը 1972  թ.-ին և Մտավորառող

ջությանազգային ինստիտուտը (National Institute 

of Mental Heath) 1982 թ. -ին ապա ցու ցել են հե ռուս-

տա տե սային ագ րե սիայի բա ցա սա կան ազ դե ցու-

թյու նը երե խա նե րի վրա182: Մոտ տա սը տա րի ան ց՝ 

1990 -ա կան նե րին, հե ռուս տա տե սու թյան բա ցա-

սա կան ազ դե ցու թյունն ապա ցու ցող ու սում նա սի-

րու թյուն նե րի ար դյունք ներ հրա պա րա կե ցին նաև 

ԱՄՆի գիտությունների ազգային ակադեմիան և 

ՀոգեբաններիԱմերիկայիասոցիացիան: 

Փորձն ու հե տա զո տու թյուն ներն ապա ցու ցել են՝ 

ինչ քան էլ հա սա րա կու թյու նում խիստ լի նեն պա-

տիժն ու ար գելք նե րը, միև նույն է, մար դիկ կրկ նօ-

180 Այդ կենտրոնը գործում է մինչև այժմ` «Ֆիլմերի դասակարգ-
ման կենտրոն» (Film Classification) անվանումով:
181 Берковиц Л., “Агрессия. Причины, последствия и конт-
роль”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2001 г., с. 240.
182 Gunter B., McAleer J., “Children and television”, second 
edition , London and New York, 1997, p. 88.
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րի նա կե լու են այն բա ցա սա կան ինք նու թյու նը, որը 

ներ կա յաց վում է իշ խող խմ բի կող մից183: 

Ճիշտ է, մյուս կող մից էլ կան մար դիկ, ով քեր 

պն դում են, որ ագ րե սիայի առա ջաց ման հար ցում 

լրատ վա մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու-

թյուն նե րը չն չին են: Նույ նիսկ կա «կա տար սիս» ան-

վա նու մով տե սու թյուն, որի կողմ նա կից նե րը պնդում 

են, որ հե ռուս տա տե սային ագ րե սիան, ընդ հա կա-

ռա կը, լից քա թափ ման մի ջո ցով թու լաց նում է մարդ-

183 Эриксон Э., Идентичность: юность и кризис, Москва, Изда-
тельская группа «Прогресс», 2006 г., с. 69. 
* Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 443.

Նկար21. 20-րդ դա րում ցե ղաս պա նու թյուն նե րի, ար հես տա կան սո վե րի, պա-
տե րազմ նե րի և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զոհ է դար ձել 182 մի լիոն մարդ* (դե պի 
աջ դա րերն են նշ ված, իսկ դե պի վերև` ագ րե սիայի ավե լաց ման տեմ պը տո կոս-

նե րով` հա մե մա տած բնակ չու թյան թվի աճի հետ):
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կային ագ րե սիան184: Կա տար սիս կոչ վող եր ևույ թը 

հայտ նա բե րել է ամե րի կա ցի գիտ նա կան Ս. Ֆեշ բա-

խը: Չնա յած մոտ հա րյուր հե տա զո տու թյուն նե րից 

միայն մի քա նի սում է դի տարկ վել կա տար սի սը185, 

մե դիաբիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ ներն առի թը բաց 

չեն թող նում` «ագ րե սիվ հե ռուս տա տե սու թյու նը» 

կա տար սի սով ար դա րացնե լու հա մար: Կա տար սի-

սի տե սու թյու նը գի տա կա նո րեն վերջ նա կա նա պես 

հերք վել է մոտ քսան տա րի առաջ, ին չին կանդ րա-

դառ նանք ստորև: 20-րդ դա րը մյուս դա րաշր ջան նե-

րից տար բեր վում է նրա նով, որ «ա մե նակրթ ված», 

նո րա գույն տեխ նո լո գիանե րի և հա ղոր դակ ցու թյան 

մի ջոց նե րի ծնն դի և զար գաց ման դա րաշր ջանն էր և 

միաժա մա նակ ամե նաագ րե սի վը (ն կար 21):

Օ րի նակ՝ Մեծ Բրի տա նիայում բռ նու թյամբ կա-

տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թի վը 1965-1995 

թթ. ըն թաց քում աճել է 84 տո կո սով, ԱՄՆ -ու մ 1960-

1995 թթ. ըն թաց քում պա տա նի նե րի մաս նակ ցու-

թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թիվն աճել է հինգ 

ան գամ186: Հատ կա պես ավե լա ցել են պա տա նի նե-

րի և երի տա սարդ նե րի կող մից իրա կա նաց վող, ինչ-

պես նաև սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե-

րը: Գիտ նա կան ներն ու շադ րություն են դարձ րել, 

որ 1960 -ա կան թվա կան նե րին ԱՄՆ -ի այն շր ջան-

նե րում, որ տեղ հայտն վել է հե ռուս տա տե սու թյու նը, 

աճել է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ու սպա նու թյուննե-

րի թի վը: Եվ սա այն պա րա գա յում, երբ ԱՄՆ-ն և 

Մեծ Բրի տա նիան աշ խար հի ամե նա զար գա ցած, 

կրթ ված և ամե նաու ժեղ ոս տի կա նա կան հա մա-

184 Майерс Д., “Социальная психология. Интенсивный курс”, 
Москва, “Питер”, 2004 г., с. 386. 
185 Брайант Дж., Томпсон С., “Основы воздействия СМИ”, 
Москва, «Вильяме», 2004 г., с. 200.
186 Там же, с. 442.
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կարգն ու նե ցող երկր նե րից են: 

Ագ րե սիայի անակն կալ աճի հետ կապ ված ու-

սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց տվեցին187, որ ագ րե-

սիայի աճի պատ ճառ չէին կա րող լի նել նախ կի նում 

հայտ նի գոր ծոն նե րը՝ ալ կո հոլ, եղա նակ, աղ քա տու-

թյուն և այլն: Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի աճի պատ-

ճա ռը մեկ այլ` մինչ այդ գո յու թյուն չու նե ցող գոր-

ծոն էր: Հան րային կյան քում միակ փո փո խությու-

նը, որը, որ պես ագ րե սիայի ավե լաց ման հա մար 

պա տաս խա նա տու գոր ծոն, գրա վեց գիտ նա կան-

նե րի ու շադ րու թյու նը, հան րու թյան շր ջա նում լրատ-

վա մի ջոց նե րի, հատ կա պես` հե ռուս տա տե սու թյան 

աճող ընդ գրկ վա ծու թյունն էր: Բա ցի դրանից՝ տվյալ 

շրջա նում ամե րի կյան հե ռուս տա տե սու թյու նում 

սկսել էր շեշ տա կի աճել սե ռա կան սան ձար ձա կու-

թյու նը խթա նող188 և բռ նու թյուն քա րո զող հե ռուս-

տաար տադ րան քը: 

1960 -ա կան թթ., երբ ԱՄՆ -ի շոու-բիզ նե սում 

կային թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը որ պես շքեղ 

կյանք ներ կա յաց նող ֆիլ մեր և եր գեր, թմ րա նյու թեր 

օգ տա գոր ծող պա տա նի նե րի թի վը հաս նում էր 37 

տո կո սի: 1970 -ա կան նե րից որ դեգր վեց մե դիայում և 

շոու-բիզ նե սում թմ րա նյու թե րի թե մայի վե րա բե րյալ 

լու սա բա նում նե րի վե րահսկ ման քա ղա քա կա նու-

թյուն, և ար դեն 1992  թ.-ին թմ րա նյու թեր օգ տա գոր-

ծող պա տա նի նե րի թի վը զգա լի նվա զեց` հաս նե լով 

12 տո կո սի: 1992  թ.-ից հե տո մե դիայի և շոու-բիզ-

նե սի ոլոր տի վե րահսկ ման թու լա ցու մը բե րեց նրան, 

187 Там же, с. 443.
188 Դեռևս 1970-ական թվականներին ապացուցվել է, որ սեք-
սուալ գրգռվածության բարձր մակարդակն առաջացնում է 
ագրեսիվության աճ թե՛ արական և թե՛ իգական սեռերի մոտ: 
Берон Р., Ричадрсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 271.
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որ թմ րա նյու թեր օգ տա գոր ծող պա տա նի նե րի թի վը 

նո րից աճեց` 1996 թվա կա նին հաս նե լով 23 տո կո-

սի189: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի, կա նանց բռ նա-

բա րու թյուն նե րի թիվն աճում էր նաև պոռ նոգ րա-

ֆիայի տա րած մա նը զու գա հեռ: Երբ 1960 թվա-

կա նից Հա վա յան կղ զի նե րում սկ սեց տա րած վել 

պոռ նոգ րա ֆիան, այն տեղ ավե լա ցավ բռ նու թյուն-

նե րի թի վը, իսկ 1974 թվա կա նից սկ սած, երբ ար-

գելք դր վեց պոռ նոգ րա ֆիայի վրա, բռ նու թյուն նե րը 

պա կասե ցին190: Իսկ գիտ նա կան ներ Լ. Բե րոնն ու 

Մ. Սթրաու սը նկա տե ցին, որ ԱՄՆ -ի 50 նա հանգ-

նե րում բռ նա բա րու թյուն նե րի թիվն ու ղիղ հա մե մա-

տա կան է էրո տիկ ամ սագ րե րի (Playboy, Hustler) 

վա ճառ քի թվին191: 

Սե ռա կան գրգռ վա ծու թյուն առա ջաց նող ամ-

սագ րե րի, փո ղո ցային տա րաբ նույթ պաս տառ նե-

րի ու հե ռուս տա նյու թե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու-

թյան խն դիրն առ կա է նաև Հա յաս տա նում: Հայ 

սո ցիոլոգ նե րը պն դում են, որ լրատ վա մի ջոց նե րի և 

տա րաբ նույթ պաս տառ նե րի մի ջո ցով հայ երե խա-

նե րին ար հես տա կա նո րեն մղում են դե պի սե ռա կան 

գրգռ վա ծու թյան մի ջա վայր192: Սե ռա կան գրգռ վա-

ծու թյուն առա ջաց նող պատ կեր նե րի` երե խա նե րի 

վրա թո ղած բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան խն դիրն 

առ կա է նաև Եվ րո պա յում: Օրի նակ՝ Մեծ Բրի տա-

նիայի վար չա պետ Դեյ վիդ Քե մե րոնն առա ջար կել 

189 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 475.
190 Там же, с. 469. 
191 Там же, с. 470.
192 «Սոցաշխատող. Էրոտիկայի, բռնության, պասիվության 
քարոզի մասին», http://www.aysor.am/am/news/2011/05/16/
sociolog-brnutyun/: 
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է ար գելք դնել այն տե սա հո լո վակ նե րի վրա, որոնք 

կրում են սեք սու ալ են թա տեքստ193: Դ. Քե մե րո նը, 

հիմն վե լով հա մա պա տաս խան զե կույց նե րի վրա, 

նշել է, որ երե խա ներն ավե լի շատ են հակ ված 
զանգ վա ծային մշա կույ թի ազ դե ցու թյան տակ ընկ-
նե լուն, և հա սա րա կու թյու նը պար տա վոր է նրանց 
պաշտ պա նել բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նից: Դ. 
Քե մե րո նի կար ծի քով՝ նմա նա տիպ հո լո վակ նե րը 
պետք է ու նե նան հա տուկ սեր տի ֆի կատ, որը թույլ 
կտա դրանք ցու ցադ րել հե ռուս տա տե սու թյամբ և 
հա մա ցան ցով: 

 Գի տա փոր ձե րը վկա յում են, որ սե ռա կան գրգըռ-
վա ծու թյուն առա ջաց նող և միև նույն ժա մա նակ բըռ-
նու թյուն պա րու նա կող ֆիլ մերն ան մի ջա պես առա-
ջաց նում են ագ րե սիվ վարք194: 

Ինչ պես վե րը նշե ցինք, սե ռա կան բարձր գրգըռ-
վա ծու թյունն առա ջաց նում է ագ րե սի վու թյան բարձր 
աս տի ճան և սե ռա կան ոլոր տի բռ նու թյուն նե րի աճ: 
Կա րե լի է են թադ րել, որ Հա յաս տա նում սե ռա կան 
գրգռ վա ծու թյուն առա ջաց նող պատ կեր նե րի առա-
տու թյունն այլ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րի 
հետ մեկ տեղ ավե լաց նում է նաև ագ րե սի վու թյան և 
բռ նու թյուն նե րի քա նա կը, ինչն ապա ցուց վում է նաև 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով (ն կար 22):

ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
(ՀՀ ԱՎԾ) տրա մադ րած տե ղե կատ վու թյան հա մա-
ձայն` 2007 թ.-ից սկ սած կտ րուկ ավե լա ցել է սե ռա-
կան ան ձեռնմ խե լիության և սե ռա կան ազա տու-

թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քա նա կը: 

193 «12 տարեկան տղաներն ու աղջիկները անգամ չգիտեն` 
ինչ է «սեքսուալությունը», սակայն ձգտում են լինել «սեքսի». 
Դեյվիդ Քեմերոն», 1in.am լրատվական գործակալության կայք՝ 
http://www.1in.am/arm/world_weurop_74241.html, 13.04.2012:
194 Аронсон Э., “Общественное животное”, Москва, “Прайм-
Еврознак”, 2003 г., с. 114.
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Նկար22.

 Հե ռուս տա տե սու թյու նը վար վե լա կեր պի մո դել-

ներ է ներ կա յաց նում և որ պես հետ ևանք՝ վարք 

է թե լադ րում` ան կախ այն բա նից, թե հա մա պա-

տաս խան սո ցիալա կան դիր քո րո շու մը քա րոզ վում 

է իրա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-

վու թյուն պա րու նա կող հա ղորդ ման, հո րին ված գե-

ղար վես տա կան ֆիլ մի, թե մուլտ ֆիլ մի մի ջո ցով: 

Բազ մա թիվ գի տա փոր ձե րով ապա ցուց վել է, որ 

նույ նիսկ ամե նա ֆան տաս տիկ ֆիլ մը կա րող է սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում ներ ձևա վո րել195: Հե ռուս-

տա տե սու թյու նում առ կա գրա վիչ և ոչ գրա վիչ մո-

դել նե րի մի ջո ցով էլ իրա կա նաց վում է սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րի, ապա նաև վար քի ձևա վո րու մը: 

Քա նի որ Խորհր դային Միու թյու նում, ի տար-

բե րու թյուն Արև մուտ քի, հե ռուս տատե սու թյունն 

առևտ րայ նաց ված չէր, և եթե րում ագ րե սիայի, սե-

ռա կան ան զս պու թյան տե սա րան ներ գրե թե չկային, 

չկային նաև դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ 

ու սում նասի րու թյուն ներ: Ագ րե սիան և սե ռա կան 

գրգռ վա ծու թյուն առա ջաց նող տե սա րան նե րը հեշ-

տաց նում են մեծ լսա րան ներ գրա վե լու ճա նա պար-

195 Берковиц Л., “Агрессия. Причины, последствия и конт-
роль”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2001 г., с. 247.

Սե ռա կան ան ձեռնմ խե լիու թյան և 
սե ռա կան ազա տու թյան դեմ ուղղ-

ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ

Ո րից՝ բռ նա բա րու թյուն 
և բռ նա բա րու թյան 

փորձ

2007 թ. 33 8

2008 թ. 63 19

2009 թ. 73 21

2010 թ. 82 15
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հը, որով հետև գրա վիչ պատ կերնե րով ազ դում են 

դի տող նե րի բնազդ նե րի և զգաց մունք նե րի վրա: Իսկ 

ԽՍՀՄ -ո ւմ սե ռա կան տե սա րան նե րով և բռ նու թյան 

ցու ցադ րու թյամբ լսա րան մե ծաց նե լու խն դիր չկար, 

որով հետև Խորհր դային Միու թյու նում հե ռուս տա-

տե սային գո վազդ գործ նա կանում գրե թե չկար: Այս 

առու մով խորհր դային հե ռուս տա տե սու թյու նը լայն 

զանգ ված նե րի սո ցիալ-մ շա կու թային դաս տիարա-

կու թյան տե սան կյու նից ավե լի դրա կան նշա նա կու-

թյուն ու ներ (չէր ցու ցադ րում բռ նու թյուն, սե ռա կան 

տե սա րան ներ և այլն), քան արևմ տյան առևտ րային 

հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը: 

Ան կա խու թյու նից մի քա նի տա րի առաջ ինչ պես 

ողջ հետ խորհր դային տա րած քում, այն պես էլ Հա-

յաս տա նում հե ռուս տա տե սու թյու նը շատ ոլորտ նե-

րի նման որո շա կիորեն ազա տա կա նաց վեց: 1986 

թ.-ին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քա րոզ չու թյան բաժ նի ղե-

կա վար Ալեք սանդր Յա կովլ ևը տե ղե կաց նում է, որ 

խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը պատ րաստ վում է 

դա դա րեց նել խլաց նել արևմ տյան ռա դիոկա յան նե-

րը, և խն դիր է առա ջա նում խորհր դային լրատ վա-

մի ջոց ներն ան հա պաղ դարձ նել ավե լի գրա վիչ196։ 

Ար դյուն քում` խորհր դային հե ռուս տաըն կե րու թյուն-

նե րի եթե րում հայտն վե ցին «Հա յացք» («Взгляд»), 

«Կես գի շե րից առաջ և հե տո» («До и после 
полуночи») գի շե րային, ինչ պես նաև առա ջին կենտ-

րո նա կան ալի քի առա վո տյան զվար ճա լի-լ րատ վա-

կան հա ղոր դում նե րը։ Այս պես սկս վեց խորհր դային 

հե ռուս տա տե սու թյան առևտ րայ նա ցու մը, և սկիզբ 

դր վեց «ա մեն ինչ զանգ վա ծի պա հան ջով» քա ղա-

196 Վրթանեսյան Կ., «Խորհրդային հեռուստատեսության 
տրոյական ձիերը», 2011.01.17, http://molorak.info/2011/01/17/
ussr-tv-trojan-horses/#more-117
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քա կա նու թյա նը: Հե տա գա ազա տա կա նաց ման 

հետ ևան քը եղավ այն, որ առա ջա ցան բազ մա թիվ 

մաս նա վոր հե ռուս տաըն կե րություն ներ197: Հա յաս-

տա նյան հե ռուս տաը նկե րու թյուն նե րը շատ արագ 

ձեռք բե րե ցին Արև մուտ քում ար դեն վա ղուց առևտ-

րայ նաց ված հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րին բնո րոշ 

բա ցա սա կան գծե րը՝ եթե րային ագ րե սիա, էժա նա-

գին հե ռուս տա սե րիալ ներ, սե ռա կան սան ձար ձա-

կու թյան տե սա րան ներ և այլն: Դրա հետ մեկ տեղ 

Հա յաս տա նում նույ նիսկ ան կա խու թյու նից 20 տա-

րի ան ց եթե րային նման քա ղա քա կա նու թյան ազ-

դե ցու թյու նը հա սա րա կու թյան վրա շա րու նա կում է 

մնալ գի տա կա նո րեն չու սում նա սիր ված: Միև նույն 

ժա մա նակ առ կա է հան րային լայն շեր տե րի բո-

ղո քը հա յաս տա նյան հե ռուստաըն կե րու թյուն նե-

րի եթե րային քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ198, 

բայց, ցա վոք, այդ նույն հան րու թյու նը չու նի ոչ մի 

լծակ` ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ ան գամ Հան-

րային հե ռուս տաըն կե րու թյան եթե րային քա ղա քա-

կա նու թյան վրա ազ դե լու հա մար199: 

197 Նույնիսկ Հայաստանի ազգային հեռուստաընկերությունը 
մասամբ առևտրայնացվեց, և պետական աջակցության հետ 
մեկտեղ եթերում գովազդ թույլատրվեց:
198 Հոգեբան Կարինե Նալչաջյան, «Արժեքներ ենք կորցնում, 
որոնք վերականգնել չի լինի», «Նացիոնալ» լրատվական 
գործակալություն` http://www.natnews.info/ index.
php?news=1450&print, Քահանա. «Այն, ինչ կատարվում է 
հեռուստատեսությամբ, ձեռնտու չէ հայ ժողովրդին», «Պանո-
րամա» լրատվական գործակալություն` http://www.panorama. 
am/ am/culture/2009/02/11/vmeliqyan/, «Իշխանության հեռուս-
տաընկերություն», Շիրինյան Ա., «Հետաքննող լրա գրող-
ների ընկերակցության» կայք` http://hetq.am/am/politics/tv-2/, 
«Երիտասարդ Կոնֆլիկտաբանների Ակումբը» բողոք, բաց 
նամակ էր տարածել սերիալների դեմ:
199 ՀՀ Խորհրդարանն իրավասու չէ որոշումներ կայացնել 
ՀՀՌԸ գործունեության վերաբերյալ: Ավելի մանրամասն 
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Գ րե թե նույ նը կա տար վեց նաև ԶԼՄ-նե րի այլ 

տե սակ նե րի հետ: Ռա դիոկա յան նե րը լայն լսա րան, 

հետ ևա բար նաև շատ գո վազ դա տու ներ գրա վե լու 

նպա տա կով տուրք տվե ցին հե ռուս տա տե սու թյամբ 

լայ նո րեն լու սա բան վող և ար դեն հան րային ճա նա-

չում գտած «փոփ» երաժշ տու թյա նը, շոու-բիզ նե-

սին, ինչ պես նաև ձեռք բե րե ցին «դե ղին մա մու լի» 

գոր ծա ռույթ ներ: 

Մա մու լի դեպ քում իրա վի ճա կը մի քիչ այլ է (բա-

ցի ամ սագ րե րից), որով հետև Հա յաս տա նում ոչ մի 

թերթ այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ գո յատ ևել վա ճառ քի 

կամ գո վազ դի շնոր հիվ, ին չի պատ ճա ռով դրանք 

հե ռուս տա տե սու թյան կամ ռա դիոկա յան նե րի նման 

չառևտ րայ նաց վե ցին, այլ դար ձան ֆի նան սա կան 

հոս քեր ապա հո վող քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կատ վա կան քա ղա-

քա կա նու թյան կա տա րա ծու ներ, ին չի ար դյուն քում 

մա մու լը նույն պես հիմ նա կա նում սկ սեց ավե լի շատ 

տեղ հատ կաց նել սե փա կան քա ղա քա կան ու բիզ-

նես նա խատ րա մադ րու թյուն նե րին: Միայն 1990 

թվա կա նին Հա յաս տա նում հրա տա րակ վել է 34 

հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան նոր պար բե րա կան, 

որոն ցից 22 -ը եղել են կու սակ ցու թյուն նե րի, միու-

թյուն նե րի պաշ տո նա թեր թեր, և միայն 12-ն են հա-

վակ նել ան կախ պար բե րա կա նի կոչ ման: Վեր ջին-

ներս կա րո ղա ցան գո յատ ևել մինչև 1992 թվա կա նի 

տն տե սա կան ճգ նա ժա մը200: Այս քա նով ավարտ վեց 

ան կախ մա մուլ ու նե նա լու հա յաս տա նյան փոր-

տե՛ս Միրաքյան Վ., «Լրատվամիջոցների ազդեցության հնա-
րավորությունները», Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010 թ., էջ 
127:
200 Սայադյան Լ., «Մամուլի անկախությունը սոսկ իդեալ է», 
«Ժուռնալիստիկա», Տեսության և պատմության հարցեր, 
Պրակ Է, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 43:
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ձը201: 

Այ սօր ստեղծ վել է մի իրա վի ճակ, երբ մի կող-

մից չկա գի տա կան և օբյեկ տիվ գնա հա տա կան, թե 

ի՞նչ հետ ևանք ներ կա րող է ու նե նալ հա յաս տա նյան 

լրատ վամի ջոց նե րի, հատ կա պես` հե ռուս տաե թե րի 

(ին չո՞ւ հատ կա պես, որով հետև հե ռուս տատե սու-

թյունն է ամե նաազ դե ցիկ լրատ վա մի ջո ցը202) ներ-

կա քա ղա քա կա նու թյու նը (կամ դրա բա ցա կա յու-

թյու նը), և սո ցիալա կան ի՞նչ դիր քո րո շում ներ են 

ձևա վո րում մեր հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը, մյուս 

կող մից էլ կան հե ռուս տաըն կե րու թյուն ներ, որոնք 

ամեն ինչ անում են` ֆի նան սա կան առա վել մեծ 

շա հույթ ստա նա լու հա մար, և չեն հե տաքրքր վում, 

ան հանգս տա նում հա սա րա կու թյան վրա թո ղած 

կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ հնա րա վոր բա-

ցա սա կան հետ ևանք նե րի մա սին: Միև նույն ժա մա-

նակ Հա յաս տա նում չի ու սում նա սիր վել նաև մաս-

նա վոր, առևտ րային հե ռուս տաըն կե րություն նե րի և 

ռա դիոըն կե րու թյուն նե րի կո մեր ցիոն քա ղա քա կա-

նու թյան դեմ պայ քա րի մի ջազ գային փոր ձը, ին չը 

գիտ նա կան նե րի կող մից մշակ վում է հե ռուս տա տե-

սու թյան ստեղծ ման օրից սկ սած:

Լ րատ վա մի ջոց նե րով ներ կա յաց վող ագ րե սիվ 

գոր ծո ղու թյուն նե րի մո դե լը կա րող է կրկ նօ րի նակ-

ման հիմք ծա ռայել ան կախ այն բա նից` ագ րե սիա 

գոր ծադ րո ղը դրա կա՞ն, թե՞ բա ցա սա կան լույ սի 

201 Հայաստանում «անկախ» մամուլի օրինակ հանդիսացող 
«Առավոտ» օրաթերթը հիմնադրվել է ՀՀՇ վարչության անդամ 
Վանո Սիրադեղյանի կողմից, իսկ նրա խմբագիր Արամ 
Աբրահամյանը չի թաքցնում նախկին իշխանությունների 
նկատմամբ իր համակրանքը: Սայադյան Լ., «Մամուլի անկա-
խությունը սոսկ իդեալ է», «Ժուռնալիստիկա», Տեսության և 
պատմության հարցեր, Պրակ է, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 45: 
202 Միրաքյան Վ., «Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարա-
վորությունները», Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010 թ., էջ 95:
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ներ քո է ներ կա յաց ված, քա նի որ նույ նիսկ ամե-

նա բա ցա սա կան հե րո սը կա րող է կրկ նօ րի նակ ման 

հա մար գրա վիչ լի նել: Բազ մա թիվ ու սում նա սի-

րություն ներ ապա ցու ցել են, որ հան րու թյան ագ-

րե սիայի մա կար դա կը և հան ցա գործու թյուն նե րի 

թիվն ու ղիղ հա մե մա տա կան են լրատ վա մի ջոց նե-

րով ագ րե սիայի ան դրա դար ձե րին203: Ագ րե սիայի 

առա ջաց ման պատ ճառ նե րից մեկն էլ այն է, որ լու-

սա բա նե լով ագ րե սիան` լրատ վա մի ջոց ներն օգ նում 

են նաև մարդ կանց ու ղեղ նե րում դրա լե գի տի մաց-

մա նը204: 

ԶԼՄ-նե րի ազ դե ցու թյամբ կա տար վող հան ցա-

գոր ծու թյուն նե րի հայտ նի օրի նակ նե րը շատ են, 

սա կայն նշենք ամե նա հայտ նի նե րից մե կը: Ժա մա-

նա կին ԱՄՆ -ո ւմ շատ հայտ նի «Տաք սիստ» ֆիլ մում 

հե րո սը սի րած աղջ կա նկատ մամբ իր սերն ապա-

ցու ցե լու հա մար խոս տա նում է որ ևէ քա ղա քա կան 

գործ չի սպա նել: Ֆիլ մի տա րա ծու մից որոշ ժա մա-

նակ ան ց՝ 1981 թվա կա նին, ոմն Ջոն Հինք լի «Տաք-

սիստ» ֆիլ մի հե րո սու հու դե րը խա ղա ցած դե րա սա-

նու հուն իր սերն ապա ցու ցե լու հա մար մա հա փորձ 

է կա տա րում ԱՄՆ նա խագահ Ռո նալդ Ռեյ գա նի 

նկատ մամբ և վի րա վո րում նրան205: Հան ցա գոր-

ծի թո ղած նա մակն ու հո գե բու ժա կան հե տաքըն-

նու թյունն ապա ցու ցել են, որ հան ցա գոր ծու թյունն 

իրա կա նաց վել է ֆիլ մի առա ջաց րած ֆան տա-

զիանե րի ազ դե ցու թյան տակ: Այս դեպ քը կարճ ժա-

մա նա կա հատ վա ծում մե դիայի առա ջաց րած ագ-

րե սիայի բնո րոշ օրի նակ է: Նմա նա տիպ դեպ քեր 

203 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 474.
204 Anthony R. Pratkins,  Aronson E., “Age of propaganda”, New 
York, 2001, p. 147-149. 
205 Wall Street Journal, 02/04/1981.
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ար ձա նագր վել են նաև Հա յաս տա նում: Օրի նակ` 

հո գե բան Խա չա տուր Գաս պա րյա նի պրակ տի կա-

յում եղել է դեպք, երբ հայ կա կան սե րիալ նե րի ազ-

դե ցու թյամբ երե խան փոր ձել է ինք նաս պա նու թյուն 

գոր ծել206: 

Բա ցի ագ րե սիա առա ջաց նե լուց՝ լրատ վա մի ջոց-

նե րը, հնա րո վի աշ խար հի պատ կեր ձևա վո րե լով, 

մարդ կանց ստի պում են հա վա տալ, որ հենց դա է 

իրա կա նու թյու նը: Փեն սիլ վա նիայի հա մալ սա րա-

նի կազ մա կեր պած հար ցում նե րը ցույց են տվել, որ 

եթե հարց վողն օր վա ըն թաց քում հե ռուս տա ցույց է 

դի տում 4 ժա մից ավելի, հակ ված է չա փա զանց նել 

շրջա պա տի վտան գա վո րու թյան մա կար դակն ու 

աշ խար հում իրա կա նաց վող հան ցա գոր ծու թյուն-

նե րի թի վը207: Մեկ այլ` հա մաա մե րի կյան հարց ման 

ժա մա նակ 7-ից 11 տա րե կան այն երե խա նե րը, ով-

քեր հե ռուս տա ցույց էին դի տել օրա կան 4 ժա մից 

ավելի, խոս տո վա նել են, որ տա նը վա խե նում են գո-

ղե րից, ինչ պես նաև պա տա հա կան ան ցորդ նե րից, 

որոնք կա րող են մո տե նալ և հար վա ծել իրենց208: 

Բա ցի դրանից՝ ԱՄՆ -ո ւմ և Մեծ Բրի տա նիայում 

իրա կա նաց ված ու սում նա սի րու թյուն ներն ապացու-

ցել են, որ հե ռուս տա տե սու թյան առջև եր կար ժա-

մեր ան ցկաց նելն ու ղիղ հա մե մա տա կան է հան ցա-

գոր ծու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյա նը209: Ան կախ 

այլ գոր ծոն նե րից` «հե ռուս տա մոլ նե րը», որ պես 

206 «Ազգ» օրաթերթ, 19/01/2011թ.:
207 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 484, Налчаджян А., “Агрессивность человека”, 
Москва, “Питер”, 2007 г., с. 300.
208 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 484.
209 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 478. 
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կա նոն, հե ռուս տա ցույց քիչ դի տող նե րից ավե լի են 

հակ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի:

1990 թվա կա նի կե սե րից սկ սած ԱՄՆ -ի Կոնգ-

րե սը մե դիայի ագ րե սիվ ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ 

հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար գու մար չէր տրա-

մադ րում: 2012 թվա կա նին, երբ Ամե րի կյան Կո նեկ-

տի կուտ նա հան գում երի տա սար դի կրա կոց նե րից 

28 մարդ զոհ վեց, ԱՄՆ -ո ւմ քայ լեր ձեռ նար կե լու 

պա հանջ ներ հն չե ցին, ին չի ար դյուն քում նա խա-

գահ Օբա ման հան դես եկավ առա ջար կով, որ պես-

զի հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի հանձ նա-

րար վի կր կին ու սում նա սի րել բռ նու թյամբ լի տե սա-

խա ղե րի, ԶԼՄ-նե րում բռ նու թյան տե սա րան նե րի 

և իրա կան բռ նու թյան միջև եղած կա պը: Հե տա-

զո տու թյան հա մար Օբա ման Կոնգ րե սին խնդ րել է 

տրա մադ րել 10 մլն դո լար210։ 

Ինչ պես կար ճա ժամ կետ, այն պես էլ եր կա րա-

ժամ կետ հատ վա ծում մեծ է մե դիայի ապա սո-

ցիալա կան ազ դե ցու թյու նը հատ կա պես երե խա-

նե րի և պա տա նի նե րի վրա: Երե խա ներն ագ րե սիվ 

պահ ված քի մո դել նե րը հիմ նա կա նում վերց նում են 

երեք աղ բյու րից՝ ըն տա նիք, հա սա կա կից ներ և մե-

դիա211: Մե դիան մյուս եր կու սից տար բեր վում է նրա-

նով, որ ԶԼՄ-նե րի ազ դե ցու թյան դեպ քում ագ րե սիվ 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը ձևա վոր վում են «ոչ 

իրա կան» շփում նե րի և տպա վո րու թյուն նե րի ար-

դյուն քում: 

Հայտ նի են նաև մաս նա վոր դեպ քեր, երբ ագ րե-

սիվ ֆիլ մեր դի տե լիս որոշ երե խա նե րի կամ մե ծա-

210 «Օբաման ուզում է, որ ուսումնասիրվի տեսախաղերում, 
ԶԼՄ-ներում բռնության տեսարանների և իրական կյանքում 
բռնությունների կապը», 2013/01/18, Zham.am
211 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва,  “Питер”, 1997 
г., с. 93. 
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հա սակ նե րի մոտ նկատ վում է ագ րե սիայի նվա զում: 

Հե ռուս տա տե սային ագ րե սիայի ազ դե ցու թյու նը 

կախ ված է նաև լսա րա նի մոտ առ կա սո ցիալա կան 

դիր քո րո շում նե րից: Ա. Նալ չա ջյանն առա ջար կում 

է նման դեպ քե րում ու սում նա սի րել հնա րա վոր հա-

կա դարձ ռեակ ցիայի առա ջաց ման գոր ծըն թա ցը212: 

Ագ րե սիայի առա ջա ցու մը կախ ված է նաև ագ րե սիվ 

վար քի նկատ մամբ հան դի սա տե սի մոտ ար դեն գո-

յու թյուն ու նե ցող սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րից. 

որոշ մարդ կանց մոտ ագ րե սիվ նյու թե րը սրում են 

ագ րե սիվ տրա մադր վա ծու թյու նը, իսկ որոշ նե րի 

մոտ էլ, հա կա ռա կը, սրում են հա կաագ րե սիվ դիր-

քո րո շում նե րը: Ագ րե սիայի հա կում ու նե ցող լսա րա-

նի մոտ ագ րե սիվ հե ռուս տաար տադ րանքն ավե-

լաց նում է ագ րե սիան, իսկ ագ րեսիայի նկատ մամբ 

բա ցա սա կան դիր քո րո շում ու նե ցող լսա րա նի մոտ՝ 

պա կա սեց նում213: Ազ դե ցու թյան այն օբյեկտ նե րի 

մոտ, որոնք դեռ չու նեն հս տակ ագ րե սիվ կամ ոչ 

ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ, ագ րե սիվ 

նյու թե րը կա րող են ձևա վո րել ագ րե սիվ սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում ներ: Շոու-բիզ նե սի և կոշտ մար-

տա ֆիլ մե րի, սարսա փազ դու ֆիլ մե րի հիմ նա կան 

սպա ռող նե րը պա տա նի ներն ու երի տա սարդ ներն 

են, որոնց մոտ դեռ չի ձևա վոր վել ես-կոն ցեպ ցիան, 

և ֆիլ մե րի ագ րե սիվ հե րոս նե րը նրանց հա մար հե-

ղի նա կու թյուն ներ և կրկ նօ րի նակ ման աղ բյուր են 

դառ նում: 

Ագ րե սիվ նյու թե րի դիտ ման ժա մա նակ շատ կա-

րևոր է նաև հե ղի նա կու թյուն նե րի, օրի նակ` ծնող-

նե րի կամ այլ հե ղի նա կա վոր ան ձանց վար քը: Եթե 

212 Налчаджян А., “Агрессивность человека”, Москва,  
“Питер”, 2007 г., с. 301.
213 Там же, с. 301.
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երե խա նե րի ներ կա յու թյամբ ծնող նե րը խրա խու-

սում են ֆիլ մում ցու ցադր վող ագ րե սիան, այդ դեպ-

քում երե խա նե րի մոտ ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում ներ ձևա վոր վե լու հա վանա կա նու թյունն 

ավե լի մեծ է լի նում, և ընդ հա կա ռա կը, եթե ծնող նե-

րը քն նա դա տում են ագ րե սիվ վար քը, ապա հնա-

րա վոր է` ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ 

չձ ևա վոր վեն: Ֆիլ մե րի ազ դե ցու թյամբ ագ րե սիվ սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում ներ չեն ձևա վոր վում նաև 

բա րո յա պես հա սուն, ամուր կամ քի տեր ան ձանց 

մոտ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հե ռուս տա տե սային ագ-

րե սիայի հո գե բա նա կան ազ դե ցությունն ու նե նում 

է կոգ նի տիվ, զգա յա կան և վար քային դրս ևո րում-

ներ214: Կոգ նի տի վի դեպ քում հե ռուս տա տե սային 

ագ րե սիան ազ դում է լսա րա նի մոտ իրա կան աշ-

խար հի ըն կալ ման վրա, զգա յա կա նի դեպ քում առա-

ջա նում է կար ճա ժամ կետ կամ եր կա րաժամ կետ 

զգա յա կան ազ դե ցու թյուն, իսկ վար քային դրսևոր-

ման ժա մա նակ ագ րե սիվ դր վագ նե րի դի տումն ազ-

դում է լսա րա նի վար քի վրա: 

Եր կար տա րի նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար-

դյուն քում պարզ վել են այն նա խա պայ ման նե րը, 

որոնց առ կա յու թյան դեպ քում ԶԼՄ -ով ներ կա յաց-

վող ագ րե սիան առա վել ար դյու նա վետ է ձևա վո րում 

ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ, հետ ևա-

բար նաև՝ ագ րե սիվ վարք215: 

1. Ագրեսիայի արդյունավետությունը: ԶԼՄ -ով 

ներ կա յաց վող ագ րե սիան ցու ցադր վում է որ-

214 Брайант Дж., Томпсон С., “Основы воздействия СМИ”, 
Москва, “Вильяме”, 2004 г., с. 200.
215 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психо-
логию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., 
с. 318. 
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պես նպա տա կին հաս նե լու ար դյու նա վետ 

գոր ծիք, որը կա րե լի է օգ տա գոր ծել առանց 

պատ ժի ակն կա լի քի: 

2. Ագրեսիայի նորմատիվ կողմը: Նպա տա-

կամղ ված ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան 

ագ րե սիա ցու ցադ րե լիս չեն ներ կա յաց վում 

զո հի վրա թո ղած բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու-

նը, զո հի տա ռա պանք նե րը և ցա վը: Իսկ եր-

բեմն ագ րե սիա իրա կա նաց նո ղը հենց «լավ 

տղան»` դրա կան հե րոսն է:

3. Նմանությունը: Հե ռուս տա տե սային ագ րե-

սիան ու նի որո շա կի նմա նու թյուն ներ հան-

դի սա տե սի հետ, ին չը լսա րա նի մոտ առա վել 

ար դյու նա վետ կրկ նօ րի նակ ման պատ ճառ է 

դառ նում: 

4. Զգացմունքայինազդեցությունը: Զգաց մուն-

քային լար վա ծու թյու նը հան դի սա տե սի մոտ 

ստեղ ծում է այն պի սի վի ճակ, որ նա այլևս 

ի զո րու չէ իմա ցա կան քն նա դա տու թյան են-

թար կել մա տուց վող նյու թը: 

1998 թ.-ին ԱՄՆ նա խա գա հի հա մար սո ցիոլոգ-

նե րի կող մից պատ րաստ ված հե ռուս տա տե սային 

ագ րե սիայի ազ դե ցու թյան մա սին զե կույ ցում նշ վում 

է ագ րե սիվ հե ռուս տա նյու թի են թա տեքս տի հինգ 

բա ղադ րիչ, որոնք ավե լաց նում են հե ռուս տատե-

սային ագ րե սիայի ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյու նը216.

1.  հան ցա գործն ու նի գրա վիչ դե րային մո դել, 

2. ագ րե սիան ար դա րաց ված է ներ կա յաց վում,

3. բռ նու թյուն կի րա ռո ղը չի պատժ վում, 

4. ագ րե սիայի զո հը չն չին վնաս ներ է կրում, 

5. ագ րե սիվ դր վա գը մոտ է իրա կա նու թյա նը: 

216 Брайант Дж., Томпсон С., “Основы воздействия СМИ”, 
Москва, “Вильяме”, 2004 г., с. 198.
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Հե ռուս տա տե սային ագ րե սիայի վե րա բե րյալ ավե-

լի ուշ շր ջա նի ու սում նա սի րութուն նե րը մեկ ան գամ 

ևս ապա ցու ցում են մոտ կես դար առաջ հայտ նա-

բեր ված այն իրո ղու թյու նը, որ բռ նու թյան դր վագ-

նե րով ֆիլ մե րի դի տու մը հան գեց նում է ագ րե սիվ 

մտ քե րի առա վել հա ճա խա կի առա ջաց ման: Դա-

ժա նու թյան տե սո ղա կան ըն կա լու մը բերում է նրան, 

որ մար դիկ ավե լի են հակ վում մեկ նա բա նել իրենց 

շր ջա պա տի արարք նե րը (օ րի նակ` ու սին պա տա-

հա կան դիպ չե լը) որ պես դի տա վո րյալ թշ նա մա կան 

քայլ217: 

Բա ցի դրանից՝ ֆի զիոլո գիական մե տաա նա լի-

զը նույն պես ապա ցու ցել է, որ ԶԼՄ-նե րի ագ րե սիվ 

նյու թե րը լսա րա նի մոտ ագ րե սիա են առա ջաց-

նում218: 

Ագ րե սիայի թե մայով բազ մա թիվ ու սում նա սի-

րու թյուն նե րի հե ղի նակ Լեոնարդ Բեր կո վի ցը գրում 

է. «Հե ռուս տա տե սու թյան մա տու ցած ագ րե սիայի 

զանգ վա ծային ազ դե ցու թյու նը կա րող է երի տա-

սարդ նե րի ու ղե ղում ձևա վո րել աշ խար հի ամուր 

պատ կեր այն մա սին, թե ինչ պես պետք է վար վել 

այլ մարդ կանց հետ» 219: 

Ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Ֆ. Ան դեր սոնն ընդ հան-

րաց րել է քսան տա րի նե րի ըն թաց քում (1956-1976 

թթ.) հե ռուս տա տե սային ագ րե սիան ու սում նա սի-

րած 67 հե տա զո տու թյուն և եզ րա կաց րել, որ հե տա-

զո տու թյուն նե րի երեք չոր րոր դում կա կապ հան-

217 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 485.
218 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
317.
219 Берковиц Л., “Агрессия. Причины, последствия и конт-
роль”, Москва, “Прайм-Еврознак”, 2001 г., с. 267.
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ցա գոր ծու թյան և հե ռուս տա տե սային ագ րե սիայի 

միջև220: Այդ հե տա զո տու թյուն նե րի միայն երեք 

տո կոսն էին կապ գտել հե ռուս տա տե սային ագ րե-

սիայի և իրա կան կյան քում ագ րե սիայի պա կա սեց-

ման միջև, իսկ ոչ հս տակ կապ առ կա էր մոտ 20 տո-

կոս ու սում նա սի րու թյուն նե րում: Մնա ցած 80 տո կոս 

հե տա զո տու թյուն նե րում նկատ վում է կապ հան ցա-

գոր ծու թյուն նե րի և հե ռուս տա տե սու թյան միջև: 

3.3.Ագրեսիվսոցիալականդիրքորոշումների

ձևավորումնագրեսիայիկրկնօրինակման

միջոցով 

 Սո ցիալա կան հո գե բա նու թյան դա սա կան հայտնա-

գոր ծու թյուն նե րից է այն, որ մար դիկ միշտ գտն վում 

են շր ջա պա տի վար քի ու խոս քե րի ազ դե ցու թյան 

ներ քո221: Երե խա նե րի հա մար ըն դօ րի նակ ման 

«կեն դա նի» օրի նակ են ծա ռա յում առաջ նային սո-

ցիալա կան խմ բե րը, հատ կա պես` ըն տա նի քի ան-

դամ նե րը: Դիտ ման մի ջո ցով ագ րե սիվ սո ցիալա-

կան մո դել նե րի ըն դօ րի նակ ման գոր ծըն թացն 

առա ջադր վում և մեկ նա բան վում է սոցիալական

ուսուցմանտեսությամբ, որը վերջ նա կան ձևա կեր-

պում ստա ցել է Ա. Բան դու րայի կող մից 1997 թվա-

կա նին222: Ըստ Բան դու րայի տե սու թյան` մենք ձեռք 

ենք բե րում ագ րե սիվ վարք ոչ միայն սե փա կան փոր-

ձի ար դյուն քում` տես նե լով, որ ագ րեսիան կա րող է 

դրա կան ար դյունք ու նե նալ, այլև դի տե լով, կրկ նօ-

220 Гидденс Э., “Социология”, Москва, “Едиториал УРСС”, 
2005 г., с. 401.
221  Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 
1997 г., с. 106.
222 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 456.
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րի նա կե լով այ լոց ագրե սիվ վար քը: Բան դու րայի 

տե սու թյան հա մա ձայն` ագ րե սիան մենք սո վո րում 

ենք սոցիալա կան այլ ու նա կու թյուն նե րի նման: Բո-

լոր այն ան ձինք, ով քեր որո շա կի խմ բի (ե րե խա ներ, 

պա տա նի ներ կամ երի տա սարդ ներ) հա մար հե ղի-

նա կու թյուն են, դառ նում են տվյալ խմ բի հա մար 

կրկ նօ րի նակ ման մո դել223: Բան դու րայի կար ծի քով՝ 

ագ րե սիայի կրկ նօ րի նակ ման հիմ նա կան մո դել-

ներն են ենթամշակույթները,լրատվամիջոցները և 

ընտանիքը224: Այս պատ ճա ռով հան րու թյան առողջ 

զար գաց ման հա մար շատ վտան գա վոր է լրատ վա-

մի ջոց նե րում ագ րե սիվ, ապա սո ցիալա կան, ան բա-

րո յա կան սոցիալա կան մո դել նե րի առ կա յու թյու նը: 

Հե ռուս տա տե սու թյան դա րաշր ջա նում այդ պի սի 

բա ցա սա կան սո ցիալա կան մո դել ներ կա րող են լի-

նել, այս պես կոչ ված, աստ ղե րը կամ շոու-բիզ նե սի 

այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, բա ցա սա կան վարք ու նե-

ցող մար զիկ նե րը կամ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը և 

ընդ հան րա պես նրանք, ով քեր հայտ նի են հան րու-

թյա նը, սա կայն տվյալ հան րու թյան զար գա ցումն 

ապա հո վող հոգ ևոր, մշա կու թային ար ժեք նե րի 

կրող ներ չեն: 

Սո ցիալա կան մո դել նե րի ազ դե ցու թյու նը հատ-

կա պես մեծ է այն դեպ քում, երբ ազ դե ցու թյան 

օբյեկ տը նույ նաց նում է իրեն տվյալ սո ցիալա կան 

մո դե լի հետ: Նույ նացման գոր ծըն թացն այն նա-

խա պայ ման նե րից է, որոնց առ կա յու թյան դեպ քում 

ագ րե սիայի ազ դե ցու թյունն առա վել ար դյու նա վետ 

է ըն թա նում225: Այս գոր ծըն թացն ան ձի ձգ տումն 

223 Налчаджян А., “Агрессивность человека”, Москва, “Пи-
тер”, 2007 г., с. 300.
224 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 457.
225 Хьюстон М., Штребе В., “Введение в социальную психоло-
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է վերց նել այն նոր մերն ու սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում նե րը, որոնք ուղ ղա կիորեն չեն ու սու ցան վում, 

այլ կրկ նօ րի նա կում են որո շա կի օբյեկ տի դե րերն 

ու վար քը226: Նույ նացումն ըն կած է երե խայի սո-

ցիալա կա նաց ման հիմ քում, սա կայն այն կա րող 

է նաև վնասա կար դեր ու նե նալ այն դեպ քում, երբ 

նույ նա կա նաց ման օբյեկտն ապա սո ցիալա կան 

վար քի տեր է և ու նի վնա սա կար սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում ներ: Եթե նույ նա ցու մը եր կա րա ժամ կետ է, 

ապա հե ռուս տա դի տո ղը (ազ դե ցու թյան օբյեկ տը) 

սկ սում է «ապ րել» իր հե րո սի հետ՝ ապա գայի իրա-

դար ձու թյուն նե րը ծրագ րա վո րե լով և պատ կե րաց-

նե լով այն պես, ինչ պես կա ներ իր սի րած հե րո սը:

1966 թվա կա նին Բեր կո վի ցը գի տա փոր ձե րի մի-

ջո ցով հիմ նա վո րեց այն վար կա ծը, թե ագ րե սիան 

ավե լա նում է այն քա նով, որ քա նով շատ է փոր ձի 

մաս նա կից ասիս տեն տի մոտ ագ րե սիայի դր դող 

գոր ծո նի (այս դեպ քում` ֆիլ մի կեր պա րի) և պո տեն-

ցիալ ագ րե սիայի են թա կա օբյեկ տի (այս դեպ քում` 

ասիս տեն տի) միջև նմա նու թյու նը227: Հե տա գա յում 

այլ ու սում նա սի րող նե րի նմա նա տիպ փոր ձե րը ևս 

ապա ցու ցե ցին Բեր կո վի ցի են թադ րու թյու նը, որ 

կոնկ րետ ան ձնա վո րու թյան դեմ ուղղ ված ագ րե-

սիայի չա փի վրա ազ դում է ագ րե սիվ նյու թի նույ-

նա ցումն ագ րե սիայի են թարկ վող օբյեկ տի հետ228: 

гию, европейский подход”, Москва, “Юнити-Дана”, 2004 г., с. 
318.
226 Бандура А., Уолтерс Р., “Подростковая агрессия”, Москва, 
“ЭКСМО-Пресс”, 2000 г., с. 246.
227 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 175.
228 Ագրեսիան ուժեղանում էր նույնիսկ այն դեպքերում, երբ 
ցուցադրվող ֆիլմի հերոսի և ագրեսիան դիտող օբյեկտի մաս-
նագիտությունը նույնն էր ներկայացվում:
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Որ քան խորն է ար տա հայտ վում նույ նա ցու մը, այն-

քան ավե լի մեծ է ազ դե ցու թյան օբյեկ տի կող մից սո-

ցիալա կան մո դել նե րի կրկ նօ րի նակ ման հա վա նա-

կա նու թյու նը: Ա. Նալ չա ջյա նը, հիմն վե լով Զիգ մունդ 

Ֆրոյ դի և այլ հո գե վեր լու ծա բան նե րի նույ նաց ման 

տե սու թյուն նե րի վրա, են թադ րում է, որ տա րի քի 

հետ նկատ վող կրկ նօ րի նակ ման թու լա ցու մը կապ-

ված է ոչ միայն մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի թու լաց-

ման (հի շո ղու թյուն, իմա ցա կան կա րո ղու թյուն ներ), 

այլև ան ձի նույ նաց վե լու կա րի քի նվազ ման հետ229: 

Հա սու նաց ման հետ ան ձը ձեռք է բե րում ինք նու-

րույ նու թյուն, սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի հա-

րա բե րա կան կա յու նու թյուն, ին չի հետ ևան քով թու-

լա նում է կրկ նօ րի նա կե լու պա հան ջը, հետ ևա բար 

նաև` հա վա նա կա նու թյու նը: 

Փորձենքտեսնել,թեինչդերունենլրատվամի-

ջոցներն ագրեսիվ վարքի կրկնօրինակման հար-

ցում: Կրկ նօ րի նակ ման մի ջո ցով ագ րե սիվ վար քի 

և ագ րե սիվ մտ քե րի առա ջաց ման ողջ գոր ծըն թա ցը 

դրս ևոր վում է չորս եղա նա կով 230: 

•	 Երբ մար դը մե դիայով կամ իրա կան կյան-

քում ակա նա տես է լի նում ագ րե սիվ վար քի, 

նա իր հա մար հայտ նա բե րում է ագ րե սիվ 

պահ ված քի նոր մե թոդ ներ, այ սինքն` սո վո-

րում է վեր բալ և ֆի զի կա կան ագ րե սիվ պահ-

ված քի նոր ձևեր, որոնց նախ կի նում չէր տի-

րա պե տում: 

•	 Ան ձը, տես նե լով այ լոց ագ րե սիվ պահ ված-

քը, կա րող է կտ րուկ փո խել իր վար քը, վե-

րա նայել նախ կի նում ինքն իր նկատ մամբ 

229 Налчаджян А., “Агрессивность человека”, Москва, “Пи-
тер”, 2007 г., с. 301.
230 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 106.
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կի րա ռող սահ մա նա փա կում նե րը՝ մտա ծե-

լով, որ եթե ու րիշ նե րը թույլ են տա լիս իրենց 

ագ րե սիվ պահ վածք և չեն պատժ վում, ապա 

ին քը նույն պես կա րող է այդ պես վար վել: 

•	 Ագ րե սիայի մշ տա կան դի տու մը կա րող է ան-

ձի մոտ ագ րե սիայի, այ լոց ցա վի նկատ մամբ 

զգա յա կան ըն կա լո ղու նա կու թյան կորս տի 

պատ ճառ դառ նալ: Նման դեպ քե րում դի-

տորդն այն քան է հար մար վում ագ րե սիային, 

որ այլևս ագ րե սիան չի դի տար կում որ պես 

հա տուկ պահ ված քի ձև, հետ ևա բար` հնա-

րա վո րու թյան դեպ քում ին քը նույն պես կա-

րող է ագ րե սիա կի րա ռել: 

•	 Ագ րե սիայի մշ տա կան դի տու մը կա րող է փո-

խել իրա կա նու թյան ան հա տա կան ըն կա լու-

մը: Այն մար դիկ, ով քեր մշ տա պես ակա նա-

տես են լի նում բռ նու թյան տե սա րան նե րի, 

կա րող են շր ջա կա աշ խարհն ըն կա լել որ պես 

ագ րե սի վո րեն տրա մադր ված և ել նե լով դրա-

նից` տար բեր իրա վի ճակ նե րում կա րող են 

ագ րե սիվ լի նել շր ջա պա տի նկատ մամբ: 

Գիտ նա կան նե րի մեկ այլ խումբ ավե լաց նում է 

նաև հին գե րորդ կե տը, ըստ որի` ագ րե սիա դի տե-

լիս տպա վո րու թյուն է ստեղծ վում, թե ագ րե սիա ար-

տա հայ տե լը հեշտ գոր ծըն թաց է, և ռե ցի պիեն տի 

մոտ ագ րե սիվ վարք դրս ևո րելն ավե լի հա վա նա կան 

է դառ նում: Այս դեպ քում նույ նիսկ մի փոքր նյար-

դային գրգռ վա ծու թյու նը կա րող է ան ձի հա մար 

վեր բալ կամ ֆի զի կա կան ագ րե սիայի պատ ճառ 

դառ նալ231: 

231 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., “Социальная психология. 
Психологические законы поведения человека в социуме”, 
Москва,  “Прайм-Еврознак”, 2004 г., с. 417.
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Ա. Նալ չա ջյա նը, հիմն վե լով տար բեր ու սում նա-

սի րու թյուն նե րի վրա, փոր ձում է նա խան շել ագ րե-

սիայի կրկ նօ րի նակ ման ար դյու նա վե տու թյան մե-

ծաց ման պատ ճառնե րը.

1. ազ դե ցու թյան օբյեկտն իրեն նույ նա կա նաց-

նում է ագ րե սիվ հե րո սի հետ, 

2. առ կա է բռ նա կա լի ան պատ ժե լիու թյան և 

նույ նիսկ խրա խուս ման ցու ցադ րու թյուն,

3.  դի տոր դի նախ նա կան ագ րե սի վու թյան մա-

կար դա կը բարձր է,

4.  հե ռուս տա հե րո սի մոտ առ կա են ազա տա րա-

րի կամ փր կա րա րի որոշ դրս ևորում ներ, 

5. ագ րե սիվ ֆիլ մում առ կա են այն պի սի պայ-

ման ներ, որոնք հա մըն կում են հե ռուստա դի-

տո ղի իրա կան կյան քի փոր ձին,

6.  հե ռուս տա դի տո ղը կար ծում է, թե ցու ցադըր-

վող ագ րե սիան հիմն ված է իրա կան փաս տե-

րի վրա232:

 Դիտ ման, կրկ նօ րի նակ ման մի ջո ցով սո ցիալա-

կան դիր քո րոշում նե րի ձևա վորման, ագ րե սիայի 

կրկ նօ րի նակ ման փաստն Ա. Բան դու րան առա ջին 

ան գամ գի տա փորձե րով ապա ցու ցեց 1960 -ա կան 

թվա կան նե րին233: Փոր ձե րի ժա մա նակ մի դեպ քում 

ցածր դա սա րա նի երե խա նե րից կազմ ված խմ բի 

մոտ Բան դու րան երե խայի չա փե րին հա վա սար 

տիկ նի կի հետ հան գիստ խա ղում էր, իսկ այլ երե-

խա նե րից կազմ ված խմ բի առաջ քո թա կում նույն 

տիկ նի կին: Քո թա կե լիս մի դեպ քում գի տա փորձ 

իրա կանաց նող նե րը խրա խու սում էին «ագ րե սո-

րին» և նրան կոն ֆետ էին հյու րա սի րում, մեկ այլ 

232 Налчаджян А., “Агрессивность человека”, Москва, “Пи-
тер”, 2007 г., с. 302.
233 Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, Москва, 
“Питер”, 2000 г., с. 66.
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դեպ քում խիստ քն նա դա տում էին, իսկ եր րորդ դեպ-

քում տիկ նի կի նկատ մամբ ագ րե սիան անու շադ րու-

թյան էր մատն վում (ն կար 23):

 Գի տա փոր ձի ար դյունք ներն ապա ցու ցե ցին, որ 

ագ րե սիայի դի տու մը կա րող է ձևա վո րել ագ րե սիվ 

վարք և ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ: 

Երբ երե խա նե րին առա ջարկ վում էր տիկ նի կի հետ 

ինք նու րույն խա ղալ, ապա այն երե խա նե րը, որոնք 

ակա նա տես էին եղել ագ րե սիվ վար քի, իրենք նույն-

պես տիկ նի կի նկատ մամբ սկ սում էին նմա նա տիպ 

ագ րե սիա կի րա ռել: Առա վել ագ րե սիվ էին այն երե-

խա նե րը, որոնց ներկա յու թյամբ տիկ նի կի նկատ-

մամբ ագ րե սիան անու շադ րու թյան էր մատն վել: 

Հետաքր քիր է, որ ագ րե սիվ վար քը կրկ նօ րի նակ-

վում էր նույ նիսկ այն պա րա գա յում, երբ ագ րե սիան 

քն նա դատ վել էր: Այս պի սով` ապա ցուց վեց, որ դի-

Նկար23. Բան դու րայի գի տա փոր ձը, որն ապա ցու ցեց, որ երե խա ներն ագ րե սիվ սո-
ցիալա կան դիր քո րո շում ներ և պահ վածք են ձեռք բե րում` կրկ նօ րի նա կե լով ագ րե սիվ 

մո դել նե րի:
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տու մը սո ցիալա կան դիրքո րո շում նե րի ձևա վոր ման 

հիմք է դառ նում նույ նիսկ այն պա րա գա յում, երբ 

ագ րե սո րը պատժ վել է, կամ նրա նկատ մամբ որ ևէ 

խրա խու սանք չի իրա կա նաց վել:

 Բան դու րայի այս գի տա փոր ձը հե ռուս տաար-

դյու նա բե րու թյան ներ կա յա ցուցիչ նե րի և որոշ մաս-

նա գետ նե րի կող մից քն նա դա տու թյան են թարկ վեց 

այն պատ ճառա բա նու թյամբ, թե տիկ նի կի նկատ-

մամբ բռ նու թյուն կի րա ռե լը դեռ չի նշա նա կում, որ 

դի տու մի մի ջո ցով վար քի կրկ նօ րի նա կու մը մար դու 

նկատ մամբ նույն պես բռ նու թյուն կի րա ռե լու պատ-

ճառ կա րող է դառ նալ: 

Ել նե լով քն նա դա տու թյան այս դրույ թից` ծրա-

գրա վոր վե ցին նոր գի տա փոր ձեր, որոնք նա խա-

տես ված էին այն պես, որ ագ րե սիան իրա կա նաց-

վեր ոչ թե տիկ նի կի, այլ հա սա կա կից երե խա նե րի 

նկատ մամբ: Բա ցի դրանից՝ ներ կա յաց վող ագ րե-

սիան իրա կա նու թյանն ավե լի մոտ էր, քան տիկ նի-

կի դեպ քում, և վեր ջա պես՝ գի տա փորձն այն պես էր 

ծրագ րա վոր վել, որ ներ կա յաց վող ագ րե սիայի պայ-

ման նե րը չէին հա մընկ նում այն պայ ման նե րի հետ, 

որ տեղ փոր ձի մաս նա կից նե րին իրենց տե սա ծը 

կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն էր տր վում234: Քն նա-

դա տու թյու նը հաշ վի առ նող նմա նա տիպ փոր ձերն 

ապա ցու ցե ցին, որ հե ռուս տա տե սային ագ րե սիան 

հե ռուս տա դի տո ղին դր դում է հա մա պա տաս խան 

ագ րե սիվ քայ լե րի և ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո-

րո շում ձևա վո րող գոր ծոն է235: 

234 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 111.
235 Himmelweit H. T., Oppenheim A. N. and Vince P. “Television 
and the child: An Empirical Stady of the Effect of Television on the 
Young”, London: Oxford University Press; 1958, p 137, Schramm 
W., Lyle L. and Parker E. B. “Television in the Lives of our 
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Ն մա նա տիպ փոր ձեր իրա կա նաց րեց նաև Բան-

դու րան. դրանք հե տա գա յում դար ձան ոլոր տի դա-

սա կան օրի նակ նե րից: Երե խա նե րի 88 տո կո սը 

դիտ ման մի ջո ցով կրկ նօ րի նա կում էր հե ռուս տա-

տե սու թյամբ տե սած ագ րե սիվ վար քը236: Մեկ այլ 

դեպ քում Բան դու րան 7-16 տա րե կան երե խա նե րի 

մոտ հար ցում ան ցկաց րեց, որի ար դյուն քում հարց-

վող նե րի 58 տո կո սը պա տաս խա նեց, որ ճա նա չում 

է հա սա կա կից նե րի, որոնք գի տակ ցա բար կրկ նօ-

րի նա կում են տե սա խա ղե րի հե րոս նե րին: Ամե նա-

շատն այդ ըն դօ րի նա կումն ար տա հայտ վում էր փո-

ղո ցային կռիվ նե րում237: 

Արևմ տյան գի տա կան դպ րոց նե րում իրա կա-

նաց ված փոր ձերն ապա ցու ցել են, որ հե ռուս տա-

տե սային ագ րե սիան ավե լի հա ճախ հա մար ժեք 

սո ցիալա կան դիր քո րոշում ներ է ձևա վո րում նա-

խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի մոտ, իսկ 

վար քի կրկ նօ րի նա կումն ավե լի հա վա նա կան է այն 

դեպ քե րում, երբ կրկ նօ րի նակ ման օբյեկտ նե րը մի 

քա նիսն են և գոր ծում են միան ման ձևով238: Կըրկ-

նօ րի նա կու մը բնո րոշ է նաև մե ծա հա սակ նե րին239, 

պար զա պես այս պա րա գա յում կրկ նօ րի նակ ման 

մի ջո ցով սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վո-

րումն ավե լի եր կար և բարդ գոր ծըն թաց է, քան պա-

Children”, Stanford, CA: Stanford University Press, 1961., p 47.
236 Bandura A., «Social cognitive theory of mass communication», 
in J. Bryant and D. Zillman (Eds.) “Media Effects: Advances in 
Theory and Reserch”, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1994, p. 
61-90.
237 “Медиа”, под ред. Бриггза А. и Кобли П., Москва, “Юнити-
Дана”, 2005 г., с. 328.
238 Gunter B. and McAleer J., “Children and television”, Second 
edition, USA and Canada by Routledge, 1997, p. 88.
239 Зимбардо Ф., Ляйпе М., “Социальное влияние”, Москва, 
“Питер”, 2000 г., с. 68.
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տա նի նե րի ու երի տա սարդ նե րի դեպ քում: Քա նի որ 

երե խա նե րի մոտ դեռ կարծ րա ցած չէ «աշ խար հի 

պատ կե րը», նրանք ավե լի բաց են զա նա զան ազ դե-

ցություն նե րի, այդ թվում նաև հե ռուս տա տե սու թյան 

նկատ մամբ240:

 Գի տա փոր ձե րից մե կի ժա մա նակ Բեր կո վիցն 

ու սա նող նե րի մի խմ բին ցու ցադ րում է ագ րե սիվ 

կադ րե րով հա գե ցած ֆիլմ, իսկ մյուս խմ բին՝ առանց 

ագ րե սիվ կադ րե րի241: Ֆիլ մից հե տո ու սա նող նե-

րին նս տեց նում էին խցի կի առջև, որ տեղ նս տած 

էր էլեկտ րա շո կին միաց ված մարդ, իսկ էլեկտ րա-

շո կի գոր ծարկ ման հնա րա վո րու թյու նը տր ված էր 

ու սա նող նե րին (ի րա կա նում էլեկտ րա շոկ չկար, 

իսկ էլեկտ րա շո կին միաց ված ան ձնա վո րու թյու նը 

փոր ձի մաս նա կից դե րա սան էր): Զրույ ցի ըն թաց-

քում էլեկտ րա շո կին միաց ված ան ձնա վո րու թյու նը 

սկսում էր երի տա սարդ նե րի հաս ցեին վի րա վո րա-

կան հայ տա րա րու թյուն ներ անել: Ար դյուն քում` 

այն երի տա սարդ նե րը, ով քեր ագ րե սիվ կադ րե րով 

ֆիլմ էին դի տել, իրենց վի րա վո րո ղին էլեկտ րա շո կի 

240 Բացի կրկնօրինակման առաջացրած հնարավոր բացա-
սական հետևանքներից՝ հեռուստատեսությունը երեխաների 
վրա բացասական ազդեություն է թողնում նաև անկախ բո-
վանդակությունից: 2010 թ. իրականացված փորձերն ապացուցել 
են, որ երկար ժամանակ հեռուստացույց դիտող երեխաները 
հասակակիցներից զգալիորեն հետ են մնում իրենց մտավոր և   հոգե-
կան զարգացման աստիճանով։ Դա ապացուցել է 259 ամերիկ-
յան ընտանիքների երեխաների վիճակի վերլուծությունը։ 
Այսպես` 14 ամսական երեխաները, որոնք անընդհատ դիտել 
են առաջին հերթին մեծերի համար նախատեսված հեռուստա-
հաղորդումներ, իրենց զարգացման աստիճանով 1/3-ով հետ 
են մնացել այդ տարիքում ընդհանրապես հեռուստացույց 
չդիտած երեխաներից. հատկապես տուժել են լեզվական 
ունակությունները (http://www.tert.am/am/news/2010/12/20/tv/):
241 Berkowitz, L., “Aggression: Its Causes, Consequence and 
Cantrol”, New York: McGraw-Hill. 1993, p. 75.
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են թար կում էին ավե լի հա ճախ, քան առանց ագ րե-

սիայի ֆիլմ դի տող նե րը242: Նմա նա տիպ գի տա փոր-

ձե րը նաև ապա ցու ցե ցին, որ մեղմ ֆիլ մերն ագ րե սի-

վու թյան չե զո քաց ման առու մով դրա կան ազ դե ցու-

թյուն են թող նում: 

Ագ րե սիվ տե սա նյու թի ազ դե ցու թյամբ մար դու (և 

ոչ թե տիկ նի կի) նկատ մամբ ագ րե սիայի դրս ևո րում-

ներ ար տա հայ տող (վե րը քն նարկ ված) գի տա փոր-

ձե րը նույն պես են թարկ վե ցին քն նա դա տու թյան 

հետ ևյալ հիմ նա կան պատ ճա ռա բա նում նե րով.

1.  կո ճա կի սեղ մու մով էլեկտ րա շո կի հար ված-

ներ հասց նե լը հա վա սա րա զոր չէ իրա կան 

պայ ման նե րում ագ րե սիա կի րա ռե լուն,

2.  փոր ձի մաս նա կից նե րը կա րող են են թադ րել, 

որ եթե իրենց ցու ցադ րել են ագ րե սիվ ֆիլմ, 

ու րեմն` փորձ իրա կա նաց նող նե րը կողմ նա-

կից են ագ րե սիային, և ձգ տեն ար ժա նա նալ 

փոր ձի կազ մա կեր պիչ նե րի խրա խու սան քին,

3.  ցու ցադր վա ծը ոչ թե ամ բող ջա կան ֆիլմն էր, 

այլ միայն ագ րե սիվ կադ րե րը` առանց սյու-

ժեի, 

4. միայն ագ րե սիվ կադ րեր դի տե լով ագ րե սիա 

կի րա ռե լը դեռ ոչինչ չի նշա նա կում, քա նի 

որ երե խա ներն իրենց կյան քում, ագ րե սիվ 

ֆիլ մե րից բա ցի, այլ ժան րի ֆիլ մեր էլ են 

դի տում, և սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

վերջ նա կան ար դյուն քը ստաց վում է դրանց 

միախառ նու մից243:

 Հե տա գա յում, հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ քն նա-

դա տու թյուն նե րը, իրա կա նաց վե ցին մի շարք նոր 

242 “Медиа”, под ред. Бриггза А. и Кобли П., Москва, “Юнити-
Дана”, 2005 г., с. 329.
243 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва, “Питер”, 1997 
г., с. 113.
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գի տա փոր ձեր: 1972-1986 թթ.-ին իրա կա նաց ված 

հե ռուս տա տե սային ագ րե սի վու թյան մա սին գի տա-

փորձն ամե նա մե ծե րից էր244: Հե ռուս տա տե սու թյան 

եր կա րա ժամ կետ ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն-

նե րը պար զե լու հա մար Ավստ րալիայում, Ֆին լան-

դիայում, Նի դեռ լանդ նե րում, Իս րայե լում, Լե հաս-

տա նում և ԱՄՆ -ո ւմ իրա կա նաց վեց տաս նա մյա 

գի տա փորձ: Սկզ բում վե րոն շյալ բո լոր երկր նե րում 

ու սում նա սիր վեց, թե ինչ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում 

ագ րե սիվ ֆիլ մե րը 8-9 տա րե կան երե խա նե րի վրա: 

Տա սը տա րի ան ց նույն մարդ կանց հետ գի տա փոր-

ձը կրկն վեց: 

Գի տա փոր ձի ար դյուն քում հե ղի նակ նե րը ձևա-

կեր պե ցին «եր կար տա րի նե րի քնի էֆեկտ» կոչ վող 

տե սու թյու նը: Պարզ վում է` երե խա նե րի կող մից հե-

ռուս տա տե սու թյամբ ագ րե սիա դի տե լու հետ ևանք-

նե րը կա րող են ար տա հայտ վել տա րի ներ ան ց, օրի-

նակ` երի տա սարդ տա րի քում: Ի դեպ, վե րոն շյալ 

մի տումն ավե լի հա տուկ է տղա մարդ կանց, քան 

կա նանց: 

Կրկ նօ րի նակ ման տե սու թյամբ է բա ցատր վում 

նաև սպոր տային խա ղե րի որոշ տե սակ նե րի առա-

ջաց րած ագ րե սիվ վար քը: Հայտ նա բեր վել է, որ 

տղա մարդ կանց մոտ որո շա կի սպոր տաձ ևեր, մաս-

նա վո րա պես` ամե րի կյան ֆուտ բոլ դի տե լուց առաջ 

ավե լի թույլ ագ րե սիա կա, քան ֆուտ բո լի խա ղից 

հե տո: Իսկ, օրի նակ, սպոր տային մարմ նամար զու-

թյուն դի տե լուց առաջ և հե տո ագ րե սի վու թյան աս-

տի ճա նի տար բե րու թյուն չի նկատ վում245: 

Ե ղել են նաև գի տա փոր ձեր, որոնց ար դյունք նե-

244 “Медиа”, под ред. Бриггза А. и Кобли П., Москва, “Юнити-
Дана”, 2005 г., с. 330.
245 Берон Р., Ричардсон Д., “Агрессия”, Москва,  “Питер”, 
1997 г., с. 279.
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րը ցույց են տվել, որ ագ րե սիայի մա կար դա կի աճի 

հար ցում հե ռուս տա տե սու թյան դե րը փոքր է: Օրի-

նակ` 1993 թ.-ին Մեծ Բրի տա նիայում ու սում նա սի-

րե ցին 78 երի տա սարդ օրի նա խախտ նե րի վար քը, և 

պարզ վեց, որ վեր ջին ներս հե ռուս տա ցույց քիչ էին 

դի տում և նույ նիսկ չէին կա րո ղա նում պա տաս խա-

նել, թե որն է իրենց սի րած հա ղոր դա շա րը և հե ռուս-

տա տե սային որ հե րո սին են ձգ տում նման վել246: 

Բնա կա նա բար, շատ են հան ցա գործ նե րը, որոնց 

օրի նա զանցու թյան պատ ճա ռը հե ռուս տա տե սու-

թյու նը չէ, որով հետև հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա-

տար վել են մարդ կու թյան պատ մու թյան հնա գույն 

ժա մա նակ նե րից, և դրանց առա ջաց ման պատ ճառ-

նե րը բազ մա թիվ են: Վե րոն շյալ հան ցա գործ նե րի 

գոր ծունեու թյու նը կա րե լի է բա ցատ րել այլ գոր ծոն-

նե րով: 

Խն դիրն այն է, որ այ սօր հե ռուս տա տե սու թյունն 

այն քան խորն է ներ թա փան ցել մարդ կային կյանք, 

որ եր բեմն շատ դժ վար է տա րան ջա տել՝ հան ցա-

գոր ծու թյան հո գե բանա կան մո տի վա ցիան առա ջա-

ցել է հե ռուս տա տե սու թյա՞ն, թե՞ հար ևա նի տղայի 

կամ այլ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ: Իսկ եթե այդ 

հարևա նի տղան իր հեր թին ազդ վել է հե ռուստա տե-

սու թյու նի՞ց: Բա ցի դրանից՝ Մեծ Բրի տա նիայում 

այդ հարց ման նմա նու թյամբ իրա կանաց ված այլ 

հար ցում նե րը բո լո րո վին այլ ար դյունք ներ են վեր 

հա նել: Իսկ ԱՄՆ -ու մ 208 բան տար կյալ նե րի հարց-

ման ար դյուն քում 10 -ից 9-ը խոս տո վա նել են, որ 

քրեական հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նոր մե թոդ նե րը 

սո վո րել են քրեական լու րե րից, իսկ 10 -ից 4-ն ասել 

են, որ կրկ նել են հե ռուս տա տե սու թյամբ տե սած 

246 “Медиа”, под ред. Бриггза А. и Кобли П., Москва, “Юнити-
Дана”, 2005 г., с. 332.
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հան ցա գոր ծու թյուն նե րը247: 

Այս պի սով՝ չնա յած որոշ հա կա սու թյուն նե րի և 

բա նա վե ճե րի248` ընդ հա նուր առ մամբ ագ րե սիվ սո-

ցիալա կան դիր քո րո շում ներ և ագ րե սիվ վարք ձևա-

վո րե լու հար ցում մե դիայի նշա նա կա լի ազ դե ցու-

թյու նը կա րե լի է հիմ նո վին ապա ցուց ված հա մա րել:

1999 թ.-ին գիտ նա կան ներ Ջ. Քոմս տո կը և Կ. 

Շա րե րը, ի մի բե րե լով լրատ վամի ջոց նե րի առա-

ջաց րած ագ րե սիայի վե րա բե րյալ շուրջ կես դար 

ըն թա ցող ու սում նասի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, 

եկան վերջ նա կան եզ րա կա ցու թյան, որ լրատ վա մի-

ջո ցով ներ կա յաց վող ագ րե սիան ձևա վո րում է ագ-

րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ և առա ջաց-

նում է ագ րե սիվ վարք249: 

Կար ծում ենք, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մե-

թոդ ներ ցու ցադ րող հա ղոր դում նե րի, ֆիլ մե րի ու ամ-

սագ րե րի առ կա յու թյան խն դիրն ար դիական է նաև 

Հա յաս տա նում, և այս ոլոր տի ու սում նա սի րու թյուն-

ներն օգ տա կար կլի նեն իրա վա պահ մար մին նե-

րի հա մար` հաս կա նա լու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 

իրա կա նաց ման պատ ճառ նե րը: Ագ րե սիայով հա-

գե ցած հայ կա կան հե ռուս տա սե րիալ նե րը դեռ նոր 

են ար դյու նա բե րու թյուն դար ձել, և դրանց բա ցա սա-

կան, վտան գա վոր ազ դե ցու թյու նը մի քա նի տա րի 

հե տո շատ ավե լի նկա տե լի և հս տակ կլի նի:Ներ կա 

247 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 478.
248 Նմանատիպ բանավեճեր միշտ էլ կլինեն, որովհետև 
լրատվամիջոցները, ելնելով ֆինանսական շահի ձգտումից, 
անընդհատ փորձելու են ապացուցել, որ լրատվամիջոցի 
ագրեսիվ բնույթ ունեցող արտադրանքը լսարանի մոտ 
ագրեսիա չի առաջացնում:
249 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 481, Брайант Дж., Томпсон С., “Основы воздействия 
СМИ”, Москва, “Вильяме”, 2004  г., с. 120.
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սո ցիալ-տն տե սա կան լար վա ծու թյան հա մա տեքս-

տում կա րե լի է սպա սել, որ մե րօ րյա եթերն է´լ ավե լի 

է արա գաց նե լու սո ցիալա կան ագ րե սիայի և հան-

ցա գոր ծու թյուն նե րի աճի տեմ պե րը Հա յաս տա նում: 

Հայ կա կան հե ռուս տա սե րիալ նե րի ագ րե սի վու թյան 

վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյու նը կներ կա յաց նենք 

այս գլ խի վեր ջին են թագլ խում: 

3.4.ԶԼՄ-ներովներկայացվող

ագրեսիայիհետևանքներիթուլացման

հնարավորություններիքննություն

 

Ո րոշ հե տա զո տու թյուն ներ ի հայտ են բե րել 

պայ ման ներ, որոնք թու լաց նում են լրատ վա մի ջոց-

նե րով ներ կա յաց վող ագ րե սիայի ազ դե ցու թյուն նե-

րը: Օրի նակ՝ իս րայե լական կի բուց նե րում ագ րե սիվ 

հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի ազ դե ցու թյու նը հասց-

ված է նվա զա գույ նին, քա նի որ այն տեղ ըն դուն ված 

է ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ քն նար կել հե ռուս-

տա հա ղոր դում նե րը և գնա հա տա կան տալ ագ րե-

սիվ կամ բա ցա սա կան այլ ազ դե ցու թյուն թող նող 

նյու թե րին250: 

Ռու սաս տա նում իրա կա նաց ված գի տա փոր ձի 

ժա մա նակ մի խումբ երե խա նե րի հնա րա վո րու թյուն 

է տր վել մաս նակ ցե լու ագ րե սիայի մա սին քն նար-

կում նե րի: Քն նար կում նե րի ավար տին նրանք պետք 

է մտո րեին, թե ինչ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կա-

րող է ու նե նալ ագ րե սիվ պահ ված քը: Հե տո այդ պի-

սի «մ շա կում» ան ցած երե խա նե րին մեկ այլ խումբ 

երե խա նե րի հետ ցու ցադ րել են ագ րե սիվ հա ղոր-

դում ներ և հետ ևել նրանց վար քին: Պարզ վել է, որ 

երե խա նե րի այն խում բը, որը մաս նակ ցել է ագ րե-

250 Там же, с. 251.
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սիայի վնա սի մա սին քն նար կում նե րին, ավե լի թույլ 

է են թարկ վել ցու ցադր ված ագ րե սիայի ազ դե ցու-

թյա նը, քան երե խա նե րի մյուս խում բը251: Այ սինքն` 

լրատ վա մի ջոց նե րով հա ղորդ վող ագ րե սիայի բա ցա-

սա կան ազ դե ցու թյու նը կա րե լի է թու լաց նել ագ րե-

սիայի նկատ մամբ բա ցա սա կան սո ցիալա կան դիր-

քո րո շում ներ ձևա վո րե լու և ամ րապն դե լու մի ջո ցով:

 Կա նաև տե սա կետ, որ ագ րե սիան կա րե լի է մեղ-

մել ծրագ րա վոր ված ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի 

մի ջո ցով ագ րե սիան օր գա նիզ մից «դուրս հա նե լու» 

ար դյուն քում252: Ըստ այդ տե սու թյան հե ղի նակ նե-

րի` դա կա րող է ար վել, օրի նակ, ագ րե սիվ սպոր-

տային խա ղե րի մի ջո ցով: Սա կայն հե տա զո տու-

թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ագ րե սիվ սպոր տային 

խա ղե րը ոչ թե նվա զեց նում, այլ ավե լաց նում են ագ-

րե սիան253: Նույ նիսկ ագ րե սիան «դուրս հա նե լու» 

այն պի սի առի թը, ինչ պի սին պա տե րազմն է, ոչ թե 

նվա զեց նում, այլ ավե լաց նում է ագ րե սիան և սպա-

նու թյուն նե րը: Այս պի սով` ագ րե սիայի դրս ևո րու մը 

ոչ թե թու լաց նում, այլ ու ժե ղաց նում է ագ րե սիան: 

Դեռ ավե լին` մի փոքր ագ րե սիայի կի րա ռումն 

առաջ է բե րում ագ րե սո րի ինք նաար դա րա ցում և 

ագ րե սիայի ավե լի խիստ դրս ևո րում ներ: Փոր ձե րը 

ցույց են տվել, որ նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ զայ-

րա ցած մար դը հար վա ծում է բռնց քա մար տի տան-

ձի կին, ագ րե սիան գնա լով ոչ թե պա կա սում, այլ 

ավե լա նում է254: 

251 Там же, с. 277.
252 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
2009 г., с. 490.
253 Ինչպես արդեն նշել ենք, ֆուտբոլային խաղից հետո մաս-
նակիցները և հանդիսատեսներն ավելի ագրեսիվ են տրամա-
դրված լինում, քան խաղից առաջ:
254 Майерс Д., “Социальная психология”, Москва, “Питер”, 
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Փոր ձե րը ցույց են տվել, որ ագ րե սիան նվա զում 

է պատ ժի հե ռան կա րի առ կա յու թյան կամ ոչ ագ-

րե սիվ վար քի խրա խուս ման դեպ քում255: Եր բեմն 

ագ րե սիայից հե տո ագ րե սիվ պահ ված քը թու լաց-

նելն ավե լի դժ վար է, քան ագ րե սիայի առա ջաց ման 

գոր ծոննե րի վրա ազ դե լը: Օրի նակ՝ եթե ագ րե սիան 

առա ջա նում է փո ղո ցում պա տա հա բար ինչ -որ մե-

կին դիպ չե լուց, նշա նա կում է` ան հրա ժեշտ է ան ձի 

մոտ այն պի սի սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ ձևա-

վո րել, որոնք նրան կուղ ղոր դեն իրա վի ճա կից դուրս 

գալ առանց ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մե լու: 

Այ սինքն` ան հրա ժեշտ է ագ րե սիան վե րաց նել այն 

առա ջաց նող նա խա պայ ման նե րի վե րաց ման մի ջո-

ցով: 

Քա նի որ ագ րե սիվ սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե-

րի ձևա վոր ման կար ևոր օղա կը լրատ վա մի ջոց ներն 

են, հատ կա պես` հե ռուս տա տե սու թյու նը, հետ ևա-

բար` հան րային ագ րե սիայի նվա զեց ման հա մար 

ան հրա ժեշտ է պա կա սեց նել ագ րե սիվ սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում ներ ձևա վո րող հա ղոր դա շա րերն 

ու ֆիլ մե րը կամ էլ հա սա րա կու թյա նը «հա մո զել», 

որ այդ պի սի հա ղոր դում ներ կամ հե ռուս տա ցույց 

ընդ հան րա պես քիչ դի տի: Երկ րորդ տար բե րա կը 

հա մե մա տա բար ավե լի անար դյու նա վետ է, որով-

հետև հե ռուս տա տե սային ագ րե սիան իր գրա վիչ 

պատ կեր նե րով զգաց մուն քային կախ վածու թյուն է 

առա ջաց նում, ին չից գի տակ ցա կան մա կար դա կում 

ազատ վե լը շատ դժ վար է, եր բեմն էլ առանց հո գե-

բա նի աջակ ցու թյան ան հնար: 

Ագ րե սիայի նվազ ման պատ ճառ կա րող են դառ-

նալ նաև ոչ ագ րե սիվ ավան դույթ նե րի և նոր մե րի 

2009 г., с. 492.
255 Там же, с. 493.
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սեր մա նու մը, պահ պա նումն ու ամ րապն դու մը: Այս 

դեպ քում ևս մեծ է լրատ վա մի ջոց նե րի և հատ կա պես 

հե ռուս տա տե սու թյան դե րը: 

Եվ րո պայի խորհր դի մար դու իրա վունք նե-

րի պաշտ պա նու թյան լրատ վա մի ջոց նե րի բաժ նի 

նախ կին ղե կա վար Փալլ Թո րալս սո նը նշում է, որ 

հե ռուս տա տե սու թյան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու-

նից խու սա փե լու հա մար Եվ րո պայի խոր հուր դը 

ամ բողջ եթե րի մաս նա վո րեց մա նը կողմ չի, և խոր-

հուրդ է տա լիս ստեղ ծել «հան րային հե ռար ձա կող-

նե րի»: «Ն ման կազ մա կեր պու թյուն նե րը կմիավո-

րեն հա սա րա կու թյա նը և որա կը չեն զո հա բե րի շու-

կայի պա հանջ նե րին: Հե ռուս տա դի տող նե րին կներ-

կա յաց վեն ծրագ րեր, որոնք սո վո րա բար կո մեր ցիոն 

հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րում բա ցա կա յում են»256:

 Հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ-

դե ցու թյու նից խու սա փե լու տար բե րակ նե րից է նաև 

մի քա նի հան րային ուղղ վա ծու թյամբ, այ սինքն՝ ոչ 

կո մեր ցիոն հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի հիմ նա-

դրումն է: Այս պա րա գա յում պար տա դիր չէ, որ Հան-

րային հե ռուս տաըն կե րու թյու նը ֆի նան սա վոր վի 

պե տա կան բյու ջեից, այն կա րող է գո յատ ևել նաև 

հե ռուս տա դի տող նե րի հա վա քած գու մար նե րի հաշ-

վին, որոնք տա րե կան բա ժա նոր դավ ճար կմու ծեն: 

Շվե դիայում, օրի նակ, կա չորս հե ռուս տաըն կե րու-

թյուն, որոնք ամ բողջ երկ րով մեկ հե ռար ձակ վե լու 

հնա րա վո րու թյուն ու նեն, այդ չոր սից միայն մեկն 

է կո մեր ցիոն, մնա ցա ծը հան րային ուղղ վա ծու-

թյուն ու նեն: Հե տաքր քիր է, որ Շվեդիայի դեպ քում 

նույ նիսկ այդ միակ կո մեր ցիոն հե ռուս տաըն կե րու-

թյունն օրենսդ րու թյամբ պար տա վոր ված է այն-

256 “Законодательное регулирование общественного и частного 
вещания”, “Ван-Арьян”, Ереван, 2002 г., с. 115.  
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պի սի բո վան դա կային քա ղա քա կա նու թյուն վա րել, 

ինչ պի սին որ հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյուն-

ներն ու նեն: Շվե դիայի Կա ռա վա րու թյու նը միշտ 

կար ծել է, որ նույ նիսկ քիչ չա փա բաժ նով գո վազ դի 

թույ լատ րու մը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե-

նա հե ռուս տաե թե րի բո վան դա կային որա կի վրա 

և հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րին կզր կի ան կա խու-

թյու նից257: «Նո րա վանք» ԳԿՀ -ի իրա կա նաց րած 

իդեոլո գեմ նե րի հե տա զո տու թյու նը ցույց է տալիս, 

որ հայ կա կան Հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյու-

նում, որն ի սկզ բա նե ստեղծ ված է հա սա րա կա կան 

պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար, «հա սա րա-

կա կան» թե մա նե րին ան դրա դարձն ավե լի քիչ է, 

քան մյուս հե տա զոտ վող հե ռուս տաըն կե րու թյուն-

նե րում258: 

Եվ րո պա կան երկր նե րում ըն դուն ված է հա սա-

րա կու թյա նը հե ռուս տա տե սու թյան բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյու նից պաշտ պա նել լի ցեն զա վոր ման մի-

ջո ցով: Բռ նու թյան, էրո տիկ բո վան դա կու թյան և այլ 

բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան պո տեն ցիալ ու նե ցող 

հե ռուս տա նյու թե րի վե րա բե րյալ կան չա փո րո շիչ-

ներ, որոնց վե րահսկ մամբ զբաղ վում են լի ցեն զիա 

տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Եթե հե ռուս-

տաըն կե րու թյու նը խախ տում ներ է անում, ապա 

հե ռար ձակ ման լի ցեն զիա տրա մադ րող կազ մա-

կեր պու թյուն նե րը կա րող են հե ռուս տաըն կե րու թյա-

նը տու գա նել կամ զր կել լի ցեն զիայից: Մե զա նում 

նույն պես լի ցեն զիա տրա մադ րող կազ մա կեր պու-

թյու նը՝ ՀՌԱՀ -ը, ու նի նման իրա վա սու թյուն ներ, 

սա կայն, քա նի որ օրենսդ րու թյու նում առ կա են 

257 Там же, с. 121.
258 Իդեոլոգեմները ՀՀ տեղեկատվական տարածքում, Եր., «Նո-
րավանք» ԳԿՀ, 2013 թ., էջ 257:
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բազ մա թիվ բաց թո ղում ներ, ՀՌԱՀ -ը չի կա րո ղա նում 

գոր ծել: 

3.5.Հեռուստաեթերիկարգավորմանհարցը

ՀՀ-ում

«Լրագրողներնունենհատուկակնոցներ,
որոնցովտեսնումենմիբան՝չտեսնելով

մյուսը,ևորոնցովնրանքդատեսնումենորո
շակիձևով։Նրանքընտրումևկառուցակցումեն

փաստերը...»
Պ.Բուրդյո 

 Ցան կա ցած սո ցիալա կան ինս տի տուտ գոր ծում 

և ձևա վոր վում է երկ րում առ կա ար ժե քային հիմ քի 

վրա, գու ցե հայ կա կան հե ռուս տա տե սու թյան պա-

րա գա յում էլ խն դի րը պետք է դի տար կենք այս են-

թա տեքս տում: Ի դեպ, պար տա դիր չէ, որ իրա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած ար ժեք նե րը 

հա մա պա տաս խա նեն «պաշ տո նա պես» ներ կա-

յաց վող ար ժեք նե րին: Օրի նակ՝ հայե րի նկատ մամբ 

տա րած ված բնո րո շում է, թե «հայը լավ շի նա րար 

է», սա կայն դի տե լով 20-րդ դա րի վեր ջի և 21-րդ դա-

րի սկզ բի հայ շի նա րա րի գոր ծու նեու թյան ընդ հա-

նուր հետ ևանք նե րը՝ հաս կա նում ենք, որ այդ բնո-

րո շումն այլևս այդ քան էլ չի հա մա պա տաս խա նում 

իրա կա նու թյանն ու մեր ինք նու թյա նը:

«Մ շա կու թային -ար ժե քային կողմ նո րո շում ներն 

ըն կած են հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քային կազ-

մա կերպ ման հիմ քում և հան դի սա նում են ինչ պես 

ու ղե ցույց, այն պես էլ ար դա րա ցում սո ցիալա կան 

ինս տի տուտ ներ ձևա վո րող գոր ծիչ նե րի հա մար: 

Սո ցիալա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծա ռու թյու նը 

հե տա դարձ կա պով ան դրա դառ նում է մշա կույ թի 
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վրա. երբ այդ ինս տի տուտ նե րը հա ջո ղու թյուն են ու-

նե նում, ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րը, որոնք հա-

մա հունչ են նրանց գոր ծե լա կեր պին, ամ րապնդ վում 

են»259: Վե րոն շյալ սկզ բուն քով հայ կա կան հե ռուս-

տաըն կե րու թյուն նե րը, որ պես սո ցիալա կան ինս-

տի տուտ ներ, ձևա վոր վել են որո շա կի, գե րա կայող 

ար ժե հա մա կար գի հի ման վրա և իրենց ար ժե հա-

մա կար գի ամ րապնդ ման քա ղա քա կա նու թյուն են 

իրա կա նաց նում: Այս պա րա գա յում հայ կա կան հե-

ռուս տա տե սու թյու նը հնա րա վոր է փո փո խել միայն 

հե ռուս տաըն կե րու թյուն ներ հա մա պա տաս խան 

ար ժե հա մա կար գով աշ խա տա կազ մի ներդր ման 

մի ջո ցով: 

Հայ կա կան հե ռուս տա տե սու թյան ներ կա պատ-

կե րի ձևա վոր ման պատ ճառ են մի շարք գոր ծոն-

ներ, որոն ցից են հե ռուս տա տե սու թյան աշ խա տա-

կից նե րի ար ժե հա մա կար գային կողմ նո րո շու մը, 

հե ռուս տա տե սու թյու նում աշ խա տե լու կր թա կան, 

մաս նա գի տա կան չա փա նի շնե րը, կո մեր ցիոն գոր-

ծո նի գե րա կա յու թյու նը, պե տա կան, ազ գային գա-

ղա փա րա խո սու թյան բա ցա կա յու թյու նը, ար ժե հա-

մա կար գային չա փո րո շիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 

ին չի ար դյուն քում իրա վի ճա կային և էգո սկզ բունք-

նե րով որո շում ներ են ըն դուն վում, օրենսդ րա կան 

ոլոր տի բաց թո ղում ներ և այլն: 

ՀՀ «Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա սին» 

օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծում (« Հե ռուս տա ռա դիոհա-

ղոր դում նե րի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լիու թյու-

նը») նշ վում է.

1. Ար գել վում է հե ռուս տա ռա դիոհա ղոր դում ներն 

օգ տա գոր ծել`

259 Իդեոլոգեմները ՀՀ տեղեկատվական տարածքում, Եր., «Նո-
րավանք» ԳԿՀ, 2013 թ., էջ 25:
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1) իշ խա նու թյու նը բռ նի զավ թե լու, Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան կար գը բըռ-

նու թյամբ փո խե լու և տա պա լե լու քա րոզ չու թյան,

2) ազ գային, ռա սա յա կան և կրո նա կան թշ նա-

մանք կամ երկ պա ռա կու թյուն ներ սեր մա նե լու,

3) պա տե րազմ քա րո զե լու,

4) քրեորեն պատ ժե լի կամ գոր ծող օրենսդ րու-

թյամբ ար գել ված արարք նե րի կո չեր տա րա ծե լու,

5) պոռն կագ րու թյուն տա րա ծե լու,

6) բռ նու թյան և դա ժա նու թյան պաշ տա մունք 

պա րու նա կող կամ քա րո զող  հա ղոր դում ներ հե ռար-

ձա կե լու նպա տակ նե րով:

 Բա ցա ռու թյուն կա րող են լի նել պատ մա փաս-

տա վա վե րագ րա կան նյու թե րի  օգ տա գոր ծումն ու 

ցու ցադ րու մը:

2. Էրո տիկ բնույ թի հե ռուս տա ռա դիոհա ղոր դում-

նե րը և սար սափ ու ակն հայտ բռ նու թյուն պա րու նա-

կող ֆիլ մե րը, ինչ պես նաև ան չա փա հաս նե րի առող-

ջու թյան, մ տա վոր և ֆի զի կա կան զար գաց ման, 

դաս տիարա կու թյան վրա հնա րա վոր  բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյուն ու նե ցող հա ղոր դում նե րը, բա ցա ռու-

թյամբ բա ժա նոր դային  հե ռար ձակ ման, կա րող են 

եթեր հե ռար ձակ վել ժա մը 24.00-6.00-ն: Նման  հա-

ղոր դում նե րի որոշ ման չա փո րո շիչ նե րը սահ ման-

վում են օրեն քով260: 

Ինչ պես տես նում ենք, օրեն քում հս տակ նշ վում 

է, որ կես գի շե րից առաջ չի թույ լատր վում ակն հայտ 

բռ նու թյուն պա րու նա կող ֆիլ մե րի ցու ցադ րու թյու-

նը: Օրեն քի պահ պան ման պա տաս խա նա տուն 

Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի ազ գային հանձ-

260 «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքն ամբող-
ջությամբ ՀՀ Կառավարության կայքում՝ http://www.gov.am/u_
files/file/kron/tv&radio.pdf:
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նա ժո ղովն է, որը, ըստ նույն օրեն քի 36-րդ հոդ վա-

ծի 9-րդ կե տի, «հե ռուս տառա դիոհա ղոր դում նե րի 

տե սագ րու թյուն նե րի և ձայ նագ րու թյուն նե րի օգ-

տա գործ ման մի ջո ցով պար զում է դրանց հա մա-

պա տաս խա նու թյու նը գոր ծող օրենսդ րու թյա նը»: 

Իսկ 58-րդ հոդ վա ծում նշ վում է, որ օրեն քի խախտ-

ման դեպ քում Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի ազ-

գային հանձ նա ժո ղովը իրա վա սու է հե ռուս տաըն-

կե րու թյա նը գրա վոր նա խազ գու շաց նել, տու գա նել, 

ապա զր կել լի ցեն զիայից: 

Ըստ 60-րդ հոդ վա ծի 15-րդ կե տի` «Է րո տիկ 

բնույ թի հե ռուս տա ռա դի ոհա ղոր դում նե րը և սար-

սափ ու ակն հայտ բռ նու թյուն պա րու նա կող ֆիլ մե-

րը, ինչ պես նաև ան չա փա հաս նե րի առող ջու թյան, 

մտա վոր և ֆի զի կա կան զար գաց ման, դաս տիարա-

կու թյան վրա հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու-

թյուն ու նե ցող հա ղոր դում նե րի եթեր հե ռար ձա կու մը 

ժա մը 24.00 -ից մինչև 6.00-ն ըն կած ժա մա նա կա-

հատ վա ծից դուրս, բա ցա ռու թյամբ բա ժա նոր դային 

հե ռար ձակ ման, առա ջաց նում է տու գան քի նշա-

նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար-

ձի հինգ հա րյու րա պա տի կի չա փով»: Մեկ տարվա 

ըն թաց քում եր կու կամ երեք ան գամ վար չա կան 

տույ ժի են թար կե լուց հե տո Հե ռուստա տե սու թյան և 

ռա դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղովը իրա վունք ու նի 

հե ռուս տաըն կե րու թյա նը զր կել լի ցեն զիայից:

 Կա րե լի է ասել, որ օրեն քում ամեն ինչ հս տակ 

գր ված է, և թվում է, թե նման օրեն քի առ կա յու թյան 

պայ ման նե րում եթե րում չէր կա րող տեղ գտ նել մեր 

ու սում նա սի րած հե ռուս տաար տադ րան քը: Սա-

կայն օրեն քում կան բա ցեր, որոնք անի մաստ են 

դարձ նում դրա գո յու թյու նը: Օրի նակ՝ նշ վում է, որ 

ար գել վում է «ակն հայտ բռ նու թյուն», «ան չա փա-
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հաս նե րի առող ջու թյան, մտա վոր և ֆի զի կա կան 

զար գաց ման, դաս տիարա կու թյան վրա հնա րա-

վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն» ու նե ցող հե ռուս-

տաար տադ րան քը, սա կայն չի նշ վում, թե կոնկ րետ 

ի՞ն չը կա րե լի է հաս կա նալ վե րոն շյալ հաս կա ցու-

թյուն նե րի տակ: 

Օ րեն քի մեկ այլ թե րու թյունն այն է, որ չի նըշ-

վում, թե ի՞նչ մե թո դով է որոշ վե լու «մ տա վոր և ֆի-

զի կա կան զար գաց ման, դաս տիարա կու թյան վրա 

հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը»: Նման 

հետևանք նե րը հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ 

է սո ցիոլո գիական ու սում նա սի րու թյուն իրա կա-

նաց նել, ին չը հս տակ, գի տա կա նո րեն կհիմ նա վո րի 

օրեն քի խախ տում նե րը:

 Կա մեկ այլ բաց թո ղում, ին չը «Հե ռուս տա տե սու-

թյան և ռա դիոյի մա սին» օրեն քը գրե թե անի մաստ է 

դարձ նում: ՀՀ Վար չա կան օրենսգր քում բա ցա կա-

յում են այն դրույթ նե րը, որոնք թույլ կտան օրեն քի 

խախտ ման դեպ քում նա խա տես ված պա տի ժը կի-

րա ռել: Առ կա է միայն գո վազ դի և լեզ վի հետ կապ-

ված խախ տում նե րի դեպ քում կի րառ վող պատ ժի 

մա սին հատ վա ծը: 

Ի րա վի ճա կից դուրս գա լու ել քե րից են օրեն քի 

դրույթ նե րի հս տա կե ցու մը, ինչ պես նաև ան կախ գի-

տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի հիմ նու մը, որն էմ-

պի րիկ մա կար դա կում կու սում նա սի րի հե ռուս տա-

տե սու թյան բո վան դա կային քա ղա քա կա նու թյան 

հետ ևանք նե րը և լու ծում ներ կա ռա ջար կի Հե ռուս-

տա տե սու թյան և ռա դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո-

վին:

 Մոտ չորս տա րի առաջ ՀՀ հե ռուս տաըն կե րու-

թյուն նե րի հա կա սո ցիալա կան բո վան դա կային քա-

ղա քա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հա սա րա կա կան 
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բո ղոք նե րի ար դյունքում թե մային ան դրա դար ձավ 

նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը, ով Հե ռուս տա տե-

սու թյան և ռա դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո վի նա-

խա գա հին հանձ նա րա րեց առա ջար կել ձևա չափ, 

որը հնա րա վո րու թյուն կտա քա ղա քա ցիական և 

հա սա րա կա կան կա ռույց նե րին նե րազ դելու հե-

ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան 

բո վան դա կային բա ղադ րի չի վրա261: Նա խա գա-

հի հանձ նա րա րա կա նի ար դյուն քում` շտապ կար-

գով ավարտ վե ցին այդ շր ջա նում հե ռար ձակ վող 

քրեական, հա կա սո ցիալա կան հե ռուս տասե րիալ-

նե րը, ձևա կերպ վեց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան հե ռուս տա ռա դիոհե ռարձա կող նե րի գոր ծու-

նեու թյան էթի կա կան սկզ բունք նե րի խար տիա»262: 

19 կե տե րից բաղ կա ցած խար տիայում հս տակ 

նշ վում են իդեալա կան հե ռուս տաըն կե րու թյան 

բովան դա կային կա նոն նե րը:

 Խար տիան ստո րագ րե ցին գրե թե բո լոր հե ռուս-

տաըն կե րու թյուն նե րը, խար տիայում նշ վում է, որ 

հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը պար տա վոր վում են. 

1 . Ա պա հո վել խոս քի ազա տու թյու նը, տե ղե կատ-

վու թյուն տա րա ծե լու և ստա նա լու հնա րա վո րու-

թյու նը որ պես ժո ղովր դա վա րու թյան և քա ղա քա-

ցիական հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման պայ ման-

նե րում մարդ կանց անօ տա րե լի իրա վունք: 

2. Հա սա րա կու թյան վս տա հու թյու նը շա հե լու և 

լսա րան գրա վե լու հա մար չկի րա ռել ան բա րե խիղճ 

մի ջոց ներ, այլ մա տու ցել ճշ մա րիտ ու ար ժե քա վոր 

261 «Սերժ Սարգսյանն էլ է անհանգստանում հեռուստաեթերով», 
http://old.hetq.am/am/society/prezident-amalyan/
262 ՀՀ Հանրային խորհրդի կայք` http://www.publiccouncil.am/
hy/press-releases/item/2010/04/21/fc489e/
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տե ղե կու թյուն ներ` խու սա փե լով շա հագր գիռ գնա-
հա տա կան նե րից ու պի տա կա վո րում նե րից:

 3. Զերծ մնալ հա սա րա կա կան տար բեր արատ-
նե րը` հան ցա գոր ծու թյուն, խա ղա մո լու թյուն, կո-
ռուպ ցիա, թմ րա մո լու թյուն, հար բե ցո ղու թյուն, հո-
վա նա վոր չու թյուն և այլ շեղ ված վար քաձ ևե րը, 
դրա կան հա մա տեքս տում ներ կա յաց նող և դրանց 
նկատ մամբ անա ռողջ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց-
նող հրա պա րա կում նե րից:

 4 . Ա րագ և ամ բող ջու թյամբ ուղ ղել մեր եթե րում 
տեղ գտած սխալ ներն ու ան ճշ տու թյուն նե րը: Ապա-
հո վել խնդ րի նկատ մամբ շա հագր գիռ կող մե րի` 
խոս քի իրա վուն քից օգտ վե լու հա վա սա րու թյան և 
կար ծիք նե րի բազ մա զա նու թյան սկզ բուն քը: 

5. Ձեռն պահ մնալ հա սա րա կայ նո րեն դրա կան 
գնա հատ վող ար ժեք նե րի (ա զն վու թյան, մար դա-
սի րու թյան, ան կա շա ռու թյան, հա սա րա կու թյան 
այլ ան դամ նե րի նկատ մամբ հար գա լից վե րա բեր-
մուն քի, հայ րե նա սի րու թյան, հոգ ևոր ազ գային և 
գի տակր թա կան իդեալ նե րի) ոգով դաս տիարա կու-
թյան դե րը նսե մաց նող, դրանց նկատ մամբ հեգ-
նանք, ար հա մար հանք, ծաղր պա րու նա կող հրա-
պա րա կում նե րից: 

6. Ն պաս տել հա սա րա կու թյան, ոչ կա ռա վա րա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի, զանգ վա ծային լրատ-
վա մի ջոց նե րի, քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի և պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի միջև 
կա ռու ցո ղա կան քն նա դա տու թյան մթ նո լոր տի և 
առողջ երկ խո սու թյան զար գաց մա նը, հա սա րա-
կու թյան տար բեր խմ բե րի ու խա վե րի միջև փո խա-
դարձ հար գան քի և վս տա հու թյան մթ նո լոր տի ձևա-
վոր մա նը:
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 7. Հ նա րա վո րու թյուն տալ լսա րա նին տար բե րե-

լու բուն փաս տը և դրա մա սին ան կողմ նա կալ տե ղե-

կատ վու թյու նը վար կած նե րից ու են թադ րու թյուն նե-
րից, ինչ պես նաև դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րից և 
գնա հա տո ղա կան վեր լու ծու թյուն նե րից: 

8. Հար գել ան հա տի ան ձնա կան կյան քի մա-
սին տե ղե կու թյուն նե րի (ա նձ նա կան և ըն տա նե կան 
գաղտ նիք, սե ռա կան կողմ նո րո շում, կրո նա կան 
հա յացք ներ, ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ժա-
ման ցի կազ մա կերպ ման ձևեր, գրագ րու թյան, հե-
ռա խո սային և էլեկտ րո նային հա ղոր դակց ման բո-
վան դա կու թյուն) ան ձեռնմ խե լիու թյու նը: Խու սա փել 
առանց ան հա տի հա մա ձայ նու թյան նման հրա պա-
րա կում նե րից` բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ 
խն դիրն ակն հայ տո րեն առնչ վում է հա սա րա կա կան 
շա հին (սահ մա նադ րա կան կար գի պաշտ պա նու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն, հա սա րա կա կան կար գի 
և ան վտան գու թյան սպառ նա լի քի կան խար գե լում, 
հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայ տում կամ կան խում, 
հա սա րա կու թյան և նրա ան դամ նե րի առող ջու թյան 
ու ան վտան գու թյան պաշտ պա նու թյուն, հա սա րա-
կու թյա նը մո լո րեց նե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կան խում):

9. Դր վա տել ազ գային միաբա նու թյան, ինք նու-
թյան, պե տա կա նու թյան ու ազ գային իղ ձե րի մարմ-
նա վո րում հան դի սա ցող գա ղա փար նե րը, խորհր դա-
նի շե րը, ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ու հե րոս նե րին:

10. Չ խու սա փե լով ՀՀ զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան ոլոր տը կար գա վո րող իրա վա կան նոր-
մե րի քննար կում նե րից, այ նու հան դերձ, պահ պա-

նել դրանք սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

նպաս տել օրի նա պա հու թյան մշա կույ թի ձևա վոր-

մա նը: 
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11. Բա ցա ռել անօ րի նա կան և ոչ պատ շաճ մի-

ջոց նե րին դի մե լու գոր ծե լա կեր պը տե ղե կու թյուն ներ 

ստա նա լու նպա տա կով, հար գել իրա վա բա նա կան 

և ֆի զի կա կան ան ձանց` տե ղե կու թյուն ներ չտա լու 

և լրագ րո ղի հար ցե րին չպա տաս խա նե լու իրա վուն-

քը` բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ տե ղե կու-

թյուն ներ տա լու պար տա վո րու թյունն ամ րագր ված 

է օրեն քով:

12. Բա ցա ռել փաս տե րի խե ղա թյուր ված ներ կա-

յա ցումն ու աղա վաղ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը, 

զր պար տու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հա վաս տի տե-

ղե կու թյուն նե րը թաքց նե լու գոր ծե լաո ճը:

13. Հար գել ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեու թյան 

ցան կա ցած ձևից բխող հե ղի նա կային իրա վունք նե-

րը: Բա ցա ռել եթե րա հե նու թյունն ու գրա գո ղու թյու-

նը, այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից օգտ վե լիս կա-

տա րել ան հրա ժեշտ հղում ներ:

14. Բա ցա ռել գռեհ կա բա նու թյուն ներ, ցած րա-

ճա շակ ու ան պար կեշտ տե սա րան ներ ու ան բա րո 

ապ րե լա կեր պի քա րոզ չու թյուն պա րու նա կող նյու-

թե րի, ծրագ րե րի պատ րաս տումն ու հե ռար ձա կու-

մը, քրեական ապ րե լա կեր պի ռո ման տի զաց ման և 

դր վատ ման տար րեր պա րու նա կող հե ռուս տա ռա-

դիոար տադ րան քի մա տու ցու մը:

15. Բա ցա ռել կազ մա կեր պու թյա նը և ան հա տին 

վար կա բե կող չճշգրտ ված տե ղե կու թյուն նե րի տա-

րա ծումն ու չա րա միտ պի տա կա վոր ման գոր ծե-

լաո ճը: Զերծ մնալ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, 
մշա կու թային հայտ նի գոր ծիչ նե րի ան ձնա կան 
կյան քի ման րա մաս ներն առանց նրանց հա մա ձայ-
նու թյան հրա պա րա կե լուց, եթե դրանք չեն առընչ-
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վում նրանց մաս նա գի տա կան, պաշ տո նա կան և 
հան րային գոր ծու նեու թյա նը: 

16 . Օ րեն քով սահ ման ված և չար գել ված բո լոր 
մի ջոց նե րով պայ քա րել մաս նա գի տա կան գոր ծա-
ռույթ նե րից բխող գոր ծե լա կեր պի հա մար հե տա-
պնդում նե րի են թարկ վող գոր ծըն կեր նե րի ու լրատ-
վա մի ջոց նե րի մաս նա գի տա կան ազա տու թյուն նե րի 
և իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար:

17 . Ե թե րից մա տու ցել մա քուր, քե րա կա նա պես 
ճիշտ և օրի նա կե լի խոսք: Զերծ պա հել այն չար դա-
րաց ված օտա րա մու ծու թյուն նե րից, կեն ցա ղային, 
պար զու նակ ոճա կան դրս ևո րում նե րից, ժար գոն նե-
րից, գռեհ կա բա նու թյուն նե րից, ան ճա շակ ար տա-
հայ տու թյուն նե րից ու հայ հո յա խո սու թյուն նե րից: 
Ոչ նոր մա տիվ լեզ վի, ոճի և ար տա հայ տու թյուն նե րի 
կի րա ռու մը թույ լատ րե լի հա մա րել միայն այն դեպ-
քե րում, երբ դա պայ մա նա վոր ված է մա տուց վող 
նյու թի բո վան դա կու թյամբ, չի կրում քա րոզ չա կան 
բնույթ և գե րակշ ռող չէ տվյալ հրա պա րակ ման մեջ:

18 . Ան թույ լատ րե լի հա մա րել զանգ վա ծային ան-
կար գու թյուն ներ և խու ճապ առա ջաց նող չճշտ ված 
տե ղե կու թյան մի տում նա վոր տա րա ծու մը:

19. Խու սա փել բռ նու թյան, կտ տանք նե րի, ֆի-
զի կա կան կամ հո գե կան ցավ պատ ճա ռող գոր ծո-
ղու թյուն նե րի, խոշ տանգ ված մար մին նե րի ման րա-
մաս նե րի և արյու նա հեղ տե սա րան նե րի ան հար կի 
ներ կա յա ցու մից և դրանց նմա նա կում նե րից` վա խի, 
տագ նա պի, անե լա նե լիու թյան և սոս կու մի տհաճ 
զգա ցում ներ չա ռա ջաց նե լու նպա տա կով:

 Հե տա գա յում պարզ վեց, որ էթի կա կան նոր մե-
րը ոչ մի ազ դե ցու թյուն չու նե ցան հե ռուս տաըն կե-
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րու թյուն նե րի բո վան դա կային քա ղա քա կա նու թյան 
վրա, և նա խա գա հի հանձ նա րա րա կա նի ար դյուն-
քում շտապ ավարտ ված հե ռուս տա սե րիալ նե րի 
տե ղը եկան նմա նա տիպ այլ փո խա րի նող ներ: Ազ-
դե ցու թյուն չու նե ցան նաև Հե ռուս տա տե սու թյան 
և ռա դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Գրի գոր Ամա լյա նի առա ջար կած օրենսդ րա կան 
փո փո խու թյուն նե րը` բաղ կա ցած 3 կե տե րից և 12 
են թա կե տե րից263:

 Միայն 2013 թվա կա նից սկ սած որո շա կի փո փո-
խու թյուն ներ նկատ վե ցին, մաս նա վո րա պես պա կա-
սե ց սե րիալ նե րի թի վը, ինչ պես նաև 2014 թվա կա նի 
հուն վա րից սկ սած ար գել վեց գո վազ դը Հան րային 
հե ռուս տաըն կե րու թյան եթե րում, ինչն առա ջաց-
րեց Հան րայի նի բո վան դա կային մի շարք դրա կան 
փո փո խու թյուն նե րի: Սա կայն մաս նա վոր հե ռուս-
տաըն կե րու թյուն նե րում վի ճա կը շա րու նա կում է 
ան մխի թար մնալ: 

Թերևս խնդ րի լուծ ման հա մար կար ևոր է նաև 
քա ղա քա կան կամ քի և հետ ևո ղա կա նու թյան առ կա-
յու թյու նը, քա նի որ, ինչ պես տես նում ենք, նույ նիսկ 
նա խա գա հի հանձ նա րա րա կան նե րը չկա րո ղա ցան 

ազ դել հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի եթե րային քա-

ղա քա կա նու թյան վրա: 

Հե ռու սա տե սու թյան ոլոր տի խն դիր նե րի լուծ-

ման տար բե րակ ներն ընդ հան րաց նե լով՝ կա րե լի է 

առա ջար կել264.

263 «Ըստ Գրիգոր Ամալյանի՝ կեսգիշերից հետո պատմությունը 
կարելի է խեղել», http://ankakh.com/2010/02/23514/:
264 Առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի ենք առել նաև ՀՀ 
նախագահին կից Հանրային խորհրդի հետ աշխատանքների 
արդյունքում ստեղծված առաջարկությունների փաթեթը, ինչ-
պես նաև 2012 թվականին հեռուստաեթերի բարեփոխման 
առաջարկով մտավորականների ու ՀԿ-ների կողմից ՀՀ նա-
խագահին ուղղված նամակը:
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1. Ազ գային, գի տա կան, մշա կու թային, սպոր-

տային, ման կա կան և կր թա դաս տիարակ չա-

կան ծրագ րե րի պատ րաստ մանն աջակ ցե լու 

հա մար մշա կել հս տակ պե տա կան քա ղա քա-

կա նու թյուն` դրա իրա գոր ծու մը հանձ նա րա րե-

լով ինչ պես Հան րային հե ռուս տա- և ռա դիոըն-

կե րու թյուն նե րին, այն պես էլ Կր թու թյան և գի-

տու թյան, Մշա կույ թի, Սպոր տի և երի տա սար-

դու թյան հար ցե րով նա խա րա րու թյուն նե րին և 

այլ հա մա պա տաս խան գե րա տես չու թյուն նե-

րին, որոնք ոլոր տը կկար գա վո րեն ամե նա մյա 

մր ցույթ նե րով ու դրա մաշ նորհ նե րով:

2. «Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի մա սին 

օրեն քում» հս տակ ամ րագր ված են որո շա-

կի սահ մա նա փա կում ներ, մաս նա վո րա պես 

ար գել վում է «ակնհայտ բռնություն», «ան

չափահասների առողջության, մտավոր և

ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակու

թյան վրա հնարավոր բացասական ազդե

ցություն» ու նե ցող հե ռուս տաար տադ րան քը: 

Այ դու հան դերձ, բա ցա կա յում են այդ եր ևույթ-

նե րի գնա հատ ման հս տակ չա փո րո շիչ նե րը, 

չի նշ վում նաև, թե ի՞նչ մե թո դով է որոշ վե լու 

«մտավորևֆիզիկականզարգացման,դաս

տիարակության վրա հնարավոր բացասա

կանազդեցությունը»:

3. Անհ րա ժեշտ է հա մա պա տաս խան լրա-

ցում ներ կա տա րել ՀՀ վար չա կան իրա վա-

խախ տում նե րի վե րա բե րյալ օրենսգր քում: 

Կար ևոր է նաև «Լեզ վի մա սին» օրեն քի պա-

հանջ նե րի խախտ ման կա պակ ցու թյամբ հա-

մա պա տաս խան պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ-

ման սահ մա նու մը: 
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4. Միաժա մա նակ սո ցիալա կան գո վազ դի պատ -

րաստ ման և հե ռար ձակ ման գոր ծըն թա ցը 

ներ կա յում կար գա վոր վում է նույն սկզ բունք-

նե րով, ինչ առևտ րայի նը, ին չը էա կա նո րեն 

սահ մա նա փա կում է սո ցիալա կան գո վազ դի 

ծա վա լը հե ռուս տաե թե րում: Հետևա բար ան-

հրա ժեշտ է նաև ու սում նա սի րել և սո ցիալա-

կան գո վազ դի ոլոր տի բա րե լավ ման ուղ ղու-

թյամբ փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց նել:

5.  Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիոյի ազ գային 

հանձ նա ժո ղո վի շր ջա նակ նե րում ստեղ ծել 

գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն, որն էմ պի-

րիկ մա կար դա կով կզ բաղ վի հայ կա կան հե-

ռուս տաե թե րի բո վան դա կային հե տա զո տու-

թյուն նե րով և կան խա տե սում նե րով: Աշ խա-

տան քային խմ բում ան հրա ժեշտ է ներգրա-

վել ակ տիվ գի տա կան գոր ծու նեու թյամբ 

զբաղ վող սո ցիոլոգ նե րի, հո գե բան նե րի, ազ-

գագ րա գետ նե րի և ոլոր տի հետ կապ ու նե ցող 

այլ մաս նա գետ նե րի, ով քեր հե ռուս տաե թե րի 

ամե նօ րյա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն-

ներ կա նեն ու «անվ նաս հե ռուս տաար տադ-

րանք» ստեղ ծե լու վե րա բե րյալ լու ծում ներ 

կա ռա ջար կեն Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա-

դիոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո վին:

 Հա յաս տա նում առայժմ տե ղա կան լրատ վա-

մի ջոց նե րի քա ղա քա կա նու թյան բա ցասա կան 

հետևանք նե րի մա սին գի տակ ցու թյունն առ կա է 

հիմ նա կա նում մտա վո րակա նու թյան շր ջա նակ նե-

րում, մինչ դեռ ներ կայիս հայ կա կան սե րիալ նե րի 

(նաև որոշ այլ հե ռուս տած րագ րե րի) գո յու թյու նը 

հե ռուս տա տե սու թյու նում խո չըն դո տում է ժո ղովըր-

դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ձևա վո ր մա նը: Հե-
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ռուս տա տե սու թյուն կոչ վող սո ցիալա կան ինս տի-

տու տը ոչ ֆոր մալ կր թու թյան հիմ նա կան դե րա կա-

տա ր նե րից է265, իսկ սո ցիոլո գիայում սո ցիալա կան 

ինս տի տու տի նշա նա կու թյու նը դրա կան է հա մար-

վում, եթե այն աջակ ցում է հա սա րա կու թյու նում 

կա յու նու թյան պահ պան մա նը266: Հայ կա կան ար-

տադ րու թյան սե րիալ նե րի օրի նա կով տես նում ենք, 

որ հիմ նա կան հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը, որ պես 

սո ցիալա կան ինս տի տուտ ներ, գո նե սե րիալային 

քա ղա քա կա նու թյան առու մով ապա գոր ծա ռու-

թային (դիս ֆունկ ցիոնալ)267 նշա նա կու թյուն ու նեն: 

Իսկ սո ցիալա կան ինս տի տու տի ապա գոր ծա ռու-

թային քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է հա սա րա կու-

թյու նում ապա կա ռու ցո ղա կան, քայ քայիչ, դեգ րա-

դա ցիոն սո ցիալա կան գոր ծըն թաց նե րի պատ ճառ 

հան դի սա նալ268: 

265 Комаров М., “Социология”, Москва, “Аспект Пресс”, 2003 
г., с. 270.
266 «Социология”, под ред. Лавриенко В., Москва, “Юнист”, 
2008 г., с. 228.
267 Սոցիալական ինստիտուտ, որը հասարակությանը վնաս է 
հասցնում:
268 «Социология”, под ред. Лавриенко В., Москва, “Юнист”, 
2008 г., с. 228.
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Վերջաբան

 

Ողջ աշ խար հում, ինչ պես նաև Հա յաս տա նում 

ապա սո ցիալա կան հա սա րա կա կան դրս ևո րում նե-

րի պատ ճառ նե րը` կո ռուպ ցիայից մինչև ար տա-

գաղթ, պետք է փնտ րել մարդ կանց մտա ծո ղու թյան, 

աշ խար հա յաց քի, ար ժե քային հա մա կար գի և դիր-

քո րո շում նե րի մեջ: Լրատ վա մի ջոց նե րը սո ցիալա-

կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման և դրանց փո-

փոխ ման մի ջո ցով կա րող են փո խել մարդ կանց 

մտա ծո ղու թյու նը: Լրատ վա մի ջոց նե րով մարդ կանց 

սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րը հա մա պա տաս-

խան ուղ ղու թյամբ փո փո խե լը կա րող է նպաս տել 

բազ մա թիվ խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լուծ մա նը 

կամ հա կա ռա կը՝ լրատ վա մի ջոց նե րը կա րող են հա-

սա րա կու թյա նը դեգ րա դա ցիայի, քայ քայ ման տա-

նող սո ցիալա կան դիրք ո րո շում նե րի ձևա վոր ման 

պատ ճառ դառ նալ: 

Վե րոն շյա լը գի տակ ցե լը հատ կա պես կար ևոր է 

Հա յաս տա նի հա մար (Հա յաս տան ասե լով նկա տի 

ու նենք ՀՀ-ն և ԼՂՀ-ն), քա նի որ այն հա մե մա տա-

բար նոր է ան կա խա ցել և դեռևս գտն վում է ան ցու-

մային շր ջա նում. շա րու նակ փո փո խու թյուն ներ են 

կրում սո ցիալա կան, հոգ ևոր, նյու թա կան ոլորտ նե-

րը, որոնց հետ ևից եր բեմն չեն հասց նում փոխ վել 

մար դիկ` իրենց սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րով, 

այ սինքն՝ փո փոխ վում է իրա կա նու թյու նը, իսկ մար-

դիկ իրենց «հին» սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րով 

չեն հար մար վում նոր իրա կա նու թյա նը: Մեծ է նաև 

լրատ վա մի ջոց նե րի դե րը հա կա ռա կորդ երկր նե րի 

տե ղե կատ վա կան-հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյունից 

սե փա կան երկ րի բնակ չու թյա նը պաշտ պա նե լու 

գոր ծում: Այդ հար ցե րի լուծ մա նը կա րող են օգ-
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նել սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի տե սու թյու նը 

և լրատ վա մի ջոց նե րի գրա գետ աշ խա տան քը` ի 

նպաստ ան հրա ժեշտ դրա կան սո ցիալա կան դիր քո-

րո շու նե րի ձևա վոր ման, որին, հու սով ենք, կն պաս-

տի սույն աշ խա տու թյու նը:

Բ նա կա նա բար, լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նեու-

թյու նը ծա վալ վում է մի հա մատեքս տում, որ տեղ 

ԶԼՄ ռե սուր սի հա մար պայ քա րում են տար բեր շա-

հագր գիռ ու ժեր, որոնք փոր ձում են այդ ռե սուրսն 

օգ տա գոր ծել իրենց նպա տակ նե րի ու շա հե րի հա-

մար: Եր բեմն այդ ու ժե րի դե րում կա րող են լի նել պե-

տու թյուն նե րը, քա ղա քա կան, առևտ րային, հա սա-

րա կա կան կա ռույց նե րը: Որ քան մեծ են ԶԼՄ-նե րի 

վրա որ ևէ ու ժի ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե-

րը և դրանց ար դյու նա վետ օգ տա գործ ման մա սին 

նրանց գի տե լիքային ռե սուրս նե րը, այն քան մեծ է 

տվյալ ու ժի ազ դե ցու թյու նը լրատ վա մի ջոց նե րի քա-

ղա քա կա նու թյան մշակ ման և իրա կա նաց ման վրա: 

Սա էլ իր հեր թին ազ դում է հա սա րա կու թյան կա-

ռուց ված քի, աշ խար հա յաց քի և ար ժե հա մա կար գի 

ձևա վոր ման վրա: Այս պի սով` ներ կայիս հայ կա կան 

լրատ վա մի ջոց նե րը, լի նե լով պատ մա կան որոշա կի 

օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի հետ ևանք (խորհրդային քա-

ղա քա կան, գա ղա փա րա կան հա մա կար գի քայ քայ-

ման հետ ևան քով առա ջա ցած վա կո ւում, որը հա-

ճախ լց վում է օտար են թամ շա կույթ նե րի և հա կա-

մ շա կույթ նե րի ար ժե հա մա կար գով, նյու թա կան ար-

ժե հա մա կար գի գե րիշ խա նու թյուն և այլն), միև նույն 

ժա մա նակ դառ նում են Հա յաս տա նի նոր պատ մու-

թյան ստեղծ ման և զար գաց ման շար ժիչ գոր ծոն նե-

րից մե կը: Հետ ևան քը վե րած վում է պատ ճա ռի: 

Հայ կա կան ամե նա բարձր վար կա նիշ ու նե ցող 

հե ռուս տաար տադ րանքն ապա կա ռու ցո ղա կան, 
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ապա սո ցիալա կան բնույ թի է և ձևա վո րում է դրա-

կան սո ցիալա կան դիր քո րո շում ներ ֆի զի կա կան և 

վեր բալ ագ րե սիայի վե րա բե րյալ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա կան 

ղե կա վա րու թյու նը հե ռուս տաընկե րու թյուն նե րի բո-

վան դա կային քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե ցու-

թյուն գոր ծե լու կա՛մ հնա րա վո րու թյուն և լուրջ քա-

ղա քա կան կամք չու նի (խոս քը ոչ քա ղա քա կան բո-

վանդա կու թյան մա սին է), կա՛մ էլ ՀՀ քա ղա քա կան 

ղե կա վա րու թյու նը չի գի տակ ցում ժա մա նա կա կից 

հե ռուս տա տե սու թյան ազ դե ցու թյան հետ ևանք ներն 

ու հնա րա վո րություն նե րը և հետ ևա բար` հա մա պա-

տաս խան ջանք չի գոր ծադ րում` հե ռուս տա տեսու-

թյան ապա սո ցիալա կան բո վան դա կու թյու նը փո-

խե լու հա մար: 

Հակ ված ենք են թադ րել, որ հայ կա կան ան կախ 

պե տու թյու նում իշ խա նու թյուննե րի և քա ղա քա-

կան ու ժե րի մոտ չկան հա մա պա տաս խան գի տե լի-

քային, վեր լու ծա կան ռե սուրս ներ, որոնք կա պա հո-

վեն հե ռուս տա տե սու թյան ազ դե ցու թյան հետ ևանք-

նե րի գիտակ ցու մը և այդ ազ դե ցու թյան հնա րա վո-

րու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը հօ գուտ հա սարա կա-

կան և ազ գային շա հե րի: 

Ան կախ Հա յաս տա նի գո յու թյան սկզ բից մի-

ջազ գային տար բեր դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րով 

պար բե րա բար ու սում նա սիր վում և խոս վում է հե-

ռուս տա տե սու թյան և այլ լրատ վա մի ջոց նե րի քա-

ղա քա կան բո վան դա կու թյան հա վա սա րակշռվա-

ծու թյան ան հրաժեշ տու թյան, լրատ վա մի ջոց նե րի 

կող մից տե ղե կատ վու թյան անա չառ հա ղորդ ման 

գոր ծա ռույ թի կար ևո րու թյան մա սին: Սա կայն 

հազ վա դեպ են ներ կա յաց վում, քն նարկվում և վեր-

լու ծու թյան են թարկ վում լրատ վա մի ջոց նե րի մշա-
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կու թային, ժա ման ցային քա ղա քա կա նու թյան սո-

ցիալ-մ շա կու թային հետ ևանք նե րը: Արևմ տյան սո-

ցիոլո գիան, բացի տե ղե կատ վա կա նից, ճա նա չում է 

լրատ վա մի ջոց նե րի ևս երեք գոր ծա ռույթ՝ ազ դեցու-

թյուն հա սա րա կու թյան վրա, մշա կու թային ժա ռան-

գու թյան փո խան ցում և ժաման ցային, որոնք բո լորն 

էլ իրա կա նաց վում են սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե-

րի ձևավոր ման ճա նա պար հով: Իսկ լրատ վա մի ջոց-

նե րի ու սում նա սի րու թյան խորհր դային դպ րո ցում 

լրատ վա մի ջոց նե րին վե րագր վում են ավե լի լայն 

գոր ծա ռույթ ներ՝ սո ցի ալա կա նա ցում, կո լեկ տիվ գի-

տակ ցու թյան ձևա վո րում և սո ցիալա կան նոր մե րի 

ու կա նոննե րի մի ջո ցով սո ցիալա կան կա ռա վա րում: 

Վա ղուց ժա մա նակն է, որ Հա յաս տա նում լրատ-

վա մի ջոց նե րը գի տա կան և հանրային ոլոր տում դի-

տարկ վեն ոչ միայն հա սա րա կու թյա նը տե ղե կատ-

վու թյուն փո խանցե լու, այլ նաև գի տու թյան կող մից 

ըն դուն ված մյուս գոր ծա ռույթ նե րի տե սան կյու նից: 

Տե ղա կան և այլ երկր նե րի ռա դիոքա րոզ չու թյան 

ներ կա յա ցու մը նույն պես կար ևոր օրի նա չա փու-

թյուն նե րի հայտ նա բեր ման առիթ է տա լիս.

1.  Հայ կա կան ամե նա մեծ լսա րան ու նե ցող ռա-

դիոըն կե րու թյուն նե րի մոտ 80 տո կո սը հայ 

ազ գային ֆոլկ լոր չեն հե ռար ձա կում, մնա-

ցած մասն էլ հայ կա կան ֆոլկ լո րին տրա-

մադ րում են երաժշ տու թյա նը հատ կաց ված 

ժա մա քա նա կի փոքր մա սը:

2.   Տե ղա կան ռա դիոե թե րով հայ կա կան ազ-

գային երաժշ տու թյուն լսող ներն այ լընտ-

րանք չու նեն և ստիպ ված են լսել եթե րի մեծ 

մա սը կազ մող «փոփ», «էստ րա դա» ժա ն րե-

րի երաժշ տու թյուն:

3.  Հա յաս տա նում հե ռար ձակ վող օտար ռա-
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դիոկա յան նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ 

փո խում են իրենց տե ղե կատ վա կան քա ղա-

քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը, ին չին 

հետ ևե լով՝ կա րե լի է են թադ րու թյուն ներ անել 

նաև դրանց ղե կա վա րող պետու թյուն նե րի 

կող մից մեզ մոտ հե տապնդ վող նպա տակ նե-

րի փո փո խու թյուն նե րի մա սին:

4.  Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում հե ռար ձակ-

վում են մի շարք թուր քա կան հա յա լե զու և 

ոչ հա յա լե զու ռա դիոկա յան ներ, որոնք ճըգ-

նա ժա մային իրա վի ճա կում կա րող են ապա-

կողմ նո րո շող տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծել: 

Տ պա գիր մա մու լի, հե ռուս տա տե սու թյան և ռա-

դիոյի սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր-

մանն ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ 

մեր իրա կա նաց րած հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման 

վրա կա րող ենք եզ րա կաց նել.

1.  հայ կա կան հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի ամե- 

նա բարձր վար կա նիշ ու նե ցող հեռուս տաար-

տադ րան քը` հե ռուս տա սե րիալը, միտ ված 

է հա սա րա կու թյու նում ձևա վո րել ագ րե սիվ 

վար քի, ագ րե սիվ դիր քո րոշ ման նկատ մամբ 

դրա կան վե րաբեր մունք,

2.  մեր ու սում նա սի րած հե ռուս տած րագ րե րը 

դրա կան սո ցիալա կան դիր քո րոշում ներ են 

ձևա վո րում քրեական, «գո ղա կան» են թա-

մշա կույթ նե րին հա տուկ վար քի նկատ մամբ,

3.  մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ հայ կա կան 

հե ռուս տա տե սու թյան ամե նա բարձր վար-

կա նիշ ու նե ցող հե ռուս տաար տադ րան քի 

մի ջո ցով ներ կա յում իրա կա նաց վող քա ղա-

քա կա նու թյու նը կա րող է ավե լաց նել երկ րում 

հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մակար դա կը, 
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4. առ կա են օրենսդ րա կան բաց թո ղում ներ, 

որոնց ար դյուն քում հե ռուս տաըն կե րություն-

նե րի գոր ծու նեու թյու նը մո տե նում է ամե նա-

թո ղու թյան,

5.  հե տա զոտ ման առար կա հան դի սա ցող թեր-

թե րը հա ճախ չեն պահ պա նում լրագ րողա-

կան էթիկայի կա նոն նե րը և եր բեմն ուղ ղա կի 

հա կա բա նա կային քա րոզ չու թյան գոր ծա-

ռույթ ներ են իրա կա նաց նում: 

Ընդ հան րաց նե լով լրատ վա մի ջոց նե րի ազ դե ցու-

թյան մի ջազ գային փորձն ու հայ կա կան լրատ վա-

մի ջոց նե րի հետ կապ ված մեր հե տա զո տու թյուն նե-

րը՝ գա լիս ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ Հա յաս տա-

նը չի կա րող ժո ղովր դա վա րա կան, առողջ հա սա-

րակու թյուն ու նե նալ, քա նի դեռ լրատ վա մի ջոց նե րը, 

և հատ կա պես հե ռուս տա տե սու թյու նը, չեն դի տարկ-

վում որ պես կր թա կան, մշա կու թային սո ցիալա-

կա նաց ման, ազ գի և հա սա րա կու թյան կո լեկ տիվ 

գի տակ ցու թյան կազ մա կերպ ման ինս տի տուտ, և 

քա նի դեռ հայ կա կան հե ռուս տաե թե րի ամե նա մեծ 

լսա րան ու նե ցող հե ռուս տաար տադ րան քում` հե-

ռուս տա սե րիալ նե րում, շա րու նա կում է գե րակշ ռել 

ագ րե սիվ, հա կա սո ցիալա կան բո վան դա կու թյու նը: 

Ամ փո փե լով ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը` 

առա ջար կում ենք հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

•	  վե րա նայել և վե րա սահ մա նել հե ռուս տաըն-

կե րու թյուն նե րի բո վան դա կային քա ղա քա-

կա նու թյու նը` արևմ տյան երկր նե րի փոր ձի 

հի ման վրա,

•	 հս տա կեց նել հե ռուս տա տե սու թյան գոր ծու-

նեու թյան վե րա բե րյալ օրենսդ րա կան դաշ-

տը,

•	  քայ լեր ձեռ նար կել Հա յաս տա նի տե ղե կատ-
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վա կան դաշ տում հա կա ռա կորդ նե րի կող մից 

հա յա լե զու ռա դիոծ րագ րե րի հա սա նե լիու-

թյու նը խա փա նե լու ուղ ղությամբ,

•	 խս տաց նել մա մու լի կող մից տե ղե կատ վու-

թյան տա րած ման էթի կա կան կա նոննե րը` 

չհիմ նա վոր ված տե ղե կատ վու թյան տա րա-

ծու մը բա ցա ռե լու նպա տա կով, 

•	 ա ռա վել ար դյու նա վետ դարձ նել բա նա կի 

նկատ մամբ դրա կան սո ցիալա կան դիր քո րո-

շում նե րի ձևա վոր ման քա ղա քա կա նու թյու նը: 

Այս պի սով` հա սա րա կա կան խն դիր նե րի զգա լի 

մա սի պատ ճա ռը սո ցիալա կան դիր քո րո շում նե րի 

ձևա վոր ման հար ցում լրատ վա մի ջոց նե րի քա ղա-

քա կա նու թյու նը և դրա հետ ևանք ներն են, հետ ևա-

բար՝ այդ խն դիր նե րը կա րե լի է լու ծել լրատ վա մի-

ջոց նե րի տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյան 

ճշգր տում նե րի մի ջո ցով և օգ նու թյամբ:
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