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ԼՐԱԳՐՈՂԸ XXI ԴԱՐՈՒՄ. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ  

ՎԱՐՔԻ ՆՈՐ ՁԵՎԵՐ  
 

Բանալի բառեր - լրագրություն, հոգեբանական տեսություններ, մեդի-

ատեքստ, հաղորդակցային պահվածք: 

 

Մուտք 

XXI դարի լրագրությունը այնպես սրընթաց է փոխում նախորդ 

դարի լրագրողական պատումի ձևերն ու հնարքները, որ ժամանակ 

չի մնում իմաստավորելու, մտածելու՝ ինչը պահել տեսադաշտում և 

ինչը թողնել ապագային՝ պատմական իմաստավորման համար: 

Լրագրության հոգեբանական հետազոտությունն անհրաժեշտ է 

ներկա դարում. պատճառը հոգեբանության հիմնական տեսություն-

ների պահանջվածությունն է: Տեսաբանների կարծիքով՝ հումանի-

տար գիտությունների շարքում առաջնային դեր ունեն հոգեբանու-

թյունը, լեզվաբանությունը, սոցիոլոգիան և փիլիսոփայությունը: Հո-

գեբանական սկզբունքների կիրառումը հնարավորություն է ընձեռում 

խորությամբ հասկանալու լեզվի և մտածողության փոխադարձ կա-

պը, համակողմանիորեն վեր հանելու բառի նշանակությունը գիտա-

կան-իմաստասիրական և գեղարվեստական գործունեության մեջ: 

XVIII դարի շվեյցարացի մտածող Ի. Կ. Լաֆատերը գրում է. 

«Ցանկանո՞ւմ ես խելացի լինել, սովորի՛ր խելամիտ հարցեր տալ, ու-

շադիր լսել, հանգիստ պատասխանել և լռել այն ժամանակ, երբ ասե-

լու ոչինչ չունես»: Սրանք լրագրողին կարող են «սովորեցնել» նաև 

հոգեբանական տեսությունները: 
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Ժ. Բոդրիարի խոսքով՝ XXI դարը «սառը գայթակղության» և եր-

րորդ կարգի սիմուլյակրների տրամաբանության գերիշխանության 

դարն է, որի շրջանակներում ծնունդ են առնում այնպիսի երևույթներ, 

ինչպիսիք են ԶԼՄ-ները, զանգվածները և ահաբեկչությունը: Բոդրի-

արը ԶԼՄ-ները դիտարկում է հակապատկերներ հանդիսացող սոցի-

ալականի և զանգվածների փոխազդեցության համատեքստում1: Նա 

«սոցիալական» եզրույթը սահմանում է որպես մի աստիճան, որի 

գլխավոր մեկնակետը արտադրությունն է: Լայն իմաստով՝ այն նե-

րառում է ոչ միայն իրերի, այլև իմաստների արտադրությունը: Իսկ 

զանգվածներն անորոշ մի բան են, որ ավերում են սոցիալականի 

ստեղծած իմաստները՝ չարի սկզբունքներին համապատասխան, ա-

նընկալունակ են «սոցիալականի» իմաստային կառույցների նկատ-

մամբ: Սոցիալականն անիմաստ է առանց հոգեբանականի, քանի որ 

մարդը հենց սոցիումի մեջ է ի հայտ բերում իր հոգեկան հատկանիշ-

ներն ու հոգեբանական բնութագիրը: 

Լրագրության հոգեբանական հետազոտության գլխավոր բաղ-

կացուցիչը՝ անհատը, բնութագրվում է պատմական ու սոցիալական 

ասպեկտներով: «Սոցիալական համակարգում մարդկանց դերաբաշ-

խումը և անհատի սոցիալականացման գործընթացները ակնհայտո-

րեն նույնն են, որ քննվում են տարբեր դիտանկյուններից.... Սոցիա-

լականացումը առանձին դերակատարների միջոցով բացահայտվող 

գործընթաց է»2: 

ԶԼՄ-ները ստեղծվեցին իբրև սոցիալականի զենք, բայց դար-

ձան նրա ինքնաքայքայման գործիքները: Այսպես՝ Բոդրիարը հա-

մոզված է, որ հեռուստատեսությունը բացարձակապես անտարբեր է 

էկրաններին հայտնվող կերպարների ու պատկերների նկատմամբ, և 

հատկապես զանգվածային լրատվամիջոցներն են պատճառը, որ 

այսօր գործ ունենք «լուռ» զանգվածների հետ: 

                                                 
1 Տե՛ս Проблема СМИ в контексте теории симулякров, Жана Бодрийяра // Медиафи-
лософия / сост. В. В. Савчук, http://geum.ru/next/art-333708.leaf-2.php (մուտք՝ 
12.06.2020): 
2 Парсонс Т. О., О социальных системах / под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Бела-
новского, М., 2002, с. 310. 
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Զանգվածներին համընթաց պատմական բեմահարթակ է դուրս 

եկել ահաբեկչությունը, որի աճը Բոդրիարը պայմանավորում է 

բռնությունների հանդեպ ԶԼՄ-ների հետաքրքրությամբ: Նրա կարծի-

քով՝ ահաբեկչությունը կապված է դերերի փոփոխության հետ. հան-

դիսատեսը դառնում է դերասան, և նմանատիպ ներկայացումներում 

ասես ինքնաբերաբար նյութականացվում է ժամանակակից հիպեր-

սոցիալականացումը, որի բնութագրական կողմը մասնակցայնու-

թյունն է: 

Կարող ենք համաձայնել կամ չհամաձայնել հետազոտողների 

կարծիքներին, քանի որ ժամանակակից մեդիատարածքում ամեն 

ինչ այդքան էլ վատ չէ: Մենք փորձում ենք իմաստավորել, երբեմն էլ 

մեկնաբանել փիլիսոփայության, հոգեբանության բնագավառներում 

լրագրությունն ուսումնասիրող տեսական մոտեցումները մեդիա-

տեքստերի հանդեպ:  

Այս առումով, երբ խոսում ենք XXI դարի մասմեդիայի մասին, 

առավել պահանջված են հոգեբանական հետևյալ տեսությունները՝ 

ասոցիատիվ հոգեբանություն, գեշտալտ հոգեբանություն, բիհևիո-

րիզմ, հոգեվերլուծություն, երբեմն՝ նաև կոգնիտիվ հոգեբանություն: 

Փորձենք համառոտակի ներկայացնել հիշյալ ուղղությունները: 

Ասոցիատիվ հոգեբանություն: Ուսումնասիրում է որոշակի կա-

նոնների մասին պատկերացումների ամբողջությունը, բացահայտում 

գեղարվեստական ընկալման մեխանիզմները, գեղարվեստական 

տեքստի պատկերային համակարգի ստեղծման և փոխազդեցության 

սկզբունքները: Զանգվածային հաղորդակցության դեպքում առավել 

հաճախ կիրառվում է գովազդներում և հանրային կապերում: 

Գեշտալտ հոգեբանություն: Բացատրում, մեկնաբանում է տեղե-

կատվություն ստանալու ընթացքում մեր ըմբռնումների (պատկեր-

ներ) կազմակերպման սկզբունքները, ինչպես նաև դրանց տեսակնե-

րը (տեսալսողական): Գեշտալտ հոգեբանների տեսադաշտում ժա-

մանակի, շարժման, տեսալսողական տարատեսակ խաթարումների 

և դրանց ընկալման տարբեր ձևերն են: Այս ուղղությունը դավանող 
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հոգեբանները մեծաքանակ էմպիրիկ նյութեր են տրամադրում զանգ-

վածային լրատվամիջոցներին3: 

Ներկայումս հաղորդակցական վարքի նմանատիպ ձևերը 

քննվում են որպես ԶԼՄ-ների հաղորդակցական նոր ռազմավարու-

թյուններ՝ XX դարի հոգեբանական տեսությունների կիրառմամբ: Սա 

նոր և առանձնահատուկ երևույթ է ժամանակակից մասմեդիայում 

(շոուներ, բլոգներ): 

Տեսական հիմնավորման որոնումները հաճախ հանգեցնում են 

ԶԼՄ-ների բովանդակության հետազոտությանը այն դիտանկյունից, 

թե ինչ գիտի լրագրողը, ինչ պատկերացումներ ունի աշխարհի մա-

սին և ինչպես է վերաբերվում ընթերցողի պատկերացումներին: 

Հոգեվերլուծության տեսություն: Զ. Ֆրեյդը ձգտում է բացահայ-

տել անգիտակցականի սահմանները, որպեսզի մարդուն սովորեցնի 

ղեկավարել անգիտակցականը: Կ. Յունգը անգիտակցականի մեջ 

տեսնում է մարդու ներաշխարհի ինքնագնահատողական մասը: Ան-

գիտակցականի հանդեպ վստահությունը վստահություն է կյանքի 

խորքային հիմքերի նկատմամբ, որ շնորհված է յուրաքանչյուր մար-

դու: Զանգվածային հաղորդակցության և լրագրության մեջ դա ան-

հատական կողմնորոշման խնդիր է և համապատասխան մոտեցում 

(նոր ձևեր են հոգեբանական հարցազրույցները և այլն): 

Բիհևիորիզմ: Բիհևիորիստները հոգեկան կառույցը հանգեցնում 

են վարքի տարբեր ձևերի, կենտրոնացնում իրենց ջանքերը մարդ-

կանց, ավելի կոնկրետ՝ հաղորդակցության մասնակիցների վարքի 

դրսևորումների ուղղությամբ: Լաբորատոր պայմաններում (օրինակ՝ 

լրագրողական գիտափորձ) մշտապես փորձարկվում են հաղորդակ-

ցական իրավիճակների արտաքին պայմանները՝ որպես սոցիալա-

կան ուսուցման մասնավոր դեպք: Ուսումնասիրվում են տարբեր հա-

ղորդիչներ, ռադիո- և հեռուստաալիքներ, տեքստային կառույցներ: 

Հետազոտվում է մարդկանց վարքը ԶԼՄ-ների ազդեցության տակ՝ 

առանց հաշվի առնելու սուբյեկտիվ բաղադրիչը: Մեր օրերում հան-

                                                 
3 Տե՛ս Волковский Н. Л., Гришанина А. Н., Психология журналистики, Учебн. 
пособие, СПб., 2012: 
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րամատչելի են այնպիսի տեքստեր, ինչպիսին է «Ես խորհուրդ 

կտայի....» լրագրությունը, այսինքն՝ բլոգները, շոուները, հարցա-

զրույցները, հանձնարարականները և այլն: 

Կոգնիտիվ հոգեբանություն: Այս ուղղությանը բնորոշ են 

անդրադարձը մարդու իմացությանն ու փորձին, հոգեբանակենսագ-

րական մեթոդի օգնությամբ նրա արարքների խորքային շարժառիթ-

ների հետազոտությունը: ԶԼՄ-ների համակարգում գործող հոգեբա-

նական գործոններն ուսումնասիրվում են «մարդկային չափումների» 

միջոցով՝ «ո՞վ, ի՞նչ, ինչո՞ւ....»: ԶԼՄ-ների ազդեցությանը մարդու հա-

կազդեցության բնույթը որոշվում է տեղեկատվության կոգնիտիվ 

(իմացական) մեկնաբանություններով (նկատի են առնվում մտածող 

սպառողները, մտավոր կարողության տեր ընթերցողները): Երևույթը 

բնորոշ է հիմնականում գիտահանրամատչելի լրագրությանը, ճանա-

պարհորդական լրագրությանը, գիտական և ճանաչողական տուրիզ-

մի լուսաբանումներին, բարոյահոգեբանական բովանդակությամբ 

լրագրողական նյութերին և այլն: 

Հոգեբանությունը լրագրության մեջ դիտարկվում է որպես անձի 

իմաստավորման մեթոդ՝ համահունչ գիտության հարացույցներին, 

միաժամանակ՝ նաև խառնվածքի պատկերման գեղագիտական 

սկզբունք, որ ենթադրում է գեղարվեստական պատկերահամակարգի 

կիրառում: Այլ խոսքով՝ հոգեբանականությունը մեթոդ է՝ կենտրոնա-

նալու հերոսների ներքին ապրումների արտացոլման սկզբունքների 

վրա: 

Հաղորդակցական ռազմավարությունների և հաղորդակցական 

վարքի նոր ձևերի զարգացման շնորհիվ մարդիկ այժմ հաղորդակց-

վում են ամբողջ աշխարհի հետ, զբաղվում գիտական հետազոտու-

թյուններով, գնումներ կատարում, զվարճանում՝ դուրս չգալով իրենց 

բնակարաններից: Նոր մեդիայի միջոցով գիտակցությունը կարող է 

ընդլայնվել Տիեզերքով մեկ, և կենդանի հաղորդակցությունը, որին 

փոխարինելու է եկել համակարգչային մկնիկի կտտոցը, ասես դար-

ձել է ոչ անհրաժեշտ: 

Այս ամենով հանդերձ՝ «ամենազորության և ամենուրեքության» 

զգացումը գնալով ավելի է «թունավորվում» կասկածներով: Գիտե-
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լիքները, որ ձեռք ենք բերում էկրաններից ու բարձրախոսներից, միջ-

նորդավորված բնույթ ունեն: Այս իրողությունը մղում է մեզ վերադառ-

նալու XX դար, որպեսզի գտնենք «ի՞նչ անել» հարցի պատասխանը: 

Եվ այս հարցում օգնության են գալիս լրագրություն հետազոտողնե-

րը, հեղինակները և ընթերցողները: 
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The article analyzes the main psychological theories that are most popular 

in the media today. They are used by the authors when creating broadcasts, texts, 

and non- verbal materials. Psychological information is of great interest to the 

reader, and examples of psychological content in the media are becoming 

popular. Modern personality tends to be at the center of communication relations, 

and authors- journalists use this feature in their works. 
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В статье анализируются основные психологические теории, наиболее 

востребованные сегодня в медиа: они используются авторами при создании 
передач, текстов, невербальных материалов. Психологическая информация 
вызывает большой интерес у читателя, а примеры психологического содер-
жания в СМИ становятся популярными. Современная личность стремится 
быть в центре коммуникативных отношений, и авторы-журналисты исполь-
зуют эту особенность в своих произведениях.  


