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Երկու խոսք
Վ. Միրաքյանի սույն աշխատությունը նվիրված է մեր
հասարակությանը հուզող ժամանակակից և հրատապ խնդիրներից
մեկի՝ ագրեսիվ բովանդակությամբ հագեցած հեռուստատեսային և
ռադիոհաղորդումների, հատկապես հեռուստահաղորդումների և
հեռուստադիտողների վրա դրանց ազդեցության ուսումնասիրությանը: Հեղինակը լավ ծանոթ է ագրեսիային և սոցիալական դիրքորոշումներին նվիրված գիտական գրականությանը և այդ բնագավառում ստացված արդյունքները հմտորեն օգտագործում է իր
առջև դրված խնդիրները լուծելու նպատակով: Իսկ խնդիրն է
հասկանալ, թե ագրեսիվ հեռուստահաղորդումներն ու ֆիլմերն ինչ
ազդեցություն են գործում հեռուստադիտողների, հատկապես`
դեռահասների, պատանիների և երիտասարդության վրա, այսինքն`
հասարակության այն անդամների վրա, որոնք գտնվում են ձևավորման ու զարգացման առավել ակտիվ և վնասակար ազդեցությունների հանդեպ առավել զգայունակ և խոցելի շրջանում:
Այս բնագավառում, հատկապես սկսած 20-րդ դարի կեսերից, ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարվել: Դրանց որոշ մասը ներկայացված է սույն
աշխատության մեջ: Թեև այդ հետազոտությունների արդյունքները
երբեմն հակասական են և տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք
են տալիս, այնուամենայնիվ, մի բան պարզ է. բազմաթիվ պատանիներ և երիտասարդներ ընդօրինակում են դիտվող ագրեսիվ վարքը
և հակահասարակական գործողություններ են կատարում: Այդ
ճանապարհով առաջ են գալիս նաև գենդերային ցանկալի տիպերի
մասին աղճատված, մեզ համար անընդունելի պատկերացումներ:
Չարամիտ վարքի ընդօրինակումը, համապատասխան սոցիալական դիրքորոշումներ ստեղծելով, վերջին հաշվով նպաստում է նաև
բնավորության անցանկալի, հակահասարակական գծերի ձևավորմանը: Այս ամենը պետք է հետաքրքրի և համապատասխան գործողությունների մղի հասարակության այն անդամներին, ովքեր կոչված
են որոշումներ կայացնելու տեղեկատվության դաստիարակչական
խնդիրների վերաբերյալ:
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Այս գիրքն անվճար է և նրա ամբողջական տարբերակը կարդալու
համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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