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Հեռուստադիտողների պատկերացումները, ուղերձների նախնական 
փորձարկումը և հեռարձակվող հեռուստանովելի սերիաների 
համաժամանակյա մշտադիտարկումը

Հետազոտությունն իրականացվել է
2020 թվականի հունիսի 30-ից 2021 թվականի նոյմեբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում
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Հեռուստանովելի սյուժեն
Պրոդյուսեր՝ Արման Միտոյան,
Ռեժսոր՝ Արամ Գրիգորյան,
Սցենարի հեղինակ՝ Անահիտ Աղասարյան

«Կորած օրագիրը» հեռուստանովելի իրադարձությունները ծավալվում են ավարտական դասարանի շուրջ, որտեղ գլխավոր հերոսներն աչքի 

են ընկնում կնոջ և տղամարդու ընդգծված որակներով (առնական/կանացի): Երիտասարդ ընկերներ Արթուրին (տղամարդ) և Շողիկին (կին), 

Հակոբին (տղամարդ) և Անահիտին (կին) հակադրվում է նրանց ոխերիմ թշնամի՝ նոր եկած դասընկերը՝ Գեղամը (տղամարդ), որ հարուստ 

ընտանիքից էր։ Ուժեղ զինվորական Դավիթը հոգ էր տանում իր կրտսեր եղբայրների համար: Երիտասարդ ամուսիններից մեկն անցնում էր 

իգական սեռի պտուղը պահպանելու դժվարություններով, իսկ մյուսը հայտնվել էր ընտանեկան բռնության շրջափուլում:

Հեռուստատեսության լսարանի չափումների և սոցիալական մեդիայի մշտադիտարկման արդյունքները

Սերիաները եթեր են հեռարձակվել ավանդական հեռուստաալիքով, նաև տեղադրվել են սոցիալական մեդիայի հարթակներում՝ 

տարածվելով Հանրային հեռուստաընկերության YouTube, Facebook և Instagram պաշտոնական ալիքներով: Ըստ նշված հարթակների 

վիճակագրության՝ ավելի քան 3 միլիոն դիտումներով հեռուստանովելը հասանելի է եղել ավելի քան 200 000 դիտողի, մեծամասնությունը՝ 

մինչև 35 տարեկան: YouTube-ի ալիքի դիտումների քանակը հիմք է տվել ենթադրելու, որ հեռուստանովելն ամբողջությամբ դիտվել է: 

Լրատվամիջոցների մշտադիտարկման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ YouTube-ում Հանրային հեռուստաընկերության ալիքը, հիմնական 

այլ ալիքների համեմատությամբ, դիտումների հավաքման ամենակայուն աղբյուրն է: Հեռուստանովելը շարունակել է դիտումներ ապահովել 

հեռուստատեսությամբ հեռարձակվելուց տևական ժամանակ անց ևս: Հեռուստաալիքում սերիաներն ավելի ակտիվորեն դիտվել են 

ամենաշատ դիտումներ ունեցող ժամանակահատվածում (փրայմ-թայմ): Կանայք եղել են հեռուստանովելի դիտողների ամենաշատ 

ներգրավված սեգմենտը:

Գերակշռում է երկու տարիքային խումբ՝

18-45 և 46+

Հիմնական թիրախային խումբը՝

26-35
տարեկան տղամարդիկ, 
առավելապես ներգրավվել են՝
սկսած 4-րդ սերիայից

Հեռարձակման ժամանակահատված՝ մարտի 8 - ապրիլի 7, 2021 թ.
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Սեղմագիր

«Հեռուստանովելի միջոցով գենդերային հավասարության, ընտանեկան բռնության և սեռով 

պայմանավորված խտրական ընտրության թեմաներով ուղերձները տարածելու նպատակով 

հիմք դրվեց Հանրային հեռուստաընկերության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համագործակցությանը»:

Հեռուստանովելի արտադրության և դրան նախորդող ընթացքի մասին տեղեկացնելու, հեռարձակման գործընթացի վերաբերյալ 

արձագանքները վերլուծելու նպատակով իրականացվել են հեռուստադիտողների պատկերացումների հետազոտություն և հեռարձակվող 

սերիաների ուղերձների նախնական և հետագա փորձարկում համաժամանակյա մշտադիտարկման միջոցով։

Հետազոտության հիմնական նպատակն էր մշակել և ներդնել գնահատման մեխանիզմ, որը կտեղեկացներ հեռուստանովելի արտադրության 

ընթացքի մասին, իսկ հետագայում՝ դրա հեռարձակման ընթացքում, կուսումնասիրեր առաջնային լսարանի՝

տարեկան 18-ից 45
վերարտադրողական տարիքի կանանց և
տղամարդկանց, պատկերացումները

Երկրորդային նպատակն էր հետազոտության առանցքային թեմաների վերաբերյալ պատկերացումների ուսումնասիրությունը (սեռով 

պայմանավորված խտրական ընտրություն (ՍՊԽԸ), ընտանեկան բռնություն (ԸԲ) և գենդերային դերեր) և հեռուստանովելը դիտելուց հետո 

վարքագծային փոփոխությունների, եթե այդպիսիք կան, դիտարկումը։

Մեթոդաբանություն
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Տվյալների հավաքումն իրականացվել է 2020 թվականի սեպտեմբերից 2021 թվականի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում մի քանի 

մեթոդների կիրառմամբ: Դրանք հետագայում համադրվել են՝ բազմաշերտ վերլուծության միջոցով բացահայտելու առկա սոցիալական 

նորմերը և դրանց փոփոխության հնարավորությունը:

ա) լավագույն փորձի և գործիքակազմի ուսումնասիրություն՝ կրթական-ժամանցային   

     բովանդակության համաժամանակյա մշտադիտարկման համար,

բ) Երևանում բնակվող 18-45 տարեկան տղամարդկանց և կանանց հետ առցանց 

մոդերացված ֆոկուս-խմբային քննարկումներ նախնական և ամփոփիչ փուլերում,

գ) յուրաքանչյուր սերիայի հեռարձակման հաջորդ օրը առցանց մոդերացված ընթացիկ 

ֆոկուս-խմբային քննարկումներ Երևանի Էրեբունի և Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքներից 

25-35 տարեկան տղամարդկանց հետ,

դ) առաջնային թիրախային խմբի մասնակիցների արձագանքների հավաքում՝ 

օգտագործելով հեռուստադիտողների գրառումները,

ե) հեռուստատեսության լսարանի շաբաթական չափումներ՝ ցուցանիշների և 

հաշվետվությունների տեսքով և

զ) սոցիալական ցանցերում ակտիվության դինամիկայի ուսումնասիրություն:

Ընդհանուր առմամբ 
հետազոտությանը մասնակցել է

151 մարդ

Ընդհանուր առմամբ,
իրականացվել է

44
խմբային քննարկում 
ուսումնասիրության
երեք փուլերում

(նախնական, ընթացիկ և ամփոփիչ)

Ուսումնասիրությունը նախագծվել է

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի չափանիշներին,

մասնավորապես՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի

հետազոտության, գնահատման, տվյալների

հավաքագրման և վերլուծության էթիկական

չափանիշների ընթացակարգին

համապատասխան, անձնական տվյալների

պաշտպանության ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի

քաղաքականությանը և հետազոտական

տվյալների պաշտպանության ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի

ուղեցույցի համաձայն:

Մասնավորապես ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն իրականացրել է.
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Հիմնական եզրակացություններ

Կանայք ավելի հաճախ են հետևում իրական պատմությունների վրա հիմնված հեռուստանովելների, ինչը նրանց ավելի է մղում սոցիալական 

նորմերի փոփոխության կրթական-ժամանցային բովանդակության միջոցով: Դիտողների համար ավելի գրավիչ են ուսուցողական և յուրօրինակ 

բովանդակությունը, դերասանական ուժեղ կազմն ու գերազանց խաղը: Թեև կան որոշ նմանություններ Հանրային հեռուստաընկերության 

ժամանցային նախորդ արտադրանքների հետ, կանայք հակված էին դիտելու հեռուստանովելը դրա կրթական բովանդակության և քննարկվող 

թեմաների պատճառով: Ի տարբերություն կանանց՝ տղամարդիկ ավելի պակաս հետաքրքրված էին հեռուստանովելով՝ գործողությունների 

և անկանխատեսելիության պակասի հետևանքով: Թեև հեռուստանովելը ողջունվում էր կրթական ուղղվածության համար, տղամարդկանց 

հետաքրքրվածությունը պահելու համար պակասում էին որոշակի հետաքրքիր շրջադարձերը: Մյուս թերությունը, ըստ հարցված լսարանի, 

հերոսների ուշ դեռահասության տարիքային խումբն էր։

Սեռային և տարիքային բոլոր խմբերում հնչել է փաստացի համոզմունք, որ «երեխայի սեռը կարևոր չէ, կարևորը երեխայի առողջությունն է»։ 

Քննարկման մասնակիցներն այս մոտեցումը հիմնականում պայմանավորում էին ավանդական հայրիշխանական արժեքների թուլացմամբ 

և անպտղության բարձր ցուցանիշներով։ Մյուս կողմից՝ հետազոտության բոլոր փուլերի մասնակիցների, հատկապես տղամարդկանց 

շրջանում գրանցվել են տղա երեխային նախապատվություն տալու բարձր ցուցանիշներ: Հիմնականում հղում էր արվում «մշակույթին», 

որում որդին մեծ նշանակություն ունի ընտանիքի համար: Թեև կանանց մեծամասնությունը բողոքում էր տղա երեխային նախապատվություն 

տալու երևույթի դեմ, նրանցից ոմանք դեռ ընդունում էին, որ որդիները մշակութային առումով առանձնահատուկ և արժեքավոր դեր ունեն 

ընտանիքների տնտեսական կյանքում:

Հեռուստադիտողները հավանություն չեն տվել 

սեռով պայմանավորված խտրական ընտրությանը։ 

Այնուամենայնիվ, դեռևս գերակայում է տղա 

երեխային նախապատվություն տալու երևույթը, 

իսկ կանայք զգում են ճնշում՝ սպասելիքներին 

համապատասխանելու առումով:
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Միևնույն ժամանակ մասնակիցները նշում էին, որ թեև ներկայում արու զավակ ունենալու հասարակական ճնշումը համեմատաբար թուլացել 

է, այն դեռևս առկա է։ Շրջապատի ճնշումը հիմնականում դրսևորվում է որպես իրավիճակի «զոհի» հանդեպ ափսոսանքի և մխիթարության 

արտահայտություն, որը երբեմն ուղեկցվում է ամուսինների կողմից հոգեբանական ճնշումներով։ Հետազոտության մասնակից կանայք սեռի 

նախապատվության առնչությամբ ֆիզիկական բռնության մասին չեն բարձրաձայնել:

Կանանց նկատմամբ բռնությունն արդարացվում է 

հետազոտության մասնակիցների կողմից, և 

դրանից խուսափել հնարավոր է միայն այն 

դեպքում, եթե ապացուցվի, որ կինը դա ամենևին 

էլ չի հրահրել, համակերպվել է գենդերային 

նորմերին, արել է հնարավոր ամեն ինչ՝ իր 

ընտանիքը պահպանելու համար:

Տղամարդկանց և կանանց շրջանում տարածված համոզմունք կա, որ ընտանեկան բռնությունը «նորմալ» և «արդարացված» է, հատկապես, 

եթե հիմնավոր պատճառ կա: Ընդհանուր առմամբ, քննարկումները ցույց են տվել, որ միայն կրկնվող ֆիզիկական սպառնալիքներն ու 

հարձակումներն են ուշադրության արժանի համարվում և միայն այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ կինը արժանի չէ այդ վերաբերմունքին, և 

ամուսնուն բռնության գործադրելու համար առիթ չի տվել։ Ե՛վ տղամարդիկ, և՛ կանայք դեռ անհանդուրժող են ուրիշի ընտանիք ներխուժելու 

հարցում:

Նրանք ընտանիքում կոնֆլիկտները համարում են զույգի անձնական գործը և նախընտրում են չտեսնելու տալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

հայտնի չեն դարձել դրանց պատճառները, և չկան ֆիզիկական բռնության ակնհայտ ապացույցներ։ Նրանք նաև կարծում են, որ պետք է 

հեռու մնալ, եթե տուժողը չի ցանկանում դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Կանայք ավելի կոշտ դիրքորոշում ունեն այս հարցում և համարում են, 

որ երրորդ կողմի միջամտությունը տեղին չէ, եթե բացակայում է տուժողի՝ այդ իրավիճակից դուրս գալու ցանկությունը։
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Ընտանիքում բռնության դեպքում երրորդ կողմի միջամտությունից խուսափում են, 
իսկ պետության միջամտությունը` լիովին մերժում։

Հաշվի առնելով առօրյայում միջամտելուն միտված օրինակների բացակայությունը՝ հարցված լսարանն այնքան էլ հակված չէ միջամտելու 

հավանական ընտանեկան բռնությանը: Որպես արդյունք՝ թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ հաճախ դեմ են երրորդ կողմի որեւէ միջամտության: 

Հարցվածները համոզված են, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը մարտահրավեր է հայրիշխանությանն այն առումով, որ տղամարդը չի 

կարողանում բավարար վերահսկողություն և իշխանություն հաստատել կանանց հանդեպ, երբ վերջիններս խախտել են իրենցից ակնկալվող 

նորմերը՝ հարուցելով տղամարդու զայրույթը։

Ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքում պարզ 

դարձավ, որ երեխայի դաստիարակության ընդունելի ձևը 

դեռևս պատժելն էր: Պատժի ձևերը ներառում էին տնից 

դուրս գալու երեխայի իրավունքի սահմանափակումից 

մինչև ֆիզիկական բռնության կիառում: Ֆոկուս խմբային 

մասնակիցների շրջանում այս տեսանկյունից վարքագծի 

այլ մոդելները բացակայում էին:

Հետազոտվող լսարանն այլ վարքագծի մոդել չունի, քան երեխային պատժելը, որը ենթադրում է տնից դուրս գալու երեխայի իրավունքի 

սահմանափակումից մինչև ֆիզիկական բռնության միջև ընկած որևէ միջոց: Այն հավանության է արժանանում մասնավորապես հարցման 

մասնակից տղամարդկանց շրջանում: Դաստիարակության բացասական և բռնի ձևերը համապատասխանում են հարցված լսարանի 

նորմատիվ ակնկալիքներին, և Շողիկի մոր այլընտրանքային մոտեցումն այդ տեսանկյունից դիտարկվում էր որպես անհեթեթություն։
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Այնուամենայնիվ, կերպարի օգտագործած ուղերձներն այն ընդունելի են դարձնում որպես վարքագծային մոդել: Լսարանի անձնական և 

նորմատիվ ակնկալիքներն այս առումով համընկնում են, մինչդեռ ֆիլմը հանդիսատեսին թույլ է տվել ծանոթանալ դաստիարակության 

բոլորովին այլ, դեռևս ոչ ընդունելի մոդելի։

Հարցված լսարանի սեռատարիքային յուրաքանչյուր խմբում նախնական փաստացի համոզմունքն այն էր, որ մայրը ծնողավարման և 

երեխաների դաստիարակության հիմնական դերակատարն է: Ֆիլմում այս մոտեցմանը հակադրվող ուժեղ և անկախ կանայք լիովին 

չընկալվեցին, քանի որ դիտողները կնոջը դիտարկում էին բացառապես «մորե սոցիալական դերի տեսանկյունից, որի դրական կամ բացասական 

ցանկացած դրսևորմամբ նրանք գնահատվում են որպես օրինակ երեխաների դաստիարակության համար: Թեև հարցվածները խոստովանել 

են հոր դերի կարևորությունը երեխայի դաստիարակության հարցում, այնուամենայնիվ, երեխայի կայացման հիմնական պարտականությունը 

դրվում է մոր վրա: Անձնական ակնկալիքների մակարդակում տղամարդկանց կողմից երեխաների դաստիարակությունը և խնամքը կամ 

տնային գործեր կատարելը նույնպես դրական չեն դիտարկվել ինչպես նորմատիվ, այնպես էլ ոչ նորմատիվ խմբերում, նույնիսկ եթե կինը 

ստանձնում է ընտանիքը կերակրողի դերը:

Ակնկալվում է, որ կանայք ընտանիքը կերակրելու համար գումար կվաստակեն, եթե միայնակ մայր են կամ ունեն գործազուրկ ամուսին: 

Այնուամենայնիվ, թե՛ արական, թե՛ իգական սեռի մասնակիցների կարծիքով ընտանիքը ապահովելու կնոջ գործառույթն անմիջապես պետք 

է դադարեցվի, եթե այն խոչընդոտում է նրա՝ «կնոջ» և «մոր» սոցիալական դերերի լիարժեք իրացումը, ինչպես, օրինակ՝ ծնողավարությունը, 

երեխայի դաստիարակությունը, տնային գործերը: Այնուհանդերձ, հետազոտության մասնակից դիտողները խոստովանում են, որ վերջին 

տարիներին ավելի հաճախ կարելի է տեսնել ընտանիքներ, որտեղ կինն ավելի շատ է վաստակում, քան տղամարդը:

Տղամարդիկ դեռևս համարվում են 

գումար վաստակող, մինչդեռ կանանց 

վաստակը ավելի շուտ դիտարկվում է՝ 

որպես օժանդակ և լրացուցիչ 

գործառույթ:



9

Հարցվածները կարծում են, որ հայ հասարակության շրջանում որոշում կայացնողները 
հիմնականում տղամարդիկ են, իսկ կանայք կարող են կատարել միայն խորհրդատվական 
և տեղեկացնող գործառույթ:

Հարցված լսարանի նորմատիվ ակնկալիքները նույնպես որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել։ Եթե ժամանակին դպրոցն ավարտելուց 

անմիջապես հետո ամուսնանալը համարվում էր առաջնահերթություն, ապա այսօրվա ծնողների շրջանում ողջունելի են կրթություն ստանալն 

ու կարիերա սկսելը: Սակայն բացառապես կարիերային նվիրված լինելը դեռևս անընդունելի է համարվում, իսկ ընտանիք ստեղծելը կնոջ 

համար առանցքային նշանակություն ունի:

Նախաձեռնող կանայք չեն ողջունվում մասնակիցների շրջանում, քանի որ կանանց նածաձեռնողականությունը դիտարկվում է որպես 

մարտահրավեր առնականությանը: Այնուհանդերձ, որոշակի հիմնավորումներով առաջին քայլը ձեռնարկելը ինչ-որ առումով ընդունվում է։ 

Բոլոր խմբերի արական սեռի մասնակիցները բացառում են իրենց զուգընկերոջ անկախ գործելու հնարավորությունը։ Նրանք նաև բացառում 

են իրենց ընկերուհիների՝ արական սեռի ընկերների հետ կամայական զրուցելու հավանականությունը, եթե այդ տղամարդիկ նեղ շրջապատից 

չեն: Նորմը խախտելու պարագայում հարաբերությունների դադարեցումը համարվում է միակ ելքը։ Տղամարդիկ պատժամիջոցներ ունեն նաև 

այն տղամարդկանց նկատմամբ, որոնք չեն իրագործում որոշում կայացնողի գործառույթը և խախտում են առնականության նորմերը։

Այնուամենայնիվ, էկրանին սպասումներին չհամապատասխանող տղամարդկանց ցուցադրումն ազդում է ոչ նորմատիվ՝ սպասումների 

տեսանկյունից ավելի մեղմ դիրք ունեցող արական սեռի դիտողների վրա և կարող է դիտարկվել որպես ներգործության հնարավորություն: 

Ինչևէ, բոլորը կարծում են, որ նորմերին չհամապատասխանող տղամարդիկ և կանայք, ինչպես ցուցադրվում է էկրանին, դեռևս հազվադեպ 

են հանդիպում հասարակության մեջ:

Նրանք կարծում են, որ աղջիկներն ավելի քիչ հավանական է, որ հակադարձեն իրենց զուգընկերոջը, և վերջինս չի հանդուրժի, եթե աղջիկը 

հանդգնի հակառակվել, հատկապես, եթե իրադրությունում ներգրավված են այլ տղամարդիկ: Նրանք կարծում են, որ փաբեր հաճախող 

աղջիկների նկատմամբ տաբուն որոշակիորեն թուլացել է՝ այնուհանդերձ նրանց համար դեռևս պահպանելով ժամանակի և տարածության, 

նաև անծանոթ տղամարդկանց հետ շփումների առումով որոշակի սահմանափակումներ:
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Հեռուստանովելը ցույց տվեց, որ վարքագծի փոփոխության պատկերումը հնարավորություն է 
նոր նորմի փնտրտուքի համար, ինչն ապացուցում են նման այլ ուսումնասիրությունները:

Այնուամենայնիվ, սա ենթադրում է, որ հեռուստադիտողին դեպի նոր նորմ ուղղորդելու համար անհրաժեշտ է նոր նորմը հաստատող 

ուղերձների կրկնություն՝ հիմնավորելով դա: Երրորդ կողմի՝ հարևանի, բայց որ ավելի կարևոր է պետության միջամտությունը հիմնավորող 

ուղերձները կարող են հաջողություն ունենալ, եթե դրանք ավելի պարզ և կրկնվող լինեն: Հերոսներին ներկայացնելու համար դերասանների 

ճիշտ ընտրությունը կարևոր գործոն է ուղերձների հաջողության համար: Այնուամենայնիվ, միայն կերպարի համար համապատասխան 

դերասան ընտրելը բավարար չէ, քանի որ ուղերձները պետք է մանրակրկիտ մշակված լինեն, որպեսզի ընդհանուր դրական ազդեցություն 

թողնեն սոցիալական նորմերի փոփոխության առումով: Ուժեղ, ոչ նորմատիվ կին կերպարների ներկայացումը լավ չի ընդունվում 

հեռուստադիտողների կողմից, ինչը չպետք է հուսահատեցնի սոցիալական նորմերի փոփոխության տեսանկյունից:

Սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության և ընտանեկան բռնության, հղիության ընդհատման, գենդերային թեմաները պատշաճ 

ուշադրության են արժանացել, և հեռուստադիտողը տեղյակ է դրանց: Ընդհանրապես, կանանց նկատմամբ բռնությունն արդարացվում է, 

և դրանից խուսափել հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե ապացուցվի, որ կինն այն ամենևին էլ չի հրահրել դա, համակերպվել է գենդերային 

նորմերին և արել է հնարավոր ամեն ինչ՝ իր ընտանիքը պահպանելու համար։ Դրա առնչությամբ մասնակիցները համարում են,

որ անընդունելի է միջամտել ընտանեկան հարցերին, քանի դեռ բավարար հիմքեր չկան ենթադրելու, որ բռնությունը կրկնվում է, սպառնում 

է կնոջ կյանքին, և եթե նա անձամբ օգնություն չի խնդրել: Իրավիճակին միջամտելու համար երրորդ անձի հրավիրելն այնքան էլ լավ չի 

ընդունվում, մինչդեռ պետական իշխանությունների, մասնավորապես ոստիկանության միջամտությունը լիովին մերժվում է։ Այնուամենայնիվ, 

վերջում հեռուստադիտողների պատկերացումներում փոփոխության նշանները նկատելի են, ինչը կարող է օգտակար լինել նոր սոցիալական 

նորմերի ձևավորման համար՝ տարբեր լրատվամիջոցների կիրառմամբ ուղերձների կրկնության պարագայում:
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Վերջաբան

Կան մի շարք հանգամանքներ, որոնք հեռարձակողները և քաղաքականություն մշակողները կարող են նկատի ունենալ վարքագծային 

փոփոխությանն ուղղված արշավներ մշակելիս և իրականացնելիս՝ ուղղված այնպիսի վնասակար նորմերի դեմ, ինչպիսիք են բռնությունը, ճնշող 

և գերիշխող առնականությունը, գենդերային նորմերը, որոնք ազդում են մարդու իրավունքների վրա, և պետության ընդհանուր տնտեսական 

գործունեության՝ ՀՆԱ-ի անկումն ու առողջապահական անհարկի ծախսերը: Լրատվամիջոցները կարող են մտածել տղամարդկանց լսարանի 

կարիքները բավարարող ժամանցային արտադրանք ստեղծելու ուղղությամբ՝ ապահովելով, օրինակ, դինամիկ, սյուժետային լուծումներ, 

ներառելով ընդունված տղամարդկային վարքագծով գլխավոր հերոսների, միևնույն ժամանակ երաշխավորելով, որ այդ գլխավոր հերոսների 

առնական դոմինանտ վարքագիծը փոխվի ֆիլմի վերջում:

Հեռարձակողների համար ևս մեկ կարևոր հանգամանք է այն, որ հաշվի առնելով ժամանցային արտադրանքի բարձրակարգ հարթակների 

հասանելի լինելը՝ պետք է համոզվել, որ բովանդակությունը ձգձգված չէ, հարուստ է անսպասելի բեկումնային շրջադարձերով, միևնույն 

ժամանակ ուսուցողական և ինքնատիպ է, ուժեղ դերասանական կազմով և որակյալ խաղով:

Ժամանցային բովանդակության արտադրությամբ զբաղվող տեղական ընկերությունների և հեռարձակողների համար, որոնք իրենց 

ալիքներում պատրաստվում են հեռարձակելու այդ բովանդակությունը, կարևոր է ապահովել, որ բավարար ռեսուրսներ հատկացվեն և 

հմտություններ ներգրավվեն փորձագետների կողմից սյուժեի արժանահավատության ստուգման և մանրակրկիտ վերլուծության համար՝ 

բացառելու համար թերությունները:

Պետական լիազոր մարմինների համար, ինչպիսիք են Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը, համապատասխան հանձնաժողովը և ոլորտային 

նախարարությունները, քաղաքականության հնարավոր տարբերակ կարող է լինել որոշակի չափորոշիչների կամ կանոնակարգերի կիրառումը, 

որը ներառում է սոցիալական նորմերի փոփոխությանն ուղղված ուղերձների և կերպարների ներդրումը՝ օգնելու դիտողին ուղերձների 

միջոցով յուրացնելու վարքագծի և փաստարկների նոր մոդելներ՝ հրաժարվելու համար վնասակար սոցիալական նորմերից:
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Պետական մարմինները և մեդիաընկերությունները, անկախ իրավական կարգավիճակից, պետք է գտնեն համագործակցության ուղիներ՝ 

արմատախիլ անելու որոշ վնասակար վարքագծային մոդելներ: Ե՛վ մեդիայի ոլորտի դերակատարները, և՛ պետական մարմինները կարող են 

ուղիներ փնտրել՝ ապահովելու համար, որ ժամանցային արտադրանքը.

ա) ձևավորվի որոշակի 

քաղաքականության և 

ընթացակարգերի ներքո, 

որոնք կապահովեն 

առաջնային, երկրորդային 

և երրորդային ուղերձների 

մանրակրկիտ մշակումն ու 

միահյուսումը՝ խրախուսելով 

վարքագծի փոփոխությունը 

հեռուստաէկրանի 

հերոսների միջոցով,

բ) ապահովի տարբերվող 

գենդերային դերերի 

պատկերումը՝ 

քննարկումներ 

ձևավորելու նպատակով՝ 

չթերագնահատելով 

այդ հերոսների 

միջոցով փոխանցվող 

մանրակրկիտ 

մշակված ուղերձների 

կարևորությունը և 

գ) ցուցադրի առնվազն 

մեկ հերոսի՝ ճնշող 

և գերիշխող 

առնականությամբ, քանի 

որ այն լավ արձագանք  է 

գտնում արական սեռի 

հեռուստադիտողների 

շրջանում՝ համոզվելով, 

որ հեռուստանովելի 

վերջում կերպարի 

վարքագիծը փոխվում  է:

Էկրանավորման միջոցով գենդերային նորմերի փոխակերպման եղանակներ գտնելը առանցքային է տղա 
երեխային նախապատվություն տալու, ինչպես նաև գենդերային այլ կարծրատիպները հաղթահարելու համար

Ամբողջական հետազոտության 

համար կարող եք դիմել ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի 

հայաստանյան գրասենյակ

«Կորած օրագիր»
հեռուստանովելի 

բոլոր էպիզոդները

«Կորած օրագիր» 

հեռուստանովելի 

կայքը
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