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Միրզոյան Միրզոյան Միրզոյան Միրզոյան Վանանե Վանանե Վանանե Վանանե     
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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    հեռուստատեսություն, մուլտֆիլմ, օգտակար և 

վնասակար մուլտֆիլմեր, հոգեկան զարգացում: 
 
Հայտնի է, որ հեռուստատեսությունը մեծ ազդեցություն է գործում մարդու` 

հատկապես փորք տարիքի երեխայի հոգեկանի զարգացման վրա: Ընդ որում այդ 
ազդեցությունը կարող է լինել դրական, եթե կրում է ընտրողական բնույթ և 
նպատակաուղղված է անձի ներդաշնակ ձևավորմանը, կամ բացասական, եթե չի 
վերահսկվում մեծահասակների կողմից և տարերային բնույթ է կրում:  

Ամենախոցելի խումբը նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի 
երեխաներն են, ովքեր, հաճախ առանց մեծահասակների վերահսկողության, օր-
վա մեծ մասն անց են կացնում հետուստացույցի կամ համակարգչի առջև, նամա-
նավանդ՝ մուլտֆիլմեր դիտելով: Հեռուստացույցը դառնում է առօրյայի անբաժա-
նելի մաս, և երեխան այն հեշտությամբ համատեղում է սնվելու, դասապատ-
րաստման, անգամ դրա ձայնի ներքո քնելու գործընթացին: Այն դեպքում, երբ 
ծնողները չեն իրականացնում համապատասխան վերահսկողություն, քանի որ 
չունեն հեռուստահաղորդումները ճիշտ և մտածված ընտրելու կուլտուրա, երե-
խաները հայտնվում են «բարձիթողի» վիճակում՝ անօրակ հաղորդումներից և 
մուլտֆիլմերից կախման մեջ:  

Մուլտֆիլմը, որն անվանում են նաև անիմացիա, առաջացել է լատիներեն 
«anima» բառից, որը նշանակում է հոգի. հետևաբար անիմացիա նշանակում է ոգե-
շնչում, աշխուժացում: Սրան զուգահեռ անիմացիան ազդում է երեխայի ֆիզիկա-
կան և հոգեկան առողջության, հուզական, ճանաչողական ոլորտների, բնավորու-
թյան և վարքի ձևավորման վրա: 

Միանշանակ ոչ բոլոր մուլտֆիլմերն են «օգտակար», և ոչ բոլորն են նախա-
տեսված երեխաների համար: Գոյություն ունեցող բոլոր մուլտֆիլմերը կարելի է 
պայմանականորեն դասակարգել «օգտակար» և «վնասակար» տեսակների:  

«Օգտակար» մուլտֆիլմը կատարում է դաստիարակող և ուսուցանող ֆունկ-
ցիա: Դրա միջոցով զարգանում են երեխաների հետաքրքրությունները, ձևավոր-
վում բարոյական նորմերը, վարքի կանոնները, զարգանում է կամքը: Երեխան սո-
վորում է ապրումակցել, կարեկցել: Մուլտֆիլմի հերոսները սովորեցնում են 
չհանձնվել, պայքարել, հասնել նպատակին, իրականություն դարձնել երազանք-
ները: Մուլտֆիլմը նպաստում է նաև երեխայի սոցիալականացմանը, օգնում հա-
սակակիցների և մեծահասակների հետ հարաբերությունների հաստատմանը:  

«Վնասակար» մուլտֆիլմերը պարունակում են ագրեսիա, դաժանություն, 
բռնություն, չարիք: Դրանք բացասական ազդեցություն են գործում երեխայի հոգե-
կանի վրա՝ վերջիններիս դարձնելով սառնասիրտ, անտարբեր թե՛ մարդկանց, թե՛ 
կենդանիների նկատմամբ, անգութ, եսասեր, կամակոր, հաշվենկատ: Լինում են 
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դեպքեր, երբ մուլտֆիլմերի ազդեցության ներքո երեխան կատարում է անթույ-
լատրելի արարքներ, դրսևորում հակասոցիալական վարքագիծ:  

Վախ և սարսափ առաջացնող մուլտֆիլմերը բացասաբար են անդրադառ-
նում նաև երեխաների ֆիզիկական առողջության վրա՝ հանգեցնելով նևրոզի, կա-
կազության, գիշերամիզության, տեսողության թուլացման, գլխացավերի և մի 
շարք այլ հոգեսոմատիկ հիվանդությունների: 

Մ.Ս. Արոմշտամը, կարևորելով մուլտֆիլմի դերը անձի ձևավորման գոր-
ծում, առաջարկում է մուլտֆիլմերի լուրջ հոգեբանամանկավարժական վերլու-
ծություն: [1]  

Ե.Գլուշկովան նշում է, որ որքան շատ են երախաները հեռուստացույց դի-
տում, այնքան շատ են հոգնում, իսկ որքան շատ են հոգնում, այնքան ավելի շատ 
են ձգտում հեռուստացույց դիտել: [2] 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այն երեխաները, ովքեր ութ 
տարեկան հասակում դիտում են բռնության տեսարաններ, տասը տարի անց ցու-
ցաբերում են ագրեսիվ և հակասոցիալական վարք, խնդիրներ են ունենում օրենքի 
հետ, դաժանություն դրսևորում իրենց մտերիմների, ընտանիքի անդամների 
նկատմամբ: [3] 

Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ մուլտֆիլմեր են առհասարակ ցուցադրվում 
հեռուստաէկրանից, և որ մուլտֆիլմերին են երեխաները նախապատվություն 
տալիս, մենք որոշեցինք իրականացնել հետազոտություն:  

Հետազոտության նպատակը մեկն էր. դասակարգել մուլտֆիլմերն ըստ օգ-
տակարության և վնասակարության, այնուհետև մեծահասակներին տրվող հա-
մապատասխան ցուցումների միջոցով բացառել վնասակար մուլտֆիլմերի դի-
տումը, հետևաբար և դրանց վնասակար ազդեցությունը երեխայի հոգեկանի զար-
գացման վրա: 

 Նշված նպատակն իրագործելու համար մեր առջև դրեցինք հետևյալ խնդիր-
ները. 

1. պարզել նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխանե-
րի կողմից սիրված մուլտֆիլմերը, 

2. կատարել մուլտֆիլմերի բովանդակային կողմի վերլուծություն, 
3. դասակարգել օգտակար և վնասակար մուլտֆիլմերը, 
4. տալ համապատասխան ցուցումներ այն անձանց, ովքեր առնչվում են 

երեխաների հետ: 
Հետազոտությանը մասնակցել է Վանաձոր քաղաքի 430 երեխա, որոնցից 

133-ը՝ նախադպրոցական տարիքի, 297-ը` կրտսեր դպրոցական:  
Հետազոտության արդյունքները պարզ դարձավ, թե որ մուլտֆիլմերին են 

նախապատվություն տալիս ժամանակակից երեխաները: Դիագրամ 1-ում ներկա-
յացված են հետազոտության տվյալները:  
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Դիագրամ 1.Դիագրամ 1.Դիագրամ 1.Դիագրամ 1.    Մուլտֆիլմերի դասակարգումն ըստ երեխաների ընտրությանՄուլտֆիլմերի դասակարգումն ըստ երեխաների ընտրությանՄուլտֆիլմերի դասակարգումն ըստ երեխաների ընտրությանՄուլտֆիլմերի դասակարգումն ըստ երեխաների ընտրության    
 
Ստորև կներկայացնենք երեխաների կողմից ընտրված և սիրված յուրա-

քանչյուր մուլտֆիլմի հոգեբանական վերլուծությունը: 
«Մաշան և արջը». թերևս երեխաների կողմից ամենասիրված մուլտֆիլմերից 

մեկը: Մուլտֆիլմի բոլոր սերիաներում ակնհայտ տեսնում ենք, թե ինչպես է առա-
ջին հայացքից անմեղ թվացող փոքրիկ Մաշան զայրացնում արջուկին, վնասում 
իրերը, փչացնում բնությունը, նեղացնում կենդանիներին: Հստակ երևում է Մա-
շայի դեստրուկտիվ վարքը, բացասական վերաբերմունքն այլոց նկատմամբ, ան-
խղճությունն ու անտարբերությունը արջի հանդեպ:  

Այս մուլտֆիլմը երեխային անխուսափելիորեն դարձնում է կամակոր, ան-
կառավարելի և չենթարկվող, պահանջկոտ: Երեխայի կողմից սիրված հերոսը` 
Մաշան, զվարճացնում է հեռուստադիտողին միմիայն իր անհեթեթ և անկարգա-
պահ գործողություններով:  

Երեխայի մոտ ձևավորվում է այն մտածելակերպը, որ եթե նմանատիպ 
վարքն այդքան զվարճալի է, ապա կարելի է ընդօրինակել և վերարտարդրել 
նույնը սեփական կյանքում: Ամենավտանգավորն այն է, որ երեխայի մոտ ոչ 
միայն չեն զարգանում ճանաչողական և հուզական ռեակցիաներ, այլև ձևավոր-
վում է անպատժելիության զգացում, քանի որ վերջինս տեսնում է, որ Մաշան չի 
պատժվում և չի կրում պատասխանատվություն իր կատարած վատ արարքների 
համար: 

 «Թոմը և Ջերրին». թեպետ երեխաների կողմից սիրված մուլտֆիլմերից է, 
բայց պետք է զգուշացնել ծնողներին, որ այն շարունակ սովորեցնում է, թե ինչպես 
կարելի է խաղալ ուրիշի զգացմունքների հետ, ճնշել, նվաստացնել, խորամանկել: 
Բոլոր սերիաների բովանդակությունը նույնն է` փախուստ, գոյության պայքար:  

«Ֆիքսիկները». մուլտֆիլմի գլխավոր հերոսները փոքրիկ մարդուկներն են, 
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որոնք հնարամիտ են և միշտ օգնության են հասնում: Մուլտֆիլմը կատարում է 
կարևոր ուսուցանող ֆունկցիա: Յուրաքանչյուր սերիա նոր գիտելիք է 
հաղորդում: Երեխաները սովորում են, թե ինչ է ռեֆլեքսը, արևային էներգիան, 
ինչպես պետք է վերաբերվել կենդանիներին, խնամել բույսերը և այլն:  

«Գրավիթի ֆոլզը». «Ուոլտ Դիսնեյ» ընկերության արտադրած մուլտֆիլմերից 
է: Բաղկացած է առանձին սերիաներից, որտեղ երկու երեխաներ` աղջիկ և տղա, 
անընդհատ հայտնվում են անսպասելի իրավիճակններում:  

Մուլտֆիլմը ողողված է դաժան, արյունոտ տեսարաններով, արատավոր 
մարդկանցով: Թեպետ այն ունի տարիքային սահմանապակում՝ 6+, սակայն բա-
ցասաբար կարող է անդրադառնան անգամ 6-ից բարձր տարիք ունեցող երեխա-
ների հոգեկանի վրա:  

Սերիաներից մեկում նույնիսկ առկա է սպանության տեսարան, երբ երեխա-
ները հայտնաբերում են անգլուխ դիակ ու ողջ սերիայի ընթացքում փորձում 
գտնել կորած գլուխը:  

Մեկ այլ մուլտֆիլմ` «Սպունգ Բոբը», քարոզում է նախանձություն, ժլատու-
թյուն, ծուլություն, շատակերություն: Մուլտֆիլմն ուղեկցվում է տհաճություն 
պատճառող, նյարդերի վրա ազդող ձայներով և աղմուկով: Հերոսները պատված 
են թարախային բշտիկներով: Մուլտֆիլմում ցուցադրվում է, թե ինչպես կարելի է 
ուղեղը հանել, էլեկտրական սղոցով կտրել մուլտֆիլմի հերոսին:  

«Սոֆիա գեղեցկուհին». անվնաս մուլտֆիլմ է, որը միայն հաճելի և դրական 
հույզեր է առաջացնում: Այն փոքրիկ արքայադստեր մասին է, որը շատ բարի է, 
հոգատար, կամեցող, քաղաքավարի: Դիտելով մուլտֆիլմը՝ երեխաները ձգտում 
են նմանվել նրան:  

«Խոզուկ Պեպան». մուլտֆիլմ է խոզերի ընտանիքի մասին, որոնք ապրում են 
հաշտ և համերաշխ: Հերոսները բարի են, կամեցող, պատրաստ են օգնության 
հասնել դժվարին պահին: Մուլտֆիլմը երեխաների մոտ առաջացնում է դրական 
հույզեր: Թեպետ այն չունի տարիքային սահմանափակում, բայց նպատակահար-
մար է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, քանի որ կրտսեր դպրո-
ցականների համար բովանդակային առումով պարզ է ու պրիմիտիվ: 

«Մադագասկար». մուլտֆիլմը նախատեսված է 10 տարեկանից բարձր երե-
խաների համար, սակայն կարծում ենք, որ տարիքային սահմանափակումն 
ընտրված է սխալ. այն պետք է լինի ավելի բարձր, քանի որ նախ՝ մուլտֆիլմի 
տևողությունը շատ երկար է`82 րոպե, երկրորդ` կան սեռական բնույթի կադրեր, 
տհաճ տեսարաններ, օրինակ, երբ հերոսները թքում են միմյանց վրա, անբարո 
արտահայտություններ անում: Մուլտֆիլմն ավելի շատ նախատեսված է մեծա-
հասակների, այլ ոչ թե երեխաների համար: 

«Դե' սպասիր». մուլտֆիլմն իր բովանդակությամբ նման է «Թոմ և Ջերի» 
ամերիկյան մուլտֆիլմին` այն տարբերությամբ, որ հերոսներն այլ են: Այս մուլտ-
ֆիլմի մասին կարելի է ասել նույնը, ինչ արդեն ասվել է վերը նշված մուլտֆիլմի 
մասին: Կարող ենք միայն ավելացնել, որ ոչ բոլոր երեխաներն են սիրում նապաս-
տակին. ոմանք համակրում են գայլի կերպարին՝թերևս խղճահարությունից 
դրդված, քանի որ վերջինս մշտապես հանդես է գալիս տուժողի դերում: Այս 
մուլտֆիլմում կա հաղթող և պարտվող, որոնք երբևէ չեն փոխվում դերերով, և 
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փաստն այն է, որ իրական կյանքում այդպես չի լինում: Մինչդեռ մուլտֆիլմի դի-
տումից հետո երեխայի մոտ կարող է այնպիսի պատկերացում ձևավորվել, որ 
ինքն էլ կյանքում միշտ կհաղթի: 

«Շների պահակախումբը». մուլտֆիլմը քարոզում է բարություն, փոխօգնու-
թյուն, համախմբվածություն, պատրաստակամություն: Այն դիտելուց հետո երե-
խաները դրական լիցքեր են ստանում: Չկան դաժան տեսարաններ, չար կերպար-
ներ: Մուլտֆիլմը մշտապես ավարտվում է բարու հաղթանակով: 

«Բարբի». բազմասերիանոց մուլտֆիլմն աղջիկների կողմից սիրված մուլտ-
ֆիլմներից է: Այն թե' դրական, թե' բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ 
երեխայի վրա: Մի կողմից գեղեցիկ հերոսուհիները, որոնց ձգտում է նմանվել յու-
րաքանչյուր աղջիկ, սովորեցնում են լինել մաքրասեր, կոկիկ, համախմբված: 0+ 
այն պետք է դարձնել 8+: Մյուս կողմից երեխաները փորձում են նմանվել տիկնի-
կի, ունենալ տիկնիկի արտաքին, չսնվել, ինչը կարող է հանգեցնել նյարրդային 
անորեքսիայի, կամ վառ շպար են օգտագործել` կորցնելով ինքնատիպությունը: 

«Վինքսերը». մուլտֆիլմում «գեղեցիկ» աղջիկներն անընդհատ վերափոխ-
վում են փերիների և այդպես լուծում իրենց խնդիրները: Մուլտֆիլմի ամենաէա-
կան բացասական կողմն այն է, որ աղջիկ երեխաների մոտ սխալ պատկերացում 
է ձևավորվում գեղեցկության մասին. հետագայում նրանք ձգտում են ունենալ 
նույնքան բարակ ու անբնական ոտքեր և իրան, ինչն իրական կյանքում հնարա-
վոր է միայն անորեքսիայի դեպքում: Բացի այդ՝ կադրերը միմյանց հաջորդում են 
շատ արագ, ինչն էլ հոգնեցնում է աչքերը` նպաստելով տեսողության վատացմանը:  

«Մեքենաները». մուլտֆիլմը չունի բովանդակություն: Մուլտֆիլմի բոլոր սե-
րիաներում մեքենաներն աննպատակ երթևեկում են, տեղի են ունենում ավտո-
վթարներ: Մուլտֆիլմը ոչինչ չի սովորեցնում, անգամ երթևեկության կանոնները: 
Գործողություններն ընթանում են շատ արագ, կադրերն անընդհատ փոփոխվում, 
ինչը երեխային պահում է լարված վիճակում և բացասաբար անդրադառնում վեր-
ջինիս տեսողության վրա:  

 «Խիզախ սիրտը». մուլտֆիլմն առաջին հայացքից անմեղ և անվնաս է 
թվում, սակայն արտաքին գրավչության տակ թաքնված են մի շարք բացասական 
կողմեր: Սարսափեցնում է երեխայի վերաբերմունքը մոր հանդեպ: Մուլտֆիլմի 
ազատատենչ և հպարտ հերոսուհին կամակոր է, անհնազանդ, չի հարգում ծնող-
ներին, չի դրսևորում իր սեռին բնորոշ վարքագիծ: Մուլտֆիլմը «սովորեցնում է», 
որ կարելի է տնից փախչել, թունավորել մորը և հանուն նպատակի գնալ ցանկա-
ցած քայլի` անտեսելով բարոյական նորմերը:  

«Մարդ-սարդը». մուլտֆիլմն առհասարակ հակացուցված է երեխաներին, 
քանի որ այն պարունակում է չարիք, չունի որևէ կրթող կամ դաստիարակող 
դրվագ, չի ձևավորում կամ քարոզում որևէ բարոյական արժեք: Ինքը` կերպարը, 
հասկանալի չէ, թե ով է: Դժվար է նույնիսկ տարանջատել մուլտֆիլմի դրական և 
բացասական կերպարներին:  

Դիտելով երեխաների կողմից ընտրված մուլտֆիլմերը` ընդհանուր 2400 
րոպե տևողությամբ, և կատարելով դրանց հոգեբանական վերլուծությունը, մենք 
եկանք այն եզրակացության, որ որոշ մուլտֆիլմերի դիտումը պետք է խստիվ ար-
գելել:  
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Ընդհանրացնելով կատարած աշխատանքը, ներկայացնենք օգտակար և 
վնասակար մուլտֆիլմերի ցանկը. 

 
Օգտակար մուլտֆիլմերՕգտակար մուլտֆիլմերՕգտակար մուլտֆիլմերՕգտակար մուլտֆիլմեր    Վնասակար մուլտֆիլմերՎնասակար մուլտֆիլմերՎնասակար մուլտֆիլմերՎնասակար մուլտֆիլմեր    
Ֆիքսիկներ Մաշան և արջը 
Խոզուկ Պեպա Թոմը և Ջերին 
Սոֆիա գեղեցկուհին Գրավիթի ֆոլզ 
Շների պահակախումբ    Սպունգ Բոբ 
    Մադագասկար 
    Վինքսերը 
    Խիզախ սիրտը 
    Դե' սպասիր 
    Մեքենաները 
    Բարբի 
    Մարդ-սարդը 
 
Հաշվի առնելով, որ մուլտֆիլմի ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա 

կարող է լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական, շատ կարևոր է զգոն 
լինել հենց մուլտֆիլմի ընտրության հարցում՝ բացառելու երեխայի հոգեֆիզիկա-
կան առողջության վրա հնարավոր վնասակար ազդեցությունները: 

Այսպիսով` խորհուրդ է տրվում ծնողներին, դաստիարակներին, ուսուցիչ-
ներին, առհասարակ բոլոր այն անձնանց, ովքեր առնչվում են երեխաների հետ. 

1. առավել ուշադիր լինել մուլտֆիլմի ընտրության հարցում, 
2. խստիվ արգելել մինչև 3 տարեկան երեխաներին մուլտֆիլմերի դիտումը, 
3. հաշվի առնել մուլտֆիլմի տարիքային սահմանափակումը և տևողությունը: 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
КлКлКлКлючевыеючевыеючевыеючевые    слова:слова:слова:слова: телевидение, мультфильм, полезные и вредные 

мультфильмы, развитие психики 
Развитие ребенка осуществляется под воздействием различных факторов. Сре-

ди них существенное место занимает телевидение, в частности мультфильмы. Вы-
бор мультфильмов должен осуществляться тщательно, так как они оказывают на 
ребёнка как положительное, так и отрицательное воздействие.  

Многие родители, воспитатели, учителя начальных классов возмущаются тем, 
что дети проявляют непослушание, упрямство, агрессию, нервозность и т.п., и счи-
тают тому причиной современные мультфильмы. 

Анализ 15 выбранных респондентами мультфильмов показал, что их преобла-
дающее большинство относится к категории так называемых вредных мультфиль-
мов. Вредные мультфильмы воспитывают антисоциальную личность, формируют 
страхи, агрессивное поведение, ненависть, садизм.  

На основе психологического анализа мультфильмов в статье приводится спи-
сок рекомендуемых и запрещённых мультфильмов, который позволит взрослым 
сориентироваться в выборе мультфильма.  
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY 
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development 

Various factors influence the child’s development. Among them the television, that 
plays a great role, especially cartoons. The choice of cartoons must be made carefully, as 
they have both positive and negative impact on the child. 

Many parents, elementary school teachers, tutors, are outraged with the children’s 
disobedience, stubbornness, aggression, nervousness: they believe the reason of this 
behavior is modern cartoons. 

The analysis of 15 cartoons, chosen by the respondents, showed that the 
overwhelming majority belongs to the category of so-called harmful cartoons. Harmful 
cartoons bring up an anti-social personality, generating fears, rage, aggressive behavior, 
hatred, sadism.  

The article lists the recommended and forbidden cartoons on the basis of the 
psychological analysis, which orients the adults in the choice of the right cartoon.    


