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Ամփոփում
«Հայ կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ում (հեռուստաեսությունում). Գենդերային զգայունությունից
գենդերային կարծրատիպեր» թեմայով հետազոտությունն իրականացվել է ամենաբարձր
վարկանիշն ունեցող ՀՀ հեռուստաալիքների հաղորդաշարերի քանակական և որակական
վերլուծության հիման վրա: Հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս հանգել հետևյալ
եզրակացությունների.


Հետազոտության արդյունքների համաձայն զգայուն լրագրությանը խոչընդոտող
էական գործոններից մեկը ոլորտը կարգավորող օրենսդրության բացթողումներն են:
Հայստանում

պետական

քաղաքականության

մակարդակում

ստեղծվել

են

փաստաթղթեր, որոնք սահմանում ու կարևորում են լրատվամիջոցների դերը
գենդերային հավասարության հիմնախնդիրների հաղթահարման հարցում: Սակայն
անհրաժեշտ է համապատասխան իրավական ակտով հստակեցնել և հրապարակել
գենդերային զգայունության ռազմավարական նպատակները, որոնք կսահմանեն թե
ինչ և ինչպես պետք է լուսաբանեն լրատվամիջոցները` գենդերային հավասարության


ապահովման և խթանման համար:
Հետազոտության արդյունքները վկայում են բավականին հետաքրքիր միտումների
մասին: Հաճախ լրագրողական նյութերում արտացոլված խտրական միտքը կամ
հարցադրումը ոչ թե լրագրողի աշխարհայացքի հետևանքն է, այլ գենդերային
հիմնահարցերի վերաբերյալ ոչ բավարար գիտելիքների: Քանի որ խնդիրը հաճախ
պայմանավորված է տեղեկատվության բացակայությամբ և չիմացությամբ, հետևապես
հարկ է նախ մշակել ոչ թե պարզապես օրենսդրական փաստաթուղթ, այլ նաև
կրթական նյութեր շահագրգիռ կողմերի վերապատրստման համար (փաստաթղթի
անհրաժեշտությունը
բացթողմամբ),

և

պայմանավորված է ՀՀ
երկրորդ

Գենդերային քաղաքականության

վերպատրաստման

պարբերական

դասընթացներ

լրագրողների համար:


Հանրային

տեղեկատվության

ոլորտում

բացակայում

է

գենդերային

բալանս

հասկացությունը, ինչի հետևանքով վերջինիս համար բնութագրական է կանանց
բավականին

ցածր

ներկայացվածությունը,

մասնավորապես

լրատվական

հաղորդաշարերում (36%): Հեռուստատեսային իրականությունում լրատվությունը
հիմնականում ներկայացվում և վերլուծվում է արական սեռի հաղորդավարների և
փորձագետների
տեղեկատվության

(8:2

հարաբերակցությամբ)

ոլորտում

հիմնական

կողմից:

առանցքը

Այնինչ

կազմում

են

հանրային
լրատվական

հաղորդաշարերը, որոնցով հասարակությունը տեղեկանում է աշխարհում ընթացող
իրադարձություններին

և

ձևավորում

համապատասխան

մոտեցումներ

ու

սկզբունքներ տարբեր երևույթների նկատմամբ:
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Հեռուստաեթերում կանանց ցածր ներկայացվածությանն ավելանում է նաև կանանց
հիմնախնդիրներին վերաբերող թեմաների 10% մասնաբաժինը և կին փորձագետների
խիստ փոքրաթիվ քանակությունը (25%) հեռուստատեսությունում: Այս պատկերը
վկայում է գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման առումով հասարակական
կարծիքի վրա հեռուստատեսության ցածր ազդեցության մասին: Հետևապես,
լրագրողները, նյութեր պատրաստելիս պետք է հիշեն, որ ցանկացած խնդիր`
արտաքին

քաղաքականությունից

մինչև

հասարակական

հիմնահարցեր,

հավասարապես վերաբերում է ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց, և պետք է
հաշվի առնեն գենդերային խնդիրները, երբ որոշում են, թե որ թեմաներին և
տեղեկատվության ստացման հեղինակային որ աղբյուրներին պետք է անդրադառնան,
որոնց` ոչ:


Հետազոտության
կանանց

արդյունքների

կերպարը

համաձայն,

համապատասխանում

հեռուստաեթերում

է

մոդելային

ներկայացվող

կառուցվածքով,

լավ

հարդարված և խնամված տիկնիկի կերպարին, որում առավելապես շեշտադրվում են
արտաքին ֆիզիկական հատկանիշները և տեսքը: Մինչդեռ հարկ է հեռուստաեթերում
ավելացնել փորձագետ կանանց մասնաբաժինը՝ շեշտադրելով նրանց ինտելեկտուալ
կարողություններն ու հաջողությունները: Լրագրողները պետք է առավել հաճախ
ներկայացնեն կանանց կերպարներ, որպեսզի ձևավորեն դրական միջավայր,
մասնավորապես հարկ է եթերով ցուցադրել հաջողությունների հասած կանանց`
նպաստելով

հասարակական

կյանք

այլ

կանանց

մուտքին:

Հասարակական-

քաղաքական կյանքում ներկայացվող կանանց սակավ քանակության պատճառով
երևույթը դիտվում է որպես բացառություն և ոչ թե նորմա:


Հետազոտության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ գենդերային բաղադրիչի
տեսանկյունից հեռուստաեթերում ներկայացվող տեսանյութերը (85%) հիմնականում
չեզոք բնույթի են և ուղղված չեն խտրականության դրսևորումների հիմքում ընկած
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը: Մինչդեռ գենդերային զգայունության
պահպանման

համար

լրագրողները

պետք

է

իրազեկ

լինեն

գենդերային

հիմնախնդիրներին և դրսևորեն այդ տեղեկացվածությունն իրենց նյութերում և
մոտեցումներում: Բացի այդ կանանց հիմնախնդիրներին և փորձագիտական
մեկնաբանություններին հարկ է անդրադառնալ ոչ միայն գենդերային կամ
ընտանեկան հարաբերությունների կոնտեքստում, այլ բոլոր տիպի հասարակական
հարաբերությունների:


Ոչ զգայուն լրագրության արդյունքում այսօր հեռուստաեթերում շրջանառվում են
հայրիշխանական համակարգին բնորոշ կարծրատիպեր, որոնց ներքո կանանց
վերագրվում է մարգինալացված, իսկ հաճախ նաև անբարո և նյութապաշտաական
կերպար:

Կանանց

մարգինալացման

կամ

բռնության

դեպքերի

առումով,

հեռուստաեթերը պետք է որդեգրի բացասական վերաբերմունք: Միևնույն ժամանակ
երևույթը չպետք է ներկայացվի որպես բնական երևույթ՝ նույնիսկ հումորային
հաղորդաշարերում

(ինչը

արվում

էր

Արմենիա

հեռուստաընկերությամբ
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հեռարձակվող Տնփեսա հումորային հեռուստասերիալում), քանի որ սատիրայի
բավարար քանակի բացակայության պարագայում հումորային ֆիլտրը կարող է
առավելապես ընդգծել երևույթի ընդունելիությունն ու մեծացնել դրա նկատմամբ
հակվածությունը:
Հետազոտության արդյունքների հիման վրա առաջարկվում է հանրային տեղեկատվության
ոլորտում ներդնել Մասնակցային լրագրության ինտեգրացված մոդել (ՄԼԻՄ): ՄԼԻՄ մոդելի
տարրերը և փուլերը ներկայացվում են սույն հաշվետվության Մաս II-ի երրորդ բաժնում:
ՄԼԻՄ-ը

տեղեկատվական-կրթական

տեղեկատվության

ոլորտում

համակարգ

գենդերային

է,

որն

հավասարության

ուղղված
և

է

հանրային

գենդերային

զգայուն

լրատվության ապահովմանը:
ՄԼԻՄ -ի առանցաքային ելակետերը հետևյալն են.
1. ՄԼԻՄ -ը պետք է հանդիսանա հանրային քաղաքականության մի մասը
2. ՄԼԻՄ-ը

ենթադրում

է

տեղեկատվական

ենթահամակարգերի

զարգացում

(մոնիտորինգների
և
գնահատումների
պարբերական
կազմակերպում),
համապատասխան օրենսդրական նախագծերի մշակում, անհրաժեշտ կրթական
նյութերի մշակում և վերապատրաստման դասընթացների իրականացում:
3. ՄԼԻՄ-ը բազմակողմանի համագործակցային մոդել է այնպիսի շահագրգիռ խմբերի
միջև,

ինչպիսիք

են՝

լրագրողները,

ԶԼՄ-ների

ղեկավարները,

գենդերային

հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող ՀԿ ներկայացուցիչները, այս
ոլորտում մասնագիտացած վերապտարաստողները, պետական այրերը:
4. Առաջարկվող

մոդելը

ենթակառուցվածք,

կարող

ինստիտուտ

է

հանդես
կամ

գալ

բաժին,

ոչ

այլ

միայն
խոսքը

որպես
գնում

է

առանձին
այնպիսի

տեղեկատվական համակարգի մասին, որը պետք է բաղկացուցիչ մաս կազմի
հանրային տեղեկատվության ոլորտի տարբեր սուբյեկտների գործառնության մեջ:
Լինելով մասնակցային լրագրության կառավարման գործիք, ՄԼԻՄ-ը պետք է ունենա
կենտրոնացված տեղեկատվական կենտրոն, որը, լինելով պետականորեն լիազորված,
նպատակահարմար է ընդգրկել ԵՊՀ Գենդերային ուսումնասիրությունների և
առաջնորդության կենտրոնի ենթակառուցվածքում:
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Ներածություն
Մարդկության զարգացման հնագույն ժամանակներից ի վեր յուրաքանչյուր հասարակարգ
ունեցել է կանանց և տղամարդկանց դերի և տեղի իր մոտեցումները, որոնք փոխանցվել են
հասարակայնությանը ամենատարբեր սոցիալական ինստիտուտների միջոցով: Արդի
մեդիոկրատիայի դարաշրջանում, որտեղ ռեալ իշխանությունը պատկանում է mass-media-ին
այդ ինստիտուտներից առավել կարևորը զանգվածային լրատվամիջոցներն են դարձել: ԶԼՄների միջոցով է կարգավորվում սոցիալական ու քաղաքական վարքը, հաղորդվում կյանքի
բարոյական ու հոգեբանական երանգը, փոփոխվում կամ ամրապնդվում կարծրատիպերն ու
արձագանքները: Այս հանգամանքներն առավել արդիական և նշանակալի են դառնում ԶԼՄների

միջոցով

կանանց

և

տղամարդկանց

դերի

ներկայացման

տեսանկյունից:

Ժամանակակից քննարկումների համատեքստում անհրաժեշտ գործընթաց է դարձել
կարծրատիպերից անցումը ազատ, գենդերային տեսանկյունից զգայուն լրագրության: Ինչի
ապահովման համար լրագրողները պետք է միշտ ելնեն այն դրույթից, որ ցանկացած
հիմանախնդիր` արտաքին քաղաքականությունից մինչև ընտանեկան հարաբերություններ,
վերաբերում է և կանանց, և տղամարդկանց հավասարապես:
Հայկական ԶԼՄ-ներում հայ կնոոջ կերպարի ներկայացման առանձնահատկությունների
ուսումնասիրման համար իրականացվել
Գենդերային

ուսումնասիրությունների

է սոցիոլոգիական

և առաջնորդության

հետազոտություն՝
կենտրոնի»

«ԵՊՀ

ֆինանսական

օժանդակությամբ, որի հիմքում ընկած են հետևյալ առանցքային հարցադրումների
պարզաբանումները.


ինչպիսին է կանանց ներկայացվածությունը ԶԼՄ-ներում; հայ կնոջ ինչպիսի կերպար
են ներկայացնում ԶԼՄ-ները;

 ինչպիսի առանցքային խնդիրներ են առկա հանրային տեղեկատվության ոլորտում
գենդերային

զգայուն

լրատվություն

ապահովելու

տեսանկյունից,

գենդերային

քաղաքականության համատեքստում;
 ինչպիսի

փոփոխություններ

են

անհրաժեշտ

գենդերային

քաղաքականության

բարելավման, գենդերային հավասար ներկայացվածության և գենդերային զգայուն
լրագրության ապահովման համատեքստում:
Ծրագրի հաշվետվությունը բաղկացած է երկու մասից.
Առաջին մասում ներկայացվում է ոլորտային գրականության, միջազգային և տեղական
օրենսդրության
և վիճակագրական
տվյալների
վերլուծությունը,
իրականացված
սոցիոլոգիական
հետազոտության
մեթոդաբանության,
մեթոդների,
ընտրանքի
նկարագրությունը:
Երկրորդ մասում շարադրվում են հետազոտության առանցքային արդյունքները և հանրային
տեղեկատվության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածության և
գենդերային
զգայուն
լրագրության
դիտանկյունից
մշակված
և
առաջարկվող
տեղեկատվական հայեցակարգը: Հետազոտության արդյունքների և եզրակացությունների
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հիման վրա առաջարկվում է մշակել մասնակցային լրագրության ինտեգրացված մոդել
(ՄԼԻՄ),
որը
կնպաստի
հանրային
տեղեկատվության
ոլորտում
գենդերային
հավասարության և գենդերային զգայուն լրատվության ապահովմանը:
Հաջորդիվ ներկայացված են օգտագործված գրականությանն ցանկն ու հետազոտության
գործիքները (հարցաշարերը):

Մաս I. Գենդերային դիսկուրսը մաս մեդիայի համատեքստում. հիմնախնդրային
իրավիճակի սահմանում, հետազոտության մեթոդաբանական և մեթոդական հիմքերի
նկարագրություն
1.1 Գենդերային հիմնահարցեր և զգայուն լրագրություն. հետազոտական
արդյունքներ, օրենսդրական սկզբունքներ, զարգացման հեռանկարներ
Տվյալ ենթաբաժնում անդրադարձ կկատարվի հանրային տեղեկատվության ոլորտում
գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ
վերջին տարիներին իրականացված
հետազոտությունների արդյունքներին, գենդերային զգայուն լրագրության զարգացման
միջազգային փորձին, օրենսդրական սկզբունքներին, ոլորտում առկա բացերին և
նվաճումներին:
Վերջին տարիներին գենդերային հիմնահարցերն առավել քան երբևէ դարձել են սոցիալական
գիտությունների ուսումնասիրության առարկա, ինչն իր հերթին պայմանավորված է
համաշխարհային բնույթ ունեցող սոցիալական փոխակերպումներով, որոնց հետևանքով
սեռային տարանջատման և գենդերային նույնականացման հետ կապված հարցերը սկսեցին
նորովի մեկնաբանվել: Գենդերային հաղորդակցությունների ոլորտում իրականացված
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կնոջ և տղամարդու սոցիալական
կարգավիճակներն ու դերերը մեծապես պայմանավորված են ինչպես պետության
սոցիալական քաղաքականությամբ, կնոջ և տղամարդու քաղաքական և տնտեսական
մասնակցությամբ,
այնպես
էլ
տվյալ
հասարակության
սոցիալ
մշակութային
առանձնահատկություններով` արժեքներով, նորմերով, ավանդույթներով1: Ներկայումս
գենդերային ինքնորոշման հարցը առավելապես դարձել է հասարակական դիրքորոշման
խնդիր, իսկ գենդերային ինքնության կառուցակցման գործընթացում նշանակալի դեր են
ստանձնել զանգվածային լրատվամիջոցները:
Նկատի ունենալով ԶԼՄ-ների առանձնահատուկ դերը հասարակական
կարծիքի
ձևավորման գործում՝ Նայրոբիի հեռանկարային ռազմավարությունում
կրթության,
առողջապահության,
զբաղվածության,
սոցիալական
ծառայությունների,
գյուղատնտեսության, առևտրի, արդյունաբերության և այլ ոլորտների կողքին առաջին
անգամ նշվեց ԶԼՄ-ների կարևոր դերը: «Հարկ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել
զանգվածային լրատվամիջոցներում կանանց կերպարի արտացոլման շոշափելի և մշտական
բարելավմանը: Այդ նպատակով հարկավոր է ձեռնարկել բոլոր միջոցները, որպեսզի կանայք
ակտիվորեն
մասնակցեն
զանգվածային
լրատվամիջոցների
համապատասխան
1

Хорни К., Социокультурная теория личности, в кн. Хьелл Л., Зиглер Д. “Теории личности”, Питер, 2007, с. 254-269.
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խորհուրդներին
և
վերահսկող
մարմիններին»-,
նշվում
է
հեռանկարային
2
ռազմավարությունում :
Զարգացման այսպիսի հանգամանքներում` Հայաստանը որպես հետխորհրդային երկիր` մի
կողմից դեռևս գտնվում է նախկին քաղաքական մշակույթին բնորոշ տարրերի
(կարծրատիպեր, ավանդույթներ) ազդեցության ներքո, իսկ մյուս կողմից փորձում է
համապատախանել
ժամանակակից
“դեմոկրատական
աշխարհի”
պահանջներին՝
պետական քաղաքականության մակարդակում ստեղծվելով փաստաթղթեր, որոնք
սահմանում են լրատվամիջոցների դերը գենդերային հավասարության հիմնախնդիրների
հաղթահարման հարցում: Վերջինիս համատեքստում դժվար, սակայն անհրաժեշտ
գործընթաց
է
հանդիսնաում
գենդերային
կարծրատիպերից
անցումը
ազատ
տեղեկատվության տրամադրման, այնինչ շատ հաճախ մատուցվող նյութերում ձգվում են
կարծրատիպերը, իսկ մատնանշելու դեպքում էլ հնչում է ամենատարածված
արտահայտությունը. «Բայց չէ՞ որ մեր կյանքում հենց այդպես է» կամ «Դա մեր ազգային
ավանդույթն է»:
Գենդերային ուսումնասիրությունների ոլորտում հայտնի տեսաբան Ջ Վուդը առանձնացնում
է երեք հիմնական թեմաներ, որոնք բնութագրում են թե ինչպես է մեդիան ներկայացնում
գենդերային հիմանահարցերը3: Առաջին հերթին կանայք բավարար ներկայացված չեն, ինչի
արդյունքում ձևավորվում է կեղծ պատկերացում, որ տղամարդիկ մշակութային
ստանդարտներ են, իսկ կանայք անկարևոր են և անտեսանելի: Երկրորդ, կանայք և
տղամարդիկ պատկերվում են կարծրատիպային հենքով, ինչը արտացոլում և պահպանում է
սոցիալապես հաստատված գենդերային ընկալումները: Երրորդ տղամարդկանց և կանանց
միջև հարաբերությունների պատկերումը ընդգծում է ավանդական դերերը և
նորմալիզացնում է կնոջ նկատմամբ բռնությունը:
 Կանանց ոչ բավարար ներկայացվածությունը
Հիմնական ճանապարհը, որով մեդիան խեղաթյուրում է իրականությունը կանանց ոչ
բավարար ներկայացվածությունն է:
Այս են վկայում նաև Հայաստանում արված ուսումնասիրությունների արդյունքները.
ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքները4.
1. Լրատվամիջոցներում ներկայացված անձանց 86% տղամարդիկ են, ինչը չի
համապատասխանում կանանց մասնաբաժնին հանրապետության բնակչության
կազմում:
2. Որպես արտոնյալ խոսնակներ, նյուսմեյքերներ ԶԼՄ-ներում հիմնականում հանդես են
գալիս տղամարդիկ 6:1-ի հարաբերակցությամբ: Փորձագիտական հանրության
ներկայացման դեպքում գենդերային ճեղքվածքը հասնում է 8:1:
Հետաքրքրական է, որ այս արդյունքները միանգամայն համեմատելի են Գլոբալ Մեդիամոնիթոինգի5 2009/2010 տվյալների հետ, ըստ որոնց ԶԼՄ-ներում ներկայացվող աշխարհը
2

1985թ. Նայրոբի, երրորդ համաշխարհային խորհրդաժողովի «Կանանց դրության բարելավման հեռանկարային
ռազմավարություն», 85-րդ կետ
3

Wood, Julia T. "Gendered Media: The Influence of Media on Views of Gender". (From Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture
by Julie T. Wood, Chapter 9, pp. 231-244, 1994).
4
«Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ», Պրո-Մեդիա ՀԿ, 2011, http://www.unfpa.am/sites/default/files/
5
GMMP 2009/2010. Զեկույց “Ով է ստեղծում լուրերը” http://www.whomakesthenews.org/
Գենդերային անհավասարակշռության մասին փաստող 2009/2010 GMMP-ի արդյունքները հիմնված են աշխարհի 108 երկրների
1365 առաջատար պետական թերթերի, հեռուստաընկերությունների, ռադիոկայանների նյութերի հետազոտության վրա:
Մոնիթորինգի հիմնական եզրակացությունը այն էր, որ կանայք դեռևս բավարար չափով չեն ներկայացվում
լրատվամիջոցներում, նրանց դերը առաջվա պես աղավաղված է:
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մեծ մասամբ տղամարդկային է մնում. 76 %-ը այն մարդկանց, ում մասին լսում կամ կարդում
են աշխարհի նորություններում տղամարդիկ են:
Կանանց բացակայությունը մեդիայում զուգակցվում է նաև մեդիայի համար
պատասխանատու կանանց սակավությամբ: Կանայք կազմում են հեռուստատեսային
գրողների, տնօրենների, պրոդյուսերների միայն 5%ը: Սա ծիծաղելի է, քանի որ լրագրություն
մասնագիտության ավարտողների երկու երորրդը կանայք են, մինչդեռ նրանց թիվը 2%ից
ցածր է կորպորատիվ կառավարման բաժնում:
 Տղամարդկանց և կանաց կարծրատիպային պատկերում:
Ընդհանուր առմամբ մեդիան շարունակում է ներկայացնել և կանանց, և տղամարդկանց
կարծրատիպային կերպարներով, ինչը սահմանափակում է մարդկային կարողությունների
մեր ընկալումներ: Հայաստանյան իրականությունից մեջբերենք Հ1 հեռոստասությամբ
հեռարձակվող «Ազատ գոտի» հաղորդման մեջ արված հետևյալ հայտարարությունը. «Կինը
ոչնչից կարող է ստեղծել երկու բան` սկանդալ և աղցան»:
Սովորաբար տղամարդիկ ներկայացվում են որպես ակտիվ, համարձակ, ուժեղ, ագրեսիվ և
լայնորեն ընդգրկված մարդկային հարաբերություններում: Մշակութային տեսակետներին
համահունչ՝ կանայք պատկերվում են որպես սեքսուալ օբյեկտներ, ովքեր սովորաբար
գեղեցիկ են, երիտասարդ, պասիվ, կախյալ, և հաճախ նաև ոչ կոմպետետնտ ու համր:
Կանացի կերպարներն իրենց հիմնական էներգիան նվիրում են իրենց արտաքինը
լավացնելուն և տան ու մարդկանց մասին հոգ տանելուն: Քանի որ մաս մեդիան է հագեցնում
մեր կյանքը, ուղիները, որով նրանք սխալ կերպով ներկայացնում են գենդերային
ընկալումները կարող են աղավաղել այն, թե ինչպես ենք մենք տեսնում մեզ և ինչն ենք
ընկալում որպես նորմալ կամ ցանկալի կանանց ու տղամարդկանց համար6: Ինչպես այս
առումով փաստում են ԵԱՀԿ-ի և Բրիտանական դեսպանության իրականացրած
հետազոտության տվյալները՝ կանայք դիտվում են կանանց սազական համարվող էանիշների
(ատրիբուտների) պրիզմայով, ըստ որի՝ նրանք դրական են, եթե «կանացի» են, և բացասական
են, եթե շեղվում են կանացիության միջին «իդեալից», այսինքն՝ դառնում են
1. «տղամարդացած» (սա կնոջ՝ «կանացի դեմքը» կորցրած տիպն է),
2. կամ «լաչառ» (ճղճղան) (սա կնոջ՝ «չափազա՛նց կանացի դեմքը» շեշտող տիպն է)7:
 Տղամարդու և կնոջ միջև հարաբերությունների ստերեոտիպական ընկալոմները:
Հաշվի առնելով լրատվամիջոցների կողմից կանանց և տղամարդկանց ստերեոտիպական
պատկերումը/ներկայացումը պետք չէ զարմանալ նաև, որ նրանց միջև հարաբերությունները
նմանապես պատկերված են այնպես, որ ամրապնդում են գոյություն ունեցող
կարծրատիպերը: Չորս թեմաները ներկայացնում են ինչպես է մեդիան արտացոլում և
զարգացնում սեռերի միջև ավանդական “համաձայնությունները”:
1. Կանանց կախվածություն/տղամարդկանց անկախություն: Մրցանակի արժանացած
Վոլտ Դիսնեյի “Ջրահարսը” անիմացիոն ֆիլմը ցայտուն կերպով արտացոլում է
կանանց կախվածությունը տղամարդկանցից՝ ինքնության համատեքստում: Այս
ֆիլմում ջրահարսը բառիցորեն թողնում է իր՝ որպես ջրահարսի ինքնությունը,
որպեսզի ընդունելի լինի իր մարդկային տեսակի սիրեցյալի համար: Այս մանակական
պատմությունում մենք տեսնում ենք կնոջ և տղամարդու միջև ասեմիտրեիկ
6

Wood, Julia T. "Gendered Media: The Influence of Media on Views of Gender".
“Կանանց քաղաքական գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և քաղաքական կուսակցություններում կանանց
ներգրավվման և հավասար հնարավորությունների ապահովման մեխանիզմ”, ԵԱՀԿ-ի և Բրիտանական դեսպանության կողմից
իրականացրած հետազոտություն, http://ysu.am/files/Research.pdf
7
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հարաբերությունների բացահայտ դրսևորում, որը նրբորեն դրսևորվում է նաև այլ
մեդիարտադրանքներում:
Ինչպես նշում է Բ. Լոտը՝ “կինն է, ով լվացք է անում և քարտուղարուհի է
տղամարդկանց սեփականությունը հանդիսացող կազմակերպություններում”8:
2. Տղամարդկանց հեղինակություն/կանանց ոչ կոմպետենտություն: Ամենատարածված
միջոցներից մեկը, որով մեդիան սահմանում է տղամարդկանց որպես
հեղինակություններ գովազդներն են: Կանայք սովորաբար ցուցադրվում են
տանջվելիս կեղտոտ հատակի վրա կամ լոգասենյակում և ազատվում են այդ
տանջանքից միայն այն ժամանակ, երբ պարոն Մուսկուլը ցույց է տալիս և ասում է
նրանց ինչպես պահպանել իրենց տունը անթերի:
Ավելին, տղամարդկանց գերակշռությունը որպես նորությունների վարողներ, որվքեր
տեղեկացնում են մեզ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին,
ընդծում է նրանց հեղինակությունը:
3. Կանայք որպես հիմանական խնամատարներ-caregivers/տղամարդիկ որպես
կերակրողներ/հաց վաստակողներ-breadwinners: Երրորդ բազմամյա թեման
մեդիայում այն է, որ կանայք խնամակալներ են, իսկ տղամարդիկ ապահովողներ:
Այստեղ տեղին է հիշատակել հայկական ժողովրդական ասացվածը. “կինը տան
ներսի պատն է տղամարդը՝ դրսի: Կանանց հիմնական գործառույթը ընտանիքն է,
երեխա ծնելը, մեծացնելը”:
4. Կանայք որպես զոհ և սեքսուալ օբյեկտ/ տղամարդիկ որպես ագրեսորներ: Վերջին
թեման կանաց և տղամարդկանց հարաբերությունների ներկայացումն է, որտեղ կինը
ներկայացվում է որպես տղամարդու սեքսուալ ցանկությունների սուբյեկտ: Այս
ներկայացվածության իրոնիան նրանում է, որ մեդիան կանանց քաջալերում է
զարգացնել
որակներ
(գեղեցկություն,
սեքսուալություն,
պասիվություն
և
անզորություն) համապատասխանելու համար կանացիության մշակութային
իդեալներին՝ դրանով իսկ նպաստելով վերջիններիս վիկտիմիզացիային: Միևնույն
ժամանակ որակները, որոնք վերագրվում են տղամարդկանց (ագրեսիվություն,
գերիշխանություն, սեքսուալություն և ուժ) իդենտիկ են կանանց չարաշահմանը:
Կանայք պատկերվում են որպես այլընտրանք կամ դեկորատիվ օբյեկտներ, ովքեր
պետք է գրավեն տղամարդկանց՝ լինելու համար արժևորված վերջիններիս կողմից9:
Ամփոփելով նշենք, որ հասարակական հարաբերությունների համատեքստում և՛
տղամարդը, և՛ կինը հավասարապես անհրաժեշտ են հասարակական կյանքում, պետություն
կառավարելիս, հայրենիքին օգտակար լինելիս։
Հարկ
ենք
համարում
անդրադառնալ
ոլորտում
իրականացված
մի
շարք
հետազոտությունների, ինչպես նաև ռազմավարական զարգացման փաստաթղթերին՝
ուսումնասիրմանը ենթակա իրավիճակը առավել ընդգրկուն ներկայացնելու համար:

8

9

Lott B. (1989). Sexist discrimination as distancing behavior. Prime-time television. Psychology of Women Quarterly, p. 64
Wood, Julia T. "Gendered Media: The Influence of Media on Views of Gender".
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ՀՀ-ում գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ պետական քաղաքականության և
իրավական կարգավորման հիմնական դրույթները

1.

Անկախության ավելի քան երկու տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը
մարդու իրավունքների ապահովման, հասարակության խոցելի խմբերի շահերի և
իրավունքների պաշտպանության, խտրականության բոլոր ձևերի վերացման ուղղությամբ մի
շարք կարևորագույն պարտավորություններ է ստանձնել: Այս շարունակական
գործընթացում առանձնանում են կանանց իրավունքների պաշտպանության և կանանց ու
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովման
խնդիրները:

2.

Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել կամ միացել է գենդերային հավասարության
ապահովման գրեթե բոլոր միջազգային իրավական փաստաթղթերն ու գործիքները, այդ
թվում՝ ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի Խորհրդի շրջանակներում: Հայաստանի Հանրապետությունը
ազգային օրենսդրությունն այդ փաստաթղթերի դրույթներին համապատասխանեցնելու կամ
դրանք ներպետական օրենսդրության մեջ ինկորպորացնելու պարտավորություններ է
ստանձնել:10

3.

Հայաստանի Հանրապետությունը շուրջ քսան տարի առաջ ձևավորել և ապա
աստիճանականորեն ամբողջականցրել է գենդերային հավասարության ապահովման
գործում ստանձած պարտավորությունների իրականացմանը, կանանց և տղամարդկանց
իրավահավասարության ապահովմանը, խտրականության վերացմանն ուղղված պետական
քաղաքականությունը, կատարելագործվել է իրավական կարգավորումը:

4.

1995թ. ընդունված ՀՀ Սահմանադրությամբ ընդհանուր կարգով ամրագրվեցին անձանց
իրավահավասարության տարրերն ու տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքները
ամուսնանալիս, ամուսնական կյանքի ընթացքում և ամուսնալուծվելիս` բացառելով սեռով
պայմանավորված խտրականությունը: 2005 թվականին կատարված փոփոխություններով ՀՀ
Սահմանադրության մեջ կատարելագործվեցին ընտանիքի, մայրության և մանկության
պաշտպանությանը վերաբերվող դրույթները:

5.

Հատկանշական է, որ միջազգային պարտավորությունների կատարումը և խնդիրների
գործնական լուծումները սկզբնական շրջանում գերազանցապես կարգավորվում էին
ենթաօրենսդրական ակտերով ընդունված հայեցակարգային և ծրագրային փաստաթղթերով:

6.

Այսպես, ՀՀ կառավարությունն ընդունեց 15.04.1998թ. թիվ 242 «Հայաստանի
Հանրապետությունում կանանց վիճակի բարելավման ծրագրի հիմնադրույթների մասին»,
26.06.1998թ. թիվ 406 «Հայաստանի Հանրապետությունում 1998-2000թթ. կանանց վիճակի
բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման ազգային ծրագրիը
հաստատելու մասին» որոշումները: 2004թ. ապրիլի 8-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց
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Այսպես, «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» 1967թ. ՄԱԿ-ի կոնվենցիան սահմանում է,
որ այն վավերացրած բոլոր պետությունները պետք է ամրագրեն տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարության սկզբունքը
սահմանադրություններում և այլ օրենսդրական ակտերում ու հասնեն դրա գործնական իրականացմանը: Պեկինյան
հռչակագիրը և Պեկինյան գործողությունների ծրագիրը (1995թ.) վեր են հանում գլխավոր խնդրահարույց ոլորտները, որտեղ
մասնավորապես նշվում է գենդերը օրենսդրության, հասարակական քաղաքականության մեջ, ծրագրերում և նախագծերում
ներդնելու, ինչպես նաև ազգային մեխանիզմների և պետական այլ կառույցների ստեղծման կամ ուժեղացման և այդ
կապակցությամբ բարեփոխումների իրականացման գործընթացի մշտադիտարկման համար բավարար ռեսուրսների բաշխման
անհրաժեշտությունը:
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«Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ
նրանց
դերի
բարձրացման
2004-2010թթ.
ազգային
ծրագիրը
և
Հայաստանի
Հանրապետությունում կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի
բարձրացման 2004-2010թթ. ազգային ծրագրի միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»
թիվ 645-Ն որոշումը:
7.

2010 թվականի փետրվարի 11-ի նիստում թիվ 5 արձանագրային որոշմամբ ՀՀ
Կառավարությունը
հավանության արժանացրեց «Գենդերային քաղաքականության
հայեցակարգը»:11 Հայեցակարգը սահմանեց այս ոլորտում ՀՀ պետական քաղաքականության
նպատակները, հիմնական խնդիրներն ու գերակա ուղղությունները:

8.

Հայեցակարգը գենդերային քաղաքականության հիմնական նպատակներ, մասնավորապես,
սահմանեց. հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության
ձեռքբերումը, որոշումների ընդունման բոլոր մակարդակներում կանանց և տղամարդկանց
հավասար ներկայացվածության ապահովումը, սեռի հատկանիշով խտրականության բոլոր
ձևերի հաղթահարումը, աշխատանքի շուկայում և զբաղվածության ոլորտում կանանց և
տղամարդկանց հավասարհնարավորությունների և տնտեսական ռեսուրսների հավասար
մատչելիության ստեղծումը, ինչպես նաև հասարակության մեջ ժողովրդավարական
քաղաքական մշակույթի և հանդուրժողական գենդերային երկխոսության ձևավորումը։

9.

Հայեցակարգով սահմանված խնդիրները, մասնավորապես, ներառում են հավասարության
փուլային, իսկ հեռանկարում` բոլոր ոլորրտներում հնարավորությունների փաստացի
հավասարության ձեռքբերմանն ուղղված «դրական գործողությունների» համալիր
միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը, այդ թվում՝ կանանց ներկայացվածության
ընդլայնումը ղեկավար մարմինների որոշումների ընդունման մակարդակում, այդ թվում
քաղաքական և հայեցողական պաշտոններում: Հայացեակարգով կառավարությունը
պարտավորվում է հայրիշխանական կարծրատիպերի հաղթահարման նպատակով
ձևավորել էգալիտար գենդերային մշակույթ և նպաստել հասարակական գիտակցության մեջ
պետական կառավարման և հասարակական կյանքի այլ ոլորտներում կանանց և
տղամարդկանց հավասար մասնակցության գաղափարախոսության դրական ընկալմանը:
Հայեցակարգը
նախատեսում
է
նաև
ձևավորել
գենդերային
հավասարության
քաղաքականության մշակման և իրականացման ազգային և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ
ներառող միասնական համակարգ, ինչպես նաև մշակել և ներդնել գենդերային իրավիճակի
շարժընթացի գնահատման և մշտադիտարկման ցուցիչների համակարգ։

10. 2013թ. մայիսի 20-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց Հայեցակարգով նախատեսված «Կանանց
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների եվ հավասար հնարավորությունների
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը, ինչը կարևոր ձեռքբերում էր, որն ամրապնդեց գենդերային
իրավահավասարության ապահովման իրավական երաշխիքները: Օրենքը, մասնավորապես,
սահմանեց գենդերային հավասարության սկզբունքները, ոլորտում կիրառվող հիմնական
հասկացությունները (գենդեր, գենդերային, հավասար հնարավորություններ և այլն), տվեց
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Հայեցակարգում, մասնավորապես, նշվում է, որ շարունակվում է գենդերայնորեն անհավասարակշիռ ներկայացվածությունը
քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններում, որտեղ տղամարդիկ համապատասխանաբար
կազմում են 89% և 65%։ Միաժամանակ ներկայացվում է, որ իգականացում է տեղի ունեցել պետական կառավարման ցածր
օղակներում, որտեղ կանայք 58% են կազմում առաջատար պաշտոններում և 64%` կրտսեր պաշտոններում։ 2002-2008թթ.
ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթներում կանանց անհավասարաչափ
մասնակցության միտում է նկատվել։ Կանայք կազմել են 8% բարձրագույն պաշտոնների և մոտ 30% գլխավոր պաշտոնների
մրցույթների մասնակիցների թվում։
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դրանց բացատրությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս բացառել այս եզրույթների
տարամեկնաբանությունները:
11. Նախորդ տասնամյակների ընթացքում հստակ առաջընթաց է արձանագրվել նաև
գենդերային հավասարության ապահովման խնդիրների լուծմանը կոչված կառույցների
կայացման, գործառույթների տարանջատման և հստակեցման, կարողությունների
զարգացման առումով:
12. 2012-2017թթ. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմավարության մաս հանդիսացող
Կանանց
իրավունքների
պաշտպանության
ռազմավարության
մեջ
ամրագրված
ռազմավարական նպատակները, նույնպես հետաքրքրական են զինված ուժերում կանանց
ներգրավվածության առումով: Այսպես, ռազմավարությունը նախատեսում է մի շարք
միջոցառումներ՝ ուղղված. սեռական ոտնձգությանը վերաբերող օրենսդրական բացերը
լրացնելուն, կանանց գործազրկության անհամաչափ բարձր աստիճանի նվազեցմանը,
կանանց նկատմամբ խտրական դրսևորման վերացմանը և հակախտրական դրույթների
արդյունավետ իրագործմանն ու ամրապնդմանը:
13. ՀՀ Գենդերային քաղաքականության ռազմավարական ծրագիրը վավերացնում է նաև
միջազգաին փորձն ու օրենսդրական նախագծերը: Այստեղ մանսավորպես նշվում է.
ապահովել ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին»
կոնվենցիայի, Պեկինի համաժողովի հիմնական հանձնարարականների, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված գենդերային հավասարությանն
ուղղված միջազգային այլ փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունների
կատարումը12: Այսինքն՝ սեռի հատկանիշով խտրականության հաղթահարում և կանանց ու
տղամարդկանց փաստացի հավասարության ձեռքբերում:
14. Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության վերը նշված խնդիրները, ընդհանուր
առմամբ, հավասարապես վերաբերվում են նաև հանրային տեղեկատվության (լրատվության)
ոլորտին:
Այդուհանդերձ,
ՀՀ
հանրային
տեղեկատվության
ոլորտում
կանանց
ներգրավվածության, գենդերային անհավասարության հիմնախնդիրների հաղթահարման,
գենդերային զգայուն լրագրության հարցերում առկա են մի շարք առանձնահատկություններ:
15. Մասնավորապես 2010թ. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված Գենդերային
քաղաքականության պետական հայեցակարգը սահմանում է` «լրատվամիջոցներում
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարման և կանանց ու տղամարդկանց դրական
կերպարների հավասարակշռված ներկայացման խրախուսում: Տպագիր և էլեկտրոնային
լրատվամիջոցներում գենդերային հիմնախնդիրների դրական լուսաբանման և կանանց ու
տղամարդկանց հավասարության գաղափարների տարածման խրախուսում»13:
16. Այնինչ հայկական լրատվամիջոցներում բացակայում է գենդերային քաղաքականությունը, և
նրանք դեռևս չեն կատարում այն դերը, որ վերագրվում է նրանց: «Քաղաքացիական
հասարակության և լրատվամիջոցների գիտելիքի և կարողությունների ամրապնդում՝
գենդերային և ժողովրդավարական կառավարման հարցերի շուրջ կառուցողական
երկխոսության մեջ նրանց ներգրավելու և կանանց ու տղամարդկանց՝ կարծրատիպերից
զերծ պատկերումը խթանելու նպատակով» ծրագրի շրջանակներում 2012 թ. սեպտեմբերնոյեմբեր ամիսներին իրականացվել է մի շարք լրատվամիջոցների դիտարկում՝ գենդերային
12

ՀՀ կառավարության 2011 թ. մայիսի 20-ի նիստի N 19 արձանագրային որոշման Հավելված N 1
https://www.e-gov.am/protocols/item/2/
13 ՀՀ Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, 2010թ, 6.4 կետ
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տեսանկյունից: Դիտարկման արդյունքների համաձայն ՀՀ լրատվամիջոցները, արտացոլելով
հասարակության մեջ առկա գենդերային հարաբերությունները և գենդերային
անհավասարակշռությունը, նախաձեռնողական վարք գրեթե չեն ցուցաբերում կանանց ոչ
կարծրատիպային կերպարներ ներկայացնելու ուղղությամբ14:
17. Ինչպես վկայում են ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի կողմից իրականացված հետազոտության
արդյունքները. լրատվամիջոցներում ներկայացված անձանց 86% տղամարդիկ են, ինչը չի
համապատասխանում կանանց մասնաբաժնին հանրապետության բնակչության կազմում և
հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կյանքում առկա գենդերային
անհավասակշռության ուղղակի արտացոլումն է: Լրատվամիջոցների չեն փորձում
հաղթահարել այդ անհավասարակշռությունը և նախաձեռնություն չեն ցուցաբերում
հանրապետության կյանքում կանանց տեղի ու դերի լայն լուսաբանման և նրանց հանրային
ճանաչելիությունը բարձրացնելու ուղղությամբ15:
18. Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության
ռազմավարական ծրագրում նշվում է, որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ ԶԼՄ-ների
գենդերային զգայունությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, շարունակել լրագրողների համար
գենդերային իրազեկության բարձրացման դասընթացների կազմակերպման գործըթացը,
ինչպես նաև աջակցել, խրախուսել գենդերային հավասարության հիմնախնդիրը լուսաբանող
զանգվածային լրատվամիջոցներին16:
19. Հրապարակումների գենդերային զգայունության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նյութերի
մեծ մասը մնում է գենդերային չեզոք, և թեպետ գենդերային խտրական հոդվածների քանակը
շատ փոքր է և դրանք ակնհայտ սեռախտրական բնույթ չեն կրում, սակայն գենդերային կույր
և խտրական մոտեցումների սահմանազատումը, սովորական ընթերցողների համար երբեմն
դժվար է կատարել, քանի որ նրանք ևս առաջնորդվում են գոյություն ունեցող
կարծրատիպերով: Շատ են անհավասարությունն ամրապնդող կարծրատիպեր պարունակող
նյութերը: Ավելին, որպես արտոնյալ խոսնակներ, նյուսմեյքերներ ԶԼՄ-ներում հիմնականում
հանդես են գալիս տղամարդիկ 6:1-ի հարաբերակցությամբ, իսկ փորձագիտական
հանրության ներկայացման դեպքում գենդերային ճեղքվածքը մամուլում հասնում 8:1-ի է17:
20. Միջազգային փորձն ու փաստերի վրա հիմնված վերլուծությունները վկայում են հանրային
տեղեկատվության ոլորտում կանանց մասնակցության արդիականությունը: Կանանց
ներգրավումը բերում է կնոջ դերի նորովի ընկալմանը հասարակությունում և վերջինիս
պոտենցիալ գիտելիքների օգտագործումը ի բարորություն պետությանը: 2000թ. Պեկին+5
համաժողովում արձանագրվեց, որ «տեղական, ազգային և միջազգային մակարդակներով
կանանց հիմնախնդիրներին նվիրված լրատվամիջոցների ստեղծումը համընդհանուր
մասշտաբով նպաստել է տեղեկատվության տարածմանը, կարծիքների փոխանակմանը և
զանգվածային միջոցներում գործող կանանց գործունեության օժանդակմանը: Նոր
տեխնոլոգիաների, հատկապես ինտերնետի առկայությունը հնարավորություն է տվել ավելի
14

«Քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների գիտելիքի և կարողությունների ամրապնդում՝ գենդերային և
ժողովրդավարական կառավարման հարցերի շուրջ կառուցողական երկխոսության մեջ նրանց ներգրավելու և կանանց ու
տղամարդկանց՝ կարծրատիպերից զերծ պատկերումը խթանելու նպատակով» ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության
կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող Հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
խթանում Հայաստանում. Կանայք տեղական ժողովրդավարական գործընթացներում ծրագրի շրջանակներում:
15 http://www.unfpa.am/sites/default/files/
16 ՀՀ կառավարության 2011 թ. մայիսի 20-ի նիստի N 19 արձանագրային որոշման Հավելված N 1
https://www.e-gov.am/protocols/item/2/
17 http://www.unfpa.am/sites/default/files/
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մեծ թվով կանանց` գիտելիքներ և տեղեկատվություն տարածել»18: Հասարակական
հարաբերությունների համատեքստում և՛ տղամարդը, և՛ կինը հավասարապես անհրաժեշտ
են հասարակական կյանքում, պետություն կառավարելիս, հայրենիքին օգտակար լինելիս։
21. Լրատվամիջոցներում կանանց ներգրավվածության, գենդերային զգայուն լրատվության և
գենդերային անհավասարության հաղթահարման հիմնախնդիրների ուսումնասիրության
արդյունքները պետք է դրվեն ՀՀ Գենդերային քաղաքականության հիմքում: Ավելի՛ն,
Գենդերային քաղաքականության բարեփոխումները պետք է հենված լինեն նաև կանանց
կարծիքների,
ընկալումների,
գնահատականների,
արձագանքների
վրա,
ինչը
հնարավորություն կտա համակողմանիորեն գնահատելու ընթացիկ իրավիճակն ու
հեռանկարները:
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.

Թեև հանրային տեղեկատվության ոլորտում հավասար գենդերային ներկայացվածության և
զգայուն լրագրության խնդիրները օրենսդրության մակարդակում ընդհանուր առմամբ
կարգավորված են, այդուհանդերձ մի շարք օրենսդրական դրույթներ հստակեցման կարիք
ունեն: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է համապատասխան իրավական ակտով հստակեցնել
և հրապարակել գենդերային զգայունության ռազմավարական նպատակները (կարելի է
ադապտացնել գենդերային զգայունության 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի կողմից
հաստատված և հրապարակված ցուցանիշները19), որոնք կսահմանեն թե ինչ և ինչպես պետք
է լուսաբանեն լրատվամիջոցները` գենդերային հավասարության ապահովման և խթանման
համար: Ավելին, հարկ է մշակել ուղեցույցներ, որոնք հնարավորություն կտան և ողջ
լրատվամիջոցի գործունեությունը, և առանձին նյութերը դարձնել հնարավորինս գենդերային
զգայուն:

2.

Հաճախ լրագրողական նյութերում արտացոլված խտրական միտքը կամ հարցադրումը ոչ թե
լրագրողի աշխարհայացքի հետևանքն է, այլ գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ ոչ
բավարար գիտելիքների: Սրա մասին է վկայում օրինակ այն, որ միևնույն հոդվածի մեջ
կարելի է հանդիպել ինչպես չեզոք և զգայուն, այնպես էլ խտրական ու կարծրատիպային
մոտեցումների: Քանի որ խնդիրը հաճախ պայմանավորված է տեղեկատվության
բացակայությամբ և չիմացությամբ, հետևապես հարկ է նախ մշակել ոչ թե պարզապես
օրենսդրական փաստաթուղթ, այլ նաև կրթական նյութեր շահագրգիռ կողմերի
վերապատրստման համար (փաստաթղթի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ
Գենդերային
քաղաքականության
բացթողմամբ),
և
երկրորդ
վերպատրաստման
պարբերական դասընթացներ լրագրողների համար:

3.

Կանանց փոքրաթիվ ներկայացվածությունը ԶԼՄ-ներում վկայում է գենդերային
կարծրատիպերի հաղթահարման առումով հասարակական կարծիքի վրա վերջիններիս
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ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 23-րդ հատուկ նստաշրջան, «Կանայք 2000 թվականին, տղամարդկանց և կանանց
հավասարություն, զարգացում և խաղաղություն XXI դարում», Եզրափակիչ փաստաթուղթ, Նյու Յորք, 2000թ. հունիս
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Gender Sensitive Indicators for Media, UNESCO, 2012, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf
Այդ ռազմավարական նպատակներից են.
1.
Կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացում նյութերում:
2.
Կանանց և տղամարդկանց արդար, կարծրատիպերից զերծ և բազմակողմանի պատկերում:
3.
Գեդերային հավասարության հիմնախնդիրների լուսաբանումը դարձնել լրատվամիջոցների` որպես հասարակության հսկիչների դերի
կարևոր և անբաժան բաղադրիչը:
4.
Գենդերային հավասարության պահպանումը տարբեր տիպի նյութերում (վերլուծություններ, խմբագրական նյութեր, նորություններ,
մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ) և տարբեր խորագրերում (քաղաքականություն, տնտեսություն, կրթություն, գիտություն,
մշակույթ, սպորտ և այլն):
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ցածր ազդեցության մասին: Լրագրողները պետք է առավել հաճախ ներկայացնեն կանանց
կերպարներ, որպեսզի ձևավորեն դրական միջավայր, մասնավորապես հարկ է եթերով
ցուցադրել հաջողությունների հասած կանանց` նպաստելով հասարակական կյանք այլ
կանանց մուտքին: Հասարակական-քաղաքական կյանքում ներկայացվող կանանց քիչ թվի
պատճառով երևույթը դիտվում է որպես բացառություն և ոչ թե նորմա:
4.

ՀՀ հանրային տեղեկատվության ոլորտում կանանց առաջխաղացման գործընթացը բավարար
չափով ուսումնասիրված չէ: Չի իրականացվում մշտադիտարկում և վերահսկողություն, ինչը
կարող է խտրականության դրսևորումների հանգեցնել և կանանց առաջխաղացման
ապահովման ստվերային համակարգ ձևավորել` հիմնված «ծառայությունների մատուցման»,
կոռուպցիայի, սեռական շահագործման կամ այլ անթույլատրելի ձևերի վրա:
Ընդհանրացնելով կարելի է եզրակացնել, որ ոլորտում առկա են հետևյալ հիմնախնդիրները.
 կանանց ներգրավվածության, գենդերային անհավասարության հիմնախնդիրների
հաղթահարման,


գենդերային

զգայուն

հետազոտությունների սակավություն,
ուսումնասիրությունների
անցկացման

լրագրության

ընթացակարգերի,

վերաբերյալ
ռազմավարական

փաստաթղթերի զարգացման անհրաժեշտություն


տեղեկատվության թափանցիկության պակաս

1.2 Հետազոտության մեթոդաբանական և մեթոդական հիմքերը
Ակնհայտ է, որ գենդերային հիմնախնդիրները վերջին տարիներին դարձել են
հետաքրքրության և ուսումնասիրությունների կիզակետ հայ հասարակության մեջ: Միևնույն
ժամանակ,
գենդերային
հիմնախնդիրների
ընկալումն
այսօր
միանշանակ
չէ
հասարակայնության տարբեր սոցիալական խմբերի ու խավերի դիրքորոշումներում և այդ
ընկալումների ձևավորման գործընթացում մեծ դեր ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները,
շուկան, ինչպես նաև հայ սոցիումին բնորոշ ավանդույթները, սովորույթները,
կարծրատիպերը: Այդուհանդերձ` բոլոր ազդեցություններից, թե ինչպես ենք մենք ընկալում
կանանց և տղամարդկանց, մեդիայի ազդեցությունն ամենատարածվածն ու ամենաազդեցիկն
է: Ներհյուսված լինելով մեր առօրյա կյանքին՝ մեդիան ներշնչում է իր
հաղորդագրությունները մեր գիտակցության մեջ ամեն վայրկյան: Մեդիայի բոլոր ձևերը
ներկայացնում են սեռերի կերպարներ՝ հաճախ հավերժացնելով վերջիններիս վերաբերյալ ոչ
իրական, կարծրատիպային և սահմանափակ ընկալումներ:
Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է զանգվածային լրատվության
միջոցներում կնոջ կերպարի ներկայացման առանձնահատկությունները բացահայտելու
անհրաժեշտությամբ: Հիմնախնդրի էությունն այն է, որ ԶԼՄ-ների գենդերային ոչ զգայուն
քաղաքականությունն ամրապնդում է կանանց կարծրատիպային ընկալումը` որպես
մարդկանց, ովքեր անընդունակ են հասարակական-քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել,
լավ ղեկավարել կամ որոշումներ կայացնել: Այսօրինակ իրականությունում կարևորվում է
այն հանգամանքը, որ լրատվամիջոցներն ապահովեն տեղեկատվության ամբողջական և
բազմազան ծածկույթ՝ ներկայացնելով աշխարհն այնպիսին ինչպիսին տեսնում են, թե
տղամարդիկ և թե կանայք հավասարապես:
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Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել հայկական ԶԼՄ-ներում
ներկայացվող հայ կնոոջ կերպարը՝ գնահատելով/բացահայտելով բնագավառի ռիսկերն ու
մարտահրավերները (գենդերային անհամաչափ ներկայացվածության, գենդերային ոչ
զգայուն մեկնաբանման և կարծրատիպային ընկալումների համատեքստում), և ապահովել ՀՀ
գենդերային քաղաքականության հետագա բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ:
Հետազոտությունը հիմնված է ընտրված հեռուստատեսային հաղորդումների քանակական և
որակական վերլուծության վրա, որի շրջանակներում առաջադրվել և ուսումնասիրվել են
հետևյալ խնդիրները.
1. Կանանց ներկայացվածությունը ԶԼՄ-ում (հեռուստատեսությունում)
 Ի՞նչ հաճախականությամբ և ի՞նչպիսի առիթներով են ԶԼՄ-ները
ներկայացնում կանանց կամ նրանց տեսակետը (մասնավորապես
փորձագիտական տեսակետը/կարծիքը)


Ուսոմնասիրվող հաղորդաշարերից որո՞նք են ավելի հաճախ անդրադառնում



կանանց տեսակետներին կամ կանանց առնչվող խնդիրներին;
Առկա է արդյո՞ք որևէ կապ հաղորդման տեսակի և ներկայացվող կնոջ
կերպարի միջև



Արդյո՞ք դիտարկվում է որևէ կապ լրագրողի սեռի և վերջիններիս կողմից
կանանց տեսակետին կամ կանանց առնչվող խնդիրներին անդրադառնալու
հաճախականության միջև;

2. Կանանց կերպարը/իմիջը ԶԼՄ-ում (հեռուստատեսային հաղորդումներում)
 Ինչպիսի՞ կնոջ կերպար (ինչիպիսի ֆիզիկական կամ արտաքին

հատկանիշներով
/տարիք,
կառուցվածք/,
ինչպիսի
որակական
հատկանիշներով /տնային տնտեսուհի, գեղեցկության օբյեկտ, սեքս օբյեկտ
ևայլն/) են ձևավորում ԶԼՄ-ները (հեռուստատեսային հաղորդումները)
հասարակական կարծիքում
 Ինչպիսի՞ գենդերային կարծրատիպեր են դրսևորվում/արտացոլվում
լրատվամիջոցներում կանանց վերաբերյալ: Ինչպիսի՞ միջավայրերում են
պատկերվում/ներկայացվում կանայք
 Որքանո՞վ է մարգինալացված կամ վիկտիմիզացիայի ենթարկված կնոջ
կերպարը լրատվամիջոցներում;
 Ինչպիսի՞ դինամիկա և միտումներ են նկատվում կանանց կերպարի
ներկայացվածության հետ կապված (կանայք ներկայացվում են որպես ուժեղ
անհատականություններ, հեղինակություններ, թե ավելի ցածր դիրքերում)
3. Գենդերային զգայուն լրագրություն
 Ովքե՞ր են տեղեկատվության աղբյուրները: Աղբյուրների ո՞ր մասն են կազմում
կանայք
 Ինչքա՞ն հաճախ են կանայք ներկայացվում որպես մեկնաբաններ և
փորձագետներ
 Ինչպե՞ս են հաղորդվում (լեզվային առանձնահատկությունները) կանանց
վերաբերվող պատմությունները
 Արդյո՞ք զեկույցները որոշակի կոնտեքստում են ներակայցվում
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Արդյո՞ք զուգակցվող պատկերները (նկարներ, նկարազարդումներ)
համապատասխանում են բովանդակությանը
4. Գենդերային հիմնահարցեր. օրենսդրություն, դինամիկա, հեռանկարներ
 Ե՞րբ և ու՞մ կողմից է ստեղծվել և զարգացել ՀՀ Գենդերային
քաղաքականությունը: Ինչքանո՞վ է միջազգային փորձն ազդել այս
քաղաքականության վրա:
 Ինչքանո՞վ է իրականանալի այս քաղաքականությունը մասս մեդիայի հետ
կապված:
Որքանո՞վ
է
ՀՀ
Գենդերային
քաղաքականությունը
համապատասխան և համահունչ գենդերային զգայուն լրագրությանը և
կերպարների արդար պատկերմանը զանգվածային լրատվամիջոցներով:
Ինչպե՞ս
է
ազդում
պետության
գենդերային
քաղաքականությունը
լրատվամիջոցներում կանանց ներկայացվածության որակի կամ քանակի վրա:
 Ինչպիսի՞ մարտահրավերներ և ռիսկեր կարող են հանդիպել/առաջանալ մաս
մեդիայի ոլորտում գենդերային քաղաքականության իրականացման
գործընթացում:
Տեղեկատվության ստացման մեթոդները և ընտրանքը: Առաջադրված խնդրիների
վերաբերյալ տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը հանդիսանում են հեռոուստատեսային
հաղորդաշարերը:
Որպես տեղեկատվության ստացման մեթոդներ օգտագործվել են քանակական և որակական
ուսումնասիրության մեթոդները, ինչպես նաև տվյալների երկրորդային վերլուծության
մեթոդը: Հետազոտության ընթացքում, մասնավորապես, օգտագործվել են հետևյալ
մեթոդները.


Կոնտենտ վերլուծության մեթոդը, որն օգտագործվում է հասկանալու և ճշգրտորեն
նկարագրելու մեդիայով հեռարձակվող տարբեր ուղերձների և պատկերների իրական
բովանդակությունը: Վերլուծության ընտրված մեթոդը կիրառվում է մեդիայում
տարբեր տարրերի հանդիպման հաճախականությունների հաշվարկման, դրանց
վերլուծության և մեկնաբանման նպատակով:



Որակական
մոնիթորինգը

վերլուծություն:

Եթե

հնարավորություն

է

հեռուստահաղորդումների

քանակական

ընձեռնում

քանակական

հավաքագրել

ցուցանիշներ՝ ցույց տալու կանանց կերպարների անտեսանելիությունը որպես
տեղեկատվության աղբյուրներ, նյուսմեյկերներ, ապա որակական վերլուծությունն
օգնում է վերլուծել գենդերային կողմնապահությունները և նախապաշարումները`
արժեքների

գնահատման,

ընկալումների

և

վերաբերմունքների

վերլուծության

միջոցով, որոնք փոխանցվում են լեզվի, պատմվող պատմությունների, օգտագործվող
աղբյուրների, իրադարձությունների շեշտադրման և այլ միջոցներով20: Որակական
վերլուծությունը կատարվել է երկու մեթոդներով` սեմիոտիկ վերլուծություն (ինչպես
են կանայք պատկերված վիզուալ տեսանկյունից) և դիսկուրս վերլուծություն (ինչպես
են ուղերձները և նշանակությունները արտացոլում կամ պաշտպանում դոմինանտ

20

WACC (World Association for Christian Communication) “Mission Possible: A Gender and Media Advocacy Toolkit” 2005
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հայրիշխանական

գաղափարախոսությունը)21:

Դիսկուրս

վերլուծությունը

հետազոտական մեթոդ է, որը դիտարկում է երևույթները որպես դիսկուրսներ և
փորձում է վերլուծել յուրաքանչյուր տեքստի/խոսքի իրական նշանակությունը և
դրանց ազդեցությունը հասարակական հարաբերությունների վրա:
Հետազոտության ընտրանքը
Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է նպատակուղղված ընտարնքի մեթոդը:
Նպատակաուղղված
ընտրանքային
մոտեցման
պարագայում
ուսումնասիրության
միավորներն ընտրվում են յուրահատուկ բնութագրիչների հենքով ինչն իր հերթին
հնարավորություն է տալիս մանրամասն հետազոտել և հասկանալ հետազոտողի կողմից
առաջադրված
առանցքային
հարցադրումները22:
Համաձայն
այս
սկզբունքի`
հետազոտության ընտրանքում ընդգրկվել են Հայաստանում ամենաշատը դիտվող երեք
ալիքներով` “Հ1”, “Արմենիա” և “Շանթ” (համաձայն “Telemediacontrol CJSC licensed by Gfk”
կազմակերպության տրամադրած տվյալների) սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ամիսը ընկած
ժամանակահատվածում հեռարձակվող հաղորդաշարերը: Հեռուստահաղորդումների
մոնիտորինգն իրականացվել է երեք ամսվա կտրվածքով՝ 01.09.2014-30.11.2014 ընկած
ժամանակահատվածում:
Հեռուստատեսային հաղորդաշարերի ընտրության դեպքում կիրառվել է տիպային
կլաստերային ընտրանք: Ընտրված երեք հեռուստաալիքներից առանձնացվել են 3 տեսակի
հաղորդաշարեր.
լրատվական,
ժամանցային/հումորային
և
կանանց
նվիրված
հեռուստատեսային ծրագրեր: Ընտրված հեռուտածրագրերը վերլուծվել են շաբաթը մեկ
անգամ: Քանի որ հեռսուտահաղորդումները հեռարձակվում էին շաբաթվա մեջ մի քանի
անգամ, ապա յուրաքանչյուր ամիս կազմվել է հաղորդումների տվյալ ամսվա ամսաթվերի
ամբողջական շարքը: Շարքից պատահական թվերի գեներացման մեխանիզմով23
առանձնացվել են որոշակի 4 օրեր, որոնք դիտարկվել են որպես վերլուծության միավորներ,
որի համաձայն ընտրվել են տվյալ ամսվա վերլուծության չորս հաղորդումները:
Այսպիսով դիտարկվել են ընդհանուր առմամբ 108 հաղորդաշար երեք ամիսների ընթացքում:
Դրանցից 36-ը լրատվական հաղորդաշարեր են, 36-ը ժամանցային, իսկ 36-ը կանանց
նվիրված հաղորդաշարեր են: Լրատվական հաղորդաշարերի միջին տևողությունը կազմել է
40-45 րոպե, ժամանցային հաղորդաշարերինը 47-50 րոպե, իսկ կանանց նվիրված
հաղորդաշարերի տևողությունը՝ միջինում կես ժամ է եղել:

Հեռուստատեսային հաղորդումներ
Հեռուստաալիք

Հ1

Լրատվական

Ժամանցային/հումորային

Կանանց նվիրված

հաղորդաշարեր

հաղորդաշարեր

հաղորդաշարեր

Առաջին

Ազատ գոտի

Մեր մեջ ասած

Ali Haji Mohammadi, “Critical Analysis of Women’s Representation in TV Advertisements from a Cultural Studies Perspective” in
International Journal of Women’s Research (2011) 1: 107- 122
22
Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. Thousand Oaks, CA: Sage
23
https://www.random.org/
21
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լրատվական

Արմենիա

Ժամը

Տնփեսա

Նանե

Վիտամին ակումբ

Առավոտը Շանթում

լրատվական

Շանթ

Հորիզոն

Հետազոտության սահմանափակումները և բարդությունները: Հետազոտության ընթացքում
հիմնական բարդությունները կապված են եղել Հ1 հեռուստաընկերության հաղորդաշարերի
սահմանափակության հետ: Այս հեռուստատեսության եթերաժամում բացակայում էին
հումորային հաղորդաշարերը, ինչի արդյունքում հաղորդաշարերի նախնական տիպային
ընտարնքը փոփոխության ենթարկվեց: Հաղորդումների սռաջին խումբն անփոփոխ էր՝
լրատվական հաղորդաշարեր, երկրորդ խմբում դիտարկվեցին հումորային կամ ժամանցային
ծրարգերը, իսկ երրորդ խմբում կանաց նվիրված հաղորդաշարերը: Այս բաժանման
պարագայում Շանթ հեռուստաընկերության եթերից որպես կանանց նվիրված հաղորդում
ընտրվեց Առավոտը Շանթում ժամանցային ծրագիրը, որում առավելապես քննարկվում էին
կանանց վերաբերյալ թեմաներ: Հ1 հեռուստատեսության հետ կապված հաջորդ ռիսկն այն էր,
որ ի սկզբանե ընտրված կանանց նվիրված հաղորդումը՝ “Ճակատագրով կինը”, դադարեց
եթեր հեռարձակվել ուսումնասիրությունից մեկ ամիս անց: Ինչպես պարզեցինք հաղորդման
ընդհատման պատճառը հաղորդավարի բացակայությունն էր ՀՀ-ից: Այս հաղորդումն
արագորեն փոխարինվեց Հ1 հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող մեկ այլ հաղորդմամբ՝
“Մեր մեջ ասած”: Վերջինս կրկին վերլուծության է ենթարկվել սեպտեմբերից սկսած:
Վերջին ռիսկային գործոնը կապված էր այն հանգամանքի հետ, որ որոշ հաղորդաշարեր
առավել հաճախ էին եթեր հեռարձակվում և ընտրանքը թույլ չէր տալիս ֆիքսելու որոշ
առանձնահատկություններ, օրինակ հաղորդավարերի (կին/տղամարդ) փոփոխությունը
օրվա կտրվածքով:
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ՄԱՍ II. Կանանց ներկայացվածություն հանրային տեղեկատվության ոլորտում և
գենդերային զգայուն լրագրություն. փոխհարաբերակցության եզրերը, խոչընդոտները
և զարգացման հեռանկարները
2.1

Հետազոտության առանցքային արդյունքներ

 Կանանց ներկայացվածությունը հաղորդաշարերում
Կանանց կերպարների քանակական ներկայացվածության համեմատական վերլուծությունը
ցույց

է

տալիս,

որ

հիմնականում

կանայք

չեն

հանդիսանում

որպես

գլխավոր

դերակատարներ հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող տեսանյութերում: Չնայած նրան, որ
որոշ

դեպքերում

իրադարձությունները

փորձում

են

ներկայացվել

գենդերային

բալանսավորված ձևով, ինչպես դա իրականացնում է «Արմենիա» հեռուստաընկերությունը,
որում

զուգահեռաբար

լուրերը

վարում

են

երկու

հաղորդավար

(կին,

տղամարդ)

միաժամանակ, այնուամենայնիվ կանանց վերաբերվող հիմնախնդիրների և կանանց
ներգրավվածությունը մասնավորապես լրատվական հաղորդաշարերում բավականին ցածր
տոկոս է կազմում:
Ուսումնասիրման են ենթարկվել 3 լրատվական հաղորդաշարերի՝ Առաջին լրատվական,
Ժամը լրատվական և Կիրակնօրյա Հորիզոն, 36 թողարկումներ, որոնցում պատկերն
այսպիսին է. «Առաջին լրատվական» hաղորդաշարի եթերներում առկա է կանանց
ամենացածր ներկայացվածությունը՝ 30% (Սեպտեմբեր), 24% (Հոկտեմբեր), 26% (Նոյեմբեր),
վերջինիս

հաջորդում

է

«Ժամը»

լրատվականը,

որի

հաղորդաշարերում

կանանց

ներկայացվածությունն է՝ 40% (Սեպտեմբեր), 47% (Հոկտեմբեր), 37% (Նոյեմբեր), իսկ կանանց
համեմատաբար առավել բարձր ներկայացվածությունը «Կիրակնօրյա Հորիզոնի»
հաղորդաշարերում է` 45% (Սեպտեմբեր), 32% (Հոկտեմբեր), 44% (Նոյեմբեր): Ընդ որում
ինչպես նկատվում է միայն «Կիրակնօրյա Հորիզոն» հաղորդաշարում է նկատվում կանանց
ներկայացվածության աճ: Այստեղ կարևոր է նշել, որ այս հաղորդաշարի հոկտեմբերյան
հատվածն առավելապես նվիրված էր միջոցառումների շարքին, որոնք ուղղված էին «Թումո»
ուսումնական

կենտրոնի

բացմանը

Գյումրիում,

ինչի

պատճառով

տոկոսային

հարաբերակցությունը նվազման միտում էր ունեցել:
Տվյալների

գրաֆիկական

պատկերն ըստ կանանց ներգրավվածության լրատվական

հաղորդաշարերում հետևյալն է.
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Լրատվական հաղորդաշարերում կանանց
ներկայացվածությունը
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%

47%

44%

40%
30%

37%
32%
24%

26%

Ժամը
Առաջին լրատվական
Կիրակնօրյա հորիզոն

Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ անգամ առավելագույն տոկոսային հարաբերակցության
պարագայում, որն այս դեպքում 47%-ն է, կանանց ներկայացվածությունը չի կազմում
ներկայացված կերպարների անգամ կեսը:
Պատկերն այլ է ժամանցային/հումորային հաղորդաշարերում: Այստեղ, «Տնփեսա»
հեռուստասերիալում որպես հիմնական դերակատարներ հանդես են գալիս տղամարդիկ,
իսկ կանայք հիմնականում ներկայացվում են որպես առավելապես մարգինալացված
կերպարներ: «Վիտամին ակումբ» հաղորդաշարը ներկայացնում են 9 տղամարդ և միայն մեկ
կին: Այս առումով կանանց ներգրավվածությունը ցածր է հաղորդավարների տեսանկյունից:
Սակայն հաղորդաշարը հաճախ է անդրադառնում կանանց թեմային՝ հիմնականում
իրականցնելով կանանց մասին կարծրատիպերի արծարծում և հաճախ այստեղ կանանց
նկատմամբ բացահայտ սեքսիստական մոտեցում էր նկարագրվում՝ արդարացնելով
գենդերային կարծրատիպերը: Այսինքն թեմատիկ առումով, կանանց անդրադարձերը
«Վիտամին ակումբ» հաղորդաշարում բավականին շատ են. կարելի է ասել, որ եթերները
առավելապես կանանց են վերաբերում կամ կրում են գենդերային չեզոք դիրքորոշում:
Դիտարկված վերջին հաղորդաշարում՝ «Ազատ գոտի», հիմնականում փորձ է արվում
պահպանել գենդերային հավասարությունը, երբ թեման գենդերային չեզոք է, սակայն
թեմայից ելնելով լինում են դեպքեր, երբ ներգրավվածությունը փորձագետների իգական կամ
արական է:
Դիտարկվել
են
36
ժամանցային/հումորային
հաղորդաշարեր,
որոնցից
մեկը
հեռուստասերիալ էր և շարունակական բնույթ է կրում: Ամփոփելով այստեղ ներկայացված
պատկերը կարելի է նշել հետևյալը՝ «Վիտամին ակումբ»-ի հաղորդաշարերում առկա է
հետևյալ նվազագույն ցուցանիշ ունեցող պատկերը 25% (Սեպտեմբեր), 27% (Հոկտեմբեր),
23% (Նոյեմբեր): «Տնփեսա» hեռուստասերիալի 12 մասերում կանանց ներկայացվածությունն
է՝ 36% (Սեպտեմբեր), 32% (Հոկտեմբեր), 43% (Նոյեմբեր), վերջինիս հաջորդում է առավել մեծ
ցուցանիշ ունեցող «Ազատ գոտի» հաղորդաշարը, որում կանանց ներկայացվածությունը
հետևյալն է 80% (Սեպտեմբեր), 45% (Հոկտեմբեր), 41% (Նոյեմբեր): Այստեղ ևս տեսնում ենք,
որ միջինում կանանց ներկայացվածությունը չի հասնում 50%-ի: Միակ բացառիկ դեպքը
գրանցվել է «Ազատ գոտի» հաղորդաշարի սեպտեմբերյան շարքում, ինչն էլ իր հերթին
պայմանավորված էր ներկայացված թեմաների շարքով (Մանկապարտեզի սնունդ,
Ընտանեկան բռնություն և այլն): Որպես «Ազատ գոտի» հաղորդաշարի հյուրեր հրավիրվում
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են թեմայով առավելապես շահագրգռված կողմեր՝ տվյալ դեպքում երեխաների ծնողներ,
դաստիարակներ, կանանց բռնության դեմ պայքարող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ: Ինչպես
պարզ դարձավ այս թիրախ խումբը ներկայացնում են կանայք, ևս մեկ անգամ ընդծելով
կարծրատիպայաին տեսակետը, որ երեխաների սննդի, կամ ընտանեկան բռնության
հիմնահարցերը վերաբերվում են կանաց:
Սրանով էլ պայմանավորված էր կանանց
գերկայությունը սեպտեմբեր ամսվա հաղորդաշարերում: Նույնը չէր կարելի ասել
գենդերային
չեզոք
թեմաների
մասին,
որոնցում
փորձագետների
գենդերային
բաշխվածությունը գրեթե հավասար էր: Փորձագիտական կարծիք ներկայացնում էին ինչպես
պետական կառույցների ներկայացուցիչները, այնպես էլ անկախ փորձագետներ:
Գրաֆիկական պատկերը հետևյալն է՝

Կանանց ներկայացավածությունը
ժամանցային/հումորային ծրագրերում (%)
Տնփեսա

Վիտամին ակումբ

Ազատ գոտի

80
36

25

32 27

45

Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր

43

41
23

Նոյեմբեր

Ընդ որում կարևոր է նշել, որ այս բոլոր հաղորդաշարերը հեռարձակվում են փրայմ-թայմ
ժամանակահատվածում (Տնփեսա՝ 22:30, Վիտամին ակումբ՝ 23:50 և Ազատ գոտի՝ 19:45), երբ
լսարանի մեծամասնությունը կարող է դիտել դրանք աշխատանքից վերադառնալուց հետո:
Պատկերն այլ է կանանց նվիրված հաղորդաշարերի (Նանե, Մեր մեջ ասած և Առավոտը
Շանթում) պարագայում: Այս հաղորդաշարերը, բացառությամբ մեր մեջ ասած
հաղորդաշարի, եթեր են հեռարձակվում այն ժամանակահատվածում (10:15, 10:15), որը
հիմնականում հասանելի է տնային տնտեսուհիների, տարեց մարդկանց ու գործազուրկ
անձանց թիրախային լսարանի համար: Մնացյալ թիրախային խմբերը դուրս են մնում այս
հաղորդաշարերի հեռուստալսարանից՝ աշխատանքի, ուսումնական գործընթացի և
զբաղվածության այլ պատճառներով: Ինչպես և մի շարք այլ երկրներում է գործում, այստեղ
ևս այս ժամանակահատվածը հիմնականում նվիրվում է կանանց և կանանց առնչվող
գովազդներին:
Դիտարկենք կանանց նվիրված հաղորդումների խումբն առանձին-առանձին: «Նանե»
հաղորդաշարը բաղկացած է երեք մասից, որտեղ առաջին հատվածում հյուրընկալվում է
խոհարար, ընդ որում խոհարարը մշատապես արական սեռի ներկայացուցիչ է լինում, որով
փորձ էր արվում կոտրել կարծրատիպը, որ խոհանոցը կանացի միջավայր է: Սակայն
տեսանյութերի գենդերային զգայունության վերլուծությունն այլ բան է ցույց տալիս, ինչի
մասին կխոսվի 2.2 ենթագլխում: Հաղորդաշարի երկրորդ մասում քննարկում են կանանց
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առնչվող հարցերն ու հիմնախնդիրները՝ բժշկական, հոգեբանական և այլն: Իսկ
հաղորդաշարի վերջին երրորդ մասում ներկայացվում են տարբեր բնագավառներում
հաջողության հասած կանայք (երհչուհի, հաղորդավարուհի, իրավաբան և այլն), ովքեր
պատմում են իրենց կյանքի պատմությունը:
«Առավոտը Շանթում» հաղորդաշարի համար բնութագրական է կրկնակի հաղորդավարի
մեխանիզմը, սակայն այստեղ ևս գերակայում են կանայք հաղորդման այլ հատվածներում:
Այստեղ առանձնանում է հետերոկարծրատիպերով հագեցած «Տղամարդու գործ» հատվածը,
որտեղ տղամարդը ստիպված է պատրաստել ճաշատեսակ, որը բավականին բարդ
բաղադրատոմս ունի: Ընթացքում ներկայացվում է, որ խոհանոցի գործը չի կարող անել
տղամարդը՝ մատնանշելով կարծրատիպը, որ խոհանոցային աշխատանքը տղամարդկային
աշխատանք չէ, այլ կանացի: Կան գործեր, որ տղամարդիկ էլ են կարողանում անել, բայց չեն
անում: Ընդ որում այս խորագրի ներքո քննարկվում էին գենդերային հարցեր տվյալ հյուրի
ընտանիքում, քննարկվում էին, թե ինչպիսի որոշումներ էին կայացվում միասին, ինչպիսի
աշխատանքային բաշխումներ են իրականացվում տանը:
Անդրադառնալով «Մեր մեջ ասած» հաղորդաշարին, նշենք, որ հաղորդաշարի երեք
հաղորդավարներն էլ կանայք են: Բովանդակային առումով հաղորդաշարը նվիրված չէ միայն
կանացի թեմաների քննարկմանը ի տարբերություն Նանե հաղորդաշարի: Մեր մեջ ասած
հաղորդման հյուրերը հայտնի կամ անհայտ մարդիկ են, ովքեր ներկայացնում են իրենց
կյանքի հետաքրքիր և շրջադարձային դրվագները, սակայն կանանց նվիրված հատվածը
գերակայում է: Ավելին, եթեր են հեռարձակվում նաև գենդերային հիմնահարցերի
քննարկմանը նվիրված հաղորդումներ: Օրինակ՝ հաղորդաշարերից մեկում հյուրերը
ամուսիններ էին, ովքեր քննարկվում էին, թե ինչպիսին պետք է լինեն գենդերային դերերը:
Ընդհանրացնելով կարելի եզրակացնել, որ կանանց ներկայացվածությունը բավականին
բարձր է հաղորդաշարերի այս խմբում:
Գրաֆիկական պատկերումը հետևյալն է.

Կանանց ներկայացվածությունը կանանց
նվիրված հաղորդումներում
90%
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76%
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68%
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76%
66%

56%

Նանե
Առավոտը Շանթում
Մեր մեջ ասած

Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր

Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ինչպես պարզ է դառնում գծապատկերից երկու
հաղորդաշարերը՝ «Առավոտը Շանթում» և «Մեր մեջ ասած», որոնք չեն համարվում
բացառապես կանանց թեմաների քննարկմանը նվիրված հաղորդաշարեր, ունեն առավել
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ընգծված կանանց գերակայություն քանակական առումով, քան միայն կանանց թեմաների
քննարկմանը նվիրված Նանե հաղորդաշարում է:
Եթե փորձենք համադրել դիտարկաված հաղորդաշարերի բոլոր խմբերը միջինացված
միավորներով, ապա պարզ է դառնում, որ կանանց վերաբերող հաղորդաշարերում
հիմնականում առկա է կանանց գերակայություն տղամարդկանց նկատմամբ, ինչը
պայմանավորված է հաղորդաշարերի թեմատիկ ուղղվածությամբ: Սակայն պատկերը
բավականին տարբեր է լրատվական և ժամանցային/հումորային հաղորդաշարերի
պարագայում: Այստեղ կանանց ներկայացվածությունն ավելի քիչ է, սակայն գրեթե
նույնական է միջին ցուցանիշով: Ընդ որում լրատվական հաղորդումների պարագայում
կանանց ներկայացվածության տոկոսային ցուցանիշը մոտավորապես կիսով չափ պակաս է
կանանց նվիրված հաղորդաշարերի ցուցանիշի համեմատ:
Գծապատկերը հետևյալն է.

Կանանց եռամսյակային միջինացված
ներկայացվածությունը ըստ հաղորդաշարերի
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Կանանց նվիրված
հաղորդաշարեր

0%

Կանանց կերպարների քանակական ներկայացվածության համեմատական վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ կանանց ներկայացվածությունը գերակշռում է միայն կանանց նվիրված
հաղորդաշարերում (71%): Լրատվական և ժամանցային հաղորդաշարերի պարագայում կինը
շարունակում է պատկերվել որպես առավելապես գենդերացված անհատ, ում՝ որպես
փորձագետի տեսակետը/մեկնաբանությունը հազվադեպ է ներկայացվում: Սակավ դեպքեր
են առկա, որտեղ կանայք ներկայացվում են որպես ոլորտների առաջատարներ՝ ներգրավված
որոշումների կայացման գործընթացում:
Կանանց և տղամարդկանց կերպարների բաշխումը նարատոր և փորձագետ սկզբունքով
ցույց է տալիս, որ դիտարկված հաղորդաշարերում գերակշռում են տղամարդ
փորձագետները, իսկ կանայք հիմնականում ներկայացվում են նարատորի կատեգորիայում:
Բացառություն են կազմում միայն կանանց նվիրված հաղորդաշարերը, որում գերակշռում են
կին-փորձագետները (62%):
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Փորձագետների սեռային բաշխումը ըստ
հաղորդաշարերի
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կին-փորձագետ

Գծապատկերից ակնհայտ է դառնում, որ որ կին-փորձագետների կարծիքին առավել հաճախ
են անդրադարձել կանանց նվիրված հաղորդաշարերը (62%), և ամենաքիչը` լրատվական
հաղորդաշարերը (25%): Այս արդյունքների հիման վրա կարելի է ենթադրել, որ հանրային
տեղեկատվության ոլորտում կանանց առավելապես վերագրվում է նարատորի
կարգավիճակ, որը կերպարի մասին որպես այդպիսին տեղեկատվություն չի պարունակվում:
Փորձագետների անվանակարգում պարզ երևում է, որ փորձագիտական կարծիքը
պատկանում է տղամարդկանց. յուրաքանչյուր 8 տղամարդ-փորձագետ 2 կին-փորձագետ
հարաբերակցությամբ լրատվական հաղորդաշարերում, և 8 տղամարդ-փորձագետ 3 կինփորձագետ հարաբերակցությամբ բոլոր դիտարկված հաղորդաշարերում:
Եթե փորձենք առանձնացնել կանանց ներկայացվածությունը որպես փորձագետներ, ապա
կստանանք հետևյալ պատկերը՝

Այլ
5%

Կին փորձագետների բաշխումը ըստ
մասնագիտությունների
Քաղաքագետ
14%

Իրավաբան
13%

Քաղաքագետ

Մանկավարժ
Լրագրող
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Հոգեբան
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Բժիշկ
Հոգեբան

Բժիշկ
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Իրավաբան
Այլ
Լրագրող
10%
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Կին փորձագետներն առավելապես բժիշկներ, մանկավարժներ և հոգեբաններ էին, ովքեր
հիմնականում ներկայացնում էին անմիջապես կանանց առնչվող խնդիրներ («Նանե», Մեր
մեջ ասած հաղորդման հաղորդաշարերում), և երբեմն խնդիրներ, որոնք կարող են հանդիպել
երկու
սեռի
ներկայացուցիչների
մոտ
(«Առավոտը
Շանթում»
հաղորդման
հաղորդաշարերում): Կային մասնագիտություններ, ինչպիսիք հաղորդավարն է,
դերասանուհին կամ արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչը, որոնց պարագայում կինը հանդես
չէր գալիս որպես փորձագետ, այլև որպես տվյալ մասնագիտության ներկայացուցիչ:
Հետաքրքիր է առանձնացնել նաև, որ «Ազատ գոտի» հաղորդաշարում երբեմն կին
փորձագետը ներկայացվում էր ոչ թե որպես ակտիվիստ կամ իրավաբանական
տերմինաբանությամբ ասած շահագրգիռ կողմ, այլև իբրև իր ընտանեկան ստատուսի կրողը՝
մայր:
Քաղաքագետ կին-փորձագետներն առավելապես ներկայացված էին լրատվական
հաղորդաշարերում: Լրատվական հաղորդաշարերում կին-փորձագետների դերում (5%)
ներկայացվում էին նաև ոչ ավանդական դերերում ներկայացված կանայք (ռազմական
ոլորտի ներկյացուցիչներ, ԱԻՆ-ում ներգրավված կանայք):
Ընդհանուր առմամբ դատելով քանակական ցուցանիշներից՝ հանրապետության
տեղեկատվական տարածքում կանանց փորձագիտական կարծիքին անդրադարձը և
կերպարների ներկայացվածությունը ավելի շատ համապատասխանում են ընդհանուր
ընտրանքի նվազագույն ցուցանիշին, քան առավելագույնին:

Առաջարկներ: Նպատակահարմար է հանրային տեղեկատվության ոլորտ ներմուծել
գենդերային բալանս հասկացությունը, ինչը թույլ կտա կարգավորել ինչպես կանանց և
տղամարդկանց ներկայացվածությունը, այնպես էլ քննարկվող թեմաների ուղղվածությունն
ու բովանդակությունը: Հեռուստատեսային իրականությունում, որտեղ լրատվությունը
հիմնականում ներկայացվում և վերլուծվում է արական սեռի ներկայացուցիչների կողմից,
իսկ կանանց հիմնախնդիրներին վերաբերող թեմաների մասնաբաժինը 10% է՝ անգամ
գենդերային չեզոքության հենքով ներկայացված տեսանյութերի առկայության պարագայում,
դժվար է խոսել գենդերային հավասարության և անկողմնակալ լրատվության մասին:
Կարիք կա հեռուստատեսության բնագավառում ապահովելու կանանց ներկայացվածություն
ակտիվ դերերում: Պասիվ դերերի ներկայացման պարագայում, հատկապես երբ
շեշտադրվում է ներկայացվող կնոջ դիմահարդարումը, բաց հագուստը, բարձրակրունկ
կոշիկները, մեծ հավանակություն կա կնոջ նյութականացման, սուբյեկտացման և վերջապես՝
սեռականացման: Փոխարենն անհրաժեշտ է հեռուստաեթերում ներկայացնել կանանց
ներգրավվածությունը հասարակական կյանքում, որոշումների կայացման գործընթացում և
շեշտադրել ինտելեկտուալ կարողությունները: Մինչդեռ հեռուստաեթերում կանայք հանդես
են գալիս նարրատորների դերում, անգամ այն պարագայում, երբ իրենք են իրականացնում
սեփական հետաքննությունները և կարող են պատկերվել հաղորդաշարերում:

 Հեռուստաեթերում ներկայացվող կնոջ կերպարը
Հեռուստաեթերում
ներկայացված
կանանց
կերպարներն
աչքի
են
ընկնում
բազմազանությամբ: Կանայք հանդես են գալիս որպես քաղաքական գործիչներ,
իրավաբաններ, բժիշկներ, մայրեր, տարբեր ոլորտների մասնագետներ և այլն: Խնդիրը
կանանց սակավաթիվ ներկայացվածությունն է (36%) լրատվական հաղորդաշարերում:
Կանանց կերպարների ընդհանուր պատկերը ցույց է տալիս, որ առավել հաճախ կանանց
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հայտնվելը հեռուստաեթերում պայմանավորված է նրանց զբաղեցրած պաշտոնով կամ
զբաղմունքի բնույթով, ինչպես նաև դժբախտ պատահարի կամ բռնության զոհ դառնալու
հանգամանքով:
Հեռուստաեթերում առավել ներկայացված կանանց կերպարների թվում են՝ քաղաքական
գործիչները, շոու-բիզնեսի և մշակույթի ներկայացուցիչները, միջին օղակի ղեկավարները և
փորձագետները, ընտանիքի անդամները, հասարակական գործիչները, դժբախտ
պատահարի կամ բռնության զոհի կարգավիճակում հանդես եկող կերպարները:
Հեռուստաեթերում առավել հաճախ ներկայացվող կանանց կերպարները.
2%

2% 1%

Քաղաքական գործիչներ
Մշակույթի և շոու բիզնեսի
ներկայացուցիչներ
Հասարակական գործիչներ

14%

7%

30%

34%

Որակավորված
մասնագետներ
Դժբախտ պատահարի,
բռնության զոհ
Ընտանիքի անդամներ
Թոշակառուներ

10%

Այլ

Կանանց կերպարների տարիքային կազմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ավելի հաճախ
հեռուստաեթերում են հայտնվում երիտասարդ կամ միջին տարիքի կանայք: Տարիքային
բաշխվածության գրաֆիկական պատկերը ներկայացնելու համար առանձնացվել է 5
տարիքային խումբ՝ մինչև 18 տարեկան, 18-25 տարեկան, 26-35 տարեկան, 36-45, 46-55, 56+,
ընդ որում հաշվի առնելով, որ վերջին դեպքը հանդիպել է միայն 5 հաղորդման պարագայում
այդ դեպքը դուրս է թողնվել ընդհանուրից:
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Կանանց տարիքային բաշխումը
60%

54%

50%
38%

40%
30%

32% 32%

31%

26%

24%

20%

14% 13%

11%

9%

7%

10%

6%

0%

3%

0%
Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Մինչև 18

18-25

26-35

Նոյեմբեր
36-45

46-55

Միջին տարիքի կանանց դեպքում խոսքը իրենց մասնագիտություններում կայացած և
որոշակի հասարակական կամ պաշտոնական կարգավիճակ ունեցող կանանց մասին է:
Տարեց կանայք գրեթե ներկայացված չեն հեռուստաեթերում կամ ներկայացված են խոցելի
խմբերի ներկայացուցիչների կերպարով` թոշակառուներ, աղքատներ և այլն:
Ինչ վերաբերվում է կանաց կրթվածության մակարդակին, ապա նշենք որ դիտարվող
հաղորդաշարերի շրջանակներում հիմնականում ներկայացվում էին բարձրագույն
կրթություն ունեցող կանայք: Հեռուստաեթերների որոշ դեպքերում կանանց կրթական
մակարդակը չէր բացահայտվում, և հազվադեպ դեպքերում ներկայացվում էին
դպրոցահասակ աղջիկներ (1%, ներկայացվել են «Կիրակնօրյա Հորիզոն» հաղորդաշարի
շրջանակներում):
Կանանց կերպարները ըստ ընտանեկան կարգավիճակի.

ընտանեկան կարգավիճակ
11%

2%

ամուսնացած
18%

ամուրի/չամուսնացած
այրի
ամուսնալուծված
69%
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ԶԼՄ-ներում ներկայացված կանանց կերպարների մեծ մասն ամուսնացած են, երկրորդ
տեղում այրիներն են, ավելի քիչ են ամուսնալուծված կանայք: Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ
է ընդգծել, որ հեռուստաեթերների որոշ մասում կնոջ ընտանեկան կարգավիճակը չէր նշվում:
Չնայած այն հանգամանքին, որ միայն որոշակի դեպքերում է շեշտադրվում կնոջ
ամուսնացած լինելու և երեխաներ ունենալու հանգամանքը՝ հիմնականում «Նանե» և Մեր
մեջ ասած հաղորդաշարերում, այնուամենայնիվ ամուսնացած և երեխաներ ունեցող կնոջ
կերպարն իդեալակացվում է հեռուստաեթերում: Ավելին, երբ հարցը վերաբերվում է կնոջ
երջանկության բանաձևին, ապա ընտանիքը մատնանշվում է որպես կնոջ երջանկության
առաջնային և նշանակալի բաղկացուցիչ: Օրինակ, «Երջանիկ եմ, որ ունեմ լավ ընտանիք,
ամուսին, երեխաներ», մեջբերում Նանե 57 հաղորդաշարի հյուրի (իգական սեռի
ներկայացուցիչ) հարցազրույցից:
Ինչ վերաբերում է կանանց ներգրավվածությանը որոշումների կայացման գործընթացում,
ապա ընդհանուր պատկերն այսպիսին է՝

Որոշումների կայացման գործընթաց

մասնակցում է
45%
55%

չի մասնակցում

Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ կանանց գրեթե կեսը (45%) մասնակցում են
որոշումների կայացման գործընթացներին: Քանի որ ընտանիքին առնչվող հարցերը
հիմնականում շատ չէին ներկայացվում հաղորդաշարերի ընթացքում, հիմնականում
շեշտադրվում էր կանանց մասնակցությունն այլ ոլորտներում՝ սոցիալական, կրթական և
այլն:
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կանանց մասնակցությունը տարբեր ոլորտներում
Ծառայություննե
րի մատուցում
14%

Սոցիալական
32%

Ռազմական
6%

Կրթական
13%
Քաղաքական
35%

Դիտարկված հաղորդումների շրջանակներում կանայք հիմնականում ներկայացվում են
արտաքին միջավայրում: Սա հատկապես վերաբերում է ժամանցային/հումորային
հաղորդաշարերին, որտեղ կանայք ներկայացվում են հաղորդաշարերի տաղավարներում:
Ինչ վերաբերում է լրատվական հաղորդաշարերին, ապա պատկերն այստեղ տարբեր է,
հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է նարատիվներին: Ընդհանուր առմամբ բոլոր
լրատվամիջոցներում գերակայում է կին նարատորների ինստիտուտը: Հետազոտության
արդյունքում բացահայտվել է, որ կին նարրատորների մասնաբաժինը կազմում է ընդհանուրի
63-85%-ը: Այսպիսով կարելի է պնդել, որ նարրատորի դերը վերագրվում է կանանց՝ որպես
առավելապես կանացի դեր:
Ինչ վերաբերում է կանանց մարգինալացվածությանն ու բռնության դեպքերին, ապա
առաջինն ակնհայտ էր «Վիտամին ակումբ» և «Տնփեսա» հաղորդումների շրջանակներում,
իսկ բռնության դեպքերը հիմնականում քննարկվում էին իրավական տեսանկյունից
լրատվական և ոչ լրատվական հաղորդաշարերում: Միակ բացառությունն այստեղ ևս
«Տնփեսան» էր: Առաջին երկու հաղորդաշարերում հիմնականում ներկայացվում էին
տղամարդկանց շրջանում հաճախակի շրջանառվող կարծրատիպեր, կնոջ ձայնի իրավունքը
նվազեցված էր ներկայացվում, հաճախ կինը օբյեկտացվում էր կամ ներկայանում էր որպես
զարդարանքի և բեմի մի մաս: Առավել մանրամասն հաջորդ բաժնում ներկայացվում են
գենդերային կարծրատիպերը, որոնք դուրս են բերվել հաղորդումների վերլուծության
ընթացքում:
Ինչ վերաբերում է բռնության դեպքերին, ապա այստեղ էական է նշել «Տնփեսա»
հեռուստասերիալում ներկայացված պապիկի կերպարը, ով սեռական բնույթի
ոտնձգությունների է դիմում ծառայի նկատմամբ՝ ռեպլիկներով իսկ երբեմն նաև դիպչելով
նրան: Այստեղ երևույթը չի դիտարկվում որպես բացասական՝ համարելով, որ պապիկի և
ծառայի տարիքային տարբերությունը մեծ է և չի կարող ոչինչ լինել, սակայն նման
ներկայացումը կարող է հանգեցնել երևույթի նկատմամբ ոչ բացասական ընկալման
ձևավորմանը և վարքագիծը դարձնել խրախուսելի:
Բռնության թեմային անդրադարձ է կատարվել, ինչպես լրատվամիջոցներով, այնպես էլ
«Ազատ գոտի» ժամանցային հաղորդաշարի շրջանակներում: Այս հաղորդաշարերի
շրջանակներում իրավաբանների, ոստիկանության և այլ սոցիալական կառույցների
ներկայացուցիչների կողմից մանրամասն ներկայացվել է, թե ինչպես պետք է վարվել
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բռնության դեպքերում: Ընդ որում՝ Ազատ գոտի հաղորդման հաղորդաշարերից մեկում
անդրադարձ է կատարվել անգամ բռնություն երևույթի մանրամասն մեկնաբանությանը,
քանի որ արական սեռի ներկայացուցիչ հյուրերից մեկը նշել է հետևյալը. «Հայ կանայք և
աղջիկները մեկ ապտակն ընկալում են որպես բռնության դեպք, իսկ քանի որ
իրավագիտակցություն չունեն նաև գնում են դիմում են հասարակական կառույցներին, որոնք
էլ քանդում են իրենց ընտանիքները»: Այս պնդումը հարցականի տակ էր դնում, ոչ միայն
կառույցների ակտուալությունն ու գործունեությունը՝ որպես կանանց և ընտանեկան
բռնության դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմներ, այլև այն, թե ինչը կարելի է դիտարկել
որպես բռնություն, իսկ ինչը՝ որպես պարզապես վիճաբանություն: Այս հաղորդման եթերի
շրջանակներում ներկայացված տեղեկատվությունն անշուշտ պատկերի փոփոխություն
իրականացրեց, սակայն հարկ է նշել, որ կարիք կա առավել հաճախ անդրադառնալու այս
թեմային, մասնավորապես ֆիզիկական բռնությանը, որը քրեորեն պատժելի է:
Անդրադառնալով հեռուստաեթերով ներկայացված կանանց ֆիզիկական բնութագրիչներին՝
հարկ է նշել, որ կանայք հիմնականում ներկայացվում էին առավելապես խնամված,
հարդարված տեսքով, իսկ դեպքերի մեծամասնությունում ներառվում և վիզուալ
տեսանկյունից ներկայացվում էր նաև կանանց մատնահարդարումը: Սա հատկապես
բնութագրական էր կանանց նվիրված հաղորդաշարերին, որտեղ հաղորդման հյուրերն ու
հաղորդավարները մշտապես ներկայանում են իդեալականացված կերպարներով: Վերջինս
տանում է կանանց առավելապես սեռականացման, հատկապես, եթե ներկայացվող կերպարը
համադրվում է բաց և վառ գույնի հագուստով:
Հասակի տեսանկյունից հավելենք, որ մասնակիցները, ովքեր բարձրահասակ չէին (որը
տոկոսային առումով 40% է կազմում միայն), ներկայացվել են այնպիսի միջավայրերում,
որտեղ հնարավոր չէր գուշակել կնոջ հասակը:
Փորձելով ամփոփել հեռուստաեթերում ներկայացված կնոջ կերպարի վերաբերյալ
դիտարկման արդյունքերը՝ կարելի դուրս բերել հետևյալ ընդհանրական կերպարը.
 Ֆիզիկական բնութագրիչներ՝ 26-35 տարեկան բարձրահասակ կին, ով ունի
համակրելի կառուցվածք (գեր չէ), դիմահարդարված է, վարսահարդարված, կրում է
վառ գույների հագուստներ
 Սոցիալական բնութագրիչներ՝ ամուսնացած է, ունի երեխաներ, բարձրագույն
կրթություն, մասնագիտություն և մասնակցում է որոշումների կայացման
գործընթացին սոցիալական ոլորտներում:

Առաջարկներ: Կարիք կա վերանայելու հեռուստաեթերում ներկայացվող կնոջ կերպարը:
Նախ հարկ է հեռուստահաղորդումներում որպես գլխավոր դերակատարներ/հերոսուհիներ
ներառել տարբեր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչ կանանց, ապա եթերում ներկայացնել
տարբեր կառուցվածքներով կանանց, չշպարված կանանց, որպեսզի չշահարկվի այն
կարծրատիպը, որ կինը պետք է լինի երիտասարդ, 90/60/90 մոդելային կառուցվածքով և
տիկնիկի պես մշտապես հարդարված:
Ամենատարբեր թեմատիկ քննարկումներում հարկ է ներառել նաև կին փորձագետների ու
մասնագետների և ներկայացնել կանանց հեղինակային տեսակետը:
Կանանց մարգինալացման կամ բռնության դեպքերի առումով, հեռուստաեթերը պետք է
որդեգրի բացասական վերաբերմունք: Նշված երևույթներին հարկ է անդրադառնալ ոչ թե
ամսվա կտրվածքով մեկ-երկու հաղորդման միջոցով որպես բացառիկ երևույթներ, այլև
դրանց քննարկմանը նվիրել ամբողջական հաղորդումներ՝ հասարակության բոլոր խմբերի
ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար: Միևնույն ժամանակ
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երևույթը չպետք է ներկայացվի որպես բնական երևույթ՝ նույնիսկ հումորային
հաղորդաշարերում, քանի որ սատիրայի բավարար քանակի բացակայության պարագայում
հումորային ֆիլտրը կարող է առավելապես ընդգծել երևույթի ընդունելիությունն ու մեծացնել
դրա նկատմամբ հակվածությունը:

2.2 Հեռուստահաղորդումների լրագրողական կազմի և ներկայացվող նյութերի
գենդերային զգայունության վերլուծություն
 Հեռուստահաղորդումների հաղորդավարները և լրագրողական կազմը
Ինչպես և բոլոր նախորդ հետազոտություններում դիտարկված հեռուստահաղորդումների
հաղորդավարների և լրագրողական կազմի տարբերակումը ըստ սեռի ևս մեկ անգամ
ապացուցում է ՀՀ լրագրության դաշտի գենդերացված մոտեցումները: Պատկերը տարբեր է
լրատվական հաղորդաշարերի և կանանց նվիրված կամ ժամանցային/հումորային
հաղորդաշարերի միջև: Դիտարկված երեք լրատվական հաղորդաշարերի կիրակնօրյա
ամփոփող հաղորդումների հաղորդավարները տղամարդիկ են: Ավելին «Շանթ»
հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող նորությունների պարագայում հաղորդավարի սեռը
կայուն կերպով արական է անգամ շաբաթվա ընթացքում հեռարձակվող լրատվական
հաղորդաշարերում:
Այս
առումով
բացառություն
է
կազմում
Արմենիա
հեռուստաընկերության լրատվական հաղորդաշարը /Ժամը լրատվականը/, որտեղ շաբաթվա
կտրվածքով լրատվական հաղորդումները վարում են 2-4 հաղորդավար՝ հավասար սեռային
բաշխվածությամբ: Հանրային առաջին հեռուստաընկերության լրատվական հաղորդաշարն
ունի մեկ հաղորդավար և պարբերաբար փոփոխվում է հաղորդավարի սեռը: Այսպիսով,
տղամարդկանց գերակշռությունը որպես նորությունների վարողներ, որվքեր տեղեկացնում
են մեզ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, կրկին անգամ ընդգծում է
նրանց հեղինակությունը:
Պատկերն այլ է ժամանցային/հումորային կամ կանանց նվիրված հաղորդումների
պարագայում: Ի համեմատություն լրատվական հաղորդաշարերի կանանց նվիրված
հաղորդումներում պատկերը ճիշտ հակառակն է՝ այստեղ հաղորդավարները բացառապես
կանայք են, մինչդեռ ժամանցային/հումորային հաղորդումներում հաղորդավարները
բացառապես տղամարդիկ են: Սակայն կանանց նվիրված հաղորդումները բացարձակ
թիրախային չեն արական սեռի ներկայացուցիչների համար, նախ քանի որ հեռարձակվում են
աշխատանքային ժամերի, բացի այդ տղամարդիկ հանդիսանում են լրատվական
հաղորդաշարերի հիմնարար լսարան ըստ պաշտոնապես հրատարակված տվյալների:
Ավելին, ուսումնասիրելով դիտարկված բոլոր հաղորդաշարերի լրագրողական կազմը՝
պարզեցինք, որ լրագրողների 70%-ը տղամարդիկ են /ռեժիսորներ՝ հնչյունային, մոնտաժող,
բեմադրող,
օպերատորներ,
պրոդյուսերներ,
լուսավորողներ,
համակարգչային
դիզայնավորողներ և այլն/ և միայն 30% են կազմում կանայք /հագուստի դիզայն,
դիմահարդարում,
ադմինիստրատոր,
սցենարիստ/,
անգամ
կանանց
նվիրված
հաղորդաշարերում:
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Այս պատկերը, որից երևում է, որ լրագրողական կազմում գրեթե բացակայում են կին
ռեժիսյորները, հաստատում է Ջ. Վուդի24 այն պնդումը, որ իգական սեռի ռեժիսյորներն
այնքան դեֆիցիտ են, որքան հեռուստաալիքի համար պատասխանատու տնօրենները: Եվ
պատահաբար չէ, որ այդքան քիչ կանայք են կանգնած մի ինդուստրիայի հետևում, որը
կանանց ներկայացնում է բացասականորեն: Որոշ մեդիա վերլուծաբաններ հավատում են, որ
եթե ավելի շատ կանայք դիրք և հեղինակություն ունենան գործադիր մակարդակում՝ մեդիան
կառաջարկի կնոջ առավել դրական պատկերում:
Հրապարակումների հեղինակների հարաբերակցությունը ըստ սեռի կախված է նաև
լուսաբանվող թեմատիկայից: Վերլուծվող հետազոտության շրջանակներում կանանց
վերաբերող նյութերի հեղինակների գրեթե 80 %-ը կանայք էին բոլոր դիտարկված
հաղորդաշարերում: Այսպիսով ստացվում է, որ կնոջ կերպարը հեռուստատեսությունում
կերտվում է կին լրագրողների կողմից, ովքեր ավելի շատ են անդրադառնում գենդերային
հիմնախնդիրներին և մեկնաբանությունների համար ավելի հաճախ են դիմում կին
փորձագետներին: Սակայն միևնույն ժամանակ նկատվում է մեկ այլ հանգամանք` թեև
հետազոտված նյութերի հեղինակների մեծամասնությունը կանայք են, դա դեռ չի նշանակում,
որ նրանց ռեպորտաժները գենդերային զգայուն են: Ավելին, եթե տեղեկատվական
հաղորդաշարերում բավականին դժվար է հաղթահարել գենդերային կարծրատիպերը, ապա
ժամանցային/հումորային և կանանց նվիրված հաղորդաշարերում սա հնարավոր է
իրականացնել: Այնինչ դիտարկված ժամանցային/հումորային և կանանց նվիրված
հաղորդաշարերի
գերակշռող
մեծամասնությունում
գենդերային
գրաքննության
դիտանկյունից տիրում էր ճիշտ հակառակ պատկերը՝ իրականացնվում էր գենդերային
կարծրատիպերի շրջանառում և դրանց զարգացում ըստ թեմատիկ բլոկերի:
Դիտարկված միայն երեք հաղորդաշարերում էր ներկայացվում գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարում՝ «Մեր մեջ ասած» հաղորդման շրջանակներում, երբ հյուրերն ամուսիններն
էին ու ներկայացնում էին, որ տան դերային բաշխումը կարող է չհամապատասխանել
ավանդական հայրիշխանական համակարգին: Մեկ այլ դեպք էր կանանց բռնության թեմային
անդրադարձող հաղորդաշարը, որում ինչպես ներկայացված էր իրավապահ մարմին,
այնպես էլ իրավաբան և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ և
ներկայացվում էր մանրամասն, թե ինչ կարծրատիպեր և վախեր են առկա կանանց շրջանում
և ինչպես կարելի է դրանք հաղթահարել: Ընդ որում հյուրերից մեկը արական սեռի
ներկայացուցիչ էր, որ փորձում էր հակադարձել ներկայացվող կարծիքին:
Սրանք միակ դեպքերն էին, որոնք դեմ էին հանդես գալիս հասարակական կարծիքում
արմատավորված գենդերային կարծրատիպերին:
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ լրագրողի ոչ զգայուն գենդերային մոտեցումը շատ
հաճախ պայմանավորված է ոչ այնքան նրա սեռով կամ մասնագիտական հմտություններով,
որքան վերջիններիս ունեցած գենդերային գիտելիքներով: Սրա մասին է վկայում այն
հանգամանքը, որ միևնույն տեսանյութի շրջանակներում հաճախ կարելի է հանդիպել
ինչպես գենդերային չեզոք, զգայուն, այնպես էլ խտրական մոտեցումների:
Լրագրողների համար գենդերային կրթությունը Հայաստանում սկսվել է իրականացվել 2000ական թվականներից և նախորդ տարիների հետ համեմատ ներկայումս ակնհայտ է դառնում
դրա դրական ազդեցությունը հաղորդումների գենդերային զգայունության վրա:
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 Տեսանյութերի գենդերային զգայունության վերլուծություն
Կանանց վերաբերող տեսանյութերը վերլուծվել են նաև գենդերային զգայունության
տեսանկյունից: Ինչպես ցույց տվեցին հետազոտության արդյունքները դիտարկված
հաղորդաշարերում կանանց վերաբերվող հիմնախնդիրներին մեծամասամբ անդրադառնում
էին կանանց նվիրված հաղորդաշարերը: Ժամանցային հաղորդաշարերում նույնպես առկա
էր կանանց հիմնախնդիրներին նվիրված թեմաներ/քննարկումներ: Մինչդեռ լրատվական
հաղորդաշարերում կանաց նվիրված հիմնախնդիրները հազվադեպ էին լուսաբանվում:
Անգամ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում, երբ նշվում է կանանց բռնության դեմ պայքարի
միամսյակը, լրատվական հաղորդաշարերը փորձում էին առավելապես չեզոք կերպով
ներկայացնել տեղեկատվությունը, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր լրատվամիջոց ոչ թե
անդրադառնում էր ամբողջական միամսյակին, այլև անդրադարձ էր կատարում միայն մեկ
օրվան ամբողջ ամսվա ընթացքում:
Դիտարկված հեռուստահաղորդաշարերի վերլուծութան արդյունքում պարզվել է, որ կանանց
վերաբերվող նյութերի 85%-ը չեզոք են, 9%-ը խտրական և 6%-ը զգայուն: Ընդ որում,
գենդերային խտրական են համարվում այն նյութերը, որտեղ առկա են սեռի հատկանիշով
պայմանավորված անհավասար մոտեցումներ և որտեղ այդ մոտեցումները ներկայացվում
են/համարվում են որպես “նորմալ”: Որպես այդպիսին կարելի է դիտարկել Տնփեսա
հեռուստասերիալում ներկայացվող սեռական ոտնձգությունները պապիկի կողմից
երիտասարդ սպասու նկատմաբ, ինչը ներկայացվել է ստորև:

Տեսանյութերի գենդերային զգայունությունը
Խտրական
նյութեր
9%
Զգայուն
նյութեր
6%
Խտրական նյութեր
Զգայուն նյութեր
Չեզոք նյութեր

Չեզոք նյութեր
85%

Անգամ կանանց նվիրված հաղորդաշարերում կանանց վերաբերող նյութերի գերակշիռ մասը
տեղեկատվական բնույթ էր կրում: Տեղեկատվական նյութերում դիրքորոշում արտահայտելու
լրագրողի հնարավորությունները սահմանափակ են, այնինչ տեղեկատվական ժանրում
գենդերային զգայուն է դիտարկվում այնպիսի տեղեկատվության տարածումը, որը կարող է
նպաստել գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը: Վերլուծության արդյունքում
սակայն պարզ դարձավ, որ տեղեկատվությունն իր բովանդակությամբ մեծ մասամբ մնում է
չեզոք (85%): Նախնական կարծիքը, որ կանանց նվիրված հաղորդաշարերը հաղթահարում են
կարծրատիպերը, սխալական էր: Նախ և առաջ այս հաղորդաշարերում հատուկ
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ուշադրություն էր արժանացվում հաղորդավարների արտաքին տեսքին՝ մասնավորապես
բարձրակրունկ կոշիկներին և դիմահարդարմանը՝ կնոջ կերպարը նույնականացնելով շատ
լավ հարդարված տիկինիկի կերպարին և դրանով իսկ ամրապնդելով այն կարծրատիպը, որ
կանայք մշտապես պետք է լինեն գեղեցկության էտալոն: Բացի այդ նույնիսկ այս
հաղորդաշարերին տիպական էին ավանդական կարծրատիպերը, օրինակ՝ “կնոջ
երջանկությունը ընտանիք կազմելու և երեխաներ ունենալու մեջ է”,- Մեր մեջ ասած, 24.09.14:
Նանե 57-րդ թողարկում. “Իսկական կինը պետք է մշատպես նորություններ մտցնի իր
խոհանոցում՝ նոր բաղադրատոմսերով”, դրանով իսկ ամրապնդելով կարծրատիպը, որ
խոհանոցը կնոջ միջավայրն է:
Տեղեկատվական նյութերում հաճախ նկատվում են գենդերային գրաքննության տարրեր՝
այսպես կոչված “լռության շրջապտույտի”25 ձևով, երբ լրագրողը գենդերային գիտելիքների
պակասի կամ այլ պատճառներով չի զգում և չի հաղորդում գենդերային տեսանկյունից
կարևոր տեղեկատվությունը: Այսպես, նոյեմբեր ամսին հեռուստաեթերը անդրադարձ է
կատարել կանաց բռնության դեմ պայքարի միամսյակին և լուսաբանել է այդ
կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումները: Սակայն լրատվական հաղորդաշարերի
պարագայում նկատվել էր տեղեկատվության ֆիլտրում, այիսնքն՝ չէր ներկայացվել
մանրամասն տեղեկատվություն, թե ինչպիսի միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն և
կանանց բռնության դեմ պայքարը պարզապես ներկայացվել էր որպես որոշակի նոյեմբերյան
միջոցառման մի մաս: Ներկայացվող տեսանյութերում դուրս էին թողնվել կարևոր տվյալներ
և կարևոր հարցազրույցներ, որոնք նկարագրում են երևույթի առկայությունը ՀՀ-ում և թույլ են
տալիս բարձրացնել հարցի շուրջ իրազեկությունը:
Դիտարկման երեք ամիսների ընթացքում հեռուստաեթերում առանձնացվել են կանանց
հիմնախնդիրներին
նվիրված
հետևյալ
թեմաները՝
կանանց
հետծննդաբերական
կենսաթոշակի մասին օրինագիծ, սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումներ,
ընտանեկան բռնություն և մասնավորապես կանանց նկատմամբ բռնություն: Սրանք կանանց
հիմնախնդիրներին նվիրված այն թեմաներն են, որոնք ներկայացվել են ոչ միայն
ժամանցային և կանանց նվիրված հաղորդաշարերում, այլև լրատվական հաղորդաշարերում:
Գենդերային զգայուն են համարվում այն նյութերը, որտեղ փորձ է արվում վերլուծել
գենդերային այս կամ այն խնդիրը, առկա է փաստական հարուստ հիմք, կան հղումներ
թեմային վերաբերող միջազգային փաստաթղթերին և օրենսդրությանը, ներկայացվում են
փորձագետների կարծիքները, զգացվում է հեղինակի դիրքորոշումը` ուղղված
խտրականության դրսևորումների հիմքում ընկած գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարմանը26: Գենդերային զգայուն լրագրության օրինակները ներառում են.
 գենդերային խտրականության մասին հոդվածներ, այստեղ կարելի է դիտարկել Ազատ
գոտի հաղորդաշարի եթերները, որոնք նվիրված էին կանանց բռնության դեմ
պայքարի միջոցառումների լուսաբանմանը, մանրամասն քննարկելով բռնության
երևույթի էությունն ու բովանդակությունը և քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն
նման իրավիճակներում:
 Կանանց համար ոչ ավանդական մասնագիտություններ ընտրած կամ ճակատագրի
բերումով «տղամարդկային ոլորտում» իրենց գտած կանանց մասին նյութեր, ինչպես
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Ըստ Կ.-Ժ.Բերտրանի. “ԶԼՄ-ները կարող են “լռության շրջապտույտ” ստեղծել, որի միջոցով որոշակի դեպքեր, մարդիկ,
գաղափարներ անհետանում են հասարակական գիտակցությունից” // Մամուլի ազատության պաշտպանության երաշխիքներ:
Լրատվական էթիկայի և պատասխանատվության համակարգեր, Երևանի մամուլի ակումբ.- Եր., 2000, էջ 37:
26

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն, դասընթացի նյութերի ժողովածու, պատրաստված Եվրոպական
միության և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի աջակցությամբ, http://www.apra.am/store/pdf/656_1.pdf
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նաև նյութեր տղամարդկանց մասին, ովքեր ունեն ավանդաբար «կանացի» համարվող
մասնագիտություն
և/կամ
զբաղմունք:
Այս
կատեգորիային
դիտարկված
հաղորդումներից կարելի է դասել Արմենիա հեռսուտաեսությամբ թողարկվող Ժամը
լրատվականի հաղորդաշարերից մեկը (28.09.2014), որում ներկայացվում էին կին
հրաձիգներ,
ովքեր
մարզվում
և
մասնակցում
էին
իրենց
հայրենիքի
պաշտպանությանը տղամարդկանց հետ հավասար՝ բառի բուն իմաստով կոտրելով
կանանց որպես թույլ սեռի ներկայացուցիչ լինելու կարծրատիպը: “Հայ կինը

պատրաստ է զենք վերցնել և իր կյանքի գնով թև ու թիկունք լինել հորը, եղբորը,
ամուսնուն”,- մեջբերում հրաձիգ կնոջ հարցազրույցից:
 Գենդերային դերերում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին հոդվածներ: Նշված
կատեգորիային դասվում են Նանե, Առավոտը Շանթում և Մեր մեջ ասած հաղորդման
հաղորդաշարերը, որտեղ հաղորդման հյուրերը մասամբ կոտրում են զուտ կանացի և
զուտ տղամարդկային դերերի ընկալումները՝ ցույց տալով որ նման տարանջատումը
հաճախակի սխալական է:
 Տեսանյութեր, որտեղ ներկայացված են կանայք քաղաքականության և բիզնեսի
ոլորտներում: Որպես այդպիսին կարելի է դիտարկել Մեր մեջ ասած հաղորդման
հաղորդաշարերը, որում հաճախակի հյուր են հրավիրվում հասարակական
ակտիվություն ցուցաբերող կանայք, ՀՀ քաղաքական ոլորտը ներկայացնող կանայք,
ովքեր պատմում են իրենց կյանքի անցած ուղին և հաղթահարած դժվարությունները.
15.09.2014` հյուր Երևանի ավագանու անդամ՝ Անահիտ Բախշյան, 23.09.2014` հյուր
Բազմազավակ
մայրերի
աջակցության
միավորում
ՀԿ-ի
նախագահ,
իրավաբան Մարգարիտա Հովսեփյան, 06.11.2014` հյուր հայ բնապահպան, ՀՀ
պետական և հասակակական գործիչ, «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման»
ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյան:

 Կարծրատիպեր և պատկերման բացասական տարրեր
Հետազոտության արդյունքում վերլուծության ենթարկված հաղորդաշարերում բացակայում
էր առանձնացված պատկերման մեխանիզմը: Միակ հաղորդաշարը, որում այն ներկա էր
«Մեր մեջ ասած» հաղորդաշարն էր և միայն բացառիկ դեպքերում «Նանեն»: Երկու
պարագայում էլ ներկայացվում էին տվյալ հյուրի մասին պատմող պատկերներ մինչև հյուրի
հետ հարցազրույցի սկիզբը: Պատկերները հիմնականում տվյալ անհատի անձնական կյանքի
լուսանկարներ էին, որոնք կրում էին ժամանակագրական բնույթ՝ երբեմն սկսելով
մանկությունից: Նկարներին զուգահեռ ներկայացվում էր անհատի կյանքի պատմությունը:
Լուսանկարներում բացակայում էին կարծրատիպացված պատկերները, ընդ որում՝
լուսանկարների ընտրությունը նախապես համաձայնեցվում էր հյուրերի հետ:
Որպես առանձին դեպք կարելի է դիտարկել «Վիտամին ակումբ» հաղորդաշարը: Այստեղ
հաճախ կնոջ կերպարը մարմնավորվում և վիզուլացվում էր տղամարդկանց կողմից:
Հաղորդման շրջանակներում ներկայացվում էր կնոջ առավել ագրեսիվ, կարծրատիպացված
կերպար, ով կրում է բաց հագուստներ (ներառյալ կենդանական նախշերով), «Ծերեթելիի
կանգնող», ամուսնուն դավաճանած, անբարոյական աղջիկ:
Հետազոտության
ընթացքում
հաղորդաշարերում
ներկայացվող
կարծրատիպերը
առանձնացվել և խմբավորվել են հետևյալ խմբերում.
Ընդհանուր խումբ, որոնք հիմնականում վերաբերում են կին-տղամարդ դերային բաշխմանը:
Այս շարքում ներկայացվում են կարծրատիպեր, որոնք հիմնականում վերարտադրում և
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վերահաստատում են հայրիշխանական համակարգի մոդելը և կրում են սեքսիստական
բնույթ:
«Աղջիկը ֆուտբոլ չի կարող խաղալ» Առաջին լրատվական:

«Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կան կանայք, ովքեր 80 ժամ են աշխատում: Շաբաթկիրակի էլ շարունակում է իր գործերը, որոնք չի կարողացել իրականացնել շաբաթվա մեջ:
Գերհոգնածությունը ավելի բնորոշ է կանանց: Գերազանցիկության սինդրոմ է առկա կանանց
մոտ, մտածում է անի ամեն ինչ շատ լավ, որպեսզի ամուսինը գոհ մնա»: Նաե
«Ավելի լավ է կանայք չլինեն (երկրի ղեկավար): Կինը նրա համար է, որ ընտանիքը
ղեկավարի, ուրախություն, գեղեցկություն պարգևի: Որպեսզի կինը կառավարի պետք չէ, որ
նախագահ լինի, իր ընտանիքն արդեն կառավարում է: Կնոջ երջանկության բանաձևը՝ լավ
ընտանիք, լավ ամուսին, երեխաներ՝ առողջ ու հաջողակ»: Նանե
«Կինը չի կարող կարատեի մասին գիրք գրել, ավելի լավ է սալաթ սարքի»: Վիտամին ակումբ
«Վարորդ կանայք վատն են» կամ «Կինը ղեկին նման է նռնակով կապիկի»: Վիտամին ակումբ
«Տանն ունենք կորպորատիվ մշակույթ և քննարկելով ամուսնուս հետ որոշել ենք, որ չեմ
երգելու միջոցառումներում»: Նանե
«Աղջիկը պետք է բռնելու տեղ ունենա: Աղջկա գլխլին պետք է ձեռքդ պահես ու
դաստիրակես»: Վիտամին ակումբ
«Տղամարդը պետք է ձեռքը խփի սեղանին, իսկ կինը` խոնարհ ու հեզ կատարի նրա ասածը»:
Տնփեսա

«Կանանց երջանկությունը կախված է իր գնումների քանակից: Կանացի գործեր են
արդուկելը, լվացքը և ուտելիք պատրաստելը»: Վիտամին ակումբ
«Կանայք չեն կարող հավասարվել տղամարդկանց, կանանց գերակա խնդիրն է երեխա
ունենալը»: Տնփեսա
«Հայրն է որոշում աղջկա ընկերոջը, հարցնում է, թե որտեղից է, ինչացու է»: Տնփեսա
«Եթե կինը երեխա ունի, ուրեմն ամուսնացած է»: Նանե
«Աղջիկն ով է, որ որոշի, պիտի թոռ ունենամ»: Տնփեսա
«Պիտի լրիվ հայկական տիպի տղամարդ ճարենք, որ չթողնի, որ կինը աշխատի, թե չէ
եվրոպականը մեզ պետք չի»: Տնփեսա
«Տատիկներն ավելի մեծ օգուտ են տալիս հասարակությանը, քան պապիկները՝ երեխա են
խնամում»: Առավոտը Շանթում
Այս խմբում ներկայացված կարծրատիպերը հիմնականում վերարտադրում են
հայրիշխանական համակարգը՝ վերագրելով որոշակի տիպի աշխատանքներ որպես
կանացի, իսկ մնացած տիպի աշխատանքները՝ որպես տղամարդկային:
Որպես կարծրատիպերի հաջորդ խումբ առանձնացվել է կանանց էքսպլիցիտ դիտարկումը և
նրանց նյութապաշտական հակումների, քննարկումն ու մասնակի քննադատությունը՝
«Կանանց մեջ ընկերությունն անհնար է»: Վիտամին ակումբ
«Ծխող կնոջ համբուրելը նույնն է, ինչ համբուրես մոխրամանը»: Վիտամին ակումբ

«Նախադաշտանային համախտանիշը կարող է վերանալ ամուսնանալուց հետո»: Նարե
«Կանայք ավելի շատ գումարներ են ծախսում հագուստի վրա, քան տղամարդիկ, դուրսա
գալիս որ կանայք հագնվում են, իսկ տղամարդիկ՝ հագնում: Մոդայա գիրք կարդալը,
հարցնում ես ինչ գիրքա, ասումա՝ վրեն գրածա, իսկ մեջը՝ ոնց մեջն էլա գրած»: Վիտամին
ակումբ

«Կանայք հայելու դիմաց առնվազն քառասուն րոպե են անցկացնում, տղաները
կաթվածահար են լինում: Հետաքրքիր է, որ որպեսզի բնական տեսք ունենան պետք է մեկ
ժամ աշխատեն: Ընդ որում նախքան տանից դուրս գալը կանայք երկու անգամ էլ դեռ
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հագուստն են փոխում: 7 կանանցից մեկը պատրաստ է դավաճանել ամուսնուն մեկ տարվա
մեջ: Ընդ որում Հայաստանում կարող է դավաճանել ամուսնուն, բայց վերջինս այդպես էլ
ոչինչ չիմանա, քանի որ Հայաստանում սիրում են ընտանիքը պահել: Տնփեսա
«Կանանց խոլեստերինը կախված է կանանց կրթվածության աստիճանից և հակադարձ
համեմատական է»: Տնփեսա
«Երկու աղջիկ էին նստած, մեկը տատուով, մեկը առանց, ընկերս ասեց գնամ էն տատուով
աղջկան խոսացնեմ, հարցրեց ինչի, ասեց, որովհետև տատուով աղջիկները հեշտ են կպնում»:
Վիտամին ակումբ

«Կամ կա կարծրատիպ, որ Բրյուսովի աղջիկները ամենասիրունն են, ինչի մյուս
համալսարաններում գեղեցիկ աղջիկ չկա՞: Կամ Բրյուսովը Սպարտանա, գեղեցիկ
աղջիկներին պահում են, իսկ տգեղներին ուղարկում են անդունդ՝ ուրիշ համալսարան: Կամ
հավաքում է Բրյուսովի դեկանն աղջիկներին տգեղ ու ոտքով խփում է, գցում է, անդունդ, это
Брюсов»: Վիտամին ակումբ
Հետաքրքրական է նաև կանանց առնչվող բացասական կարծրատիպերի դիտարկումը:
Վերլուծված հաղորդաշարերում որպես քրեական պատասխանատվության ենթակա
անհատներ՝ կանայք ներկայացվել են միայն մեկ լրատվական հաղորդաշարում: Մինչդեռ
բավականին հաճախ արծարծվող թեմա է կանանց բարոյականությունը, որտեղ
հիմնականում անբարո վարքը կապվում է նյութական ապահովվածության հետ:
Կնոջ բացասականացված «հնազանդի կերպարը» ներկայացվել է «Մեր մեջ ասած»
հաղորդաշարի շրջանակներում, որտեղ մասնակիցը ներկայացնում էր, որ տան կինը պետք է
համակերպվի այն մտքի հետ, որ ամուսինը միշտ ունենալու է առավել երիտասարդ
սիրուհիներ և անգամ պետք է հպարտանա, երբ իր ամուսնու սիրուհին ավելի երիտասարդ և
առավել գեղեցիկ լինի, քան մյուսին: Սիրուհու առկայությունը չի ենթադրում, որ ամուսինը
կնոջը չի սիրում: Հյուրը նաև նշում էր, որ կինը չպետք է կույս լինի ամուսնանալուց առաջ,
բայց և չպետք է բարձրաձայնի, երբ իր ամուսինը չի կարողանում բավարարել իրեն:
Դիտարկված հումորային հաղորդաշարերում կինը հաճախ ներկայցվում է որպես անբարո,
իսկ խելացի կինը դիտարկվում է որպես անբնական երևույթ: «Վիտամին ակումբում»
ներկայացվող պատկերների 67%-ը վերաբերում են նյութապաշտական կանանց, որը կարող է
ձևավորել և ամրապնդել կանանց՝ որպես նյութապաշտական անհատների ընկալումներ
հասարակական կարծիքում: Խելացիության և խելքի անբնականության դեպքեր կարելի է
հանդիպել «Տնփեսա» հեռուստասերիալում, որտեղ տնօրենի քարտուղարուհին դիտարկվում
է որպես առավելապես զարգացած և բավականին բանիմաց անձնավորություն, ով տնօրենի
մոտ մշտապես զարմանք է առաջացնում:
Հետաքրքական է այն հանգամանքը, որ անգամ կանանց նվիրված հաղորդաշարերում չեն
ներկայացվում խարիզմատիկ կամ որոշակի դժվարություններ հաղթահարած կանայք, այլև
ներկայացվում են հիմնականում առավելապես կանացի, հմայիչ և գրավիչ կանայք, ովքեր
կրում են դասական կանացի պատկերին բնորոշ տարրեր:
Առաջարկներ: Հանրային տեղեկատվության ոլորտում հարկ է կազմակերպել կրթական
դասընթացներ զգայուն գենդերային լրագրության թեմայով: Քանի որ ինչպես ցույց են տալիս
ուսումնասիրության
արդյունքները,
գենդերային
բաղադրիչի
տեսանկյունից
հեռուստաեթերում ներկայացվող տեսանյութերը (85%) հիմնականում չեզոք բնույթի են և
ուղղված չեն խտրականության դրսևորումների հիմքում ընկած գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարմանը: Մինչդեռ գենդերային զգայունության պահպանման համար լրագրողները
պետք է քաջատեղյակ լինեն գենդերային հիմնախնդիրներին և դրսևորեն այդ
տեղեկացվածությունն իրենց նյութերում և մոտեցումներում: Բացի այդ կանանց
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հիմնախնդիրներին և փորձագիտական մեկնաբանություններին հարկ է անդրադառնալ ոչ
միայն գենդերային կամ ընտանեկան հարաբերությունների կոնտեքստում, այլ բոլոր տիպի
հասարակական հարաբերությունների:
Ոչ զգայուն լրագրության արդյունքում այսօր հեռուստաեթերում շրջանառվում են
հայրիշխանական համակարգին բնորոշ կարծրատիպեր, որոնց ներքո կանանց վերագրվում է
մարգինալացված, իսկ հաճախ նաև անբարո և նյութապաշտաական կերպար: Կանանց
մարգինալացման կամ բռնության դեպքերի առումով, հեռուստաեթերը պետք է որդեգրի
բացասական վերաբերմունք: Միևնույն ժամանակ երևույթը չպետք է ներկայացվի որպես
բնական երևույթ՝ նույնիսկ հումորային հաղորդաշարերում (ինչը արվում էր Արմենիա
հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող Տնփեսա հումորային հեռուստասերիալում), քանի որ
սատիրայի բավարար քանակի բացակայության պարագայում հումորային ֆիլտրը կարող է
առավելապես ընդգծել երևույթի ընդունելիությունն ու մեծացնել դրա նկատմամբ
հակվածությունը:
Հաղորդումների ցանկից դուրս դիտարկվել է նաև «Հ1» հեռուստաընկերության կողմից
ներկայացվող «Ճակատագրով կինը» հաղորդումը: Վերջինիս դիտարկումը դադարեցվել է,
քանի որ այն չէր կրում շարունակական բնույթ հաղորդաշարի հեղինակի՝ երկրից
բացակայելու պատճառով: Ի հակադրություն դիտարկված հաղորդաշարերի, որոնք
վերաբերում էին կանանց՝ այստեղ ներկայացվում էր կանանց առավելապես խարիզմատիկ
կերպար՝ մատնանշվում էին առավելապես ընդհանրական բնավորության գծեր և
հաջողություններ, որոնք հաղթահարվել էին մեծ ջանքերի ներդրման արդյունքում:
Հաղորդման ընթացքում զուգահեռաբար հարցազրույց է իրականացվում հյուրի հետ, ինչպես
նաև հյուրի ընտանիքի անդամների, գործընկերների և ընկերների հետ, ովքեր ներկայացնում
էին մասնակցին բնորոշ առանձնահատուկ հատկանիշները:
Այս պահին կարիք կա հեռուստաեթերում նմանատիպ հաղորդաշարերի ներկայացման,
քանի որ այստեղ կինը չի օբյեկտացվում կամ ներկայացվում որպես ընտանիքի բաղկացուցիչ
մաս, չեն արծարծվում գենդերային կարծրատիպեր, իսկ հարակից զրուցակիցների
պարագայում տեղեկատվությունն առավելապես օբյեկտիվացվում է և հետևապես կարող է
նպաստել կանանց մասին առավելապես դրական պատկերացումների ձևավորմանը: Մյուս
կողմից նման հաղորդաշարը հնարավորություն է տալիս հեռուստաեթերով ցուցադրելու
ակտիվ և հասարակական որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված կանանց:

2.3 Մասնակցային լրագրության ինտեգրացված մոդելը որպես զգայուն
գենդերային քաղաքականության ձևավորման մեխանիզմ
Հիմնվելով հետազոտության արդյունքում բացահայտված միտումների և գործոնների,
սահմանափակումների, ռիսկերի և հնարավորությունների վրա, մշակվել է Մասնակցային
լրագրության ինտեգրացված մոդելը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ ոլորտային
քաղաքականության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարման, ինչպես նաև
նոր դրույթների և ռազմավարությունների մշակման համար:
Գլոբալ առումով, ՄԼԻՄ-ը տեղեկատվական-կրթական համակարգ է, որն ուղղված է
հանրային տեղեկատվության ոլորտում գենդերային հավասարության և գենդերային զգայուն
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լրատվության

ապահովմանը:

Միջազգային

փորձի

համատեքստում

մասնակցային

լրագրությունն իրենից ներկայացնում է ամենատարբեր խմբերի (քաղաքացիներ, ՀԿ ոլորտի
ներկայացուցիչներ և այլն) համագործակցային մասնակցությունը լրագրողական նյութերի
ստեղծման գործընթացում: ՀՀ հանրային տեղեկատվության ոլորտում ևս նպատակահարմար
է վերջինիս կիրառումն՝ առաջարկվող մոդելի շրջանակներում:
ՄԼԻՄ -ի առանցաքային ելակետերը հետևյալն են.
1. ՄԼԻՄ -ը պետք է հանդիսանա հանրային քաղաքականության մի մասը
2. Ինֆորմացիոն միջավայրի զարգացում: ՄԼԻՄ-ը ենթադրում է տեղեկատվական
ենթահամակարգերի զարգացում (մոնիտորինգների և գնահատումների պարբերական
կազմակերպում),

համապատասխան

օրենսդրական

նախագծերի

մշակում,

անհրաժեշտ կրթական նյութերի մշակում և վերապատրաստման դասընթացների
իրականացում:
3. Համագործակցային

միջավայրի

զարգացում:

ՄԼԻՄ-ը

բազմակողմանի

համագործակցային մոդել է այնպիսի շահագրգիռ խմբերի միջև, ինչպիսիք են՝
լրագրողները,

ԶԼՄ-ների

ուսումնասիրությամբ

ղեկավարները,

զբաղվող

ՀԿ

գենդերային

հիմնախնդիրների

ներկայացուցիչները,

այս

ոլորտում

մասնագիտացած վերապտարաստողները, պետական այրերը:
4. Ինչու՞ ինտեգրացված, որովհետև առաջարկվող մոդելը կարող է հանդես գալ ոչ միայն
որպես առանձին ենթակառուցվածք, ինստիտուտ կամ բաժին, այլ խոսքը գնում է
այնպիսի տեղեկատվական համակարգի մասին, որը պետք է բաղկացուցիչ մաս
կազմի հանրային տեղեկատվության ոլորտի տարբեր սուբյեկտների գործառնության
մեջ:
ՄԼԻՄ-ի հիմքը տեղեկատվական-կրթական բազան է: Այն իրենից ներկայացնում է տարբեր
աղբյուրներից տեղեկատվության աընդհատ հավաքման, մշակման և վերլուծման, կրթական
և օրենսդրական նյութերի ստեղծման մեխանիզմ: Տեղեկատվության հետևյալ աղբյուրները
պետք է ուսումնասիրվեն տեղեկատվական-վերլուծական բազայի կողմից:


ՀՀ

լրատվական

դաշտի

հեռուստաալիքներով

ուսումնասիրություններ:

հեռարձակվող

Խոսքը

հաղորդաշարերի

գնում

է

տարբեր

բովանդակության

գնահատմանն ուղղված հետազոտությունների անցկացման մասին: Վերջինս հիմք
կարող է հանդիսանալ գենդերային ներկայացվածության, հեռուստատեսությունում
ներկայացված կերպարների գենդերային առաձնահատկությունների, ինչպես նաև
զգայուն լրագրության վերլուծության համար: Նպատակահարմար է նաև տարվա
կտրվածքով հեռուստահաղորդումների պարբերական մոնիտորինգների անցկացումը
հնարավոր ռիսկերի բացահայտման և առաջընթացների ֆիքսման համար: Վերոնշյալ
տեղեկատվության հիման վրա ստացված վելուծությունները պետք է համադրվեն մեկ
բազայում և հասանելի լինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերին:
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Օրենսդարական դաշտի ուսումնասիրություններ: Վերջինս ենթադրում է գենդերային
հիմնախնդիրներին

նվիրված,

ինչպես

միջազգային

այնպես

էլ

տեղական

օրեսնդրության, ռազմավարական ծրագրերի վերլուծություն: Սա հնարավորություն
կստեղծի նախ գնահատելու տեղական օրենսդրական նախագծի կիրառելիությունը և
ռիսկերն

ու

բացթողումները,

քաղաքականությունը՝

ապա

միջազգային

պարբերաբար

թարմացնել

զարգացումներին

գենդերային

համապատասխան,

միջազգային կանոնակարգերի ու ռազմավարությունների տեղայնացմամբ: Ստացված
արդյունքները պետք է համալրվեն առաջին քայլում մշակված տեղեկատվական
բազայի հետ:


Տեղեկատվական-վերլուծական բազայի ձևավորման մյուս աղբյուրը գենդերային
զգայուն լրագրության վերաբերյալ ուսումնական-կրթական նյութերի, զգայունության
գնահատման չափորոշիչների մշակումն է: Սրան էլ կարող է հաջորդել օրենսդրական
նախագծերի մշակումը:



Լրագրողների գիտելիքների գնահատումը գենդերային զգայունության տեսանկյունից
և վերջիններիս համար համապտասխան վերապատրաստման դասընթացների
կազմակերպումը

առանձնահատուկ

կարևորություն

ունի

տեղեկատվական-

վերլուծական բազայում:
Այսպիսով, տեղեկատվական-վերլուծական բազան բաղկացած է հետևյալ ինֆորմացիոն
բլոկներից.


Լրատվական դաշտի զարգացման միտումներ



Օրենսդրական նախագծերի և քաղաքականությունների վերլուծություն



Ուսումնական-կրթական նյութերի, գնահատման չափորոշիչների մշակում



Գիտելիքի գնահատման համակարգ և վերապատրաստման դասընթացներ

Վերոնշյալ

տեղեկատվության

ինտեգրացված

օգտագործումը

նպաստում

է

հետևյալ

արդյունքների:


Պետական կառույցներ-հանրային տեղեկատվության ոլորտ արդյունավետ կապի
ստեղծմանը



Համընդգրկուն



կիրառելիության ապահովվմանը
Հանրային տեղեկատվության ոլորտում

գենդերային

քաղաքականության

մշակմանը

գենդերային

և

բալանսի

վերջինիս
ձևավորում՝

գենդերային հավասար ներկայացվածություն ապահովելու, տղամարդկանց և կանանց
ոչ կարծրատիպային կերպարներ ներկայացնելու և գենդերային զգայուն լրագրության
ապահովելու միջոցով:


Գենդերային զգայուն լրագրության
ռազմավարության ստեղծում:

գնահատման

չափանիշների

մշակում,
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Համապատասխան

գնահատման

կենտրոնի

ստեղծումը,

որտեղ

ցանակացած

հաղորդաշար կամ գովազդային հոլովակ կգնահատվի գենդերային զգայունության
տեսանկյունից մինչև եթեր հեռարձակվելը

Եզրակացություն
Իբրև վերջաբան, նշենք, որ ժամանակակից հասարակական զարգացումները բնութագրվում
են բարձր աստիճանի քաոսայնությամբ և անորոշությամբ: Այս միտումը բնութագրական է
հասարակական
համակարգը:

բոլոր

Նման

ենթահամակարգերին՝
իրողությունում,

ներառյալ

նկատի

զանգվածային

ունենալով

ԶԼՄ-ների

լրատվության
նշանակալի

ազդեցությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման գործընթացում, կարևոր է, որ
լրատվամիջոցները ճշգրիտ և գենդերային տեսանկյունից զգայուն կերպով արտացոլեն մեր
հասարակությունը՝ ապահովելով նորությունների ամբողջական և բազմաբնույթ ծածկույթ
այնպես, ինչպես դրանք տեսնում և ընկալում են թե կանայք, և թե տղամարդիկ:
Յուրաքանչյուր լրագրող պետք է իրազեկ լինի գենդերային հիմնախնդիրներին, գենդերային
զգայուն լրատվության չափանիշներին և դրսևորի այդ տեղեկացվածությունն իր
նյութերում/տեսանյութերում և մոտեցումներում:
Վերոնշյալ զարգացումների ներքո առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի այն, թե
բավականին

մեծ

պահանջարկ

ունեցող

զանգվածային

լրատվության

ներկայացրած

արտադրանքը ինչքանով է համապատասխանում գենդերային զգայուն լրագրության
ձևաչափին: Այս հիմնախնդիրը պարզաբանելուն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության
արդյունքները հանգեցնում են մի շարք եզրակացությունների, որոնց հիման վրա
առաջարկվում է մշակել զգայուն լրատվական քաղաքականության նոր մոդել՝ հիմնվելով
ներկայիս զարգացումների բացահայտ և լատենտ կառուցողական կողմերի, ինչպես նաև
առավել ապակառուցողական հետևանքների և ռիսկերի նվազեցման անհրաժեշտության
վրա:
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Օգտագործված գրականության ցանկ
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Հավելված
Հավելված 1. Կոնտետնտ վերլուծության բլանկ
Ընդհանուր նկարագիր

Ծրագրի անվանում:
Տևողություն:
Ժամ:
Ժանր:
1.

Կանանց ներգրավվածությունը մեդիայում
Դերակատաների թիվ
1. Կանանց թիվ


Դրական



Բացասական

2. Տղամարդկանց թիվ
 Դրական

2

Բացասական

Նարրատոր/հաղորդավար/լրագրողների քանակ

3



Կին նարրատոր/հաղորդավար/լրագրողների քանակ



Տղամարդ նարրատոր/հաղորդավար/լրագրողների քանակ

Ներկայացվող պատմությունների քանակ


Կին հերոսներով պատմություններ
 Դրական պատմություններ
 Բացասական պատմություններ


4

Տղամարդ հերոսներով պատմություններ

Գենդերային բալանսավորված պատմությունների քանակ

5



Դրական պատմություններ



Բացասական պատմություններ



Կանանց ներգրավող թեմաների

Կանանց կերպարը մեդիա-ծրագրերում


Ներկայացված կանանց բնութագրիչները

 Տարիքային խումբ

45

1)18-25 2) 26-30 3)31-40 4)41-45 5)45-50 6)51 և ավել
 Ֆիզիկական բնութագիր
1) Գեր
2) Նիհար
1) Բարձրահասակ
2) Ցածրահասակ
 Հագուստ
1. Վառ գույների
2. Մռայլ գույների
1. Փակ հագուստ
2. Բացվածքներով հագուստ


Կերպարի սեռականացում
1. Կրում են սեքսուալ/բաց հագուստ
2. Բաց հագուստ
3. Ներկայացվում են/ referred to որպես գրավիչ
4. Ունեն իդեալական համարվող համաչափ մարմին (90/60/90)







Հարդարում
1.

Ակսեսուարների առկայություն/շեշտադրում

2.

Վարսահարդարում

3.

Դիմահարդարում

4.

Մատնահարդարում

Ընտանեկան կարգավիճակ
1.

Ամուսնացած

2.

Չամուսնացած

3.

Ամուսնալուծված

Երեխաների առկայություն

1. Այո 2. Ոչ


Առկայության դեպքում երեխաների թիվ
_______________________________________________________________________



Կրթական մակարդակ
1.

Դպրոց 2. Բարձրագույն 3. Հետբուհական
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Մասնագիտություն/ Ոլորտ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



Զբաղեցրած պաշտոն
1.

Տնօրեն

2.

Փոխտնօրեն

3.

Բարձր մենեջմենթ

4.

Միջին օղակի մենեջմենթ

5.

Շարքային աշխատակից

6. Որոշումների կայացման գործում ներգրավվածություն ըստ ոլորտների
1.

Քաղաքականություն

2.

Սոցիալական ոլորտ

3.

Ռազմական ոլորտ

4.

Տնտեսական ոլորտ

5.
6.

Ծառայությունների ոլորտ
Այլ ոլորտներ

 Ներգրավվածությունը որոշումների կայացման ժամանակ աշխատավայրում/
արտաքին միջավայրում
1.

Ակտիվ մասնակիցներ

2.
3.

Առաջարկներ իրականացնողներ
Պասիվ մասնակիցներ

4.

Մասնակցության բացակայություն

 Որոշումների կայացման գործընթացն ընտանիքում
1.

Ակտիվ մասնակից

2.
3.

Առաջարկներ իրականացնող
Պասիվ մասնակից

4.

Մասնակցության բացակայություն

 Ինչպես է տնօրինում ազատ ժամանակը
7

Կարծրատիպերի արծարծում
1. Կնոջ դերը որպես կենսաբանական վերարտադրության մասնակից
2.

Կնոջ դերը որպես տնային տնտեսուհի

3.

Մտավոր ունակությունների թերագնահատում

4.

Ֆիզիկական բնութագրիչների հիպերներկայացում

5.

Գենդերային անհավասարության արծարծում

47

6.

Կենսաբանական առանձնահատկությունների` թույլ ֆիզիկական

կարողությունների շեշտադրում և հիպերներկայացում
 Հնարավոր սեռական ոտնձգումների արծարծում հաղորդումներում
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1.

Հաճախականություն

2.

Համատեքստ

3.

դերակատարներ

Լեզվական առանձնահատկություններ
1.

Կնոջ դրակական ներկայացում

2.

Կնոջ բացասական ներկայացում

Սեմիոտիկ վերլուծություն
Վերլուծության արդյունքում դուրս է բերվելու միջին վիճակագրական կին`
Թե ինչպիսի տարիք, արտաքին և ֆիզիկական առանձնահատկություններ ունեցող կին է,
ինչպիսի մասնագիտությամբ, ինչպիսի լեզվով է խոսում, ինչպիսի պաշտոն է զբաղեցնում,
ինչպես է մասնակցում որոշումների կայացման գործընթացում աշխատավայրում և
ընտանիքում, ինչպիսի հիմնական միջավայրում է ներկայացվում` համատեքստ, ինչպես է
իրականացնում ազատ ժամանակի ծախսը, որքանով է հանդիսանում խտրականությունների
զոհ:

Դիսկուրս վերլուծություն
Հիմնական կարծրատիպային արտահայտությունների դուրս բերում և դրանցում կնոջ
ներկայացվածության վերլուծություն ըստ խտրականության հիմքերի` կենսաբանական,
իրավական, որոշումների կայացման, դերային բաշխման, սոցիալական և քաղաքական
ներգրավվածության և այլն:
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Հավելված 2
Դիտարկվող հաղորդումների տևողություն և ցանկ

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Armenia TV

Armenia TV

Armenia TV

Լուրեր 1

33:00

Լուրեր 1

32:00

Լուրեր 1

38:51:00

Լուրեր 2

40:00

Լուրեր 2

38:00

Լուրեր 2

21:05:00

Լուրեր 3

37:00

Լուրեր 3

34:00

Լուրեր 3

36:49:00

Լուրեր 4

35:00

Լուրեր 4

39:00

Լուրեր 4

40:50:00

Տնփեսա 1

27:21:00

Տնփեսա 1

25:36:00

Տնփեսա 1

28:22:00

Տնփեսա 2

25:26:00

Տնփեսա 2

25:57:00

Տնփեսա 2

25:03:00

Տնփեսա 3

26:02:00

Տնփեսա 3

29:58:00

Տնփեսա 3

23:34:00

Տնփեսա 4

26:41:00

Տնփեսա 4

25:09:00

Տնփեսա 4

25:38:00.000

Նանե 1

36:02:00

Նանե 1

45:28:00

Նանե 1

27:13:00

Նանե 2

36:05:00

Նանե 2

41:24:00

Նանե 2

28:35:00

Նանե 3

35:00:00

Նանե 3

35:15:00

Նանե 3

39:21:00

Նանե 4

34:00:00

Նանե 4

27:32:00

Նանե 4

36:59:00

Շանթ

Շանթ

Շանթ

Հորիզոն 2

46:57:00

Հորիզոն 2

43:04:00

Հորիզոն 2

42:35:00

Հորիզոն 1

45:06:00

Հորիզոն 1

45:33:00

Հորիզոն 1

50:58:00

Հորիզոն 3

53:37:00

Հորիզոն 3

43:21:00

Հորիզոն 3

52:29:00

Հորիզոն 4

48:48:00

Հորիզոն 4

48:17:00

Հորիզոն 4

51:36:00

Վիտամին 1 43:00:00

Վիտամին 1 50:34:00

Վիտամին 1 49:20:00
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Վիտամին 2 44:00:00

Վիտամին 2 38:39:00

Վիտամին 2 40:27:00

Վիտամին 3 45:00:00

Վիտամին 3 49:17:00

Վիտամին 3 47:40:00

Վիտամին 4 46:00:00

Վիտամին 4 42:10:00

Վիտամին 4 43:19:00

Առավոտը

Շանթում

1 Առավոտը

1: 17:00
Առավոտը

Շանթում

Շանթում

2 Առավոտը

1:15:18
Շանթում

3 Առավոտը

Շանթում

3 Առավոտը

Շանթում

4 Առավոտը

1:18:16

Հ1

Շանթում

2

Շանթում

3

Շանթում

4

1:14:18

4 Առավոտը

1:08:24

1

1:19:52

1:19:30

Շանթում

Շանթում

1:13:55

2 Առավոտը

1 :09:12
Առավոտը

1 Առավոտը

1:08:13

1:14:00
Առավոտը

Շանթում

1:18:56

Հ1

Հ1

Հայլուր 1
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Հայլուր 1

35:28:00

Հայլուր 1

45:07:00

Հայլուր 2

37

Հայլուր 2

39:26:00

Հայլուր 2

41:18:00

Հայլուր 3

35

Հայլուր 3

36:58:00

Հայլուր 3

36:53:00

Հայլուր 4

41

Հայլուր 4

37:35:00

Հայլուր 4

34:43:00

Ազատ

գոտի

Ազատ գոտի 36:00:00

Ազատ գոտի 34:15:00

Ազատ գոտի 34:00:00

Ազատ գոտի 32:38:00

Ազատ գոտի 40:00:00

Ազատ գոտի 35:25:00

Ազատ գոտի 38:00:00

Ազատ գոտի 35:15:00

Մեր

մեջ

ասած

3 Մեր

31:44:00
Մեր

մեջ

մեջ
28:43:00

33:39:00
Ազատ

ասած

2 Մեր

մեջ

Ազատ
ասած

1 Մեր

մեջ
30:16:00

գոտի

2

ասած

2

գոտի

4

35:15:00
Մեր

ասած

3

35:25:00
Ազատ

30:04:00
ասած

գոտի
35:39:00

27:56:00

30:58:00
Մեր

մեջ

1

1

մեջ

ասած

1

ասած

2

29:49:00
Մեր

մեջ

50

Մեր

մեջ
26:59:00

ասած

4 Մեր

մեջ
30:31:00

ասած

4

30:38:00
Մեր

մեջ

ասած

3

ասած

4

29:53:00
Մեր

մեջ
28:42:00
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English Summary
“The Image of Armenian Women in Mass Media (TV): from gender sensitivity to gender
stereotypes”
The survey topic, “The Image of Armenian Women in Mass Media (TV): from gender
sensitivity to gender stereotypes”, was conducted using Armenian television programs on
channels with the highest viewership. The survey was based on both quantitative and qualitative
analysis. Considering the results of the survey we can conclude the following:


According to research results, one of the major factors affecting the sensitivity of
journalism appears to be the shortcomings of legislation in the field. In Armenia, there
are state-level policies, specifically created to define and emphasize the importance of the
role of mass media in overcoming the issues of gender inequality. However, it is
necessary to clarify and publish the strategic objectives of gender sensitivity outlined in
these relevant legal acts, making it possible to define exactly what must be done to
promote gender equality in mass media.



The results of the survey confirm the appearance of some very interesting tendencies.
Often, the discriminatory approach found in journalism does not appear as a result of a
journalist's outlook, but rather as a result of an insufficient understanding of gender
issues. As such, problems are usually related to a lack of information. Thus, it is
necessary to have educational materials and training courses on gender equality to
educate people aspiring to work in the field of journalism, and journalists already in the
field. The need of such education is due to gaps in Gender Policy in the Republic of
Armenia.



The concept of gender balance is generally missing from the public sector. As a result,
we see a low rate of female representation, especially in news programing (36%). In
reality, we see presentation and analysis of news topics performed primarily by male
presenters, speakers and experts (8/2 ratio). Meanwhile, the majority of the public is
informed of various events going on in the world through these news broadcastings,
which in turn shapes corresponding approaches and principles towards different
phenomena.
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In addition to the low rate of female representation on television programs, there is also
the issue of the low rate of topics that discuss women’s issues (10%), and the appearance
of a small number of female experts on television (25%). This issue as a whole shows the
minor impact that television has on public opinion, in terms of overcoming gender
stereotypes. Therefore, when working on news materials, journalists might keep in mind
that any problem, from foreign policy to public issues, applies equally to both men and
women, and that gender issues must be taken into account when deciding which topics to
cover and which sources of information to use.



As the results of the survey have shown, the image of woman presented on television
more closely resembles a doll-like image, a well-groomed and decorated woman with the
perfect body. The main focus rests on physical characteristics and appearance as a whole.
However, it is necessary to boost the number of women experts shown on television, and
to emphasize their intellectual abilities and the level of success that they have reached.
Journalists must project a more positive female image, via mass media, to create a more
positive environment for women. Similarly, it is necessary to cover stories about
successful women, to promote the contribution of women to the public. The low rate of
female participation in social and political life must be seen as the exception not the
norm.



The results of the survey showed, that from the perspective of the gender component,
topics covered by television programs are mostly neutral (85%), and are not intended to
overcome discrimination based on gender stereotypes. However, to maintain gender
sensitivity, journalists must be aware of gender issues and show this awareness through
their own approaches to their work and materials. The issues of women and their
opinions as experts must not only be reflected within the context of family relations, but
within all manner of public relations and mass media.



Due to non-sensitive journalism today, we see a circulation of stereotypes on television,
typical of a patriarchal system, according to which women are attributed with
marginalized, immoral and materialistic character. As for the marginalization and
violation of women, television programming must adopt a negative attitude toward this.
At the same time, the phenomena should not be presented as natural, even in humorous
television shows (something that was observed on television in a comedy show in
Armenia called, “Tnpesa”), since the absence of a sufficient balance of humor and satire
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on the show could emphasize the permissibility of the phenomenon and lead to an
inclination towards it.
Based on the results of the survey, we propose to adopt the integrated model of
participatory journalism in the public sector of information (IMPJ). You can find the
elements and the phases of the IMPJ presented in the third section of the second part of
the report. The IMPJ is an informative-educational system, aimed at attaining gender
equality and gender sensitivity in public information media services. The main factors of
IMPJ are as follows:
1. IMPJ must be a part of public policy.
2. IMPJ assumes the development of informative semi-systems (organization of regular
monitoring and assessments), preparation of the relevant legislative projects, as well
as preparation of the necessary educational materials and realization of special
training courses.
3. IMPJ is a multidimensional cooperative model among interest groups such as
journalists, media managers, representatives of NGOs, experts involved in the studies
of gender issues as well as state officials.
4. The proposed model can appear, not only as an independent infrastructure, institution
or department, but can refer to an information system which will be an integral part in
the operations of different entities of the public information sector.
Being a tool of participatory journalism management, IMPJ must have a centralized informative
focus. Being officially authorized, it is expedient that it be incorporated into the infrastructure of
YSU's Gender Studies and Leadership Center.
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