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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն զեկույցը ամփոփում է «Աջակցություն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն
կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալմշակութային գործոնները» ուսումնասիրության արդյունքները, որն իրականացվել է
ԵՊՀ Կանանց առաջնորդության և գենդերային ուսումնասիրությունների կենտրոնի
աջակցությամբ

«Կանանց

առաջնորդություն.

Հայաստանում

գենդերային

հավասարության ապահովման և կանանց հնարավորությունների ընդլայնում»
ծրագրի շրջանակներում:

Ինչու± է կարևոր գենդերային հավասարությունն ակադեմիական միջավայրում
 Բարձրագույն կրթության որակի և ինովացիոն գիտության համար
Բուհերում կանանց և տղամարդկանց հավասարաչափ ներգրավվածությունը
տարբեր

բնագավառներ

գիտական

սպասարկող

խորհուրդներում

ինտելեկտուալ

պոտենցիալի

պրոֆեսորադասախոսական

հնարավորություն

է

արդյունավետ

ստեղծում

կազմում,

մասնագետների

օգտագործմանը,

կրթական

համակարգում ճկուն և որակական փոփոխությունների իրագործմանը, գիտության
տարբեր

ոլորտներում

համապատասխան

հասարակության

բոլոր

ուսումնասիրությունների

և

շերտերի

նորարար

կարիքներին

տեխնոլոգիաների

ստեղծմանը:
 Հասարակական զարգացման և տնտեսական աճի համար
Գենդերային

անհավասարության

դրսևորումները

կրթության

և

զբաղվածության ոլորտներում բացասաբար են ազդում տնտեսական աճի վրա:
Տարբեր մասնագիտություններով բարձրագույն կրթություն ստացած կանանց և
տղամարդկանց

թվաքանակի

հավասարակշռվածությունը

նախապայման

է

աշխատաշուկայի տարբեր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց հավասար
ներկայացվածության համար:
 Հասարակության մեջ «հավասարության մշակույթ»-ի ձևավորման համար
Մասնագիտական

կրթությունից

բացի,

բուհական

միջավայրը

անձի

սոցիալականացման և մասնագիտական նույնականացման ձևավորման աղբյուր է
հանդիսանում:
պրակտիկաները

Գենդերային
բուհերում

կարծրատիպականացված

հավասարությանն
այս

առումով

ընկալումների,

վարքային նոր մոդելների ձևավորմանը:
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ուղղված

կազմակերպչական

կարող

վարքաձևերի

են

նպաստել

հաղթահարմանը

և

Ուսումնասիրության նպատակը և խնդիրները
Տվյալ ուսումնասիրությունն ուղղված է վեր հանելու ՀՀ կրթական համակարգի
բարեփոխումների համատեքստում սոցիալ-մշակութային այն գործոնները, որոնք
հանգեցնում

են

բուհական

համակարգում

գենդերային

անհավասարության

դրսևորումների:
Ուսումնասիրության շրջանակներում առանձնացվել և սահմանվել են երկու
հիմնական խնդիր.
1. Դուրս բերել բարձրագույն կրթական հաստատություններում գենդերային
անհավասարության պատկերը հորիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի
տեսանկյունից:
2. Վեր հանել

կանանց ակադեմիական

կարիերային

և

մասնագիտական

առաջխաղացմանը նպաստող և խոչընդոտող հոգեբանական, սոցիալական և
մշակութային գործոնները:
Մեթոդաբանություն
Համապատասխան

առանձնացված

խնդիրների՝

ուսումնասիրությունն

իրականացվել է երկու փուլով:
Առաջին փուլում կատարվել է տվյալների երկրորդային վերլուծություն՝
օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության
2009-2013թթ.

տվյալներից:

Մասնավորապես,

քանակական

վերլուծությունն

իրականացվել է հետևյալ ուղղություններով.


Եռաստիճան

կրթական

ծրագրերով (բակալավրիատ,

մագիստրատուրա,

ասպիրանտուրա) ավարտած ուսանողների գենդերային համամասնությունն
ըստ բնագավառների:


Դասախոսական

կազմի

գենդերային

համամասնությունն

ըստ տարբեր

բնագավառների:


Դասախոսական կազմում գիտական աստիճան և կոչում ունեցող կանանց և
տղամարդկանց համամասնությունն ըստ տարբեր բնագավառների:



Գիտամանկավարժական և գիտական կազմերում տարբեր պաշտոններ
զբաղեցնող կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի համամասնությունը:



Բուհերի կառավարման և գիտական խորհուրդների կազմերում կանանց և
տղամարդկանց ներկայացվածությունը:
Երկրորդ

փուլում

իրականացվել

է

որակական

ուսումնասիրություն:

Մասնավորապես, վերլուծությունն ուղղված էր դուրս բերելու.
 բուհում աշխատող կանանց՝ ակադեմիական գործունեության առաջընթացի
դրդապատճառների առանձնահատկությունները,
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 գերակշռող

կոգնիտիվ

սխեմաները՝

այն

համոզմունքները

և

դատողությունները, որոնցով կարգավորվում են կանանց՝ ակադեմիական
կարիերայի

կառուցման

և

մասնագիտական

առաջընթացն

ապահովող

վարքաձևերը:
Այս փուլի համար կիրառվել են հետևյալ մեթոդները՝
 ֆոկուս-խմբեր կին ասպիրանտների հետ (5 ֆոկուս-խումբ, ընդհանուր թվով 27
մասնակից),
 կիսակառուցված հարցազրույցներ գիտական աստիճան/կոչում, ինչպես նաև
գիտամանկավարժական կազմում պաշտոն զբաղեցնող կին դասախոսների
հետ (ընդհանուր թվով 16 մասնակից):
Ֆոկուս խմբերին և հարցազրույցներին մասնակցել են Երևանի պետական
համալսարանի (ԵՊՀ), Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի
(ՀՊՃՀ), Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (ՀՊՏՀ), Խ.
Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ)
ասպիրանտները

և

դասախոսները:

Ֆոկուս-խմբերին

և

հարցազրույցներին

մասնակցած կանանց մեծամասնությունը հավաքագրվել է այն ֆակուլտետներից,
որտեղ կանայք, ըստ առաջին փուլի տվյալների, չեն կազմել մեծամասնություն:
Ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին:
Զեկույցի առաջին
միջավայրում

գլխում անդրադարձ է կատարվում ակադեմիական

գենդերային

անհավասարության

խնդրին:

Որոշ

ուսումնասիրությունների հիման վրա ներկայացված է բուհերում գենդերային
անհավասարության
երկրներում,

ինչպես

վիճակը
նաև

Եվրամիության
գենդերային

երկրներում,

հետխորհրդային

քաղաքականության

իրագործման

պրակտիկաները: Անդրադարձ է կատարված նաև ՀՀ բուհերում գենդերային
անհավասարության

դրսևորումներին,

ՀՀ

գենդերային

քաղաքականության

հայեցակարգի դրույթներին և ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտի ռազմավարական
փաստաթղթերին: Երկրորդ գլխում ներկայացված են քանակական վերլուծության
արդյունքները,

որոնց

միջոցով

ցույց

է

տրվում

ՀՀ

բուհերում

կանանց

և

տղամարդկանց թվաքանակի անհավասարակշռության պատկերը եռաստիճան
կրթական ծրագրերում, գիտամանկավարժական և գիտական կազմերում, ինչպես
նաև որոշ պետական բուհերի գիտական և կառավարման խորհուրդներում: Երրորդ

գլխում ներկայացված են որակական վերլուծության արդյունքները, որոնց հիման
վրա դուրս են բերվում կանանց ակադեմիական կարիերային և մասնագիտական
առաջխաղացմանը խոչընդոտող սոցիալ-հոգեբանական և սոցիալ-մշակութային
գործոնները: Զեկույցի վերջին մասում ներկայացված են բարձրագույն կրթության
ոլորտում հորիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի հաղթահարմանն ուղղված
առաջարկություններ, որոնք դուրս են բերվել ուսումնասիրության արդյունքների
հիման վրա:
6

ԳԼՈՒԽ 1
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Բարձրագույն կրթության և գիտության մեջ գենդերային հավասարության
անհրաժեշտությունը

դիտարկվում

է

նախ

որպես

մարդու

իրավունքների

հիմնախնդիր, ապա՝ բարձրագույն կրթության որակի և ինովացիոն գիտության
նախապայման: Բազմաթիվ փաստարկներ ապացուցում են, որ բուհերում կանանց և
տղամարդկանց հավասարաչափ ներգրավվածությունը տարբեր բնահագառներ
սպասարկող պրոֆեսորադասախոսական կազմում, գիտական խորհուրդներում
հնարավորություն

է

ստեղծում

մասնագետների

ինտելեկտուալ

պոտենցիալի

արդյունավետ օգտագործմանը, կրթական համակարգում ճկուն և որակական
փոփոխությունների
հասարակության

իրագործմանը,

բոլոր

շերտերի

գիտության

կարիքներին

տարբեր

ոլորտներում

համապատասխան

ուսումնա-

սիրությունների և նորարար տեխնոլոգիաների ստեղծմանը:
Գենդերային անհավասարության դրսևորումները բարձրագույն կրթության
ոլորտում հիմնականում հանգում են երկուսին, ինչը ընդունված է անվանել որպես
հորիզոնական

և

ուղղահայաց

սեգրեգացիա1:

Հորիզոնական

սեգրեգացիան

դրսևորվում է մասնագիտությունների և գիտության ոլորտների տարբերակման մեջ
ըստ ֆեմինին և մասկուլին չափանիշների, որի հետևանքով որոշ ոլորտներ
գերհագեցված են կանանցով (մանկավարժություն և կրթություն, սոցիալական և
հումանիտար գիտությունների որոշ ոլորտներ, առողջապահություն և այլն), իսկ
որոշները՝

տղամարդկանցով

(ճարտարապետություն

և

շինարարություն,

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, մաթեմատիկա և այլն): Վերլուծությունները ցույց են
տալիս, որ հորիզոնական սեգրեգացիան պայմանավորված է ավելի վաղ տարիքում
սոցիալականացման առանձնահատկություններով, որտեղ մեծ ազդեցություն ունեն
ընտանիքի և միջնակարգ կրթության ինստիտուտները:
Ուղղահայաց սեգրեգացիան դրսևորվում է նրանում, որ ակադեմիական
կարիերայի յուրաքանչյուր նոր աստիճանում կանանց և տղամարդկանց համար
առաջ են գալիս անհավասար հնարավորություններ, ինչի հետևանքով ավելի բարձր
օղակներում կանանց թիվն աստիճանաբար նվազում է: Ուղղահայաց սեգրեգացիայի
պատճառներն ավելի դժվար է բացահայտել: Վերջինս hիմնականում բացատրվում է
գոյություն

ունեցող

«ապակե

առաստաղ»

երևույթով՝

անտեսանելի

այն

ինստիտուցիոնալ և սոցիալ-մշակութային խոչըդոտների առկայությամբ, որոնք թույլ
չեն տալիս կնոջ մասնագիտական առաջընթացը որոշակի աստիճանից հետո: Այդ
խոչընդոտների շարքում, մասնավորապես, առավել մեծ կշիռ ունի ակադեմիական

1

Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in
Europe. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (P9 Eurydice), 2010. (Chapter 8: Gender
Equality Policies in Higher Education, pp. 97-108).
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միջավայրում արդեն ձևավորված կառավարման համակարգի մասկուլին մշակույթը,
ինչը դժվարեցնում է կնոջ մուտքը կառավարման ավելի բարձր օղակներ:
Սկսած 70-ականներից ԱՄՆ-ում, 80-ականներից Սկանդինավյան երկրներում,
իսկ 90-ականններից Եվրոպական Միության շատ երկրներում սկսեցին հատուկ
ուշադրություն

դարձնել

գենդերային

անհավասարության

խնդիրներին

ակադեմիական միջավայրում:
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մասնագիտական կրթություն ստացող
կանանց թիվը 1998-2006թթ. աճում է Եվրոպական Միության երկրներում (EU-27)
միջինում 2%-ով: Չնայած այս միտմանը, դոկտորական աստիճանի կանանց
շրջանավարտների թիվը համեմատաբար ավելի քիչ է և կազմում է միջինում 44%2:
Ուղղահայաց

սեգրեգացիան

առավել

ցայտուն

երևում

է

համալսարանների

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոններում: Օրինակ, 2007թ. տվյալներով
Եվրամիության 27 երկրներում դասախոսական կազմի ավելի բարձր պաշտոններում
կանանց թիվը կտրուկ նվազում է (միջինում կանանց 44%-ը զբաղեցրել են կրտսեր
պաշտոններ, 36%-ը՝ միջին կարգի, և միայն 19%-ը ավագ դասախոսի պաշտոններ)3:
Պրոֆեսորի պաշտոնում կանանց թիվը կտրուկ նվազում է: Այս պատկերը բերում է
նրան, որ գիտության ոլորտում որոշում կայացնող խորհուրդներում կանանց թիվը
կրկին նվազ է: Օրինակ, 2004թ. տվյալներով Եվրամիության երկրներում գիտական
խորհուրդներում

կանանց

թիվը

տատանվում

է

7-ից

20%,

բացառությամբ

Նորվեգիայի, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի, որտեղ կանանց թիվը կազմում է 40%-ից
ավել4:
Գիտության

ոլորտում

գենդերային

անհավասարակշռությանն

ուղղված

մետավերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Եվրամիության 27 երկրներում կանայք
փոքրաթիվ են՝ 30% 2006թ. տվյալներով: Սակայն, նրանց թիվը սկսում է աճել ավելի
արագ՝ ի տարբերություն տղամարդկանց թվի (2002-2006թթ. կտրվածքով 6.3%
տարեկան աճ ի տարբերություն տղամարդկանց 3.7% աճի)5: Եվրամիության 27
երկրներում միջինում դոկտորի կրթական աստիճանի կին շրջանավարտների թիվը
2002-2006թթ.-ին տարեկան աճել է 6.8% ի տարբերություն տղամարդկանց 3.2% աճի6:
Նմանատիպ պատկեր է նկատվում նաև հետխորհրդային երկրների դեպքում.
կանանց

թիվը

բարձրագույն

կրթություն

ստացողների

և

ասպիրանտուրայի

ուսանողների շրջանում աճում է, հատկապես 90-ականներից սկսած7: Սակայն, այս
երկրների դեպքում գենդերային բալանսի վերլուծություններում պետք է հաշվի առնել
2

Նույն տեղում, էջ 102:
Նույն տեղում, էջ 104:
4Mapping the Maze: Getting more women to the top in research. Luxembourg: Office for Official Publications
of the European Communities, 2008, p. 20.
5
Meta-analysis of gender and science research. Synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2012. p. 44.
6 Նույն տեղում, էջ 45:
7 Баскакова М.Е. Мужчины и женщины в системе образования http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/24/
1214864766/Baskakova.pdf.
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նաև քաղաքական և տնտեսական համակարգերի փոխակերպումների դերը, և դրանց
հետ

առնչվող

կրթության

և

գիտության

ոլորտի

ֆինանսավորման

խնդիրը:

Վերլուծություններն այս ուղղությամբ շատ չեն, սակայն կարելի է ասել, որ
հետխորհրդային երկրներում կանանց թվի մեծացումը կրթության և գիտության
ոլորտներում, ի տարբերություն արևմյան Եվրոպայի երկրների, պայմանավորված է
եղել այլ բնույթի հանգամանքով:
Արևելյան Եվրոպայի հետխորհրդային տարածքի երկրներում գիտության
ֆինանսավորման կտրուկ նվազումը (բացառությամբ, Չեխիայի և Սլովենիայի)
ազդեցություն ունեցավ գիտական հաստատություններում գենդերային բալանսի
վրա8: Այն, որ այդ երկրներում կանանց թիվը մեծացել է բարձրագույն կրթության
ոլորտում,

ոչ

այնքան

պայմանավորված

էր

նպատակաուղղված

գենդերային

քաղաքականության իրագործմամբ՝ ինչպես Եվրոպայի այլ երկրներում, այլ նրանով,
որ ակադեմիան կորցրել էր իր հեղինակությունը թափ առնող մասնավոր սեկտորի
զարգացման պայմաններում: Այդպիսի պայմաններում շատ գիտնականներ, իսկ
դրանց թվում տղամարդիկ ավելի շատ, գերադասել են թողնել ակադեմիան: Տարբեր
երկրների համեմատական մետավերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կանանց թիվը
մեծ է այն երկրներում և տնտեսության այն սեկտորներում, որտեղ գիտության
ֆինանասվորումը քիչ է9:
Նախկին սովետական հանրապետությունների դեպքում ևս կանանց թիվը
գնալով ավելանում էր բարձրագույն կրթության մեջ: Անգամ նշվում էր բարձրագույն
կրթության ֆեմինիզացիայի մասին՝ հիմք ընդունելով այն, որ կին ուսանողների թիվը
զգալի գերազանցում էր տղամարդկանց թվին, շատ դեպքերում՝ մասնավոր բուհերի
հաշվին: Մասնավոր բուհերը առաջարկում էին ընդունվելու ավելի հեշտացված
գործընթաց, իսկ զինվորական ամբիոնների բացակայության փաստը գրավիչ չէր
դարձնում այդ բուհերը տղաների համար10:
Բուհերի պրոֆեսորադասախոսական և գիտական կազմում կանանց թիվը ևս
մեծացել է 90-ականներից սկսած: Այդ իրողությանը նպաստել է այն, որ շատ
հետխորհրդային երկրներում պլանային տնտեսության փլուզման հետևանքով
գիտության ֆինանսավորումը կրճատվեց, և դասախոսական աշխատանքի ցածր
վարձատրության հետևանքով տղամարդկանց մի մեծ հատված գնաց մասնավոր
ոլորտ կամ մեկնեց արտասահման՝ ակադեմիական կարիերան շարունակելու
նպատակով11:

Նկատվում

էր

նաև

կանանց

և

տղամարդկանց

տարիքային

տարբերություններ բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում. ավելի շատ էին

8

Meta-analysis of gender and science research. Synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2012.
9 Նույն տեղում, էջ 151:

Баскакова М.Е. Мужчины и женщины в системе образования, с. 17-18.
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/24/ 1214864766/Baskakova.pdf.
10

11

Винокурова Н. А. Женщины в науке и образовании: гендерное неравенство, гендерное равенство —
МКО – 2009, т. 1, стр. 299–311.
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երիտասարդ տարիքի տղամարդիկ, ովքեր սովորում են ասպիրանտուրայում և մեծ
սերնդի տղամարդիկ, իսկ միջին տարիքի տղամարդկանց թիվը զիջում էր նույն
տարիքի կանանց թվին: Սովետական ժամանակաշրջանից ժառանգած զինվորական
ծառայությունից տղաներին տրվող տարկետման իրավունքը ասպիրանտուրայում
սովորելու ընթացքում նպաստում էր նրան, որ երիտասարդ տղաները թվով
գերակշռում

էին

կանանց:

Հետխորհրդային

տարիների

գենդերային

անհավասարակշռվածության առանձնահատկությունները պետք է հաշվի առնել
բարձրագույն կրթության ոլորտում գենդերային պատկերի նոր վերլուծություներում և
ուսումնասիրություններում:
Կանանց թվի մեծացման միտումները բարձրագույն կրթության և գիտության մեջ
հնարավորություն են տալիս ենթադրելու, որ սերնդափոխության արդյունքում
տարիներ

անց

կարելի

էր

ակնկալել

կանանց

և

տղամադկանց

թվի

հավասարակշռություն: Սակայն վերլուծությունների փորձը ցույց է տալիս, որ անգամ
այն

ոլորտներում,

որտեղ

կանանց

թիվը

գերակշռում

է,

գիտական

բարձր

պաշտոններում և կառավարման բարձր օղակներում տղամարդկանց թիվը կրկին
ահմամեմատ ավել է, և հատկապես հետխորհրդային երկրներում: Այս դեպքում
միայն

սերնդափոխության

հավասարակշռություն

ճանապարհով

ակադեմիական

դժվար

է

ապահովել

գործունեության

բոլոր

գենդերային

օղակներում

և

հաղթահարել ուղղահայաց սեգրեգացիան, եթե չիրականացվեն համապատասխան
գենդերայնորեն զգայուն ծրագրեր:
Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում մշակվել են քաղաքականություններ և
իրականացվում են տարբեր ծրագրեր՝ ուղղված գենդերային անհավասարության
հաղթահարմանը բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում: Որոշ դեպքերում
դրանք

ներառված

են

օրենսդրական

փաստաթղթերում

և

կառավարության

ծրագրերում, իսկ որոշ դեպքերում պարտադիր կերպով մշակվել են հենց բուհերի
քաղաքականության

շրջանակներում:

Ավելի

շատ

երկրներում

գործում

են

հորիզոնական սեգրեգացիայի հաղթահարման քաղաքականություններ և միայն որոշ
երկրներում է, որ քաղաքականություններ են մշակված ինչպես հորիզոնական,
այնպես

էլ

ուղղահայաց

Ֆլամանդական

տարածքը,

սեգրեգացիայի
Նիդերլանդներ,

հաղթահարման
Գերմանիա,

համար
Շվեդիա,

(Բելգիայի
Նորվեգիա,

Ավստրիա, ինչպես նաև Անգլիա) :
12

Կրթության ոլորտում գենդերային հավասարության օրենսդրական հիմքի
ապահովումը Եվրամիության տարբեր երկրներում ձևակերպված է տարբեր կերպ:
Հիմնականում առանձնացնում են օրենսդրական շրջանակի երեք մոդել13: Առաջինում
կրթության ոլորտում գենդերային հավասարությունը կարգավորվում է ընդհանուր
տիպի՝ կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի և
12

Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in
Europe. European Commission: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2010 (Policies and
projects targeting vertical segregation, pp. 105-107).
13
Նույն տեղում, էջ 45-48 (Chapter 3: Legislative and Policy Frameworks for Gender Equality in Education )
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հնարավորությունների

ընձեռնման

օրենսդրական

փաստաթղթերով,

կանանց

նկատմամբ խտրականության և բռնության օրենսդրական գործիքներով: Բացի
գենդերային հավասարության այսպիսի ընդհանուր փաստաթղթերից, մյուս տիպի
մոտեցման մեջ կրթության օրենքները ևս կարող են ներառել կրթության ոլորտում
կանանց և տղամարդկանց հավասար վերաբերմունքի և հնարավորությունների
ընձեռնման

դրույթներ:

Սակայն

այսպիսի

մոտեցումներում

գենդերային

հավասարությունը սահմանվում է որպես հավասար հնարավորություն, այլ ոչ թե
կրթության վերջնարդյունք: Երրորդ տիպի մոդելում կրթության օրենքներում հատուկ
շեշտադրվում է որպես նպատակ գենդերային հավասարության ակտիվ աջակցումը:
Եվրոպական

կոմիտեն

կրթության

և

գիտության

ոլորտում

գենդերային

հավասարության ապահովման համար սահմանել է գենդերային հավասարության
գերակա ուղղության քաղաքականություն (gender mainstreaming policy): Այսպիսի
քաղաքականությունը

մի կողմից ենթադրում է տարբեր

քաղաքականությունների,

ծրագրերի

և

ինստիտուցիաների,

պրակտիկաների

համաձայնեցում

գենդերային հավասարության ուղղությամբ: Մյուս կողմից այն, օրենսդրական հիմքի
հետ մեկտեղ, ենթադրում է նաև ակտիվ գործողությունների քաղաքականություն՝
հստակ սահմանված նպատակներով և վերջնարդյունքներով, թիրախային խմբերով և
գործողությունների արդյունավետության գնահատման գործիքներով14:
Իրավիճակը Հայաստանում
Ինչպես և խորհրդային տարիներին, բարձրագույն կրթություն ստացած և
մասնագիտական

գործունեությամբ

զբաղվող

կանանց

թիվը

չի

զիջում

տղամարդկանց թվին: Այդ մասին են վկայում հասարակության զարգացման
միջազգային

գենդերային

ինդեքսների

վերլուծությունները15:

Սակայն

այդ

վերլուծություններում հատուկ անդրադարձ չի արվում ակադեմիական ոլորտին, իսկ
կրթության ոլորտում վերլուծությունները հիմնականում վերաբերում են միջնակարգ
և

բարձրագույն

կրթության

հասանելիությանը,

կանանց

և

տղամարդկանց

կրթվածության աստիճանին:
ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց
թվաքանակի դինամիկան նման է շատ հետխորհրդային երկրների պատկերին,
սակայն պարբերական և համակողմանի վերլուծություններ այս ուղղությամբ շատ
չեն:
Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի
Կոնվենցիայի

(ԿՆԽՎԿ/CEDAW)

դրույթների

14

իրականացման

վերաբերյալ

ՀՀ

Science policies in the European Union: Promoting excellence through mainstreaming gender equality.
European Commission (ETAN Expert Working Group on women and science), 2000.
15
Օրինակ, 2007-ին Հայաստանը Gender Development Index-ի տվայլներով զբաղեցնում էր 68-րդ կարգը
182 երկրների շարքում: 2013 և 2014 թթ. Gender Gap Index-ի տվյալներով ՀՀ-ում կանայք և տղամարդիկ
հավասարաչափ են ներգրավված բարձրագույն մասնագիտական կրթության դաշտում:

11

պարբերական և այլընտրանքային զեկույցների հիման վրա կարելի է դուրս բերել
որոշակի պատկեր բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի գենդերային
բալանսի վերաբերյալ հետխորհրդային ժամանակահատվածում: 1995-1997թթ. կին
ուսանողները գերակշռում էին պետական և մասնավոր բուհերում: Հատկապես
բժշկության,

արվեստի,

ֆակուլտետներում

կրթության,

կազմում

էին

օտար

լեզուների

մեծամասնություն

և

արևելագիտության

(70-90%):

Կանանց

աճի

նշանակալի դինամիկա էր այդ թվերին նկատվում նաև ռադիոէլեկտրոնիկայի,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, քիմիայի, ինչպես նաև կառավարման, բանկային
գործի,

մարկեթինգի,

միջազգային

հարաբերությունների

և

իրավունքի

մասնագիտություններում: Կին գիտաշխատողների ներգրավվածությունը գիտական
ինստիտուտներում

և

գիտությունների ակադեմիայում

1996-1997թթ.

միջինում

կազմում էր մոտ 39-46%16: Ուսանող կանանց թիվը շարունակում էր աճել 20022005թթ.: 2005-2006թթ. կանայք գերակշռում են գրեթե բոլոր մասնագիտություններով,
բացառությամբ

իրավագիտության,

գյուղատնտեսության,

տրանսպորտի/

հաղորդակցման, արտադրության/շինարարության մասնագիտությունների: Սակայն
մասնավոր

բուհերում

կանայք

քանակապես

գերակշռում

են

բոլոր

մասնագիտություններով, քան պետական բուհերում, ինչը պայմանավորված է
պետական բուհերում տղաների բանակից ազատվելու տարկետման իրավունքով:
Միևնույն ժամանակ կանանց թիվը սկսում է նվազել ասպիրանտուրայում և
դոկտորանտուրայում:17
Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեն ՀՀ համատեղ 3-րդ
և 4-րդ պարբերական զեկույցի վերաբերյալ իր եզրափակիչ դիտարկումներում,
մասնավորապես բարձրագույն կրթության վերաբերյալ, նշում է, որ կանայք
շարունակում են կենտրոնանալ ավանդական կանացի համարվող առարկաների
շուրջ, բուհերում կանանց թվաքանակը դեռևս բավարար չէ ավագ դասախոսի,
պրոֆեսորի, հետազոտողի պաշտոններում, ինչպես նաև կրթության ոլորտի որոշում
կայացնող մարմիններում18:
ՀՀ կառավարությունը վավերացրել և ընդունել է կանանց իրավունքների
պաշտպանության

և

կանանց

ու

տղամարդկանց

համար

հավասար

հնարավորություններ ապահովող մի շարք միջազգային գործիքներ: 2003թ. մշակվել և
ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել հանրապետությունում կանանց վիճակի

16

CEDAW. Second periodic reports of States parties. Armenia, 1999 (Article 10), pp.13-15
http://www.un.am/res/Armenia%20Reports%20for%20HR%20Treaties_English/CEDAW/CEDAW_C_Arm2nd%20periodic%20report.pdf
17 Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in the
Republic of Armenia in 2002-2007. Alternative Report. Armenian Association of Women with University
Education, 2007. pp. 44-45.
18 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Forty-third
session 19 January-6 February 2009 (p.7)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev
.1&Lang=En
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բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման 2004-2010թթ.
Ազգային ծրագիրը19: 2010թ. ՀՀ կառավարության նիստի որոշմամբ ընդունվել է
գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը20, որով սահմանվում են նաև
գենդերային

քաղաքականության

հիմնական

նպատակներն

ու

խնդիրները

բարձրագույն կրթության ոլորտում: Հայեցակարգին համապատասխան 2011թ.
հաստատվել է ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ. ռազմավարական
ծրագիրը21, իսկ 2013թ. ընդունվել է նաև ՀՀ օրենք՝ կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին22:
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը կարելի է համարել առաջին
փաստաթուղթը, որում առանձին կերպով անդրադարձ է արվում գենդերային
անհավասարության

խնդիրներին

բարձրագույն

կրթության

ոլորտում:

Մասնավորապես, սույն գենդերային քաղաքականության իրագործման համար
նշվում են հետևյալ ռազմավարական քայլերը.


Մշակել

և

իրականացնել

հատուկ

ծրագրեր`

ուղղված

կանանց

և

տղամարդկանց խրախուսմանը իրենց սեռի համար ոչ ավանդական այն
մասնագիտությունների ընտրության հարցում, որտեղ նրանք ներկայացված
չեն։


Ստեղծել կին կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման հատուկ
ծրագրեր կրթության ոլորտի ղեկավար պաշտոնների համար։



Հաղթահարել կրթության ոլորտի հաստատությունների և կառավարչական
կառույցների ղեկավարությունում գենդերային անհավասարակշռությունը և
կրթության կառավարման համակարգի ժողովրդավարացման նպատակով
ստեղծել

կանանց

ու

տղամարդկանց

կարիերայի,

մասնագիտական

և

ստեղծագործական աճի հավասար հնարավորություններ։


Մեծացնել

կանանց

հաստատությունների
հետագա

ներկայացվածությունը

կառավարման

ժողովրդավարացման

և

ոլորտում

ուսումնական

կրթության

ուսումնական

համակարգի

հաստատությունների

բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավման համար23։
Սակայն միևնույն ժամանակ կրթության և գիտության ոլորտը կարգավորող ՀՀ
պետական

փաստաթղթերում

չեն

արտացոլվում

վերոնշյալ

հայեցակարգի

դրույթները: Կրթության և գիտության ոլորտի ներկա ռազմավարական ծրագրերը
առայժմ անտեսում են գենդերային հավասարությանն առնչվող խնդիրները: Այսպես
օրինակ, ՀՀ 2011-2015թթ. կրթության զարգացման պետական ծրագրում24 գենդերային
19

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=38293
http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
21 http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/gender-strategic%20programm%202011-2015.pdf
22 http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=28173
23 Տե՛ս Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ (կետ 4.5. Գենդերային քաղաքականության
իրականացման ռազմավարությունը կրթության ոլորտում)http://www.gov.am/u_files/file/kanancxorh/Gender-hayecakarg.pdf
24 http://parliament.am/law_docs/190711HO246havelvats.pdf
20
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բալանսի խնդիրը վերլուծվել է միայն ավագ դպրոցի աշակերտների քանակի
վերլուծության

ժամանակ,

մինչդեռ

կրթության

զարգացման

նպատակների,

խնդիրների, ռազմավարական մոտեցումների, գերակայությունների, ծրագրային
ուղղությունների մեջ ոչինչ նշված չէ գենդերային հավասարակշռության վերաբերյալ:
Իսկ ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարական փաստաթղթում, որը
ամրագրում է 2011-2015 թթ. գիտության ոլորտի հեռանկարային զարգացմանն
ուղղված պետական քաղաքականությունը25, ներկայիս իրավիճակի վերլուծության և
կադրային

ռեսուրսի

որպես

թիրախային

նպատակի

սահմանման

մեջ

չեն

շեշտադրվում գենդերային հավասարության հարցերը: Հասկանալի է դառնում նաև
այն, որ կրթության և գիտության ոլորտի պետական ծրագրերի հաշվետվությունների
մեջ ևս անդրադարձ չի արվում վիճակագրական տվյալների վերլուծությանը
գենդերային

հավասարակշռության

տեսանկյունից:

Կրթության

և

գիտության

ոլորտում կանանց և տղամարդկանց համամասնության մասին պատկերացում
կազմելու

համար

հիմնական

աղբյուր

է

հանդիսանում

միայն

ազգային

վիճակագրական ծառայության տվյալները:
Բուհերի գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթերում ևս չկան առանձին
դրույթներ կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների վերաբերյալ:
Որոշ բուհերի հաշվետվությունների վերլուծությունը ցույց տվեց նաև, որ անգամ
վիճակագրական

տվյալներում

արտացոլված

չեն

ուսանողների,

պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմերի գենդերային համամասնությունը:
Այս իրողությունը ցույց է տալիս, որ կրթության և գիտության ոլորտում դե
ֆակտո իրականացվում է չեզոք, իսկ որոշ դեպքերում նաև` կույր գենդերային
քաղաքականություն:
Չնայած ՀՀ սոցիալալան վիճակի գենդերային ցուցիչների վերաբերյալ տարբեր
միջազգային

ծրագրերի

շրջանակներում

կատարվող

ուսումնասիրությունների

առկայությանը, համեմատաբար քիչ են ակադեմիական միջավայրում (բարձրագույն
կրթության

և

գիտության

ոլորտներում)

գենդերային

անհավասարության

դրսևորումներին առնչվող ուսումնասիրությունները: Այնինչ այդ ուղղությամբ
տարվող բազմաթիվ, համակողմանի և հետևողական ուսումնասիրությունների
առկայությունը,
արդյունավետ

կարծում

ենք,

իրականացմանը

կնպաստի
ոչ

միայն

գենդերային

քաղաքականության

փաստաթղթերի

մշակման

և

հայեցակարգային մոտեցումների սահմանման մակարդակում, այլև կխթանի այդ
ուղղությամբ փոփոխությունների նպաստող և իրատեսական գործողությունների
իրագործմանը:

25

http://www.innovcentre.am/arm/innovation/1/1/17.pdf
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ԳԼՈՒԽ 2
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում հորիզոնական և ուղղահայաց
սեգրեգացիայի տեսանկյունից գենդերային համամասնության պատկերը դուրս
բերելու համար տվյալների վերլուծությունը կատարվել է հետևյալ ուղղություններով:
 Եռաստիճան

կրթական

ծրագրերով (բակալավրիատ,

մագիստրատուրա,

ասպիրանտուրա) ավարտած ուսանողների գենդերային համամասնությունը
ըստ մասնագիտությունների:
 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գենդերային համամասնությունը տարբեր
մասնագիտություններով:
 Գիտական

աստիճան

և

կոչում

ունեցող

կանանց

և

տղամարդկանց

համամասնությունը տարբեր մասնագիտություններով:
 Գիտամանկավարժական և գիտական կազմերում տարբեր պաշտոններ
զբաղեցնող կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի համամասնությունը:
 Բուհերի կառավարման և գիտական խորհուրդների կազմերում կանանց և
տղամարդկանց ներկայացվածությունը:
Իրականացվել

է

երկրորդային

վերլուծություն՝

օգտվելով

ՀՀ

ազգային

վիճակագրական ծառայության տվյալներից: Վերլուծության համար դիտարկվել են ՀՀ
պետական և ոչ պետական բուհերի վերջին հինգ տարիների՝ 2009-2013թթ.
տվյալները26: Հավելված 1–ում ներկայացված են եռաստիճան կրթական ծրագրերով
ավարտած

ուսանողների,

ինչպես

նաև

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

տոկոսային հարաբերկացությունն ըստ սեռի:
Եռաստիճան կրթական

ծրագրերով (բակալավրիատ,

մագիստրատուրա,

ասպիրանտուրա) ավարտած ուսանողների գենդերային համամասնության
պատկերը
2009-2013թթ. ընթացքում բակալավրիատն ավարտած կանայք ավելի շատ
գերակշռում են կրթության և մանկավարժության ոլորտի (միջինում 82%), փոքր-ինչ
հումանիտար գիտությունների (65%), կենսաբանություն/քիմիա (60%) մասնագիտություններում, իսկ տղամարդիկ՝ գյուղատնտեսական (միջինում 63%), տեխնիկական
(79%), երկրի մասին (88%), ճարտարապետություն/շինարարություն ոլորտների (81%)
մասնագիտություններում: Կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռվածություն է
նկատվում
26

ֆիզիկամաթեմատիկական

և

սոցիալական

ոլորտի

մասնագիտու-

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 թթ.)

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն http://www.armstat.am/file/article/soc_09_11-12.pdf;
http://www.armstat.am/file/article/soc_10_11-12.pdf; http://www.armstat.am/file/article/soc_11_11-12.pdf;
http://www.armstat.am/file/article/soc_12_11-12.pdf; http://www.armstat.am/file/article/soc_13_11-12.pdf
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թյուններում, իսկ բժշկական մասնագիտություններում կանանց և տղամարդկանց
հավասարակշռությունը խախտվում է. 2012/2013թթ. սկսած կանանց թիվը կտրուկ
նվազել է:
Մագիստրատուրան ավարտած շրջանավարտների գենդերային հավասարակշռության պատկերը որոշակիորեն փոխվում է. 2009-2013թթ. ընթացքում
մագիստրատուրայի շրջանավարտների թվաքանակում գերակշռում են կանայք:
Կանայք գերակշռում են ինչպես կրթության և մանկավարժության (միջինում 74%),
հումանիտար գիտությունների (77%), կենսաբանություն/քիմիա (77%), այնպես էլ
ֆիզիկամաթեմատիկական (միջինում 61%), սոցիալական (63%), բժշկական (80%)
մասնագիտություններում: Երկրի մասին, գյուղատնտեսական և տեխնիկական
գիտությունների մասնագիտություններում տեսանելի է կանանց և տղամարդկանց
թվաքանակի որոշակի հավասարակշռություն, և միայն ճարտարապետություն,
շինարարություն մասնագիտություններում կին շրջանավարտների թվաքանակը
զիջում է տղամարդկանց (միջինում 37%):
Գենդերային

հավասարակշռության

պատկերը

կրկին

փոխվում

է

ասպիրանտուրայում: Դիտարկելով 2009-2013թթ. տվյալները` տեսնում ենք, որ
ասպիրանտուրան ավարտած տղամարդիկ ընդհանուր թվաքանակով գերակշռում են
կանանց:
Բոլոր մասնագիտություններով ասպիրանտուրան ավարտած կանանց թիվը
2009-2013թթ. տատանվում է 17-46%՝ հինգ տարիների կտրվածքով կազմելով
միջինում

մոտ

35%:

Միայն

որոշ

մասնագիտությունների

գծով

կանանց

և

տղամարդկանց թիվը գրեթե հավասարվում է. կրթություն և մանկավարժություն,
հումանիտար

գիտություններ,

կենսաբանություն/քիմիա

և

ճարտարապե-

տություն/շինարարություն: Այս մասնագիտությունների գծով դրական դինամիկա է
նկատվում ասպիրանտուրայում գենդերային հավասարակշռության առումով, քանի
որ

այդ

նույն

մասնագիտություններով

բակալավրիատ

և

մագիստրատուրա

ավարտած կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի տարբերությունները մեծ էին:
Մյուս

մասնագիտությունների

րակշռություն:

գծով

Ասպիրանտուրան

նկատելի

է

գենդերային

ավարտած տղամարդկանց

անհավասա-

թիվը

սկսում

է

գերակշռել անգամ բժշկական (միջինում 64%), ֆիզիկամաթեմատիկական (77%) և
սոցիալական

գիտությունների

գծով

(64%),

չնայած

այն

փաստի,

որ

այդ

մասնագիտություններով բակալավրիատն ավարտած կանանց թիվը հավասար է, իսկ
մագիստրատուրան ավարտած կանանց թիվը գերակշռում է տղամարդկանց թվին:
Տարբեր մասնագիտություններում կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի
փոփոխությունները հասկանալու համար հաշվարկվել է նաև աճի գործակիցը (անգլ.՝
compound

annual

growth

rate

(CAGR):

Կիրառելով

տվյալ

գործակիցը՝

հնարավորություն ենք ստանում հասկանալ, թե 2009-2013թթ ընթացքում միջինում
ինչպես

է

փոփոխվել

տարբեր

մասնագիտություններով
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բակալավրիատը,

մագիստրատուրան և ասպիրանտուրան ավարտած կանանց և տղամարդկանց
թվաքանակը:
Աղյուսակ 1. Բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ավարտած կանանց և
տղամարդկանց թվաքանակի փոփոխությունները միջինում 2009-2013թթ. ընթացքում (%)
Բակալավրիատ
Մագիստրատուրա
Ասպիրանտուրա

Ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտություններ
Կենսաբաություն, քիմիա
Հումանիտար գիտություններ
Սոցիալական գիտություններ
Կրթություն և մանկավարժություն
Բժշկական գիտություններ
Երկրի մասին գիտություններ
Տեխնիկական գիտություններ
Գյուղատնտեսական գիտություններ
Ճարտարապետություն,
շինարարություն

կին

տղամարդ

կին

տղամարդ

Կին

տղամարդ

-0.5

0.4

1.0

-1.8

16.5

-5.4

0.7
-0.9
-1.0
1.2
-28.7
-13.3
-7.0
-2.9

-1.1
1.7
1.2
-5.3
21.9
2.5
2.0
1.9

7.6
-10.2
-0.9
22.1
-9.0
11.4
9.5
-

-18.5
25.8
1.4
-32.0
33.8
-14.5
-3.7
-

1.6
-0.7
-10.7
2.0
5.7
54.3
3.5
-24.0

-0.5
1.0
6.0
-3.5
-1.2
-8.3
-0.5
31.6

-7.0

2.1

-12.3

8.3

35.1

-24.0

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից, բակալավրիատն ավարտած կանանց
թվաքանակը հինգ տարիների ընթացքում միջինում նվազել է տեխնիկական
գիտություններ,

շինարարարություն

և

ճարտարապետություն

մասնագիտու-

թյուններում (7%), և ավելի կտրուկ նվազել է բժշկական և երկրի մասին
գիտություններում (մոտ 29% և 13% համապատասխանաբար): Տղաների թվաքանակի
նվազում նկատվում է կրթություն և մանկավարժություն մասնագիտություններում
(5%-ի չափով), իսկ բժշկական գիտությունների մասնագիտություններում տեսանելի է
տղաների կտրուկ աճ (22%):
Մագիստրատուրան ավարտած կանանց թիվը շարունակում է նվազել
շինարարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտություններում, ինչպես նաև
բժշկական գիտություններում (միջինում մոտ 12% և 9% համապատասխանաբար),
իսկ

տղամարդկանց

մասնագիտություններում

թվաքանակը,

հակառակը՝

(մոտ 8% և 34%):

աճել

այդ

նույն

Տեխնիկական և

երկրի

մասին

գիտություններով ավարտած կանանց թիվը միջինում աճել է (մոտ 10% և 11%
համապատասխանաբար), իսկ տղամարդկանց թիվը՝ նվազել (մոտ 4% և 15%):
Կանանց թվի աճ է տեսանելի նաև կանանց համար ավանդական համարվող
կրթություն և մանկավարժություն (միջինում 22%) և կենսաբանություն/քիմիա (մոտ
8%), և նույն մասնագիտություններով բնականաբար տեսանելի է տղամարդկանց թվի
նվազում (միջինում 32% և 19%): Միևնույն ժամանակ կանանց համար ավանդական
համարվող հումանիտար գիտությունների գծով նկատվում է հակառակ պատկեր.
կանանց թիվը նվազում է միջինում մոտ 10%-ով, իսկ տղամարդկանց թիվը՝
ավելանում մոտ 29%-ով:
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Ասպիրանտուրան ավարտած կանանց թիվը միջինում ավելանում է նաև
այնպիսի գիտություններում, ինչպիսիք են՝ ֆիզիկամաթեմատիկական (մոտ 17%),
երկրի մասին (մոտ 54%), ճարտարապետություն և շինարարություն (մոտ 31%), իսկ
տղամարդկանց

թիվը՝

նվազում

համապատասխանաբար):

Եվ

(միջինում

հակառակը,

մոտ

կանանց

5%,

թիվը

8%

սկսում

և
է

24%
նվազել

սոցիալական և գյուղատնտեսական գիտություններում (միջինում մոտ 11% և 24%),
իսկ տղամարդկանց թիվը՝ աճել (միջինում մոտ 6% և 32%):
Եթե դիտարկենք ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգը,
ապա ակնհայտ է, որ տղամարդիկ հիմնականում սովորում են առկա, իսկ կանայք՝
հեռակա ուսուցմամբ: Աղյուսակ 2-ում որպես օրինակ ներկայացված են 2013թ.
ասպիրանտուրան

ավարտածների

քանակները

ըստ

առկա/հեռակա

և

անվճար/վճարովի ուսուցման համակարգերի:
Աղյուսակ 2. Ասպիրանտուրա ավարտածների թվաքանակը 2013թ.27
Ավարտել են
ընդանրանցից`
Մենը
Կանայք
Գիտական
կազմակերպություններում
նրանցից` առկա ուսուցմամբ
Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում
նրանցից` առկա ուսուցմամբ
Ասպիրանտներ, ընդամենը
նրանցից` առկա ուսուցմամբ

այդ թվում`
Անվճար
ընդա
նրանցից`
մենը
կանայք
47
6

Վճարովի
ընդանրանցից`
մենը
կանայք
3
2

50

8

38
189

1
65

37
172

1
54

1
17

11

105
239
143

9
73
10

105
219
142

9
60
10

20
1

13
-

Ինչպես տեսնում ենք, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
2013թ. կանայք կազմել են ասպիրանտուրա ավարտածների մոտ 34%, ընդ որում
առկա

ուսուցմամբ՝

ընդամենը

8.6%:

Ասպիրանտուրայի

անվճար/վճարովի

համակարգերը դիտարկելու դեպքում տեսնում ենք, որ բարձրագույն ուսումնական
հաստատություներում անվճար ուսուցման համակարգում կանայք կազմել են մոտ
31%, իսկ վճարովի համակարգի դեպքում՝ 65%:
Այս տվյալները ցույց են տալիս, որ ասպիրանտուրա ընդունվելիս կանանց
համար

անհավասար

դիտարկումների

վրա,

մրցակցային
կարելի

դաշտ
է

է

ստեղծվում,

բացատրել

ինչը,

պարտադիր

զինվորական

ծառայությունից տղաների տարկետման հնարավորությամբ:

27

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2013թ. Հետբուհական կրթություն
http://www.armstat.am/file/article/soc_13_13-14.pdf
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հիմնվելով

Հիմնական եզրակացություններ
2009-2013թթ.

ընթացքում

տարբեր

մասնագիտություններով

ավարտած

կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի համեմատական այս պատկերը թույլ է
տալիս

հանգել

հետևյալ

ընդհանուր

եզրակացությունների

գենդերային

հավասարակշռվածության տեսանկյունից.
 Որոշ

մասնագիտություններում

բաշխվածության

պատկեր,

տեսանելի

մասնավորապես,

երեք

է

հստակ

կրթական

գենդերային
աստիճանների

շրջանավարտների շարքում կանայք ավելի շատ գերակշռում են կրթություն և
մանկավարժություն, հումանիտար գիտությունների, կենսաբանություն/քիմիա, իսկ
տղամարդիկ՝
պատկերը

տեխնիկական

մեծամասամբ

գիտությունների

արտացոլում

է

մասնագիտություններում:

մասնագիտությունների

Այս

գենդերային

կարծրատիպականացումը:
 ՀՀ բուհերի բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգում բոլոր
բնագավառներում կանանց թվաքանակը ավելանում է բակալավրիատից դեպի
մագիստրատուրա,

իսկ

տղամարդկանց

թվաքանակը

ավելանում

է

մագիստրատուրայից դեպի ասպիրանտուրա: Այս դուրս բերված օրինաչափությունը
կարելի է բացատրել, մի կողմից, հայկական մենթալիտետին բնորոշ բարձրագույն
կրթություն ունենալու կարևորության փաստով անկախ սեռից (բակալավրիատի
դիպլոմը ընկալվում է ոչ լիարժեք բարձրագույն կրթություն, այդ իսկ պատճառով
ցանկությունը մեծ է ավարտել նաև մագիստրատուրան), մյուս կողմից՝ զինվորական
ծառայությունից տարկետման իրավունքով (2010/2011 ուս. տարուց տարկետման
իրավունքը չի գործում մագիստրատուրայում վճարովի հիմունքներով սովորելու
դեպքում, իսկ ասպիրանտուրայի համար՝ շարունակում է գործել պետպատվերի
դեպքում):
 Կանանց

և

տղամարդկանց

թվաքանակի

հավասարակշռվածությունը

կրթական ծրագրի մի մակարդակում չի պահպանվում հաջորդ մակարդակներում:
Օրինակ, ֆիզիկամաթեմատիկական, սոցիալական և բժշկական գիտությունների
մասնագիտություններով բակալավրիատն ավարտած կանանց և տղամարդկանց
թվաքանակի

հավասարակշռվածությունը

աստիճաններում՝

խախտվում

մագիստրատուրայում

ասպիրանտուրայում՝

տղամարդկանց:

է

կանանց

Երկրի

հաջորդ

կրթական

գերակշռությամբ,

մասին

և

իսկ

գյուղատնտեսական

գիտությունների մասնագիտություններով մագիստրատուրան ավարտած կանանց և
տղամարդկանց

թվաքանակի

ասպիրանտուրայում՝
գենդերային

հավասարակշռվածությունը

տղամարդկանց

հավասարակշռություն

գերակշռությամբ:
է

նկատվում

խախտվում

է

Ասպիրանտուրայում

միայն

կրթություն

և

մանկավարժություն, հումանիտար գիտությունների և կենսաբանություն/քիմիա
մասնագիտություններում,
մագիստրատուրայում
մասնագիտություններում:

այն

դեպքում,

առավել
Այն

երբ

շատ

փաստը,
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կանայք

գերակշռում
որ

բակալավրիատում
են

ասպիրանտուրայի

հենց

և
այս

աստիճանում

նկատվում

է

կանանց

թվի

կտրուկ

նվազում

այն

պարագայում,

երբ

մագիստրատուրայում կանայք գերակշռում են, թույլ է տալիս ևս մեկ անգամ
համոզվել նրանում, որ ասպիրանտուրայում ուսանելը ոչ հավասար մրցակցային
դաշտ է ստեղծում կանանց համար, որը պայմանավորված է տարբեր գործոններով.
տղաներին տրվող տարկետման իրավունքը, տղաներին տրվող առավելությունները
որպես

ցանկալի

առաջխաղացման

աշխատակցի,
հարցերի

կին

գիտնականի

վերաբերյալ

և

նրա

մասնագիտական

հասարակական

մենթալիտետի

սահմանափակումները և այլն:
 Անգամ

եթե

որոշ

մասնագիտություններում

նկատվում

է

կանանց

և

տղամարդկանց թվաքանակի աճ կամ նվազում հինգ տարիների կտրվածքով, այդ
փոփոխությունները դեռևս չեն հանգեցնում գենդերային հավասարակշռությանը:
Թերևս եզակի օրինակ կարելի է դիտարկել ճարտարապետություն և շինարարություն
մասնագիտության դեպքում, որտեղ մեր վերլուծության համաձայն, 2009-2013թթ.
ընթացքում կանանց թվաքանակի միջին աճը հանգեցրել է ասպիրանտուրայում
գենդերային հավասարակշռությանը:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գենդերային համամասնության պատկերը
ըստ գիտական աստիճանի, կոչման և պաշտոնի
2009-2013 թթ. բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմում տեսանելի է
գենդերային հավասարակշռության պատկեր. ընդհանուր կանանց և տղամարդկանց
թվաքանակը գրեթե հավասար է28: Սակայն գենդերային անհավասարակշռություն է
դուրս բերվում ըստ տարբեր մասնագիտությունների: Կանանց թիվը զգալի չափով
գերակշռում

է

տղամարդկանց

հումանիտար

գիտություններում

(մոտ

68%),

քիմիա/կենսաբանություն (68%), և փոքր-ինչ բժշկական գիտություններում (59%): Երբ
դիտարկում ենք հումանիտար գիտությունների առանձին ոլորտներ, ապա դուրս են
բերվում տարբերություններ. օրինակ՝ պատմության և փիլիսոփայության մեջ
գերակշռում են տղամարդիկ (միջինում 68% և 62% համապատասխանաբար), իսկ
բանասիրության մեջ գերակշռում են կանայք (83%): Տղամարդիկ զգալի գերակշռում
են ֆիզիկամաթեմատիկական (մոտ 69%), տեխնիկական (68%), երկրի մասին (67%) և
գյուղատնտեսական (60%) գիտություններում (վերջինում կանանց թիվը սկսում է
նվազել

հատկապես

2011-ից

սկսած)

թյուն/շինարարություն

ոլորտներում

հավասարակշռություն

է

դուրս

(58%):

բերվում

և

փոքր-ինչ

Կանանց
կրթություն,

և

ճարտարապետուտղամարդկանց

թվի

մանկավարժություն

և

սոցիալական գիտություններում: Սակայն, երբ դիտարկում ենք սոցիալական
գիտությունների առանձին ոլորտներ, ապա տեսնում ենք տարբերություններ.
հավասարակշռություն է երևում իրավագիտությունում, տնտեսագիտությունում,
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Համեմատական վերլուծության մեջ հաշվի է առնվել միայն հիմնական հաստիքային կազմը:
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սոցիոլոգիայում, սակայն քաղաքագիտության մեջ գերակշռում են տղամարդիկ (62%),
իսկ հոգեբանության մեջ՝ կանայք (68%):
Բուհերի

պրոֆեսորադասախոսական

կազմում

2009-2013թթ.

թեկնածուի

գիտական աստիճան ունեցող կանանց թիվը գերակշռում է կենսաբանություն/քիմիա
(միջինում 70%), կրթություն, մանկավարժություն ոլորտներում (63%) և փոքր ինչ
հումանիտար (58%) ու բժշկական (59%) գիտություններում: Թեկնածուի գիտական
աստիճան ունեցող տղամարդկանց թիվը գերակշռում է ֆիզիկամաթեմատիկական
(միջինում 81%), տեխնիկական (79%), երկրի մասին գիտություններում (78%),
ճարտարապետություն/շինարարություն

ոլորտներում

(65%),

և

փոքր-ինչ

սոցիալական (58%) և գյուղատնտեսական (59%) գիտություններում:
Սակայն պատկերը տարբերվում է գիտությունների դոկտորի աստիճանի
դեպքում: Գիտությունների դոկտորի աստիճան ունեցող տղամարդկանց թիվը
գերակշռում

է

կանանց

բոլոր

գիտությունների

դեպքում,

անգամ

նաև

այն

գիտությունների դեպքում, որտեղ կանայք գերակշռում են դասախոսական կազմում և
թեկնածուի աստիճանում: Միայն 2009 և 2010 թթ. կրթություն և մանկավարժություն
ոլորտում գիտությունների դոկտորի աստիճան ունեցող կանանց և տղամարդկանց
թիվը գրեթե հավասար էր, սակայն 2011թթ. սկսած տղամարդկանց թիվը կտրուկ
աճում է:
Գրեթե նույն գենդերային անհավասարակշռության պատկերն ենք տեսնում
գիտական

կոչման

դեպքում,

կանոնակարգով

գիտությունների

դասախոսները

որոշակի

քանի

որ

ՀՀ

թեկնածու

և

ԲՈՀ-ի

աստիճանաշնորհման

դոկտոր

ժամանակահատվածում

աստիճան

ունեցող

գիտամանկավարժական

համապատասխան աշխատանք կատարելուց հետո միայն կարող են դիմել
համապատասխան դոցենտի և պրոֆեսորի գիտական կոչում ստանալու համար:
Դոցենտի

գիտական

քիմիա/կենսաբանություն

կոչում

(65%)

և

ունեցող

կանանց

բժշկական

(65%)

թիվը

գերակշռում

գիտություններում,

է

իսկ

տղամարդիկ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական (միջինում 82%), տեխնիկական (78%), երկրի
մասին գիտություններում (85%), և փոքր-ինչ ճարտարապետություն/շինարարություն
ոլորտներում (61%) և գյուղատնտեսական (61%) գիտություններում: Դոցենտի
գիտական կոչում ունեցող կանանց և տղամարդկանց թիվը գրեթե հավասար է
կրթություն և մակնավարժություն ոլորտներում, հումանիտար և սոցիալական
գիտություններում: Պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող տղամարդկանց թիվը
կրկին զգալի գերակշռում է կանանց թվաքանակին բոլոր ոլորտներում:

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են գիտական աստիճան և կոչում ունեցող
կանանց և տղամարդկանց թվի փոփոխությունները միջինում 5 տարվա կտրվածքով:
Ինչպես երևում է, կին դոկտորների և պրոֆեսորների թվի աճ է երևում
ֆիզիկամաթեմատիկական, սոցիալական գիտություններում և ճարտարապետություն/շինանարություն ոլորտում և նվազում՝ կրթություն, մանկավարժություն, երկրի
մասին, տեխնիկական և գյուղատնտեսական գիտություններում: Նկատվում է նաև
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կին

թեկնածուների

աճ

տեխնիկական

գիտություններում,

ճարտարապետու-

թյուն/շինանարություն ոլորտում և կին դոցենտների նվազում՝ երկրի մասին և
գյուղատնտեսական գիտություններում:
Աղյուսակ 3. Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի
փոփոխությունները միջինում 2009-2013թթ. ընթացքում (%)
Դոկտոր
Թեկնածու
պրոֆեսոր
դոցենտ
Ֆիզիկամաթեմատիկական

կին
16,6

տղ.
-0,8

Կին
5,2

տղ.
-1,2

կին
17,6

Կենսաբանություն, քիմիա

5,6

-2,2

3,2

-7,9

-7,3

Հումանիտար գիտություններ

5,2

-1,9

1,8

-2,4

5,1

Սոցիալական գիտություններ

11,7

-2,1

3,7

-2,7

21,5

Կրթութուն, մանկավարժություն

-10,6

6,0

0,8

-1,4

տղ.
-0,5

կին
6,4

տղ.
-1,4

2,2

4,0

-7,9

-2,3

-0,2

0,2

-2,0

3,6

-2,6

-7,7

1,2

3,3

-4,1

3,2

-1,3

2,0

-2,8

4,6

-1,5

2,6

-4,3

Երկրի մասին գիտություններ

-10,1

1,1

0,7

-0,2

-17,2

2,1

-12,5

2,1

Տեխնիկական գիտություններ

-17,6

1,1

13,0

-3,0

4,6

-0,3

10,0

-2,4

Գյուղատնտես. Գիտություններ

-10,6

1,1

-5,4

4,8

-

-3,8

-9,3

8,2

Ճարտարապետ., շինարարություն

15,0

-3,3

8,7

-4,7

16,3

-5,0

1,4

-0,8

Բժշկական գիտություններ

Երբ համեմատում ենք բուհերի գիտամանկավարժական կազմում կանանց և
տղամարդկանց տոկոսային հարաբերկացությունն ըստ պաշտոնների, տեսնում ենք,
որ կանայք գերակշռում են գիտամանկավարժական կազմի ավելի ցածր՝ դասախոսի,
ասիստենտի

պաշտոններում:

Ավագ

դասախոսի

պաշտոնում

կանանց

և

տղամարդկանց թվաքանակը հավասար է: Գենդերային հավասարակշռությունը
համեմատաբար պահպանվում է ամբիոնի կազմում դոցենտի պաշտոնում, իսկ
արդեն ավելի բարձր պաշտոններում՝ ամբիոնի կազմում պրոֆեսորի, ամբիոնի
վարիչի, դեկանի, պրոռեկտորի/ռեկտորի, կտրուկ նվազում է կանանց թվաքանակը:
Թվարկված ակադեմիական պաշտոններում կանանց թվաքանակը 5 տարվա
կտրվածքով միջինում կազմում է մոտ 25%:
Բուհերի գիտական կազմում ևս ավելի բարձր պաշտոններում գերակշռում են
տղամարդիկ, իսկ ավելի ցածր պաշտոններում՝ կանայք: Եթե գիտաշխատողի
պաշտոնում նկատվում է կանանց և տղամարդկանց թվի հավասարակշռություն,
ապա արդեն ավագ գիտաշխատողի պաշտոնից կանանց թիվը զգալի զիջում է
տղամարդկանց թվին (36% և 64%): Ավագ, առաջատար և գլխավոր գիտաշխատողի
պաշտոններում 5 տարվա կտրվածքով կանանց թվաքանակը միջինում կազմում է
29%:

Աղյուսակներ
(հոգաբարձուների)

4
և

5-ում

ներկայացված

են

գիտական

խորհուրդների

կազմերն

և

բուհերի

կառավարման

ըստ

կանանց

և

տղամարդկանց թվի29: Ինչպես տեսնում ենք չորս բուհերի օրինակով (ԵՊՀ, ՀՊՃՀ,
ՀՊՏՀ,
29

ՀԱԱՀ),

կառավարման

խորհուրդների

կազմերում

Ներկայացված են 2014թ. տվյալները ըստ բուհերի պաշտոնական կայքերի
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կանանց

ներկայացվածությունը նվազագույնն է: ՀՊՄՀ, ԵՊԲՀ և ԵՊԼՀ-ի պաշտոնական
կայքերում ներկայացված չէին խորհուրդների կազմի անդամների անունները, ինչը
կարող է վկայել այն մասին, որ բուհերի ներկայացվածության համար չի կարևորվում
կառավարման

մարմնի

կազմի

գենդերային

պատկերը:

Բուհերի

գիտական

խորհուրդների դեպքում նույնպես տեսանելի է, որ տղամարդկանց թիվը զգալի
գերակշռում է կանանց թվին: Բացառություն են կազմում ԵՊԲՀ և ԵՊԼՀ-ն, որտեղ
կանայք և տղամարդիկ ներկայացված են հավասարապես:
Աղյուսակ 4. ԲՈՒՀ-ի խորհուրդների կազմը ըստ գենդերային պատկանելության
մարդ

Տղամարդ
նրանցից՝ ուսանողներ
Կին
նրանցից՝ ուսանողներ
Ընդամենը

ԵՊՀ

ՀՊՃՀ

ՀՊՄՀ

ՀՊՏՀ

ԵՊԲՀ

ԵՊԼՀ

ՀԱԱՀ

57
6
15
12
72

30
7
2
1
32

28

30
6
2
2
32

32

24

23
3
5
4
28

Աղյուսակ 5. ԲՈՒՀ-ի գիտական խորհուրդների կազմը ըստ գենդերային պատկանելության
մարդ

Տղամարդ
նրանցից՝ ուսանողներ
Կին
նրանցից՝ ուսանողներ
Ընդամենը

ԵՊՀ

ՀՊՃՀ

ՀՊՄՀ

ՀՊՏՀ

ԵՊԲՀ

ԵՊԼՀ

ՀԱԱՀ

67
7
10
5
77

79
14
20
10
99

41
1
18
0
59

47
11
13
4
60

54
14
26
6
80

20
2
33
8
53

9
3
63

Հիմնական եզրակացություններ
Համեմատական այս ամբողջ վերլուծությունը թույլ է տալիս հանգել հետևյալ
ընդհանուր եզրակացությունների.


Բուհերի պրոֆեսորադասախոսական

կազմում

թեպետ գոյություն

ունի

կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի հավասարակշռություն, սակայն մի
շարք գիտակարգերում և բնագավառներում կանայք թվաքանակով զիջում են
տղամարդկանց (ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական, երկրի մասին,
գյուղատնտեսական գիտություններ, ճարտարապետություն/շինարարություն,
փիլիսոփայություն, պատմություն, քաղաքագիտություն):


Համեմատելով
բնագավառներում

պրոֆեսորադասախոսական
ներգրավված

և

գիտական

կազմում
աստիճան

տարբեր
ունեցող

տղամարդկանց և կանանց թիվը՝ կարելի է եզրակացնել, որ կին դասախոսները
իրենց ակադեմիական առաջընթացում հասնում են թեկնածուի գիտական
աստիճանի, և ոչ դոկտորի: Անգամ այն բնագավառներում, որտեղ կանայք
գերակշռում են իրենց թվաքանակով, կին դոկտորների թիվը շատ քիչ է:
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Անգամ եթե որոշ բնագավառներում գիտական աստիճան/կոչում ստանալու
առումով նկատվում է կանանց թվաքանակի աճ հինգ տարիների կտրվածքով,
այդ փոփոխությունները դեռևս չեն հանգեցնում հորիզոնական և ուղղահայաց
սեգրեգացիայի վերացմանը բուհական համակարգում:



Գիտամանկավարժական կամ գիտական կազմերի ամեն նոր՝ ավելի բարձր
պաշտոնում կանանց թիվը աստիճանաբար նվազում է: Որոշ չափով այս
օրինաչափությունը պայմանավորված է նրանով, որ դոկտոր և պրոֆեսոր
կանանց թիվը տոկոսային հարաբերությամբ զիջում է տղամարդկանց: Այս
պատկերը

ցույց

է

տալիս,

որ

իրապես

գոյություն

ունեն

կանանց

ակադեմիական առաջխաղացմանը խոչընդոտող գործոններ ավելի բարձր
օղակներում:


Բուհերի

կառավարման

և

գիտական

խորհուրդներում

կանանց

թիվը

նվազագույնն է: Քանի որ բուհերի կառավարման այս մարմիններում կազմերը
ձևավորվում են ի պաշտոնե (կառավարման խորհրդի դեպքում՝ պետական
պաշտոն զբաղեցնող անձանցից, իսկ գիտական խորհրդի դեպքում՝ բուհերի
առանձին

ստորաբաժանումների

ղեկավարներից),

իսկ

վերոնշյալ

պաշտոններում տղամարդկանց թիվը զգալի գերազանցում է կանանց թվին,
ապա

կանոնակարգված

հավասարաչափ

այս

իրողությունը

ներկայացվածությանը

խոչըդոտում

վերոնշյալ

է

կազմերում:

կանանց
ԲՈՒՀ-ի

խորհուրդներում ըստ կանոնակարգի 25%-ը պետք է ընտրվի բուհերի
պրոֆեսորադասախոսական կազմից: Ենթադրաբար այդ թեկնածուները պետք
է ունենան բարձր գիտական կոչում, իսկ այս պարագայում կանանց
մասնակցությունը նույնպես խոչընդոտվում է, քանի որ դոկտոր/պրոֆեսոր
կանանց թիվը տոկոսային հարաբերությամբ զիջում է տղամարդկանց:


Այսպիսով, համեմատական այս վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ
գիտամանկավարժական և գիտական կազմերում, ինչպես նաև բուհերի
կառավարման և գիտական խորհուրդներում կանանց ներգրավվածության
համար առանձքային դեր կարող է ունենալ ավելի շատ կանանց դոկտորի
գիտական աստիճան և պրոֆեսորի կոչում ունենալու հնարավորությունը:
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ԳԼՈՒԽ 3
ԲՈՒՀՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ ՆՊԱՍՏՈՂ ԵՎ
ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցմանը նպաստող և խոչընդոտող
սոցիալ-հոգեբանական և սոցիալ-մշակութային գործոնները հասկանալու համար
ուսումնասիրվել են կանանց գիտամանկավարժական գործունեության մոտիվացիայի
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև կոգնիտիվ սխեմաները՝ համոզմունքները,
դատողությունները: Իրականացվել են ֆոկուս-խմբեր կին ասպիրանտների հետ և
կիսակառուցված

հարցազրույցներ

գիտական

աստիճան/կոչում,

ինչպես

նաև

գիտամանկավարժական կազմում պաշտոն զբաղեցնող կին դասախոսների հետ:
Ֆոկուս-խմբերում և հարցազրույցներում կանանց չեն տրվել ուղիղ հարցեր
գենդերային խտրականության և անհավասարության մասին: Հարցերի նպատակն էր
ուսումնասիրել

կանանց

սեփական

փորձը,

դիտարկումները

և

կարծիքները

սեփական հնարավորությունների մասին ակադեմիական կարիերայի կառուցման
ընթացքում: Մասնավորապես՝ ներառված էին հարցեր, որոնք վերաբերում էին նրանց
մասնագիտության ընտրությանը, ներկա կարգավիճակին, ապագա պլաններին և
մտադրություններին, բուհում նրանց մասնագիտական առաջընթացին ուղղված
աջակցման մեխանիզմներին (տե՛ս Հավելված 2):
1. Բուհում աշխատելու և գիտամանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու
կանանց մոտիվացիան
Մոտիվատորների առաջին խումբը կազմում է կանանց մասնագիտական
զարգացման ձգտումը: Կանայք նշում են, որ ունեն ցանկություն զարգանալու և
ինքնիրացվելու իրենց մասնագիտության մեջ, որը սակայն ավելի շատ դրսևորվում է
գործունեության

բուն

բովանդակային

կողմով՝

տեղյակ

լինելու

ոլորտի

նոր

զարգացումներին, մասնագիտական առումով հետ չմնալու, ինչպես նաև աշխատելու
սեփական

գիտական

հետաքրքրությունների

դաշտում,

ինչը

անհրաժեշտ

է

դասավանդման որակի համար:
Մոտիվատորների մյուս խումբը կապված է կանանց ինքնահաստատման
պահանջմունքի հետ, ինչը արտահայտվում է թեկնածուի գիտական աստիճան
ստանալու ձգտմամբ: Գիտական այս աստիճանը, ըստ կանանց, հնարավորություն է
տալիս գիտամանկավարժական գործունեության մեջ կայուն դիրք ձեռքբերել և
հաստատվել

բուհում՝

որպես

դասախոս:

Սակայն,

հիմնականում

գիտամանկավարժական գործունեության մեջ թեկնածուի աստիճանը բավարարում է
կանանց:

Թեկնածուի

գիտական

աստիճանն

ունեցող

կանանց

մեծ

մասը

մոտիվացված չէ դոկտորի գիտական աստիճան ստանալու: Անգամ այն դեպքում, երբ
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կինը ունի իրեն հետաքրքրող գիտական թեմա և աշխատում է այդ ուղղությամբ, նա
հատուկ կերպով նպատակադրված չէ դոկտորի գիտական աստիճանին ձգտելու:
Երկրորդ գիտական աստիճանին չձգտելու փաստը կանայք մեկնաբանում են մի
քանի հանգամանքից ելնելով: Նախ, դա կապվում է կանանց հավակնությունների
հետ. կանայք ավելի համեստ են գնահատում դոկտորի աստիճանին հավակնելու
իրենց հնարավորությունները և ունակությունները: Մյուս կողմից, շատերը դոկտոր
դառնալու հնարավորությունը ավելի շատ պայմանավորում են իրենցից անկախ
հանգամանքների դասավորությամբ (ընտանեկան, ֆինանսական, մասնագիտական
լծակների և այլն):
-

Մաթեմատիկոսների մեջ էլ կարող եմ վստահաբար ասել, որ չկա կին, ով թեկնածուական
ատենախոսությունից հետո վերցրել է դոկտորական թեմա: (գիտությունների թեկնածու,

ամբիոնի վարիչ)
-

Կան շատ դոցենտներ, որ ասում են՝ լավ է թեկնածու-դոցենտը, այսինքն՝ դա իրենց բավարար է:
Գոհ են, որովհետև տան հոգսի հետ միասին դա նրանց համար նորմալ է: (գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր)

-

Մինչև դոցենտ եմ ինձ տեսնում, հետագայում, եթե ընտանեկան պայմանները ներեն, ինչպես
նաև հնարավորություններս, կարող է նաև դոկտոր, բայց այս պահին դոցենտից ավել չեմ
տեսնում: (ասպիրանտ)

Մյուս գործոնը, որն իր ազդեցությունն ունի կանանց մասնագիտական
առաջխաղացման վրա, բուհական համակարգի խնդիրներն են. բարձրագույն
կրթության որակի խնդիրը, խրախուսման համակարգի թերությունները, գիտական
գործունեության

զարգացման

սահմանափակումները

(ֆինանսական,

նյութատեխնիկական և այլն), ինչպես նաև գիտության չպահանջված լինելը մեր
հասարակության մեջ:
-

Իմ մինիմումը արել եմ, մաքսիմումը կստացվի՝ կստացվի, ոչ գումարն է ավելանալու, ոչ
պետությունն է շքանշաններ տալու, ի՞նչն է փոխվելու իմ կյանքում բացի պրոբլեմներից:
Գիտությունն էլ, նորից եմ կրկնում, ոչ ոքի պետք չի: Կանգնում ենք այն շեմին, որ ոչ ոքի ոչինչ
պետք չի, ինչ էլ անում ենք, մեզ համար ենք անում և վերջ: (գիտությունների թեկնածու, ամբիոնի
վարիչ)

-

Բուհական համակարգը մի քիչ կարծրացած է, կարիերայի աստիճանները քիչ են, ֆինանսապես
ձեռնտու չեն, այլ աշխատավայրերում էլ էական չէ դոկտոր կլինես, թե պրոֆեսոր, էլ ինչի համար
ջանք ներդնել: Մոտիվացիան է ամենակարևորը, և չկա մոտիվացիա դոկտոր-պրոֆեսոր
դառնալու: (գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր)

-

Կողքից բոլորն ասում են՝ ի՞նչ է քեզ տալիս գիտական աշխատանքի այդքան տարիների
չարչարանքը, ինչ-որ 30.000 դրամ վարձատրվող աշխատանք: (ասպիրանտ)

Հավանաբար

բուհական

համակարգի

վերոնշյալ

խնդիրները

կարող

են

վերաբերել ոչ միայն կանանց, այլև տղամարդկանց, սակայն կանանց համար
աշխատանքային կարիերայի կառուցման մյուս՝ սոցիալ-մշակութային բնույթի
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խոչընդոտներին ի հավելումն (որոնց կանդրադառնանք ստորև), դրանք ավելի են
բարդեցնում և սահմանափակում կանանց համար կարիերայի առաջխաղացման
հնարավորությունները:
Մասնագիտության

մեջ

զարգանալու

և

բուհում

ինքնահաստատվելու

մոտիվացիայի հետ զուգահեռ կանայք չունեն իրենց գործունեության մեջ լիդերության
մոտիվացիա, որը կարող էր արտահայտվել բուհում գիտամանկավարժական
կազմում բարձր պաշտոնի ձգտմամբ: Անգամ շատ ամբիոնների վարիչներ նշեցին, որ
իրենք հատուկ չեն ցանկացել զբաղեցնել այդ պաշտոնը, այլ իրենց առաջարկել են այդ
պաշտոններում աշխատելը՝ հաշվի առնելով իրենց մասնագիտական որակները:
-

Ինձ համար նպատակ էր ստանալ գիտական աստիճան (թեկնածուական)՝ դրանով
ապացուցելով, որ իմ գիտելիքները իրավունք են ինձ տալիս դասավանդելու: Իսկ այս
պաշտոնը, հավատացեք, ոչ մի դրական բան չի տալիս: (գիտությունների թեկնածու, ամբիոնի
վարիչ)

Բուհում աշխատելու մոտիվատորների մեկ այլ խումբ են կազմում կանանց

համար հարմար աշխատանք լինելու հիմնավորումները: Շատ դասախոսների և
ասպիրանտների կողմից նշվում էր, որ բուհում աշխատելը շատ հարմար է կնոջ
համար

տարբեր

առումներով:

Մասնավորապես,

գիտամանկավարժական

գործունեության ճկուն աշխատանքային գրաֆիկը հեշտացնում է կնոջ համար
ընտանիքի հոգսերի հետ աշխատանքը համատեղելու խնդիրը: Դրանից զատ,
գիտամանկավարժական աշխատանքի համեմատաբար անկախությունը և բուհի
կրթված միջավայրը ի տարբերություն շատ այլ միջավայրերի չեն լարում և
սթրեսածին չեն կնոջ համար:
-

Ինքնին կնոջ հոգսն այնքան շատ է, որ ինքը տանը ավելի շատ է էներգիա ծախսում, ու բնական
է, որ նա ավելի հեշտ աշխատանք է փնտրում: Շատ դեպքերում դա էլ բերում է դասավանդման:
(ասպիրանտ)

-

Կանանց մի մասի համար, ովքեր ունեն էստեղ ենթադրենք 0,5 դրույք, համալսարանն ուղղակի
հարմար աշխատանք է. գնում ես օրը 2 ժամով: Հետո համալսարան է, և՛ պրեստիժ է, և՛ տանից
դուրս ես գալիս, շփվում ես: Իրենց պաշտպանելն էլ ընդհանրապես պետք չի: (գիտությունների
թեկնածու, ամբիոնի վարիչ)

Ասպիրանտները, խոսելով կնոջ համար դասախոսի աշխատանքի հարմար
լինելու

մասին,

շեշտադրում

են

նաև

ընտանիքի,

ամուսինների

կարծիքի

հանգամանքը այս հարցում: Ամուսինները համաձայն են, որ իրենց կինն աշխատի
բուհում ի տարբերություն այլ տեղերի, քանի որ բուհի միջավայրը ապահով է կնոջ
համար, իսկ աշխատանքը՝ թեթև:
-

Ինտելիգենտ միջավայր է, ամեն դեպքում այնպես չէ, որ ամուսինները կարող են դեմ լինել:
(ասպիրանտ)
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-

Ասացին՝ դե կին ես, հետո էդքան ինչ երկար-բարակ աշխատես, դասախոսության ժամեր
կունենաս, սա իմ ընտանիքի մտածելակերպն է. որ կգնաս, մի քանի ժամ տանից դուրս կգաս,
կլիցքաթափվես, դաս կտաս: (ասպիրանտ)

2. Ի͒նչն է խոչընդոտում կին գիտնականերին իրենց մասնագիտական
առաջընթացում
Կարծրատիպային մտածելակերպի խնդիրը. «հայկական մենթալիտետ»
Բուհում աշխատելու և գիտական գործունեության մեջ կնոջ ակտիվության և
մասնագիտական

առաջընթացի

պայմանավորված

են

Հասարակության

մեջ

հնարավորությունները

հասարակության
գերակշռող

շատ

մենթալիտետի

գենդերային

դեպքերում

ազդեցությամբ:

դիրքորոշումները

և

դերային

ակնկալիքները պայմանավորում են, թե կինը ինչպես է իրեն տեսնում, դիրքավորում
և

պլանավորում

իր

գործունեությունը

ակադեմիական

միջավայրում:

Հարցազրույցներում մասնակցած բոլոր կանանց կողմից շեշտադրվում էր հայկական

մենթալիտետը՝

թերևս

որպես

ամենաազդեցիկ

խոչընդոտող

գործոն:

Մասնավորապես, հարցազրույցներում մասնակիցները շեշտադրում էին հայկական
մենթալիտետում գենդերային դիրքորոշումների հետևյալ գծերը. մի կողմից դրանք
վերաբերում

են

կնոջ

մարդ

տեսակին՝

կնոջ

հոգեբանական

որակներին

և

հնարավորություններին, իսկ մյուս կողմից, ընտանեկան կյանքում կանանց և
տղամարդկանց դերերի և դրանցից բխող պատասխանատվությունների շրջանակին:
Հարցազրույցներում
հանգամանքը,

որ

կնոջ

մասնակցած

բոլոր

առաջնային

կանայք

նշում

պարտականությունը՝

էին,

որ

ընտանիքով

այն
և

երեխաներով զբաղվելը, ազդում է կնոջ մասնագիտական առաջընթացի վրա՝
խոչընդոտելով կնոջ մասնագիտական ակտիվությանը: Միևնույն ժամանակ, այս
դատողության/իրողության

նկատմամբ

կանայք

տարբեր

վերաբերմունք

էին

արտահայտում. որոշ կանայք քննադատողի դիրքից էին հանդես գալիս, որոշները
գնահատում էին այդ գործոնի ազդեցությունը համակերպվողի դիրքից, իսկ որոշները
նաև ընդունում էին այդ փաստը՝ առանց քննադատության:
-

Մեր մենթալիտետի մեջ ընդունված է, որ կինը չի կարող իր կարիերայով բարձրանալ,
որովհետև շատ գործոններ են խանգարում: Ոչ միայն տղամարդիկ են այդպես մտածում,
կանայք էլ են իրենց վրա վերցնում են այդ բոլոր պարտականությունները, որոնք խանգարող
հանգամանք են: <…> Հայ կինը իրեն երբեք թույլ չի տա ընտանիքի համար ճաշ չպատարաստի,
երեխաներին դպրոց չտանի, ինչը բավականին խանգարում է, ժամանակ է խլում:
(գիտությունների դոկտոր, ամբիոնի վարիչ)

-

Մեր ազգային մտածելակերպը երբեք էլ թույլ չի տա, որ կնոջը հավասար հարթության մեջ
դիտարկեն տղամարդու հետ: Գեղեցիկ կին լինելը, տարիքից փոքր երևալը շատ դեպքերում
ինձ խանգարում է, որովհետև հատկապես տղամարդիկ լուրջ չեն ընդունում, իսկ մի քիչ
չխնամված արտաքինով կինը կարող է դոկտոր լինել: (գիտությունների թեկնածու, փոխդեկան)

Հասարակական մենթալիտետի մյուս կողմը, որի համաձայն կինը չի կարող
լիարժեք իրեն դրսևորել գիտական ասպարեզում, կապված է կնոջ որակների,
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տեսակի

և

հնարավորությունների

հետ:

Գոյություն

ունի

որոշակի

թերահավատություն նրանում, որ կինը ունակ է և կարող է մեծ առաջընթաց ունենալ
գիտության ասպարեզում: Հասարակական այս մենթալիտետը ներթափանցում է նաև
բուհական համակարգ, և դասախոսները ևս դրա կրողներն են դառնում, անգամ հենց
իրենք կանայք, ինչով և վերարտադրվում են այդ դատողությունները կանանց
սահմանափակ հնարավորությունների վերաբերյալ:
-

Տղաների միտքը ավելի ճկուն է, մենք ինչքան էլ մեզ դրսևորենք, գիտության առումով, գտնում
եմ, որ հատուկենտ կանայք են, որ կարող են հավասար պայմաններում մրցակցել: Խոսքը լավ
տղաների մասին է: Տղայի հինգը ուրիշ է: (գիտությունների թեկնածու, ամբիոնի վարիչ)

-

Մի տասնյակ աղջիկների կողքը եթե մի տասնյակ տղաներ են, այնտեղից որակով մեկ-երկուսը
հաստատ ավելի խորն են, քան այն տասը աղջիկները: Երբ խոսքը գալիս է ստանդարտ
որոշումներին, աղջիկները գերազանցում են իրենց արագությամբ, մտածողության
խորությամբ, բայց երբ խոսքը գալիս է ոչ ստանդարտ լուծումներ պահանջող որոշուներին, մեկ
է, տղաներն են այդտեղ առաջինը: (գիտությունների դոկտոր, դոցենտ)

Սակայն այս կարծիքներին զուգահեռ կան նաև քննադատող կարծիքներ:
-

Մեր հայ հասարակության մեջ այն մտածելակերպը, որ գիտությունը կնոջ տեղը չի, քիչ թե շատ
կա, ու դա խանգարում է կողմնորոշվել աղջիկներին սովորելու, ընդունվելու լուրջ ֆակուլտետ,
ինչպես ժողովրդի մեջ են ասում: Շատ ժամանակ համոզում են աղջկան՝ ուղղակի չդիմի մեր
ֆակուլտետ, որովհետև մտածում են՝ չի կարողանա: Թեթև տեղ գնա՝ լեզուներ: Սակայն,
ցանկացած բնագավառում, եթե մարդը ցանկանա լուրջ զբաղվել, դա լուրջ աշխատանք է, և ինչ
տարբերություն՝ կին թե տղամարդ: (գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

-

Հասարակության մեջ, հիմա ճիշտ է, ոնց որ կոտրվում են կարծրատիպերը, բայց դեռ կա այն
բանը, որ կանայք այդքան ի վիճակի չեն զուտ բնական գիտություններով զբաղվել, ասենք,
մաքուր ֆիզիկա, մաթեմատիկա: Լուրջ չեն ընդունում, երբ որ տեսնում են՝ կին է, փորձում է
գիտության մեջ հաստատվի: Քեզանից ավելի մեծ ջանքեր է պահանջվում, որ հաստատվես,
քան նույն մակարդակի վրա գտնվող տղամարդուց: (գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

Հասարակության

մեջ

գերակշռող

այդ

գենդերային

կարծրատիպերը

արտահայտվում են նաև ակադեմիական միջավայրում, հատկապես բուհում
գենդերային

քաղաքականության

բացակայության

դեպքում՝

կարգավորելով

փոխհարաբերություններն ակադեմիական միջավայրում և ազդեցություն ունենալով
ակադեմիական

մշակույթի

ստեղծման

վրա:

Մասնավորապես,

տեխնիկական

մասնագիտություններում հաճախ տղաներին հավասար սպասելիքներ չունեն
աղջիկներից,

ինչի

հետևանքով

նկատելի

է

աղջիկների

կարողությունների

թերագնահատում, իսկ որոշ դեպքերում նաև մեծահոգության դրսևորում, օրինակ,
որոշ հարցերում զիջումներ անելով:
-

Շատ բաներ պիտի հաղթահարես, որ քեզ որպես մարդ ընկալեն, այլ ոչ թե աղջիկ. հագուստն է
փոխվում, մաներաներն են փոխվում, խոսելաոճը, որպեսզի հավասարը-հավասարին ընկալվի
ու խնդիրները բավականին պակասեն: Դրա համար ես ինքս ինձ համար որոշել եմ, որ եթե
աղջիկ ունենամ, ինքը «պոլիտեխնիկ» չի մտնի: (ասպիրանտ)
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-

Բալային զիջումներ են անում դասախոսները, բայց դա վատ ազդեցություն է ունենում. ճիշտ է,
սկզբում շատ ուրախացնում է, բայց աղջիկների մոտ առաջացնում է անինքնավստահություն:
(ասպիրանտ)

Այս պայմաններում հասկանալի է դառնում, որ այն կինը, որը փորձում է
հավակնել

ավելի

բարձր

աստիճանի,

հանդիպում

է

դժվարությունների՝

ի

տարբերություն տղամարդկանց:

Կնոջ ցանկությունների անտեսում կամ «անուղղակի, չկանխամտածված
դիսկրիմինացիա»
Անգամ եթե տղամարդը չի խոչընդոտում կնոջ գործունեությանը, ապա դա
տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ կնոջ մասնագիտական զարգացումը չի
կատարվում իր՝ տղամարդու պահանջները կատարելու հաշվին: Այս խնդիրը կարելի
է դիտարկել ոչ միայն բուհում աշխատող կնոջ, այլ առհասարակ աշխատող կնոջ
համար: Սակայն այն, որ դասավանդելը և գիտությամբ զբաղվելը պահանջում է
կնոջից նաև հավելյալ աշխատանք տանը՝ դասավանդման նյութերի, հոդվածների,
զեկույցների, նախագծերի պատրաստում և այլն (որոշ չափով նաև մեր բուհերում
աշխատանքային պայմանների սակավության պատճառով), ապա դա շատ հաճախ
կարող է կտրել կնոջը բուն տան հոգսերից, ամենօրյա կենցաղային գործերից: Շատ
կանայք առաջին հերթին կատարում են ընտանիքի պարտականությունները և, եթե
հետո ժամանակ է մնում, նոր կարողանում են զբաղվել իրենց մասնագիտական
գործերով: Այս պայմաններում չկա ուղիղ արգելք, սակայն կնոջից պահանջվում է
ավելի մեծ կամքի ուժ իր գործունեության հետ առնչվող նպատակների իրագործման
համար:
-

Երբ ամուսնացած չէի, օրվա մեջ ես ունեի առնվազն 3-4 ժամ զբաղվելու ինչ-որ բանով: Հիմա,
ամուսնացած եմ. ամեն օր արդուկը ես եմ անում, փոշին ես եմ մաքրում, ամաններն ես եմ
լվանում, լվացքը ես եմ անում: Ոչ մեկ դիտավորյալ բան չի անում՝ խանգարելու ինձ իմ
գործում, սակայն սա անուղղակի խոչընդոտ է աշխատանքիս (թեկնածուական թեզ) ժամկետը
երկարացնելու հարցում: (ասպիրանտ)

-

Երբ ամուսինս մտնում է տուն, ասում է այս գրքերդ հավաքի: Ես իրենով պետք է զբաղվեմ: Սա
դաստիարակության հարց է. ինչի մենք մեր աղջիկ երեխաներին ասում ենք` դու քո անկողինը
հավաքի, եղբորդ անկողինն էլ հավաքի, տան գործը տղայի գործ չէ: Ինչու՞ չենք տղամարդուն,
այդ երեխային ասում՝ դու էլ քոնը հավաքի: Այ հենց այդտեղից է գալիս: (ասպիրանտ)

Գիտամանկավարժական

գործունեության

մեջ

և

ադմինիստրատիվ

օղակներում միջին աստիճանի հասնելը բավարար է կնոջ համար
Բուհերում

կանանց

սահմանափակվում

է

մասնագիտական

միջին

Հարցազրույցների

վերլուծությունը

պայմանավորված

է

երկու

օղակներում
ցույց

հիմնական

է

առաջընթացը

մեծամասամբ

կայուն

զբաղեցնելով:

տալիս,

գործոններով:

տեղ
որ
Մի

այս

իրողությունը

կողմից,

կանանց

հավակնությունների աստիճանով, իսկ մյուս կողմից՝ կառավարման օղակներ մուտք
գործելու

ներբուհական

պրակտիկաների
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խոչըդոտներով:

Հարցազրույցներում

հնչեցված կարծիքներից դուրս են բերվում հետևյալ դատողությունների խմբերը.

ինքնակատեգորիզացումը ըստ կնոջ համար ցանկալի գենդերային
որակների և դերերի, խուսափումը օտար՝ «մասկուլին խաղի կանոններից» որպես
կանանց

կանանց վարքի ստրատեգիա մասնագիտական գործունեության մեջ:

Կնոջ ինքնակատեգորիզացման խնդիրը և հավակնությունների աստիճանը
Հարցազրույցների

արդյունքում

հասկանալի

է

դառնում,

որ

կինն

իր

մասնագիտական գործունեության մեջ իր առջև դնում է հավակնությունների այն
մակարդակը, որը չի խանգարի ինքնիրացվել իրեն, առաջին հերթին, որպես
ընտանիքի կին և մայր: Բարձր հավակնություններ ունենալը կարիերայում իր հերթին
բերում է նոր պատասխանատվությունների առաջացմանը, բարդեցնում է կնոջ
աշխատանքային գործունեությունը: Հետևաբար, §աշխատանք թե± ընտանիք¦
դիլեմայի ընտրության մեջ կինը նախընտրում է մասնագիտական գործունեության
մեջ առաջընթացի այն սահմանը, որի դեպքում նա կկարողանա կատարել իր
պարտականություններն ընտանիքում և կհամապատասխանի ընտանիքի կնոջ և մոր
դերերի ակնկալիքներին:
-

Ինձ թվում է` չեն ուզում ամուսիններից առաջ անցնել, ոչ թե թույլ չեն տալիս, այլ ինքը չի
ուզում առաջ գնա: Կինը ուզում է որոշ հարցերում թույլ լինի, զիջի: (ասպիրանտ)

-

Կին լինելով` ես չեմ ուզում մեծ պատասխանատվություն աշխատանքի վայրում, ինչ-որ
ղեկավար պաշտոն զբաղեցնել չեմ ուզում, ինձ տանն էլ է հերիք իմ երեխաների հետ: Ուզում եմ
ունենալ հանգիստ, իմ մասնագիտությամբ բարձր վարձատրվող աշխատանք: (ասպիրանտ)

Կանայք ավելի շատ հավակնություններ ունեն գիտամանկավարժական
գործունեության

մեջ

թեկնածուի

գիտական

աստիճան

ձեռք

բերել,

ինչը

պայմանավորված է բուհում ինքնահաստատվելու դրդապատճառով, միևնույն
ժամանակ, խուսափելով այդ նույն աշխատանքում լիդերություն դրսևորելուց:
Աշխատանքում պատասխանատվության բեռն է կնոջը հետ պահում հավակնելու
որևէ պաշտոնի, քանի որ նրա հիմնական պատասխանատվության շրջանակը
սահմանափակվում է ընտանիքով:
-

Եթե գիտություն է՝ կնոջը հետաքրքիր է, ուզում է ինքիրացվել, իսկ ղեկավարման առումով մեծ
ամբիցիաներ չունի, բավարարվում է միջին օղակներով: Եթե պատասխանատվությունը
ընտանիքում մոտենա հավասար մակարդակի, տղամարդն էլ նույնքան պատասխանատու զգա
ընտանիքի համար, ինչքան կինը, ապա այդ դեպքում, կարծում եմ, որ կանայք էլ կփորձեն
ղեկավարման պաշտոններ զբաղեցնել: Իսկ հիմա գիտի, որ չունի այդ ժամանակը:
(գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

-

Կնոջ համար երևի թե պաշտոն զբաղեցնելը, ոչ թե դասախոսական աշխատանք, այլ պաշտոնն
արդեն լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, և այստեղ կինը երևի թե լուրջ ընտրություն պետք է
կատարի՝ ընտանիք թե± պաշտոն: Երբ մենք նայում ենք, գրեթե բոլոր պաշտոնյա կանայք
այնպես է ստացվել, որ կարծես թե չունեն ընտանիք: (գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)
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Հարցազրույցներից նաև պարզ է դառնում այն, որ կանանց հավակնությունների
աստիճանը կախված է ընտանիքի մոտեցումից: Շատ կանայք նշում էին, որ եթե
ընտանիքը աջակցում է, ապա կինը կարող է հասնել հաջողության և ցանկանալ
շարունակել իր մասնագիտական կարիերան կառուցելը: Կանայք հատկապես նշում
էին ամուսնու՝ կնոջը աջակցելու փաստը, ինչը ավելի շատ պատահում է այն
դեպքում, երբ հենց ինքը՝ ամուսինը կայացած է իր մասնագիտական գործունեության
մեջ:
-

Ընտանիքի աջակցությունը պետք է լինի, քանի որ բավականին պարտավորություններ կան:
<…> Բացի այդ կնոջը հարկավոր է ոգևորել, որ նրա կողակիցը նրան ոգևորի: Ես երևի չէի դիմի
ու իմ երկրորդ գիտական աստիճանը չէի ստանա, եթե իմ ամուսինը չասեր, որ՝ չէ, պետք է
գնաս: Մեր հայ ընտանիքներում, եթե ամուսինը կայացած չի լինում, նա չի ցանկանում, որ իր
կինը նույնպես կայանա: Հիմա մեր հասարակությունը ավելի բաց է դարձել, բայց ինձ թվում է`
այդ ընտանեկան պահերը դեռ մնում են: (գիտությունների դոկտոր, ամբիոնի վարիչ)

-

Ամբողջ գիշեր նստում պարապում էի, որ կարողանայի քննությունները հանձնեի: Բոլորն
անխտիր ասում էին՝ ինչիդ ա պետք, դու քո կյանքի ընտրությունն արել ես, կարևորը քո
երեխաներն են: Բայց շատ կարևոր է ընտանիքը: Կարող է ինձ մոտ այնպիսի ընտանիք լիներ,
որ նրանց համար կարևոր չլիներ և՛ աշխատանքը, և՛ գիտությունը, հաստատ ճիշտ չէր
դասավորվի իմ ճակատագիրը: (գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

Հիմնվելով հարցազրույցների վերլուծությունների վրա՝ կարելի է եզրակացնել,
որ

կանանց աշխատանքում առաջընթաց ունենալու հավակնությունը որոշակի

սահմանից հետո պայմանավորված է ոչ այնքան կնոջ ինքնուրույն որոշումով, որքան
ընտանիքի դիրքորոշումներով և §թույլտվության¦ սահմանով:

Խուսափում որոշում ընդունող օղակների «մասկուլին մշակույթից»
Բուհերի կառավարման օղակներում գերհագեցվածությունը տղամարդկանցով
ստեղծում է որոշակի մասկուլին միջավայր, որտեղ դժվար է դառնում մուտք գործել
կնոջ համար: Առաջ են գալիս ոչ տեսանելի գործոններ, որոնք խոչընդոտում են կնոջը
բարձր կարգավիճակ կամ պաշտոն ձեռքբերելու ճանապարհին: Այդ իսկ պատճառով,
կանայք ավելի շատ հայտնվում են միջին օղակներում: Ստացվում է այնպես, որ
ղեկավար օղակներում հնարավորություն են տալիս կնոջը գործելու և առաջ գնալու
մինչև որոշակի սահման (օգտագործելով և գնահատելով նրա ընդունակությունները),
ինչը ընդունված է սահմանել որպես «ապակե առաստաղ»:
Հարցազրույցներին մասնակցած շատ կանայք նշում են այն փաստը, որ վերին
օղակներում ձևավորվում է յուրատիպ ներքին խոհանոց, խաղի որոշակի կանոններ,
որը չի նպաստում մեծ հաշվով կանանց ներգրավմանը հարաբերությունների այդ
շերտ: Ինչպիսին են այդ խաղի կանոնները՝ դժվար է որոշակիացնել, սակայն
հիմնվելով այն բանի վրա, որ կառավարման օղակներում մեծ թվով տղամարդիկ են՝
կարելի է ասել, որ մասկուլին միջավայրում արդեն իսկ դժվար է դառնում աշխատել
կանանց համար:
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-

Այնպիսի վիճակ է, որ միջին օղակում են միայն կանայք: Գործ անողը կանայք են, ղեկավարում
են տղամարդիկ: <…> Երբ տղամարդկանց ասում ես, ասում են՝ դուք ի±նչ հարց ունեք, ասեք
մեզ, մենք կլուծենք, մեզ համար տեղ չկա, դուք ուր եք մտել: (գիտությունների թեկնածու,

ամբիոնի վարիչ)
-

Խելոք կանայք միշտ գնահատվում են, բայց իրենք միշտ ինչ-որ այդ զամ-, պրո-, այդպիսի
պաշտոններն են զբաղեցնում: Այդ խելացի կանայք շատ լավ աշխատում են, բայց ինչ-որ մի
սահման կա, որ իրանց դրանից ավել, ինձ թվում է, չեն թողնում բարձրանալ: Խելացի կանայք
խելացի տղամարդկանցից խելացի են, իմ կարծիքով, ու տղամարդիկ այդ հասկանալով
ճանապարհը փակում են, որ շատ չբարձրանան: (գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)

-

Բոլոր ղեկավար պաշտոնները տղամարդկանցն են, որովհետև համարվում է, որ այդ
միջավայրը, այդ պաշտոնը, ինչ-որ առաջընթացը, ավելի սազում է տղամարդկանց: Այսինքն,
կանանց հարիր չի՝ իրանք խառնվեն, այնտեղ ներքին խոհանոց կա, որը միայն գիտեն հենց
այդտեղի մարդիկ ու, երևի չեմ կարող ասել, բայց համարում են, որ կինը չպիտի խառնվի այդ
գործերին, դրա համար կանայք մեխանիկորեն դուրս են մնում այդ ամեն ինչից:
(գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

-

Ինձ թվում է` տղամարդիկ ուզում են պահել իրենց գերակա դիրքը իմ գիտության՝
տնտեսագիտության մեջ: Շատ քիչ, եզակի կին դոկտորներ կան, տղամարդիկ ամեն ձև
խոչընդոտում ու խանգարում են կանանց: Այսինքն զուտ սեռային խտրականության խնդիր է.
այդպես եկել է, որ տղամարդիկ ավելի շատ են, միջինից բարձր տարիքի են ու փորձում են
պահել իրենց գերակա դիրքը: (գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

Կանանց դատողություններում հստակ երևում է այն, որ «տղամարդկանց
մշակույթում» կինը ընկալվում է օտար և օտար է իրեն զգում, սկսած լեզվի
մշակույթից, վարքի դրսևորումներից, վերջացրած հարաբերությունների տեսակով և
լուծումներ տալու ձևերով:
-

Տղամարդիկ բոլոր արգումենտները ազատ կարող են իրար մեջ ասել, բայց կնոջը չասեն: Կինտղամարդ հարաբերությունը դեռ այն մակարդակին չի, որ հավասարը հավասարին ընթանա:
(գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ)

-

Մեծ հաճույքով կհրաժարվեմ ամբիոնի վարիչի պաշտոնից, որովհետև խաղի կանոնները ծանր
են: Ինձ ավելի ծանր է ոչ թե ամբիոնի ներսում, այլ ամբիոնից դուրս՝ ամբիոնի ու շրջապատի
հետ հարաբերությունների կարգավորման: Այ այնտեղի խաղի կանոններն ինձ դուր չեն գալիս:
<…> Սկսած բարեխոսություններից, վերջացրած կաշառքներով կամ էլ նրանով, որ ինչ-որ մեկը
հրահանգում է՝ պետք է անես: Այս հարցերի լուծման մեջ շատ զզվելի բաներ կան, կոպիտ են
շատ: Շրջապատիս տղամարդիկ նույն կոշտ հակահարվածով ինչ-որ ձևով հարցեր լուծում են,
իսկ ես չեմ կարող այդ ձևով: (գիտությունների թեկնածու, ամբիոնի վարիչ)

-

Մանավանդ Հայաստանում ղեկավար լինելը, որը ենթադրում է, բացի քո հատուկ
մասնագիտական որակներից, նաև լիքը «ոչ սիրուն» անձնային որակներ, որոնք ես չեմ ուզում
ձեռք բերել, ուղղակի ուզում եմ հեռու մնամ: Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ցանկացած տեսակի
ղեկավար պաշտոնից խուսափեմ: (ասպիրանտ)

Հարցազրույցում մասնակցած կանանց դատողությունների հիման վրա կարելի
է

եզրակացնել,

որ

ոչ

տեսանելի

գործոնների

շարքում

առանձնանում

են

ղեկավարների՝ տարբեր ռեսուրսներ (իշխանական/վարչական լծակներ, գումարներ,
մասնագիտական “մերոնքական” ցանցը) բաշխելու անցանկալիությունը և դրանք
չկորցնելու ցանկությունը: Այդ իշխանական լծակները կենտրոնացված պահելու
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համար տղամարդ-տղամարդ հարաբերություններն ավելի հուսալի են, քանի որ
հիմնվում

են

ակնկալիքների

որոշակի
և

մասկուլին

մշակույթի՝

պայմանավորվածությունների

փոխադարձ
վրա:

կանխատեսելի

Արդյունքնում,

ոլորտի

կառավարման մեխանիզմները դառնում են ոչ թափանցիկ՝ ստեղծելով հատուկ,
ներքին խաղի կանոններ: Կինը այս պայմաններում մի կողմից կարող է ընկալվել

մրցակից, իսկ մյուս կողմից օտար, ուրիշ:
3. Ի͒նչն

է

նպաստում

կին

գիտնականներին

իրենց

մասնագիտական

առաջընթացում
Վերլուծելով հարցազրույցների և ֆոկուս խմբերի արդյունքները՝ հասկանալի է
դառնում, որ բուհական համակարգում չկան հատուկ մշակված մեխանիզմներ, որոնք
աջակցում են կանանց իրենց մասնագիտական առաջընթացի մեջ: Կանանց թվի
մեծացումը, մասնագիտական զարգացման և առաջընթացի դեպքերը ավելի շուտ
ստեղծված պայմանների հետևանքներ են, քան հատուկ ուղղորդված նպատակներ և
գործողութուններ՝ ուղղված կանանց մասնագիտական առաջընթացի աջակցմանը:
Կանանց մասնագիտական առաջընթացի այդպիսի նպաստող պայմաններն են ցածր
վարձատրությունը բարձրագույն կրթության ոլորտում, և որոշ չափով դրանից բխող
մրցակցային դաշտի բացակայությունը:
Ոչ բարձր վարձատրություն, սակայն հարմար աշխատանք կնոջ համար
Գիտամանկավարժական գործունեության վարձատրությունը ՀՀ բուհերում
դեռևս բարձր չէ, և այս իրողությունը նախապայման է ստեղծում բուհերում կանանց
թվի մեծացման համար: Կանայք պատրաստ են աշխատել քիչ աշխատավարձով՝ ի
տարբերություն տղամարդկանց: Աշխատավարձի դիմաց բուհում կնոջ աշխատանքը
հատուցվում է նրանով, որ այն առավելություններ ունի կնոջ համար: Կանանց
մեծամասնության

համար

բուհում

գիտամանկավարժական

գործունեությամբ

զբաղվելը շատ առումներով հարմար աշխատանք է, ինչպես վերը նշվեց:
-

-

Կանայք ավելի աշխատասեր են ու համաձայն են ավելի քիչ աշխատավարձով աշխատել: Հիմա
երիտասարդ ունեմ, որ պատրաստվում է գործից ազատվել: Ասում է՝ ի՞նչ փող եք տալիս, որ ի՞նչ
էլ պահանջում եք ինձանից, իսկ աղջիկները հարմարվում են: (գիտությունների թեկնածու,
ամբիոնի վարիչ)
Քանի որ գիտությունը հիմա ոչ այնքան հարուստ ոլորտ է, և այստեղ իրոք մեծ գումարներ չես
աշխատի, բնականաբար, օգնում է դա կնոջը, որովհետև ընտանիքում դեռ կնոջից չեն
պահանջում մեծ գումարներ վաստակել, ու դա նպաստում է նրան, որ կանայք են մնում
գիտության մեջ: Այսինքն, տղամարդը, եթե գիտության մեջ է, կամ դուրս է գնում, որպեսզի քիչ թե
շատ մեծ գումար աշխատի, կամ դուրս է գալիս այս ոլորտից: Դա նպաստում է նրան, որ
գիտության մեջ կանայք լինեն, բայց դա այդքան էլ դրական բան չի: Ցանկալի կլիներ՝ ավելի դերը
գնահատեին, քան այդ կերպով կանայք շատանային գիտության մեջ: (գիտությունների
թեկնածու, ասիստենտ)
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Հետևաբար, ոչ բարձր աշխատավարձի ֆոնին բուհում աշխատելու կանանց
մոտիվացիան ևս նպաստում է նրան, որ կանանց թիվն ավելանում է բուհերում:
 Դասախոս կարող են լինել այն մարդիկ, ովքեր ունեն ուրիշ տեղից եկամտի աղբյուր, իսկ
աղջիկները ամուսնացած են, ամուսիններն իրենց ապահովում են, հետևաբար չունեն լուրջ
խնդիր գումար վաստակելու, հասկանում են, որ շատ լավ աշխատանք է ժամային առումով:
(գիտությունների դոկտոր, ամբիոնի վարիչ)
- Դասավանդելու ժամերը նաև ինձ օրինակ, շատ հարմար են, որ ընտանիք ունես, երեխա ունես,
դու իրանց հաշվին ոչինչ չես անում: Եթե ունես ապահովող ամուսին, դասախոսական
աշխատանքը շատ հարմար է: Բայց եթե դու պետք է ընտանիք պահես ու հոգս ունես, պետք է
երեխա պահես այդ գումարով, բնականաբար չես կարող: (գիտությունների թեկնածու,
ասիստենտ)

Մրցակցային

դաշտի

բացակայություն

և

կանանց

մասնագիտական

առաջընթաց
Գենդերային համամասնության վերջին հինգ տարիների վերլուծությունը ցույց
է

տալիս,

որ

նկատելի

է

կանանց

թվի

որոշակի

աճ

բուհերի

գիտական

աստիճաններում և պաշտոններում: Սակայն, հարցազրույցների վերլուծությունները
ցույց են տալիս, որ կանանց առաջխաղացումը շատ հաճախ տեղի է ունենում այն
պարագայում, երբ չկա մրցակցակցային դաշտ տղամարդկանց հետ: Հավասար
հնարավորությունների

պայմաններում

նախապատվությունը

տրվում

է

տղամարդկանց, սակայն երբ չկան մրցակից տղամարդիկ, այդ իրողության դեպքում
է, հիմնականում, որ կինն ունենում է առաջ գնալու հնարավորություն: Քանի որ
մեզանում բուհերում դասախոսի և գիտնականի աշխատավարձը մեծ չէ, իսկ
տղամարդիկ ավելի շուտ են հայտնվում աշխատաշուկայի բարձր վարձատրվող
ոլորտներում, ապա կանանց առաջխաղացման հնարավորությունները բուհերում
մեծանում են:
Որոշ դեպքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կանայք ունեցել են ամբիոնը
ղեկավարելու հնարավորություն այն ժամանակ, երբ չի եղել տղամարդ մրցակից:
-

Մեր առարկան բարդ է, պաշտպանելը դժվար է, ու տղամարդիկ չուզեցին ծանրության տակ
ընկնել: Ժամկետն անցավ, ու չկար դոկտոր տղամարդ, ու ընտրեցին կնոջը: Այսինքն, եթե լիներ
ազդեցիկ մի ալտերնատիվա, ապա կընտրեին նրան, եթե նույնիսկ իմ գիտելիքներով նրան
գերազանցեի: (գիտությունների թեկնածու, ամբիոնի վարիչ)

-

Նոր ամբիոն էին ուզում ստեղծել, պետք էր եռանդուն տղա: Պայմանը հենց այդպիսին է եղել, որ
լինի տղա: Առաջարկվել են տղաներ, ովքեր մերժել են, այդ ժամանակ դեկանն ասել է, որ այդ
ուղղությամբ (այս մարդու) աղջիկն է, բայց աղջիկ է: <…> Պրոռեկտորի խոսքը չեմ մոռանա, որ
ասաց. «համալսարանը շատ լուրջ ռիսկի է դիմում՝ հրավիրելով ամբիոնի վարիչ այսպես
երիտասարդ աղջկա»: (գիտությունների թեկնածու, ամբիոնի վարիչ)
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Հիմնական եզրակացություններ


ՀՀ բուհերում հորիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի դրսևորումներն
ամրապնդվում

են

մշակութային

առաջին

հերթին

գործոններով,

սոցիալ-հոգեբանական

հատկապես,

և

հատուկ

սոցիալ-

գենդերային

քաղաքականության կիրառման բացակայության պայմաններում:


Կանանց ցանկությունը և մոտիվացվածությունը զբաղվել դասախոսական
աշխատանքով

և

գիտությամբ

չի

ապահովում

նրանց

հետագա

մասնագիտական առաջընթացը որոշ գործոնների փոխկապված ազդեցության
հետևանքով. կանանց լիդերության հավակնությունների բացակայություն,
կարծրատիպականացված

ընկալումներ՝

գերագնահատումը/գերկարևորումը

կին»

«ընտանիքի

«գիտնական»,

«իր

գործին

դերի
նվիրվող

մասնագետ» դերերից: Այս իրողությունը շատ հաճախ հետ է մղում կնոջը
մասնագիտական զարգացման և առաջընթացի հնարավորություններից:


Բուհի՝ կնոջ համար որպես ցանկալի, ընդունելի, թույլատրելի աշխատավայրի
հասարակական ընկալման փաստը նույնպես չի ապահովում կանանց
մասնագիտական առաջխաղացումը և բավարար ներդրումը, հատկապես,
գիտական

խորհուրդներում

և

կառավարման

օղակներում:

Բուհերի

կառավարման բարձր օղակներում տղամարդկանց թիվը զգալի գերազանցում է
կանանց:

Այդ

օղակներում

մրցակցությունը

մեծամասամբ

ընթանում

է

տղամարդկանց միջև. այն ավելի խիստ է և ընթանում է որոշակի «ներքին
խաղի» կանոններով, ինչի հետևանքով շատ կանայք դուրս են մնում այդպիսի
մրցակցությունից:


Կանանց առաջխաղացումը բուհերում կարիերայի աստիճաններով հնարավոր
է, սակայն որոշ սահմանափակումներով. լավ, պարտաճանաչ աշխատողի
դեպքում առաջխաղացումը հնարավոր է կառավարման միջին օղակներում, երբ
սուր է դրվում սերնդափոխության խնդիրը, ինչպես նաև տղամարդկանց հետ
մրցակցության բացակայության պայմաններում:



Կին դասախոսների և գիտնակաների թվի ավելացումը բուհերում ավելի շուտ
լուծում է բուհերի կադրային ապահովվածության խնդիրը, քան ուղիղ կերպով
նպաստում է կանանց ակադեմիական առաջընթացին: Այս իրողությունը
պայմանավորված է ոչ թե բուհերի գիտական ռեսուրսների հզորացմամբ, այլ
դրանց նվազեցմամբ և մրցակցության դաշտի թուլացմամբ, ինչը դրականորեն
չի ազդում կրթության որակի և գիտության զարգացման վրա՝ խոչընդոտելով
նաև որպես հետևանք կանանց գիտամանկավարժական գործունեության
արդյունավետությանը:
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ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությանը
 Կրթության և գիտության ոլորտին վերաբերող ռազմավարական ծրագրերում
ներառել

գենդերային

քաղաքականությանը

վերաբերող

դրույթներ

և

ակադեմիական միջավայրում հորիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի
հաղթահարմանն ուղղված թիրախային խնդիրներ:
 Տարեկան հաշվետվություններում ներառել տարբեր մասնագիտություններով
սովորող ուսանողների, ասպիրանտների, բուհերի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի համեմատական վերլուծություններ՝ ըստ սեռի:
 Գիտության

պետական

կոմիտեի

կողմից

հայտարարված

մրցույթներում

սահմանել որոշակի չափանիշներ, որոնցով կտրվեն արտոնություններ կին
գիտնականներին, մասնավորապես, ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
գիտությունների և այն բոլոր բնագավառների համար, որտեղ կանայք փոքրաթիվ
են: Տարեկան հաշվետվություններում ներառել նաև մրցույթներում հաղթողների
գենդերային համամասնության պատկերը:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին
 Գենդերային

քաղաքականությանը

վերաբերող

հայեցակարգային

հենքի

ստեղծում, ինչը թույլ կտա ձևավորել և ամրապնդել գենդերային հավասարության
մշակույթը բուհերում:
 Նպաստել կանանց առաջնորդությանը և մասնագիտական առաջխաղացմանը
հետևյալ գործողությունների գործադրման միջոցով:
 Նպաստել

կանանց

ներգրավվածությանը

որոշումներ

ընդունող

մարմիններում, մասնավորապես.
 ընտրության թափանցիկ մեխանիզմների ապահովման միջոցով,
 քվոտաների տրամադրման միջոցով:
 Հատկացնել պարգևատրություններ, հավելավճարներ կին դասախոսներին
և գիտնականներին` աշխատանքի արդյունավետության դեպքում:
 Պրոֆեսորադասախոսկան
ստեղծում,

որտեղ

կազմի

հատուկ

աջակցման

ուշադրություն

/ռեսուրսային/
պետք

է

կենտրոնների

դարձնել

կանանց

մասնագիտական աջակցման հարցերին, օրինակ՝
 մենթորության

սկզբունքով

աշխատանք

երիտասարդ

կանանց

հետ՝

առաջնորդության մոտիվացիան և կոմպետենտությունները զարգացնելու
նպատակով,
 անձնային և մասնագիտական աճի սեմինարներ և թրենինգներ կանանց
համար:
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 Գենդերային

հավասարության

հիմնախնդրին

վերաբերող

դասընթացների,

սեմինարների կազմակերպում բուհերի վարչական օղակներում ներգրավված և
մարդկային ռեսուրսներով զբաղվող կառույցների համար:
 Տարեկան հաշվետվություններում ներառել տարբեր մասնագիտություններով
սովորող

ուսանողների,

ասպիրանտների,

պրոֆեսորադասախոսական

և

գիտական կազմերի համեմատական վերլուծություններ՝ ըստ սեռի, դրանով իսկ
նպաստելով

նրան,

որ

ուսումնական

և

գիտական

առանձին

ստորաբաժանումները մշակեն մեխանիզմներ իրենց մասնագիտությունների
գծով գենդերային հավասարակշռությունը պահպանելու համար:
 Խրախուսել և աջակցել դասախոսների և գիտնականների այն խմբերին, որոնք
հետաքրքրված են և կատարում են հասարարական կյանքի տարբեր կողմերին
վերաբերող գենդերային ուսումնասիրություններ:
 Բուհերի PR-բաժինների աշխատանքներում գենդերային հավասարությանը և
անհավասարությանը վերաբերող հարցերի, ինչպես նաև կին գիտնականների
գործունեության, նրանց մասնագիտական ուղու առանձհանատկություններին
վերաբերող հարցերի լուսաբանում՝ իրազեկման և քննարկման դաշտի ստեղծման
համար:

Մասնագիտական միավորումներին/կազմակերպութկուններին
 Գենդերային հարցերին վերաբերող ուսումնասիրությունների իրականացում,
որոնք կարող են վերաբերել.


տվյալ բնագավառի մարդկային ներուժի վերլուծություններին ըստ կանանց և
տղամարդկանց թվի,



տվյալ

բնագավառում

ներդրում

ունեցած

կին

գիտնականների

աշխատանքների, նրանց կյանքի և ակադեմիական կարիերայի հարցերի
լուսաբանմանը:
 Դպրոցների, մասնավորապես, ավագ դպրոցների հետ համագործակցության
հիմքերի

ստեղծում

տարբեր

միջոցառումների

կազմակերպման

միջոցով՝

ուշադրություն դարձնելով, հատկապես, կանանց և տղամարդկանց համար ոչ
տիպական համարվող մասնագետների հետ շփմանը, ինչը կարող է օգնել
աշակերտներին՝ կարծրատիպականացված դիրքորոշումների և վարքաձևերի
հաղթահարմանն իրենց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում:

Հասարակական և դոնոր կազմակերպություններին


Աջակցել բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտներում բազմակողմանի
գենդերային

ուսումնասիրությունների

կատարմանը

և

նպաստել

դրանց

երկարատև և հետևողական իրականացմանը:


Նպաստել

հանրային

ներգրավելով

ՀՀ

քննարկումների

տարբեր

բուհերի,
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համար
կրթության

հարթակի
և

ստեղծմանը՝

գիտության

ոլորտը

կարգավորող
փորձագետներին՝

կառույցների
բարձրագույն

ներկայացուցիչներին,
կրթության

ոլորտում

միջազգային
իրականացվող

բարեփոխումների համատեքստում գենդերային հավասարության հետ առնչվող
հիմնահարցեր քննարկելու համար:
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http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=38293
17. Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների
ռազմավարական ծրագիր http://www.innovcentre.am/arm/innovation/1/1/17.pdf
18. ՀՀ գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագիրը
http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/gender-strategic%20programm%202011-2015.pdf
19. ՀՀ օրենք՝ կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման մասին http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=28173
20. ՀՀ 2011-2015թթ. կրթության զարգացման պետական ծրագիր
http://parliament.am/law_docs/190711HO246havelvats.pdf
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
Կիսակառուցված հարցազրույցի հարցեր

1.

Ի՞նչ գիտական աստիճան, կոչում ունեք, ե՞րբ եք ստացել: Ի՞նչ պաշտոն եք զբաղեցնոմ
ամբիոնում: Ձեր ամբիոնում կամ ֆակուլտետում քանի՞ կին դոցենտ, պրոֆեսոր կա:

2.

Ինչպե՞ս ստացվեց, որ զբաղեցրեցիք տվյալ պաշտոնը: Ու՞մ որոշումն էր կամ
նախաձեռնությունն էր: Կայի՞ն արդյոք խոչընդոտներ այդ գործընթացում: Ինչպիսի՞:
Ինչպիսի՞ն էր շրջապատողների արձագանքը (ամբիոնի, գործընկերների, ընտանիքի):
2.1. Որքանո՞վ Ձեր կին լինելու գործոնը դեր ունեցավ այդ որոշման մեջ: Եթե կանանց ու
տղամարդկանց համեմատության դիտանկյունից նայենք, ի՞նչ եք կարծում, ինչպիսի՞
խոչընդոտներ կան գիտական կոչում, պաշտոն ձեռք բերելու գործընթացում:
2.2. Ձեր մասնագիտության մեջ ակադեմիական առաջխաղացման գործընթացում
կանանց ինչպիսի՞ աճ եք նկատում, ի՞նչ դժվարություններ կան (ինստիտուցիոնալ,

սոցիալ-մշակութային, մասնագիտական):
3.

Որքանո՞վ և ինչպե՞ս եք մասնակցում ամբիոնին, ֆակուլտետին առնչվող որոշումների
ընդունման գործընթացին: Որքանո՞վ է հաշվի առնվում կանանց կարծիքը:

4.

Ինչպե՞ս եք պատկերացնում Ձեր հետագա առաջխաղացումը (նոր պաշտոն, նոր

գիտական ատիճան, կոչում): Որքանո՞վ եք դա իրական համարում: Ի՞նչ պայմաններ են
հարկավոր դրա համար (անձնական, շրջապատող մարդիկ, ինստիտուցիոնալ
հնարավորություններ, բուհի, ֆակուլտետի ներքին «մշակույթ»): Ձեր դիտարկումներով,
ձգտու՞մ են արդյոք կանայք ձեր ոլորտում կամ նաև այլ, առաջընթաց ունենալ իրենց
գործում և ինչու՞:
5.

Առկա կառավարման համակարգը և ձևավորված հարաբերությունները, խաղի
կանոնները որքանո՞վ են թույլ տալիս կնոջ առաջխաղացումը: Ձեր ֆակուլտետում,
բուհում,

ի՞նչ

եք

նկատել,

որքանո՞վ

են

ուշադրություն

դարձնում

կանանց

մասնագիտական առաջխաղացմանը, որոշումների ընդունման գործընթացում նրանց
ներգրավմանը և կարևորմանը և ինչպե՞ս:
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Ֆոկուս խմբի հարցեր
1. Ինչպե՞ս եք որոշել ընդունվել ասպիրանտուրա (որքանո՞վ հեշտ եք ասպիրանտուրա

ընդունվելու որոշում կայացրել): Ի՞նչ նպատակներ էիք դրել ձեր առջև, երբ որոշեցիք
ընդունվել ասպիրանտուրա: Որքանո՞վ է բակալավրիատում և մագիստրատուրայում
ուսումը նպաստել ձեր որոշմանը:
2. Ինչպես են վերաբերվել Ձեր ապիրանտուրա ընդունվելու

որոշմանը

(ընտանիք,

հարազատներ, ընկերներ, ամբիոնի աշխատակիցներ):
3. Որքանո՞վ հեշտ կամ որքանո՞վ դժվար է եղել ասպիրանտուրա ընդունվելու գործընթացը:
Եղե՞լ են ինչ-որ խոչընդոտներ այդ ընթացքում:
4. Ձեր կարծիքով արդյոք աղջիկների մեջ կա՞ ցանկություն ձեր մասնագիտությամբ
ասպիրանտուրայում սովորելու, ինչո՞վ է դա պայմանավորված:
5. Որպես ասպիրանտ, ինչպիսի՞ խոչընդոտների եք հանդիպում: Օրինակ՝ դրվու՞մ են
տարբերություններ կին և տղամարդ ասպիրանտների միջև: Ինչպե՞ս է դա
արտահայտվում (օրինակ՝ ամբիոնի վերաբերմունք, անհավասար պայմաններ թեզի

պաշտպանության փուլում և այլն), ինչո՞վ է դա պայմանավորված:
6. Ի՞նչ նպատակներ ունեք ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո: Ի՞նչ եք պլանավորում
անել: Մտածու՞մ եք շարունակել ձեր ակադեմիական կարիերան և ինչպե՞ս, որտե՞ղ:
7. Ի՞նչ ձեռքբերումներ կցանկանաք ունենալ ձեր ակադեմիական դաշտում (գիտական ավելի

բարձր աստիճան, կոչում, պաշտոն): Իսկ որտե՞ղ եք ձեզ տեսնում հինգ տարի հետո:
8. Ի՞նչը Ձեզ կօգնի և կխանգարի ակադեմիական կարիերայի ճանապարհին: Ի՞նչ եք
կարծում, ինչպիսի՞ խոչընդոտների կհանդիպեք այդ ճանապարհին: Ի՞նչը կարող է
պատճառ դառնալ, որպեսզի թողնեք գիտական գործունեության դաշտը:
9. Ձեր դիտարկումներով որքանո՞վ են նպաստավոր առկա պայմանները, որպեսզի կինը
կարողանա առաջընթաց ունենալ ակադեմիական ոլորտում և գիտության մեջ:

50

Կիսակառուցված հարցազրույցներին մասնակցած կանանց ցուցակը

N

Գիտական աստիճան

Գիտական կոչում/

ԲՈՒՀ

Պաշտոն

1.

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու

Դոցենտ

ՀՊՏՀ

2.

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Դոցենտ

ՀՊՃՀ

3.

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Դոցենտ

ՀՊՃՀ

4.

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների

Ասիստենտ

ԵՊՀ

թեկնածու
5.

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Դոցենտ

ԵՊՀ

6.

Տնտեսական գիտությունների դոկտոր

Պրոֆեսոր

ԵՊՀ

7.

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Ասիստենտ

ՀՊՃՀ

8.

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու

Ասիստենտ

ԵՊՀ

9.

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների

Ասիստենտ

ԵՊՀ

թեկնածու
10.

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների
թեկնածու

Ասիստենտ

ԵՊՀ

11.

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու

Դոցենտ,

ՀՊՏՀ

դեկանի տեղակալ
12.

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Պրոֆեսոր,

ՀՊՃՀ

ամբիոնի վարիչ
13.

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Դոցետ,

ԵՊՀ

ամբիոնի վարիչ
14.

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Դոցենտ,

ՀՊՃՀ

ամբիոնի վարիչ
15.

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների
դոկտոր

Դոցենտ,
ամբիոնի վարիչ

ԵՊՀ

16.

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու

Դոցենտ,
ամբիոնի վարիչ

ԵՊՀ
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Ֆոկուս-խմբերին մասնակցած կանանց ցուցակը
N

Ֆակուլտետ

ԲՈՒՀ

1.

Մեխանիկամեքենագիտական

ՀՊՃՀ

2.

Էլեկրտրատեխնիկական

ՀՊՃՀ

3.

Կիբերնետիկայի

ՀՊՃՀ

4.

Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի

ՀՊՃՀ

5.

Կիբերնետիկայի

ՀՊՃՀ

6.

Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի

ՀՊՃՀ

7.

Մեքենաշինության

ՀՊՃՀ

8.

Էներգետիկական

ՀՊՃՀ

9.

Մեխանիկամեքենագիտական

ՀՊՃՀ

10.

Տրանսպորտաշինության

ՀՊՃՀ

11.

Էլեկրտրատեխնիկական

ՀՊՃՀ

12.

Տրանսպորտաշինության

ՀՊՃՀ

13.

Էներգետիկական

ՀՊՃՀ

14.

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի

ՀՊՄՀ

15.

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի

ՀՊՄՀ

16.

Փիլիսոփայության և հոգեբանության

ԵՊՀ

17.

Կենսաբանության

ԵՊՀ

18.

Միջազգային հարաբերությունների

ԵՊՀ

19.

Տնտեսագիտության և կառավարման

ԵՊՀ

20.

Պատմության

ԵՊՀ

21.

Տնտեսագիտության և կառավարման

ԵՊՀ

22.

Պատմության

ԵՊՀ

23.

Ռուս բանասիրության

ԵՊՀ

24.

Իրավագիտության

ԵՊՀ

25.

Իրավագիտության

ԵՊՀ

26.

Ռուս բանասիրության

ԵՊՀ

27.

Կենսաբանության

ԵՊՀ
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