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ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է «Կանայք քաղաքականության մեջ» ծրագրի  

շրջանակում «Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ-ի կողմից: 

 

«Կանայք քաղաքականության մեջ» ծրագիրն իրականացվում է  ՄԱԿ-ի Զարգացման 

ծրագրի կողմից՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության և ՕքսԵՋեն հիմնադրամի հետ համատեղ, Միացյալ Թագավորության 

«Լավ կառավարման հիմնադրամի» աջակցությամբ։ 

 

Հետազոտությունը   պատրաստվել  է  ՄԹ  կառավարության  ֆինանսական  աջակցությամբ,
այնուհանդերձ  արտահայտված   տեսակետները  հեղինակներինն  են  և  պարտադիր չէ,  որ
համընկնեն  ՄԹ  կառավարության  պաշտոնական դիրքորոշման հետ։ Հետազոտությունում 
արտահայտված   կարծիքները   պատկանում   են   հեղինակներին   և   պարտադիր   չէ,   որ 
համընկնեն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի տեսակետների հետ:

Զեկույցը պատրաստվել է առցանց և հեռուստատեսային լրատվամիջոցների մեկշաբաթյա 

հրապարակումների ու հեռարձակումների մշտադիտարկման արդյունքների 

վերլուծության հիման վրա։ Մշտադիտարկումը չի ներառում այս նյութերի վերաբերյալ 

սոցիալական ցանցերում օգտատերերի կողմից արված մեկնաբանություններն ու դրանց 

շուրջ ծավալված դիսկուրսը։ 

 

1.1. Հայաստանում խոսքի ազատության իրավիճակի գնահատում  
 

 ԶԼՄ-ների գենդերային զգայունությունը, գենդերային հավասարության խնդրին 

վերաբերմունքը  ժողովրդավարության և խոսքի ազատության  կարևոր բնութագրիչներից 

են համարվում: Այս խնդիրներին առնչվող հիմնարար մոտեցումները լավագույնս 

ներկայացված  են 1995-ին Պեկինում կայացած ՄԱԿ-ի Կանանց հարցերով 4-րդ 

համաշխարհային խորհրդաժողովում ընդունված Պեկինի Գործողությունների ծրագրի 

«Կանայք և ԶԼՄ-ները» ոլորտի հանձնարարականներում: 1  Այդ փաստաթղթով 

ժողովրդավարության կայացման և գենդերային հավասարության համար լուրջ 

մարտահրավեր է դիտարկվում կանանց կարծրատիպային կերպարների ստեղծումը 

զանգվածային լրատվության միջոցներում, ինչպես նաև կանանց համար ԶԼՄ-ներում և 

 
1 Պեկինի հռչակագիր և Գործողությունների ծրագիր, Կանայք և մեդիան 

http://www.un.am/up/file/Beijing%20Declaration%20and%20Plan%20of%20Action_eng.pdf 

http://www.un.am/up/file/Beijing%20Declaration%20and%20Plan%20of%20Action_eng.pdf
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հաղորդակցության տեխնոլոգիապես նոր միջոցներում կարծիքների արտահայտման, 

մատչելության հնարավորությունների պակասը: Հաղթահարման նպատակով Պեկինի 

Գործողությունների ծրագիրը ենթադրում է մասնագիտական էթիկայի և 

ինքնակարգավորման մեխանիզմների կիրառում և օրենսդրական այնպիսի միջոցների 

ներդրում, որոնք ուղղված կլինեն կանանց նկատմամբ բռնության տեսարանների և 

պոռնոգրաֆիկ բնույթի նյութերի դեմ պայքարին: Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին 

նշված մոտեցումներն իրենց շարունակությունն են գտել Եվրոպայի խորհրդի 

նախարարների կոմիտեի մի շարք հանձնարարականներում՝ լրատվամիջոցներում 

գենդերային հավասարության ապահովման և կանանց կարծրատիպային կերպարի 

ներկայացման վերաբերյալ2: 

 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանում խոսքի, մեդիայի և համացանցի ազատության մասին 

գնահատականներին, ապա դրանց մասին ուշագրավ տեղեկություններ կան «Ֆրիդըմ 

Հաուս» (Freedom House) հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության 2019թ․ 

տարեկան զեկույցներում, որոնք  կօգնեն ընդհանուր պատկերացում ձևավորել այս 

մշտադիտարկման ժամանակահատվածի վերաբերյալ՝ Հայաստանում խոսքի ազատության 

և ազատ արտահայտվելու իրավունքի տեսանկյունից։ 

 

Այսպես, օրինակ, «Ազատությունը և Մեդիան» 2019թ․ զեկույցի «Ուղեկցող լույսեր մթության 

մեջ» հատվածում, Հայաստանն այն երկրների շարքում է, որոնք ըստ զեկույցի 

հեղինակների՝ վերջին երկու տարվա ժողովրդավարական առաջընթացի առավել 

հուսադրող օրինակներն են համարվում 3 ։ «Եթովպիան, Մալայզիան, Հայաստանը, 

Էկվադորն ու Գամբիան, գրեթե բոլորն էլ զուգահեռ նվաճումներ են ունեցել լրատվական 

ոլորտում», - ասվում է զեկույցում:  

 

Հիշատակելով Հայաստանում 2018թ-ի գարնան իրադարձությունները՝ զեկույցում նշվում է, 

որ թեպետ ի սկզբանե հեռուստաալիքների մեծ մասը խուսափում էր լուսաբանել 

մասսայական դժգոհությունները, սակայն համացանցում գործող մի քանի անկախ 

լրատվամիջոցներ կարողացան ապահովել իրադարձությունների կայուն և բազմակողմանի 

լուսաբանում՝ ներառյալ ուղիղ եթերի ապահովում և սոցիալական ցանցերի արդյունավետ 

կիրառում։ «Տեղեկատվական հոսքն օգնեց ժողովրդական շարժմանը թափ առնել՝ 

ուժեղացնելով ճնշումը գործող իշխանության վրա և օրինականացնելով նոր 

ղեկավարությունը», - նշվում է զեկույցում։  

 
2Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers to member States on gender equality and media 

https://go.coe.int/OWWun    Recommendation CM/Rec(2017)9 of the Committee of Ministers to member States 

on gender equality in the audiovisual sector     https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016807509e6 
3 «Ազատությունը և Մեդիան» զեկույց, «Ֆրիդըմ Հաուս» (Freedom House), 2019թ․։ Աղբյուր՝  

https://freedomhouse.org/report/freedom-media/freedom-media-2019 

https://go.coe.int/OWWun
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016807509e6
https://freedomhouse.org/report/freedom-media/freedom-media-2019
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Նույն «Ֆրիդըմ Հաուս» կազմակերպության մեկ այլ՝ «Համացանցի ազատություն» զեկույցում, 

որը հրապարակվեց 2019թ․-ի նոյեմբերի 5-ին, նշվում է, որ Հայաստանում առցանց 

լրատվամիջոցներն ազատվել են տնտեսական և քաղաքական ճնշումներից, իսկ 

համացանցը երկրում գնահատվել է ազատ՝ ի տարբերություն Հայաստանի չորս 

հարևաններից երեքի՝ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի, որոնց վերաբերյալ զեկույցում 

նշվում է, որ համացանցն ազատ չէ4: Ըստ այս հետազոտության արդյունքների, համացանցն 

ազատ չէ նաև ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ դաշնակիցներ Բելառուսում, Ղազախստանում և 

Ռուսաստանում։ Հայաստանի հարևաններից ազատ համացանց ունեցող երկրների 

շարքում նշվել է միայն Վրաստանը։ 

 

Այս համատեքստում կարևոր է նաև անդրադառնալ սոցիալական ցանցերի՝ 

մասնավորապես, «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի ակտիվ կիրառությանը Հայաստանում, 

որը վերջին տարիներին լուրջ հարթակ է հանդիսանում հասարակական-քաղաքական 

տարբեր դիսկուրսներ ծավալելու տեսանկյունից:  

 

 
 

Ինչպես երևում է ինֆոգրաֆիկայից, 2019թ․-ի դեկտեմբերի տվյալների համաձայն, 

«Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցում Հայաստանից կա 1,5 միլիոն օգտատեր5: Սա հավասար է 

 
4 «Համացանցի ազատության» զեկույց, «Ֆրիդըմ Հաուս», 2019թ․։ Աղբյուր՝  https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-

on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media 
5 Napoleon Cat Հարթակ, 2019թ․։ Աղբյուր՝ https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-armenia/2019/12 

https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media
https://www.freedomonthenet.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-armenia/2019/12
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ՀՀ բնակչության 51.4%-ին: Օգտատերերի կեսից մի փոքր ավելին կանայք են՝ 50.8%: 

Տարիքային ամենամեծ խումբը՝ 25-34 տարեկան օգատերերն են՝ 480 հազար։   

Տղամարդկանց և կանանց թվաքանակի միջև ամենամեծ տարբերությունը նկատվում է 55-

64 տարիքային խմբում, որտեղ կանայք 37 հազարով գերազանցում են տղամարդկանց (տես 

պատկերը): 

 

 
 

Սոցիալական ցանցերի ակտիվացմամբ ավանդական լրատվամիջոցներն ինչպես ողջ 

աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում վերջին տասնամյակում կորցրեցին լսարանի հետ 

հաղորդակցման իրենց մենաշնորհային դիրքը։ Սակայն լսարանները պահպանելու և նոր 

լսարաններ ձևավորելու համար ավանդական լրատվամիջոցները վերջին տաս տարիների 

ընթացքում ձեռնամուխ եղան սոցիալական ցանցերին ինտեգրվելուն։  

 

Այնուամենայնիվ, հանրության հետ հաղորդակցման նոր միջավայրը՝ համացանցը, վերջին 

մեկուկես տարիների ընթացքում նոր մարտահրավեր է առաջ բերել լրատվամիջոցների 

համար։ Խոսքի ազատության այս անսահման տիրույթում ձևավորվել են կեղծ (fake) 

մեդիախաղացողներ, որոնք մանիպուլյատիվ տեղեկատվությամբ հասարակության մեջ 

սերմանում են ատելություն կոնկրետ մարդկանց կամ սոցիալական միավորների 
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նկատմամբ։ Այս արհեստածին տեղեկատվական հոսքերը մշտապես կլանում են 

կարծրատիպային մտածողությամբ օգտատերերի ուշադրությունը։  

 

Այսպիսի տեղեկատվական պատերազմներին դիմակայելու նպատակով, ցավոք, առցանց 

լրատվամիջոցները չունեն հատուկ մարտավարություն, կանոնակարգ։ Հաճախ կարելի է 

գրանցել, թե ինչպես են առցանց լրատվամիջոցները կեղծ լուրեր տարածող շղթայի մաս 

կազմում՝ ժամանակ չտրամադրելով աղբյուրի իսկությունն ու տեղեկատվության 

հավաստիությունը ստուգելու համար։ 

 

Ինչ վերաբերվում է հեռուստատեսությանը, ապա Հայաստանում այն դեռ շարունակում է 

մնալ ազդեցիկ և ամենահասանելի լրատվամիջոցը, թեև հարցումներից մեկի համաձայն, 

տեղական հեռուստաալիքներ ունեցող բնակչության կեսից ավելին դրանք ընդհանրապես 

չի դիտում 6 ։ Գուցե դրա հիմնական պատճառներից մեկը շարունակում է մնալ 

անվստահությո՞ւնը, ինչի մասին իր խոսքում նշում է նաև Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանը։ Նրա կարծիքով՝ 

հեռուստաալիքների նկատմամբ վստահությունը կվերականգնվի նաև հաղորդավարների 

պրոֆեսիոնալիզմի, խորը գիտելիքների և անձնական հեղինակության միջոցով, որոնց 

շնորհիվ «եթերում կբացառվի ատելության խոսքն ու արհամարհական վերաբերմունքը, 

կեղծ օրակարգն ու հորինված փաստարկները»:  

 

«Հանրայինի [հեղ․ Հանրային հեռուստատեսության] դեպքում, նույնիսկ նրանք, ովքեր 

ընդհանրապես չեն դիտում հեռուստացույց, պետք է վստահ լինեն, որ եթերն անվտանգ է ու 

ապահով, որ պետությունը չի լվանում իր քաղաքացիների ուղեղները, իսկ սերիալները չեն 

փչացնում համակեցության մթնոլորտը»,- 2019թ․ մայիսին «Հետք» լրատվական կայքին  

տված հարցազրույցում ասել է Շիրինյանը7: 

 

1.2. Հիմնախնդրի արդիականությունը 

 

Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է 2019թ․ սեպտեմբերի 19-ին 

ընդունված ՀՀ գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների 

ռազմավարության 8  «Գենդերային խտրականության կանխարգելում» գերակայության 

շրջանակում նախանշված նպատակով, այն է. 

 
6 «Մեդիա սպառումն ու ինֆորմացիոն նախասիրությունները Հայաստանում- 2019» հետազոտություն, «Ռեգիոն» 

հետազոտական կենտրոն, 2019թ․։ Աղբյուր՝ 

https://www.regioncenter.info/sites/default/files/OP%20Media%20Consumption%202019%20-%20ARM.pdf 
7 «Արա Շիրինյան. «Հանրային հեռուստատեսությունը պետք է սովորի ինքնուրույն դերակատարում ստանձնել»; Հետք 

լրատվական, մայիս, 2019թ․։ Աղբյուր՝ https://hetq.am/hy/article/104052 
8 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151906 

 

https://www.regioncenter.info/sites/default/files/OP%20Media%20Consumption%202019%20-%20ARM.pdf
https://hetq.am/hy/article/104052
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151906
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« ... 7) զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացում, այդ 

թվում` ներառելով գենդերային բաղադրիչը լրագրողների մասնագիտական ուսուցման 

գործընթացում և վերապատրաստումներում»:  

Նշված նպատակի իրականացումը ենթադրում է լրատվամիջոցների գենդերային 

զգայունության նախնական գնահատում, ինչը հնարավոր է անել միայն ԶԼՄ-ների 

մշտադիտարկումների/ մոնիթորինգների անցկացման միջոցով։ Ընդ որում՝ առավել 

արդյունավետ միջոց է համարվում պարբերական մոնիթորինգների անցկացումը:   

Թեմային առնչվող գրականության  ուսումնասիրությունը  թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 

Հայաստանում իրականացված ԶԼՄ-ների գենդերային մոնիթորինգները սակավաթիվ են  և 

չեն կրել  պարբերական բնույթ։  Վերջին հետազոտությունը, բաց ռեսուրսներում առկա 

տեղեկություններով,  իրականացվել է 2015թ․-ին և հինգ տարիների այդ բացն արդեն իսկ 

հիմք է մեդիա ոլորտում գենդերային հիմնախնդիրների շուրջ հերթական մշտադիտարկում 

իրականացնելու համար՝ ներկա իրավիճակը գնահատելու և առանձնահատկությունները 

բացահայտելու նպատակով: Ընդ որում, առավել համադրելի պատկեր ստանալու 

ակնկալիքով նպատակահարմար է հետազոտության շրջանակներում բացի կնոջ 

կերպարից, անդրադառնալ նաև լրատվամիջոցներում ներկայացվող տղամարդու կերպարի 

վերլուծությանը:  

Նման հետազոտությունը հնարավորություն կտա  կոնկրետ առաջարկություններ 

ներկայացնել   մեդիա ոլորտում գենդերային զգայուն քաղաքականության մշակման և 

համապատասխան   ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ: 

 

 

1.3. Հայաստանում լրատվական դաշտի գենդերային մշտադիտարկումների ամփոփ 

նկարագիր  

 

Մինչ 2019թ․-ը Հայաստանում լրատվական դաշտի գենդերային մշտադիտարկումները 

պարբերական բնույթ չեն կրել և իրականացվել են  տարբեր կազմակերպությունների, 

անհատների և/կամ համալսարանական խմբերի կողմից՝ առաջ քաշված տարբեր 

վարկածներով և դրանք ապացուցելու կամ հերքելու համար ընտրված տարբեր 

մեթոդոլոգիաներով։ Հատկանշական է, սակայն, որ այդ բոլոր մշտադիտարկումների 

արդյունքներն ապացուցել են լրատվական միջոցների հրապարակումներում և 

հեռարձակումներում կանանց թերի և խտրական ներկայացվածության  փաստը: 

Երևանի պետական համալսարանի Գենդերային հետազոտություների և առաջնոր-դության 

կենտրոնի կողմից 2015թ․ իրականացված «Հայ կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ում 

(հեռուստատեսությունում). գենդերային զգայունությունից գենդերային կարծրատիպեր» 

հետազոտությունում 9 քանակական և որակական վերլուծության են ենթարկվել 

ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ՀՀ հեռուստաալիքների հաղորդաշարերը: Սույն 

հետազոտության ուշագրավ եզրակացությունների շարքում նշվում է, որ լրագրողական 

 
9 «Հայ կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ում (հեռուստատեսությունում). գենդերային զգայունությունից գենդերային կարծրատիպեր» 

հետազոտություն, ԵՊՀ, 2015թ․։ Աղբյուր՝    http://www.ysu.am/files/Lilit%20Shakaryan%20_%20ARM.ENG%20Report.pdf 

http://www.ysu.am/files/Lilit%20Shakaryan%20_%20ARM.ENG%20Report.pdf
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նյութերում արտացոլված խտրական միտքը կամ հարցադրումը ոչ թե լրագրողի 

աշխարհայացքի հետևանք է, այլ գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ ոչ բավարար 

գիտելիքների: Ըստ մեկ այլ եզրակացության՝ հանրային տեղեկատվության ոլորտում 

բացակայում է գենդերային բալանս հասկացությունը, ինչի հետևանքով վերջինիս համար 

բնութագրական է կանանց բավականին ցածր ներկայացվածությունը, մասնավորապես՝ 

լրատվական հաղորդաշարերում։ 

Մեկ այլ, «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ-ի կողմից 2011թ․-ին իրականացված «Կնոջ կերպարը 

լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» հետազոտության10 եզրակացություններում նշվում է, 

որ լրատվամիջոցներն արտացոլելով հասարակության մեջ առկա գենդերային 

հարաբերությունները և գենդերային անհավասարակշռությունը՝ նախաձեռնողական վարք 

գրեթե չեն ցուցաբերում կանանց ոչ կարծրատիպային կերպարներ ներկայացնելու 

ուղղությամբ: Ավելին, որոշ դեպքերում, լրատվամիջոցներում գենդերային 

անհավասարությունն արտահայտվում է ավելի խորը, քան իրական կյանքում: Դա 

հաստատում է այն դրույթը, որ լրատվամիջոցներում բացակայում է գենդերային 

քաղաքականությունը, և նրանք դեռևս չեն կատարում այն դերը, որ վերագրվում է նրանց 

2010 թ. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված Գենդերային քաղաքականության 

պետական հայեցակարգով 11 : Հեղինակները նաև նշում են, որ կանանց կերպարները 

լրատվամիջոցներում մեծ մասամբ քաղաքական դեմք ունեն, ինչն ունի իր հիմնավորումը: 

2011թ․-ին Ռեգիոնալ հետազոտությունների և ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրու-թյունների 

կենտրոնների երիտասարդ անդամների կողմից իրականացված ամենամեծ լսարան 

ունեցող չորս հայկական սերիալների ուսումնասիրության12  եզրահանգմամբ դիտարկված 

սերիալներում «բոլոր կանանց կերպարները տխուր են, ծիծաղը որպես էմոցիա գրեթե 

բացակայում է, իսկ սովորական ժպիտն էլ կնոջ դեմքին հազվադեպ երևույթ է»: Մտորելու 

առիթ է դարձել այն հանգամանքը, որ բոլոր սերիալներում բոլոր ընտանիքներում, ըստ 

սցենարի, բոլոր անդամները միմյանց դավաճանում են, ծեծում և նվաստացնում։ 

2014թ․-ին ԵՊՀ Գենդերային հետազոտություների և առաջնորդության կենտրոնի կողմից՝ 

«Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական հեռուստասերիալներում» 

հետազոտության 13  տվյալներով՝ հայկական սերիալներում պատկերված տղամարդկանց 

մեծամասնությունն օժտված է ագրեսիվ առնականության հատկանիշներով, իսկ կանանց 

նկատմամբ բռնության գործադրումը ներկայացվում է որպես առնականության 

բաղկացուցիչ։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս հետազոտության մեջ նշվում է, որ կանանց 

նկատմամբ բռնության հակումով են պատկերված ոչ միայն բացասական, այլ նաև դրական 

կերպարները։ 

 
10 «Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների ներկայացմամբ» հետազոտություն, «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ 2011թ․, 

https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Womans-Image-in-Media_Full-Report_Arm_web.pdf 
11 Գենդերային քաղաքականության պետական հայեցակարգ, 2010թ․ https://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/Gender-

hayecakarg.pdf 
12  http://womennet.am/64-kananc-kerpar-serial/ 
13 «Առնականությունն ու գենդերային բռնությունը հայկական հեռուստասերիալներում» , ԵՊՀ, 2014թ․ 

http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf 

https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Womans-Image-in-Media_Full-Report_Arm_web.pdf
https://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
https://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
http://womennet.am/64-kananc-kerpar-serial/
http://www.ysu.am/files/Reserch%20paper%2003.09.2014..pdf
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Կովկասյան ինստիտուտի կողմից՝ 2012 և 2014թթ․ իրականացված «Կանայք և տղամարդիկ 

հայկական լրատվամիջոցներում» հետազոտությունների  14 նպատակն էր` գնահատել, թե 

ինչ պարբերականությամբ և ինչպես են հայկական առցանց և հեռարձակող 

լրատվամիջոցներն ու լրագրողները լուսաբանում տղամարդկանց և կանանց մասին 

իրադարձությունները, նրանց դերն ու հարաբերությունները15։  

Վերոնշյալ հետազոտությունների առկայությունը հնարավորություն է տալիս 

պատկերացնել լրատվամիջոցներում գենդերային հիմնախնդիրների և  կնոջ կերպարի 

ներկայացման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև որոշ հարցերում հիմք ընդունել 

դրանց արդյունքները՝ սույն հետազոտության արդյունքների հետ համադրելու և 

համապատասխան եզրահանգումներ անելու համար։ 

Սույն հետազոտությունը ներառում է նաև մեկօրյա հրապարակումների և 

հեռարձակումների մշտադիտարկման արդյունքները՝ ուղղված լրատվական հոսքերում  

կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության ուսումնասիրությանը, որն իրականացվել 

է «Գլոբալ մեդիա մոնիթորինգ նախագծի» (GMMP) պրակտիկայի հիման վրա16։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 «Կանայք և տղամարդիկ հայկական լրատվամիջոցներում» հետազոտություն, Կովկասյան ինստիտուտ, 2012թ․։ 

Աղբյուր՝ http://c-i.am/wp-content/uploads/2012-Men-and-Women-in-Armenian-media_CI-UNDP_eng_PB.pdf  
15 «Կանայք և տղամարդիկ հայկական լրատվամիջոցներում» հետազոտություն, Կովկասյան ինստիտուտ, 2014թ․։ 

Աղբյուր՝ http://c-i.am/wp-content/uploads/2014-gender-media-monitoring.pdf  
16 «Գլոբալ մեդիա մոնիթորինգ նախագծի»(GMMP) պաշտոնական էջը, http://whomakesthenews.org/gmmp 

http://c-i.am/wp-content/uploads/2012-Men-and-Women-in-Armenian-media_CI-UNDP_eng_PB.pdf
http://c-i.am/wp-content/uploads/2014-gender-media-monitoring.pdf
http://whomakesthenews.org/gmmp
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ԳԼՈՒԽ 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  ԵՎ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 2.1.  Հետազոտության նպատակները 

- Գնահատել հայաստանյան  ԶԼՄ-ների գենդերային զգայունությունը՝  

լրատվամիջոցների  հրապարակումներում գենդերային հիմնախնդիրներին 

անդրադարձի և ներկայացված կանանց  ու տղամարդկանց կերպարների 

վերլուծության միջոցով, 

- Բացահայտել կանանց նկատմամբ  խտրականության և բռնության դրսևորումները 

լրատվամիջոցներում,   

- Առաջարկություններ ներկայացնել մեդիա ոլորտի գենդերային զգայունությունը 

բարձրացնելու ուղղությամբ  հնարավոր ծրագրեր և քաղաքականություն մշակելու  

համար: 

 

 2.2.  Հետազոտության խնդիրները    

Վերլուծել մշտադիտարկման քանակական և որակական տվյալները հետևյալ 

հարցադրումների շրջանակում.  

• Որքանո՞վ են գենդերային զգայուն հեռարձակվող և առցանց ԶԼՄ-ների 

հրապարակումները, 

• Կանանց և տղամարդկանց ինչպիսի՞ կերպար է ներկայացվում  հեռարձակվող և 

առցանց ԶԼՄ-ներում, 

• Կանանց նկատմամբ խտրականության ինչպիսի՞ դրսևորումներ են տարածված 

դիտարկվող ԶԼՄ-ներում, ի՞նչ չափով են  առկա սեքսիզմի և բռնության 

դրսևորումները: 

• Ի՞նչ չափով և ինչպե՞ս են դրսևորվում գենդերային կարծրատիպերը17 

լրատվամիջոցներում; 

• Ինչպիսի՞ն են  կանանց դերի ընկալումները  դիտարկվող ԶԼՄ-ներում: 

• Ի՞նչ դերակատարում ունեն դիտարկվող նյութերի հեղինակները։ 

• Ի՞նչ տարբերություններ են նկատվում հեռարձակվող և առցանց ԶԼՄ-ներում 

գենդերային հիմնախնդիրների լուսաբանման հարցում:  

• Առկա է արդյո՞ք փոխադարձ ազդեցություն գենդերային հիմնախնդիրների շուրջ 

հեռուստատեսային  և առցանց լուսաբանումների միջև:    

• Տեղեկատվական ո՞ր ժանրերում (լրատվական, ժամանցային, գովազդ և այլն) է 

հատկապես գերակշռում գենդերային թեմաների բարձրաձայնումը հեռարձակվող և 

առցանց ԶԼՄ-ներում, 

• Առկա՞ է արդյոք գենդերային զգայունությունը բարձրացնելու միտում 

համապատասխան գիտելիքների, հետազոտությունների հանրայնացման միջոցով։ 

 
17 Սույն հետազոտության շրջանակում  գենդերային կարծրատիպերը դիտարկվել են որպես «մշակույթում ձևավորված 

համեմատաբար կայուն, ընդհանրացված պատկերացումներ` կանանց և տղամարդկանց և, համապատասխանաբար, 

նրանց վարքի վերաբերյալ: Բառացանկ - UN in Armenia 

http://www.un.am/hy/glossary/%D4%B3
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2.3. Հետազոտության հիմնական վարկածը 

Ըստ նախնական վարկածի՝ չնայած պետական մակարդակով կանանց դերի կարևորմանն 

ու երկրի քաղաքական-հասարակական կյանքում նրանց ակտիվ ներգրավման փորձերին, 

կանանց ներկայացվածությունը լրատվամիջոցներում շարունակում է ցածր մնալ և 

համեմվել խտրականության, բռնության  ու ատելության խոսքի դրսևորումներով ինչպես 

առցանց պարբերականներում, այնպես էլ հեռուստատեսությամբ։    

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը մշակվել է հետազոտություն իրականացնող 

կազմակերպության կողմից՝ այն համադրելով նախկինում հաջողությամբ փորձարկված 

մեթոդաբանությունների հետ, որոնք կիրառվել են ԶԼՄ-ներում գենդերային մոնիթորինգներ 

իրականացնելու նպատակով:  

Մեթոդաբանության հիմքում մշտադիտարկման մեխանիզմն է, որն ուղղված է  

հետազոտության նպատակի, այն է  կանանց նկատմամբ  խտրականության և բռնության 

դրսևորումների բացահայտմանը, ինչպես նաև հայաստանյան  ԶԼՄ-ներում գենդերային 

զգայունության գնահատմանն ու այն բարձրացնելու ուղղությամբ առաջարկների 

ներկայացմանը: 

Մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծությունն իրականացվել է հետազոտության 

խնդիրները հնարավորինս բացահայտելու և նպատակն արտացոլելու տեսանկյունից: 

Քանակական վերլուծության միավոր է ընտրվել սեռի հիշատակմամբ յուրաքանչյուր 

հրապարակում և հեռարձակված դրվագ:  

Մշտադիտարկման արդյունքները ենթարկվել են քանակական և որակական կոնտենտ-

վերլուծության, ներառված են նաև դիսկուրս վերլուծության տարրեր՝ հաշվի առնելով 

մշտադիտարկման ընթացքում մի շարք թեմաների արդիականությունն ու դրանց շուրջ 

ծավալված հանրային դիսկուրսը: Վերլուծության ընթացքում հաշվի է առնվել նաև, թե 

արդյոք հրապարակումն ուղեկցվում է պատկերով և թե ինչպիսին է դրա բնույթը, 

հատկապես գենդերային զգայունության տեսանկյունից: 

 

 

3.1. Հետազոտության  օբյեկտը  

Մշտադիտարկման է ենթարկվել ամենօրյա ռեժիմով թարմացվող երեք առցանց 

պարբերական և երեք հեռուստաալիք (երկուսը մասնավոր, մեկը՝ հանրային): 
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3.2.  Դիտարկված լրատվամիջոցների ընտրանքը  

 

Մշտադիտարկման ենթարկված լրատվամիջոցների ընտրությունը կատարվել է՝ հաշվի 

առնելով հետևյալ չափորոշիչները՝ 

 

• Հանրաճանաչություն,  

• Բարձր դիտողականություն, 

• Լայն լսարան, 
• Ժանրային բազմազանություն։ 

 

Մշտադիտարկված 

հեռուստաալիքներ  

Նկարագիրը 

Հանրային 

Հեռուստաընկերություն 

ՓԲԸ (Առաջին ալիք) 

  

Ընդհանուր առմամբ, 

մշտադիտարկվել է 42 

ժամ հեռուստաեթեր։ 

  

Պետբյուջեից ֆինանսավորվող հանրային հեռուստաալիք, 

որը հեռարձակվում է 1956թ․-ից։ Ներկայումս հասանելի է 

նաև այլ երկրներում արբանյակային հեռարձակմամբ։ 

Ցուցադրում է լրատվական, ճանաչողական, սպորտային, 

հումորային, երաժշտական նախագծեր, ժամանցային և 

քաղաքական բնույթի թոք-շոուներ։ Սույն ալիքով չի 

հեռարձակվում առևտրային գովազդ՝ համաձայն 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 

պահանջի18։ 

 

Ֆեյսբուքյան էջի հետևողները` 218,818 (առ 14.02.20)  
«Շանթ» հ/ը 

 

Ընդհանուր առմամբ, 

մշտադիտարկվել է 42 

ժամ հեռուստաեթեր։ 

  

Հայկական մասնավոր հեռուստաալիք, որը 

հեռարձակումն սկսել է 1994 թ․-ից։ Ներկայումս հասանելի 

է նաև այլ երկրներում արբանյակային հեռարձակմամբ, 

ինչպես նաև IPTV և առցանց եղանակով։ Ցուցադրում է 

լրատվական, ճանաչողական, սպորտային, հումորային, 

երաժշտական նախագծեր, ժամանցային և քաղաքական 

բնույթի թոք-շոուներ։  

 

Ֆեյսբուքյան էջի հետևողները` 216,247 (առ 14.02.20) 

«Արմենիա» հ/ը 

 

Ընդհանուր առմամբ, 

մշտադիտարկվել է 42 

ժամ հեռուստաեթեր։ 

  

Հայկական մասնավոր հեռուստաալիք, որն առաջին 

անգամ եթեր է հեռարձակվել 1999թ․-ին։ Ներկայումս 

հասանելի է նաև այլ երկրներում արբանյակային 

հեռարձակմամբ, ինչպես նաև IPTV և առցանց եղանակով։ 

Ցուցադրում է շոուներ, սկեյչեր և սերիալներ։  

Ֆեյսբուքյան էջի հետևողները` 310,618 (առ 14.02.20) 

 
18 Սույն մշտադիտարկման ընթացքում հանրային «Առաջին ալիք» հեռուստաալիքով՝ համաձայն օրենքի, գովազդ չէր 

ցուցադրվում։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
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Մշտադիտարկված 

կայքեր 

Նկարագիրը 

Aravot.am՝ «Առավոտ» 

օրաթերթի առցանց 

տարբերակ 

 

Մշտադիտարկման 

ժամանակահատվածում 

հրապարակվել է 

հայալեզու 554 նյութ:   

«Առավոտ» օրաթերթի առցանց տարբերակը թողարկվում 

է 2011թ․-ից ամենօրյա կտրվածքով։ Առցանց մեդիա 

դաշտում առանձնանում է իր կողմից որդեգրված 

մասնագիտական «Էթիկայի վարքականոնով», որին 

կամավոր կերպով հետևում են «Առավոտի» հետ 

աշխատող լրագրողները:  

 

Ֆեյսբուքյան էջի հետևողները՝ 257,222 (առ 14.02.20) 

  

News.am 

 

Մշտադիտարկման 

ժամանակահատվածում 

լույս է հրապարակվել է 

հայալեզու 1584 նյութ: 

Լրատվական պարբերական, որն աշխատում է ամենօրյա 

թարմացման ռեժիմով, չորս լեզուներով։ Հիմնական լեզուն 

հայերենն է: Հիմնադրվել է 2009թ.-ին։  

 

Ֆեյսբուքյան էջի հետևողները՝ 670,079 (առ 14.02.20)  

1in.am 

 

Մշտադիտարկման 

ժամանակահատվածում 

հրապարակվել է 

հայալեզու 1017 նյութ: 

Լրատվական երկլեզու պարբերական, որն աշխատում է 

ամենօրյա թարմացման ռեժիմով։ Հիմնական լեզուն 

հայերենն է: Հիմնադրվել է 2004թ.-ին:  

Ֆեյսբուքյան էջի հետևողները՝ 460,150 (առ 14.02.20) 

 

Բոլոր ընտրված առցանց լրատվամիջոցները թարմացվում են 24/7 ռեժիմով և այս 

ակտիվության շնորհիվ առավել ամբողջական են արտացոլում հասարակության տարբեր 

շերտերում տեղի ունեցող իրադարձություններն ու դիսկուրսները, ինչն էլ իր ազդեցությունն 

է ունենում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա:  

 

Բոլոր ընտրված հեռուստալիքներն ունեն հանրապետական սփռում, արբանյակային 

հեռարձակում և վարկանիշային աղյուսակում հիմնականում առաջատար դիրքերում են։  

 

Թե՛ պարբերականները, թե՛ հեռուստաալիքներն ունեն ընթերցողների և հեռուստա-

դիտողների լայն և կայուն լսարան։  

 

Ընտրանքի համար նաև հաշվի է առնվել նախորդ հետազոտություններում ընտրված 

լրատվամիջոցների ընտրանքը՝ արդյունքների միջև համեմատության հնարավորություն 

ստեղծելու նպատակով` գենդերային հիմնախնդիրների լուսաբանման հարցում 

օրինաչափություններն ու միտումները հայտնաբերելու առումով: 
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3.3.  Մշտադիտարկման անցկացման ժամանակահատվածը  

 

Մշտադիտարկումը փորձնական (պիլոտային) բնույթ է կրում։ Մշտադիտարկման 

անցկացման ժամանակահատվածը  կամայական ընտրված մեկ ամբողջական շաբաթ է՝ 

նոյեմբերի 4-10-ը, 2019թ․, որը ներառում է ինչպես ակտիվ աշխատանքային, այնպես էլ 

համեմատաբար պասիվ՝ հանգստյան օրերը։ Հեռուստաալիքների դեպքում 

մշտադիտարկվել են ամենադիտվող եթերաժամերը («փրայմ-թայմ»)՝ առավոտյան 08:30-

10:30 և երեկոյան 20:00-24:00։ 

 

3.4. Հետազոտության առարկան  

Հետազոտության առարկա է հանդիսացել յուրաքանչյուր հրապարակում/հեռարձակում, 

որտեղ առկա է եղել սեռի հիշատակում՝ կնոջ/տղամարդու կերպար կամ կնոջ/տղամարդու 

անվան հիշատակում, կնոջ/տղամարդու մասին պատմող փաստ կամ իրադարձություն, 

որևէ թեմայի շուրջ կնոջ/տղամարդու մեկնաբանություն կամ հարցազրույց:  

Լրատվական կայքերի դեպքում հետազոտվել են մշտադիտարկման ընթացքում 

թողարկված բոլոր հրապարակումները, բացի առցանց միջավայրում ուղիղ եթերի 

ձևաչափով արված հեռարձակումներից։  

 

3.5.  Տվյալների հավաքագրում 

Առցանց և հեռուստատեսային հրապարակումների քանակական դիտարկումը տևել է 20 օր։ 

Այս ժամանակահատվածում հետազոտողներն ամենօրյա ռեժիմով ուսումնասիրել են 

ընտրանքային աղբյուրներում 7 օրվա ընթացքում հրապարակված նյութերն ու 

հեռարձակումները և թեմային առնչվող յուրաքանչյուր միավոր մուտքագրել են տվյալների 

մատրից՝ դրանք գնահատելով գենդերային զգայունության տեսանկյունից։ 

• Յոթ օրվա կտրվածքով ուսումնասիրվել է 3 հեռուստալիքներից յուրաքանչյուրի 

եթերն օրական 6 ժամ՝ առավոտյան 08:30-10:30-ը և երեկոյան 20:00-24:00-ը, 

ընդհանուր առմամբ 126 ժամ։ Ուսումնասիրության օբյեկտ է հանդիսացել նշված 

ժամանակահատվածում ցուցադրված, թեմային առնչվող յուրաքանչյուր 

հեռարձակված միավոր՝ լուրերի թողարկում, ժամանցային ծրագիր, սերիալ, ֆիլմ, 

թոք-շոու, գովազդ և այլն։ 

 

• Կայքերի դեպքում ուսումնասիրվել է մշտադիտարկված ժամանակահատվա-ծում 

հրապարակված 3155 նյութ, որոնց միջից դուրս են բերվել թեմային առնչվող  բոլոր 

հրապարակումները՝ հոդված, պատկեր, տեսանյութ և այլն, բացի ուղիղ եթերները, 

որոնք հիմնականում եթերից հետո, որպես առանձին միավոր, տեղադրվել են 

կայքում։ 
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3.6. Օգտագործված տերմինների, հասկացությունների սահմանումներ 

 

1. Լրատվամիջոցների մշտադիտարկում - հետազոտվող թեմայով հրապարակումների 

դիտարկման, տվյալների հավաքման, մշակման, դասակարգման և վերլուծության 

գործընթաց։ 

 

2. Հետազոտվող թեմա – տվյալ հետազոտության շրջանակներում առցանց 

լրատվամիջոցներում և հեռուստատեսությամբ կանանց և տղամարդկանց կերպարների 

քանակական և որակական ներկայացվածությունը։ 

 

3. Տվյալների մատրից - հատուկ մշակված էքսել ֆայլ, որտեղ հավաքագրվել և պահպանվել 

են վերոնշյալ աղբյուրներում թեմային առնչվող հրապարակումների վերաբերյալ 

տվյալները։ 

 

4. Բանալի բառեր – հետազոտող թիմի կողմից ընտրված բառեր՝ բնորոշելու, թե սեռի 

հիշատակմամբ հրապարակումներում և հեռարձակված նյութերում կնոջ/ տղամարդու 

կերպարները կամ նրանց շուրջ ծավալված իրադարձություններն ինչ թեմաների 

շրջանակում և ինչ հաճախականությամբ են արծարծվել դիտարկված կայքերում և 

հեռուստաալիքներում։  

 

5. Հրապարակում/հեռարձակում – հետազոտության շրջանակներում որպես 

հրապարակում/հեռարձակում դիտարկվել են․  

 

-  հոդված/հաղորդում, որը պարունակում է կնոջ/տղամարդու մեկնաբանություն, 

կնոջ/տղամարդու մասին փաստերի գնահատում, կնոջ/տղամարդու կերպարի 

բացահայտում կամ անդրադարձ գենդերային հիմնախնդիրներին, 

 

- տեսանյութ, որը պարունակում է հարցազրույց, մեկնաբանություն կամ անդրադարձ 

կնոջ/տղամարդու կերպարին, 

 

- սերիալ՝ բազմասերիանոց հեռուստաֆիլմ, 

 

- գովազդ, որտեղ առկա է կնոջ/տղամարդու կերպար կամ կանանց/տղամարդկանց  

մասին հիշատակում, 

 

6. Սեռի հիշատակմամբ հրապարակում/հեռարձակում – կնոջ/տղամարդու կերպարին 

անդրադարձ պարունակող հրապարակում կամ հեռուստադրվագ, որտեղ շեշտադրված 

է սեռը, 

 

7. Հիշատակումների քանակ  – կնոջ/տղամարդու կերպարներին անդրադարձների 

քանակը դիտարկված ժամանակահատվածում19, 

 
19 Հեռուստատեսության դեպքում դիտարկվել է տվյալ կերպարի էկրանին գտնվելու ժամանակահատվածը 
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8. Խոսնակ (փորձագետ) - որպես խոսնակ դիտարկվել է այն անձը, ով իր պաշտոնական 

դիրքի կամ տվյալ հարցում իր անձնական կամ մասնագիտական փորձառության 

շնորհիվ կարծիք է հայտնում որևէ իրադարձության կամ խնդրի վերաբերյալ, 

 

9. Գործող անձ – անձ, ում նվիրված է հրապարակումը/հաղորդումը կամ ում շուրջ 

ծավալվել է նկարագրվող իրադարձությունը։ 

 

 

3.7. Դիտարկված նյութերի դասակարգումը՝ ըստ երանգների20 
 

1. Գենդերային զգայուն - Գենդերային զգայուն են համարվել այն նյութերը, որտեղ փորձ է 

արվել վերլուծել գենդերային այս կամ այն խնդիրը, առկա է եղել փաստական հարուստ 

հիմք, եղել են հղումներ թեմային վերաբերող միջազգային փաստաթղթերին և 

օրենսդրությանը, ներկայացվել են փորձագետների կարծիքներ, զգացվել է հեղինակի 

դիրքորոշումը` ուղղված խտրականության դրսևորումների հիմքում ընկած գենդերային 

կարծրատիպերի հաղթահարմանը: 

 

2. Գենդերային խտրական - Գենդերային խտրական են համարվել այն նյութերը, որտեղ 

առկա են եղել սեռի հիշատակմամբ պայմանավորված անհավասար մոտեցումներ և որտեղ 

այդ մոտեցումները ներկայացվել են /համարվել են որպես «նորմալ», նկարագրվել և 

արդարացվել են գենդերային կարծրատիպերը, կանխակալ են վերլուծվել փաստերը, 

քննադատական գնահատականի են արժանացել գենդերային հավասարության 

ապահովմանն ուղղված պետական մարմինների, տեղական, հասարակական և 

միջազգային կազմակերպությունների ջանքերը: 

3. Գենդերային չեզոք - Գենդերային չեզոք են համարվել այն նյութերը, որոնք կառուցված են 

եղել փաստերի կամ խնդիրների արձանագրման վրա և որոնցում փորձ չի արվել խնդրո 

առարկան վերլուծել գենդերային հիմնահարցերի տեսանկյունից, ներկայացնել 

նկարագրվող երևույթների պատճառները կամ եզրակացություններ անել հիմնախնդիրների 

հաղթահարման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ՝ այդպիսով թողնելով քննարկվող հարցը 

մակերեսային վերլուծության մակարդակում: Դրանք հիմնականում տեղեկատվական 

բնույթի նյութերն են, որոնցում ներառված են փաստեր ու թվեր: 

4. Սեռի հատկանիշով  բռնություն - Սեռի հատկանիշով բռնություն պարունակող են 

համարվել այն նյութերը, որոնցում առկա է եղել բռնություն, բռնության տրամադրության 

փոխանցում կամ կոչ։ Գենդերային բռնություն է ցանկացած տեսակի ֆիզիկական, 

էմոցիոնալ ճնշման, սեռական, ինչպես նաև խոսքային (վերբալ) և վիզուալ կոպտություն ու 

 
20 Առաջին երեք երանգների սահմանումները մեջբերված են «Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն» 

դասընթացի նյութերի ժողովածուից, որը պատրաստվել է Եվրոպական միության և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի 

աջակցությամբ՝ «Հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների խթանում Հայաստանում. Կանայք 

տեղական ժողովրդավարական գործընթացներում» ծրագրի շրջանակներում: 
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բռնության դրսևորում, որն իրականացվում է սեռերից որևէ մեկի հանդեպ՝ անկախ դրա 

ուժգնության աստիճանից: 

5. Ատելության խոսք - Ատելության խոսք (hate speech) պարունակող են համարվել այն 

նյութերը, որոնցում առկա է եղել անհանդուրժողականություն, ատելությունը որպես 

տրամադրություն փոխանցելու միտում։ Սեքսիստական բնույթի ատելության խոսք են 

համարվում այն արտահայտությունները, որոնք տարածվում են, դրդում, նպաստում կամ 

արդարացնում են ատելությունը սեռի հիման վրա:21  

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

4.1. Առցանց ԶԼՄ-ների քանակական դիտարկում 

 

• Դիտարկված հրապարակումների ընդհանուր քանակը՝ 3153 

• Սեռի հիշատակմամբ22 հրապարակումների ընդհանուր քանակը՝ ըստ  

երանգների` 148 (տես Աղյուսակ 1-ը)  

 

Աղյուսակ 1․ Սեռի հիշատակմամբ նյութերի չափաբաժինը 

ընդհանուր դիտարկված նյութերում 

 

Երանգ 

Նյութերի 

բացարձակ քանակ 

(%) 

 

գենդերային 

զգայուն 

 

11 (7.4%) 

գենդերային 

չեզոք 

 

123 (83%) 

գենդերային 

խտրական 

 

13 (9%) 

ատելության 

խոսք 

 

1 (0.6%) 

 

 
21 Combating Sexist Hate Speech  https://rm.coe.int/1680651592   
22  Հրապարակումներ/հաղորդումներ, որտեղ անդրադարձ է արվում կնոջ կամ տղամարդու կերպարին կամ երկուսի 

կերպարներին միասին։ 

148 (4.6%)

3005

Գրաֆիկ 1.

Սեռի 

հիշատակմամբ 

նյութեր

Մնացած նյութեր

https://rm.coe.int/1680651592
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Սեռի հիշատակմամբ հրապարակումները դիտարկված առցանց հրապարակումներում 

կազմել են 4.6%, որից 4․4%-ը՝ կանանց սեռի հիշատակմամբ, 0.2%-ը՝ տղամարդկանց։   

 

4.1.1. Սեռի հիշատակմամբ հրապարակումների չափաբաժինը՝ ըստ կայքերի 

Գրաֆիկ 2.  

  

 

Մեկ շաբաթվա կտրվածքով News.am լրատվականում սեռի հիշատակմամբ նյութերը կազմել 

են 6% (հրապարակված 1584 նյութից 99-ը), 1in.am-ում՝ 3.7% (հրապարակված 1017 նյութից 38-

ը), իսկ  Aravot.am-ում ՝ 2% (հրապարակված 554 նյութից 11-ը):  

 

 

  Գրաֆիկ 3.            Գրաֆիկ 4.  

   

1485

979

542

6%

3.7%

2%

0

200
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1400

1600

1800

News.am 1in.am Aravot.am

Մնացած նյութեր Սեռի հիշատակմամբ նյութեր (%)

129

9
4 2 22

Սեռի հիշատակմամբ 

հրապարակումների քանակը՝

ըստ ժանրերի

հոդված

տեսանյութ

հեռուստաքննարկում

հարցազրույց

հայտարարություն

զեկույց
7

27

94

2

5

3

4

1

1

1

1

2

Aravot.am

1in.am

News.am

Հրապարակումների քանակը՝ ըստ 

ժանրերի ու կայքերի

հոդված տեսանյութ

հեռուստաքննարկում հարցազրույց

հայտարարություն զեկույց
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11

18

66

20

33

Aravot.am

1in.am

News.am

Տեղական ու միջազգային 

հրապարակումների թիվը` 

ըստ կայքերի

տեղական միջազգային

Սեռի հիշատակմամբ հրապարակումները կայքերում հիմնականում հանդիպել են 

հոդվածների (87%) տեսքով: Տեսանյութերը կազմել են 6%։ Մնացած ժանրերը երեք 

պարբերականներում միասին վերցրած կազմել են 7%:  

 

Գրաֆիկ 5.              Գրաֆիկ 6.  

 

 

 

Սեռի հիշատակմամբ տեղական արտադրության հրապարակումները երեք կայքերում 

միասին կազմել են 64%, իսկ միջազգային հրապարակումները՝ 36%:  

 

News.am-ում հրապարակումների 67%-ը տեղական արտադրության են եղել, 33%-ը՝ 

միջազգային։ 1in.am կայքում միջազգային հրապարակումները կազմել են 52.5% և գերազանցել 

են տեղական արտադրության նյութերի քանակը, որոնք կազմել են 47.5%։ Aravot.am-ի 

հրապարակումները բացառապես տեղական արտադրության են եղել։  

 

4.1.2. Սեռի հիշատակմամբ հրապարակումներում բանալի բառերի hաճախականությունը՝ 

ըստ առցանց լրատվամիջոցների 

 

Մշտադիտարկման ընթացքում ընտրվել են բանալի բառեր՝ բնորոշելու, թե սեռի 

հիշատակմամբ հրապարակումներում կնոջ/տղամարդու կերպարները կամ նրանց շուրջ 

ծավալված իրադարձություններն ինչ թեմայով և ինչ հաճախականությամբ են արծարծվել 

դիտարկված կայքերում։ Ընտրված բանալի բառերն են՝ հավասար իրավունքներ, 

քաղաքացիական ակտիվություն, արտաքին տեսք, սեքսուալ կերպար, մոր կերպար, կին 

մասնագետ (օր․՝ ուսուցիչ, բժիշկ, զինվորական), խտրականություն, բռնություն, ատելության 

95

53

Տեղական ու միջազգային 

հրապարակումների թիվը

տեղական միջազգային
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խոսք, այլ 23 ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առցանց պարբերականներում սեռի 

հիշատակմամբ հրապարակումներում տղամարդու կերպարին շատ քիչ անդրադարձ է եղել 

(0,2%)՝ ներքոնշյալ գրաֆիկներում արտացոլված պատկերներն ամբողջությամբ կանանց 

կերպարի մասին են։ 

 

Գրաֆիկ 7. 

Aravot.am 

 
 

Aravot.am կայքում կանաց սեռի հիշատակմամբ 11 հրապարակումների 45%-ում խոսքը 

կնոջ նկատմամբ խտրականության և նրա նկատմամբ կիրառված բռնության մասին է, իսկ 

կնոջ հավասար իրավունքների ու նրա քաղաքացիական ակտիվության մասին 

հրապարակումները կազմել են 55%։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Բանալի բառերի ընտրությունը կատարվել է գենդերային հիմնախնդիրներին առնչվող  եզրույթների ու առավել 

տարածված արտահայտությունների շրջանակից։ 

4

2

4

1

հավասար իրավունքներ

քաղաքացիական ակտիվություն

խտրականություն

բռնություն
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Գրաֆիկ 8. 

News.am 

 
 

 

News.am կայքում կանանց սեռի հիշատակմամբ 99 հրապարակումների 80%-ում կնոջ 

կերպարն ամփոփվել է արտաքին տեսքով կամ շեշտադրվել է նրա սեքսուալ կերպարը, 9% 

հրապարակումներում կինը եղել է բռնության և խտրականության օբյեկտ, իսկ կնոջ 

քաղաքացիական ակտիվության ու հավասար իրավունքների մասին հրապարակումները 

կազմել են ընդամենը 11%:  

 

 

Գրաֆիկ 9. 

1in.am 

 
 

 

2 3

58

18

4

5 5
հավասար իրավունքներ

քաղաքացիական ակտիվություն

արտաքին տեսք

սեքսուալ կերպար

խտրականություն

բռնություն

այլ

5

8

3

10

8

4

քաղաքացիական ակտիվություն

արտաքին տեսք

սեքսուալ կերպար

խտրականություն

բռնություն

այլ
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1in.am կայքում սեռի հիշատակմամբ 38 հրապարակումների 29%-ում անդրադարձ է արվել 

կնոջ արտաքին տեսքին և սեքսուալ կերպարին։ Կնոջ, որպես խտրականության և 

բռնության զոհի մասին հրապարակումները 47% են կազմել, իսկ ամենաքիչ մասնաբաժինն 

այս շարքում՝ 13%-ը, կազմել են կնոջ քաղաքացիական ակտիվությանն առնչվող 

հրապարակումները։  

 

Գրաֆիկ 10. 

Կանանց հիշատակմամբ թեմաների բաշխումը՝ ըստ կայքերի (%) 

 

Ինչպես երևում է գրաֆիկից, առցանց պարբերականներում կանանց սեռի հիշատակմամբ 

թեմաների ճնշող մեծամասնությունը կամ վերաբերվում են կնոջ արտաքին տեսքին ու 

սեքսուալ կերպարին կամ նրա նկատմամբ կիրառված բռնությանն ու խտրականությանը։ 

Արտաքին տեսքին ու սեքսուալ կերպարին ամենահաճախակի անդրադարձները 

դիտարկվել են համապատասխանաբար News.am (սեռի հիշատակմամբ 99 

հրապարակումից 76-ում) և 1in.am կայքերում (սեռի հիշատակմամբ 38 հրապարակումից 

11-ում)։ Aravot.am-ում այս թեման բացակայել է։ Համեմատաբար քիչ անդրադարձ է եղել 

կնոջ հավասար իրավունքներին ու քաղաքացիական ակտիվությանը։ Հավասար 

իրավունքներին ամենաշատն անդրադարձել է Aravot.am-ը (11 հրապարակումից 3-ում)։ Այս 

պատկերը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մշտադիտարկված կայքերում կինն ընդհանուր 

առմամբ դիտվել է կամ որպես օբյեկտ կամ որպես զոհ։ 
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Գրաֆիկ 11. 

Գենդերային զգայունությունը հրապարակումներում՝ ըստ կայքերի (%) 

 
 

Մշտադիտարկված առցանց պարբերականների շարքում սեռի հիշատակմամբ 

հրապարակումների չափաբաժնում ամենաշատ խտրական նյութերը հրապարակել են 

1in.am-ը (38 նյութից 7-ը) և Aravot.am-ը (11 նյութից 2-ը): 1in.am-ի հրապարակումների 

շարքում տեսանյութերից մեկը պարունակել է նաև ատելության խոսք։  

 

 

Գրաֆիկ 12.                Գրաֆիկ 13.  

 
 

 

Առցանց երեք պարբերականներում սեռի հիշատակմամբ 148 հրապարակումներից  128-ի 

հեղինակը նշված չէ։ Մնացած 20 նյութի հեղինակները հիմնականում կանայք են։ 

Հատկանշական է, որ News.am կայքի թեմային առնչվող 99 նյութից միայն մեկն է եղել 

հեղինակի ստորագրությամբ, 1in.am-ում՝ 38-ից 12-ը, իսկ Aravot.am-ում՝ 11-ից 7-ը։  
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4.2. Հեռուստաալիքների քանակական դիտարկում 

 

● Դիտարկված հեռարձակումների ընդհանուր ժամաքանակը՝ 126 ժամ 

● Սեռի հիշատակմամբ հեռարձակումների ընդհանուր ժամաքանակը ըստ երանգների՝ 8.3 

ժամ (տես Աղյուսակ 2-ը)  

 

Աղյուսակ 2․ Սեռի հիշատակմամբ հեռարձակումների 

ժամաբաժինը դիտարկված հեռարձակումների 

ընդհանուր ժամաքանակում 

Երանգ Եթերաժամ, % 

 

Գրաֆիկ 14. 

գենդերային 

զգայուն  

 

 

1.2 ժամ (14%) 

գենդերային 

խտրական 

  

 

4.4 ժամ (53%) 
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1.5 ժամ (18%) 
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0.8 ժամ (10%) 

բռնություն 

 

0.4 ժամ (5%) 
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Գրաֆիկ 15. 
Սեռի հիշատակմամբ հեռարձակումների ժամաքանակը (%)՝   

ըստ հեռուստաալիքների 

 

Մեկ շաբաթվա կտրվածքով «Շանթ» հ/ը եթերում սեռի հիշատակմամբ դրվագային 

դիտարկված հեռարձակումները կազմել են 10.5% (դիտարկված 42 ժամից՝ 4.4 ժամը), 

«Արմենիա»-ի եթերում՝ 7.9% (42 ժամից՝ 3.3 ժամը), իսկ  «Առաջին ալիք»-ի եթերում ՝ 2․3% (42 

ժամից՝ 1 ժամը):  

 

 

Գրաֆիկ 16. 
Սեռի հիշատակմամբ հեռարձակված  

դրվագների քանակը՝ ըստ ժանրերի 

 

Սեռի հիշատակմամբ հեռարձակված դրվագները մշտադիտարկված բոլոր 

հեռուստաալիքների պարագայում ամենահաճախը հանդիպել են սերիալներում (54%), 
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ապա անոնսներում (13%), հումորային հաղորդումներում (9%), լուրերում (8%), 

գովազդներում (7%) և համեմատաբար քիչ՝ ժամանցային, լրատվատեղեկատվական և 

հեղինակային հաղորդումներում՝ ընդհանուր 9%:  

 
Գրաֆիկ 17. 

 

Սեռի հիշատակմամբ սերիալային ամենաշատ դրվագները հանդիպել են «Շանթ» հ/ը 

եթերում՝ կազմելով հեռուստաալիքի եթերից դուրս բերված դրվագների 58%-ը, որին հետևել 

են «Արմենիա» և «Առաջին ալիք» հեռուստաալիքները, համապատասխանաբար 51% և 50% 

ցուցանիշներով։  

«Շանթ»-ի եթերում սեռի հիշատակմամբ դրվագներ գրանցվել են հեռարձակվող 5 

ժանրերում՝ սերիալ, անոնս, գովազդ, ժամանցային և հումորային հաղորդումներ։ 

«Արմենիա»-ի եթերում սեռի հիշատակմամբ դրվագներ դուրս են բերվել հեռուստատեսային 

6 ժանրերի պատկանող հեռարձակումներից՝ սերիալ, անոնս, գովազդ, լրատվական, 

հումորային և հեղինակային հաղորդումներ։ «Առաջին ալիք»-ի եթերում սեռի 

հիշատակմամբ դրվագները հանդիպել են սերիալում, ժամանցային, լրատվական և 

լրատվատեղեկատվական հաղորդումներում։  

 

4.2.1. Սեռի հիշատակմամբ հեռարձակումներում բանալի բառերի հաճախականությունը՝ 

ըստ հեռուստաալիքների 

Ինչպես առցանց պարբերականներում, այնպես էլ հեռարձակվող մեդիայում կանանց սեռի 

հիշատակում դիտարկվել է ներքոնշյալ գրաֆիկներում զետեղված բանալի բառերի 

համատեքստում։  
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Ի տարբերություն առցանց պարբերականների, հեռուստաալիքներում սեռի հիշատակմամբ 

անդրադարձ է եղել նաև տղամարդու կերպարին` «Շանթ»-ում՝ 9%,  «Արմենիա»-ում՝ 35%, 

«Առաջին ալիք»-ում՝ 0.8%։ 

 
Գրաֆիկ 18. 

«Շանթ»․ կանանց հիշատակմամբ դրվագների քանակը 

 

 

  

«Շանթ» հ/ը մշտադիտարկված եթերաժամի հեռարձակումներում կնոջ սեռի հիշատակմամբ 

անդրադարձները 76%-ով վերաբերվել են կնոջ նկատմամբ դրսևորված խտրականությանը, 

բռնությանն ու ատելության խոսքին։  Կնոջ իրավունքների մասին հեռարձակումները 

կազմել են 9%, արտաքին տեսքի և այլ հարցերի շուրջ հեռարձակումները՝ 15%: 

 
Գրաֆիկ 19. 
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Պատկերից պարզ է դառնում, որ չնայած սեռի հիշատակմամբ հեռարձակված դրվագներում 

տղամարդկանց ներկայացվածությունը «Շանթ»-ում փոքր է, սակայն խտրականության 

դրսևորումը կրկին առկա է։ 

 

Գրաֆիկ 20. 

 

«Արմենիա» հ/ը մշտադիտարկված եթերաժամի հեռարձակումներում կնոջ 

հիշատակումների թեմատիկ տիրույթը 92%-ով առնչվել է խտրականությանը (36%), 

բռնությանը (12%) և ատելության խոսքին (44%)։ Իսկ մնացած 8%-ը վերաբերվել է կնոջ 

որպես մոր և զինվորականի կերպարին։  

 
Գրաֆիկ 21. 
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«Արմենիա» հ/ը մշտադիտարկված եթերաժամի սեռի հիշատակմամբ հեռարձակումներում 

բացի կնոջ կերպարից բավական մեծ տեղ է հատկացրել նաև տղամարդու կերպարին, 

որտեղ խտրականության և ատելության խոսքի դրսևորումները նկատելի են եղել 13 

դրվագներում, որոնց համամասնությունը հետևյալն է՝ խտրականություն (60%) և 

ատելության խոսք (27%)։ Ի տարբերություն կնոջ սեռի հիշատակմամբ դրվագների, այստեղ 

բացակայում է բռնությունը։ 

 

Գրաֆիկ 22. 

  

 

«Առաջին ալիք»-ում, ինչպես «Արմենիա» և «Շանթ» հեռուստաալիքների եթերում, սեռի 

հիշատակմամբ դուրս բերված դրվագներում խտրականության, բռնության և ատելության 

խոսքի դրսևորումները բաշխվել են համապատասխանաբար 18%, 18% և 9% 

չափաբաժիններով։  Կնոջ հիշատակումները մոր, զինվորականի և այլ թեմաներով կազմել 

են 54%: 
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Գրաֆիկ 23. 

 
 

 

Գրաֆիկ 24. 
Գենդերային զգայունությունը եթերում՝  

ըստ հեռուստաալիքների (ըստ ժամանակի, %) 

 

 
 

«Առաջին ալիք»-ի դեպքում զգայունության բավականին բարձր ցուցանիշը (32%) 

բացատրվում է մշտադիտարկման ենթակա ժամանակահատվածում «Զինուժ» հաղորդման 

ավելի քան 12 րոպե տևողությամբ ռեպորտաժում մասնագիտության մեջ հաջողության 
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Կանանց ու տղամարդկանց հիշատակմամբ թեմաների բաշխումը՝ 

ըստ հեռուստաալիքների (ըստ ժամանակի, %)

Առաջին ալիք Արմենիա Շանթ
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հասած երիտասարդ զինվորական կանանց  կերպարների ներկայացմամբ, ովքեր ընտրելով 

«ոչ կանացի մասնագիտություն», հաջողություն են գրանցել մասնագիտական ոլորտում, 

ինչպես նաև ներդաշնակորեն համատեղում են ծառայությունը, ընտանիքը և նույնիսկ 

իրենց մեկ այլ սիրելի զբաղմունքը։ Մասնավորապես, հեղինակը, 

ներկայացնելով  հաղորդաշարի հերոսուհիներից մեկին, ով երկու երեխաների մայր է, 

զգայուն մոտեցում է ցուցաբերել՝ զերծ մնալով ստանդարտ լուծումներից՝ 

հերոսուհուն   խոհանոցում կամ  կենցաղային որևէ աշխատանք անելու ընթացքում 

պատկերացնելուց, և շեշտը դրել է հերոսուհու ինքնաբավության ու նրա  նկարելու 

նախասիրության վրա: Ռեպորտաժում կինը  պատկերված է սիրելի կտավի ու գույների հետ 

աշխատելիս,  ապագայի հետ կապված իր երազանքների մասին պատմելիս: Հաղորդաշարի 

մյուս հերոսուհիները  ծառայում են  խաղաղապահների դասակում, շեշտադրվում 

է երիտասարդ աղջիկների մասնագիտության ընտրության  մոտիվացիան, ինչպես  նաև 

ներկայացվում են որոշակի փաստեր աշխարհի բանակներում կանանց ծառայության 

մասին։ 

 

Գրաֆիկ 25. 

 

 

Եթե առցանց լրատվամիջոցներում գենդերային զգայուն և խտրական հրապարակումները 

բաշխված են համապատասխանաբար 7․4% և 9%, իսկ չեզոք հրապարակումները 

մեծամասնություն են կազմում` 83%, ապա հեռուստաեթերում պատկերը բոլորովին այլ է։ 

Այստեղ խտրական հեռարձակումները գերիշխող են` 53%, ինչը բացատրվում է 

սերիալներում առկա կարծրատիպերով, ինչպես նաև որոշ չափով կարող է 

պայմանավորված լինել տեսանյութերի հետ աշխատանքի յուրահատկություններով։ 

Ավելին, առկա են նաև բավական քանակությամբ բռնության (5%) և ատելության խոսքի 
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Զգայուն Խտրական Չեզոք Ատելության խոսք Բռնություն
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(10%) դրսևորումներ, որոնք ազդեցիկ են հատկապես հեռուստատեսության պարագայում, 

քանի որ արտահայտվում են խոսքով, ձայնային էֆեկտներով և վիզուալ տեսարաններով և 

մարդու զգայական ընկալման առումով առավել ներգործուն են։  

 

 

ԳԼՈՒԽ 5. ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ / մեկօրյա մշտադիտարկման տվյալներ/ 
 

Սույն  հետազոտության ընթացքում բացի վերոնշյալ մեկշաբաթյա մշտադիտարկման 

արդյունքների վերլուծությունից, իրականացվել է նաև նույն շաբաթվա պատահական 

սկզբունքով ընտրված օրերից մեկի ընթացքում հայկական լրատվամիջոցներում կանանց 

ներկայացվածության դիտարկում՝ անկախ այն հանգամանքից հրապարակումները 

պարունակում են սեռի հիշատակում կամ անդրադարձ գենդերային թեմաներին, թե ոչ։ Այս 

նպատակով, մի շարք լրացուցիչ չափանիշների հիման վրա, դիտարկվել և վերլուծվել են 

հետազոտության օբյեկտ հանդիսացած բոլոր 3 առցանց պարբերականներում և 3 

հեռուստաալիքներում 2019թ․ նոյեմբերի 06-ի բոլոր հրապարակումներն ու 

հեռարձակումները։ 

 

Մեկօրյա մշտադիտարկման նպատակն էր պարզել․ 

 

• Ի՞նչ հարաբերակցությամբ և հաճախականությամբ են կանայք և տղամարդիկ, 

ինչպես նաև նրանց լուսանկարները ներկայացվել դիտարկված լրատվամիջոցների 

հրապարակումներում և հեռարձակումներում։  

• Ի՞նչ հարաբերակցություն են կազմել «կին-տղամարդ գործող անձինք» և «կին-

տղամարդ խոսնակները»։ 

• Ի՞նչ կերպարով են ներկայացվել կանայք և տղամարդիկ։  

 

Վերը նշված հարցերի պատասխանները ստանալու համար կիրառվել է «Գլոբալ մեդիա 

մոնիթորինգ նախագծի» (GMMP) մեկօրյա մշտադիտարկման գաղափարը24։ 

 
24  Լրատվամիջոցներում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածության մեկօրյա ուսումնասիրության գաղափարն 

առաջին անգամ հղացել է 1994-ին Բանգկոկում կայացած «Կանայք հզորացնում են հաղորդակցությունը» միջազգային 

գիտաժողովում: Արդյունքում ստեղծվել է «Գլոբալ մեդիա մոնիթորինգ նախագիծը», որի նպատակներից մեկը 

համաշխարհային լրատվամիջոցներում կանանց ներկայացվածության բացահայտումն էր։ Այդ նպատակին հասնելու 

համար 1995թ․ հունվարի 18-ին տարբեր երկրների 71 կամավորներ մեկօրյա մշտադիտարկման ենթարկեցին իրենց 

երկրներում գործող տարբեր լրատվամիջոցների հրապարակումներն ու հեռարձակումները։ Արդյունքում, հավաքվեց 

50000 միավոր տվյալ և մեկօրյա ուսումնասիրության արդյունքները հրապարակվեցին «Գլոբալ մեդիա մոնիթորինգ 
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Գրաֆիկ 26. 

 
Կանանց ու տղամարդկանց ներկայացվածության հարաբերակցությունը  

առցանց լրատվականներում (հրապարակումների քանակ) 

 

 
Պատկերից պարզ է դառնում, որ մեկ օրվա կտրվածքով բոլոր երեք կայքերում դիտարկված 

442 հրապարակումներում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածությունը եղել է 1:4 

հարաբերակցությամբ: Այսինքն, օրական կտրվածքով կանանց ներկայացվածությունը 

բոլոր երեք պարբերականներում միասին վերցրած՝ կազմել է ընդամենը 20%։ 

Հատկանշական է, որ այս ցուցանիշը համադրելի է  GMMP-ի դիտարկման արդյունքում 

համաշխարհային մակարդակով բացահայտված ցուցանիշների հետ, ըստ որոնց կանանց 

ներկայացվածությունը լրատվության հոսքերում ոչ ավելի, քան 24% է կազմում: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 
նախագծի» զեկույցում։ 1995թ-ից ի վեր՝ յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ, «Գլոբալ մեդիա մոնիթորինգ նախագիծն» 

իրականացնում է համաշխարհային լրատվամիջոցների մեկօրյա ուսումնասիրություն՝ ուղղված կանանց  

ներկայացվածության բարձրացմանը համաշխարհային լրատվամիջոցներում։ Հայաստանը ներկայացված չէ այդ 

ուսումնասիրության մեջ: 
25 Առաջին անգամ GMMP-ի  մեթոդիկայով լրատվական հոսքերի մեկօրյա դիտարկում է անցկացվել 1995 թ.-ին աշխարհի 

71 երկրում: Դիտարկման արդյունքները ցույց են տվել, որ նորություններում հիշատակվող  մարդկանց թվում կանայք 

ընդամնեը 17% են կազմում: Հինգ տարի անց՝ 2000-ին, կանայք կազմում էին նորություններում ներկայացված բոլոր 

սուբյեկտների 18% -ը: 2010 թվականին այդ ցուցանիշը հասավ 24% -ի: Վերջին, 2015 թվականին իրականացված 

ուսումնասիրությունը ընդգրկում էր 114 երկիր, իսկ կանանց ներկայացվածությունը ԶԼՄ-ներում կրկին 24% էր կազմում:  

354

88

տղամարդ

կին
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Գրաֆիկ 27. 
 

Կանանց ու տղամարդկանց ներկայացվածության հարաբերակցությունը՝  

ըստ առցանց լրատվականների (հրապարակումների քանակ) 

 
 

Պատկերն առավել քան հետաքրքրական է դառնում, երբ այդ հարաբերակցությունը 

ներկայացվում է ըստ կայքերի։ Կին-տղամարդ ամենամեծ ջրբաժանն առկա է Aravot.am-ի 

հրապարակումներում՝ 1:6 հարաբերակցությամբ, որին հետևում է 1in.am-ը՝ 1:4 և News.am-

ը՝ 1:3 հարաբերակցությամբ։ Այսպիսով, Aravot.am-ում կանանց ներկայացվածությունն 

օրական կտրվածքով կազմել է 14%, 1in.am-ում՝ 21%, իսկ News.am-ում՝ 23%: Սակայն վերջին 

երկու կայքերի համեմատաբար ավելի մեծ ցուցանիշների պատճառը տվյալ կայքերում 

կանանց արտաքինին ու սեքսուալ կերպարին բավական հաճախ արվող անդրադարձներն 

են, որի մասին արդեն հիշատակվել է առցանց լրատվամիջոցների քանակական 

վերլուծության հատվածում։  

 

 
Գրաֆիկ 28. 
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տղամարդ

կին

274
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կին



36 
 

 

Մեկ օրվա կտրվածքով պարբերականների հրապարակած 510 նյութերից 357-ն ուղեկցվել են 

գլխավոր լուսանկարներով, որոնցից 274-ը տղամարդկանց, 83-ը` կանանց: Կանանց և 

տղամարդկանց լուսանկարների հարաբերակցությունը հրապարակումներում կին-

տղամարդ հարաբերակցությունը կազմել է 1:3։ Կանանց լուսանկարները կազմել են 

ընդհանուր լուսանկարների 23%-ը՝ ներառյալ առանց անուն-ազգանունի հիշատակման և 

արտաքինին վերաբերող լուսանկարները, որոնց շրջանում խտրական բնույթի 

լուսանկարներ չեն հայտնաբերվել, հետևաբար դրանք որակվել են  որպես «չեզոք»: 

 

 

Գրաֆիկ 29. 

 
 

Ինչ վերաբերում է առցանց լրատվամիջոցների նյութերում լուսանկարների կին-տղամարդ 

հարաբերակցությանը, ապա տեքստային հրապարակումների համեմատ բարելավված 

պատկեր է  Aravot.am-ում, որտեղ այդ հարաբերակցությունը 1:3-ի է, ընդ որում  կանանց 

խմբակային լուսանկարների հաշվին։ 1in.am և News.am կայքերում ցուցանիշները 

միանգամայն համեմատելի են տեքստային մասում կին-տղամարդ հարաբերակցության 

հետ, համապատասխանաբար 1:4 և 1:3-ի հարաբերակցությամբ։ 
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Գրաֆիկ 30. 

 
 

 

Դիտարկված առցանց հրապարակումներում կին-տղամարդ հարաբերակցությունը որպես 

գործող անձ եղել է 1:3-ի: Ինչ վերաբերվում է կանանց ներկայացվածությանը որպես 

խոսնակի, ապա այստեղ ցուցանիշներն անհամեմատ անմխիթար են՝ 1:6։  

 

 

Գրաֆիկ 31. 

Հետաքրքրական է, որ չնայած փոքր ներկայացվածությանը, Aravot.am-ում կին խոսնակները 

քանակով գերազանցել են կին գործող անձանց և հակառակը՝ տղամարդ խոսնակները 

ներկայացվածությամբ զիջել են տղամարդ գործող անձանց ի տարբերություն 1in.am և 

12%

7%

40%

41%

Կանանց ու տղամարդկանց բաշխումը առցանց լրատվականներում՝ 

ըստ «գործող անձ» և «խոսնակ» կատեգորիաների

կին-գործող անձ

կին-խոսնակ

տղամարդ-գործող անձ

տղամարդ-խոսնակ
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Կանանց ու տղամարդկանց թիվը՝ ըստ առցանց 

լրատվականներում «գործող անձ» և «խոսնակ» կատեգորիաների

կին-գործող անձ

կին-խոսնակ

տղամարդ-գործող անձ

տղամարդ-խոսնակ
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News.am կայքերի։ Ինչևէ, Aravot.am-ն այստեղ ևս գրանցել է կին-տղամարդ 

հարաբերակցության ամենամեծ ցուցանիշը՝ 1:6՝ համեմատած 1in.am (1:4) և News.am (1:3.5) 

կայքերի հետ։ 

 

Հաջորդիվ ներկայացված է կին-տղամարդ հարաբերակցությունը դիտարկված երեք 

հեռուստաալիքների մեկ օրվա եթերում ցուցադրված հաղորդումներում։  

 

 

Գրաֆիկ 32. 

 
Բոլոր երեք հեռուստաալիքներում ընդհանուր ներկայացված խոսնակ (փորձագետների) 

շարքում կին-տղամարդ հարաբերակցությունը կազմել է 1:6: Այսինքն, մեկ օրվա 

կտրվածքով կին խոսնակ (փորձագետների) ներկայացվածությունը երեք 

հեռուստաալիքների հաղորդումներում կազմել է 15%։ Ինչ վերաբերում է կանանց` որպես 

գործող անձ ներկայացնելուն, ապա մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրվել է 

կանանց նվիրված երկու հեռուստառեպորտաժ, որտեղ կանայք հանդես են եկել որպես 

գործող անձ։ Նույն ժամանակահատվածում տղամարդկանց մասին հաղորդումներ չեն 

եղել։  
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Կին-տղամարդ խոսնակ (փորձագետների) թիվը 
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Գրաֆիկ 33. 

 
 

Պատկերն առավել ցայտուն է դառնում, երբ խոսնակ (փորձագետ) կին-տղամարդ 

հարաբերակցությունը դիտարկում ենք՝ ըստ հեռուստաալիքների։ Ստացվում է, որ «Առաջին 

ալիք»-ի 1:3 ցուցանիշը կարող է «օրինակելի» համարվել «Շանթի» և «Արմենիա»-ի 

եթերներում դիտարկված 1:26 և 1:27 ցուցանիշների համեմատ։    

 

 

ԳԼՈՒԽ 6. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

6.1. Առցանց լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության  վերլուծություն  

 

Մեկ շաբաթվա կտրվածքով մշտադիտարկված առցանց լրատվամիջոցներում սեռի 

հիշատակմամբ հրապարակումների ճնշող մեծամասնությունը՝ 82%-ը, եղել են չեզոք։  

Զգայուն նյութերը կազմել են 7.4%, խտրականները`9%: Այս հրապարակումներում 

բռնության տրամադրություն կամ կոչ պարունակող նյութեր չեն դիտարկվել, ինչը չի 

նշանակում, որ, օրինակ, բռնության մասին հրապարակումներ չեն եղել։ Պարզապես, այդ 

հրապարակումները սահմանափակվել են փաստերի և խնդիրների արձանագրմամբ՝ 

կրելով զուտ տեղեկատվական բնույթ։ Դրանցում փորձ չի արվել, առիթն օգտագործելով, 

դատապարտել բռնությունը որպես երևույթ, ներկայացնել նկարագրվող երևույթների 

պատճառները կամ եզրակացություններ անել հիմնախնդիրների հաղթահարման 

հնարավոր ուղիների վերաբերյալ:  
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1
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տղամարդ

կին



40 
 

Կնոջ կերպարի հանդեպ անհանդուրժողականություն և ատելության խոսք դիտարկվել է 

միայն մեկ տեսանյութում, ինչը կազմել է սեռի հիշատակմամբ առցանց հրապարակումների 

0.6%-ը։  

1in.am-ի «Օրվա տեսանյութը» ներկայացնում է ՀՅԴ երիտասարդների կողմից ԿԳՄՍ 

նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով անցկացվող բողոքի 

ակցիան, որտեղ ակցիայի մասնակիցներից մեկը, հավաքվածներին ուղղված խոսքում, 

անդրադառնալով նախարարության «Հուզանք ու Զանգ» ներկայացման ֆինանսավորմանը, 

ատելության խոսք է հնչեցնում ներկայացման մասնակից կանանց հասցեին․  

 «Այսօր մեր նախարարը ունի գումար պարանով կապած, փողոցում հաչացող կնոջ 

կերպարին ֆինանսավորելու համար, ունի գումար շատրվանների վրա թավալ տվող 

կնոջ կերպարը ֆինանսավորելու համար․․․»։26 

 

Խտրական հրապարակումների շարքում հատկապես աչքի են ընկնում այսպես կոչված 

«Մարտի 1-ի գործը» քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հասցեին ՀՀ երկրորդ նախագահ 

Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանի կողմից հնչեցված խտրական վերաբերմունքի շուրջ 

լուսաբանումները։ Օրինակ, Aravot.am-ում հրապարակված նյութի գլխագիրն ու 

վերջաբանը պարունակում է Քոչարյանի պաշտպանի խտրական վերաբերմունքը 

դատավոր Դանիբեկյանի նկատմամբ, սակայն նյութում առկա չէ երկրորդ կողմի՝ 

դատավորի տեսակետը։  

 

Գլխագիր - Քոչարյանի պաշտպանը քննիչներին անվանեց «եսիմինչեր», իսկ 

դատավորին հորդորեց իր կատուներին դատապարտել 

 

Վերջաբանն ավարտվում է դատապաշտպանի մեջբերմամբ - «Նա չի տիրապետում իր 

մասնագիտությանը: Նախորդ նիստում չհասկացավ, թե ինչի մասին եմ խոսում և 

ասաց՝ «կարճ կապեք»…եթե չես հասկանում, ինչո՞ւ կարճ կապեմ, գնա ձեր տուն, 

կատուներին դատապարտի: Նրանց գործը լսի, ոչ թե մարդկանց…դե, նա շատ կատուներ է 

պահում»: Հավելենք, որ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը դատարանի որոշումը 

բողոքարկելու է:27 

 

 
26 «Արայիկ Հարությունյանը պիտի գնա տուն․ ՀՅԴ երիտասարդների բողոքի ակցիան կառավարության դիմաց», 

https://www.1in.am/2653685.html (նայել 19:07 րոպեից) 
27 «Քոչարյանի պաշտպանը քննիչներին անվանեց «եսիմինչեր», իսկ դատավորին հորդորեց իր կատուներին 

դատապարտել», աղբյուր՝ https://www.aravot.am/2019/11/07/1076558/ , 07/11/2019թ․ 

https://www.1in.am/2653685.html
https://www.aravot.am/2019/11/07/1076558/
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Այս թեմայով Aravot.am-ում նույն օրը հրապարակված մեկ այլ նյութում խտրականության 

դրսևորումն արտահայտվել է կրկին ինչպես գլխագրի միջոցով, որտեղ շեշտադրվում է 

դատավորի կին լինելու հանգամանքը, այնպես էլ նյութին կից հրապարակված 

լուսանկարով, որին զետեղված է ցուցարարների պաստառը դատավորի պատկերով և նրան 

պատվազրկող գրությամբ28։  

 

 

 

Օրենքն արժեզրկվել է․ 

պատվեր կատարելը 

համարվում է պատվաբեր 

 

Մինչդեռ նույն թեմայի շուրջ 1in.am-ի անդրադարձը գնահատվել է զգայուն, քանի որ այստեղ 

զգացվել է հեղինակի կողմից երևույթը դատապարտող դիրքորոշումը29:  

 

Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմն արդեն որերորդ անգամ վիրավորական 

արտահայտություններ է հնչեցնում Մարտի 1-ի գործը քննող դատավոր Աննա 

Դանիբեկյանի նկատմամբ։  

 

Բացի այդ, ներկայացված է նաև խնդրի առնչությամբ փորձագետի կարծիքը․ 

 

Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն «Առաջին լրատվական»-ի հետ զրույցում 

ասաց, որ փաստաբանների այդ վարքագիծն ավելի շատ վնասում է իրենց 

պաշտպանյալին՝ Ռոբերտ Քոչարյանին։ «Նման հայտարարությունները, բնականաբար, չեն 

նսեմացնում դատավորին։ Կատու պահելը նսեմացուցիչ արարք չէ։ Ես երեկ տեսա, որ 

հանրությունն արդեն ծաղրում էր նման արտահայտություն անելը»,- ասաց Ալեքսանյանը։ 

 

Ինչ վերաբերվում է գենդերային զգայուն հրապարակումներին, ապա սրանք քանակով 

զիջում են խտրականության դրսևորումներ պարունակող հրապարակումներին։ 

Գենդերային զգայուն հրապարակումներ դիտարկվել են ուսումնասիրված բոլոր 

լրատվականներում։ Օրինակ, Aravot.am-ի կողմից հրապարակված հետևյալ 

հարցազրույցում, որտեղ լրագրողը հարցազրույց տվողին ուղղված հարցի միջոցով փորձում 

 
28 Լևոն Քոչարյան. «Այդ կնոջից՝ դատավորից, հիմա որևէ ակնկալիք պետք չէ ունենալ», աղբյուր՝ 

https://www.aravot.am/2019/11/07/1076554/, 07/11/2019թ․ 
29 «ՓՊ-ն առաջնորդվում է երկակի ստանդարտներով. ինչու կարգապահական չի հարուցվում Քոչարյանի 

փաստաբանների նկատմամբ», աղբյուր՝ https://www.1in.am/2653818.html, 07/11/2019թ․ 

https://www.1in.am/
https://www.aravot.am/2019/11/07/1076554/
https://www.1in.am/2653818.html
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է ստանալ Հայաստանում աշխատաշուկայում հաճախ հանդիպող գենդերային հարցի 

պատասխանը․ 

 

- Հայաստանի աշխատաշուկայում հաճախ ենք բախվում գենդերային խնդիրների. 

կառավարությունից սկսած՝ կանանց հազվադեպ են ղեկավար պաշտոնների 

նշանակում՝ չնայած, որ, մասնագետների կարծիքով, կանայք ոչ պակաս 

աշխատասեր են, պատասխանատու, շրջահայաց: Ի՞նչ պետք է անել, որ այս 

խնդիրները հաղթահարվեն30: 

 

Իսկ օրինակ գենդերային չեզոք հրապարակումների շարքին է դասվել Ջորջթաուն 

ինստիտուտի կանանց կարգավիճակը հետազոտող զեկույցի մասին «Ամերիկայի ձայնից»  

արտատպված նյութը News.am և Aravot.am կայքերում։ Հեղինակը զեկույցից մատնանշում է 

Հայաստանում գենդերային խնդիրների շուրջ ձեռքբերումները, ինչպես օրինակ՝ կանանց 

ներկայացվածության 10-ից 24% բարձրացումը խորհրդարանում, երկրի 

ֆինանսատնտեսական ոլորտում կանանց ներգրավվածությունը և այլն, մյուս կողմից՝ 

թերացումներն ու խնդիրները՝  

 

 «․․․թեև օրենքը տղամարդկանց ու կանանց հավասար հնարավորություններ է 

ընձեռում, ֆինանսական հաստատությունները հաճախ մերժում են վարկեր 

տրամադրել կին ֆերմերներին»31:  

 

Նույն զեկույցում անդրադարձ է արվում նաև հայ հասարակության մեջ կարծրացած 

խտրական նորմերին՝ ցուցանիշները համեմատելով տարբեր երկրներում միևնույն խնդրի 

շուրջ առկա ցուցանիշների հետ։ 

 

2016-ին անցկացված հարցման համաձայն, չափահաս հայ տղամարդկանց 17 տոկոսը 

համարում է, որ կնոջ համար աշխատանքի գնալն անընդունելի է: Համեմատության 

համար, Կանադայում այդ թիվը 0 տոկոս է կազմում, ԱՄՆ-ում, Իտալիայում՝ 1 տոկոս, 

Զիմբաբվեում, Պերուում և Գանայում՝ 7 տոկոս: Առավել վատն է իրավիճակն այս ոլորտում 

Լիբիայում, Բանգլադեշում, Իրաքում, Պակիստանում, Աֆղանստանում և Յեմենում, որտեղ 

տղամարդկանց կեսից ավելին համոզված է, որ կնոջը պետք է արգելել աշխատանքի գնալ32: 

 

 
30 Ադամ Ամբրոզի. Խորհուրդ կտայի կազմակերպություններին ունենալ ամոթի պատ, որտեղ կկիսվեն իրենց 

ձախողումներով և կսովորեն դրանցից, աղբյուր՝ https://www.aravot.am/2019/11/07/1076568/ , 07/11/2019թ 
31 «Հայ տղամարդկանց 17%-ն անընդունելի է համարում կնոջ համար աշխատանքի գնալը. ՀՀ-ում կանայք բավարար 

պաշտպանված չեն. Զեկույց», աղբյուր՝ https://news.am/arm/news/543102.html , 07/11/2019թ 
32 «Ջորջթաուն ինստիտուտ. Հայաստանում կանանց կարգավիճակի առումով 2019-ին գրանցված առաջընթացը 

բավարար չէ մի շարք ցուցանիշներով», https://www.aravot.am/2019/11/07/1076472/, 07/11/2019թ․ 

https://www.aravot.am/2019/11/07/1076568/
https://news.am/arm/news/543102.html
https://www.aravot.am/2019/11/07/1076472/
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Այս զեկույցի մասին նյութի արտատպումը հայաստանյան կայքերում խոսում է այն մասին, 

որ խմբագիրները  կարևորել են այս տեղեկատվության փոխանցումն իրենց լսարաններին։ 

Միակ տարբերությունը նյութերի համար ընտրված գլխագրերն են, որոնք տարբերվում են 

սկզբնաղբյուրում դրված գլխագրից՝ հավանաբար սեփական լսարաններին ինչ-որ կերպ 

գրավելու նպատակով։ 

 

News.am. «Հայ տղամարդկանց 17%-ն անընդունելի է համարում կնոջ համար աշխատանքի 

գնալը. ՀՀ-ում կանայք բավարար պաշտպանված չեն. Զեկույց» 

 

Aravot.am. «Ջորջթաուն ինստիտուտ. Հայաստանում կանանց կարգավիճակի առումով 2019-

ին գրանցված առաջընթացը բավարար չէ մի շարք ցուցանիշներով» 

 

Մշտադիտարկման ժամանակահատվածում արձանագրվել են նաև կնոջ նկատմամբ 

խտրականություն պարունակող հրապարակումներ։ Այս անգամ ֆուտբոլի ազգային 

հավաքականի մարզչի նշանակման համատեքստում՝ կրկին ինչպես գլխագրում, այնպես էլ 

բուն նյութում։ 1in.am-ը, օրինակ, թեմայի վերաբերյալ այսպիսի գլխագրով էր հանդես եկել 

 

Կանանց «մասնագետը»՝ ՀՀ ազգային թիմի ղեկին․ Վանեցյանի ռուսական 

դավադրությունը33 

 

Նույն թեմայով նույն հեղինակը մեկ այլ նյութով է հանդես եկել, որում առկա են հետևյալ 

տողերը․ 

[…] Վանեցյանի այս քայլը որոշակիորեն հանդարտեցրեց մթնոլորտը հատկապես 

երկրպագուների շրջանում, քանզի կանանց մասնագետին ազգային թիմ վստահելը, մեղմ 

ասած, անընդունելի և նույնիսկ ամոթալի էր:34  

 

Դատելով բերված օրինակներից և մշտադիտարկման արդյունքնում դուրս բերված մյուս 

հրապարակումներից՝ կարելի է եզրակացնել, որ կանանց նկատմամբ խտրականությունն 

առցանց մամուլում արտահայտվում է կանանց մասնագիտական ունակությունները 

թերագնահատելով, կանանց պիտակավորելով և ստորադասելով։   

 

 
33 «Կանանց «մասնագետը»՝ ՀՀ ազգային թիմի ղեկին․ Վանեցյանի ռուսական դավադրությունը», աղբյուր՝ 

https://www.1in.am/2652623.html, 05/11/2019թ․ 
34 «Ինչպիսին կլինի ֆուտբոլային իշխանության հակահարվածը Արթուր Վանեցյանին», աղբյուր՝ 

https://www.1in.am/2653552.html , 07/11/2019թ․  

https://www.1in.am/2652623.html
https://www.1in.am/2653552.html
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Սեռի հիշատակմամբ հրապարակումների շարքում դիտարկվել է նաև Aravot.am-ի 

«Ասեկոսե» խորագրի ներքո հրապարակված Միացյալ Թագավորության 

նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի լուսանկարն ու նրա խոսքերը․ 

«Կանայք ավելի լավ են կարողանում ասել «ոչ», քան տղամարդիկ։35 

  

Այսպես լրատվամիջոցը ընդգծել է կնոջ առավելությունը տղամարդու նկատմամբ, բայց ոչ 

թե տղամարդուն նսեմացնելու, այլ կնոջ դերի բարձրացումը խթանելու նպատակով: Սույն 

խորագրի ներքո առկա է նույն գործչի առնվազն երեք խոսք, սակայն հրապարակված չորս 

տարիների ընթացքում։ Այսպիսի հրապարակումները համարվում են դրական խտրական, 

քանի որ նպատակ են հետապնդում բարձրացնելու կանանց ինքնագնահատականը և 

խրախուսելու կանանց մուտքը քաղաքական դաշտ:։ Սույն նյութը դիտարկված  նյութերի 

շրջանում իր տեսակի մեջ միակը լինելու պատճառով, ընդգրկվել է գենդերային զգայուն 

հրապարակումների շարքում իր դրական նպատակադրման շնորհիվ, թեև ընդհանուր 

առմամբ հավասարության գաղափարի հիմնավորումը չի ենթադրում սեռերից մեկի 

առավելությունը մյուսի նկատմամբ։  

Ի դեպ, կարևոր է նշել նաև, որ խտրական նյութերի հեղինակները կանայք են՝ 2:1-ի 

հարաբերակցությամբ, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դիտարկված 

նյութերի 80%-ի հեղինակները (որտեղ նշված է եղել հեղինակը) կանայք են: 

Այսինքն,  հեղինակի կին լինելը  դեռևս չի երաշխավորում խտրական մոտեցումներ 

ցուցաբերելուց ազատ լինելը: Զգայունության միակ երաշխիքը և՛ կին, և՛ 

տղամարդ  լրագրողների գենդերային կրթությունն է:    

Նյութերի գենդերային զգայունության ապահովման արդյունավետ միջոց է համարվում 

տեղեկատվական աղբյուրների բազմազանությունը: Մինչդեռ, առցանց պարբերականների 

հրապարակումներում նկատվել է հիմնականում մեկ աղբյուրից ստացված 

տեղեկատվություն։ Տվյալ նյութերն ավելի շատ արտացոլել են նշված աղբյուրի կարծիքը 

կամ դիրքորոշումը և շատ հաճախ կրել են միակողմանի, սուբյեկտիվ, իսկ գենդերային 

տեսակետից խտրական բնույթ։ Հատկապես, դա վերաբերվում է քաղաքական գործիչների 

կողմից վերարտադրվող  սեքսիստական բնույթի որակումներին կամ կարծրատիպեր 

վերարտադրող հրապարակումներին, որոնց հեղինակները չեն փորձում հավասարակշռել 

կարծրատիպային կարծիքներն այլընտրանքային դիրքորոշումների միջոցով և դրանով իսկ 

անտեսում են  ավանդական լրագրության կարևոր կանոներից մեկը՝ թեմայի շուրջ 

առնվազն երկու կամ երեք աղբյուրից վերցրած տեղեկատվության առկայության 

կարևորության մասին։ Գուցե մեկ այլ նյութով ներկայացվում է նույն թեմային առնչվող 

երկրորդ աղբյուրի կարծիքը կամ ունեցած տեղեկությունը, սակայն այս դեպքում ևս չի 

 
35 ԱՍԵԿՈՍԵ, աղբյուր՝ https://www.aravot.am/2019/11/08/1076693/ , 08/11/2019թ․ 

https://www.aravot.am/2019/11/08/1076693/
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ապահովվում դրանց երկուսի կամ երեքի միջև կապն ակտիվ հղումների միջոցով, ինչի 

հետևանքով թեման լսարանին ամեն անգամ մատուցվում է ոչ լիարժեք։  Նմանօրինակ 

նյութերի շարունակականությունն ու լայն տարածումն ավելի է խորացնում 

հասարակության շրջանում կարծրատիպային մտածողության արմատները։  

 

6.2. Կանանց ու տղամարդկանց  կերպարներն առցանց լրատվամիջոցներում 

 

Մեկօրյա մշտադիտարկման արդյունքների համաձայն, հետազոտության օբյեկտ 

հանդիսացած կայքերում հրապարակված բոլոր նյութերի 80%-ը վերաբերվել է 

տղամարդկանց։ 20% նյութերում հանդիպած կին-գործող անձինք կամ կին-խոսնակները 

հիմնականում մշակույթի/շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ են (32%), քաղաքական 

գործիչներ (18%), հանրային անձինք (12%), հասարակական գործիչներ (10%), ինչպես նաև 

որակավորված մասնագետներ (6%): 

 

 

Գրաֆիկ 34. 

 

Այս ցուցանիշները բացատրելի են՝ հաշվի առնելով, որ մեկշաբաթյա մշտադիտարկման 

տվյալների վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ կայքերից առնվազն երկուսը՝ 

1in.am-ը և News.am-ը, իրենց լրահոսներում զգալի տեղ են հատկացնում այնպիսի նյութերի, 

որոնք անդրադառնում են կնոջ արտաքին տեսքին ու սեքսուալ կերպարին, իսկ այդ 

կերպարները մարմնավորողները հիմնականում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներն են։ 

Սակայն կարելի է արձանագրել, որ առցանց լրատվամիջոցներում կանանց 

ներկայացվածությունը՝ իբրև հանրային անձ, հասարակական և քաղաքական գործիչ, աճել 
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է։ Մեկ օրվա նյութերի 40%-ում ներկայացված են եղել կանայք նշված ոլորտներից։ Քիչ չէր 

նաև զոհի կարգավիճակում կանանց ներկայացվածությունը՝ 8%: 

 
 

Գրաֆիկ 35. 

 

Ինչ վերաբերվում է տղամարդկանց, ապա այստեղ առյուծի բաժինը հասել է քաղաքական 

գործիչներին (64%), որոնք չունեն որևէ այլ մրցակից։ Լրատվական կայքերում ներկայացված 

տղամարդիկ գրեթե հավասար չափաբաժիններով հանդիսացել են մշակույթի/շոու բիզնեսի 

ներկայացուցիչներ՝ 8%, և ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող տղամարդիկ՝ 7%, որոնց հետևել 

են սպորտսմենները՝ 6%։ 

 

6.3. Հեռուստաեթերի որակական վերլուծություն 

 

Հեռուստաալիքներում սեռի հիշատակմամբ հեռարձակումների զգալի մասը` 68%-ը, ի 

տարբերություն լրատվական կայքերի հրապարակումների, պարունակել են բռնության, 

ատելության խոսքի և խտրականության դրսևորումներ ինչպես կնոջ, այնպես էլ 

տղամարդու կերպարի նկատմամբ։  

Մինչդեռ գենդերային զգայուն հեռարձակումների չափաբաժինը բոլոր երեք 

հեռուստաալիքներում միասին կազմել է ընդամենը 14%:  

Սեռի հատկանիշով բռնության ամենամեծ չափաբաժինը` 11%, մշտադիտարկման 

ենթարկված ժամանակահատվածում գրանցվել է «Արմենիա» հեռուստաալիքի եթերում, 

մասնավորապես «Պատվից առավել» և «Անհասցե ծնվածները» սերիալներում։ 
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Տղամարդկանց մասին հրապարակումների քանակը 
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հասարակական գործիչ
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 «Անհասցե ծնվածները»  

 

«Պատվից առավել» 

 
 

Սակայն պետք է նշել, որ մյուս հեռուստաալիքները ևս զերծ չեն մնացել հեռուստադիտողին 

բռնության տեսարաններով «գայթակղելուց»։ Մասնավորապես, «Առաջին ալիք»-ի «Քաոս» 

հեռուստաֆիլմում և «Շանթ»-ի «Երկուսով» հեռուստասերիալում դիտարկվել են 

ամուսինների կողմից կանանց դաժան ծեծի և ապտակի տեսարաններ։ 

 

 «Քաոս»

 

«Երկուսով» 

 
 

Մշտադիտարկված մեկ շաբաթվա ընթացքում երեք հեռուստաալիքներում էլ դիտարկվել են 

մեծ թվով ատելության խոսքի դրսևորումներ, որոնք, ինչպեսև բռնությունը, առավել բնորոշ 

են սերիալներին։   

 

Օրինակ՝ հանրայինի «Քաոս» ֆիլմում ատելության խոսքի դրսևորում նկատվել է հարս-

սկեսուր լեզվակռվի տեսարանում։  

 

Սկեսուր - Չհամարձակվես ձայնդ բարձրացնել իմ տանը։ Դու երեխաներին հատուկ 

հեռու ես պահում ինձանից և տրամադրում ես իմ դեմ։ 

Հարս - Դե որովհետև դուք նրանց չեք սիրում։  

Սկեսուր - Մենք քեզ չենք սիրում, իսկ երեխաները մերն են։  
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Հարս - Ես կխելագարվեմ։ Դուք բոլորդ թշնամիներ եք, բոլորդ օտար եք ինձ։  

Սկեսուր - Այդ դեպքում ինչո՞ւ իրերդ չես հավաքում ու գնում այնտեղ, որտեղից եկել ես, 

անինքնասեր։ Հապա մի դրան տես։ Կողքովդ անցնելիս օձի պես ֆշշացնում է։ 

Հարս - Ես օձ չեմ։ Օձը ձեր աղջիկն է։ Ամբողջ ժամանակ չարախնդում է։ 

Սկեսուր - Որովհետև դու անդաստիարակ ու անկուլտուրական ես։ 

Հարս - Անկուլտուրականը դուք եք։ Դուք անգամ չգիտեք, թե ինչպես պահել ձեզ սեղանի 

շուրջը։ Այո, ամեն ինչ ունեք, հարուտ եք, բայց կուլտուրա չունեք։  

Ամուսնու քույրն է միանում լեզվակռվին - Ձայնդ կտրիր, մանր առևտրական։ Քեզ ո՞վ է 

թույլ տվել նման տոնով խոսել մորս հետ։ Բավական չէ, որ խորտակել ես եղբորս կյանքը, 

հիմա էլ ուզում ես մո՞րս կաթվածի հասցնես։ 

 

Նույնատիպ բառամթերք «Արմենիայի» «Անհասցե ծնվածները» սերիալից երկխոսության 

մեջ․ 

 

Տղա - Իմ սիրտն ա ցավում, հոգին, որ քո նման կեղտի եմ սիրել։ Դու իմացել էիր, որ նա 

իմ ախպերն ա ու ոչ մի բան ինձ չէիր ասե՞լ։  

Աղջիկ - Հա, որ ցավ ապրեիր։ 

Տղա - Ցավ ապրեցի, բայց հիմա պատրաստ եմ ջարդեմ էս ոտերդ։ Գնացիր ստեղից։ 

 

Սերիալներում հանդիպած բառամթերքի ու  

կարծրատիպային արտահայտությունների ոչ ամբողջական ցանկը 

 

• Ինստիտուտում սիրուն աղջիկ չկար, իրա հետ ասի մի քանի ամիս բզբզամ, 

• Ամեն մեկի հետ քնելուց հո տուն չե՞մ բերի, 

• Մեծը պիտի սկզբից պսակվի, 

• Նա անընդհատ սպառնում է, որ երեխային կտանի ու նա դրա իրավունքն ունի (կինն 

ասում է երեխայի հոր մասին), 

• Լեռնոն սպառնում էր ինձ դուրս հանել հանուն էն թրջվածի (սկեսուրը հարսի մասին), 

• Լեռնոն կարողանում է աղջիկների ուղեղներն ուտել, Սառան էլ հերթական զոհն է 

լինելու, 

• Անող-դնող աղջիկներ, մի հատ սուրճ դրեք, որ մեր հյուրն իրեն լավ զգա, 

• Տղամարդու համար կնոջ, աղջկա, քրոջ խայտառակությունը կրկնակի 

խայտառակություն ա։ Վահագն իրա ամուսինն ա ու իրավունք ունի պատժելու, 

• Նորմալ աղջիկ չեմ կարողանում ճարեմ, որ ամուսնանամ, 
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• Քո ընկերուհին դժվար համոզվողներից չի, 

• Նրան այնպես կիշխենք, ինչպես մեծ մայրիկն է մեզ իշխում, այս աղջիկը տան բոլոր 

գործերը կանի, իսկ մենք կհանգստանանք, 

• Կինարմատ 

 

«Արմենիա» և «Շանթ» հեռուստաալիքներում բարձր են հատկապես խտրականության 

ցուցանիշները, համապատասխանաբար 62% և 48%: «Արմենիայում» խտրականության 

դրսևորումը բավական արտահայտված է ինչպես կնոջ (60%), այնպես էլ տղամարդու (40%) 

նկատմամբ։ Կնոջ կողմից տղամարդու նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի դրսևորում 

նկատելի է հատկապես հումորային սքեչերում և գովազդում36: Մինչդեռ կանանց նկատմամբ 

խտրական դրսևորումները հիմնականում առկա են սերիալներում։  

 

«Հիշի, ինչ մեզ կարելի ա, մեր կանանց չի կարելի։ «Քաոս» հեռուստասերիալ, Առաջին 

ալիք 

Դիտարկված սերիալներում մշտապես լարվածություն է պահպանվում։ Երջանիկ, 

ժպտացող կերպարներ գրեթե չկան։ Ինչպես նախկին, այնպես էլ նոր նկարահանված 

սերիալներում, սցենարները զարգանում են կարծրատիպային իրավիճակների հիման վրա։ 

Իգական սեռի կերպարները ճնշված են, հաճախ անելանելի վիճակում, ամուսինների և 

զուգընկերոջ կողմից դավաճանված։ Արական սեռի տղամարդիկ ներկայացված են իբրև 

կանանց իշխող, սիրուհիներ ունեցող և «հարց լուծող» կերպարներ։ Իրադարձությունների 

զարգացումը հիմնականում չի անցնում կենցաղային խնդիրների նշաձողից։ Կանայք 

հիմնականում տնային տնտեսուհիներ են, տղամարդիկ՝ կասկածելի ու մութ անցյալ 

ունեցող կերպարներ։ Միշտ առկա է սոցիալական խիստ բևեռացում․ կերպարները կամ 

շատ հարուստ են կամ կարիքավոր։ Ըստ էության, բոլոր դիտարկված սերիալներին բնորոշ 

է գենդերային կարծրատիպերի ամրապնդման, ինչպես նաև կանանց նկատմամբ բռնության 

արդարացման  հստակ միտում, ինչը որոշ դեպքերում կարելի է որակել որպես կանանց 

նկատմամբ բռնության քողարկված քարոզ:   

 

 

 

 

 

 

 
36 «Իդեալ» կաթսաների գովազդ, աղբյուր՝ https://youtu.be/WEo6BiXtvLM, 03/11/2019թ․  

https://youtu.be/WEo6BiXtvLM
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6.4. Կանանց ու տղամարդկանց կերպարները հեռուստաեթերում 

 

ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի  2018թ․-ի տվյալներով՝ Հայաստանի աշխատանքի շուկայում  

կանայք կազմել են բարձրագույն կրթություն ստացածների 53%-ը և բարձր որակավորման 

մասնագետների 57%-ը37։ Արդյո՞ք այսպիսի ներկայացվածություն կա նաև հեռուստա-

եթերում, և արդյո՞ք արժևորվում է կնոջ ինտելեկտուալ ներուժը։  

 
 

Գրաֆիկ 36. 

 
 

Մեկօրյա մշտադիտարկման արդյունքներով՝ երեք հեռուստաալիքների եթերում ընդհանուր 

առմամբ ներկայացվել է 16 կին խոսնակ (փորձագետ), որոնցից որպես փորձագետ (բարձր 

որակավորման մասնագետ) ներկայացված են եղել ընդամենը 6-ը, նրանցից 5-ը՝ «Առաջին 

ալիքի» եթերով։ Նշված կանանցից 4-ն իբրև խոսնակներ հանդես են եկել լուրերի 

թողարկման ընթացքում, մեկը՝ «Կապրենք, կտեսնենք» ժամանցային հաղորդման 

շրջանակներում։ Կին խոսնակներն անդրադարձել են հաշմանդամության, կրթական, 

մշակութային և բնապահպանական թեմաներին։ 

 

Նույն օրվա ընթացքում տղամարդկանց ներկայացվածությունը երեք ալիքներով 5 անգամ 

գերազանցել է կանանց ներկայացվածությունը` ընդհանուր առմամբ կազմելով 81 

տղամարդ խոսնակ (փորձագետ)։  

 

 

 

 
37 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, աղբյուր՝ https://www.armstat.am/file/article/gender_2019.pdf , 

2019թ․ 

6

3

4

1

2

Կանանց քանակը հեռուստահաղորդումներում՝ 

ըստ կերպարների

բարձր որակավորման մասնագետ

միջին որակավորման մասնագետ

ղեկավար աշխատող

ձեռնարկատեր/գործարար

այլ

https://www.armstat.am/file/article/gender_2019.pdf
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Գրաֆիկ 37. 

 
 

 

Ինչպեսև լրատվական կայքերում, հեռուստաալիքներում ևս տղամարդիկ՝ որպես 

քաղաքական գործիչներ, գերակշռել են։  

 

Հեռուստաեթերում պատահական սկզբունքով ընտրված մեկ օրվա կտրվածքով ի սպառ 

բացակայել է կին-քաղաքական գործչի կերպարը։ Բարձր որակավորմամբ տղամարդ 

մասնագետները, որոնք, ըստ վիճակագրության՝ 14%-ով քիչ են կանանցից, 

հեռուստաեթերում ներկայացվել են 2 անգամ ավելի, քան կանայք։ 

 

 

6.5. Մշտադիտարկման ընթացքում կանանց  իրավունքներին վերաբերող  արդիական 

թեմաների լուսաբանումը 

 

Հաշվի առնելով մշտադիտարկված ժամանակահատվածի ընթացքում կանանց 

իրավունքների հետ կապված մի շարք արդիական թեմաների շուրջ ծավալված հանրային 

դիսկուրսը՝ հետազոտության մեջ անդրադարձ է կատարվել այն խնդիրների 

վերլուծությանը, որոնք խոչընդոտում են այդ թեմաներին լրատվամիջոցների 

բովանդակային անդրադարձին:  Մասնավորապես, կանանց իրավունքներին առնչվող  

թեմաներից են եղել՝  

• «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրա 

դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան», որը հանրության շրջանում առավել հայտնի է 

իբրև «Ստամբուլյան կոնվենցիա», 

21

12

1

38

3
3 1 2

Տղամարդկանց քանակը հեռուստահաղորդումներում՝ 

ըստ կերպարների

ղեկավար աշխատող

բարձր որակավորման մասնագետ

սպորտսմեն

քաղաքական գործիչ

ձեռնարկատեր/գործարար

ուսանող

մշակույթի/շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ

այլ
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• Երևանի «Հանրապետության հրապարակ» մետրոկայարանի տարածքում տեղի 

ունեցած «ՀուԶանք ու Զանգ» ներկայացումը, որը, կազմակերպիչների պնդմամբ, 

«հարցականի տակ է դնում կնոջ պահվածքի, խոսելու և շարժվելու ձևի հանրային 

ընկալումը»։ 

Դիտարկված 3 առցանց լրատվամիջոցներում նշված թեմաներով լուսաբանումների 

ընդհանուր չափաբաժինը կազմել է 1․3%։ Սակայն խնդրի բուն էությանը՝ կանանց 

իրավունքներին և կանանց դեմ բռնություններին անդրադառնալու փոխարեն, երկու 

թեմաներն էլ լուսաբանվել են քաղաքական շահարկումների ներքո՝  

- Ստամբուլյան կոնվենցիան որպես միասեռականների խնդիրներին անդրադարձող 

փաստաթուղթ,  

- «Հուզանք ու Զանգ» ներկայացումը՝ որպես սատանիստական շարժում, որը կյանքի է 

կոչվել շնորհիվ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից 

ստացած դրամաշնորհի, այսինքն ՀՀ հարկատուի հաշվին։   

Մշտադիտարկման ընթացքում «Ստամբուլյան կոնվենցիային» անդրադարձ է եղել շուրջ 24 

հրապարակումներում, սակայն դրանցից և ոչ մեկում փաստաթղթի բուն բովանդակությանն 

անդրադարձ չկա։  

Ընդհակառակը, լրատվամիջոցների հրապարակումներում կանանց նկատմամբ բռնության 

կանխարգելմանն ուղղված փաստաթուղթը ներկայացվում է որպես երկրի համար 

վտանգավոր փաստաթուղթ, որով թույլատրելի են դառնալու միասեռականների միջև 

ամուսնությունները։ Այս թեմայով նյութերը հիմնականում արտատպված են մեկ այլ 

լրատվամիջոցից, որն էլ նմանատիպ բովանդակության տիրապետումը հիմնավորում է 

«սեփական» աղբյուրներով՝ չնշելով կոնկրետ անուններ։ 

Մասնավորապես, News.am լրատվականը, որն ունի բազմահազարանոց լսարան, 

արտատպել է մեկ այլ կայքում այս թեմայով հրապարակված նյութ, որում առկա են հետևյալ 

տողերը․ «Կուսակցությունը նաև փորձելու է անել ամեն բան, որպեսզի Հայաստանում 

վավերացվի Ստամբուլյան համաձայնագիրը, որը իրավունք է տալիս միասեռ 

ամուսնություններին։ …Մեր հրապարակումից հետո որոշակի տեղեկություններ 

հայտնվեցին մամուլում, որ Հայաստանում բնակվող տրանսգենդերները լուրջ հույս ունեն, 

որ Ա.Բ.-ի կուսակցության գրանցումից հետո իրենց իրավունքները ներկայացնող կլինի 

քաղաքական դաշտում։  Ըստ հրապարակումների տրանսգենդերները նպատակադրվել են 

համախմբվել Ա.Բ.-ի շուրջ և ստիպել իշխանություններին ընդունել Ստամբուլյան 

համաձայնագիրը, որը իրենց լայն իրավունքներ կտա»38։ 

 
38 Աղբյուր՝ https://news.am/arm/news/543497.html, 09/11/2019թ․ 

https://news.am/arm/news/543497.html
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Նույնը վերաբերում է «ՀուԶանք ու Զանգ» ներկայացման մասին հրապարակումներին, 

որոնք նույնպես վերարտադրեցին հանրության շրջանում առկա կարծրատիպերն ու 

քաղաքական շահարկումները՝չանդրադառնալով ներկայացման էությանը:  

Օրինակ, 1in.am լրատվականի «Կարճ կապենք» հեղինակային հաղորդաշարի 

թողարկումներից մեկը նվիրված էր այս թեմային՝ վերնագրված «ՀուԶանք ու Զանգ»․ 

անճաշակ ոռնո՞ց, թե՞ արվեստի ճիչ»։  Հեղինակը հաղորդման ընթացքում շատ հպանցիկ 

անդրադառնալով ներկայացմանը՝ շեշտը դնում է ներկայացմանը հատկացված 

ֆինանսական աղբյուրների վրա՝ անձնական դատողությունների հիման վրա գալով 

հետևյալ եզրահանգման․ «Մի կողմ թողնելով դրա գաղափարական կողմը՝ եկեք 

հասկանանք թե արդյո՞ք ինչ չափանիշներով է կրթության, գիտության, մշակույթի  և 

սպորտի նախարարությունը 2 մլն 700 հազար դրամ տվել մի ներկայացման, երբ թատրոնի 

դերասանի աշխատավարձը հասնում է հազիվ 30 000 դրամի»39: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 «ՀուԶանք ու Զանգ»․ անճաշակ ոռնո՞ց, թե՞ արվեստի ճիչ», աղբյուր՝ https://www.1in.am/2653290.html, 06/11/2019թ․ 

https://www.1in.am/2653290.html
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Սույն մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծության ընթացքում բացահայտված 

խնդիրները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝  

 

- Մասնագիտական բնույթի խնդիրներ, որոնք ներառում են մատուցվող 

տեղեկատվության  բովանդակության, աղբյուրների բազմազանության և 

բազմակողմանի լուսաբանման, առցանց լրատվամիջոցներում նյութերի 

հեղինակների բացակայության հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաև ծայրահեղ 

քաղաքականացված միջավայրը, որի անմիջական հետևանքը կողմնակալ 

տեղեկատվությունն է:  

- Մեդիա արտադրանքում  գենդերային անհավասարակշռությունը պայմանավորող 

խնդիրներ, այդ թվում գենդերային զգայուն  նյութերի ակնհայտ պակաս, կանանց 

թերի ներկայացվածություն, սեռի սկզբունքով խտրականության և ատելության 

խոսքի դրսևորումներ և այլն:      

 

Նշված երկու խմբի խնդիրների փոխկապակցված ներգործությունն է պայմանավորում  

ԶԼՄ-ների, ընդհանուր առմամբ, գենդերային ոչ զգայուն արտադրանքը:   
 

Մշտադիտարկման արդյունքում բացահայտված մասնագիտական խնդիրներ՝  

• Բովանդակային խնդիրներ․ Հայաստանի առցանց լրատվամիջոցները թվային 

դարաշրջանում մեծ տեղ են տալիս օպերատիվությանն ու նյութերի քանակական 

ապահովմանը, դրանց հղումների արագորեն տարածմանը սոցիալական տարբեր 

հարթակներում։ Լրատվամիջոցների շրջանում ձևավորված այսպիսի մրցակցության 

պատճառով տուժում է նյութերի բովանդակությունը, քանի որ հեղինակների կողմից 

բավարար ժամանակ չի տրամադրվում թեմայի ուսումնասիրմանը, ինչպես նաև 

նյութի ստեղծագործական հատվածին։ Արդյունքում, լրատվական հոսքերում 

գերազանցում են միակողմանի, մակերեսորեն ուսումնասիրված նյութերը, որոնք 

շատ հաճախ չեն պատասխանում թեմային առնչվող անգամ ամենապարզ հարցերին։ 

Դա հատկապես նկատելի է գենդերային հիմնախնդիրներին առնչվող 

հրապարակումներում:  

 

• Բազմազանության բացակայություն․ առցանց լրատվամիջոցների մատուցած 

յուրաքանչյուր նյութ հիմնականում սահմանափակված է մեկ աղբյուրից ստացված 

տեղեկատվությամբ։ Քիչ չեն նյութերը, որոնք պարզապես սոցիալական ցանցերում 

օգտատերերի հնչեցրած մտքերի արտատպումն են` առանց  տվյալ աղբյուրից 

հավելյալ պարզաբանումների։ Դրանք հիմնականում սուբյեկտիվ մտքեր են՝ շատ 

հաճախ համեմված պոպուլիստական հռետորաբանությամբ, որոնք, ցավոք, 

հայտնվելով մեծ լսարան ունեցող լրատվամիջոցներում՝ իրենց ազդեցությունն են 

ունենում հանրային կարծիքի ձևավորման վրա՝ հաճախ բացասական 

երանգավորմամբ խլացնելով մասնագիտական հիմնավոր մեկնաբանությունները, 
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եթե այդպիսիք լինում են։ Նման պրակտիկան խոչընդոտում է նաև գենդերային 

հիմնախնդիրների բազմակողմանի լուսաբանմանը: Այսպես, օրինակ, «Ստամբուլյան 

կոնվենցիայի» վավերացման թեմայով գրեթե բոլոր հրապարակումներում, որոշ 

բացառություններով, ներկայացված խոսնակները, անդրադառնալով կոնվենցիային՝ 

ներկայացնում են մտքեր, որոնք որևէ աղերս չունեն կոնվենցիայի բովանդակության, 

դրա նպատակի հետ՝ սխալ կարծիք ձևավորելով տվյալ փաստաթղթի վերաբերյալ։ 

Մինչդեռ  բարեխիղճ և անաչառ լուսաբանման պարագայում լրագրողը պետք է 

համադրի այնպիսի աղբյուրներ, որոնց միջոցով խնդիրներն ու ակտուլ թեմաները 

հանրությանը կմատուցվեն փաստարկված և մասնագիտորեն հիմնավորված՝ 

հանրությանը հեռու պահելով մոլորությունից։ 

 

• Հեղինակների բացակայությունը ․ այս խնդիրը բնորոշ է հայաստանյան առցանց 

լրատվամիջոցներին։ Մեկ տասնամյակից ավելի գործող լրատվական կայքերը, 

կարծես որդեգրած լինեն մի սկզբունք, որ հրապարակումները չպետք է ստորագրված 

լինեն հեղինակների կողմից։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում մշադիտարկված 86% 

նյութերում հեղինակների անունները բացակայում են։ Սա հնարավորություն է 

տալիս հեղինակին, ինչպես նաև խմբագրությանը նվազ պատասխանատվություն 

կրել տվյալ նյութի բովանդակության համար, անհրաժեշտության դեպքում 

մանիպուլյատիվ նպատակներով օգտագործել տեղեկատվական միջավայրը, ինչը 

հաճախ արվում է նաև գենդերային հիմնախնդիրները լուսաբանելու ժամանակ։  

 

• Ծայրահեղ քաղաքականացված միջավայրը, որը պայմանավորում է հայաստանյան 

բոլոր լրատվամիջոցների  խմբագրական քաղաքականությունը, հաճախ հանգեցնում 

է այնպիսի հրապարակումների ու հեռուստաարտադրանքի, որտեղ առկա է 

խտրականություն, ագրեսիա, ատելության խոսք, անձը նսեմացնող, կողմնակալ 

տեղեկատվություն: Ընդ որում, քաղաքականացված միջավայրով պայմանավորված՝ 

վիրավորանքների և ատելության խոսքի  «զոհ» են դառնում  հատկապես կանայք: 

Քաղաքական նպատակներով պարբերաբար  շահարկվում ու աղավաղվում են նաև 

«գենդեր» և «գենդերային հավասարություն» եզրույթները՝ հետին պլան մղելով  

կանանց իրավունքներն ու շահերը, վնաս հասցնելով կանանց առաջընթացի շուրջ 

առողջ քննարկումներին:   

 

Մեդիա արտադրանքում  գենդերային անհավասարակշռությունը պայմանավորող 

խնդիրներ՝ 

 

• Գենդերային հիմնախնդիրներին առնչվող զգայուն հրապարակումների ոչ բավարար 

քանակը (7.4%), թեմային  պասիվ կամ մակերեսային անդրադարձը պայմանավորված է 

նրանով, որ այն չի դասվում լրատվական դաշտի առաջնահերթությունների շարքին և 

շարունակում է մնալ լրատվական դաշտի ուշադրությունից դուրս: Դրա անմիջական 

պատճառը լրագրողների շրջանում գենդերային գիտելիքների (գենդերային կրթության) 

պակասն է և լրատվամիջոցների  գենդերային ոչ զգայուն քաղաքականությունը, թեև 

զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացման հարցը ՀՀ 
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գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների 

ռազմավարության գերակա խնդիրներից մեկն է:  Արդյունքում, լրագրողները, 

ժամանակի առումով խիստ սահմանափակ լինելով, օպերատիվորեն հավաքում և 

հրապարակում են այն տեղեկատվությունը, որն ամենահասանելին է՝ ուշադրություն 

չդարձնելով, որ ինչպես են ակտուալ թեմաները շեղվում բուն էությունից՝ 

հասարակության մեջ կոնկրետ հարցերի շուրջ բոլորովին այլ պատկերացումներ 

ձևավորելով։  

 

• Գենդերային զգայուն հրապարակումները/ հեռարձակումներն ի տարբերություն 

խտրականների շատ քիչ են (7.4% և 14%) լրատվամիջոցների մատուցած գենդերային 

խնդիրներով հրապարակումների հոսքում: Թեև նախկինում արված նմանատիպ 

հետազոտությունների հետ համադրությունը վկայում է, որ գենդերային զգայուն 

նյութերի քանակը որոշակի չափով աճել է, սակայն աճել է նաև խտրական դրսևորում 

պարունակող նյութերի թիվը: Ընդհանուր առմամբ, լրատվամիջոցներն ու 

հեռուստաալիքները գենդերային զգայուն թեմաներին շարունակական և կայուն 

ուշադրություն չեն դարձնում, իսկ անդրադառնալիս դա անում են մակերեսորեն՝ 

հիմնվելով հիմնականում մեկ աղբյուրից ստացված տեղեկատվության վրա։  

 

• Կանանց ցածր ներկայացվածություն․ Թե՛ առցանց, թե՛ հեռարձակվող  

լրատվամիջոցներում կանանց ներկայացվածությունը շարունակում է ցածր մնալ և չի 

գերազանցում 20%-ը: Նախորդ հետազոտությունների համեմատ որոշակի 

առաջընթացը պայմանավորված է Ազգային Ժողովում, Երևանի ավագանիում կանանց 

թվի ավելացումով և կին պատգամավորների ակտիվությամբ, սակայն որակավորված, 

անհրաժեշտ հմտություններով կանանց զգալի մասը շարունակում է պասիվ հետևողի 

դերում մնալ հասարակական-քաղաքական զարգացումներում։ Պասիվ է անգամ այն 

կանանց ներկայացվածությունը, որոնք չեն կաշկանդվում իրենց մասնագիտական 

գիտելիքներն ու քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնել հասարակական-

քաղաքական տարբեր թեմաներով և հարթակներում։ Այսինքն, նկատվում է 

լրատվամիջոցների կողմից կին փորձագետների խոսքը ներկայացնելու 

նախաձեռնողականության պակաս։ 

 

• Հայկական սերիալներում ցուցադրվող  շեղված  իրականությունը.  Մշտապես 

նվաստացած, մտահոգված կանայք, կանանց հաշվին ինքնահաստատվող տղամարդիկ, 

ագրեսիվ երկխոսություն, տագնապ և բռնության տեսարաններ․ սա հայկական 

սերիալների ամփոփ բնութագիրն է։ Կինը հայկական սերիալներում զուրկ է  

որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից, նվաստացված և դժբախտ էակ է: Նա 

միշտ հայտնվում է տղամարդու համար անհարմար պահի, հավելյալ զայրույթ 

պատճառում, նրա վրա կարելի է գոռալ,  վռնդել, բռնություն գործադրել, ինչին ի 

պատասխան սովորաբար կինը լուռ է, իսկ եթե երբեմն ըմբոստանում է, ապա ի վերջո 

այդ ըմբոստությունը ճնշվում է տղամարդու կողմից։ Կանանց կողմից ցուցաբերվող 

ակտիվությունը սահմանափակվում է միայն ինտրիգներ հյուսելով: Ակնհայտ է այն 

բացասական ազդեցությունը, որ կարող են ունենա հեռուստասերիալները 
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հասարակությանը մատուցվող կանանց շեղված կերպարների և գենդերային 

կարծրատիպերն ամրապնդելու առումով:  

 

• Կնոջ կերպարը հեռուստատեսային գովազդներում․ Սույն մշտադիտարկման 

շրջանակում գենդերային զգայուն հեռուստագովազդ չի հայտնաբերվել: Որպես կանոն, 

կանանց մասնակցությամբ լայն սպառման ապրանքների (կենցաղային իրեր, 

շինարարական նյութեր, կամ սննդամթերք) վերաբերյալ խաղարկային գովազդներում  

շեշտադրվում  են կնոջ արտաքինը, ֆիզիկական բարեմասնությունները,  

սեքսուալությունը,  թելադրվում են  գրավչության չափանիշները, ընդգծվում է կնոջ 

ստորադաս կարգավիճակը, և, ըստ էության,  վերարտադրվում և ամրապնդվում են 

գենդերային  կարծրատիպերը: Առանձին գովազդներում օգտագործվում են գռեհիկ 

համեմատություններ, օրինակ կենցաղային իրերի օգտագործման կանոնները, դրանց 

հնարավորությունները ներկայացնելիս՝ համեմատություններ են արվում կնոջ 

հնարավորությունների և կնոջն «օգտագործելու» կանոնների հետ։ Գովազդում կանանց 

այսպիսի կարծրատիպային և սահմանափակ պատկերումն իր բացասական 

հետևանքներն ունի հասարակության մեջ կանանց դերի մասին ընկալումների 

ձևավորման առումով:  

 

• Կնոջ կերպարը հումորային սքեչերում ու բեմականացված հաղորդումներում. կինը 

ներկայացվում է որպես «բարեմասնությունները» հրամցնող կամ անկատար, 

խորամանկ, սակայն պակաս մտավոր կարողություններով, չբավարարված և շահամոլ 

էակ։ 

 

Առցանց լրատվամիջոցներում միակողմանի տեսակետներ պարունակող նյութերը, եթերով 

հեռարձակվող սերիալների, հաղորդումների բովանդակությունը վկայում են այն մասին, որ 

լրատվամիջոցները չեն կարևորում կանանց հասարակական-քաղաքական 

մասնակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը, նպաստում են հասարակության մեջ 

առկա կարծրատիպերի էլ ավելի խորացմանը և այնպիսի  մթնոլորտի ձևավորմանը, որտեղ 

անգամ բավարար գիտելիք և անհրաժեշտ հմտություններ ունեցող կանայք խուսափում են 

հասարակական-քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել՝ կարծրատիպային 

մտածողությամբ պայմանավորված շահարկումներից զերծ մնալու պատճառով։ 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Հետազոտության արդյունքներն ամփոփելով և հաշվի առնելով դուրս բերված փաստերն ու 

եզրակացությունները՝ ստորև ներկայացնում ենք առաջարկությունների ցանկ, որոնք 

կարող են դրական ազդեցություն ունենալ հայկական լրատվամիջոցներում  առկա 

մասնագիտական խնդիրների կարգավորման, գենդերային զգայուն նյութերի ավելացման ու 

թեմայի վերաբերյալ հանրային տեղեկացվածության բարձրացման ու ընկալումների 

առումով։   

• Ձևավորել «ԶԼՄ-ներում կանանց իրավունքների պաշտպանության և հանրայնացման 

աշխատանքային խումբ»՝ ներգրավելով կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ 

զբաղվող կազմակերպությունների և անհատների, ինչպես նաև լրագրողների, 

բլոգերների, վլոգերների, խմբագիրների և հեռուստաալիքների պրոդյուսերների։ 

 

• Սույն աշխատանքային խմբի շրջանակներում կազմակերպել թեմատիկ 

աշխատանքային հանդիպումներ, որոնք միտված կլինեն մեդիա համայնքին 

մասնագիտական գիտելիքներ փոխանցելուն, թեմային առնչվող խնդիրների 

բարձրաձայնմանն ու ակտիվ քննարկումների ծավալմանը։ Սույն հանդիպումների 

արդյունավետությունը հնարավոր կլինի չափել դրանց արդյունքում հրապարակված 

նյութերով, որոնք բացի հեղինակների լրատվամիջոցներից կարելի է հրապարակել 

նաև մեկ միասնական առցանց հարթակում։ Այսպիսի աշխատանքային 

հանդիպումները պետք է ունենան շարունակական բնույթ և մշտապես ուղեկցվեն նոր 

մասնակիցների ներգրավմամբ։  

 

• Թեմայի շրջանակներում կազմակերպել երկարաժամկետ դասախոսությունների շարք 

(3-4 ամիս տևողությամբ) լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար՝ այս 

նպատակով հրավիրելով տեղական և օտարերկրյա փորձագետների։ Ավարտական 

դասին բոլոր փուլերն անցած մասնակիցներին շնորհել մասնակցության 

հավաստագրեր։ 

 

• Աշխատանքային խմբի շրջանակներում խմբագիրների և պրոդյուսերների համար 

պարբերաբար կազմակերպել քննարկումներ, կոնֆերանսներ և մեդիա տուրեր՝ 

մասնակիցներին ներկայացնելով միջազգային լավագույն օրինակները գենդերային 

զգայուն թեմաների լուսաբանման և հեռուստաարտադրության մեջ սույն թեմաների 

հանրօգուտ մատուցման նրբությունների վերաբերյալ։ 
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• Ապահովել մեդիա համայնքին մասնագիտական գրականությամբ`ցանկալի է և՛ 

տպագիր, և՛ առցանց։ Կարելի է նաև պաստառների, թվային աքսեսուարների վրա 

տպագրության, սթիքերների միջոցով տարածել թեմային առնչվող ազդեցիկ 

(կրեատիվ) ուղերձներ։  

 

• Ստեղծել էլեկտրոնային շտեմարան մամուլի ներկայացուցիչների համար։ Ի 

տարբերություն ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում առկա «Գենդերային հարցերի 

վերաբերյալ ազգային փաստաթղթերի շտեմարանի» 40, այստեղ կարող են պահպանվել 

թեմատիկ բացատրական բառարաններ, ուղեցույցեր, մասնագիտական ձեռնարկներ, 

քարոզչական պաստառներ։  

 

• Թեմայի նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորում և գիտելիքի ամրապնդում 

հնարավոր է նաև թեմատիկ էլեկտրոնային խաղերի և թեստերի միջոցով։    

 

• Նպաստել գենդերային հարցերի վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի և 

օրինակների հայերեն որակյալ թարգմանությունների ապահովմանը և դրանց 

հասանելիությանը (համացանցում հեշտ որոնելի) ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար։ 

 

• Աղբյուրների հետ աշխատանքի բարելավման նպատակով ստեղծել և հրատարակել 

«Ով՝ ով է» տպագիր կամ էլեկտրոնային տեղեկագիր, որտեղ ներկայացված կլինեն 

բոլոր այն տեղական և միջազգային կազմակերպություններն ու անհատները, որոնք 

ակտիվ մասնակցություն ունեն գենդերային հարցերում։ 

 

• Համագործակցել ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի, լրագրողական միավորումների 

և ասոցիացիաների հետ՝ էթիկայի վարքականոններում լրացումներ, մշակումներ 

կատարելու նպատակով։ 

 

• Ներգրավել լրատվամիջոցների և մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող 

խորհրդարանական հանձնաժողովներին հանրային քննարկումներին՝ օրենսդրական 

նախաձեռնությունների շուրջ համապատասխան առաջարկություններով հանդես 

գալու համար։ 

 

• Համագործակցել Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հետ՝ 

հեռարձակումների շուրջ դիտարկումներ և առաջարկություններ ներկայացնելով։ 

 

 
40 ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում առկա է  «Գենդերային հարցերի վերաբերյալ ազգային փաստաթղթերի շտեմարան», 

աղբյուր՝ http://www.un.am/hy/p/repository-of-national-documents-on-gender 

http://www.un.am/hy/p/repository-of-national-documents-on-gender
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• Որևէ առցանց և ռադիո լրատվամիջոցով քաղաքացիների շրջանում կազմակերպել 

գենդերային զգայուն վերնագրով լավագույն պատմության/շարադրության բաց 

մրցույթ, 

 

• Կազմակերպել տարեկան մեդիա մրցանակաբաշխություն՝ 

հրապարակված/հեռարձակված լավագույն գենդերային զգայուն նյութի, սերիալի, 

ֆիլմի, գովազդի, հաղորդման հեղինակներին պարգևատրելու նպատակով։ 

 

• ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար մշակել մեթոդական նյութեր և իրականացնել 

կարճաժամկետ կրթական ծրագրեր, որոնք կբարելավեն լրագրողների գենդերային 

հավասարության վերաբերյալ պատկերացումներն ու կօգնեն իրադարձությունները 

լուսաբանելիս բարձրացնել գենդերային զգայունությունը: Աջակցել կին լրագրողների 

մասնագիտական ներուժի բարձրացմանը` գենդերային խտրականության դեմ 

պայքարի գործընթացում:  


