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Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Սոցիալական գովազդի հասկացությունը և էությունը
1.1 Սոցիալական գովազդի ստեղծման պատմությունը
1.2 Սոցիալական գովազդի ֆունկցիաները

ԳԼՈՒԽ 2. Սոցիալական գովազդի կարգավորումը և կոորդինացիան տարբեր
երկրներում
2.1 Սոցիալական գովազդի տարածման առանձնահատկությունը Ռուսաստանում
2.2 Սոցիալական գովազդի առանձնահատկությունը ԱՄՆ-ում
2.3 Սոցիալական գովազդը Հայաստանում

Հավելված 1. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր
ԳԼՈՒԽ 3. Կին զինծառայողի կերպարը ՀՀ զինված ուժերի սոցիալական գովազդում
Հավելված 2. Հետազոտական տվյալների վերլուծություն
3.1

Կին զինծառայողի դերը ՀՀ ռազմական ոլորտում

3.2

Կին

զինծառայողի

դերը

մեր

հնարավորությունները

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

2

օրերում

և

սոցիալական

գովազդի

Ներածություն

Որպես սույն աշխատանքի թեմա է ընտրված <<Կին զինծառայողի կերպարը ՀՀ
զինված ուժերի սոցիալական գովազդում>>:
Թեմայի ընտրանքը կայանում է նրանում, որ այսօր մեր երկրում խնդիրը
արդիական է, սակայն դեռևս խորքային ուսումնասիության չի ենթարկվել: Այն
լայնածավալ ուսումնասիրության կարիք ունի, շատ հարցերի բացահայտման և
լուսաբանաման համար անհարժեշտ է կատարել մի շարք փոփոխություններ և
հետազոտություններ, տալ մի շարք խնդիրների լուծումներ:
Սույն աշխատանքի նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի հասկանանք ՀՀ
ԶՈՒ-ում սոցիալական գովազդի արդի վիճակը, բացահայտենք դրա զարգացման
ուղիները` կանանց կերպարի վերլուծության և ներկայացման շնորհիվ:
Դրա համար նախ և առաջ պետք է հասկանանք, թե ինչ է սոցիալական գովազդը,
ինչպես է բնութագրվում, ինչ ֆունկցիաներ է իրականցնում, ինչպիսի ազդեցություն ունի
հասարակության

վրա,

արմատային

կերպով

սահմանենք

այդ

հասկացության

ազդեցությունը և տարբերությունները, տարանջատենք այն երկրում առկա գովազդի այլ
միջոցներից, անդրադարձ կատարենք առաջացման պատմությանը, այնուհետև անցում
կատարենք

դրանում

ներգրավված

կերպարի

վերլուծությանը,

նրա

դերի

ներկաայացման միջոցով բացահայտենք սոցիալական գովազդի զարգացման ուղիները:
Այսպիսով,

աշխատանքը

ծրագրված

է

ներկայացնել

երկու

ուղղությամբ.

բացահայտել սոցիալական գովազդը զինված ուժերում` որպես առանձին ձևավորված
հասկացություն և ներկայացնել դրանում ընդգրկված կնոջ կերպարը: Համատեղելով այս
երկու գաղափարերը, զուգորդենք դրանք, հասկանանք, թե ինչ ազդեցություն ունի կնոջ
կերպարը զինված ուժերի սոցիալական գովազդի զարգացման վրա:
Առհասարակ սոցիալական գովազդ ասելով, արդեն իսկ հասկանում ենք մի
երևույթ,

որը

պարունակում

է

որևէ

ուղերձ

հասարակությանը,

որն

իր

մեջ

հասարակական կյանքի այս կամ այն դերակատարին ուղղված կոչ է: Իսկ երբ այդ
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հասարակությունը նպաստում է սոցիալական այս կամ այն խնդրի լուծմանը, ապա դա
ինքնին արդեն դրական քայլ է, որը հղի է արդյունավետ զարգացման հեռանկարով:
Ուստի սույն աշխատանքի բուն նպատակն է սահմանել հասրակության
վարքագծի փոփոխության վրա ազդող համակարգի ամբողջությունը, հստակեցնել նոր
հայեցակարգի սահմանման եզրույթները և տեսականորեն սահմանել երևույթի տեղը
առկա

հաղորդակցման

ուղիների

շարքում,

նաև

գործնականում

բարելավվել

հետազոտությունների բազան՝ այն առավել արդյունավետ դարձնելով:
Որպես հետազոտության օբյեկտ է հանդիսանում կին զինծառայողի կերպարը
սոցիալական գովազդում, որը սույն աշխատանքում ենթակվել է բազմակողմանի
վերլուծության, իսկ հիմնական նպատակը` կին զինծառայողի կերպարի վերլուծությամբ
սահմանել

նոր

զարգացմանը:

հայեցակարգի

էությունը՝

հետևելով

սոցիալական

գովազդի

Նպատակին հասնելու համար առաջ են քաշվել մի շարք խնդիրներ,

փնտրվել դրանց լուծման ուղություններ և կատարվել մի շարք հետազոտություններ:
Աշխատանքի

տեսական

բազան

ընդգրկում

է

տարբեր

ուղղվածությամբ

բազաբնույթ գրականություն, տարբեր ուսումնասիրություններ, տեսություններ, ինչպես
նաև` հրապարակումներ, հոդվածներ պարբերականներից, թերթերից, ամսագրերից,
ինտենետային կայքերից:
Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, 3 գլուխներից, եզրակացությունից և
օգտագործված գրականության ցանկից:
Ներածությունը մի փոքրիկ ակնարկ է աշխատանքի վերաբերյալ, որտեղ
ներկայացված է թեմայի ընտրանքը և կարևորությունը` արդի հասարակությունում:
Առաջին գլխում ներկայացաված են սոցիալական գովազդի հասկացությունը և
էությունը, ստեղծման պատմությունը և ֆունկցիաները:
Երկրորդ գլխում` սոցիալական գովազդի կարգավորումը և կոորդինացին,
տարածման առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում և ՀՀ-ում:
Այստեղ` հավելվածի 1-ի տեսքով տրված է աշխատանքի հետազոտության
ծրագիրը:
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Երրորդ գլուխը ամբողջովին նվիրված

է ՀՀ-ում ռազմական կնոջ կերպարի

բացահայտմանը. նրա տեղը, դերը, ազդեցությունը սոցիալական գովազդի վրա:
Այստեղ հավելված 2-ի տեսքով տրվում է հետազոտության վերլուծություն:
Այնուհետև աշխատանքը ամփոփվում է եզրակացությամբ, որտեղ ներկայացված
են վերջնկան եզրահանգումները:
Իսկ օգտագործված գրականության ցանկում ներկայացաված այն աղբյուրները,
որոնք աշխատանքի տեսական մասի հենք են հանդիսացել:
Ողջ աշխատանքի ընթացում օգտագործվել է թվով 35 գրականության աղբյուր`
հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, օգտվել եմ սոցիալական 23 կյաքերում
զետեղված հոդվածներից, նյութերից, մեջբերումներից:
Աշխատանքում ներառվել են թվով 28 սոցիալական գովազդ ներկայացնող
նկարներ` իրենց մեկնաբանություններով:
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ԳԼՈՒԽ I
Սոցիալական գովազդի հասկացությունը և էությունը
Սոցիալական

գովազդի

էությունը

բացահայտելու

և

հասկացությունը

սահամանելու համար նախ և առաջ պետք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում գովազդը:
Գովազդը

մարքեթինգային հաղորդակցության

ուղղվածություն

է,

որի

շրջանակներում իրականացվում է ինֆորմացիայի տարածում՝ գովազդվող օբյեկտի
նկատմամբ ուշադրություն գրավելու, հետաքրքրություն ստեղծելու կամ պահպանելու
նպատակով:
Սոցիալական գովազդը տարբեր աղբյուրներում տարբեր կերպ է սահմանվում:
Ըստ Օ. Արոնսոնի սոցիալական գովազդը չի գովազդում ինչ-որ արտադրանք, այլ
«դրսևորում է որոշակի վերաբերմունք» աշխարհի հանդեպ: Այն ի հայտ է գալիս միայն
երկարաժամկետ հեռանկարում, որի արդյունքը նախապես հայտնի չէ: 1
Ամերիկացի հետազոտողներ Արենսը և Բովեն տալիս են սոցիալական գովազդի
հետևյալ սահմանումը.«շահույթ չհետապնդող գովազդ, որը հովանավորվում է շահույթ
չհետապնդող կազմակերպույթունների կողմից կամ ի շահ դրանց, և որի նպատակն է
խթանել նվիրատվությունը կամ ուշադրություն հրավիրել հասարակության գործերին»:
Ըստ Գ. Նիկոլայեվսկու` սոցիալական գովազդը հասարակության բարի կամքի
դրսևորում է, նրա սկզբունքային դիրքորոշումը սոցիալական կարևորագույն արժեքների
վերաբերյալ: Դա ժանրի ենթատեսակ է, որը տարբրվում է ցանկացած այլ ժանրից
նրանով, որ ուշադրությունը հրավիրում է սոցիալական խնդիրների լուծմանը:
Շատերի կարծիքով սոցիալական գովազդը բարեգործական գործունեության
տեսակ

է:

Սակայն

նպատակաուղղված

է

դա

այդպես

կոնկրետ

չէ:

Բարեգործական

կարիքավորներին

և

գործունեությունը

աղքատներին

օգնելուն,

աջակցելուն: Այս դեպքում ընկերությունը միանգամից երկու խնդիր է լուծում.

Аронсон Э., Пратканис Э.Р., Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседнев- ное использование и
злоупотребление, Перераб. изд. прайм-Еврознак, 2003, 43-47.
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1

բարձրացնում է տվյալ տարածքի սոցիալական կայունությունը, միաժամանակ նաև
բարեգործական ընկերության համբավ է ձեռք բերում:
Ըստ գովազդի վերաբերյալ 1-ին օրենքի հիմնադիր ռուս հեղինակ Իգոր
Բուրենկոյի՝ սոցիալական գովազդը հասրակության աշխարհայացքի և հասարակական
բարոյական առողջության մասն է կազմում:
Սոցիալական
սոցիալական

գովազդի

նպատակների

նպատակը
վրա

մարդկանց

կենտրոնացնելն

ուշադրությունը
է

կամ

կոնկրետ

իշխանություներին

սոցիալական նախաձեռնությունների վերբերյալ տեղեկացնելն է:
Սոցիալական

գովազդի

ծագման

հիմնական

աղբյուրը

հանդիսանում

է

հասարակական կյանքը, ինչը լի է տարբեր հակամարտություններով և սոցիալական
խմբերի մակարդակում առճակատումներով, այդ իսկ պատճառով անհարժեշտություն է
առաջանում ստեղծագործական խթանների և գործընթացների:
Սոցիալական գովազդը՝ գովազդի ոչ առևտրային տեսակ է, որն ուղղված է
հասարակական վարքագծի մոդելների փոփոխությանը և հանրության խնդիրների վրա
ուշադրություն գրավելուն: 2
Սոցիալական գովազդը սոցիալական ապրանքի տարատեսակ է, որն էականորեն
տարբերվում է պետական և քաղաքական գովազդից:
Ընդհանուր հաշվով գովազդը տարբեր գործընթացների արտացոլումն է, որոնք
տեղի

են

ունենում

հասարակության

հոգեբանության

մեջ:

Այն

նաև

հզոր

հաղորդակցության միջոց է:
Սոցիալական գովազդի զարգացումը տեղի ունեցավ կոմերցիոն ու քաղաքական
գովազդների զարգացման հետ զուգահեռ: Չնայած այն հանգամանքին, որ “Սոցիալական
գովազդ” հասկացողությունը առաջ է եկել Ռուսաստանում և օգտագործվում է միայն
հետխորհրդային երկրներում, իսկ մնացած երկրներում այդ տեսակ գովազդն ընկալվում
է որպես “Ոչ առևտրային”:
Սակայն այս երկու տերմինները տարբեր հասկացություններ են: “Սոցիալական
գովազդը” հաղորդակցության տեսակ է, որը մշտապես քարոզում է ինչ որ դրական
2 Мандель Б.Р., "Социальная реклама", Москва, 2010г., ст.18-23
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երևույթ: “Ոչ առևտրային գովազդը” հովանավորվում է որևէ ոչ առևտրային կառույցի
կողմից, նպատակ հետապնդելով խրախուսելու նվիրատվություններ, ձայն տալ ինչ- որ
մեկի օգտին, կամ ուշադրություն հրավիրել հասարակության գործերին:
Սոցիալական գովազդ տերմինը հիմնականում օգտագործվում է Ռուսաստանի
Դաշնությունում, ողջ աշխարհում այն հայտնի է որպես՝ «ոչ առևտրային» կամ
«հասարակական գովազդ» անվամբ:
Սոցիալական

գովազդը՝

հաղորդակցման

տեսակ

է,

որի

նպատակն

է

ուշադրություն գրավել հասարակության կենսական խնդիրներին և նրա բարոյական
արժեքնեին:
Սոցիալական
արժեքների

գովազդի

ապահովումը

և

նպատակը՝
բարոյական

հասարակության
արժեքների

հումանիսական

ձևավորումն

է,

իսկ

առաքելությունը՝ հասարակության վարքագծի փոփոխությունը:
Սոցիալական

գովազդը

իր

մեջ

պարունակում

է

գեղարվեստականորեն

արտահայտված հակիրճ տեղեկատվություն: Այն օժտված է մարդկանց ուշադրությունը
և գիտակցությունը հրավիրելու հասարակական խնդիրների մեջ առկա կարևորագույն
փաստերի և տեղեկությունների վրա: Այն հասցեագրված է բոլորին և ամեն ինչին:
Գովազդի այս տեսակի առանձնահատկությունները լայն են և արդյունքները
կարող են շահավետ լինել: Հետևաբար, սոցիալական գովազդը կարող է օգտագործվել
որպես սոցիալական գործընթացներում հասարակական ներգրավածության գործիք:
Այս առումով սոցիալական գովազդի հանդեպ հետաքրքրությունը բավական մեծ է:
Ի տարբերություն առևտրային գովազդի սոցիալական գովազդը, սոցիալական
գովազդի մեջ ընգրկված տեղեկատվությւոնը նոր չէ: Ընհակառակը որքան շատ
հասցեատերեր են սոցիալական գովազդի միջոցով տեղեկացվում սոցիալական գովազդի
հողորդագրությունով,

այնքան մեծ և ուժեղ ազդեցություն է այն գործում մարդկանց

վրա` դրանով իսկ բարձրացնելով քարոզարշավի արդյունավետությունը:
Սոցիալական գովազդը տեղի է ունենում հասարակության մեջ և հանդիսանում է
այն գործընթացների արտացոլումը, որոնք տեղի են ունենում նրա ներսում:
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Սոցիալական

գովազդն

ունի

այնպիսի

հոգեբանական

չափանիշների

արդյունավետության, ինչպիսիք են` հիշողություն, գրավչություն, տեղեկատվական
ագիտացիա, սակայն կիրառվում է որոշակի սահմանափակումներով:
Ներկայումս մեծ ուշադրություն է դարձվում հասրակության մեջ սոցիալական
գովազդի տեղին և դերին: Սոցիալական խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը
մեծացնում է գովազդի այս տեսակի կարևորությունը և հետագա զարգացման խթան
հանդիսանում: Սակայն, հարկ է նշել նաև այն հանգամանքը, որ ինչքան էլ սոցիալական
գովազդի վերաբերյալ լրագրողական նյութերը և հրապարակումները մատչելի են,
ինքնին երևույթը ուսումնասիրված չէ:
Սոցիալական գովազդ երևույթը միշտ գտնվում է առևտրային գովազդի և
լրագրության միջև՝ միջանկյալ դիքում:
Սոցիալական գովազդի նպատակներևը հետևյալ են. 3
1. Հումանիստական- երբ հասարակական ուշադրությունը սևեռված է սոցիալական
խնդիրների վրա և դրանով իսկ օգնում է լուծել դրանք:
2. Կրթական- մարդիկ պետք է հստակ տեսնեն, որ կա ոչ միայն անձանց և ապրանքները
խթանող գովազդ, այլև` հավերժական արժեքների <առաջխաղացում>, որով նույնիսկ
կարելի է բարելավել գովազդի հեղինակությունը:
3. Իրականացման

մեթոդները-

պաստառներ,

Էկրանի

դադարներ,

տեսանյութեր,

գովազդային վահանակներ, բուկլետներ, պիտակներ և այլ իրեր, սպառողական
ապրանքների

համար

լոգոներ,

համակարգչային

գրաֆիկա,

լուսանկարչություն,

ծաղրանկար և այլն: Աշխատանքները կարող են ներկայացվել նաև գրական ձևով և
տեսքով`

պիեսի

սցենար,

կարգախոս,

բանաստեղծություններ,

պատմություններ,

էսսեներ,

ժամանակակից

ռեպորտաժ,

ոտանավորներ,

սատիրա

և

առակներ:

Հեռուստատեսային գովազդները նույնպես բաժանվում են երեք խմբի` գեղարվեստական
բեմադրված, փաստագրական և տեղեկատվական:
Սոցիալական գովաղդի դեպքում կիրառելի են առավել հայտնի մեթոդներ.

3 Николайщвиоли Г. "Социальная реклама. Теория и практика", Москва, 2008г., ст.25-36
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• Բանավոր գովազդ` փոխանցվում է ռադիոյով: Ռադիո օգտագործվում էր
նույնիսկ Առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին: Ռադիոյով, ոչ միայն
առաջնագիծ լուրեր էին փոխանցվում, այլև ակտիվորեն ստեղծվում էին սեփական
բանակի հերոսական պատկերները և թշնամու հանդեպ ատելություն առաջացնող
պատկերներ: Ռադիոն օգտագործվել է բանակի մոտիվացիան բարձրացնելու և
պետական աջակցություն հաշվին` ռազմական վարկեր ձեռք բերելու համար:
Ռուսաստանում, Հոկտեմբերյան Հեղափոխությունից առաջ և հետո, ռադիոն շատ
կարևոր գործիք էր հանդիսանում բռնության մերկացման համար:
Սոցիալական գովազդի տեսողական պատկերներն ունեն տարբեր ձևեր:
• Լուսանկարչություն, որը դարձել է սոցիալական գովազդի անփոխարինելի
տարր: Այն տալիս է տեքստի իսկության ավելի մեծ զգացում: Մարդկանց մոտ
առաջանում է մի զգացում, կարծես թե ներգրավված են նկարում պատկերված
միջոցառումներին, նրա հերոսների ապրումներին: Սակայն, լուսանկարը- լուսանկարչի
հատուկ

մեկնաբանությունն

է,

ոչ

թե

միջոցառման

օբյեկտիվ

ներկայացումը:

Լուսանկարներում օգտագործված տարբեր խորհրդանիշները, որոնք ներկայացվում են
հանրությանը սոցիալական գովազդի համար, պետք է ծանոթ լինեն լսարանին և հասու
նրա գիտակցությանը:
• Սոցիալական պաստառ- որպես սոցիալական գովազդի միջոց խոր պատմական
արմատներ ունի: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին պաստառները
բաժանվում են երեք հիմնական կատեգորիաների` առաջինը կապված էր բանակում
զինվորների համալրման հետ, երկրորդը` պատերազմի համար փող հավաքելու հետ,
երրորդը` աշխարհին և սեփական երկրին թշնամու դեմքը ցույց տալու համար:
Պաստառները բոլոր երկրներում զարմանալիորեն նման են իրենց գրաֆիկական
կառուցվածքով և սոցիալական նպատակով: Նրանք կատարում են երկու կարևոր
գործառույթներ`տեղեկացնել և թշնամու հանդեպ բացասական կերպար ստեղծել:
Սոցիալական պաստառները նպաստում են բույսերի, գաղափարների, էթիկայի,
համոզմունքների

և

կարծրատիպերի

ստեղծմանը,

գործառույթը դրդում է ընթերցողին որևէ գործողության:
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սակայն

նրանց

հիմնական

Սոցիալական գովազդի խորությունը և ուժը կայանում է նրանում, թե իր մեջ
թաքնված հաղորդագրությունների և գաղափարների շնորհիվ, ինչ արձագանք կգտնի
մարդկանց շրջանում:
• Ֆլայեր- ժանրային բուկլետները, որոնք որպես սոցիալական գովազդի միջոց երկար
պատմություն ունեն: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում բուկլետներ
բաժանվում էին` օդանավից այն ներքև գցելով: Բուկլետները նույնպես տարբերվում են
իրենց

գործառույթներով:

գործողությունների

կոչ

Օրինակ`

անող

և

տեղեկացնող

նույնիսկ

կարող

կամ
էին

ապակողմնորոշիչ,

առաջացնել

ընկճված

տրամադրություն, իմաստ ստեղծող կամ իմաստ չպարունակող:
Սոցիալական գովազդի հիմնական թեմատիկան հետևյալն է.
1. Քաղաքի

բնականոն

հանցագործությունների

կյանքի

անվտանգություն

կանխման,

(քաղաքաշինության,

երթևեկության

խնդիրների,

էկոլոգիայի,
քաղաքային

ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիրներ, անօթևանների և փախստականների դեմ
պայքար և այլն):
2. հավասար իրավունքների և սոցիալական երաշխիքների մարտահրավերներ (կանանց,
ծերերի իրավունքները, ընտանեկան բռնության կանխումը, հաշմանդամություն ունեցող
անձանց հանդեպ հանդուրժողական վերաբերմունքը, սոցիալական ապահովագրության
դեմ բնապահպանական ռիսկերի զարգացումը և այլն):
3. բնապահպանական խնդիրներ (ռադիացիոն, քիմիական անվտանգության խթանում,
շրջակա միջավայրի կառավարում և այլն):
4. հասարակության

զարգացման

միտումներ

(կրթություն,

հասարակության

մեջ

փոփոխություններ, բիզնես, ֆինանսներ, ապահովագրություն, առողջապահության,
հարկերի վճարում, ընտանիքի պլանավորում):
Այսպիսով, սոցիալական գովազդի էությունը լիովին բացահեյտելու համար, հաջոդ
ենթագլուխներում կուսումնասիրենք դրա ստեղծման պատմությունը և ֆունկցիաները:
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1.1 Սոցիալական գովազդի ստեղծաման պատմությունը
ԱՄՆ-ում սոցիալական գովազդի պատմությունն սկսվում է 1906 թվականից, երբ
«Ամերիկյան
ստեղծեց

քաղաքացիական

այդ

տեսակի

միություն»

առաջին

հասարակական

գովազդը,

որը

կոչ

էր

կազմակերպությունն
անում

տնտեսական

ընկերությունների հասցրած վնասից պահպանել Նիագարայի ջրվեժը : 4
Նախքան Հայրենական մեծ պատերազմը սոցիալական գովազդի առավել մեծ
ծրագիր է եղել Սպիտակ երիցուկի օրը, որը հիվանդների օգնության և հիվանդների հետ
համերաշխության

օրն

է:

Առաջին

անգամ

զանգվածաբար

նշվել

է Շվեդիայում 1908 թվականի մայիսի 1-ին։ Ի նշան տուբերկուլոզով հիվանդների հետ
համերաշխության` տղամարդիկ իրենց գլխարկին, իսկ կանայք` հագուստին կամ
գլխարկին

ամրացրել

էին

սպիտակ երիցուկ,

«բնական հակաբիոտիկների խորհրդանիշ»

և

մտնում

որը

հանդիսանում

տուբերկուլոզի

էր

բուժման

ավանդական բժշկական միջոցների բաղադրության մեջ։ Միաժամանակ երիցուկը
խորհրդանշում է սեր, կապվածություն և խոցելիություն։ Ծաղիկների վաճառքից
ստացված գումարը նվիրաբերվում էր հիվանդների բուժմանը: 5
Առաջին

համաշխարհային

պատերազմի ժամանակ` 1917 թվականին,

ԱՄՆ-ում

ստեղծվեց Ջեյմս Մոնտհոմերի Ֆլեգի պաստառը «Դու պետք ես ամերիկյան բանակին»
վերնագրով, որի վրա Քեռի Սեմը նորակոչիկներին հորդորում էր գնալ բանակ:
1920-ական

և

1940-ական

թվականներին ԽՍՀՄ-ում

ստեղծվեցին

նմանատիպ

ձևավորման և մտահղացմամբ պաստառներ` Դմիտրի Մոորի «Դու կամավո՞ր ես գրվել»
և Իրակլի Թոիձեի «Մայր հայրենիքն է կանչում», որոնք հիշեցնում են Ֆլեգի պաստառը:

Նկար 1. «Դու պետք ես ԱՄՆ բանակին»
4

5

www.wikipedia.org
Астахова Т. В. Хорошие идеи в Америке рекламируют,- M. 2007, 69-72
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Այդ թվականներին ստեղծված հասարակական ինֆորմացիայի կոմիտեն ակտիվ
բացատրական աշխատանքներ էր իրականացնում` քաղաքացիներին տեղեկացնելով,
թե ԱՄՆ-ն ինչու մտավ պատերազմի մեջ, և պարտությունը ինչով է վտանգավոր երկրի
համար:
«Սոցիալական գովազդ» հասկացությունը, որպես անգլերեն «public service
advertising»-ի

հոմանիշ,

օգտագործվել

Իգոր

մասնագիտական

Բուրենկովի

միջավայրում

կողմից,

ով

ակտիվորեն

հետագայում

սկսեց

դարձավ Առաջին

ալիքի հանրային կապերի տնօրեն:
Սոցիալական

գովազդը

խորհրդային

ժամանակահատվածում

պետական

համակարգի արդյունք էր, որը կառուցվել է ԽՍՀՄ-ում: Այն արտացոլում է այն
տեսակետներն ու արժեքները, որոնք Խորհրդային կառավարությունը ցանկանում էր
տեսնել հասարակության մեջ: 6
Խորհրդային կառավարությունը լիովին վերահսկվում ԽՍՀՄ-ի քարոզչական
գործունեութունը: 1917-ին Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո տասնչորսերորդ
օրը ղեկավարության առաջին պահանջով ստորագրվեց <<գովազդների վրա պետական
մենաշնորհների ներդրման>> հրամանագիր:
Բոլշևիկենրի հիմնական պահանջը այն, որ արգելում էին տպագրել գովազդը
բացի

թերթերից

ինչ-որ

տեղում,

որոնք

հրատարակվում

էին

միայն

Սանկտ

Պետերբուրգում և Մոսկվայի կենտրոնում` ողջ Ռուսաստանի համար: Հրամանագրում
նշվում էր նաև գովազդների տպագրման մենաշնորհի վերաբերյալ:
Վաղ խորհրդային ռեժիմի տարիներին սոցիալական գովազդը ամբողջությամբ
սահմանափակվում

էր

միայն

մեկ

քաղաքական

գաղափարով:

Խորհրդային

կառավարությունը օգտագործում էր այն իր սեփական հրապարակայնության, Կարմիր
բանակի զորահավաքի, հանգանակության և նվիրատվությունների համար: 7
Ավելի

ուշ,

երբ

պատերազմի

և

պայքարի

խնդիրները

սպիտակ

գվարդաիականների հետ մղվեց երկրորդ պլան, սոցիալական գովազդի թեման դարձավ

6 Степанов Е. "Социальная реклама: генезис, жанры, эволюция", Москва, 2006г., ст .57-65
7 Монахова С. "Социальнмая реклама", Москва , 2011г., ст. 49
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ավելի բազմազան: Չնայած նրան, որ սոցիալական գովազդային մեդիան բավականին
միապաղաղ էր, հիմնականում գունավոր պա ստառներ էին հրապարակվում:
Ըստ

պատմաբանների`

խորհրդային

ժամանակաշրջանում

սոցիալական

գովազդդի մակարդակը բավականին բարձր էր գնահատվում:
Օրինակ,

1925

թվականին

Փարիզում

կայացած

արդյունաբերական

ցուցահանդեսի ժամանակ խորհրդային գովազդատուների արժանացել է պաստառները
արժանացան

արծաթե

մեդալի:

Այդ

ժամանակաշրջանի

մասնագիտական

գրականության մեջ պարտադիր քննադատական վերաբերմունք կար սոցիալիստական
և կապիտալիստական գովազդի հանդեպ:

Նկար 2. Ռուսական <<դու կամավոր ես գրվել>>
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին
ԱՄՆ-ի կառավարությունը խելացի աշխատանք տարավ
հակաճգնաժամային

գովազդի

պրոպագանդայի

համար:

Ստեղվծեց հանրային տեղեկատվության խորհուրդ:
Այն

աշխատում

էր

բնակչությանը

բացատրել

պատերազմի պատճառներն ու դրդապատճառները, և թե
ինչու

անհրաժեշտ

այն

հաղթել:

Կային

նաև

այլ

արդյունավետ միջոցներ, ինչպիսիք են բանակի մեջ ազատ
հրապարակման հայտարարությունների հավաքագրումը, ռազմական շքերթների և
պետական պարտատոմսերի վաճառքը: Բոլոր այս միջոցառումները համակցված էին
սոցիալական գովազդի հետ և փայլուն կատարում էին իրենց առջև դրված խնդիրները:
Այստեղ ուշագրավ է հիշատալկելու այն միտքը, որն արտահայտել է ԱՄՆ-ի նախագահ
Էյզենհաուերը. <<Ամերկյան հաջողության պատմության վրա ծախսված ամեն մի
դոլլարը` հինգ անգամ ավել արժի զենքի վրա ծախսվածից>>: 8
1942 թվականին ամերկայում հիմնադրվեց Գովազդային Խորհուրդը: Պատերազմի
տարիներին այն լուծում էր ազգի համախմբման խնդիրը հաղթանակի հասնելու համար:

8

Волкова Е. Социальная реклама на примерах рекламы государственных институтов-M-. 2006, 119
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Այն այնպես, ինչպես Առաջին Համաշխարհային պատերազմի տարիներին,
լուծում էր բանակի` զորակոչիկներով համլրման հարցերը, զբաղվում էր հաղթանակի
զբոսայգում կառուցապատման աշխատանքով, նաև

ռազմաճակատ` նամակների

առաքումով: Պատերազմից հետո Խորհուրդը ստանձնեց սոցիալական գովազդի
կոորդինացման աշխատանքները:
1950-60 ական թվականներին Խորհուրդը ընդլայնեց իր գործունեությունը: Ի լրումն
ներկա

աշխատանքի`

աշխատում

ճգնաժամային

ռազմական

իրավիճակներում

(Կորեայի կամ Վիետնամում կռվող զինվորներին կոչ անել, նամակներ գրել): 9
Այն սկսեց անդրադառնալ կարևոր սոցիալական խնդիրների, որոնք նպաստում էին
ճանապարհային

երթևեկության

անվտանգության

բարելավմանը,

անտառային

հրդեհների կանխմանը: Հատկապես հայտնի են այդ գովազդային ընկերությունների
հերոսները` <Ծխե Արջուկը և Լացող Հնդիկը>:
ԱՄՆ-ի Գովազդի Խորհուրդը առաջին անգամ բարձրացրեց ամերիկացիների
անգրագիտության

չարաշահման,

ինչպես

խնդիրները:

որոշումներին

միացան

Այս

նաև

անչափահասների

բազմաթիվ

բռնության

կառավարական

և

ոչ

կառավարական կազմակերպություններ, ինչպիսիք են` Ներգաղթի ծառայությունը,
Կապի և Առողջապահության նախարարությունները: 10
Սոցիալական գովազդով, ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ մի շարք երկրներում այժմ
զբաղվում են շատ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններ. եկեղեցիներ,
դպրոցներ, համալսարաններ, ինստիտուտներ, ինչպես նաև տարբեր հասարակական
կազմակերպություններ:
ԱՄՆ-ում

բոլորին

լավ

հայտնի

է

ամերիկյան

«Թոքերի

Ասոցիացիայի»

կարգախոսը. <<Դա կյանքի և մահվան հարց է>>, որը ամեն տարի անցկացնում է 10 մլն
դոլլար բյուջե ունեցող ընկերությունների կողմից: Ասոցացիայի կարծիքով կարևոր
կենսական նշանակություն ունի հանրության իրազեկումը քաղցկեղի, ծխելու և այլ

9 Тулупова В. В., "Реклама. Терия и практика", Воронежский государственный университет, 2011г.
10 www.thebalance.com
15

վնասակար

սովորությունների

վերաբերյալ:

Ասոցացիայի

կողմից

օգտագործված

նյութերը և տպագիր միջոցները անվճար են տրամադրվում հասարակությանը: 11
Մի մեծ շարք տարբեր ասոցիացիաներ և արհմիություններ սկսեցին
տարբեր

ԶԼՄ-ների՝

տեղեկատվության

նրանց

աճող

անվճար

ծավալի՝

գովազդով

ԶԼՄ-ները

զբաղվելու

ստիպված

համար:

եղան

դիմել

Շնորհիվ

սահմանափակել

սոցիալական գովազդով զբաղվող շահույթ չհետապնդող հաստատությունների ազատ
եթերի տրամադրումը: Այսպիսով, ոչ բոլոր սոցիալական գովազդները տրամադրվեցին
անվճար: Ոչ առևտրային կազմակերպություների սոցիալական գովազդի համար ԶԼՄները սկսեցին վճար վերցնել, սակայն որոշակի զեղջային համակարգ սահմանեցին:
1970-ական թվականներին ԱՄՆ-ում պարտադիր զինվորական ծառայությունը
դուրս եկավ և բանակում կամավորնեի հավաքագրման խնդիր առաջացավ: Այդ
ժամանակ մի հզոր ընկերութուն հիմնվեց, որը զբաղվում էր երիտասարդ աղջիկներին և
տղաներին

դեպի

Պաշտպանության

զինվորական

ծառայություն

նախարարությունը

գրավելով:

օգտագործում

է

Այժմ

այդ

առևտրային

երկրի

գովազդը:

Սոցիալական գովազդով են զբաղվում նաև շատ նահանգների ղեկավարություններ:
Օրինակ, Կալիֆորնիայում գովազդվում է հարմարավետությունը և հաճույքը:
Վերոնշյալ օրինակները շատ լավ ցույց են տալիս սոցիալական, քաղաքական և
առևտրային գովազդի կապը: Ուստի սոցիալական գոցվազդը իր նպատակներով և
խնդիրներով կարող է համընկնել քաղաքական գովազդի հետ, քանի որ այն այդպես է
եղել նաև պատերազմի ժամանակ:
Սակայն պատմության մեջ հայտնի են սոցիալական գովազդի այնպիսի
օրինականեր, որոնք հանդիսանում են գովազդային ընկերությունների հատուկ
բաղադրիչ՝ պետական կառույցների և քաղաքական շարժումների գործունեության մեջ:
1987 թվականին Ամերիական սկսեց զբաղվել այնպիսի հզոր և ամենաքննարկվող
սոցիալական ընկերությունների գովազդով, ինչպիսիք են՝ «Սթափություն անիվի մոտ»,
«ՁԻԱՀ », «Միայն ասեք ոչ» և այլն: ԶԼՄ-ների եթերային ժամանակահատվածը՝ մոտ 500
մլն դոլլարի հասնող, տրամադրվում էր անվճար:
11

www.socreklama.ru
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Գնալով սոցիալական գովազդի հռչակը և զարգացումը այնքան աճեց, որ հզոր
առևտրային կազմակերպությունները ինքնուրույն սկսեցին իրականացնել իրենց
սոցիլական գովազդը: Օրինակ, ամերիկյան հզոր կազմակերպությունը, ինչպիսին է
Avon-ը` ինքնուրույն անցկացնում է կրծքագեղձի քաղցկեղը կանխարգելող սոցիալական
գովազդ: 12
Իսկ արևմուտքում տարածվեց այն տեսակետը, որ որևէ սոցիալական խնդրի
առկայության դեպքում, տվյալ ընկերությունը պետք անպայման զբաղվի սոցիալական
գովազդի արշավով:
Հետևաբար, պետական, ոչ առևտրային և համայնքային կազմակերպությունները,
յուրաքանչյուր տարի պատրաստ են վճարել «իսկական» գումար համապատասխան
արտադրանքի արտադրության համար:
Նրանք շատ լավ գիտեին, որ այդ ծախսված գումարները այնքան էլ մեծ չեն, եթե
նկատի ունենան այն հանգամանքը, որ առանց սոցիալական գովազդի, որը բացատրում
է քաղաքացիներին, պետական և այլ կազմակերպություններին վարքի հիմունքները,
ավելի շատ փող կծախսեն վերջիններիս անգիտակցական մոտեցման պատճառով:
Այսպիսով, տարբեր երկրներում սկիզբ առավ և լայն տարածում գտավ
սոցիալական գովազդը, առանց որի մեր օրերում գրեթե ոչինչ չի արվում: Այն լայնորեն
սկսեց կիրառվել ոչ միայն քաղաքական, ռազմական նպատակներով, այլև կյանքի բոլոր
բնագավառներում և կարճ ժամանակում մտավ արդի կյանքի գործառույթների մեջ:

12

D.Zarrella <<The Social Media Marketing Book>>-London, 2011, p.5-20
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1.3 Սոցիալական գովազդի ֆունկցիաները
Սոցիալական գովազդի իրական գաղափարը ըմբռնելու և դրա ինստիտուտը
բացահայտելու համար, պետք է հասկանանք թե ինչ ֆունկցաիներ է այն կատարում:
Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվում են հետևյալ առավել հայտնի

հաղորդակցում,

ֆունկցիաները.

սոցիալականացում,

իշխանության

տեղեկատվություն,

մոտիվացնող-խթանող,

օրինականացման

գործառույթ

և

սոցիալ-

ինտեգրացիոն գործառույթ: 13
1. Սոցիալական գովազդի հաղորդակցման ֆունկցիան կապված է այն հանգամանքի
հետ, որ այն նպաստում է մարդկանց շփմանը: Ավելի կոնկրետ, սոցիալական գովազդի
տեսահոլովակները

նպաստում

են

գովազդատուների

և

իրենց

լսարանի

միջև

հաղորդակցմանը (ոչ առևտրային կազմակերպություններ, պետական և կառավարման
մարմինների միջև հաղորդակցում կամ մեծ բիզնես): Բացի այդ, սոցիալական գովազդի
միջոցով առևտրային կազմակերպությունները կարող են համագործակցել ինչպես
անմիջականորեն նպատակային լսարանի հետ, այնպես էլ պետական մարմինների հետ,
առավել արդյունավետ աշխատանքի համար:
Պետությունն իր հերթին, սոցիալական գովազդի միջոցով կարող է շփվել
քաղաքացիների

հետ:

Ռուսաստանում,

որտեղ

պետությունը

հանդիսանում

է

սոցիալական գովազդի հիմնական գովազդատուն, այս գործառույթը ամենակարևորն է:
Իսկ մեծ բիզնեսը օգտագործում է սոցիալական գովազդի բոլոր միջոցները իր
սոցիալական

պատասխանատվությունն

արտահայտելու

համար:

Մեր

օրերում

սոցիալական գովազդի տվյալ ձևի օգտագործումը ակտիվորեն զարգանում է այն
հանգամանքի շնորհիվ, որ բիզնեսը սկում է հասկանալ իր` հասարակության առաջ
ունեցած պատասխանատվության զգացումը:
Սոցիալական գովազդի տեղեկատվական ֆունկցիայի էությունը կայանում է
նրանում, որ ուշադրություն հրավիրի

սոցիալական խնդիրների վրա, տեղեկացնի

դրանց լուծման ուղիների և կանխարգելման մասին, ինչպես նաև տեղեկատվություն
Мандель Б.Р. Социальная реклама М.: Литера. 2012. ст.310
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տրամադրի ոչ առևտրային կազմակերպությունների և
գործունեության

վերաբերյալ,

դրանց

կողմից

պետական մարմինների

տրամադրվող

սոցիալական

ծառայությունների վերաբերյալ:

Տեղեկատվական

ֆունկցիան

հանդիսանում

է

սոցիալական

գովազդի

ինստիտուտի հիմնական գործառույթներից մեկը: Ժամանակակից հասարակությունը
շատ տարբերականացված է, մարդկանց մեծ խմբերին հասնելը` անհատական կապի
միջոցով,

այլևս

հնարավոր

չէ:

Այնտեղ

է,

որ

առաջ են

գալիս

գովազդային

հնարավորությունները - տարբեր թիրախային լսարանների վրա ազդել այդ լսարանների
կողմից

ընդունված

կարևորագույն

միջոցներով`

լրատվամիջոցների

շնորհիվ:

Սոցիալական գովազդը, լուսբանման միջոցով, թույլ է տալիս գրավել մեծ քանակով
մարդկանց,

այդպիսով

կտրուկ

բարձրացնելով

քաղաքացիների

մոտ`

տարբեր

երևույթների վերաբերյալ իրազեկվածությունը:
Սոցիալական գովազդի մոտիվացնող-խթանող գործառույթը կարող է դրդել
մարդուն կատարելու որոշ սոցիալապես նշանակալի գործողություններ: Դա կարող է
բավականին հզոր խթան հանդիսանալ: Այսպիսի ազդեցության օրինակ կարող է լինել`
որբերին օգնելու կոչը, որը կատարվում է վառ և ստեղծագործական ձևով, այն կարող է
դրդել մարդուն կատարել բարի գործեր: 14
Սոցիալական գովազդի սոցիալականացում գործառույթը կապված է անձի արժեքների և
նորմերի

ձևավորման

հնարավորությունների

հետ,

ինչպես

նաև

սոցիալապես

հաստատված վարքագծի ստեղծման հետ: 15
Վերջին տարիներին, նկատվում է մարդու սոցիալականացման անկում, այնպիսի
ինստիտուտներում, ինչպիսիք են` ավանդական ընտանիքը և դպրոցը: Դպրոցն ավելի
քիչ ազդեցություն ունի երեխաների վրա, քան երբևէ. դա պայմանավորված է ուսուցչի
մասնագիտության

հեղինակության

անկումով,

ուսուցչական

կազմի

ցածր

հմտություններով, հասարակության մեջ դպրոցի կրթական դերի ցածր մակարդակով:
Ընտանիքը հաճախ ավելի քիչ ազդեցություն ունի երեխաների վրա, քան 20-30 տարի

14
15

Николайщвиоли Г. "Социальная реклама. Теория и практика", Москва, 2008г., ст.225-228
Азарова А. С. <Специфика процесса институционализации социальной рекламы>- Б, 2005., ст.115
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առաջ.

դա

պայմանավորված

է

ծնողների

շատ

զբաղված

լինելով

և

նրանց

ներգրավվածությամբ նյութական և կարիերայի խնդիրների լուծման գործընթացներին:
Այս

պարագայում,

ավանդական

ինստիտուտների

սոցիալականացման

համարժեք աջակցություն կարող է հանդիսանալ սոցիալական գովազդը` որպես
լսարանին ամեամոտ գտնվող համակարգ:
Սոցիալական
անդամների

գովազդը

ներգրավվման

կարող
հետագա

է

հանդիսանալ

մոդել:

որպես

Սոցիալական

հասարակության
գովազդի

մոդելից

յուրացնելով վարքագծի կանոնները (խոնարհ լինել, բարի, արձագանքող, օգնել
ուրիշներին և հարգել իրենց մեծահասակներին), երեխաները կարող են սովորել դառնալ
ավելի լավը և ավելի կառուցողական վարքագիծ դրսևորել:
Սոցիալական գովազդը կարող է ոչ միայն նպաստել կառուցողական պահվածքի
ձևավորմանը, այլ նաև կանխել վատ վարքի ձևավորումը: Տիապետելով ազդեցության
հզոր ուժին, գովազդը կարող է ստեղծել հանցագործների և թմրամոլների, ինչպես նաև
այլ հակասոցիալական անձերի և իրադարձությունների օտարման վառ կերպարներ:
Այսպիսով, գովազդը կարող է կանխել շատ երիտասարդների քրեական միջավայր
ներքաշվելուն:

Ցուցադրելով

ճիշտ

և

սխալ

վարքագծի

օրինակ`

սոցիալական

գովազդները ստեղծում են որոշակի վերաբերմունք նման երևույթների հանդեպ, և
դրանով իսկ կարող են օգնել սոցիալական խնդիրներ դեմ պայքարում:
Սոցիալական գովազդի սոցիալականացման ներուժը մեծ է մի քանի պատճառներով:
Առաջին հերթին, գովազդը

խոսում է մարդկանց հետ իրենց լեզվով, և այդպիսով

թափանցում խորը բարոյական արժեքների մեջ: Երկրորդ, սոցիալական գովազդը իր
օրիգինալ հաղորդագրությունների և անընդհատ կրկնվելու շնորհիվ ձևավորում է
վարքագծի դինամիկ ստերիոտիպ, որը լիովին դրական ազդեցություն է ունենում տվյալ
իրավիճակում:
Այսպիսով, սոցիալական գովազդը իր որոշակի գործառույթների օպտիմալացման
շնորհիվ հասրակության մեջ կարող է բարելավել տեղեկատվական ծառայությունների
որակը և առհասարակ սոցիալական կյանքի մշակույթը: Այս դեպքում սոցիալական
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գովազդի այս տեսակը նպաստում է ոչ միայն թիրախ լսարանի սոցիալականացմանը,
այլև ընդհանուր բնակչության սոցիալականացմանը:

Իշխանության օրինականացման գործառույթը սոցիալական գովազդի այն
տեսակն է,

որով բնակչությանը բացատրվում է իշխատության այս կամ այն

որոշումները: 16
Պետական

իշխանությունները

բացատրում

են

իրենց

գործողությունները

սոցիալական գովազդի միջոցով, բարձրացնում են բնակչության իրազեկությունը իրենց
գործողությունների

վերաբերյալ,

դրանով

իսկ

բարձրացնելով

դրանց

արդյունավետությունը: Որպես օրինակ կարող է լինել բարձր տուգանքը` մեքենայում
ամրագոտին չգցելու դեպքում: Այս պատժամիջոցը տհաճ է շատ մարդկանց համար,
ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ տույժ է իշխանությունը սահմանում: Սակայն,
սոցիալական

գովազդի

օգնությամբ,

պետական

իշխանությունները

կարողացան

բացատրել մարդկանց, որ անվտանգության գոտին կարող է փրկել ոչ միայն
առողջությունը, այլև կյանքը: 17
Բացի այդ, սոցիալական գովազդ իշխանության համար ստեղծում է արդյունավետ
աշխատելու

ունակություն`

նվազեցնելով

այսպես

կոչված

հաղորդակցման

«անվստահություն աղմուկը» կառավարական գործակալությունների և հասարակության
միջև: Սոցիալական գովազդը կարող է նպաստել պետության հանդեպ

հանրային

վստահության մակարդակի բարձրացմանը: Սոցիալական գովազդի օգնությամբ կարող
է ստեղծել կառավարական գերատեսչությունների դրական կերպար, ինչպես նաև
կարող է նպաստել հանրության աչքում իրենց բացասական կերպարի հաղթահարմանը:
Որպես սոցիալական գովազդի նման օրինակ կարելի է նշել հանրության
վստահության բարձրացումը ոստիկանության կամ ճանապարհային ոստիկանության
հանդեպ:

Կառավարական

կազմակերպությունների

հանրային

ծառայության

ծրագրերում մարդիկ սկսում են տեսնել իրական հոգատարություն իրենց հանդեպ և

16 Паршецева Н. "Социальная реклама", Москва, 2004г., ст.87
17 Маргулян А. Я., "Социальная политика", Санкт-Петербург, 2011г., ст.60-68
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սկսում են մեծ վստահություն ցուցաբերել պետական մարմիններին: Այս վստահությունը
կառավարության հանդեպ ձևավրվում է ի նշան իր լեգիտիմության:
Այսպիսով, քաղաքացիական իրավունքի հասարակությունում սոցիալական
գովազդը կարող է կատարել իշխանության օրինականացման թաքնված գործառույթ:
Սոցիալական գովազդի սոցիալ-ինտեգրացիոն գործառույթը պայմանավորված է
նրանով, որ սոցիալական գովազդը կարող է նպաստել հասարակության ամրապնդմանը
և կայունությանը: Սոցիալական գովազդը ժամանակակից սոցիալական համակարգերի
կայունության ապահովման կարևոր մասն է:
Ս.Պարսոնսը իր <Սոցիալական համակարգ> աշխատությունում վերլուծել է
հասարակական կազմակերպության բաղադրիչները, ինչպես նաև այն պայմանները,
որոնք անհրաժեշտ են կայունությունը պահպանելու համար: Նա պնդում է, որ
սոցիալական կայունության համակարգի ինտեգրման լուրջ գործոն է հանդիսանում
մարդկանց գործողությունների և նրանց վարքագծի կանոններում պարունակվող
համապատասխան մշակույթը: 18
Դրա համար անհրաժեշտ են վարքագծի կանոնների համախմբում, կայուն
փոխգործակցության,

որոնք

համապատասխանում

են

գործող

սուբյեկտների

հետաքրքրություններին: Այս է պատճառը, որ սոցիալական գովազդը նպաստում է
հանրային այլ հաստատությունների գործունեության ու կայունության, սոցիալական
համակարգի,

որպես ամբողջության` ընկալմանը: Ըստ ուսումնասիրությունների,

բազմաթիվ խնդիրների առաջացման պատճառ է հանդիսանում այն հանգամանքը, որ
«ժամանակակից հասարակության մոբիլիզացման բաղադրիչը մնում է շատ ցածր և
հիմնականում ընդգրկում է տեղական շահերից բխող սահմանափակ շրջանակ», առանց
գաղափարական և քաղաքական կողմնորոշման, կամ ազգային-էթնիկ բաղադրիչը չի
ծառայում որպես ինտեգրման հիմք: Սոցիալ-ինտեգրացիոն գործառույթը կարող է
իրականացվել, առաջինը որպես դրական ազգային ինքնության ձևավորման և
պահպանման

գործոն,

նաև

պահպանել

բնակչության

ընդհանուր

սոցիալական

արժեքները և ձևավորել «ուժեղ պետության» դրական պատկեր:
18

Андреева Г.М. Современная зарубежная социальная психология.- М.:Изд-во МГУ, 1984.- 247-255 с.
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ԳԼՈՒԽ II
Սոցիալական գովազդի կարգավորումը և կոորդինացիան տարբեր
երկրներում
Գովազդի դերը, որպես հանրային գիտակցության վրա ազդող միջոց, հայտնի է
ողջ աշխարհում:
Արդի ժամանակներում «գովազդը» հանրային գիտակցության մեջ մտած է որպես
առևտրային միջոց: Սակայն վերջին շրջանում առևտրային գովազդի զարգացմանը
զուգընթաց զարգացավ նաև սոցիալական գովազդը:
Սոցիալական գովազդի և առևտրային գովազդի հիմնական տարբերությունը
կայանում է նրանց նպատակի մեջ: Առևտրային գովազդի հիմնական նպատակը
գովազդատուների դրական վերաբերմունքի խթանելն է՝ կոնկրետ ապրանքի աճի կամ
վաճառքի

հետ

կապված,

իսկ

սոցիալական

գովազդի

նպատակը

հանրության

ուշադրությունը որևէ սոցիալական խնդրի կամ դրա հետ կապված փոփոխություններին
գրավելն է:
Այսպիսով, առևտրային գովազդը խթանում է մի ապրանք կամ ծառայություն, իսկ
սոցիալական գովազդը՝ սոցիալական գաղափարներ և արժեքներ:
Ի տարբերություն առևտրային գովազդի, սոցիալական գովազդում պարունակվող
տեղեկատվությունը նոր չէ:
Սոցիալական գովազդը, որը տեղի է ունենում հասարակության մեջ, դա
արտացոլումն

է

այն

գործընթացների,

որոնք

տեղի

են

ունենում

հենց

նույն

հասարկության ներսում: 19
Առևտրային և սոցիալական գովազդների հիմնական նմանությունները իրենց
ընդհանուր կրիչներն են (այսինքն՝ բաշխման ուղինեըր և գովազդային գործիքները):
Կախված նրանից, թե որ բաշխման ուղիներով են հատկացվել, տարբերակվում
են՝
 Տպագիր գովազդ ԶԼՄ-ներում (գովազդային մոդուլներ, տեղեկատվական
նոտաներ, տեղեկատվական և գովազդային ներդիրներ, դիմումներ).
19

Девятко И.Ф. "Методы социологического исследования"-Екатеринбург 1998г., 128
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 Էլեկտրոնային

գովազդ

լրատվամիջոցներում

(ռադիո

և

հեռուստատեսություն - գովազդներ, հաղորդումներ, հովանավորչություն);
 Գովազդի տպագրություն (գրքի գովազդ, բրոշյուրներ, թռուցիկներ).
 Փոստային գովազդ (նամակ, բացիկ),
 Արտաքին գովազդ (նեոնային նշաններ, գովազդային վահանակներ);
 Նոր

մեդիա

(բջջային

ցանցերով

գովազդ

(SMS-հասցեատերերին),

համակարգչային խաղեր);
 Տրանսպորտում գովազդ (ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ, տրամվայներ).
 Ոչ-ավանդական գովազդ (հուշանվերներ, փչովի գովազդային փուչիկներ,
գովազդ՝

տոմսերով,

բանկային

հայտարարություններով,

դրամական

միջոցների մուտքերով),
 Ֆիլմ (գովազդ, նախքան ֆիլմերի տեսագրությունը և DVD-ով,

և

կինոթատրոններում);
 Ինտերնետ (կայքեր, տեքստային գովազդ, գիտաժողովներ, զրույցներ,
ֆորումներ, քննարկում ցուցակներում).
 PR գրավիչ մեթոդներ (կազմակերպելով տարբեր միջոցառումներ և
գործունեություններ):
Սոցիալական գովազդը, իր հերթին, սոցիալական PR- ի անբաժանելի մասն է, որը
սովորաբար դիտվում է որպես կիրառական PR քաղաքացիական հասարակության
համար:
Սոցիալական

գովազդը

օգտագործում

է

անվճար

տեղեկատվական

եթերաժամանակի մոտ 5% -ը կամ տպագիր տարածքի՝ հիմնական մասը, ինչպես նաև
օգտագործում բոլոր վերը նշված գործիքները և ուղղված է ամբողջ հասարակությանը
կամ դրա էական մասին:
Սոցիալական PR-ը, որպես սոցիալական գովազդի հիմնական համակարգող,
հիմնականում հասցեագրված է կոնկրետ թիրախային խմբերի: Սոցիալական PR-ը, իր
անվճար վարքագծով, թեմայի արդիականությամբ և տեղեկատվությամբ կարևորվում է
լրագրողների և հանդիսատեսի կողմից: Այսօր հասարակական ներքին կոնՖլիկներով լի
24

կյանքը

կարիք

առաջանում

է

ունի

ստեղծագործական

անհրաժեշտություն

խթանների: 20

մոբիլիզացնելու

Նման

և

իրավիճակներում

կոորդինացնելու

քաղաքացիների ներուժը: Ահա այս դեպքերում են

ակտիվ

սոցիալական գովազդները

հասարակության համար կարևոր ազդակ հանդիսանում:
Սոցիալական գովազդների նախաձեռնողներ կարող են լինել և պետությունը, և
հասարակական կազմակերպությունները, որոնք հետապնդում են որոշակի հոգևոր կամ
սոցիալական նպատակներ:
Քանի որ սոցիալական խնդիրների ստանդարտ լուծումները՝ ադմինիստրատիվիրավական մեխանիզմներով իրենց չեն արդարացնում, սոցիալական գովազդների և
դրանց ռազմավարական ուղղությունների մշակման գործում հետաքրքրված են լինում
պետական ու հասարակական ինստիտուտները: Հասարակական կարևորություն ու
հնչողություն ունեցող սոցիալական գովազդների միջոցով այդ ինստիտուտները լուծում
են ոչ միայն սոցիալական խնդիրներ, այլև հենց իրենց PR-ն են իրականացնում:
Մշակելով սոցիալական խնդիրներ, կազմակերպությունները ձևակերպում են ոչ
միայն հրատապ հասարակական խնդիրները, այլև ստեղծում են դրանց լուծման համար
ջանքեր չխնայող ակտիվ հասարակական ուժերի կերպարներ:
Դիզաներները, որպես գովազդատուների առաջադեմ ներկայացուցիչներ, իրենց
գործում

վաղուց

են

ըմբռնել

սոցիալական

գովազդի

կարևորությունը

և

ստեղծագործական գրավչությունը:
Վերջին
նկատմամբ:

տարիներին
Ի

հայտ

են

աճել
գալիս

է

հետաքրքրությունը
դրա

ստեղծման

գովազդի

տարբեր

այս

տեսակի

մոտեցումներ

և

տեխնոլոգիաներ: 21
Ոչ միայն սոցիալական թեմաներով պաստառներ են հրապարակվում, այլև ի
հայտ են գալիս սոցիալական գովազդի հսկայական տպագրական կոմպլեքսներ, որոնք
ներառում են մի շարք օբյեկտներ, տարբեր գովազդատուներ, ԶԼՄ-ներ, գովազդային
նվագարկիչներ և այլն:

20
21

Г.Николашвили. Краткая история социальной рекламы. –M.1999, c. 12-19
Бове Л. Кортлэнд, Аренс Ф. Уилльям Современная реклама. М.: Издательский дом «Довгань», 1995
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Գնալով բարդանում է գովազդային ստեղծագործական ոլորտի շրջանակը,
դիզայներական գաղափարների և հասկացությունների, դրանց համարժեք քարոզչական
օբյեկտների վերջնական իրականացումը:
Հատկապես կարևոր նշանակություն են ձեռք բերում ոչ ստանդարտ, տպավորիչ և
գունագեղ օբյեկտների դիզայնները:
Ամենակարևոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ միայն զրագացնել
նորարարական

գովազդային

օբյեկտը

ոչ-ստանդարտ

ձևով,

կամ

օգտագործել

գովազդային գրաֆիկան օբյեկտի վրա ոչ հարմար տեղում, այլ համատեղել նախագծի
սոցիալական գաղափարը գրաֆիկայի և գովազդային միջոցների բոլոր տարրերի հետ:
Սոցիալական գովազդի դիզայնի նորույթը, օրիգինալությունը և սրամտությունը
պիտի նախևառաջ ուշադրությունը գրավի սոցիալաական խնդրի, այլ ոչ թե դրա
գովազդի առերևույթ գեղեցկության վրա:
Սոցիալական խնդիրը և դրա իրակնացման պլանը պետք է հանդես գան որպես
մեկ ամբողջություն: Համաշխարհային պրակտիկայում սոցիալական գովազդի այս
սկզբունքի հաջողված օրինակներ շատ կան, դրանց ստեղծումը պատահականություն չէ,
ստեղծագործական – նորարարական փնտրտուքը միշտ շարունակվում է:
Որոշ երկրներում, օրինակ՝ Հայաստանում, հասարակությունը սոցիալական
գովազդների կարիքը կարծես թե չի զգում: Միտում կա, որ եթե սոցիալական
գովազդներն անվճար են լինում, ապա անլուրջ և անհետաքրքիր են: Հայաստանում
հազվադեպ է կարելի հանդիպել սոցիալական գովազդների, իսկ եթե երբեմն հանդիպում
են,

ապա

պատրաստված

են

լինում

միջազգային

կազմակերպությունների

աջակցությամբ: Սակայն նման հատուկենտ գովազդները համակարգված չեն և չունեն
առաջ քաշվող գաղափարների ներդրման ռազմավարություն: Արդյունքում դրանք
կորչում են լրատվական հոսքերի հորձանուտում: 22
Ուստի,

«սոցիալական

գովազդ»

հասկացությունն

երբեմն

ենթագիտակցականորեն, իսկ ավելի հաճախ հենց գիտակցված կերպով ընկալվում է
որպես PR կոմպանիա կամ ուղղակի քարոզչություն: Բոլոր դեպքերում դրանց միջև
22

Թադևոսյան Գ., «Որակական սոցիալական հետազոտություններ», Երևան, 2006թ., էջ 26
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գոյություն ունեցող սահմանը դժվար է նշմարել: Հարկ է նշել, որ նման տիպի գովազդի
«սոցիալական» անվանումը բնորոշ է նախկին խորհրդային տարածքի երկրներին: Ողջ
աշխարհում դրանց անվանում են «ոչ կոմերցիոն» կամ «հասարակական գովազդ»,
այսինքն` public advertising:
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Առաջին հայացքից անվանման կերպից էական ոչինչ չի

փոխվում, էականը` նպատակներն են ու խնդիրները:
ԱՄՆ-ում գործածվում են «public service advertising» կամ «public service
announcement (PSA) տերմինները: PSA-ների նպատակն է ստեղծել նոր հասարակական
արժեքներ կամ փոխել հասարակության վերաբերմունքը այս կամ այն խնդրի հանդեպ:
1906

թվականին

«Ամերիկայի

հասարակական

ասոցիացիա»

հասարակական

կազմակերպությունը ստեղծեց առաջին PSA-ն, որը կոչ էր անում պաշտպանել
Նիագարայի ջրվեժը էներգետիկական ընկերությունների կողմից հասցվող վնասներից: 24
1917

թվականին

ԱՄՆ-ում

ստեղծվեց

Հասարակության

Տեղեկատվության

Դաշնային Կոմիտեն, որը խրախուսում էր հանրության աջակցությունը և ներակայցնում,
թե «ինչու պետք է պայքարել»: Կոմիտեի կազմում ստեղծվեց մի ստորաբաժանում, որը
ղեկավարում էր դերասան Չարլ Դանա Գիբսոնը: Նա հավաքագրում էր ժամանակի
հայտնի դեմքերին և նրանց մասնակցությամբ պաստառներ ստեղծում՝ պատերազմին
աջակցելու համար: Պատերազմի տարիներին այդ ընկերությունը նպաստեց զորակոչին,
ռազմական պարտատոմսերի իրացմանը և այլն: 25
Այդ տարիների առավել հայտնի սոցիալական գովազդներից էին՝
«Փրկենք դոլլարները անիմաստ ծախսելուց, մինչդեռ զինվորները զոհաբեում են իրենց
ռազմաճակատում» կամ Կարմիր Խաչի սոցիալական գովազդը, որտեղ Մադոննան
անձնավորում է

«Մեծագույն մայրը աշխարհում» պատկերը կամ «Ընտրողական

ծառայության» սոցիալական գովազդը, որը աջակցում էր բանակի հավաքագրման
գործին:

www.wikipedia.org
www.life.panorama.am
25 www.psareasearch.com
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Նկար 3. <<Հայտնի սոցիալակն գովազդներ>>

Պատերազմից հետո Կոմիտեն իր վրա վերցրեց սոցիալական գովազդների
կոորդինացման աշխատանքները: 50-ական և 60-ական թվականներին Կոմիտեն լուծում
էր նաև այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են ավտոճանապարհների անվտանգության
բարձրացումը, անտառային հրդեհների կանխարգելման միջոցառումները և այլն: Այդ
խնդիրների լուծման գործում ներգրավված էին նաև բազմաթիվ պետական ու
հասարակական

կազմակերպություններ:

ամենահայտնի

սոցիալական

1987-ին

արշավները`

Ամերիկայում

«Պարզապես

նախաձեռնվեցին

ասա

ՈՉ»-ընդդեմ

թմրանյութերի, «Սթափություն ղեկի վրա», «ՁԻԱՀ - դա կարող է քո հետ էլ պատահի»:
Այսպիսով,

սոցիալական

գովազդների

կարգավորումները

կուրդինացիան

ուսումնասիրելով պարզ դարձավ, որ դրանցում նշանակալի տեղ է գրավում կնոջ
կերպարը: Այն լայն տարածում ունի ողջ աշխարհի սոցիալական պաստառներում:
Քանի որ եվրոպական միակ երկիրը, որտեղ զինծառայությունը կանանց համար
պարտադիր է, Նորվեգիան է, ապա ուսումանսիրենք Նորվեգիայում ռազմական կնոջ
կերպարի ներկայացումը սոցիալական գովազդում:
Այնտեղ, 2014 թ. հոկտեմբերի 14-ին ընդունված և 2015 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ
մտած օրենքի համաձայն, կանայք ենթակա են պարտադիր զինծառայության զորակոչի:
Արդեն 2015 թվականի ամառվանից Նորվեգիայում կանայք անցան պարտադիր
ծառայության բանակում: Զորակոչի են ենթակա 18 տարին լրացած իգական սեռի
ներկայացուցիչները, որոնց ծառայությունը պետք է տևի 19 ամիս: Նախկինում
28

եվրոպական այս երկրում կանայք ծառայում էին կամավոր հիմունքներով, և 2014 թ.
տվյալներով՝ բանակի 12,5 տոկոսը կամ մոտ 8 հազարը կանայք էին:
Նորվեգիան առաջինն էր ՆԱՏՕ անդամ երկրներից, որտեղ առաջ քաշվեց կնոջ
դերը ռազմական ոլորտում և լայնածավալ քարոզարշավ սկսվեց պաստառների տեսքով:
Օրինակ՝ «Կրծկալներ, տանկեր և զենքր: Նորվեգացի կանայք միանում են բանկին »: 26

Նկար 4. <<նորվեգացի կնոջ պատկերով սոց. գովազդ>>
Սոցիալական գովազդների զարգացումը և ազդեցության աճը Նորվեգիայում
հանգեցրեց այն բանին, որ սոցիալական գովազդներ են պատրաստում ոչ միայն
պետական ու հասարակական

ինստիտուտները, այլև խոշորագույն

կոմերցիոն

կորպորացիաները: Նորվեգիայում տարածված է այն կարծիքը, որ ավելի լավ է
գումարներ ծախսել հասարակական վարքի կարգավորման համար, քան հետո ավելի
շատ ծախսել բացասական հետևանքների վերացման համար:
Հաջորդ երկիրը, որը հետևեց Նորվեգիային, Շվեդիան էր: Սոցիալական գովազդի
միջոցով սկսեց հասրակական կարծիքի փոփոխություն նաև այս երկրում:
Շվեդիան

գրեթե

միշտ

խուսափել

է

պատերազմներին

ուղղակիորեն

ներգրավածություն ունենալուց, սակայն միշտ էլ սոցիալական գովազդի շնորհիվ
պատրաստել է նախապատրաստող պաստառներ:
Օրինակ` պատմական պաստառներից են.
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Նկար. 5 Carl Larsson, 1914

Առաջին
պաստառները

Նկար. 6 JAC Carl Agnar Jacobsson, 1914

Համաշխարհային
Շվեդիայում

պարերազմի
տարբեր

տարիներին
սոցիալական

պատրաստված
խմբերի

միջև

հակամարտությունների չեզոքացման օրինակ են հանդիասացան: 27
Երկար տարիներ երկրում գործում է սոցիալական հատուկ ծրագիր, որով
յուրաքանչյուր կոնֆլիկտային իրավիճակ, գրեթե ամենինչ, վերահսկվում է այդ
սոցիալական ենթակառուցվածքի կողմից:
Դա է պատճառը, որ այս երկրում պարզապես բացառվում են որևէ ցնցումներ,
բողոքի ակցիաներ, այսինքն կառավարությունը հստակ գիտի, որ եթե տա մարդկանց
այն, ինչ ուզում են, ապա մարդկանց կտա այն բարեկեցությունը, որը նրանք ձգտում են:
Ինչ վերաբերվում է զինվորական ծառայությանը, այն առաջին անգամ Շվեդիայում
ներդրվեց

1901

թվականին,

սակայն

դադարեցվեց

2010

թ-ին

և

փոխարինվեց

կամավորական բանակով:
Վերոնշյալլից հետո Շվեդայի հետագա սերունդների մոտ խնդիր առաջավ, քանի
որ նրանց մեծ մասը նույնիսկ գաղափար չուներ բանակի վերաբերյալ:
Դրանից հետո Սոցիալ-դեմոկրատական կառավարությունը որոշում կայացրեց,
որ բոլոր 1999թ. ծնված և իգական, և արական սեռի ներկայացուցիչները ենթակա են
ծառայության, կամ 2018 թվականի հուլիսից կանցնեն ծառայության՝
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11 ամիս

ժամկետով: Ըստ այդ օրենքի 13000 մարդ մոբիլիզացվում է: Հայտնի է նրանց
սոցիալական գովազդը՝ «Ծառայությունը պարտադիր է կանանց համար»: 28

Նկար 7. «Ծառայությունը պարտադիր է կանանց համար»:
Աշխարհում միակ պետությունն Իսրայելն է, որտեղ զինվորական ծառայությունը
պարտադիր է ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց համար: Զորակոչիկների մեկ
երրորդը կազմում են կանայք, և հենց նրանք են հանդիսանում պրոֆեսիոնալ բանակի
շուրջ 35 %-ը:
Հրեա կանանց մասնակցությունը Իսրայելի պաշտպանությանը ունի պատմական
ավանդույթ, որի արմատները գալիս են դեռ աստվածաշնչյան հերոսուհի Դեբորայից, ով
զենքը ձեռքին պաշտպանում էր հայրենիքը օտարերկրյա բռնակալներից։
Միայն Իսրայելում է, որ երիտասարդն աղջկա հետ առաջին հանդիպման
ժամանակ հարցնում է. «Ո՞ր զորքերում ես ծառայել»։
20-րդ

դարում

սկիզբ

առած

հրեական

պետականության

համար

մղված

պայքարում հրեա կանայք տղամարդկանց կողքին հավասարապես ծառայում էին ԶՈւում:
Երկրորդ

աշխարհամարտի

տարիներին

նացիստական

Գերմանիայի

դեմ

պայքարին միացան շուրջ 6 հազար հրեա կանայք, որոնցից առաջին հերթին պետք է
հիշատակել բանաստեղծուհի Հաննա Սենեշին (1921– 1944թթ.)։

Նկար 8. Հաննա Սենեշ

28

www.thelocal.se

31

Եվրոպայում նացիստների դեմ հրեաների դիմադրության կազմակերպման
նպատակով

Հաննան

նախաձեռնեց

հատուկ

վերապատրաստված

մարտիկների

հավաքագրումն ու դեպի Եվրոպա նրանց ինքնաթիռներով տեղափոխումը, իսկ 1942թ.
նույնիսկ համալրեց այդ կամավորների շարքերը` որպես կապավոր: Վերջինս 1944թ.
գերեվարվեց և գնդակահարվեց։
Հաննա Սենեշի` որպես գերեվարված ու կտտանքների ենթարկված կնոջ
պատմությունը դեռ մի քանի տասնամյակ Իսրայելում ընկալվում էր իբրև հրեության
ամենաողբերգական

էջերից

մեկը։

Սակայն

հետագա

տարիներին,

հրեական

հերոսապատումների հիման վրա ազգային կոլեկտիվ հիշողության վերականգնման
քաղաքականության

արդյունքում,

այս

պատմությունը

ողբերգությունից

դարձավ

հերոսապատում։
Հ.Սենեշի`
պաշտպանության

որպես

հայրենանվեր

բանակում

կնոջ

բարոյահոգևոր

կերպարով

են

այսօր

Իսրայելի

պատրաստվածություն

անցնում

հազարավոր հրեա կին զինծառայողներ։
Իսրայելի պետության հիմնադիր և Իսրայելի առաջին վարչապետ Դավիդ ԲենԳուրիոնի կառավարման տարիներից կանանց դերը, որպես պետության հավասար
քաղաքացիներ, էականորեն աճեց. վերջիններս հնարավորություն ստացան ոչ միայն
մասնակցել երկրի անվտանգության պահպանման հարցերին, այլև ձեռք բերել բավարար
զինվորական կրթություն՝ զինված հարձակման ժամանակ իրենց պաշտպանելու
համար: Բեն-Գուրիոնի խոսքերով «բանակում զինծառայությունը հանդիսանում է
քաղաքացիական պարտքի կատարման բարձրագույն խորհրդանիշը, և քանի դեռ
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կանայք ու տղամարդիկ հավասար չեն այդ պատվավոր պարտականության կատարման
հարցում, չի կարելի խոսել կանանց իրական իրավահավասարության մասին»։
Այս տարիներին առանձնահատուկ կերպով շեշտվեց մեկ-այլ կարևոր փաստ ևս.
զինվորական ծառայությունը չպետք է միջամտի մայրությանը: Համարվում է, որ կինը
եզակի ներդրում ունի հրեա ժողովրդի գոյատևման, և այսպիսով՝ նաև ազգային
անվտանգության պահպանման հարցում: Այսպիսով, նրանք հնարավորություն ունեն
ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից հղիության կամ մայրության,
ինչպես նաև կրոնական հայացքների համար: Պաշտպանության բանակում չծառայելը,
սակայն, դժվարացնում է քաղաքացիական կարիերան, որոշ դեպքերում նույնիսկ
դարձնելով անհնար։
«Զինծառայության

մասին»

օրենքի

համաձայն,

պարտադիր

հիմունքներով

զորակոչման են ենթակա բոլոր 18 տարին լրացած, չամուսնացած և երեխաներ չունեցող
հրեա աղջիկները։ Հրեա կրոնավոր և այն կանայք, որոնց համար զինծառայությունը
հակասում

է

իրենց

բարոյական

արժեքներին,

անցնում

են

քաղաքացիական

ծառայություն։
Իսրայելի պաշտպանության բանակում հրեա կանանց ներգրավման հարցում
լուրջ խթան հանդիսացավ 1955թ. Հացոր ավիաբազայում «Մոսկիտո» տեսակի
ինքնաթիռի վթարը, երբ սերժանտ Էսթեր Արդիտին, չնայած կյանքին սպառնացող
վտանգին,

մտնելով

այրվող

ինքնաթիռ,

կարողացավ

փրկել

անձնակազմի

հրամանատար Յակով Թալմոնին, ինչից ընդամենը մի քանի վայրկյան անց ինքնաթիռը
պայթեց։ Այդ սխրագործության համար Արդիտին դարձավ Իսրայելի ԶՈւի առաջին հրեա
կին զինծառայողը և պարգևատրվեց «Մատուցած գերազանց ծառայությունների
համար»` նշանակությամբ զինվորական երրորդ կարգի մեդալով, որը տրվում է
«ընդօրինակման արժանի տղամարդկության ցուցաբերման համար»։
Ռազմական ուժերի և կանանց կարգավիճակի միջև փոխհարաբերություններն
ամիջականորեն

փոխկապակցված

են.

զինվորական

էլիտան

աննկատ

կերպով

թափանցում է քաղաքացիական էլիտա, և, փաստորեն, զինվորական կանանց հանդեպ
եղած վերաբերմունքն իր արտացոլումն է գտնում սոցիալական կյանքի ու մշակույթի
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մեջ՝ քաղաքացիական հասարակության կողմից զինվորական կանանց հանդեպ ունեցած
գենդերային անհավասարությամբ:
Ինչպես նշում է «Իսրայելի պաշտպանական ուժերը» հոդվածի հեղինակ Դաֆնա
Իզրայելին,

գենդերային

դասակարգման

հիմնահարցերում

գենդերային

տարբերությունները զինվորական ծառայության մեջ տարեցտարի ավելի էին մեծանում,
ինչի շնորհիվ պակասում էր կնոջ դերը հեղինակություն և իշխանություն վայելող
զինվորական

պաշտոններում:

Գրեթե

բոլոր

բարձրաստիճան

զինվորական

պաշտոնները բացառապես զբաղեցնում էին տղամարդիկ, իսկ կանայք հազվադեպ էին
մասնակցություն ունենում զինվորական հարցերում կանանց կյանքին վերաբերող
կարևորագույն որոշումների կայացման գործում:
2003

թվականի

մայիսից,

սակայն,

Իսրայելի

բանակում

սպայական

պատրաստությունը դարձավ գենդերապես հավասարեցված. ուսուցման մեթոդները
կանանց համար գրեթե նույնն են, ինչ տղամարդկանց համար:
Վերջին

երկու

տարում

Իսրայելի

պաշտպանության

բանակի

հրամանատարությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում ԶՈւ` մինչ այդ բացառապես
տղամարդկանց համար նախատեսված մի շարք էլիտար դասընթացներում ընդգրկել
նաև կանանց։ Վերջերս ավարտվեց երկրի պաշտպանության բանակի պատմության մեջ
կին դիպուկահարների պատրաստման առաջին դասընթացը։
Գեներալ-մայոր Սյուզի Յոգևը նշում է, որ «կանայք Ցահալի 29 շարքերում կարող են
զբաղեցնել ցանկացած պաշտոն և կատարել ցանկացած աշխատանք։ Իսրայելի
պաշտպանության

բանակը

պետք

է

ծառայության

վերցնի

միայն

ու

միայն

արհեստավարժներին, որոնց ընտրությունը պետք է կատարվի` ելնելով նրանց
մասնագիտական որակավորումից, այլ ոչ թե սեռից»։ 30

29

Ծանոթ. Ցահալ- Իսրայելի պաշտպանական բանակ

30

N.Abdo and Ronit Lentin <Women and the Politics of Military Confrontation>- B.B, 2006
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Նկար 9 .<< Իսրայելցի զինվորական կնոջ կերպար>>

Ինչ վերաբերվում է Շվեյցարիային, ապա կարելի է ասել որ տեղի բնակչության
համար բանակը այն ամենն, ինչ կապված է զենքի ու ռազմական գործի հետ, դիտվում է
իբրև ազգային արժանապատվության ու հայրենասիրության մարմնացում: Այստեղ
բանակից զորակոչը վերացնելու համար անցկացվել է հանրաքվե, և պարզվել է, որ այդ
երկրի քաղաքացիները դեմ են պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի
վերացմանը:
Շվեյցարական

բանակում

զինապարտ

քաղաքացիները

ծառայում

են,

պատկերավոր ասած, ամբողջ կյանքի ընթացքում` 18 տարեկանը լրանալուց հետո մինչև
50 տարեկանը: Իհարկե, այդ ամբողջ ընթացքում բուն ծառայությունը մեկ տարուց էլ քիչ
է տևում` ընդամենը 260 օր, և այդ 260 օրն էլ շվեյցարացիները ծառայում են
հատվածաբար. 18-31 տարեկանները պետք է ծառայեն 8 անգամ` 3-ական շաբաթով, 3242 տարեկանները` 3 անգամ` 2-ական շաբաթով ու 42-50 տարեկանում` 1 անգամ` 2
շաբաթով: Ընդ որում շաբաթ և կիրակի օրերը շվեյցարացի զինվորներն անցկացնում են
տանը: Շվեյցարիայում զինվորական ծառայության զորակոչում են բոլորին` անկախ
մասնագիտությունից ու կոչումից:
Կանանց

համար

զինվորական

ծառայությունն

անցկացվում

է

կամավորության

սկզբունքով:
Շատ

կանայք

անգամ

հաճույքով

են

սպասում

հերթական

զորակոչին`

ընտանեկան ու աշխատանքային հոգսերից կտրվելու և տղամարդկանց միջավայրում մի
քիչ «կռիվ-կռիվ» խաղալու ակնկալիքով: 31
31

www.ankax.com
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Այսպիսով, որպես այս բաժնի ամփոփում կարելի է ասել, որ առաջին
աշխարհամարտի տարիներին հիմնկանում սկիզբ առավ և լայանածավալ տարածում
ստացավ սոցաիալական գովազդը, որի զարգացման հիմնական ուղուն նպաստեց
ռազմական կնոջ կերպարի ներկայացումը:
Չնայած այն հանգամանքին, որ կանայք իրավունք ստացան զինված ուժերում
ծառայության

անցնելու

որպես

կամավոր

պայմանագրայիններ

1970-ական

թվականներին, ներկայումս նրանք ծառայում են ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Կանադայի,
Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի, Նիդեռլանդների, Բելգիայի,
Լյուքսեմբուրգի, Դանիայի, Նորվեգիայի, Պորտուգալիայի, Իսրայելի, Իսպանիայի,
Հունաստանի, Շրի Լանկայի և այլ երկրների զինված ուժերում և հասարակությանլայն
շերտերի են անընդհատ ներգրավվում ու ոգեշնչում՝ սոցիալական գովազդի շնորհիվ:
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2.1 Սոցիալական գովազդի տարածման առանձնահատկությունը
Ռուսաստանում
Ռուսաստանում

առաջին

անգամ

սոցիալական

գովազդ

հասակացության

վերաբերյալ խոսվել է 1994-95թթ., երբ բոլոր հեռուստաալիքներով եթեր էր գնում
«զանգահարեք ծնողներին» նախագիծը:
Սոցիալական գովազդը դեռևս նոր և չուսումնասիրված երևույթ է Ռուսաստանի
Դաշնությունում: Չնայած այդ հանգամանքին այն բավականին ընդգրկուն պատմություն
ունի: Օրինակ` ԽՍՀՄ-ի տարիներին այն զբաղեցնում էր գովազդային գործունեության
մեծ մասը: Սակայն այդ ժամանակահատվածում այն փոքր ինչ այլ ձևով էր դրսևորվում,
քան հիմա:
1917թ-ին Հոկտեմբերյան հեղափոխություից հետո ԽՍՀՄ կառավարությունը
սոցիալական գովազդի արտադրության հատուկ ծրագիր ստեղծեց: Այդ ծրագիրը
հատկապես կենտրոնացած էր գավառական ոչ կիրթ բնակչության վրա, ում պետք էր
վարակել հեղափոխական գաղափարներով:
Խորհրդային կառավարությունը, որն ամբողջովին վերահսկում էր գովազդային
գործունեության շրջանակը ԽՍՀՄ-ում, ամրագրեց
մենաշնորհների

ներդրման»

հրամանագիրը

և

«գովազդների վրա պետական

դրանով

իսկ

վերահսկողություն

սահմանեց վերոնշյալ բնագավառում:
Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակի սոցիալական գովազդի մեծ մասը ուներ
պետական

ուղղվածություն

և

քարոզում

էր

պետական

քաղաքականությունը:

Ուսումնասիրելով այդ ժամմանակշրջանի սոցիալական գովազդի օրինակները, կարելի
է առանձնացնել հետևյալ թեմաները.
1.

պատերազմ- ռազմական տեսարաններ

2.

օգնություն հիվանդներին և քաղցածներին

3.

մարտահարավեր առողջ ապրելակերպին

4.

պայքար այլախոհների դեմ
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Պատերազմը միշտ արդիական և գլոբալ թեմա է ոչ միայն ՌԴ-ում, այլև աշխարհի
բոլոր երկրներում: Ռազմական թեմատիկան մտավ կյանքի ոլորտներ Նիկոլայ 2-րդի
գահընկեց լինելուց անմիջապես հետո: Գրավիչ վառ պաստառներ տպագրվեցին՝ սուր
կարգախոսներով:

Այդ տիպի գովազդները բաժանվեցին պետական- սոցիալական և

ռազմական գովազդների:
Պետական-սոցիալական գովազդը իր ռազմական թեմատիկայով վերաբերում էր
հիմնականում զորակոչերին և վիրավորված զինվորներին և նրանց ընտանիքներին
օգնություն ցուցաբերելուն:
Սովետական Ռուսաստանի դժվարին տնտեսական ճգնաժամը ազդեց նաև
պաստառների որակի վրա: Երբեմն հնարավոր չէր լինում դրանք տպել գունավոր
տպագրությամբ: Հիմնականում դրանք տպագրվում էին միայն մեկ ներկով: 32
1917թ-ից ի վեր մշակվեցին սոցիալական գովազդի տպագրման նոր միջոցներ:
Արդեն

1919 թվականին լույս տեսավ «Окна РОСТА»-ն, որտեղ քաղաքական

պաստառները իրենցից ներկայացնում էին կոմիքսների պատմություն: Նրանցից
առավել հայտնիները ուղեկցվում էին Վ. Մայակովսկու տեքստերով: Պաստառների որոշ
մասին դեռևս հարազատ էր գրաֆիկայի պարզագույն ոճը՝ лубка, որի վրա աշխատել են
նկարիչներ Մ.Լարիոնովը և Ն.Գոնչարովան: Այդ ժամանակաշրջանի նկարիչները ԽՍՀՄ
սոցիալական գովազդի տարածման գործում մեծ ներդրում ունեցան: «Окна РОСТА»-ն
լայն տարածում գտավ հասարակության շրջանում՝ շնորհիվ իր տեղեկատվության
ներկայացման պարզագույն ձևի և ստերիոտիպերի նեղ շրջանակների օգտագործումով:
1939-1940թթ. Համաշխարհային պատերազմի տարիներին ԽՍՀՄ-ում լայնորեն
շրջանառվում էին կանաց կերպարով թռուցիկներ` ուղղված ժողովրդին և թշնամու
բանակի զինվորներին:
Այդ շրջանի առավել կնոջ կերպարը ներկայացնող հայտնի պաստառներից էին.
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Նկար 10. <<Ռուս կնոջ կերպար>>

Նկար 11.

<<Կին դոնոր>> 33

1941-1945թթ. ստեղծվեցին ինչպես սեփական ժողովրդի, այնպես էլ թշնամի
երկրների

բնակիչների,

գորհայինների,

ազտագրված

տարածքների

բնակիչների

վարքագծի վրա ազդող տարբեր թռուցիկներ:
Թռուցիկները

տարբերվում

էին

իրենց

ֆունկցիաներով`

տեղեկացնող

և

ապատեղեկատվություն տարածող, որոշակի գործողություններ հրահրող իմաստ
հաղորդող կամ իմաստազրկող:
Յու. Բասիստովի խոսքերով 34 ռազմական ժամանակշրջանի թռուցիկները ունեին
երեք ուղղվածություն. <պատերազմի բնույթի լուսաբանվում է հետևյալ կերպ. ԽՍՀՄ-ի
կողմից` արդարություն, Գերմաիայի կողմից`

ագրեսիա, բռատիրություն, Կարմիր

բանակի կողմից ուժի աճի ցուցադրություն, պատերազմում Գերմանիայի կործանում
երկու ճակատով, որտեղ պարտությունն անխուսափելի է, գերության պրոպագանդա,
33
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որպես պատերազմից հետո հայրենիք վերադառնալու միջոց»:
Երկրորդ

համաշխարհային

պատերազմից

հետո

մեծ

քանակով

հակապատերազմյան պաստառներ տպագրվեցին: Սակայն նրանցից ոչ բոլորն էին
նախատեսված սոցիալական գովազդի նպատակների համար: Դրանցից շատերը
ժամանակի արվեստագետների նախաձեռնության արդյունք էին:
Տարիներ շարունակ Խորհրդային միությունը սոցիալական գովազդի միջոցով
ստեղծել է հերոսական պատկերներ` օգտագործելով նատուրալիստական ոճը: Այս
առիթով Լենինը ասել է.<Արվեստը պատկանում է ժողովրդին: Դրա արմատները պետք է
խորը թափանցեն ժողովրդի լայն զանգվածների մեջ>: 35
Ավելի ուշ

50-ականների վերջերին թուլացած սոցիալական գովազդի ռեժիմը

որոշ չափով փոխվեց, այն դարձավ ավելի գաղափարական, այսինքն` անցում կատարեց
դեպի քաղաքացիների կարիքների լուծմանը, այլ ոչ թե կուսակցություների խնդիրների
լուսաբանմանը: Գնալով այն ավելի ու ավելի դարձավ ոչ քաղաքական գովազդ: Սկսեցին
առաջ քաշվել այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, առողջ
ապրելակերպ:
Երբեմն սոցիալական գովազդը կատարվում էր կինոնկարի, երգերի միջոցով:
Օրինակ` <Թող միշտ լինի արևը> երգը կարելի է նշել որպես այդ ժամանակահատվածի
վառ օրինակ: Խորհրդային ֆիլմերը, օրինակ`<Բարձրություն>, <Աղջիկերը> գովազդում
էին նոր մասնագիտություններ, հասարակ սովետական քաղաքացու կյանքը, բնույթը և
հիմնական արժեքները:
Այսպիսով, ՌԴ-ում սոցիալական գովազդը բազմազան է, ծավալուն, ունի
տարծման տարբեր ուղղություներ և բավականին երկարատև զարգացման ճանապարհ
որի ընթացքում այն գործածվել է իր բոլոր ֆունկցիաներով.
1. Տեղեկատվական, որի միջոցով մարդկանց անհրաժեշտ տեղեկատվություն է փոխանցել,
2. Հաղորդակցման, որի միջոցով պահել է կապեը պետության և հասարակության միջև,
սակայն այն կիրառել է ոչ արդյունավետ, քանի որ այլ կապ իրականության մեջ նույնիսկ
չի էլ նկատվել
35
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3.

Երևակայական, որով ապահովվում էր իր քաղաքացիների խնդրով մտածող պետության
դրական կերպարը,

4. Դաստիարակող և շահերի պաշպանություն, որը կարելի է ասել սոցիալական գովազդի
հիմնական և կարևորագույն նպատակն ու խնդիր էր:
Ուսումնասիրությունները ցուց են տալիս, որ Ռուսաստանում սոցիալական
գովազդը իր վերածնունդը ապրեց սովետական համակարգի փլուզումից հետո: Այդ
ժամանակահատվածի

պաստառները

լի

էին

հուզական

լիցքերով

և

գունագեղ

տեսողական պատկերներով:
Ինչ վերաբերվում է ժամանակակից Ռուսաստանին, ապա կարելի է ասել, որ 199495 թթ. սոցիալական գովազդը հայտնվելով ասպարեզում անմիջապես դարձավ
քաղաքականության ծառան: Ռուսաստանի համար այս երևույթը նորմալ է, քանի որ այն
մի կողմից ներգարվված է ժողորդավարական ընտրությունների մեջ, մյուս կողմից
ընկած է տնտեսական ծանր ճգնաժամի մեջ: Այս ընթացքում սոցիալական խնդիրները,
գործազրկությունը,

աշխատավարձների,

թոշակների,

սոցիալական

նպաստների

չվճարելը, նույնիսկ սովը ռուսների համար դարձան համար առաջին խնդիր:
Եվ ահա այս ամենը քաղաքական տեխնոլոգներին դրդեց ներառել այս խնդիրների
լուծումը՝ իրենց թեկնածուների քարոզարշավների խորհրդանիշների և պատկերների
մեջ:
Գովազդային քարոզարշավի վառ օրինակ է <Հույս, հավատ, սեր> 1996 թ-ին
շրջանառվող սոցիալական գովազդը: Մի շարք գովազդային հոլովակների մեջ, որտեղ
հասարակ մարդիկ խոսում են իրենց խնդիրների, իրադարձությունների, ճակատագրերի
մասին, առաջ է քաշվում սոցիալական գործոնը:
Սակայն հարկ է նշել, որ Ռուսաստանում սոցիալական գովազդի տարածման և
զարգացման առանձնահատկությունների մեջ կարևորագույն դեր ունի հուզական
ասպեկտը, որը ուղղակիորեն ազդում է հասարակության գիտակցության վրա:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոցիալական գովազդի ազդեցության
հաջողությունը հիմնակնում կայանում է գովազդի մեջ ներառված օբյեկտի և հուզական
բաղադրիչի

ճիշտ

հարբերությամբ,

այսինքն`
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արդյոք

հասրակությունը

դրան

վերաբերվում է համակրանքով կամ հակակրանքով, չեզոք է կամ մտահոգ, հուզական
ուղիղ կապ է ստաղծվում սոցիալական գովազդի կերպարի և հասրակույթան միջև:
Այսպիսով, քանի որ սոցիալական գովազդը ստեղծված է ազդելու հասրակության
վրա սոցիալական կամ իդեալական անհատների դերով, Ռուսաստանում էլայս ոլորտի
զարգացման գործում մեծ տեղ գտան կանաց կերպարները:
Կինը որպես թույլ սեռ գրեթե միշտ արտացոլվում է սոցիալական գովազդում:
Կախված

թեմատիկայից

կերպարները,

օրինակ`

առավել
տնային

գերակշռում
տնտեսուհի,

են

կանանց

գեղեցկության

իդեալականացված
խորհրդանիշ,

իսկ

ռազմական գովազդում գերակշռում են ագրեսիվ կանայք:
Տնային

տնտեսուհու

կամ

գեղեցկության

խորհրդանիշի

դեպքում

կինը

ներկայցվում է բարության, ընտանեկան ջերմության կամ գեղեցիկը մարմնավորողի,
ժամանակի ստանդարներ և ոճ թելադրողի դերում:
Իսկ ահա ռազմական սոցիալական գովազդում նրանց դերը փոխվում է: Այստեղ
կանայք հանդիասնում են որպես ուժ հաղորդող, ոգեշնչող, քաջալերող, ամեն գնով
հաղթանակի մղող կերպարներ: Այստեղ հերոսական և լիրիկական կերպարները
համատեղվում են և առաջնորդում հասարակությանը:
Վառ օրինակ է 1950-ականներին Ռուսաստանում տարածված լուսանկարները,
որտեղ կլանայք ներկայնում են որպես կոմսոմոլուհիներ, ֆիզկուլտուրիկներ և դեպի
պատերազմ առաջնորդողներ: 36

Նկար 12. <<Կանայք Կարմիր հրապարակում>>
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Նկար 13. 1942թ. պատերազմական հայտնի լուսանկար <<Ռազմաճակատում>>

Վերջին

տարիներին

Ռուսաստանում

սոցիալական

գովազդի

առանձնահատկությունները փոխվել են: Դրանցում սկսել ներթափանցել առևտրային
գովազդի կերպարները և սիմվոլները` առանց որևէ լոգոյի կամ գրաֆիկական
խորհրդանիշի, առանց հուզականության: Սոցիալական կարգախոսները և արժեքները
սկսել են օգտագործվել առևտրային նպատակներով:
Օրինակ` «Քաղաքը առանց թմրանյութերի» սոցիալական գովազդի տեքստը, որը
մշակվել է 1999 թ.-ին Եկատերինբուրգ քաղաքում, այժմ օգտագործվում է առևտրային
կազմակերպությունների գովազդի համար:
Արդի ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում սոցիալական գովազդի դերն ու
կարևորությունը ավելի շատ սկսել է ճանաչվել ոչ միայն պետական մակարդակով, այլև
բիզնեսի

կարկառուն

գործակալությունների

ներկայացուցիչների,

պրոֆեսիոնալ

գովազդային

մակարդակով: Ներկայիս սոցիալական գովազդի զարգացման

փուլը բնութագրվում է որպես բոլոր առումներով աճի փուլ` ծավալի, լսարանի,
լուսաբանման, ենթակառուցվածքների առումով:
Չնայած արագ զարգացման հանգամանքին, դեռևս Ռուսաստանը սոցիալական
գովազդի առուով ետ է մնում աշխարհի առաջատար երկրներից:
պատճառները կախված են նոր գաղափարների,

Հիմնական

արժեհամակարգերի, ապագայի

հանդեպ հավատի բացակայությամբ, որոնց վրա հինվելով մարդիկ կարող են կերտել
իրենց ապագան:
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Այս ամենի վրա ազդում է նաև սոցիալական գովազդի կարգավորման
մեխանիզիմի բացակայությունը: Կարելի է ասել, որ այս երկրում այն հիմնականում
սոցիալական գովազդը ինքնակարգավորվում է: Այն ուղղակիորեն պատվիրվում է
իշխանությունների կողմից և ֆինանսավորվում պետական բյուջեից: Իշխանությունները
չեն պարտադրում ԶԼՄ-ներին զբաղվել անվճար սոցիալական գովազդով: Սոցիալական
գովազդի կարգավորման առական միայն <Գովազդի> մասին օրենքն է 37, որով այն պետք
է տարեկան գովազդների մոտ 5 % զբաղեցնի, սակայն դեֆակտո զբաղեցնում է միայն
գովազդային ժամանակահատվածի մոտ 1 %-ը:
Խնդիրները

կապված

են

նաև

հասարկության

կողմից

դրանց

առավել

ուշադրություն չդարձնելու հետ և որակի հետ: Որտեղ բացակայում է որակը և
ուշադրությունը,

ընկնում

է

պատասխանատվությունը

և

ցածրանում

է

նաև

արդյունավետությունը:
Այսպիսով, որպես սույն ենթագլխի ամփոփում կարելի է ասել, որ սոցիալական
գովազդը

Ռուսաստանում ունի երկար և բազմաբնույթ զարգացման ուղի, որը

հիմնականում արդյունավետորեն կիրառվել է ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանում: Կախված
ժամանակի

թելադրանքից

գովազդի

թեմատիկայում

հիմնականում

գերիշխել

ռազմական կնոջ կերպարը, որը ավելի մանրակրկիտ կուսումասիրենք հաջորդ գլխում:

37
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է

2.2 Սոցիալական գովազդի առանձնահատկությունը ԱՄՆ-ում
ԱՄՆ-ում
ինստիտուտ

է

սոցիալական
համարվում:

գովազդ հասկացությունը բավականին զարգացած
Սոցիալական

գովազդի

հաջողության

գրավականը

համարվում է խոսքի ազատությունը, այսինքն` իրավունքը ասել այն, խոսել այն թեմայի
շուրջ, ինչի մասին ցանկանում ես խոսել:
ԱՄՆ-ում սոցիալական գովազդն ունի երկարամյա պատմություն և հիմնված է
հարուստ փորձի վրա, սոցիալական գովազդի տարածումն իրականացվում է պետական
կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների կողմից:
Տարբեր պետություններ տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերում, թե ինչպես պետք է
ֆինանսավորել գովազդի տարածումը: Կա երկու հիմնական սկզբունք: Առաջին՝
գովազդատուն ֆինանսավորում է և՛ սոցիալական գովազդի պատրաստումը, և՛
տարածումը:

Այս

դեպքում

տարածողի

վրա

դրվում

է

միայն

տարածման

առաջնահերթության պարտադիր պայմանը: Երկրորդ՝ գովազդատուն ֆինանսավորում
է միայն գովազդի պատրաստումը, իսկ դրա հետագա տարածումն իրականացվում է
անվճար:
Առաջին տարբերակը որդեգրել են ԱՄՆ-ն: Տարեկան կտրվածքով ԱՄՆ-ում միայն
CBS-ը ցուցադրում է շուրջ 3000 սոցիալական սյուժե: Դրանց արդյունավետությունը
գնահատվում է հետազոտությունների իրականացման արդյունքում: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ի
Ազգային ուռուցքաբանության ինստիտուտի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
սոցիալական գովազդի մեթոդներն ավելի արդյունավետ են, քան խմբագրական
հոդվածները կամ բրոշյուրները:
ԱՄՆ-ում սոցիալական գովազդի պատմությունն սկսվում է 1906 թվականից, երբ
«Ամերիկյան

քաղաքացիական

միություն»

հասարակական

կազմակերպությունն

ստեղծեց այս տեսակի առաջին գովազդը. պաշտպանել Նիագարայի ջրվեժը թափոնների
աղտոտումից, որի մասին արդեն խոսել ենք 1.1 ենթագլխում:
Այս

գովազդի

ազդեցությունից

հետևություն

անելով,

ամերիկյան

իշխանությունները հենց որ հասկացան, որ զգացմունքները կարող են ղեկավարել
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մարդկաց, անմիջապես սկսեցին զբաղվել դրանով: Արագորեն սկսեցին անվճար թերթեր
և թռուցիկներ տարածվել:
1917

թվականին

ԱՄՆ-ում

հիմնվոց

Հասարակության

տեղեկատվության

դաշնային խորհուրդը, որը զբաղվելու էր պատերազմի հարցերով: Այս ժամանակ
հայտնվեց <Քեռի Սեմը ունի քո կարիքը> հայտնի պաստառը, որը դարձավ ԱՄՆ-ի-ի
առաջին ռազմական սոցիալական գովազդի վառ օրինակը: Այդ ժամանակաշրջանում
խորհրդի կողմից ստեղծվեցին բազմաթիվ նմանատիպ թեմաներով պաստառներ,
որոնցում իրենց առանձնահոտուկ տեղն ունեին նաև կանայք:

Նկար 14.

Նկար 16. 38

Նկար 15.

Նկար 17.

Կանգ առնենեք նկար 11-ի վրա. նկարը ներակայացնում է «Մենք կարող ենք դա
անել» ամերիկյան պատերազմական քարոզչության պաստառը, որն արտադրվել է Ջ.
Հովարդ Միլլերի կողմից 1943 թվականին`խթանելու աշխատողների մարտական ոգին: 39
www.loc.gov
39 Kimble, James J.; Olson, "Visual Rhetoric Representing Rosie the Riveter: Myth and Misconception in J. Howard

38

Miller's 'We Can Do It!' Poster". 533–569.
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Սակայն այդ պաստառը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի համար շատ
փոքր համարվեց: 1980-ականների այն վերարտադրվեց այլ ձևերով և հաճախ կոչվում է
«Մենք կարող ենք դա անել»: շատ հաճախ այն կոչվում է Ռոզի Ռիվետրի անունով, ով
ուժեղ իգական սեռի ներկայացուցիչ էր` պատերազմական շրջանի բանվորական
շրջանակում:
1980-ական թվականներից ի վեր

«Մենք կարող ենք դա անել» պաստառը

օգտագործվում է խթանելու ֆեմինիզմը և այլ քաղաքական հարցեր: 1994 թվականին
պատկերը հայտնվեց սմիթսոնյան ամսագրի շապիկին: 2008 թ. այն ներառվեց
ամերիկացի քաղաքական գործիչների նախընտրական քարոզչական նյութերում, իսկ
2010 թվականին օգտագործվոց Ավստրալիայի առաջին կին վարչապետի քարոզչության
համար:

Այն

համարվում

է

ԱՄՆ

սոցիալական

գովազդի

պաստառներից

ամենահաջողվածը, որը պահվում է Ազգային արխիվում:
Պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ում, սոցիալական գովազդում, ռազմաճակատի
համար նաև նշանակալի դեր ունեցավ ընտանեկան միջավայրը: Բոլորը համատարած
կին և տղամարդ կամավոր միանում էին ազգային բանակին, առաջնորդվելով միայն մի
զգացողությամբ`<<ինքնազոհաբերում հանուն ազագային բարիքի>>: 40
Ճիշտ է կանայք քիչ էին թվով, սակայն իրենց տղամարդկանց կողքին էին.
ներկայանում էին որպես աշխատավոր բանվորներ:
Պատերազմը էական փոփխություն մտցրեց հասարակության մեջ կանաց դերի
ընկալման գործում: Երբ տղամարդիկ հանղթանակած վերադարձան կռվից, կինը
դադարեց

աշխատելը:

Պատերազմի

ավարտին

շատ

զինամթերք

արտադրող

աշխատատեղեր փակվեցին, շատ աշխատատաեղերում կանայք սկսեցին ներգրավվել
որպես վետերաններին փոխարինողներ, շատերն էլ սկսեցին ուսուցչի կամ այլ
աշխատանք կատարել, ապացուցելով հասարակությանը, որ այդ հասարակության
համարժեք և հավասարազոր անդամ են: Ընդհանուր առմամբ, պետք է նշել, որ Առաջին
համաշխարհային պատերազմի տարիներին ԱՄՆ-ն առաջին անգամ սկսեց բարձր
գնահատել սոցիալական գովազդի կարևորությունը:
40

www.wikipedia.org
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Որպես

գիտակցության

վրա

ազդող

առջնային

միջոց

էր

համարվում

ազնվությունը, որը բարձր արդյունավետություն ունեցավ:
Հիմնականում

սոցիալական գովազդի ամբողջ աշխատանքը այդ տարիներին

համակարգում էր Հասարակության տեղեկատվության դաշնային խորհուրդը 41, որի
նպատական էր հասարակ ամերիկացիներին բացատրել պատերազմի էությունը,
պատճառները որոնք հանգեցրել են պատերազմի, լուսաբանել հիմնական ռազմական
իրադարձությունները: Առաջնային ուշադրության կենտրոնում էր, որ հասարակությունը
հասկանա, թե ինչու պիտի Միացյալ Նահանգները մասնակցի և հաղթի պատերազմում:
Խորհրդի կողմից սոցիալական գովազդի կիրառման արդյունավետությունը
այնքան բարձր էր, որ ամերիկացիների հասարակական գիտակցության մեջ ամուր
հաստատվեց այն կածիքը, ինչը որ ուզում էր տեսնել կառավարությունը:
Հայտնի է ԱՄՆ-ի նախագահ Էյզենհաուերի խոսքը`<Ամերիկայի պատմության
հաջողությունների վրա ծախսած 1 դոլլարը, հինգ անգամ ավել արժե զենքի վրա
ծախսածից>:
Իհարկե, նման նախագծերը պատկանում են քաղաքական գովազդին, սակայն
հաշվի առնելով դրանց պատկանելիությունը սոցիալական ակցիաներին, դրանք
դարձնում է սոցիալական գովազդի յուրահատուկ տարրեր:
Միացյալ

Նահանգներում

բացի

գունավոր

պաստառներից

և

թերթերից

սոցիալական գովազդի տարածման առանձնահատուկ միջոց էր նաև ռադիոն:
Երկու ուղղություններով շատ կոնկրետ, բայց արդյունավետ գովազդ էր
բնակչության համար իրականցվում այդ ընթացքում. ակտիվորեն պատկերացնել հերոս
ամերիկացուն և նողկալի թշնամուն:

Ուստի, ԱՄՆ կառավարության կողմից ռադիոն

օգտագործվում էր ունկնդիրների մոտիվացիայի համար` աջակցելու ամերիկյան
բանակին և պետությանը:
1987 թվականին սոցիալական գովազդը մի փոքր այլ ընթացք ստացավ ԱՄՆ-ում:
Մեծ բյուջե ունեցող հոլդինգները սկսեցին լայնածավալ քարոզարշավ իրականացել

41

www.psareasearch.com
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սոցիալական գովազդի այլ ուղղությամբ, հիմնական ուղղվածությունը թմրամիջոցների
դեմ պայքարն էր,օրինակ` <Միայն ասեք ոչ>, <Դա կարող է քեզ հետ էլ պատահել> և այլն:
Սոցիալական գովազդի այս տեսակի տարածման համար միլիոնավոր դոլլարներ
ծախսվեցին ԶԼՄ-ներում և այլ լրատվամիջոցներում:
Այնուհետև քարոզարշավ սկսեց <ՁԻԱՀ>-ի կանխարգելման համար: Այստեղ
արդեն տարածման գերակայությունը տրվեց հեռուստատեսությանը և ինտերնետին:
Ամերիկայում,

կարծում

են,

որ

90-ականների

սոցիալական

գովազդը

–

հասարակության բարի կամքի դրսևորումն էր:
Նրանք, ովքեր ստեղծել են սոցիալական գովազդը, ուզում են զարգացնել նոր
արժեքային համակարգ, որն օգնում է հասնել սոցիալական համախմբվածության և
ներդաշնակություն: Որպես ռոմանտիկներ, նրանք գտնում են, որ շատ քիչ բան է պետք
աշխարհը դեպի լավը փոխելու համար: Որպես պրագմատիկներ, նրանք գիտեն, որ
կանխարգելումը շատ ավելի էժան է, քան բուժումը: Բացի այդ, լավ գաղափարները
պետք ավելի շատ լինեն գովազդում, քան վատը 42:
Հատկանշական է, որ իր զարգացման ամբողջ փուլում սոցիալական գովազդը
ձեռք է բերել բարձր ճանաչողություն և արդյունավետություն: 43
Ներկայումս,

սոցիալական

գովազդը

ԱՄՆ-ում

հանդիսանում

է

հաղորդակցության միջոցների առավել կարևոր տարրերից:
Այսպիսով, որպես տվյալ ենթագլխի ամփոփում կարելի ասել, որ սոցիալական
գովազդը իր զարգացման տարբեր փուլերով հիմնականում ԱՄՆ-ում խթանեց կանանց
դերի հաստատմանը հասարակության տարբեր խավերում և հանրային գիտակցության
մեջ:
Կարելի է ասել, որ սոցիալական գովազդի արդյունավետության շնորհիվ այսօր
ԱՄՆ-ում կինը գտավ իր տեղը ոչ միայն աշխատանքում, այլև

բանակում: Այսօր

ռազմական նավատորմի շուրջ 20 տոկոսը կանայք են: Ավելի քան 11,2 հազար
ամերիկացի

զինծառայող

կանայք

մասնակցել

են

ՆԱՏՕ-ի

խաղաղարար

www.randomhistory.com
Միրաքյան Վ.<Սոցիալական դիրքորոշումների դերը հանրայաին կյանքում և քարոզչության համար>Երևան. 2011թ., 76-79
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42
43

առաքելություններին, 37 հազարը` 1991 թ. «Փոթորիկ անապատում» գործողությանը:
Ամերիկյան բանակում կան նաև 11 կին գեներալ և 1 կին ադմիրալ: Ծառայության մեջ ոչ
մի

սահմանափակում

գրեթե

չկա.

կանանց

թույլատրվում

զորատեսակներում ու ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերում:
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է

ծառայել

բոլոր

2.3 Սոցիալական գովազդը Հայաստանում
Հայաստանում սոցիալական գովազդներն ի հայտ են եկել դեռևս խորհրդային
տարիներին: Հայտնի փաստ է, որ այն ժամանակ գովազդների թեմաները արտահայտում
էին

պաշտոնական

քաղաքականությունը:

Դեռևս

1917-ին

հրապարակվել

է

«Հայտարարությունների վրա պետական մոնոպոլիայի հաստատման մասին» դեկրետը:
Պետությունը նպատակ ուներ հասարակությանը ներարկել կոմունիստական
գաղափարախոսության վրա հիմնված արժեքները: Այդ ժամանակներում խորհրդային
գովազդների

հիմնական

թեմաներն

էին.

պայքարը

այլախոհության

դեմ,

նվիրվածությունը խորհրդային հասարակարգին, ռազմական թեմատիկան և այլն:
Դրանց զուգահեռ կային նաև հետևյալ թեմաները.«Օգնություն քաղցածներին և
հիվանդներին», «Պայքար անգրագիտության դեմ», «Առողջ ապրելակերպի կոչ» և այլն:
Խորհրդային շրջանում Հայաստանյան սոցիալական գովազդների թեմատիկան այնքան
էլ բազմազան չէր, սակայն իր առջև դրված խնդիրները լիովին լուծում էր: Լինելով շատ
պարզունակ, միևնույն ժամանակ այն մատչելի ու տպավորիչ էր: Բազմաթիվ թևավոր
խոսքեր՝ սոցիալական գովազդի թեմա էին դառնում:
Սոցիալական գովազդները մարդկանց հետապնդում էին ամենուր` ռադիոյով,
հեռուստատեսությամբ,

հիմնարկ-ձեռնարկություններում,

բնակության

վայրերում,

կինոթատրոններում Product Placement –ի ոճով և այլն: 44
Դրանք

գովազդում

էին

նոր

մասնագիտություններ,

նոր

բնակավայրեր,

ապրելակերպ, խորհրդային սոցիալական արժեքներ և այն: Խորհրդային քարոզչական
մեքենան այնքան արդյունավետ էր գործում, որ ժամանակակից Հայաստանում դրա
հետքերը նկատելու համար կարիք չկա ուշադիր որոնել, բավական է ընդամենը միացնել
հեռուստացույցը … 45
Սոցիալական գովազդը որոշ չափով հետապնդում է քաղաքական կամ կոմերցիոն
նպատակներ: Նա իր մեջ պարունակում է պետության ուղերձը հասարակությանը, որն

44
45

www. tert.am
Միրաքյան Վ., Լրատվամիջոցների ազդեցության հնարավորությունները, Երևան, 2010, 62-64։
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իր մեջ հասարակական կյանքի այս կամ այն դերակատարին ուղղված կոչ է
պարունակում:
Ուստի,

եթե

սոցիալական

գովազդը

կամ

հասարակական

կամպանիան

նպաստում է սոցիալական այս կամ այն խնդրի լուծմանը, դա արդեն դրական քայլ է:
Եթե գովազդային պրոյեկտը ակտիվացնում և կոնսոլիդացնում է հասարությանը,
հաստատում է նոր սոցիալական արժեքները դա արդեն սոցիումի ու հասարակության
զարգացման հեռանկար է բացում:
Սակայն սոցիալական գովազդը Հայաստանում կարելի է ասել, որ գրեթե չի
զարգանում: Խնդիրը կայանում է նարնում, որ կամ պետությունը չի հասկանում կամ
թերագնահատում է սոցիալական գովազդի ազդեցության ներուժը, կամ համակարգված
սոցիալական պրոյեկտը կարող է ակտիվացնել հասարակությանը, հասարակության
քաղաքական ակտիվության խթան հանդիսանալ, իսկ դա ներկա «կայունության» համար
վտանգավոր է: 46
Վերջին

16-17

տարիների

ընթացքում

Հայաստանում

ձևավորվել

է

նոր

«սոցիալական հայեցակարգ», որը բերում է մարդկանց այն մտքին, որ յուրաքնչյուր ոէ
պետք է մտածի միայն իր անձի բարեկեցության համար:
Հայաստանյան հասարակության անդեմությունն ու անտարբերությունը կտրուկ
տարբերվում է այն հասարակությունից, որը, ըստ բազմաթիվ հռչակագրերի, մենք
կառուցում ենք և մինչև Եվրոպա մուտք գործելը, անհարժեշտ է վերանայել ոչ միայն
տնտեսությունն, այլև` հասարակությունը:
Որպեսզի

հասարակությանը

պատրաստվի

այդ

արժեքների

ընդունմանը,

անհնարին է չօգտվել վերը նկարագրված «գործիքից»: Սակայն դա անելու համար պետք
է դեռ երկար ճանապարհ անցնել: Անհրաժեշտ է հարմարեցնել օրենսդրությունը,
ունենալ իշխանության և գործարար շրջանակների աջակցությունը: 47
Անհրաժեշտ է ունենալ մի միասնական կառույց, որը զբաղվի պետական ու
սոցիալական գովազդներով: Միևնույն ժամանակ պետությունը չպետք է ունենա
Միրաքյան Վ.<Սոցիալական դիրքորոշումների դերը հանրայաին կյանքում և քարոզչության համար>Երևան. 2011թ., 29
47 Նալչաջյան Ա., Սոցիալական հոգեբանություն, Զանգակ, Երևան, 2004, էջ.112
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մենատիրական իրավունքներ սոցիալական գովազդների նկատմամբ: Պետությունը
պետք է ապահովի հարկային արտոնություններ և այլ խթանիչ մեխանիզմներ
սոցիալական

գովազդների

համար:

Որպեսզի

ձեռք

բերվի

հասարակության

վստահությունը, պետք է օրենսդրական մակարդակում պաշտպանել սոցիալական
գովազդը կեղծիքներից, որոնք կհետապնդեն քաղաքական ու տնտեսական շահեր:
Սոցիալական գովազդների 100% պետական ֆինանսավորումը իրատեսական չի:
Նման սոցիալական լրատվության զարգացման հնարավորությունները շատ են, ինչը
ցույց է տալիս արևմտյան փորձը:
Քաղաքակիրթ բիզնեսը, որին ձգտում են գործարարները, չի կարող կառուցվել
առանց սոցիալական պատասխանատվության առկայության: Հայ գործարարները
ձգտում են իրենց հայրենակիցների ու արտասահմանյան պարտնյորների առջև ինչ-որ
կերպ լիգիտիմացնել իրենց «արդար քրտինքով» ձեռք բերված կապիտալը: Դրա համար
նրանք պետք է ոչ միայն պարբերաբար բարեգործությամբ զբաղվեն, այլև մտածեն այն
հասարակական արժեքների մասին, որոնք իրենց շրջապատում են: 48
Այսօր հասարակության պասիվությունը գործարարների համար ձեռնտու է,
սակայն ապագայում, եթե անսպասելիորեն սկսվի ունեցվածքի վերաբաժանում, այդ
պասիվությունը գործարարների համար կարող է կործանարար լինել:
Գործարարները պետք է հասկանան, որ սոցիալական գովազդները նրանց կարող են
պետք լինել ոչ միայն հարկային հնարավոր արտոնություններից օգտվելու կամ դրական
իմիջ ձեռք բերելու համար, այլ որովհետև պետք է ձևավորվի մի հասարակություն,
որտեղ

ապրելու

են

նրանց

հետնորդները:

Սոցիալական

գովազդների

հնարավորություններն անսպառ են, իսկ դրանց օգուտները միայն փողով չէ, որ հաշվելի
են: Ինչևէ, այսօր ողջ աշխարհում սոցիալական գովազդն իր լավագույն տեղն ունի, որը
խրախուսվում է պետության և ընդունվում հասարակության կողմից, մինչդեռ
Հայաստանում

սոցիալական

գովազդը

շարունակում

է

բավականաչափ

ցածր

մակարդակի վրա գտնվել: Դրա պատճառը սոցիալական խնդիրների հանդեպ
վերաբերմունքն է, ինչը դուրս է մնացել և՛ պետության, և՛ հասարակության
48

Зимбардо Ф., Ляйпе М., Социальное влияние, Питер, 2000., 15-18
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ուշադրության կենտրոնից: «Սոցիալական խնդիրներ կան, սակայն ոչ մի կերպ
պետությունն ու հասարակությունը չեն կարողանում դրանց լուծման ճանապարհները
գտնել»:
«Օրինակ՝ հոլովակը տարածվում է, իսկ խնդիր ունեցող մարդը տեսնում է, որ իր
հարցերը բարձրաձայնվում են, ինչը նրա մոտ թուլացնում է լարվածությունը, որը հարցի
լուծման համար հոգեբանական լուրջ խթան է հանդիսանում:
Ըստ

ուսումանսիրությունների 1996-ին

ընդունված

«Գովազդի

մասին»

ՀՀ

օրենքում 49 սոցիալական գովազդի մասին ձևակերպումը շատ թերի է տրված:
Սոցիալական գովազդի մասին կետը թերի է, չկա հստակ սահմանում, չկան
մեխանիզմները, թե ո՞վ է որոշում տվյալ գովազդը սոցիալակա՞ն է, թե՞ ոչ, և ո՞վ է
վերահսկելու: Աշխարհում տարածված տարբերակ է, երբ պետությունն իր վրա է
վերցնում բոլոր ծախսերը, ինչը ոչնչով չի տարբերվում իր առևտրային ծախսերից,
դրանով չճնշելով ոչ՛ հեռուստաընկերություններին, ոչ՛ էլ ընկերություններին:
Այս տարբերակը Հայաստանում չի գործում քանի որ, ֆինանսների դեպքում
խնդիրների լուծումը դժվարանում է: Ուստի պետությունը նախընտրում է երկրորդ
տարբերակը՝ հարցի լուծմանը մասնակից դարձնելով միջազգային կառույցներին:
Ուստի , որպես այս ենթագլխի ամփոփում կարելի ասել, որ Հայաստանում մեր
օրերում սոցիալական գովազդը նոր առաջին իրավական քայլերն է անում՝ օրենքով
ամրագրվելու և նոր հեռանկարներ է ստեղծում զարգացման և հանրաճանաչության
գործում: Ճիշտ է պատմական ուսումանասիությունները, ցույց են տալիս , որ դարեր ի
վեր երևույթը առկա է եղել հայ հասարակության մեջ, առավելապես՝ ռազմական
բնագավառում,

սակայն

հասկացություն

չի

որպես

գործել:

պետականորեն

Կարելի

է

ասել

այն

կարգավորվող

մարմին

ինքնակարգավորվել

է,

կամ
որը

մեծամասնությամբ ֆինանսավորվել է միջազգային կազմակերպությունների կողմից:
Հետազոտական աշխատանքի վերլուծության միջոցով և հաջորդ

գլխում կփորձենք

առավել ցայտուն և մարակրկիտ կերպով ներկայացնել սոցիալական գովազդի դերը
Հայաստանում:
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Հավելված 1. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր

Որպես հետազոտական աշխատանքի թեմա է ընտրված

<<Կին զինծառայողի

կերպարը ՀՀ զինված ուժերի սոցիալական գովազդում>>:
Հետազոտական

աշխատանքի

նպատակն

է

կին

զինծառայողի

կերպարի

վերլուծության միջոցով ներկայացնել սոցիալական գովազդի դերը և նշանակությունը
հասարակության կյանքում:
Հետազոտական աշխատանքի արդիականությունը կայանում է նրանում, որ ՀՀում սոցիալական գովազդը ուսումնասիրվի ոչ թե ինքնին որպես առանձին երևույթ, այլ
դիտարկվի որպես հասրակության վարքագծի փոփոխության վրա ազդող համակարգ,
որը կհստակեցնի նոր հայեցակարգի սահմանման եզրույթները և տեսականորեն
կսահմանի երևույթի տեղը արդի հասարակության կյանքում, նաև գործնականում
կբարելավի հետազոտությունների բազան՝ այն առավել արդյունավետ դարձնելով:
Որպես հետազոտության օբյեկտ է հանդիսանում կին զինծառայողի կերպարը
սոցիալական գովազդում, որը սույն աշխատանքում ենթրակվել է բազմակողմանի
վերլուծության:
Հետազոտական աշխատանքի նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի կին
զինծառայողի կերպարի վերլուծությամբ սահմանվի նոր հայեցակարգի էությունը՝
հետևելով սոցիալական գովազդի զարգացմանը` ՀՀ-ում:
Նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք խնդիրներ.
1.

բացահայտել

սոցիալական

գովազդի

էությունը,

ֆունկցիաները

և

առանձնահատկությունները
2. որոշել սոցիալական գովազդի տեղն ու դերը հասրակության տարբեր
ինստիտուտներում
3. վերլուծել և բացահայտել կին զինծառայողի կերպարը ազդեցությունը
սոցիալական գովազդում:
Հետազոտական

աշխատանքի

մեթոդաբանական

բազան

ընդգրկում

է

նկարագրական մեթոդը. աշխատանքում կիրառվում են վերլուծության և սինթեզի,
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ստեղծագործական

մտածողության,

գնահատման

և

կառուցվածքային

վերաիմաստավորման մեթոդները:
Հետազոտության հիմնական և գլխավոր նպատակի իրագործման համար, այն է`
բացահայտել ռազմական ոլորտում ներգրավված կնոջ կերպարը, առաջնորդրվել եմ
որակական

հետազոտական

մեթոդաբանությամբ։

Ինչպես

նաև

հետազոտական

տվյալների վերլուծության մասում հիմնականում կիրառվում է հարցազրույցի մեթոդը:
Աշխատանքում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են`

Սոցիալական գովազդ- գովազդի ոչ առևտրային տեսակ, որն անդրադառնում է
սոցիալական բնույթ կրող խնդիրներին և ուղղված է գտնելու այդ խնդիրների
ճանապարհներն ու փոխելու հակասական կարծիքն ու պահվածքը:

Սոցիալականացում-

անձի

կողմից

սոցիալական

արժեքների,

նորմերի,

մոդելների, հասարակության մեջ ընդունված վարքագծի կանոնների ընկալման
գործընթաց, որով անձը իմնտեգրվում է սոցիալական համակարգին:

Ազդեցություն- գործընթացների համակարգ, որը նպատակ ունի ազդելու ինչ-որ
մեկի վրա:
Հիպոթեզ` ՀՀ-ում կնոջ ընգրկվածությունը զինված ուժերում էապես ազդում է
հասրակության վարքագծի կանոնների փոփոխության վրա և խթանում սոցիալական
գովազդի զարգացմանը:
Հետազոտության տեսական մասը բաղկացած է մի շարք տեսությունների
ուսումնասիրություններից,

սոցիալական

գովազդի

պատմության

և

տեսության

հետազոտում, ռազամական ոլորտի գրականություն, հայոց պատմություն, ինչպես նաև
նյութեր

պարբերականներից

(ամսագրեր,

թերթեր,

թեմատիկ

հոդվածներ

և

ինտերնետային կայքերի ուսումնասիրություն):
Հետազոտության գործնական մասը` հարցազրույց, նախապես անցկացրել եմ
<<Արցախյան ազատամարտի մասնակից կանանց միություն>> ՀԿ-ում, ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ թիվ
N զորամասում, այնուհետև` ՀՀ ՊՆ

<<Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական

վարժարան>>-ի 2-րդ և 3-րդ կուրսի կուրսանտների հետ:
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Ողջ հետզոտական մասում ներգրավվել են 25 կին ազատամարտիկ, 7 կին և 3
տղամարդ զինծառայող, նաև 50 տղա կուրսանտ, թվով 85 անձ:
Կին ազատամարտիկների մեջ ներգրավվել եմ հիմնականում արցախյան
պատերազմի հերոս կանանց, զինծառայողների մեջ հիմնականում տարբեր պաշտոններ
և կոչումներ ունեցող կանանց` ենթասպայից մինչև գնդապետ, մի քանի ղեկավար
պաշտոն զբաղեցնող տղամարդկանց, իսկ կուրսանտների հետ կազմակերպվել է
անհատական և թիմային աշխատանք:
Հետազոտական տվյալների վերլուծությունը կներկայացվի Հավելված 2-ում:
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ԳԼՈՒԽ III
Կին զինծառայողի կերպարը ՀՀ զինված ուժերի սոցիալական գովազդում
Մեր օրերում հայ կին զինծառայողի կերպարը բացահայտելու

և լիովին

ներկայացնելու համար նախևառաջ անդրադառնաք մեր պամությանը, հասկանանք,
որտեղից են գալիս այդքան ուժն ու ամուր կամքի տոկունությունը, որտեղ են թաքնված
հայ նուրբ և խոնարհ կանանց, սակայն միևնույն ժամանակ քաջ և խիզախ կերպարների
հոգիների վառ դրսևորումները, որը տարիներ, նույնիսկ դարեր շարունակ ուղեկցել է
մեզ, մեր հայրերին և եղբայրներին, հայ քաջարի տղամարդուն, ով ամրացել է և միշտ
հաղթանակել հայ կնոջ ուժի և խոհեմության շնորհիվ:
Հայ

ավանդական

կնոջ

հեզաճկուն

կերպարը

պատմական

բազմաթիվ

դրվագներում զուգակցվել է հայ կնոջ կերպարի մեկ այլ դրսևորման հետ, ինչպիսիք են`
խիզախություն և քաջություն:
Ստեղծված ավանդույթն ու չգրված, սակայն սրբորեն պահպանվող կանոնները
չխախտելու նպատակով հայ կանայք կռիվներին հաճախ մասնակցում էին տղամարդու
ծպտյալ հագուստով:
Այս

զուգահեռականները

ակնհայտ

տեսանելի

են

նաև

ժողովրդական

բանահյուսության մեջ։
Օրինակ, Ղ.Աղայանի «Անահիտ» հեքիաթում հայ կինը ներկայացվում է ոչ միայն
որպես գեղեցիկ և աշխատասեր տնային տնտեսուհի, այլև ոգեշնչում ու առաջնորդում է
մի ողջ զորքի. «Քաջարի օրիորդներն ու տիկիններն էլ, երբ որ իմացան, թե` թագուհին
պիտի

առաջնորդե

զորքին,

նմանապես

զրահավորվեցին

ու

ձիավորվելով

շրջապատեցին թագուհուն»: 50
Պատմական դրվագներում կնոջ այս երկու զուգակցվող կերպարները հանդիպում
են հատկապես պատերազմների կամ ճակատամարտերի ժամանակ, երբ որոշվում է
լինել չլինելու հարցը։ Առավել հայտնի պատմական հերոսուհիներից կարելի է
առանձնացնել Տիգրանուհի,
50

Փառանձեմ Սյունեցի, Սոսե մայրիկ, Աննա մայրիկ,

մեջբերում` Ղ.Աղայան <<Անահիտ>> հեքիաթից - Երևան, 1984թ., էջ 57
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Սևքարեցի Սաքոյի կինը` Մարո Ղարաքեշիշյան, ինչպես նաև Մարիամ Չիլինգարյանին,
Ագուլինե Թաթուլյանին, Խանում Քաթենջյանին և այլոց։
Դեռևս Մ.Խորենացու <<Հայոց պատմության>> առաջին գրքում հանդիպում ենք
<<Տիգրան և Աժդահակ>> վիպերգին, որտեղ արդեն իսկ բացահայտվում է հայ կնոջ ուժը,
հայրենասիրական վառ անհատականության դրսևորումը` Տիգրանուհու կերպարով: Նա
հայրեանսերների սրբազան ցուցակում պատվավոր առաջին տեղն զբաղեցնող այն հայ
տիկինն է, ով իր հոգևոր և բարոյական բարձր կարողություններով, մտավոր
կարողությամբ, հեռատեսությամբ և հասարակական ծանրակշիռ գործունեությամբ չի
զիջում հայոց այրերին, նույնիսկ նրանց հետ հավասարը հավասարին պայքարում է
հայրենիքի թշնամիների դեմ և միշտ հաղթանակած դուրս գալիս: Չնայած Աժդահակի
բազում սպառնալիքներին Տիգրանուհու ամուր կամքը չկոտրվեց, նա քաջասրտորեն,
սեփական կյանքը վտանգելով, դավադրության մասին հայտնեց եղբորը` Տիգրանին,
դրանով իսկ փրկելով նրանա սպանությունից: 51
Դեռևս հայ առասպելաբանության մեջ Տիգրանուհու հերոսական առաքինությունը
գովաբանվում է հենց այն պատճառով, որ նա որպես զգաստ, ուշիմ, սթափ և խելոք կին,
կարողանում

է

շուտ

կողմնորոշվել,

կեղծիքն

ու

խարդավանքը

տարբերել

ճշմարտությունից, սերը, նվիրվածությունը` ատելությունից և շողոքորթությունից,
խելամիտ և հստակ դիրքորոշում կայացնել: Այսինքն` հայրենասիրությունը առավել է
դասվում անձնական նկրտումներից:
Ուստի, արդեն իսկ պատմության վաղ շրջանից ակնհայտ է հայ կնոջ կամքի և
խիզախության ազդեցությունը մարդկանց վրա, այդ ժամանակաշրջանի վարք ու բարքի,
մտահորիզոնի,

մարդկանց

աշխարհայացքի

ձևավորման,

հայրենասիրույթան,

խոհեմորեն ազգային մտածելակերպ ձևավորելու գործում:
Հիշարժան է Փառանձեմ Սյունեցու կերպարը, որը աչքի էր ընկնում ոչ միայն իր
զարմանագեղ գեղեցկությամբ, այլև վեհ հայրենասիրությամբ: Իր չսիրած ամուսնու`
Արշակի, քայքայման եզրին հասցրած պետությունը փրկելու համար 11 հազարանոց
սպառզինված զոքին առաջնորդում է պարսիկների դեմ պայքարի, մոտ 13 ամիս
51

Մ.Խորենցի <<Հայոց պատմություն>>- Հատ. 4, , Երևան, 1967թ., էջ 212-215
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շրջապատված մնում է բերդում, այնուհետև ժանտախտից խուսափելու և ողջ մնացած
զինվորների կյանքը փրկելու համար հանձնվում է: Չնայած գերվարվում է պարսիկների
կողմից և սպանվում, սակայն նրա` որպես ինքնատիպ առաջնորդի կերպարը մինչև օրս
էլ հպարտությամբ են լցնում հայոց հերոսական պատմության էջերը:
Անզուգական կերպար էր Սոսեն՝ Սոսե Մայրիկը, որն իր տիպարով և
սերունդներին կտակած պատգամներով մեր ազգային ինքնության և հպարտության
աղբյուրը դարձավ:
Սոսե

Մայրիկ (իրական

անունը՝

Սոսե

Վարդանյան),

հայ

ազգային-

ազատագրական շարժման գործիչ։ Աղբյուր Սերոբի կինն ու զինակիցը։ Մասնակցել
է հայդուկային կռիվների։ 1898 թ. Բաբշենի կռվից հետո, Սերոբի հետ ապաստանել
է Սասունում։ 1899 թ.Գելիեգուզան գյուղում, թունավորված Սերոբի, Հակոբ որդու և
Սերոբի եղբայրների հետ զինված դիմադրություն է ցույց տվել թշնամուն՝ դրսևորելով
մեծ խիզախություն։ 52

Նկար 18.<<Սոսե Մայրիկ>>
Սոսե մայրիկի կերպարը, իր խիզախությամբ ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսացել ոչ
միայն հայ կանանց, այլև` տղամարդկանց համար: Հետագայում`
տարիներին,

բազմաթիվ

հեռուստատեսային

հայրենասիրական

պատերազմական
հոլովակներում,

երգերում, բանաստեղծություններում, ֆիլմերում, հայոց ազտագրական և մարտական
ոգին բարձր պահելու համար Սոսեի կերպարը բազմաթիվ անգամներ է ներկայացվել,
որպես խիզախ առաջնորդի դերում:

52

www.wikipedia.org
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Հաջորդ հայտնի կերպարը՝ Աննա Մայրիկը, եղել է հայդուկային պայքարի հայտնի
դեմքերից`Խուլբի շրջանի Հարոնք գյուղի հեղափոխական ոգին:
Նա Սասնո լեռնաշխարհի այն խիզախ կանանցից էր, որն իր ողջ կյանքը
նվիրաբերեց ժողովրդին ու հեղափոխությանը: 53
Կին, որն իր ազդեցությունն ուներ լեռնաշխարհի բնակչության վրա, և որին հաշվի
էին առնում ոչ միայն հայ իշխաններն ու քուրդ աշիրեթապետերը, այլև շրջանի թուրք
կառավարիչները: Ժամանակակիցների տեղեկացմամբ 1875-1915 թթ. ընթացքում Աննա
Մայրիկն ազդեցություն ուներ Տարոնի բոլոր վանահայրերի, աշիրեթապետերի և թուրք
կառավարիչների վրա: Աննան իր զորավոր նկարագրով, համարձակախոսությամբ և
խելքով գրավել էր բոլորի ուշադրությունը: Հերոսուհու իսկական տիպար էր: Սակայն
շատերն Աննա Մայրիկի անկախության ու ազատության պահանջները չէին ըմբռնում:
Լեգենդար այդ կնոջը թուրքերը ողջակիզեցին 1915 թ. Տեր Զորում՝ ի թիվս այլ
աքսորյալների: Սակայն նրա հերոսական կերպարով շարունակեցին սերունդներ
առաջնորդվել: 54
Հայդուկների

մեջ

հիշարժան

է

նաև

Սևքարեցի

Սաքոյի

կինը`

Մարո

Ղարաքեշիշյանը: Այսօր քչերին հայտնի այդ հերոսուհու անունը, սակայն մեր այս
աշխատանքում հարկ եմ համարել հիշատակել այդ խելացի և քաջարի կնոջ կերպարը,
քանի որ հենց նրա շնորհիվ բազմիցս զենք ու զինամթերք է փոխադրվել Արաքսից այն
կողմ: Նկատի ունենալով նրա հերոսական կերպարը՝ կարող ենք ասել, որ միայն
Մարոյի նման նվիրյալները կարող էին Ռուսաստանից և Միջին Ասիայից այդքան մեծ
քանակի զենք տեղափոխել հենց իրենց` ռուսների միջոցով և այն ծառայեցնել ազգայինազատագրական պայքարի սուրբ գործին:
Մեր հերոսուհիներից հաջորդը Մարիամն է, ով մասնակցել է 1915 թ. Ուրֆայի
հայերի հեղափոխության՝ որպես խմբի ղեկավար։ Իր մի քանի զինակից կանանց հետ
միասին՝ նրանք հագնված էին տղամարդու պես և զինված էին։ Մարիամը լավ
ռմբակոծիչների խմբի անդամ էր։ Մարիամ կռվի ընթացքում ձերբակալվել է և
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Բեգլարյան Ի <<Հայդուկներ>> -Ե., 2010, էջ 384:
Մոքոյան Հ. <<Հայրենասեր կնոջ կերպարը հայոց պատմության էջերում>> -Ե., 2010, էջ 119-123
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դատապարտվել մահվան, սակայն հետագայում դատավճիռը փոխվել է 101 տարվա
ազատազրկման: 1918թ-ին զինադադարի ընթացքում նա ազատ է արձակվել: 55
Վառ կերպար է Ագուլինե Թաթուլյանը, ով հանդիսանում էր այն ինը կանանցից
մեկն էր, ում հաջողվեց փրկվել պաշարված Հաճնից, որը թալանվեց ու ոչնչացվեց
թուրքական զորքերի կողմից: Նա կտրել էր մազերն ու տղամարդու հագուստ սկսել կրել,
որպեսզի միանա դիմակայող ուժերին: Մարտերի ժամանակ Հաճնում կրծքավանդակի
ձախ հատվածում նա վիրավորվեց, բայց գնդակը կրծքում ապրեց ևս 67 տարի:
Ուսումնասիրելով

պատմական

ակնարկները,

առասպելները,

հայոց

պատմության և պետականության ձևավորման տարբեր դրվագները բացահայտում ենք
կնոջ դերը և ազդեցությունը հասարակության վրա, թե ինչպես կնոջ կերպարը դեռևս
հազարամյակներ առաջ խորհրդանշական դարձավ ժողովրդի համար և այդ նույն
ժողովուրդը սկսեց գործել՝ առաջնորդնելով և ոգևորվելով կանացի կերպարներով:
Այսինքն, արդեն այդ ժամանակատահատվածում է սկիզբ առնում կանանցի
կերպարի մեկնաբանման և ներակյացման շնորհիվ`ուղղորդել հասարակությանը, ազդել
նրանց կարծիքի փոփոխմանը:
Ահա այստեղ է, որ բացահայտվում է՝ այսօր սոցիալական գովազդ երևույթի կամ
հասկացության, սակայն այդ ժամանակաշրջանում դեռևս գաղափարախոսություն,
փիլիսոփայություն

կամ

պատմական

հերոսների

կերպարներով

ներկայացվող

պատմական ակնարկների ամողջությունը, որում էլ գտնում ենք արդեն 20-րդ դարում ի
հայտ եկած սոցիալական գովազդ հասկացության առաջացման արմատները:
Ուստի,

հայ

կնոջ

կանացիության

ու

նրբության

կաղապարների

մեջ

չսահմանափակելու միտումը նկատվում է ոչ միայն վերոհիշյալ պատմական տարբեր
ժամանակահատվածում, այլ նաև հետագայում։
Մասնավորապես

մեծ

էր

հայ

կնոջ

ներդրումը

արդեն

ձևավորաված

և

շրջանառվող, օրեցօր զարգացող սոցիալական գովազդում՝ Երկրորդ Համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ։

55

Օսյան Ա.<<Կանայք ռազմական ոլորտում>> - Երևան, 2012թ.
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1941-1945 թթ.

պատերազմական պաստառների վրա պատկերված իգական

պատկերները էական դեր ուներին խորհրդային քարոզչության համար: Դրանք հաճախ
խաղաղ կյանքի խորհրդանիշ էին հանդիսանում զինյալների համար, որոնց համար
նրանք արժանի էին համարում պայքարելու:
Բացի այդ քարոզչության մի մասը ուղղված էր կանանց լսարանին: Այդ
պաստառները աղջիկներին և կանանց խրախուսում էին աջակցելու և փոխարինելու
ռազմաճակատում մարտնչող տղամարդկանց:
1941թ-ին ողջ ԽՍՀՄ-ում հայտնի դարձավ <<Հայրենիքը կոչ է անում>> պաստառը:
Հայրենական Մեծ պատերազմում տարած «պատմական հաղթանակը» խորհրդային
տերության համար դարձավ սոցիալիզմի գաղափարին նոր լիցք և խամրող իդեալներին
նոր շունչ հաղորդելու հզոր միջոց։ Այն պետք է վկայեր «համայն մարդկությանը
ֆաշիստական չարիքից» փրկած երկրի պատմական մեծ առաքելության մասին։
Ահա,

Երևանի

«Հաղթանակի

զբոսայգին»

այս

հաղթանակի

փառքը

հավերժացնելու կոչված ամենատարբեր հուշակոթողների հիմնման` խորհրդային
տարիներին երբեք չդադարած լայնածավալ աշխատանքների արդյունքներից մեկն է։
Հետագա տարիներին պատերազմի գաղափարաբանական շահագործումն ու
մշակութային ներկայացումն ավելի ու ավելի մեծ չափեր ընդունեց` դարձնելով այդ
պատերազմը խորհրդային ինքնության կառուցման անսպառ միջոց։
Դրանից ոգեշնչված Հայաստանի տարածքում` Երևան քաղաքի Հաղթանակ
զբոսայգում և Գյումրու կենտրոնում կանգնեցվեցին <<Մայր Հայաստան>> անվանումով
հուշարձանները: 56
1967 թ. Երևանում կանգնեցվեց քանդակագործ Արա Հարությունյանի «Մայր
Հայաստան» խորհրդանշող հուշարձանը, որը մարմնավորում է

հայոց անկոտրում

ռազմական ոգու, հայրենիքի պահապան հրեշտակ հայ մոր հավաքական կերպարը: Այս
հուշարձանում մարդիկ տեսնում են կնոջ անկոտրում հայրենասիրությանը, հանուն
հայրենիքի զոհվելու պատրաստակամությանը, անվերապահ առաքինությունն ու
սխրանքները:
56
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Նկար 19. <<Մայր Հայաստան>> հուշարձան

Մեծ է եղել կանանց դերը Խորհրդային բանակում, որտեղ մարտնչել է շուրջ 1 մլն
կին, այդ թվում՝ 10 հազար հայուհի։
Այդ տարիներին ամեն քայլափոխի կարելի էր հանդիպել կին զինծառայողի
կերպարով լուսանկարներ ամսագրերի շապիկներին, թերթերում և բազմամարդ
տարածքներում: 57

Նկար 20. <<Զինծառայող կին>>
Սոցիալական գովազդի ամենակարևոր տարրը ՀՀ-ում՝ հայրենիքը ներկայանում է
կնոջ դեմքով: Թերևս ամենատարածված և ամանահաջողված պաստառը «զինվորի մոր»
կերպարը խորհրդանշող պաստառներն են, որի հիմնական բաղադրիչը` կնոջ պատկերի
և կերպարհի անսպառ ուժն է:

57

www.womennet.am

64

Նկար 21. <<Զինվորի մայր>>
Նկար 21-ը մեջբերված է «Զինվորի մայր» ՀԿ-ի սոցաիալական գովազդի
պաստառներից, որը ապացուցում է մոր քաջարի կերպարը և ամուր կամքը, որդուն
մղում են սխրագործության՝ հանուն հայրենիքի և ընատանիքի՝ հանձինս մայրիկի:
«Զինվորի մայր» ՀԿ-ի գործունեությունը արդեն իսկ կարելի է համարել
ռազմական

ոլորտի

սոցիալական

կազմակերպություններից

մեկը,

գովազդի
որը

զարգացմանը

տարիների

նպաստող

պատմություն

ունի

առաջին
և

իր

գործունեությամբ ամրապնդում է կանանց դերը ոչ միայն ռազմական ոլորտում, այլև՝
այդ ոլորտում լուծում է մի շարք խնդիրներ, դրանով իսկ զարկ տալով սոցիալական
գովազդի խնդիրների լուծմանը և նպատակների իրականացմանը: 58
Հայ ժողովրդի համար վերջին ժամանակաշրջանի առավել նշանակալի կետն
թերևս կարելի է համարել 20-րդ դարի վերջին քսանամյակը։ 1988-ից Հայաստանը
ներգրավվեց

ազգային-ազատագրական

պատմական

տարածքները։

Այս

պատերազմի

ազգային

մեջ՝

նպատակի

պաշտպանելու
շուրջ

իր

համախմբվեց

աշխարհասփյուռ հայությունը։ Բայց պատերազմին ամենամեծ թվով մասնակիցները
Հայաստանի տարբեր շրջաններից էին։

58
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Հայ կանայք անմասն չմնացին այդ առաքելությանը։ Տարբեր աղբյուրներ տարբեր
տվյալներ են ներկայացնում հայ կանանց մասնակցության թիվը մեկնաբանելիս։
Որոշ աղբուրների համաձայն Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել է շուրջ
վեց հարյուր կին, սակայն այլ աղբյուրներ այդ թիվը նվազեցնում են մինչև երեք
հարյուրի,

որոշ

դեպքերում

նաև

երկու

հարյուրի։

Համաձայն

«Ղարաբաղյան

ազատագրական պատերազմ» հանրագիտարանի տվյալների 1988-1994-ի ազգային
ազատագրական պայքարին կամավոր մասնակցել է շուրջ 200 կին։
Ղարաբաղյան ռազմական գործողություններին մասնակցած կանանց դերը
անփոխարեինելի է, նրանք էին ապահովում այդ ժամանակաշրջանի մարտական ոգու
ամրությունը, նրանց մասնակցությամբ էին ոգևորվում կամովորական ջոկատները և
կարելի է ասել, որ տվյալ ժամանակահատվածում տեղին և ճիշտ ուղղությամբ

էին

ընտրվում սոցիալական գովազդները՝ կանանց կերպարների ներկայացմամբ:
Այստեղ տեղին է մեջբերել «Կին ազտամարտիկների միություն» ՀԿ ղեկավար
գնդապետ Ա.Սերոբյանի խոսքերը. «Թեև թվով մեծ չէին, բայց նրանք եղել են
դիպուկահարներ, ֆիդայիներ, քանի որ դեռևս բանակ չունեինք,
ազատագրական

ջոկատներին

ու

մարտնչում

էին:

Նույնիսկ

միացել էին

ամենավախկոտ

տղանմարդն առյուծ էր կտրում, երբ իր կողքին զենքը ձեռքին մարտնչող կին էր
տեսնում»: 59

Նկար 22 60 <<Կին ազատամարտիկ`գնդապետ Աիդա Սերոբյան>>

59
60
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Ժամանակի ՀՀ ռազմական սոցիալական գովազդում մեծ ներդրում ունեցավ
բուլղարացի լրագրողուհի Ցվետանա Պասկալևան իր ՝ «Ղարաբաղի վերքերը» ֆիլմով:
Այստեղ ցայտուն կերպով ցուցադրվում են ռազմական կադրեր, տարբեր
տեսարաններ, որտեղ ներգրաված բազմաթիվ կանայք մարտական դիրքերում իրենց
կյանքը

վտանգելով,

դոնոր

հանդիսանալով,

ոչ

միայն

զբաղվում

են

առաջին

բուժօգնությամբ, այլև զենքի ձեռքներին մարտնչում են հայ ֆիդայինների կողքին,
աջակցում են նրանց, խրախուսում և ինչ-որ տեղ` առաջնորդում:
Հարկ եմ համարում նշել, որ ՀՀ ռազմական սոցիալական գովազդները առավել
ակտիվանում են՝ պատերազմական անմիջական սպառնալիքի դեպքում:
2016թ. «Ապիլ երկուսյան» դեպքերի օրերին հեռուսատատեսությամբ, թերթերով,
ամսագրերով, տարբեր ինտերնետային կայքերով (սոցիալական և լրատվական),
ռադիոյով

պարբերաբար ներկայցվում են ռազմական սոցիալական գովազդներ՝

տարբեր միջոցներով և իր տարաբնույթ ֆունկցիաներով:
Օրինակ՝ «Մարտիկի երգը»- ռազմահայերանսիրական երգը, որում հայրենիքը և
մայրը զուգորդվում են, զինվորը գնում է հայրենիքի պաշտպանությունը՝ հանուն մորը
կրկին գրկելու և իր կրծքին սեղմելու, հանուն մորը սփոփելու: Այստեղ վառ
արտահայտված, կիզակետային և ազդեցիկ է կնոջ կերպարը:
Մեկ այլ օրինակ է՝ «Մի վախեցիր» ֆիլմը, որը այդ օրերին ցուցադրվում է ոչ միայն
հեռուստատեսությամբ,

այլև

բոլոր

կինոթատրոննեում՝

հասարակական

լայն

շրջանակներ ներառելու համար: Ֆիլմի պաստառները կարելի է տեսնել գրեթե ամենուր,
գովազդային վահանակների վրա, կինոթատրոնների ցուցադրություններում և այլ
վայրերում:
Այստեղ գլխավոր կերպարը սիրելի կինն է, ում մարմնավորել է շոուբիզնեսում
հայտնի դեմք՝ Լուսինե Թովմասյանը, ում սիրո շնորհիվ նույնիսկ նախկին քաղաքենի,
հոռացած երիտասարդը դառնում է խոհեմ և քաջ մարտիկ, հանձն է առնում հայրենիքի
պաշտպանությանը:
Ճիշտ է ֆիլմի ռազմական գործողություններում կինն ուղղակի մասնակցություն
չունի, սակայն կնոջ կերպարն է հանդիսանում դրդիչ պատճառ, ուժ՝ տղամարդու
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ռազմական գործողություններին մասնակցելու և կրկին սիրելի կնոջ մոտ վերադառնալու
համար, իսկ գլխավոր դերասանուհու հայտնի կերպարը նույնպես ընտրված է՝ ի
համապատասխան սոցիալական գովազդի ֆունկցիաների:
Այսպիսով, որպես այս գլխի ամփոփում կարելի է ասել, որ չնայած այն
հանգամանքին, որ ՀՀ-ում սոցիալական գովազդ հասկացությունը ճիշտ է որպես տերմին
լայնորեն չի գործածավում, պետականորեն և օրենսդրորեն կարգավորումը լիարժեքորեն
չի

կիրառվում

ֆինանսավորվում

ՀՀ

կառավարության
մեծ

մասամբ

կողմից,

միջազգային

այն

ինքնակարգավորվում

ծրագրերով,

սակայն

է

և
մեր

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս և ապացուցում թեմայի արդիականությունը,
հաստատում, որ դրա արմատները դեռևս վաղնջական ժամանակներից հիմք են դրել
հայ

հասարակության

մեջ

հերոսական

և

ռազմական

կանանց

կերպարների

ներկայացումով, տարածվել են կանացի կերպարի հուզականության և մարդկանց վրա
ազդելու յուրահատուկ ունակություններով:
Այդ իսկ պատճառով գերթե դարեր շարունակ ներկայացվել են և մշակվել տարբեր
տերմիններով, հասկացություններով, ուժերով և միջոցներով, բարելավվել, ձևափոխվել
և այսօր ներկայանում են որպես ռազմական ոլորտի սոցիալական գովազդ՝ որպես
առանձին հասկացություն, որը բարձրացում է այնպիսի հարցեր և լուծում այնպիսի
խնդիրներ, որոնց դերը անփոխարինելի է ռազմական ոլորտում, որը լուծում է մի շարք
խնդիրներ և ռազմաճակատում, և խաղաղ պայմաններում՝ արդի հասարակության
կյանքում:
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Հավելված 2. Հետազոտական տվյալների վերլուծություն
«Կին զինծառայողի կերպարը ՀՀ զինված ուժերի սոցիալական գովազդում»
հետազոտական աշխատանքն իրականացվել է սույն թվականի փետրվար-մարտ
ամիսներին, որի նպատակն է բացահայտել հայ կնոջ կերպարը և դերը ռազմական
ոլորտում, ինչպես նաև կնոջ կերպարի բացահայտման միջոցով

վեր հանել այն

առանձնահատկությունները և բնորոշիչները, որոնցով հայ կինը ազդեցություն է
ունենում

ռազմական

ոլորտում

սոցիալական

գովազդի

հնարավորությունների

ընդլայնման ու տարածման վրա:
Հետազոտության գործնական մասը` հարցազրույց, նախապես անցկացրել եմ
<<Արցախյան ազատամարտի մասնակից կանանց միություն>> ՀԿ-ում, ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ թիվ
N զորամասում, այնուհետև` ՀՀ ՊՆ

<<Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական

վարժարան>>-ի 2-րդ և 3-րդ կուրսի կուրսանտների շրջանում:
Ինչպես նշել եմ Հավելված 1-ում՝ ողջ հետզոտական մասում ներգրավվել են 25
կին ազատամարտիկ, 10 ներկայիս զինծառայող`7 կին և 3 տղամարդ, և 50 կուրսանտ`
տղա, ընդհանուր թվով` 85 անձ:
Հիմնակում տարիքային բաշխվածությամբ՝ կին ատազամարտիկներ՝ միջին
տարիք, կին զինծառայողներ՝ 3 երիտասարդ կին,

4 միջին տարիքի կանայք և 3

ղեկավար պաշտոնում գտնվող միջին տարիքի տղամարդ ծառայող:
Կուրսանտների շրջանում ընդգրկված են 50 երիտասարդ տղաներ՝ 2-րդ և 3-րդ
կուրսերից:
Հետազոտության հարցումներում ներգրավվել եմ հիմնականում արցախյան
պատերազմի

հերոս

կանանց,

զինծառայողների

մեջ`

հիմնականում

տարբեր

պաշտոններ և կոչումներ ունեցող կանանց և տղամարդկանց` ենթասպայից մինչև
գնդապետ, իսկ կուրսանտների հետ կազմակերպվել է անհատական և թիմային
աշխատանք:
Հետազոտության ընթացքում կիռավել է հիմնականում հարցազրույցի մեթոդի

կիսաստանդարտացված ձևը, քանի որ հարցազրույցի ընթացքում առաջ են գալիս
այնպիսի հարցեր, որոնք տեղում են միայն թույլ տալիս տեղում ըմբռնել իրավիճակը
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հենց հարցվողների ներկայացմամբ, հասկանալ այն առաձնաահկտությունները և
իմաստները, որով հարցվողներն իրենց տեսանկյունն են արտահայտում:
Որոշ դեպքերում

օգտագործվել է նաև ազատ հարցազրույցը, քանի որ

հարցազրույցի ընթացքում առաջ են գալիս երկարատև զրույցներ, որի ընթացքում
հարցերը խիստ մանրամասնելու կարիք չի առաջանում: 61
<Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի> կուրսանտների
հետ անցակացրել եմ նաև արագ հարցումներ` կարճ ժամանակահատվածում
ռազմական այդ մակարդակում կնոջ դերի ընդհանուր պատկերը հասականու համար:
Քանի որ կանացի կերպարները բնույթով տարբեվում են միմյանցից և ունեն իրենց
բնորոշող առանձնահատկություններ` հետազոտության ընթացում նախընտրել եմ
կիարռել անձի կյանքի պատմությունների ուսումնասիրության մեթոդը:
Քանի որ վերջերս ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ-ում կանաց ծառայելը հասարակության տարբեր
խմբերի մոտ տարբեր հակասական վերաբերմունք է առաջացնում, հարցը հայ
իրականության համար այսօր կարելի է ասել առաջնային է:
Տղամարդկանց հիմնական մասը, կարելի է ասել, գենդերայաին և ավանդական
կնոջ տիպային առանձնահատկություններից ելնելով, չի ցանակնում տեսնել հայ կնոջը
բանակում,

մի

մասի

կարծիքով

կինը

կարող

է

ծառայել

բանակում`

միայն

գրասենյակային աշխատանք կազմակերպելու և ներդաշնակ մթնոլորտ սեղծելու
համար, կանայք էլ կարծում են, թե ոչնչով չեն զիջում տղամարդուն և հավասարը`
հավասարին կարող են դա անել` նպաստելով մարտուկ բանակի զարգացմանը:
Չնայած այս հակասական վերաբերմունքին արդեն 2016թ-ից որոշ ռազմական
ինստիտուտներ սկսեցին պետականորեն սահմանված կարգով կազմակերպել կանանց
բանակին ներգարվելու ուսումնական գործընթացը: Ներկա պահին Հայաստանյան 2
ռազմական բուհերում ուսանում են մոտ 20 ազջիկ կուրսանտներ, որոնք հմտանում և
պատրաստվում են ռազմական տարբեր մասնագիտություններով, ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ-ում,

Յադով Վ.Ա. «Սոցիոլոգիական հետազոտություն. մեթոդաբանություն, ծրագիր, մեթոդներ»- Մոսկվա –
1969 թ.
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ինպես

նշեցինք

նախորդ

գլխում,

ծառայում

են

մոտ

2000

կին,

իսկ

կին

ազատամատիների ներգրավածությունը թե ռազմական իրավիճակներում, թե խաղաղ
պայմաններում բանակի կայնքին` անփոխարինելի է:
Ներկա

պահին

մոտ

600-700

կին

ազատամատիկ

են

հաշվառված

պահեստազորում, նրանք հանդիասանում են ՀՀ Երկրապահ Կամավորական միության
կամ տարբեր զինվորական հասրակական կազմակերպությունների անդամներ, իրենց
գործունեությամբ զարգացնում և ամրապնդում են հայոց բանակը:
Հետազոտության վերլուծության ընթացքում կիառվել է հետազոտության էմպիրիկ
տիպավորումը, որը հանդիանում է սոցիալական օբյեկտների կայուն հատկությունների
համադրության որոնման վերլուծության գործելաձև,

որով այդ հատկությունները

միաժամանակ դիտարկվում են մի շարք հարթություններում:
Հիմնակնում դիտարկվել են ընդհանրական և տիպային կապերը` իրենց հետևյալ
հատկանիշներով.
1.

ընդհանրական կապեր` կին զինծառայող և կին ազատամարտիկ

2.

տիպային

կապեր`

մասնագիտություն,

կրթական

աստիճան,

ամուսնական

կարգավիճակ

Ըստ ամուսնական կարգավիճակի`
1.ամուսնացած կին զինծառայողներ, ովքեր ամուսնացել են զինծառայության անցելուց
հետո
2. ամուսնացած կին զինծառայողներ, ովքեր ամուսնացել են մինչև զինծառայության
անցնելը
3. կին զինծառայողներ, ովքեր ամուսնալուծված են կամ այրի են
4. չամուսնացած կին զինծառայողներ

Ըստ կրթական աստիճանի․
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1. Միջնակարգ կրթություն ունեցող զինծառայողներ
2. Միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող զինծառայողներ
3. Բարձրագույն կրթություն ունեցողներ
4. Այլ մասնագիտացում
Ըստ վերոնշյալ տիպային կերպարների հետազոտության արդյունքում դուրս են
բերվել թե՛ կին զինծառայողների և թե՛ կին ազատամարտիկների դիրքորոշումները`
1. Ռազամական ոլորտում կնոջ ներգարվվածության վերաբերյալ
2. Բանակում ռազմական կրթությամբ կնոջ հնարավորությունների վերաբերյալ
3. Ռազմական

ոլորտում

կնոջ

աշխատանքային

առաջխաղացման

վերաբերյալ`

կոչումների, պաշտոնների ձեռքբերման և բարձրացման վերաբերյալ
4. Կնոջ՝ որպես հրամանատարի կերպարի վերաբերյալ
5.

Իրդեալական կնոջ և իդեալական ռազմիկ կնոջ կերպարի վերաբերյալ

6. Կնոջ պարտադիր ժամկետային զինծառայության վերաբերյալ
7.

Ռազմական ոլորտում կնոջ դերի և նշանակության վերաբերյալ
Հետազոտության ընթացքում առանձնացելով ռազմական ոլորտում ներգրավված
կնոջ մի քանի տիպային կերպարներ՝ պայմանավորված տարբեր գործոններով՝
կրթական աստիճան, ամուսնական կարգավիճակ, տարիք և այլն, հնարավոր եղավ նաև
դուրս բերելու այն ընդհանրական տիպը, այն կերպարը, որը բնորոշ է ներկայիս
ռազմական ոլորտի հայ կնոջը։
Ընտանեկան կարգավիճակը, թերևս, կարելի է դիտարկել որպես առավել նշանակալի
և

կարևոր

գործոն,

որով

պայմանավորված

է

կին

զինծառայողների

վարքը,

վերաբերմունքն ու դիրքորոշումները:
Աշխատանքում

ազտամարտիկները

ներկայիս

կին

զինծառայողներից

առանձնացված են ներկայացված, քանի որ, ըստ իրենց գործունեության բնույթի և
կենսակերպի, այդ երկու տիպերն ունեն իրենց բնորոշ և առանձնահատուկ գծերը։
Պետք է նշեմ այն հանգամանքը, որ հարցազրույցին մասնակցած կանանց
ընտրության ժամանակ հիմք է ընդունվել նաև ռազմական ոլորտում իրենց ներդրումն
զբաղեցրած պաշտոնը և ունեցած կոչումը:
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Այսպիսով, աշխատանքում

դուրս

է բերվել կին զինծառայողների և կին

ազատամարտիկների հետևյալ ընդհանարկան կերպարները․

Կին ազատամարտիկ- միջնակարգ կամ միջին մասնագիտական կրթությամբ , միջին
տարիքի` 45-50տ., չամուսնացած կամ այրի, պատերազմի ակտիվ մասնակից, շուրջ 15
տարի մարտի դաշտում:

Կին զինծառայող- բարձրագույն կրթություն, ամուսնացած`ընտանքի մայր, շուջ 10
տարի վարչական աշխատանք, կայնքի բերումով անցել է ծառայության բանակում:

Հարցազրույց
<<ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ թիվ N զորամաս> և <Արցախյան ազատամարտի մասնակից
կանանց միություն >> ՀԿ-ում
Հարց. <<Ինչը մղեց կնոջն անցնել ծառայության>>
Կին զինծայողների շրջանում
Հարցմանը մասնակացել են հիմնականում միջին տարիքի կանայք, տարբեր
կոչումներով, ամուսնական կարգավիճակներով, առավելապես բարձրագույն կրթական
մակարդակով:

Մանուշ

(լեզվաբան,կապիտան,

37տ.,

ամուսնացած)-

«Ներկայիս

տնտեսական

պայմաններում այլընտրանքային աշխատանքների բացակայությունը կնոջը դրդում է
ընտրելու մի աշխատանք, որը պիտակավորված է որպես «տղամարդկային»։

Սվետա (տնտեսագետ,ավագ լեյտենանտ, 32 տ., ամուսնալուծված)- «մանկուց երազում
էի ծառայության մասին, դժվարին ճանապարհով, սակայն կարողացա ծառայության
անցնել զորամսում»։

Աննա

(հոգեբան, ենթասպա,

28 տ., ամուսնացած)- «Ուսումս վերջացնելուց

հետո

աշխատաքն չէի գտնում, ամուսնացա, կրկին աշխատանքի բացակայություն, հարմար
առաջարկ էր զորամասում կադրերի բաժնի գործավար, սիրով համաձայնեցի և չեմ
փոշմանել»։
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Ռիտա (բժիշկ, փոխգնդապետ,

45տ.,

ամուսնացած,

թոռնիկներ)-

«Բժշկական

համալսարանն ավարտելուց հետո գործուղեցի Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից
մեկում աշխատելու, այնտեղ ծանոթացա ամուսնուս և ընտանիք կազմեցի: Այուհետև
տեղափոխվեցի տարբեր զորամասեր, շուրջ 6 տարի է ինչ այստեղ եմ ծառայում: Սիրով
եմ կատարում գործս: Ամուսինս էլ զինվորական է: Բանակը մեր ընտանիքի անբաժան
ուղեկիցն է »։

Կին ազատամարտիկների շրջանում
Սեդա (պաշտոնաթող գնդապետ, 52տ. բարձրագույն, այրի ). <<Պատերզամն ինձ տարավ
կռվի դաշտ, չէի կարող հանգիստ աշխատել տեղական պոլիկլինիկայում, երբ մարտի
դաշտում առաջին բուժօգնություն ցույց տվող չկար: Առանց վարանելու թողեցի բալիկիս
և մեկնեցի կռվի դաշտ` լինելու մեր ազատամրտիների կողքին >>:

Անահիտ (մայոր, 44տ. միջին մասն.,

ամուսնալուծված ).-<<Աշխատում էի տեղի

գյուղական դպրոցում, որպես քիմիայի ուսուցչուհի: Հասկանալով, որ պայքարը
թեժանում է, օրեցօր զոհերի թիվն ավելանում է և դիրքերը համալրողներ չկան, թողեցի
դպրոցն ու մեկնեցի դիրքեր` առանց հայրիկիս տեղյակ պահելու: Սկզբում միյան
բժիշկին էի օգնում, հետո այնքան հմտացա, կրակելու գործում, որ շուրջ 4 տարի մնացի
ռազմի դաշտում: Ինձ համար հայրենիքին ամեն ինչից վեր է >>:

Լիլյա (ավագ ենթ., 48տ. միջին մասն., ամուսնացած ).-<<Չկարողացա ամուսնուս մենակ
թողել կռվի դաշտում: Թեժ կետերում նրա հետ եմ եղել, միշտ նրա կողքին: ճիշտ է
սկզբում շատ դժվարությամբ համաձայնվեց, սակայն հետո առանց ինձ նույնիսկ զենքը
չէր մաքրում>>:
Այսպիսով վերոնշյալ երկու հարթակներում վերլուծություն կատարելով, պարզ է
դառնում, որ կին զինծառայողներին, ովքեր ունեն բարձրագույն ոչ մասնագիտական
կրթություն,

հիմնականում ներկա տնտեսական իրավիճակն է բերել ծառայության,
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քանի որ աշխատանքի շուկան բազմազան չէ և ներկայումս նախըտրած աշխատանք
գտնելը դժվար է:
Կինը ազատամարտիկների դեպքում պատկերը բացարձակ տարբերվում է:
կանայք,

ովքեր

ունենին

համապատասխան

աշխատանքներ,

հիմնակնում

չամուսնացած, այրի կամ թեկուզ ընտանիքիով, հայենասիրական վեհ նկրտումներով
մեկնեցին ռազմաճակատ մարտնչելու: Այժմ էլ նրանց որոշ մասը դեռևս աշխատում են
սահմանային զորամասերում` տարբեր պաշտոններում:
Այստեղ հատկանշական է ընդգծել, տղամարդկանց հակասական վերաբերմունքը,
որ ամեն դեպքում կանայք թաքուն ամուսնուց, հորից կամ եղբորից մեկնել են
ռազմաճակատ: Այնուհետև, հասկանալով և գիտակցելով կնոջ անփոխարինելի դերը
ռազմաճակատում տղամարդկանց վերաբերմունքը հետզհետե փոխվել է, ավելին նրանք
հարգանքով և ըմբռնումով են սկսել վերբերվել կնոջ ներկայությանը զինված ուժերում:

Հարց. <<Ունի արդյոք կինը հնարավորություններ բանակում իրեն դրսևորելու>>..

Կին զինծառայողներ
«Կինը միշտ կանացի պիտի լինի, սակայն չի նշանակում, որ բանակում չի կարող

հավասարապես ծառայել »:
«Կնոջ խոհեմությունը, դիրքը, խելքը, ինչու չէ ֆիզիկական ունակություները թույլ են

տալիս դա անել…»:
«..կարծում եմ, որ այդքան էլ դրսևորվելու հնարավորություն չունենք, որովհետև նուրբ և

քնքուշ ենք, մեր տեղը չի սա»:
«Աշխատանքը մնում է աշխատանք, պարտադիր առանձնացում չկա կանացի, թե

տղամարդու, կարողանում ես, անում ես, սակայն որոշ տեղերում ընտանիքը տուժում է»:

Կին ազատամարտիկներ
«Հայ

կին,

մեծ

հայրենասեր,

հայ

կորյունների

հնարավորութան մասին է խոսքը»:
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արարիչ,

էլ

ինչ

դրսևորվելու

«Սոսե մայրիկի, Անահիտ մայրիկի օրինակով դաստիարակված, Վազգեն Սարգսյաններ

ծնած հայ ազգի արժանի զավակը, հերոսական հայուհին, ոնց չի կարող իրեն դրսևորել
բանակում, ասեմ ավելին, կարող էլ ավելի լավ ծառայել…»:
Վերլուծելով հասակնում ենք, որ կանանց մի մասը գտնում է, որ դրսևորվելու
հնարավորություն չկա, բանակը կնոջ տեղը չէ, սակայն մեծ մասը տարբերություն չի
տեսնում

ծառայության

և

այլ

աշխատանքի

մեջ,

ավելին

գտնում

է,

որ

հնարավորություններ կան կնոջ համար բանակում:

Հարց. <<Որն է իդեալական կնոջ կերպարը և իդեալական ռազմական կնոջ կերպարը>>
Կին զինծառայողներ
«Ըստ իս` իդեալական կինն այն կինն է, ով կարողցանում է համատեղել ընտանիք,
երեխա, աշխատանք, իսկ ծառյության մեջ` անվախ, քաջարի, նպատակասլաց, նուրբ և
դիմացկուն»:
«Իդեալական կինը նա է, ով մնում է կնոջ դերում, իր երկրոդային տեղում` տղամարդուց
հետո: Բանակը իդալական կնոջ տեղ չէ»:
«Չքնաղ, գեղեցկատս հայուհի, լավ հայ մայր, կիրթ ծռայող, ուսադիրներին արժանի սպա
կամ զինվոր»:
«Ռազմիկ կին չպիտի լինի: Էդ ճակատագրի բերումով ա եղել, բայց ռազմիկ կին չպիտի
լինի»:

Կին ազատամարտիներ
«Կինը կարող է անել այն , ինչ կարող է անել նաև տղամարդը»:
«Իդեալական կինը պիտի տանը նստի երեխաներին պահի, սակայն հարկ եղած դեպքում
նաև զինվորների շարքերը համլրի»:
«Իդեալական կինը կիսաշրջազգեստով և հարդարված է լինում, իսկ կռվի ժամանակ
իդելական կին չկա, հավասարավում ենք տղամարդուն` հանուն հայրեիքի»:
«Ամենքս մեր իդեալներն ունենք, իդեալական

կին`գեղեցիկ, ժպտերես, խելացի,

զինծառաող կին` քաջ, դիմացկուն, ուժեղ … և այսպես շարունակ»:
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Վերլուծելով այս հատվածը հասկանում ենք կնոջ կերպարը իդելական է դիտվում
կանացիության, նրբության , ընտանիքի մակարդակում: Ինչ վերաբերում է իդեալական
զինծառայող կնոջ կերպարին, այստեղ ևս նկատելի են տարբերություններ կին
զինծառայողների կարծիքների միջև: Կին զինծռայողները հնարավորինս խուսափում
էին

բնորոշել

իդեալական

կարծիքով`զինծառայող

ծառայող

կնոջ

կնոջը,

համար

ապա

կին

առավելապես

ազատամարտիկերի
կարևորում

են

հայրենասիրությունը, քաջությունը, կամքի ուժը և դիմացկունությունը:

Հարց. « Կին տղամարդ հավասարաությունը բանակում, կինը` ղեկավար, թե`
ենթակա»:
Կին զինծառայողներ
«Կին պիտի մնա միշտ իր տեղում և ընտանքիում, և բանակում կինը պիտի լսի և
ենթարկվի տղամարդուն»:
«Կլինի ոչ իշխի, ոչ իշխվի, հավասարապես և կին ղեկավարներ, և տղամարդ
ղեկավարներ »:
«Միանշանակ ղեկավար կին, իրական առաջնորդ, հմուտ և ունակ սպա»:
«Երկու դիրքում էլ տարբերություն չեմ տեսնում, պաշտոնը մնում է պաշտոն, ինչ կին և
տղամարդ»:

Կին ազատամարտիկներ
«Կուզեմ, որ կին զինծառայողներին հավասարի պես վերաբերվեն. գնդապետ թե
շարքային, կինն էլ է չէ ծառայում»:
«Ես ցանկանում եմ, որ մեր կանայք միշտ գնահատվեն, ընդունվեն թե որպես ղեկավար,
թե որպես ենթակա»:
«Հենց լավ էլ միայն ղեկավար կազմ, կարծում ենք տարիները և մեր սխրանքները դա
ապացուցել են»:
«Եկեք համաձայնվենք ուժային կառույցում ղեկավարումը` մանավանդ տղամարդկանց,
կանաց համար չի»:
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Հետաքրքիր է, սակայն այստեղ ունեք գերթե կարծիքների հավասարություն,
մեծամասնությունը գտնում է, որ հավասարություն պիտի լինի, մյուս մասը`
տղամարդու իշխանություն: Վեջին տեղում է կնոջ ղեկավարելու խնդիրը: Եվ սա միայն
կանանց շրջանում կատված հարցման արդյունքում:

Հարց. «Որքանով է կարևոր կնոջ ներկայությունն ու դերը ռազմական ոլորտում,
ինչ կարծիքի եք կնոջ կոչումների և պաշտոնների վերաբերյալ»:
Կին զինծառայողներ
«Երբ տղամարդկանց կողքին կին կա, զուսպ են պահում իրենց, չեն հայհոյում: Կինը
արժանի է ամենաբարձր կոչմանը»:
«Կանայք

շատ

են

նպաստում

հաղթանակի

ձեռքբերմանը,

որովհետև

իրենց

ներկայությունից տղաները ուժ են ստանում: Էլ չասեմ, որ կոչումով և պաշտոնով բարձր
կնոջ ներկայությամբ»:

Կին ազատամարտիկներ
«Կինը ռազմի դաշտում ոգևորում է տղամարդուն, շատ է ոգևորում: Հետո էլ մենք
գիտենք, որ միշտ էլ հաղթող ենք լինում, դա էլ է նպաստում: Ինչ կապ ունի կոչումով
բարձր կամ ցածր, տարբերություն չկա»:
-«Լսել եմ, որ տղամարդիկ շատ անգամ միմյանց կշտամբում են, որ կնոջ ներկայությամբ
այլ կերպ չարտահայտվեն: Իսկ կոչումով բարձր կնոջ կողքին նրանք մի փոքր
կաշկանդվում են: Միևնույն է, նրանք չեն ընդունում կնոջ լիդեր լինելը»:
Այստեղ կարծիքները նույնպես տարաբնույթ են, բայց իրենք իրենց հիմնականում
տսնում են լիդեերի դերում:

Հարց.

«Արդյոք կանայք նպաստում են բանակի սոցիալական գովազդի

զարգացմանը և այն որ հարթակում է գտնվում ներկայիս Հայստանում»:
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Կին զինծառայողներ
«Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր բնագավառում կինը իր ներդրումն ունի: Ինչ
վերաբերում է սոցիալական գովազդին դրա համար համապտասախան պայմաններ են
հարակավոր, այսօր անվճար ոչինչ չկա»:
«Ցավալին այն է, որ մենք լիովին չենք արժևորում այն ինչ ունենք և ինչ դեռ կարող ենք
անել, սակայն մի քիչ էլ սպասենք, ամենինչ իր տեղը կընկնի»:
«Հայաստանն այսօր հստակ ռազմավարություն ունի, որի սոցիալական գովազդի
կենտրոնական դերակատարումը կնոջն է պատկանում: Դեռ շատ առաջ ենք գնալու»:
«Փորձում ենք ետ չմնալ աշխարհի զարգացած երկրներից, անհրաժշտ պայմաններ դեռ
այդքան էլ չկան, բայց հենքը դրված է»:

Կին ազատամարտիկներ
« Մենք ենք հենց սոցիալական գովազդը, մենք ենք այն ուժը, դեգման, որով երկիրը պիտի
առաջնորդվի »:
«Սոցիալական գովազդ չէ արդյոք, որ արնաշաղախ հագուստով կինը մինչև վերջին շունչ
զենքը ձեռքին պայքարում է »:
« Սոցիալական գովազդ հասակացության մասին գաղափար չունեմ, սակայն որ կինը
ամենինչի դրդիչ ուժն է, պատճառը, դա փաստ է, ուստի ամենինչ պտտվում է նրա շուրջ»:
Վերլուծելով այս հատվածը գալիս ենք այն եզրաանգման, որ կանանց մի մասը
նույնիսկ պատկերացում չունի ինչ է սոցիալական գովազդը, մյուս մասը քաջատեղյակ է
և գիտացում է, իրենց դերը և կարևորությունը դրա զարգացման գործում նշանակալի է, և
դեռ միտումներ են տեսնում զարգացման:

Հարցազրույց . Արագ հարցման մեթոդով
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<<Մոնթե Մելքոանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի>> 2-րդ և 3-րդ
կուրսի կուրսանտների հետ արագ հարցազրույց` կնոջ կերպարի և դերի ազդեցությունը
ռազմական ոլորտում մեր օրերում նրանց պատկերացմամբ հասկանալու համար.
Մասնակցել են 50 կուրսանտ` և անհատական և խմբային աշխատանքով:
Հարց. <Կանայք բանակում` կողմ/դեմ>
2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

1. Արման-կողմ

1. Արման- կողմ

2. Շանթ- կողմ

2. Հայակազ- կողմ

3. Վաչգան- կողմ

3. Ռոբերտ- կողմ

4. Մխիթար- կողմ

4. Վլադ- կողմ

5. Կարեն- դեմ

5. Ռազմիկ- դեմ

6.

6. Հարություն- կողմ

Իշխան- դեմ

7. Վիգեն- կողմ

7. Սահակ- կողմ

8. Իշխան- կողմ

8. Շիրակ- դեմ

9. Լավրենտ- կողմ

9. Գևորգ- կողմ

10. Արկադի-

10. Մանուկ- դեմ

դեմ

11. Ադամ- դեմ

11. Արմեն- կողմ

12. Գառնիկ- դեմ

12. Միքայել- դեմ

13. Տիգրան -կողմ

13. Սարգիս- դեմ

14. Լևոն-

14. Խաչատուր- կողմ

դեմ

15. Արա- կողմ

15. Նարեկ- կողմ

16. Կորյուն- կողմ

16. Վռամ- կողմ

17. Պապին- կողմ

17. Էմիլ-դեմ

18. Թաթոս- կողմ

18. Արմենակ- դեմ

19. Միսակ- դեմ

19. Մեխակ- դեմ

20. Ալեք- դեմ

20. Նվեր- դեմ

21. Նահապետ- դեմ

21. Էդուարդ- դեմ

22. Միքայել- դեմ

22. Արթուր- կողմ
80

23. Հակոբ- կողմ

23. Ստեփան-դեմ

24. Ռազմիկ- կողմ

24. Տիգրան- դեմ

25. Պարգև- կողմ

25. Հրանտ- դեմ

Այսպիսով, արագ հարցման պատասխանների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
2-րդ կուրսի կուրսանտների մոտ 50 %-ից ավել

ունեն դրական վերաբերմունք, իսկ

մնացածը` բացասաբար են նայում դրան:
3-րդ կուրսում պատկերը մի փոքր այլ է. գերթե հավասարազոր դրական/
բացասական պատասխաններ 50 %/50 %:
Վերլուծությունը հետևյալն է. դեռևս ծառայողական այդ մակարդակում` տղա
կուրսանտների շրջանակում, կարելի ասել, որ հակասական վերաբերմունքը իշխում է,
սակայն մի փոքր դրական աճ է նկատվում ավելի փոքր տարաիքային խմբում, որոնց
մոտ դրական պատասխանները գերակշռում են:
Այսիքին, այստեղից հետևություն, որ արդեն իսկ հասարակության մատաղ
սերունդը սկսել է բնակակնոն կերպով դրական վերաբերմունք ցուցաբերել կանանց
ներգարավվածությանը ռազմական ոլորտում:

Հարցազրույց.
<< ՀՀ ՊՆ թիվ N զորանասում պաշտոնով և կոչումով բարձր տղամարդ
զինծառայողների հետ>>.
Հարցազրույցի
երակարատև

ընթացքում

պատմությունների

կիրառվել
ընթացքում

է

հարցազրույցի

փորձել

եմ

ազատ

դուրս

բերել

մեթոդը,
նրանց

պատկերացումներով կնոջ դերի ու տեղի կարևորությունը բանակում, արդյոք կինը
ազդեցություն ունի դրա զարգացման գործում և ոնց են տեսնում հետագայում ՀՀ ԶՈՒում նրանց տեղն ու հնարավորույթունները:
Հարցերի պատասխաններից ներկայացնում եմ առավել կիզակետայինները.
<< Հայաստանյան իրականության մեջ, աղջիկների՝ բանակային զորակոչման,
գաղափարը ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվում է և ամեն անգամ ինչ-ինչ
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պատճառներով չքանում է: Չնայած ես դեմ չեմ կանանց ներգարվածությանը և
պարտադիր զինվորական ծառայությանը, բայց կարծում եմ, որ ավելի կինը իրեն այլ
բնագավառներում ավելի լավ կարող է դրսևորել>>:
<<Բանակային կյանքն այնպիսին չէ, որ գրավիչ լինի ոչ միայն տղաների, այլև՝
իգական սեռի ներկայացուցիչների համար, բանակը աղջկա համար չէ, թող ընտանիքով
և երեխաներով զբաղվեն, դա դեմ է մեր մենթալիտետին>>:
<<Ինչու չէ, թող լինի պարտադիր ծառայություն և բոլորս հավասարապես
մասնակցենք, կրթվենք,

մասնագիտանանաք և շենացնենք մեր բանակը, քանի որ

թվաքանակով շատ քիչ ենք: Եթե կին, չի նշանակում թույլ և անկարող: Այլ` ունակ քաջ և
պատրաստակամ, թող սովորեն, գան ու զարգացնեն >>:
Այս հետազոտության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ավանդական կնոջ
կերպարի կարծրատիպը չի փոխվում հայ տղամարդու, հայ հասարակության մոտ,
սակայն այն միտումը, որ թեկուզ չնչին մասը վերանայում է իր վերաբեմուքը և
պատրաստ է բարյացակամորեն օգնել կնոջը այս գործում, արդեն իսկ առաջխաղացում
է:

Հետազոտության վերլուծության ամփոփում
Այսպիսով վերլուծելով մի շարք խորքային հարցազրույցների արդյունքները
վերոնշյալ երեք զինվորական հաստատություններում,

համադրելով և սինթեզելով,

որպես հետազոտության վերջնական վերլուծություն դուրս եմ բերել հետևյալ կաևոր
կետերը.
1. Կանանց զինծառայության անցնելու արդյունավետության բարձրացման և նոր
սերնդի

կանանց

ներգրավման

համար

անհրաժեշտ

են

կառուցվածքային

բարեփոխումներ իրականցնել ոչ միայն պետական մակարդակով, այլ հասարակության
շրջանակում:
2. Հայ հասարակության մեջ առկա կարծրատիպերը, որոնց համաձայն կանայք չեն
ընկալվում որպես զինվորական համակարգի կարևոր մաս և դիտվում են առավելապես
որպես այլ մակարդակում որոշումներ ընդունողներ, հակասության մեջ են մտնում կնոջ
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դերի և գործառույթների իրական բազմակողմանիության, մասնավորապես, ռազմական
ոլորտում հայ կանանց կարևորագույն դերի հետ:
3. Ռազմական ոլորտում կանանց քանակի ավելացումը կնպաստի նաև այդ
սոցիալական խմբի և հասարակության մեջ նրանց ավելի արդյունավետ հարմարմանը,
կարծրատիպերի

հաղթահարմանը

և

առավել

բարենպաստ

ենթակառույցների

ձևավորմանը:
4. Բանակում նույնպես գենդերային հավասարություն, և տղամարդկանց, և կանանց
իրավունքների

հավասար

պաշտպանության,

հասարակության

վերաբերմունքի

փոփոխություն:
5.

Կարևորվում

է

հասարակության

իրազեկունը,

ազդարարումը,

ճիշտ

գաղափարախոսությունը և վարքագծի կանոնների ձևավորման խթանի մատուցումը`
առավել գրավիչ և խելացի, նուրբ և կանացի, սակայն միևնույն ժամանակ դիմացկուն և
քաջ կերպարի միջոցով:
6. Մասնավորապես, անհրաժեշտ է բազմազանեցնել և բարելավել զինվորական
ոլորտը

լուսաբանող

անդրադառնալ

սոցիալական

զինծառայող

գովազդի

կանանց

տեղեկատվությունը,

կերպարին`

փոխելով

լիարժեքորեն

հանրության

մեջ

ձևավորված կարծրատիպերը:
Այսպիսով,

որպես

հետազոտական

աշխատանքի

ամփոփում

ասենք,

որ

ռազմական ոլորտում կանանց դերի և կերպարի ըմբռնման վրա մեծ ազդեցություն ունեն
նաև սոցիալական կարգավիճակը, սոցիալ-տնտեսական պայմանները, կրթական
աստիճանը և այլ գործոններ: Հենց սոցիալ- տնտեսական պայմաններն են կնոջը
մեծապես դրդում աշխատանք փնտրելու մի ոլորտում, որը պիտակավորված է որպես
տղամարդկային ոլորտ, որտեղ կնոջ առջև հայտնվում են խոչընդոտների մի ամբողջ
շղթա: Մասնավորապես այդ խոչընդոտները ի հայտ են գալիս նրանց ռազմական
կրթության ձեռքբերման ժամանակ: Հարկ է նշել, որ կանայք, ի տարբերություն
տղամարդկանց, հազվադեպ են խորքային և հետևողական կրթություն ստանում և
վերապատրաստվում: Թեև նրանք զբաղեցնում են տարբեր ղեկավար պաշտոններ, ինչը
արտաքնապես

ստեղծում

է

հավասար
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հնարավորությունների

տպավորություն,

հիմնակնում

կնոջը

վերապահված

են

միայն

գրասենյակային-թղթաբանական

աշխատանքները:
Ինչ վերաբերում է ղեկավարի և առաջնորդի դերին, ապա այստեղ վերջանում են
կնոջ լիազորությունները: Արդյունքում՝ մի կողմից խրախուսվում է կնոջ ներկայությունը
և մասնակցությունը ռազմական գործին, մյուս կողմից կինը ռազմական ոլորտում ունի
խիստ սահմանափակ դերեր և գործառույթներ:
Եվ վերջապես այս ամենով հանդերձ հաստատենք, որ ինչքան էլ կնոջ կերպարը
դրական կամ բացասական կերպով ընդունվի ռազմական ոլորտում, սակայն նրա
դոմինանտությունը այս ոլորտի սոցիալական գովազդում ակնհայտ է: Դրա վառ
ապացույց են հանդիսանում պատմության էջերը, համաշխարհային պատերազմի
տարիների չմոռացվող պաստառները, որոնք այսօր էլ ուժը չեն կորցնում և ներկայումս
ՀՀ ՊՆ ընտրած ռազմավարությունը`բանակում կնոջ դերի և տեղի առաջխաղացման
հնարավորություն` ուսումնառության միջոցով:
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3.1 Կին զինծառայողի դերը ՀՀ ռազմական ոլորտում

ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ հայտնի սոցիալական գովազդ՝ «Կոտրիր կարծրատիպերը, անցիր մեր
շարքերը»… կոչ հայ կանանց տեսանյութի պաստառ: 62

Նկար 23. «Կոտրիր կարծրատիպերը, անցիր մեր շարքերը»
Մեր նախորդ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին և ապացուցեցին կանանց
նշանակալի

դերն ու տեղը ռազմական ոլորտի սոցիալական գովազդում, նրանց

ներգարվածությունը այդ ոլորտում և ռազմական իրավիճակներում առաջնորդելու
անասելի տաղանդը:
Այժմ անդրադառնանք կանանց դերին ՀՀ ռազմական ոլորտում:
Ըստ ՆԱՏՕ գրասենյակի ղեկավար Ուիլյամ Լահյունի՝ ողջ աշխարհում զինված
ուժերում կանանց դերն ու անմիջական մասնակցությունը երկար տարիներ անտեսվել է,
սակայն ՄԱԿ-ն ու ՆԱՏՕ-ն գիտակցում և ճանաչում են, որ այսօր զինված ուժերում
«Կանայք

կարևոր

դեր

ունեն

խաղաղության

ձեռք

բերման,

պահպանման

ու

հակամարտության կարգավորման գործում: Շատ կարևոր է, որ ՀՀ ԶՈՒ-ում ևս
չանտեսվի այն տաղանդը, որն ունեն կանայք: Աշխարհում չկա որևէ զինված ուժ, որն
անտեսի այդ դերը, մենք ևս պետք է մեծ հնարավորություն տանք կանանց խոսքի ու դերի
տարածմանը»,- ասել է Ուիլյամ Լահյուն: 63
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Նկար 24. <<Կանայք ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ-ում>>

Այսպիսով, որոշ իրավիճակներ և իրադարձություններ կնոջը ստիպում են
հրաժարվելու

իրենց

կարծրատիպերից,

կանացիության

և

թուլության

վերաբերյալ

ստեղծված

կոտրել այդ սառած կարծրատիպերը և դեմ գնալու ընդունված

նորմերին։
Այս աշխատանքում ՀՀ զինված ուժերում կնոջ դերը և կարևորությունը
ներկայացնելու և բացահայտելու համար շեշտը դրել եմ հիմնականում «Ղարաբաղյան
պատերազմի» վրա, որին 1988թ-ից ի վեր մասնակցեցին մեծ թվով կանայք՝ Հայստանի
տարբեր շրջաններից:
Որոշ աղբուրների համաձայն Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել է շուրջ
վեց հարյուր կին, սակայն այլ աղբյուրներ այդ թիվը նվազեցնում են մինչև երեք
հարյուրի,

որոշ

դեպքերում

նաև

երկու

հարյուրի։

Համաձայն

«Ղարաբաղյան

ազատագրական պատերազմ․1988-1994» հանրագիտարանի տվյալների 1988-1994-ի
ազգային ազատագրական պայքարին կամավոր մասնակցել է շուրջ 200 կին։ 64
Արցախյան պատերազմը հայոց մեջ վերահաստատեց կին-ազատամարտիկի ֆենոմենը:
Այն կնոջ, որ պատերազմ է անցել հայ տղամարդու կողքին՝ ուս ուսի: Կնոջ, որի
ներկայությունը միայն բավական է, որ տղամարդը հանուն հայրենիքի զենք վերցնի:

64

Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ. 1988-1994-Հանրագիտարան, Երևան 2004թ. էջ 277-290,
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Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում հայ հասարակության կյանք ու կենցաղ
մտավ զինվորական համազգեստով կնոջ կերպարը, ով պատվով ծառայում է ազգային
բանակում:
Նկար 25. <<Մելսիդա՝ հայտնի կին ազտամատիկ>>

Մելսիդան 91 թվականից մասնակցել է Արցախյան պատերազմին: Նա եւ
հետախուզության է գնացել, և մասնակցել մարտերին, և օգնել վիրավորներին: Նա
մասնակցել է Շոշի, Շուշիի, Լաչինի, Քարվաճառի, Մարտակերտի ազատագրման
մարտերին, 1,5 տարի կռվել Շահումյանում`ադրբեջանցիների թիկունքում: Պատերազմի
ժամանակ Մելսիդան 2 անգամ ծանր վիրավորվել է, 3 անգամ կոնտուզիա ստացել: Նրա
ճակատին փամփուշտից մնացած սպի կա: Նրա մարմնից 24 բեկոր են հանել, որից 4-ը
Մելսիդան ինքն է հանել «Եղնիկներում»: Երեք բեկոր էլ դեռ մնում է ազատամարտիկիկ
կնոջ

մարմնում:

Մելսիդա

Հարությունյանը

պարգևատրվել

է

«Մարտական

ծառայություն» և «Շուշիի ազատագրման համար» մեդալներով, «Մարտական խաչի»
շքանշանակակիր է: Ստացել է կապիտանի կոչում: 65
Իրենց

բնույթով

կանայք

հեզ

են,

հանդարտ,

բարեխիղճ,

աշխատասեր,

փափկասուն և շատ անգամ ավելի դիմացկուն, քաջ, խոհեմ, նրանց անհամեմատելի և
անփոխարինելի ներկայությունն անհրաժեշտ է բանակին:
Ղարաբաղյան պատերազմը հայ աղջիկներին և երիտասարդ կանանց սովորեցրեց
երախտագիտությամբ վերաբերվելու երկրի հայ տղամարդուն, որը կանգնած է ամուր
իրենց պատվի և ապագա զավակների պաշտպանության դիրքերում: 66
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Ըստ էության` հայ կանայք սովորեցին տղամարդուն գնահատել իրական
չափանիշներով: Այլ կերպ ասած` Արցախյան պատերազմը դաստիարակեց հայրենասեր
մայրերի մի սերունդ, որոնք, ըստ Նժդեհի՝ «Հայրենիքի հանդեպ սեր և նվիրում պետք է
ներշնչեն իրենց որդիներին ու նրանցով էլ պիտի ճանաչվեն ու գնահատվեն»: 67
Անվիճելի է կանանց դրական ազդեցությունը ՀՀ ԶՈՒ շարքերում. նրանց դերի
շնորհիվ է, որ յուրաքանչյուր տղամարդ ձգտում է բարձրանալ ոչ միայն նրանց աչքում
ամեն պահի և ամենուր, այլև առավել` բանակում:
ՀՀ զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության թեման հաճախ անորոշ և
վերացական է թվում:
Սակայն մեր ուսումնասիրության ընթացքում լինելով ՀՀ զինված ուժերի
զորմասերից մեկում և հետազոտելով կանանց դերը զինված ուժերում՝ ավելի շուտ
որպես գրասենյակային աշխատողներ, ինչպես նաև՝ <<Արցախյան ազատամարտի
մասնակից

կանանց

միություն>>

ՀԿ-ում,

արդեն

որպես

բուն

ռազմական

գործողությունների մասնակիցներ բացահայտեցինք, որ ռազմական ոլորտի կանայք,
գործունեության բնույթի որոշակի տարբերությամբ, իրենց հերթին ունեն իրենց
դրդապատճառները զինծառայության անցելու համար:
Դրանց թվում մեծ դեր է խաղում իրավիճակի թեալադրանքը, հայերասիրական
մղումները, հարազատներին մոտ լինելու պատճառը:
Սակայն կանանց ներգրավածության հարցը

զինված ուժերում հակասական

վերաբերմունք է առաջացնում հասարակության շրջանում: Ոմանք ողջունում էին այդ
գաղափարը,

ասելով,

որ

եթե

հայ

կանայք

մասնակցել

են

ազատագրական

պայքարներին, ապա կարող են զենքը ձեռքներին ծառայել տղամարդու կողքին: Նրանք
այն կարծիքին են, որ բանակում կանանց ներկայությունը թույլ կտա խուսափելու տհաճ
և ողբերգական միջադեպերից, իսկ ոմանք կտրականապես դեմ են գաղափարին՝ ելնելով
մշակութային-հոգեբանական նկատառումներից:

Վերջիններիս

պնդմամբ՝ կանայք

ֆիզիկապես չեն կարող տղամարդուն հավասար ծառայել, ավելին՝ բանակում նրանց
ներկայությունը միայն բացասաբար կազդի զինվորների մարտական ոգու և զգոնության
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վրա: Վերջին տեսակետը հատկապես սրվեց այն ժամանակ, երբ ՀՀ պաշտպանության
նախարարությունը

հունիսին

հայտարարեց

իգական

սեռի

ներկայացուցիչների

ընդունելության վերաբերյալ ՀՀ ՊՆ ռազմաուսումնական հաստատություններում՝
Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում և ՊՆ մարշալ Ա. Խանփերյանցի
անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտում։ 68

Նկար 26 .Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կին կուրսանտներ 69
Այսօր հայ հասրակության համար վառ օրինակ է հանդիսանում Վ.Սարգսյանի
անվան ռազմական ինստիտուտի աղջիկ կուրսանտների հիասքանչ ծառայությունը,
որոնք 2016 թվականից ի վեր ծառայութում են ՀՀ զինված ուժերում: Նրանց շարքերում
կան ապագա դիպուկահարներ, մոտոհրաձիգներ, հետախույզներ և այլն: Նրանք իրենց
ծառայությամբ փոխում են հասրակության վերաբերմունքը, կոտրում կնոջ հանդեպ
ձևավոևված կարծրատիպը և իր իրենց օրինակով հայ ժողովրդին ապացուցում, որ չկա
մի ոլորտ, որտեղ կինը չկարողանա գերազանցապես դրսևորվել:
Սակայն

կան

նաև

հակառակ

տեսակետներ,

ինչը

մեր

աշխատանքում

ապացուցվում է սոցիալական գովազդի միջոցով, որ կանանց ներգրավվածությունը ՀՀ
զինված ուժերում նպաստում է բանակի ընդհանուր մթնոլորտի բարելավմանը և
լրացնում է ռեսուրսների բազան:
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Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս որ վերջին ժամանակաշրջանում ՀՀ ՊՆն անչափ կարևորում է կանանց դերը բանակում, քանր որ նրանք ազդում են բանակում
ներդաշնակ մթնոլորտի ձևովորմանը, նպաստում են կոտրելու համատարած հայեցի
կարծրատիպը, որ ուժային կառույցը նուրբ կնոջ համար չէ:
Ներկա փուլում ՀՀ ՊՆ-ն ռազմական ոլորտի բարեփոխումներում մշակում է
հայեցակարգեր՝ ավելի շատ կանանց ներգրավվել զինծառությանը դեռևս միայն
պայմանագրային հիմունքներով, սակայն ապագայում, հնարավոր է զինվորների
սղության պատճառով ՀՀ-ում զինծառայությունը դառնա պարտադիր:
Ըստ ՊՆ մամուլի խոսնակ Ա.Հովհաննսիայնի 70՝ այս բնագավառում յուրաքանչյուր
նոր քայլ պետք է զգույշ անել: «Նույնիսկ Իսրայելում, որտեղ կանանց ծառայությունը
պարտադիր

է,

երկար

ժամանակ

արգելվում

էր

ծառայել

մարտական

ստորաբաժանումներում: Եվ 2011-12թթ. նոր միայն ձևավորվեց կանանց առաջին
մարտական գումարտակը»,-ասում է պարոն Հովհաննիսյանը: Նա տեղեկացնում է, որ
այս պահին Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտում 3 կին
ուսանող է սովորում, իսկ ՀՀ զինված ուժերում ծառայում են 2000-ից ավելի կանայք:
Ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանի խոսքով՝ 71 ՀՀ զինված ուժերում
կանանց ներգրավվածության միջոցով մենք փորձում ենք լրացնել տղամարդկանց
ռեսուսների բացը: «Մենք թշնամական միջավայրում ապրելու դատապարված երկիր
ենք, ճիշտ է՝ հիմա հարաբերական խաղաղություն է պահպանվում, բայց պատերազմը
կարող է վերսկսվել, անգամ մեկ ավելի զինվորականը կարող է մեծ դեր խաղալ
հայրենիքի պաշտպանության հարցով»,-ասում է նա:
Ըստ Դ.Ջամալյանի՝ «Զինվորական և առհասարակ որևէ մասնագիտություն
ընտրելիս կինն անպայման պետք է հաշվի առնի իր անձնական երջանկության
հեռանկարը: Շատ դեպքերում կնոջ կարևորագույն ֆունկցիան ընտանիք կազմելն ու
երեխաներ ունենալն է, եթե նա կարող է և՛ ծառայել, և՛ ընտանիք կազմել, բրավո նրան,ասում է Դավիթ Ջամալյանը և հավելում,- չի բացառվում, որ տղամարդկանց միջավայրը
կնպաստի ընտանիք ստեղծելուն»:
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Սակայն երբ ուսումնասիրում ենք հարցի հոգեբանական տեսանկյունը, ապա
նկատում ենք, հայ զինվորական տղամարդկանց մեծամասնության մոտ տարածված է
այն կարծիքը, որ «արարող կինը չի կարող կյանքեր խլել»:
ՀՀ ՊՆ զիված ուժերում ծառայող զինվորական կանանց կարծիքով՝ «կանանց
ներկայությունը ավելի սթափեցնող, պարտավորեցնող և ուշադիր է դարձնում
տղամարդկանց», քանի որ կանայք ուժեն են թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ հոգեպես. Ունեն
անկոտրում կամք և հզոր թաքնված ուժ, բնությունից տրված անսպառ դիմացկունություն
և հերոսական անպարտ հոգի: 72
Այսօր ՀՀ զինված ուժերում փայլուն կերպով ծառայում

են մի շարք տարբեր

մասնագիտության, ընտանեկան տարբեր կարգավիճակներ ունեցող, հիմնականում
միջին տարիքի՝ ըստ օրենքի պահանջի, տարբեր նախասիրություններ ունեցող,
արտաքին տվյալներով և ֆիզիկական կարողություններով միմյանցից տարբերվող
կանայք: Նրանց շարքերում կան շարքային ծառայողներից մինչև գնդապետներ:

Նկար 27. <<Փոխգնդապետներ և կուրսանտ>>

Նրանք իրենց ծառայությամբ մեկ անգամ չէ, որ աչքի են ընկել: Պատմության
ներկայացրած փաստերը վկայում են , որ հայ կանայք փայլել են հատկապես
դիվանագիտական ունակություններով, և ամենածայրահեղ, ճգնաժամային պահերին
մեր իշխանավոր այրերը հատկապես բարձրաշխարհիկ տիկնանց են ուղարկել
բանակցությունների, որոնց առաքելությունը գրեթե միշտ պսակվել է հաջողությամբ:
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Եվ պատահական չէ, կարելի է ասել, որ օրինաչափություն է, որ և′ Արցախյան
պատերազմի

ընթացքում,

և′

հրադադարից

հետո

ՀՀ-ում

ժողովրդական

դիվանագիտության ասպարեզում խաղաղասիրական առաջին ու գործնական քայլերը
հենց կանայք ձեռնարկեցին:

92

3.2 ՀՀ-ում կին զինծառայողի դերը մեր օրերում և սոցիալական գովազդի
հնարավորությունները
Սույն հետազոտական աշխատանքի ընթացում ուսումնասիրելով և սոցիալական
գովազդի դերն ու նշանակությունը, կանանց կերպարն ու դերակատարությունը
ռազմական բնագավառում, հասակացանք, որ մեր օրերում կանանց զինվորական
ծառայության վերաբերյալ ընկալումների մի շարք առանձնահատկություններ, և այդ
առանձնահատկություններով պայմանոավորված սոցիալական գովազդի զրագացման
միտումները:
Այսպիսով, այսօր ՆԱՏՕ-ի 28 անդամ երկրներում ներկա պահին կան 6
պաշտպանության կին նախարարներ և ընդամենը 2 արտաքին գործերի կին նախարար,
այնպես որ կարելի է ասել, որ պաշտպանության ոլորտում կանայք ավելի առաջ են, քան
քաղաքական- դիվանագիտական ոլորտում:
Երևանում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի՝ «Կանանց, խաղաղության և
անվտանգության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ», դեսպան Մարիեթ Շուրմանի
կարծիքով.

«այդ

ուղղակի

կապը

բացակայում

է

պաշտպանության

նախարար

տղամարդիկանց մոտ, բայց նրանք ավելի ջանասիրաբար են աջակցում կանանց
ներգրավվածությանը:

Եվ

հաշվի

առնելով

այն,

որ

կանայք

այսօր

դեռ

փոքրամասնություն են՝ նարնք ունեն տղամարդկանց աջակցության կարիքը»: 73
Այստեղ նշանակալի է ՆԱՏՕ-ի կողմից նախաձեռնած «HeForShe» սոցիալական
գովազդը, որի իմաստը կայանում է նրանում, որ

հենց տղամարդիկ են քարոզում

կանանց և տղամարդկանց հավասարության սկզբունքները՝ ամրապնդելով կանաց դերը
խաղաղության հասնելու գործում:
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Նկար 28. Կանանց աջակցելու սոցիալական գովազդ՝ տղամարդկանց կողմից.

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2000 թ-ին ընդունված թիվ 1325 բանաձևն
ուղղված է կանանց վրա զինված հակամարտությունների հետևանքների բացասական
ներգործությունը մեղմելուն և կանանց դերի բարձրացմանը հակամարտությունների
կանխարգելման և կարգավորման, խաղաղության պահպանման գործում:
Ուսումնասիրությունները

ցույց

են

տալիս,

որ

այսօր

կանանց

դերակատարությունը ռազմական ոլորտում չափազանց որոշիչ է: 74
Մեր օրերում Հայաստանում առկա է կոորդինացման հզոր փորձ և դա
վերաբերում է բոլոր այն կառույցներին, որոնք զբաղված են կանանց և տղամարդկանց
իրավունքների և հնարավորությունների հավասարության ապահովմամբ՝ սկսած ՀՀ
վարչապետին կից գործող կառույցից, վերջացած պետական կառավարման ավելի
ստորին օղակներով: Դրանց թվում են Վարչապետին կից Կանանց խորհրդի և
մարզերում գործող գենդերային հանձնաժողովները:
Այսինքն, այսօր Հայաստանն արդեն ունի մի ձևաչափ, որը թույլ է տալիս
խաղաղությանն

ու

անվտանգությանը

կոորդինացնել,

դրանով

վերաբերող

ամրապդելով

կանանց

շրջանակներում:
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որոշումները
դերը

կայացնել

հասրակության

ու

բոլոր

Վերջին

ժամանակահավածում,

Եվրոմիության

ինտեգրումից

հետո

Հայաստանում մարդկանց մտածելակերպը փոխվել զինվորական կնոջ կերպարի հետ
կապված:
Կան շատ մարդիկ, որոնք իսկապես ընդունում և աջակցում են կանանց և
տղամարդկանց հավասարության սկզբունքը: Սակայն գործընթացըն մեր երկրում դեռևս
նոր հիմքերի վրա է:
Վերջին ժամանակաշրջանում է, որ երկար տարիներ ՀՀ ՊՆ զինված ուժերում
պայմանագրային հիմունքներով աշխատող որոշ կանայք զինվորական հաստիքներից
անցում կատարեցին քաղաքացիականի, որոշակի հրամանատարական գործառույթներ
ձեռք բերեցին:
Հետազոտական աշխատանքի ընթացքում բացահայտեցինք, որ հայ կանայք
նախկինում էլ են եղել ոլորտում, բայց մինչև վերջերս չի եղել այդպիսի հստակ
քաղաքականություն, խնդիրը կարգավորող որևէ ինստիտուտ, որը կխրախուսեր
կանանց մուտքը այդ ոլորտ:
ՀՀ-ում կանանց զինվորական ծառայության խնդիրներն այսօր ընդհանուր
առմամբ կարգավորված են, այդուհանդերձ մի շարք դրույթներ հստակեցման կարիք
ունեն:
ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 46-ը սահմանում է. «Յուրաքանչյուր քաղաքացի
պարտավոր

է

օրենքով

սահմանված

կարգով

մասնակցել

Հայաստանի

Հանրապետության պաշտպանությանը»։ 75
Իրավական-օրենսդրական

կարգավորումը

սահմանադրական

այս

պարտականությունը տարբեր կերպ է բաշխում քաղաքացիների մեջ` հատկապես
սեռային պատկանելիության առումով:
Ըստ «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքի՝

76

զինապարտներ են համարվում

նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի և պահեստազորում հաշվառված արական,
ինչպես նաև զինվորական մասնագիտություն ունեցող կամ զինվորական ծառայություն
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անցած իգական սեռի քաղաքացիները: Ընդ որում, ի տարբերություն արական սեռի
քաղաքացիների, իգական սեռի քաղաքացիների` ՀՀ պաշտպանությանը մասնակցելու
«սահմանադրական
բացառապես

պարտականությունը»

իրականացվում

է

փաստացի

պարտադիր

պայմանագրային

հիմքով:

չէ,

քանի

Իգական

որ

սեռի

քաղաքացիները զինվորական ծառայության են անցնում կամավոր կամահայտնությամբ:
Հատկանշական

է,

որ

կին

զինծառայողը

պայմանագրային

զինվորական

ծառայության ընդունվում է, եթե կա թափուր պաշտոն, որը կարելի է համալրել իգական
սեռի զինծառայողով: Ընդ որում, կին զինծառայողի՝ տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու
հարցը որոշում է համապատասխան պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը:
Ինչպես նշեցինք, 3.1 ենթագլխում օրինակ, նախորդ տարի առաջին անգամ
կանայք հնարավորություն ստացան ընդունվել ռազմական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություն, որտեղ ներկայումս սովորում է 14 երիտասարդ կին:
Այսպիսով, 2014 թվականին ՀՀ ՊՆ ռազմաուսումնական հաստատությունների
ընդունելություններին նաև իգական սեռի դիմորդներից հայտեր ընդունելու վերաբերյալ
ՀՀ ՊՆ որոշումը կարգավորման դաշտում որոշակի փոփոխություն մտցրեց.
ըստ

«Զինվորական

ծառայություն

անցնելու

մասին»

ՀՀ

օրենքի՝

ռազմաուսումնական հաստատություններ կամ համապատասխան սպայական կամ
սերժանտական

դասընթացներ

ավարտած

զինծառայողների

հետուսումնական

պայմանագրային զինծառայությունը պարտադիր է: Հետևաբար, ռազմաուսումնական
հաստատություններ ընդունվող իգական սեռի անձանց համար, թե՛ սովորելու, թե՛
հետուսումնական ծառայությունը պարտադիր բնույթ է ստանալու: 77
Հետազոտության ընթացքում եկանք այն եզրահանգման, որ ՀՀ զինված ուժերում
բարեփոխումները պետք է հենված լինեն նաև կին-զինծառայողների կարծիքների,
ընկալումների, գնահատականների, արձագանքների վրա, ինչը հնարավորություն կտա
համակողմանիորեն գնահատելու կանանց զինծառայության ընթացիկ իրավիճակն ու
հեռանկարները, հավասարազոր ընկալելու նրանց դերը ռազմական ոլորտում:
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Ահա այստեղ է, որ ռազմական խնդիրները զուգակցվում են սոցիալական
գովազդի հնարավորություններին, որոնք այսօր անսպառ են:
Սոցիալական խնդիրները բոլոր երկրներում գրեթե նույնն են, դրսևորումները և
տարատեսակներն են տարբեր և այն, թե տվյալ երկիրն իր սոցիալական գովազդի
միջոցով ի՞նչ լուծում է առաջարկում խնդրին: 78
Սոցիալական գովազդի համար պարտադիր պայման է ոչ միայն խնդիրը վեր
հանելը, այլև` լուծում առաջարկելը:
Սոցիալական գովազդը էական առանձնահատկություն ունի, այն ոչ միայն այն
ուղղված է ոչ միայն այն խմբին, որն այդ խնդրի կրողն է, այլև այն խմբին, որը խնդրին
լուծում պիտի տա:
Այսօր ՀՀ-ում և աշխարհի շատ երկրներում, բայց ոչ առաջատար երկրներում,
սոցիալական գովազդը կառավարության ձեռքում է, ծառայում է կառավարության
շահերին,

որը

սոցիալական

գովազդի

դերին

ու

անհրաժեշտությանը

էական

նշանակություն չի տալիս և համապատասխան վերաբերմունք չունի այս ուժի հանդեպ,
ուստի գովազդի այս տեսակի անսպառ հնարավորությունները և ռազմական ոլորտում, և
այլ ոլորտներում կիրառվում են որոշակի սահմանափակումներով:
Ի հեճուկս այս փաստի, աշխարհի առաջատար երկրներում սոցիալական
գովազդին վերաբերվում են ամենայն լրջությամբ: Պետությունը ոչ միայն ինքն է
պատվիրում սոցիալական գովազդ, այլև` օգնում է նրա տարածմանը:
Սակայն ներկա պահին մի խումբ մասնագետների կողմից ՀՀ-ում մշակվում է
սոցիալական գովազդի տարածման հայեցակարգ, որը կխրախուսի սոցիալական
գովազդի տարածումը, որպես խնդիրների լուծման ճանապարհ:
Այսպես, եթե հիմնականում միջին և բարձր տարիքի կին զինծառայողները
հաջողված են համարում իրենց մասնագիտության ընտրությունն ու բավարար
գնահատում իրենց ծառայողական առաջխաղացումը, ապա երիտասարդ կանանցից
շատերը զինվորական մասնագիտության իրենց ընտրությունը համարում են անհաջող և
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իրենց ծառայության ներկան ու ապագան տեսնում են անհամեմատ ավելի մուգ
գույներում։
Երիտասարդ կին զինծառայողների մի մասի ակնկալիքները չեն արդարացել, և
ոմանք մտադիր են թողնել ծառայությունն առաջին հնարավորության դեպքում։ 79
Հատկանշական է, որ միջին և բարձր տարիքի կին զինծառայողները ՀՀ զինված
ուժերում են բանակաշինության առաջին տարիներից, ընդ որում, նրանցից շատերը՝
զինված ուժեր են մուտք գործել իրենց ամուսինների հետ, հասել են բարձր զինվորական
կոչումների, զբաղեցնում են համեմատաբար կարևոր պաշտոններ և զինծառայության ու
իրենց սոցիալական այլ դերերի միջև էական հակասություններ չեն տեսնում։
Ավելի երիտասարդ կին զինծառայողներն առաջխաղացման առաջին քայլերն են
անում և մի շարք հակասություններ են նշում ծառայության և հայ հասարակության մեջ
կնոջ ակնկալվող դերերի միջև։ Զարմանալի չէ, որ կին զինծառայողների ավագ սերունդը
զինծառայության մեջ կանանց դերը, հնարավորություններն ու կարգավիճակն ավելի
բարձր ու տղամարդկանց հետ համեմատաբար ավելի հավասար է գնահատում։
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Եզրակացություն
Աշխատանքի ընթացում ուսումնասիրելով <<Կին զինծառայողի դերը ՀՀ զինված
ուժերի սոցիալական գովազդում>> եկանք այն եզրահանգման, որ ներկայումս ինչպես
ողջ աշխարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում մեծ ուշադրություն է դարձվում հասարակության մեջ
սոցիալական գովազդի տեղին ու դերին, որում առաջնահերթ կարևորվում է կին
զինծառայողի կերպարը:
Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հասարակության մեջ եղած սոցիալական
խնդիրները մեծացնում այս տեսակի գովազդի կարևորությունը և սահմանում թիրախներ
դրա հետագա զարգացման համար:
Սակայն, հարկ է նշել, որ հետազոտության ընթացքում փոքր ինչ դժվարություններ
առաջացան, քանի որ սոցիալական գովազդ հասկացությունը ՀՀ-ում դեռ նոր է, լիովին
հստակեցված

ձևաչափ

չունի,

ուստի

դրա

վերաբերյալ

բոլոր

առկա

հետազոտությունները և նյութերը լիովին հասանելի չեն:
ՀՀ-ում

ունենեալով

մինիմալ

տվյալների

բազա

սոցիալական

գովազդի

վերաբերյալ, փորձեցինք բացահայտել այս հասկացության եզրույթները և մեկնաբանել
սոցիալական գովազդ տերմինը, որը վաղուց լայնորոն կիրառվում է Ռուսասատանում և
ողջ աշխարհում:
Սոցիալական գովազդ - բարեգործական կամ հասարակայնորեն օգտակար այլ
նպատակների իրականացման համար ստեղծված միջոց, որը նպատակ ունի օգնել
մարդկանց, ազդել հասարակության մեջ վարքագծի կանոնների փոփոխմանը և աջակցել
հանրության խնդիրների վրա ուշադրություն գրավելուն:
Պարզեցինք, որ սոցիալական գովազդ հասկացությունը դարեր ի վեր եղել և գործել
է հասարակության շրջանում, սակայն հստակ ձևակերպում կամ սահմանում չի ունեցել:
Դրանով դեռևս զբաղվել են մեր պատմիչները, բանաստեղծները, ավելի ուշ արդեն
քաղաքական

տեխնոլոգները,

այժմ

արդեն`

տվյալ

ոլորտը

համակարգող

մասնագետները:
Այսօր սոցիալական գովազդը հատկապես կարևորագույն տեղում է գտնվում
ռազմական ոլորտում, քանի որ ռազմական ոլորտում սոցիալական խնդիրներին այս
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կերպ լուծում տալը տնտեսապես ձեռնտու է պետությանը և միանգամից գրավվում է
հասարակության լայն շերտեր: Այն մատչելի է և հասանելի հոծ բազմությանը:
Իսկ ինչն է գրավում բազմության ուշադրությունը, իհարկե ճիշտ ընտրված
ռազմավարությունը` կնոջ կերպարի ներգրավումը ռազմական գործընթացում:
Հիմք ընդունելով պատմական փաստերը` կարելի է ասել, որ կամա թե ակամա
կինը միշտ ներգրավված է եղել ռազմական գործընթացում` հիմնականում որպես
աջակից, օգնական, ոգևորող, քաջալերող:
Քիչ չեն մեր պատմության մեջ հերոսածին մայրերի սխրանքով լի կերպարները,
տոկունությամբ
կերպարները,

և

կամքի

այսօրվա

արիությամբ

Մելսիդաները

աչքի
և

զարնող

Աիդաները,

և

փափկասուն
գնալով

տիկնանց

նրանց

տեղը

հաստատվում է արժանի հետնորդներով:
Այսօր ՀՀ զինված ուժերը իր դռներն է բացել կանանց առջև, նրանց կրթելու և
մարտի դաշտում իսկական զինվոր դարձնելու գործում ջանք և եռանդ չի խնայում:
Այսպիսով,

վերլուծելով

մեր

կատարած

հետազոտության

արդյունքները,

համադրելով և համեմատելով մեր ուսումնասիրած տեսական պաշարի հետ, կարող ենք
որպես եզրակացություն ասել, որ կին զինծառայողի կերպարը այսօր արդեն
անփոխարինելի և անգնահաելի է ՀՀ զինված ուժերում, որը հմտորեն մշակվում է և
նորովի ներկայացվում հասարակության տարբեր շերտերին` սոցիալական խնդիրներին
լուծումը տալու և սոցիալական գովազդի առաջխաղացումը ապահովելու համար: Իսկ
ռազմական կնոջ կերպարը սոցիալական գովազդում կարող է միայն նպաստել
կառուցողական պահվածքի և վարքի ձևավորմանը:
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