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Նախաբան

Համացանցիստեղծմամբհիմքդրվեցհասարակությանզարգաց-

ման բոլորովին նոր շրջափուլի մեկնարկին, որնայսօրարդենամ-

րագրվելէ«տեղեկատվականհասարակություն»եզրույթով:Առաջին

համակարգչայինցանցիստեղծումըթվագրվումէ1969թ.-ինԱՄՆ-ում

«Advenced Research Projects Agency»-ի կողմից 4 համակարգիչներ

կապողէլեկտրոնայինցանցիստեղծմամբ,դրանիցհետոաշխարհի

զարգացածերկրներումմիմյանցիցանկախտեխնոլոգիականնորա-

մուծությունները հնարավորությունտվեցին 1989 թ.-ին հիպերտեքս-

տայինփաստաթղթիտեխնոլոգիայիմշակմանհամար:

Համացանցի ստեղծումը ժամանակագրական առումով համըն-

կավզանգվածայինլրատվամիջոցներիճգնաժամայինշրջանիհետ,

և այս երկու գործոնների համընկման խաչմերուկում ձևավորվեցին

համացանցային զանգվածային լրատվամիջոցները և համացան-

ցայինլրագրությունը:

Հայաստանը, չնայած 1990-ական թվականներին երկրում ան-

բարենպաստտնտեսականև սոցիալականգործոնների ներգործու-

թյանը, գրեթեանմիջապես միացավմիջազգայինտեխնոլոգիական

գործընթացներին, զուգահեռաբար զարգացում ապրեցին նաև առ-

ցանց լրատվամիջոցները: 1990-ականների կեսերին ստեղծվեցին

հայկական առցանց լրատվական կայքերի առաջին նախագծերի

փորձերը:Չնայածայդ շրջանից մոտ 2տասնամյակ էանցել,այս

ընթացքումզանգվածայինլրատվությանհամակարգումէականփո-

փոխություններենտեղիունեցել, որտեղզգալի էնաևհամացանցի

ազդեցությունը,սակայնՀայաստանումոլորտիամբողջականևհա-

մակողմանիուսումնասիրություններառայժմարվածչեն:

ՀայաստանիարդիլրատվականդաշտումհամացանցայինԶԼՄ-

ներիդերակատարումըդժվարէգերագնահատել՝հաշվիառնելովհա-

մացանցայինհասանելիութանբարձրցուցանիշները,լսարանիընդ-

գրկունությունըևհասարակականազդեցիկությանմեծացողչափերը:

Հենց այս միտումները նկատի ունենալով՝ 2014 թ. թվականի

մայիս-հուլիսամիսներիընթացքումիրականացվեցՀայաստանիառ-

ցանցլրատվամիջոցներիբնութագրիչներիբազմակողմանիհետազո-

տություն:
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ՀայաստանիհամացանցայինԶԼՄ-ների
բնութագրիչները

Համացանցային ԶԼՄ-ները՝ որպես տեղեկատվության աղբյուր,

21-րդ դարասկզբից աստիճանաբար սկսեցին թափանցել զանգվա-

ծայինլրատվությանդաշտ,ևայսօրընդգրկունազդեցությունունեն

ինչպեսամբողջաշխարհում,այնպեսէլՀայաստանում:

ԱյսհետազոտություննուղղվածէհայկականառցանցԶԼՄ-ների

փոխկապակցված բնութագրիչների ուսումնասիրությանը և թույլ է

տալիսդրանցմանրամասննկարագիրկազմել:Հարկէնշել,որմինչ

օրս համացանցային ԶԼՄ-ների տարբեր բնութագրիչների բազմա-

կողմանի ևամբողջական հետազոտություն Հայաստանում չի իրա-

կանացվել,ևսանմանատիպառաջիննախաձեռնություննէ:

Հետազոտություննիրականացվել2014թ.մայիս-հուլիսամիսնե-

րի ընթացքում, իսկ դաշտայինաշխատանքները՝ 2014 թ.-ի հունիսի

12-իցմինչևհուլիսի8-ը:

Ընտրանքայինհամախմբությանկազմումը

Հետազոտության ընտրանքը որոշելիս հիմք է ընդունվել հայ-

կական առցանց ռեսուրսների վարկանիշավորման circle.am1 կայ-

քի «Լուրեր և լրատվամիջոցներ» բաժնում գրանցված ԶԼՄ-ների

ցանկը, որն ըստ 2014 թ. մայիսի 17-իտվյալների ներառում էր 231

անուն լրատվականռեսուրս:Բացիայդ,circle.am-իմյուսբաժիննե-

րից ընտրվել են իրենցբովանդակությամբառցանց լրատվամիջոցի

բնութագրիչներին համապատասխանող կայքեր: Իսկ հետազոտու-

թյանդաշտայինաշխատանքներիընթացքումցանկնամբողջացվելէ

նշվածժամանակահատվածումգործողայլկայքերով,որոնքընդգրկ-

վածչենեղելնշվածռեսուրսիցանկերում:Քանիորհետազոտության

հիմնականհամախումբըփոքրէրևսահմանվածժամանակահատ-

վածըթույլէրտալիսնպատակահարմարէհամարվելհամատարած

ընտրանքայինհամախմբությունկազմելու:

Նախապես պլանավորված էր ընտրանքային համախմբության

12014թ.հոկտեմբերի16-իցնախագիծըսառեցվելէ:
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մեջ ներառել միայն «.am» դոմենային տիրույթի կայքերը, սակայն

գլխավոր համախմբության միավորների ցանկը կազմելիս պարզ

դարձավ,որկաննաև«.org»,«.com»,«.tv»ևայլտիրույթներիկայ-

քեր, որոնք առաջատար դերակատարում ունեն Հայաստանի առ-

ցանցլրատվությանոլորտում,ուստիայսառումովևսընտրանքըհա-

մատարածէեղել:

Circle.amկայքի«Լուրերևլրատվամիջոցներ»բաժնից2014թվա-

կանիմայիսի17-ինդուրսէբերվել231կայքիհղում,առցանցլրատ-

վամիջոցիբնութագրիչներինհամապատասխանողևս33կայքդուրս

էբերվել«Արվեստ,մշակույթևպատմություն»,«Համակարգիչներև

ինտերնետ»,«ՍփյուռքևՀՀդեսպանատներ»,«Զվարճանքևհան-

գիստ»,«Երեխաներևդեռահասներ»,«Մարդիկ,բլոգներևանձնա-

կան», «Պորտալներ, ֆորումներ և հատուկ», «Սպորտ և առողջու-

թյուն»բաժիններից:Հետազոտմանենթակակայքերիցանկըկազմե-

լիսդիտարկվելենվարկանիշավորմանայլհամակարգերևս,սակայն

դրանցումգրանցվածկայքերնավելիսակավաթիվենեղելևհիմնա-

կանումհամընկելենCircle.am-իտվյալներիհետ:Ընտրանքայինհա-

մախմբությանևս19միավորդուրսէբերվելդաշտայինաշխատանքի

ընթացքում:

Այնուհետևկազմվածցուցակիցդուրսենբերվելամսագրերի,առ-

ցանցխանութների,գովազդայինգործակալությունների,կազմակեր-

պություններիպաշտոնականէջերը,տարբերծառայություններառա-

ջարկողկայքերը,որոնք,թեպետգրանցվածէինCircle.am-ի«Լուրեր

և լրատվամիջոցներ» բաժնում, սակայն չեն համապատասխանում

զանգվածայինլրատվամիջոցիբնութագրչին:

Նախապատրաստականփուլումորոշվելէրբլոգներըևսընդգր-

կել հետազոտության ընտրանքի մեջ, սակայն ուսումնասիրության

ընթացքումդիտարկելովնշվածռեսուրսներումառկաբլոգայինտի-

րույթներիայցելությունները,նյութերիթարմացմանհաճախականու-

թյունը,նյութերիթեմատիկբազմազանությունը,լրատվականբովան-

դակության համապատասխանությունը և մնացած չափանիշները,

որոշվեց հետազոտության շրջանակներում դրանց չանդրադառնալ:

Նշենք, որ բլոգների առավելագույն ակտիվության շրջանը Հայաս-

տանումեղելէ2008-2011թթ.-ին,իսկդրանիցհետոլսարաննաստի-
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ճանաբարտեղաշարժվել էդեպիսոցիալականկայքեր,և2013թ.-ի

տվյալներով համացանցային օգտատերերի միայն 10%-ն է օգտա-

գործումայդհարթակը:

Կայքերիվերջնականցանկըբաժանվելէերեքհիմնականխմբի.

1. Տեքստային,

2. Հեռուստատեսային,

3. Ռադիո:

Ընտրանքային համախմբության մեջ վերջնական տեսքով նե-

րառվելէ191կայք:Ինչպեսնշվեցվերևում,սույնհետազոտությունը

կատարվել է համատարածընտրանքի միջոցով,այսինքնգլխավոր

համախմբության բոլոր միավորներն ընդգրկվել են ընտրանքային

համախմբությանմեջևբոլորկայքերիհամարլրացվելենմեդիաքար-

տեր:Համատարածընտրանքըթույլէտալիսառավելճշգրիտտվյալ-

ներ ստանալ և խորությամբ ուսումնասիրել յուրաքանչյուր կայքի

առանձնահատկությունները:Կայքերիցանկըներկայացվածէ«Հա

վելված1»ում: 

Մեդիաքարտի(հարցաթերթի)նկարագրությունը

Հետազոտության գիտական արժեքն ապահովելու և արժանա-

հավատ տվյալներ ստանալու կարևորագույն երաշխիքը հուսալի

գործիքիկիրառություննէ:Այսպես,ըստռուսսոցիոլոգՎ.Ա.Յադո-

վի,գոյությունունենմիքանիգործոններ,որոնքազդումենչափման

ճշգրտությանվրա.1. չափվողօբյեկտիկայունությանմակարդակը,

2. չափվողմիավորներիզգայունությունը,3.համակարգայինսխալ-

ներիբացակայությունը,4. չափմանկայությունը:2Այսհետազոտու-

թյանընթացքումհաշվիենառնվելնշվածբոլորգործոնները:Կայքե-

րումառկաբովանդակայինտվյալները,որոնքենթակաենամենօրյա

փոփոխության, դիտարկվել են 2014 թ. հունիսի 2-12 ժամանակա-

հատվածում:Մեդիաքարտերիլրացմանհամարհնարավորինսչեզոք

շրջանէընտրվել,այսինքննշված10օրվաընթացքումչենեղելխոշոր

2 Ядов В., (в сотр. с Семёновой В.В.) Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности, Москва, ИКЦ «Ака-
демкнига», «Добросвет», 2003,  стр. 151-152.
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քաղաքական,տնտեսականկամսոցիալականիրադարձություններ,

արտակարգիրավիճակներ,տոներկամայլ գործոններ, որոնքկա-

րող էինազդել կայքերումտեղեկատվականնյութերի բովանդակու-

թյանվրա:Կայքերիթողարկածլրատվականբովանդակությանհա-

մաժամանակյադիտարկումըհնարավորությունէտալիսհավասար

պայմաններումվերլուծելբոլորկայքերը՝պահպանելովօբյեկտիվու-

թյունը:

Այսհետազոտությունումչափմանմիավորնայնպիսինէ,որար-

ձանագրումէորևէբնութագրիչիառկայությունըկամբացակայությու-

նը, ևդրանովառավելագույնսնվազեցվածէսուբյեկտիվընկալում-

ների, գնահատականների հնարավորությունները: Համակարգային

սխալների բացակայությունն ապահովվում է նախապատրաստա-

կան երկարատևաշխատանքների և մանրամասն մշակված ծրագ-

րի շնորհիվ:Չափման կայունությունը, որը ենթադրում է ստացված

տվյալների միանշանակություն, ապահովվել է հարցազրուցավարի

կողմից լրացվածքարտերի25%-իկրկնակի լրացմանմիջոցով,որն

իրականացվել է այլ հարցազրուցավարի կողմից, այլ ժամանակա-

հատվածում:

Մեդիաքարտումկիրառվելենհետևյալսանդղակները.

1. Նոմինալ,որոնցմիջոցովչափվելենայսկամայնբնութագրի-

չիառկայությունըկամբացակայությունը,նշվածլինելուկամ

չլինելուհանգամանքը:

2. Կարգային,որոնցմիջոցովչափվելենկայքերումտեղեկատ-

վականնյութերի թարմացմանհաճախականությունը, կայքի

վերջինթարմացմանժամանակըևայլն:

3. Չափողական,որոնցմիջոցովչափվելենընտրվածժամանա-

կահատվածում լուսաբանված նյութերի քանակական բնու-

թագրիչները(օր.՝քանիարտակարգիրավիճակէեղելՀայաս-

տանումևարտասահմանում):

Մեդիաքարտին ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկը

չափանիշների, հարցերի հասկանալի և մատչելի ձևակերպումներն

են,երկիմաստությանբացառումըևհստակությունը:Մեդիաքարտե-

րը հաստատվել են փորձնական լրացումներից հետո, որոնց վեր-

լուծությանարդյունքում դուրս են բերվելայն չափանիշները, որոնք
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չեն համապատասխանում կայքերի բնութագրիչներին, ճշգրտվել

և վերաձևակերպվել են մի շարք հասկացություններ: Փորձնական

լրացումները կատարվել են հարցազրուցավարների կողմից, նրանց

առաջարկներիևդիտողություններիհիմանվրա,նախնականլրաց-

վածմեդիաքարտերըստուգելուցհետոդրանքփոփոխությանենեն-

թարկվել:

Մեդիաքարտըբաղկացածէմիքանիբաժիններից:Առաջինբաժ-

նումընդգրկվածենձևայինտվյալներ, որոնքհնարավոր է լրացնել

առանց կայքի մանրամասն դիտարկման:Այդպիսիտվյալներից են

դոմենային հասցեն, կայքի լոգոտիպի և կարգախոսիառկայությու-

նըկամբացակայությունը,կայքիհիմնադրի,խմբագրիվերաբերյալ

տեղեկատվությունը, կայքի գրանցված լինելու վերաբերյալ փաս-

տաթղթերիառկայությունըկամբացակայությունը,կայքիցօգտվելու

վճարմանևգրանցմանկարգը,հետադարձկապիվերաբերյալտեղե-

կատվությունը,կայքումկիրառվողլեզուն(ները)ևայլն:

Երկրորդ բաժնում ներառված են կայքի բովանդակությանը՝ թե-

մատիկ բաժիններին, ժանրային բազմազանությանը, արտակարգ

իրավիճակներին,տեղեկատվությանաղբյուրիևնյութերիբազմազա-

նությանըվերաբերողհարցերը:

Երրորդբաժինընույնպեսուղղվածէկայքերիբովանդակության

բացահայտմանը, սակայն առցանց լրատվամիջոցների հիմնական

առանձնահատկությունների՝ բազմալրատվության (մուլտիմեդիա),

ինտերակտիվությանևհիպերտեքստայնությանտեսանկյունից:Այս

բաժնովհարցազրուցավարներըֆիքսելենկայքերումհղումներիառ-

կայությունըկամբացակայությունը,ինֆորմացիոնտարբերկրիչնե-

րիկիրառումը(տեքստ,ֆոտո,վիդեո,աուդիո)ևտարբերինտերակ-

տիվծառայություններիառկայությունըկամբացակայությունը:

Հետազոտությանտվյալներիհուսալիությանմակարդակիբարձ-

րացման համար մեդիաքարտում կիրառվել են «ծուղակ» հարցեր:

Դրանք կառուցված ենտրամաբանորենփոխկապակցված հարցե-

րիցանցիմիջոցով,որոնքթույլենտալիսվերահսկելուհարցազրու-

ցավարներիաշխատանքըևդուրսբերելուհավանականսխալները:

Հետազոտության որակի վրա ազդող կարևոր հանգամանքներից

մեկը տվյալների վրա սուբյեկտիվ ընկալումների հնարավորին ազ-
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դեցությաննվազեցումնէ:Այդնպատակով,ըստՎ.Ա.Յադովի,ան-

հարժեշտ է ավելացնել հարցազրուցավարների թիվը: Նա նշում է,

որ նրանց վերապատրաստման և պրոֆեսիոնալիզմի պարագայում

տվյալներիվրաներգործությունըկարողէ չեզոքանալ:Հարցազրու-

ցավարների վերապատրաստումը և մեդիաքարտերի փորձնական

լրացումը նվազեցնում է հարցազրուցավարների սխալվելու հավա-

նականությունը: Հարցաթերթերի փորձնական լրացման գլխավոր

գործառույթըհարցազրուցավարներիկողմիցմեդիաքարտիլիարժեք

տիրապետումնէ,ինչպեսնաևհնարավորբացթողումների,անհամա-

պատասխանություններիդուրսբերումը,ճշգրտումըևմեդիաքարտե-

րիվերջնականացումը:Մեդիաքարտըներկայացվածէ«Հավելված

2»ում: 

ԱռցանցԶԼՄ-ներիչափմանինդիկատորների
տիպականացումը

Յուրաքանչյուր հետազոտություն սկսվում էայնպիսի օբյեկտիվ

չափանիշների առանձնացումով, որոնց ուսումնասիրության ար-

դյունքումհնարավորէբնութագրելդիտարկվողօբյեկտը:Այդբնու-

թագրիչները պետք է չափելի լինեն, հետազոտությամբ ստացված

քանակականտվյալներիմիջոցովհնարավորլինիբնութագրելօբյեկ-

տիայսկամայնհատկությունը:Հիմնականդժվարություննայնէ,որ

ընտրվենևդուրսբերվենօբյեկտիէականբնութագրիչները (չափա-

նիշները):

Հետազոտությանհիմքումընկածէերկուհիմնականդրույթ.

1. Հայկական առցանց ԶԼՄ-ների մի շարք փոխկապակցված

բնութագրիչների առկայության բացահայտումը, որոնց ու-

սումնասիրությունը հնարավոր է դարձնում կազմել առցանց

ԶԼՄ-ներիմանրամասննկարագիրըևսահմանելդրանցիրա-

կանպատկանելիությունըԶԼՄհամակարգին:

2. ԶԼՄ-ները պայմանականորեն բաժանվում են երեք հիմնա-

կան խմբի. տեքստային առցանց ԶԼՄ, որն իր հիմնական

բնութագրիչներովհամընկնումէտպագիրմամուլիհետ,առ-

ցանցհեռուստատեսությունևառցանցռադիո:
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Առանձնացվել է հիմնական տիպի բնութագրիչների երկու հա-

մախմբություն.

1. Բնութագրիչներ,որոնքհատուկենև՛առցանց,և՛արտացան-

ցայինզանգվածայինլրատվամիջոցներին:

2. ՄիայնառցանցԶԼՄ-ներինվերաբերողբնութագրիչներ:

ԱռցանցլրատվամիջոցներիկապնավանդականԶԼՄ-ներիհետ

դրանցկարևորբնութագրիչներիցմեկնէ:Հետաքրքրականէդիտար-

կել նաև ներկայացվող նյութի յուրահատկությունը, որը չափվում է

ըստնյութիտարածմանաղբյուրինշմամբ:

Կարևորբնութագրիչներիցէնաևֆորմալչափանիշներիառկայու-

թյունը,ինչպեսօրինակ՝ԶԼՄլոգոտիպը,կարգախոսըևայլն:Իհար-

կե,միայնկարգախոսիկամլոգոտիպիգոյությամբչիորոշվումտվյալ

կայքի՝առցանցզանգվածային լրատվամիջոցհամարվելը, սակայն

վկայումէհեղինակներիկողմիցկայքըորպեսզանգվածայինլրատ-

վական միջոց ներկայացնելու մոտեցման մասին: Իրականում տե-

ղեկատվականկայքերումպետքէներկայացվածլինենկայքիհեղի-

նակները,հիմնադիրները(հիմնադիրը),գլխավորխմբագիրը,աշխա-

տակիցները,հետադարձկապիտվյալներըևայլտեղեկություններ:

ԱռցանցԶԼՄ-ներիհաջորդկարևորբնութագրիչըզանգվածային

լրատվականմիջոցգրանցված լինելն է, ինչըբացահայտելունպա-

տակովհարցումէներկայացվելՀՀարդարադատությաննախարա-

րություն: Միաժամանակ, կայքի դիտարկմանարդյունքում հնարա-

վոր է արձանագրել՝ կայքի գրանցված լինելու փաստը հավաստող

փաստաթղթերիառկայությունը:

Անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև այնպիսի բնութագրիչների,

ինչպես կայքերից օգտվելու վճարման կարգը: Տեղեկատվությունը

համացանցայինԶԼՄ-ներիցստացողմարդիկդրահամարվճարման

համակարգիվերաբերյալմիանգամայնտարբերպատկերացումու-

նեն՝համեմատածավանդականզանգվածային լրատվամիջոցների:

Համացանցիցօգտվողներիմեծամասնությանպատկերացմամբտե-

ղեկատվությունը պետք է անվճար և հեշտ հասանելի լինի՝ առանց

որևէսահմանափակման:Եվհենցայսգաղափարիշուրջէլձևավոր-

վելէառցանցտեղեկատվությանտարածմանհամակարգը:3,4

3 Shapiro A.L., Street Corners in Cyberspace. The Nation, July 3, 1995, pp. 10-14 
4 Harasim Linda M., Networlds:  Networks as Social Space // Global Networks:  
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Կայքի լեզուները և աշխարհագրական տարածվածությունը

նույնպեսառցանցլրատվամիջոցիբնութագրմանկարևորագույնչա-

փանիշներ են: Ակնհայտ է, որ հայկական լրատվական կայքերում

առավելապեսպետքէկիրառվիհայերենը,իսկայլլեզուներիառկա-

յությունը մատնանշում է կայքի՝առավել մեծ լսարանգրավելու մի-

տումը:Աշխարհագրականտարածվածությանտեսանկյունիցնույն-

պես ենթադրվում է, որառավել շատկներկայացվեն Հայաստանին

վերաբերողնյութեր:

Առցանց լրատվամիջոցների առանձնահատուկ բնութագրիչնե-

րը՝բազմալրատվությունը,ինտերակտիվությունը,հիպերտեքստային

բնույթիեն,առկաեննաևորոշայլֆունկցիաների,ծառայություններ:

Անհրաժեշտէուշադրությունդարձնելնաևորոշակիկոնկրետժամա-

նակահատվածումնյութերիթարմացմանհաճախականությանը:

Առցանց լրատվամիջոցների բնութագրման համար դիտարկվել

ենտեղեկատվականնյութերիժանրայինևտիպայինբազմազանու-

թյունը,թեմատիկբաժիններիմիջոցովխմբագիրներըկարողեննյու-

թը դասակարգել ըստ բաժինների՝ դյուրացնելով կայքից օգտվելու

կարգը:Թեմատիկբաժիններիցբացիանհրաժեշտէդիտարկելնաև

լրատվականնյութերիբովանդակությունը,որըթույլէտալիսառավել

հստակորենպատկերացնելկայքերինյութերիբազմազանությունը:

Կայքերինախնականդիտարկումիցհետոառանձնացվել էար-

տակարգիրավիճակների,պատահարներիաշխարհագրականտա-

րածվածությունըևըստայդմդիտարկվելէայնփաստը,թեորտեղեն

տեղիունեցելհաղորդվողարտակարգիրավիճակները:

Ուշադրություն է դարձվել նաև կայքում գովազդի առկայությա-

նը, որը ենթադրում է, որ հիմնադիրները կայքի գործունեությունը

դիտարկումենորպեսեկամտիստացմանաղբյուր:

Առցանց լրատվամիջոցների առանձնահատկություններից են

նաև լրատվական նյութերի ներկայացման հիմնական կառուցված-

քայինմիավորները,որոնցօգնությամբօգտատերերիհամարառա-

վելհեշտևգրավիչէդառնումկայքիցօգտվելը:

Computers and International Communication. CA:  Sage Publications, Thousand Oaks 
1995, pp. 15-34.
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Տվյալներիստացմանմեթոդները

Սույն հետազոտության մեջ տվյալների ստացման բազմաթիվ

մեթոդներից նպատակահարմար է եղել կիրառել փաստաթղթերի

բովանդակային վերլուծության մեթոդը: Փաստաթուղթն այս դեպ-

քումսահմանվում էորպեսցանկացածտեղեկատվություն,որնամ-

րագրվածէտպագիրկամձեռագիր,ֆոտոկամվիդեոժապավենին:5

Այսինքն, սույն հետազոտության շրջանակում կայքերը դիտարկվել

ենորպեսփաստաթուղթ:Մշակվածմեդիաքարտըթույլէտալիսորա-

կականտվյալներըվերածելքանակականտվյալների,համակարգել

ըստ համապատասխան բաժինների և մուտքագրել համակարգիչ:

Մեդիաքարտում առկա չափանիշներից բացի հարցազրուցավար-

ներըկատարել եննշումներնաևայլ բնութագրիչներիվերաբերյալ:

Նշվածտվյալներընույնպեսկիրառելենհետազոտությանարդյունք-

ներիվերլուծությանժամանակ:

Հետազոտությանարդյունքներիվերլուծությունը

Հայաստանի առցանց ԶԼՄ-ների բնութագրիչների նկարագրու-

թյաննուղղվածհետազոտությունումդիտարկվելէ191կայք:Նախա-

պատրաստական փուլում կայքերը բաժանվել են 3 պայմանական

խմբի.

1. Առցանցտեքստային,

2. Առցանցհեռուստատեսություն,

3. Առցանցռադիո:

Մեթոդաբանական բաժնում առաջադրված վարկածներից մեկը

վերաբերումէրառցանցԶԼՄ-ներընշվածերեքհիմնականխմբերին

բաժանելուդրույթին:Սակայնհետազոտությանարդյունքներըցույց

տվեցին,որառցանցԶԼՄ-ներիհամակարգըկայքերիհիմնադիրնե-

րին, խմբագիրներին տեղեկատվության տարածման միանգամայն

նորձևիսահմանմանհնարավորությունենտալիս,ինչնանհնարինէ

դարձնումնշվածդասակարգումը:Դիտարկվածկայքերումընդգըծ-

վումէմեկկայքիմեջլրատվությանմատուցմանտարբերեղանակնե-

5 Ядов В.,նույնտեղում,էջ210-211:
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րըմիավորելումիտումը,որնիրհերթինառցանցլրատվականհամա-

կարգերինորօղակէձևավորում:

Այսպես,դիտարկվածկայքերի3.7%-ումմիաժամանակառկաեն

և՛առցանցտեքստային,և՛առցանցհեռուստատեսային,և՛առցանց

ռադիոբովանդակություն,որոնքմիասինձևավորումենհամակցված

կայքի տարբերակը, որում տեղեկատվության ներկայացման բոլոր

եղանակներըհավասարաչափենօգտագործված:Թեևկայքերիընդ-

հանուրթվիհամեմատհամակցվածկայքերիկշիռնայնքան էլ մեծ

չէ,սակայնսատեղեկատվությանհրապարակմանմիանգամայնայլ

մոտեցումէ,որըհնարավորէդառնումմիայնառցանցհամակարգի

առկայությանպայմաններում:

Գծապատկեր1-ումպատկերվածէգլխավորհամախմբությունում

(սույնհետազոտությանշրջանակներումայնհամապատասխանում

էընտրանքայինհամախմբությանը)առցանցԶԼՄ-ներիտոկոսային

բաշխումը:
Գծապատկեր1.

ԱռցանցԶԼՄ-ներիբաշխումնըստներկայացվողբովանդակությանտեսակի

Տեքստային առցանց լրատվամիջոցները կազմել են ընտրանքի

68.6%-ը(131կայք),հեռուստատեսայինները՝20.9%-ը(40կայք),ռա-

դիոն՝6.8%-ը(13կայք):Համակցվածկայքերը7-նեն(3,7%):

Հետազոտության նախապատրաստական փուլում նախատես-

վումէրդիտարկելմիայնդոմենային«.am»տիրույթիկայքերը,սա-

կայնգլխավորհամախմբությունըկազմելիսբացահայտվեց,որայս

սկզբունքիկիրառությանդեպքումզգալիտեղեկատվությանկորուստ

կլինի, ուստի ներառվեցին այլ տիրույթներում գործող կայքեր ևս:
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Գծապատկեր2-ումկայքերիբաշխումնէըստդրանցգործառնման

տիրույթների:
Գծապատկեր2.

ԱռցանցԶԼՄ-ներիկայքերիբաշխումնըստգործառնմանտիրույթի

«.am»տիրույթումգործողկայքերիթիվը115-նէ,«.com»տիրույ-

թումգործումէ45,«.ru»տիրույթում՝9,իսկ«.tv»տիրույթում՝7կայք:

Տեքստայինկայքերնըստգործունեությանտիրույթիբաշխվելեն

հետևյալկերպ.
Գծապատկեր3.

Տեքստայինբովանդակությամբկայքերիբաշխումնըստգործառնմանտիրույթի
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Տեքստայինկայքերիընդհանուրթիվը131էկամ68.6%,որից79-

ը(60.3%)գործումեն«.am»,32-ը(24.4%)՝«.com»և7-ը(5.3%)՝«.ru»

տիրույթներում:

Հաջորդգծապատկերումներկայացվածէառցանցհեռուստատե-

սություններիտիրույթայինբաշխվածությունը:
Գծապատկեր4.

Առցանցհեռուստատեսայինկայքերիբաշխվածությունըըստգործարկման

տիրույթների

Դիտարկված առցանց հեռուստատեսային կայքերի ընդհանուր

թիվը40էկամ20.9%,որից21-ը(53%)-ըգործումէ«.am»տիրույթում,

9-ը (23%)-ը՝ «.com»տիրույթում, 7-ը (18%)-ը՝ «.tv»տիրույթում, 2-ը

(5%)-ը՝«.ru»տիրույթում,1(3%)՝«.tk»տիրույթում:
Գծապատկեր5.

Առցանցռադիոյիևհամակցվածկայքերիբաշխվածությունը

ըստգործարկմանտիրույթների
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Դիտարկված կայքերի ցանկում առցանց ռադիոյի տոկոսային

չափաբաժինը 6.8% է կամ 13 կայք, համակցվածտարբերակների-

նը՝3.7%կամ7կայք:Դրանցից«.am»տիրույթումգործումէկայքերի

77%-ը(10կայք),«.com»-ում`15%(2կայք),«.fm»-ում՝8%(1կայք):

Դիտարկված7համակցվածկայքերից5-ըգործումեն«.am»,իսկ

2-ը՝«.com»տիրույթներում:

Դոմենայինառանձնահատկությունները դիտարկելուց հետո ու-

սումնասիրվելէկայքերումլոգոտիպերիևկարգախոսներիառկայու-

թյան/բացակայությանցուցանիշը,որիարդյունքներըներկայացված

ենգծապատկերներում:
Գծապատկեր6.

Լոգոտիպերիևկարգախոսներիառկայությունըդիտարկվածկայքերում

 

6.1Լոգոտիպերիառկայությունը  6.2Կարգախոսներիառկայությունը

Այսպես, լոգոտիպնառկաէ96,9%կայքերում, իսկկարգախոս19,4%-

ում:Ընտրանքիմիայն19.45%-ը(37կայք)և՛կարգախոս,և՛լոգոտիպունեն:

Կարգախոսիառկայությունըվկայումէայնմասին,որկայքիհիմնա-

դիրներնուշադրությունենդարձրելկայքիհետագազարգացմանը:Այդմո-

տեցումնառավելբնորոշենայնկայքերին,որոնքակտիվևնշանակալիեն

մեդիաասպարեզում:

Կայքերիլոգոտիպերիևկարգախոսներիառկայություննըստկատար-

վածդասակարգմաններկայացվածէգծապատկերներ7.1-ումև7.2-ում:
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Գծապատկեր7.1.

ԼոգոտիպերիառկայությունըառցանցԶԼՄտարբերտեսակներիկայքերում

Գծապատկեր7.2.

ԿարգախոսներիառկայությունըառցանցԶԼՄտարբերտեսակներիկայքերում

Ստորևներկայացվածեն կայքերում հանդիպողկարգախոսների որոշ

օրինակներ.

• «Արդարություննառանցուժիանօգնականէ,
Ուժնառանցարդարության`բռնակալ...»,www.avangard.am,

• «…ճշմարտություննավելիթանկէ»,www.asparez.am,

• «Ճշմարտութիւննազատեսցեզձեզ»,www.armtown.com,
• «Իմացի՛րդեպքիվայրից»,www.shamshyan.com,
• «Խավարնանվերջանիծելուփոխարենմեկմոմվառիր՝շուրջդ

լուսավորելուհամար...»,www.migtvr.comևայլն:

Հետաքրքրական է, որ կարգախոս ունեցող կայքերը հիմնակա-

նումանկախլրատվականեն:Այսինքնդրանց51.4%-նարտացան-
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ցային տարբերակ չունեցող, ինքնուրույն լրատվական կառույցներ

են,16.2-ականտոկոսը՝ավանդականզանգվածայինլրատվամիջոցի

առցանցտարբերակներևհամակցվածկայքեր:

Հետազոտվող հաջորդ կետը կայքերի «Մեր մասին» բաժնում

լրատվականիխմբագրիկամհիմնադրիկողմիցթողարկվածտեղե-

կատվություննէկայքիհիմնադրիմասին:Արդյունքներըներկայաց-

վածենԳծապատկեր8-ում:
Գծապատկեր8.

Լրատվականկայքերումհիմնադրիվերաբերյալտեղեկատվությանառկայությունը

Այսառումովհատկանշականէ,որկայքերիկեսիցավելիի՝50.3%-

իդեպքում(98կայք)հիմնադրիվերաբերյալտեղեկատվություննիս-

պառբացակայում էր: Հաջորդ բարձրցուցանիշը՝ 32,5%, գրանցվել

է ԶԼՄ-ի կողմից հիմնադրված կայքերում: 2 կայքում, որը կազմում

է ընտրանքային համախմբության 1%-ը, որպես կայքի հիմնադիր

նշված են քաղաքական կուսակցություններ, համապատասխա-

նաբար «Սահմանադրական իրավունք միություն» կուսակցության

www.iravunk.comկայքըև«ՀայՅեղափոխականԴաշնակցություն»

կուսակցության www.horizonweekly.ca-ն: 4.2% կայքերի հիմնադիր-

ներնշվածենհասարակականկազմակերպությունները:
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Գծապատկեր9.

Լրատվականկայքերումգլխավորխմբագրիանվանառկայությանցուցանիշները

Համակցվածկայքերիցմիայնhttp://www.migtvr.com-ումէնշված

գլխավորխմբագրիանունը,առցանցռադիոյի4կայքերում,հեռուս-

տատեսության՝9,տեքստայինկայքերըգերազանցումենմյուսներին՝

21կայքկամ57,1%ցուցանիշով:

Դիտարկված առցանց լրատվամիջոցների 49,2%-ը կապված

էավանդական (offline)ԶԼՄ-ի հետ, իսկ մնացած 50,8%-ը հանդես

է գալիս որպես անկախ լրատվական կայք:6 Կայքերի 30,7%-ը (58

կայք), հանդես են գալիս նաև որպես ավանդական զանգվածային

լրատվամիջոց:

Արդյունքներըներկայացվածեն10.1,10.2և10.3Գծապատկեր-

ներում:

6 Երկու կայք լիովին օտարալեզու են և վերլուծության հետագափուլերում դրանց
համարմեդիաքարտերչենլրացվել:www.agos.comկայքըթուրքերենէ,որիհայերեն
բաժինըչիգործում,իսկwww.soyarmenio.comկայքըֆրանսերենէ:
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Գծապատկեր10.1.

ԼրատվականկայքերըըստավանդականԶԼՄ-իհետկապի

առկայությանկամբացակայության

Գծապատկեր10.2-ումպատկերվածէառցանցլրատվականկայ-

քերի կապնավանդական լրատվամիջոցների հետ ըստպայմանա-

կանորենառանձնացվածտիպերի:
Գծապատկեր10.2.

Լրատվականկայքերիառանձնացվածտեսակներիցուցանիշներըըստավանդա-

կանԶԼՄ-իհետկապիառկայությանկամբացակայության



Ակնհայտէ,որանկախլրատվամիջոցներըշատենտեքստային

բնույթի կայքերում՝ 61%, հեռուստատեսային կայքերում՝ 33%, հա-
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մակցվածտեսակի՝29%ևռադիոյի՝15%:Իսկմիաժամանակառցանց

ևցանցիցդուրսներկայացվածկայքերիթվումամենաբարձրտվյալ-

ներըգրանցելէռադիոն՝77%,հեռուստատեսությունը40%ևհամակց-

վածտարբերակը՝29%(պետքէարձանագրել,որբացարձակարժեք-

ները միանգամայն տարբերվում են տոկոսային տվյալներից, այս-

պես, նշված 29%-ը համապատասխանում է 2 կայքի), տեսքտային

բնույթիկայքերը՝23%կամ30կայք:
Գծապատկեր10.3.

ԼրատվականկայքերիառանձնացվածտեսակներիցուցանիշներըըստավանդականԶԼՄ-ի

հետկապիառկայությանկամբացակայության

Առցանցհեռուստատեսայինկայքերի28%-ըհանդեսէգալիսոր-

պես այլ հեռուստաընկերությունների համակցված ներկայացման

միջոց,դրանքչունենսեփականհեռուստածրագրերևտեղեկատվու-
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թյունենվերցնումառցանցկամofflineայլհեռուստաընկերություննե-

րից:Օրինակ՝www.yere1.ru,www.xmail.am,www.tv-week.am,www.

hayastantv.comևայլն:

Վերլուծությանհաջորդկետումդիտարկվելենկայքերումհետա-

դարձկապիտվյալներիառկայությունըևձևերը:

Այսպես, կայքերի 37% դեպքում նշված է գրասենյակի հասցեն,

48%դեպքում՝հեռախոսըև78%կայքերումառկաէխմբագրիննա-

մակ գրելու հնարավորության գործիքը: Ընդ որում, կայքերի միայն

12%-ումէև՛էլեկտրոնայինփոստիհասցենշված,և՛համապատաս-

խան հատվածառանձնացվածխմբագրին նամակ ուղարկելու հա-

մար:
Գծապատկեր11.

Լրատվականկայքերումհետադարձկապիտվյալներիներկայացվածությունը

19.6% կայքերում հետադարձ կապի որևէտվյալ չկա: Կայքերի

63%-ումչեննշումգրասենյակիհասցեն,52%-ում՝հեռախոսահամա-

րը:Իտարբերությունէլեկտրոնայիննամակգրելուհնարավորության

(22%),նախորդերկուսըբավականինբարձրտվյալներենգրանցել,

ինչըհավաստումէ,որկայքերիհեղինակներըփորձումենպահպա-

նել անանունությունը. հասցեի և հեռախոսահամարի առկայության

դեպքումավելիմեծէանմիջականշփմանհնարավորությունը,մինչ-

դեռ էլեկտրոնային փոստի միջոցով հաղորդակցույթունն առավել

անանուն է: Հենց վերջինն է համացանցի գրավչության հիմնական

գործոններիցմեկը,որըհավասարապեսներգործումէինչպեսօգտա-

տերերի,այնպեսէլկայքերիհիմնադիրներիվրա:
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Հետաքրքրական են կայքերի գրասենյակների աշխարհագրա-

կան բաշխվածության տվյալները: Ինչպես և ակնկալվում էր, այս

դեպքում գերակշռում են մայրաքաղաքում տեղակայված գրասե-

նյակները՝ 76%, հանրապետության տարբեր մարզերում գործում է

14%կայք,ԼեռնայինՂարաբաղում՝3%,իսկարտասահմանում՝7%:7

Համացանցիձևավորումնիսկզբանեհիմնվածէեղելտեղեկատ-

վությանազատտարածմանսկզբունքիվրա:Հենցայսհանգամանքն

է,որհիմքէծառայելառցանցԶԼՄ-ներիայսքանլայնտարածմանը:

Սակայնայժմայնբիզնեսաշխարհիմիմասնէևբազմաթիվմարդ-

կանցուկազմակերպություններիհամարորպեսեկամտիաղբյուրէ

հանդեսգալիս, չնայածկայքերիստեղծմանևգործունեությանհա-

մարյուրաքանչյուրհիմնադիրկարողէունենալիրսուբյեկտիվպատ-

ճառները:Եկամուտըկարողէկապվածլինելօգտատերերիկողմից

կայքմուտքգործելուհամարվճարմանհետ,սակայնմերդիտարկած

առցանցլրատվականկայքերիցոչմեկումմուտքիվճարմանկարգչի

սահմանվում:Կանկայքեր,որոնքգրանցմանկարգունեն՝մեկնաբա-

նություններ և քննարկումներ անելու հնարավորության ընձեռնման

համար,սակայնտրամադրվողտեղեկատվությունըանվճարէ,անա-

նունևհասանելի:Այդկայքերիտոկոսայինկշիռը3.7%:8Եկամտի

հիմնականաղբյուրներիցենկայքումտեղադրվողգովազդները:
Գծապատկեր12.

Գովազդներիառկայությունըհայկականլրատվականկայքերում



7Տվյալներըվերաբերումենմիայնգրասենյակիհասցեննշածկայքերին:
8 Facebook սոցիալական կայքի մեկնաբանությունների հնարավորությունը
հաշվառվածչէ:
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Այսպես, կայքերի 68.3%-ում գովազդներառկա են, ինչը թույլ է

տալիսարձանագրելկայքիհիմնադիրներիկողմիցայնորպեսեկամ-

տիաղբյուր դիտարկելու հանգամանքը:Միայն31.7%կայքերում է,

ուրգովազդներչկան:

Ըստդոմենայինտիրույթիգովազդներիառկայությանվերլուծու-

թյուննունիհետևյալտեսքը(տե՛սԳծապատկեր13.1և13.2):
Գծապատկեր13.1

Գովազդներիառկայությունըըստկայքերիգործունեությանտիրույթի

«.am»տիրույթումգործող115կայքերից71.3%-ումգովազդառ-

կաէ,28.7%-ում՝բացակայումէ,«.ru»տիրույթումգովազդառկաէ9

կայքից6-ում,«.cօm»տիրույթիլրատվականկայքերումգովազդների

տոկոսայինարժեքը62.8%է:

Գծապատկեր 13.2-ում տոկոսային բաշխվածությունը տրված է

ըստընդհանուրկայքերիթվի:Գովազդների43.4%-ը«.am»,3.2%-ը`

«.ru»և14.3%-ը`«.com»տիրույթումգործողկայքերումէ:
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Գծապատկեր13.2.

Գովազդներիառկայությունըըստկայքերիգործունեությանտիրույթի

Քանիոր«.info»,«.net»,«.org»,«.tk»,«.tv»,«.ca»տիրույթներում

գովազդներիտեսակարարկշիռըշատփոքրէ,դրանքներկայացված

են«այլ»խմբով:

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ կայքերի

38.7%-ը բացառապես հայալեզու է, որից 1.4% (բացարձակ արժե-

քը՝1կայքhttp://lradou.com/)գործածումէմիայնդասականհայերե-

նը:Ընդհանուրառմամբդասականհայերենկիրառվումէ5կայքում

(կայքերի2.6%-ը):Նույնքանկայքերում(2,6%կամ5կայք)գործած-

վումէ4-6լեզու.

1. http://azg.am՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն,

վրացերեն,թուրքերեն,

2. http://oratert.com՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,ֆրանսերեն,

արաբերեն,պարսկերեն,

3. http://armrss.com՝հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,ֆրանսերեն,

իսպաներեն,

4. http://nt.am՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, դա-

սականհայերեն,

5. http://news.am՝հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,թուրքերեն:

Կայքերի25.7%կիրառումէ3լեզու՝հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,

այսինքնփորձէարվումընդլայնելթիրախային լսարանը:Միաժա-

մանակ15,2%կայքերումբացառապեսչիօգտագործվումհայերենը,
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որից10.5%-ումնյութերըներկայացվածենմիայնռուսերեն,3,7%-ը`

անգլերեն90,5%-ը՝թուրքերեն,0,5%-ը՝ֆրանսերեն,0,5%-ը՝ռուսերենև

անգլերեն:Ուշագրավէ,որնշվածկայքերիթվումկան«.am»տիրույ-

թումգործարկվողներ՝defacto.am,tv-week.am,radioaurora.am,nv.amև

այլն:Դրանցընդհանուրթիվըկազմումէ4.7%՝բացառությամբ«.am»

տիրույթի, մյուստիրույթներում միայն օտարալեզու կայքերը 10.5%

են,միայնհայերենևռուսերենբաժիններունենկայքերի11.5%-ը,իսկ

միայնանգլերենևհայերեն՝5.2%-ը:
Գծապատկեր14.

Լրատվականկայքերումնյութերիթարմացմանհաճախականությունը

Հետազոտության տվյալների համաձայն կայքերը բավականին

ակտիվ են, 86.8% կայքերը թարմացվում են օրը մի քանի անգամ,

4.7%՝օրըմեկանգամ,4.2%՝շաբաթականմեկանգամևմիայն4.2%

է,որշաբաթականմեկանգամիցհազվադեպենթարմացվում:

Սակայնպետքէնշել, որկայքերի15.2%վերջինանգամթար-

մացվել է 1ամսիցավելիվաղ, 28կայքկամ14.7%3ամսիցավելի

վաղ:Հաշվիառնելով,որդրանց75,9%-նիրենցակտիվգործարկման

ընթացքումօրականմիքանիանգամենթարմացվել,հավանականէ,

որպարզապեսդադարելենգործել:

9Հեռուստատեսություններիևռադիոյիդեպքումմիայնանգլերենլեզվիդիտարկումը
կապվածէոչթեբովանդակության,այլկայքիբաժիններիանգլերենլինելուփաստի
հետ:
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Հետազոտությանարդյունքներըցույցենտալիս,որկայքերըհիմ-

նականում ունիվերսալ են մատուցվող նյութերի բազմազանության

տեսանկյունից,անդրադառնումենև՛Հայաստանում,և՛ամբողջաշ-

խարհումտեղիունեցողտարբերիրադարձությունների:Սակայնկան

նաև կայքեր, որոնք առավել խորը և մանրամասն են լուսաբանում

այսկամայնոլորտինորությունները:Գծապատկեր15.1-ումկայքե-

րիբաշխվածություննէըստնյութերիբազմազանությանցուցանիշի:
Գծապատկեր15.1.

Լրատվականկայքերինյութերիբազմազանությունը

Հայաստանի լրատվական կայքերի 83%-ը նորություններում

անդրադառնումէ3ևավելիոլորտի,իսկմեկևերկուոլորտլուսաբա-

նողկայքերը8.5-ականտոկոսենկազմում:

Դրանցիցarminter.amկայքըտեղեկատվությունէտրամադրումմի-

ջազգային հարաբերություների վերաբերյալ, babytv.am-ը նշվում է որ-

պեսառաջինևմիակմանկականհեռուստաըներություն,econews.am-ն

անդրադառնում էբնությանըև էկոլոգիայինառնչվողնորություննե-

րինինչպեսՀայաստանում,այնպեսէլամբողջաշխարհում,«Հան-

րագիտարան» բաժնում ներկայացնում է Հայաստանի «Կարմիր

գիրք»ենթաբաժինը:Բնությանև էկոլոգիայիհարցերը լուսաբանող

ևսմեկկայք՝ecolur.org-ը,առանձնացնումէ1տասնյակիցավելիբա-

ժիններ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնում է մարզային նորու-
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թյունները:Նշվածերկուկայքնէլակտիվորենգործումեն:itarmenia.

net կայքն անդրադառնում էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

նորություններին,սակայնվերջինթարմացումնիրականացրելէ2012

թ.-ինևդրահետագաակտիվգործարկումնիրատեսականչիթվում:

razm.info-իթիրախըռազմականիրադարձություններնունորույթուն-

ներնեն:www.crossnews.amկայքնառավելապեսլուսաբանումէկրո-

նական,հոգևորականիրադարձությունները:Մարզականնորություն-

ներին անդրադարձող կայքերի թիվն անհամեմատ ավելի շատ են

(sportarmenia.com,newsline.am,armsport.amևայլն):Ընդհանուրվերց-

րած՝ կայքերի 58,5%-ը մարզական իրադարձությունները լուսաբա-

նողբաժինունի,իսկ72.3%-ըհունիսի2-12-իընթացքումսպորտային

նորություններևհոդվածներենհրապարակել:15.2գծապատկերում

ներկայացվածէկայքերիոլորտայինբազմազանությունը՝ըստպայ-

մանականորենառանձնացվածառցանցԶԼՄ-ներիտեսակների:
Գծապատկեր15.2.

ԱռցանցԶԼՄ-ներիառանձինտեսակներիբաշխվածություննըստներկայացվող

ոլորտներիբազմազանության

ԱռցանցԶԼՄ-ներիտեքստայինտարբերակների83.7%-ընյութե-

րիբազմազանությանտեսանկյունիցունիվերսալէևտարբերոլորտ-

ներիլուսաբանումէիրականացնում(բացարձակարժեքը108կայք

է):Առցանցհեռուստատեսության90%-նէունիվերսալ(36կայք),ռա-
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դիոյիդեպքումնույնպեսբարձրէունիվերսալկայքերիտեսակարար

կշիռը,սակայնայսդեպքումմեկ-երկուոլորտլուսաբանողկայքերը

ևսզգալիթիվենկազմում՝38,5%:

 Օգտատիրոջ համար կայքի հարմարավետ կիրառումը մեծա-

պեսկախված է կայքիձևավորումից, լրատվականբաժիններիառ-

կայությունից,որոնցմիջոցովվերջինսհեշտությամբորոնումէիրեն

առավելհետաքրքրողտեղեկատվությունը:16.1,16.2(ա),16.2(բ),16.3

և 16.4 գծապատկերներումներկայացվածենբաժիններիառկայու-

թյանցուցանիշովկայքերիուսումնասիրությանտվյալները:
Գծապատկեր16.1.

Կայքերիբաշխվածություննըստբաժիններիառկայության

Կայքերի 84.1%-ի դեպքում բաժիններ առանձնացված են,

15.9%-ում՝ոչ:Ընդորում,դրանցից5.9%-ըմամուլիտեսությունիրա-

կանացնող կայքեր են և բաժիններիփոխարենառանձնացնում են

այնլրատվամիջոցներիանվանումները,որոնցհրապարակումներին

անդրադարձ է կատարվում, իսկ 7.4%-ում, որոնքառցանցռադիոև

հեռուստատեսությունեն,նշվումենհաղորդաշարերը:
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Գծապատկեր16.2(ա).

Կայքերումառավելհաճախհանդիպողբաժիններիբաշխումը

Կայքերում ամենատարածված բաժիններն են «Տնտեսություն»

(64.2%), «Մշակույթ» (58.5%), «Սպորտ» (58.5%), «Հասարակու-

թյուն»(57.9%)և«Քաղաքականություն»(54.1%):Արտակարգիրա-

վիճակներըորպեսառանձինբաժիննշվածեն20.8%կայքերում,իսկ

«Պաշտոնական»բաժինը՝11.9%-ում:
Գծապատկեր16.2(բ).

Կայքերումառավելհաճախհանդիպողբաժիններիբաշխումը
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16.2(բ) գծապատկերում ներկայացված է հայկական լրատվա-

կանկայքերումառավելհաճախհանդիպողբաժիններիհամախում-

բը:Դրանցթվումբարձրէ«Ժամանց»և«Շոուբիզնես»՝34%,«Մի-

ջազգայինհարաբերություններ»՝27.7%,«Մարդիկ»և«Անհատներ»`

25.2%,«Գիտություն»և«Կրթություն»`20.8%բաժիններիառկայու-

թյունը:Իսկ«Հոգևորկյանք»,«Հրաշքներ»,«Առեղծվածներ»,«Ապ-

րելակերպ»,«Ընտանիք»,«Տուն»,«Կենդանականևբուսականաշ-

խարհ»բաժիններնամենահազվադեպնենհանդիպում:

Հետազոտությանընթացքումուշադրությունէդարձվելլրատվա-

կանկայքերիկողմիցՀայաստանիՀանրապետությանհամարայն-

պիսի առանցքային հարցերի առանձնացմանը, ինչպես Լեռնային

ՂարաբաղինառնչվողհարցերնենևՀայոցցեղասպանությանըվե-

րաբերողնյութերը:
Գծապատկեր16.3.

ԿայքերումԱրցախիևՀայոցցեղասպանությանհարցերիլուսաբանմանը

առանձինբաժիններիհատկացումը

Կայքերի 19.5%-ում Արցախն առանձնացված է որպես բաժին,

իսկՑեղասպանությանվերաբերյալնյութերըմեկբաժնումհամակըց-

վածներկայացվածենմիայն2.5%կայքերում:

Ըստաշխարհագրականտեղակայությանկայքերումառանձաց-

վածեն«Տարածաշրջան»և«Աշխարհ»բաժինները՝համապատաս-

խանաբար21.9%և27.8%ցուցանիշներով(տե՛ս՝Գծապատկեր16.4.):
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Գծապատկեր16.4.

Նորություններիաշխարհագրականտեղակայմանվրահիմնված

բաժիններիառանձնացումը

ԱռցանցԶԼՄ-ներիհաղորդածնյութերիբովանդակությանվերա-

բերյալտվյալներըհաշվարկվելենմիայնայնկայքերիհամար,որոնք

թարմացվելեն2014թ.հունիսի2-12-ըժամանակահատվածում:Կայ-

քերինյութերիբովանդակությանկոդավորումըկատարվելէնախա-

պես դուրս բերված 18 կատեգորիաների հիմանվրա, որոնք համա-

պատասխանումենկայքերիցնախապեսդուրսբերվածբաժինների

անվանումներին:

Դաշտայինաշխատանքներըկատարվելենհունիսի12-իցհու-

լիսի8-նընկածժամանակահատվածումևհրապարակվածնյութերի

բովանդակայինբաղադրիչնուսումնասիրվելէարխիվներիդիտարկ-

մանմիջոցով:Ընդորում,արխիվունիկայքերի94.7%:

Թեմատիկբովանդակությունըդիտարկվելէկայքերի73.8%-ում,

20.4%-ը դիտարկվող ժամանակահատվածում չի թարմացվել, իսկ

5.8%-նայնկայքերնեն,որոնքարխիվչունենևուղիղեթերովհաղոր-

դաշարերևռադիոծրագրերենհեռարձակում:Քանիորբոլործրագ-

րերը դիտարկելն իրատեսական չէր, հատկապես որ դրանք մեծա-

մասամբ չունեին հստակ սահմանված թեմատիկ բովանդակություն,

ինչպես նաև ընտրանքային համախմբության մեջ բավականփոքր

ծավալէինկազմում,նշվածհամախումբըդուրսէմնացելհետազո-

տությունից:
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Գծապատկեր17.

Դաշտայինաշխատանքիընթացքումթեմատիկբովանդակության

դիտարկմանենթարկվածկայքերը

Կայքերի թեմատիկ բովանդակության դիտարկման տվյալնե-

րըներկայացվածեն18.1(ա),18.1(բ)և18.1(գ)գծապատկերներում:

18.1(ա)-ում լրատվական կայքերում առավել հաճախ հանդիպող 5

բաժնին համապատասխանող թեմատիկ նյութերի հրապարակման

ցուցանիշներնեն:
Գծապատկեր18.1(ա).

Կայքերինյութերիթեմատիկբովանդակությունը
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Դիտարկված կայքերում (բացարձակարժեքը 141 կայք) զգալի

թիվենկազմումտնտեսության(82.3%),քաղաքականության(80.1%),

հասարակության(80.1%),մշակույթի(72.3%)ևսպորտի(72.3%)թե-

մաներովհրապարակումները(հոդվածներ,տեսագրություններ,ձայ-

նագրություններ):
Գծապատկեր18.1(բ).

Կայքերինյութերիթեմատիկբովանդակությունը

Այսհամախմբությանմեջզգալիթիվէկազմումնաևմիջազգային

հարաբերությունների (73%), ուժային կառույցների, (բանակ, ոստի-

կանություն)(68.8%),ժամանցիևշոուբիզնեսի(68.1%)հետկապված

իրադարձություններիլուսաբանումը:
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Գծապատկեր18.1(գ).

Կայքերինյութերիթեմատիկբովանդակությունը

Կայքերի59.6%-ումառկաենհրապարակումներ(նորություններ,

վերլուծություններ,տեսագրություններ,ձայնագրություններ)արտա-

կարգիրավիճակների,սպանությունների,դժբախտպատահարների

վերաբերյալ: Ընդ որում, արտակարգ իրավիճակների 68.9%-ն ան-

դրադառնումէՀայաստանում,իսկ31.1%-ը՝արտասահմանումտեղի

ունեցողիրադարձություներին:10Հարցազրուցավարներընշումեն,որ

եթեհոդվածիվերնագրիցպարզչիդառնումարտակարգիրավիճակի

աշխարհագրական տեղակայումը, իսկ հոդվածի բովանդակությու-

նըտեղեկատվությունէպարունակումմեծթվովզոհերի,հազվադեպ

պատահողիրավիճակներիևայլնիմասին,ապամեծհավանակա-

նությամբայնվերաբերումէարտասահմանին:Հոդվածիազդեցիկու-

թյունը բարձրացնելու համար հեղինակները վերնագրում չեն նշում

դեպքիվայրը.օրինակ՝«Մայրըսպանելէերեխաներին»,«Անտար-

բերծնողներընորածնինթողելենմեքենայիմեջ,երեխանմահացել

է»ևայլն:

 Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ

այն դեպքում, երբ կայքերումառանձնացված չեն լինում քաղաքա-

10 Արդյունքները ստացվել են յուրաքանչյուր կայքում հունիսի 2-12 ժամանակա-
հատվածումկայքերիբոլորհոդվածներիվերնագրերիանվանումներիհաշվարկմամբ:
Եթե հոդվածի վերնագրից պարզ չի եղել, թե որտեղ է տեղի ունեցել արտակարգ
իրավիճակը,ապահարցազրուցավարըկարդացելէամբողջհոդվածըևկոդավորել
ըստհոդվածիբովանդակության:
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կանություն,տնտեսություն,հասարակություն,շոուբիզնեսբաժիննե-

րը,դրանցվերաբերյալհրապարակումներառկաենկայքերիկեսից

ավելիում: Բաժինների և կայքերի միջև համեմատությունը առավել

հստակցույցտալուհամարտվյալներըհաշվարկվելենգլխավորհա-

մախմբությանբոլորկայքերիհամար:
Գծապատկեր19.1(ա).

Կայքերումթեմատիկբաժիններիևթեմատիկբովանդակության

համեմատականտվյալները

Գլխավորհամախմբության191կայքում«Տնտեսություն»բաժին

առկաէ53.4%-ում,իսկտնտեսությանթեմայովհրապարակումները

60.7%ենկազմում, նույնկերպ«Հասարակություն»բաժինառկաէ

48.2%-ում, իսկառնչվող հրապարակումներ՝ 59.2%-ում, «Քաղաքա-

կանություն» բաժին՝ 45%-ում, հրապարակումներ՝ 59.2%-ում, «Մի-

ջազգայինհարաբերություններ»՝23%,հրապարակումներ՝53.9%:
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Գծապատկեր19.1(բ).

Կայքերումթեմատիկբաժիններիևթեմատիկբովանդակության

համեմատականտվյալները

Ըստկայքերումառկանյութերի բովանդակության՝ կայքերիկե-

սիցավելինանդրադարձելեննաևմարզական,մշակութայինևշոու

բիզնես/ժամանցթեմաներին:Ինչպեսմիջազգայինհարաբերություն-

ներիդեպքումէր,«Ժամանցևշոուբիզնես»բաժնիևթեմատիկհրա-

պարակումների միջևտարբերությունը նկատելի է՝ 28.3%-ը 50.3%-ի

դիմաց:Հետաքրքրականէնաև,որքաղաքական,տնտեսական,մի-

ջազգայինհարաբերություններիևշոուբիզնեսիիրադարձություննե-

րիանդրադարձներիտարբերությունըշատփոքրէ:



40

Գծապատկեր19.1(գ).

Կայքերումթեմատիկբաժիններիևթեմատիկբովանդակության

համեմատականտվյալները

Կայքումհամապատասխանբաժնիևհրապարակումներիթեմատիկբո-

վանդակությանամենամեծտարբերությունըուժայինկառույցներիգործու-

նեությանլուսաբանմանմիջևէ.այդպիսիբաժինառանձնացվածէկայքերի

ընդամենը 7,3%-ում, իսկ նորությունների ծավալը 50.8% է:Այդ ցուցանիշը

զգալիէնաև«Արտակարգիրավիճակներ,հանցագործություններ»թեմանե-

րիհամար(17.3%-ը44%-իդիմաց):Գիտությանը,կրթությանը,տեխնիկային

բովանդակայինտեսանկյունիցանդրադարձելենկայքերի36.1%-ը,իսկոր-

պես բաժին առանձնացված է 24.6%-ում: Մոտ ցուցանիշներ են ստացվել

նաև«Մարդիկ,անհատներ»բաժնիևթեմատիկնյութերիարժեքներիմիջև

20.9%-ը36.6%-իդիմաց:
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Գծապատկեր19.1(դ).

Կայքերումթեմատիկբաժիններիևթեմատիկբովանդակության

համեմատականտվյալները

Կենդանական և բուսական աշխարհին որպես բաժին անդրա-

դարձել են կայքերի 9.9%-ը, բովանդակային նյութերի տեսանկյու-

նիցառանձնացված է 22.5%:Հոգևորկյանքիվերաբերյալ բաժին է

առանձնացված կայքերի միայն 4.7%-ում, բովանդակային նյութեր՝

16.2%-ում:Խիստքիչենհրաշքների,առեղծվածներիվերաբերյալև՛

բաժինները,և՛բովանդակայիննյութերը՝1.6%բաժինև8.4%անդրա-

դարձ: «Ապրելակերպ, ընտանիք, տուն, ապրուստ» բաժիններ առ-

կաենկայքերի6.3%-ում, բովանդակայինանդրադարձկատարել է

14.7%-ը:
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Գծապատկեր19.1(ե).

Կայքերումթեմատիկբաժիններիևթեմատիկբովանդակության

համեմատականտվյալները

Դիտարկված ժամանակահատվածում հայոց ցեղասպանությա-

նը,հայկականհարցինանդրադարձելէկայքերի11.5%-ը,արցախ-

յանհակամարտությանը՝26.2%-ը:

Համացանցի ներթափանցումը մարդկանց առօրյա գործունեու-

թյան մեջ սկիզբ դրեց տարածության վերաբերյալ պատկերացում-

ներիփոփոխությանը:Մ.Կաստելսնայսառումովնշում է, որ«հա-

մացանցն ունի իր սեփական աշխարհագրությունը, այն ցանցերով

ևհանգույցներովկարգավորում էտեղեկատվականհոսքերը,գենե-

րացնումէդրանքևուղարկումտարբերվայրեր:Սատարածության

միանգամայն նոր տարատեսակ է, որը բնորոշ է տեղեկատվական

դարաշրջանին»:11

Սույնհետազոտությանշրջանակներումաշխարհագրականտա-

րածվածությանչափումըկատարվումէըստառցանցԶԼՄ-ներինյու-

թերիբովանդակության:Հիմքէընդունվելայնհանգամանքը,թեոր

տարածաշրջանինէվերաբերվումլրատվականմիավորը:Տվյալները

հաշվարկելիսդիտարկվելենմիայնայնկայքերը,որոնքթարմացվել

ենհունիսի2-ից12-նընկածժամանակահատվածում,չենհաշվարկ-

վելնաևայնկայքերը,որոնքժամանցի,շոուբիզնեսինորություններ,

տեսահոլովակներևֆիլմերեններկայացնում:

11 Кастельс М. Галактика интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе.  
/пер. с английского А.Матвеева, под ред. В.Харитонова/, Екатеринбург, У-Фактория 
2004, стр. 328.
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Գծապատկեր20.

Կայքերումնյութերիաշխարհագրականբաշխվածությունը

Կայքերի94.8%անդրադառնումէՀայաստանիմայրաքաղաքում

տեղիունեցողիրադարձություններին,97.8%-ումՀՀմարզերիվերա-

բերյալտեղեկատվությունկա,76.3%-նանդրադառնումէարտասահ-

մանում, իսկ 68.1%-ը՝ տարածաշրջանում (Վրաստան, Ադրբեջան,

Պարսկաստան,Թուրքիա) ուշադրությանարժանի դեպքերին և նո-

րություններին:

Աղյուսակ1-ումնշվածէառցանցլրատվամիջոցներիհաղորդած

տեղեկատվությանաշխարհագրականբաշխվածությունը՝ ըստկայ-

քերիտեսակների:
Աղյուսակ1.

Տեղեկատվությանաշխարհագրականբաշխումնըստլրատվամիջոցների

պայմանականորենառանձնացվածտեսակների

Աշխարհագրականբաշխվածությունը

Մայրաքաղաք ՀՀմարզեր
Տարածաշր-

ջան
Այլօտար
երկրներ

Լրատվամիջոցի
տեսակը

Առկաէ Առկաչէ Առկաէ Առկաչէ Առկաէ Առկաչէ Առկաէ Առկաչէ

Տեքստային 98% 2% 98% 2% 69% 31% 77% 23%

Հեռուստատեսու-
թյուն

82% 18% 96% 4% 54% 46% 68% 32%

Ռադիո 100% 0% 100% 0% 80% 20% 100% 0%

Համակցված 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Դիտարկված ժամանակահատվածում առցանց ԶԼՄ-ների 82%

անդրադարձելէՀՀմայրաքաղաքին,մնացած18%-ը՝ոչ.սապայմա-

նավորվածէնրանով,որորոշկայքերմիայնմարզայիննորություն-
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ներնենլուսաբանում:

Որպեսլրատվականկայքերիկարևորբնութագրիչառանձնացվել

էհրապարակվածնյութերիտեղեկատվությանաղբյուրիառկայությու-

նը և առանձնահատկությունները: Կայքերի 2.6%-ում տեղեկատվու-

թյան աղբյուրը հնարավոր չի եղել սահմանել՝ հեղինակի, աղբյուրի

վերաբերյալ գրառման բացակայության հետևանքով:Գլխավոր հա-

մախմբության20.4%-ըչիդիտարկվելայսհաշվարկումը,քանիորկա՛մ

դիտարկվածժամանակահատվածում չենթարմացվել,կա՛մայլգոր-

ծոններենեղել(օրինակ՝երկուկայքբացառապեսօտարալեզուէ):Այ-

սինքն՝կայքերի23%-ը(44կայք)չեններառվելգծապատկեր21-ում:
Գծապատկեր21.

Լրատվականնյութերիտեղեկատվականաղբյուրները

Կայքերի81.6%-ըորպեստեղեկատվականաղբյուրնշելէսեփա-

կան լրագրողին, 74.8%-ը մեջբերել են այլ կայքերի հրապարակած

նորությունները, 61.2%-ն օգտվում են հայկական արտացանցային

լրատվամիջոցների նյութերից: Կայքերի կեսից ավելին ներկայաց-

նում են արտասահմանյան լրատվական աղբյուրների հրապարա-

կումները (հիմնականումթարգմանությանձևով),ընդորում՝արտա-

սահմանյանառցանցլրատվամիջոցներիցօգտվելէկայքերի55.8%,

արտացանցայիններից՝ 50.3%-ը: Արտասահմանյան լրատվական

գործակալություններըորպեսաղբյուրնշվելեն46.9%կայքում,հայ-

կական լրատվական գործակալությունները մի փոքր ավել՝ 53.1%:

Կայքերիընդամենը4.1%-նէհրապարակելօգտատերերիուղարկած

նյութերը:
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Սեփական ինֆորմացիոն աղբյուր/լրագրող ունենալը կարևոր

պայման է յուրաքանչյուր ԶԼՄ-ի համար: Գծապատկեր 22.1-ում

պայմանականորենառանձնացվածԶԼՄտիպերիկողմիցսեփական

լրագրողիտեղեկատվություննօգտագործելուտվյալներնեն:
Գծապատկեր22.1.

ԱռցանցԶԼՄ-ներիտարբերտեսակներումորպեսհրապարակմանաղբյուր

սեփականլրագրողինշումը

ՏեքստայինառցանցԶԼՄ-ների 91%-ը (86 կայք),առցանց ռա-

դիոկայքերի89%-ը (8կայք),համակցվածկայքերի67%-ը (4կայք)

և հեռուստատեսության 58%-ը (22) դիտարկված շրջանում արված

հրապարակումներումնշելենսեփականլրագրողիառկայությունը:

Առցանց լրատվամիջոցները մի առանձնահատկություն ունեն,

որը բնորոշ չէ ավանդական ԶԼՄ-ներին: Վերջիններս հիմնական

շեշտադրումը սեփական լրագրողների, թղթակիցների կողմից նյու-

թիհայթայթման,մշակման,ներկայացմանվրա,իսկայլԶԼՄ-ներից

հոդվածների օգտագործումնանբարեխիղճ մոտեցում է համարվում

սեփականգործինկատմամբ:Մինչդեռառցանցլրատվամիջոցների

դեպքում իրավիճակը միանգամայնայլ է, ևտարածվածպրակտի-

կաէհրապարակելնյութեր,որոնցհեղինակներնիրենցլրագրողները

չեն:
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Գծապատկեր22.2.

Հայկականառցանցլրատվամիջոցներիորպեսաղբյուրնշումը

Հայկականմյուսառցանցլրատվամիջոցներիցօգտվումէտեքս-

տային կայքերի 79% (74 կայք), հեռուստատեսայինների՝ 68% (26

կայք),ռադիոյի՝44%(4կայք)ևբոլորհամակցվածկայքերը:
Գծապատկեր22.3.

Արտացանցայինլրատվամիջոցներիորպեսաղբյուրնշումը

Համեմատաբարավելիքիչէհայկականարտացանցայինլրատ-

վամիջոցների՝որպեսաղբյուրգործածությունը:Տեքստայինկայքերի

դեպքումայդցուցանիշը63% (59կայք) է, հեռուստատեսայինկայ-

քերիդեպքում՝61%(23կայք),ռադիոյի՝44%(4կայք)ևհամակցված

տարբերակի՝67%(4կայք):

Օտարերկյաաղբյուրներիցօգտվելը լրացուցիչանգամվկայում

է,որհամացանցըտեղեկատվությանտարածմանառավելբաց,«լի-

բերալ»միջոցէ:
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Գծապատկեր22.4.

Օտարերկրյաառցանցլրատվամիջոցներիորպեսաղբյուրնշումը

Տեքստայինկայքերի61% (57կայք), հեռուստատեսության50%

(19 կայք), ռադիոյի 11% (1 կայք) և համակցված տեսակի 83% (5

կայք) օգտագործում են օտարերկրյա առցանց լրատվամիջոցների

հրապարակածնյութերը:
Գծապատկեր22.5.

Օտարերկրյաարտացանցայինլրատվամիջոցներիորպեսաղբյուրնշումը
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Համեմատաբար ավելի քիչ է օտարերկրյա արտացանցային

լրատվամիջոցներիցօգտվողտեքստային(37%),հեռուստատեսային

(32%),համակցված(33%)կայքերիքանակը:Առցանցռադիոներում

դրանքորպեսաղբյուրչեննշվել:
Գծապատկեր22.6.

Օտարերկրյալրատվականգործակալություններիորպեսաղբյուրնշումը

Օտարերկրյա լրատվական գործակալություններից օգտվում են

տեքստայինկայքերի61%,հեռուստատեսության18%,համակցված

տարբերակի83%:Առցանցռադիոկայքերըայսդեպքումևսլրատվա-

կան գործակալությունների հրապարակած նյութերը չեն օգտագոր-

ծել:
Գծապատկեր22.7.

Հայկականլրատվականգործակալություններիորպեսաղբյուրնշումը

 Հայկական լրատվական գործակալությունների հրապարակած

նյութերի գործածությունը զգալիորեն գերակշռում է օտարերկրյա

գործակալությունների նույն ցուցանիշի նկատմամբ. տեքստային
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կայքերի 65%, հեռուստատեսությունների 24%, ռադիոյի 22%և հա-

մակցվածտարբերակի83%:

Առցանց լրատվամիջոցների առանձնահատկություններից մեկն

այնէ,որդրանքհնարավորությունունենհրապարակելիրենցօգտա-

տերերիուղարկածնյութերը, չնայածավանդականԶԼՄ-ներիդեպ-

քումսաևսհնարավորէ,սակայնավելիհազվադեպէտեղգտնում:

Այս դեպքում խոսքը «քաղաքացիական լրագրության» (civic կամ

citizenjournalism)մասինէ:12

Գծապատկեր22.8.

Համացանցիօգտատերերիցստացվածնյութերիորպեսաղբյուրնշումը

12http://iregion.org կայքի «Մերմասին»բաժնումքաղաքացիական լրագրության
վերաբերյալնշվումէհետևյալը.
«Ներկայում բուռն զարգացում են ապրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
ակտուալէդարձելքաղաքացիականլրագրությունը,որը,փաստորեն,ԶԼՄ-իհատուկ
տեսակ է՝ ստեղծված լսարանի միջոցով: «Քաղաքացիական լրագրող» եզրույթն
առաջինանգամ կիրառվել է 1988 թ. ամերիկյան մամուլում, երբփորձ էրարվում
վերլուծել ամերիկյան լրագրության խնդիրները: Քաղաքացիական լրագրության
սահմանումըտարբերմարդկանցհամարկարողէլինելտարբեր.Հանրայինլրագրող,
ոչպրոֆեսիանալլրագրողևայլն:Քաղաքացիականլրագրողընաէ,ովմուտքունի
համացանց,տիրապետումէսոցիալականմեդիայիտարրականհմտություներինև
կարողէմիտքձևակերպել:
Քաղաքացիական լրագրությունը,տարբերգործառույթներունենալով,հատկապես
կարևորվումէայներկրներիհամար,որտեղմամուլըկորցրելէիրնշանակություննու
տեղեկատվությանմիջոցովտարբերսոցիալականխմբերիմիջևփոխազդեցություն
ապահովելու գործիքիցփոխարկվել է իշխանությունների ևտարբեր քաղաքական
խմբերիշահերըներկայացնողմիջոցի:
Քաղաքացիական լրագրության հիմնական միջուկը անձի քաղաքացիական
գիտակցությանմակարդակնէուազատ,անմիջնորդմտածողությանառկայությունը:
Սակայնպետքէնշել,որքաղաքացիականլրագրությունըՀայաստանումայդքանէլ
տարածվածչէ,միայնմեկկայքէ,որամբողջությամբհիմնվածէքաղաքացիական
լրագրությանսկզբունքներիվրա:
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Տեքստայինկայքերի4%-նէմիայնհրապարակումօգտատերե-

րի ուղարկած նյութերը, հեռուստատեսության 5%-ը, ռադիոն և հա-

մակցվածտիպի կայքերը դիտարկվող ժամանակահատվածում օգ-

տատերերինորպեսհրապարակումներիինֆորմացիոնաղբյուր չեն

նշել:

Հաջորդ բնութագրիչները կապված են համացանցային ԶԼՄ-ի

հիմնական առանձնահատկությունների՝ հիպերտեքստայնության,

ինտերակտիվությանևբազմալրատվությանհետ:

Հայտնիէ,որհիպերտեքստիգաղափարնառաջացելէավելիվաղ,

քանայնսկսելէկիրառվելառցանցլրատվամիջոցներում,ևնույնիսկ

համացանցիառաջացումիցէլառաջ:1945թ.-ին«AtlanticMonthly»

հանդեսումհրապարակված«Ինչպեսմենքկարողենքմտածել»հոդ-

վածիհեղինակՌ.Վ.Բուշնանդրադարձելէմարդուգիտակցության

մեջ և գրադարաններում տեղեկատվության մշակման և պահպան-

մանընդհանրություններին՝ ընդգծելով, որ մարդու հիշողությանմեջ

ինֆորմացիանպահպանվումէասոցիատիվևարհեստականձևային

չափանիշների հիման վրա դասակարգված, ինչպես գրադարաննե-

րում:13,14

Հիպերտեքստը ոչ միայն թույլ է տալիս ընդլայնել առցանց

ԶԼՄ-ների տեղեկատվության մատուցման հնարավորություննե-

րը, այլ նաև հեշտացնել կայքում տեղաշարժվելը, տեղեկատվու-

թյանորոնումնուստացումը:Այն,անշուշտ,կայքնավելիգրավիչ

էդարձնում:

Այս կատեգորիան ևս դիտարկվել է հունիսի 2-12 ժամանակա-

հատվածում թարմացված կայքերի համար: Դիտարկված կայքերի

թիվը154էկամգլխավորհամախմբության81%-ը,որից53%-ումակ-

տիվհղումներչկան:Հիպերհղումներպարունակողկայքերի65%-ում

կաններքին,իսկ93%-ում՝արտաքինակտիվհղումներ:

13 Визель М., Гипертексты по ту и эту стороны экрана. - Иностранная литература - 
1999,-№10.
14 Н.В. Чудова, М.А. Евлампиева, H.A. Рахимова, Психологические особенности 
коммуникативного пространства Интернета // Проблемы медиапсихологии. 
Сборник. Сост.- Пронина Е.Е.- М.: РИП-холдинг, 2002,- 158 с.
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Գծապատկեր23.

Լրատվականկայքերումակտիվհղումներիառկայությունը

Հետազոտությանարդյունքներընաևվկայումեն,որհայկական

լրատվականկայքերում բնորոշ էաղբյուրիօգտագործումը՝առանց

ակտիվհիպերհղմանտեղադրում:Ակտիվհղումներչունեցողկայքե-

րի57%-ումկանոչակտիվհղումներ(աղբյուրընշվածէ,սակայնակ-

տիվհղումչկա),ևմիայն43%-ումհղումներնընդհանրապեսբացա-

կայումեն:Ըստկայքերիտեսակներիհղումներըդիտարկելիսստաց-

վում է, որտեքստայի կայքերի 52%-նակտիվ հղում ունեն, հեռուս-

տատեսությունների՝ 37%-ը, առցանց ռադիոյի՝ 18%-ը, համակցված

տարբերակների՝71%(տե՛ս՝Գծապատկեր24-ում):
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Գծապատկեր24.

Ակտիվհղումներիբաշխվածությունըըստլրատվականկայքերիտեսակների

Առցանց լրատվամիջոցներիառանձնահատկություններից է ին-

տերակտիվությունը, որը հետադարձ կապի հնարավորություն տա-

լով՝առցանցԶԼՄ-ներիհաջողգործառմանգրավականներիցմեկնէ:

Կայքերի79,4%հնարավորությունէտալիսնամակգրելլրատվական

կայքի խմբագրությանը: Հրապարակված նյութերի (լուսանկարներ,

տեսագրություններ,ձայնագրություններևայլն)վերաբերյալքվեար-

կություններ,գնահատականներառկաենկայքերիմիայն5.8%-ում.

սաբավականինցածրցուցանիշէ:

Համեմատաբարավելիմեծէ«Facebook»սոցիալականցանցում

քննարկումներ,մեկնաբանություններկատարելուհնարավորություն

ունեցողկայքերիթիվը՝71,2%:
Գծապատկեր25(ա).

Առցանցլրատվամիջոցներիառանձինտեսակներիինտերակտիվության

բնութագրերը
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Ըստ առցանց լրատվամիջոցների պայմանականորեն առանձ-

նացված տիպերի հետևյալ տվյալներն են ստացվում. տեքստային

տարբերակների 76%-ը հնարավորություն է տալիս նամակ գրել

խմբագրին, հեռուստատեսության՝ 93%-ը, ռադիոյի՝ 85%-ը և հա-

մակցված տարբերակի՝ 43%-ը: Քվեարկություն և գնահատական-

ներ առկա են տեքստային և հեռուստատեսային կայքերի 5%-ում,

ռադիոյի8%-ումևհամակցվածտարբերակի14%-ում:Ֆեյսբուքյան

մեկնաբանություններնառավելտարածվածեն:Այդպիսիհնարավո-

րությունառկաենհամակցվածտարբերակի86%-ում,ռադիոյի`77%-

ում,հեռուստատեսության70%-ումևտեքստային71%կայքերում:
Գծապատկեր25(բ).

Առցանցլրատվամիջոցներիառանձինտեսակների

ինտերակտիվությանբնութագրերը

Հրապարակումներն էլեկտրոնային փոստի միջոցով տարածե-

լու հնարավորությունառկա են կայքերի 70.7%-ում, կայքի ներսում

որոնման հնարավորություն՝ 74.3%-ում, մինչդեռ կայքից դուրս այդ

ցուցանիշը5.8%է:Ընդորում,տեքստայինկայքերումայդտվյալնե-

րըհամապատասխանաբար78%և7%,էլ.փոստիմիջոցովնյութերի

տարածումը՝75%:Առցանցհեռուստատեսությանդեպքումպատկերը

գրեթենույննէ:63%-ումառկաէկայքիներսումորոնմանգործառույ-

թը,կայքիցդուրս՝միայն5%կայքերում,էլ.փոստիմիջոցովնյութե-

րիտարածումըհնարավորէառցանց65%-ում:Ռադիոյի69%ևհա-

մակցվածտարբերակի100%առկաէկայքիներսումորոնմանհնա-

րավորություն,մինչդեռկայքիցդուրսորոնմանգործառույթչիտալիս

այսերկուտեսակներինպատկանողոչմիկայք:Էլ.փոստիմիջոցով
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նյութերիտարածումը հնարավոր է ռադիոյի 46%, իսկ համակցված

տարբերակի86%-իդեպքում:

Ինտերակտիվությանմեկայլ բնութագրիչ է onlineհարցումների

անցկացումը,որըհանդիպումէկայքերի21.2%-ում:Այդհարցումնե-

րիբովանդակությունըխիստբազմազանկարողենլինել՝առնչվելով

քաղաքական, հասարակական, տնտեսական, ժամանցային և այլ

ոլորտումմարդկանցգնահատականներին,կարծիքներին,նախընտ-

րություններին:
Գծապատկեր26.

ՀամացանցայինԶԼՄ-ներիտեսակներիկայքերումառցանց

հարցումներիառկայությունը

Onlineհարցումներառկաենտեքստայինկայքերի22%-ում,հե-

ռուստատեսության`18%-ում,ռադիոյի`15%-ումևհամակցվածտար-

բերակի`43%-ում:
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Գծապատկեր27.

ԱռցանցԶԼՄ-ներիտարատեսակներիկայքերումտարաբնույթ

տեղեկություններիառկայությունը

Գծապատկեր27-ումներկայացվածենկայքերումայնպիսինյու-

թերիառկայությունը, ինչպիսիք են եղանակիտեսությունը և դրամի

փոխարժեքիընթացիկտվյալները,տարատեսակմրցույթներևվիկ-

տորինաներ, ինչպես նաև տեղեկություններ թատրոնների խաղա-

ցանկերի,հավաքների,հանդիպումներիվերաբերյալ,վաճառքիհայ-

տարարություններ ևայլն: Շատ կայքերում նաև ներկայացված են

եղանակիտեսությունը(30.9%)ևդրամիփոխարժեքը(29.8%):
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Գծապատկեր28.

ԱռցանցԶԼՄ-ներումհամակարգչայինխաղերիառկայությունը

Համակարգչայինխաղերառկա ենտեքստային կայքերի 3.1%,

հեռուստատեսության՝ 10%:Ընտրյալներիմեջավելացնելուգործա-

ռույթն առկա է տեքստային կայքերի 25.6%-ում, հեռուստատեսու-

թյան՝40%,ռադիոյի՝23%ևհամակցվածտարբերակի57%-ում:

Տարբեր մրցույթները, վիկտորինաները, համակարգչային խա-

ղերնառավել գրավիչ են դարձնում լրատվական կայքերը, սակայն

միևնույն ժամանակ կարող են ազդել դրանց հեղինակության վրա՝

ժամանցային ուղղվածություն հաղորդելով:Դիտարկված կայքերից

մրցույթներ և վիկտորինաներառկա են 2.6%-ում, համակարգչային

խաղեր՝ 4.7%-ում, իսկ խաղադրույք կատարելու հնարավորություն,

«Օգնություն» և «Դիտելավելի ուշ» ծառայությունները չունի ոչ մի

կայք:

Առցանցլրատվամիջոցներիառանձնահատկություններիցէնաև

դրանց հասանելիությունն ամենուրեք, որտեղ համացանց կա: Իսկ

տեխնոլոգիականզարգացումըթույլ էտալիսհամացանցիցօգտվել

ոչմիայնհամակարգչով,այլնաևհեռախոսովևայլսարքերով:
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Գծապատկեր29(ա).

Լրատվականկայքերիառանձինծառայություններըևհնարավորությունները

Կայքերի7.3%-ըմատնանշումէբջջայինտարբերակիառկայու-

թյունը:Տեքստայինկայքերի4.7%-նէհնարավորությունտալիսմուտք

գործելայլսարքերիհամարնախատեսվածտարբերակ,հեռուստա-

տեսության՝7,5%-ը,ռադիոյի՝38.5%-ը,իսկհամակցվածտարբերա-

կից և ոչ մի կայքայդպիսի հնարավորություն չունի: Նախընտրելի

կայքերիմեջավելացնելուծառայություննառկաէտեքստայինկայ-

քերի 25.6%-ը, հեռուստատեսության՝ 40%-ը, ռադիոյի՝ 23%-ը և հա-

մակցվածտարբերակի57%-ը:

 Տառատեսակը մեծացնելու հնարավորություն ունեն կայքերի

7.3%-ը, տեքստային տարբերակի կայքերի 7%-ը, հեռուստատեսու-

թյան՝2.5%,ռադիոյի՝23.1%-ըևհամակցվածտարբերակի14.3%-ը:

Կայքերիմիայն2.1%-նէօգտագործումգլխավորէջդարձնելուծա-

ռայությունը. տեքստային տարբերակի կայքերում՝ 2,3%-ը, հեռուս-

տատեսության՝2,5%-ը:
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Գծապատկեր29(բ).

Լրատվականկայքերիառանձինծառայություններըևհնարավորությունները

94.7%-ի դեպքում հասանելի են կայքինախկինհրապարակում-

ներըևհնարավորէորոնմանմիջոցովշատարագանհրաժեշտտե-

ղեկատվությունգտնել:Արխիվունիտեքստայինկայքերի98%-ը,հե-

ռուստատեսայինների88%-ը,ռադիոյի77%ևբոլորհամակցվածկայ-

քերը (100%):Ֆոտոևվիդեոարխիվառանձնացվածէտեքստային

16.2%,հեռուստատեսային18%,առցանցռադիոյի8%ևհամակցված

29%կայքերում:Մնացածկայքերումպահպանվումենյուրաքանչյուր

օրվաբոլորհրապարակումները(տեքստային,ֆոտո,վիդեո,աուդիո),

ուստիֆոտոևվիդեոնյութերըհասանելիեն78.5%-ում:

Տեքստայինկայքերիգրեթեկեսը՝45.5%,հնարավորությունէտա-

լիստեսնելկայքիընդհանուրդիտումներիքանակը,50%-ը՝ծանոթա-

նալառանձիննյութերիդիտումներին:Կայքիդիտումներըտեսանելի

են հեռուստատեսության 43%, ռադիոյի 8% և համակցվածտարբե-

րակների71%-իդեպքում:
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Տպագրման ֆունկցիան կիրառում է կայքերի 49.7%, որոնցից

տեքստային կայքերի 53%-ը, առցանց հեռուստատեսությունների

40%-ը թույլ են տալիս կայքի տվյալ էջի տպագրումը: Տպագրման

ֆունկցիաունեննաևռադիոյի 46%, իսկհամակցվածտարբերակի՝

71%:

Տեքստային 61% և հեռուստատեսային 60% կայքերը թույլ են

տալիսօրինականհրապարակելտեղադրվածնյութերը:Ռադիոյիև

համակցվածտարբերակներիհամարայդցուցանիշներըհամապա-

տասխանաբար69%և71%են:

Առցանցլրատվամիջոցներըպարտավորենպահպանելհեղինա-

կայինիրավունքները,15սակայնմեզմոտհազվադեպէկատարվում:

Կայքերի61.3%նշվումէ,որամողջականկամմասնակիմեջբերման

դեպքումհղումըպարտադիր է:mamul.am, shamshyan.com, միքանի

այլ կայքեր նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման

դեպքում պարտադիր են դարձրել խմբագրության գրավոր թույլտ-

վությունը:Երկուկայքհնարավորությունէտալիսբաժանորդագրվել

փոստովտպագիրտարբերակըստանալու համար (www.yerkramas.

orgևwww.iravunk.com):Առցանցտարբերակունեցողավանդական

ԶԼՄ-ների24%-ըտեղադրումէնաևթերթիտպվածտարբերակը:

Բազմալրատվության (մուլտիմեդիականություն) միջոցով հնա-

րավորէմեկնյութըներկայացնելլրատվությանմատուցմանմիքա-

նի ձևերով:Խոսքըտեքստերի, գծապատկերների,տեսագրություն-

ների,ձայնագրությունների,ինֆոգրաֆիկաներիևայլնիմիաժամա-

նակյակիրառմանմասինէ:Սաթույլէտալիսառավելմանրամասն

ներկայացնելայսկամայնիրադարձությունը,լրագրողականնյութն

առավելկենդանիևհագեցածդարձնել:16

15 СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования. Автор-составитель - В.Н. 
Монахов.- М.: Экопринт, 2003.- 320 с.
16Այսկատեգորիաննույնպեսդիտարկվել էհունիսի2-12ժամանակահատվածում
թարմացվածկայքերիհամար,նաևչենհաշվարկվելօտարալեզու2կայքերը:
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Գծապատկեր30.

Բազմալրատվությանօգտագործումըլրատվականկայքերիտարատեսակներում

Տեքստայիննյութիհրապարակմանհամարավելիքիչտեղեկատ-

վությունէհարկավոր,քանտեսանյութերիկամձայնագրությունների

համար,ևբնականէ,որառցանցԶԼՄ-ներիհամակարգումտեքստն

ավելիտարածվածէ:

Գծապատկեր30-ումպատկերվածէտեղեկատվությանմատուց-

մանձևերիբաշխվածություննըստկայքերիտիպերի:Ակնհայտէ,որ

տեքստայինինֆորմացիանամենիցհաճախհանդիպողնէ.այնառ-

կաէտեքստային100%,հեռուստատեսության61%,ռադիոյի67%և

համակցված100%կայքերում:

Տեքստայինկայքերի100%-ում(98կայք)օգտագործվումենլու-

սանկարներ, 20%-ում (20 կայք) առկա են գրաֆիկներ, 8%-ում (8

կայք)՝անիմացիաներ,ձայնագրություն՝8%-ում(8կայք),աուդիոու-
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ղիղմիացում՝4%-ում(4կայք),տեսագրություն՝68%-ում(27կայք)ու-

ղիղտեսահեռարձակում՝1%-ում(1կայք):

Հեռուստատեսության61%(23կայք)առկաենտեքստայիննյու-

թեր,47%(18կայք)`լուսանկարներ,8%(3կայք)`գրաֆիկներ,8%(3

կայք)՝անիմացիաներ,56%(15կայք)թարմացվող«ստոպ»կադրեր,

ձայնագրություններառկաենկայքերի11%(4կայք),ուղիղմիացում՝

8%(3կայք),տեսագրություն՝92%(35կայք)ևուղիղտեսահեռարձա-

կում71%(27կայք):

Առցանցռադիոյի67%(8կայք)նույնպեսառկաենտեքստային

նյութեր,100%(12կայք),բնականաբար,աուդիոուղիղմիացումներ,

ձայնագրություններկան67%-ում(8կայք),տեսագրություններկայ-

քերի42%-ում(5կայք),անիմացիաևթարմացվող«ստոպ»կադրկա

1կայքում(8%):

Համակցվածկայքերի100%(7կայք)կատեքստ,լուսանկարներ,

տեսագրություններ, թարմացվող «ստոպ» կադր և ձայնագրություն-

ներկան3կայքում,2կայքուղիղտեսահեռարձակումէթողարկում:

Մյուս նյութերի հետ տառային տեքստի հարաբերակցությունը

հաշվարկվածէոչթեզբաղեցրածգեգաբայթերով,այլկայքումնյութի

զբաղեցրածտարածքով(խոսքնայնմասինէ,թեդիտողիհամարին-

ֆորմացիայիորտեսակնէգերակշռող):
Գծապատկեր31.

Տառայինտեքստիհարաբերակցությունըմյուստեսակինյութերիհետ
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Առցանց լրատվամիջոցներըթույլ ենտալիստեղեկատվությունը

մատուցել միաժամանակ տարբեր կառուցվածքային միավորների

օգնությամբ:
Գծապատկեր32.

Լրատվությանմատուցմանկառուցվածքայինմիավորները

Ամենից շատհանդիպողմիավորը«Գլխավոր»կատեգորիանէ,

այնառկա է կայքերի 86.8%-ում, 60.3%-ում լրահոսում համակարգ-

վածնորություններկան,որտեղտրվումենժամանակայինառումով

ամենանորթարմացումները,ամենաքիչըթեմատիկմիավորներնեն՝

ընդամենը6.9%:

ԱռցանցԶԼՄ-ներիառանձնահատկություններիցէնաևօգտատե-

րերիկողմիցամենիցշատորոնված,դիտվածհոդվածներիառանձ-

նացումը,այսառանձնացումնարվումէ40.2%կայքերում:Լրատվու-

թյանմատուցմանյուրահատուկձևէնաևխմբագրիկողմիցառանձ-

նացվածնորություններիբաժինը,որըլրացուցիչշեշտադրումէորևէ

հոդվածի, նորության կարևորությունը: Համացանցը թույլ ենտալիս

շատկարճժամանակահատվածումմեծթվովնյութերհրապարակել:

ԻտարբերությունավանդականԶԼՄ-ների,որոնցումներկայացվում

ենխմբագրիընտրածնորությունները,լրատվականկայքերումհնա-
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րավորէմեծքանակությամբնյութերհրապարկելևշեշտադրումանել

խմբագրիկողմիցառանձնացվածներիվրա:
Գծապատկեր33.

Լրատվությանմատուցմանլրացուցիչկառուցվածքայինմիավորները

Կայքերի 10.5%-ը՝ որպես լրատվության մատուցման միավոր,

առանձնացրել ենայլ կայքերիանվանումները, 1%-ը՝ ՀՀ մարզերը,

8.4%-ը՝հաղորդաշարերը:
Գծապատկեր34.

Տեքստայինկայքերումլրատվությանմատուցմանմիավորները
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Գծապատկեր34-ումտեքստայինկայքերումլրատվությանմա-

տուցման կառուցվածքային միավորների տոկոսային հարաբերակ-

ցությունն է: Հստակ երևում է, որամենատարածվածը «Գլխավոր»

բաժինն է՝ 92.2%,այնուհետև նշվում են լրահոսում համակարգված

նյութերը՝73.6%, լրատվականբաժինները՝68.2%,ամենաշատդիտ-

վածները կամ ընթերցվածները՝ 48.8%, խմբագրի առանձնացրած

հոդվածները՝15.5%,թեմատիկմիավորումները՝8.5%:Ըստմարզերի

տեքստայինկայքերումտեղեկատվությունըբաշխվելէ1.6%-ում,ըստ

լրատվականկայքերիանվանումների՝5.4%-ում:
Գծապատկեր35.

Հեռուստատեսայինկայքերումլրատվությանմատուցմանմիավորները

Գլխավորբաժիննառցանցհեռուստատեսություններումհանդիպումէ

կայքերի77.5%-ում,ըստլրատվականբաժիններիլրատվությունըմատուց-

վում է40%,ըստ լրատվականկայքերիանվանումների՝ 30%,ըստհաղոր-

դաշարերի՝27.5%,ըստդիտումների՝17.7%,ըստխմբագրիառանձնացրած

բաժինների՝7.5%,ըստթեմատիկմիավորումների՝2.5%կայքերում:
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Գծապատկեր36.

Ռադիոևհամակցվածկայքերումլրատվությանմատուցմանմիավորները

Ռադիոյի61.5%-ումևհամակցվածտարբերակի85.7%-ումառկա

է գլխավոր բաժինը, լրահոսում համակարգված նյութերը՝ ռադիոյի

23.1% և համակցվածտարբերակի 86%, թեմատիկ միավորումները՝

ռադիոյի8%,լրատվականբաժինները՝համակցված85.7%ևռադիոյի

23.1%, ամենադիտվածները՝ համակցված 42.9% և ռադիոյի 23.1%,

լրատվականկայքերիանվանումները՝համակցված14.3%ևհաղոր-

դաշարերը՝ռադիոյի38.5%կայքերում:

Մասնագիտական գրականության մեջ լրատվական ժանրերի

բազմաթիվ տեսակներ են առանձնացվում: Սույն հետազոտության

շրջանակներումկիրառվելէՎ.Դ.Պելտայի,17Մ.Մ.Գորոխովայի,18,19

Ա.Ա.Տերտիչնովային,20Մ.Ի.Շոստակի,21,22Վ.Վ.Ուչենովայի,23Բ.

17 Пельт В. Д., Дифференциация жанров газетной публицистики. М., 1984.
18 Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. М.: Высш. шк., 1989; 
19 Горохов В. М. Публицистика: теория и практика. М., 1995.
20 Тертычный A. A., Жанры периодической печати: Учебное пособие.- М.: Аспект 
Пресс, 2ООО.
21 Шостак М. И. Качественное издание в системе периодики // Журналистика в 
переходный период. М., 1997; 
22  Шостак М. И. Развивающиеся системы. О некоторых тенденциях в типологической 
структуре прессы // Журналистика в 1997 году. Ч. I. М., 1998
23 Ученова В. В. Реклама:палитра жанров. М.: РИП-холдинг, 2000.
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Վ.Ստրելցովայի,24Ա.Ն.Տեպլյաշինի25ժանրայինտիպականացում-

ները:

Տեսաբանները նշում են, որ տեքստային, հեռուստատեսային և

ռադիո հաղորդաշարերի ժանրային բազմազանությունը միանգա-

մայնտարբերէ,հետևաբարդրանքանհրաժեշտէառանձինդիտար-

կել:

 Հետազոտության արդյունքների հիման վրա առանձնացված

4-րդ՝ համակցվածտարբերակը դիտարկվել է և՛տեքստային, և՛ հե-

ռուստատեսայինուռադիոչափանիշներիտեսանկյունից:

Կայքերիժանրայինբազմազանությանուսումնասիրությունըկա-

տարվելէմիայնայնկայքերիհամար,որոնքթարմացվելենհունիսի

2-12ժամանակահատվածում,չենհաշվարկվելնաևարխիվչունեցող

կայքերը:

Այսպես,տեքստայինևհամակցվածտիպիկայքերումհետազո-

տությունըկատարվելէըստժանրերիհետևյալտեսակների՝լրագրո-

ղականհոդված,վերլուծականնյութ,մեկնաբանություն(մանրամաս-

ներ), փորձագիտական մեկնաբանություն, գրախոսական, հարցա-

զրույց, նկարներ (պրոֆիլ), փաստաթղթեր (օրենքներ, որոշումներ),

զվարճալինյութեր,ապրանքների,ծառայություններիգովազդ:

24 Стрельцов В. Б., Основы публицистики. Жанры. Минск, 1990.
25 Тепляшина А. Н., Методологические основы жанрообразования в масс-медиа // 
Логос. Общество. Знак (К исследованию проблемы феноменологии дискурса). 
Сборник научных трудов.- СПб., 1997 - С. 128-134.
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Գծապատկեր37.

Լրատվականժանրերիհարաբերակցությունըտեքստայինև

համակցվածբնույթիկայքերում

Լրագրողական հոդված կա տեքստային 96% և համակցված

100%,վերլուծականնյութեր՝տեքստային89%ևհամակցված100%,

հարցազրուցներ՝տեքստային80%ևհամակցված86%,ապրանքների

ևծառայություններիգովազդ՝տեքստային41%ևհամակցված57%,

մեկնաբանություններ՝տեքստային46%ևհամակցված71%,գրախո-

սականներ՝տեքստայինևհամակցված14-ականտոկոսկայքերում:

Զվարճալի, ժամանցային նյութերը ևս բավական տարածված են.

տեքստայինկայքերիդեպքումցուցանիշը43%է,համակցվածտար-

բերակում՝71%:

Հեռուստատեսային,ռադիոևհամակցվածկայքերումդիտարկվել

ենժանրերիհետևյալխմբերը՝քննարկում-բանավեճ,սպորտ,խաղեր

(վիկտորինաներ, մրցույթներ), ժամանցային ծրագրեր, երաժշտա-

կան հաղորդումներ, լրատվական-վերլուծական ծրագրեր, մարդիկ
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(ճակատագրեր), փորձագիտական խորհրդատվություն, ճանաչո-

ղական հաղորդումներ, ֆիլմեր (սերիալներ), իրադարձությունների

աֆիշ,գովազդ:
Գծապատկեր38(ա).

Լրատվականժանրերիհարաբերակցությունըհեռուստատեսային,

ռադիոևհամակցվածբնույթիկայքերում

Լրատվական-վերլուծական ծրագրեր կան առցանց հեռուստա-

տեսության 68%, երաժշտական հաղորդումներ՝ 38%, ժամանցային

ծրագեր՝53%,խաղեր,վիկտորինաներ,մրցույթներ՝8%,սպորտինվե-

րաբերվողհաղորդումներ,սպորտայինթողարկումներ՝50%,քննար-

կումներ,բանավեճեր՝40%կայքերում:

Առցանց ռադիոյի 38% կայքերում հաղորդում են լրատվական,

վերլուծականծրագրեր,երաժշտականևժամանցայինծրագրերկան

կայքերի46%,քննարկումներևբանավեճեր՝31%,սպորտիվերաբե-

րյալնորություններ՝23%-ում:

 Համակցված տարբերակի դեպքում լրատվական-վերլուծական

նյութերհաղորդումէկայքերի86%-ը,երաժշտականծրագրեր՝29%-

ը,ժամանցայինհաղորդումներևմարզականնյութեր՝57%-ը,քննար-

կումներևբանավեճեր՝14%-ը:
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Գծապատկեր38(բ)

Լրատվականժանրերիհարաբերակցությունըհեռուստատեսային,

ռադիոևհամակցվածբնույթիկայքերում

Մարդիկ,ճակատագրերբաժինառկաէերեքտիպիկայքերում.

հեռուստատեսություն՝ 48%, ռադիո՝ 20%, համակցված՝ 29%, փոր-

ձագիտականխորհրդատվություն՝հեռուստատեսային՝20%,ռադիո՝

38%ևհամակցված՝29%,գիտական-ճանաչողականնյութեր՝հեռուս-

տատեսային՝40%,ռադիո՝23%,համակցված՝57%,ֆիլմեր(սերիալ-

ներ)՝հեռուստատեսային50%ևհամակցված՝57%,իրադարձություն-

ներիաֆիշ՝հեռուստատեսային՝5%,սոցիալական,քաղաքականկամ

ծառայությունների,ապրանքներիգովազդ՝հեռուստատեսային՝20%,

ռադիո՝8%,համակցված՝29%կայքերում:
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Հետազոտությանեզրակացությունները

Այսպիսով, հայկական առցանց լրատվամիջոցների հիմնական

բնութագրիչներիվերլուծություննամփոփելովնշենք.

	Առցանց զանգվածային լրատվական համակարգի զարգա-

ցումը թույլ է տալիս տեղեկատվությունը մատուցել օգտա-

տերերիհամարառավելհարմար,ընդգրկունձևով:Առցանց

լրատվական համակարգերի երեք տեսակ առանձնացնելը

բավարարչէ՝հաշվիառնելով,որառցանցԶԼՄ-ներըմիտում

ունենկայքերումկիրառելև՛տեքստային,և՛ռադիո,և՛հեռուս-

տատեսության տեսակները՝ առավել համապարփակ տեղե-

կատվությունտրամադրելովլսարանին:Այսփաստըխոսում

է առցանց լրատվական համակարգերի զարգացման և մա-

տուցվող ծառայությունների տիպերի ընդլայնման մասին:

Թեևհամակցվածտիպնառայժմփոքրտեղէգրավումընդ-

հանուրկայքերիհամակազմում,այնուամենայնիվայնառկա

էևբազմակողմանիտեղեկատվությունէմատուցումլսարա-

նին:

	ԱռցանցԶԼՄ-ներինբնորոշէանանունությունը,ընդորումդա

վերաբերվում է և՛ հիմնադիրներին, և՛ օգտատերերին: Անա-

նությունըբնորոշէհամացանցինընդհանուրառմամբ,ևկի-

րառելիէնաևառցանցԶԼՄ-ներիդեպքում:

	Կայքերըմիտվածենգրավելառավելմեծլսարանբազմալե-

զու տեղեկատվությանտրամադրման միջոցով: Հատկապես

մեծթիվենկազմումռուսերենևանգլերենլեզուներգործածող

կայքերը:

	 Կայքերումառկա են ոչ միայնտեղական,այլ նաևտարա-

ծաշրջանումևամբողջաշխարհումտեղիունեցողիրադար-

ձություններըլուսաբանողնորություններ:

	ԱռցանցլրատվականհամակարգըամբողջԶԼՄհամակար-

գիմիմասնէկազմումևկրումէԶԼՄհամակարգիբոլորբնու-

թագրիչները:Բազմաժանրևտարբերոլորտներինվերաբեր-

վողտեղեկատվությունմատուցելով՝այնկիրառումէավան-
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դական լրատվությանը բնորոշ տեղեկատվության մատուց-

մանձևերը:

	ԱռցանցԶԼՄ-ներընորհարթակենլրագրողներիևօգտատե-

րերիհամար:Առցանցհամակարգիգլխավորառանձնահատ-

կություններիցմեկնայնէ,որայնթույլէտալիսիրլսարարա-

նին ոչ միայնտեղեկատվությանպասիվ ստացող լինել,այլ

նաև ակտիվորեն արձագանքել, մեկնաբանել և ինքնուրույն

տարածելայսկամայննյութը:Եվվերջապեսհնարավորու-

թյունէստեղծվումհրապարակելսեփականհոդվածներ,տե-

սանյութեր,լուսանկարներ,ձայնագրություններևայլնյութեր:

	 Կայքերը հնարավորություն են տալիս ավանդական ԶԼՄ-

ներիխմբագիրներինմեծացնելիրենցլսարանը՝արտացան-

ցային համակարգից բացի լրատվություննառցանց մատու-

ցելով:Բազմաթիվավանդականլրատվամիջոցներայժմներ-

կայանումենհամացանցայինտարբերակով:

	Առցանց լրատվականկայքերը հնարավորություն ենտալիս

հեշտությամբգտնելիրենցանհրաժեշտտեղեկատվությունը՝

տեղեկատվության մատուցման տարբեր կառուցվածքային

միավորներիառանձնացմանմիջոցով:
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Հավելված1.
Հետազոտությանընտրանքայինհամախմբությունը՝ըստպայմանականորեն

առանձնացվածառցանցԶԼՄ-ներիտիպերի

Կայքերիցանկ

Կոդ Հղում Տեսակ

1 http://am.mirtv.ru Հեռուստատեսություն

2 http://civilnet.am Հեռուստատեսություն

3 http://haytv.webs.com Հեռուստատեսություն

4 http://internettv.am Հեռուստատեսություն

5 http://kargin-hayer.com Հեռուստատեսություն

6 http://mnntv.am Հեռուստատեսություն

7 http://sosi-tv.com Հեռուստատեսություն

8 http://tavush.tv Հեռուստատեսություն

9 http://tvcuyc.am Հեռուստատեսություն

10 http://tvvid.arma-vir.com Հեռուստատեսություն

11 http://www.1tv.am Հեռուստատեսություն

12 http://www.a1plus.am Հեռուստատեսություն

13 http://www.alttv.am Հեռուստատեսություն

14 http://www.armarchive.com Հեռուստատեսություն

15 http://www.armenia.tv Հեռուստատեսություն

16 http://www.armeniatv.am Հեռուստատեսություն

17 http://www.artn.tv Հեռուստատեսություն

18 http://www.artsakh.tv Հեռուստատեսություն

19 http://www.babytv.am Հեռուստատեսություն

20 http://www.galatv.am Հեռուստատեսություն

21 http://www.globaltv.am Հեռուստատեսություն

22 http://www.hayastantv.com Հեռուստատեսություն

23 http://www.haykakantv.com Հեռուստատեսություն

24 http://www.hottv.am Հեռուստատեսություն

25 http://www.hrazdantv.am Հեռուստատեսություն

26 http://www.kentron.tv Հեռուստատեսություն

27 http://www.khustup.tv Հեռուստատեսություն

28 http://www.limetv.am Հեռուստատեսություն

29 http://www.louysworld.com Հեռուստատեսություն
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30 http://www.masis.tv Հեռուստատեսություն

31 http://www.odzun3mtv.tk Հեռուստատեսություն

32 http://www.shanttv.com Հեռուստատեսություն

33 http://www.tv.am Հեռուստատեսություն

34 http://www.tv-week.am Հեռուստատեսություն

35 http://www.webtv.am Հեռուստատեսություն

36 http://www.yerevantv.am Հեռուստատեսություն

37 http://www.yerkirmedia.am Հեռուստատեսություն

38 http://xmail.am Հեռուստատեսություն

39 http://yere1.ru Հեռուստատեսություն

40 http://www.slaq.am Հեռուստատեսություն

41 http://online-tv.am Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

42 http://tv.mediamall.am Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

43 http://a1.am Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

44 http://tsayg.am Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

45 http://www.migtvr.com Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

46 http://karevor.com Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

47 http://www.armedia.am Հեռուստատեսություն/Ռադիո/Տեքստ

48 http://armweber.com Ռադիո

49 http://live.mix.am Ռադիո

50 http://radiomao.am Ռադիո

51 http://www.armenianpulse.com Ռադիո

52 http://www.armradio.am Ռադիո

53 http://www.azatutyun.am Ռադիո

54 http://www.fm107.am Ռադիո

55 http://www.hayfm.am Ռադիո

56 http://www.lratvakan.am Ռադիո

57 http://www.radioaurora.am Ռադիո

58 http://www.radiohay.am Ռադիո

59 http://www.radiovan.fm Ռադիո

60 http://www.vem.am Ռադիո

61 http://defacto.am Տեքստային

62 http://www.mamul.am Տեքստային
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63 http://www.yerevak.am Տեքստային

64 http://www.internews.am Տեքստային

65 http://www.lragir.am Տեքստային

66 http://www.size.am Տեքստային

67 http://www.yerevannights.com Տեքստային

68 http://www.karabakh-open.com Տեքստային

69 http://www.yerevannews.am Տեքստային

70 http://168.am Տեքստային

71 http://www.yerkir.am Տեքստային

72 http://anasta-vendetta.com Տեքստային

73 http://ankakh.com Տեքստային

74 http://www.yerkramas.org Տեքստային

75 http://www.policyeu.com Տեքստային

76 http://armdaily.com Տեքստային

77 http://armeniannews.info Տեքստային

78 http://armenlur.do.am Տեքստային

79 http://armenpress.am Տեքստային

80 http://arminter.am Տեքստային

81 http://armregions.am Տեքստային

82 http://armrss.com Տեքստային

83 http://www.panorama.am Տեքստային

84 http://www.zham.am Տեքստային

85 http://asbarez.com Տեքստային

86 http://asekose.am Տեքստային

87 http://www.zlm.am Տեքստային

88 http://bnaban.am Տեքստային

89 http://zhamanak.1in.am Տեքստային

90 http://dailynews.am Տեքստային

91 http://deputat.am Տեքստային

92 http://econews.am Տեքստային

93 http://gantegh.agbubulgaria.org Տեքստային

94 http://gazeta.am Տեքստային

95 http://hasarakutyun.am Տեքստային
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96 http://hatuk.am Տեքստային

97 http://hay.do.am Տեքստային

98 http://hayduk.info Տեքստային

99 http://www.oratert.com Տեքստային

100 http://www.nv.am Տեքստային

101 http://haykinfo.ru Տեքստային

102 http://haylur.am Տեքստային

103 http://henaran.am Տեքստային

104 http://hetq.am Տեքստային

105 http://www.tert.am/am Տեքստային

106 http://www.top-news.am Տեքստային

107 http://hyemedia.com Տեքստային

108 http://iravunk.com Տեքստային

109 http://iregion.org Տեքստային

110 http://itarmenia.net Տեքստային

111 http://jvatnews.ru Տեքստային

112 http://karabakh-news.com Տեքստային

113 http://lradou.com Տեքստային

114 http://lrahos.net Տեքստային

115 http://lratu.am Տեքստային

116 http://www.yan-news.ru Տեքստային

117 http://lurer.com Տեքստային

118 http://lurer.do.am Տեքստային

119 http://mardik.am Տեքստային

120 http://media.am Տեքստային

121 http://mediagid.am Տեքստային

122 http://metrotert.do.am Տեքստային

123 http://miasin.ru Տեքստային

124 http://mitk.am Տեքստային

125 http://nationalidea.am Տեքստային

126 http://neonews.am Տեքստային

127 http://news.am/arm Տեքստային

128 http://www.regnews.com Տեքստային
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129 http://newsline.am Տեքստային

130 http://newsroom.am Տեքստային

131 http://nor.do.am Տեքստային

132 http://norlur.am Տեքստային

133 http://novostink.ru Տեքստային

134 http://operativ.am Տեքստային

135 http://politik.am Տեքստային

136 http://pressing.am Տեքստային

137 http://pressonline.jimdo.com Տեքստային

138
http://qahhasarakutyun.wordpress.
com

Տեքստային

139 http://razm.info Տեքստային

140 http://rbb.am Տեքստային

141 http://shamshyan.com Տեքստային

142 http://replik.am/ Տեքստային

143 http://sportarmenia.com Տեքստային

144 http://www.iranahayer.com Տեքստային

145 http://tesankyun.am Տեքստային

146 http://www.irates.am Տեքստային

147 http://theanalyticon.com Տեքստային

148 http://times.am Տեքստային

149 http://www.nt.am Տեքստային

150 http://turqeri-maman.ucoz.com Տեքստային

151 http://uefa-armenia.ucoz.ru Տեքստային

152 http://vemard.com Տեքստային

153 http://www.newsinfo.am Տեքստային

154 http://vorotan.am Տեքստային

155 http://voskanapat.info Տեքստային

156 http://www.newsarmenia.ru Տեքստային

157 http://womennet.am Տեքստային

158 http://www.1in.am Տեքստային

159 http://www.7or.am Տեքստային

160 http://www.agos.com Տեքստային

161 http://www.akhtskha.net Տեքստային
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162 http://www.aravot.am Տեքստային

163 http://www.arka.am Տեքստային

164 http://www.nouvelhay.com Տեքստային

165 http://www.armenianow.com Տեքստային

166 http://www.sobesednik.am Տեքստային

167 http://www.armpress.com Տեքստային

168 http://www.armsport.am Տեքստային

169 http://www.armtimes.com Տեքստային

170 http://www.soyarmenio.com Տեքստային

171 http://www.armtoday.info Տեքստային

172 http://www.armtown.com Տեքստային

173 http://www.armversion.am Տեքստային

174 http://www.armweeklynews.am Տեքստային

175 http://www.asparez.am Տեքստային

176 http://www.avangard.am Տեքստային

177 http://www.aysor.am Տեքստային

178 http://www.azg.am Տեքստային

179 http://www.b24.am Տեքստային

180 http://www.crossnews.am Տեքստային

181 http://www.ecolur.org Տեքստային

182 http://www.modernarmenia.com Տեքստային

183 http://www.emedia.am Տեքստային

184 http://www.syuniacyerkir.am Տեքստային

185 http://www.express.am Տեքստային

186 http://www.lorinews.com/ Տեքստային

187 http://www.golosarmenii.am Տեքստային

188 http://www.hayatsk.am Տեքստային

189 http://www.haynews.am Տեքստային

190 http://www.horizonweekly.ca Տեքստային

191 http://www.hraparak.am Տեքստային
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Հավելված2

Հետազոտությանմեդիաքարտը

Լրատվամիջոցիտեսակ  Ամսաթիվ____/VI /13

անկետավորմանսկիզբ/_____:_____/

   անկետավորմանավարտ/_____:_____/

Մեդիաքարտ№_____

Q1. Ինտերնետտիրույթ

Q2. Կայքիանվանումը

№ Կայքիանվանումը Առկաէ Առկաչէ

1 Կայքիլոգոտիպը 1 2

2 Կայքիկարգախոսը 1 2

Q3. Նշելկայքիհիմնադրին:(Միայնմեկպատասխան)

Q4. Նշելխմբագրությանղեկավարիանունը(գլխավորխմբագրին).  

№ Խմբագրությանղեկավար Նշվածէ Նշվածչէ

1 ԱնունԱզգանուն 1 2

1. am
2. ru
3. com
4. info

5. net
6. org
7. tk
8. tv

9. ca
10. fm

1. ԶԼՄ

2. Կոմերցիոնընկերություն

3. Ֆիզիկականանձ

4. Հասարակականկազմակերպու-

թյուն

5. Պետականկազմակերպություն

6. Իշխանականմարմիններ

7. Քաղաքականկուսակացություն-

ներ

8. Կայքիհիմնադիրընշվածչէ

9. Լրատվականգործակալություն

10. Մամուլիակումբ
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Q5. Փաստաթղթերիառկայությունը,որոնքվկայումենկայքիգրանց-

վածլինելումասին.

1. Փաստաթղթերըդրվածենկայքում

2. Կայքումորևէփաստաթուղթչիվկայումկայքիգրանցվածլինելուվե-

րաբերյալ:

Q6. Կայքիցօգտվելուվճարմանևգրանցմանկարգը.

1. Անանուն(առանցգրանցման)ևանվճար,

2. Պարտադիրգրանցումևանվճար,

3. Պարտադիրգրանցումևմասամբվճարովի,

4. Պարտադիրգրանցումևամբողջությամբվճարովի:

Q7. Վերջինթարմացմանժամանակահատվածը.

1. Մինչևմեկօր,

2. Մինչևմեկշաբաթ,

3. Մինչևմեկամիս,

4. Մինչև3ամիս,

5. Մինչև6ամիսևավել:

Q8. Հետադարձկապիտվյալները.

№ Հետադարձկապ Նշվածէ Նշվածչէ Նշել

Հեռախոս 1 2 
Հասցե 1 2 
Էլեկտրոնայինփոստի
հասցե 1 2

Հնարավորություննամակ
գրել 1 2



Q9. Նշելբոլորլեզուները,որոնքկիրառվումենկայքում.

№ Լեզու № Լեզու № Լեզու

1. [] 3. [] 5. []

2. [] 4. [] 6. []
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Q10. Կայքըհանդեսէգալիսորպես… 
1. Անկախլրատվականկայք,

2. offlineլրատվամիջոցիonlineտարբերակ,

3. offlineլրատվամիջոցներինյութերիհամակցվածներկայացմանմիջոց,

4. onlineլրատվամիջոցներինյութերիհամակցվածներկայացմանմիջոց,

5. Նշվածչէ,

6. Լրատվականգործակալություն,Մամուլիակումբ:

Q11. Նշելկայքումառկանյութերիթեմատիկբաժինները (Նշելհնա

րավորբոլորպատասխանները):

Q12. Նշելկայքումառկանյութերիթեմատիկբովանդակությունըհու-

նիսի2-ից12-ըընկածժամանակահատվածումհրապարակվածհոդ-

վածների:(Նշելհնարավորբոլորպատասխանները):

Q13. Նշելկայքումառկանյութերիթեմատիկբովանդակությունըհու-

նիսի2-ից12-ըընկածժամանակահատվածումհրապարակվածհոդ-

վածների:(Նշելհնարավորբոլորպատասխանները):

№ Թեմատիկբաժիններ Q11 Q12
Տնտեսություն 1 1

Քաղաքականություն 2 2

Պաշտոնական 3 -

Հասարակական 4 4

Ժամանցային,շոուբիզնես 5 5

Միջազգայինհարաբերություններ 6 6

Ուժայինկառույցներ 7 7

Մշակույթ 8 8

Մարդիկ,անհատներ 9 9

Հոգևորկյանք 10 10

Ապրելակերպ,ընտանիք,տուն, 11 11

Սպորտ,մարզական 12 12

Գիտություն,տեխնիկա,կրթություն 13 13

Արտակարգիրավիճակներ,հանցագործություններ 14 14
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Հրաշքներ,միստիկա 15 15

Կենդանականևբուսականաշխարհ 16 16

Արցախ 17 17

Հայկականհարց 18 18

Այլ_____________________________________ 19 -
Այլ_____________________________________ 20 -
Այլ_____________________________________ 21 -

Q14. Արտակարգիրավիճակներըտեղիենունեցել…

1.Հայաստանում___________________

2.Արտասահմանում_________________

Q15. Կայքերումառկանյութերըվերաբերվումեն…(Նշելհնարավոր

բոլորպատասխանները)

№ Տարածք Կոդ

մայրաքաղաքին 1

ՀՀայլմարզերինբացառությամբմայրաքաղաքի 2

տարածաշրջանին_______________________ 3

այլօտարերկրներին 4

այլ___________________________[] 5

Q16. Կայքնըստնյութերիբազմազանության:

1. Ունիվերսալ(ոչքիչքան3թեմատիկուղղվածություն)

2. Մասնագիտացված-մեկերկութեմատիկուղղվածության

3. Մասնագիտացվածորևէորոշակիոլորտիլուսաբանման

4. Մասնագիտացվածորևէկազմակերպությանգործունեության

լուսաբանման

Q17. Կայքումառկանյութերիինֆորմացիոնաղբյուրը:(Նշելհնարա

վորբոլորպատասխանները):

№ Ինֆորմացիայիաղբյուր Կոդ

Սեփականլրատու,լրագրող 1

Հայկականonlineլրատվամիջոցներ 2
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Հայկականofflineլրատվամիջոցներ 3

Օտարերկրյաonlineլրատվամիջոցներ 4

Օտարերկրյաofflineլրատվամիջոցներ 5

Հայկականլրատվականգործակալություններ 6

Օտարերկրյալրատվականգործակալություններ 7

Օգտատերեր 8

Չինշված 9

Q18. Նշելկայքերումառանձնացվածլրատվությանմատուցմանհիմ-

նականկառուցվածքայինմիավորները:

№ Կոդ

Գլխավոր 1

Լրահոսումհամակարգվածնորություններ 2

Թեմատիկմիավորումներ 3

Լրատվականբաժիններ 4

Ամենադիտվածները,ամենաշատընթերցվածներ 5

Խմբագրիկողմիցառանձնացվածներ 6

Այլ______________________________________ 7

Q19. Online տեքստային ԶԼՄ-ների ժանրային բազմազանությու-

նը:(Նշելհնարավորբոլորպատասխանները):Չլրացնել,եթելրատվա-

միջոցիտեսակհատվածումնշվածէ2,3պատասխանները:

№ Ժանրեր Կոդ

Լրագրողականհոդված 1

Վերլուծականնյութ 2

Մեկնաբանություններ,մանրամասնություններ 3

Փորձագիտականմեկնաբանություններ 4

Գրախոսականներ 5

Հարցազրույցներ 6

Նկարներ,պրոֆիլներ 7

Փաստաթղթեր(օրենքներ,որոշումներ) 8

Զվարճալինյութեր 9

Ապրանքներիևծառայություններիգովազդ 10
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Q20. OnlineռադիոևհեռուստատեսությանԶԼՄ-ներիժանրայինբազ-

մազանությունը: (Նշել հնարավոր բոլորպատասխանները): Չլրաց-

նել,եթելրատվամիջոցիտեսակհատվածումնշվածէ1թիվը:

№ Ժանր Կոդ

Ինֆորմացիոն,վերլուծականծրագրեր,լրատվություն 1

Երաժշտականհաղորդումներ 2

Ժամանցայինծրագրեր 3

Խաղեր,վիկտորինաներ,մրցույթներ 4

Սպորտ 5

Քննարկումներ,բանավեճեր 6

Մարդիկ,ճակատագրեր 7

Փորձագիտականխորհրդատվություն 8

Գիտական,ճանաչողականհաղորդումներ,պատմու-
թյունտարեթվեր

9

Ֆիլմեր,սերիալներ 10

Սեփականծրագրերիանոնսներ 11

Գովազդ՝սոցիալական,քաղաքական,ծառայություն-
ներապրանքներ

12

Q21. Կայքումառկանյութերիտեսակները:(Նշելհնարավորբո-

լորպատասխանները):

№ Տեսակներ Կոդ

Տեքստ 1

Ֆոտո 2

Գրաֆիկա 3

Անիմացիա 4

Թարմացվող«ստոպ»կադր (ռադիոյիևհեռուստատեսության
համար)

5

Աուդիո-ձայնագրություն 6

Աուդիո-ուղիղմիացում 7

Վիդեո-ձայնագրություն 8

Վիդեո-ուղիղմիացում 9
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Q22. Տառային տեքստի հարաբերակցությունը այլ տիպի նյութերի

հետ:

1. Տառայինտեքստըգերակշռումէ:

2. Հավասարաչափբաշխվածենլինումև՛տառային,և՛այլտիպինյութե-

րը:

3. Այլնյութերըգերակշռումենտառայիննյութերիհամեմատ:

Q23.Գովազդիառկայությունըկայքերում.

1. առկաէ

2. առկաչէ

Q24.Կայքերումհղումներիառկայություն.

1. Առկաենհղումներ,որոնցմիջոցովանցումէկատարվումկայքիներ-

սումմեկայլդաշտ:

2. Առկաենհղումներորոնցմիջոցովանցումէկատարվումկայքիցդուրս՝

այլկայքեր:

3. Հղումներչկան:

Q25. Նշելկայքումառկածառայություններ/ֆունկցիաներ:

№ Ինտերակտիվությունը Կոդ

Տպագրմանֆունկցիա 1

Օգնություն-ֆունկցիա 2

Ավելացումընտրյալներիմեջ 3

Դարձնելգլխավորէջ 4

Կարդալ,դիտելավելիուշ-ֆունկցիա 5

Արխիվ 6

Ֆոտոարխիվ,վիդեոարխիվ 7

Տեղեկատվականինֆորմացիա 8

Տպվածտարբերակիառկայությունը, 9

Փոստիմիջոցովստացում, 10

Նյութըէլ.փոստիմիջոցովտարածելուհնարավորություն 11

Հեռախոսովհասանելիություն 12

Դիտումներիքանակ 13

Մրցույթներ,վիկտորինաներ 14
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Համակարգչայինխաղեր 15

Խաղադրույքկատարելուհնարավորություն 16

Նյութերի օրինական վերահրապարակման հնարավորու-
թյուն 17

Եղանակիտեսություն 18

Տառատեսակըմեծացնելուհնարավորություն 19

Facebook,Twitter,ևայլսոցցանցերումկիսվելուհնարավո-
րություն 20

Դրամիփոխարժեք 21

Օգտատերիկողմիցուղարկվածնյութերիտեղադրում 22

Onlineհարցումներ 23

Կայքիմեջփնտրմանհնարավորություն 24

Հնարավորություննամակգրելխմբագրին 25

Կայքիցդուրսփնտրմանհնարավորություն 26

Ֆեյսբուքյանքննարկումներ,մեկնաբանությւոններ 27

Քվեարկություններ,գնահատականներ 28

Q26. Նյութերիթարմացմանհաճախականությունը:

1. Օրըմիքանիանգամ

2. Օրըմեկանգամ

3. Շաբաթականմեկկամմիքանիանգամ(ավելիքիչ,քանօրըմի

անգամ)

4. Ամիսըմեկանգամ

5. Ամիսըմիքանիանգամ(ավելիքիչ,քանշաբաթըմիանգամ)

6. Ավելիքիչ,քանամիսըմիքանիանգամ

7. Հնարավորչէսահմանել
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ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ



ԱրմենԱվետիսյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ
ԶԼՄ-ՆԵՐԻԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

(ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ)

Համակարգչայինձևավորող՝Կ.Չալաբյան
Կազմիձևավորող՝Ա.Պատվականյան
Հրատ.խմբագիր՝Գ.Գրիգորյան
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