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Định kiến đối với phụ nữ trong vai trò lãnh đạo phổ biến trong n�i dung tin tức 
báo chí từ báo điện tử đến báo giấy, truyền hình và phát thanh. Hình ảnh nữ 
lãnh đạo trên báo chí nói chung được gắn với các lĩnh vực và vấn đề vốn chỉ 

được coi là dành cho “phái yếu” như giáo dục, y tế hay văn hoá v.v.

Các nhà báo nhận thức rõ về sự cần thiết nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã 
h�i và quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quan điểm 

ủng h� bình đẳng giới và hoạt đ�ng thực tế còn lớn.

Thái đ� và nhận thức của các nhà báo về năng lực, phẩm chất lãnh đạo của 
phụ nữ còn nhiều thiên lệch. Sự thiên lệch này ảnh hưởng đến các hoạt đ�ng 

tác nghiệp của nhà báo và n�i dung báo chí.

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò “gác cổng” (gatekeeping) tin tức của 
nhà báo khi đưa tin về lãnh đạo nữ, môi trường gia đình và thị hiếu đ�c giả có 

tác đ�ng lớn.
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Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc hạn chế 
bất bình đẳng giới. Cụ thể, từ khi bắt đầu đổi mới, số nữ đại 
biểu được bầu vào trong các cơ quan dân cử như Quốc h�i, 
H�i đồng nhân dân (HĐND) tăng đáng kể. Tuy nhiên, so với cơ 
cấu dân số theo giới thì số nữ lãnh đạo trong khu vực này 
vẫn rất khiêm tốn.

Các nghiên cứu và báo cáo thực hiện ở nhiều nơi trên thế 
giới cho thấy tăng vai trò lãnh đạo của nữ trong các vị trí 
ra quyết định trong xã h�i mang lại những lợi ích đáng kể 
như đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo sự công 
bằng, hướng đến sự văn minh ổn định xã h�i v.v. 

Tại Việt Nam, Chính phủ và Quốc h�i đã có những cam kết 
mạnh mẽ đối với việc nâng cao vai trò của nữ giới trong các 
vị trí lãnh đạo. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao lượng đại biểu 
nữ thắng cử vẫn thấp?

Kết quả từ m�t nghiên cứu gần đây của Oxfam tiến hành tại 
3 tỉnh thu�c ba miền Bắc, Trung, Nam cho thấy, người dân 
có định kiến đối với các ứng viên nữ cho các vị trí lãnh đạo. 
Cử tri tin phụ nữ có đủ khả năng, phẩm chất làm lãnh đạo, 
nhưng lại cho rằng m�t nữ lãnh đạo tốt trước tiên cần hoàn 
thành tốt vai trò làm mẹ, làm vợ. Họ lý giải về thái đ� và nhận 
thức của mình dựa trên báo chí và truyền thông.

Mục tiêu của nghiên cứu này là (1) xem xét hình ảnh nữ lãnh 
đạo trong n�i dung tin tức, (2) đánh giá thái đ�, nhận thức, 
hoạt đ�ng tác nghiệp của các nhà báo đối với lãnh đạo nữ. 
Qua đó chúng tôi mong muốn (3) tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình sản xuất tin tức, và (4) đưa ra các khuyến nghị 
về việc làm thế nào để nâng cao nhận thức, thay đổi thái đ�, 
phương thức tác nghiệp của các nhà báo, nhằm tạo ra thay 
đổi các n�i dung tin tức theo hướng tích cực trong việc đưa 
tin về lãnh đạo nữ.

Nhóm nghiên cứu phân tích số lượng bài báo và bản tin 
trong 3 tuần, với 2 tuần của tháng 9 và 1 tuần tháng 10, từ 
các ấn phẩm: VTV1, VOV1, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietNamNet, 
Dân Trí, và VnExpress. Chúng tôi chọn được tổng c�ng 2.168 
bài báo và bản tin và 3.429 nhân vật, nguồn tin là lãnh đạo. 

Theo kết quả phân tích, lãnh đạo là nam giới chiếm đa số 
những người được phỏng vấn, đưa tin hay trích dẫn với 
85,7%. Trong khi đó tỷ lệ lãnh đạo nữ là 14.3%. Trong tổng 
số 3,429 lãnh đạo xuất hiện trên tin tức, thành phần nhà 
nước chiếm đa số (62,7%). Tuy nhiên, đây cũng là thành 
phần có tỷ lệ nữ lãnh đạo thấp nhất (9,8%). Các khu vực 
khác đều có tỷ lệ nữ lãnh đạo xuất hiện cao hơn:

Trong số nhân vật nguồn tin được sử dụng, nữ lãnh đạo chiếm m�t tỷ lệ rất thấp. Nữ lãnh đạo 
thường được phỏng vấn, dẫn nguồn đối với chủ đề vốn được coi là dành cho phái nữ.
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Mặc dù tần suất xuất hiện trên mặt báo ít, nhưng nữ lãnh 
đạo thường xuất hiện để trả lời những câu hỏi về các vấn 
đề vốn được coi là dành cho phái nữ như: y tế, giáo dục, trẻ 
em, gia đình, dịch vụ xã h�i, nghèo đói, dân sự, nhân đạo 
hay dân t�c thiểu số. Lãnh đạo nam giới, mặc dù có tần suất 
xuất hiện “áp đảo” trên báo chí trong tất cả mọi lĩnh vực, kể 

cả nữ quyền, được phỏng vấn nhiều hơn về những vấn đề 
được coi là “nam tính” như kinh tế vĩ mô, ngân sách, quan 
hệ đối ngoại, sự kiện quốc tế, an ninh, khoa học v.v. (những 
vấn đề thường được coi trọng trong hệ thống quản trị nhà 
nước).

Kết quả phân tích cho thấy có khác biệt lớn trong hình ảnh 
của các nhân vật thu�c hai giới. Đáng chú ý là trong khi số 
lãnh đạo nữ được phỏng vấn, đưa tin chiếm m�t tỷ lệ rất 
nhỏ, hình ảnh của họ được miêu tả cùng thông tin về cu�c 

sống gia đình hay hình thức bên ngoài xuất hiện nhiều hơn 
so với nam lãnh đạo. Từ kết quả trên có thể thấy có hai 
“kịch bản”:

M�t là nếu truyền thông phản ánh đúng thực tế xã h�i 
thì “bất bình đẳng” về vai trò lãnh đạo giữa hai giới là rất 
rõ ràng. Trong đó, khu vực nhà nước có nhiều “vùng tối” 
nhất với tỷ lệ lãnh đạo nữ thấp nhất.

Hai là nếu truyền thông không phản ánh đúng thực tế 
xã h�i (Nghĩa là thực tế “tốt” hơn những gì truyền thông 
phản ánh), thì bức tranh về lãnh đạo nữ được giới thiệu 
đến công chúng là m�t bức tranh rất ảm đạm nhìn từ 
phương diện bình đẳng giới.

Nữ lãnh đạo xuất hiện nhiều hơn với thông tin về gia đình và hình thức bên ngoài.

1) Việt Nam cần tiếp tục cải thiện vấn đề bình đẳng giới, 
nhưng nam giới có nhiều phẩm chất làm lãnh đạo hơn nữ 
giới.

Phần lớn nhà báo (53,7%) đều cho rằng phụ nữ vẫn phải 
chịu sự phân biệt ở “mức đ� tương đối.” Đồng thời có 72% 
các nhà báo tham gia khảo sát cho rằng Việt Nam cần nỗ 
lực nhiều hơn nữa nhằm tạo ra những thay đổi để phụ nữ 
có thể có được các cơ h�i tương đương như nam giới trong 
công việc.

2) Nam giới có những phẩm chất vốn được coi là gắn liền 
với vai trò lãnh đạo hơn nữ.

Nhìn chung các nhà báo đánh giá cao lãnh đạo nam với đặc 
tính vốn được coi là gắn liền với vai trò lãnh đạo (agentic) 
như tự tin, có năng lực, quyết đoán, cạnh tranh và mạnh 
mẽ. Lãnh đạo nữ được đánh giá cao hơn ở những đặc tính 
được coi là ít gắn với khả năng lãnh đạo (communal) như 
thân thiện, khéo léo, nhẹ nhàng, thông cảm và chu đáo. 

3) Khi đưa tin về lãnh đạo nữ, thông tin về vai trò chăm sóc 
gia đình, con cái, hình thức bên ngoài quan trọng hơn đối 
với lãnh đạo nam giới.

Kết quả khảo sát cho thấy các nhà báo cho rằng đưa thông 
tin về giáo dục, khả năng lãnh đạo, hay kinh nghiệm công 
việc đều quan trọng đối với cả lãnh đạo nữ giới và lãnh đạo 
nam giới. Tuy nhiên, những thông tin về gia đình, con cái 
hay hình thức bên ngoài quan trọng hơn đối với những nhân 
vật là lãnh đạo nữ giới so với lãnh đạo nam giới. 

4) Định kiến trong cách nhà báo “phân chia” lĩnh vực theo 
giới cho nguồn tin lãnh đạo. 

Nhìn chung các nhà báo cho rằng lãnh đạo nam là nguồn 
tin tốt hơn lãnh đạo nữ giới trong các lĩnh vực kinh tế kinh 
doanh, quân đ�i quốc phòng, khoa học, thể thao hay chính 
trị. Có 3 lĩnh vực trong đó nữ lãnh đạo là nguồn tin tốt hơn. 
Đó là giáo dục, y tế và gia đình/trẻ em. 

Định kiến giới thể hiện trong thái đ� của các nhà báo đối 
với nguồn tin. Nhìn chung các nhà báo cho rằng nguồn tin 
là lãnh đạo, nam được đánh giá là thông minh hơn, quyết 
đoán hơn, có kiến thức hơn, tổ chức công việc hiệu quả 
hơn, và có quyền lực hơn nguồn tin nữ giới. Nguồn tin nữ 
được cho là trung thực hơn và dễ tiếp cận hơn.
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Môi trường sống, nhận thức và mong muốn thu hút đ�c giả 

là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến định kiến giới 

đối với lãnh đạo nữ.

Môi trường gia đình của nhà báo ảnh hưởng đến nhận thức 

về giới và định kiến giới đối với nguồn tin của các nhà báo. 

Ví dụ, những nhà báo sống trong gia đình có sự “phân công” 

công việc theo vai trò giới “truyền thống” (phụ nữ chăm sóc 

gia đình, nam giới kiếm tiền, sự nghiệp của nam giới được 

coi trọng hơn nữ giới, và phụ nữ làm việc nhà) thì quan niệm 

của họ về nữ lãnh đạo có định kiến giới rõ rệt hơn.

Yếu tố ảnh hưởng lớn tiếp theo đến việc “gác cổng” của các 

nhà báo đối với vấn đề đưa tin viết bài về lãnh đạo nữ là đ�c 

giả hay khán thính giả đối với truyền hình và phát thanh. 

Các nhà báo cho biết họ lựa chọn các chi tiết có định kiến 

giới khi đưa tin về lãnh đạo nữ vì họ muốn thu hút thêm 

lượng người đọc.

Photo: Đỗ Mạnh Cường
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Dựa trên kết quả nghiên cứu cũng như việc tổng hợp thông tin từ nghiên cứu trong cùng lĩnh vực, chúng tôi có những 
khuyến nghị dưới đây:

• Thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn, cung 
cấp kiến thức cho các nhà báo. Các chương trình này 
cần đủ dài để các nhà báo có thể thu nạp và hiểu tường 
tận kiến thức về bình đẳng giới và liên hệ với thực tế tác 
nghiệp. Giảng viên cần có kiến thức về nghề báo, hiểu 
được các khâu trong quá trình tác nghiệp, sản xuất tin 
tức báo chí để có thể xây dựng được các hoạt đ�ng, n�i 
dung đào tạo phù hợp.

• Đưa n�i dung về xoá bỏ định kiến giới đối với nữ lãnh 
đạo vào trong chương trình giảng dạy báo chí. Chúng tôi 
khuyến nghị nên xây dựng chủ đề giới và báo chí thành 
m�t đề án môn học riêng cho sinh viên báo chí. Hoạt đ�ng 
này có thể chưa tạo ra những biến chuyển ngay lập tức 
trong n�i dung tin tức báo chí, nhưng lại có thể giúp xây 
dựng những nền tảng nhận thức lâu dài cho các nhà báo.

• Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp hướng đến 
sự thay đổi trong suy nghĩ, nếp sống của cá nhân nhà 
báo. Chúng tôi khuyến nghị bên cạnh việc cung cấp các 
kiến thức bình đẳng giới trong môi trường công việc cảu 
các nhà báo, các khoá tập huấn cần nhắm đến việc thay 
đổi về nhìn nhận, hành xử, phân chia vai trò giới từ trong 
gia đình của các nhà báo.

• Tổ chức/phối hợp với các chương trình nâng cao năng 
lực, kĩ năng cho nam nữ phóng viên, biên tập viên để 
giúp họ tăng cường khả năng nghề nghiệp. Trong đó, 
lồng ghép các n�i dung về giới và nữ lãnh đạo vào 
chương trình. 

•   

• Lồng ghép các quy định, hướng dẫn về định kiến giới 
trong cẩm nang nghề báo, b� quy tắc tác nghiệp của 
các toà soạn. Thông qua đó đào tạo, hướng dẫn cho 
thành viên của các ban biên tập để thực hiện, giám sát, 
và giải đáp các quy định hướng dẫn đó. 

• Tiếp tục xây dựng các “hạt nhân” là những người có 
khả năng ảnh hưởng, thiết lập ra các thói quen, phương 
thức tác nghiệp mới, hoặc tạo ra thay đổi trong toà 
soạn, cơ quan báo, đài. 

• Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã h�i hoạt đ�ng 
trong lĩnh vực quyền phụ nữ. Các tổ chức xã h�i hoạt 
đ�ng trong lĩnh vực bình đẳng giới đóng m�t vai trò 
quan trọng trong việc giám sát, đối thoại với các cơ 
quan truyền thông nhằm xoá bỏ các định  kiến giới. Sự 
thành công của các tổ chức hoạt đ�ng vì quyền trẻ em ở 
Việt Nam cũng như các tổ chức về quyền phụ nữ ở nhiều 
nước khác cho thấy: các n�i dung truyền thông có định 
kiến đối với phụ nữ lãnh đạo có thể được cải thiện thông 
qua giám sát và đối thoại kịp thời với các cơ quan báo 
chí và các nhà báo. 

• Mặt khác, đối với trường hợp Việt Nam, hiện không ít 
những tiêu chuẩn kép có khả năng củng cố hoặc tạo 
ra các định kiến giới lại được vận đ�ng tuyên truyền bởi 
chính các cơ quan tổ chức hoạt đ�ng vì quyền phụ nữ. 
Bởi vậy, việc nâng cao năng lực, kiến thức, và hiểu biết 
của chính những tổ chức hoạt đ�ng vì phụ nữ là hết sức 
cần thiết để cải thiện những thông điệp truyền thông.

1) Thay đổi nhận thức, quan niệm truyền thống về phẩm chất, kĩ năng của nữ lãnh đạo

2) Thay đổi quy định, hướng dẫn trong quá trình tác nghiệp

3) Tăng cường giám sát n�i dung truyền thông
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Photo: Tineke D’haese/Oxfam
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