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ՍԱԹԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի պետական
համալսարանի ասպիրանտ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԵՎՄՏԱԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓՈՐՁ
Սոցիալական առողջական ապահովագրությունը (այսուհետև`
ՍԱԱ) առողջապահության ֆինանսավորման առավել արդյունավետ
տարբերակներից է, որը միևնույն ժամանակ միտված է հասարակությունում եկամուտների վերաբաշխմանը և սոցիալական արդարության հաստատմանը։
1990-ից հետո Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների
մեծ մասում, ներառյալ Ռուսաստանում, ներդրվել է ՍԱԱ ձևաչափի
այս կամ այն տարբերակը: Հայաստանում, սակայն, առողջության ապահովագրման հանրային համակարգի ներդրման ժամկետները
դեռևս հստակեցված չեն:
ՍԱԱ-ի հիմքում ընկած է բիսմարկյան ձևաչափը, որը Գերմանիայում ներդրվել է դեռևս 1883-ին: Ներկայում առողջապահության կազմակերպումն ու ֆինանսավորումը ՍԱԱ-ի սկզբունքով է իրականացվում Արևմտյան Եվրոպայի 7 երկրում (Ավստրիա, Բելգիա, Գերմանիա, Լյուքսեմբուրգ, Նիդերլանդիա, Շվեյցարիա, Ֆրանսիա):
Հայաստանում ՍԱԱ համակարգի ակնկալվող ներդրումը տնտեսության առավել հիմնարար բարեփոխումներից մեկն է լինելու, ուստի
այն պետք է համակողմանիորեն հաշվի առնի միջազգային փորձը:
Այդ նկատառումով է, որ հոդվածում համեմատական սկզբունքով
վերլուծվում են Արևմտյան Եվրոպայում ՍԱԱ համակարգերի կազմակերպման կառուցվածքային հիմնատարրերը և ապահովագրավճարների հաշվարկման սկզբունքները:
Հիմնաբառեր. սոցիալական առողջական ապահովագրություն,
համընդհանուր ընդգրկում, ապահովագրավճար, համավճար, առողջական ռիսկ:

Համակարգի կառուցվածքային հիմնատարրերը
Արևմտյան Եվրոպայում գործող ՍԱԱ համակարգերի միջուկը կազմում են հետևյալ բաղադրատարրերը.
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• Ընդգրկումը պարտադիր է և համընդհանուր. ՍԱԱ-ի համակարգին ողջ բնակչության (կամ նրա գերակշիռ մասի) պարտադիր անդամակցությունն արդյունավետության ապահովման անհրաժեշտ նախապայման է, քանի որ այդ դեպքում մեկ շնչի հաշվով ծախսերը կրճատվում են, ինչն ապահովագրավճարը հասանելի է դարձնում բնակչության
գերակշիռ մասի համար (մնացածը ստանում է փոխհատուցում):
Արևմտյան Եվրոպայում ՍԱԱ 7 երկրից 6-ում գործնականում ողջ
բնակչությունը հանրային առողջական ապահովագրության անդամ է:
Միայն Գերմանիայում է ընդգրկումը ոչ համընդհանուր (անդամ է
բնակչության 87%-ը): Բարձր (տարեկան €53.55 հազարից ավելի [9])
եկամուտ ունեցողները և ինքնազբաղվածները կարող են դուրս գալ հանրային համակարգից (առանց հետ վերադառնալու իրավունքի), սակայն
պարտավոր են ձեռք բերել մասնավոր բուժապահովագրություն (մասնավոր ապահովագրողները բազային փաթեթը պարտավոր են առաջարկել
հանրայինին հավասար գնով)։
• Վճարը և առողջական ռիսկը միմյանցից անջատ են. ՍԱԱ-ի
վճարները պայմանավորված են ոչ թե անձի առողջական ռիսկի (ինչպես
մասնավոր բուժապահովագրության դեպքում), այլ եկամտի մեծությամբ:
Վճարները հաշվարկվում են իբրև որոշ մաս եկամտից (որի դեպքում, սովորաբար, գործում է վճարի առավելագույն չափ), կամ սահմանվում են
իբրև ֆիքսված մեծություն:
Ցածր եկամուտ ունեցողները մասամբ կամ ամբողջովին ազատվում
են վճարներից և կամ հանրային միջոցներից ստանում են փոխհատուցում: Բայց անկախ վճարի մեծությունից ծառայությունների բազային
փաթեթը բոլորի համար նույնն է:
• Անմիջական
ընտանիքի
անդամները
ներառվում
են
ինքնաշխատ. ՍԱԱ-ի համակարգին անդամագրված (վճարող) անձանց
անմիջական ընտանիքի անդամները (երեխաները` մինչև չափահաս
դառնալը կամ ուսումն ավարտելը, և ամուսինը) ավտոմատ ներառվում
են ապահովագրական ծածկույթում՝ առանց լրացուցիչ վճարի: Գերմանիայում հանրային ապահովագրությունում ներառվածների միայն ¾-ն է
վճարում [5]. մնացածներն ընդգրկված են իբրև ընտանիքի անդամներ:
Ինքնաշխատ ներառման սկզբունքից բացառություն է Շվեյցարիան,
ուր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի (ներառյալ երեխաների) ապահովագրությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել առանձին, երկրում վճարի
միասնական դրույք չկա և հիմնադրամներն (որոնց ընտրությունն ազատ
է) ինքնուրույն են սահմանում ապահովագրավճարը, թեպետ ծառայությունների նվազագույն կազմը պարտադիր է բոլորի համար: Արդյունքում՝
միևնույն ծառայության համար տարբեր հիմնադրամներում ապահովագ15
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րավճարն զգալիորեն տարբեր է, սակայն այդ տարբերությունը չի կարող
պայմանավորվել ապահովագրվողի առողջական ռիսկով:
Մասնակի բացառություն է նաև Նիդերլանդիան, ուր անվանական
ապահովագրավճարը պարտադիր է բոլոր չափահասների համար (անչափահասների համար այն փոխհատուցում է կառավարությունը): Նիդերլանդիայում ՍԱԱ-ի վճարները (ZVW) կիսված են երկու հավասար
մասի: Մեկը՝ անվանական ապահովագրավճարը, ֆիքսված մեծություն
է, որն ապահովագրվածը վճարում է հիմնադրամին, իսկ մյուսը կախված
է ապահովագրվածի եկամտից և վճարվում է գործատուի կողմից:
• Ապահովագրողները շահույթ չեն հետապնդում. ապահովագրողները (հիմնադրամները) ոչ պետական են և շահույթ չեն հետապնդում: Միայն Նիդերլանդներում է, որ ապահովագրողները կարող են շահույթ հետապնդել, թեպետ չորս խոշոր ապահովագրողներից (շուկայի
88%-ը) փաստացի միայն մեկն է այդպիսին [11]:
Հիմնադրամների առանցքային գործառույթը բուժծառայությունների
մատակարարների փոխհատուցումն է: Դրանք ունեն կառավարչական և
ֆինանսական զգալի ինքնուրույնություն: Օրինակ` Ֆրանսիայում կառավարվում են գործատուների և արհմիությունների կողմից ընտրվող խորհուրդների միջոցով [2]։
Հիմնադրամների թիվը և շուկայի կենտրոնացվածությունը տարբեր
է: Ֆրանսիայում ամենամեծ հիմնադրամը, որն ընդգրկում է վարձու աշխատողներին, նրանց ընտանիքի անդամներին և գործազուրկներին,
կազմում է շուկայի 80%-ը [7]:
• Բուժհիմնարկի (բժշկի) և մասամբ ապահովագրողի ընտրությունն ազատ է. ապահովագրվածները, սովորաբար, առանց սահմանափակումների կարող են ընտրել բուժծառայության մատակարարներին:
Նիդերլանդիայում, սակայն, ստացիոնար բուժումը և մասնագետին այցն
ընտանեկան բժշկի ուղեգրով է: Նպատակն է կրճատել առավել թանկ
ծառայությունների անհարկի օգտագործումը (ընտանեկան բժշկին դիմողների միայն 4%-ն է մասնագետին այցի ուղեգիր ձեռքբերում [11]:
Ֆրանսիայում, ինչպես նաև Ավստրիայում և Լյուքսեմբուրգում հիմնադրամներին անդամակցությունը ըստ զբաղվածության կարգավիճակի, գործատուի, տնտեսության ոլորտի կամ բնակության վայրի է։ Մնացյալ երկրներում հիմնադրամների միջև մրցակցությունը խրախուսվում է,
և անձը սեփական հայեցողությամբ կարող է ընտրել և փոխել հիմնադրամը, ինչպես Գերմանիայում, ուր հիմնադրամները 136-ն են [6], որոնցից ամենամեծում ընդգրկված է բնակչության 12%-ը:
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Սոցիալական ապահովագրության վճարները
ՍԱԱ համակարգերի ֆինանսավորման ամենանշանակալի աղբյուրն
ապահովագրավճարներն են, որին հաջորդում են ընդհանուր հարկային
միջոցներից ֆինանսավորումը և գրպանից վճարները.
• Ապահովագրավճար
Ապահովագրավճարի դրույքը ՍԱԱ համակարգի երկրներում էապես տարբեր է:
Ավստրիայում ՍԱԱ վճարի դրույքը 7.65% է [14], Գերմանիայում՝
15.5% [9], Բելգիայում՝ 7.35% [1]: Երեք երկրում էլ վճարի շուրջ կեսը կատարում է գործատուն:
Նիդերլանդիայում գործում է երկու համակարգ՝ ընդհանուր բժշկական ապահովագրության` ZVW, (դրույքը 7.75%, 100%-ով վճարում է գործատուն) և երկարատև խնամքի ապահովագրության՝ AWBZ (դրույքը
12.65%, 100%-ով վճարում է վարձու աշխատողը) [12], [13]: ZVW համակարգի անվանական ապահովագրավճարը յուրաքանչյուր հիմնադրամի
բոլոր անդամների համար (անկախ առողջական վիճակից) նույնն է (միջինը €1329): Հիմնադրամներն ինքնուրույն են սահմանում անվանական
ապահովագրավճարը, սակայն առաջարկվող ծառայությունների նվազագույն կազմն ընդհանուր է):
Ֆրանսիայում ՍԱԱ վճարի դրույքը 13.5% է, որից 0.75%-ը վճարում է
վարձու աշխատողը, 12.8%-ը՝ գործատուն: Բացի այդ հանրային առողջապահությունը ֆինանսավորվում է հատուկ հարկի՝ CSG, միջոցով (սահմանված անձի բոլոր տիպի եկամուտների նկատմամբ, այդ թվում՝ աշխատավարձից` 7.5%, ներդրումներից և վարձակալական եկամտից՝ 8.2% [4]),
ինչպես նաև ծխախոտի և ալկոհոլի սպառման ու դեղամիջոցների գովազդի հարկերի հաշվին [2]:
Ավստրիայում, Լյուքսեմբուրգում և Նիդերլանդներում գործում է
վճարի առավելագույն չափ: Բելգիայում նման սահմանափակում առկա է
միայն ինքնազբաղվածների համար։
Շվեյցարիայում ապահովագրավճարն եկամտից կախված չէ:
2013-ին չափահասների միջին ապահովագրավճարը $3899-ից $6592 էր
[2]: Հիմնադրամներն ապահովագրավճարը տարբերակում են ըստ բնակավայրի, տարիքային խմբի, մասհանման չափի և ծառայության մատակարար ընտրելու սահմանափակման:
• Համավճար
Բուժծառայությունների ավելցուկային օգտագործումը կրճատելու
համար երկրները կիրառում են համավճար (մասհանում, համապահովագրություն):
Ֆրանսիայում տիրապետող է համապահովագրությունը (ստացիոնար բուժման դեպքում դրույքը՝ 20%, բժշկին այցելության, ատամնաբու17
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ժության դեպքում՝ 30%): Քանի որ համապահովագրության չափը նշանակալի է, բնակչության շուրջ 92%-ն ունի նաև մասնավոր ապահովագրություն՝ այն փոխհատուցելու համար:
Նիդերլանդներում ընդհանուր բժշկական ապահովագրության
(ZVW) դեպքում չափահասների համար պարտադիր է տարեկան մասհանումը, որը 2013-ին €350 էր (ապահովագրվողի ընտրությամբ մասհանումը կարող էր բարձրանալ մինչև €850, որի դեպքում անվանական ապահովագրավճարը կրճատվում էր) [2, 8]: Երկարատև խնամքի ծառայությունից (AWBZ) օգտվողները խնամքի առաջին վեց ամիսներին համավճար կատարում են իրենց եկամտի մինչև 12.5% դրույքով, իսկ 6 ամիս անց`
8.5% դրույքով [10]:
Բելգիայում ընտանեկան բժշկին կամ մասնագետին այցի համար
համապահովագրության դրույքը 25%-ից 40% է: Ստացիոնար բուժման
համար կիրառվում է մասհանում, օրինակ` բուժման յուրաքանչյուր օրվա
կամ դեղորայքի համար: Ցածր եկամուտ ունեցողների համավճարի
դրույքները ցածր են: Բացի այդ բոլորի համար սահմանված է համավճարի վերին սահմանաչափ [7]:
Շվեյցարիայում չափահասների համար պարտադիր տարեկան մասհանումը 300 ֆրանկ է: Մասհանումը գերազանցող ծախսերի համար
համապահովագրության դրույքը 10% է (գրպանից ծախսերը, սակայն,
չեն կարող գերազանցել տարեկան 700 ֆրանկը): Ծառայությունների ավելցուկային օգտագործումը զսպելու համար ապահովագրավճարը՝
փոխհատուցում չպահանջելու դեպքում կրճատվում է (5 տարվա ընթացքում մինչև 45%-ով) [3]:
• Թոշակառուների և ցածր եկամուտ ունեցողների վճարները
Թոշակառուների համար, սովորաբար, ՍԱԱ վճարի դրույքները
նույնն են, ինչ վարձու աշխատողների համար (կամ մոտ են դրանց):
Ֆրանսիայում ցածր եկամուտ ունեցողների համար կամավոր ապահովագրությունը (որը փոխհատուցում է համավճարները) անվճար է, իսկ
բուժծառայությունների գները չեն կարող ավելի բարձր լինել, քան հիմնադրամների կողմից փոխհատուցման ենթակա գներն են:
Նիդերլանդներում ցածր եկամուտ ունեցողները (չափահաս բնակչության շուրջ մեկ երրորդը) ստանում են ապահովագրավճարի մասնակի փոխհատուցում [15]:
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ՍԱԱ համակարգերի ֆինանսավորումը
Ավստրիա Բելգիա

Գերմանիա

Լյուքսեմբուրգ

Նիդերլանդիա

Շվեյցարիա Ֆրանսիա

98.5

98.2

87

99.7

100

100

100

7.65

7.35

GKV 15.5
LTC1 1.95

5.6

ZVW 7.75%
AWBZ1 12.65

չկա

13.5

• բաշխումը գործատուի և
վարձու աշխատողի միջև (%)

48/52

52/48

GKV 47/53
LTC1 50/50

50/50

ZVW 100/0
AWBZ1 0/100

0/100

94/6

Տարեկան եկամտի վերին
սահմանը2 (1000 եվրո)

50.8

Միայն

53.55

108.1

չկա

չկա

ինքնազբաղվածների համար

ZVW 51.444
AWBZ 33.363

Այլ վճար հիմնադրամին
(չհաշված համավճարը)

Չկա

€49-180
Չկա3
Չկա
տարեկան անդամավճար

անհատ. վճար՝ վճար
սոց. վճար
միջինը €1329
€2907-4973 (CSG) 8%

Վճարի դրույքը
թոշակառուների համար

5.1%

3.55

ՍԱԱ-ի ընդգրկումը
(% բնակչությունից)
Ապահովագրավճար
• դրույքը (%)

8.2

2.8

նույնը, ինչ վարձու
աշխատողները

1.4

Երկարատև խնամքի պարտադիր ապահովագրություն
Գերազանցող եկամտի դեպքում ապահովագրավճարը չի բարձրանում
3
Հիմնադրամները կարող են սահմանել ֆիքսված վճար, սակայն փաստացի չեն կիրառում` բաժանորդներին չկորցնելու
համար
1

2
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Եզրակացություն
Առողջապահական ծախսերի հանրային ֆինանսավորումը և հասարակության բոլոր անդամների միջև հիվանդության ֆինանսական ռիսկի
բաշխումը զարգացած առողջապահական համակարգի հատկանիշ է:
Ընդհանուր դեպքում, թեպետ հանրային ֆինանսավորումը կարող է
իրականացվել հարկերի միջոցով, ինչպես` Անգլիայում, սակայն ՍԱԱ-ի
ձևաչափը, որը կիրառվում է Արևմտյան Եվրոպայի 7 երկրներում և նաև
Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասում, առավել
համահունչ է հասարակական համերաշխության սկզբունքին: Վերջինը
ՍԱԱ-ի անհրաժեշտ նախապայման է, քանի որ սոցիալական ապահովագրության էությունն եկամուտների վերաբաշխումն է, իսկ դրանց մեծածավալ վերաբաշխումն առանց հասարակական համերաշխության
անհնար է:
ՍԱԱ-ն անհրաժեշտաբար պահանջում է ողջ բնակչության (կամ
առնվազն նրա մեծ մասի) պարտադիր մասնակցություն համակարգին:
Համատարած ընդգրկումը թույլ է տալիս կրճատել ապահովագրության միջին ծախսերը, քանի որ վճարում են բոլորը, սակայն ժամանակի
յուրաքանչյուր որոշակի պահի առողջական ծախսերի կարիք ունեն հասարակության անդամների միայն մի մասը: Իսկ կամավոր մասնակցության դեպքում համատարած ընդգրկման անհնար է հասնել, քանի որ առողջները և երիտասարդները, ինչպես նաև գործարարները (որոնք ֆինանսապես ապահովված են) հակված չեն կամավոր մասնակցել: Արդյունքում ապահովագրավճարները նրանց համար, ովքեր նախընտրում
են մասնակցել, կլինեն անհաղթահարելի բարձր և համակարգը կձախողվի:
Միևնույն ժամանակ համատարած ընդգրկման հնարավոր է հասնել
միայն, եթե պետությունը փոխհատուցի սոցիալապես անապահով խավի
վճարները (նույնիսկ ամենահարուստ հասարակությունում ոմանք աղքատ են):
Այսպիսով՝ ՍԱԱ-ն ապահովում է ինչպես հասանելիության արդարություն (բուժծառայությունները հասանելի են բոլորին` անկախ կատարված վճարների մեծությունից), այնպես էլ ֆինանսավորման արդարություն (ապահովագրավճարները կախված են անձի եկամտից և ոչ թե
առողջական ռիսկից:
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САТЕНИК САРГСЯН
Аспирант Ереванского
государственного университета
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Обязательное медицинское страхование (ОМС) - преобладающая
модель финансирования здравоохранения в Западной Европе,
которая нацелена на перераспределение доходов в обществе и
достижение социальной справедливости. Общественная солидарность
- обязательная предпосылка ОМС, так как последнее предполагает
существенное перераспределение дохода от здорового к больному, от
имущего к неимущему, от молодого к пожилому.
Начиная с 1990-х годов в большинстве стран Центральной и
Восточной Европы, в том числе в России, действует система обязательного медстрахования. В Армении же сроки внедрения ОМС пока
не ясны.
В статье на основе сравнительного анализа западноевропейских
систем ОМС утверждается, что медстрахование в Армении, внедрение
которого ожидается в среднесрочной перспективе, будет наиболее
продуктивным в случае универсального охвата. Последнее обеспечивает справедливость и с точки зрения доступа (лечение доступно
для всех) и с точки зрения финансирования (индивидуальные взносы
определяются исходя из платежеспособности выгодоприобретателя).
Но путь к универсальному охвату невозможен, если ОМС не будет
обязательным. При добровольном участии группа людей с низким
риском (обычно молодые и здоровые) не будет участвовать в системе.
В результате система окажется нежизнеспособной. В то же время
универсальность может быть достигнута только, если государство
платит за тех, кто не в состоянии делать отчисления.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование,
универсальный охват, страховой взнос, соплатеж, риск для здоровья.
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WESTERN EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL HEALTH
INSURANCE SYSTEMS
Social health insurance (SHI) is the prevailing model for health
financing in Western Europe. SHI is a potent tool for income redistribution
in the society and achieving social justice. It is rooted in solidarity principle
and leads to a redistribution from the healthy to the ill, from the rich to the
poor, from the young to the elderly.
Since 1990s, some form of SHI has been introduced in most of Central
and Eastern Europe countries, including Russia. In Armenia, though, the
dates of SHI introduction are unclear.
The paper uses comparative analysis method to analyze the health
care systems in seven Western European countries that rely upon social
health insurance (SHI) for the predominant portion of their health system
funding.
The paper argues that SHI in Armenia, the introduction of which is
anticipated in the medium term, will be the most efficient in the case of
universal coverage. The latter entails both equity in access (health
interventions are accessible for all), and equity in financing (individual
contributions to the health system are based on the ability to pay). But the
path towards universal coverage is impossible without compulsory
component. In case of voluntary enrollment, low-risk people – the young
and healthy – will opt out. With the relatively healthy opting out, the price of
insurance will go up, and when it does, more people will drop out, and the
system breaks down. At the same time universality can be achieved only
when government compensates for those who cannot afford to contribute.
Keywords: social health insurance, universal coverage, contributions,
co-payments, health risk.
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում)
ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերի հիմնահարցերի և ուսանողների ֆինանսական ու սոցիալական աջակցության
հարցերում պետական քաղաքականության վերլուծությունը, ինչպես
նաև այդ քաղաքականության համեմատությունը այլ երկրների հետ:
Հոդվածում բերված են եզրակացություններ և առաջարկություններ
բարձրագույն կրթության մատչելիության բարձրացման և ուսանողների աջակցության համակարգերի բարելավման ուղղությամբ:
Հիմնաբառեր. ուսման վճար, նպաստ, կրթաթոշակ, ընդգրկվածություն, հավասար մատչելիություն, ֆինանսական աջակցություն:

Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ արդի համաշխարհային
զարգացումները՝ գլոբալացումն և տեխնոլոգիական առաջընթացը, հանգեցնում են բարձրագույն կրթության ոլորտում կտրուկ փոփոխությունների: Առաջիկա 20 տարիների ընթացքում ակնկալվում է բարձրագույն
կրթության պահանջարկի էքսպոնենցիալ աճ ողջ աշխարհում, հանգեցնելով ուսանողների թվի աճի՝ ներկայիս 55 միլիոնից 414 միլիոն: Ընդ որում՝ ուսանողների թվի ամենամեծ աճն ակնկալվում է Չինաստանում, Բրազիլիայում և Հնդկաստանում: ՈՒստի գիտելիքների ձեռքբերման պահանջը և սոցիալական շարժունությունն արագ զարգացող տնտեսություն
ունեցող երկրներում բարձրագույն կրթությունը կդարձնեն հասանելի
հարյուր միլիոնավոր մարդկանց համար [2]:
Նման իրավիճակում կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսին է տարբեր
պետությունների քաղաքականությունը բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման և հավասար մատչելիության ապահովման, ինչպես նաև ուսման վճարների ձևավորման հարցերում՝ համադրելով այն Հայաստանում պետական քաղաքականության հետ:
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1. Միջազգային փորձի վերլուծություն
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (այսուհետև՝ ՏՀԶԿ) երկրներ
Այս բաժնում ներկայացված է ՏՀԶԿ անդամ պետությունների բարձրագույն կրթության ուսման վճարների քաղաքականության վերլուծությունը [3] և համեմատությունը Հայաստանում գործող քաղաքականության հետ: ՏՀԶԿ երկրները, կախված ուսման վճարների հարցում պետական քաղաքականությունից կամ այլ կերպ ասած ԲԿ արժեքից, հիմնականում, բաժանվում են հետևյալ 4 խմբերի:
Խումբ 1: Անվճար բարձրագույն կրթություն կամ ցածր ուսման
վճար ունեցող երկրներ, որոնք միաժամանակ ունեն ուսանողների աջակցության զարգացած համակարգեր
1-ին խմբում ընդգրկված են հիմնականում Հյուսիսային Եվրոպայի
երկրները (Լյուքսեմբուրգ, Դանիա, Ֆինլանդիա, Իսլանդիա, Նորվեգիա,
Շվեդիա և այլն): Դրանցում առկա է առաջադեմ հարկային քաղաքականություն, որի շնորհիվ ուսանողները սովորում են անվճար՝ միևնույն ժամանակ ստանալով մեծ չափերի պետական աջակցություն:
Այս երկրներում ընդգրկվածությունը բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանում` բակալավրիատում, կազմում է միջինում 75%, ինչը
զգալիորեն գերազանցում է ՏՀԶԿ երկրների ընդգրկվածության միջին
ցուցանիշը (մոտ 60%): Բարձր ընդգրկվածությունը հետևանք է ոչ միայն
ուսման վճարների բացակայության կամ դրանց մատչելիության, այլ նաև
ուսանողների ֆինանսական աջակցության կայացած պետական համակարգերի: Մասնավորապես, այս երկրներում ուսանողների 55%-ը օգտվում է պետական դրամաշնորհներից, վարկերից կամ երկուսից միաժամանակ, որոնք ուղղված են ուսանողների սոցիալական կարիքները հոգալուն:
Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման նման մոտեցումն արտացոլում է այս երկրներում արմատավորված սոցիալական արժեքները,
ինչպիսիք է բարձրագույն կրթություն ստանալու հավասար հնարավորությունը: Թե՛ ուսանողներին աջակցությունը, թե՛ բուհերի ֆինանսավորումը պետության կողմից հիմված է այն սկզբունքի վրա, որ «բարձրագույն կրթությունն իրավունք է, այլ ոչ թե արտոնություն»:
Խումբ 2: Բարձր ուսման վճար, բայց ուսանողների աջակցության
զարգացած համակարգեր ունեցող երկրներ
2-րդ խմբում ընդգրկված երկրներից են Ավստրալիան, Կանադան,
Նիդեռլանդները, Նոր Զելանդիան, Միացյալ Թագավորությունը, Միացյալ Նահանգները և այլն: Այս երկրներում ուսման վճարները բարձր են,
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ուստի բուհ ընդունվելը կապված է որոշակի ֆինանսական խնդիրների
հետ: Միևնույն ժամանակ ուսանողների գերակշիռ մասին տրամադրվում
է պետական ֆինանսական աջակցություն:
Այս երկրներում միջին ընդգրկվածությունը բակալավրիատում կազմում է 76%, ինչը բավականին բարձր է ՏՀԶԿ միջինից և անգամ ավելի
բարձր է, քան ցածր ուսման վճար ունեցող շատ երկրներում: Օրինակ՝
Ավստրալիայում ընդգրկվածությունը բակալավրիատում կազմում է 96%:
Մասնավոր ոլորտն այս երկրներում, համեմատած մյուս խմբերի
երկրների հետ, ամենամեծ ֆինանսական հատկացումներն է կատարում
բուհերին: Այլ կերպ ասած բարձրագույն կրթության ծախսերը բաշխվում
են կառավարության, ընտանիքների և մասնավոր ոլորտի միջև: Ուսման
վճարի միջին չափը պետական բուհերի բակալավրական ծրագրերում
բարձր է (գերազանցում է 1500 ԱՄՆ դոլարը), սակայն ուսանողների ավելի քան 75%-ը պետությունից ստանում է ֆինանսական աջակցություն:
Արդյունքում, բարձրագույն կրթության վրա կատարվող պետական ծախսերի մասնաբաժինն ավելի բարձր է, քան ՏՀԶԿ երկրների միջինը:
Խումբ 3: Բարձր ուսման վճար և ուսանողների աջակցության քիչ
զարգացած համակարգեր ունեցող երկրներ
3-րդ խմբի երկրներում՝ Չիլիում, Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում և այլն, ուսման վճարների չափը բակալավրիատում բարձր է՝
գերազանցում է 4500 ԱՄՆ դոլարը: Միաժամանակ ուսանողների աջակցության համակարգերն ավելի քիչ են զարգացած, քան 1-ին և 2-րդ խմբի երկրներում: Ուստի այս երկրներում ֆինանսական մեծ բեռ է ընկնում
ուսանողների և նրանց ընտանիքների ուսերին, իսկ միջին ընդգրկվածությունը բակալավրիատում ցածր է ՏՀԶԿ երկրների միջին ցուցանիշից՝
կազմելով 60%: Օրինակ՝ Չիլիում այն կազմում է 45%, Ճապոնիայում՝
52%, բայց համեմատաբար բարձր է Հարավային Կորեայում՝ 69%: Պետք
է նաև նշել, որ այս երկրներում բարձրագույն կրթությանը հատկացվող
պետական միջոցների չափը՝ որպես ՀՆԱ-ի տոկոս, համեմատաբար
փոքր է:
Խումբ 4: Ցածր ուսման վճար և ուսանողների աջակցության քիչ
զարգացած համակարգ ունեցող երկրներ
4-րդ խումբն իր մեջ ներառում է նախորդ խմբերում չընդգրկված Եվրոպական երկրները (Ավստրիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Շվեյցարիա, Իսպանիա և Չեխիա), ինչպես նաև
Իսրայելը և Մեքսիկան: Այս երկրներում ուսման վճարի չափը պետական
բուհերում բավականին փոքր է: ՈՒսանողներն ունեն հարաբերականորեն քիչ ֆինանսական խոչընդոտներ բարձրագույն կրթություն մուտք
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գործելու համար, բայց պետական աջակցության մակարդակը ևս համեմեատաբար ցածր է, ընդ որում այդ աջակցությունն ուղղված է ուսանողների որոշակի սոցիալական խմբերին: Բայց ուսանողները և նրանց ընտանիքները, բացի ֆինանսական աջակցությունից, կարող են օգտվել
պետական աջակցության այլ ձևերից (բնակության նպաստներ, ընտանիքի հարկերի նվազեցում կամ կրթական վարկեր):
Ուսման վճարների միջին չափն այս երկրներում չի գերազանցում
1500 ԱՄՆ դոլարը, իսկ պետական աջակցություն ստանում է ուսանողների մոտ 40%-ը: Բուհերը գրեթե ամբողջությամբ հենվում են պետական
ֆինանսավորման վրա, բայց ընդգրկվածությունը բարձրագույն կրթության համակարգում ցածր է ՏՀԶԿ միջին ցուցանիշից և կազմում է միջինում 56%: Այսպիսով, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ միշտ
չէ, որ ուսման ցածր վճարները՝ դյուրինացնելով մուտքը բարձրագույն
կրթություն, երաշխավորում են բարձր ընդգրկվածություն:
2. Հայաստանի Հանրապետություն
Այս բաժնում տրված է Հայաստանում բարձրագույն կրթության ուսման վճարների և ուսանողների աջակցության հարցերում պետական
քաղաքականության վերաբերյալ հիմնական եզրահանգումները՝ հենված
մանրամասն վերլուծությունների վրա, ինչպես նաև այդ քաղաքականության համեմատությունը այլ երկրների հետ;
• Հայաստանում ուսման վճարը բարձր է, իսկ ուսանողների աջակցության համակարգերը համեմատաբար վատ զարգացած: Ուստի Հայաստանը բարձրագույն կրթության ուսման վճարի չափով առավել մոտ է ՏՀԶԿ երկրների 3-րդ խմբին:
Տարբեր երկրները միմյանց և Հայաստանի հետ համեմատելու համար որպես ցուցանիշ վերցվել է բակալավրիատում ուսման վճարի միջին
տարեկան չափը՝ որպես մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի տոկոս: Վերջինս այն
ցուցանիշն է, որով համադրվում է տարբեր երկրներում բարձրագույն
կրթության ֆինանսական մատչելիությունը:
ՏՀԶԿ 3-րդ խմբի երկրներում ուսման վճարի միջին տարեկան չափը
տատանվում է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 15%-ից 35%-ի շրջանակներում
[16]: 2012-13 ուստարում այս ցուցանիշը Հայաստանում կազմել է միջի-
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նում 32,7% * [16], սակայն հարկ է նշել, որ այն բուհից բուհ և անգամ նույն
բուհում մասնագիտությունից մասնագիտություն խիստ տարբեր է՝ տատանվելով մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի մոտ 14%-ից մինչև 85%:
Այսպես, համաձայն ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության
(ԱՎԾ) տվյալների՝ 2012-13 ուստարում վճարովի համակարգում ներառված ուսանողների մեծամասնության՝ 64,5%-ի համար ուսման վճարը
կազմել է 200000–ից 400000 դրամ, մոտ 15,8%-ի համար՝ 400000-ից
600000 դրամ, ևս մոտ 15,6%-ի համար՝ մինչև 200000 դրամ և մոտ
4,1%-ի համար՝ 600000 դրամ և ավել [1]: 2013-14 ուստարում ուսման
վճարի միջին չափը Հայաստանում աճել է՝ նախորդ տարվա 450000
դրամից դառնալով 500000 դրամ (կազմել է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի
մոտ 34%):
• Հայաստանում համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշը բակալավրի և դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագրերում
2012-13 ուստարում կազմել է 44,9%: Այս ցուցանիշով Հայաստանը ևս
համադրելի է ՏՀԶԿ 3-րդ խմբի երկրների հետ, որոնց մոտ է ուսման
վճարի չափով: Այդ երկրներում համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշը կազմում է նվազագույնը 45%:
Մագիստրոսի և հետբուհական կրթական ծրագրերում ընդգրկվածությունը Հայաստանում ցածր է: Համախառն ընդգրկվածության
ցուցանիշը մագիստրոսի կրթական ծրագրերում 2012-13 ուստարում
կազմել է 10,2%:
Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ տվյալների [1]՝ 2012-13 ուստարում Հայաստանում ուսանողների ընդհանուր թիվը բարձրագույն կրթության բոլոր 3
աստիճաններում կազմել է 103405, որից վճարովի ուսուցման համակարգում սովորել է ուսանողների 84,3%-ը, իսկ անվճար համակարգում՝
15,7%-ը: Ընդ որում՝ բակալավրի և դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագրերով սովորողների թիվը կազմել է 90145 (սովորողների ընդհանուր թվի 87,1%), մագիստրոսի՝ 12105 (11,7%), իսկ ասպիրանտուրայի
և դոկտորանտուրայի՝ համապատասխանաբար 1104 և 51 (1,2%):
Կարևոր հանգամանք է այն, որ որքան բարձր է կրթական աստիճանը, այնքան փոքր է վճարովի հիմունքերով և հեռակա կարգով սովորողների թիվը:

* ՀՀ–ի համար ՀՆԱ-ի ցուցանիշը վերցված է Համաշխարհային բանկի տվյալներից
և 2012 թ. այն կազմել է 3354 ԱՄՆ դոլար, իսկ 2013թ.՝ 3505 ԱՄՆ դոլար:
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Այսպես, բակալավրիատում վճարովի հիմունքներով սովորում է ուսանողների 86,9%-ը, մագիստրատուրայում՝ 72,8%-ը, իսկ ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում՝ ընդամենը 2,2%-ը: Բակալավրիատում
հեռակա ուսուցման կարգով սովորում է ուսանողների 36,2%-ը, իսկ մագիստրատուրայում՝ 17,8%-ը:
Ընդգրկվածության նվազումը մագիստրոսի ու հետբուհական կրթական ծրագրերում և հատկապես վճարովի հիմունքերով ու հեռակա կարգով սովորողների թվի նվազումը կարելի է բացատրել հետևյալ հանգամանքներով:
 Բնակչության սոցիալական վիճակը մնում է ծանր, հետևաբար ուսանողների համեմատաբար փոքր մասն է կարողանում ներդրում կատարել մագիստրոսի որակավորման կամ գիտությունների թեկնածուի
կոչման ձեռքբերման համար և բակալավրիատն ավարտելուց հետո անմիջապես փորձում է անցնել աշխատանքի: Դրան նպաստում է այն, որ
Հայաստանի աշխատաշուկայում բակալավրի որակավորումը հիմնականում բավարար է աշխատանք գտնելու համար:
 Մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով անվճար տեղերի թիվը փոքր է: Արդյունքում, բակալավրիատն ավարտող
տղաների մեծ մասն անցնում է զինվորական ծառայության, իսկ զորացրվելուց հետո հիմնականում չի շարունակում ուսումը՝ ֆինանսական և կրթությունից երկարաժամկետ կտրված լինելու հանգամանքներով պայմանավորված դժվարությունների պատճառով:
 Հայաստանում մագիստրոսական կամ հետբուհական կրթություն
ստանալու ցանկությունը պարզապես փոքր է, քանի որ եռաստիճան
բարձրագույն կրթության համակարգն ուսանողների կողմից դիտվում է
որպես դեռևս ամբողջությամբ չկայացած, իսկ կրթության բովանդակության տեսանկյունից մագիստրատուրա գնալու նպատակահարմարությունը ցածր (բովանդակային առումով մագիստրոսի կրթական
ծրագրերի դասընթացները հաճախ կրկնում են բակալավրինը):
• Չնայած ընդգրկվածության ոչ ցածր ցուցանիշի բակալավրիատում, այնուամենայնիվ, Հայաստանում չի ապահովվում բարձրագույն
կրթության հավասար մատչելիություն: Այն էապես տարբեր է սոցիալական տարբեր խմբերի համար և հատկապես ցածր է աղքատ և ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներից երիտասարդների համար:
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Այսպես, ԲԿ համակարգում ընդգրկվածության ցուցանիշներն՝ ըստ
բարեկեցության քվինտիլների, այսպիսին է. ամենաաղքատ I քվինտիլի
ընտանիքներից 18-23 տարեկան երիտասարդների ընդգրկվածությունը
բուհերում 19% է, մինչդեռ ամենաբարեկեցիկ V քվինտիլի ընտանիքներից` 64% [4]:
• Հայաստանում, պետության կողմից ֆինանսավորվող բոլոր
ծրագրերով 2012-13 ուստարում աջակցություն են ստացել ուսանողների ընդհանուր համակազմի ընդամենը 15,7%-ը, ներառյալ պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում ստացողները՝ անվճար սովորողներ ուսանողները * [6]:
Այս թվաքանակը էականորեն փոքր է ՏՀԶԿ երկրների համապատասխան ցուցանիշից, այդ թվում այն երկրների, որոնց Հայաստանն ամենից մոտն է ուսման վճարի չափով:
ՏՀԶԿ երկրներում պետության կողմից ուսանողներին տրամադրվում է տարբեր ձևերի ֆինանսական և սոցիալական աջակցություն՝
դրամաշնորհներ, կրթաթոշակներ, բնակության նպաստներ, ուսանողական վարկեր, առողջապահական ապահովագրություններ, ընտանիքի
կողմից վճարվող հարկերի նվազեցում, և այլն: Բարձր ուսման վճար ունեցող ՏՀԶԿ տարբեր երկրներում պետական աջակցություն են ստանում
ուսանողների 40%-ից 75%-ը՝ ապահովելով կրթության հավասար մատչելիություն և բարձր ընդգրկվածություն: ՏՀԶԿ 3-րդ խմբի երկրներում, որոնց Հայաստանն ամենից մոտն է իր ցուցանիշներով, ուսանողների
առնվազն 40%-ը ստանում են պետական աջակություն, իսկ Հայաստանում ընդամենը 15,7%-ը:
• Բացի պետական աջակցությունից, ՀՀ բուհերն նույնպես իրենց միջոցների հաշվին ուսանողներին տրամադրում են աջակցություն՝ ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում (զեղչ): 2012-13 ուստարում պետական բուհերը զեղչ են տրամադրել իրենց ուսանողական
համակազմի 15,3%-ին կամ վճարովի ուսուցման համակարգի 18,1%-ի:

*

Անվճար ուսուցման համակարգում ներառվող ուսանողների խմբերը սահմանված
են ՀՀ կառավարության 2006-ի հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշմամբ: Բացի այդ անվճար
սովորող ուսանողների թվում ներառված են քննությունները դրական միավորներով
հանձնած, ընդհանուր մրցույթից դուրս (առանձին մրցույթով) բուհ ընդունված պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները, միջազգային օլիմպիադաների հաղթողները, ինչպես նաև տարբեր մարզաձևերի գծով աշխարհի և Եվրոպայի
առաջնությունների մրցանակակիրները: Նաև 2013-14 ուստարվանից պետությունն
ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրում նաև ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների այն ուսանողներին,
ովքեր հաղթահարել են ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից սահմանված ուսանողի միջին որակական
գնահատակի նվազագույն շեմը: Փոխհատուցման չափը կազմում է 50%-ից մինչև 100%
համապատասխանաբար՝ 5 միավորից մինչև 20 միավորով բարձր անապահովության
միավոր ունեցող ընտանիքի անդամ ունեցող ուսանողներին:
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Զեղչ ստացողների 80%-ը կազմել են բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողները, իսկ 20%-ը՝ մագիստրոսի:
Բուհերի կողմից զեղչ ստացող ուսանողները հիմնականում ներկայացնում են տարբեր սոցիալապես խոցելի խմբեր [6]: Ըստ վիճակագրական տվյալների վերլուծության՝ բուհերի կողմից ամենից շատ աջակցություն են ստանում հետևյալ 2 խմբերի ուսանողները՝ վճարովի ուսուցման
համակարգում 2 և ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողները (2012-13 ուստարում կազմել է աջակցություն ստացողների 41%-ը)
և միակողմանի ծնողազուրկ ուսանողները (2012-13 ուստարում կազմել է
աջակցություն ստացողների 19,5%-ը):
• Հայաստանում պետական բուհերի ուսանողներին հատկացվում են նաև պետական կրթաթոշակներ: Ընդ որում կրթաթոշակ
ստանում են այն ուսանողները, ովքեր սովորում են անվճար (ստանում են նաև ուսանողական նպաստ): Ուստի այդ ուսանողները, ըստ
էության, պետության կողմից ստանում են կրկնակի աջակցություն:
2012-13 ուստարում պետական բուհերի բակալավրիատի անվճար
հիմունքներով սովորող ուսանողների մոտ 90%-ը ստացել է կրթաթոշակ:
Կրթաթոշակների տրամադրումն առկա կառուցակարգով, ըստ
էության, հանգեցնում է պետական միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման, քանի որ նախ մեկ ուսանողին տրամադրվող ամսական գումարի չափը բավականին փոքր է ու չի կարող որևէ կերպ աջակցել ուսանողի սոցիալական կարիքները հոգալուն և բացի այդ հասցեկան չէ՝
ուղղորդված չէ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ուսանողներին, այլ ուղղված է բարձր առաջադիմություն ունեցողներին: Վերջիններս պարտադիր չէ, որ ունենան սոցիալական աջակցության կարիք:
Հաշվարկների համաձայն, եթե կրթաթոշակների համար 2013 թվականի պետական բյուջեից հատկացված գումարը՝ 772,753.2 հազար
դրամը, ուղղվի կարիքավոր ուսանողների ուսման վճարի փոխհատուցմանը, ապա ևս մոտ 1500 ուսանող կարող է սովորել անվճար: Այս հաշվարկը կատարված է ուսման վճարի միջին հանրապետական չափից ելնելով: Սակայն հաշվի առնելով այն, որ ուսանողների 64,5%-ի համար
ուսման վճարը 2012-13 ուստարում կազմել է 200000-ից 400000 դրամ,
ապա նման աջակցություն ստացողների թիվը կարող է էականորեն ավելի մեծ լինել:
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ՍԱԹԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի պետական
համալսարանի ասպիրանտ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հոդվածում վերլուծվում են առողջապահության ֆինանսավորման
համակարգային մոտեցումները և տեսության ու պրակտիկայի համադրմամբ հիմնավորվում է սոցիալական առողջական ապահովագրության (այսուհետև` ՍԱԱ) համակարգի համեմատական առավելությունը` իբրև առողջապահության ֆինանսավորման կառուցակարգ:
Հայաստանում առողջապահական ծախսերը մեկ շնչի հաշվով
ցածր են, և դրանց կառուցվածքում գերակշռում են գրպանից ծախսերը: Ակնհայտ է, որ առողջապահության ֆինանսավորման ներկա
համակարգը չի կարող ապահովել բուժծառայությունների բավարար հասանելիություն: Խնդրի համակարգային լուծման արդյունավետ տարբերակներից մեկը սոցիալական առողջապահական համակարգի ներդրումն է:
Հիմնաբառեր. սոցիալական առողջական ապահովագրություն,
առողջապահության ֆինանսավորում, գրպանից վճարումներ, անհամաչափ տեղեկացվածություն, առողջ կյանքի տևողություն:

Հայաստանում առողջապահության ֆինանսավորման կառուցվածքում գերակշռում են հիվանդի կողմից ծառայության դիմաց ուղղակի
վճարները: Դրանց կշիռն ընդհանուր առողջապահական ծախսերում
2012-ին կազմել է 54.6%, այն դեպքում, երբ Եվրամիությունում այդ կշիռը
13.7% էր [3]:
Հիվանդի կողմից ուղղակի վճարումների (գրպանից վճարումների)
բարձր կշռի հետևանքով Հայաստանում ցածր է բուժծառայությունների
հասանելիությունը և մեկ շնչի հաշվով առողջապահական ծախսերի մեծությունը: Նշյալ հանգամանքն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում կյանքի տևողության, այդ թվում՝ առողջ կյանքի տևողության վրա:
Ընդհանրապես առողջապահական ծառայությունների ֆինանսավորման տարբերակները չորսն են՝ ա) հիվանդի կողմից ծառայության
դիմաց ուղղակի վճարում, բ) առևտրային (մասնավոր, շահույթ հետապնդող) բժշկական ապահովագրություն, գ) հանրային ֆինանսավորում
հարկային միջոցների հաշվին և դ) ՍԱԱ:
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Առաջին տարբերակի դեպքում անհատն ապահովագրված չէ բժշկական ծախսերի ֆինանսական ռիսկից, ինչը ծայրահեղ դեպքում կարող է
բերել ակտիվների զգալի մասի կորստի ու աղքատության:
Մնացյալ տարբերակների դեպքում առկա է ֆինանսական ռիսկի
առնվազն մասնակի ապահովագրում, քանի որ բուժծառայությունները
մատուցվում են կանխավ կատարված ապահովագրավճարների և կամ
հարկային մուծումների հիման վրա (սովորաբար համավճարի կիրառմամբ):
Բայց երկրորդ տարբերակի` առևտրային ապահովագրության դեպքում ապահովագրավճարները կախված են ապահովագրվող ռիսկի մեծությունից և ոչ թե ապահովագրվողի վճարելու կարողությունից: Այդ
պատճառով բարձր ռիսկ ունեցողների (ինչպես տարեցների ու վատ առողջական վիճակ ունեցողների) համար առևտրային բուժապահովագրությունը հաճախ մատչելի չէ, չնայած որ նրանք շատ ավելի ունեն այդ
ապահովագրության կարիքը:
Իսկ ՍԱԱ-ի (նաև հարկային միջոցների հաշվին ֆինանսավորման)
դեպքում հասարակության զգալի մասի ռիսկերը միավորվում են, ինչը
հասարակության լայն շերտերի համար բուժծառայություններն առավել
հասանելի է դարձնում: Շեշտենք, սակայն, որ ռիսկերի միավորումն
անհրաժեշտաբար ենթադրում է լայն հասարակական համերաշխություն, քանի որ պահանջում է ռեսուրսների փոխանցում հասարակության
մեկ խմբից մյուսին:
Սոցիալական առողջական ապահովագրության
համակարգի նախընտրելիությունը
Զարգացած առողջապահական համակարգերը բնութագրվում են
բժշկական ծախսերի խմբային ֆինանսավորմամբ, ինչն իրականացվում
է հարկերի և կամ ՍԱԱ վճարների միջոցով:
ՍԱԱ-ն ենթադրում է բոլորի (կամ առնվազն բնակչության մեծ մասի)
համար պարտադիր մասնակցություն և մասնակիցների համար ընդհանուր՝ անհատական ռիսկի մեծությամբ չպայմանավորված ապահովագրավճար:
Հարկային միջոցների հաշվին ֆինանսավորման համեմատ ՍԱԱ-ի
միջոցով առողջապահության ֆինանսավորումը նախընտրելի է նրանով,
որ ստացվող բուժծառայությունների ու կատարվող վճարների միջև առկա է հստակ կապ: Բացի այդ ՍԱԱ վճարներն առանձնացված են պետական բյուջեից, ինքնուրույն են կառավարվում և ենթակա չեն կառավարության ծախսային նախապատվությունների փոփոխության ռիսկին:
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Մասնավոր բուժապահովագրության նկատմամբ ՍԱԱ-ի նախընտրելիությունը պայմանավորված հետևյալ գործոններով.
ա) Արդյունավետություն: ՍԱԱ-ի ծախսային արդյունավետությունն
ավելին է, քան մասնավոր բուժապահովագրությանը, քանի որ ՍԱԱ-ի
գործառական ծախսերը ավելի ցածր են, իսկ անհամաչափ տեղեկացվածության խնդիրը բացակայում է [5]:
Գործառական ծախսեր: Երբ ապահովագրավճարը հրատապորեն
արդարացի է, ապահովագրությունը հասարակության տեսանկյունից
ծախս չէ, քանի որ ապահովագրավճարներն ամբողջովին բաշխվում են
ապահովագրվածների միջև: Իսկ առևտրային ապահովագրությունն
անհրաժեշտաբար ենթադրում է շուկայական և վարչական ծախսեր,
ինչպես նաև ռիսկի ու շահույթի հավելադիր: Այնինչ ՍԱԱ-ի դեպքում
գործառական ծախսերը և ապահովագրության ռիսկերը փոքր են՝ պայմանավորված ծավալի արդյունավետությամբ: Մասնավորապես՝ մասնակցությունը պարտադիր է, ուստի հաճախորդների ներգրավման
շուկայական ծախսերը փոքր են, ապահովագրվածների թիվը մեծ է,
հետևաբար ռիսկերը փոքր են, ապահովագրերը բոլորի համար միանման են, այդ պատճառով ցածր են վարչական ծախսերը:
Գնահատումները ցույց են տալիս, որ բժշկական ապահովագրության վարչական ծախսերի կշիռը մասնավոր ընկերություններում մինչև երեք անգամ ավելի է, քան հանրային ընկերություններում [2]:
Անհամաչափ տեղեկացվածություն: Մասնավոր ապահովագրական
շուկաներն անհամաչափ տեղեկացվածության պատճառով ենթակա են
անբարենպաստ ընտրության ռիսկին: Յուրաքանչյուր անհատ ապահովագրի ընտրություն կատարելիս հաշվի է առնում իր կողմից բժշկական
ծառայությունների օգտագործման ակնկալվող հավանականությունը:
Արդյունքում՝ ովքեր ակնկալում են ծառայությունների առավել ինտենսիվ
օգտագործում, հակված են ձեռք բերել առավել լիակատար ծածկույթ:
Քանի որ ապահովագրվողներն ավելի լավ են տեղեկացված իրենց
անհատական ռիսկի բաշխման վերաբերյալ, քան ապահովագրողները,
ապա վերջինների համար խնդրահարույց է ռիսկի իրական մեծության
գնահատումը: Արդյունքում՝ ապահովագրական շուկայում կարող է ձևավորվել միայն անջատ հավասարակշռություն, երբ բարձր ռիսկ ունեցողներին առաջարկվում է լիակատար ծածկույթ, իսկ ցածր ռիսկ ունեցողներին` մասնակի ծածկույթ [1]: Վերջինն առաջարկվում է ավելի ցածր ապահովագրավճարով, բայց այնպես, որ բարձր ռիսկ ունեցողների համար մասնակի ծածկույթի ընտրությունը շահեկան չլինի: Այդ հավասարակշռության համեմատ ՍԱԱ-ն, որն ենթադրում է ռեսուրսների վերաբաշխում ցածրից բարձր ռիսկ ունեցողներին, ապահովում է Պարետո
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բարելավում: Բարձր ռիսկ ունեցողների օգտակարությունն ընդլայնվում է
ապահովագրավճարի նվազման հաշվին, իսկ ցածր ռիսկ ունեցողների
օգտակարությունն ընդլայնվում է ծածկույթի ընդլայնման հաշվին:
բ) Հավասարություն: Առևտրային ապահովագրության դեպքում
բարձր առողջական ռիսկ ունեցողները, գտնվելով առանց այն էլ ավելի
անբարենպաստ վիճակում, վճարում են ավելի բարձր ապահովագրավճար: Սոցիալական արդարությունը, սակայն, պահանջում է, որ ապահովագրավճարը համարժեք լինի անհատի վճարելու կարողությանը և ոչ
թե ռիսկի մեծությանը: Վերջինը հնարավոր է դառնում ՍԱԱ-ի դեպքում,
քանի որ վճարները համամասն են եկամտի մեծությանը:
Առողջապահության ֆինանսավորման ընթացիկ
վիճակը Հայաստանում
Պետք է փաստել, որ առողջապահության ֆինանսավորման ծավալը
Հայաստանում ցածր է: Մեկ շնչի հաշվով առողջապահական ծախսերը՝
հաշվարկված համարժեք գնողունակությամբ, 2012-ին Հայաստանում
գրեթե կրկնակի ցածր էին, քան Վրաստանում և հնգակի ցածր էին, քան
Ռուսաստանում: Չնայած որ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն (համարժեք գնողունակությամբ) Հայաստանում բարձր էր, քան Վրաստանում, իսկ Ռուսաստանի հետ տարբերությունը կազմում էր երեք անգամ:
Առողջապահական ծախսերը Հայաստանում ցածր են ոչ միայն բացարձակ, այլև հարաբերական արտահայտությամբ: Ընդհանուր առողջապահական ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում 2012-ին կազմել է 4.5% (Վրաստանում՝ 9.2%, Ռուսաստանում՝ 6.3%): Այդ թվում հանրային առողջապահական ծախսերը կազմել են ՀՆԱ-ի 1.9%-ը:
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Հայաստան

Վրաստան

Ռուսաստան

Գերմանիա

Առողջապահության ֆինանսավորումը 2012-ին

Աղյուսակ 1

54.6

64.7

34.3

12.1

Ընդհանուր ԱԾ (% ՀՆԱ-ում)

4.5

9.2

6.3

11.3

Հանրային ԱԾ (% ընդհանուր ԱԾ-ում)

41.8

18

61

76.3

Հանրային ԱԾ (% պետբյուջեի ծախսերում)

7.9

5.2

10.3

19.1

Հանրային ԱԾ (% ՀՆԱ-ում)

1.9

1.7

3.8

8.6

Մեկ շնչի հաշվով ԱԾ (համարժեք գնողունակության դոլար)

299

561

1474

4617

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ (համարժեք գնողունակության դոլար, ընթացիկ)

7418 6819 23504 41860

Մեկ շնչի հաշվով ԱԾ (ընթացիկ դոլար)

150

Գրպանից ծախսեր (% ընդհանուր ԱԾ*-ում)

333

887

4683

*ԱԾ – առողջապահական ծախսեր:
Աղբյուրը՝ [3]:
Սոցիալական առողջական ապահովագրության բացակայությամբ
պայմանավորված՝ Հայաստանում բարձր է գրպանից ծախսերի կշիռը
առողջապահության ֆինանսավորման կառուցվածքում՝ 54.6%: Նշյալ
հանգամանքն ստեղծում է էական անհավասարություն՝ հասարակության
զգալի մասի համար էապես կրճատելով բուժծառայությունների հասանելիությունը:
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Աղյուսակ 2
Կյանքի սպասվող տևողությունը և մահացությունը (2012 թ.)
Հայաստան

Ռուսաստան

Վրաստան

Գերմանիա

կին տղա. կին տղա. կին տղա. կին տղա.

Առողջ կյանքի տևողությունը(1)

66

60

66

57

68

62

73

70

Կյանքի տևողությունը(2)

75

67

75

63

78

70

83

78

Կորսված առողջ տարիները(3)

9

7

9

6

10

8

10

8

Կորսված տարիների կշիռը (%)(4)

12

10.4

12

9.5

12

10.3

Չափահասների մա-հացությունը (‰)(5)

96

228

127

339

50

94

Նորածնամահությունը,
2013թ. (‰)(6)

14 [11-18]

9 [8-10]

12.8 11.4
66

176

12 [10-14]

3 [3-3]

Առողջ կյանքի սպասվող միջին տևողությունը ծննդյան պահին (տարի):
Կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահին (տարի):
(3)
Կորսված առողջ տարիների սպասվող տևողությունը ծննդյան պահին
(տարի):
(4)
Կորսված տարիների կշիռը կյանքի սպասվող տևողության մեջ (%):
(5)
Հավանականությունը, որ 15 տարեկան անձը կմահանա նախքան 60
տարեկան դառնալը, 1000 բնակչի հաշվով:
(6)
Նորածնամահության դրույքը 1000 կենդանածնի հաշվով:
Աղբյուրը՝ [4]:
(1)

(2)

Միևնույն ժամանակ վերջին տարիներին Հայաստանում զգալիորեն
ընդլայնվել է հանրային առողջապահական ծախսերի ընդգրկումը: Մասնավորապես՝ հանրային միջոցների հաշվին Հայաստանում ներկայում
ֆինանսավորվում է առաջնային և շտապ բուժօգնությունը, մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնությունը, մինչև 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը, շուրջ 200 հիվանդությունների բուժումը, սոցիալապես անապահովների և հաշմանդամների բուժսպասարկումը և այլն:
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առաջիկայում նախատեսվում է
առողջապահության բնագավառի պետական ծախսերի որոշակի աճ:
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Այսպես՝ 2016-ի համար ծախսերի պլանավորվող մակարդակը գերազանցում է 2011-ի փաստացի մակարդակը 31%-ով [6]:
Առողջապահության ոլորտում ծախսերի ծավալը և կառուցվածքը
զգալի չափով պայմանավորում են կյանքի տևողության և մահացության
ընթացիկ իրավիճակը:
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին
գնահատականի համաձայն՝ Հայաստանում կանանց առողջ կյանքի
սպասվող միջին տևողությունը 66 տարի է, տղամարդկանցը՝ 60 տարի:
Արդյունքում՝ հիվանդությունների հետևանքով կորսված առողջ տարիների կշիռը կազմում է 10-12%:
Հայաստանում բավական բարձր է նաև մահացության մակարդակը:
Մասնավորապես՝ չափահաս տղամարդկանց ավելի քան մեկ հինգերորդը մահանում է նախքան 60 տարեկան դառնալը:
Եզրակացություն
ՍԱԱ համակարգում մասնակցության պարտադիր լինելու անհրաժեշտությունը բխում է միջին ապահովագրավճարը կրճատելու և ապահովագրությունն առավել մատչելի դարձնելու նպատակից: Երբ մասնակցությունը պարտադիր չէ, բուժապահովագրությունը հակված են ձեռք
բերել առողջական խնդիրներ ունեցողները, ինչը բարձրացնում է ապահովագրության միջին գինը: Այնինչ մասնակցության պարտադիր լինելն
ընդլայնում է ապահովագրվածների քանակը, որի շնորհիվ մատուցվող
բուժծառայությունների ֆինանսավորման բեռը բաշխվում է մեծ թվով
մարդկանց միջև:
ՍԱԱ-ի միջոցով առողջապահության ֆինանսավորումը հարկային
միջոցների հաշվին ֆինանսավորման համեմատ այն առավելությունն ունի, որ մարդիկ հակված են առավել հոժարությամբ կատարել ՍԱԱ
վճարները, հաշվի առնելով, որ դրանք ծախսվելու են բացառապես (այդ
թվում անձամբ իրենց) առողջական նպատակներով: Ընդ որում այդ
ծախսերը կատարվելու են ոչ թե հեռավոր ապագայում, այլ ներկայում:
ՍԱԱ համակարգը համապատասխանում է հավասարության
սկզբունքին: Ապահովվածից անապահովին, առողջից հիվանդին ռեսուրսների վերաբաշխման միջոցով հասարակությունը հոգում է նրանց
(օրինակ տարեցների կամ խրոնիկ հիվանդների) կարիքները, որոնք չեն
կարող վճարել բուժծառայությունների դիմաց և կամ ձեռք բերել առևտրային բուժապահովագրություն (որի վճարն արտահայտում է առողջական ռիսկի իրական մեծությունը):
Դրանով իսկ ՍԱԱ համակարգի՝ իբրև առողջապահության ֆինանսավորման կառուցակարգի, առավելությունն այն է, որ այն ապահովում է.
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ա) հիվանդության ֆինանսական ռիսկերից բոլորի համար ընդհանուր պաշտպանություն,
բ) բուժծառայությունների ֆինանսավորման բեռի համաչափ բաշխում,
գ) բուժծառայությունների օգտագործման անհրաժեշտության և հնարավորության միջև համապատասխանություն:
Հայաստանում առողջապահության ֆինանսավորման ներկայում
գործող համակարգը ի զորու չէ ապահովել առողջապահական ծառայությունների բավարար հասանելիություն, քանի որ ծախսերի կառուցվածքում գերակշռում են գրպանից ծախսերը: Խնդրի համակարգային
լուծման արդյունավետ տարբերակը սոցիալական առողջական ապահովագրության համակարգի ներդրումն է:
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РЕФОРМА СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АРМЕНИИ
В статье исследуются концептуальные подходы к финансированию здравоохранения, и на основе сопоставления теории и
практики обосновывается сравнительное преимущество социального
медицинского страхования как механизм финансирования медуслуг.
В Армении медицинские расходы на душу населения низки, при
том преобладают оплачиваемые наличными расходы. Очевидно, что
система финансирования здравоохранения, действующая в настоящем, не может обеспечить должную доступность медуслуг. Один из
эффективных методов системного решения проблемы, это внедрение
социального медицинского страхования.
Ключевые слова: социальное медицинское страхование, финансирование здравоохранения, оплачиваемые наличными расходы,
ассиметричная информация, продолжительность здоровой жизни.

SATENIK SARGSYAN
PhD Sstudent of the
Yerevan State University
REFORMING HEALTH FINANCING SYSTEM IN ARMENIA
This article examines the conceptual approaches to health financing,
and comparative advantage of social health insurance as a funding
mechanism for medical services is justified based both on theory and
practice.
In Armenia health care spending per capita are low and dominated by
out-of-pocket expenses. Obviously the current health financing system
cannot provide adequate access to comprehensive, quality health care
services. The introduction of social health insurance is an efficient way to
address the problem.
Keywords: social health insurance, health financing, out-of-pocket
expenses, asymmetric information, healthy life expectancy.
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Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ. ԻՐԱՎԱԸՆԿԱԼՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ինքնիշխանության եզրույթի ծագման, տեսական-իրավական վերլուծությանը, որպես քաղաքական և իրավական երևույթի բնորոշմանը, հատկանիշների
սահմանմանը, ինչպես նաև դրա իրավաընկալման ժամանակակից
հիմնախնդիրներին: Վերլուծելով տարբեր գիտական հայացքներն
ու մոտեցումները՝ սահմանվել է, որ ինքնիշխանությունը որպես պետության հատկանիշ, ինչպես նաև իշխանության իրավազորություն
կրելու փաստացի հիմք ու դրա իրականացման իրական հնարավորություն, իրեն հերթին բնութագրվում է մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված ու մեկը մյուսին փոխլրացնող այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսիք են՝ գերակայությունը կամ գերագույն իշխանության
առկայությունը և ինքնուրույնությունը կամ արտաքին անկախությունը: Այնուհետև անդրադարձ է կատարվել պետության ինքնիշխանության քաղաքական-իրավական բնույթի բացահայտմանը, ինչպես նաև՝ պետության իրական, անհրաժեշտ ու որոշիչ հատկանիշի
սահմանմանը:
Հիմնաբառեր. ինքնիշխանություն, պետական ինքնիշխանություն, քաղաքական ինքնիշխանություն, իրավաբանական ինքնիշխանություն, պետության հատկանիշ, գերագույն իշխանություն:

Ժամանակակից պետությունների սահմանադրություններում հռչակվում է ինքնիշխանություն, որը, սակայն, այդպես էլ կրում է հռչակագրային բնույթ: Թեև, քաղաքական – իրավական հայացքներում «ինքնիշխանություն» եզրույթի նկատմամբ գիտնականների կողմից ցուցաբերած
կայուն վերաբերմունքը այդպես էլ չի հանգեցրել արդի ժամանակաշրջանում այդ հասկացության համընդհանուր ու միասնական ընկալմանը:
Դա նշանակում է, որ ինքնիշխանությունը, որպես քաղաքական և
իրավական երևույթի իմաստավորմանն ուղղված նպատակային ու ճա43
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նաչողական ցանկացած գործունեություն ինքնին ենթադրում է այնպիսի
իրավաընկալմանը, որի արդյունքում կձևավորվի ինքնիշխանության
բնորոշման ու հատկանիշների նկատմամբ պոզիտիվիստական վերաբերմունք:
Քաղաքական և իրավական տեսանկյունից՝ «ինքնիշխանությունը»
կարելի է քննարկել երեք տեսակյունով. ա) որպես գաղափար, բ) որպես
գոյություն ունեցող քաղաքական և իրավական երևույթ իր պատմական
զարգացումներով, գ) որպես իրավական կառուցվածք ու կատեգորիա:
Առաջին անգամ «ինքնիշխանության» եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ ներմուծվեց ֆրանսիացի մտածող Ժան Բոդենի կողմից:
1576 թվականին վերջինիս կողմից հրատարակված «Վեց գիրք պետության մասին» աշխատության մեջ ինքնիշխանությունը սահմանվեց որպես
պետական իշխանության քաղաքական գերակայություն (կամ գերագույն
իշխանություն) տվյալի պետության տարածքի սահմաններում [1, էջ 40]:
Միաժամանակ, ըստ Ժ. Բոդենի՝ «ինքնիշխան իշխանությունը չունի
սահմանափակում» որպես ունակություն իր քաղաքական գործունեության նկատմամբ, որը, սակայն սահմանափակվում է միայն բնական և
աստվածային օրենքներով: Շարունակելով իր դատողությունները ինքնիշխանության վերաբերյալ` նրա կարծիքով՝ «եթե պոզիտիվիստական
օրենքով իշխանությունը չի կարող սահմանափակվել, հետևաբար ինքնիշխանությունն իր հերթին չի կարող հանդիսանալ սեփական օրենքի
պատանդը» [15, էջ 14-15]: Այստեղից, դժվար չէ նկատել, որ Ժ.Բոդենը
ինքնիշխանությունը նույնականացնում է այն կրողի հետ, ինչը խնդրահարույց է այն առումով, որ ժամանակից «հետազոտողների մոտ երբեմն
տարակարծության տեղիք է տալիս, թե ումն է պատկանում ինքնիշխանությունը՝ պետությա՞նը, թե՞ պետական իշխանությանը» [2, էջ 121-122]:
Բնավ դա նշանակում է, որ ինքնիշխանության՝ որպես պետության
էական հատկանիշի վերաբերյալ տարակարծությունների զանգվածայնությունն անխուսափելի են՝ իր ծագման պահից սկսած: Այսպես, ռուս
գիտնական Վ.Մ.Գեսսենը գրում է. «Նախկինում ինքնիշխանության համար պայքարում էին թագավորները, այժմ դրա վերաբերյալ վիճում են
պրոֆեսորները, կամ նախկինում, այն պահպանելու համար արյուն չէին
խնայում, այժմ այն բացատրելու համար չեն խնայում թանաք» [8, էջ 18-21]:
Այնուհետև, զարգացնելով Ժ.Բոդենի հայեցակարգը ինքնիշխանության վերաբերյալ, Թոմաս Հոբսը՝ իր «Լևիաֆան կամ քաղաքացիական
ու եկեղեցական իշխանությունը, ձևը և մատերիան» (1615 թ.) աշխատանքում, ինքնիշխանությունը դիտարկեց որպես որևէ օրենքով ու պայմանագրերով չսահմանափակված գերագույն և բացարձակ իշխանություն, որտեղ պետությունն ազատ է ցանկացած սուբյեկտիվ ու օբյեկտիվ
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սահմանափակումներից և օժտված է բացարձակ ու անկախ իշխանությամբ, որին պարտավոր են ենթարկվել բոլոր անձինք և կազակերպված
հանրությունը [9, էջ 135-137]:
XVII դարի գերմանացի հայտնի իրավագետ Սամուել Պուֆենդորֆը
կարևորեց ինքնիշխանության քաղաքական և իրավական բովանդակության արտաքին ու ներքին կողմերը՝ պնդելով, որ այն իր ավելի վաղ
զարգացումն է ապահովում միջազգային հարաբերություններում, քանի
որ դրա «ներքին կարգավիճակը» առարկայանում է ինքնիշխանության
միջազգային ամրագրմամբ [11, էջ 14-15]:
Հետագայում՝ XVIII դարից սկսած, վերը հիշատակված «բացարձակ
ինքնիշխանություն» տեսությանը փոխարինելու եկավ «սահմանափակ
ինքնիշխանություն» տեսությունը, որը հիմքում ընկած էր ոչ թե իշխանության գերակայության, այլ՝ բարոյական ու իրավական առումով միապետի իշխանության սահմանափակվածության վերաբերյալ գաղափարը: Այսպես, առանձին հեղինակներ (օրինակ` XVIII դարի գերմանացի
հայտնի իրավագետ Լյուդոլֆ Հուգոն) գտնում էին, որ «ինքնիշխանությունը կարող է տեղ գտնել միայն ապակենտրոնացված պետություններում», իսկ գերմանացի Գոթֆրիդ Վ.Լեյբնիցը և իր համախոհները ընդդիմախոսելով Ժ.Բոդենին և Թ.Հոբսին, ապացուցում էին, որ «ինքնիշխանությունը տրոհվող երևույթ է» [11, էջ 17]:
XVIII դարում սկսեց ձևավորվել ինքնիշխանության սահմանադրական դոկտրինը ժամանակակից իրավաընկալմամբ: Այս միտումն օրինաչափ էր ոչ միայն ինքնիշխանության քաղաքական ու իրավական իմաստի բացահայտման առումով: Տվյալ ժամանակաշրջանի իրավական իրողությունների զարգացման արդյունքում միանգամայն խնդիր առաջադրվեց անցնել բացարձակ իշխանությունից դեպի անձի իրավունքների
պաշտպանության:
Այսպես, սահմանադրական այդ դոկտրինի հիմնադիրներից մեկը՝
Ջոն Լոկկը՝ իր «Պետական կառավարման մասին երկու տրակտատներ»
աշխատանքում (1689 թ.) նշում է, որ պետական իշխանությունը չնայած
միշտ պատկանում է մեծամասնությանը, սակայն այդ իշխանությունը
բացարձակ չէ, քանի որ իշխանության աղբյուրը՝ մարդիկ, պետությանը
փոխանցում են իշխանության իրականացման իրավունքը, այդ թվում՝
պատժիչ և արդարադատության գործառույթները՝ ելնելով մարդու բնական իրավունքների, ազատության, սեփականության և համամարդկային
շահերի պաշտպանության նպատակներից [13, էջ 333-335]:
Զարգացնելով հիշյալ ուսմունքը` ֆրանսիացի լուսավորիչ Շարլ Լուի
դե Մոնտեսքյոն իր «Օրենքների հոգու մասին» (1748 թ.) հայտնի աշխատությունում կարևորելով իշխանության բաժանման տեսությունը, միա45
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ժամանակ առաջ քաշեց այն ուսմունքը, ըստ որի՝ այդ տեսությունը ըստ
էության բացառում է ժողովրդական ինքնիշխանության գաղափարը կամ
ժողովրդաիշխանությունը [10, էջ 48-49]:
Այնուհետև, XX դարում պետական ինքնիշխանության սահմանափակման և մերժման հիմնախնդիրը գիտական հետազոտության նոր
մակարդակի վրա մղվեց, ինչին նպաստեցին՝ ինչպես արտաքին հանգամանքները (գլոբալացման գործընթացներ, միջազգային կազմակերպությունների զարգացում և այլն), այնպես էլ ներքին գործոնները (քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի զարգացում, դաշնային պետությունների ավելացում և այլն): Այսինքն` մի դեպքում խոսքը վերաբերում է ինքնիշխանության տեսության և միջազգային իրավունքի հակադրմանը, իսկ երկրորդում` ինքնիշխանության ներքին բաժանմանը,
հաշվի առնելով նաև այն, որ սահմանադրական իրավունքում դիտարկվում են ինչպես ինքնիշխանության, այնպես էլ պետության ինքնիշխանության և ժողովրդի ինքնիշխանության տարբեր իրավաընկալումները
[4, էջ 105]:
Ժամանակակից իրավագիտությունում ինքնիշխանության վերաբերյալ տարակարծությունների առկայությունն ինքնին հստակեցման ու մոդելավորման պահանջ է առաջադրում:
Այսպես, մասնագիտական գրականությունում առավել տարածված է
նաև այն գիտնականների դիրքորոշումը, ըստ որի՝ ինքնիշխանությունը
բնութագրվում է «ներպետական գերակայությամբ» և «արտաքին անկախությամբ»: Այսպես, պրոֆեսոր Գ.Գ. Հարությունյանը պետության ինքնիշխանությունը դիտարկում է որպես նրա քաղաքական - իրավական
հատկություն, որն արտահայտվում է երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայությամբ և արտաքին հարաբերություններում՝ նրա անկախությամբ [1, էջ 40]: Կամ պրոֆեսոր Հ.Խաչատրյանը գտնում է, որ
պետական ինքնիշխանությունը պետության իշխանության գերագույնությունն ու լիակատարությունն է նրա ողջ տարածքում և այն դրսևորվում
է գերագույնությամբ, միասնականությամբ և անկախությամբ [5, էջ 32],
[6, էջ 18-19]:
Իհարկե, այս սահմանումների հիմքում առկա է տրամաբանական
հակասություն այն մասով, որ, եթե պետությունը դրսևորվում է իշխանության, բնակչության և տարածքի միասնության իմաստով, ապա
ստացվում է, որ պետությունը ունի գերակայություն «ինքն իր մեջ»:
Իսկ դոցենտ Մ.Մուրադյանը ինքնիշխանությունը դիտարկում է որպես պետության պարտադիր հատկանիշ, որն իր արտահայտումն է
գտնում արտաքին հարաբերություններում՝ պետության անկախությամբ,
իսկ երկրի ներսում՝ պետական իշխանության գերակայությամբ, որն,
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ըստ հեղինակի, նշանակում է՝ պետության իշխանական ուժի բազմակողմանիություն, իշխանական լիազորությունների բացառիկություն և
ներգործության հատուկ միջոցների առկայություն [7, էջ 87-88]:
Հիշատակված սահմանումների համակարգված վերլուծությունը
վկայում է, որ, մի դեպքում խնդրահարույց է այլ պետությունների հետ
փոխհարաբերություններում պետական իշխանության գերակայության
հարցը, իսկ մեկ այլ դեպքում՝ միջազգային իրավունքների նորմերի
պահպանությունը չի կարող դիտվել ինքնիշխանության պայման:
Մեր կարծիքով, ինքնիշխանության վերաբերյալ նման բազմանշանակության առկայությունը կարող է վկայել երկու ենթադրության մասին.
կամ տվյալ եզրույթի իրավաբանական իմաստը դեռևս հստակեցման
կարիք ունի, կամ որպես քաղաքական և իրավական երևույթի արագ
փոփոխությունը չի ապահովում տերմինաբանության համարժեք զարգացում:
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ որոշ գիտական աղբյուրներում
կասկածի տակ է առնվում անգամ այն, որ ինքնիշխանությունը հանդիսանում է պետության պարտադիր հատկանիշ:
Այսպես, օրինակ, ֆրանսիացի մտածող Ժակ Մարտինն անգամ առաջարկում է, որ «քաղաքական փիլիսոփայությունը հրաժարվի ինքնիշխանություն եզրույթից»՝ ոչ այն հիմնավորմամբ, որ այդ հասկացությունն
ունի վաղ ժամանակների ծագում կամ ստեղծում է անհաղթահարելի
դժվարություններ տեսական վերլուծությունների առումով, այլև այն
պատճառով, որ տեսության մեջ ու պրակտիկայում այն շփոթ է առաջացնում՝ ինչպես դրա կիրառման, այնպես էլ դրա վերաբերյալ բազմաթիվ
հայեցակարգերի առկայության տեսանկյունից [14, էջ 45-49]:
Այնուամենայնիվ, կարևորելով հիշատակված տեսակետների առկայությունը, անհրաժեշտ է նկատել, որ եթե խոսում ենք պետության տարածքի վերաբերյալ, ապա պատկերացնում ենք պետական սահմանը, որը չափելի է, կամ եթե խոսք է գնում բնակչության մասին, ապա նկատի
է ունեցվում մարդկանց այն հանրությունը, ովքեր բնակվում են տվյալ
տարածքում, կամ հանրային այն իշխանությունը, որի գործունեւոթյունն
իրականացվում է տվյալ տարածքի շրջանակներում և անձանց (բնակչության) որոշակի շրջանակների նկատմամբ:
Սակայն, նույնը չի կարելի ասել ինքնիշխանության մասին, քանի որ
ակներև է, որ այն պետության անբաժանելի հատկանիշն է և դրա առկայությունն ինքնին ազդարարում է անկախ պետության գոյության մասին: Այս մոտեցումն արդարացված է այն առումով, որ ինքնիշխանությունը կարող է ընկալվել անգամ որպես տվյալ պետության ազգերի ու ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտում պետության միասնության, մարդու
47

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության և
իրավական այլ ինստիտուտների վերաբերյալ:
Ակնհայտ է, որ չի կարելի խոսել միայն ինքնիշխանության որպես իրավական երևույթի ձևի մասին (իրավաբանական ինքնիշխանություն)
առանց քաղաքական բովանդակության (քաղաքական ինքնիշխանություն) հաշվառման: Այստեղից, ենթադրվում է, որ «քաղաքական ինքնիշխանություն» և «իրավաբանական ինքնիշխանություն» եզրույթները պայմանական ու ինքնուրույն չեն, այլ, ընդհակառակը՝ դրանց միասնությունը
կազմում է ինքնիշխանության բաղկացությունը՝ ինչպես իրավաբանության ձևական, այնպես էլ բովանդակային կողմերի դիտարկման համար:
Տվյալ դեպքում, խոսքը վերաբերում է հատկապես փաստացի, այլ ոչ
իրավական ինքնիշխանությանը, սակայն, անհրաժեշտ է նկատել, որ
քաղաքական ինքնիշխանությունը կարող է չհամընկնել իրավական ինքնիշխանության հետ:
Ինքնիշխանության որպես բացառապես քաղաքական երևույթի դիտարկման մասին ևս խոսք չի կարող լինել, քանի որ որպես կանոն քաղաքական իշխանությունն իրականացվում է իրավական ձևի միջոցով:
Հետևաբար, ինքնիշխանությունն ևս գտնում է իր արտաքին արտահայտումն իրավունքում և իրավական արտաքին դրսևորումներով (համապատասխան փաստաթղթերով):
Քաղաքական և իրավաբանական ինքնիշխանության հարաբերակցությունն արտահայտվում է դրանց դիալեկտիկ միասնությամբ, որը ներկայացված է «ձև» և «բովանդակություն» կատեգորիաների բովանդակային առումով ամբողջականության մեջ:
Հաշվի առնելով, որ ինքնիշխանության բովանդակությունը բացահայտվում է քաղաքական իշխանության բնութագրի միջոցով, իսկ ձևական կողմը կապված է տվյալ իշխանության իրականացման ինստիտուցիոնալ և նորմատիվային ձևակերպումների հետ, ապա կարելի է ենթադրել, որ ելնելով ձևի և բովանդակության միասնությունից, քաղաքական և իրավաբանական ինքնիշխանությունները կազմում են ինքնիշխանության միասնական հասկացություն [3, էջ 3-9]:
Ի վերջո, եթե իրավունքը գոյություն չունի ինքն իրեն համար, այլ
հենվում է քաղաքական իշխանության վրա և բխում վերջինիս տրամաբանությունից, ապա նույն իրավունքը լիարժեքորեն չի կարող սահմանափակել քաղաքական իշխանության գործողությունները, քանի որ դա
անհնարին կդարձնի, օրինակ` օրենսդրական գործընթացը: Եվ քանի որ
իրավական նորմաների փոփոխությունը` դա քաղաքական իշխանության
կամքի արտահայտումն է, ապա որպես այդ կամքի իրավունքի սահմանափակումը դառնում է անհեթեթություն:
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Այսպիսով, վերլուծելով տարբեր գիտական հայացքները, ժամանակակից աշխարհի քաղաքական ու իրավական համակարգում տեղ գտած
առանձին դիրքորոշումները, կարելի է եզրակացնել.
1) Ինքնիշխանությունն որպես պետության հատկանիշ, ինչպես նաև
իշխանության իրավազորություն կրելու փաստացի հիմք ու դրա իրականացման իրական հնարավորություն, իրեն հերթին բնութագրվում է մեկը
մյուսի հետ փոխկապակցված ու մեկը մյուսին փոխլրացնող այնպիսի
հատկանիշներով, ինչպիսիք են՝ գերակայությունը կամ գերագույն իշխանության առկայությունը և ինքնուրույնությունը կամ արտաքին անկախությունը: Ընդ որում` առանց սեփական գերագույն իշխանության, պետությունը չի կարող լինել անկախ միջազգային հարաբերություններում,
կամ, առանց անկախության՝ պետական իշխանության գերակայություն
գոյություն չունի: Միաժամանակ, պետության ինքնիշխանությունը պետք
է իրականացվի առանց արտաքին սահմանափակումների՝ բացառելով
պետության քաղաքական ու իրավական գործընթացների նկատմամբ
ինքնիշխան այլ սուբյեկտների միջամտությունը կամ ներգործությունը:
2) Ինքնիշխանությունն արտահայտվում է իրավաբանական և քաղաքական կողմերի միասնությամբ, ինչը նշանակում է, որ ինքնիշխանության իրավաբանական կողմը չի կարող գոյություն ունենալ առանց
իրական քաղաքական հիմքերի կամ հակառակը, պետությունը ինքնիշխան չէ, եթե քաղաքական իշխանությունը և նրա մարմինների համակարգն իրենց արտաքին ձևակերպումը չեն ստացել իրավաբանորեն
կամ չեն ամրագրել իրենց ինստիտուցիոնալ գերակայությունը: Ինքնիշխանության նման իրավաընկալման բովանդակությունից բխում է, որ՝ ա)
պետական ինքնիշխանությունն ունի քաղաքական-իրավական բնույթ,
բ) պետական ինքնիշխանությունը պետության իրական, անհրաժեշտ ու
որոշիչ հատկանիշն է, գ) քաղաքական ինքնիշխանությունը քաղաքական իշխանության կամքի ինքնուրույն դրսևորումն է, որն արտահայտվում է այդ իշխանության և նրա մարմինների ինքնիշխան իրավունքների
արտաքին ձևակերպումներում՝ իրավական ինքնիշխանության իրացմամբ:
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восприятия суверенитета. Проанализированы современные теоретико-правовые проблемы в области выявлении конструкции, границ и
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многогранности государственного и национального суверенитета как
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ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՈՒՄ. ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածը նվիրված է համաներման և ներման հարաբերակցության իրավական հիմնախնդիրների լուսաբանմանը, դիտարկվել
են այս ինստիտուտների տեսական-իրավական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրվել են համաներում հայտարարելու և ներում շնորհելու սահմանադրաիրավական և միջազգային փորձի վերլուծությանն առնչվող հարցադրումներ:
Հիմնաբառեր. համաներում, ներում, համաներում հատարարել, ներում շնորհել, համաներման և ներման առանձնահատկություններ:

Համաներում հատարարելը և ներում շնորհելը սահմանադրական
կարևոր ինստիտուտներից են, որոնց միջև առկա համընդհանրություններով ու առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ շատ հաճախ
նույնականացվում են՝ հաշվի առնելով դրանց սոցիալական ու բովանդակային նշանակությունը:
Այս ինստիտուտների իրավական բնույթի բացահայտումը՝ վերոգրյալի հաշվառմամբ, անհրաժեշտ է իրականացնել այդ եզրույթների իրավական բովանդակության սահմանների ու ծավալների սահմանմամբ:
Հատկանշական է, որ դեռ մոտ անցյալում համաներումը չէր տարառանձնացվում ներումից, ինչի մասին վկայում է պատմական-իրավական
վերլուծությունը: Այսպես, մինչև 1917 թվականի Հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխությունը «համաներում հայտարարել» եզրույթն իրավական համապատասխան ամրագրում չէր ստացել, իսկ ցարական
մանիֆեստներում գործածվող «ներումն» ինքնին ընկալվում էր որպես
«թողություն» [3, էջ 112]:
Հետագայում, մասնագիտական գրականության մեջ հայեցակարգային մակարդակում սկսեցին քննարկվել այդ հասկացությունների սահմանման անհրաժեշտության ու կարևորության հիմնախնդիրները,
դրանց սահմանման հիմքում հաշվի առնելով տարբեր հեղինակների մոտեցումներն ու տեսակետները: Այսպես, սկզբնական շրջանում պրոֆեսոր Ն.Ս. Տագանցևը գտնում էր, որ. «Անկախ անհատական ներման տեսակից, մենք պատմության մեջ և ժամանակակից իրավունքում հանդի52
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պում ենք ներման այլ տեսակի հետ` ոչ թե առանձին անձի մասով, այլ
մարդկանց խմբերի առումով, որը կարելի է գնահատել այսպես կոչված
համաներում կամ համընդհանուր թողություն» [4, էջ 376]:
Նույնաբովանդակ դիրքորոշում է արտահայտել պրոֆեսոր Վ.Վ.
Եսիպովը, ըստ որի՝ մարդասիրություն ցուցաբերելն իրականացվում է
ընդհանուր բնույթի համաներման միջոցով (երբ այն ուղղված է մարդկանց ողջ խմբին) և ներում շնորհելու միջոցով (երբ մարդասիրության
կրողը յուրաքանչյուր վերցրած անձն է) [5, էջ 112]:
Իսկ Պ. Ի. Լյուբլինսկին նշում էր, որ համաներման իրավունքը մշտապես գերակա է ներման որպես արտոնության նկատմամբ՝ ելնելով այն
իրողությունից, որ առաջինը դիտարկվում է որպես ավելի կատարյալ ակտ,
քան անհատական - իրավական բնույթով օժտված ներումը [6, էջ 78]:
Նշված համադրումն անհրաժեշտ է նաև դիտարկել համաներումը
որպես քաղաքական ու իրավական իրողություն՝ այդ թվում իր ծագումնաբանական իմաստով, իսկ ներումը՝ որպես համաներումից տարբերվող այլ ինստիտուտ, որի նպատակն է պատիժ կրողին պայմանականվաղւսժամկետ ազատելն է: Պետք է նկատի ունենալ, որ հենց այդ տրամաբանությամբ էլ պայմանավորված, գրեթե բոլոր պետությունների Հիմնական օրենքներում համաներման և ներման վերաբերյալ դրույթների
ամրագրումը գնահատվում է որպես «պետության մարդասիրական ակտ
կամ վերաբերմունք» [2, էջ 771]:
Գործնականում, մասնագիտական գրականության մեջ ևս տրվում
են նմանատիպ ձևակերպումներ՝ որոշակի բացառություններով: Այսպես,
պրոֆեսորներ Ա.Գաբուզյանը և Մ.Գրիգորյանը գտնում են, որ համաներումը՝ կրում է նորմատիվ ու համապարտադիր բնույթ, դրա հրատարակելու նախաձեռնությունը միշտ բխում է պետական մարմնից և այն
միայն նորմատիվ հիմք է ստեղծում անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար [7, էջ 605 ], [8, էջ 505-506]:
Իսկ պրոֆեսոր Ս.Ա. Ավագյանի կարծիքով՝ համաներումը դիտարկվում է որպես «կոնկրետ ֆիզիկական անձի նկատմամբ պետության կողմից ցուցաբերվող մարդասիրության բարձրագույն ակտ, ով դատապարտվել է հանցագործության համար» [9, էջ 330]: Կամ Ա.Յ. Գրիշկոն
գտնում է, որ համաներումն առավելապես «մարդասիրության արտահայտման բարձրագույն կամ ժամանակից շուտ պատժից ազատելու ձև է
այն անձի նկատմամբ, ով կատարել է հանցագործություն և պատժվել
դրա համար» [10, էջ 13]:
Ինչպես փաստում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերլուծությունը, ակնհայտ է դառնում, որ ներում շնորհելու վերաբերյալ և համաներում հայտարարելու մասին իրավական ակտերը բովանդա53
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կում են կարծրատիպային այնպիսի արտահայտություն, ինչպիսին է. «ղեկավարվելով մարդասիրության սկզբունքներով» բառակապակցությունը:
Ընդհանուր առմամբ, ինչպես ներում շնորհելը, այնպես էլ համաներում հայտարարելը՝ որպես սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտներ, բնութագրում են ՀՀ Նախագահի և ՀՀ Ազգային ժողովի սահմանադրական լիազորության իրացման հնարավորությունը: Այդ կապակցությամբ տեղին է հիշատակել ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավական այն դիրքորոշումը, որով դրանք ընկալվել են որպես հենց սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտներ: Այսպես, Սահմանադրական
դատարանի գնահատմամբ. «...ներումը, լինելով սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտ, կապված չէ անձին քրեական պատասխանատվության կանչելու ու պատիժ կիրառելու հարցերի հետ, որոնք առնչվում
են դատական իշխանության իրավասության հետ: Ներման ընթացակարգը չի իրականացվում քրեադատավարական օրենսդրությամբ ու իրականացվում է դատավարության շրջանակներից դուրս» [1, կետ 8]:
Լինելով սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտ` ներումը
մտնում է ՀՀ Նախագահի բացառիկ իրավասության ոլորտի մեջ (ՀՀ
Սահմանադրություն, հոդվ. 55 կետ 17): Ուստի օրինաչափ է, որ ներումը
չի կարող հակասել համաներմանը (որպես առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտով ընդունվածի) և միաժամանակ չի կարող նեղացնել համաներման սահմանները այնտեղ, որտեղ այդ ինստիտուտները ժամանակի մեջ կարող են խաչվել:
Համաներման և ներման ինստիտուտների բովանդակային առումով
նույնականացումը լիովին ակնհայտ է այն հիմնավորմամբ, որ այդ երկու
ինստիտուտներն էլ սահմանադրական ամրագրում ունեն, և իրենցից ներկայացնում են որպես պատժից ազատելու սահմանադրաիրավական հիմք:
Միևնույն ժամանակ համաներման ու ներման միջև գոյություն ունեն
ակնհայտ նյութական ու դատավարական տարբերություններ, որոնք
թույլ չեն տալիս նույնացնել դրանք.
առաջին հերթին, այդ ինստիտուտները տարբերվում են գործողության շրջանակով. եթե համաներումն ընդգրկում է անձանց անորոշ շրջանակ, ապա ներումը կրում է հասցեական բնույթ և վերաբերում է կոնկրետ ֆիզիկական անձին: Այդ տարբերությունները հստակորեն մատնանշված են ՀՀ քրեական օրենսգրքով, մասնավորապես՝ համաներումը
հայտարարվում է անհատական անձանց անորոշ շրջանակների նկատմամբ (հոդվ. 82), իսկ ներումն իրականացվում է անհատական որոշակի
անձի նկատմամբ (հոդվ. 83):
Այդ տրամաբանությամբ պայմանավորված՝ իրավացիորեն կարելի է
համաձայնվել այն պնդման հետ, ըստ որի՝ «այն ժամանակ, երբ համա54
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ներումը կոլեկտիվային է, իրական, անմերժելի, ներումն անհատական է
ու կախված է ներվողների կամքից» [11, էջ 112]:
Ի տարբերություն համաներման՝ ներումն` իր հերթին, մեծապես
հիմնվում է ու միաժամանակ պայմանավորված է անձի անձնական գործոնների հաշվառմամբ ու կոնկրետ խնդրագրի կամ դիմումի առկայությամբ: ՀՀ Նախագահի 2003 թվականի հոկտեմբերի 19-ի՝ «Դատապարտյալների ներման խնդրանքը քննարկելու կարգը հաստատելու մասին» հրամանագրի համաձայն, օրինակ, ներման մասին միջնորդությունը դիտարկելիս, հաշվի են առնվում` ա) կատարած հանցագործության
բնույթը և հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, բ) դատապարտյալի անձը, գ) պատիժը կրելու վայրում նրա վարքը, աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը, դ) պատժի կրած ժամկետը, ե) առողջական վիճակը, զ) ընտանիքի սոցիալական վիճակը և ուշադրության
արժանի այլ հանգամանքներ:
Դա պայմանավորված է այն հիմնավորմամբ, որ ներումը բացառիկ
բնույթի ակտ է, որը հաշվարկված է հատկապես բարդ ու ոչ տիպիկ
կոնկրետ իրադարձությունների համար, որոնք դժվար է նախապես կանխատեսել ու նորմատիվ կերպով սահմանել:
Ի վերջո՝ ներումը՝ ի տարբերություն համաներման, կարելի է դիտարկել, այսպես կոչված՝ դատական որոշման շտկում: Ընդ որում՝ պետության քրեական քաղաքականությունը շտկվում է այնտեղ, որտեղ այն
ոչ բավարար տեսանելի է: Այսինքն, եթե առկա են հավասար այլ պայմաններ, ապա ներմանն ենթարկվում են միայն այն անձինք, ովքեր արժանի են դրան, այլապես ներումը զրկվում է սոցիալական իմաստից ու
նշանակությունից:
Կամ, եթե ՀՀ Նախագահի հրամանագրով ներումը շնորհվում է
պատժից ազատման կամ մեղմացման միջոցով, ապա դրանով իսկ անուղղակիորեն ճանաչվում է դատարանի կողմից նշանակված քրեական
պատժի չափազանցվածությունը:
Սակայն, դա բնավ չի ենթադրում, որ ներման ընտրողականությունն
ու բացառիկությունը՝ իր մասշտաբով չի կարող մրցակցել համաներման
հետ: Ներման չափազանցվածությունն արժեքազրկում է այդ ինստիտուտի նշանակությունը, բերում է մի իրադրության, երբ ներումը փոխարինում է քրեական քաղաքականությանը կամ ուղղակի իմաստազրկվում է:
Ինչպես արդարացիորեն նշում է պրոֆեսոր Ի.Ա. Ղուկասովը. «ներվածների թվի անզուսպ աճը, ինչը տեղի է ունեցել ՌԴ նախագահ Բ.Ելցինի նախագահության առանձին տարիներին, արժեզրկում է արդարադատությունը, վնասում մարդկանց զգացմունքները, ովքեր տուժել են
հանցագործություններից, ըստ էության, դա նշանակում է ներխուժում
դատական իշխանության նախապատվությունների մեջ: Ներումը կարող
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է շտկել դատական քաղաքականությունը, սակայն չպետք է ուղղի այն»
[12, էջ 139-140]:
Իսկ պրոֆեսորներ Ա.Գաբուզյանի և Մ.Գրիգորյանի կարծիքով՝ ի
տարբերություն համաներման, ներումը չի կրում նորմատիվ բնույթ, այն
իրականացվում է անհատապես որոշված անձի նկատմամբ, այն իրավաբանական հիմք է անձին պատժից ազատելու համար և դրա նախաձեռնությունը բխում է դատապարտյալից, նրա հարազատներից և քրեակատարողական հիմնարկից [7, էջ 606 ], [8, էջ 506-507]:
Համաներման ու ներման միջև տարբերությունը ոչ միայն քանակական բնույթ ունի, այլև՝ որակական, որը թույլ չի տալիս նույնականացնել
այդ ինստիտուտները՝ ներումը փոխարինելով մասնավոր համաներման
կամ համաներումը՝ կոլեկտիվ ներման:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ներումն՝ ի տարբերություն համաներման, հիմնված է ավելի շատ սուբյեկտիվ դատողությունների ու անհատական որոշումների վրա, ուստի այն կարող է տարածվել և, որպես
կանոն, տարածվում է ծանր հանցագործություններ կատարած անձանց
վրա այն ժամանակ, երբ համաներման սահմանները համադրվում են
պետության ու հասարակության անվտանգության, սոցիալական բարոյականության և այլ կատեգորիաների հետ:
Իհարկե, չպետք է բացառել, որ համաներման մշտական ու անհիմն
պարբերականությունը և դրա անորոշ բնույթը կարող են բերել հանցագործության անքակտելի աճին և խարխլել գոյություն ունեցող սահմանադրաիրավական կարգը: Իսկ ներումը լինելով միանվագ բնույթի գործողություն, իր մեջ նման սպառնալիք չի կրում, ուստի կարող է կիրառվել
առանձնապես ծանր և ծանր հանցագործություններ կատարած անձանց
նկատմամբ:
Այնուհետև, համաներման ու ներման հաջորդ տարբերությունը տեսանելի է հատկապես իրենց իրավաբանական կազմի բնույթով: Այսպես,
համաներումն ավելի լայն է, քան ներումը, իսկ ներումն՝ ի տարբերություն համաներման, չի հանդիսանում քրեական պատասխանատվությունից միաժամանակյա ազատում, և այն չի կիրառվում այն անձանց
նկատմամբ, ովքեր ունեն կասկածյալների կամ մեղադրյալների քրեադատավարական կարգավիճակ, մինչդեռ, համաներման դեպքում վրա են
հասնում որոշակի այնպիսի հետևանքներ, ինչպիսիք են՝ ա) եթե հանցագործության և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ նյութերով քրեական գործ չի հարուցվել, ապա դրա հարուցումը մերժվում է. բ) եթե գործը հարուցվել է, ապա կարճվում է. գ) եթե անձն արդեն դատապարտվել
է և կրում է պատիժը, ապա ազատվում է պատժի հետագա կրելուց կամ
կրճատվում է պատժի ժամկետը [13, էջ 606]:
Հարցի առնչությամբ, անհրաժեշտ է նշել, որ առանձին հեղինակներ
ներումը նույնպես դիտարկում են որպես անձին քրեական պատասխա56
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նատվությունից ազատելու հիմք: Օրինակ` Գ.Վ. Դեգտևի կարծիքով, ներումը պարտադիր հիմք է քրեական պատասխանատվությունից ու
պատժից ազատելու կամ այն մեղմացնելու համար [14, էջ 138]: Ավելին,
ՌԴ սահմանադրության մեկնաբանությունների շրջանակում հեղինակների կողմից արտահայտվում է այն դիրքորոշումը, ըստ որի՝ «սեփական
լիազորությունները կատարելու նպատակով Նախագահն իրավունք ունի
ներել ցանկացած մեղադրյալին (կասկածյալին, ամբաստանյալին)...»
[15, էջ 223]:
Իհարկե, դա անընդունելի է այն նկատառումով, որ նույնիսկ ՀՀ
քրեական օրենսգիրքը ներումն աներկբայորեն փոխկապակցվում է
միայն պատժից ազատվելու կամ այն մեղմացնելու հետ:
Արտասահմանյան երկրների օրենսդրության վերլուծությունը ևս
փաստում է, որ, օրինակ` Ավստրիայի նախագահն իրավասու է դադարեցնել քրեական դատավարությունն այն անձանց նկատմամբ, ովքեր
պաշտոնական կարգով հետապնդվում են քրեորեն պատժելի գործողությունների համար (սահմանադրության 65-րդ հոդվ. կետ «գ» մաս 2րդ), Մալթայի Հանրապետության նախագահն իրականացնում է ցանկացած անձի ներումը, ով խառնված է ցանկացած հանցագործության մեջ
կամ մեղադրված դրա համար (սահմանադրության հոդվ. 93 մաս 1), Չեխիայի Հանրապետության նախագահն իրավասու է ցուցումներ տալու
չսկսել քրեական գործով վարույթը (սահմանադրության հոդվ. 62) և այլն
[16, էջ 32, 167, 344]: Իսկ ԱՄՆ նախագահն իրավունք ունի կիրառելու
լրիվ կամ մասնավոր ներում ոչ միայն դատապարտյալի նկատմամբ, այլև
մեղադրյալի նկատմամբ դատավճիռը կայացնելուց առաջ, ընթացքում ու
հետին փուլերում, սակայն մինչև դրա օրինական ուժի մեջ մտնելը [17, էջ 39]:
Սակայն, ի տարբերություն վերը շարադրված հիմնավորման, պրոֆեսոր Ի.Ա. Ղուկասովն ենթադրում է, որ երկրի ղեկավարը, ելնելով
սահմանադրության իմաստից, իր ներում շնորհելու իրավունքի իրացման ժամանակ նա կաշկանդված չէ դատապարտյալների խնդրանքով և
իրավունք ունի ներել անձին՝ անկախ այդ մասին իր կողմից ներկայացված խնդրանքից: Իր դիրքորոշումը հիմնավորելու նպատակով, նա միաժամանակ գտնում է, որ, եթե նախագահի ներում շնորհելուն իրավունքի
իրացումը կախված չէ դիմողի միջնորդությունից, ապա այդ իրավունքը
կարող է հիմք ծառայել քրեական պատասխանատվությունից դատապարտյալին ազատելու համար [13, էջ 57-58]: «Համաներումը, - նշում է
հեղինակը, - միանշանակորեն տարածվում է ընդդատյա դատական վարույթի վրա, մինչդեռ, ներումն ու համաներումն ունեն ընդհանուր իրավական բնույթ, որի էությունն է պետական քաղաքականության մարդասիրական դրսևորումը: Ներումն ու համաներումն ունեն ընդհանուր
պատմական ծագում, նմանատիպ նպատակներ, ինչի հետևանքով
պետք է ունենան նաև իրենց կիրառման հավասար հնարավորություն57
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ներ: Ներումը, համաներման պես, հանդիսանում է յուրահատուկ, ժամանակային շրջանակներով չկապված պետական արձագանքման միջոց,
որը կայանում է հանցագործություն կատարած անձանց նկատմամբ
գթասրտություն կատարելու մեջ» [13, էջ 67]:
Սակայն, այն փաստը, որ եթե սահմանադրության մեջ խոսվում է
միայն դատապարտյալի խնդրանքի մասին, բնավ դա չի նշանակում, որ
ներման հետևանքով քրեական գործի դադարեցման դեմ անձը չի կարող բողոքարկել կամ հերքել:
Համաներումն իր բովանդակությամբ գերազանցում է ներմանը նաև
այն առումով, որ իր մեջ է ներառում նաև պատժի լրացուցիչ տեսակից
ազատվելու հնարավորություն, որը ներման նկատմամբ չի ենթադրվում:
Ինչպես նշում է Ս.Միխլինը, դատապարտյալին կյանքը պահելու հնարավորության մասին հարցերի լուծման համար անհրաժեշտ է մանրազնին
ոաումնասիրել տվյալ գործն ու մեղադրյալի անձը, իսկ դրա համար շատ
ավելի հարմար է օգտագործել այն ընթացակարգը, որը սահմանվել էր
ներման մասին միջնորդությունները դիտելու համար, ինչը և արվում է
գործնականում՝ դրանով հաջողաբար զուգակցվում են հասարակության
շահերի պաշտպանության խնդիրներն ու մարդասիրության սկզբունքը
[18, էջ 105]:
Համաներումն ու ներումը տարբերվում են նաև դրանց վերաբերյալ
ակտերի ընդունման սուբյեկտների կազմով: Այսպես, եթե համաներում
հայտարարվում է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից, ապա շնորհվում է ՀՀ
Նախագահի կողմից: Նման բաժանումը լիովին համապատասխանում է
պատմական ավանդույթին ու համաշխարհային փորձին:
Այդ մասով բացառություններ իհարկե կան, սակայն դրանք հանդիպում են սակավաթիվ երկրներում: Այսպես, օրինակ, ինչպես համաներման, այնպես էլ ներման իրականացման իրավունքով է օժտված Դանիայի թագավորը (սահմանադրության հոդվ. 24, մաս 3), Սլովակիայի
Հանրապետության նախագահը (սահմանադրության հոդվ. 102), Չեխիայի Հանրապետության նախագահը (սահմանադրության հոդվ. 63):
Շվեյցարիայի Համադաշնությունում համաներումն ու ներումը, ընդհակառակը, իրականացվում են խորհրդարանի՝ Միության ժողովի կողմից
(սահմանադրության հոդ. 173, կետ «կ»), ինչը կարելի է բացատրել Շվեյցարիայում միանձնյա պետության ղեկավարի բացակայությամբ, ում
գործառույթները կատարում է Դաշնային խորհուրդը [16]:
Հաջորդ առանձնահատկությունը պայմանավորված է այն հիմնավորմամբ, որ, ի տարբերություն համաներումից, ներումը բխում է անձի
ներման մասին խնդրելու սահմանադրական իրավունքի բովանդակությունից: Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր նկատմամբ կիրառված դատավճռի՝ օրենքով սահմանված կարգով վերադաս դատարանի կողմից
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վերանայման իրավունք: Յուրաքանչյուր դատապարտյալ ունի ներման
կամ նշանակված պատիժը մեղմացնելու խնդրանքի իրավունք», ինչը,
բնականաբար, ենթադրում է անձին ներում շնորհելու միջնորդություն
ցուցաբերելու և նախաձեռնական գործողություններ իրականացնելու
հնարավորության առկայություն:
Այստեղ, սակայն, անհրաժեշտ է նկատել, որ ներման մասին դատապարտյալի միջնորդությունն անմիջականորեն չի բխում սահմանադրական տվյալ դրույթի իմաստից: Հիմնական օրենքը ձևականորեն չի
կապում պետության ղեկավարի կողմից ներման իրականացումը դատապարտյալի խնդրանքով, ինչից բխում է այն եզրակացությունը, որ Նախագահն իրավունք ունի իրականացնել ներում՝ անկախ այդ մասին
անձնական խնդրանքի առկայությունից:
Ինչպես արդարացիորեն նշում է պրոֆեսոր Ս.Ն. Սաբանինը, «եթե
ներման մասին ակտի հրատարակման նախաձեռնությունը միշտ բխում է
իշխանության համապատասխան մարմնից, ապա այն նաև կարող է կիրառվել մեղադրյալի կամքին հակառակ, սակայն առավել հաճախ նման
որոշման նախաձեռնող է հանդես գալիս դատապարտյալը» [19, էջ 79]:
Իրավագետների առանձին խումբ հեղինակներ դիտարկվող ինստիտուտների հաջորդ առանձնահատկություն պայմանավորում են այն
հանգամանքով, որ, ներումը՝ ի տարբերություն համաներումից, չի հարմարեցվում նշանավոր տարեթվերին: Այսպես, պրոֆեսոր Ա.Ն. Սաբանինը գտնում է, որ համաներման մասին ակտերի գերակշռող մեծամասնությունը հրապարակվել են կապված պետության կյանքի նշանավոր իրադարձությունների կամ որոշակի տոների հետ, այն դեպքում, երբ ներման մասին որոշում ընդունելիս այդպիսի կապի մասին խոսք չի կարող
գնալ [19, էջ 79]:
Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը` կարելի է եզրակացնել, որ
համաներման ու ներման ինստիտուտները դիտարկվելով որպես մարդասիրական ակտեր, այնուամենայնիվ դրանք միմյանցից տարբերվում
են՝ 1) այդ ակտերը ընդունող սուբյեկտների կազմով ու ընթացակարգային առանձնահատկություններով, 2) ըստ դրանց իրավաբանական բնույթով (նորմատիվ ու անհատական), 3) ելնելով դրանց առարկայական բովանդակությունից, 4) ըստ հասցեատերերի, 5) ըստ իրավական հետևանքների:
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ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Տեղական ինքնակառավարումը հանդիսանում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարման հիմնական հենասյուներից մեկը:
Հանդիսանալով բնակչությանը ամենից մոտ կանգնած իշխանության մարմին` կարևոր է տեղական ինքնակառավարման իրականացման առավել արդյունավետ և Հայաստանի Հանրապետությունում կենսունակ ձևաչափի ընտրությունը: Հոդվածում ներկայացվում է տեղական ինքնակառավարման կազմակերպման ու իրականացման միջազգային պրակտիկան և դրա վերլուծությունը:
Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, համայնք, քաղաք, քաղաքապետ, քաղաքային խորհուրդ, ավագանի, գործադիր
մարմին, վարչատարածքային միավոր:

Ժամանակակից իրավական պետությունների իրավական և քաղաքական գործընթացներում առանձնահատուկ նշանակություն են ստացել
պետական իշխանության ներկառուցվածքային հիմնախնդիրների լուծման առաջնահերթությունները: Թերևս այդ առումով, կարևոր խնդիրներից անհրաժեշտ է դիտարկել պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման համակարգերի հարաբերակցության պայմաններում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև` ՏԻՄ)
կազմակերպման ու գործունեության իրավական մոդելավորման հիմնահարցը, այդ թվում՝ վերջիններիս լիազորությունների ու պատասխանատվության բաշխման և գործունեության երաշխիքների սահմանման մասով:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, միջազգային ինտեգրման գործընթացների շրջանակում, հատկապես եվրոպական գրեթե բոլոր երկրներում դրսևորվեցին նոր միտումներ հանրային կառավարման ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման դերի
կարևորման առումով:
Մասնավորապես, սկզբնական շրջանում այդպիսի քաղաքականության հետևանք էր պետության և հասարակության ինստիտուցիոնալ
կազմակերպման լրահատկացյալ (սուբսիդիար) կամ լրացուցիչ սկզբունքի կիրառումը և ժողովրդի իշխանության իրականացման նոր ձևի ձևավորումը:
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Հետագայում, անհրաժեշտ է նկատել, որ այդ սկզբունքը կարևորվեց
նաև Եվրոպական Միության հիմնադիր փաստաթղթերում, մասնավորապես, Մաաստրիխտի պայմանագրում այն դիտարկվեց որպես Եվրոպական Միության և ժողովուրդների միջև սերտ կապ ապահովող ու քաղաքացիներին անմիջականորեն առնչվող որոշումների ընդունման հնարավորություն [2, էջ 78]:
Իհարկե, տեղական ինքնակառավարման համակարգում լրահատկացյալ սկզբունքի իրակացումն ենթադրում է ՏԻՄ-երի գործունեության
նկատմամբ պետական կառավարման մարմինների միջամտության հնարավորություն, այն հիմնավորմամբ, որ այդպիսի միջամտությունը իրավաչափ կամ թույլատրելի է միայն այն չափով, որ տեղական իշխանությունն արդյունավետ չի կառավարվում կամ առկա են իրավական անհրաժեշտ հիմքեր այդպիսի միջամտություն կատարելու համար [2, էջ 101]:
Այնուհետև, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Եվրոպայի Խորհրդին անդամակցող գրեթե բոլոր պետությունների, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավական և վարչական համակարգերում հիշատակված սկզբունքի կիրառումը վկայում է տեղական ինքնակառավարման համընդհանրության բնույթի մասին, առավել ևս, որ այն իր արտացոլումն է ստացել նաև Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական
խարտիայում [10, էջ 76]:
Ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ այլ երկրներում տեղական ինքնակառավարման համակարգը նույնպես ենթադրում
է այդ համակարգի մարմինների ինքնուրույն և պատասխանատու գործունեության իրավունք [1, էջ 143]:
Այդպիսի իրավունքի իրացման իրավական երաշխիքը,որպես կանոն, կազմում են երկրի սահմանադրությունը, տեղական ինքնակառավարման ոլորտը կարգավորող օրենքները և միջազգային իրավական
ակտերը: Հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ միատարր պետություններում տեղական ինքնակառավարման միասնականություն և միատեսակություն ապահովելու նկատառումով պայմանավորված՝ տվյալ բնագավառը կարգավորվում է միասնական մեկ կամ մի քանի հիմնական
օրենքներով, ապա դաշնային պետություններում յուրաքանչյուր դաշնային սուբյեկտ ինքնուրույն է ընտրում տեղական ինքնակառավարման սեփական ձևաչափը և դրա իրականացման կարգը [4, էջ 121]:
Իրավական համակարգի և պետական իշխանության իրականացման, ինչպես նաև ազգային, ավանդական ու սովորութային առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ մասնագիտական գրականությունում հաճախ քննարկվող հարցերից է տեղական ինքնակառավարման
համակարգերի մոդելավորումը:
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Այսպես, հեղինակների մի խումբ առաջարկում է տեղական ինքնակառավարման համակարգերը դասակարգել՝ «անգլո-սաքսոնականի»
(անգլիական կամ ամերիկյան), «մայրցամաքայինի» (եվրոպական կամ
ֆրանսիական), «իբերականի» (կամ «խառը») և «խորհրդայինի» [9, էջ
45]: Ընդ որում` նման դասակարգման հիմքում առանցքային նշանակություն է տրվում առավելապես պետական և ՏԻՄ-երի միջև լիազորությունների բաշխման հիմնախնդրին [3, էջ 125]:
Այնուամենայնիվ, տեղական ինքնակառավարման դասական այս
մոդելավորումը չի կորցրել իր առաջնահերթությունն ու հրատապությունը պետությունների մունիցիպալ քաղաքականության արդիականացման
պայմաններում:
Նախ` տեղական ինքնակառավարման «անգլո-սաքսոնական» իրավական համակարգն իր կիրառումն է ստացել Մեծ Բրիտանիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Նոր
Զելանդիայում և այլ երկրներում: Այս ձևաչափին բնորոշ է այն, որ ներկայացուցչական և գործադիր մարմինների ձևավորումն իրականացվում
է բնակչության կողմից ընտրությունների միջոցով՝ բացառելով տեղերում
տեղական նշանակության հարցերի լուծմանը պետական իշխանության
ներկայացուցչի մասնակցությունը [8, էջ 23]: Նկատենք, որ ՏԻՄ-երի
գործունեության նկատմամբ կենտրոնական իշխանությունը վարչական
և դատական կարգով, իրականացնում է հսկողություն՝ ֆինանսական և
այլ ստուգումների կատարման միջոցով:
«Անգլո-սաքսոնական» համակարգի համար նաև հատկանշական է
ՏԻՄ-երի լիազորությունների սպառիչ ցանկի՝բացառապես օրենքով ամրագրման պահանջի առկայությունը, դրանով ՏԻՄ-երը դիտարկվում են՝
որպես խորհրդարանի կողմից տրված լիազորությունների իրականացնող սուբյեկտ [11, էջ 143]:
Ամերիկացի իրավագետ Թոմաս Դայնն անդրադառնալով այս համակարգի բովանդակային նշանակությանը, գրել է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ սահմանադրության մեջ տեղական ինքնակառավարման մասին խոսք չի գնում, այնումենայնիվ, ամերիկյան իշխանության համակարգը դիտարկվում է դաշնային, նահանգային և տեղական
իշխանությունների ամբողջություն, որտեղ նահանգային իշխանության
կողմից ՏԻՄ-երին վերապահվել են այնպիսի գործառույթների իրականացում, ինչպիսիք են՝ հարկեր հավաքելը, բնակչության կյանքը կարգավորելը և այլն[5, էջ 159-179]:Այս բնորոշումից հետևում է, որ, մի կողմից,
կենտրոնական և տեղական իշխանությունների հիմնական խնդիրն է
հասարակության անդամներ բարեկեցության ապահովումը, իսկ մյուս
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կողմից, կասկածի տակ է դրվում տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնությունը:
Աշխարհի այլ երկրներում (եվրոպական, Աֆրիկայի ֆրանսախոս,
Լատինական Ամերիկայի և այլն) լայն կիրառություն է ստացել տեղական
ինքնակառավարման «մայրցամաքային» (կամ ֆրանսիական)իրավական համակարգը: Այս համակարգի պարագայում՝ ՏԻՄ-երի ձևավորումը
իրականացվում է՝ ինչպես տեղական ընտրությունների արդյունքներով,
այնպես էլ այդ մարմինների պաշտոններում պետական նշանակումներ
կատարելու միջոցով:
ՏԻՄ-երի ձևավորման ձևի ընտրությունը կապված է վարչատարածքային միավորի նշանակությունից և դրա առանձնահատկություններից:
Համայնքներում (քաղաքներ, գյուղեր, ավաններ, գյուղական միավորումներ) գոյություն ունեն միայն ընտրովի ներկայացուցչական մարմիններ
(ավագանի, խորհուրդ, ժողով և այլն) և գործադիր մարմիններ (քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար, գյուղապետ և այլն): Ընդ որում` թե´ ներկայացուցչական մարմինը և թե´ գործադիր մարմինն ընտրվում են համայնքի բնակչության կողմից անմիջական ընտրությունների միջոցով,
պետական իշխանության մարմնի կողմից այդ մարմինների ձևավորմանը որևէ մասնակցություն չի ցուցաբերվում [4, էջ 314]:
Չնայած որ ֆրանսիական օրենսդրությունում այդպես էլ չի գործածվում «տեղական կառավարում» կամ «տեղական ինքնակառավարում»
եզրույթները, այնուամենայնիվ, կառավարման այդ մակարդակը կոչվում է
«տարածքային ապակենտրոնացում» կամ «մունիցիպալ իշխանություն»:
Տեղական ինքնակառավարման այս համակարգին բնորոշ է կառավարման բնագավառում կենտրոնացման բարձր աստիճանի և պետության կողմից այդ մարմինների նկատմամբ խիստ հսկողական համակարգի առկայությամբ: Սակայն, դա չի խանգարում տեղական մարմինների
արդյունավետ գործունեության իրականացմանը, այլ ընդհակառակը,
նպաստում է պետական ռեսուրսների՝ տեղական նշանակության խնդիրների լուծման ներգրավմանը, դրանով ապահովելով պետական մեխանիզմների տարրերի հետ տեղական կառավարման ինտեգրումը, ինչը
գործադիր իշխանության արդյունավետության բարձրացման հիմնական
երաշխիքն է [6, էջ 118-143]:
Տեղական ինքնակառավարման իրականացման «իբերական» (կամ
«խառը») համակարգի անվանումը ծագել է իսպանական«Iberia» բառից
և նշանակում է՝ բնակիչ: Այս համակարգով իրականացվում է տեղական
ինքնակառավարում՝ Բրազիլիայում, Լատինական Ամերիկայի իսպանալեզու պետություններում,ընդ որում, ունենալով տարբեր դրսևորումներ
այս կամ այն երկրում: Այսպես, օրինակ՝ եթե երկրների մի մասում (Մեք65
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սիկա, Նիկարագուա, Արգենտինա, Կոլումբիա և այլն) տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական և գործադիր մարմիններն ընտրվում
են բնակչության կողմից, ապա առանձին երկրներում (Պանամա, Պերու
և այլն) նախ,ընտրում են ներկայացուցչական մարմնին, այնուհետև՝ վերջինս ընտրում է գործադիր մարմնի ղեկավարին [7, էջ 223-225]:
Միևնույն ժամանակ, գործադիր մարմնի ղեկավարը հանդիսանալով
ներկայացուցչական մարմնի ղեկավար, այդ պաշտոնում հաստատվում է
երկրի նախագահի կամ ատաքին գործերի նախարարի կողմից՝արդեն
որպես այդ համայնքում պետական իշխանության ներկայացուցիչ: Նկատենք, որ գործադիր մարմնի ղեկավարը ներկայացուցչական մարմնի
գործունեության նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն և օժտված է
լայն լիազորություններով:
Տեղական կառավարման «խորհրդային» համակարգն սկզբունքորեն տարբերվում է վերը հիշատակված համակարգերից և բնորոշ է հետխորհրդային ու հետսոցիալիստական երկրներին: Ներկայումս այս համակարգը՝ իր որոշակի փոխակերպված տարրերով, լայն կիրառություն
ունի Չինաստանում, Կուբայում և Հյուսիսային Կորեայում: Այս համակարգի տրամաբանությունից բխում է, որ տեղերում ներկայացուցչական
մարմինը՝ խորհուրդը հանդիսանում է պետական իշխանության մարմին,
որն իր հերթին ընտրում է պետական իշխանության մեկ այլ մարմնին՝
գործադիր իշխանությանը [7, էջ 159-169]: Այս համակարգում առանձին
պետական իշխանության ներկայացուցիչներ չեն նշանակվում, քանի որ
ՏԻՄ-երին արդեն իսկ հանդիսանում են պետական մարմիններ:
Տեղական ինքնակառավարման էության բացահայտման հաջորդ
կարևոր տարրերից է վարչատարածքային բաժանման և այդ համակարգի
ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինների ձևավորման առանձնահատկությունների ու գործունեության հարաբերակցության սահմանումը:
Այսպես, որպես կանոն, ՏԻՄ-երը ձևավորվում են երկրի վարչատարածքային բաժանմանը համապատասխան, ինչը միատարր պետություններում պետական իշխանության բացառիկ իրավասությունն է, իսկ
դաշնային պետություններում այդ իրավասությունը վերապահված է դաշնության կազմի մեջ մտնող սուբյեկտներին:
Միաժամանակ, նկատենք, որ տեղական ինքնակառավարման տարբեր իրավական համակարգերի ձևավորումը տարբեր երկրներում կախված է այդ երկրի պատմական, աշխարհաքաղաքական մի շարք հանգամանքներից, քաղաքական ռեժիմից և իրավական համակարգից:
Այսպես, պետական իշխանության իրականացումը տեղերում կարող
է իրականացվել մեծամասամբ մարզերում, շրջաններում, տարածաշրջաններում, ինչպես նաև վարչատարածքային բաժանման այլ միավոր66
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ներում: Ընդ որում` եվրոպական երկրներում հազվադեպ են այն դեպքերը, երբ տեղերում իրականացվում է պետական իշխանություն, դրան
հակառակ, զարգացող երկրին բնորոշ է իշխանության կենտրոնացման
բարձր աստիճան, որտեղ պետական իշխանությունը, որպես կանոն, իրականացվում է տեղական ինքնակառավարման բոլոր օղակներում:
Բացի դրանից, համընդհանուր է այն, որ գրեթե բոլոր երկրներում
տեղական ինքնակառավարմանումն իրականացվում է ներկայացուցչական և գործադիր մարմինների միջոցով:Այսպես, եթե ներկայացուցչական մարմինները (ավագանի, խորհուրդ, ժողով և այլն) հանդիսանում
են ՏԻՄ-երի բաղկացուցիչ մաս և, որպես կանոն, ձևավորվում են տվյալ
վարչատարածքային միավորի բնակչության կողմից ուղղակի ընտրությունների միջոցով, ապա գործադիր մարմնի ղեկավարը հանդես է գալիս
մի դեպքում, որպես ՏԻՄ, մեկ այլ դեպքում, որպես պետական իշխանության ներկայացուցիչ՝ իրեն պատվիրակված լիազորությունների իրականացման մասով [11, էջ 89]:
Հարկ է նաև կարևորել, որ տեղական ինքնակառավարման բոլոր
համակարգերում գործադիր մարմինը հաշվետու է ներկայացուցչական
մարմնին ու պատասխանատու տեղական ինքնակառավարման կազմակերպման և ներկայացուցչական մարմնի որոշումների կատարման համար:
Գործադիր մարմնի ձևավորումն ևս ունի որոշակի առանձնահատկություններ: Այսպես, մի դեպքում,այն կարող է ընտրվել ներկայացուցչական մարմնի կողմից՝ վերջինիս կազմից, իսկ մեկ այլ դեպքում, այդ
մարմնի ընտրությունն իրականացվում է անմիջապես բնակչության կողմից, ինչը հիմք է հանդիսանում գործադիր մարմնի էլ ավելի անկախության երաշխավորմանը: Իհարկե, տվյալ դեպքում չպետք է բացառել նաև
տեղական ինքնակառավարման այդ երկու մարմինների միջև փոխադարձ զսպումների ապահովման և լիազորությունների հակակշռման
անհրաժեշտությունը:
Ինչպես փաստում է միջազգային փորձը, տարբեր երկրներում այլ են
ՏԻՄ-երի լիազորությունների սահմանները, դրանց տրամադրման և իրականացման կարգերը: Ընդ որում` այդ մարմինների լիազորություններն առաջին հերթին տարածվում են ֆինանսական-տնտեսական հարաբերությունների վրա, որոնցից առավել կարևորներն են՝ համայնքի
բյուջեի ընդունումը կամ հաստատումը, պլանավորումը, տնտեսության ոլորտում գործունեության կարգավորումը, կոմունալ սպասարկումը,
շրջակա միջավայրի, հասարակական կարգի պահպանությունը և այլն:
Նկատենք, որ բոլոր համակարգերում ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ պետական վերահսկողությունը կիրառելի է:
Այսպես, վարչական հսկողության միջոց է հանդիսանում պետական իշխանության մարմինների կողմից համապատասխան իրավական ակտերի
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ընդունումը, որոնք կարգավորում են ՏԻՄ-երի գործունեությունը, ինչպես
նաև որոշակի պաշտոններում նշանակումներ կատարելու հնարավորությունը: Որպես կանոն՝ ներկայացուցչական մարմինները չունեն լիազորություններ ընդունել ինքնուրույն որոշումներ՝ ֆինանասական ու հարկային
պարտավորությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև համայնքի սեփականության տնօրինման կարգի սահմանման և այլ բնագավառներում:
Հսկողության կարևոր ձև է հանդիսանում տարբեր ոլորտներում մունիցիպալ իրավական ակտերի սահմանման նկատմամբ պետական լիազոր մարմնի կողմից իրավական հսկողության իրականացումը:
Համաշխարհային պրակտիկայում նախատեսված են պատժամիջոցներ ՏԻՄ-երի կողմից իրենց լիազորությունների չկատարման կամ պատշաճ չկատարման համար: Այդպիսի պատժատեսակներ կարող են հանդիսանալ, օրինակ՝ մունիցիպալ ծառայողի աշխատավարձից պահումներ
կատարելը, աշխատանքից ազատելու նախաձեռնություն ցուցաբերելը,
ՏԻՄ-երի կողմից ընդունած ակտերը վերացնելը և այլն:
Այսպիսով, տեղական ինքնակառավարման իրավական համակարգերի և դրանց մարմինների գործունեության համեմատական իրավական հետազոտության փորձը ցույց է տալիս, որ՝
ա) գործնականում ժողովրդավարական բոլոր երկրներում պետական կառավարումն անխուսափելիորեն զուգակցվում է տեղական ինքնակառավարման հետ,
բ) տեղական և պետական իշխանություններն ունեն ընդհանրական
հատկանիշներ, այդ թվում՝ միևնույն սոցիալական խնդիրների առկայությամբ և դրանց լուծումների առաջնահերթությամբ,
գ) տեղական ինքնակառավարումը կամ կառավարումը, և պետական կառավարումն իրականացվում են վարչատարածքային բաժանման
հատկանիշի հիման վրա,
դ) միայն տեղական ինքնակառավարման և պետական մարմինները
կարող են սահմանել հարկեր, ընդունել իրավական ակտեր ու կիրառել
պետական հարկադրանքի միջոցներ և այլն:
Այնուամենայնիվ, տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ
տարբեր համակարգերի համալիր վերլուծությունը փաստում է այդ ինստիտուտի՝ որպես պետական-իրավական կարևորագույն տարրի էության
ու նշանակության բացահայտման, ինչպես նաև այդ համակարգերի
զարգացման միտումների մասին:
Վերջապես, տեղական ինքնակառավարման տեսությունում և պրակտիկայում ակնհայտ է դառնում, որ տեղական ինքնակառավարման
ժամանակակից համակարգերը (անգլո-սաքսոնականը և մայրցամաքայինը) հրաժարվել են տեղական ինքնակառավարումը պետությանը հակադրելու գաղափարից:
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ՄԱԳԴԱ ԱՐՍԵՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարան
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ
Ներկա փոփոխվող գլոբալ սոցիալական տարածությունում պետության ինստիտուտի դերի վերաիմաստավորման անհրաժեշտություն է առաջանում, ինչը պայմանավորված է սոցիումի կենսագործունեության հետարդիական զարգացումներով: Հարկ է մշակել այն
գերակա ուղղությունները, որոնք պետք է կազմեն նոր պետական
կառավարման առանցքային հիմքը և նախորոշեն վերջինիս սահմաններն ու իրավասության ոլորտները: Արդի օրեցօր կերպափոխվող անհատականացված հասարակության տիրույթում պետության
ինստիտուտի և պետական կառավարման գերակա նպատակ է
դառնում անհատի անվտանգ կեցությունը, անհատականացված
քաղաքացիական հասարակության ու պետության միջև ազգային
երկխոսության հաստատումը, ինչպես նաև պետության ինստիտուտի հոգևոր ու մշակութային դերակատարումը սոցիումի կենսագործունեության շրջանակներում, ինչը կբացառի ինքնության ճգնաժամը և անհատի օտարումը սոցիումից, հայրենիքից, պետությունից և
կառավարող ընտրանուց:
Հիմնաբառեր. ինքնության ճգնաժամ, անվտանգայնացում
(սեկյուրիտիզացիա) և ապաանվտանգայնացում (դեսեկյուրիտիզացիա), գլոբալ անհատ, պետական կառավարման բազմաձևություն,
գլոբալացում, պետության ինստիտուտի տրանսֆորմացում:

Պետության ինստիտուտը, լինելով հանրային և պետական կառավարման գերակա դերակատար, գտնվում է շարունակական և չընդհատվող կերպափոխման տիրույթում: Պետության ինստիտուտի պատմական
ու քաղաքական զարգացումներն առաջադրում են պետության ինստիտուտի բազմաձևությունը և պետական կառավարման սահմանների
շարժունակությունը: Պետության ինստիտուտի և պետական կառավարման բազմանշանակ դերակատարումը հասարակության կենսագործունեության շրջանակներում բազմաթիվ բանավեճերի տեղիք է տալիս:
Որոշ գիտնականներ կարծում են, որ գլոբալացման պայմաններում պե71
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տական կառավարման նոր կառուցակարգերի և գործիքների առաջացումը չի արտացոլում «տվյալ ինստիտուտի թուլացումը», այլ ներկայացնում է այն «հնացած մոդելների փոխարինումն ու կերպափոխումը,
որոնք այլևս ունակ չեն պատասխանել ներքին և արտաքին մարտահրավերներին» [1]: Վերոնշյալ մոտեցման կողմնակիցները պնդում են, որ
ներկայումս, պետությունը ոչ թե սպառել է իրեն՝ որպես հանրային կառավարման գերակա ինստիտուտի, այլ այն, պարզապես, այլ կերպ է
սահմանում հասարակության զարգացման միասնական քաղաքականության եզրագիծը՝ «փոխանցելով իր ենթամասը կազմող կառավարչական սուբյեկտներին այն մոտիվացիոն ստեղծագործական ներուժը, որն
անհրաժեշտ է կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծման դեպքում» [2]:
Պետության ինստիտուտի և պետական կառավարման տրանսֆորմացման քաղաքական բացառիկությունը ներկայացնում է ամերիկացի
փիլիսոփա՝ Ֆ. Ֆուկույաման, այն անվանելով «պատմության ավարտը»
և մեկնաբանելով հետևյալ կերպ. «...Ավելին, ես պնդում եմ, որ ազատական ժողովրդավարությունն իրենից ներկայացնում է մարդկության գաղափարական բարեշրջման վերջնակետը և հասարակական կառավարման վերջնական ձևը, դրանով իսկ ներկայանալով որպես պատմության
ավարտ» [3, c. 7]: Վերջինս մարմնավորում է սոցիումի կառավարման
շրջանակներում գերակա համարվող հիմնային ազատական արժեքներն
ու ժողովրդավարական սկզբունքները:
Պետության ինստիտուտի հետարդիական տրանսֆորմացումների
ասպեկտում «լիբերալիզմ և դեմոկրատիա հասկացությունները, չնայած
սերտորեն կապված են միմյանց, բայց և միևնույն ժամանակ խիստ տարանջատված հասկացություններ են [3, c. 85]»: Վերջինս արտացոլվում է
«պատմության ավարտի» երկու կարևորագույն բաղադրատարրերի
շրջանակներում՝ ինստիտուցիոնալ և արժեքային:
Ինստիտուցիոնալ բաղադրատարրի էությունն այն է, որ որպես քաղաքական և պետական գործընթացների կառավարման գերակա ձև,
հանդես է գալիս ազատ ընտրության վրա հիմնված ժամանակակից պոլիարխիկ ժողովրդավարությունը [4, c. 90 ]: Բացի այդ հարկ է նշել, որ
ժողովրդավարությունը, առաջին հերթին, գտնվում է անընդհատ կերպափոխման մեջ՝ ըստ քաղաքակրթական զարգացման մակարդակի, և
երկրորդ՝ գործնականում գոյություն չունեն երկու բացարաձակ միանման
ժողովրդավարություններ, որոնք յուրաքանչյուր երկրում իրացվում են՝
համապատասխան ազգային ու պատմական յուրահատկությունների և
առանձնահատկությունների: Բացի այդ, ժողովրդավարությունը, ըստ
ամերիկացի քաղաքագետ՝ Ադամ Պշևորսկու «ընթացակարգերի որոշակիության պայմաններում արդյունքների անորոշությունն է» [5, c. 124],
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ինչը բնորոշում է քաղաքական և պետական գործընթացների կառավարման ազգային ձևաչափերն ու կառուցակարգերը, որոնք էլ հենց
սահմանում են ժողովրդավարության էական տարբերակումը կառավարման մյուս ձևերից [6, c. 12-15]:
Երբ խոսում ենք կառավարման համակարգերի մասին, թվում է
թե անձի հանրային և ազգային անվտանգ կեցության ապահովումը և ազատության երաշխիքների առկայությունը ժողովրդավարական կառավարման համակարգի կարևոր նախապայմաններ են: Սակայն անընդհատ կերպափոխվող իրականության միտումները ցույց են տալիս, որ
անձն իրեն ավելի անվտանգ է զգում տոտալիտար, ինքնիշխան վարչակարգերի կառավարման տիրույթում: Այս պարագայում խոսքը հիմնականում հետխորհրդային երկրների մասին է: Մարդիկ դեռևս շարունակում են ապրել խորհրդային, բայց միևնույն ժամանակ, համաձայն իրենց
տեսակետի՝ անվտանգ տարածությունում: Մարդն իրեն անվտանգ չի
զգում գլոբալ տարածության շրջանակներում և արդյունքում ինքնաօտարվում է: Սակայն պետք չէ մոռանալ, որ Խորհրդային Միության
փլուզման գլխավոր պատճառներից մեկը ժամանակի և տարածության
մեջ սեփական տարածականությունն ապահովելու անկարողությունն էր
[7]: Ամբողջ խնդիրն այն է, որ շարունակական քաղաքական փոխակերպումների համակարգի պայմաններում մարդկանց գիտակցությունում
տեղի է ունենում ժողովրդավարության և ազատականության, ազատականության և ազատության, ազատության և արդար քաղաքական վարչակարգի արժեքների զուգակցում: Արդյունքում նույնականացվում են
«ժողովրդավարության» և «լավ կառավարման» մասին պատկերացումները, որոնք «ժողովրդավարություն» եզրույթը վերլուծական տեսանկյունից անհնարին են դարձնում: Սակայն ժողովրդավարությունը կարող է
լինել նաև ոչ ազատական՝ լինելով ինքնիշխան կառավարման համակարգերի համար իշխանության ամրապնդման միջոց, ինչը տեղի է ունենում հետխորհրդային մի շարք երկրների մեծամասնությունում [8]: Ժողովրդավարությունն ինքնանպատակ չէ և չի մարմնավորում հասարակական-քաղաքական կարգի կատարելիությունը, քանի որ այն, առաջին
հերթին, բնորոշում է կառավարման ձևը, բայց ոչ երբեք սոցիալական
կազմակերպության էությունը: Ֆ. Ֆուկույաման, պատմական հոլովույթում դիտարկելով XX դարի ավտորիտար վարչակարգերը, հանգում է
այն եզրակացության, որ «.... առանցքային թերությունը, որը վերջիվերջո
կործանեց բոլոր ուժեղ պետությունները ներսից՝ լեգիտիմության բացակայությունն էր, այսինքն՝ ճգնաժամը գաղափարական մակարդակում»:
Լեգիտիմությունը հանդես է գալիս որպես պետության գոյության իրավունքի գաղափարական հիմք: Այս թերությունը արդիական է նաև XXI
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դարի պետությունների համար, որի մաս է կազմում նաև Հայաստանի
Հանրապետությունը:
Անգլիացի սոցիոլոգ, փիլիսոփա, մշակութաբան՝ Ա. Թոյնբին իր «Լոկալ քաղաքակրթությունների» [9] հայեցակարգում ներկայացնում է այն
դիտարկումը, համաձայն որի պատմական բարեշրջման վերլուծության
կենտրոնում գտնվում են այն հասարակությունները, որոնք ունեն տարածականություն ժամանակի և տարածության մեջ: Հենց այդ հասարակությունները Ա. Թոյնբին անվանում է «լոկալ քաղաքակրթություններ»՝
վերջիններիս գենեզիսը մեկնաբանելով «մարտահրավեր և պատասխան» կառուցակարգի օգնությամբ [10]: Արտաքին անբարենըպաստ միջավայրը «մարտահրավեր» է նետում հասարակությանը, որին հասարակությունը պատասխանում է ստեղծագործական փոքրամասնության միջոցով: «Մարտահրավերը», ըստ էության, բխում է գլոբալ մշակույթի առաջացմամբ, որն իր բնույթով ունի արևմտյան ուղղվածություն և ամերիկյան ծագումնաբանություն, և շոշափում է ինչպես ընտրանու, այնպես
էլ լայն զանգվածների շահերը: «Պատասխանը» հասարակությունների
կողմից, որոնց դեմ էր ուղղված «մարտահրավերը», գնահատվում է «ընդունում» և «մերժում» սանդղակով՝ այնպիսի միջակայքային աստիճանավորումներով, ինչպիսիք են՝ «համագոյակցումն» ու «սինթեզը»: Գործնականում միայն անհատներից բաղկացած հասարակությունն է ունակ
ապահովել կայուն զարգացում: Ա. Ս. Թոյնբիի «Մարտահրավեր և պատասխան» կառուցակարգում դիտարկենք «հոլիզմ (holism)» [11] եզրույթը, որի համաձայն, որպես բարձրագույն օրգանիզմ դիտարկվում է անհատը, որն իր մեջ սինթեզում է սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ հարթությունները: Առանց այս երկու հարթությունների առկայության, անհատի սոցիալականացման գործընթացը լիարժեք չի համարվում: Holism-ի առկայության պայմաններում, մարդը կայանում է որպես անհատ, երկխոսում և հպատակեցնում է իր «Ես»-ին՝ կրելով այն դիմակը, որն անհրաժեշտ է
տվյալ պարագայում փոփոխվող աշխարհի միտումներին և մարտահրավերներին արձագանքելու համար: Գլոբալացման, արդիականացման և
շարունակական փոխակերպումների պայմաններում, գլոբալացվող հասարակությունը և հատկապես պետությունը պետք է ստեղծի հնարավորություններ holism-ի դրսևորման համար, որը հանդես կգա որպես անվտանգայնացնող (սեկյուրիտիզացնող) գործընթաց, որպես պատասխան
այն մարտահրավերներին, որոնք շոշափում են գլոբալ հասարակության
շրջանակներում անհատի ինքնագիտակցության և ազգային ինքնության
եզրերը: Գլոբալացման ենթարկվող աշխարհում անհատի ինքնության
ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են պետության կողմից
անվտանգայնացում (սեկյուրիտիզացիա) իրականացնող գործընթաց74
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ներ: Սակայն անհատի ինքնության անվտանգայնացումն (սեկյուրիտիզացիան) անհնար կլինի իրականացնել առանց «semiotic» և «holistic»
կառուցվածքների: Այս երկու կառուցվածքները պետության՝ մակրոմակարդակում և անհատի՝ միկրոմակարդակում, պետություն-անհատ երկխոսությունն ապահովող կարևորագույն բաղկացուցիչներն են: Շարունականական գլոբալացման ենթարկվող աշխարհում անհատի սոցիալականացման, ազգային ինքնագիտակցության և ինքնության ճգնաժամերը վերածվում են ազգային անվտանգության սպառնալիքների: Հանրային գիտակցության անվտանգայնացման (սեկյուրիտիզացիայի) գործընթացը հաջողությամբ և արդյունավետ իրականացնելու համար անհատի
և պետության միջև երկխոսությունը պետք է հիմնվի խոսակցական ակտի վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս անհատին հանդես գալ որպես
դերակատար իր իսկ անվտանգայնացման (սեկյուրիտիզացիայի) գործընթացում: Այսինքն` խոսակցական ակտի շնորհիվ, որն իրենից ներկայացնում է semiotic ամբողջություն, անհատին և պետությանը հնարավորություն է ընձեռնվում ցուցաբերել holism` միաժամանակ լինելով և´ օբյեկտ, և´ սուբյեկտ: Այս պարագայում սոցիալականացվում է ոչ միայն
անհատը, այլև պետությունը, ինչը հանգեցնում է ազգային ինքնագիտակցության և ինքնության տրանսֆորմացման ու արդիականացման
գործընթացների հաղթահարմանը: Ի հայտ եկան գործոններ, որոնք
կանխորոշեցին իշխանության և կառավարման հետագա ապակենտրոնացման համակարգման և համաքաղաքական վերահսկողություն անհրաժեշտությունը: էապես կերպափոխվել է նաև պետական բյուրոկրատիայի էթիկան, որն ունի առանցքային դերակատարում որոշումների
նախամշակման և իրականացման փուլերում: Առավել կարևորագույն
տեղ է զբաղեցնում հանրային կապիտալը՝ որպես քաղաքացիական հասարակության «ճարտարապետության» գործիք:
«New Public Management» հասկացությունը, առաջին անգամ կիրառվել է Պիտտեր Օկոյնայի [12] և Քրիստոֆեր Խուդայի [13] հոդվածներում,
որտեղ տվյալ եզրույթը, որպես լեգիտիմ և արդյունավետ պետական կառավարման հիմք, դիտարկում է բյուրոկրատական մշակույթը: Վերջինս
հետապնդում է բյուրոկրատական համակարգի ներքին վերահսկողական համակարգ, այն է՝
→ իրավական վերահսկողություն և օրենսդրականացում (կոնսոլիդացիա),
→ ֆինանսական վերահսկողություն (պետական միջոցների արդյունավետ և օպտիմալ օգտագործում),
→ քաղաքական վերահսկողություն (պետության կառավարչական և
քաղաքական ենթահամակարգերի տարանջատում),
75

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

→ ժողովրդավարական վերահսկողություն (հանրային ծառայողների
պատասխանատու և հաշվետու գործունեություն),
→ էթիկական վերահսկողություն (էթիկայի նորմերին և բարոյական
չափանիշներին համահունչ գործելաոճ) [14]:
Վերոնշյալ դրույթների պարագայում ձևավորվում է բյուրոկրատական համակարգը, որի անմիջական մաս պետք է կազմի ընդդիմությունը՝ հակաըիտրանին, որպես պետական իշխանության մարմինների գործունեությունը հավասարակշռող, զսպող ու համակարգող պետական և
քաղաքական ուժ, որը մշակում է միասնական պետական քաղաքականություն հասարակական կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում՝ երաշխավորելով հանրային անվտանգ կեցությունը: Վերջինս, սակայն,
ՀՀ պետական կառավարման շրջանակներում ապաանվտանգայնացնում (դեսեկյուրիտիզացնում) է հանրային կեցությունը, և որպես հետևանք ընդդիմությունը դիտարկվում է որպես այլընտրանքային անվտանգություն: Առկա, այնպիսի արդեն իսկ անվերահսկելի դարձած գործընթացների պարագայում, ինչպիսիք են՝ արտագաղթը, սոցիալական երկխոսության բացակայությունը, աղքատությունը, հասարակության խորացող ծերությունը, մարգինալ դրսևորումները, անհատի և գլոբալ անհատի
միջև բախումը, հայ առաքելական եկեղեցու, հանրային ծառայության
համակարգի, հայ ազգային պետության լեգիտիմության կտրուկ անկումը
հետապնդում է շուտափույթ գործողությունների նախաձեռնում համապատասխան ոլորտներում: Պետական կառավարման համակարգի գործունեության ամենամյա ծրագրերն անարդյունավետ են և չեն ապահովում օրենսդրականացման (կոնսոլիդացման) անհրաժեշտ մակարդակ:
Ավելին, ՀՀ հանրային զարգացման որոշ հայեցակարգեր անգամ չեն
համապատասխանում համաժամանակյա զարգացումներին: Լեգիտիմության բացակայությունը գաղափարական մակարդակում հանգեցնում
է անձի օտարմանը իր արմատներից, հայրենիքից, պետությունից և կառավարող ընտրանուց: Անհրաժեշտ է մշակել հանրային և հոգևոր անվտանգության ռազմավարություններ, որոնք ուղղված կլինեն հիմնախնդիրների լուծմանը: Հակառակ դեպքում, պետության ինստիտուտի՝ որպես հանրային կառավարման գերակա սուբյեկտի դերակատարման,
կարող ենք համարել սպառված:
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ИМПЕРАТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА
В РАМКАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются и системно анализируются тенденции и
проблемы развития государства как политического института в условиях постиндустриального транзита. Изучено проблема кризиса идентичности и ею обуловленная необходимость трансформации государственного управления. Все выше названное рассматривается в
рамках глобального пространства и в связи с этим анализируются все
плюсы и минусы данного феномена. В статье также предложены определенные подходы в исследовании таких проблем, как многогранность
форм управления, национальный диалог между государством и личностью, конфликт между глобалной личностью и личностью, секюритизация и десекюритизация личности и государства как единого организма. В статье учтены тематические работы таких исследователей
данной проблемы, как Ф. Фукуяма, А. Тойнби, С. Хантингтон и другие.
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TRANSFORMATION IMPERATIVES OF THE STATE INSTITUTION
WITHIN THE FRAMEWORK GLOBALIZATION
The article comprehensively discusses and analyses the trends and
problems of development of the state institution within the framework of
postmodern transition. The author examines the problem of identity crisis
within globalization process and due to it the need of transformation of
public administration. The article also discusses the pluses and minuses of
global space fenomena. The author suggests certain approaches of
researching problems such as the need of transformation of multifaceted
governance, national dialogue between the state and individual, conflict
between global personality and individual, securitization and
desecuritization of the state and personality as a whole. The author
considers the case studies of famous researchers such as F. Fukuyama, A.
Toynbee, S. Hantington and etc.
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ՆՎԱՐԴ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի, մագիստրանտ

«ԼԱՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
ՀՀ-ում ԵՄ գործողության ծրագիրն իրականացնելով և որդեգրելով «լավ կառավարման» սկզբունքները՝ անհրաժեշտ է ստեղծել
ժողովրդավարական համակարգ, որը կնպաստի անձի կարևորմանը, նրա քաղաքական մտքի դրևորմանը, անձի քաղաքական գիտակցության ձեռքբերմանը և քաղաքացիական հասարակության
ստեղծմանը:
Հիմնաբառեր. լավ կառավարում, ժողովրդավարական համակարգ, պատասխանատվություն, թափանցիկություն, կառավարում:

«Լավ կառավարման» հայեցակարգը ձևավորվել է անցած դարի
1980-ականների վերջին և 1990-ականների սկզբին՝ որպես քաղաքական
զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման քաղաքականության իրականացման արժեքային նոր համակարգ: Այն մշակվել և ներառվել է ՄԱԿ-ի և
միջազգային այլ կազմակերպությունների զարգացման ռազմավարություններում: Արևմտյան երկրների և միջազգային կազմակերպությունների
շարքում ԵՄ-ն առաջինն էր, որն իր արտաքին գործընկերների հետ համաձայնագրերում ներկայացրեց «լավ կառավարումը» մարդու իրավունքների և ազատությունների փոխհարաբերությունների համատեքստում:
Այժմ այն հանդիսանում է ԵՄ արտաքին քաղաքականության անբաժան
մաս և սատարվում է ֆինանսական և անհատական զգալի պաշարներով:
Տարածում գտնելով միջազգային զարգացման քաղաքականություններում՝ «լավ կառավարումը» դարձավ արդի հայեցակարգ, որի կիրառումը նպաստում է քաղաքական զարգացման շարունակական բարեփոխումների իրականացմանը, ինչն ենթադրում է հաջողության երկարաժամկետ հեռանկարներ՝ պետական և հանրային կառավարման ոլորտներում: Այս ամենին համապատասխան ձևավորվել են լավ կառավարման սկզբունքները. օրենքի գերակայություն (rule of law), մասնակցություն (participation), թափանցիկություն (transparency) անաչառություն և
ներգրավվածություն (equity and inclusiveness), պատասխանատվություն
(responsiveness), փոխհամաձայությամբ ուղղորդվող (consensus oriented),
արդյունավետ և ձեռնահաս (effectiveness and efficiency), հաշվետու
(accountability), ռազմավարական տեսլական (strategic vision) [1]:
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ՀՀ-ում «լավ կառավարման» սկզբունքների օգնությամբ պետական
կառավարման արդյունավետության բարձրացման նկատառումներով
պետք է իրականացնել մի շարք համակարգային բարեփոխումներ: Լավ
կառավարման սկզբունքների կիրառումը կբարձրացնի կառավարչական
որոշումների հիմնավորվածությունը` այն դարձնելով թափանցիկ և հասանելի հասարակության համար: Առավել կկարևորվի քաղաքացու դերը կառավարման գործընթացում, որը կնպաստի քաղաքացու քաղաքական գիտակցության ձեռքբերմանը, իսկ կառավարող մարմիններին կստիպի առավելագույնս պատասխանատվություն կրել իրենց որոշումների ու գործողությունների համար, ինչպես նաև հաշվետու լինել հասարակության առջև:
Արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է մանրազնին
ուսումնասիրել գործող կառավարման համակարգը, բացահայտել արդի
հիմախնդիրները և թերացումները, այնուհետև փնտրել կառավարման
արդյունավետ հայեցակարգեր: Վերլուծելով «լավ կառավարման» հայեցակարգը, սկզբունքներն ու ուղղությունները՝ ակնհայտ է դառնում, որ
չկա մեկ խնդիր, որի լուծմանն այն ուղղված է, որը չի գործում մեր հանրապետությունում: «Լավ կառավարման» բոլոր սկզբունքներն իրենց բովանդակությամբ և փոխկապվածությամբ անհրաժեշտ է որդեգրել և
ներդնել ՀՀ կառավարման համակարգի զարգացման գործընթացում:
Այսպիսով, «լավ կառավարման» հայեցակարգի ներդնումը ՀՀ-ում
ենթադրում է կայուն զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարներ, ժողովրդավարություն և քաղաքական կայունություն: Այն առաջարկում է
արդյունավետ կառավարման հետևյալ ուղղությունները՝
 կառավարումը պետք է միտված լինի ապահովելու այնպիսի սոցիալական միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապահովել իր կենսագործունեությունը: Պետք է իրականացնել այնպիսի կառավարում, որը, ապահովելով կարգ ու կանոն, միաժամանակ կնպաստի
կյանքի բարձր որակի ապահովմանը՝ հիմնվելով հարգանքի և արժանապատվության, հավասարության, արդարության, սոցիալական արդարադատության և յուրաքանչյուր անհատի ազատության վրա,
 կառավարումը պետք է լինի բազմակողմանի. այն պետք է լինի
հոգատար, ուշադիր և կարեկցող հասարակության յուրաքանչյուր անդամի նկատմամբ, այլ ոչ թե խմբերի և անհատների,
 կառավարումը պետք է նպաստի և ապահովի գլոբալ մարդկային
զարգացում: Այնքանով է կառավարումը լավ, որքանով որ այն նպաստում և խթանում է մարդկային զարգացմանը,
«Լավ կառավարման» սկզբունքների ներդրման և իրականացման
առանցքային ներուժը մարդն է: Այդ իսկ պատճառով էլ առավելագույնս
կարևորվում են մարդու իրավունքները և ազատությունները: Որդեգրելով
«լավ կառավարման» սկզբունքները՝ անհրաժեշտ է ստեղծել ժողովրդա80
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վարական համակարգ, որը կնպաստի անձի կարևորմանը և նրա քաղաքական մտքի դրսևորմանը:
Իհարկե, «լավ կառավարումը» արժեքային մեկ համակարգ է, որը
հնարավորություն է տալիս հընթացս արդիականացնել հանրային քաղաքականությունը ժամանակի հրամայականների տիրույթում: Շատ քիչ
պետություններ և հասարակություններ են մոտեցել «լավ կառավարման»
ամբողջականությանը: Այնուամենայիվ, մարդկային հասարակության
կայուն զարգացման համար, պետք է գործողություններ իրագործվեն
այդ իդեալին հասնելու և այն իրական դարձնելու համար:
ԵՄ մեծապես ապավինում է լավ կառավարման սկզբունքների կյանքի կոչմանը՝ դրանք իրականացնելով այնպիսի զարգացման քաղաքականությունների միջոցով, ինչպիսիք են ԵՄ զարգացման քաղաքականությունը, ԵՄ ընդլայնման քաղաքականությունը, Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը և այլն [3]:
ՀՀ-ն լավ կառավարման իրականացման ճանապարհն ընտրել է ԵՄ
համագործակցության միջոցով: Հայաստանի և ԵՄ համատեղ բոլոր
գործողությունների նպատակն է խթանել ժողովրդավարությունն ու լավ
կառավարումը, նպաստել հանրային հատվածի բարեփոխումներին և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, աջակցել տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը, նպաստել կայունությանը: Հայաստանի և ԵՄ միջև
համագործակցությունը ներկայումս կանոնակարգվում է Գործընկերության և համագործակցության մասին համաձայնագրով, ինչպես նաև`
ՀՀ-ԵՄ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) գործողությունների ծրագրով: ԵՀՔ գործողությունների ծրագիրը ռազմավարական գործիք է, որով առանձնացվում են համագործակցության մի շարք
առաջնային ոլորտներ, ինչպիսիք են՝ օրենքի գերակայություն, ժողովրդավարական կառույցների ամրապնդում, մարդու իրավունքներ և ազատություններ, ներդրումային միջավայրի բարելավում և այլն:
Այսպիսով ՀՀ-ում ԵՄ-ի առաքելության հիմնական ուղղություններն
են մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունը և ժողովրդավարությունը, որոնց կյանքի կոչման համար իրականացվում են բարեփոխմանն ուղղված համատեղ աշխատանքներ [4].
Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում՝
• ամրապնդել խոսքի ազատության ապահովման իրավական և
ինստիտուցիոնալ երաշխիքները.
• ապահովել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ճանաչումը.
• նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը.
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• բարելավել լրագրողական կրթությունը, ինչպես նաև լրագրողների
կողմից իրենց իսկ իրավունքների պատշաճ ըմբռնումը և իրազեկության
մակարդակը:
Օրենքի գերակայության ոլորտում նախատեսված ծրագրերը նպատակ ունեն ազգային, շրջանային և տեղական մակարդակներում զարգացնել ժողովրդավարական հաստատությունները և ընթացակարգերը,
խթանել օրենքի գերակայության սկզբունքի պահպանմանը: Հատուկ
նպատակներն են`
• բարելավել արդարադատության համակարգի արդյունավետությունը և անկախությունը, ինչպես նաև արդարադատության մատչելիությունը.
• աջակցություն տեղեկատվության և դատավարական լավագույն
փորձի փոխանակմանը.
• ստեղծել կոռուպցիայի և կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ կարողություններ.
• բարձրացնել արդյունավետ կառավարման մակարդակը և հանրային կառավարման ու քրեական արդարադատության մարմինների
կարողությունները:
Ժողովրդավարության ոլորտում նախատեսված ծրագրերը նպատակ
ունեն ազգային, շրջանային և տեղական մակարդակներում ամրապնդել
ժողովրդավարական հաստատությունները, տարածել ժողովրդավարության մշակույթը, կառուցել ներդաշնակ համակեցություն, բարձրացնել երկխոսության մակարդակը և ընդլայնել սոցիալական և քաղաքացիական հիմնական դերակատարների մասնակցությունը պետական որոշումների կայացման գործընթացին: Հիմնական նպատակներն են՝
• աջակցություն ժողովրդավարության մշակույթի տարածմանը.
• աջակցություն ազատ և անկախ ընտրությունների կայացմանը.
• աջակցել բարձրագույն կրթության ոլորտի բարեփոխումներին` ապահովելով բարձրագույն կրթության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև ուսանողների մասնակցությունը հաստատությունների ինստիտուցիոնալ կառավարմանը.
• աջակցել տեղական ինքնակառավարման ոլորտի բարեփոխումներին:
Ժամանակակից ժողովրդավարությունն անբաժանելի է քաղաքացիական կազմակերպված հասարակությունից։ Քաղաքացիական հասարակությունը ոչ կառավարական կազմակերպությունների և հաստատությունների ամբողջություն է, որը ներկայացնում է քաղաքացիների
շահերը: Այն առանցքային դեր է կատարում ժողովրդավարության և
օրենքի ամրապնդման գործում, որոնք կայուն զարգացման կարևորագույն հիմնասյուներից են:
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Ուժեղ քաղաքացիական հասարակությունը և դրա բազմաթիվ կամավոր կառույցներում և միավորումներում պարփակված մարդկային ներուժն ամուր մասնակցային հասարակության նախապայման են: Ակտիվ
քաղաքացիական հասարակության գործունեության արդյունքում ստեղծվող ինտելեկտուալ և սոցիալական կապիտալն ավելի առանցքային նշանակություն է ձեռք բերում բազմաթիվ երկրների և ողջ համաշխարհային
համայնքի առաջընթացի հարցում:
Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերում ԵՄ
ձգտել է ամրապնդել քաղաքական այն կառույցների կայունությունն ու
արդյունավետությունը, որոնց գործունեությունն ուղղված է Հայաստանում ժողովրդավարություն, թափանցիկություն, սոցիալական երկխոսություն և օրենքի գերակայություն երաշխավորելուն:
ՀՀ և ԵՄ համագործակցության շրջանակներում ժողովրդավարության սկզբունքների ու արժեքների ամրապնդման հիմնական նախապայմաններն են.
• օրենքի գերակայության ապահովումը,
• կոռուպցիայի նվազեցումը,
• պետական կառույցների հզորացումը:
Կոռուպցիայի մակարդակը բնութագրող իրականացված հարցումները և դասիչները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիան խորապես արմատացած է Հայաստանում: Այն միջավայրը, որտեղ գործում է Հայաստանի
քաղաքացիական հասարակությունը, շարունակում է տուժել օրինապահության բացակայության և կոռուպցիայի պատճառով, ինչը մեծապես
վտանգում է նրա արդյունավետ կենսագործունեությունը:
Կոռուպցիայի հաղթահարումը, որպես «լավ կառավարմանը» նպաստող գործոն դիտարկելով, կարևորվում է բարեփոխումների շարունակական բնույթը, ինչը հնարարվորություն է տալիս հասարակությանը կոռուպցիայի դեմ նպատակամետ պայքարել անհատական, հանրային և
ինստիտուցիոնալ մակարդակում [1]:
ԵՄ-ի Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) շրջանակներում Եվրոպական Միությունը և Հայաստանը 2006 թ. վավերացրեցին Գործողությունների ծրագիր, որի առաջնահերթություններից մեկը
կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր: Հայաստանյան գործողությունների
ծրագրի հատուկ գերակայությունների շարքում ընդգրկված էին 8 հակակոռուպցիոն միջոցառումներ, այդ թվում` կոռուպցիայի բավարար հետաքննություն և դատաքննություն, Քրեական օրենսգրքի համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին, դատավորների ու դատախազների համար էթիկայի կանոնների մշակում, գույքի ու եկամուտների վերաբերյալ ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ կատարած պաշտոն83
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յաներին պատասխանատվության ենթարկում, դատավորների աշխատավարձերի բարձրացում և այլն [4]:
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության համար նախ և
առաջ անհրաժեշտ է քաղաքացիական հասարակության կայուն և գիտակցված գործունեությունը հակակոռուպցիոն գործընթացում: Այս
խնդիրները լուծելու համար ԵՄ-ը, կառավարությունը և քաղաքացիական
հասարակությունը պետք է ներգրավեն քաղաքացիական հասարակական կուսակցություններին (ՔՀԿ) կոռուպցիայի դեմ պայքարում: Հակակոռուպցիոն քաղաքականություները հզորացնելու համար ՔՀԿ-ները
պետք է` նպաստեն լավագույն փորձի, ձևաչափերի և հաջողված ծրագրերի ներդրմանը, որոնք իրականացվել են ԵՄ երկրներում, մասնավորապես նորանդամ պետություններում` մշակելով բազմակողմ շրջանակներ` ազգային և համայնքային մակարդակներում պետական ծառայություն մատուցողների գործունեության թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը ու ամբողջականությունը համատեղ ուժերով վերահսկելու
համար, որը թույլ կտա գնահատել կառավարության հակակոռուպցիոն
քաղաքականություններն ու նախաձեռնությունները:
Կառավարությունը պետք է իր հակակոռուպցիոն գործունեությունը
տեսանելի դարձնի այդ գործընթացի համար անհրաժեշտ քաղաքական
վստահություն և աջակցություն ձեռք բերելու համար, քանի որ համընդհանուր աջակցությունը և միաժամանակ հանրային ճնշումն ստիպում են
բարեփոխումների գործընթացն անընդհատ ակտիվ պահել:
Ընդհանուր առմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարում անհրաժեշտ է
կառավարության ռազմավարությանը համապատասխան իրականացնել
հակակոռուպցիոն հետևյան գործողությունները.
 բարձրացնել հանրային իրազեկությունը կոռուպցիայի պատճառների, կոռուպցիոն վտանգի ու սպառնալիքների բնույթի մասին,
 ստեղծել որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության կառույցներ` հրապարակել հակակոռուպցիոն մարմինների գործունեությունը և բարձրացնել այս մարմինների մատչելիությունն ընտրողների համար,
 խթանել երկխոսությունը և համագործակցությունը կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիական
հասարակության ինստիտուտների միջև,
 հզորացնել և ձևավորել այն կառույցների կարողությունները, որոնք տեղեկություններ են տրամադրում և ապահովում դրանց մատչելիությունը, բարելավել տեղեկատվության ազատության իրավունքը:
Արդյունավետ պայքարը կոռուպցիայի դեմ հնարավոր է, սակայն դա
կարելի է իրականացնել միայն, եթե հասարակությունում կա ձևավորված սոցիալական պատվեր, իսկ քաղաքական իշխանությունն ունի
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հստակ կամք իշխանության բոլոր մակարդակներում արմատախիլ անելու այդ չարիքը։ Որպես դրական միտում՝ պետությունը պետք է ակտիվորեն նպաստի քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը և ընդլայնի պետություն–քաղաքացիական հասարակություն համագործակցությանը: Հաջողության հասնելու համար, իշխանությունը չպետք է առաջնորդվի կողմնակալ շահերով և գործընթացի համար պետք է նախատեսի թափանցիկության պատշաճ աստիճան: Առաջին հերթին պետք է վերացվեն քաղաքական հովանավորչությունը և կոռուպցիան` ցույց տալու
համար, որ պետության մտադրություններն անկեղծ են, և սոցիալական
ինտեգրումը` հնարավոր:
Վերջապես, քաղաքացու և քաղաքացիական հասարակության քաղաքական գիտակցության մակարդակի բարձրացումը պետք է դառնա
զարգացման առանցքային հարցերից մեկը` գործելով որպես բազմաշերտ
ցանց, որը կառուցված է այնպիսի արժեքներ քարոզելու, ինչպիսիք են՝ միջանձնային վստահությունը և նպատակամետ համագործակցությունը:
Այսպիսով ԵՄ-ի աջակցության վերը նշված գործիքները, որոնք կիրառվում են Հայաստանում, շատ բազմաբնույթ են և բավական պրագմատիկ երկրի ընթացիկ փոփոխությունների արդյունքում ծագած մարտահրավերների հաղթահարման համար: ԵՄ-ն արդարացիորեն կարող
է համարվել երկրում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության,
շրջակա միջավայրի պահպանության, լավ կառավարման ոլորտներում
հիմնական բարեփոխումների և ներդրումների աղբյուր:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Towards Good Governance
[http://reform.gov.bb/page/GOOD_GOVERNANCE.pdf]
2. ''Good Governance Handbook'' Dr. John Bullivant Robin Burgess
Andrew Corbett-Nolan Kate Godfrey [www.good-governance.org.uk]
3. Good Governance in EU [http://www.polsoz.fuberlin.de/polwiss/forschung/international/europa/arbeitspapiere/2008-7Boerzel_et_al_GoodGovernance.pdf?1367709769]
4. EU Armenia action plan [http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_
plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf]
5. http://www.crrc.am/research-and-surveys/completedprojects/armenia-corruption-surveys-2008-2010?lang=hy
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Республике Армения и принятие принципов «хорошего управления»,
необходимо создать демократическую систему, которая поспособствует приобритению и проявлению политического сознания и
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political consciousness and civil society.
Keywords: «Good governance», democratic system, responsiveness,
transparency, governance.

86

Քաղաքագիտություն

ԵՎԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ
Ժողովրդավարական վարչակարգի գլխավոր երաշխիքներից է
քաղաքացիների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին:
Պետություն-հասարակություն կապի և փոխադարձ պատասխանատվության որակով էլ պայմանավորված է ինչպես ժողովրդավարական վարչակարգի գործառման, այնպես էլ պետական կառավարման արդյունավետության մակարդակը: ՀՀ պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ է
քաղաքական տարածության ժողովրդավարացում` նպաստելով անհատ-պետություն-հասարակություն շահերի փոխներդաշնակմանը:
Հիմնաբառեր. քաղաքական պատասխանատվություն, քաղաքական տարածություն, պետական կառավարում, քաղաքացիական
անհնազանդություն, որոշման ընդունում, արդյունավետության
բարձրացում, շահերի համաձայնեցում:

Քաղաքական պատասխանատվությունը ժամանակակից ներկայացուցչական ժողովրդավարության անհրաժեշտ պայմաններից է: Քաղաքական պատասխանատվությունը լինելով բազմաշերտ երևույթ հասարակության զարգացման տարբեր ժամանակներում հանդիսացել է արդյունավետ պետական կառավարման իրականացման անհրա-ժեշտ նախապայմաններից մեկը: Այդ նկատառումներով կարևորում ենք ժողովրդավարական արժեքներ և զարգացման ուղի որդեգրած Հայաստանի
Հանրապետությունում քաղաքական պատասխանատվութjան որպես
պետական կառավարման արդյունավետության որակի բարձրացմանը
նպաստող պայմանի ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը:
Քաղաքական պատասխանատվության երևույթի ուսումնասիրումը
կատարենք Մ. Վեբերի, Յ. Հաբերմասի տեսական մոտեցումների հիման
վրա: Ինչպես պատասխանատվության այլ ձևերը, այնպես էլ քաղաքական պատասխանատվությունը փոխկապակցվածության մեջ է գտնվում
բարոյականության հետ: Վերջինս իր ուրույն ազդեցությունն ունի ինչպես
անձի վարքագծի, այնպես էլ նրա կողմից ընդունվող որոշումների վրա:
Հաճախ կառավարող մեծամասնության կողմից ընդունված որոշումների
սխալ մեկնաբանումը, իշխանական լծակներ ունեցող անհատների, ինս87
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տիտուտների կողմից ոչ հանրօգուտ իրականացվող գործողությունները
հասարակության մեջ առաջացնում են դժգոհություններ, որոնք վերաճում են քաղաքացիական անհնազանդության: Այդ նկատառումներով
հոդվածում կանդրադառնանք քաղաքական պատասխանատվության և
բարոյականության փոխկապակցվածությանը, ինչպես նաև քաղաքական պատասխանատվությանը քաղաքացիական անհնազանդության
համատեքստում:
Քաղաքական պատասխանատվությունը գաղափարախոսության և
քաղաքականության փորձի համադրությունն ու համընկնում է քաղաքական գործընթացում:[1, էջ 141] Մեկ այլ սահմանման համաձայն քաղաքական պատասխանատվությունը քաղաքական սուբյեկտի կողմից քաղաքական կյանքի նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև քաղաքական
գործունեության վերահսկողության ձևերին գիտակցված հետևելն է:
[2, էջ 89]: Որպես քաղաքական պատասխանատվության սուբյեկտներ
կարող են հանդես գալ քաղաքական դերակատարները, որոնք ընդունում են քաղաքական որոշումներ և իրականացնում են քաղաքական
գործունեություն: Քաղաքական պատասխանատվությունը կարող է
դրսևորվել անհատական և կոլեկտիվ մակարդակներում` պայմանավորված որոշման ընդունման դերակատարներով:
Քաղաքական պատասխանատվության անհատական սուբյեկտներ
Նիսնևիչը դիտարկում է հրապարակային իշխանության համակարգում
քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող քաղաքական գործիչներին, պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև քաղաքացիներին, որոնք մասնակցություն են ունենում քաղաքական գործընթացներում: Կոլեկտիվ մակարդակում պատասխանատվության կրողների դերը կարող են ստանձնել տարաբնույթ քաղաքական ինստիտուտներ, որոնց շրջանակում որոշումներն ընդունվում են ինչպես կոլեգիալ, այնպես էլ անհատական հիմունքներով [3, էջ 3]: Վեբերյան մոտեցման համաձայն իշխանության համար
մղվող պայքարում երևան է գալիս խարիզմատիկ առաջնորդը, ով էլ
ստանձնում է քաղաքական պատասխանատվությունը: Վեբերը որպես
քաղաքական պատասխանատվության կրողներ չի դիտարկում բյուրոկրատիային և քաղաքացիներին` սահմանափակելով նրանց պատասխանատվության շըրջանակը: Ըստ նրա` բյուրոկրատիայի գործառույթն իրեն վերապահված առաջադրանքների իրականացումն է, և պատասխանատվությունն այն քաղաքական գործիչներին, որոնք կայացնում են քաղաքական որոշումներ, իսկ քաղաքացիների հիմնական դերակատարությունը քաղաքական առաջնորդի ընտրությունն է [4, էջ 60-77]:
Քաղաքական պատասխանատվության մասին խոսվում է նաև ժողովրդավարության նվազագույն սահմանման մեջ, որը բացի գաղտնի
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քվեարկությունից և համընդհանուր ընտրական իրավունքից ներառում է
նաև կառավարության պատասխանատվությունը: Սա կարևոր է այնքանով, որքանով ոչ մի կառավարություն չի կարող ժողովըրդավարական
համարվել, եթե այն անտեսում է սահմանադրությունը, անձի և փոքրամասնությունների իրավունքները և այլն: Այլ խոսքերով ասած, եթե կառավարությունը իր գործողությունների համար քաղաքական պատասխանատվություն չի կրում, ապա այն դժվար թե համարվի ժողովրդավարական [5, էջ 160] :
Քաղաքական պատասխանատվությունը սերտորեն կապված է քաղաքական գործունեության հետ և դրա բնույթով էլ պայմանավորված է
քաղաքականության սուբյեկտի քաղաքական պատասխանատվությունը:
Քաղաքական գործունեությունը ենթադրում է բազմահազար մարդկանց
ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում և եթե անհատը
պատասխանատու է հենց իրեն, ապա քաղաքականության սուբյեկտի
պատասխանատվության սահմանները դրսեվորվում են ինչպես համապետական, այնպես էլ համազգային և համաշխարհային մակարդակով:
Յուրաքանչյուր պետության մեջ որոշակի շահեր և նպատակներ հետապնդող քաղաքական գործիչների, քաղաքական կուսակցությունների,
հասարակության տարբեր շերտերի շահերն արտահայտող խմբերի իրականացվող նպատակամղված գործունեության ընթացքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել բարոյականության սկզբունքներով, քանի որ քաղաքական ոլորտում և´ պատասխանատվությունը, և´ բարոյականությունը խիստ փոխկապակցված են:
Իշխանական տարբեր մարմինների ու անհատների կողմից հասարակության շահերը չարտահայտող քաղաքական գործունեությունը և
պատասխանատվության բացակայությունը կարող է դառնալ քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորման պատճառ: Ըստ Հաբերմասի`
քաղաքացիական անհնազանդությունը պետք է լինի բարոյականության
վրա հիմնված բողոք. մասնավոր շահերը և անձնական համոզմունքները
բավարար չեն [4, էջ 99]: Հեղինակը քաղաքացիական անհնազանդության կարևոր պայման է համարում հրապարակային լինելը, որը հնարավարություն է ընձեռում իշխանություններին իրականացնել համապատասխան գործողություններ: Այն պետք է պայմանական բնույթ ունենա
և մարտահրավեր չնետի օրինական կարգին: Համաձայն Հաբերմասի`
քաղաքացիական անհնազանդության մեջ ներգրավվածները պետք է
պատրաստ լինեն կրել իրենց գործողությունների հետեվանքները:
Պետական կառավարման ոլորտում որոշումների իրականացման
արդյունավետության ապահովման նկատառումնեորվ անհրաժեշտ է պետական մարմինների գործունեության ոլորտների և լիազորությունների
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հստակ տարանջատում: Քանի որ գոյություն չունեն հստակ կառուցակարգերը, որոնք հետևողական վերահսկողություն են կատարում հետընտրական գործընթացներում քաղաքական ուժերի կողմից տրված
խոստումների և ծրագրերի իրականացման նկատմամբ, ապա անհրաժեշտ է ընտրությունների ավարտից հետո քաղաքացիների հետևողական ու կառուցողական գործունեությունը հասարակական-քաղաքական
կազմակերպություններում ներգրավման միջոցով, որը խթան կհանդիսանա, որպեսզի իշխանական լիզորություններ ունեցող անձինք և մարմիններն իրականացնեն իրենց ստանձնած պարտականությունները:
Պետական կառավարման մեջ հաճախ մաքիավելիստական մոտեցումը
(«Նպատակը արդարացնում է միջոցները») չի ունենում իր արգասիքները: Մեր կարծիքով դարերի ընթացքում հայ ժողովըրդի մեջ ձևավորված
ավանդույթները, արժեքային համակարգը, բարոյականի մասին խորը
պատկերացումները շարունակում են պահպանել իրենց արդիականությունը, հետևաբար բարոյական արժեքները պետք է լինեն հիմք, որի հիման վրա ՀՀ պետական կառավարման ոլորտում գործունեություն իրականացնող անձինք պետք է կառուցեն իրենց գործունեությունը և կրեն
դրանց համար պատասխանատվություն:
Սահմանադրական ժողովրդավարության համատեքստում քաղաքացիական անհնազանդության փիլիսոփաքաղաքական հիմնավորումը,
որն առաջարկել է Ռոուլզը, քաղաքացիական անհնազանդությունը դիտարկում է որպես ժողովրդավարական ընդդիմության հանրային կամքի
արտահայտման միջոց [6]: Քաղաքացիական անհնազանդությունը բնորոշ է բաց հասարակություններին, որոնցում սոցիալական ինստիտուտները մարդկային գործունեության արդյունք են, իսկ դրանց գիտակցված
փոփոխությունները միտված են մարդկային ցանկությունների և նպատակների իրականացմանը, ինչպես նաև արդարության խեղաթյուրման
դեպքում դրա վերականգնմանը: Քաղաքացիական անհնազանդության
արդյունավետության գրավական կարող է համարվել քաղաքացիական
անհնազանդության ակտերի սկզբունքային հիմնավորումը: Այդ գործողությունները կառուցողական և արդյունավետ են, եթե իրականացվում
են փոքրամասնության ոտնահարված հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները վերականգնելու համար, եթե այդ գործողությունները
չեն ոտնահարում այլ քաղաքացիների իրավունքները և ազատությունները, դրանց արդյունքում չեն արժեզրկվում օրենքները և սահմանադրությունը: «Եթե խոսեմ հստակ և որպես քաղաքացի, այլ ոչ թե ոմն մեկը, ով
մերժում է ցանկացած կառավարություն, ես կպահանջեմ ոչ թե կառավարության անհապաղ հրաժարականը, այլ անհապաղ բարելավումը»
[7, էջ 1] Հղելով Տորոյին՝ նշենք, որ արդյունավետ կառավարում իրակա90
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նացնելու համար գերդասելի է նախ փնտրել համագործակցության ուղի,
որը կնպաստի խաղաղության և կայունություն պահպանմանը: Համագործակցության եզրերի բացակայությունը հաճախ դառնում է հիմք քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորման համար: Դրա արդյունքում քաղաքացիների կողմից իրականացվող գործողությունները, որպեսզի չվերաճեն հասարակական անկարգությունների, որի հետևանքը կարող է լինել սահմանադրական կարգի քայքայումը, հետևաբար և՛ իշխանություն
ունեցող մեծամասնությունը, և՛ քաղաքացիական անհնազանդություն ցուցաբերող փոքրամասնությունը պետք է կարողանան ճիշտ արժևորել իրադրությունը, իրականացնեն այդ իրադրությանը համարժեք գործողություններ` կրելով դրանց համար պատասխանատվություն:
Անդրադառնալով քաղաքական տարածության ժողովրդավարացմանը` նշենք, որ քաղաքական տարածությունը ձևավորվում է քաղաքական ինստիտուտների և բնակչության փոխազդեցության արդյունքում
[8]: Քաղաքական տարածությունը դիտարկելիս անհրաժեշտ է դիտարկել անհատ-հասարակություն-պետություն եռաչափության մեջ, ուր
մարդկանց պատասխանատվության սահմանը հետևյալն է.
• չոտնահարել այլոց իրավունքները,
• իրականացնել այն պարտականությունները, որոնք ստանձնել են
ինքնակամ:
Անդրադառնալով պետությանը` նշենք, որ վերջինս պետք է հետևի
մարդկանց կողմից այդ պարտականությունների կատարմանը ինչպես
նաև այն քաղաքական գաղափարի իրագործմանը, որն ապահովում է
հասարկության, այդ թվում նաև նրա առանձին անդամների, պահանջմունքները, բնականոն զարգացումը և անվտանգությունը:
Այս նկատառումներով ՀՀ-ում պետական կառավարման արդյունավետության բարձացման համար պետություն-հասարակություն փոխհարաբերությունները գերզանցապես պետք է կառուցվի համագործակցության մշակույթի տիրույթներում:
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Участие граждан в политических процессах является одним из
основных гарантий демократической формы правления. Уровень эффективности государственного управления, а также функционирование демократического режима обусловлено отношением между государством и обществом, а также качеством взаимной ответственности.
Для обеспечения эффективности государственного управления
Республики Армения требуется демократизация политического пространства, способствуя, тем самым, гармонизации интересов личностигосударства-общества.
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POLITICAL RESPONSIBILITY AS A TOOL TO PROVIDE THE
EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RA
.
Participation of the citizens in political processes is one of the main
guarantees of democracy. Both the level of effectiveness of public administration and functioning of democratic form of government are determined
by the relations of the state-society, as well as by the quality of reciprocal
responsibility.
Provision of effectiveness of public administration of the RA demands
democratization of political space. This will allow promoting the harmonization of individual-state-society interests.
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ՀԵՐՄԻՆԵ ԿԱՏՎԱԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ՀՀ-ՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ
Բնակչության միգրացիան երկրի տնտեսական և ժողովրդագրական զարգացման միջև անհամամասնության արդյունք է: Աշխատանք, գոյամիջոցներ գտնելու ցանկությունն այն հիմնական շարժառիթն է, որը նպաստում է երկրների միջև բնակչության տեղաշարժին: Հոդվածում դիտարկվել է ՀՀ միգրացիայի հիմնական
պատճառները, սոցիալ-տնտեսական հետևանքները, միգրացիայի
պետական կարգավորման հիմնական խնդիրները:
Հանդիսանալով պետական կառավարման կառուցվածքային
մասը` միգրացիայի կառավարումը խարխսված է մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքի վրա:
Հիմնաբառեր. միգրացիա, էմիգրացիա, իմիգրացի, «ուղեղների
արտահոսք», աշխատուժի շուկայի որակազրկում, հարկային բեռ,
սոցիալական լարվածություն:

Բնակչության զանգվածային միգրացիան սկսած XX դարի երկրորդ
կեսից դարձել է համաշխարհային համագործակցության բնորոշ երևույթներից մեկը: ՄԱԿ-ի Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության
տվյալների համաձայն 2010թ-ին միջազգային միգրանտների թիվն աշխարհում կազմել է 214 միլիոն մարդ, այն դեպքում, երբ 1960թ-ին նրանց
թիվը կազմում է ընդամենը 3.2 միլիոն [1]:
Բնակչության տեղաշարժը մեկ տարածքից (երկրից) դեպի մյուսը
կոչվում է միգրացիա: «Միգրացիա» բառն առաջացել է լատիներեն
«migrato» բառից, որը նշանակում է վերաբնակեցում, տեղաշարժ կամ
պարզապես` գաղթ: Միգրացիոն հոսքերը գործնականում դրսևորվում են
երկու հակադիր ուղղություններով` էմիգրացիոն և իմիգրացիոն: Էմիգրացիան բնակչության տեղաշարժն է տվյալ կոնկրետ երկրից, իսկ իմիգրացիան` այլ երկրներից դեպի տվյալ երկիր բնակչության ներհոսքն է [2]:
Բնակչության միգրացիան ամենից առաջ երկրի տնտեսական և ժողովրդագրական զարգացման միջև անհամամասնության արդյունք է:
Տնտեսական զարգացման hետ մնալը բնակչության ավելի արագ աճից,
վերջին հաշվով, տանում է, այսպես կոչված, հարաբերական գերբնակչության ձևավորմանը: Աշխատանք, գոյամիջոցներ գտնելու ցանկութ94
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յունն այն հիմնական շարժառիթն է, որը նպաստում է երկրների միջև
բնակչության տեղաշարժին: Երբ միգրացիան ձեռք է բերում զանգվածային բնույթ, դա վկայում է ոչ միայն վերոհիշյալ անհամամասնության մասին, այլև դառնում է հասարակության ներքին հակասությունների արտահայտիչը, որը մշտապես խորանում է պարբերաբար կրկնվող ճգնաժամային իրավիճակի պատճառով:
Միգրացիոն գործընթացների հետազոտության տեսանկյունից հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև ռեցիպիենտ երկրներում միգրանտների ինտեգրացման և ասիմիլյացիայի (ձուլման) հարցը: Այդ ուղղության հեղինակավոր ներկայացուցիչներից մեկը` Մ. Գորդոնը, գտնում
է, որ միգրանտների ձուլման ուղին անցնում է նրանց մշակութային հարմարեցման (ադապտացիայի) և հետագա ինտեգրացման միջով: Մշակութային հարմարեցման առաջին փուլը, ըստ Գորդոնի, լեզվի յուրացումն է, մշակույթի տարբերությունների վերացումը, տվյալ երկրի կրոնի
ընդունումը: Միգրանտների մի մասի համար դրանով գոյատևման գործընթացն ավարտվում է, իսկ մյուսները մտնում են հաջորդ` կառուցվածքային ինտեգրման փուլ: Այս փուլի ավարտից հետո վերանում են միգրանտի և տվյալ հասարակության միջև գոյություն ունեցող խտրականությունն ու նախախնամությունները: Դրանից հետո տեղի է ունենում
միգրանտի հետագա ձուլումը [3]:
Սակայն կյանքը հերքեց միգրանտների տնտեսական և սոցիալ-մշակութային հարմարեցման և ձուլման մասին կանխատեսումները: 1970-ական թթ. պարզ դարձավ, որ միգրացիան, երկու երկրների համար էլ ուղեկցվում է որոշակի բացասական հետևանքներով: Ռեցիպիենտները
բախվեցին միգրանտների սոցիալ-մշակութային օտարվածության, թույլ
մասնագիտական շարժունակության, օրենքի վատ իմացության, դրա
հաճախակի խախտումների հետ: Չի կարելի անտեսել նաև իմիգրանտների նկատմամբ տեղաբնակների վատ վերաբերմունքը:
ՀՀ-ից արտագաղթը միշտ էլ ունեցել է և շարունակում է ունենալ սոցիալ-տնտեսական այնպիսի հետևանքներ, որոնց բացահայտումը պահանջում է ամենից առաջ պարզել արտագաղթի պատճառները:
Եթե 1980-ականների վերջերին և 1990-ականների սկզբներին հանրապետությունից բնակչության արտահոսքի պատճառները բազմազան
ու տարաբնույթ էին` 1988 թվականին աղետալի երկրաշարժը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը, 1990-1991 թթ. դժվար ձմեռը, խիստ էներգետիկ ճգնաժամը, ապա հետագայում էմիգրացիոն հոսքերը կրեցին
ընդգծված պատճառականություն: Այդ շրջանում իրականացված ուսումնասիրություններն ու հարցումները ցույց են տալիս, որ միգրացիոն գործընթացներում գերակա դիրք է գրավում տնտեսական դրդապատճանե95
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րով բնակչության արտահոսքը: Հարցման մասնակիցների 2/3-ը, որպես
էմիգրացիայի հիմնական դրդապատճառ, համարում են աշխատանքի
հետ առնչություն ունեցող հանգամանքները` աշխատատեղերի բացակայությունը կամ սղությունը, աշխատանքի վարձատրության ցածր մակարդակը և ինքնուրույն տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու բարդությունները [4]:
Հանրապետությունում բացակայում է ոչ միայն կյանքի համար անհրաժեշտ սոցիալ-կենցաղային պայմանները, այլ նաև սեփականության և
կյանքի անձեռնամխելիության երաշխավորման համար օրենքները, ինչպես նաև ժովովրդի հիմնական մասի սոցիալական անապահովությունը,
կյանքի ցածր մակարդակը, հասարակության բևեռացման էլ ավելի խորացումը, զինվորական ծառայությունից խուսափելու երիտասարդների
մղումը, հանրապետությունում տիրող բարոյահոգեբանական անառողջ
մթնոլորտը և այլ պատճառներ խիստ հիասթափցրել են շատերին, որոնք
գերադասում են օր առաջ հեռանալ հայրենիքից: Ցավալի է, որ արտագաղթողների մեծ մասը եղել և մնում է երիտասարդությունը:
Արտագաղթի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ի համար ունեն և’ դրական, և’ բացասական ազդեցություն [5]: Նախ քննարկենք
դրական հետևանքները:
1. Զանգվածային էմիգրացիան մեծապես նպաստելով աշխատանքի
շուկայի լարվածության մեղմացմանը, կանխարգելում է հասարական
խավերի և շերտերի միջև հակամարտությունների ծայրաստիճան սրումը, զգալի դեր է խաղում հանրապետությունը էական սոցիալական բախումներից զերծ պահելու գործում:
2. Աշխատող միգրանտները տարբեր ուղիներով իրենց հարազատներին են փոխանցում հսկայական ֆինանսական միջոցներ: Միգրացիան անցած տարիների ընթացքում հանդիսացել է հանրապետության
բնակչության մի զգալի մասի գոյության միջոցների կարևոր աղբյուրը:
3. ՀՀ-ից արտագաղթողների ճնշող մեծամասնությունը աշխատանքային ակտիվ տարիքում գտնվող գործազուրկներն են: Արտագաղթը որոշ չափով կրճատել է պետության ծախսերը կրթության, առողջապահության, գործազրկության և սոցիալ-տնտեսական այլ ուղղություններով:
4. Էմիգրացիոն հոսքերը հնարավորություն են տվել որոշ չափով
խուսափելու որակյալ աշխատուժի բարոյական արժեզրկումից, թեև հանրապետությունից «ուղեղների արտահոսքը» մինչ օրս չի դադարում:
ՀՀ-ից աշխատուժի արտագաղթի բացասական հետևանքներն են`
1. Հայաստանից հեռացել և շարունակում են հեռանալ բարձր որակավորում ունեցող անձինք: «Ուղեղների արտահոսքը» տեղի է ունենում
կամ աշխատանք փնտրելու նպատակով արտերկիր մեկնելով, կամ զար96
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գացած երկրներում հայ երիտասարդները բարձրագույն կրթություն
ստանալուց հետո այլևս չեն վերադառնում հայրենիք: «Ուղեղների արտահոսք»-ի հետևանքով ՀՀ-ն կորցնում է իր ամենաթանկ կապիտալը`
մարդկային ներուժը:
2. Վերջին տարիներին արտագաղթի հոսքերը ներառել են նախկին
աշխատանքային միգրանտների ընտանիքի անդամներին, որոնք 90-ականներին արտագաղթել են` մշտական բնակություն հաստատելու համար: Դա փաստում է, որ միգրանտները սկզբնական շրջանում հանրապետությունից իբր դուրս են գալիս ժամանակավորապես, բայց հետագայում իրենց են «ձգում» հայրենիքում մնացած հարազատներին: Դա
նաև նշանակում է, որ նախկին աշխատանքային էմիգրացիան դարձել է
արտագաղթը խթանող կարևոր գործոն:
3. Մշտական արտագաղթի հետևանքով ազգային աշխատուժի շուկայի որակազրկման գործընթացը դարձել է ավելի արտահայտիչ, քանի
որ արտագաղթողների մեջ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների տեսակարար կշիռը բավական մեծ է:
4. Արտագաղթի պատճառով ինչ-որ չափով մեծացել է հանրապետության աշխատավորների հարկային բեռը, որովհետև նրանք ստիպված են վճարելու ավելի շատ հարկեր, որպեսզի ապահովեն պետության
բոլոր տեսակի պահանջները:
5. Հանրապետության տնտեսության ոլորտներում մեծացել է աշխատանքային օրվա տևողությունը և աշխատանքի ինտենսիվությունը: Վերելք ապրող օրգանիզմը չնայած կարող է դիմանալ օրական 12-14 ժամվա
գերլարված աշխատանքին, այնուամենայնիվ, նման մարդկանց աշխատանքային ակտիվության կորագծի իջեցման ընթացքն արագանում է:
6. ՀՀ-ն կորցրել է առավել աշխատունակ տարիքում գտնվող աշխատանքային ներուժի զգալի մասը: Մինչդեռ ցանկացած երկրի գլխավոր
հարստությունը նրա աշխատանքային պաշարներն են: Երկրի տնտեսական ու սոցիալական բոլոր հիմնախնդիրների լուծման հանգուցակետում
այդ գլխավոր հարստության ակտիվության բարձրացման հիմնախնդիրն
անխուսափելիորեն պետք է դառնա պետության սոցիալ-տնտեսական
ծրագրի և գաղթի քաղաքականության կարևորագույն բաղադրատարրը:
7. Լայնածավալ արտագաղթի հետ կապված` ՀՀ բնակչության բնական աճի խիստ նվազումը դարձել է ազգային անվտանգության կարևոր
խնդիր, քանի որ արտագաղթողները հիմնականում չեն վերադառնում և
ձուլվում են այլ ազգերի և ազգությունների հետ [6]:
ՀՀ բնակչության տեղաշարժը կամ միգրացիոն գործընթացները
վերջին տարիներին այնպիսի չափերի են հասել, որ սկսել են ազդել երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ընթացքի, բարոյահոգեբանական
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մթնոլորտի, սոցիալական կայունության պահպանման, ժողովրդագրական իրավիճակի վրա:
ՀՀ-ի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր-մշակութային
զարգացման վրա միգրացիոն գործընթացների բացասական ազդեցությունների կանխարգելումը, ինչպես նաև «միգրացիոն տարբեր հոսքերի
մեջ ներքաշված խմբերի» անհատների հիմնական իրավունքների իրացումը հանգեցրել է միգրացիոն գործընթացների պետական կարգավորման միասնական հայեցակարգի մշակմանը:
2004թ-ին ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչությունը ընդունեց «Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգ Հայաստանի Հանրապետությունում»:
Հայեցակարգն ամրագրում է ՀՀ պետական կառավարման գործակալությունների կողմից որդեգրած դիրքորոշումների, նպատակների և լուծումների ամբողջությունը, որպեսզի ապահովվի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարներում միգրացիոն գործընթացի զարգացումը
գերադասելի և կառավարելի ուղղություններով: Հայեցակարգը սահմանում է միգրացիոն գործընթացների պետական կարգավորման նպատակները. «Երկրի ազգային անվտանգության ու կայուն մարդկային
զարգացման պահանջներին համապատասխանող ազգաբնակչության
թվաքանակի, ժողովրդագրական իրավիճակի ձևավորման ու զարգացման ապահովումը, ինչպես նաև միգրացիոն գործընթացներում ներառված անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանության հարցերով միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված դրույթների կիրառումը»
ՀՀ բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգում նշված է, որ ակնհայտ դրական տեղաշարժերի հետ մեկտեղ`
Հայաստանի միգրացիոն իրավիճակը շարունակում է մնալ բարդ: «Արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդի միջին տարեկան մեծությունը գերազանցում է բնակչության բնական աճի ցուցանիշը, ինչը նույնիսկ էմիգրացիոն և իմիգրացիոն հոսքերի ծավալների նշված փոփոխությունների պայմաններում, շարունակում է հանդես գալ որպես երկրի
բնակչության բացարձակ թվաքանակի կրճատման գործոն »:
Հիմք ընդունելով ՀՀ բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգը` կարելի է նշել, որ Հայաստանի միգրացիոն քաղաքականությունն առաջնորդվում է այնպիսի սկզբունքներով, որոնք
բխում են միգրանտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունից
և այդ նպատակների իրականացման համար նախատեսվում են որոշակի հաջորդական քայլերի իրականացում [7]:
Պետական միգրացիոն քաղաքականության խնդիրներն են.
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1. էմիգրացիոն-իմիգրացիոն ակտերի պարտադիր սահմանային
գրանցման իրականացումը, միգրացիոն իրավիճակի գնահատման և վերահսկման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկատվության հավաքման ու
մշակման պատասխանատվությունների ճշգրտումը, համակարգումը,
2. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող էմիգրանտների իրավունքների և
շահերի պետական պաշտպանության իրականացումը, հայրենիքի հետ
էմիգրանտների կապի պահպանման ուղղությամբ գործունեության ծավալումը, հարկադիր բնույթի զանգվածային, ռեէմիգրացիոն գործընթացի համաչափ, վերահսկելի զարգացման ապահովումը,
3. աշխատանքային էմիգրացիայի օրենսդրական կանոնակարգումը
և պետական նպատակային վերահսկողության իրականացումը, էմիգրանտների իրավունքների և օրինական շահերի պետական պաշտպանության իրականացումը,
4. իմիգրացիոն վերահսկողության համապարփակ, գործուն համակարգի ստեղծումը`ելնելով ազգային անվտանգության ամրապնդման ու
սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի պահանջներից, հանրապետության
տարածքում ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց կացության ու բնակվելու պայմանների կանոնակարգումը,
5. հանրապետություն մուտք գործած փախստականների և հարկադիր միգրանտների այն մասի ինտեգրմանը նպաստող միջոցառումների
իրականացումը, որոնց վերադարձը իրենց նախկին բնակավայրեր,
պայմանավորված կամ սուբյեկտիվ գործոններով, անհնար է,
6. դեպի ՀՀ հարկադիր միգրանտների հնարավոր զանգվածային
հոսքերի կանխատեսմանն ու դրանց բացասական հետևանքների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը և իրականացումը,
7. հին ու նոր սփյուռքի գաղթօջախների հետ կառուցողական փոխհարաբերությունների ձևավորումը, պահպանումը և զարգացումը, ձուլման երևույթների արգելակմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը,
8. էմիգրացիոն ալիքի ծավալների սահմանափակումը և էմիգրացիոն հոսքերի կառուցվածքում մշտապես մեկնողների կրճատմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի մշակումը և կենսագործումը,
9. ՀՀ-ում միգրացիոն գործընթացների պետական կարգավորման
քաղաքականության արդյունավետ իրականացմանը նպաստող հասարակական կարծիքի ձևավորումը [4]:
Ուստի պետության դերը միգրանտների իրավունքների պաշտպանության գործում պետք է լինի առաջնային: Հանդիսանալով պետական
կառավարման կառուցվածքային մասը` միգրացիայի կառավարումը
խարխսված է մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքի վրա:
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРМЕНИИ
Миграция населения является результатом дисбаланса между
экономическим развитием страны и демографического роста. Желание найти работу и средства являются основными мотивами, что
облегчает передвижение людей между странами.
В статье рассматриваются основные причины миграции, социально-экономические последствия, а также основные вопросы регулирования миграции.
Будучи частью государственного управления регулирования миграции должна быть основана на принципе защиты прав человека.
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STATE REGULATION OF MIGRATION FLOWS AS A CONDITION FOR
EFFICIENT PUBLIC ADMINISTRATION IN ARMENIA
Migration of population is the result of imbalances between the
country's economic development and demographic growth. The desire to
find work and means are the main motives, which facilitates the movement
of people between countries.The article observed the main causes of
migration, socio-economic consequences, as well as the main issues of
Migration regulation.
Being a part of the public governance migration regulation should be
based on the principle of the protection of human rights.
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ԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
Պետական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է պետության կողմից իր գործառույթների արդյունավետ իրականացմամբ, որոնց թվում է նաև արտաքին քաղաքանության մշակումն ու իրականացումը։ Ժողովրդավար հասարակություններում
պետական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորվում է
հանրային կարծիքի լսելիությամբ, մասնակցային քաղաքական մշակույթի առկայությամբ։
Հոդվածում դիտարկվում է հասարակական կազմակերպությունների և վերլուծական կենտրոնների, փորձագետների դերը ՀՀ արտաքին քաղաքականության մշակման գործընթացում՝ մասնավորապես ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչությամբ։
Ներկայացվում են առաջարկներ, որոնք կարող են մեծացնել ՀՀ պետական կառավարման արդյունավետությունն այս հարցում։
Հիմնաբառեր. պետական կառավարում, պետական կառավարման արդյունավետություն, քաղաքական որոշումների ընդունման
գործընթաց, վերլուծական կենտրոններ, քաղաքական արդիականացում, քաղաքական ընտրանի։

Պետական կառավարումն ուղղված է պետության գործունեության,
ներքին և արտաքին քաղաքական կյանքի կազմակերպման ապահովմանը, արդյունավետությունը պայմանավորված է սահմանված նպատակների իրականացման և դրա համար պաշարների արդյունավետության ծախսման հարցերով [1]։
Պետական կառավարման արդյունավետությունն որոշվում է պետության կողմից իր գործառույթների իրականացման արդյունավետությամբ։ Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում, մասնավորապես,
պետության կողմից արտաքին քաղաքականության իրականացման
գործընթացում որոշումների կայացման գործընթացի վրա հասարակության հնարավոր ազդեցությանը։
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Արդիականացման գործընթացում քաղաքական համակարգերի ժողովրդավարացման տեսակետից քաղաքագետ Ռ. Դալը կարևորել է երկու չափանիշ.
1. ժողովրդավարական ճանապարհով քաղաքականապես մրցունակ
կառավարող ընտրանու բաց հավաքագրում,
2. ընտրանու հետ բնակչության լայն զանգվածների քաղաքական
համագործակցություն և մասնակցություն քաղաքական որոշումների ընդունմանը [2 – էջ 204]։
Քաղաքական արդիականացման գործընթացներում, անցման հաղթահարման և համախմբան ապահովման, իսկ հետագայում նաև պետության կողմից իր գործառույթների իրականացման արդյունավետության հարցում կարևոր դերակատարում է ստանձնում քաղաքական ընտրանին ու վերջինիս գործառույթների արդյունավետ իրագործումը։
Արդիականացման գործընթացում քաղաքական ընտրանու առջև
խնդիր է դրված մշակել հասարակության առաջընթացին նպաստող
ռազմավարական ծրագրեր՝ դրանց միջոցով արդիականացնելով քաղաքական զարգացման գործընթացը։ Բնականոն ընթացքն ու արդյունավետությունն ապահովելու տեսակետից մեծ կարևորություն ունի բնակչության լայն շրջանակների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացին։
Անհրաժեշտ է կազմակերպչական որոշակի քաղաքականություն, որի
օգնությամբ ընտրանին կարող է իրականացնել իր կողմից առաջադրված ռազմավարական ծրագրերը։ Նախընտրելի է այդ ծրագրերի կատարմանը մասնակից դարձնել ճնշման խմբերին, որոնք նախ երկխոսության իրական դաշտ կստեղծեն, ապա հնարավորություն՝ հավաքագրելու նոր ռազմավարական ծրագրեր մշակող ընտրանի և անհատներ [2, էջ 177]։
Քաղաքական գործընթացին բնակչության լայն շրջանակների մասնակցությունն ապահովող խմբերի դերում կարող են հանդես գալ նաև
հասարակական կազմակերպություններն ու վերլուծական կենտրոնները։
Վերջիններս ժողովրդավարական համակարգերում ծառայում են որպես
քաղաքական ընտրանու հետ հաղորդակցության ապահովման գործիք՝
սեփական իրավունքներն ու քաղաքական գործընթացներում իրենց դերակատարումը գիտակցող շերտերի համար։
Այս հաղորդակցության ապահովումն, իր հերթին, խթանում է համախմբման գործընթացը՝ նպաստելով ժողովրդավարական հասարակության ձևավորմանը։ Ինչպես նշվում է համախմբագիտությանն առնչվող գրականության մեջ, համախմբված ժողովրդավարության պայմաններ կարող են դառնալ քաղաքացիական հասարակության հարաբերականորեն ինքնավար քաղաքական գիտակցություն ունեցող հասարա103

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

կության, պետության և հիմնական քաղաքական դերակատարների կողմից իրավունքի գերակայության, անհատական ազատությունների և սոցիալական կյանքի պաշտպանության, ինստիտուցիոնալացված, ազատ
շուկայական հարաբերություններ ընդունող հասարակության առկայությունը [3, էջ 187]։
Ժողովրդավարական հասարակություններում որոշումների ընդունման գործընթացում քաղաքական գիտակցություն ունեցող հասարակության ներկայացուցիչների դերում հանդես են գալիս վերլուծական
կենտրոնները։ Սոցիալիստական նախկին երկրները նոր ինստիտուտների ձևավորման կարիք ունեին՝ բարելավելու համար որոշումների կայացման որակը, փոփոխելու քաղաքացիների դերն ընդունված որոշումների
լուռ լսողից դրանց կայացման, քննարկման գործընթացում մասնակցություն ունեցողների։ Նման ինստիտուտների շարքում են առանձին
հարցերով զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպությունները և հանրային քաղաքականության վերլուծական ինստիտուտները։ Դրանք, այլ
ինստիտուտների հետ միասին, ուղղված են մեծացնելու խորքային մասնակցությունն ու հավասարակշռելու հին ռեժիմներից ժառանգած կենտրոնական իշխանության չափից դուրս մեծ ուժը [4]։
Վերլուծական կենտրոններն արտաքին քաղաքական հարցերում,
մասնավորապես՝ հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում հանդես են գալիս միաժամանակ մի քանի գործառույթների իրականցնողի դերում։ Հակառակ դեպքում, մասնակցության և պետական ու
հանրային հատվածների փոխադարձ ներթափանցման ճգնաժամը նվազեցնում է պետական կառավարման հնարավորությունը՝ տարբեր ոլորտներում իր որոշումները կյանքի կոչելու հարցում [5]։ Վերլուծական կենտրոններն ու առանձին փորձագետներն հանդես են գալիս․
առաջին՝ որպես հանրության մոտեցումներն արտահայտողներ։
Կարգավորման բանակցային գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես կախված է բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունների կյանքի կոչման հնարավորությամբ։ Այս պարագայում
փորձագետները, լինելով տարբեր քաղաքական հայացքների, հանրության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, իրենց ելույթներում, և արտահայտած կարծիքներում արտացոլում են հանրության որոշակի շերտերի
մոտեցումները և թույլ տալիս պատկերացում կազմել հանրային տրամադրությունների մասին։ Ուստի, փորձագիտական շրջանակների հետ
աշխատանքը թույլ է տալիս բարձրացնել պետական կառավարման
արդյունավետությունը՝ ծառայելով որպես հանրային կարծիքների և մոտեցումների արտացոլող,
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երկրորդ՝ որպես հանրային կարծիքի վրա ազդեցություն ունեցողներ։ Հասարակական կազմակերպություններն ու փորձագիտական
կենտրոնները մշտապես հանդես են գալիս հանրային ելույթներով, տալիս են հարցազրույցներ ՏԼՄ-ներին և մասնակցում տեղական և միջազգային համաժողովների՝ իրենց վերլուծություններն ու մոտեցումները
դարձնելով հասանելի լայն հանրության համար։ Նրանց և պետական
կառույցների միջև համագործակցությունը, բանակցային գործընթացի
վերաբերյալ որոշ հարցերի պարզաբանումն ու բանակցային տրամաբանության մեկնաբանումը, առավել բարձր որակ է հաղորդում վերուծական շրջանակների աշխատանքին։ Երբեմն համատեղ այդ քննարկումների արդյունքում փորձագետների վերլուծությունների և ելույթների մեջ
տեղ են գտնում այնպիսի մոտեցումներ, որոնք կարևոր են, սակայն ինչինչ պատճառներով չեն բարձրաձայնվում պետական մարմինների ներկայացուցիչների կողմից, իսկ հանրության կողմից դրանց ընկալումն ու
արձագանքը, իրենց հերթին, ազդակներ են ծառայում պետական մարմինների համար՝ ցույց տալով հանրության վերաբերմունքը,
երրորդ՝ որպես թարմ գաղափարների, մոտեցումների աղբյուր պետական կառույցների համար։ Փորձագետները և առավել ևս դրանց
մասնագիտացված համատեղ խմբերը, որոնք հանդես են գալիս պետական կառույցների համար վերլուծությունների, առաջարկների ուղղակի
կամ անուղղակի տրամադրմամբ, կարող են իրենց ներդումն ունենալ
քաղաքական կուրսի մշակման հարցում։ Ելնելով որոշակի ոլորտում աշխատանքի, միջազգային փորձի ուսումնասիրության, արտերկյա մասնագետների հետ համագործակցության և առնչությունների ընթացքում
կուտակած մասնագիտական փորձից և գիտելիքներից՝ նրանց գաղափարներն ու մոտեցումները կարող են լինել այլընտրանքային ու նորարարական՝ տարբերվող պետական համակարգի կողմից մշակվածներից
և լրացնող օգտագործվող գործիքակազմից,
չորրորդ՝ որպես հասարկությունների միջև վստահություն կառուցողներ։ Հասարակական կազմակերպություններն ու փորձագիտական
խմբերը, վերլուծական կենտրոնները, ինչպես արդեն նշել ենք, հանրային կարծիքի ձևավորման վրա բավական ազդեցություն ունեցող դերակատարներ են։ Ուստի, հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում նրանք կարևոր նշանակություն են ստանում հասարակությունների միջև վստահության կառուցման գործընթացում, նպաստում են
կարծրատիպերի հաղթահարմանը, հանրության մոտեցումների ներկայացմանն ու համագործակցության կառուցմանը հակամարտության մյուս
կողմերի իրենց գործընկերների հետ՝ ներգրավելով հանրության առավել
լայն շերտեր։ Բացի այդ, կարգավորման գործընթացի առաջ մղման տե105
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սակետից մեծ կարևորություն ունեն կարգավորման ուղիների, հասարակությունների միջև վստահության կառուցման վերաբերյալ հակամարտության կողմերի փորձագիտական համատեղ առաջարկներն ու վերլուծությունները։ Դրանք, ըստ էության, արտացոլում են այն կետերը, որոնցում հակամարտության կողմերի հանրության առավել մասնագիտական
շերտերը կարող են գալ համաձայնության և դրանք ընկալելի դարձնել
հանրության համար,
հինգերորդ՝ որպես միջազգային հանրության վրա ազդեցություն ունեցողներ։ Փորձագետները շփումների լայն հնարավորություն են ստանում ինչպես այլ երկրներից իրենց գործընկերների, այնպես էլ բանակցային գործընթացի միջնորդությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների, տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների
հետ։ Այդ քննարկումների և խորհրդակցությունների ընթացքում նրանք
հնարավորություն են ունենում ներկայացնել իրենց, ինչպես նաև հասարակության տրամադրությունները, մոտեցումներն ու գաղափարները։ Եվ
որոշ դեպքերում, ելնելով բանակցային գործընթացում որոշ զարգացումներից, նրանք կարող են հնչեցնել հասարակության որոշ մոտեցումներ
ու կարծիքներ, որոնք տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված չեն
հնչեցվում պետական պաշտոնյաների կողմից։
Ուստի, պետական կառույցների և փորձագիտական, վերլուծական
կենտրոնների, հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործացկությունը մի կողմից առավել ընդլայնում է պետության պաշարներն
արտաքին քաղաքականության ոլորտում, մյուս կողմից նպաստում է հասարակություն-պետություն կապի ամրապնդմանն ու բնականոն փոխազդեցությանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ևս հասարակության ներգրավմանը մեծ ուշադրություն է հատկացվում, ինչպես միջնորդների, այնպես էլ հայկական կողմերի իշխանությունների կողմից։
ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից պարբերաբար անց են
կացվում ինչպես բաց, այնպես էլ փակ, ՏԼՄ-ների կողմից չլուսաբանվող
հանդիպումներ փորձագետների հետ։ Որոշ վերլուծական կենտրոններ
ՏԼՄ-ների միջոցով հանրության, այդ թվում նաև պետական մարմինների համար հրապարկում են իրենց վերլուծությունների արդյունքներն ու
առաջարկները։ Բացի այդ, տարիներ շարունակ ընթացող բանակցային
գործընթացին զուգահեռ կազմակերպվում են հակամարտության կողմերի փորձագետների հանդիպումներ, վերջին տարվա ընթացքում հակամարտության երեք կողմերի փորձագետների հաջողվել է մշակել վստահության միջոցների, անվտանգության և բանակցային ձևաչափի վերաբերյալ համատեղ առաջարկներ, որոնք ուղղվել են ինչպես միջնորդնե106
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րին՝ ի դեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այնպես էլ հրապարակվել են մամուլում։ Սակայն, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման և փորձագիտական հանրույթի պաշարների
արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է խնդրին առավել
համակարգված մոտեցում ցուցաբերել։
Նպատակահարմար է ակտիվացնել փորձագետների հետ խորհրդակցությունների անցկացման պարբերական բնույթ կրող ձևաչափերը,
որոնք փակ են ՏԼՄ-ներով լուսաբանման համար: Դրանց արդյունավետության բարձրացման համար հարկ է ավելի մեծ շեշտադրում կատարել
բովանդակային տարրերի վրա և այդ հանդիպումները ծառայեցնել ինչպես ընդհանուր քաղաքական կուրսի, այնպես էլ առանձին հարցերի վերաբերյալ համատեղ աշխատանքի համար։
Միաժամանակ, պետությունը պետք է խրախուսի վերլուծական
կենտրոնների կողմից հակամարտության կարգավորմանն առնչվող վերլուծությունների և առաջարկների մշակումը, ապահովի դրանց քննարկումն ու ՀՀ պետական, ազգային շահերին նպաստող հատվածի կիրառումը և առավել մեծ ուշադրություն հատկացնի նման առաջարկներին որոշումների ընդունման գործընթացում։ Համագործակցության խթանման և արդյունավետության բարձրացման տեսակետից որոշ դեպքերում
օգտակար է նաև պետության կողմից այն հարցերի բարձրաձայնումը, որոնց շուրջ կարիք կա վերլուծական մոտեցումների հավաքման, ինչը ենթադրում է «պատվերի» կառուցակարգի կիրառում և խթանում է հանրային քննարկումները թեկուզ նաև միայն մասնագիտական շրջանակներում։ Հարկ է կիրառել նաև առանձին հարցերի ուսումնասիրության մեջ
մասնագիտացած հասարակական կազմակերպություններին և վերլուծական կենտրոններին որոշակի հարցերի շուրջ վերլուծությունների
պատվիրման կառուցակարգը։
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РАЗРАБОТКИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА КАК ЗАЛОГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РА
Эффективность государственного управления обусловлена эффективным выполнением своих функций государством, в числе
которых разработка и претворение внешней политики. В демократических странах эффективность государственного управления характеризуется также развитием политической культуры участия.
В статье рассмотрена роль неправительственных организаций,
аналитических центров в процессе разработки внешнеполитического
курса Армении, в частности, относительно урегулирования карабахского конфликта. В статье предлагаются шаги по повышению эффективности государственного управления РА касательно внешней
политики.
Ключевые слова: государственное управление, эффективность
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ENGAGEMENT OF EXPERTS IN THE PROCESS OF FOREIGN POLICY
DEVELOPMENT AS A GUARANTEE OF EFFECTIVE PUBLIC
ADMINISTRATION IN THE RA
The efficiency in public administration is determined by effective
realization of state functions, which also include the development and
implementation of foreign policy. In democratic societies effective public
administration depends on the feedback from public opinion, existence of
participatory political culture.
The article observes the role of non-governmental organizations
(NGOs), Think Tanks and experts in foreign policy of the RA, particularly in
regard to the settlement of Nagorno-Karabakh conflict. In this context, the
author develops suggestions which can increase the efficiency of public
administration in foreign policy.
Keywords: Public administration, efficiency of public administration,
process of political decision-making, think-tanks, political modernization,
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ԶՄՐՈՒԽՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՆ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Հոդվածում դիտարկվում է քաղաքական տեսության ամենակարևոր և բանավիճային թեմաներից մեկը՝ քաղաքական էթիկայի,
մասնավորապես՝ քաղաքական գործչի էթիկայի խնդիրները: Անցումային և ժողովրդավարական համախմբման գործընթացներում
գտնվող երկրներում պետական կառավարման որակի բարձրացման և քաղաքական ճգնաժամերի հաղթահարման նկատառումներով անհրաժեշտ է հաշվի առնել քաղաքական գործընթացների էթիկական բաղադրիչը: Հետազոտման ուղղություններն են ՝ քաղաքական գործչի մասնագիտական էթիկայի բարոյական և քաղաքական ասպեկտները, քաղաքական առաքինությունը և արդարության
առաքինությունը, քաղաքական գործչի մասնագիտական էթիկայի
և անձնական բարոյականության փոխադարձ կապը:
Հիմնաբառեր. քաղաքական էթիկա, բարոյական որակներ, առաքինություն, քաղաքական նպատակ, արդարություն, քաղաքական խաղ, արդար խաղ:

Կերպափոխվող գործընթացների համատեքստում, քաղաքական
գործչի մասնագիտական էթիկայի խնդիրները, ձեռք են բերում հատուկ
արդիականություն և նշանակություն: Քաղաքական գործչի էթիկայի
բնույթի մասին քննարկումներն ենթադրում են ամենից առաջ հետևյալ
հարցի առաջադրում. գոյություն ունի, արդյոք, քաղաքական գործչի
մասնագիտական էթիկա` որպես քաղաքական բարոյականության ինքնուրույն ոլորտ: Որոշ հեղինակներ կարծում են, որ քաղաքական գործչի
առանձին մասնագիտական էթիկայի առանձնացումը թուլացնում է արդեն իսկ ձևավորված բարոյական կարգավորիչների և արժեքների նշանակությունը: Արժեքային և բարոյաէթիկական պատկերացումների բազմազանությունը կարող է հանգեցնել բարոյական դուալիզմի, իրական
բարոյական կողմնորոշումների անհետացմանը [1, с 44-50]: Առկա է նաև
այլ տեսակետ, համաձայն որի, կերպափոխվող հասարակություններն
երբեմն թույլ են տալիս բարոյական դիրքորոշումների այնպիսի բազմազանություն, որ խոսել սկզբունքների ընդհանուր համակարգի մասին
դառնում է անիմաստ: Նշված դիրքորոշումը հիմնավորում է հետևյալ
կերպ. ‹‹Այսօր ամեն ոք ընտրում է կողմնորոշումների իր համակարգը, և
110

Քաղաքագիտություն

ոչ ոք իրավունք չունի խորհուրդ տալ ուրիշին մասնագիտությունում ապրել այս կամ այն ձևով: Հնարավոր է, սա այնքան էլ լավ չէ, հնարավոր է
սա ընդհանրապես անիշխանություն է, որն անթույլատրելի է ժողովրդավարական հասարակությունում, բայց իրականում այդպես է, որ կա›› [ 2,
с 166-167]:
Այս երկու մոտեցումները մերժում են կարևոր արժեքային կողմնորոշումը՝ մասնագիտական էթիկան: Մեր կարծիքով մասնագիտական գործունեության այս կամ այն ոլորտում բարոյական կարգավորիչների ոչ թե
առկայությունը, այլ բացակայությունը կարող է հանգեցնել բարոյական
կարգի ցնցմանը ինչպես տվյալ ոլորտում, այնպես էլ ողջ հասարակությունում:
Քաղաքականությունում անբարոյականության գերակայությունը,
քաղաքական գործիչների կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտումը, հակումը որոշումներ ընդունել բռնության ապատաբույացման հիման վրա կարող են հանգեցնել էական կորուստների,
պարարտ հող ստեղծել հասարակությունում ճգնաժամային իրավիճակների ստեղծման համար: Բացի այդ, քաղաքականությունում դրսևորվում
են տարբեր իրավիճակներ, որոնց բազմազանությունը չափազանց
դժվար է կանխատեսել: Քաղաքական գործունեության որոշակի և
անկրկնելի պայմաններն ենթադրում են անհատական շահադրդում և
անհատական ընտրություն՝ հիմնված անձի բարոյահոգեբանական որակների վրա: Իրավիճակների շարժունությունը, որոնցից ցանցված է
քաղաքական գործընթացը, ենթադրում է էթիկայի ձևավորում, որն
ստացել է ‹‹իրավիճակային անվանումը››:
Սոցիոլոգ Ն. Լումանը հատուկ նշում է, որ հասարակության տարբերակվածության մեծացման պայմաններում բարոյական արժեքները
դժվարությամբ են կատարում իրենց հանրային կարգավորիչ գործառույթը: Նոր ենթահամակարգերի ձևավորման գործընթացներն ուղեկցվում
են ‹‹լավի››, ‹‹վատի›› երկիմաստ ծածկագրմամբ [3, с 72 ]: Լումանի կարծիքով նշված հակասության լուծման համար անհրաժեշտ է բարոյականության կերպափոխումը` համաձայն այս կամ այն ոլորտի կիրառելիության, այսինքն՝ ստեղծարար ձևով զարգացնել բարոյական նորմերը: Այսպիսով գերմանացի սոցիոլոգը մերժում է ընդհանուր բարոյականության
բնութագրիչների ուղղակի վերարտադրումը ենթահամակարգերի կարգավորումներում: Համաձայնելով Լումանի հետ` կարծում ենք, որ քաղաքական գործչի մասնագիտական էթիկայի գոյության անխուսափելիությունը որոշվում է քաղաքական մասնագիտության բնույթի բարոյական
չափման անհրաժեշտությամբ:
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Քաղաքական գործչի վարքի կանոնների բացահայտումը հաճախ
հանգեցվում է քաղաքական առաքինությունների և բարոյական որակներին, որոնք պետք է տիրապետի մարդը, ով ընտրել է քաղաքականությունը որպես մասնագիտություն: Սակայն էականը ոչ միայն քաղաքական
առաքինություններն են որպես այդպիսին, այլ մասնագիտական էթիկայի գոյությունը աշխարհայացքային, գոյաբանական մակարդակով: Սա
այն է, ինչը Վեբերն անվանում է մասնագիտական կոչում, որպես քաղաքական գործչի իրական արհեստավարժության ապացույց: Քաղաքական գործիչը պետք է ոչ թե ուղղակի հետևի այս կամ այն նորմերին, այլ
գործնականում իրականացնի որոշ վերնորմատիվային պահանջներ: Նա
պարտավոր է ոչ միայն լավ իրականացնել իր պաշտոնեական գործառույթները (բարեխղճորեն իրականացնի ընտրողների հրահանգները,
հետևի սեփական կուսակցության որոշումներին, պահպանի խորհրդարանական և կուսակցական էթիկան), այլ նաև գործնականում իրականացնի այն պահանջները, որոնք վերաբերում են քաղաքական գործունեության իմաստաստեղծ հիմքերին:
Շարժը դեպի հիմնային քաղաքական նպատակներին չպետք է հասկանալ հաստատուն առումով, այն կաորղ է իմաստավորվել և մարմնավորվել պրակտիկայում միայն հարաճուն ենթատեքստում: Դրանք անհրաժեշտ է իրականություն դարձնել՝ ելնելով որոշակի, մասնավոր
խնդիրների իրականացման անհրաժեշտությունից, որոնք հաշվի են առնում պայմանների և ժամանակի յուրահատկությունները, գործնական իրագործման բարենպաստ ու անբարենպաստ նախապայմանները և գործոնները: Ինչպես նշում է Ո. Ն. Նազարովը համընդհանուր բարիքը, որին ձգտումը նա սահմանում է որպես քաղաքական գործունեության
գլխավոր բարոյական կողմնորոշում ‹‹ենթադրում է ոչ թե ինչ-որ բան օբյեկտիվորեն անորոշ, այլ պատմականորեն հայտնաբերվող օպտիմում››:
Նա առանձնացնում է չորս կարևորագուն քաղաքական առաքինություններ՝ քաղաքական բանականությունը, արդարությունը, քաջությունը, ողջամտությունը:
Ռ. Ու. Սեմենովան առանձնացնում է քաղաքական գործչի համար
կարևոր համարվող հետևյալ բարոյական որակները՝ արդարության,
պարտքի, պատասխանատվության և հանդուրժողականության առաքինությունները [4, с 3]: Առավելությունը տալով այս մոտեցմանը՝ նշենք, որ
այն ցուցադրում է մասնագիտական և բարոյական որակների միասնությունը քաղաքական գործչի անձի մեջ: Թե ինչ աստիճան դրանք կիրագործվեն պրակտիկ քաղաքական գործունեությունում ամբողջական
տեսքով, մեծապես կախված է քաղաքական նպատակների իրականացումը, քաղաքական հաջողությունը և քաղաքական գործչի ինքնաար112
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տահայտման ստեղծարար չափը: Այս առաքինությունները համապատասխանում են արդի ժամանակների մարտահրավերներին, որոնք չափազանց բարդ, հարաճուն և հակասական են, և միտված են բախումների և բռնության օգտագործման: Անհրաժեշտ է նշել, որ արդարությունը
վերոնշյալում հանդիսանում է սկիզբը, որը միավորում է քաղաքական
գործչի մնացած որակները մի ամբողջության մեջ: Պատահական չէ, որ
Ջ. Ռոուլսը՝ ‹‹Արդարության տեսություն›› աշխատության հեղինակը, արդարությունը համեմատում է ճշմարտության հետ: Նա արդարությունը
դիտարկում է որպես սոցիալական կազմակերպության սկզբունք: Այսպիսով արդարությունը ներառում է երկու սկզբունք.
1. յուրաքանչյուր մարդ պետք է տիրապետի հավասար իրավունքով
հավասար հիմնական ազատությունների առավել լայն համակարգի
նկատմամբ, որը համատեղելի է մնացած մարդկանց նմանօրինակ ազատությունների հետ,
2. սոցիալական և տնտեսական անհավասարությունները պետք է
կազմակերպվեն այնպես, որ
• նրանցից բանականորեն կարելի լինի սպասել առավելություններ
բոլորի համար,
• դիրքերին և պաշտոններին մուտքը բաց լինի բոլորի համար [5, с 67]:
Այսպիսով Ռոուլսը ձևավորում է նախադրյալներ անհավասարության հասկացմանը որպես երևույթի, որը կարելի է սահմանափակել, և,
վերջիվերջո, հաղթահարել: Միայն այն դեպքում, երբ քաղաքական գործիչը հասկանում է արդարության հաստատման անհրաժեշտությունն որպես անհատի ու հասարակության ազատության մասշտաբ, և համակարգայնորեն, քայլ առ քայլ իրականացնում է միջոցառումներ՝ ուղղված
դրանց իրականացմանը կարող է համապատասխանել ոչ թե առանձին
խմբի, միավորման, այլ ամբողջ քաղաքական հասարակության հարաճուն զարգացման շահերին:
Հաշվի առնելով թույլատրելիության սահմանները քաղաքականությունում` Վ. Ի. Բակշտանովսկին և Յու. Վ. Սողոմոնովը գրում են, որ
քաղաքական բարոյականությունը ‹‹չունի կեղծ բարեպաշտական բնույթ,
քաղաքական խաղի խորամանկ կոմբինացիաները չեն բացառում
խուսանավումը, ճիշտ ժամանակին նպատակների և մտադրությունների
թաքցնելը, չեն քննադատում խոսքային և վարքի խստությունը, քաղաքական գործիչների ձգտումն իրենց ներկայացնել առավել ընդունելի
կերպարով, դիմել քաղաքական գովազդի›› [6, с. 563]: Բարոյական համաձայնության հնարավորության մասին խոսել է նաև հայտնի քաղաքագետ Հաննա Արենդտը, ով պնդում էր, որ ‹‹խաբեությունները, քանի որ
դրանք երբեմն օգտագործվում են առավել բռնի գործողությունների փո113
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խարեն, կարելի է քաղաքական գործունեությունում համարել համեմատաբար անվնաս գործիքներ›› [7, с 229]: Իսկ որո՞նք են չափանիշները,
որոնք հիմք են հանդիսանում ‹‹ավելի քիչ չարիքի›› և ‹‹ավելի շատ չարիքի›› տարբերակման համար: Համաձայնվենք Ա. Ա. Հուսեյնովի հետ, ով
գրում է, որ ‹‹գոյություն չունի բռնության չափման միավորներ›› [8, с 22]:
Բացի դրանից, գլոբալացման արդի պայմաններում առանձնացնում է
մասնավոր չարիքը տիեզերական չարիքից սահմանը մեծապես պայմանական է և փխրուն: Համաձայն Ա. Պանարինի ‹‹Արդար խաղի››` էթիկան
այն ձևաչափն է, որի միջոցով կարելի է բացահայտել արդի քաղաքական
էթիկայի բովանդակությունը: Այն ներառում է.
 խաղը պետք է լինի բաց, այսինքն` նրանում մասնակցելու իրավունք ունի յուրաքանչյուրը, անկախ իր սոցիալական ծագումից և դիրքից,
 խաղը պետք է լինի իրական, այսինքն` ենթադրի հնարավորությունների հավասարություն (մեկնարկային պայմաններ),
 խաղը պետք է ներառի բոլորի համար պարզ և պարտադիր կանոններ, որոնց խախտումն անպատճառ պատժվում է,
 դատավորները պետք է լինեն անաչառ և ընդհանրապես կախում
չունենան խաղի մասնակիցների կամ արտաքին ճնշումներից:
Հանրագումարելով` առանձնացնենք քաղաքական էթիկայի հետևյալ
առավելագույնները.
1. չպետք է համարել սեփական դիրքը ցմահ, նրա հետ կապված
գործառույթները պետք է համարել ձեռնարկատիրություն, որն ենթարկվում է մրցակցության օրենքներին, չպետք է բավարարվել դափնիներով
կամ շեղվել խաղից, այլ ապացուցել սեփական դիրքը նոր մրցումներին
ամենօրյա մասնակցությամբ,
2. պահպանել քաղաքական ինքնությունը նույնիսկ այն պայմաններում, երբ դա հղի է կոնյուկտար կորուստներով, քաղաքական գործչի
պատիվը ոչ այնքան նվիրվածությունն է որոշակի պարտավորություններին, ինչքան նվիրվածությունը` սեփական դիրքորոշմանը: Այլոց ծրագրերի և կարգախոսների կրկնօրինակումը գողություն է, որը չի զուգակցվում իսկական քաղաքական գործչի էթիկային, չի նպաստում վերջինիս
ինքնության արդիականացման գործընթացին,
3. չպետք է ենթարկվել քաղաքական մենատիրութւյան հրապուրանքին, չպետք է ստեղծել արգելքներ քաղաքական մրցակցությանը, նոր
կուսակցությունների և լիդերների ի հայտ գալուն, նրանց արգելելու փոխարեն պատրաստ եղիր նրանց հաղթել,
4. պետք է հետևել շուկայական հրամայականին. ընտրողը, ինչպես
և սպառողը միշտ ճիշտ է: ‹‹Հետամնաց էլեկտրազանգվածին›› հղում կա114
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տարելու փոխարեն՝ անհրաժեշտ է ուղղել սեփական վարքը համապատասխան իրատես քաղաքական պահանջարկին,
5. անհրաժեշտ է հրաժարվել ‹‹լիակատար և վերջնական հաղթանակի›› պահանջատիրությունից, որը հղի է արհամարհանքով և ուխտադրժությամբ ժամանակավոր «պարտվածների» նկատմամբ, անհրաժեշտ
է ելնել հաղթելու պոտենցիալ ունեցող մրցակիցների առկայությունից, և
պետք է հնարավորություն թողնել ապագայում նրանց հետ գործընկերային հարաբերություններ ունենալու մտայնությամբ:
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развивающихся странах для повышения качества управления и
преодоления кризисов политического развития следует в особенности
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ՄԱՐԻԱՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՆՈՐՎԵԲԵՐՅԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՄԲ
Հոդվածը նվիրված է հանրային կառավարման ոլորտում Հայաստանում իրականացված բարեփոխումների արդյունավետության
գնահատմանը: Կարևորելով պետության ուժեղ ապարատի կայացումը՝ այն դիտարկում է հանրային կառավարման համակարգի
խնդիրները նորվեբերյան մոտեցումներով:
Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, վարչական բարեփոխում, հանրային կառավարման նորվեբերյան ձևաչափ, բարեփոխումների արդյունավետություն:

Հայաստանի Հանրապետությունը XX դարավերջին և XXI դարասկզբին ազգային զարգացում ապրեց՝ համախմբելով սփյուռքը, բարձրացնելով ազգային գիտակցությունը: 1994-ից ՀՀ-ում նկատված մակրոտնտեսական կայունության համեմատաբար բարձր աստիճանը, մակրոտնտեսական և ՀՆԱ-ի աճերը խթանում էին ՀՀ-ում պետական կառավարման
և, առհասարակ, հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին:
Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանի համար մշակված
հիմնարար կառավարման ցուցանիշների աճը 1998-2006 թվականների
համար փաստում է, որ «ձայնի լսելիություն և հաշվետվելիության», «քաղաքական կայունության և բռնության բացակայություն», «կառավարման
արդյունավետության», «կարգավորման որակի», «օրենքի գերակայության» և «կոռուպցիայի հսկողության» ցուցանիշները Հայաստանում գերազանցում են միջին տարածաշրջանային (ԱՊՀ) տվյալները [1]:
2013-ին նոր համաշխարհային կառավարման համանիշների
(Worldwide Governance Indicators) երկրի զեկույցը ներկայացրեց 19962012 թվականների համար, որը 16 տարիների դինամիկայից հստակ երևում է, որ գրեթե բոլոր 6 ցուցանիշներով Հայաստանը 2012-ին ունի երբևէ ցուցաբերած առավելագույն արդյունքը (համապատասխանաբար՝
30%, 50%, 55%, 60%, 43% և 37% ցուցանիշներով) [2]: Այս ձեռքբերումները միայն հետևողական և նպատակամետ աշխատանքի արդյունք են:
Սակայն որքան էլ դրական լինի ցուցանիշների և թվերի աճը, XXI դա-
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րում գոյատևման արժեքներին փոխարինելու են եկել բարեկեցության
արժեքները, և երկիրը հետամուտ պետք է լինի բարեկեցության:
Հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումների նպատակը
հստակ էր՝ նորանկախ երկրում ապահովել կյանքի նվազագույն որակ,
թեև խոչընդոտները բազմաթիվ էին: Դրանք ունեն թե՛ հետխորհրդային,
թե՛ ազգային բնույթ: Այսպիսով, առաջանում է երկընտրանք խորհրդային ժառանգության և արևմտյան ձևաչափերի միջև [3]: Առանձնացնենք
մի քանի բնորոշ հատկանիշներ.
1. խորհրդային ժառանգություն հանդիսացող չզարգացած ժողովրդավարական ռեժիմը և քաղաքական մշակույթը դեռևս խաթարում էին
քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, քաղաքական ու սոցիալական դիսկուրսը և հանգեցնում այսպես կոչված հիբրիդային ռեժիմի: Այսպիսի հիբրիդային ռեժիմներն իրենցում ներառում են թե՛ ժողովրդավարական և թե՛ ինքնիշխան տարրեր,
2. առավել հին սերնդի ներկայացուցիչ բյուրակրատները հետևելով
արհեստավարժության և իմացաբանական ավանդույթներին գրեթե
նույն ձևով են աշխատում,
3. հետխորհրդային վարակը հաջորդ բնութագրիչն է, որի դեպքում
վերնախավերը իրարից վերցնում են տարբեր ձևաչափեր և մոտեցումներ հատկապես իրենց իշխանությունը իշխող կուսակցության ձեռքում
կենտրոնացնելու և ընդդիմադիր թևը թուլացնելու նպատակով: Նախագահն ընտրվում է՝ օգտագործելով վարչական ներուժը և ամբոխահաճությունը,
4. այլ ընդհանուր հատկանիշների թվում է գործադիր իշխանության,
առավել ևս նախագահական իշխանության գերիշխումը, դատական համակարգի թուլությունը, որը հիմնականում ծառայում և օրինականացնում
է գործադիրի որոշումները: Խորհրդարանները ևս ընդունում են որոշումներ՝ ստացված վերևից,
5. միևնույն գերիշխող վերնախավը փորձում է վերահսկել ՏԼՄ-ները, հատկապես էլեկտրոնային լրատվամիջոցները,
6. մեկ այլ հարց է ազատ շուկան: Որքան էլ ոլորտի օրենսդրությունն
ազատական թվա, միևնույն է սեփականության իրավունքները բավարար չափով պաշտպանված չեն,
7. մեծ գործարարությունները պատկանում են իշխող վերնախավին,
և քիչ քայլեր են ձեռնարկվում փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը
պաշտպանելու ուղղությամբ: Զարգացած են նաև այդ գործարարությունները հսկողության ներքո պահելու ոչ ֆորմալ կառուցակարգերը: Սրան
ուղեկցում է աշխատաշուկայի չկայացած վիճակը, արհմիությունների
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բացակայությունը. հարուստների և աղքատների միջև հսկայական տարբերությունները և բարձր աստիճանի կոռուպցիան,
8. խմբային հավատարմությունն երբեմն ավելի կարևոր է, քան արհեստավարժությունը կամ պատասխանատվությունը: Սա հաճախ ուղղորդում է հակամերիտոկրատական անձնակազմի քաղաքականության,
կոռուպցիայի անարդյունավետ կառավարման: Առաջնորդի անձը կարևոր նշանակություն ունի, ինչի արդյունքում նա ավելի է կարևորվում,
քան ֆորմալ քաղաքական օրակարգը և արժեքները: Սա ևս ուղղորդում
է Արևմուտքից փոխառած ինստիտուտների իմիտացիային:
Այս պայմաններում գերակա խնդիր է դառնում բարեփոխել այն, ինչը հաճախ բացակայում է: Իսկ բարեփոխումներն ինքնին բերում էին անարդյունավետության:
1999-ին պետական կառավարաման բարեփոխումների հանձնաժողովի ստեղծումը և դրա գործունեությունը նպաստեցին ոլորտի զարգացմանը: Բարեփոխումներն ընթանում էին երկու հիմնական ուղղությամբ՝
1. պետական կառավարման համակարգի գործառութային և կառուցվածքային վերափոխումներ,
2. քաղաքացիական ծառայության ներդրում և կայացում:
Այդ բարեփոխումներն իրականացվեցին երկու փուլով՝
1. 1999-2003թթ., որի ընթացքում վերակառուցվեց պետական կառավարման վարչական համակարգը, միասնականացվեցին կառավարման կառուցվածքները, ձևավորվեցին կառավարչական հիմնարկներ,
ստեղծվեցին ըստ արժանիքների արհեստավարժ քաղաքացիական և
համապատասխան մասնագիտական ծառայություններ:
2. 2003-2008թթ., որի հիմնական նպատակն էր պետական ծառայության պատասխանատվության, հաշվետվողականության ծառայությունների մատուցման, կառավարման ձևաչափերի և կառուցակարգերի
բարելավումը, քաղաքական որոշումների գործընթացին քաղաքացիական հասարակության մասնակցության, հասարակայնության հետ կապերի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության համակարգերի զարգացումը [4]:
Չնայած հանձնաժողովն իր գործունեությունը շարունակում է, սակայն դժվար է ուղենշել 2008-ից ի վեր իրականացված բարեփոխումները: Տնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված ողջ Եվրոպայում տարածվեց բարեփոխումների նոր ալիք, որի հիմնական նպատակը հանրային ծախսերի արդյունավետության բարձրացումն էր, հետևապես Հայաստանն ևս, հատկապես 2009-ից հետո, անմասն չէր հանրային ծախսերի և գնումների արդիականացման համար արվող բարեփոխումներից:
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Սակայն, որքան էլ ջանքերը մեծ են բարեփոխումներ իրականացնելու և ՀՀ-ն Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի, մասնավորապես,
Հունգարիայի և Լեհաստանի մակարդակներին մոտեցնելու, միևնույն է
առկա խնդիրներն այդ քայլերով միանշանակ լուծումներ չեն ստանում և
անհրաժեշտ են առավել բովանդակային բարեփոխումներ:
ՀՀ-ում հանրային կառավարման բարեփոխումների արդյունավետության գնահատման միասնական համանիշ հնարավոր չէ տալ, սակայն կարելի է առանձնացնել մի քանի չափանիշներ:
1. Պետական մարմինների իրավական մանդատը՝ ադեկվատորեն
իրենց գործունեությունն իրականացնելու:
2. Պետական մարմինների անձնակազմի մրցունակությունը:
3. Պետական մարմինների ֆինանսական միջոցներ՝ իրենց գործառույթներն արդյունավետորեն կատարելու համար:
4. Հաշվետվողականություն քաղաքական առաջնորդների նկատմամբ,
5. Հաշվետվողականություն քաղաքացիների առջև:
6. Փոխգործակցություն քաղաքական առաջնորդների և հանրության հետ:
Բարեփոխումների և, առհասարակ, հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետությունը ՀՀ-ում ապահովելու նոր արժեքային
մոտեցում է առաջարկում նորվեբերյան ձևաչափը:
«Նորվեբերյան պետություն» տերմինը հանրային կառավարման
գրականությունում առաջին անգամ կիրառվել է Ք. Փոլիթի և Գ. Բոքերտի համատեղ աշխատությունում: Հեղինակները հանրային կառավարման բարեփոխումը սահմանում են որպես «նպատակամետ փոփոխություն հանրային կազմակերպությունների կառուցվածքում և գործընթացներում՝ ուղղված դրանց աշխատանքի հնարավոր բարելավմանը»:
Տեսաբանները ներկայացրել են X պետության կառավարման ձևաչափ: Այն շրջանագիծ է՝ պայմանականորեն բաժանված 4 մասի՝ աջ և
ձախ մասերում անջատելով քաղաքականությունը կառավարումից, վերևի և ներքևի հատվածներում տարաբաժանելով կենտրոնական և ենթազգային կառավարման մարմինները: Շրջանակը շրջապատված է ևս
մեկ շրջանակով, որը հանրային-մասնավոր հատվածների սահմանային
գոտին է, և շրջանակի վրա ազդում են՝ երկու գործոններ՝ քաղաքացիական հասարակություն և շուկա [5]:
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Գծապատկերի հիմնական տրամաբանությունն այն է, որ քաղաքացիական հասարակությունը և շուկան փոխգործակցելով մտնում են հանրային-մասնավոր սահմանագիծ, որի անմիջական հսկողության և փոխգործակցության շրջանակում գործում է պետական կառավարման ապարատը՝ կենտրոնական և ենթազգային մակարդակներում՝ տարաբաժանված քաղաքական և կառավարչական դերակատարների հետ: Սա տեղի
է ունենում մեկ համակարգում, որտեղ ԵՄ-ն, ԵԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը և միջազգային այլ կազմակերպություններ խորհրդատվություն են տրամադրում
այդ շրջանակում կառավարում իրականացնելու համար, իսկ այլ պետությունների օրինակը ևս իր ազդեցությունն ունի:
Հանրային կառավարման ոլորտում հեղինակներն առանձնացնում են՝
1. նոր հանրային կառավարման կամ անգլո-սաքսոնական,
2. նորվեբերյան,
3. ցանցային,
4. կառավարման (governance) ձևաչափեր:
Դրանցից առաջինը շեշտադրում է հանրային-մասնավոր գործակցությունը, գործադիր մարմինների դերը, կատարողականի գնահատականը և պայմանագրային հարաբերությունները:
Կառավարման (governance) ձևաչափը էականորեն ընդգծում է մասնավոր-հանրային փոխգործակցությունը, տեղեկատվական ազատությունը/թափանցիկությունը, ծառայությունների մատուցման հաշվետվողականությունը:
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Նորվեբերյան ձևաչափը կարևորում է կատարողականի գնահատումը, տեղեկատվական ազատությունը/թափանցիկությունը, իսկ ցանցային
մոդելը հանրային ցանցերին և նրանց միջև հորիզոնական փոխհարաբերություններին՝ որպես հանրային դերակատարներ:
Ներկայացնենք յուրաքանչյուր ձևաչափի հիմնական թիրախը.
1. նոր հանրային կառավարման (NPM-ՆՀԿ)՝ նպատակն է կառավարումը դարձնել առավել արդյունավետ «սպառողներին արձագանքող»՝ ներմուծելով գործարարանման մեթոդներ,
2. նորվեբերյան համակարգի ձևաչափի (NWS) թիրախն է արդիականացնել պետության ավանդական ապարատը, որպեսզի այն դառնա
առավել արդյունավետ, առավել պրոֆեսիոնալ և քաղաքացիներին առավել արձագանքող: Գործարարանման մեթոդները ևս կարող են կիրառվել, սակայն պետությունը մնում է որպես էական դերակատար՝ իր մշակույթով, նորմերով, մեթոդներով,
3. ցանցային ձևաչափում կառավարումը դարձնում է առավել իրազեկ և ճկուն՝ աշխատելով ավելի շատ ինքնակազմակերպվող ցանցերի,
քան հիերարխիկ կամ շուկայական կառուցակարգերի միջոցով,
4. կառավարման (governance) ձևաչափը, որի օրինակ է նոր հանրային կառավարումը (New Public Governance-NPG), նպատակ ունի կառավարումը դարձնել արդյունավետ և օրինական՝ ընդգրկելով մեծ թվով
սոցիալական դերակատարների թե՛ քաղաքականության ընդունման և
թե՛ իրագործման փուլերում:
Ձևաչափերի համեմատական վերլուծության և Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման համակարգի խնդիրների համեմատության համատեքստում գտնում ենք, որ ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի հետ առավել համադրելի է նորվեբերյան ձևաչափը:
Հիմնավորումներից մեկն այն է, որ նորվեբերյան համակարգի հիմնական շեշտը՝ ուժեղ պետության ապարատը ՀՀ-ի համար գերակա է, քանի որ խորհրդային տարիներին պետականության բացակայության պայմաններում պետության մասին պատկերացումների վերաբերյալ ժառանգությունը թյուր և թույլ է:
Դիտարկումն ամբողջացնելու և հիմնավորելու համար կազմենք զուգորդություններ ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի խնդիրներից
և նորվեբերյան համակարգի բնութագրիչներից: Համեմատությունը ներկայացնենք աղյուսակում:
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1.

2.

3.

4.

5.

ՀՀ հանրային
կառավարման
համակարգի խնդիրներ
Ոչ ժողովրդավար
քաղաքական մշակույթ,
քաղաքական
համակարգի
անկատարություն և
հիբրիդացվածություն
Ներկայացուցչական
ժողովրդավարության,
հատկապես
տեղական
մակարդակի ժողովրդավարությունը տարերային՝
«կարծեցյալ ժողովրդավար»
(quasidemocracy)
մակարդակ
Հին
բյուրակրատական
արժեքների գերակշռում՝
նոր արհեստավարժ և
իմացաբանական ավանդույթների փոխարեն
Վերնախավերի՝
սեփական շահի
գերակշռությամբ գործելը

Հակամերիտոկրատական
համակարգի
և
գերիշխող վերնախավերի
շահերի գոյության դեպքում կոռուպցիայի անարդյունավետ կառավարում

Զուգորդություններ

Նորվեբերյան
համակարգի տարրեր[6]

Ոչ ժողովրդավար
քաղաքական մշակույթի
արդիականացում՝
քաղաքացիների
ուղղակի
մասնակցության
բարձրացմամբ
Ժողովրդավարության
լեգիտիմացում
Կենտրոնական,
տարածաշրջանային և
կենտրոնական
մակարդակներում

Ներկայացուցչական
ժողովրդավարության
դերի լրացում քաղաքացիների ուղղակի ներկայացուցչության և նրանց
հետ խորհրդակցության
միջոցով
Ներկայացուցչական
դեմոկրատիայի (կենտրոնական, տարածաշրջանային
և
տեղական)
ամրապնդումը
որպես
պետության ապարատի
բոլոր
մակարդակների
օրինականացնող տարր
Հանրային ծառայության
հատուկ կարգավիճակի և
մշակույթի
վերաբերյալ
գաղափարի ընդունումը

Հանրային ծառայության
համակարգի
արդիականացում նոր
արժեքաբանությամբ
Էլիտաների՝ սեփական
շահից անդին՝ առավել
արձագանքող և լսելի
վարքագծի ձևավորում
Հակամերիտոկրատական համակարգի և
կոռուպցիայի
կառավարում՝
կատարողականին և
արդյունքներին հենված
ex ante (նախնական) և
ex post (հետծրագրային)
վերահսկողությամբ

Ներքին
ուղղվածությունից
դեպի
արտաքին
ուղղվածություն՝
դեպի
քաղաքացիներ կարիքներ
և ցանկություններ
Համապատասխան
օրենքների
արդիականացում ապահովելու համար բարձր կատարողական և արդյուքներ: Սա
ընդգրկում է ex ante
(նախնական) վերահսկողությունից անցում ex post
(հետծրագրային) վերահսկողության՝
առանց
բացառելու նախորդը

Այսպիսով, զուգորդությունները խիստ համապատասխանում են
նորվեբերյան համակարգին՝ ուժեղ պետության ապարատում արդյունավետության, արհեստավարժության և լսելի կառավարման համակարգի
ստեղծմանը: Ուստի, կատարվող բարեփոխումների մեթոդաբանության
թիրախը պետք է լինի այս արժեքաբանությունը, որպեսզի բարեփոխումները լինեն արդյունավետ: Դրան կնպաստեն միջազգային կազմակեր123
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պությունները, որոնք կտան հնարավորություն իրականացվող բարեփոխումները համադրել և համեմատել լավագույն փորձի հետ, քաղաքացիական հասարակությունը, որը ժողովրդավարության զարգացման
խթան և հետևանք կլինի, ինչպես նաև ազատ շուկան, որը կնպաստի
քաղաքական համակարգի օրինականության բարձրացմանն ու քաղաքացիների կողմից պետության ապարատի հարգմանը:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В АРМЕНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕОВЕБЕРИАНСКОГО ПОДХОДА
Статья посвящена изучению административных реформ в РА и
предложению нового подхода к их реализации. Определяя термин
“реформа” как преднамеренные изменения в структуре и процессах
общественных организациях для улучшения их работы, статья подчеркивает ее важность для системы государственного управления РА.
Она показывает проблемы системы государственного управления и,
предлагая идею сильного государственного аппарата, далее предлагает решения этих проблем с помощью неовеберианского подхода.
Ключевые слова: государственное управление, административная реформа, неовеберианская модель государственного управления, эффективность реформ.

MARIAM HOVHANNISYAN
Master’s Program Student of the Public
Administration Academy of the RA
EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN THE RA IN
CONTEXT OF NEOWEBERIAN APPROACH
The article is dedicated to the study of the administrative reforms in the
RA and the proposal of a new approach towards implementing them.
Defining reform as an intentional change in the structure and processes in
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ՌՈԲԵՐՏ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ՈՐՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ
Տեղեկատվական հասարակությունում քաղաքական որոշումների իրականացման գործընթացն ենթադրում է բազմակողմանի
համագործակցային աշխատանք: Հաղորդակցական նորագույն միջոցների ներառումն այդ որոշումների օրինականացման և ցանկալի
արդյունքի ապահովման իրական հնարավորություններ են ստեղծում: ՀՀ պետական կառավարման համակարգում հասարակության հետ կապերի ոլորտում առկա խնդիրները կարող են նշանակալիորեն մեղմվել սոցիալական ցանցերի և բլոգոլորտի միջոցով փոխադարձ կապերի հաստատման ու զարգացման դեպքում:
Հիմնաբառեր. հաղորդակցություն, քաղաքական որոշում, սոցիալական ցանց, կանխատեսումների հավանականություն:

Հաղորդակցության որակը մշտապես առանցքային դեր է ունեցել
պետության և հասարակության հարաբերություններում: Դեռևս Մաքիավելին իր «Տիրակալը» աշխատությունում կարևորում է իշխողի և ժողովրդի միջև ձևավորվող հաղորդակցական միջոցների նշանակությունը
[1]: Առավել ևս ժամանակակից գլոբալ աշխարհում հաղորդակցության
միջոցների արդյունավետությունը կանխորոշում է ընդունվող քաղաքական որոշումների իրականացման արդյունքները: Տեղեկատվական հասարակության ամեն մի հատված հնարավորություն ունի ինքնուրույն արձագանքելու ընդունված որոշմանը: Հաճախ որևէ փոքր խմբի վերաբերմունքը որոշիչ է դառնում ողջ պետությունում տվյալ քաղաքական որոշման իրականացման կամ ձախողման հարցում: Այդ իսկ պատճառով կարևոր նշանակություն ունեն որոշման նախապատրաստման և կայացման
փուլերում աշխատանքներին հասարակության առավել լայն հատվածների ներգրավվածությունը, իրազեկվածության հնարավորինս մեծ դաշտի ապահովումը, շահագրգիռ կողմերի մոտեցումների վերլուծումը, համադրումը, համապատասխան եզրակացությունների ներառումը վերջնական որոշման փաթեթում: Այս ամենը պահանջում է հաղորդակցությունների կայուն և արդյունավետ կառուցակարգերի առկայություն,
քանի որ նոր միջոցները ուղղակի ազդեցություն են գործում քաղաքական դաշտի վրա. «հաղորդակցական միջոցների ամեն մի նշանակալի
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փոփոխության, մամուլի հայտնվելուց մինչև հեռուստատեսություն,
հետևել են մեծ, հաճախ կանխատեսելի փոփոխություններ քաղաքականությունում» [2, էջ 30]:
Քաղաքական որոշումների իրականացման գործընթացում առաջնային է «հասարակական որոշումների իրականացման սոցիալական
ցանցի» [3, էջ 297] բացահայտման խնդիրը, ինչն ենթադրում է որոշման
հասցեատիրոջ բացահայտում: Այս առումով հարկ է տարբերակել, թե
որոշման սոցիալական պահանջն ինչ ուղով է ձևավորվել: Եթե այն
ակնհայտ հասարակական ներկա կարիքների հետ է կապված, ապա
իրազեկման և որոշման իրականացման համար պատասխանատվությունը հասարակական մարմինները բաժանում են իշխանության հետ,
իսկ եթե այն իշխանությունների հեռակա ծրագրերի ընթացակարգային
մասն են կազմում, ապա պետական մարմինները ստիպված են ողջ
գործառույթը ինքուրույն իրականացնել` որոշման իրականացման փուլում ցանկալի արդյունքի ապահովման նկատառումներով: Սոցիալական
ցանցի բացահայտումը և նախնական իրազեկումը մինչև որոշման
ընդունումն ու ներդնելը որոշման արդյունքի ապահովման կարևորագույն միջոցն է: Հակառակ դեպքում նվազում է կանխատեսելիությունը, ինչը կարող է բերել որոշման մերժման և ձախողումների: Որպես
օրինակ կարելի է նշել ՀՀ-ում երթուղային տրանսպորտի գնի բարձրացման որոշումը, որը բերեց հասարակական ընդվզման, ինչի հետևանքով չիրականացվեց:
Տեղեկատվության փոխանակման ողջ գործընթացը քաղաքական
որոշումների կայացման և իրականացման ընթացքում արդեն որոշակիորեն լեգիտիմացնում է տվյալ որոշումը: Այս առումով ևս կարևորվում
է հաղորդակցական միջոցների բաց լինելը և առավելագույն հասանելիության ապահովումը:
Քաղաքական տեղեկատվության փոխանակման գործընթացներն
անվանելով քաղաքական հաղորդակցություններ` Կ. Դոյչը կարևորում է
հատկապես կառավարողների և կառավարվողների միջև ընթացող
տեղեկատվական փոխանակությունը, որն ուղղված է այդ կողմերի միջև
համաձայնության հաստատմանը [4, էջ 146]: Դեռևս նախապատրաստման փուլերում համաձայնության ձեռքբերումը կարևորագույն քայլ է
արդյունքների
կանխատեսելիության մակարդակի ամրապնդման
առումով: Տեղեկատվահաղորդակցական հոսքերի տեղաշարժման փուլային հաջորդականությամբ պայմանավորված` Դոյչը նշում է 4 հիմնական փուլ.
1. տեղեկատվության ընդունում և ընտրություն - քաղաքական
համակարգն ստանում է համապատասխան տեղեկատվությունը
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«ընդունիչների» միջոցով, որոնց շարքին են դասվում պետական և մասնավոր տեղեկատվական ծառայությունները, հանրային կարծիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող կենտրոնները և այլն,
2. տեղեկատվության վերամշակում և գնահատում - տեղի է
ունենում ընտրասեղման ենթարկված նոր տեղեկատվության վերամշակում ու դրա համար անհրաժեշտ բաղադրիչների կուտակում, որտեղ այն
մի կողմից համեմատվում է մինչ այդ գոյություն ունեցող տեղեկատվության հետ, մյուս կողմից գնահատվում է հիշողության մեջ կուտակված
արժեքների, նորմերի և կարծրատիպերի պրիզմայի միջոցով,
3. որոշումների կայացում - քաղաքական իրավիճակի և առաջնայնությունների ու նպատակների համապատասխանելիության աստիճանի
վերաբերյալ տալով համապատասխան գնահատականներ` կառավարությունը համակարգի ընթացիկ իրավիճակի կարգավորման ուղղություններով կայացնում է համապատասխան որոշումներ` համաձայնություն ձեռք բերելով դրա իրականացման վերաբերյալ,
4. ընդունված որոշումների իրականացում - գործադիր տարբեր
մարմիններ կյանքի են կոչում այդ որոշումները, որոնք հետադարձ
կապի տեսքով «ընդունիչների» համար դառնում են նոր տեղեկատվություն:
Տեղեկատվության նման պարբերաշրջանային պտույտի պայմաններում հասարակությունը հնարավորություն է ստանում սեփական
շահերը ներկայացնել առավել արդյունավետ, իսկ իշխանությունը`
հավաքագրել դրանք, համակարգել և վերածել քաղաքական որոշումների` ի նպաստ պետության բարգավաճման:
Քաղաքական հաղորդակցություններն իրականացվում են մի շարք
ժամանակակից միջոցների կիրառմամբ: Ավանդական լրատվամիջոցներից` տպագիր մամուլից, հեռուստատեսությունից և ռադիոյից բացի,
ներկայում մեծ դեր են խաղում համացանցը և սոցիալական ցանցերը:
Զարգացող երկրներում մեծ նշանակություն ունեն հաղորդակցության միջոցները: ՀՀ-ում քաղաքական որոշումների իրականացման
արդյունավետությունը շատ հաճախ ուղղակիորեն կախված է լինում
հասարակության իրազեկվածության աստիճանից: Պետության և
հասարակության միջև հաղորդակցական միջոցների անկատարությունն
ուղղակի սպառնալիք է ՀՀ անվտանգությանը, որի հետևանքով. «…պետության և հասարակության համար կարևորագույն հարցերի լուծման
շուրջ անհրաժեշտ միասնականության ապահովումը դժվարին է լինելու,
բնակչության աջակցությունը քաղաքական որոշումներին չի ապահովվելու…» [5, էջ 27]: Արդյունքում նվազում է պետական կառավար128
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ման արդյունավետությունը` քաղաքական որոշումների իրականացման
կանխատեսումների հավանականության նվազմանը զուգահեռ:
Կարիք կա բացահայտելու հաղորդակցական միջոցների արդիականացման հնարավորությունները ՀՀ-ում: Եթե հեռուստատեսությունն ու
ռադիոն այսօր հասանելի են հանրապետության բնակչության մեծամասնությանը, ապա նույնը չի կարելի ասել հակառակ ուղղությամբ հաղորդակցության մասին: Հասարակությունը գործնականում զրկված է
սեփական տեսակետները ներկայացնելու հնարավորությունից: Մեզ մոտ
նորագույն տեղեկատվահաղորդակցական միջոցները կարող են դառնալ
տեղեկատվության
փոխանակման
արդյունավետ
հարթակներ:
Համացանցը և սոցիալական ցանցերը ժամանակակից աշխարհում
օգտագործվում են որպես քաղաքացիական որակների քարոզման
միջոցներ: Դրանք. «…դիտողներին և կարդացողներին ակտիվ քաղաքացիներ վերածելու ներուժ են պարունակում» [6, էջ 248]:
Համաձայն սոցհարցումների արդյունքների` ՀՀ բնակչության 19
տոկոսը, մոտ 560000 անձ, օգտվում է Facebook սոցիալական ցանցից,
ինչը կազմում է համացանցի հասանելիություն ունեցողների կեսը [7]: Սա
հնարավորություն է տալիս պետական գերատեսչություններին քաղաքական որոշումների նախապատրաստման փուլերում հավաքել հասարակության մոտեցումները տվյալ հարցի վերաբերյալ: Դա կարելի է իրականացնել պետական մարմիններում համապատասխան վարչությունների կամ բաժինների ստեղծմամբ, որոնք կգործեն նույն սոցիալական
ցանցում: Այդ միավորների գործառույթները կարող են ընդգրկել մի
շարք կարևորագույն խնդիրներ, որոնցից են.
• տվյալ գերատեսչության գործառույթների շրջանակներում կառավարությանը ներկայացվող որոշումների վերաբերյալ հասարակական
կարծիքի ուսումնասիրում,
• քաղաքական որոշումների նախապատրաստական փուլերում հասարակության տարբեր հատվածների մոտեցումների հավաքագրում և
վերլուծում,
• քաղաքական որոշմանը հասարակության արձագանքի այլընտրանքային տարբերակների կանխատեսում,
• քաղաքական որոշումների իրականացման փուլերում հասարակության իրազեկում և արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների
պատրաստում,
• խնդիրների և խոչընդոտների վերհանում և դրանց վերաբերյալ
տեղեկատվության մատակարարում համապատասխան մարմիններին:
Հաղորդակցությունների արդյունավետության ավելացման միջոց է
նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար ան129
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ձանց հետ պարբերաբար վիրտուալ հանդիպումների նախապատրաստումն ու անցկացումը: Ընդ որում՝ այդպիսի շփումները կարող են լինել
ինչպես «կենդանի» ժամանակում (on-line), այնպես էլ նախապես հարցերի առաջադրման և հետագայում դրանց գրավոր պատասխանի միջոցով: Նմանատիպ գործունեության նախադեպեր արդեն առկա են: Կարելի է նշել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական էջը Facebook-ում, որի միջոցով ֆուտբոլասերները հնարավորություն են ստանում սեփական մոտեցումները ներկայացնել և հարցեր բարձրացնել: Սակայն կանոնադրական հստակ իրավունքներով և պարտականություններով օժտված առանձին մարմինների
ստեղծումն առավել արդյունավետ կդարձնի հասարակություն-իշխանություն կապը:
Այլ սոցիալական ցանցեր ևս կարելի է ընդգրկել տեղեկատվության
փոխանակման գործընթացում: Կարևոր է նաև ՀԿ-ների տեղեկատվական ներուժի ընդլայնումը ցանցերի միջոցով: Հեռանկարում անհրաժեշտ
է դիտարկել համացանցում միայն ներքին սպառման լոկալ հայկական
սոցիալական ցանցի ձևավորման տարբերակը:
Մեկ այլ հնարավորություն է բլոգների գործունեության խթանման
միջոցով հասարակության սպասումների հավաքագրումը: Համագործակցությունը իշխանություն-բլոգերներ ձևաչափով կարող է նոր որակ
հաղորդել քաղաքական որոշումների իրականացման գործընթացին:
Առավել ակտիվ բլոգերների աշխատանքների ուսումնասիրումը քաղաքական որոշումների նախապատրաստական փուլերում իր հերթին
կմեծացնի արդյունքի կանխատեսելիության մակարդակը:
Մյուս կողմից էլ հարկավոր է խթանել հասարակության մասնակցությունը այս գործընթացներին: Այստեղ մեծ նշանակություն ունի նորագույն տեղեկատվատեխնոլոգիական միջոցների հասանելիության
ապահովումը: Հատկապես մարզերում բարեփոխումներ են պահանջվում: Դա կարելի է ապահովել ուսումնական հաստատություններում և
հասարակական նշանակության այլ վայրերում պետական միջոցներով
անվճար համացանցի տրամադրման շրջանակների ու ծավալների անընդհատ ավելացմամբ, սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման համար բանկային տոկոսադրույքների որոշ մասի սուբսիդավորմամբ, մարզերում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացմամբ զբաղվող ընկերություններին հարկային արտոնությունների տրամադրմամբ, հավաստագրված և որակյալ
համակարգչային ու տեղեկատվական ծրագրերի մատչելիության
ապահովմամբ, լրատվամիջոցների ազատության ասպարեզում անընդհատ բարեփոխումների իրականացմամբ և այլն:
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Պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը և
թափանցիկությունը հանդիսանում են «Լավ կառավարման» հիմնասյուներ [8, էջ 344]: Դա իր հերթին կանխորոշում է հասարակության
զարգացման ուղեգիծը: ՀՀ-ում քաղաքական որոշումների իրականացման համակարգում անընդհատ բարեփոխումները կարող են նպաստել
հասարակությունում համակեցության նորմերի արմատավորմանը, ինչը
կբերի արդյունքի արդյունավետ կառավարման: Այս ամենի արդյունքում
մի կողմից քաղաքական իշխանության կողմից կայացվող որոշումների
լեգիտիմության բարձր մակարդակ կապահովվի, իսկ մյուս կողմից այդ
որոշումները առավելագույնս կհամապատասխանեն հասարակության
սպասումներին: Տեղեկատվահաղորդակցական ժամանակակից միջոցների ներառումը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում հասարակության տարբեր կառույցների միջոցով իրազեկման բարձր մակարդակի
գրավականն է:
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РОБЕРТ ГЕВОНДЯН
Соискатель Академии
государственного управления РА
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИИ С ОБЩЕСТВОМ В РА КАК
ИМПЕРАТИВА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
Процесс реализации политических решений в информационном
обществе предполагает всестороннюю сотрудническую работу.
Применение новейших методов коммуникации создает реальные
возможности легитимизации этих решений и достижения желаемого
результата. В области связей с общественностью в государственной
управлении в РА существующие проблемы могут быть смягчены в
случае формирования и развития взаимных связей посредством
социальных сетей и блогосферы.
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MODERNIZATION OF COMMUNICATION WITH SOCIETY IN THE
RA AS AN IMPERATIVE FOR RESULTS ADMINISTRATION
The process of implementation of political decisions in the information
society assumes comprehensive cooperation. Application of the latest
methods of communication creates opportunities to legitimate these
decisions and achieve a desired result. The existing problems in sphere of
public relations in public administration of the RA can be softening in case
of formation and development of feedback communication with society
through social networks and blogosphere.
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ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՀՈԳԵՎՈՐ ԴԱՍԻ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ. ԱՊԱԱՇԽԱՐՀԻԿԱՑՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված են ապաաշխարհիկացման (դեսեկուլարիզացիայի) գործընթացի համառոտ նկարագրերը: Ուսումնասիրությունը կատարվել է հիմնվելով կրոնի դերի վերաարժևորման
միտումների ուսումնասիրությունների վրա՝ դիտարկելով վերոհիշյալ
երևույթները որպես հոգևոր ընտրանու դերակատարության ապացույց: Հոդվածում, որպես մասնավոր օրինակ, ուսումնասիրվել է
նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող գործընթացները:
Հիմնաբառեր. ընտրանի, ապաաշխարհիկացում, կրոն, պետական արժեհամակարգ, քաղաքացիական կրոն:

Պետական կառավարումը, պայմանավորված նրա քաղաքակրթական և սոցիալ-հոգեբանական արժեքաբանությամբ, ենթադրում է այնպիսի դերակատարներ, որոնք իրենց օբյեկտ-սուբյեկտային կարգավիճակներով փորձում են ստեղծել հարաբերությունների, հաղորդակցության, գործունեության կառուցակարգեր՝ մերժելով ցանկացած արմատականություն: Այսօր այս մոտեցումը ժողովրդավարացման որակի և էթնիկական ինքնության պահպանման միակ գրավականն է և՛ ԱՄՆ-ում, և՛
գլոբալ աշխարհում [1, c. 107-108]: Պայմանավորված պետականաշինության մշակույթով՝ պետական կառավարումը ներառում է ինստիտուտների այնպիսի գործունեություն, որոնց գործառույթները կանխավ որոշված են սահմանադրաիրավական նորմերով: Արդի գլոբալ զարգացումներում պետական կառավարման արդյունավետությունը դիտարկվում է
քաղաքացիական հասարակության հասունությանը զուգընթաց: Ուստի
օրենքների և նորմատիվ ակտերով գործող կառավարող սուբյեկտներն
են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական կազմակերպություններն և այլ ոչ պետական
կազմակերպությունները, որոնք օժտված են համապատասխան լիազորություններով: Սակայն պետական կառավարումը, որպես գործընթաց
իր մեջ ներառում է բազմաթիվ թաքնահարույց երևույթներ [2, p. 229]:
Պետական կառավարման ցանկացած ինստիտուտի գործունեություն ենթադրում է ընտրանու առկայություն: Համաձայն պրոֆ. Մ. Մարգարյանի` ընտրանին կառավարողների, մտածողների և հասարաքաղա133
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քական արժեքները համակարգողների խավն է, որը քաղաքակրթում է
իշխանական հարաբերությունները՝ հստակեցնելով իր պատասխանատվությունն որոշումների իրականացման ժամանակ [3, p. 4]: Ընտրանիների բազմաթիվ տեսակների մեջ հոգևոր դասի վերնախավը սովորաբար
դիտարկվում է մշակութային վերնախավի համատեքստում: Այս երևույթը
բացատրվում է նաև այն փաստով, որ կրոնը գիտական գրականության
մեջ դիտարկվում է որպես մշակութային երևույթ:
Պոստմոդեռնի դարաշրջանում կրոնը հաճախ դիտարկվում է նորագույն արժեքաբանության հետ բախման պրիզմայով: Այնուամենայնիվ
կրոնը և հոգևորական դասը շարունակում է մնալ մարդկության համար
modus vivendi-ի թելադրողներից մեկը: Դժվար կլինի սահմանել հոգևոր
դասի ընտրանու դերը պետական կառավարման գործընթացում, հաշվի
առնելով այն, որ դրա ուսումնասիրումը է գտնվում է լատենտոլոգիայի
տիրույթում: Այդ պատճառով հոդվածի հիմնադրույթի ապացուցման համար մենք կդիտարկենք կրոնի դերը սոցիումի կյանքում, որպես մարդկային պահանջմունքների և դրանց հակասությունների կանոնակարգող
օղակ:
Ինչպես հայտնի է` աշխարիկացումը (սեկուլարիզացիան) XV-րդ և
XVI դարերում սկսված հասարակական կյանքում կրոնի դերի նվազման
միտումն էր: Եվրոպայում այն ուղեկցվում էր բուրժուական դասակարգի
դերի բարձրացմամբ [4, p. 280]: Սակայն չնայած դրա բուռն զարգացմանը՝ վստահաբար կարող ենք նշել, որ վաղ է խոսել կրոնի ճգնաժամի մասին: Ըստ Encyclopedia Britannica-ի տվյալների՝ աշխարհում աթեիստների թիվը կազմում է ընդամենը 220 մլն, այսինքն՝ կրոնը և հավատքը շարունակում են առանցքային դեր ունենալ հասարակության կյանքում: Կրոնի դերի պահպանման երևույթը տեղ է գտել մի շարք մտածողների
աշխատություններում: Իրականացվում էին հետազոտություններ, որոնք
ուղղված էին ուսումնասիրելու հավատքի և կրոնի դերի կերպափոխումն
արդի հասարակարգերում: Այսպես օրինակ Ա.Դուգինը իր աշխատության մեջ նշում է, որ կրոնը սեկուլարիզացիային հակադրվեց հիմնական
երեք գործիքներով. [5, p. 88]
• ուղղակի հակագրոհ (կրոնական պահպանողականություն),
• ինդիվիդուալացում և անցում ենթամշակույթների մակարդակի,
• հարմարվողականություն:
Մերօրյա կրոնի նմանօրինակ որակական փոփոխություններին,
որոնք անխուսափելիորեն բերում են դրա հանրայնացմանը, իրենց աշխատություններում անդրադարձել են մի շարք մտածողներ` տալով այդ
գործընթացին ամենատարբեր անվանումներ. Փ. Բերգերն այն անվանել
է «դեսեկուլարիզացիա» [6], Մ. Հորքսը` «ռեսպիրիտուալիզացիա» [7],
134
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Ջ. Քազանովան` «դեպրիվատիզացիա» [8], Մ. Ռիսբրոթն այն կոչեց
«կրոնների վերադարձ» [9], իսկ Փ. Հիլլասն ընտրեց «կրոնական հեղափոխություն» տերմինը [10]:
Որպես այս գործընթացի հիմնական դրդապատճառ՝ հաճախ նշվում
են գլոբալացման գործըթնացները և, այսպես կոչված, քաղաքական իսլամի առաջացումը` իսլամական աշխարհի միավորումն այս կամ այն քաղաքական խնդրի լուծման համար: Մերօրյա գլոբալացվող աշխարհում
առկա է անձի ինքնության պահպանման խնդիր, որի լուծումն անհատը
հաճախ գտնում է կրոնական ինքնանույնականացման մեջ: Համաշխարհային քաղաքական թատերաբեմում իսլամի միավորված դերակատարությունը համախմբման ազդակ հանդիսացավ նաև քրիստոնեական
դավանանքի հետևորդներին գոնե ներպետական մակարդակում:
Պետություն-կրոն-անհատ եռաչափ համակարգում առկա գործընթացների և ինստիտուտների վերլուծության համատեքստում հետաքըրքրական է Ժ.Ժ. Ռուսսոյի առաջ բերած կրոնի երեք տեսակները` մարդու
կամ անհատի կրոն, հոգևորականի կրոն և քաղաքացու կամ քաղաքացիական կրոն: Առաջին տեսակը չունի եկեղեցի կամ խորան դրա դասական ընկալմամաբ և կարող է դիտարկվել միմյայն իրական թեոլոգիայի
համատեքստում: Երկրորդը խիստ ծիսական է, ստիպում է դավանողին
ենթարկվել երկու տարբեր, հաճախ միմյանց հակասող, նորմերային համակարգի: Երրորդը կրոնը դիտարկում է խիստ ներպետական համատեքստում` հակադրելով այն երկրի սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհին: Այն ունի սեփական դոգմաները, տալիս է անհատին տեղական
մակարդակում գտնվող պատրոններին և նորմերին հետևելու հնարավորություն: Վերջինիս արժեքային համակարգն էապես ներազդում է քաղաքացու ինքնանույնականացման վրա` տալով պետական ինստիտուտներին զգալիորեն ավելի մեծ ազդեցություն անձի մտածողության վրա:
Այս կրոնը միավորում է աստվածապաշտությունը և օրինապաշտությունը
[11, p. 370-380]:
Նշենք նաև, որ Ռուսսոյի տեսությունը զարգացրել է ամերիկացի
մտածող Ռոբերտ Բելան` ի ցույց դնելով այն Ամերիկայի հասարակության վրա: Իր աշխատության մեջ նա վերլուծում է Ջոն Քենեդիի երդմնակալության ճառը, որտեղ նախագահն ազգին ուղղված իր ելույթում
հղումներ է կատարում Աստծուն [12, p. 1-21]:
Հասարակության վրա կրոնի ազդեցության մեկ այլ հետաքրքրական
վերլուծություն է ներկայացրել Է. Դյուրկգեյմը: Վերլուծելով ավստրալական ցեղերի տոտեմային պաշտանմունքները և զարգացման ավելի
բարձր մակարդակի վրա գտնվող հասարակարգերում հավատքի դրսևորումները` մտածողը եկել է այն եզրակացության, որ հավատքի գերբնա135
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կան ուժի ազդեցությունը կարող է ունենալ պրակտիկ մեկնում` այն ազդում է միմիայն հավատացյալ համայնքի անդամների վրա: Այլ կերպ ասած, եթե առկա են մարդիկ, ովքեր դեռևս հավատում են, որ Տամպլիերների օրդենը չի վերացել և ունի իր լուրջ դերակատարությունը համաշխարհային քաղաքականության լատենտ խաղերում, ապա հավանական
է, որ կառաջանան չհիմնավորված հավակնություններով տառապող և
կենտրոնացված կառավարումից զուրկ խմբակներ, որոնք կփորձեն իրականացնել այդ գործառությները: Է.Դյուրկգեյմը նշում էր նաև, որ տոտեմային պաշտանմունքի նկատմամբ անհատների ինքնանույնականացումը հնարավորություն էր տալիս իրենց օգտվել իրենց համայնքի համար
սակրալ էներգիայի աղբյուրից, որը ինքնըստինքյան բերում էր համայնքի ամբողջականության պահպանմանը [13, p. 221-228]: Դյուրկգեյմը գիտական շրջանառության մեջ է ներդնում նաև սոցիալական անոմիայի
երևույթը, որն ենթադրում է հասարակության արժեքաբանական և նորմային համակարգի կազմաքանդում: Այլ կերպ ասած արժեքային անարխիա, արժեքային վակուում, որը բերում է հասարակության մտածողության աղճատմանը: Անոմիայի վերացման համար մտածողն առաջարկում
է երկու ուղի, որոնք մենք պայմանականորեն կանվանենք պետականակենտրոն և հասարակակենտրոն:
Առաջինի պարագայում պետական ինստիտուտներն ստանձնում են
հասարակության արժեքային համախմբման գործառույթը, իսկ երկրորդ
դեպքում հասարակությունը ինքնակազմակերպվում է` ստեղծելով իր
համար ընդունելի արժեքային կանոնակարգ: Երկու դեպքում էլ անուրանալի է կրոնի դերը թե որպես պետության կողմից թելադրվող արժեհամակարգի քարոզիչ, և թե որպես հասարակության ինքնակազմակերպման առանցք:
Կրոնի սոցիոլոգիայի ուսումնասիրմամբ զբաղվող Մաքս Վեբերը, ի
տարբերություն Դյուրգկեյմի, իր աշխատության մեջ փորձել է վերհանել
հավատացյալ անհատի գործունեության իմաստավորումը: Այլ կերպ ասած` Վեբերը փորձել է վերլուծել անհատի շահադրդման կառուցակարգերը կրոնի համատեքստում: Հետաքրքրական են նրա հետազոտությունները, որտեղ տարվում են զուգահեռներ բողոքականության և վաղ կապիտալիզմի միջև: Հեղինակը նշում է, որ բողոքականության ուսմունքների մեջ նկարագրված վերաբերմունքը բազմաթիվ ընդհանրություններ
ունի կապիտալիստական աշխատանքային էթիկայի հետ: Այս համատեքստում կրոնը կարող է դիտվել որպես պետության կողմից անձի շահադրդման գործիք [13, p. 232-239]: Սույն հետազոտության գաղափարը
Վեբերը հղացել է հաշվի առնելով այն, որ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման բարձրագույն օղակներում և՛ մրցունակ, և՛ արդ136
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յունավետ աշխատուժի մեջ գերակշռում էին բողոքականության դավանողները:
Հոգևորական դասը մեծ ազդեցություն է ունեցել մի շարք պետությունների կառավարման համակարգերում: Օրինակ` Ռուսաստանում այն
օգտագործվում էր թե՛ քրիստոնեական, և թե՛ մուսուլմանական համայքների կառավարման համար: Ռուսական Ուղղափառ եկեղեցու կոլեգիալ
կառավարման մարմինը` Սինոդը, 1917 թվականի մարտի 2-ին արդեն
իսկ ընդունել էր երկրի կառավարման նոր վարչակարգը` փաստացիորեն
մերժելով ցարական իշխանությունը: Մուսուլմանական համայնքի կառավարման համար դեռևս Եկատերինա Երկրորդի օրոք ստեղծվեց մուֆթիատների ինստիտուտը, որը ցայսօր հանդիսանում է մուսուլմանական
համայնքների կառավարման գործիք Կրեմլի ձեռքում:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ համաշխարհային քաղաքական թատերահարթակի խոշորագույն վերպետական դերակատարներից մեկը`
Եվրոպական Միությունը, տնտեսական համագործակցության հիմքերից
զատ հիմնվում է նաև ընդհանրական քրիստոնեական արժեքների վրա:
Անդրադառնալով ՀՀ-ին` նշենք, որ ՀՀ իշխանական հարաբերությունների բուրգում գտնվող ընտրանու շրջանում իրականացված հարցումների արդյունքում անհատներն իրենց ինքնանույնականացնում են
որպես հայ, ՀՀ քաղաքացի և քրիստոնյա [14, p. 163]: Այսինքն՝ կրոնի
դերը ՀՀ կառավարող ընտրանու շրջանում ակնհայտ է: Ինչպես հայտնի
է ծեսերի դերը չափազանց բարձր է ազգի ինքնանույնականացման
խնդիրների համատեքստում: Այս համատեքստում հարկ ենք համարում
նշել նաև որոշակի ծեսերի և արարողակարգերի ժողովրդականության
վերականգնումը` տնօրհնեք, մեռելոց, հոգեհանգստի արարողության իրականացում եկեղեցում և այլն: Կրոնի դերի արժևորման տիրույթում
անչափ կարևոր է նաև երկրի իշխանական վերնախավի և անձամբ ՀՀ
3-րդ նախագահի երդմնակալության և մի շարք այլ ելույթներում անհամեմատ ավելի հաճախ Աստծո հիշատակումը: Սա կարող է դիտարկվել
որպես պետության կողմից արժեհամակարգի տրանսֆորմացիայի
ընտրված ուղենիշ: Փաստենք, որ ըստ «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների Հայ Առաքելական Եկեղեցին ազատված է սույն հարկավճարից [15]:
Կրոնը Հարավային Կովկասում երբեմն օգտագործվում է նաև աշխարհաքաղաքական գործընթացների տիրույթում: Մասնավորապես
Վրաստանում, հաշվի առնելով դեսեկուլարիզացիայի բարձր մակարդակը և եկեղեցու ազդեցիկ դերը պետական կառավարման լատենտ և բացահայտ գործընթացներում, կրոնի ծայրահեղ պահպանողական մոտեցումները հաճախ արհեստականորեն հակադրվում են հանդուրժողա137
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կան արժեքաբանությանը: Այս երևույթներն որոշ արևմտյան փորձագետների կողմից որակվում են որպես հոմոֆոբիայի դրսևորումներ և
խոչընդոտում են երկրի եվրոպամետ արտաքին քաղաքականության
հանրայնացմանը:
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ԱՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԼՈԲԲԻԶՄԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է ժողովրդավարական հասարակություններում լոբբիզմի կարևորության և դրա առանձնահատկությունների
նկարագրմանը: Հոդվածում դիտարկվում է նաև լոբբիզմի կարգավորման արտասահմանյան փորձը, ինչպես նաև ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված լոբբիզմի մասին օրենքի նախագիծն ու դրա անհրաժեշտությունը ՀՀ քաղաքական գործընթացներում:
Հիմնաբառեր. լոբբիզմ, ինստիտուցիոնալացում, արտասահմանյան փորձ, լոբբիզմի մասին օրինագիծ, արդյունավետ կառավարում:

Ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակություններում գործում են մարդկանց բազմաթիվ ու տարատեսակ կամավոր միավորումներ՝ շահային խմբեր, որոնք ձգտում են հասցնել իրենց պահանջները
իշխանական կառույցին: Նման կազմակերպված խմբերի փոխազադեցության առավել տարածված ձևը լոբբիզմն է:
Լոբբիզմ եզրույթն անգլո-ամերիկյան ծագում ունի: Դրա սահմանման և մեկնաբանության շուրջ ծավալվում են բազմաթիվ տարաձայնություններ: «Lobbying»-ն առաջացել է լատիներեն «labium» բառից, որը
թարգմանաբար նշանակում է նախասենյակ: Դեռևս XIX դարում լոբբիստ էին անվանում պետական հաստատությունների այցելուներին: Այդ
ժամանակ կարծում էին, որ նման մարդկանց չի կարելի թույլ տալ մուտք
գործել այնտեղ, որտեղ մշակվում և ընդունվում են որոշումներ: Ուստի
այցելուներին մնում էր միայն սպասել նախասենյակներում: Շատերը եզրույթի ծագումը կապում են ԱՄՆ XVIII նախագահ Ուլիս Գրանտի հետ,
քանի որ վերջինս սովորություն ուներ «Վուլլարդ» հյուրանոցում սիգար և
կոնյակ վայելել, որի ժամանակ էլ տարբեր մարդիկ փորձում էին հանդիպել նրան, խմիչք հյուրասիրել և փորձել ազդեցություն ունենալ նրա քաղաքական որոշումների վրա: Այդուհանդերձ, այդ եզրույթի կիրառումը
դեռ նկատվել է մինչ Գրանտի կառավարումը: Բառարաններում կարելի է
հանդիպել հետևյալ մեկնաբանության.
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Լոբբիզմը շահերի պաշտպանության (advocacy) ձև է, որի նպատակն
է կառավարության որոշումների վրա ազդել անհատների կամ, ավելի
հաճախ, լոբբիստական խմբերի կողմից. այն իր մեջ ներառում է օրենսդիրների և պաշտոնյաների վրա ազդելու բոլոր տեսակի փորձերը [1]:
Լոբբիզմ եզրույթն երբեմն բացասական երանգավորում է ստանում.
«Լոբբիզմն առավելություններ է վերապահում նրանց, ովքեր կարող են
իրենց թույլ տալ զբաղվել դրանով, ուստի այն դուրս է ժողովրդավարության գաղափարի սահմաններից» [2]:
Ամենաառաջին սահմանումներից կարելի է առանձնացնել Լեսթեր
Միլբրաֆինը, ով դիտարկում էր լոբբիզմը որպես հաղորդակցական գործընթաց: «Հաղորդակցությունը ըմբռնման վրա ազդելու կամ այն փոխելու միակն միջոցն է. լոբբիստական գործընթացը, ուստի, ամբողջովին
հաղորդակցական գործընթաց է» [3]: Վան Շենդելը, ի հավելումն բոլոր
սահմանումներին, ներկայացնում է լոբբիզմը մեկ այլ տեսանկյունից. «Լոբբիզմը մի կողմից հանրային հեղինակությունների հետ տեղեկության
ոչ պաշտոնական փոխանակում է` որպես նվազագույն ելք, մյուս կողմից՝
ոչ պաշտոնական կերպով հանրային հեղինակությունների վրա ազդելու
փորձ` որպես առավելագույն արդյունք» [4]: Առավել համապարփակ
սահմանում է ներկայացրել Պիտր Կոեպլը. «Լոբբիզմն օրենսդրականվարչական որոշումներ ընդունող հանրային հեղինակությունների վրա
փորձված կամ հաջողված ազդեցությունն է շահառու ներկայացուցիչների կողմից: Ազդեցությունը միտումնավոր է, հիմնվում է հաղորդակցության կիրառման վրա և թիրախում օրենսդիր ու գործադիր մարմիններն
են» [5]:
Լոբբիզմը` որպես անհատների և սոցիալական խմբերի ազդեցության փորձ հանրային իշխանության մարմինների վրա, որի նպատակն է
ազդել քաղաքականության վրա սեփական շահերի հետապնդման և
իրականացման համար, ավելի է կարևորվում ժամանակակից հասարակությունների քաղաքական համակարգերի շրջանակներում: Պատճառն
այն է, որ սոցիալ-քաղաքական գործընթացների բարդացման պայմաններում մեծ քանակությամբ շահեր չեն կարողանում գտնել ադեկվատ
ներկայացուցչություն քաղաքական համակարգի ավանդական ինստիտուտներում:
Ժողովրդավարացման անցումային փուլում գտնվող երկրների համար
կարելի է առանձնացնել լոբբիզմի զարգացման մի քանի ուղղություն`
• սոցիալական բազայի ընդլայնում. ավելի շատ սոցիալական դերակատարներ դիմում են սեփական շահերի հետապնդմանն ու պաշտպանմանը պետական իշխանության մարմիններում.
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• կիրառման ոլորտի ընդլայնում. լոբբիզմի կիրառումը չի սահմանափակվում միայն օրենսդիր մարմինների վրա ազդեցություն ծավալելով, այն կիրառվում է իշխանության և կառավարման կենտրոնական
մարմինների հանդեպ ևս.
• մասնագիտացումը. լոբբիստական գործունեությամբ զբաղվում են
ոչ այնքան անմիջական շահակիրները, որքան մասանգիտությամբ լոբբիստները.
• հատուկ կազմակերպությունների աճը. ոլորտում ի հայտ են գալիս
մեծ քանակությամբ ընկերություններ, որոնք ծառայություններ են մատուցում շահերի պաշտպանության ոլորտում (GR, PR գործակալություններ և
այլն):
• մասշտաբների ծավալում. շահակիր քաղաքացիների` խորհդարանի պատգամավորների հետ պատահական հանդիպումները վերաձևակերպվել են անհատական և խմբային շահերի` պետական մարմինների հետ կայուն և ինտենսիվ փոխազդեցության [6]:
Լոբբիզմի` որպես GR գործունեության տեխնոլոգիայի հաջող իրականացումը կառավարության որոշումներում և օրենսդրական գործունեությունում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության համար վճռորոշ գործոն է, սակայն լոբբիզմի մասին օրենքի առկայությունը
միշտ չէ, որ GR համակարգի կայացման համար կարևոր պայման է: Այն
կարող է լինել նաև խոչընդոտող հանգամանք` կապված տվյալ երկրի
քաղաքական համակարգի առանձնահատկություններից և օրենքի` որևէ
կողմին լիազորող կամ սահմանափակող բնույթից:
2005 թ. հունիսին ՀՀ արդարադատության ու ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարությունների համատեղ ջանքերով մշակվեց լոբբիզմի մասին օրենքի նախագիծ, որը բավականին վիճահարույց
է և անհանգստության մեծ ալիք բարձրացրեց հասարակական սեկտորի
շրջանակներում: Օրենքի նպատակը կառավարության որոշումների ընդունման գործընթացում հասարակության մասնակցության բարձրացումն ու կոռուպցիայի հավանականության նվազեցումն է:
Յուրաքանչյուր երկրում սոցիալ-քաղաքական գործընթացներն ընթանում են տվյալ երկրի քաղաքական անցյալի, սոցիալական կարծրատիպերի և քաղաքական մշակույթին համահունչ, և յուրաքանչյուր երկրում ծագող խնդիրները` կապված GR համակարգի կայացվածության
հետ, պահանջում են յուրովի մոտեցումներ: Միայն նման սկզբունքի
պահպանումը կարող է հանգեցնել բնականոն արդիականացման:
Նախ դիտարկենք լոբբիզմի կարգավորման արտասահմանյան մի
քանի երկրների փորձը, որոնք առաջնորդվել են վերը նշված սկզբուն142
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քով, այսինքն` օրենքի արտատպման փոխարեն, ստեղծել են սեփական
երկրի խնդիրներին բնորոշ կարգավորումներ:
Ավստրալիայում լոբբիզմի կարգավորման գործընթացը զարգացավ
շնորհիվ մի միջադեպի, որը տեղի է ունեցել լեյբորիստական կուսակցության նախկին քարտուղար Դեյվիդ Կոմբեի և խորհրդային դիվանագետ Վալերի Իվանովի միջև: Լեյբորիստական կուսակցությունում ազգային քարտուղար աշխատելուց 10 տարի անց Դեյվիդ Կոմբեն հիմնեց
սեփական լոբբիստական գրասենյակ` «David Combe Associates»: Իր գործունեության ընթացքում Դեյվիդ Կոմբեն սերտ հարաբերությունների մեջ
էր խորհրդային դեսպանատան առաջին քարտուղար Վալերի Իվանովի
հետ, ում Ավստրալիայի անվտանգության ծառայությունը կասկածում էր
լրտեսության և պետական անվտանգության կոմիտեի հետ համագործակցելու մեջ: Հետախուզության արդյուքնում պարզվեց, որ նախարարներից մեկը լոբբիստին գաղտնի տեղեկություն է տրամադրել, որն էլ
վերջինս փոխանցել է Իվանովին: Վերջինիս հեռացրին երկրից, իսկ նախարարին ժամանակավորապես զրկեցին պաշտոնից, լոբբիստի կարիերան նույնպես իր ավարտին հասավ: Արդյունքում Ավստրալիայի կառավարությունը քայլեր ձեռնարկեց լոբբիստական գործունեության վերահսկման համար: Լոբբիստական գործունեության կարգավորումը
Ավստրալիայում սկսվեց 1983-ին` Լոբբիստների գրանցման սխեմա և
Կարգավորման կառավարական ակտ ընդունելով: Լոբբիստների
գրանցման սխեմայում սահմանվեցին լոբբիզմի սուբյեկտն ու օբյեկտը,
լոբբիստական գործունեությունը: Որպես սուբյեկտ՝ սահմանվեց ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, ով հանուն ֆինանսական կամ այլ շահույթի ներկայացնում է հաճախորդին նախարարների և պաշտոնյաների
հետ գործարքների ժամանակ: Լոբբիստական գործունեությունը, որը ենթակա էր գրանցման, ներառում էր իր մեջ «հանրային հասանելիության
տեղեկության, ընթացիկ օրենսդրության, նորմատիվ փաստաթղթերի
կամ օրենքների պարզաբանմանը ուղղված հայցեր, պետական փաստաթղթերի ստեղծում կամ փոփոխում, պետական կառավարական որոշումների վրա ազդեցություն տենդերների կամ պայմանագրերի կնքման
կամ հանրային պաշտոնների նշանակման դեպքում և այլն: Այս նախագծին համապատասխան ստեղծվեց երկու գաղտնի ռեգիստր` մեկը լոբբիստների համար, ովքեր ներկայացնում են արտասահմանյան հաճախորդներին, և մյուսը՝ ընդհանուր լոբբիստների համար, ովքեր ներկայացնում են ներքին հաճախորդներին: Ռեգիստրը հասանելի էր միայն
նախարարներին և կառավարման համակարգում աշխատողներին, ովքեր դրա անհրաժեշտությունը ունենում էին գործունեություն ծավալելու
ընթացքում: Կարգավորման կառավարական ակտը կարգավորում էր
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պետական համակարգում աշխատողների և լոբբիստների հարաբերությունները: Պետական ծառայողներին արգելված էր գործ ունենալ
չգրանցված լոբբիստների հետ: Սա զգուշացում էր հատկապես նախարարների համար: Պետական պաշտոնյան նաև պարտավոր էր հնարավորության դեպքում պնդել, որպեսզի լոբբիստը ներկայանար հաճախորդի հետ միասին: Ժամանակի ընթացում Լոբբիստների գրանցման սխեման ուժը կորցրած համարվեց, քանի որ Կարգավորման կառավարական ակտը հատկապես բարեփոխումներից հետո ամբողջովին կարգավորում էր լոբբիստական գործունեությունը [7]:
Ավստրիայի ո՛չ խորհրդարանում, ո՛չ Ազգային խորհուրդում, ո՛չ Դաշնային խորհրդում չկան լոբբիստների և շահային խմբերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական ակտեր: Այնուամենայնիվ, մեծ տնտեսական շահային խմբերը, ինչպիսիք են՝ աշխատողների կազմակերպություններն ու առևտրային միությունները, մեծ ներդրում ունեն օրինագծերի մշակման աշխատանքներում սոցիալական համագործակցության շրջանակներում: Օրինագիծ պատրաստելիս կառավարությունը
պետք է խորհրդակցի պալատների հետ, որոնք համաձայն օրենքի, շահային խմբերի ներկայացուցիչն են: Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը ոչ միայն խորհրդակցում է պալատների հետ, այլ նաև անմիջապես
շահային խմբերի հետ: Խորհրդարանական մակարդակում հասարակական գործընկերներն ազդեցություն են գործում անձնական և քաղաքական կապերի միջոցով [8]:
Կանադայում լոբբիստական գործունեությունը կարգավորող դաշնային օրենքն ընդունվել է 1988-ին: Այն չի տարածվում նահանգների ու
դաշնային տարածքների օրենսդրական ու գործադիր մարմինների, դիվանագիտական առաքելություն կատարողների, ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության անդամների, ինչպես նաև այլ միջազգային կազմակերպությունների անդամների վրա:
Համաձայն լոբբիզմի կարգավորման կանադական օրենքի` լոբբիզմ
չի համարվում`
• ցանկացած բանավոր կամ գրավոր դիմում խորհրդարանին, որը
կատարվել է ընթացակարգերին համապատասխան,
• ֆիզիկական անձի կողմից վերջինիս շահերից կամ իր ներկայացրած ընկերության շահերից բխող խորհրդարանի ցանկացած ակտի կիրառման կամ մեկնաբանման նպատակով պետական ծառայողին ցանկացած գրավոր կամ բանավոր կերպով դիմելը:
Օրենքն առաձնացնում է երկու տեսակի լոբբիստներ` լոբբիստխորհրդատուներ, ովքեր վճարման դիմաց հաճախորդների անունից լոբբիստական գործունեություն են ծավալում: Նրանք պարտավոր են ներ144
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կայացնել հաճախորդների անուններն ու այն ոլորտները, որտեղ կկատարվեն աշխատանքները: Նրանք պարտավոր էին 10 օրում գրանցվել:
Երկրորդ խումբն այն լոբբիստներն են, ովքեր մասնակի կամ ամբողջապես աշխատում են որևէ կազմակերպությունում և դրա շահերն են ներկայացնում: Վերջիններս պետք է գրանցվեն տարեկան մեկ անգամ: Երկու լոբբիստներից էլ պահանջվում էր տեղեկություն տրամադրել գործունեության մասին: Ինչպես նաև Էթիկայի կանոնակարգ հաստատվեց, որտեղ զետեղված էին այնպիսի սկզբունքներ, ինչպիսիք են՝ ներգրավվածությունը, թափանցիկությունը, արհեստավարժությունը: Հետագայում
երկրորդ խմբում ներգրավված լոբբիստներին բաժանեցին կորպորատիվ
և կազմակերպությունների լոբբիստների [9]:
Դանիայում լոբբիստական դաշտի կարգավորումը նույնպես յուրովի
է կատարվում. չկան պաշտոնական օրենքներ կամ օրենսդրություն, որը
կկարգավորեր լոբբիստական գործողությունները, սակայն շահային
խմբերի գործունեությունը դե ֆակտո ճանաչվում է: Շահային խմբերը,
որոնք լոբբիստական գործունեություն են իրականացնում խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովներում, պետք է գրանցվեն և ունենան աշխատանքային փաստաթղթեր: Նրանց անունները նաև նշվում են
խորհրդարանի զեկույցներում և հրապարակվում խորհրդարանի շաբաթաթերթում: 1991-ին ընդունվեց «Խորհրդարանային հանձնաժողովների
գրավոր նյութերի և խորհրդարանի տվյալների բազայում պահվող հանձնաժողովների փաստաթղթերի հասանելիության մասին» օրենքը: Դրա
համաձայն հանրությանը հասանելի էին նաև մշտական հաձնաժողովների և խորհրդարանի անդամներին ուղղված միջնորդագրերը, որոնք հավաքվում են խորհրդարանի արխիվում:
Գործում են օրենքներ, որոնք կարգավորում են պատվիրակությունների ընդունելությունն ու մշտական հանձնաժողովին դիմելու իրավունքը: Պատվիրակության անդամները պետք է ունենան բնական կապ այն
անձի, կազմակերպության, միության հետ, որով ներկայանում են: Պատվիրակության խոսնակը կարող է կարճ զեկույցով ներկայացնել` ինչպիսի
դիրքորոշում ունի պատվիրակությունը, իսկ հանձնաժողովների անդամները կարող են հարցեր տալ և ստանալ պատասխաններ պատվիրակության կողմից: Հանդիպումը բանակցությունների հարթակ չէ: Պատվիրակությունների տեսակետները ներառվում են հանձնաժողովների
քննարկումների մեջ: Պատվիրակությունը չի կարող հարցեր ուղղել
հանձնաժողովին:
Իսկ կարգավորման ինչպիսի՞ կառուցակարգեր են նախատեսված
լոբբիզմի մասին մեր օրենքում: Նախ սկսենք նրանից, որ օրենքը իր տեսակով սահմանափակող է և ունի բազմաթիվ բաց կողմեր, որոնք միայն
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խոչընդոտում են GR համակարգի կայացմանն ու բնականոն գործունեությանը: Օրենքի նախագիծը կազմված է 7 գլխից, որտեղ սահմանվում են լոբբիստական գործունեության կարգավորման նպատակները,
առարկան, հիմնական հասկացությունները և այլ դրույթներ: Նախագծում հասկացությունների սահմանմամբ արդեն իսկ սահմանափակվում է
ֆիզիկական անձանց մասնակցությունը որոշումների ընդունմանը, քանի
որ որպես հաճախորդ սահմանում է միայն իրավաբանական անձանց:
Որպես լոբբիստի իրավունքներ ներկայացված են այնպիսի գործողություններ, որոնց իրավունքն ունի ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձ: Ի՞նչ անհրաժեշտություն կա դիմելու լոբբիստին սեփական
իրավունքները իրացնելու համար` ստանալու տեղեկություն, որն այսպես
թե այնպես, հրապարակային է, հանդիպել պատգամավորների և պաշտոնատար անձանց, սակայն՝ տվյալ մարմնի սահմանված կարգով (Հոդված 6), իսկ եթե տվյալ մարմինը սահմանել է չհանդիպելու կարգ: Օրենքում նշվում են լոբբիստական գործունեության մեթոդները, սակայն չի
նշվում` որոնք են արգելված մեթոդները (Հոդված 14): Եթե օրենքը հետապնդում է կոռուպցիայի նվազեցման նպատակ, ապա այդ առումով
օրենքը իր նպատակին չի ծառայում, որովհետև, եթե իրավաբանական
անձին թույլ չեն տալիս անմիջականորեն գումարով ազդել որոշումների
կայացման վրա, ապա դա կարող է անել միջնորդությամբ, ինչը նրան
հնարավորություն կտա անմիջական պատասխանատվություն չկրել:
Օրենքում նշվում է նաև, որ հաճախորդը իրավունք չունի միջամտելու ընթացիկ գործունեությանը, ինչը նույնպես ընդունելի չէ: Բացի այդ, քանի
որ լոբբիզմը դիտարկվում է որպես վճարովի և հավատարմագրման ենթակա ծառայություն, նշանակում է դրանից կարող են օգտվել միայն բավարար ֆինանսական միջոցներ ունեցող իրավաբանական անձինք:
Օրենքում նշված չէ նաև, որ լոբբիզմ իրականացնող կազմակերպությունը նույն շահի շրջանակներում իրավունք չունի երկու հաճախորդի սպասարկել, իսկ սա նշանակում է, որ լոբբիստը կարող է երկու հաճախորդների հետ մտնել առևտրային հարաբերությունների մեջ, մի կողմից շատ
գումար վերցնել, ի օգուտ վերջինիս գործելու պայմանով՝ միևնույն ժամանակ խոչընդոտ հանդիսանալով մյուս կողմի համար: Այս օրենքը նաև
սահմանափակում է խոսքի ազատությունը, այսինքն՝ եթե մի որևէ կազմակերպություն նյութ հրապարակի կառավարության որոշումների վերաբերյալ, թեկուզ սոցիալական ցանցում, մամուլում, ապա սա հիմք կարող
է հանդիսանալ այդ կազմակերպությանն առանց գրանցվելու և լոբբիստական գործունեություն կատարելու մեջ մեղադրելու համար: Եվ դեռ
պարզ չէ, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը, երբ խոսվում է լոբբիստների գրանցման վճարների մասին: Իսկ գուցե իշխանության կողմից կի146
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րառվեն այն կառուցակարգերը, որոնք կիրառվում են, օրինակ, հարկային դաշտում, այսինքն՝ որոշ լոբբիստների գրանցման դեպքում գործի
զեղչերի ճկուն համակարգ այն պայմանով, որ հետագայում իշխանամետ
գործունեություն իրականացնեն: Եվ, վերջապես, օրենքը ոչ մի կերպ թափանցիկություն չի ապահովում, այլ միայն մի շարք սահմանափակումներ
է առաջ բերում:
Աշխարհում տարածված է «Վեց ձեռքսեղմում Ելիզաբեթ թագուհուն
և 5 ընկեր նախագահին հասնելու համար» գաղափարը, ինչն ենթադրում է, որ մոլորակը իրականում շատ փոքր է, և կարելի է ծանոթների և
բարեկամների միջոցով հաղորդակցվել համապատասխան մարդու հետ:
Այս գաղափարը ապացուցվել է դեռևս 1967-ին [10]: Եթե առավելագույնը
վեց ձեռքսեղմումը կամ 5 ընկերոջ միջնորդությունը գործում է աշխարհի
մասշտաբով, ապա Հայաստանի մասշտաբով նման գործընթացները
կարող են իրականանալ առավելագույնը մեկ «ձեռքսեղմումով»: Սրանից
հետևում է, որ լոբբիստների միջնորդության կարիք չկա: Ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ կարող է իր շահերն իրականացնել առանց միջնորդության արդյունավետ կերպով, եթե իրավական ակտերով կարգավորվեն կառավարության և օրենսդիր մարմնի գործունեության ու շահային խմբերի հետ փոխգործակցության թափանցիկությունը, իսկ դրա համար կարելի է կիրառել, օրինակ՝ Դանիայի փորձը:
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ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ կառավարման համակարգի
զարգացման առանձնահատկությունները օտարերկրյա ձևաչափերի
օրինակով: Կարևորվում է ճկուն և արդյունավետ հաստատություններ
հիմնելու նպատակով համակարգի կերպափոխումը՝հիմնված ազգային գաղափարախոսության, Արևելքի ու Արևմուտքի փորձը համադրելու վրա:
Հիմնաբառեր. ազգային գաղափարախոսություն, կառավարման
ճկունություն, ինտեգրման գործընթացներ, ռազմավարական պլանավորում:

Կառավարման համակարգերի բարեփոխումները, ընդհանրապես, և
պետական կառավարումը, մասնավորապես, արագ արդիականացող
աշխարհում կարևորություն են ստանում ինչպես կառավարման արդիականացման ու դրա արդյունավետության բարձրացման, այնպես էլ գաղափարների և սկզբունքների հստակեցման ու հարմարվողական
կառուցակարգերի կիրառման միջոցով պետական կառավարման ճկունությունն ապահովելու տեսակետից: Այսպիսով տեսական ձևակերպումների ու մոտեցումների բավիղներում առանձնանում են կառավարման
ձևաչափերի նմանություններից և տարբերություններից զատված առանձնահատկությունները, տարբեր արժեքային համակարգերում
դրանց կիրառելիության հնարավորությունները, տարածաշրջանային և
գլոբալ համակարգերին ինտեգրվելու փորձը կամ աշխարհաքաղաքական ու մշակութային, քաղաքական և տնտեսական նկատառումներով
վերջինիս քաղաքական նպատակահարմարությունը:
Փորձենք անդրադառնալ ՀՀ պետական կառվարման համակարգի
արժեքաբանական և համակարգային ու ազգային առանձնահատկություններին՝ կապված աշխարհաքաղաքական առաջնահերթությունների
հետ: Պետության ինստիտուցիոնալ կայացածություն ապահովելու անհրաժեշտ նախապայմանների շարքում առաջնային է ազգային արժեհամակարգին մասամբ կամ ամբողջությամբ հարմարեցված պետական կա150
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ռավարման յուրօրինակ համակարգ ձևավորող քաղաքականությունը։
Այն աշխարհաքաղաքական զարգացումների կիզակետում գտնվող Հայաստանին ինստիտուցիոնալ լրացուցիչ ճկունություն ապահովելուց զատ
ի վիճակի է լրացնելու պետականության բացակայության և խորհրդային
տարիների միակուսակցական, տոտալիտար գաղափարախոսությամբ
սահմանափակվող համակարգի՝ փոփոխություններին ու համապարփակ
բարեփոխումներին անընկալունակ հաստատությունների թերացումները: Պետականաշինության և ինստիտուցիոնալ զարգացման մեծ փորձ
ունեցող երկրների փորձով պետական կառավարման համակարգերի
բարեփոխումների իրականացումը, սակայն, հարկավոր է դիտարկել որպես տարածաշրջանային և գլոբալ ինտեգրման գործըթացների հետ անմիջականորեն չշղթայված գործընթաց, ինչի առաջնային նպատակը ՀՀ
ինստիտուցիոնալ կայացումն է վերազգային հարթության գործընթացներից անկախ՝ազգային ու պետական շահերի սպասարկու համակարգի
կառուցման նպատակների հասնելու ձգտումով պայմանավորված: Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները, նորարական մոտեցումների կիրառումը ինստիտուցիոնալ կառավարման հարթությունում, օտարերկրյա փորձի տեղայնացումը ՝հաշվի առնելով Հայաստանի
Հանրապետության առաջ ծառացած մարտահրավերների և լոկալ
խնդիրների առանձնահատկություններն անհնար է իրագործել առանց
գաղափարախոսական հիմնաշենքի, որի վրա կկառուցվի ինստիտուցինալ բարեփոխումների բուրգը: Մեր խորին համոզմամբ համալիր ծրագրերի հաջող իրականացման բացառիկ հենք կարող է լինել միայն ազգային գաղափարախոսությունը, որը համադրելով զանազան ազգային ու
վերազգային միավորների կողմից կիրառված և իրենց կենսունակությունն ապացուցած ձևաչափերը, ի զորու է մի կողմից ներքին ճկունությամբ, բարեշրջային զարգացման հնարավորությամբ և զարգացման
բազմակողմանիությամբ օժտելու ՀՀ պետական կառավարման համակարգը, մյուս կողմից ապահովելու ազգային առանձնահատկությունները
ռազմավարական զարգացման պլանավորման մեջ ներառելը ու կառուցակարգերի զգալի մասը կամ մեծամասնությունը ազգային արժեքներում խարսխելը: ՀՀ պետական կառավարման համակարգի զարգացման և արդիականացման ազգային արժեկշռային ու ազգային գաղափարախոսությունից
բխող առաջնահերթությունների
վերաբերյալ
վերոնշյալ մոտեցումները բովանդակենք ազգային գաղափարախոսության՝ պրոֆեսոր Մ. Մարգարյանի սահմանմամբ. «Ազգային գաղափարախոսությունն օրգանական միասնության մեջ գտնվող, պատմականորեն ձևավորված արժեքների համակարգ է: Այն տվյալ ազգի կենսահասարակական ինքնությունը, էությունը համակողմանիորեն արտացոլող,
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որոշակի մտահայեցողության շուրջը ձևավորված իդեալների, ռազմավարական շահերի, նպատակների հարատևման փիլիսոփայությունը ներառած միաձույլ, ամբողջական, կուռ և մշտապես արդիականացում պահանջող հայացքների հանրագումար է» [1]: Հետևաբար ՀՀ պետական
կառավարման համակարգի առաջնահերթությունների մասշտաբային
նմանօրինակ համակարգումը կարող է դրսևորվել որպես ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կառուցակարգերով գործող օրինակ՝ Արևելքի և Արևմուտքի ճամփաբաժանին գտնվող երկրին շնորհելով պրոյեկցիայի միջոցով համակարգի առաջխաղացումն ու զարգացումը ապահովելու կարողությամբ: Պրոյեկցիան կամ օտարերկրյա փորձի
բովանդակային կիրառումը ՀՀ-ում համադրման ճանապարհով ինստիտուցիոնալ կարողությունների ընդլայնմանն ուղղված մարտավարական
քայլ է, որը կապահովի արտաքին քաղաքական, ինտեգրման և սոցիոմշակութային գերապատվությունները հայաստանակենտրոնությամբ և
բազմատարբերակությամբ փոխարինելու անհրաժեշտությամբ և հնարավորությամբ: Մեր համոզմունքների ապացուցելիությունը երևան հանելու և դրանց համակողմանիորեն բնութագրելու կարևորությունից ելնելով՝ ներկայացնենք նմանատիպ մոդելավորման երկու օրինակ: Գերմանական զինված ուժերի «Հանձնարարությունների մարտավարության»
սկզբունքն ՀՀ պետական կառավարման համակարգում կիրառելու արդյունավետությունը մի կողմից կախված կլինի ՀՀ պետական կառավարման համակարգի կադրերի արհեստավարժությունից և ինքնուրույնությունից, մյուս կողմից դրա կիրառման քաղաքական շեշտադրումներից:
Վերոնշյալ սկզբունքն ենթադրում է ենթակաների՝ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և գործելու ազատություն վերադասի սահմանած նպատակների շրջանակներում [2]՝ ի հակադրություն «Հրահանգային մարտավարության», որը ներքին օղակների ինքնուրույնությունը բացառում
է: ՀՀ պետական կառավարման համակարգի ճկունությունը հնարավոր է
ձևավորել միայն որակյալ կադրերի աշխատանքային գործունեությանը
նորարական մոտեցում ապահովելու սահմանափակումների վերացման
ու ղեկավար-ենթակա աշխատանքային հարաբերությունների էական վերանայման միջոցով:
Հատկանշական է, որ «Հանձնարարությունների մարտավարությունը» Գերմանիայում կիրառվում է ԶՈՒ կողմից, ինչն ինքնին հիմնավորում
է պետական կառավարման բարեփոխումներին սրընթացություն հաղորդելու նպատակով այն ինստիտուցիոնալ կառավարման հիմնաքար
դարձնելու հնարավորությունը: ՀՀ պետական կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության մեկ այլ ուղղություն կարող է դառնալ
ճապոնական փորձի հիման վրա մասնավոր սեկտորի՝ հանրային և սո152
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ցիալական ծրագրերի մասով կառավարության հետ համագործակցության կառուցակարգը՝ որպես հանրային պատասխանատվություն կրելու
պետական կառավարման այլ մոտեցումների հետ փոխներգործուն ճանապարհ: Ճապոնական քաղաքական մշակույթի ցայտուն կողմերից է
«տնտեսությունը ենթակա է հասարակության քաղաքական և սոցիալական նպատակներին» դրույթը [3], ինչն, ըստ էության, «սոցիալական հավասարության և ազգային ներդաշնակության» հասնելու հուսալի և
փորձված միջոց է: Ճապոնական տնտեսության՝ պետության կողմից
կարգավորիչ գործառույթը մեծ նշանակություն է ստանում, եթե այն դիտարկենք «թույլերին և անպաշտպաններին պաշտպանելու ցանկության»
[3] տիրույթում: Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 1-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է» [4]: Փաստորեն պետական կառավարման համակարգի կողմից ակտիվ սոցիալական քաղաքականությունը,
խոշոր գործարարության հետ սերտ գործակցության պայմաններում
դրա՝ հանրային պատասխանատվության ձևավորումը և խրախուսումը
համահունչ է ՀՀ Սահմանադրության տառին և ոգուն և տեղավորվում է
պետական կառավարման արդյունավետ ձևաչափերի՝ ազգային գաղափարախոսության դրույթներին չհակասող սկզբունքների ՀՀ պետական
կառավարման ոլորտում իրացնելու մեր տրամաբանության մեջ: Պետական կառավարման արդիականացումը և ճկունությունն անմիջականորեն կապված են ՀՀ արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հետ: Ինտեգրման գործընթացների ակտիվացումը և խորացումն ինչպես Հարավային Կովկասում, այնպես էլ Եվրոպայում և ԱՊՀ ողջ տարածքում կանխորոշում են որոշակի ինտեգրման նախագծերին ՀՀ մասնակցության
ձևաչափից բխող պետական կառավարման համակարգի տեղի, դերի և
նշանակության վերաբերյալ որոշակի դիրքորոշում՝կառավարման համակարգի կայացման լավագույն ուղիների նախանշման տեսքով: Քաղաքակրթությունների և ինտեգրման գործընթացների խաչմերուկում
գտնվելով՝ ՀՀ-ն բացառիկ հնարավորություն ունի ի շահ ՀՀ տնտեսական, քաղաքական, համակարգային կայուն զարգացման կառավարման
ոլորտում բազմամյա փորձ կուտակած երկրներից կառավարման առանձին ոլորտների ձևաչափեր և սկզբունքներ կիրառելու՝ դրանք «ազգայնացնելու» և համադրելու միջոցով: Հանգում ենք պրոֆեսոր Մ. Մարգարյանի այն դիտարկմանը, թե Հայաստանը դեպի որևէ ուժային կենտրոն կողմնորոշվելու փոխարեն կարող է ինքնորոշվել՝ «ստանալով ինքնագիտակցման, ինքնաիրացման և ինքնադրսևորման լայն հնարավորություններ» [5] հրատապակտուալ է թե´, քաղաքակրթական պատկանելության հարցերում կողմնորոշիչների ընկալման ու մեկնաբանման,
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թե´ պետական կառավարման համակարգի զարգացման իրատեսական
և գործնական պատկերացումներ ունենալու և մարտավարություն որդեգրելու տեսանկյունից: Հայաստանի «ինքնորոշվելու» անհրաժեշտությունը բացատրվում է նաև ինտեգրման և ինքնիշխանության սահմանափակման հաճախակի դարձած համընկմամբ, բարեփոխումներից բխող
սոցիոմշակութային տեղաշարժերով և արժեկշռային վերաիմաստավորմամբ, քանի որ ինտեգրման նախագծերի տնտեսական և քաղաքական
լոկոմոտիվները հանդիսացող «գերտերությունները հաշվի չեն առնում
մտածելակերպային տարբերությունները» [6]: Արևմուտքի և Արևելքի
փորձի կիրառման անհրաժեշությունն անմիջականորեն կապված է ՀՀ
ներքին և արտաքին քաղաքականության, ուժային կենտրոնների հետ
հավասարաչափ զարգացող հարաբերությունների, ինտեգրման տարբեր
ուղղություններն իրար համադրելու հավակնոտ ստրատեգիայի հետ:
Պետական կառավարման համակարգի ճկունությունը որպես դրա
արդյունվետության բարձրացման կառուցակարգ, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի կողմից սոցիալական պատասխանատվություն կրելու և
պետական կառավարման համակարգի հետ գործակցելու սկզբունքը,
«Հանձնարարությունների մարտավարության» կիրառումը համահունչ է
ոչ միայն Հայաստանի «ինքնորոշման» ձևաչափին և դրանով պայմանավորված ազգային գաղափարախոսությունը պետական կառավարման
ռազմավարական պլանավորման անկյունաքար դարձնելու սկզբունքին,
այլև Օ’Դոնել Գիլերմոյի՝ ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարության մասին
պատկերացումներին:
Վերջինիս
համոզմամբ
հաշվետվությունը
(accountability) գործում է ոչ միայն ուղղահայաց, այլև հորիզոնական. որոշակի ինքնուրույնություն ունեցող հաստատությունները հաշվետու են
իրար առաջ [7]: Ուստի ժամանակակից աշխարհում ճկուն և մրցունակ
պետական կառավարման համակարգ կառուցելու, ՀՀ արտաքին ու ներքին քաղաքականության առաջնահերթություններին չհակասելու և
դրանք փոխլրացնելու սկզբունքի վրա հիմնված, ազգային գաղափարախոսությամբ ու ինքնորոշմամբ, օտարերկրյա փորձի՝ ՀՀ-ում կիրառելի
ձևաչափերի գործարկմամբ առաջ շարժվող համակարգ ստեղծելու համար ահնհրաժեշտ է նպատակամետ գործողությունների համալիր ծրագիր՝ միտված ՀՀ պետական կառավարման համակարգի հիմքերի ամրապնդմանն ու կայացմանը: Այնուամենայնիվ, համակարգի ճկունությունն ու արդյունավետության ապահովումը չի կարելի դիտարկել առանց
դրա ժողովրդավարացման և դրանից բխող թափանցիկության տիրույթի: Ամերիկացի գիտնական Լ.Դայմոնդը քննում է լավ կառավարման և
ժողովրդավարական կայացածության փոխպայմանավորվածությունը:
Ըստ նրա՝ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման ձախողումը
բերում է մի շարք հետևանքների, որոնք կառավարման արդյունավետության բարձրացման տրամաբանությունից դուրս են և հակասում են
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արդյունավետ կառավարման սկզբունքներին: Այսպիսով՝ «Նշանակալի
փոխկախվածություն կա ժողովրդավարության որակի և քաղաքական
կայունության, օրինականության և դեպի ժողովրդավության համախմբման առաջխաղացման (progress) միջև» [8] Փաստորեն ժողովրդավարության որակը երկրի քաղաքական կայունության և օրինականության
հետ անմիջական կապի մեջ է և ըստ էության կանխորոշում է երկրի
զարգացման հիմնական ցուցիչների որակական ու քանակական հատկանիշները: Լարի Դայմոնդն առանձնացնում է վատ կառավարման և
ժողովրդավարության պակասի կամ ժողովրդավարական անցման ձախողման հինգ հետևանք, որոնց հետ բախվում են խնդրահարույց ու չկայացած ժողովրդավարական համակարգ ունեցող երկրները: Դրանք են՝
աղքատությունը, վատ կառավարումը, քաղաքական անկայունությունը,
դասակարգային, էթնիկական և այլ բաժանարար ուղղություններով
(lines of cleavage) խիստ բևեռացումը, գործադիր իշխանության լուրջ չարաշահումը: Կառավարման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման, ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացման և կայացման ճանապարհով ճկուն և արդի մարտահրավերներին դիմակայող
համակարգի զարգացման նախադրյալները արևմտյան և արևելյան
կառուցակարգերի կիրառման անհրաժեշտությանը զուգահեռ հասարակության առաջընթացի ապահովման համար հիմք հանդիսացած գաղափարական կաղապարների և փիլիսոփայական հարացույցերի զուգամիտումն ու կիրարկումն է: Ամերիկյան տեսաբանների՝ ժողովրդավարության ձախողման և կառավարման ճգնաժամի մասին դիտարկումներից
վերոբերյալ օրինակը համահունչ է հասարակական ներդաշնակության
մասին չինացիների պատկերացումներին. «Բնությունը գոյություն ունի
ներդաշնակ հավասարակշռության մեջ (harmonious equilibrium)» [9]:
Այսպիսով, համադրման ճանապարհով կառավարման համակարգի
բարեշրջային զարգացման ուղի հարթելու և ազգային գաղափարախոսության հիմքերի ամպրապնդման համար անհրաժեշտ է հիմնվել ինչպես փորձված կառցուցակարգերի ներդրման, այնպես էլ նորարարական մոտեցման և բարեփոխման ճանապարհով կերպափոխված հաստատությունների ճկունության վրա: Հասարակության առաջընթացի և
կառավարման համակարգի փոխներգործության այդպիսի օրինակ է
մեքսիկացի գիտնական դոկտոր Խոսե Խուան Սանչես Գոնսալեսի դիտարկումը, որ «Գրի գյուտը կարող է վերագրվել սկզբնական քաղաքակրթությունների և մեծ կայսրությունների ձեռքբերումների ապացույցը
ժառանգելու վարչարարական իմպուլսին»:
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В статье представлены особенности развития системы управления РА на примере иностранных моделей. Считается важным
трансформация системы с целью создания гибких и эффективных
институтов, основанных на национальной идеологии, синтеза и
сравнивания опыта Запада и Востока.
Ключевые слова: Национальная идеология, гибкость управления, интеграционные процессы, стратегическое планирование.

GARIK POGHOSYAN
Master’s Program Student of the Public
Administration Academy of the RA
THE CONCEPTS OF STRATEGIC PLANNING OF PUBLIC
ADMINISTRATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN
CONTEXT OF CIVILIZATIONAL ORIENTATION OF FOREIGN POLICY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
The article exposes the peculiarities of the development of the system
of governance in the RA on the example of foreign models. It emphasizes
the transformation of the system to establish flexible and efficient
institutions based on national ideology, the synthesis and comparison of the
experience of the East and the West.
Keywords: National ideology, the flexibility of governance, integration
processes, strategic planning.

157

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել «Ժողովրդավարության
որակ» և «արդյունավետ պետություն» հասկացություններին, ուսումնասիրվել է դրանց միջև կապը: «Ժողովրդավարության որակ»
հասկացությունը քննարկվում է` վերլուծելով Ռ. Դալի պոլիարխիայի
տեսությունը: Այդ տեսության միջոցով վեր են հանվում բարձրորակ
ժողովրդավարության հիմնական բնութագրիչները: Այնուհետև,
դրանց հիման վրա, ուսումնասիրվում է «արդյունավետ պետություն» հասկացությանը բնորոշ գծերը: Դիտարկվում է Ժողովրդավարության որակի և պետության արդյունավետության միջև կապը:
Այդ կապը ցույց տալու համար հոդվածը քննարկում է 2006-ին
Բարթելսմանն հիմնադրամի կողմից մշակված Բարթելսմաննի
տրանսֆորմացիոն դասիչը: Այդ համաթվի միջոցով ցույց է տրվում
2014-ին Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության
որակը և պետական կարավարման արդյունավետությունը: Նշենք,
որ ըստ ԲՏԻ-ի, 2014-ին ՀՀ-ն համարվում է «չափավոր մենիշխանություն»:
Հիմնաբառեր. ժողովրդավարություն, ժողովրդավարության
որակ, արդյունավետ պետություն, Բարթելսմաննի տրանսֆորմացիոն դասիչ:

Անցած դարի 90-ական թվականներին, երբ ժողովրդավարացման
երրորդ ալիքը հասավ իր գագաթնակաետին, լավատեսները կարծում
էին, որ սկսվել է «համաշխարհային ժողովրդավարացման հեղափոխություն»: Այժմ արդեն, կարելի է վստահ նշել, որ սա պարզապես լավատեսություն էր: Որպես կառավարման օրինական ձև՝ ժողովրդավարությունը «միակ խաղը քաղաքում» հանդիսանում է գրեթե միայն 100 երկրում: Շատ պետություններ մինչև այժմ չեն կարողանում ամբողջովին ընդունել կառավարման ժողովրդավարական ձև և գտնվում են այսպես
կոչված «մոխրագույն գոտում»: Այս գոտու երկրներում, ժողովրդավարությունը նույնացվում է այնպիսի հասկացությունների հետ, ինչպիսիք
են՝ «ոչ ամբողջական», «ձևական», «փսևդո» [1]: Զարգացումները նման
պետություններում թույլ են տալիս վերլուծական մոտեցում ցուցաբերել և
խոսել ժողովրդավարության որակի մասին: Ինչու՞ է ժողովրդավարության որակը մի շարք երկրներում տարբեր: Կամ, այլ կերպ ասած, որոնք
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են բարձրորակ ժողովրդավարության պայմանները: Այս հարցին մասնագետների պատասխանը բաղկացած է երեք բաղադրիչից. կայուն ժողովրդավարություն, մասնավորապես` տնտեսական աճի բարձր մակարդակ [6], ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն [5] և հզոր քաղաքացիական մշակույթ [4], [3]: Անկասկած, սրանք բնութագրիչներ են, որոնք
բնորոշ են հին և կայուն ժողովրդավարությունների համար, սակայն,
ընդհանուր առմամբ, բացակայում են անցումային երկրներում: Այս երկրներում հիմնականում բացակայում է առողջ և գործուն պետությունը:
Նախկին Խորհրդային Միության հանրապետությունների համար
լուրջ մարտահրավեր էր ոչ այնքան ժողովրդավարության անցնելը, որքան գործուն պետական ինստիտուտներ ստեղծելը [5]: Հենվելով այս
փաստի վրա՝ կարելի է նշել, որ արդյունավետ պետության գոյությունը
բարձրորակ ժողովրդավարության նախապայման է [1]: Իսկապես, ժողովրդավարությունը ոչ միայն քաղաքական ռեժիմ է, այլև պետական
կառավարման ձև: Եթե կառավարությունը չի կարող իրականացնել պետության հիմնական գործառույթները, ապա կարևոր չէ, թե որքան ժողովրդավարական է այդ պետությունը, բնակիչները օգուտ չեն քաղի
նման պետությունից: Հետևություն` առանց արդյունավետ պետության
ժողովրդավարությունն իմաստ չունի [5, էջ 17]: Ցույց տալու համար
բարձրորակ ժողովրդավարության և արդյունավետ պետության միջև
սերտ կապը, անհրաժեշտ ենք գտնում մեկնաբանել «ժողովրդավարության որակ» և «արդյունավետ պետություն» հասկացությունները: Այս երկուսի միջև կապը կօգնի բացահայտել նաև Բարթելսմաննի տրանսֆորմացիոն դասիչը (BTI):
Ժողովրդավարության որակ: Շումպետերի բնորոշմամբ ցանկացած
պետություն կարող է կոչվել ժողովրդավարական, եթե երկրի կարևոր
պաշտոնների համար անցկացվում են ազատ, արդար և մրցակցային
ընտրություններ [9]: Շումպետերը, ըստ էության, տալիս է ժողովրդավարության պարզ սահմանում: Ավելի «խիտ» սահամնում է Դալի «պոլիարխիան»: Դալի պոլիարխիան ունի երկու ուղղվածություն` ներգրավվածություն և հանրային մրցակցություն [2, էջ 4]: Ներգրավվածությունը վերաբերում է չափահաս քաղաքացիների իրավունքին կամ հնարավորությանը` ընտրելու և մրցակցելու պաշտոնի համար: Երկրորդը վերաբերում
է քաղաքական մրցակցությանը: Ըստ Դալի՝ համակարգը չի կարելի համարել ժողովրդավարական, քանի դեռ պոլիարխիայի երկու տարրը`
ներգրավված մասնակցությունը և քաղաքական մրցակցությունը, բացակայում են: Դալի պոլիարխիայի տեսությունը ենթադրում է նաև երրորդ
ուղղություն` իրավական պայմանների առկայություն, որը կապահովի
քաղաքացիական և քաղաքական ազատությունները: Պոլիարխիան, ան159
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շուշտ, անհրաժեշտ է, սակայն բարձրորակ ժողովրդավարության համար
բավարար չէ: Ժողովրդավարության որակը գնահատելու համար, Դալն
առաջարկում է չորս ուղղության շրջանակ.
1. իրավական պայմաններ` չափելու քաղաքացիների, միությունների և համայնքների քաղաքացիական և քաղաքական ազատության աստիճանը,
2. մրցակցությունը՝«թույլատրելի ընդդիմության, հանրային մասնակցության, քաղաքական մրցակցության չափում» [2, էջ 4]:
3. մասնակցություն՝ որքանով են զանգվածային մասնակցության
իրավական հնարավորությունները դառնում քաղաքացիների վարքի շոշափելի օրինաչափություններ,
4. օպերատիվությունը ցույց է տալիս, թե որքանով են կառավարության քաղաքականություններն արձագանքում բնակչության խնդիրներին: Այլ կերպ ասած, սա քաղաքացիների բավարարվածությունն է
կառավարության գործունեությունից:
Դալի առաջարկած այս չորս ուղղությունը գնահատելով՝ կարողանում ենք գաղափար կազմել ժողովրդավարության որակի մասին:
Պետության արդյունավետություն: Պետության արդյունավետության տեսանկյունից ուժը կամ իշխանությունը Մանը բաժանում է երկու
տեսակի` բռնակալական և ենթակառուցվածքային [7, էջ 59]: Առաջինն
այդքան էլ կապված չէ ժողովրդավարական կառուցակարգերի հետ:
Մինչդեռ, ըստ Մանի, ենթակառուցվածքային իշխանությունն առավել
սերտ է առնչվում ժողովրդավարության հետ և ցույց է տալիս պետության
կարողությունը` քաղաքացիական կյանքի տարբեր ոլորտներ ներթափանցելու: Թերևս, խոսել միայն բռնակալական և ենթակառուցվածքային իշխանություններից ու ասել, որ երկուսի առկայության դեպքում պետությունը կարելի է համարել արդյունավետ, սխալ կլիներ: Հետևաբար,
առանձնացնենք գործառույթներ, որոնց դեպքում պետությունը կարելի է
համարել արդյունավետ`
1. հարկադիր կարողություններ: Բռնության օրինական օգտագործման մենաշնորհ.
2. էքստրակտիվ կարողություն. ռեսուրսներ ներգրավելու կարողություն [8, էջ 66].
3. ուծացման (ասիմիլացիոն) կարողություն. ազգային ինքնություն
կերտելու կարողություն: Կարգավորող կարողություն: Հասարակությանը
և տնտեսությունը կարգավորելու կարողություն.
4. վերստուգող կարողություն: Պետական ինստիտուտների ներքին
ներդաշնակությունը պահպանելու կարողություն.
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5. վերաբաշխելու կարողություն: Ռեսուրսները վերաբաշխելու կարողություն:
Թվարկված գործառույթներից առաջին երկուսը բնորոշ են ցանկացած պետությանը: Նույնիսկ մինչժամանակակից պետություններն են
պահել բանակներ և իրականացրել հարկահավաքություն [10, էջ 54-6]:
Մնացած չորս գործառույթը տիպիկ է ժամանակակից ազգ-պետություններին [7, էջ 56]: Եթե պետությունը կարողանում է իրականացնել նշված
բոլոր գործառույթները, ապա այն, միանշանակ, արդյունավետ պետություն է: Եթե իրականացնում է դրանց միայն մի մասը, ապա թույլ կամ
խոցելի պետություն է:
Ասվածը փաստում է, որ արդյունավետ պետության և ժողովրդավարության որակի միջև գոյություն ունի յուրատեսակ կապ: Ըստ էության՝
երկուսն էլ բազմակողմ են: Առավել դժվար է չափել ժողովրդավարության որակը: Այդ նպատակով գոյություն ունեն տարբեր չափումներ, օրինակ` Վանհանենի դասիչը, Ազատության տան չափումնեը:
Կապն արդյունավետ պետության և ժողովրդավարության որակի
միջև ցույց տալու համար դիտարկենք Բարթելսմաննի տրանսֆորմացիոն դասիչը, որը լավագույնս է բացահայտում երկուսի կապը:
Բարթելսմաննի տրանսֆորմացիոն դասիչ (BTI/ԲՏԻ): 2006-ին
Գերմանիայի Բարթելսմանն հիմնադրամը և նրա ակադեմիական գործընկեր Մյունխենի համալսարանի կիրառական քաղաքականությունների հետազոտությունների կենտրոնը մշակել են տրանսֆորմացիոն դասիչ, որն աշխարհի 129 զարգացող և անցումային պետություններում
ուսումնասիրում է պետական կառավարման և ժողովրդավարացման
որակների միջև կապը 1: ԲՏԻ-ն ժողովրդավարացման գործընթացը բաժանում է հինգ ուղղության` պետականություն, քաղաքական մասնակցություն, օրենքի գերակայություն, ինստիտուցիոնալ կայունություն և
քաղաքական ու հասարակական ինտեգրում: Այնուհետև, այս հինգ ուղղությունները համախմբում է մեկ ենթախմբի մեջ` կարգավիճակի դասիչ
(Ժողովրդավարություն): Հաջորդ դասիչը կառավարմանն է, որը բացահայտում է պետության կառավարման որակը: Հետազոտության մեթոդաբանությունը հետևյալն է. նախ՝ հետազոտության համար ընտրվում
են զարգացող կամ անցումային փուլում գտնվող պետություններ և արդեն կայացած ժողովրդավարական պետությունները չեն ընդգրկվում հետազոտության մեջ: Յուրաքանչյուր երկիր հետազոտվում է երկու փորձագետի կողմից. մեկը` տեղական փորձագետ, մյուսը` արտասհաման1

Բոլոր պետությունների մասին զեկույցներն ու չափումները հասանելի են
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յան: Հարցերը, որոնց պատասխանները հետազոտությունից հետո ստանում են թվային արտահայտություն, ընդհանուր առմամբ 49-ն են: Հարցերը վերաբերում են պետության ժողովրդավարացման աճին, տնտեսական վիճակին և, իհարկե, պետական կառավարման որակին: Պատասխանները գնահատվում են 1-10 բալային սանդղակով, 1-ը` ամենացածր
միավորն է, 10-ը՝ ամենաբարձրը: Ստացված տեղեկատվությունը վերլուծվում է մասնագետների կողմից, կազմվում է հետազոտվող պետության մասին զեկույց: Համաձայն կարգավիճակի դասիչի` Հայաստանը
62-րդ տեղում է՝ 5.71 ցուցանիշով: Քաղաքական մասնակցության մակարդակն ստացել է 5.35 թվային արտահայտություն` զբաղեցնելով
72-րդ տեղը աշխարհում և դիտարկվելով «չափավոր մենիշխանություն»:
Տնտեսական տրանսֆորմացիայի մակարդակով ՀՀ 129 պետությունների մեջ 48-րդն է` գնահատվելով 6.07 2:
Կառավարման դասիչը չափում է դժվարությունների մակարդակը,
ռեսուրսների արդյունավետությունը, փոխհամաձայնության կառուցումը և միջազգային համագործակցությունը: Ըստ այս դասիչի՝ առաջին տեղում Թայվանն է, որի պետական կառավարումը գնահատվում է
«լավ»: Հայաստանի Հանրապետությունը 69-րդ տեղում է` 4.84 միավորով, պետական կառավարումը գնահատվում է «չափավոր/բավարար»:
Դժվարությունների մակարդակը 4.2 միավոր է, պետական կառավարումը
գնահատվում է 5.5, փոխհամաձայնության կառուցումը` 5.2, ռեսուրսների
արդյունավետությունը` 5.3, միջազգային համագործակցությունը` 73:
Ինչու՞ ուշադրություն դարձրեցինք ԲՏԻ վրա: Այս դասիչը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու պետության թույլ կողմերը բազմամակարդակ տիրույթում: Կարելի է տեսնել և գնահատել ժողովրդավարության մակարդակը, հասկանալ՝ որտեղ կան բացթողումներ: Դրանք ի
ցույց դնելու տեսանկյունից` ԲՏԻ ունի առավելությունը. այն ժողովրդավարության որակը կապում է պետական կառավարման հետ և արտացոլում է պետական կառավարման իրականացման մակարդակը: Ուսումնասիրելով ԲՏԻ 2014-ի Հայաստանի զեկույցը՝ պարզ է դառնում, որ դեռ
շատ աշխատանք կա կատարելու ժողովրդավարության մակարդակը
բարձրացնելու, տնտեսական միջավայրը բարելավելու և արդյունավետ
պետական կառավարում իրականացնելու համար 4:
Մեր պետության հիմնական խնդիրը քաղաքական համակարգի
փակ բնույթի մեջ է, և քաղաքական և տնտեսական տրանսֆորմացիայից շահելու համար երկիրը պետք է ուշադրություն դարձնի պետակա2

Տվյալները մանրամասն հասանելի են http://www.bti-project.org/index/status-index/ կայքում:
Հոդվածում ներկայացված են 2014-ի ԲՏԻ-ը:
4
http://www.bti-project.org/uploads/tx_jpdownloads/BTI_2014_Armenia.pdf
3
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նության ներքին սպառնալիքներին: Հայաստանը կարիք ունի լիդերների,
որոնք կկառավարեն և ոչ պարզապես կիշխեն, և ովքեր պատրաստ կլինեն դիմագրավելու ցանկացած մարտահրավերի, որին կբախվի մեր պետությունը: Որպես վերջաբան՝ չմոռանանք նշել, կայունության հիմքը
օրինականություն է:
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АЙКУИ ПОГОСЯН
Магистрант Академии
государственного управления РА
КАЧЕСТВО ДЕМОКРАТИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
В статье исследованы такие понятия как “качество демократии” и
“эффективное государство”, a также проанализирована связь между
ними. “Качество демократии” обсуждается на основе анализа теории
полиархии Р. Даля. На основе этой теории выявлены основные
характеристики высококачественной демократии. Затем, основываясь
на этом, изучается понятие “эффективное государство”, представлены
его характерные черты. Также рассматривается связь между
качеством демократии и эффективностью государства. Для выявления
этой связи, автор изучает Трансформационный Индекс Бертельсмана,
разработанный в 2006 году Фондом Бертельсмана. С помощью этого
индекса проанализировано качество демократии и эффективность
государственного управления в 2014 году в Республике Армения.
Согласно этому индексу, в 2014 году Армению можно отнести к
“умеренным автократиям’.
Ключевые слова: демократия, качество демократии, эффективное государство, Трансформационный Индекс Бертельсмана.
HAYKUHI POGHOSYAN
Master’s Program Student of the Public
Administration Academy of the RA
THE QUALITY OF DEMOCRACY AND THE EFFECTIVE STATE
The article studies such concepts as “quality of democracy” and
“effective state”, it also investigates the relationship between these two
concepts. The “quality of democracy” is discussed on the basis of analysis
of R. Dahl’s theory of “polyarchy”. The main characteristics of high-quality
democracy are identified through this theory. Furthermore, based on this
analysis, we study the concept of “effective state”. Basic features of an
effective state are also revealed. The connection between the quality of
democracy and state effectiveness is also presented. To show this
connection the article studies Bertelsmann Transformation Index created by
the Bertelsmann Foundation in 2006. With the help of BTI we showed the
quality of democracy and the efficiency of public administration in the
Republic of Armenia in 2014. According to this Index in 2014 Armenia is
considered as a “moderate autocracy”.
Keywords: Democracy, quality of democracy, effective state,
Bertelsmann Transformation Index.
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ԱՐՄԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում նախընտրական հիմնադրամների
վերահսկմանն ու վերստուգմանը: Հոդվածում ուսումնասիրված պետությունների փորձի հիման վրա առաջարկվում է ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչվերստուգիչ ծառայությանը իր գործունեությունն իրականացնել նոր ձևաչափով և կատարելագործված գործիքակազմով: Վերջինս հնարավորություն կտա
անցկացնել առավել ազատ և օրինական ընտրություններ:
Հիմնաբառեր. ընտրարշավ, նախընտրական հիմնադրամ,
ընտրական և ֆինանսական պաշարներ:

Ընտրարշավն ընտրություններին մասնակցող թեկնածուի, կուսակցության նրանց անունից կամ ի օգուտ նրան գործող կազմակերպությունների բազմապիսի գործողությունների ամբողջություն է, որն ուղղված է ընտրությանը մասնակից սուբյեկտի կողմից վերջինիս ցանկալի
արդյունքի ապահովմանը (հիմնականում ընտրարշավի նպատակը լինում է ընտրություններում առավելագուն ձայներ ստանալու միջոցով
մրցակիցներին հաղթելը, սակայն ընտրարշավի իրականացման նպատակները կարող են լինել տարբեր` ընտրությունների միջոցով ճանաչվածություն ձեռք բերելը, մրցակիցներից որևէ մեկին խոչընդոտելը կամ
նպաստելը և այլն):
Նախ ներկայացնենք ընտրարշավի սահմանումները նեղ և լայն
իմաստով: Լայն իմաստով ընտրարշավն օրենքով կարգավորվող և ընտրական հանձնաժողովների կողմից իրականացվող գործողությունների
ամբողջություն է` ուղղված քաղաքացիների կամարտահայտման իրականացման կազմակերպանը: Նեղ իմաստով ընտրարշավը թեկնածուի
(կուսակցության) և նրա թիմի գործողություններն են` ուղղված ընտրությունների ցանկալի արդյունքի ապահովմանը: Ընտրարշավը լայն իմաստով ներառում է բոլոր թեկնածուներին, ինչպես նաև իշխանությունների
գործունեությունը, ընտրական հանձնաժողովների և, առհասարակ, բոլոր
մարդկանց ու կազմակերպություններին, որոնք այս կամ այն կերպ գործունեություն են ծավալում ընտրական գործընթացի շրջանակներում [1]:
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Ընտրարշավը յուրահատուկ միջոցառում է իր տեխնոլոգիաներով,
օրենքներով և պրակտիկայով: Որոշ տեսաբաններ նշում են, որ եթե համեմատելու լինենք մարդկային գործունեության այլ ոլորտների հետ,
ապա ընտրարշավին առավել մոտ է հակաճգնաժամային կառավարումը, ռազմական գործողությունների իրականացումը և վիրաբուժական
վիրահատությունը:
Թեկնածուի (կուսակցության) ընտրարշավն ավարտվում է քաղաքացիների ձայների հաշվարկով և դրանց պաշտոնական հրապարակմամբ:
Իսկ ահա որոշել, թե երբ է սկսվում այն, բավականին բարդ է: Հաճախ
թեկնածուները միջոցներ են ձեռք առնում` ուղղված իրենց ընտրմանը,
ընտրությունների օրինական մեկնարկից բավականին վաղ: Քաղաքական կուսակցությունները ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների փուլում են գտնվում միշտ: Այս խնդիրը հստակեցնելու
համար կարելի է հիմք ընդունել հետևյալը. թեկնածուի և նրա բոլոր գործողությունները ընտրությունների օրինական մեկնարկի պահից, ինչպես
նաև բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք ուղղված են
այս խնդիրների իրականացմանը (արշավի նախագծի պատրաստում,
շտաբի ձևավորում, պաշարների հավաքագրում և այլն): Այսպիսի նախապատրաստական աշխատանքները կրում են օժանդակող բնույթ և
չեն ենթադրում որևէ անուղղակի ազդեցություն ընտրողների զանգվածների վրա: Ընտրարշավներում առանձնացվում են հիմնական և օժանդակող պաշարներ, որոնք ի հայտ են գալիս հիմնական պաշարների ազդեցության շնորհիվ: Հիմնական պաշարներն են.
• թեկնածուն,
• թիմը,
• ժամանակը,
• ֆինանսները:
Այս բոլոր պաշարների մեջ կարևորագույններից մեկը ֆինանսականն է, առանց որի ընտրարշավ անցկացնելը ներկա պայմաններում
բավական բարդ է: Այս պաշարները, թեև առանձին վերցրած յուրաքանչյուրն էլ անկյունաքարային են, սակայն, այնուամենայնիվ, փոխարինելի են:
Ֆինանսները թույլ են տալիս մասամբ կոմպեսացնել մյուս հիմնական պաշարների պակասը. ձևավորել թեկնածուի կերպարը, վարձել
որակավորված մասնագետների և այլն: Օրինակ՝ «թեկնածու + ժամանակ» պաշարը մասամբ կոմպենսացվում է «թիմ+ֆինանսներ» պաշարով: Ընտրարշավները պահանջում են մեծ ֆինանսական պաշարներ ոչ
թե այն պատճառով, որ դրանք համարվում են գլխավոր պաշարը, այլ
ֆինանսները հանդիսանում են առավել ճկուն և հարաբերականորեն
ավելի հասանելի պաշար` միջոց, որն օգտագործվում է այլ հիմնական
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պաշարների պակասը կոմպեսացնելու նպատակով: Շարունակելով
քննարկել ընտրարշավի ընթացքում իրականացվող ծախսերը` նշենք, որ
ֆինանսական պաշարների արդյունավետությունը միայն կախված չէ
դրա քանակից, առավել կարևոր է դրա քանակի և ժամանակի կանխատեսումը:
Արդյունավետ ընտրարշավ իրականացնելու համար ոչ պակաս կարևոր է համարվում ֆինանասական ապահովածությունը: Դեռ Անրի Ֆայոլն էր պնդում, որ «մերկ սկզբունքն առանց դրա իրականացման համար
անհրաժեշտ միջոցների ոչինչ չարժե» [2]:
Ֆինանսական պաշարներ հավաքելու և դրանք օրենքին համապատասխան կարգավորելու նպատակով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 25-րդ
հոդվածի համապատասխան «թեկնածուները, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները իրենց նախընտրական քարոզչությունը ֆինասնավորելու նպատակով բացում են նախընտրական հիմնադրամ» [3]:
Թեկնածուի նախընտրական հիմնադրամը համալրվում է`
1. իր անձնական միջոցներից,
2. իրեն առաջադրած կուսակցության տրամադրած միջոցներից,
3. ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կամավոր մուծումներից:
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմում գործում է
վերստուգիչվերահսկիչ ծառայություն, որի գործառույթն է իրականացնել վերահսկողություն նախընտրական հիմնադրամների նկատմամբ
դրանց համալրման մասով, դրանց ծախսման նպատակների ու չափերի
նկատմամբ և այլն:
Նախագահի թեկնածուի և համամասնական կարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների նախընտրական ֆոնդերի
նկատմաբ կիրառվում է առավելագույն չափի սահմանափակում՝ հարյուր
միլիոն դրամ: Ընտրական օրենսգրքում նշվում է, որ նախընտրական
հիմնադրամի միջոցները թեկնածուները կարող են օգտագործել նախընտրական քարոզչություն իրականացնելուն ուղղված ցանկացած միջոցառման ֆինանսավորման համար:
Մյուս կողմից այս ծառայությունը ծախսերի առավելագույն չափը
որոշելու համար օգտագործում է հետևյալ սկզբունքը. ֆինանսական
ծախսերը վերահսկելու համար անհրաժեշտ է, որ այդ ծախսերը օժտված
լինեն երկու բաղադրիչով` ազդեցություն ունենան ընտրողի ընտրություն
կատարելու վրա և լինեն վերահսկելի: Այս երկու բաղադրիչներից առաջինի սահմանն որոշելը, թեև որոշակի սուբյեկտիվ գնահատականի,
հնարավոր է: Երբ խոսքը վերաբերում է վերահսկելի բաղադրիչին, այստեղ ի հայտ են գալիս բազմաթիվ խնդիրներ: Ինչպիսի՞ գործիքակազմ է
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պետք կիրառել, որպեսզի ֆինանսական ծախսերը լինեն վերահսկելի:
Մասնավոր դեպքերում, օրինակ, երբ խոսքը վերաբերում է հեռուստագովազդին կամ արտաքին գովազդային վահանակներին, այստեղ վերահսկողությունը հնարավոր է իրականացնել: Սակայն ինչպե՞ս վերահսկել, օրինակ, ճանապարհային ծախսերը, որոնք իրականացնում են
շտաբի անդամները, կամ ինչպե՞ս վերահսկել այն ծախսերը, որոնք իրականացնում են քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում կազմակերպվող մշակութային միջոցառումների վրա:
Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվող ընտրարշավների
ֆինանսական ծախսերը, դրանց համար նախատեսված առավելագույն
չափին` հարյուր միլիոն դրամին (որոշ քաղաքական ուժերի համար) գերազանցում են մի քանի անգամ: Ստացվում է այնպես, որ նախընտրական քարոզարշավի համար պետության կողմից նախատեսված առավելագույն գումարը խոշոր քաղաքական ուժերը ծախսում են մոտ մեկ շաբաթում: Այս դեպքում վերստուգիչ վերահսկիչ ծառայության գործառույթի իրականացման արդյունավետությունը բավականին ընկնում է:
Արտասահմանյան երկրների փորձն ուսումնասիրելիս տարբեր
ձևաչափերի ենք հանդիպում: Օրինակ` ԱՄՆ-ում ֆինանսական ծախսերի առավելագույն չափ չկա, այսինքն` թեկնածուները կամ կուսակցություններն ընտրարշավի ընթացքում ծախսում են այնքան գումար, որքան
կարողանում են կուտակել: Սակայն վերցնել և կիրառել ԱՄՆ-ի փորձը`
հաշվի չառնելով այն տարբերությունները, որոնք գոյություն ունեն մեր
նման պետության և այս գերտերության միջև, խելամիտ չէ: Ղազախստանում նախընտրական հիմնադրամների վերահսկումն ու վերստուգումն իրականացվում է յուրահատուկ ձևաչափով: Ընտրարշավի ընթացքում ծախսվելիք առավելագույն գումար սահմանված չէ: Սակայն սա չի
նշանակում, որ պետության վերահսկողական գործառույթն այստեղ բացակայում է: Նախևառաջ պետությունը վաղօրոք սահմանված չափով
ֆինանսավորում է յուրաքանչյուր թեկնածուին և կուսակցությանը (եթե իհարկե նրանք համապատասխանում են մի շարք չափանիշների), երկրորդ` այստեղ վերահսկողությունն իրականացվում է որոշակի ոլորտների նկատմամբ.
1. յուրաքանչյուր թեկնածուն (կուսակցությունը) ունի իր համար նախատեսված վճարովի և անվճար հեռուստաժամ,
2. արտաքին գովազդային վահանակները բաշխված են թեկնածուների, կուսակցությունների միջև:
Հաշվի առնելով նաև այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
գրանցված կուսակցություններից ընդամենը մի քանիսն են ակտիվ գործունեություն ծավալում, և ֆինանսական սահմանափակումների հանումը
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կարող է նպաստել անհաղթահարելի խոչընդոտների առաջացման համար մնացած կուսակցությունների համար` այնուամենայնիվ կարծում
ենք, որ եթե այսպես թե այնպես ֆինանսական ծախսերն որոշ կուսակցությունների դեպքում մի քանի անգամ գերազանցում են սահմանված
առավելագույն չափը, ապա այսպիսի վերահսկողությունը դառնում է
վարչական պաշար տվյալ պահին իշխանությանը մոտ գտնվող որոշակի
շրջանակի ձեռքում և կարող է օգտագործվել մնացյալ թեկնածուների
դեմ (որպես օրինակ կարելի է վերցնել Ռուսաստանի Դաշնությունում
տեղ գտած նմանատիպ անօրինությունները):
Կարծում ենք, որ Ղազախստանի փորձի կիրառումը Հայաստանի
Հանրապետությունում կնպաստի առավել օրինական ընտրությունների
իրականացման, և հատկապես վերահսկողությունը կիրականացվի
որոշակի ոլորտների նկատմամբ, որոնք բացառապես վերահսկելի են:
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Данная статья посвящена проверке и контролю над предвыборными фондами в РА. В статье, на опыте рассматриваемых
стран, Службе надзора и аудита Центральной избирательной
комиссии Республики Армения предлагается исполнять свои
функции согласно новой модели и усовершенствованным механизмам. Это даст возможность для проведения более свободных и легальных выборов.
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CONTROL OVER CAMPAIGN FUNDS AS AN ELEMENT OF
GOOD GOVERNANCE
The article is dedicated to the control and audit over the campaign
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ՄԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԽՄԲԱՅԻՆ ԼԻԴԵՐԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ
Հոդվածում դիտարկված է խմբային լիդերի արդիականացման
հիմնախնդիրը, որպես հանրային քաղաքականության գլխավոր
ինստիտուտներից մեկի: Խմբային լիդեր է դիտարկվում կուսակցությունը: Հոդվածում խոսվում է նաև խմբային լիդերի դերի և հանրային քաղաքականության արդիականացման գործընթացում նրա
նշանակություն, համագործակցության մշակույթի, ինչպես նաև գիտակցության մակարդակի բարձրացման մասին:
Հիմնաբառեր. հանրային քաղաքականություն, կուսակցություն,
խմբային լիդեր, արդիականացում:

XX դարի 50-60-ական թվականներին, պետական կառավարման
արդիականացման նկատառումներով նոր ինստիտուցիոնալացման
շրջանակներում կազմավորվեց «հանրային քաղաքականություն» հասկացությունը: Հանրային քաղաքականությունը քաղաքական համակարգի բոլոր տարրերի կանոնակարգված աշխատանքի պետական վերահսկման յուրահատուկ ձև է: Այն կառավարության նպատակների և
գործողությունների, ինչպես նաև քաղաքական որոշումների ամբողջություն է՝ ուղղված հասարակության շահերի պաշտպանությանը:
Հանրային քաղաքականության արդի տեսաբաններից մեկի՝ Լ. Ա.
Փալի բնորոշմամբ՝ «հարային քաղաքականությունը հանրային իշխանությունների կողմից ընտրված գործողությունների կամ հակագործողությունների ամբողջությունն է՝ ուղղված տվյալ խնդրի կամ դրա հետ
կապված հիմնախնդիրների լուծմանը» [1]:
Հանրային քաղաքականությունը նպատակների, խնդիրների, գերակայությունների, ռազմավարական ծրագրերի ու պլանային միջոցառումների ամբողջություն է, որոնք մշակում և իրականացվում են պետական
ու մունիցիպալ իշխանության մարմինները՝ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներգրավմամբ:
Հանրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման մարմինների գոծունեությունն է հանրային բարեկեցության ապահովման նպատակով առկա պաշարները տնօրինելու և իշխանության հանրային ինստիտուտների միջոցով ու բնակչության մասնակցությամբ հասարակության համար պարտադիր որոշումներ ընդունելու ու դրանց իրականա171
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ցումն ապահովելու համար: Հանրային քաղաքականության արդիականացման համատեքստում արժե խոսել հասարակության ժողովրդավարացման արդյունքի՝ կուսակցությունների մասին, դրանք դիտարկելով
որպես խմբային լիդերներ:
Կուսակցությունները՝ որպես հանրային քաղաքականության համակարգի կարևոր ինստիտուտներ, հանդես գալով որպես խմբային լիդերներ, արտահայտում են որևէ սոցիալական խմբի կամ որոշակի պետության ընդհանուր, մասնավոր, խմբային կամ հիմնական շահերը, ունեն
կազմակերպական կառուցվածք, մարտավարական և ռազմավարական
ծրագիր (որպես կանոն՝ գաղափարականացված), մրցակցում են նույնատիպ այլ կազմավորումների հետ՝ պետական իշխանության և հասարակության մեջ ազդեցության հասնելու համար։
Քաղաքական կուսակցությունների գործունեության կարևորագույն
ուղղություններից է բնակչության քաղաքական գիտակցության ձևավորումն ու նրանց քաղաքական գործընթացներին մասնակից դարձնելը, որին նրանք փորձում են հասնել բնակչության վրա գաղափարական ներգործության շնորհիվ:
Կարելի է նշել` խմբային լիդերների գործունեության արդյունավետությունը կախված է ոչ միայն նրանց անթերի, հասարակության առաջընթացին նպաստող, բնակչության մեծամասնության շահերն արտահայտող ծրագրերի առկայությունից, այլ, գուցե և այն բանից, թե բնակչության քաղաքական գիտակցության մակարդակը հասու է ընկալելու նրանց
առաջադրած գաղափարները և որքանով է պատրաստ արդիականանալուն:
Խմբային լիդերների գործառույթների իրականացման միջոցով կարելի է որոշել նրանց գործնական, փաստացի դերը տվյալ հասարակության քաղաքական համակարգում, բացահայտել քաղաքական գործընթացին նրանց մասնակցության աստիճանը և արդյունավետությունը`
սկսած որոշումների ընդունումից, վերջացրած դրանց գործնական իրականացմամբ:
Կուսակցությունները՝ որպես հանրային կառավարման համակարգի
առանցքային ինստիտուտներ, համակողմանի ուսումնասիրել են քաղաքական սոցիոլոգիայի դասականներ Ռ. Միխելսը (1876-1936) և Մ. Օստրոգորսկին (1854-1919)։ Ըստ նրանց՝ այդ ինստիտուտները, օգտվելով
հասարակության բազմաչափ պաշարներից ու աջակցությունից, ոչ
միայն ձևավորում են, այլև նպաստում են քաղաքացիական հասարակության բնականոն զարգացմանը։ Այդ առումով՝ կուսակցություններն
ստեղծելով շահային ցանցեր, մաս են քաղաքացիական հասարակության և ունեն երկակի բնույթ, մի կողմից՝ քաղաքականության մեջ իրակա172
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նացնում են մարդկանց ինտեգրման, հավաքագրման, կառավարման և
վերահսկողության կանոնակարգում, մյուս կողմից՝ հնարավորություն են
տալիս նրանց հասարակական կազմակերպությունների միջոցով իրենց
շահերը արտահայտել՝ կայանալով որպես քաղաքացի։
Քաղաքական գիտության մեջ կուսակցությունը որպես ինստիտուտ
դիտարկող բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որոնցից առավել
կարևորներն են.
• կուսակցություն է ցանկացած քաղաքական խումբ, որը մասնակցում է ընտրություններին և ընդունակ է դրանց արդյունքում իր թեկնածուներին վստահել պետական հաստատությունների կառավարումը (Ջ.
Սարտորի) [2],
• ցանկացած քաղաքական խումբ, որ ստացել է պաշտոնական
կարգավիճակ, ունի ֆորմալ կազմակերպություն, կապում է կենտրոնը
ծայրամասերի հետ և ի վիճակի է ընտրությունների միջոցով իր թեկնածուներին առաջադրել պետական մարմիններ, կուսակցության է (Ջ. Լապալամբարա):
Հանրային կառավարման համակարգի ժողովրդավարացման գործընթացներում գերակա են կուսակցության հետևյալ գործառույթները.
 ընտրություններին մասնակցություն և հաղթանակ՝ պետական իշխանության մարմիններում կառավարում իրականացնելու համար,
 քաղաքական զարգացման այլընտրանքների առաջքաշում,
 պետական կառավարման մեջ ընգրկվող առաջնորդների քաղաքական որակների ստուգում և ուսուցում։
Վերջիններս հատուկ պահանջներ են դնում կուսակցությունների
կառուցվածքի, ամենօրյա գործունեության և ռազմավարական պլանավորման հարցերում (ծրագիր, կանոնադրություն, նախընտրական ծրագիր, աջակցություն, մասնակցություն և այլն)[3]։
Խմբային լիդերներն իրենց առջև հանրային կառավարման շահերի
տեսակետից առավել իրատես նպատակներ են դնում, քանի որ երիտասարդությանը ներգրավելով քաղաքականության մեջ կարողանում են
հանրային կառավարման համակարգը բնականոն նորարարության ենթարկել։ Խմբային լիդերի որպիսության փորձաքարը նրա նորարարության ընդունակությունն է՝ իշխանության վերաբերյալ նրա պատկերացումները, իշխելու նկատմամբ ունեցած պահանջների հիմնավորումը, պետության և քաղաքացիների հետ ներդաշնակ հարաբերությունների
պահպանումը: Փաստորեն ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում լիդերի որպիսությունը համակարգվում է երկու տարբեր արժեքային չափումներով՝ օգտավետություն և նորարարություն: Դրանք ժողովրդավարության որակի ապահովման ակունքներն են, որոնք մեծաց173
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նում են համագործակցային մշակույթի պահանջարկը: Մի կողմից ժողովրդավարացման գործընթացների հետևանքով «ներքևից» պարտադրված բարեփոխումների բազմաչափությունը, մյուս կողմից կերպափոխվող հասարակություններում քաղաքական տարածության և ժամանակի ինչպես տրոհվածությունը, այնպես էլ աններդաշնակ պատկերացումների առկայությունը, որակական նոր մակարդակի են բարձրացել
խմբային լիդերի կայացման գործընթացում համագործակցային բաղադրիչի կարևորությունը [4]:
Ներկայում Հայաստանում գործող կուսակցությունները դժվար է
ներկայացնել որպես դասական իմաստով կայացած, սոցիալական լուրջ
հենք ունեցող և հասարակայնորեն ներկայացուցչական ինստիտուտներ:
Դա պայմանավորված է հասարակական համակարգի դեռևս անկայուն
նկարագրով, այդ ոլորտում տեղի ունեցող խմորումներով, սոցիալական
խավերի ու շերտերի ոչ հստակ գծագրմամբ, մասամբ նաև ազգային հոգեխառնվածքից ու մտածելակերպից բխող անհատապաշտական դիրքորոշումներով:
Ակնհայտ է, որ ՀՀ-ում քաղաքական համակարգի կերպափոխումը
տեղի է ունենում լիդերության ինստիտուտի կայացման բարդ գործընթացում: Այս պարագան պայմանավորված է ոչ հեռավոր սոցիալիստական
անցյալով և հակասականությամբ լի կապիտալացվող ներկայով: Այսօր
հայ քաղաքական դաշտում ի հայտ են գալիս լիդերներ, որոնք ոչ միայն
արտահայտում են սոցիալական տարբեր խավերի, կուսակցությունների
շահերը, այլև խաղային վարքաբանություն ունեն:
Հանրային քաղաքականություն ձևավորելու պայմաններում խմբային լիդերը դիտվում է որպես անվտանգության ռազմավարություն իրականացնող դերակատար, քանի որ ընտրությունների միջոցով խորհրդարան եկած և գործադիր իշխանությունում որոշակի ղեկավարի կարգավիճակ ստացած կուսակցական ակտիվիստները մեխանիկորեն ձեռք են
բերում պետական իշխանության լծակները [4]:
Սակայն ինչպես նշել է Ռ. Միխելսը «... ժողովրդավարական կուսակցությունների առաջնորդների անսահմանափակ իշխանության հայեցակարգը փաստարկման կարիք ունի, քանի դեռ լիդերը տեսականորեն
կախված է զանգվածների կամքից: Վերջինների կողմից փոքրինչ
դժգոհությունը կարող է պատճառ դառնալ կուսակցության առաջնորդի
պետական իշխանությունից հեռացմանը: Այսինքն՝ ցանկացած պահի նա
կարող է փոխարինվել կամ հեռացվել» [5]:
Ստացվում է, որ որոշակի իրավիճակում խմբային լիդեր է դառնում
նա, ով ժամանակի պահանջին հավասարարժեք արդիականանում է:
Հենց այս պարագայում են հանդես գալիս ուժեղ, հանճարեղ կամ նույ174
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նիսկ թույլ լիդերները: Իրադրությունը կարող է ստեղծվել հզոր լիդերի
շնորհիվ, միևնյուն ժամանակ թույլ լիդերը կարող է ստեղծվել իրադրության շնորհիվ: Յուրաքանչյուր իրադրություն տարբեր ձև և ոճի լիդերների
կարիք ունի: Հետևաբար, յուրաքանչյուր իրադրություն ծնում է իր լիդերը. «... Մեծ իրադրությունները միշտ էլ հարսանիք են մարդու և ժամանակի միջև» [6]:
Խմբային լիդերի՝ որպես իշխանության ներկայացուցչի, շահագրգռվածությունը իր դիրքի ամարապնդման ու տիրապետող ռեժիմի կայունության պահպանման համար, դրդում է նրան բախումների նվազեցման, քաղաքական վիճաբանություների հանդարտեցման, մրցակցության լարվածության իջեցման ձգտմանը իշխանության համար: Այսպիսով
քաղաքական լիդերությունը հիմնականում կառավարման գործող ռեժիմի կայունության գործոն է: Կառավարման համակարգում գտնվող ցանկացած լիդեր միշտ ենթարկվում է իրենից մեկ քայլ հետ գտնվողների
ազդեցությանը, քանի որ վերջիններս ևս, հատկապես` գլխապտույտ
կերպով ազատականացող իրականությունում, հիմնահարցերի նկատմամբ նորարարական վերաբերմունք ցուցաբերելու պատճառով ձգտում
են ձեռք բերելու «առաջինը հավասարների մեջ» կարգավիճակ:
Այս խնդիրների համատեքստում կարևորվում են խմբային լիդերի
գործառույթները` իրենց ներքին և արտաքին դրսևորումներով: Եթե ներքին բաղադրիչը որպես կանոն կապված է ներգերատեսչական կառավարման հարցերում լիդերի լիազորությունների և պարտականությունների հետ, ապա արտաքին բաղադրիչն իրականացվում է հասարակության կամ այլ կառույցների հետ հարաբերություններում, որտեղ և դրսևորվում են լիդերի ունակությունները` լուծելու ազգային անվտանգության
ռազմավարության նպատակային խնդիրները: Այս կառուցակարգում
որոշիչը վերլուծական և ախտորոշման գործառույթն է, որի միջոցով լիդերը կարևորում է տարաբնույթ պաշարների օգտագործման օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ գործոնները [4]:
ՀՀ ժողովրդավարացման կերպափոխման գործընթացում անհրաժեշտ է կարևորել ոչ միայն խմբային լիդերի անհատական և հոգեբանական առանձնահատկությունները, այլև նրա իրավաքաղաքական գիտակցության մակարդակը, նորարարության հակվածությունը, ինչպես
նաև իշխանության իրականացման մշակույթը:
Այսօր՝ ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում, խմբային լիդերի համար անհրաժեշտ որակները բնութագրվում են տեխնոլոգիական ու տեղեկատվական միջոցների հետագա զարգացումների հետ
համատեղ, որոնք հանուն լիդերության պահպանման փոփոխությունների են ենթարկվում ու ժամաակին զուգահեռ արդիականանում են:
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Այսպիսով՝ հանրային կառավարման գլխավոր գործառույթը հանրային կառավարման համակարգում հաստատված հարաբերությունների
այս կամ այն բնագավառի կարգավորումն է, որի օգնությամբ հնարավորություն ենք ստանում ինստիտուտը դիտարկել որպես ինքնավերարտադրվող ամբողջական համակարգ, որի մասն են կազմում նաև կուսակցությունները: Խմբային լիդերի բազմաշերտ դերակատարման կայացման համար նպատակահարմար պայման է զարգացնել համագործակցության մշակույթը: Պետք է համագործակցել այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, անհատի պաշտպանություն իրականացնել այնտեղ, որտեղ
անհրաժեշտ է:
Արդիականացմանը զուգընթաց խմբային լիդերը պետք է ձգտի
ստեղծել կամ պահպանել առկա իշխանության լեգիտիմությունը, որն էլ
հիմնաքար կդառնա ժողովրդավարական պետությունում ապրելու համար: Քաղաքական արդիականացման գործընթացը բազմաշերտ է, և
կարելի է ասել նաև՝ անկանխատեսելի, իսկ քաղաքական համակարգը
ինստիտուցիոնալ դիզայնի օգնությամբ պետք է ոչ միայն դիմակայի,
այլև կանխի սոցիալական բևեռվածության պատճառով առաջացած
ճգնաժամերի տանող բախումնայնության աճը: Մինչդեռ անցումային
հասարակության մեջ, փաստորեն գոյություն չունեն բախումների խաղաղ կարգավորման ինստիտուցիոնալացված կառուցակարգեր: Ինչու՞,
որովհետև կառավարող ընտրախավը, առաջնորդվելով իր շահերով, չի
նպաստում հասարակական դաշինքի կայացմանը, իսկ քաղաքացիական գիտակցությունը չափից ավելի է քաղաքականացված: Քանի որ ՀՀ
քաղաքականացված իրականությունը սոցիալական բևեռացման պատճառով մարգինալացված է, ուստի ներքին բախումը գրեթե բացառված է:
Որոշիչ նշանակություն ունի նաև հայ հանրույթի արժեքային համակարգի հասարակության կառավարման ավանդույթը՝ համակեցության նորմերի և հասարակության բնականոն կարգի պահպանման միջոցով դիմակայել արդյունավետ կառավարմանը [7]:
Այսօր ՀՀ-ում բյուրոկրատիայի մասնակցությունը քաղաքական իշխանության իրականացմանն ավելի մեծ է, քան քաղաքական խմբերի,
տարբեր ինստիտուտների, ինչպես նաև խմբային լիդերների ազդեցությունը: Քաղաքական արդիականացման արդյունավետության բարձրացման համար հատկանշական պետք է լինի խմբային լիդերների, օրենսդիր մարմնի, շահային խմբերի և այլ քաղաքական խմբերի ավելի ուժեղ
ու փոխհամաձայնեցված լինելը:
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Քաղաքական արդիականացման կարևոր նախապայմաններից է
կառավարման ապարատի իրավունքներն ու պարտականությունները
կարգավորող կանոնների ու ընթացակարգերի մանրամասն մշակված
համակարգը, որի բաղկացուցիչ մասն է կազմում նաև խմբային լիդերը:
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ЛИДЕР ГРУППЫ КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В статье рассмотрена проблема модернизации группового лидера
как одного из основных институтов общественной политики. В
качестве группового лидера рассматривается партия. В статье также
изучается роль и значение группового лидера в процессе модернизации общественной политики и его воздействие на культуру
сотрудничества, а также на поднятие уровня мышления.
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GROUP LEADER AS THE ACTOR OF STATE POLICY
MODERNIZATION OF THE RA
The article observes the issue of modernization of the group leader as
a major institute of public policy. Party is viewed as an example of group
leadership. The author also researches the role and importance of group
leader in process of modernization of public policy, and its influence on
cooperation culture, as well as on the raise of intellectual development.
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Հոգեբանություն
ԻՆՆԱ ԱԲԵԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՃԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Յուրաքանչյուր մասնագետի համար կարևոր է ունենալ մասնագիտական աճ ու միշտ չդոփել նույն տեղում: Անհրաժեշտ է նոր
գիտելիքների, հմտությունների ձեռքբերում, որն օգնում է աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնել: Քիչ չէ նաև ոգեշնչման դերը մեր
մասնագիտական գործունեության մեջ: Այն էներգիան, որը ստանում ենք ոգեշնչումից, թույլ է տալիս ավելի վստահ առաջ գնալ, հավատալ մեր ուժերին և, ինչու չէ, ավելի հաջող իրականացնել մեր
գործունեությունը:
Հոդվածում ուսումնասիրվում է անձի ոգեշնչվածությունը՝ որպես նրա մասնագիտական աճին նպաստող գործոն: Ինչպես նաև
դիտարկվել են ոգեշնչվածության որոշ առանձնահատկությունները,
ներկայացվել են մասնագիտական աճի ձևավորմանը և զարգացմանը նպաստող մի շարք գործոններ:
Հիմնաբառեր. մասնագիտական աճ, ոգեշնչում, ոգեշնչվածություն:

Որոշ մարդիկ ամբողջ կյանքում սպասում են այն պահին,երբ իրավիճակը կփոխվի և հաջողություններ կունենան, իսկ այն մարդիկ, ովքեր
առավել վճռական են ու ունեն ձգտումներ, ինքնուրույն են իրենց համար
ճանապարհ հարթում մասնագիտական հաջողությունների հասնելու համար: Անձը պետք է օգտագործի իր մեջ եղած ռեսուրսներն առաջխաղացման համար [4]:
Մասնագիտական աճն սկսվում է նախ մասնագիտության ճիշտ
ընտրությունից: Եթե անձն իր մասնագիտությունը ընտրել և գործունեությունը սկսել է ոչ իր կամքով, այլ հանգամանքների բերումով, ապա
այստեղ դժվարանում է մասնագիտական զարգացման խնդիրը: Միայն
մարդու հետաքրքրվածությունը իր մասնագիտության մեջ կարող է տանել հմտությունների ու կարողությունների ընդլայնմանն ու նոր գիտելիքների ու փորձի ձեռքբերմանը:
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Մասնագիտական աճն ուղղված է մասնագիտական գիտելիքների,
հմտությունների ձեռքբերմանը. Այն մասնագիտական առաջխաղացումն
է, աճը, արհեստավարժության մի մակարդակից անցումը մյուսին: Այն
ավելի լայն է և ենթադրում է սոցիալական կարգավիճակի և աշխատավարձի բարձրացում:
Վ. Մ. Կլիշևսկայան մասնագիտական աճը սահմանում է որպես
ցանկացած օրինաչափ փոփոխություն, որի արդյունքում առաջանում է
բովանդակության և գործունեության կառուցվածքի նոր, որակյալ վիճակ:
Այսպիսի սահմանումը հնարավորություն է տալիս ավելի հանգամանորեն ուսումնասիրել անձի մասնագիտական աճի հոգեբանական օրինաչափությունները, սահմանելու մասնագիտության փոփոխման տեղն ու
դերը, որպես մարդու կյանքում մանագիտական աճի գործոն [1]:
Մասնագիտական աճը չի սահմանափակվում նախապես ընտրված
և մեկ մասնագիտությամբ: Պատճառներից մեկը այն է, որ անձը տվյալ
մասնագիտության շրջանակում կարող է զգալ մասնագիտական աճի
սահմանափակում: Այստեղից հետևում է, որ տվյալ մասնագիտությունից
գիտակցված հեռանալը դիտարկվում է որպես ճգնաժամային իրավիճակի արդյունք, մասնագիտության մեջ ինքնակատարելագործման անհնարինություն, անձնային և մասնագիտական հեռանկարների փոփոխման
անհրաժեշտություն: Այս կերպ մասնագիտությունը թողնելը դիտարկվում
է որպես մասնագիտական ճգնաժամի հաղթահարման միջոց: Սակայն
երբ անձը հայտնվում է իր համար գիտակցելի և նոր մասնագիտական
գործունեության մեջ, այդ ժամանակ կարող ենք խոսել արդեն նրա մասնագիտական աճի մասին:
Հոգեբան Նատալյա Պադկոզլինան իր հոդվածում նշում է մի քանի
նշաններ, որոնք վկայում են մասնագիտության ճիշտ ընտրության մասին [3].
1. այն ինչով զբաղվում եք, ձեզ հաճույք է պատճառում,
2. ձեր գործունեությունը ոչ միայն ձեզ է օգուտ տալիս, այլև այլ
մարդկանց,
3. դուք ցանկանում եք ավելիին ձգտել ու հմտանալ ձեր գործունեության մեջ,
4. ունեք ուժերի մեծ պահուստ, որն օգնում է գործունեության իրականացման մեջ և ինքներդ էլ չգիտեք, թե որտեղից է այն գալիս:
Մասնագիտական աճի ճանապարհին կարող են որոշակի պատնեշներ առաջանալ, որոնք հոգեբանական են: Հեղինակները նշում են, որ
կան հոգեբանական հատկանիշներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում
մասնագիտական աճի ժամանակ [2].
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1. վախ նոր իրավիճակներից, ռիսկի դիմելու ցանկության բացակայություն: Մարդիկ հաճախ նախընտրում են անվտանգությունը, քան ռիսկի դիմելը,
2. վախ խոցվելուց: Մարդիկ հաճախ խուսափում են այնպիսի իրավիճակներից, որոնք կարող են ցավ պատճառել,
3. անվստահություն ինքդ քո նկատմամբ: Նորարարության ձգտման
բացակայությունն առաջացնում է սխալվելու վախ և անվստահություն
ինքդ քո հնարավորությունների վրա,
4. ինքդ քեզ, քո ուժերը չճանաչելը: Հաճախ մարդիկ չեն ճանաչում
իրենց պոտենցյալը և չեն վստահում իրենց ուժերին,
5. բավարար գիտելիքների ու կարողությունների բացակայություն:
Սա վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր երկար ժամանակ աշխատում
են միևնույն պայմաններում, որոնց էլ անհրաժեշտ են լինում նոր գաղափարներ, հմտություններ,
6. ղեկավարության աջակցության բացակայությունը: Այս դեպքում
բացակայում է անձին ուղղորդող ուժը:
Հակառակ այս պատնեշներին մարդ պետք է մոտիվացված լինի,
ունենա ձգտումներ և ոգեշնչված լինի հաջողության հասնելու համար:
Ոգեշնչվածությունը հոգեկանում տեղի ունեցող ներքին գործընթաց է:
Ոգեշնչվածությունը էներգիայի հոսք է և ոգեշնչման պահին ցուցաբերվում է հոգեկան էներգիան, որն էլ ուղղվում է խնդրի վրա, իսկ արտաքին մյուս ազդակները դառնում են երկրորդական:
Հեղինակները նշում են հնարներ, որոնց միջոցով կարելի է ոգեշնչվել [5]: Նշենք դրանցից մի քանիսը.
• ոգեշնչումը՝ հաճույք է,
• սեր ցուցաբերեք,
• վստահեք ինքներդ ձեզ,
• հետևեք ձեր ներքին ձայնին,
• ասեք ինքներդ ձեզ <<ես կարող եմ>>,
• մի լսեք ուրիշներին,
• հավատացեք ձեր ուժերին,
• ընդունեք իրականությունը,
• քայլեր ձեռնարկեք:
Ամփոփելով կատարված վերլուծությունը մասնագետը նա է, ով.
• հաջող լուծում է իր առջև դրված խնդիրները,
• նվիրված է իր աշխատանքին, մոտիվացված է և բավարարված է
իր աշխատանքով,
• գիտի իր մասնագիտության նորմերը, ստանդարտները, և հմուտ
է իր գործում,
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• միշտ պատրաստ է նոր գիտելիքների ստացմանը, փորձի
ձեռքբերմանը,
• ակտիվ է հասարակական հարաբերություններում:
Այսպիսով, մասնագիտական աճը մասնագիտական գիտելիքների,
հմտությունների և կարողությունների աճն է, մարդու աշխատանքի արդյունքների, մասնագիտական գործունեության կոնկրետ տեսակում՝ հեղինակության ճանաչումն է մասնագիտական հանրույթի կողմից:
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ИННА АБЕЛЯН
Магистрант Академии
государственного управления РА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ЛИЧНОСТИ
Для каждого специалиста важно иметь профессиональный рост и
не остановливатся на одном и том же месте. Нужно преобрести новые
знания, навыки, которые помогут делать работу проще. Не мало важно
так же вдохновение для нашей профессиональный деятельности.
Энергия, которую мы получаем от вдохновения, дает возможность
уверенно идти вперед, верить в свои силы и более успешно
реализовать нашу деятельность.
В статье иследована вдохновляемость личности как фактор,
который способствует ее профессиональному росту. Также рассмотрены некоторые свойства вдохновляемости, представлен целый ряд
факторов, способствующих ее формированию и развитию.
Ключевые слова: профессиональный рост, вдохновляемость,
вдохновение.
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Master’s Program Student of the Public
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PSYCOLOGICAL FACTORS OF PERSON'S
PROFESSIONAL GROWTH
It is very important for each professional to have professional growth
and not to remain at the same level. Gaining new knowledge and skills is
necessary for making the work easier. Inspiration plays a great role in our
professional activities. The energy we acquire from inspiration enables us
to go forward safely, trust ourselves, and to realize our activities in a more
successful way.
The article observes the personal inspiration as a factor that
contributes to professional growth. Certain peculiarities of inspiration have
been viewed. A number of factors that contribute to the formation and
improvement of professional growth was presented as well.
Keywords: professional growth, inspiration, professional activities.
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ԴԱՎԻԹ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԱՆՁԻ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է դրամային վարքագծի կառավարման և
ինքնակարգավորման հոգեբանական հիմնախնդրի ուսումնասիրությանը, կատարվել են տեսական վերլուծություններ։ Դրանք ցույց
են տվել, որ չնայած արդեն իսկ կան կատարված հետազոտություններ, սակայն առկա են բավականին թերի ուսումնասիրված հարցեր, որոնց պատասխանը հնարավոր կլինի գտնել, ուսումնասիրելով դրամային վարքագիծը պայմանավորող սոցիալ-հոգեբանական
և անձնային, ազգային, մշակութային և տնտեսագիտական գործոնների ազդեցությունը:
Հիմնաբառեր. տնտեսագիտական հոգեբանություն, անձ,
վարք, դրամ, փող, կառավարում, ֆինանսներ:

Դրամի հոգեբանության հիմնախնդրի զարգացման նախադրյալներն առաջացել են մի քանի բնագավառներում. Դրանք են՝ վարքագիտությունը, հոգեվերլուծությունը, Պիաժեյի հայեցակարգը և կոգնիտիվիստական մոտեցումները: Հոգեբան Ա.Կռիլովը նշում է, որ հոգեվերլուծությունում դրամը դիտարկում էին ենթագիտակցական գործընթացների կուտակման հետևանք, որի ակունքները գալիս են հնուց: Նրանք
պնդում էին, որ «դեֆեկացիայի» կամ անալ հապաղումների արդյունքում
ժամանակի հետ նման վարքը փոխակերպվում և սուբլիմացվում է ֆինանսական վարքում:
Հոգեբաններին հետաքրքրում են դրամի ազդեցության այն առանձնահատկությունները, որոնք առնչվում են անձի վարքի, նրա հուզական
ոլորտի, միջանձնային ֆինանսական հարաբերությունների, աշխատավարձի կառավարման գործընթացի և նմանատիպ խնդիրների հետ [3]:
Որոշ հեղինակներ գտնում են, որ վաղ մանկությունից մենք մտնում
ենք փոխանակման հարաբերությունների մեջ և մշտապես կատարում
ենք ընտրություն: Կյանքի ընթացքում մենք սովորում ենք գնել, ծախսել,
կուտակել, պաշարել, փոխանակել աշխատանքը նյութականի կամ ոչ
նյութականի հետ, տարանջատել շատ օգտակարը և անհրաժեշտը:
Մենք համադրում ենք առավելությունները և հաշվարկում մեր օգուտը
կամ կորուստը ընտրության հետ: Թվում է, թե այս գործընթացները
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պարզ են, սակայն դրանք ունեն թաքնված կողմեր, որոնք անհրաժեշտ է
ուսումնասիրել:
Այս հարաբերությունները տնտեսագիտության տեսանկյունից դիտարկվում են պրագմատիկ, ռացիոնալ պարզեցված ձևով, իրերի և թվերի լեզվով, առաջանում է հոգեբանության և տնտեսագիտության մեջ
միջգիտական փոխներգործություն: Տնտեսական հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան է տնտեսական հարաբերությունների ազդեցությունն անձի գիտակցության և պահվածքի վրա: Ուսումնասիրման առարկա են հանդիսանում նաև տնտեսական պահվածքը, տնտեսական
գործունեության կառուցակարգն ու օրինաչափությունները, որոշում կայացնելու և ընտրության վրա ազդող գործոնները և այլն:
Տնտեսագիտական հոգեբանության ուղղություններից է փողի հոգեբանության ճյուղը: Այն ուսումնասիրում է, թե ինչպես է տնտեսական
կյանքի ամենօրյա տարրերից մեկը՝ փողը, ազդում մարդկանց գիտակցության և պահվածքի վրա: Եթե մենք դիտարկենք փողը, որպես միջանձնային հարաբերություններում տնտեսական փոխանակման համար
գործիքային, խորհրդանշական միջոց, ապա այն կդառնա հոգեբանական երևույթ:
Մի շարք գիտնականներ փողի հոգեբանությունը համարում են
դեռևս քիչ ուսումնասիրված: Գոյություն ունեն մի շարք տարբեր և անկախ հետազոտություններ մետաղադրամների ու թղթադրամների ընկալման, փողի նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքի, վարքի մասին
տեսություններ: Միակ տեսություն դեռևս չկա: Ինչը վկայում է ուսումնասիրվող հարցի արդիականության մասին [2]:
Կարելի է խոսել խնդիրների մակրոտնտեսագիտական և միկրոտնտեսագիտական մոտեցումների ու հետազոտությունների մասին: Այսպես՝ բրիտանացի հոգեբան Ռիչարդ Լինն անցկացրել էր հետազոտություն աշխարհի 43 երկրում, այն մասին, որ մարդկանց համար փողի արժեքը կորելացիայի մեջ է գտնվում երկրի տնտեսական աճի հետ: Հետազոտության արդյունքում պարզվել էր, որ փողի բավարար քանակության
դեպքում մարդիկ ավելի քիչ կարևորություն և արժեք են տալիս դրան
[6]:
Հեղինակները նշում են նաև մեկ այլ հետազոտության մասին, որի
ժամանակ աշխարհի 84 երկրում ուսումնասիրվել է միջին եկամուտը մեկ
շնչի համար թղթադրամի և մետաղադրամի չափսի հետ համեմատած:
Վիճակագրական ցուցանիշներն ուսումնասիրելով՝ դուրս բերվեց, որ
նվազագույն եկամուտ ունեցող երկրներում թղթադրամներն ու մետաղադրամներն ավելի մեծ չափսի էին, ինչը ծառայում էր որպես կոմպենսատոր կառուցակարգ:
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Հոգեբաններ Թ. Լի-Փինգ Թանգի և Փ. Ջիլբերթի հոդվածից [7] համոզվում ենք, որ դրամային վարքը պայմանավորված է տարաբնույթ արտաքին ազդակներով: Այս հետազոտությունն ուսումնասիրում է մարդկանց վերաբերմունքն աշխատանքից ներքին ու արտաքին բավարարվածության, սթրեսի և աշխատողների հոգեկան առողջությունը: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ աշխատանքից ներքին բավարարվածությունը պայմանավորված է փողի հետ, այն տալիս է ազատություն և ուժ,
սակայն աշխատանքային արտաքին բավարվածությունը կապված է փողի ավելի քիչ կարևորության հետ: Այն աշխատողները, որոնց աշխատանքը քիչ հուզական է, հակված են այն կարծիքին, որ վարձատրությունը շատ կարևոր է [7]:
Հոգեբաններ Փ. Լանթը և Ս. Լիվինգստոնը՝ 20-էջանոց հարցարանի միջոցով փորձել են ներկայացնել անձի տնտեսական ու հոգեբանական վարքագիծը և դասակարգել են՝ ըստ խնայումներ կատարող և չկատարող տիպերի: Այս հետազոտությանը մասնակցել է մոտ 250 բրիտանացի: Արդյունքում պարզվել է, որ խնայողություններ կատարող մարդիկ
ունեն ավելի բարձր եկամուտ և կրթություն, ավելի լավատես են, քան
նրանք, ովքեր չեն կատարում խնայողություններ: Առաջին տիպին պատկանողներն այն կարծիքին են, որ նրանք ավելի լավ են օգտագործում իրենց միջոցները, զգում են իրենց ավելի վստահ, քան նույն տարիքում իրենց ծնողները, կարծում են, որ մեկ տարի հետո իրենց ֆինանսական
վիճակն ավելի կայուն կդառնա, հակված չեն ծախսել գումարներ այդ
պահին առաջացող ցանկությունների վրա, հիմնականում գնումներ են
կատարում նույն խանութներից: Մարդիկ, ովքեր հակված չեն խնայողություններ կատարելուն, հիմնականում կորցնում են ֆինանսները ղեկավարելու կարողությունը, համարում են իրենց արտաքին ազդակների
զոհ, չեն գտնում իրենց մեղավորությունը տեղի ունեցած երևույթներում:
Նրանք չեն սիրում քննարկել իրենց ֆինանսական դրությունը, մեկուսանում են սոցիալական միջավայրից, դրանով իսկ բացառում են այլակարծությունը: Կարծում են, որ բանկային քարտերը բարդեցնում են իրենց
կյանքը և կատարում են գնումներ տարբեր վայրերից: Հետազոտողները
պարզել են, որ տնտեսական փոփոխականները հնարավորություն են
տալիս կանխատեսել կատարվող խնայողության չափը, մինչդեռ հոգեբանական փոփոխականները հնարավորություն են տալիս կանխատեսել, թե ինչ հաճախականությամբ և եկամուտների որ մասն են պատրաստվում խնայել մարդիկ [5]:
Մեկ այլ խնդիր է անվտանգության զգացումը: Մի խումբ մեծահարուստ ամերիկացիների շրջանում, որոնք պատկանում են սելֆ-մեյդ մեն
(self-made men) մարդկանց դասին, այսինքն՝ կյանքում ամեն ինչ ձեռք են
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բերել ինքնուրույն, անցկացվել է հետազոտություն, որի արդյունքում
պարզվել է, որ այդ մարդիկ մանկության ընթացքում հանդիպել են այնպիսի դժվարությունների, ինչպիսիք են՝ ծնողների կորուստ, բաժանում և
այլ հոգեբանական վնասվածքներ: Հոգեվերլուծաբաններն ենթադրում
են, որ մեծանալով այդ մարդիկ կատարում են կուտակումներ, որպեսզի
նորից չհայտնվեն նմանատիպ ծանր իրավիճակում: Հարստանալու ցանկությունը նրանց համար ծառայում է իբրև հուզական անվտանգության
միջոց: Այսպիսով ենթադրվում է, որ փողը հանդիսանում է իբրև անվտանգության, սիրո, ազատության, իշխանության միջոց կամ կարող է
կրել այլ հուզական նշանակություն [4]:
Այսպիսով, տեսական վերլուծության արդյունքում կարող ենք ամփոփել դրամային վարքագծի առանձնահատկությունները, որոնք բաժանվում են երկու հիմնական խմբի: Առաջինը վերաբերում է տնտեսական
վարքի կառավարման արտաքին գործոններին և դրանց սոցիալ-հոգեբանական ներազդմանը մարդկանց վարքի վրա: Երկրորդ խմբի գործոնները կրում են զուտ հոգեբանական բնույթ և առնչվում են անձի ֆինանսական միջոցների ընկալմանը, դրանց նկատմամբ հուզական վերաբերմունքին և պահանջմունքների բավարարման առանձնահատկություններին:
Դեռ բավականին թերի հարցեր կան, որոնց պատասխանը հնարավոր կլինի գտնել մարդու դրամային վարքագիծը պայմանավորող և կարգավորող հոգեբանական գործոնների համախմբի ուսումնասիրության
միջոցով:
Մեր հետազոտության հետագա փուլերում նախատեսվում է անդրադառնալ դրամային վարքագծը պայմանավորող՝ սոցիալ-հոգեբանական
ու անձնային, ազգային ու մշակութային, տնտեսագիտական ու մարկետինգային գործոնների համալիր ներգործությանը: Այս գործոնների համալիրը կրում է դրամային վարքի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ
ինքնակառավման գործընթաց և միաժամանակ արդյունքում ազդում են
առանձին անձի բարեկեցության վրա:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ДЕНЕЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В данной статье рассмотрены психологические особенности
денежного поведения человека и, в частности, механизмы его
самоконтроля и регуляции. Кроме теоритического анализа были
изучены исследования проведенные в разных странах мира.
Теоретический анализ показал, что в настоящее время все еще
существуют малоизученные вопросы, на которые возможно ответить
посредством исследования влияния социально-психологических,
личностных, экономических, этнических и других факторов.
Ключевые слова: экономическа психология, личность, поведение, деньги, управление, финансы.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERICS OF FACTORS INFLUENCING THE
MONETARY BEHAVIOR OF PERSONALITY
This article discusses such questions as psychological characteristics
of human monetary behaviour, especially self-control and self-regulation.
There was made an analysis of experiments implemented in different
countries. Theoretical analysis shows that there are many insufficiently
explored questions. The answers could be found by doing researches on
socio-psychological, economical, personal influences.
Keywords: economic psychology, personality, behaviour, money,
management, finances.
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ՆՈՒՆԵ ԱՐԱՄՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Կառավարչական գործունեությունը կապված է մի շարք սթրեսածին գործոնների հետ և դրա իրականացումը պահանջում է ոչ
միայն մասնագիտական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, այլև` հուզական կայուն վիճակ: Սթրեսածին գործոնների
առկայությամբ արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու համար հատկապես կարևորվում է ղեկավարի ինքնակարգավորման
հմտություննների զարգացվածությունը: Ինքնակարգավորման հմտությունները հնարավոր է զարգացնել ինքնակարգավորման վարժություններ և մարզումներ պարբերաբար իրականացնելու կամ ինքնակարգավորման սեփական տեխնիկան գտնելու և այն կիրառելու միջոցով:
Հիմնաբառեր. կառավարչական գործունեություն, սթրեսածին
գործոններ, ինքնակարգավորում, ինքնակարգավորման հմտություններ, ռելաքսացիա, աուտեգեն մարզում, մեդիտացիա:

Կառավարման գործառույթների` պլանավորման, կազմակերպման,
շահադրդման, վերահսկողության արդյունավետ իրականացումն ենթադրում է որոշումների կայացում, ժամանակի կառավարում, սթրեսների և
բախումների հաղթահարում: Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունն այն է, որ ղեկավարը կազմակերպում է մարդկանց
գործունեությունը, լուծում է ոչ միայն արտադրական, այլև կառավարչական խնդիրներ:
Հայտնի է, որ կառավարչի հուզական կայունության և կառավարման
արդյունավետության մեջ գոյություն ունի ուղիղ համեմատական կապ:
Այդ մասին կարելի է հանդիպել վերջին շրջանում կառավարչական գործընթացի արդյունավետությունը հետազոտող բազմաթիվ աշխատություններում [9]:
Հույզերն իրենց ազդեցությունն են ունենում աշխատանքում, ընտանեկան և ընկերական փոխհարաբերություններում, արվեստի մեջ, մարդու ձգտումներում և հոգեկան ճգնաժամերում: Վերլուծելով իր կամ ենթակաների անհաջողություններն ու սխալները` ղեկավարը հաճախ հանգում է այն եզրակացության, որ հենց հույզերն են խոչընդոտել խնդրի
հաղթահարմանը: Բախումների, գործնական հանդիպումների ձախող190
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ման կամ անհաջող հրապարակային ելույթի պատճառ կարող են հանդիսանալ ոչ միայն մասնագիտական կամ հաղորդակցման հմտությունների պակասը, այլև` թույլ նյարդային համակարգը, հուզմունքը հաղթահարելու անկարողությունը: Կառավարչական գործունեությունը կապված
է կյանքի լարված ռիթմի հետ: Որպես կանոն՝ ղեկավարն իր ամենօրյա
գործունեության ընթացքում կենտրոնացած է մի շարք խնդիրների լուծման վրա: Այս ամենն հանգեցնում է նյարդային համակարգի ակտիվ
գործունեության, ինչն էլ իր հերթին պահանջում է մեծ ջանքեր և լարվածություն: Եթե մարդուն երկարատև ժամանակահատվածում չի հաջողվում դուրս գալ գերլարված վիճակից, ապա նրա մոտ կարող են առաջանալ հոգեբանական խնդիրներ: Կառավարչական գործընթացում սթրեսային իրավիճակները կարող են պայմանավորված լինել իրադարձությունների դինամիկությամբ, արագ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությամբ, ղեկավարի և անձնակազմի շահերի ու պահանջմունքների
անհամապատասխանությամբ: Այս իրավիճակներում սթրեսի առաջացման գործոններ կարող են հանդիսանալ տեղեկատվության հակասությունները, տեղեկույթի պակասը, անորոշ կամ միմյանց հակասող պահանջները, ճգնաժամային պայմանները, որոշումների կայացման հետ
կապված ռիսկերը:
Ընդհանուր առմամբ առանձնացվում են ժամանակակից ղեկավարի
աշխատանքի հետ կապված հետևյալ սթրեսածին գործոնները.
 տեղեկատվական ծանրաբեռնվածություն,
 տեղեկատվական անորոշություն,
 ժամանակի սղություն,
 միջանձնային բախումներ,
 աշխատանքային չնորմավորված օր,
 ենթակաների և ղեկավարության կողմից մշտական ճնշում,
 ռիսկի դիմելու անհրաժեշտություն,
 մի քանի տարբեր մակարդակների խնդիրների միաժամանակյա
լուծման անհրաժեշտություն [8]:
Կապված այն հանգամանքի հետ, որ ղեկավարի գործունեությունն
իրականացվում է սթրեսածին գործոնների առկայությամբ` ղեկավարի
պաշտոն զբաղեցնող անձանց ներկայացվող պահանջների մեջ հատկապես կարևորվում է ինքանկարգավորման հմտություննների առկայությունը, որոնք հանդիսանում են ղեկավարի արդյունավետ գործունեության
անհրաժեշտ պայման, ինչպես նաև ապահովում են անձի տարբեր հատկանիշների գործունեության ներդաշնակությունը: Ինքնակարգավորումն
ապահովում է կյանքի տարբեր ձևերի հարմարումը, պահպանումը, զար191
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գացումը և ընդհանուր առմամբ աշխարհի հետ փոխազդեցության հաջողությունը:
XIX դարի կեսերին Վ. Բեռնարը ձևակերպել է ներքին միջավայրի
անընդհատության վերաբերյալ գաղափարը, ըստ որի օրգանիզմը կարող է որոշակի սահմաններում պահպանել արտաքին միջավայրի ազդեցությանը պատասխանող կենսականորեն կարևոր գործառույթները: Վ.
Բեռնարը օրգանիզմը համարում է «փակ օղակ», «կենսական շրջան»:
Այս գաղափարը զարգացրել է նրա աշակերտ Ու. Քենոնը «մարմնի
իմաստությունը» համարելով բաց համակարգ, որն անընդհատ պահպանում է իր կայունությունը: Համակարգին սպառնացող փոփոխությունների վերաբերյալ ազդակներ ստանալով` օրգանիզմն սկսում է աշխատել
այնպես, որ կարողանա վերադարձնել իր հավասարակշռված վիճակը:
Նրա բացահայտումը գիտության պատմության մեջ հայտնի է որպես հոմեոստազի մասին ուսմունք: Ինքնակարգավորման նպատակը ինքն
իրեն նորմալ վիճակի բերելն է. այն իրականացվում է երկու մակարդակում` հոմեոստազ մակարդակում ապահովվում է ստեղծված պայմաններին հարմարումը, իսկ մյուս մակարդակում գործունեության նախաձեռնությունը հենց սուբյեկտինն է [7]:
Ինքնակարգավորման տեսակների առանձնացման չափանիշները
տարբեր են: Այսպես` ըստ կարգավորման գործընթացում գիտակցության մասնակցության և դերի` առանձնացնում են կամածին/ոչ կամածին,
գիտակցած/չգիտակցված, ռեֆլեքսիվ ինքնակարգավորում, ըստ կարգավորման միջոցների և գործոնների բնույթի` արտաքին և ներքին,
կախված իրականցվող վերլուծության մակարդակից` սոցիալական, կենսաբանական, նեյրոֆիզիոլոգիական, հոգեբանական ինքնակարգավորում: Գործունեության կարգավորման մեջ անձի դերը նկարագրող ինքնակարգավորման տեսակներ են անհատական, սուբյեկտիվ, անձնային,
դրդող, մոտիվացիոն, իսկ ըստ այս կամ այն հոգեկան գործընթացի
կարգավորման կառուցակարգերի նկարագրման` առաձնացնում են
իմացական և հուզական ինքնակարգավորում [6]:
Գոյություն ունի ինքնակարգավորման հմտությունների զարգացման
երկու միջոց: Առաջինն ենթադրում է հաճախակի իրականացվող վարժություններ և մարզումներ գործողությունների վերաբերյալ հաջորդաբար տրվող ճշգրիտ հրահանգների միջոցով: Որքան շատ է մարդը
կրկնում այդ վարժությունները, այնքան ամրապնդված և կատարյալ կլինի նրա հմտությունը: Երկրորդ միջոցն որոշակի վիճակին ինքնուրույն
հասնելու ճանապարհը, սեփական տեխնիկան գտնելն է: Գտնելով այդ
ճանապարհը և հասկանալով այդ տեխնիկայի գործունեության կառուցակարգը` կարելի է հեշտությամբ կատարելագործել ինքնուրույն մշա192

Հոգեբանություն

կած տեխնիկան` հենվելով ներքին զգացումների վրա: Եթե հաջողվում է
գտնել սեփական տեխնիկան և ներքին հենքը, ապա այդ հմտությունն
ամրապնդվում է [7]:
Հոգեկան ինքնակարգավորում կարելի է իրականացնել այնպիսի
մեթոդների միջոցով, ինչպիսիք են` ռելաքսացիան, աուտոգեն մարզումը,
մեդիտացիան:
Ռելաքսացիան (լատիներեն relaxation` լարվածության նվազեցում,
թուլացում) իրենից ներկայացնում է տարբեր խմբերի մկանների կամային
թուլացման պարբերաբար իրականացվող վարժությունների ամբողջություն: Ռելաքսացիան թուլացնում է մարմնի լարվածությունը, պայքարում
այն ֆիզիոլոգիական հետևանքների դեմ, որոնք սթրեսի առաջացման
պատճառ են հանդիսանոււմ: Մկանային խորը ռելաքսացիայի միջոցով
կարելի է հաղթահարել դեպրեսիան, անհանգստության զգացումը, գլխացավը, մեջքի ցավը, իջեցնել արյան ճնշումը: Մկանային ռելաքսացիան
նվազեցնում է սրտային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը և, ինչպես ցույց են տալիս մի շարք հետազոտություններ, դրական ազդեցություն է ունենում մարդու իմունային համակարգի վրա [8]:
Ինքնակարգավորման մեկ այլ մեթոդ հանդիսացող աուտեգեն մարզումը (լատիներեն autos (ինքը) և genes (ծագում), բառացի նշանակում է
ինքնադաստիարակում որոշակի վարժությունների միջոցով) իրականացվում է նստած կամ պառկած որոշակի դիրք զբաղեցնելով և մի քանի
փուլերով իրականացվող վարժութունների միջոցով, որոնք ուղղված են
տաքության, ծանրության զգացումներ առաջացնելուն, սրտի աշխատանքի, շնչառության, տարբեր օրգանների աշխատանքի կարգավորմանը, ցանկալի արդյունքին կենտրոնացմանը: Աուտոգեն մարզման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրությունը տեղափոխել մարմնի մի մասից մյուսին, իսկ վիզուալիզացումը կիրառվում է գիտակցության թուլացման համար: Աուտոգեն մարզման հիմնական փուլերին և աուտոգեն մեդիտացիային տիրապետելու համար պահանջվում է բավական ժամանակ:
Աուտոգեն մարզումը հնարավորություն է տալիս առանց կողմնակի ազդեցության հասնել հարմարավետ, քնին մոտ վիճակի, մոբիլիզացնել օրգանիզմի ռեզերվները: Աուտեգեն մարզման միջոցով կարելի է զարգացնել հետևյալ կարևոր որակները`
 կարճ ժամանակահատվածում ամբողջովին հանգստանալու կարողություն,
 ինքնատիրապետում,
 ոչ կամածին գործառույթների (օրինակ` արյան շրջանառության)
ինքնակարգավորում,
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 աշխատունակության բարձրացում, մասնավորապես, հիշողության զարգացում մտքերի կենտրոնացման միջոցով,
 ցավային զգացողությունների ինտենսիվության նվազեցում,
 ինքնատրամադրում,
 ինքնաքննադատություն և ինքնավերահսկողություն խորը վիճակում ինքնավերլուծության միջոցով [4], [10]:
Աուտեգեն մարզման միջոցով կարելի է փոխել կյանքի և ինքն իր
նկատմանբ ունեցած վերաբերմունքը, ցանկալին դարձնել իրական, ազատվել լարվածությունից և բացասկան հույզերից:
Խորը կենտրոնացվածության վիճակի, ներդաշնակության կարելի է
հասնել մեդիտացիայի միջոցով (լատիներեն meditation` մտորում, խորհրդածում): Մեդիտացիայի հիմնական նպատակը հոգեկան և ֆիզիկական
ողջ գործունեության արմատներին, ինքնությանը վերադառնալն է [8]:
Հնդիկ հոգևոր առաջնորդ Օշոն նշում է. «երբ ձեր յուրաքանչյուր ակտիվություն դադարել է և դուք ուղղակի կաք, դուք ուղղակի գոյություն ունեք, հենց դա է մեդիտացիան…մեդիտացիան աճ է, որն առաջանում է
մարդու ողջ գոյությունից, այն գոյության աճ է» [5]:
Մեդիտացիոն գործընթացն ենթադրում է երեք մակարդակ.
 թուլացում,
 կենտրոնացում,
 հենց մեդիտացիոն վիճակ, որի խորության աստիճանը կարող է
լինել տարբեր` կախված մեդիտացիա իրականացնողի փորձից և սիանսի տևողությունից [3]:
Մեդիտացիայի իրականացման անհրաժեշտ պայմաններ են հանդիսանում հանգիստ շրջապատը, հարմարավետ դիրքը, կենտրոնացման
օբյեկտի առկայությունը, պասիվ դիրքորոշումը: Մեդիտացիայի իրականացման ճանապարհներից մեկը կենտրոնացումն է: Սովորական վիճակում մարդու ուղեղը շեղվում է տարբեր ներքին և արտաքին գրգռիչների
ազդեցությամբ: Մեդիտացիայի ժամանակ ուշադրությունը կենտրոնացվում է միայն մեկ օբյեկտին` շնչառությանը, մարմնին, դիրքին, որևէ առարկայի: Մեդիտացիան ոչ միայն ապահովում է մարդու հանգիստ վիճակը, այլ նաև հնարավորություն է տալիս լուծել հին և խորը ներքին բախումները, դուրս հանել զայրույթը, լարվածությունը և հոգնածությունը:
Արդյունքում բարձրանում է մարդու աշխատունակությունը, ինքնավստահությունը, ինքնահարգանքը [3]:
Այսպիսով` աշխատանքային գործունեության և ընդհանուր առմամբ
մարդու կենսագործունեության ընթացքում առաջացած սթրեսային իրավիճակները, լարվածությունը, բացասական հույզերը երկարատև ժամանակահատվածում կարող են մի շարք հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական
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խնդիրների առաջացման պատճառ հանդիսանալ: Ղեկավար պաշտններ
զվաղեցնող անձինք ավելի հաճախ են գործ ունենում այնպիսի լարված և
սթրեսային իրավիճակների հետ, որոնք պայմանավորված են իրենց աշխատանքային գործունեության առանձնահատկություններով: Կառավաչական գործունեության արդյունավետության պահպանման, հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական խնդիրներից խուսափելու արդյունավետ միջոց
կարող է հանդիսանալ ղեկավարների ինքնակարգավորման հմտությունների զարգացումը: Ինքնակարգավորման տեխնիկաներին տիրապետելը և պարբերաբար ինքնակարգավորմանը նպաստող վարժություններ իրականացնելը կառավարչական գործունություն իրականացնող անձանց
հնարավորություն կտա կառավարել սեփական հույզերն ու վարքը,հաղթահարել բախումները, աշխատավայրում ստեղծել ու պահպանել դրական հոգեբանական մթնոլորտ, պահպանել ֆիզիկական և հոգեբանական առողջությունը, բարձրացնել աշխատունակությունը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Вилюнас В., Психологияэмоций. – СПб,: Питер, 2008. – 496 с.:
ил.- (Серия “Хрестоматия по псиьологии”).
2. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Соловьева О.В., Введение в
практическую социальную психологию. — 2-е, исправленное изд. М.:
Смысл, 1996. —373 с.
3. Каганов Л.С., Медитация-путь к себе. Издательство “Кокон”,
1990г, 56с.
4. Линдеман Х., Аутогеннаятренировка. Серия: Здоровье в
любом возрасте.Язык русский. Издательство Попурри. 2000г. 192 с.
5. Ошо.Медитация: первая и последняя свобода. Пер. с англ.—
СПб.: Издательство Чернышева, 1996. 214 c.
6. Панкратов В.Н., Саморегуляция психического здоровья:
Практическое руководство. – М. Изд-во Института Психотерапии, 2001.
– 142с. – (Серия: Психология успеха и эффективного управления).
7. Секач
М.Ф.,
Психическая
устойчивость
человека:
Монография. – М.: АПКиППРО, 2013. – 356 с.
8. Урбанович А.А., Психология управление: Учебное пособие.Мн.: Харвест, 2007. – 640 с.- (Библиотека практической психологии).
9. Чередниченко И.П., Н.В. Тельных., Псиxология управление /
Серия “Учебники для вышсей”. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 608 с.
10. Шульц И.Г., Аутогенная тренировка: Пер. снем. — М.:
Медицина, 1985, 32 с.

195

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

НУНЕ АРАМЯН
Магистрант Академии
государственного управления РА
САМОРЕГУЛЯЦИОННЫЕ НАВЫКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО В
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управленческая деятельность связано с рядом стрессогенных
факторов и ее реализация требует не только специальных знаний,
умений и навыков, но и стабильного эмоционального состояния. Для
реализации эффективной управленческой деятельности, при наличии
стрессогенных факторов, особенно важным является развитость
саморегуляционных навыков управляющего. Саморегуляционные
навыки можно развивать с помощью саморегуляционных упражнений
и тренировок или можно найти свою собственную технику
саморегуляции.
Ключевые слова: управленческая деятельность, стрессогенные
факторы, саморегуляция, саморегуляционные навыки, релаксация,
аутогенная тренировка, медитация.

NUNE ARAMYAN
Master’s Program Student of the Public
Administration Academy of the RA
MANAGER’S SELF-REGULATORY SKILLS
DURINGADMINISTRATIVE ACTIVITIES
Administrative activities are associated with a number of stressful
factors and their implementation requires not only special knowledge’s and
skills, but also a stable emotional state. In the presence of stressors the
development of self-regulatory skills is especially important for manager.
Self-regulatory skills can be developed through self-regulation exercises
and trainings or the manager can find his own technique of self-regulation.
Keywords: Administrative activities, stress factors, self-regulation,
self-regulatory skills, relaxation, auto training, meditation.
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ԱՐՄԻՆԵ ԱՔԵԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՀՈԳԵՍՈՄԱՏԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Աշխատանքային գործունեության ընթացում տեղի ունեցող մի
շարք երևույթներ կարող են առաջ բերել հոգեկան լարված վիճակներ,
զանազան բացասական հույզեր և զգացումներ: Հոգեմարմնական
խանգարումների սկզբնական պատճառը պայմանավորվում է որոշակի հոգեկան վիճակներով կամ դժվարություններով, որոնք առաջ են
բերում մարմնական կամ կենսաբանական բնույթի հակազդեցություններ։ Այս խանգարումները խաթարում են բնականոն աշխատանքային
գործունեությունը, առաջացնում աշխատանքային գործունեության
արդյունավետության անկում: Հոդվածում ներկայացված է «հոգեսոմատիկա» հասկացության բնորոշումներ, հոգեսոմատիկ խանգարումների առաջացման պատճառները և կապն արդյունավետ գործունեության հետ:
Հիմնաբառեր. հոգեսոմատիկ խանգարումներ, հոգեկան լարված
վիճակներ, աշխատանքային գործունեություն:

Անձը սոցիալականացման ընթացքում բախվում է մի շարք երևույթների հետ, որոնք կարող են առաջ բերել զանազան հույզեր և զգացողություններ: Միջանձնային հարաբերությունները հաճախ ուղեկցվում են
բախումներով, տարաձայնություններով, որոշում կայացնելու կամ ընտրության դժվարություններով և մի շարք այլ երևույթներով: Առօրյա կյանքում այս երևույթների դրսևորումներից մեկն էլ նախահարձակումն է:
Դեռևս հոգեվերլուծության հիմնադիր Զ. Ֆրոյդն առանձնացնում էր
անձին բնորոշ երկու հիմնական բնազդ` էրոսը կամ կյանքի բնազդը, և
թանատոսը կամ մահվան բնազդը: Մահվան բնազդը, ըստ Ֆրոյդի՝ արտահայտվում էր նախահարձակման դրսևորմամբ: Նա գտնում էր, որ
նախահարձակումը մարդկային էության անբաժանելի մասն է: Անձը,
պարբերաբար կուտակելով այն, վաղ թե ուշ պետք է դրսևորի: Այս մոտեցման կողմնակիցն է նաև Կ. Լորենցը, ով մարդկային նախահարձակումը համեմատում է եռացող կաթսայի հետ, որտեղ կուտակված է շոգին, որը ինչ-որ ելք պետք է գտնի: Այս դեպքելում նախահարձակումը
կարող է դուրս մղվել` վնաս հասցնելով որևէ օբյեկտի, կամ կարող է
ներս մղվել ` կուտակելով բացասական էներգիան անձի հոգեկանում,
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որի հետևանքով էլ անձի օրգան համակարգերի աշխատանքը խաթարվում է ` առաջացնելով մի շարք հոգեսոմատիկ հիվանդություններ:
Հոգեսոմատիկ հիվանդությունների հիմքում ընկած են ոչ թե բակտերիաները կամ վիրուսները, այլ հոգեբանական խնդիրները: Այսինքն՝ այս
հիվանդությունների հիմքն են կազմում հոգեբանական և կենսաբանական գործոնների փոխազդեցությունը [2, с. 56-78]:
Առաջին անգամ «հոգեսոմատիկա» բառը գործածել է անգլիացի
պոետ և գրաքննադատ Կոլդրիջը «Հույզերի մասին» էսսեում: 1811 նա
հետևյալ կերպ է բացատրել այդ հասկացությունը. «Այն ամենը, ինչ ես
արտահայտում եմ տրամադրությանս մեջ, կամ, որ ավելի հավանական
է, տեղափոխում եմ անգիտակցական, դրանք հստակ գործողություններ
են, որոնց ամբողջ ուժը ուղղված է դեպի իմ մարմինը»:
Դեռ հնուց ի վեր բժիշկներն ընկալում էին անձին որպես մեկ ամբողջություն` չառանձնացնելով հոգեկան և սոմատիկ (մարմնական) խնդիրները, այլ հաշվի էին առնում, թե դրանցից որն է առավել ընդգծված:
Դեռևս հնուց խոսվել է այդ մասին: Պլատոնի երկխոսություններից մեկում նրա ուսուցիչ Սոկրատը խորհուրդ է տալիս մի երիտասարդի, ով
բողոքում է գլխացավից, որ մարմնի կենդանացման համար նախ և
առաջ պետք է բուժի հոգին, քանի որ յուրաքանչյուր վնաս կամ օգուտ
մարմնին գալիս է հոգուց, իսկ հոգին կարելի է բուժել «բարի խոսքերի»
միջոցով: Պլատոնը դեմ էր այն գաղափարին, որ կան հոգու և մարմնի
բժիշկներ, քանզի մեկը մյուսից անբաժան է: Այնտեղ, որտեղ ամբողջը
իրեն լավ չի զգում, մի մասը չի կարող առողջ լինել [1, с. 23-46.]:
Գոյություն ունեն հոգեմարմնական հիվանդությունները բացատրող
տարբեր տեսություններ։ Համաձայն որոշ տեսաբանների՝ հոգեմարմնական հիվանդությունների հիմնական պատճառը սթրեսն է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ սթրեսի ազդեցությունը հանգեցնում է
հոգեկենսաբանական խանգարումների, որոնց պատճառով խանգարվում է նաև մարդու հարմարվողականությունը, ապա և ծագում է հոգեմարմնական հիվանդություն։
Հոգեմարմնական խանգարումների հետևանքով կարող են փոփոխվել կամ հակազդել հետևյալ օրգան-համակարգերը.
ա) կենտրոնական նյարդային,
բ) սրտանոթային,
գ) շնչառական,
դ) մարսողական,
ե) միզասեռական,
ինչպես նաև կարող են լինել չճշտված՝ խառը բնույթի։
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Հոգեսոմատիկ հիվանդություններից տարածվածներն են` բրոնխիալ
ասթման, ստամոքսի և տասներկումատնյա աղիքի խոցային հիվանդությունը, հիպերտոնիան, հիպոտոնիան, անքնությունը, շաքարային դիաբետը, ճարպակալումը, գլխացավը, հոդացավը, նեյրոդերմիտը, ցանը, պսորիազը, սեքսուալ բնույթի շատ հիվանդություններ, կանանց մոտ դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումները, կլիմակտիկ համախտանիշը,
հոգեծին հևոցը և շատ այլ հիվանդություններ [3, с. 156-179]:
Սակայն հաճախ նկատվում է, որ հոգեկան խնդիրները մեկ անձի
մոտ բերում են հոգեսոմատիկ հիվանդության, իսկ մեկ ուրիշի մոտ` բոլորովին այլ: Գերմանացի բժիշկ Ֆ. Ալեքսանդերը նշում էր, որ առողջ մարդիկ չկան, յուրաքանչյուր մարդ ունի որևէ թույլ օրգան, որն էլ վնասվում է
այս կամ այն հոգեկան խնդիրների հետևանքով: Այստեղ հոգեկանի և
ֆիզիկականի կապից բացի, պետք է նաև հաշվի առնել 3-րդ գործոնը,
որն անձի իմունային համակարգն է: Ակնհայտ է, որ նույն հոգեկան
խնդիրները կարող են տարբեր ազդեցություն ունենալ անձի առողջության վրա:
Հիվանդությունների ժամանակ տարբեր է նաև հիվանդների վերաբերմունքն իրենց հիվանդությանը: Կախված անձի խառնվածքից, բնավորությունից, հուզական կայունությունից, վարքի վերահսկողությունից և
այլ գործոններից՝ անձի հակազդեցությունը հիվանդության նկատմամբ
տարբեր է: Լ. Ռոխլինն առանձնացրել է սեփական հիվանդության
նկատմամբ վերաբերմունքի հիմնական տարբերակները: Փսիխոասթենիկ և իպոխոնդրիկ տարբերակների դեպքում հիվանդն ունենում է տագնապի զգացում, դառնում է կասկածամիտ, համոզված է հիվանդության
վատ ավարտի հարցում: Ասթենոդեպրեսիվ ռեակցիային բնորոշ են հուզական անհավասարակշռությունը, մենակության ու ճնշվածության զգացումը: Հիսթերիկ խառնվածքի դեպքում հիվանդը պահանջում է մեծ ուշադրություն ցուցաբերել իր նկատմամբ, մեղադրում շրջապատող մարդկանց անբավարար կարեկցանքի մեջ: Էյֆորիկ-անիզոգնոստիկ տարբերակն այն, որ հիվանդն անուշադրության է մատնում սեփական առողջությունը, բացառում հիվանդությունն ու հրաժարվում բուժումից:
Ելնելով տարբեր մշակույթներից՝ տարբեր է նաև մարդկանց վերաբերմունքը հիվանդության նկատմամբ: Ըստ այս առանձնահատկության՝
առանձնացվել է «հոգեկանացնողների» և «մարմնականացնողների»
խմբեր և նրանց բնորոշ, մշակույթով պայմանավորված գործոններ:
Մարմնականացողների խմբին պատկանող անձինք հիվանդությունների հիմքում հիմնականում կենսաբանական պատճառներ են տեսնում,
սթրեսի ժամանակ ֆիզիկական անհարմարություն են զգում, հույզերը
համարում են շատ անհատական և սոցիալական հարաբերությունների
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համար վտանգավոր և վնասող, որոնք չպետք է ի ցույց դնել, ամաչում
են ընտանիքում առաջ եկող խնդիրները դուրս հանել, իրենց հոգեկան
ապրումների մասին խոսում են միայն մտերիմ մարդկանց հետ և մեծ
կախում ունեն սոցիալական միջավայրից:
Հոգեկանացնող անձինք առավել աչքի են ընկնում արևմտյան, եվրոպական ինքնությամբ և աշխարհայացքով, երևույթների պատճառները տեսնում են անհատի ու անհատական գծերի մեջ, սթրեսի ժամանակ
հոգեբանական անհարմարություն են զգում, անկախ են և ինդիվիդուալիստ: Նրանք հույզերի դրսևորումը, դրանց մասին հոգեբանական եզրույթներով խոսելը ընդունելի են համարում, հոգեկան խնդիրները բերում են բուժական հարթության վրա, կարողանում են հույզերը իրադրային առումով ճիշտ արտահայտել [4, c. 77-90]:
Այսպիսով՝ հոգեմարմնական խանգարումների սկզբնական պատճառը պայմանավորվում է որոշակի հոգեկան վիճակներով կամ դժվարություններով, որոնք առաջ են բերում մարմնական կամ կենսաբանական բնույթի հակազդեցություններ։ Այս խանգարումները խաթարում
են բնականոն աշխատանքային գործունեությունը, առաջացնում աշխատանքային գործունեության արդյունավետության անկում: Տեսական
վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրակացությունը.
բուռն աշխատանքային գործունեության ընթացքում կուտակված հույզերն ու զգացմունքները կարող են բերել հոգեսոմատիկ խանգարումների և բացասաբար ազդել մասնագիտական արդյունավետ գործունեության վրա, այդ իսկ պատճառով բարենպաստ է հետևել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առոջությանը` չմոռանալով, որ նաև այս գործոններով է մեծապես պայմանավորված մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը:
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОФЕССАНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ряд событий, явлений, происходящих в процессе трудовой деятельности может привести к напряженным психическим состояниям,
различным отрицательным эмоциям и чувствам. Первоначальная
причина психосоматических нарушений обуславливается определенными психическими состояниями и трудностями, которые приводят к
реакциям телесной или физиологической природы. Эти нарушения
вредят нормальной работе организма, приводят к спаду эффективности трудовой деятельности. В статье представлено определение
понятия психосоматика, причины возникновения психосоматических
нарушений и их связь с эффективной деятельностью.
Ключевые слова: психосоматических нарушений, трудовой деятельност, напряженная психическая состояния.
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PSYCHOSOMATIC FACTORS OF EFFECTIVE
PROFESSIONAL ACTIVITIES
A number of phenomena of working activity cause mental stressful
conditions, various negative emotions and feelings. Initial cause of the
psychosomatic disorder is caused by a specific mental condition or
difficulties, which cause physical or physiological reactions. These
disorders disrupt the normal working activities, cause decline efficiency in
working activity. The article presents the definitions of the concept of
psychosomatic, causes of psychosomatic disorders, and its connection with
effective activities.
Keywords: psychosomatic disorders, mental stressful conditions,
working activity.
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
բժշկական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՎՐԱ
Հոդվածում ներկայացվում է ցեղասպանության վնասվածքի
ազդեցության տրանսգեներացիոն գործոնի վերլուծությունը հայ
ժողովրդի կյանքի սցենարի ձևավորման գործընթացում: Կփորձենք
հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ցեղասպանությունը և
վերլուծել նրա պատճառները, բացատրել զանգվածային սպանությունների և ցեղասպանության պարտադիր նախապայմանները:
Հասկանալ, թե ինչ ձևով է փոխանցվում հոգեբանական վնասվածքը, որն ապրվել է մի սերնդի կողմից, մյուսներին: Նաև կանդրադառնանք հետվնասվածքային աճին վերաբերվող ժամանակակից
հետազոտություններին:
Հիմնաբառեր. հոգեկան վնասվածք, ցեղասպանություն, հոգեկան ոլորտ:

Զանգվածային աղետների ընթացքում ստացված վնասվածքների
հետևանքները պահպանվում են անձի հոգեկան ոլորտում, քանի որ
դրանք սպառնում են մարդու հիմնարար ապրելու պահանջմունքների
բավարարմանը և ազդում առնվազն 3-4 սերունդների ընտանեկան համակարգի վրա: Կարևոր պատմական իրադարձությունների ազդեցությունն էական նշանակություն ունի նաև ազգային ինքնության ձևավորման հարընթացում:
Քաղաքական և ռազմավարական չափանիշների առումով գնահատելով հայերի ցեղասպանության հետևանքները՝ Ա. Այվազյանը նկարագրում է կորուստների, զոհերի և ցեղասպանության հետևանքների
պատկերը, որոնց ազդեցությունն զգացվում է հետևյալ չափանիշներով.
1. բնակելի տարածքի կորուստ, 2. մշակութային կորուստ, 3. նյութական
կորուստներ, 4. ազգաբնակչության կազմակերպված ոչնչացում, 5. հոգեբանական վնասվածք (ցեղասպանության պատճառով առաջացած թե202
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րարժեքության բարդույթ - ազգի ապագայի նկատմամբ թերահավատություն, անգամ ազգային շահերի և արժեքների ժխտում) [1]:
Փորձելով բացատրել ցեղասպանություն երևույթը` ամերիկացի հոգեբան Ի. Ստրաուբը ներմուծեց «ծանր ժամանակներ» հասկացությունը,
որը, իր կարծիքով, միշտ նախորդում է ցեղասպանությանը: Ըստ Ի.
Ստրաուբի` դա ունի սուբյեկտիվ բնույթ, մեծ մասամբ ուղեկցվում է
տնտեսական կամ քաղաքական խնդիրներով: Մյուս կողմից՝ «ծանր ժամանակները» գործում են որպես մի շարք թաքնված հոգեբանական
ահաբեկչության գործոններ, ինչպիսիք են՝ դեպրեսիան, հուսահատությունը, թշնամիներով շրջապատված լինելը: Այսպիսի զգացմունքների համախմբությունը զանգվածային սպանությունների ու ցեղասպանության
պարտադիր նախապայման են: Երկրորդ նախապայմանը թշնամու գոյությունն է: Կոնկրետ թշնամու կերպարն անհրաժեշտ է, որպեսզի միտքն
ազատվի վախի մշտական դեպրեսիվ, ճնշող ազդեցությունից: Նախ`
թշնամին միշտ պատասխանատու է դժվարությունների և դժբախտությունների համար, որ պատահել է մեզ հետ: Երկրորդ` թշնամու վերացման հետ մեկտեղ կյանքի որակը պետք է բարելավվի: Ցեղասպանությունն անհնար է իրականացնել առանց աֆեկտիվ նախահարձակման,
որի հիմքում ընկած է խոր ատելություն զոհի կարգավիճակ ունեցող
մարդկանց կամ կրոնի նկատմամբ: Այդ ատելությունն այնքան ուժեղ է,
որ անխուսափելիորեն նվազեցնում է մարդկանց ռացիոնալ միտքը:
Մյուս կողմից, հանցագործները պատրաստ չեն դիմադրության: Նրանք
կարծում են, որ դիմադրություն չի լինի, որ զոհերն ունակ չեն դրան և
համակերպվել են զոհի կարգավիճակի հետ: Հենց դիմադրության բացակայության և անպատժելիության համոզմունքն է ընկած ցեղասպանության գաղափարախոսության հիմքում:
Բացի տուժողներից և բռնի կերպով ցեղասպանություն կատարողներից` կա երրորդ կողմ` վկաները: Միևնույն ժամանակ բազմությունը,
որ վախի ազդեցության ներքո լռությամբ հետևում է, և թվում է՝ ինքը ոչ
մի բռնություն չի իրականացնում, վերածվում է դիտորդների: Դիտորդը
հոգեբանական ահաբեկչության մեջ հանդիսանում է հատուկ հոգեբանական գործիք, երբեմն ահաբեկիչների համար սոցիալ-հոգեբանական
հիմքեր կեղծ համոզմունքների զոհերի դավաճանության վերաբերյալ,
որից դրդված` իրենք գործում են: Իսկ նրանք, ովքեր ներգրավվում են
բռնության ակտերի մեջ, կարիք ունեն, որպեսզի իրենց ահաբեկչական
գործողությունները խրախուսվեն և աջակցություն ստանան իրենց կարեկցող որևէ խմբի կողմից: Վկա կարող են լինել և' հարևանները, և'
հայրենակիցները, և' միջազգային հանրությունը: Այս բոլոր մակարդակներում դատապարտումը բավական է, որպեսզի տեղի ունենա այդ հան203
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ցագործների հոգեբանական մեկուսացում, որ կասկած հարուցի իրենց
վարքի առաքինության և գործողությունների արտոնված լինելու վերաբերյալ: Այսպիսով, դատապարտումը ցեղասպանություն երևույթի հավանականության նվազեցման միջոց է [2]:
Ըստ ուսումնասիրվածության աստիճանի` Հայոց ցեղասպանությունը
երկրորդն է Հոլոքոստից հետո [8]: 1915թ. մայիսի 24-ի համատեղ հռչակագրի համաձայն (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Ռուսաստան)` հայերի
զանգվածային սպանությունները պատմության մեջ առաջին անգամ ճանաչվել են, որպես մարդկության դեմ հանցագործություն:
Կյանքին սպառնացող վնասվածքները, որոնք ձեռք են բերվել լայնամասշտաբ աղետների հետևանքով, շարունակում են ապրել անհատի
և նրա ընտանիքի հիշողության մեջ և ազդել ընտանեկան համակարգերի վրա: Այսպիսով, մարդու վրա ցեղասպանության հետևանքների ազդեցության տրանսգեներացիոն գործոններից մեկը նրանց «իրավահաջորդությունն է», խոսքը վերաբերում է սերունդների ճակատագրի վրա
գործոնների ազդեցությանը իրենց «կյանքի սցենարի» վրա: Այս մոտեցման հիմնադիրը` Ա. Ա. Շուտցենբերգը, նշել է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է մեր ազգի և ընտանիքի պատմության մի մասնիկը և
նույնիսկ առանձին դեպքերը շատ ավելի մոտ են անհատին, քան կարող
ենք պատկերացնել [6]:
Տագնապի սերնդեսերունդ փոխանցման խնդրին առաջիններից
մեկն անդրադարձել է Մ. Բոուենը: Անհանգստությունից բացի, սերնդից
սերունդ ընտանիքում փոխանցվում են նաև այդ տագնապների արտահայտման կանոնները` ամրապնդվելով ընտանեկան առասպելներում, որը և դրսևորվում է ընտանիքի գործունեության որոշակի օրինաչափությունների մեջ [3]:
Ընդհանուր առմամբ, տրանսգեներացիոն մոտեցման սկիզբը համարվում է XX դարի 60-70 թվականները: Այն հիմնված է Զ. Ֆրոյդի, Կ.
Գ. Յունգի, Մ. Բոուենի, Ֆ. Դալտոյի, Ն. Աբրահամի, Ի. Բուզորմեն-Նադի և այլ հոգեբանների գաղափարների վրա:
XX դարի սկզբին Զ. Ֆրոյդը զարգացրել էր այն գաղափարը, որ
մարդու անհատական փորձը սովորաբար իր վրա կրում է նախորդ սերունդների կողմից կուտակված փորձի կնիքը: Զ. Ֆրոյդն ընդգծում է միջսերնդային կապի անհրաժեշտության կարևորությունը, ասելով, որ եթե
մեկ սերնդի հոգեկան գործընթացները չփոխանցվեն մյուսներին, ապա
յուրաքանչյուրը ստիպված կլիներ նորից սովորեր ապրել, ինչն էլ իր հերթին կբացառեր որևէ առաջընթաց և զարգացում [5]:
Հետագայում Կ. Գ. Յունգը, շարունակելով և զարգացնելով Ֆրոյդի
միջսերնդային կապի մասին գաղափարները, ներմուծում է հոգեբանութ204
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յան մեջ «կոլեկտիվ անգիտակցական»-ի մասին գաղափարը, որի համաձայն այն գոյություն ունի անհատական փորձից դուրս, և նրանում կուտակված է ամբողջ մարդկության փորձը, որոնք ներկայացված են արքետիպային պատկերների և ձևաչափերի մեջ և փոխանցվում են սերնդից
սերունդ [7]:
Տրանսակտ Վերլուծության (ՏՎ) հիմնադիր Է. Բեռնը նշում է «ծնողական ծրագրավորման» առանձնահատուկ դերը մարդու «կյանքի սցենարի» ձևավորման մեջ: Նա համարում է, որ անչափ կարևոր է, թե ինչ
գիտի մարդը իր նախնիների և նախնիների նախնիների մասին, ինչպիսի զգացմունքներ ունի նրանց նկատմամբ, որովհետև այդ զգացմունքներն ավելի ինտենսիվ են, քան ծնողների նկատմամբ ունեցած զգացմունքները:
I960-1970թթ. Դալտոն, Աբրահամը և Ի. Բուզորմեն-Նադն առաջադրում են ոչ լիովին լուծված խնդիրների (ատելության, վրեժի, վենդետտայի), գաղտնիքների, «չարտահայտվածությունների», անսպասելի մահերի
և մասնագիտությունների ընտրության տրանսգեներացիոն փոխանցման
բարդ խնդիրը: Համաձայն այդ դպրոցի` անհատների և մարդկանց
խմբերի հուզական և սոցիալական կյանքում (ընտանեկան, դասակարգային, էթնիկական խմբերում) մի շարք անհաջողությունների հատկանիշներն ունեն իրենց ընդհանուր հիմքերը Գեր-Եսի գործողությունների
մեջ (մասնավորապես` ինքնամեղադրանքի կառուցակարգերի և անհաջողությունների հոգեախտաբանության):
Վնասվածքը, որը վերապրվում է մեծ խմբի կողմից, համաձայն Վոլկանի, ի տարբերություն բնական աղետների, ուղեկցվում է անտանելի
զգացմունքներով, որը վերապրում են բոլորը`ամոթ, նվաստացում, անզորություն: Հասարակությունը, չկարողանալով ամբողջովին վերապրել
այդ վնասվածքը, տրանսգեներացիոն փոխանցում է կատարում հաջորդ
սերունդներին, որպեսզի նրանց միջոցով ավարտին հասցվեն այդ չլուծված հոգեբանական գործընթացները: Ըստ էության՝ տեղի է ունենում
վնասվածքային ապրումների «ներդրում» հաջորդ սերունդների մեջ, ինչը
պաշտպանություն է անտանելի տառապանքի զգացողությունից, այն
զգացողություններից, որոնք անհնարին է վերապրել [2]: Այդ խնդրի մասին է խոսում նաև Գ. Լեբոնը, նշելով, որ մենք կրում ենք մեր նախնիների սխալների բեռը և ստանում պարգևներ իրենց բարերարության համար: Վերապրելով մահացու վտանգ, հիմնական պահանջմունքների բավարարման սպառնալիք` մարդը հաստատապես փոխվում է և նոր բան
ներմուծում իր ընտանեկան համակարգում: Հայտնի է հոգեբանական
վնասվածքների ինկապսուլյացիայի (ներպատենավորման)` փակման երևույթը, երբ ամուր պարփակված և անջատված նեյրոնային կապը պահ205
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պանում է մարդու հոգեկանը իրադարձությունների կրկնությունից (Կ.
Տոյչ, Ա. Շուտցենբերգ): Հետագայում այդ անձի ընտանիքի անդամները
նույնպես կարող են ենթարկվել դաժան իրադարձությունների ազդեցությանը, չնայած նրան, որ այդ իրադարձության անմիջական մասնակիցները չեն: Այսինքն` սերունդը, որը վերապրել է ցեղասպանությունը, ամբողջովին չկարողանալով վերապրել այդ վնասվածքն իր անմարդկային
էության պատճառով, փոխանցում է այն հաջորդ սերունդներին հավանաբար հետագայում վերապրելու միտումով:
Այսպիսով, չնայած որ հոգեկան և հոգեբանական վնասվածքները
ողբերգական և վնասածին են անձի համար, այնուամենայնիվ, դրանք
կարող են հանգեցնել նաև որոշակի օգտակար անհատական դրսևորումների, որոնք կօգնեն հաղթահարելու դժվարությունները, գտնելու
նոր իմաստ, որը կընդգրկվի անձի ձևավորման և զարգացման հիմքում`
փոխանցելով անձնային ուժի ընկալումը:
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В данной статье мы представим анализ трансгенерационного фактора воздействия травмы геноцида в формировании жизненного сценария армянского народа. Попытаемся понять, что из себя представляет геноцид и проанализировать его причины, объяснить обязательные предпосылки массовых убийств и геноцида. Понять, каким образом передается психологическая травма, перенесенная одним поколением на следующие поколения. Также обратимся к современным
исследованиям, касающимся посттравматического роста.
Ключевые слова: психическая травма, геноцид, психическая
сфера.
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PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF GENOCIDE ON SUBSEQUENT
GENERATIONS
The traumas received in mass accidents, such as genocide, remain in
mentality forever, since it is connected to life threat and influence family
system during 3-4 generations. Traumas, affecting the bases of life and
received in situations of mass accidents, lasts not only in memory of the
separate man and his relatives, but also as phenomena during national
identification. There is known the phenomenon of blocking, encapsulation
of a psychological trauma - reliably blocked and switched - off neuronal
connection protects from recurrence of events (Toitch, Chutzenberg).
Despite the fact that mental and psychological trauma consider
developments particularly tragic and harmful, they can be quite a personal
favor, it can express more personal focus on the successful adaptation and
positioning in society, both in rational and in the emotional sphere.
Keywords: psychological trauma/injuru, genocide, mental sphere.
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ՄԱՐԻԱՄ ԳԻՇՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հոդվածում ներառված են այն հիմնական գործոնները, որոնք
անմիջականորեն կապված են ՀՀ պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման հետ: Կառավարումը, որպես այդպիսին, շատ բարդ և բազմաբնույթ գործընթաց է, որն իրականցնում է բազմաթիվ գործառույթներ, որոնց ճիշտ
և արդյունավետ կազմակերպումից է կախված աշխատանքի արդյունավետությունը: Այսօր պետական կառավարաման համակարգում
անհրաժեշտություն կա կիրառել այնպիսի համակարգ, որը ամբողջովին կապահովի ճիշտ կառավարչական գործընթացները, աշխատողի մոտիվացիան և բավարարվածությունն աշխատանքից:
Հիմնաբառեր. աշխատանքային մոտիվացիա, աշխատանքային բավարարվածություն, ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ, Էկզիստենցիալ պահանջմունքներ:

Կառավարումը, որպես գործունեություն, շատ հին արմատներ ունի և
ժամանակի ընթացքում նոր մոտեցումներ են ի հայտ գալիս: Կառավարման գործընթացը ղեկավարի և նրա ենթակաների միջև առկա փոխհարաբերություններն են, որտեղ շատ կարևոր են ղեկավարի անձնային և
մասնագիտական կերպարները: Գ.Կունցը և Ս.Օդոնելը նշում են. «Կառավարման գործընթացն արվեստ է, որի իմաստը կայանում է գիտության տեղափոխումը իրական ցանկացած իրավիճակ» [1]:
Պետական կառավարումը համակարգ է, որի ներսում գոյություն
ունեն բազմաթիվ կապեր որոնք ունեն մեծ նշանակություն և կապված են
արտաքին միջավայրի հետ: Այս համակարգում ընդգրկված են միլիոնավոր մարդիկ, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է կարևոր գործառույթ
և փոխկապված է մնացածների հետ [2]:
Կառավարումը, որպես գործընթաց, իրականանում է տարբեր գործառույթների համալիր ձևով, որոնք իրար հետ փոխկապակցված են և
կարևոր: Յուրաքանչյուր կառավարչական գործունեություն բաղկացած է
մի շարք գործառույթներից, որոնք միմյանց հետ փոխկապակցված շատ
կարևոր տարրեր են.
• տեղեկատվության ստացում և վերլուծություն,
• տեղեկատվության վերլուծություն և որոշումների կայացում,
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• որոշումների իրականացման համար համապատասխան միջոցառումների իրականացում,
• ստացված արդյունքների գնահատում,
• աշխատողների նկատմամբ խրախուսման կամ պատժման միջոցառումների իրականացում [3]:
Կառավարումն իրականանում է սոցիալական միջավայրում և այն
իրականացնելու համար անձին անհրաժեշտ են որոշ հոգեբանական
որակներ ու այնպիսի ընդունակություններ, ինչպիսիք են անձնակազմի
հետ փոխհարաբերման կարողություններ ու արտաքին միջավայրի փոփոխություններին հարմարվելը: Կառավարումը նախ և առաջ պահանջում է իրավիճակի վերլուծություն` հստակ պլանավորում, մասնագիտական գործունեության հետ կապված պարտականությունների համակարգի ձևավորում: Ցանկացած կառավարման համակարգում որպես սոցիալական համակարգ գոյություն ունեն այնպիսի երկու փոխկապակցված կողմեր` ղեկավարություն և ենթականեր: Կառավարման գործընթացում ղեկավարից բացի յուրաքանչյուր անհատ հանդես է գալիս որպես
գիտակցական անձ և ունի իր ուրույն տեղն ու գործառույթը: Հիերարխիկ
համակարգում կարևոր է ղեկավարի դերը, որը պայմանավորված է նրանով, որ նա կազմակերպում է աշխատանքային գործընթացը,կառավարում և գնահատում:
Կառավարումը կարելի է արդյունավետ համարել, եթե ղեկավարը
աշխատանքային գործունեության նպատակը ճիշտ է որոշել, պարտականությունները բաշխել աշխատողների միջև` հնարավորինս հավասարաչափ:Կառավարման գործառույթներից ամենակարևորներն են` կանխատեսումը, պլանավորումը, որոշումներ կայացնելը [4]:
Գոյություն ունի «աշխատանքային մոտիվացիոն կոնցեպցիա» հասկացողությունը, որն իր մեջ է ներառում.
• ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ,
• էկզիստենցիալ պահանջմունքներ (մասնավորապես անվտանգության և ապահովության զգացողությունների),
• սոցիալական պահանջմունքներ(պատկանելության և սիրված լինելու պահանջմունք),
• հարգանքի պահանջմունք (մասնագիտական աճ),
• բարձր պահանջմունքներ(մասնավորապես ինքնաիրականացման
և ինքնարտահայտման՝ արվեստի ձևով):
Այս դեպքում Զ.Ֆրեյդի հայացքները որոշ չափով հիմնավորում են
ստանում այն իմաստով,որ կարևորվում է բարձր մակարդակների պահանջմունքների բավարարաման մոտիվացիան,քանի որ հակառակ դեպքում դա իրականանում է միայն պահանջմունքների ցածր մակարդակով:
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Արդյունավետ աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու
համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ղեկավարը կարողանա հասկանալ իր
աշխատողների մոտիվները, պահանջմունքները՝ այդ ամենն օգտագործելով աշխատանքային արդյունավետ գործունեության խթանիչների
ձևով: Իմանալով, թե ինչն է դրդում մարդուն իրականցնել ակտիվ գործունեություն և դրանց հիմքում ինչ հիմնական մոտիվներ են ընկած, կարելի է մշակել հատուկ մոտիվացիոն համակարգ ու աշխատանքային մեթոդներ, որոնք ապահովում են արդյունավետ աշխատանքը: Մոտիվը
(դրդապատճառը) լատիներեն motiv – թարգմանաբար նշանակում է
շարժում, որն այն դրդիչ ուժն է, որի օգնությամբ մարդիկ իրականացնում
են որոշակի գործունեություն, որպեսզի բավարարեն իրենց պահանջմունքները: Մոտիվը դրդում է անձի ներքին և արտաքին դրդիչ ուժերը:
Աշխատանքային գործունեության մոտիվների համակարգը հիմնականում ձևավորվում է 3 գործոնի օգնությամբ.
• անհրաժեշտ է որպեսզի անձը գիտակցի իր պահանջմունքները և
այն, որ դրանց բավարարումը հնարավոր է միայն աշխատանքային գործունեության ընթացքում,
• գիտակցել և պատկերացնել այն արդյունքի մասին, որը կարելի է
ստանալ աշխատանքային գործունեության ընթացքում,
• պետք է պատկերավոր պատկերացնել այն կապի մասին,որը գոյություն ունի պահանջմունքների և այն արդյունքի միջև, որը ցանկանում
ենք ստանալ մեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում:
Մոտիվացիան մի գործընթաց է, որի ժամանակ անձը իրականցնում
է որոշակի գործունեություն` իր նպատակներին հասնելու համար [5]:
Աշխատանքային գործունեությունը երևույթների, գործընթացների և
տարբեր նյութական և ոչ նյութական երևույթների ամբողջությունն է
կազմում, որը իրականացնում է ցանկացած մասնագետ իր ամենօրյա
աշխատանքային գործընթացում:
Աշխատանքային գործունեությունն արդյունավետ կազմակերպելու
համար յուրաքանչյուր աշխատող պետք է իմանա իր աշխատանքին վերաբերող նորմատիվային ակտերը և կարողանա խելացիորեն օգտվել
դրանցից անհրաժեշտության դեպքում: Մասնագետի համար շատ
կարևոր է, որպեսզի աշխատանքային պայմանները լինեն բավարար՝ սոցիալական և առարկայական բնույթի, այսինքն այնպիսի խոչընդոտներ
չլինեն, ինչպիսիք են աղմուկը, միջավայրի ջերմաստիճանը կամ կոլեկտիվի ոչ բարենպաստ բարոյակահոգեբանական մթնոլորտը [6]:
Հիմնականում ցանկացած աշխատանքային գործունեության դեպքում հնարավոր է լինում կանխորոշել արդյունքը` կատարած աշխատանքի արդյունքի գնահատմամբ: Օրինակ՝ ղեկավարի աշխատանքի արդ210
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յունքն է համարվում արդյունավետ աշխատանքային կոլեկտիվի ձևավորումը, որը ունակ կլինի իրականցնել ակտիվ աշխատանքային գործունեություն: Ղեկավարը պետք է հասկանա իր աշխատողների պահանջմունքերը, լուծի աշխատանքային խնդիրները: Աշխատանքային գործունեությունը երևույթների,գործընթացների, տարբեր նյութական և ոչ նյութական երևույթների ամբողջությունն է կազմում, որը իրականացնում է
ցանկացած մասնագետ իր ամենօրյա աշխատանքային գործունեության
ընթացքում [6]:
Աշխատանքի արդյունավետության համար մեծ նշանակություն ունի
նաև հաջողության հասնելու մոտիվացիան, ինչը բնութագրվում է հաջողության հասնելու ձգտմամբ` նպատակին քայլ առ քայլ հասնելու գործընթացը: Որպես այդպիսին կարելի է առանձնացնել նաև հաջողության
հասնելու մոտիվացիայի մի քանի գործոններ, որոնք որոշիչ դերակատարում ունեն.
• բարձր արդյունքների հասնելու ձգտման առկայությունը,
• ձգտումը բոլոր գործընթացները իրականցնելու բարձր արդյունքների հասնելու համար,
• երբեք չխուսափելը դժվար առաջադրանքներից և որոշ դեպքերում նույնիսկ այդպիսի առաջադրանքների ընտրումը,
• սեփական ընդունակությունները ավելի բարձր մակարդակի
հասցնելը:
Հաջողության հասնելու մոտիվացիան կարելի է ասել կապված է անձի ընդունակություններից, նպատակասլացությունից և իրավիճակային
գործոններից [7]:
Այսպիսով, պետական կառավարման համակարգում շատ կարևոր է,
որպեսզի ճիշտ ձևով իրականանան կառավարչական գործունեության
գործառույթները, որպեսզի աշխատանքի արդյունավետությունը բարձր
լինի: Մշտապես պետք է հաշվի առնվեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք
են՝ աշխատողի հաջողության հասնելու մոտիվացիան, պահանջմունքների
պարզաբանումն ու բավարարումը: Կարևոր է որպեսզի ղեկավարն ունենա մի շարք մասնագիտական և անձնային հմտություններ ու որակներ,
որոնք մշտապես օգտագործվում են աշխատանքային գործընթացում:
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В этой статье описаны те основные факторы, которые
непосредственно связаны с повышением эффективности работы в
системе Государственного управления РА. Управление, как таковое,
очень сложный процесс, который осуществляет множество функций,
от правильной и эффективной организации которых зависит эффективность работы . Сегодня в системе государственного управления
есть необходимость применения такой системы, которая полностью
обеспечит правильные управленческие процессы, мотивированность
работника и и его удовлетворенность трудом.
Ключевые слова: мотивация труда, трудовая удовлетворенность, физиологические потребности, жизненные потребности.
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FACTORS OF WORK EFFICIENCY IN THE PUBLIC
ADMINISTRATION SYSTEM
In this article are included the main factors that are directly related to
the job efficiency of the RA public administration system . Management is a
very complex and multifaceted process, which implements multiple
functions. Work productivity depends on accurate and efficient organization
of these functions. Today in public administration system is needed to apply
a system, which will provide proper management processes, satisfaction of
employee from his job and employee motivation.
Keywords: labor motivation, labor satisfaction, physiological needs,
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ՋՈՒԼԻԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Կառավարման հոգեբանության հիմնական խնդիրների և հարցերի ուսումնասիրությունը կոչված է ապահովելու մենեջերների,
տարբեր մակարդակի ղեկավարների հոգեբանական պատրաստվածությունը, ձևավորելու կամ զարգացնելու նրանց կառավարման
մշակույթը, ստեղծելու անհրաժեշտ նախադրյալներ կառավարման
ոլորտի կարևոր խնդիրների տեսական հասկացման և պրակտիկ
կիրառման համար: Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ղեկավարների աշխատանքի արդյունավետությանը նպաստող հոգեբանական գործոններին, ուսումնասիրվել են նրա անձնային որակները, ղեկավարման յուրահատկությունները՝ որպես աշխատանքի
արդյունավետության գործոն:
Հիմնաբառեր. ղեկավարում, արդյունավետություն, անձնային
որակներ, կառավարման հմտություններ:

Կառավարման հոգեբանությունում բազմաթիվ են ուսումնասիրությունները նվիրված ղեկավարին՝ նրա անձնային որակներին և ղեկավարման յուրահատկություններին: Ղեկավարում ասելով ընդունված է հասկանալ ցանկացած ներգործության կազմակերպման գործընթաց, որն
ուղղված է հետապնդող նպատակների իրականացմանը: Ղեկավարումը
կառավարման գործունեության միայն մի մասն է, սակայն այն մասը, որի
մեջ կառավարման տարբեր հարցեր լուծվում են՝ ենթակաների վրա ներազդելով:
Անվիճելի է այն, որ ղեկավարի գործունեությունը բնութագրվում է
բարդության բարձր աստիճանով: Եվ անկասկած կառավարչական գործունեության վրա վճռորոշ ազդեցություն են ունենում ղեկավարի անձնային որակները: Դրանք հոգեբանական առումով բավական բարդ կառույցներ են, որոնք բազմաթիվ գործոններից են կախված՝ բնավորության առանձնահատկություններից, անձի կառուցվածքից, նրա ուղղվածությունից, փորձից, ընդունակություններից, գործունեության պայմաններից [4]: Ղեկավարի անձնային որակներն արտացոլվում են նրա միջանձնային փոխհարաբերություններում:
Ղեկավարման արդյունավետությունը մեծ մասամբ կախված է նաև
նրանից, թե որքանով է տվյալ ղեկավարն իր անհատական հատկանիշ214
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ներով համապատասխանում այն դերերին ու գործառույթներին, որը նա
կոչված է կատարել կառավարչական գործունեությունում: Գրականության մեջ առանձնացվում են ղեկավարի սոցիալական, կառավարչական
դերերի տարբեր ցանկեր: Ըստ ամերիկյան գիտնական Ի. Անսոֆի՝ ղեկավարը կատարում է չորս հիմնական դեր՝ լիդերի (առաջնորդի), վարչարարի, ծրագրողի-պլանավորողի և գործարարի [1]: Լիդերի պարագայում նկատի է առնվում ոչ ձևական լիդերության կառուցվածքը, երբ ղեկավարն ունի մեծ հեղինակություն և մարդկանց վրա ազդելու ունակություն: Լիդերի հատկանիշների օգտագործումը բարձրացնում է տվյալ
կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը:
Կազմակերպության կառավարման համակարգում ղեկավարը կենտրոնական տեղ է գրավում: Նա պետք է օժտված լինի քաղաքական, կազմակերպչական, մանկավարժական, բարոյական բարձր հատկանիշներով: Ղեկավարը գտնվում է աշխատանքային հանրույթում իրականացվող
փոխգործողությունների համակարգի կենտրոնում, ակտիվ մասնակցում
միջանձնային հարաբերությունների կարգավորմանը, աջակցում և իրականացնում է ընդունված հրահանգներն ու բարոյական նորմերը, մասնակցում կադրերի ընտրման և տեղաբաշխման գործընթացին, ներկայացնում հանրույթի շահերը արտաքին միջավայրում: Նա է որոշում ինչ
անել և ինչպես անել, ու դրա համար կրում է պատասխանատվություն:
Արդյունավետ աշխատանքի համար ղեկավարը պետք է ունենա հեղինակություն, որը թույլ է տալիս նրան ազդել ենթակաների վրա: Հեղինակությունը հիմնվում է ղեկավարի ֆորմալ դիրքի և ձեռք բերված հարգանքի վրա: Իր գործունեության ընթացքում ղեկավարն աշխատում է
գործընկերների և մրցակիցների հետ: Նրանց վարքը կարող է լինել
սպառնալի, սակայն, հնարավորինս պետք է կարողանալ բանակցություններ վարել: Ղեկավարն աշխատում է նաև տարբեր մակարդակների ենթակաների հետ: Նրանց հետ անհրաժեշտ է հստակ և ոչ երկիմաստ արտահայտել մտքերը, հիմնվել միայն փաստերի վրա: Հաջորդ խումբը կազմում են ստորադասները, որոնց հետ շփվելիս պետք է լինել խիստ, բայց
բարյացակամ: Նրանց աշխատանքից է կախված ձեռնարկության գործունեության արդյունավետությունը և անմիջապես ղեկավարի կարիերան:
Ղեկավարի աշխատանքը մտավոր աշխատանք է և կրում է ստեղծագործական բնույթ: Ժամանակակից պայմաններում այն վերածվել է
հատուկ մասնագիտության, որը պահանջում է առանձնահատուկ գիտելիքներ, համապատասխան պատրաստվածություն և, իհարկե, փորձ:
Ինչպիսի՞ որակներ և հատկություններ են անհրաժեշտ արդյունավետ
ղեկավարման համար:
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Ղեկավարին բնորոշ հատկություններն ու պահանջները կարելի է
միավորել հետևյալ հիմնական խմբերի մեջ՝
1. կառավարման ոլորտում արհեստավարժ աշխատանք կատարելու
գիտելիքներ և կարողություններ.
• անորոշ և փոփոխական իրավիճակներում սառնասիրտ և մասնագիտորեն ճիշտ որոշումներ կայացնելու ունակություն.
• ձեռնարկության, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի մասին անհրաժեշտ
ցանկացած տեղեկատվության տիրապետում, կամ անհրաժեշտ պահին
այն հայթայթելու ուղիների իմացություն. գիտական ուսումնասիրություններից տեղեկացվածություն, նորագույն տեխնոլոգիական հնարավորությունների մասին տեղեկացվածություն, մրցակցային դաշտի մասին
տեղեկացվածություն, շուկայում առկա պահանջների մասին տեղեկացվածություն.
• եղած ներուժի կառավարման ունակություն, պլանավորման և տրված շուկայական իրավիճակում կանխատեսման կարողություն, ձեռնարկության արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ
պահին անհրաժեշտ որոշումների կայացման ունակություն.
• նորագույն տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակություն.
2. Այս խումբը վերաբերում է միջանձնային հարաբերություններին և
ինքնակառավարմանը, այսինքն՝ ղեկավարը պետք է կարողանա կառավարել ինքն իրեն և ղեկավարել իր ենթականերին, դրա համար նա
պետք է լինի՝
• առաջնորդ, ով իր հետևից տանում է ստորադասներին իր հեղինակության, արհեստավարժության և բարձր մարդկային հատկանիշների շնորհիվ.
• դիվանագետ, ով ընդունակ է լուծել ոչ միայն ներքին, այլ արտաքին անհամաձայնություններն աշխատակիցների հետ՝ չկորցնելով իր և
ձեռնարկության հեղինակությունը.
• ինովացիաներ (նորարարություն) անող, ով ժամանակակից միտումներին համապատասխան անընդհատ կատարելագործում է գործունեությունը կազմակերպությունում.
• պարզապես մարդ, ով ունի որոշակի զարգացվածության, կրթության և դաստիարակության աստիճան և արժանի է օրինակ ծառայել
շրջապատի համար:
3. Երրորդ խումբը բնութագրում է ղեկավարի անձնային հատկությունները՝
• տակտի զգացում և համեստություն,
• բարեկրթություն և պարզություն,
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• մարդկանց նկատմամբ հոգատարություն և նրանց հոգեբանական առանձնահատկությունները հաշվի առնելու կարողություն,
• կամային բարձր որակներ,
• վստահություն իր ուժերի նկատմամբ,
• ինքնատիրապետում, հուզական հավասարակշռություն և սթրեսների նկատմամբ կայունություն,
• նպատակաուղղվածություն և նպատակներին հասնելու ձգտում,
• շփման ունակություն և մարդկանց հետ աշխատելու կարողություն,
• խոսքի կայունություն,
• ստեղծագործելու ընդունակություն,
• առողջություն և այլն [3]:
Ղեկավարել նշանակում է կարողանալ ոգևորել մարդկանց, հավաքագրել նրանց կոլեկտիվի նպատակների շուրջ, ձևավորել նրանց մեջ
պատասխանատվություն, գործարար ինքնուրույնություն: Ղեկավարի
աշխատանքը պահանջում է ընդունակությունների ստեղծագործական
դրսևորում և համակարգային մտածողություն: Նրա մտածողությունը
պետք է լինի ռազմավարական, տրամաբանական ու դինամիկ:
Ղեկավարի և ենթակաների փոխհարաբերություններում դրսևորվում
է հետաքրքիր սոցիալ-հոգեբանական օրինաչափություն. որքան մոտ է
լինում ղեկավարն ենթականերին, որքան հաճախ է շփվում նրանց հետ,
այնքան ավելի նվազ հոգեբանական նշանակություն է ունենում նրանց
համար ղեկավարի գրաված պաշտոնը, սակայն ավելի է սրվում ենթակաների հետաքրքրությունը նրա անձնային որակների նկատմամբ, ղեկավարների կառավարչական շփման կուլտուրայի նկատմամբ:
Բոլորս էլ գիտենք մտավոր զարգացման գործակցի՝ IQ-ի մասին,որը
հանդիսանում է մտավոր ունակությունների չափման հիմնական տեսակը: Ավելի քան հարյուր տարի գիտնականները, հատկապես հոգեբանները հավաստում էին, որ հաջողության գրավականը բարձր մտավոր
կարողություններն են: 1990-ականներից հետո գիտնականներն սկսեցին
գիտակցել, որ կյանքի, գործնականում հաջողությունների համար EQ-ն
(հուզական բանականությունը) նույնքան կարևոր է, որքան IQ-ն: Մեր
հույզերը շատ ավելի են ազդում մեր գործողությունների և խոսքի վրա,
քան բանական միտքը: Սեփական հույզերի մասին գիտակցելու, դրանք
հասկանալու և կառավարելու ունակությունը մեր առջև դրված նպատակներին հասնելիս բնորոշվում է որպես հուզական բանականություն:
Հուզական բանականությունը հնարավորություն է տալիս՝
• իմանալ և հասկանալ մեր հույզերը,
• կառավարել մեր սեփական հույզերը առավելագույն անձնական
շահի համար,
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• իմանալ և հասկանալ այլոց հույզերը,
• կարգավորել մեր գործողությունները՝ համաձայն այլոց հույզերի,
որպեսզի ունենալ առողջ և փոխշահավետ հարաբերություններ [7]:
Հուզական բանականությամբ օժտված ղեկավարները ընդունակ են
հասկանալ այլոց հույզերը և այնպես կարգավորել իրենց գործողությունները, որ ապահովեն դիմացինի համագործակցությունը սեփական նպատակներին հասնելու համար:
Այսպիսով, գիտական գրականության վերլուծությունից ստացված
արդյունքներն ամփոփելով, կարող ենք եզրակացնել, որ ղեկավարի գործունեությունը բնութագրվում է բարդության բարձր աստիճանով: Եվ անկասկած կառավարչական գործունեության վրա վճռորոշ ազդեցություն են
ունենում ղեկավարի անձնային որակները: Դրանք հոգեբանական առումով բավական բարդ կառույցներ են, որոնք բազմաթիվ գործոններից են
կախված՝ բնավորության առանձնահատկություններից, անձի կառուցվածքից, նրա ուղղվածությունից, փորձից, ընդունակություններից, գործունեության պայմաններից: Ղեկավարի անձնային որակներն արտացոլվում
են նրա միջանձնային փոխհարաբերություններում: Արդյունավետ աշխատանքի համար ղեկավարը պետք է ունենա հեղինակություն, որն էլ հիմնվում է նրա ֆորմալ դիրքի և ձեռք բերված հարգանքի վրա:
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ԱՐԱՔՍՅԱ ԴԱՎԹՅԱՆ
Երևանի պետական
համալսարանի մագիստրոս

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԻ ԵՎ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում փորձ է արվում կատարել սոցիալական կարծրատիպերի ու դիրքորոշումների հոգեբանական առանձնահատկությունների և աշխատակազմի ընտրության գործընթացում դրանց ազդեցության տեսական վերլուծություն: Աշխատակազմի ընտրությունն
իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ սուբյեկտիվ գործոնների ամբողջության արտահայտում, որի ժամանակ դրսևորվում են միջանձնային ընկալման մի շարք կառուցակարգեր, որոնք էական ազդեցություն են գործում աշխատակազմի ընտրության մասնագետի
կողմից որոշման ընդունման գործընթացի վրա, որոնք պայմանավորված են ընտրության մասնագետի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններով: Այս ամենի իմացությունը կօգնի խուսափել թեկնածուի գնահատման սուբյեկտիվ մոտեցումից և ընտրության գործընթացը կդառնա ավելի հիմնավոր և օբյեկտիվ:
Հիմնաբառեր. աշխատակազմի ընտրություն, սոցիալական
կարծրատիպեր, դիրքորոշումներ, առաջին տպավորություն, սուբյեկտիվ գնահատում:

Ներկայիս սոցիալ-տնտեսական զարգացման պայմաններում կազմակերպության արդյունավետության և զարգացման անհրաժեշտ պայման է համապատասխան պաշարների ներգրավումը, որն առավելագույնս ազդում է կազմակերպության ընդհանուր նպատակին հասնելու արդյունավետության վրա, այսինքն` կազմակերպության տնտեսական արդյունքը կախված է անհրաժեշտ մարդկային ներուժի գործունեության արդյունավետությունից:
Գլոբալացման ներկա պայմաններում ողջ աշխարհում տեղի է ունենում աշխատանքային միգրացիա, և աշխատանքային շուկան կազմված
է տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներից: Այս միտումն առկա է
նաև Հայաստանում, հետևաբար սոցիալական կարծրատիպերի ազդեցությունը վճռորոշ է աշխատակազմի ընտրության վրա նաև այստեղ:
Հոդվածի հիմնական նպատակն է տեսական վերլուծության ճանապարհով ուսումնասիրել սոցիալական կարծրատիպերի և դիրքորոշումների ազդեցությունն աշխատակազմի ընտրության գործընթացի վրա:
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Մարդկային ներուժի կառավարման հիմնական նշանակությունն է
ապահովել կազմակերպության նախանշված ռազմավարության և նպատակների իրականացումը որակյալ մասնագետների, ուսուցման և տևական համագործակցության ապահովման միջոցով:
Կազմակերպության գործառութավորման արդյունավետությունը
կախված է նրա աշխատակիցների իրազեկվածությունից: Հետևաբար,
լուրջ և բարդ աշխատանք է աշխատակազմի ընտրությունը, որն իրենից
ներկայացնում է բավական կանոնակարգված և հիմնավորված գործընթաց, այնուամենայնիվ այստեղ կարող են արտահայտվել մարդու կողմից մարդու ընկալման տարբեր դրսևորումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել իրականությունը` այդպիսով հանգեցնելով թեկնածուի ընտրության որոշման կայացման մեջ սխալների:
Աշխատակազմը ընտրված աշխատակիցների ամբողջական անձնական համախումբն է, որը բնութագրվում է կառուցվածքով, քանակությամբ և ըստ խմբերի [2, էջ 3]: Աշխատակազմի ընտրության ժամանակ
մասնագետը թեկնածուի մասին որոշում է ընդունում սահամանափակ
ժամանակի և տեղեկության պայմաններում: Այս գործընթացում մասնագետի վրա կարող են ազդեցություն գործել թեկնածուի տարբեր առանձնահատկություններ` ազգությունը, մշակութային պատկանելությունը,
անհատական գրավչությունը, այսինքն մի շարք սոցիալ-հոգեբանական
գործոններ:
Թեկնածուի ընտրության որոշման ընդունման վրա ազդեցություն են
գործում մի շարք կարծրատիպեր, արժեքներ, սոցիալ-հոգեբանական մի
շարք գործոններ:
Հաղորդակցման ժամանակ շատ կարևոր և վճռորոշ գործոն է հանդիսանում առաջին տպավորության ձևավորումը, որի հոգեբանական
էությունը հանդիսանում է միջանձնային գնահատումը: Այն կապված է
այլ մարդու կերպարի ձևավորման հետ, որի հետ գտնվում ենք համատեղ գործունեության կամ հաղորդակցման մեջ [6]:
Առաջին տպավորության ձևավորման վրա մեծ դեր է խաղում հոգեբանական դիրքորոշումը, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններ` ազգությունը, արտաքին տեսքը, ինքնաներկայացումը, ոճը:
Դիրքորոշման խնդիրը հետազոտության հատուկ առարկա է եղել
վրաց հոգեբան Դ. Ուզնաձեի դպրոցում: Նա տվել է դիրքորոշման հետևյալ սահմանումը` «դիրքորոշումը սուբյեկտի ամբողջական դինամիկ վիճակ է, ակտիվության որոշակի պատրաստականության վիճակ, որը
պայմանավորված է 2 գործոններով` սուբյեկտի պահանջմունքով և համապատասխան օբյեկտիվ իրավիճակով»:
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Արևմտյան սոցիալական հոգեբանության մեջ սոցիալական դիրքորոշումների նշանակման համար օգտագործվում է «ատտիտյուդ» տերմինը [1, էջ 352]: Ամերիկացի հոգեբաններ ՈՒ.Թոմասը և Ֆ.Զնանեցկին
սոցիալ-հոգեբանական գրականության մեջ առաջին անգամ առաջ քաշեցին «ատտիտյուդ» հասկացությունը, որը բնորոշվում է որպես «անհատի կողմից սոցիալական օբյեկտի արժեքի, իմաստի, նշանակության հոգեբանական ապրում», կամ «որպես որոշակի սոցիալական արժեքի
նկատմամբ անհատի գիտակցված վիճակ»:
Դիրքորոշումը գործողության չգիտակցված պատրաստականությունն է, որոնք լինում են իրավիճակային և ֆիքսված [4, էջ 16], որոնք
սուբյեկտի համար կատարում են հարմարողական, կոգնիտիվ, կարգավորիչ, պաշտպանական, կայունացնող, ինքնաշխատ գործառույթներ:
Միջանձնային հաղորդակցման ժամանակ մի մարդու կողմից այլ
մարդու ընկալումը, ճանաչումը, գնահատումը տեղի է ունենում որոշ աստիճանով կարծրատիպացման շնորհիվ` անձին վերագրելով որոշակի
որակներ` ելնելով նրա խմբային և դասային պատկանելությոնից:
Այսինքն՝ դրսևորվում են էթնիկական մշակութային կարծրատիպեր,
որոնք սերտ կապված են արժեքների որոշակի խմբի հետ:
Առանձնացնում են կարծրատիպերի 3 հիմնական խումբ` անթրոպոլոգիական, հուզագեղագիտական և սոցիալական: Նրանցից յուրաքանչյուրն արտահայտում է որոշակի հատկանիշներ, որոնց վրա հենվելով էլ
իրականացվում է գնահատումը [6]: Անթրոպոլոգիական կարծրատիպերը կապված են մարդու արտաքին տեսքի, նրա կերպարի հետ: Սոցիալական կարծրատիպերը կապված են նրա կարգավիճակի հետ և գործունեության տեսակի: Հուզագեղագիտական կարծրատիպերը ձևավորվում
են ապրումների սեփական փորձի ազդեցության հիման վրա:
«Կարծրատիպ» հասկացությունը գիտության մեջ առաջ է քաշել
ամերիկացի հոգեբան ՈՒ. Լիպմանը 1922-ին [5, էջ 103]: Նա նշել է
կարծրատիպացման 2 կարևոր պատճառներ: Առաջինը կայանում է ջանքերի խնայողության սկզբունքի իրականացման մեջ, որը բնորոշ է մարդկային առօրյա մտածողությանը: Տվյալ դեպքում ճանաչողական հարընթացը մնում է առօրյա գիտակցության մակարդակում` սահմանափակվելով կենցաղային փորձով, որը հիմնված է տվյալ հանրության համար
բնորոշ պատկերացումների վրա: Երկրորդ պատճառը կապված է խմբային արժեքների պաշտպանության հետ որպես զուտ սոցիալական գործառույթի, որն իրականացվում է իր տարբերվելու, յուրահատկության
հաստատման համար: Պատկերավոր ասած` կարծրատիպն ամրություն
է, որը պաշտպանում է անհատի սովորույթները, հայացքները, համոզմունքները, արժեքները:
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Հոդվածում առաջադրված խնդիրն արդի ժամանակներում կարեվորվում է նաև մեզ մոտ: ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի,
անձի և մասնագիտական գործունեության լաբորատորիայի ու ՀՀ
պետական կառավարման ակադեմիայի առաջատար մասնագետները
զբաղվում են այս հարցերով` աշխատակազմի ընտրության հիմնախնդիրը բացահայտելու և տեղայնացնելու համար կառավարման համակարգի
ու գործարարության միջավայրի համար:
Այսպիսով` աշխատակազմի ընտրության գործընթացը հագեցած է
մի շարք սուբյեկտիվ գործոններով, որոնք պայմանավորված են ընտրության մասնագետի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններով:
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УСТАНОВОК ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА
В данной статье был проведен теоретический анализ психологических особенностей социальных стереотипов и установок и их
влияния на отбор персонала. Отбор персонала представляет собой
выражение целостности многочисленных субъективных факторов, во
время которого проявляется целый ряд механизмов межличностного
восприятия, которые имеют значительное влияние на принятие
решения со стороны специалиста по отбору персонала, которые
обусловлены социально-психологическими особенностями последнего. Знание всего этого поможет избежать субъективного подхода к
оценке претендента и отбор персонала станет более обоснованным и
объективным.
Ключевые слова: подбор персонала, социальные стереотипы,
установки, первое впечатление, субъективная оценка.
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THE SOCIAL STEREOTYPES AND THE CHARACTERISTICS OF
ATTITUDE IN THE PROCEDURE OF RECRUITMENT
Within this article we have theoretically analyzed the psychological
characteristics of social stereotypes and attitudes as well as their influence
on the procedure of staff recruitment. Staff recruitment is an expression of a
number subjective factors. During this procedure there appear a great number of mechanisms of inter-personal perception, which have an essential
impact on the decision made by the staff-recruiter. Awareness of all this
knowledge will help to avoid the subjective attitude towards the candidate
thus making the recruitment procedure reasonable transparent and objective.
Keywords: recruitment, social stereotypes, attitudes, first impression,
subjective assessment.
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ՄԱՐԻՆԵ ԶԱՐՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԵՐԻԱՐԽԻԿ
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հաղորդակցումը հանրային ծառայողի աշխատանքի կարևոր բաղադրատարրերից է, հոդվածում ներկայացվել է, թե հաղորդակցման
ինչպիսի իրազեկվածություններ են հարկավոր գործունեությունը և
շփումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար:
Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, հաղորդակցում, հաղորդակցման խոչընդոտներ, հաղորդակցման իրազեկվածություն,
հաղորդակցման բաղադրատարրեր:

Կարևորելով կառավարման ոլորտում անձի դերը՝ մեծ տեղ է հատկացվում աշխատանքային խմբերում ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություններին, ինչպես նաև աշխատանքային կոլեկտիվների կառավարման առավել ժամանակակից ու արդյունավետ մեթոդների մշակմանն ու
նպատակաուղղված կիրառմանը:
Հանրային ծառայությունը լինելով սոցիալ-իրավական ինստիտուտ,
ինչպես նաև պետության և քաղաքացու միջև ծագող հանրային-իրավական բնույթի հասարակական հարաբերությունների ամբողջություն՝ միտված է օրենքի շրջանակներում լուծել առաջացած խնդիրները: Դրանց
արդյունավետ լուծելու համար մեծ է հաղորդակցման դերը, որի միջոցով
իրականացվում է տեղեկատվության փոխանցումը: Եթե մարդիկ չկարողանան հաղորդակցվել, ապա, ինքնին հասկանալի է, չեն կարող նաև
աշխատել միասին, ձևակերպել նպատակներ և հասնել դրանց: Հանրային ծառայությունում արդյունավետ գործունեության կազմակերպման և
իրականացման, նպատակներին հասնելու և խնդիրների կատարման
մեջ մեծ տեղ է հատկացվում ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություններում ձևավորված առողջ մթնոլորտին, քանի որ կառավարման բուն
գործընթացը տեղի է ունենում ղեկավար-ենթակա միջակայքում: Հաղորդակցվելու ունակությունը կարևոր և անհրաժեշտ բաղադրիչ է ղեկավարի համար, քանի որ նրա առօրյա գործունեության անբաժանելի մասն է
մարդկանց, ենթակաների, գործընկերների, վերադասների հետ հաղորդակցումը, տեղեկատվության փոխանակումը, խնդրի քննարկումը...
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Կազմակերպության ներսում հաղորդակցումն իրականացվում է 2 ձևով՝
ուղղահայաց և հորիզոնական:
Ուղղահայաց հաղորդակցումն իր մեջ ներառում է՝ խնդրի պարզումը, գերակայությունները, ակնկալվող արդյունքները: Ապահովել ենթակաների մասնակցությունը տվյալ խնդրի լուծմանը, քննարկել խնդրի
արդյունավետ իրականացման համար մեթոդներ, միջոցներ:
Հորիզոնական հաղորդակցումը իրականացվում է հավասար կարգավիճակ ունեցող անձանց միջև: Նման հաղորդակցում կարող է իրականացվել՝ բաժնից բաժին, վարչությունից վարչություն: Երբ տեղեկությունը կազմակերպության ներսում շարժվում է վերև և ներքև, նրա իմաստը որոշ չափով կարող է աղավաղվել: Տեղեկությունները կարող են աղավաղվել կախված միջանձնային շփումների ընթացքում առաջացած
դժվարություններից: Աշխատանքում անհաջողությունների կարող են
բախվել ենթակաների հետ սխալ փոխհարաբերություններ կառուցելու
պատճառով: Սխալ փոխհարաբերություններ կառուցելու պատճառ կարող են հանդիսանալ հաղորդակցման հմտություններին, հրամայելու ընդունակություններին ճիշտ չտիրապետելը, որը շատ կարևոր է ցանկացած կազմակերպության հաջողության համար, անկախ նրանից, թե
տվյալ կազմակերպությունը արտադրական ոլորտի է, հանրային ծառայության,թե մեկ այլ ոլորտի: Թվարկված բոլոր ոլորտներում էլ ղեկավարները օրվա մեջ կարող են արձակել տասնյակից ավել հրամաններ, ամեն
դեպքում հրաման արձակելիս ղեկավարը միշտ պետք է հիշի մի պարզ
բան, որ կազմակերպության առաջխաղացումն ու հաջողությունը կախված է իր արձակած հրամանների հստակությունից և կանոնակարգվածությունից, համապատասխան որի, ենթական կիրականացնի կամ չի իրականացնի հրամանը: Կարգադրությունների չկատարման կամ սխալ
կատարման ժամանակ գոյություն ունի մի քանի պատճառ՝ կարող է ղեկավարը հրամանները ձևակերպելիս սխալներ գործել, ենթակայի կողմից հրամանի թյուրըմբռնումը, ենթակայի մասնագիտական լեզվի միասնականությունը, ինտելեկտի մակարդակը, կրթության մակարդակը, շարադրման համառոտությունը, ուշադրության կենտրոնացվածությունը [1]:
Հաղորդակցման խնդիրները միշտ եղել են հրատապ, քանի որ տեղեկատվության փոխանցմանը մասնակցում են բոլորը, ամեն մեկը հնարավորություն ունի խորհելու նոր խնդիրների և առաջադրանքների մասին: Ինչպես բոլոր ոլորտներում, այնպես էլ միջանձնային փոխհարաբերություններում, կարող ենք հանդիպել արգելքների, որոնցից են՝
 ընկալմամբ պայմանավորված արգելքներ.
 իմաստաբանական արգելքներ.
 անորակ հետադարձ կապ.
 վատ ունկնդրում և այլն [1]:
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Կախված իրավիճակից, մարդու գիտական մակարդակից, էությունից ու շահերից՝ արդյունավետ հաղորդակցմանը կարող են խանգարել
տարբեր խոչընդոտներ: Դրանցից են՝ հաղորդակցման կարևորությունը
չգիտակցելը, սխալ դիրքորոշումները, հաղորդագրության ոչ ճիշտ կառուցումը, վատ հիշողությունը, հետադարձ կապի ոչ ճիշտ ձևակերպումը [2]:
Հաղորդակցման խոչընդոտների էությունը համագործակցություն
չկառուցելն է, և շփումն անհնարին դարձնելը: Մարդկանց դիրքորոշումները, որոնք կարող են լինել ճիշտ կամ սխալ, մեծ խոչընդոտ են հանդիսանում շփման ընթացքում: Հաճախակի հանդիպող խոչընդոտներ են՝
• մտածական կարծրատիպերը.
• կանխակալ պատկերացումները.
• սխալ հարաբերությունները.
• ուշադրության և հետաքրքրության բացակայությունը.
• փաստերի արհամարհումը [2]:
Այնուամենայնիվ, նման խոչընդոտներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հանրային ծառայողի հաղորդակցման
իրազեկվածությանը: Հաղորդակցման իրազեկվածությունը, իր մեջ ներառում է որոշ պահանջմունքների համակարգ, որը կապված է շփման
գործընթացի հետ՝ գրագետ խոսք, գիտելիքներ հռետորական արվեստի
վերաբերյալ, զրուցակցին անհատական մոտեցում ցույց տալու կարողություն... Այստեղ ակնհայտ է այն, որ հաղորդակցումը հանրային ծառայողի անբաժանելի մասն է, քանի որ նա իր ժամանակի նշանակալի
մասն անց է կացնում տեղեկատվություն փոխանակելու վրա: Հաղորդակցումը թույլ է տալիս թիմում ստեղծել առողջ բարոյահոգեբանական
մթնոլորտ և գործունեությունում ապահովել արդյունավետություն: Հանրային ծառայողի արհեստավարժությունը դրսևորվում է հաղորդակցման
ժամանակ և ի հայտ է գալիս այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է լինում
նրա մասնագիտական իրազեկվածությունը այս կամ այն խնդիրը լուծելուց: Հաղորդակցման իրազեկվածությունն իր մեջ ներառում է վերբալ
և ոչ վերբալ միջոցները: Վերբալ հաղորդակցման մեջ առանձնացվում
են՝ գրագետ խոսքը, հռետորական հնարքները, մտքի հստակ ձևակերպումն ու փոխանցումը, որոնց միջոցով անձը կարողանում է քաղաքակիրթ ձևով անհատական մոտեցում ցուցաբերել զրուցակցին: Ոչ վերբալ
հաղորդակցման մեջ առանձնացվում են՝ մարմնի դիրքը, ժեստերը, ձայնի հնչերանգը... Գոյություն չունի հաղորդակցման իրազեկվածության
հստակ սահման, մեկ միջավայրում մարդը կարող է ցուցաբերել բարձր
հաղորդակցման իրազեկվածություն, մեկ այլ վայրում հակառակը: Հաղորդակցման իրազեկվածությունն իր մեջ կարող է ներառել բազմաթիվ
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բաղադրատարրեր, որոնցից մի քանիսը կարող են մեկ իրավիճակում
բարձրացնել իրազեկումը, մեկ այլ միջավայրում՝ իջեցնել: Հաղորդակցման իրազեկվածությունն իր մեջ ներառում է այսպիսի բաղադրատարրեր՝ [3]
• որոշակի բառապաշարի տիրապետում.
• զարգացած խոսք.
• գրավոր խոսքի զարգացվածություն.
• հաղորդակցման էթիկայի տիրապետման կարողություն.
• հաղորդակցման ռազմավարության տիրապետում.
• արտաքին ազդակները վերլուծելու կարողություն (ժեստեր, ինտոնացիա).
• բախումներ լուծելու կարողություն.
• ակտիվ լսելու կարողություն.
• հռետորական արվեստի տիրապետում.
• ղեկավարելու և զրույցներ վարելու ունակություն.
• գործնական հանդիպումներ անցկացնելու կարողություն.
• էմպատիա.
• մարդկանց մոտ հետաքրքրություն առաջացնելու ունակություն:
Այսպիսով՝ կառավարումն իր մեջ ղեկավարելու ձիրքից զատ, ներառում է ղեկավարի գործունեությունը, ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերություններում ձևավորված առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտը,
միջանձնային հաղորդակցումները, որոնք կարևոր գործոններ են կառավարման խնդիրների հաջող լուծման համար:
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ՍԻՐԱՐՓԻ ԹԱԹՈՅԱՆ
«Ապագա» հոգեբանական
կենտրոնի ստաժոր

ՀՈԳԵԱԽՏԱՐՈՇՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՏԱՐԲԵՐ
ՊՐՈՅԵԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Սույն աշխատանքի հիմնական խնդիրն է պրոյեկտիվ մեթոդների տեսական վերլուծությունը և դրանց կիրառության հիմնահարցը
հոգեախտորոշման ընթացքում: Պրոյեկտիվ մեթոդների զարգացմանը մեծապես նպաստել են դասական հոգեվերլուծությունը, ամբողջական հոգեբանությունը և փորձարարական հոգեբանությունը:
Ակնհայտ է դառնում պրոյեկտիվ մեթոդների միջոցով լայնածավալ
հետազոտության նշանակությունը:
Հիմնաբառեր. թեստ, պրոյեկտիվ մեթոդ, հոգեախտորոշում,
տեղայնացում, անձ, զուգորդումներ:

Հոգեախտորոշումն ուսումնասիրում է անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների բացահայտման և չափման միջոցները (նրա հատկություններն ու մտավոր ունակությունները): Բացահայտումն ու չափումն իրականացվում է հոգեախտորոշման մեթոդների միջոցով, որոնց մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում պրոյեկտիվ մեթոդները:
Մեր աշխատանքի հիմնական խնդիրն է այդ մեթոդների տեսական
վերլուծությունը և դրանց կիրառության հիմնահարցը հոգեախտորոշման
ընթացքում: Պրոյեկտիվ մեթոդների զարգացմանը մեծապես նպաստել
են դասական հոգեվերլուծությունը, ամբողջական և փորձարարական
հոգեբանությունը: Այս ուղղությունները հոգեբանության մեջ համարվում
են պրոյեկտիվ մեթոդի տեսական սկզբնաղբյուր [3]:
Պրոյեկտիվ մեթոդները, ըստ հոգեվերլուծության տեսության, ուղղված են անձի չգիտակցված ցանկությունների, վախերի, բախումների և
դրանց հաղթահարման միջոցների (պաշտպանական կառուցակարգերը)
պատճառների բացահայտմանը: Ցանկացած պրոյեկտիվ ուսումնասիրության պայման է հանդիսանում թեստավորման իրավիճակի անորոշությունը, որտեղից էլ անձը ցուցաբերում է իրեն հատուկ վարքագիծ:
Անձի և ոչ հստակ սահմանված խթանիչ նյութի փախազդեցության գործընթացը պրոյեկտավորման բնույթ է կրում, ինչն էլ ապահովում է անգիտակցական ցանկությունների, բնազդային դրսևորումների, բախումների
բացահայտումը: Ամբողջական հոգեբանությունը պրոյեկտիվ մեթոդ բերեց անձի ընկալման գաղափարը որպես ամբողջական, համապիտանի
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համակարգի: Հետևաբար անձի ներաշխարհի սուբյեկտիվ ճանաչումը
պիտի բացառի այդ գործընթացն որոշ ընդհանուր օրինաչափությունների և դրանց համադրության «միջին մարդու» ճանապարհով:
Փորձարարական հետազոտությունները պրոյեկտիվ մեթոդներ բերեցին նոր բացատրական կատեգորիաներ, ինչպեսիք են` «վերահսկում»
և «կոգնիտիվ ոճ», ինչպես նաև ընկալման գործընթացի հասկացումը որպես ընտրողական խթանիչների նկատմամբ. 1. hամապատասխանող
(relevant), 2. հակասող և 3. անհատի կարիքներին վտանգող [5]: Պրոյեկտիվ մեթոդների սկզբնաղբյուր է հանդիսանում Ֆ.Գալտոնի հետազոտությունը, որն ուսումնասիրում էր զուգորդուման գործընթացը: Նա
առաջինն էր, ով համոզվեց, որ ազատ զուգորդումները ամենևին էլ այդպիսին չեն, այլ պայմանավորված են անձի նախկին փորձով: Իսկ ավելի
ուշ Կ.Յունգը, անդրադառնալով զուգորդումների խնդրին, ստեղծում է
ազատ զուգորդումների թեստը՝ բաղկացած հարյուր բառից: Բազմաթիվ
գիտնականներ դիտարկեցին ազատ զուգորդումների մեթոդը որպես
ախտորոշման գործիք, որի օգնությամբ կարելի է կատարել անձի խորքային վերլուծություն: Ինքը՝ Յունգը, և այլ հոգեբաններ այնքան էին
վստահում տվյալ թեստից ստացված տվյալների արդյունավետությանը,
որ օգտագործում էին այն հանցագործությունների բացահայտման նպատակով: Պրոյեկտիվ մեթոդների առավել լայն տարածմանն ու կիրառմանը նպաստեց Գ.Ռորշախի «Հոգեախտորոշում» գիրքը, որը լույս է տեսել
1921-ին: Ռորշախն առաջինն էր, ով ապացուցեց երևակայության պատկերների և անձնային որակների և հատկանիշների միջև գոյություն ունեցող կապը: Գերման Ռորշախի կյանքը, կենսագրությունն ու մասնագիտական ճանապարհը նպաստեցին իր հետազոտություններին և յուրահատուկ թեստի ստեղծմանը՝ դարձած համաշխարհային հոգեբանության
ամենահայտնի մեթոդներից մեկը [7]:
Առաջին պրոյեկտիվ մեթոդը, որի հիմքում պրոյեկցիայի սկզբունքն
է, համարվում է ամերիկացի հոգեբան Հ.Մյուրեի թեմատիկ ապերցեպտիվ թեստը (ԹԱԹ): Որոշակի հոգեբանական մեթոդների խմբի բնորոշման համար առաջին անգամ պրոյեկցիան օգտագործել է Լ.Ֆրանկը
(ամբողջական հետազոտությունը` 1948-ին): Նա չի դիտարկում պրոյեկտիվ մեթոդները որպես փոխարինող՝ արդեն գոյություն ունեցող հոգեմետրիկ մեթոդներին, այլ՝ որպես դրանց լրացնող, որոնք կօգնեն տեսնել
այն, ինչն առավել խորքում է թաքնվում և չի երևում այլ մեթոդներ կիրառելիս: Բոլոր պրոյեկտիվ մեթոդներին բնորոշ են մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցով դրանք էապես տարբերվում են այլ ստանդարտացված մեթոդներից. ավելի կոնկրետ՝ խթանիչ նյութի առանձնահատկություններով, թեստավորվողի առջև դրված նպատակի առանձնա231
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հատկություններով, արդյունքների մշակման և մեկնաբանությունների
առանձնահատկություններով: Այդ մեթոդներն առաջին հերթին բնորոշվում են որակական մոտեցմամբ անձի ուսումնասիրությանը, այլ ոչ թե
քանակական, ինչպիսիք հոգեմետրիկ թեստերն են: Այդ իսկ պատճառով
դեռևս մշակված չեն վալիդությունը և հուսալիությունը ստուգող համապատասխան մեթոդներ:
Որոշ մեթոդների համար առկա են զուգահեռ ձևեր (օր.՝ Հոլցմանի
թանաքի հետքերի մեթոդը) որպես հուսալիության խնդրի լուծում [2]: Գոյություն ունեն նաև մոտեցումներ, որոնք լուծում են պրոյեկտիվ մեթոդների հուսալիության խնդիրը: Բելովան նշում է, որ պրոյեկտիվ մեթոդներից
ստացված տվյալների առավել հստակ հետազոտման համար անհրաժեշտ է դրանք համադրել այլ մեթոդների կիրառումից ստացված տվյալների հետ [5]:
Ինչպես գրում է մեկ այլ հեղինակ՝ Տ.Վ.Բառլասը, գոյություն ունեն
«բացթողումներ, և տալիս է այն ցավոտ հարցերի պատասխանների
տարբերակները, ինչպիսիք են՝ հոգեախտորոշման, հոգեբանական
խորհրդատվության և հոգեթերապիայի փոխհարաբերությունները»:
Տվյալ հարցերը կան նաև հայ հոգեբանության ոլորտում, մասնավորապես հրատարակված ուսումնական ձեռնարկներում [1], [2]: Մենք համամիտ ենք հեղինակի կողմից առաջ քաշված խնդիրների հետ, սակայն նա
չի առանձնացրել մերոդիկաներ՝ պարունակող գրաֆիկայի և նկարչական տարրեր: Օրինակ՝ մեթոդներ. Ռոզենցվեյգի նկարչական ֆրուստրացիաները, Լյուշերի գունային, «Ընտանիքի նկար», «Տուն, ծառ, մարդ»
թեստերը, «Գոյություն չունեցող կենդանի» մեթոդը և այլն:
Հայերեն հրատարակության ուսումնական ձեռնարկից տեղեկանում
ենք, որ Լ.Ֆրանկն առաջարկում է նաև պրոյեկտիվ թեստերի հետևյալ
դասակարգումը. կառուցվածքային, մեկնաբանման, լրացման, էքսպրեսիայի և իմպրեսիայի [2]: Նույն հեղինակը գրում է, որ «Պրոյեկտիվ
մեթոդներն ունեն կիրառության լայն բնագավառներ և նախատեսվում
են տարիքային տարբեր խմբերի հետազոտման համար: Թեև պրոյեկտիվ մեթոդներն ունեն մեկնաբանման մեծ հնարավորություններ և համարվում են առավել օբյեկտիվ, սակայն պահանջում են մասնագիտական մեծ փորձ, մեթոդների տիրապետման հմտություններ և կարողություններ»: Մենք համամիտ ենք նկարագրված պահանջների հետ, և այդ
պատճառով անդրադառնում ենք այս հիմնախնդրին: Հոգեախտորոշման հայերեն գրականության մեջ տվյալ թվարկումն առկա է, սակայն
գրեթե բացակայում են հետազոտություններ և պրոյեկտիվ մեթոդների
հետ աշխատելու մանրամասն նկարագրություն, ինչպիսին օրինակ՝
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Գ.Ֆ.Մուզիչենկոյի «Գոյություն չունեցող կենդանի» պրոյեկտիվ մեթոդն
է, որի ծավալը 556 էջ է [6]:
Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում պրոյեկտիվ մեթոդների միջոցով
լայնածավալ հետազոտության իրականացումը և դրանց կիրառության
մանրամասն, հիմնավորված նկարագրությունը:
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТИВНЫХ
МЕТОДИК В ПРОЦЕССЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
Основной задачей данного теоретического исследования является
обоснование специфики применения различных проективных методик
в процессе психодиагностики. Проанализирована закономерность
развития данных методик и их классификация. Рассмотрена возможность широкомасштабного внедрения проективных методик в исследования.
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SPECIFICS OF THE APPLICATION OF PROJECTIVE TECHNIQUES IN
THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS
The main objective of the article is to make the historical review of
projective techniques, the different view points of psychologists over the
problem of the usage of the methods. The types and classifications of
projective methods were also discussed in the article. The consideration
was that in spite of the number of different kind of literature about the
projective techniques, the problems of the usage of projective methods and
detailed examination of them were still open.
Keywords: test, projective method, psycho diagnosis, adaptation,
person, association.
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ՆԱՐԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Երևանի պետական
համալսարանի մագիստրանտ

ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հոդվածում ներկայացվում են կառավարման ոլորտում կրեատիվության դրսևորման առանձնահատկությունները` մենեջերների
գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից:
Նշվում է, որ կրեատիվությունն ուղիղ համեմատական է ռիսկի հակվածությանը և նպաստում է տարբեր կարծրատիպերի հաղթահարելուն: Կառավարման արդյունավետության բարձրացումը պայմանավորված է անձի հոգեբանական առանձնահատկություններով:
Դրանց ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս հիմնավորել կրեատիվության կարևորությունը կառավարման ոլորտում:
Հիմնաբառեր. կրեատիվություն, ստեղծագործական մտածողություն, ռիսկ, արդյունավետ գործունեություն, մրցունակություն,
զարգացում, հաղորդակցություն:

Ներկայումս ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որտեղ գիտությունը մեծ արագությամբ է զարգանում և մարդու մտքի թռիչքը որսալ
գրեթե անհնարին է:
Նորարարությունների դարաշրջանում, անհնար է տարբեր ուղղություններում` այդ թվում կառավարման ոլորտում, կատարել այնպիսի աշխատանք, որը երկար ժամանակ պահանջարկ կունենա և կլինի անգերազանցելի: Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտություն է առաջանում կառավարիչներին, մենեջերներին և կառավարման ոլորտի այլ անձանց,
ցուցաբերել ստեղծագործական, կրեատիվ մոտեցում կառավարչական
գործունեության ընթացքում, ինչն ապահովվում է մարդկության առաջընթացը և կյանքի լուծման ուղիների բազմազանությունը:
Ուսումնասիրվող հիմնահարցի հետազոտության ենթատեքստում
անհրաժեշտ է նոր տեսական և մեթոդական դիրքերից ներկայացնել
կառավարման հոգեբանական կառուցակարգերը, մասնավորապես՝ ճանաչողական-հաղորդակցական մոտեցման տեսանկյունից դիտարկել
կառավարիչների անձնային որակները, որտեղ առանցքային նշանակություն ունի կրեատիվ մտածողությունը: Վերջին 5-7 տարվա ընթացքում կառավարման հոգեբանությունն ակտիվ ուսումնասիրվում է նաև
Հայաստանում: Կառավարման և աշխատանքի հոգեբանության արդիական հիմնախնդիրներն ուսումնասիրվում են Հ. Ավանեսյանի, Ռ. Աղու235
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զումցյանի, Դ. Հայրապետյանի, Տ. Գևորգյանի, Դ. Ամիրյանի և այլ հոգեբանների աշխատանքներում:
Հայտնի է, որ ստեղծագործական մտածողությունն ազդում է անձի
գործունեության, արժեքային կողմնորոշիչների, աշխարհայացքի ձևավորման վրա, ինչն իր միջնորդավորված հետքն է թողնում այն ոլորտի
վրա, որը կառավարվում է նրա կողմից: Կառավարման գործընթացը
բազմաբնույթ է ու բազմագործառույթ, և այն անմիջականորեն ազդում է
մենեջերի անձնային որակների ձևավորման վրա: Մենեջերի արհեստավարժ կարևոր որակները դիտարկվում են 3 մակարդակով` գործունեության ծավալման, վարքի դրսևորման և անձի որակների ձևավորման մակարդակում: Կառավարելու կարողությունը մի շարք հոգեբանական
առանձնահատկությունների դրսևորման արդյունք է:
Մենք հակված ենք այն մտքին, որ կառավարչական գործունեությունում և ընդհանրապես մենեջերի նորարար ու արդյունավետ գործունեության հիմքում ընկած է նրա իմացական որակները, մասնավորապես` կրեատիվ մտածողությունը:
Ներկայումս, կազմակերպության ներսում մարդկային ներուժի ակտիվացումը դառել է ցանկացած կազմակերպության գործունեության
արդյունավետության բարձրացման նախապայմանը, ինչը մեծապես
կախված է մարդու անձնային հոգեբանական առանձնահատկություններից: Իսկ կառավարման ավանդական ձևաչափը ճնշում է կառավարիչի
իմացական հնարավությունները, ստեղծարար մոտեցումն աշխատանքի
նկատմամբ [1]:
Կառավարման գործունեությունը հասարակական կազմակեպությունների կազմակերպվածության կարևորագույն բաղադրատարրերից է
[2]: Հասկանալու համար կրեատիվության և կառավարման կապը, նախ
դիտարկենք կրեատիվություն տերմինը, տանք դրա սահմանումը:
Կրեատիվությունը մարդու ընդունակությունն է ստեղծել, ծնել, գտնել
ինքնատիպ լուծումներ, շեղվելու ավանդական մտածողությունից: Կ. Ռոջերսը կրեատիվությունը բնութագրում է որպես խնդրի յուրօրինակ լուծումներ գտնելու ընդունակություն: Կրեատիվության վերաբերյալ չկան
ընդհանուր մոտեցումներ: Որոշ դեպքերում այն համարվում է նաև օժտվածություն, քանի որ, ոչ բոլոր մարդիկ են ընդունակ կրեատիվ լուծումներ, որոշումներ կայացնել [3]: Հայտնի ամերիկացի հետազոտող Հ. Գեյվինը գրում է, որ կրեատիվության ներքո հասկացվում է արժեքավոր
արդյունքների ստացում՝ ոչ ստանդարտ միջոցներով: Ստեղծարար մարդիկ ոչ միայն կատարում են ինքնատիպ քայլեր, այլև՝ նրանց վարքը
նպատակաուղղված է և օգտակար [3, էջ 159]:
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Եթե վերադառնանք պատմությանը և ուսումնասիրենք կառավարիչներին բնորոշ հոգեբանական առանձնահատկությունները, ապա կտեսնենք, որ կառավարիչները տարբերվել են իրենց խիզախությամբ, անվախությամբ, իսկ հոգեբանության տեսանկյունից դրան կարող ենք անվանել՝ համարձակություն/ռիսկի հակվածություն:
Մենք համաձայն ենք այն մտքին, որ ռիսկի հակվածությունն ուղիղ
կապ ունի կրեատիվության հետ: Մարդիկ միշտ վախենում են նորից, նորամուծություններից, քանի որ յուրաքանչյուր նոր բան իր մեջ որոշակի
անորոշություն է պարունակում: Քանի որ կրեատիվ կառավարիչները չեն
վախենում նորույթից և շրջապատող մարդկանց հակազդեցությունից,
կարելի է ասել, որ նրանք մասնակիորեն ունեն նաև ռիսկի հակվածություն, ինչն արդյունավետ կառավարման կետերից մեկն է համարվում:
Տվյալ վարկածը հաստատվել է հետազոտությամբ, որն անցկացվել է
Երևանի մի շարք զբոսաշրջային գործակալություններում: Հետազոտության ընթացքում չափվել են թոփ-կառավարիչների կրեատիվության և
ռիսկի հակվածության մակարդակը: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ
այն մենեջերները, որոնք ունեն կրեատիվության բարձր մակարդակ,
ունեն նաև՝ ռիսկի բարձր հակվածություն: Այսինքն՝ կրեատիվությունն
ուղիղ համեմատական է ռիսկի հակվածությանը:
Կրետիվությունը հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկվում է որպես կարծրատիպերի կազմալուծում: Դա շատ է գնահատվում տարբեր
մասնագիտություններում: Կրեատիվությունը հրատապ է դարձել այնքանով, որ կյանքը մեծ արագությամբ առաջ է ընթանում և նրա հետ զուգահեռ քայլելու համար պետք է ճկուն մտածողություն ունենալ [4]:
Սկզբնական շրջանում, մենեջերների կրեատիվությունը կապվում էր
իրենց արհեստավարժ գործունեության ոլորտի հետ: Օրինակ՝ որոշ մասնագետներ կարծում են, որ գովազդատուներն ավելի կրեատիվ են, քան
տնտեսագետները: Սակայն արտասահմանյան մասնագետների հետազոտություններն ապացուցեցին, որ մենեջերի կրեատիվությունը կապ
չունի այն ոլորտի հետ, որտեղ նա աշխատում է: Կրեատիվությունը ներքին առանձնահատկություն է: Ժամանակակից կազմակերպություններում նախընտրություն է տրվում այն մենեջերներին, ովքեր կարողանում
են համակցել կրեատիվությունը, հաղորդակցականությունը, մարդասիրությունը և մասնագիտական գիտելիքները [5]:
Այսպիսի մոտեցումը թույլ է տալիս լինել միշտ մրցունակ, և նաև`
առաջ անցնել մրցակիցներից: Մենեջերը հասկանում է, որ ցանկացած
նոր միտք, ապրանք կամ առաջարկ մի օր հնանում է: Այդ իսկ պատճառով, նա միշտ մեկ քայլ առաջ է նայում՝ ընդունելով ոչ ստանդարտ որո237
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շումներ, որոնք կարող են պահել տվյալ կազմակերպությանը առաջատար դիրքերում:
Ընդունված է, որ կրեատիվ մարդիկ հիմնականում օժտված են խարիզմայով: Դա օգնում է նոր որոշումներ կայացնելիս աշխատակազմին
տանել իրենց հետևից: Կրեատիվությունը, ինչպես անձնային ցանկացած
որակ, կարելի է զարգացնել և ընդարձակել: Մենեջմենտում կրեատիվության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ: Շատ կարևոր է ապահովել
մենեջերների մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների շարունակական զարգացումը, որոնք նպաստում են մասնագիտական ոլորտում
նրանց ինքնաիրացմանը:
Այսպիսով, հիմք ընդունելով կառավարման ոլորտում ընդունված
ժամանակակից պահանջները, չափանիշները, մենք կարծում ենք, որ
արդյունավետ կառավարման և համապատասխան ոլորտի զարգացման
համար նպատակահարմար է, որ կառավարման ոլորտում գործունեություն ծավալեն ստեղծարար մտածողություն ունեցող կառավարիչներ, ղեկավարներ և մենեջերներ:
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ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В данной статье раскрыты особенности креативности в сфере
управления с точки зрения повышения эффективности деятельности
менеджеров. Отмечается, что креативность впрямую зависит от
предрасположенности к риску и способствует преодолению разных
стереотипов. Повышения эффективности управления определяется
психологическими особенностями личности. Изучение этих особенностей позволяет обосновать важность креативности в сфере
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THE PROBLEM OF CREATIVITY IN MANAGEMENT PSYCHOLOGY
This article reveals the peculiarities of creativity in the sphere of
management from the approach of increasing effectiveness of the
management activities. It emphasizes that creativity is directly conditioned
by the psychological peculiarities of a person. Study of these peculiarities
allows us to substantiate the importance of creativity in the sphere of
management.
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ՀԱՍՄԻԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
Երևանի պետական
համալսարանի մագիստրանտ

ԿԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԵՌԱՅԻՆ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՆԹԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ղեկավարելը, առաջնորդելը, թեպետ մշտապես դիտարկվել է
որպես տղամարդուն հատուկ երևույթ, միևնույն է, շատ բնագավառներում առավել բարեհաջող այս դերն ստանձնում են նաև կանայք,
որոնց անձնային մի շարք առանձնահատկություններ առավել
նպաստավոր են առաջնորդության համար, քանի որ որպես առաջնորդ նրանք ունեն առավել փափուկ կառավարման ոճ, առավել
միտված են դեպի կոլեկտիվ և նրանց հետ կապված են ամենից առաջ հուզական կապերով, որը ոչ ֆորմալ ղեկավարի՝ առաջնորդի
կարևորագույն առանձնահատկությունն է: Մեր օրերում էլ նույնպես
կարող ենք տեսնել բազմաթիվ կայացած կին առաջնորդների, ովքեր կարողացել են բարեհաջող կարիերա կառուցել և ոչնչով չեն
զիջում ոլորտում եղող տղամարդ առաջնորդներին:
Հիմնաբառեր. կին ղեկավար, առաջնորդություն, սեռային տարբերություն, կարիերա:

Կառավարման գործունեությունում կնոջ կարիերայի, առաջնորդելու
ունակության ուսումնասիրման արդիականությունը պայմանավորված է
«գործարար կին» նոր սոցիալական կատեգորիայի առաջացմամբ և այդ
ոլորտում կանանց ակտիվ ներգրավմամբ:
Սեռային կարգավիճակի փոփոխությունը, որը բնորոշ է վերջին
տասնամյակին, ընթանում է մեր հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ընդհանուր արմատական փոփոխությունների՝ նոր սոցիալական
կառուցվածքի կայացման, զանգվածային ռեսոցիալականացման և մարգինալացման, ինքնանույնականացման փոփոխության մթնոլորտում
[1, էջ 107-110]:
Հոդվածի նպատակն է տեսական վերլուծության ճանապարհով
ուսումնասիրել կին ղեկավարի գործունեության առանձնահատկությունները, դրան նպաստող և խոչընդոտող սոցիալ-հոգեբանական գործոնները սեռային տարբերությունների ենթատեքստում:
Երբեմն հարց է ծագում, թե որ սեռի հետ են առավել հաճախ կապում ղեկավարելու ընդունակությունը: Տ. Բ. Բենդասն իրավացիորեն
նշում է, որ ամենաընդհանուր կարծրատիպը, որը կապված է լիդերութ240
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յան հետ՝ վկայում է, որ ղեկավար կարող են լինել միայն տղամարդիկ,
որոնց վերագրում են առաջնորդի այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են՝ արտաքին ազդեցությունից անկախությունը, կազմակերպչական ունակությունները, իսկ կանայք չեն կարող լինել կառավարման մակարդակներում, առավել ևս բարձրագույն մակարդակում [2, с. 157]:
Գ. Գ. Գորչակովան նշում է կանանց չկայացվածության մի քանի միֆեր, որոնց արմատները թեև ավելի վաղ ժամանակներից են, սակայն
դրսևորվում են նաև ժամանակակից հասարակությունում: Օրինակ՝
«Իրական կինը չի ձգտի կարիերայի», «Կանանց առավել հեշտ է կարիերա կառուցել», «Կարիերան միայնակ կանաց ոլորտ է», «Գործարար
ոլորտում չկան կին կերպարներ» և այլն [3, с. 63-70]:
Ե. Պ. Իլինը կանաց առաջնորդության հանդեպ նեգատիվ վերաբերերմունքը առավել հաճախ դրսևորվում է ֆրեյդիզմի հետևորդների մոտ:
Լիդեր-կանայք հանդիսանում են անառողջ սեռային նույնականացման
արդյունք, իսկ նրանց ձգտումը լիդերության վկայում է կնոջ անլիարժեքության մասին, որոնք նախանձում են տղամարդկանց:
Ֆրեյդիականության հետևորդներն ապացուցեցին, որ կին ղեկավարները գտնվելով տղամարդկանց աշխարհում՝ խաղում են չորս ոչ
ֆորմալ դերերից մեկը (ըստ Ռ. Կենտերի).
1) «մայր»՝ նրանից զգում են հուզական աջակցություն, բայց ոչ գործնական ակտիվություն,
2) «գայթակղիչներ ղեկավարների համար»՝ առաջացնում են գործընկեր տղամարդկանց նախանձը,
3 «խաղալիք թալիսմաններ»՝ սիրունիկ, բայց ոչ գործնական կանայք, որոնք հաջողություն են բերում,
4) «երկաթե լեդի»՝ ոչ կանացի դաժանությամբ աչքի ընկնող կանայք, որի արդյունքում սովորաբար նրանք մեկուսացված են հասարակությունից [3, с. 215]:
Կանանց կարիերայի ուսումնասիրության մեջ առանձնացնում են
մշակութային, կրթական, իրավաբանական և հոգեբանական խոչընդոտներ: Գործոնների մեծամասնությունը, որոնք խանգարում են կանանց կարիերային աճին վերաբերում են կազմակերչական-մասնագիտական վարքին. կանայք առավել պասիվ են կարիերայի պլանավորման
հարցում, առավել քիչ են միտված մրցակցության, որը պայմանավորված
է սոցիալացման բնույթով:
Բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում դուրս են բերվել կին
ղեկավարին բնութագրող մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից
են՝ կառավարչական փափուկ ոճի կիրառում, աշխատանքից և դիրքից
բավարարվածություն, աշխատակիցների և ղեկավարների հետ լավ հա241

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

րաբերություններ, մոտիվացումը համագործակցության, մասնագիտության ընտրումը շրջապատի ազդեցության ներքո, բարձր տեխնիկական
ինտելեկտ և այլն [2, с. 100-102]:
Գենդերային հոգեբանության ժամանակակից հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ տղամարդկանց և կանանց մոտ ղեկավարման տաբերություններն անխոս առկա են: Եվ այդ տարբերությունները ոչ մի կերպ
չեն կարող խոչընդոտել կանանց կողմից ղեկավար պաշտոնների
ստանձնման համար: Բացի դա, ժամանակակից ղեկավարի տիպին
առավել շատ համապատասխանում է կանանց առաջնորդական ոճը:
Գրական վերլուծություններից պարզ է դառնում, որ մասնագիտական ոլորտում առկա խտրականությունը կանանց կյանքում գերիշխող և
լուրջ սթրեսների առաջացման պատճառ են դառնում: Մասնագիտական
հաստատությունների կառուցվածքը հաճախ հիմնվում է արժեքային
մրցակցության և նախահարձակության, տղամարդկանց կյանքի նորմերի վրա: Նման կազմակերպություններն աշխատանքի վայրերում կանանց համար տղամարդկանց նորմերի հիման վրա առաջ են քաշում
լրացուցիչ խնդիրներ: Օրինակ հղիությունը և երեխաների դաստիարակությունն էական պատճառ են հանդիսանում մասնագիտական կարիերայի ընդհատման համար [5, с. 337-348]:
Կանանց ղեկավարման առանձնահատկությունն այն է, որ կինը համադրում է կարիերան մոր, կնոջ, տնային տնտեսուհու ակտիվ դերերի
հետ, որն էլ դերային լարվածության և սթրեսների պատճառ է հանդիսանում: Կառավարումը հաճախ երկու սեռի մոտ էլ ուղեկցվում է հուզական
լարվածությամբ, որը կապված է մտերիմների, հատկապես երեխաների
քիչ ուշադրության հետ:
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կանանց համար կարևոր
գործոն է հայրական տանը դաստիարակման պրակտիկան: Հաջող կարիերիերա կառուցող կանայք լինում են տան մեծ երեխաները: Առհասարակ, երկու սեռերի մոտ էլ կառավարման ժամանակ էական նշանակություն ունի դաստիարակությունը [4]:
Հայաստանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,
որ չնայած քաղաքական ոլորտում կանանց թույլ ներկայացվությանը,
կանայք մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում քաղաքացիական ոլորտում,
աճում է նրանց ներգրավվածությունը հասարակական կազմակերպություններում: Միևնույն ժամանակ, ինչպես փորձագետների գնահատմամբ, այնպես էլ հարցվողներից շատերի արտահայտություններով, վերջին տարիներին նշանակալորեն աճել է կանանց ակտիվությունն ու
նպատակասլացությունը [1, էջ 127]:
242
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Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ կանայք օժտված են այնպիսի
որակներով, որոնք պայմանավորում են բարենպաստ հնարավորություններն արդյունավետ կառավարչական գործունեության մեջ, սակայն հասարակության մեջ առկա կարծրատիպերն և սահմանափակումները
թողնում են իրենց հետևանքները:
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ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЖЕНЩИНЫ –
РУКОВОДИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ
Руководить, лидеровать-черты, которые всегда были присущи
мужчинам, хотя в последнее время во многих сферах деятельности
женщина может достичь того же, а в некоторых случаях они становятся успешными в ролях предпологаемых для мужчин, в том числе
ряд личностных характеристик женщин являются более благоприятными для руководства, потому что они, как правило, имеют наиболее
мягкий стиль руководства в качестве лидера, имеют эмоциональные
связи с колективом, что и формулирует лидера с наиболее важной
особенностью. В наши время, многие из женщин-лидеры, умеют
строить успешную карьеру и не отличаются от мужчин-лидеров.
Ключевые слова: женщина-лидер, лидерство, половые различия,
карьера.
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Master’s Program Student
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LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF WOMEN MANAGERS IN THE
CONTEXT OF GENDER DIFFERENCES
Though stereotypically men are considered to be better managers
and/or leaders, women take roles in management and/or leadership more
efficiently in many certain areas. This is because, naturally, women are
more predisposed to take managerial and leading roles in terms of
psychological characteristics. More particularly, women managers are more
likely to have soft management style, to be committed to the team, and to
get linked to the team emotionally. This appears to be the very important
characteristic of informal managers. Nowadays, we can see a number of
competent women leaders who can successfully build their careers and
even can be ahead of man leaders.
Keywords: female leader, leadership, sex differences, career.
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ՆՈՐԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում ներկայացված են անձի ինքնագնահատականի և
ղեկավարման ոճի փոխկապակցվածության օրինաչափությունները:
Վերլուծություն է անցկացվել, որն ուղղված էր ղեկավարման գործունեության մեջ անձի Ես-հայեցակարգի միջուկը հանդիսացող կարևոր բաղադրիչի` ինքնագնահատականի, ազդեցության բացահայտմանը: Տարբեր ղեկավարման ոճեր որդեգրած ղեկավարների
մասնագիտական իրազեկվածության զարգացումը. այսինքն` արդյունավետությունը, մեծապես կախված է ինքնագնահատականի
մակարդակից: Նկատվել է այն միտումը, որ ինչքան ավելի բարձր է
ղեկավարի ինքնագնահատականի մակարդակը, այնքան ավելի
բարձր է նրա ղեկավարման գործունեության արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր. ինքնագնահատական, ղեկավարման ոճ, ղեկավարման արդյունավետություն, որոշման կայացում:

Անձնային բնութագրերի խումբը բավականին մեծ է. կրթության մակարդակ, աշխատանքային մոտիվացիայի բնույթ, արժեքային կողմնորոշումներ, սպասումներ, լիդերի որակներ, մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակ, ինքնորոշում, ինքնագնահատական և այլն:
Վերջիններից ինքնագնահատականը դիտարկվում է որպես անձի և նրան շրջապատող սոցիալական միջավայրի փոխազդեցության առանձնահատկությունների վրա ազդող հոգեկան միջուկ: Հոգեկան աշխարհը
հասկանալու կարողությունը թույլ է տալիս ավելի դյուրին լուծել կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրները, ինչպես նաև մարդկանց հետ
հաղորդակցման մեջ մտնել: Ցանկացած մարդ, գիտակցելով իր դրական
և բացասական հատկությունները, կարող է օգտագործել դրական կողմերը և թաքցնել բացասականները, կանխատեսել ու կարգավորել և՛ իր,
և՛ այլ մարդկանց վարքը, ինչպես նաև վերլուծել հոգեկան հատկությունները:
Ինքնագնահատականը (անգլ. self-esteem) իրենից ներկայացնում է
անձի կողմից ինքն իրեն, իր կարողությունների և որակների, ինչպես
նաև այլ մարդկանց շրջապատում իր դիրքի գնահատականը: Ինքնագնահատականը հանդիսանում է անձի վարքի կարգավորիչ ուժ, դրանից
են կախված այլ մարդկանց հետ նրա փոխհարաբերությունները, պա245
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հանջկոտությունն ինքն իր հանդեպ, վերաբերմունքը հաջողություններին
ու անհաջողություններին և այլն: Ինքնագնահատականը հանդես է գալիս որպես հարաբերականորեն կայուն կառուցվածքային գոյացություն,
Ես-հայեցակարգի, ինքնագիտակցականի բաղադրիչ և ինքնագնահատման գործընթաց:
Առանձնացնում են ինքնագնահատականի հետևյալ տեսակները`
• ըստ մակարդակի` ցածր, միջին և բարձր,
• ըստ իրական երևույթների ընկալման` ադեկվատ և ոչ ադեկվատ,
• ըստ կազմավորման առանձնահատկությունների` բախումային և
ոչ բախումային և այլն [1, էջ 433]:
Ցածր ինքնագնահատականն Ա. Ադլերի կողմից ներկայացվում է որպես թերարժեքության բարդույթ, որը ենթադրում է մարդու հուզական և
հոգեբանական զգայությունների համախումբ, որն արտահայտվում է սեփական անլիարժեքության զգացողությամբ և այլ մարդկանց գերակայության իռացիոնալ հավատով [4, էջ 169]:
Միջին ինքնագնահատականն ունեցող անձինք հիմնականում ունեն
ցածր և բարձր ինքնագնահատականների հատման կետին համապատասխան հոգեբանական հատկություններ և արժեհամակարգ:
Բարձր ինքնագնահատականը հիմնականում կապում են եսասիրության, գերհպարտության հետ: Բարձր ինքնագնահատական ունեցող
մարդիկ մեծ մասամբ չեն ցանկանում գիտակցել և ճանաչել սեփական
սխալները, վանում են այլ մարդկանց, չեն կարողանում իրապես գործել,
նրանք, կարծես թե ապրում են գերակայության ցնորային պատկերացումներով:
Ադեկվատ ինքնագնահատականն իր հերթին մարդու կողմից սեփական անձի գնահատականն է` ըստ իր մեջ եղած դրականի և բացասականի աստիճանի: Առավել լավ է բնութագրվում հակասական հատկությունների` իրազեկվածություն-ոչ իրազեկվածություն, և դրանց հետ կապված հույզերի` հպարտություն-ամոթ, միջոցով: Ոչ ադեկվատ ինքնագնահատականն իր հերթին կարող է լինել իջեցված և բարձրացված: Առաջին դեպքում` մարդը հակված է անընդհատ դիմել հոգեբանական
պաշտպանական կառուցակարգերին, դրսևորել, այսպես կոչված,
«երաշխավորված հաջողության» ռազմավարություն, ընտրում է միայն
այնպիսի նպատակներ, որոնց կարող է հասնել առանց անհաջողության
ռիսկի: Մյուս դեպքում` նկատվում է նմանություն առաջինի հետ. այս տեսակի ինքնագնահատական ունեցող մարդիկ նույնպես հակված են խուսափել հնարավոր ռիսկերից որևէ նպատակ առաջադրելիս, նրանք
ձգտում են հեռու մնալ այն մտքից, որ իրենց հնարավորություններն ավելի փոքր են, քան սպասումները:
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Գոյություն ունեն ինքնագնահատականի խառնված ենթատիպեր`
բարձր ոչ ադեկվատ, բարձր ադեկվատ, ցածր ոչ ադեկվատ, ցածր
ադեկվատ, միջին ադեկվատ և այլն:
Մարդկային ակտիվության այլ ձևերից ղեկավարման գործունեության էական տարբերությունն այն է, որ ընդունվում են սոցիալապես նշանակալի ու բազմաթիվ մարդկանց հետաքրքրություններն ընդգրկող որոշումներ և առկա է պատասխանատվության զգացումը դրանց ճշգրտության ու արդյունավետության համար: Ղեկավարման գործունեության ընդհանուր և մասնավոր բնութագրերի միջև տարբերությունների շտկումը,
ինչպես նաև ղեկավարի անձնային որակների ազդեցությունը որոշումների կայացման վրա բացատրվում է «ղեկավարման ոճ» հասկացությամբ:
Ղեկավարման ոճն իրենից ներկայացնում է ենթակաների հանդեպ
հնարների կիրառում, ղեկավարի վարքային դրսևորումների համախումբ,
որը ստիպում է նրանց անել այն, ինչը տվյալ պահին անհրաժեշտ է որոշակի արդյունքին հասնելու համար: Ենթակաների մեծամասնության համար
ղեկավարից հանձնարարություն ստանալու գործընթացում ամենակարևորը հենց հանձնարարության արձակման ձևն է, թե ինչպես է այդ ժամանակ
իրեն դրսևորել ղեկավարը, հաշվի է առել արդյոք ենթակային, նրա մասնագիտական ներուժը, հնարավորությունները, թե` ոչ: Հենց սրանում է արտահայտվում ղեկավարման ոճը: Կ. Լևինն առանձնացրել է ինքնիշխան,
ժողովրդավարական և ազատական ղեկավարման ոճեր [5, էջ 200]:
Ինքնիշխան ղեկավարն ինքնուրույն է կայացնում որոշում` հիմնվելով
սեփական գիտելիքների, հետաքրքրությունների և նպատակների վրա:
Նա չի խորհրդակցում աշխատակիցների կամ ենթակաների հետ` ճիշտ
համարելով սեփական տեսակետը:
Ժողովրդավարական ղեկավարման ոճը ենթադրում է ակտիվ ներգրավվածություն որոշման կայացման գործում, ենթակաների աշխատանքի կազմակերպում և վերահսկողություն: Ժողովրդավար ղեկավարը նախընտրում է մարդկանց վրա ազդել համոզմունքների, ենթակաների
վարպետության և կատարողականության հանդեպ հավատի միջոցով:
Ազատական ղեկավարման ոճն իրենից ներկայացնում է ղեկավարման հնարների համախումբ, ղեկավարի վարքային դրսևորումներ,
որոնք հիմնված են որոշման կայացման պատասխանատվությունը կրող
ենթականերին խնդիրների և առաջադրանքների փոխանցման վրա:
Ժամանակակից հոգեբանության մեջ զարգանում են անձի արդյունավետության մասին պատկերացումները, ինչի չափորոշիչ շատ հաճախ համարվում է սուբյեկտի կողմից խնդիրների հաջող լուծումը` կախված նրանց
բարդության աստիճանից: Անձի արդյունավետությունն այս կերպ կառուցվում է իր մասնագիտական գործունեության արդյունավետության հիմքի
վրա:
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Անձի ինքնագնահատականը կարող է դիտվել որպես անձի մասնագիտական Ես-հայեցակարգի բաղադրիչ: Իր հերթին անձի մասնագիտական Ես-հայեցակարգը կարող է լինել իրական և իդեալական: Իրական և իդեալական մասնագիտական Ես-հայեցակարգերի միջև տարբերությունները կարող են հանգեցնել ինչպես դրական, այնպես էլ` բացասական արդյունքների: Մի կողմից դա կարող է հանգեցնել լուրջ միջանձնային բախումների, մյուս կողմից` կարող է հանդես գալ որպես մասնագիտական ինքնակատարելագործման աղբյուր [2, էջ 118-133]:
Ինչքան ավելի բարձր է անձի ինքնագնահատականի մակարդակը,
այնքան ավելի բարձր է նրա իրազեկվածությունը. այսինքն` նկատվում
են ժողովրդավարական ղեկավարման ոճին բնորոշ գծեր:
Ցածր ինքնագնահատական ունեցող մարդկանց մոտ նկատվում է
իրազեկվածության նվազման մի շարք հատկանիշներ: Նրանց ավելի
հեշտ է համոզել ինչ-որ հարցում, քիչ ինքնուրույն են և դժվարությամբ են
համոզում մյուսներին: Այսպիսի մարդիկ ավելի շատ հակված են ազատական ղեկավարման ոճին, չեն կարողանում պատասխանատվություն
կրել որոշման կայացման համար:
Գոյություն ունեն նաև հետազոտություններ, որտեղ անձի բարձր
իրազեկվածությունն ուղղորդվում է միջին մակարդակի ինքնագնահատականով, նրա ծայրահեղ բարձր մակարդակը կապված է ինքնաքննադատության բացակայության հետ, իսկ ծայրահեղ ցածր մակարդակը`
պաթոլոգիական դեպրեսիվության հետ [3, էջ 37-49]:
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ անձի ինքնագնահատականը սերտորեն կապված է նրա ղեկավարման ոճի հետ: Դա արտահայտվում է անձի ինքնագնահատականը կազմող բաղադրիչների, անձնային
առանձնահատկությունների և որակների դրսևորմամբ, որոնք իրենց
հերթին մեծ ազդեցություն են ունենում անձի աշխարհայացքի և որդեգրած ղեկավարման ոճի վրա:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ И СТИЛЯ
РУКОВОДСТВА
В данной статье представлены закономерности взаимосвязи
самооценки личности и стиля руководства. Был проведен анализ,
направленный на то, чтобы выявить в процессе руководственой деятельности влияние самооценки, являющейся одной из «ядерных»
составляющих Я-концепции. Развитие, то есть эффективность, профессиональной компетентности руководителей, выбравших разные
стили руководства, в большей мере зависит от уровня самооценки.
Была замечена тенденция, что насколько высок уровень самооценки
руководителя, настолько высока эффективность его руководственой
деятельности.
Ключевые слова: самооценка, стиль руководства, эффективность руководства, принятие решения.
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THE INTERCONNECTION BETWEEN PERSON'S SELF-ESTEEM
AND MANAGEMENT STYLE
This article presents regularities of the interconnection between
person’s self-esteem and management style. Certain analysis was
conducted aiming at discovery of the influence of self-esteem, which is one
of the “core” components of self-concept in the management process.
Development, i.e. efficiency, of professional competence of the managers
with different styles of management, mainly depends on the level of selfesteem. A tendency has been observed, that the higher is the level of
manager's self-esteem, the higher is the efficiency of his management
activity.
Keywords: self-esteem, management style, management activity,
decision-making.
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ՇՈՒՇԱՆ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Մշտապես զարգացող հասարակական հարաբերություններում
կարևոր դեր են զբաղեցնում ոչ պետական կազմակերպությունները, որոնք ուղղված են տվյալ հասարակության որևէ չբավարարված
պահանջի բավարարմանը: Եվ տվյալ կազմակերպության արդյունավետությունը մեծ մասամբ կապված է այն ղեկավարող ղեկավարի անձնային և մասնագիտական որակներից ու մարդկային ներուժի ճիշտ ընտրությունից:
Հիմնաբառեր. ոչ առևտրային կազմակերպություն, մարդկային
ներուժ, հասրակական կազմակերպություն, լիդեր, ղեկավար:

Այն երկրներում, որտեղ ընդունում են մասնավոր սեփականությունը
և որտեղ գոյություն ունի կամ էլ ձևավորվում է շուկայական տնտեսությունը, բոլոր իրավաբանական անձերին ընդունված է տարբերակել երեք
խմբի՝
• առաջինն իր մեջ ներառում է պետական և համայնքային կազմակերպությունները,
• երկրորդում մասնավոր առևտրային կազմակերպություններն են,
որոնց հիմնական նպատակն եկամուտ ստանալն է և որոնց գույքը չի
գտնվում պետական ու համայնքային կազմակերպությունների սեփականության ներքո,
• երրորդ խումբը մասնավոր ոչ առևտրային կազմակերպություններն են: Այս կազմակերպությունների առաջին առանձնահատկությունն
այն է, որ նրանց համար եկամուտ ստանալը հիմական նպատակը չէ, և
ստացված եկամուտը չեն կիսում իրենց անդամների մեջ: Այս կազմակերպությունների գույքը չի գտնվում պետության կամ համայնքային սեփականության ներքո:
Ոչ առևտրային ոլորտները պետությունից և առևտրային կառույցներից անկախ, տարբեր բնույթի հասարակական միավորումներ են՝ հասարակական, կրոնական կազմակերպություններ, ֆոնդեր, ոչ առևտրային համագործակցություններ, միավորումներ, միություններ և այլն:
Դրանք ստեղծվում են քաղաքացիների կողմից՝ հասարակական բնույթի
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նախաձեռնությունների իրականացման համար, և ուղղված են հասարակության տնտեսական և սոցիալական ձևավորմանը [4]:
Չնայած գործունեության լայն շրջանակներին՝ ոչ պետական կազմակերպություններն իրենց գործունեությունը ծավալում են հիմնականում
մշակույթի, կրթության, առողջապահության և կրոնի ոլորտներում: Այսինքն՝ ելնելով իրենց չբավարարված պահանջներից՝ քաղաքացիները
կարող են դիմել համապատասխան կազմակերպության կամ էլ ստեղծել
այդպիսի նոր կազմակերպություն՝ այդ ձևով ազդելով պետության վրա,
որպեսզի գործեն և՛ քաղաքացիների, և՛ պետության շահերին համապատասխան:
Արդյունքում կարևորվում է կառավարչի կողմից տարվող աշխատանքը, և մարդկային ներուժի ընտրության շնորհիվ արդյունավետ աշխատանք իրականացնելը: Ներկայումս ընդունված է ոչ առևտրային
կազմակերպությունների համար փնտրել ոչ այնքան կառավարիչների,
որքան լիդերների: Քանի որ կառավարիչները գործն անում են այնպես,
ինչպես պետք է՝ մարդկանց վրա ճնշում գործադրելով, իսկ լիդերները
անում են այն՝ ինչ պետք է՝ մարդկանց մեջ ցանկություն առաջացնելով
գործի հանդեպ [3]:
Որպես ոչ առևտրային կազմակերպություն՝ կառանձնացնենք հասարակական կազմակերպությունները և կտեսնենք, թե ինչպես է կատարվում այս ոլորտում անձնակազմի կառավարումն ու մարդկային ներուժի
ընտրությունը:
Հասարակական կազմակերպությունների ներքին աշխատանքը
հենվում է պատասխանատվության զարգացման և աշխատանքային նոր
էթիկայի ձևավորուման վրա: Եվ որպես հաջողության հասնելու գրավական հանդես են գալիս նախաձեռնողականությունը, պատասխանատվությունը, ազնվությունը: Պլանավորումից բուն գործունեությանն անցնելով՝ կառավարիչը գործում է երկու ոլորտում՝ [4]
• կազմակերպական, որտեղ որոշումները հիմնավորված են,
• ոչ ֆորմալ, որտեղ հարաբերությունների իմաստավորումը հաճախ անհնար է, օրինակ՝ փոփոխությունները բացատրվում են հոգեբանական տեսանկյունից, հարաբերությունների մշակույթով և այլն:
Այս հանգամանքներում նոր հարաբերությունների ձևավորման համար օգտագործում են հատուկ մոտիվացվածություններ: Հասարակական
կազմակերպությունների լիդերի և խմբի դերը կայանում է ողջ խմբի և
նրա եթախմբերի միջև նպատակների իրականացմանն ուղղված հավասարակշռության պահպանումը: Աշխատանքային գործունեության արդյու-
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նավետության պահպանման համար կարևոր է ղեկավարի կողմից աշխատողների արտաքին և ներքին մոտիվացիաներն ահաշվի առնելը:
Ներքին մոտիվացիաների մեջ կարող ենք առանձնացնել հետաքրքրությունները, կազմակերպության անդամների ձգտումներն ու պահանջները, սոցիալական գործոնները, որոնք ազդում են անձի և նրա ընտրության վրա, աշխատավայրի համապատասխանությունն անձի հետաքրքրություններին ու ներուժին:
Արտաքին մոտիվացիայի շնորհիվ անձը փորձում է հասնել լավագույն արդյունքին և գնահատվել դրա համար: Ընդ որում՝ գնահատումը
պետք է լինի հստակ և արդարացի: Չնայած նրան՝ կազմակերպության
ղեկավարի վերահսկողուրթյան ներքո են գտնվում այն միջոցները,
որոնք նախատեսված են սոցիալական և մարդասիրական խնդիրները
լուծելու համար, այնուամենայնիվ, այդ միջոցների տնօրինումը շատ
սահմանափակ է, քանզի նրանց նախաձեռնողականությունը սահմանափակվում է պետության կողմից: Եվ որպես տվյալ կազմակերպության
արդյունավետության գնահատման մեթոդներ, Պ. Ռոբին և Կ. Սեյլզն
առաջարկում են հետևյալ չափանիշները՝ [2]
• ղեկավարման որակը.
• ծառայությունների և արտադրանքի որակը.
• նորարարություններ անելու կարողությունը.
• երկարաժամկետ ներդրումների ծավալը.
• ֆինանսական վիճակը։
Հույժ կարևոր է նաև անձնակազմի ընտրությունը, որը կատարվում է
կառավարչի կողմից, քանի որ կազմակերպության արդյունավետ գործունեությունը կապված է նրա առանձին անդամների մասնագիտական
հմտությունների մակարդակից և անձնային որակների առանձնակատկություններից, որոնք միավորվելով ամբողջ անձնակազմի մեջ դառնում
են տվյալ կազմակերպության հաջողության գրավականը, կամ էլ՝ անհաջողությունների պատճառը:
Անձնակազմը համալրելուց առաջ պետք է ի նկատի ունենալ, թե որքանով տվյալ անձը կարող է հետագայում համապատասխանել տվյալ
կազմակերպության փիլիսոփայությանն ու ռազմավորությանը: Նոր աշխատակցի անհրաժեշտություն կազմակերպությունն ունենում է այն ժամանակ, երբ ինչ-որ նպատակ ունի, իսկ իր մարդկային ներուժը չի բավականեցնում և ինչքան որ այդ նպատակները հստակ և պարզ են լինում, այնքան հեշտ է կատարվում անձնակազմի համալրումը [5]:
Չնայած որ հասարակական կազմակերպության հիմնադրման
սկսզբնական փուլում որպես մարդկային ներուժի աղբյուր հանդես են
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գալիս հարազատները, այնուամենայնիվ տարիների ընթացքւմ նրանք
դուրս են մղվում իրենց մասնագիտական կարողությունների սահմաններից և հմատնում են այն ոլորտներում, որոնք պետք են կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար և առանց այդ մասնագիտական
նոր հմտությունների դժվար է մասնագիտական աճ ունենալ հասարակական կազմակերպությունների ոլորտում: Հասարակական կազմակերպությունների մարդկային ներուժն իր մեջ ներառում է աշխատակազմի
միջուկը, վճարվող անձնակազմը, կամավորները: Այստեղ դժվարություններ են առաջանում շատ ժամանակ ծանրաբեռնվածության անհամաչափ բաշխվածության պատճառով, քանի որ հիմանական տարեց աշխատողները ծանրաբեռնված են լինում, իսկ նորեկներն առանձնապես
գործ չեն անում, քանի որ համապատասխան հմտություններ չունեն:
Այնուամենայիվ կամավորների համար հասարակական կազմակերպություններում աշխատանքը հնարավություն է սեփական գաղափարներն
կյանքի կոչելու և ստեղծագործելու համար [1]:
Այն կազմակերպությունները, որոնք չեն կարողանում արդյունավետ
աշխատել կոլեկտիվի հետ, ունեն այնպիսի բնութագրիչներ, ինչպիսիք
են՝ [3]
• որոշումների մեծ մասը ընդունվում է «վերնախավի» կողմից.
• կառավարիչները ձգտում են իրենց պատասխանատվության տակ
առնել աշխատանքի տարբեր բնագավառները.
• անհատական ձեռքբերումները գերակայում են թիմային ձեռքբերումներին.
• անձնական խնդիրները գերակայում են մասնագիտականին.
Իսկ այն կազմակերպությունները, որոնք ճիշտ մոտեցում են ցուցաբերում անձնակզմի նկատմամբ և արդյունքում առավել հաջողությունների են հասնում, միևնույն ժամանակ [3]՝
• գլխավոր ղեկավարի և տնօրենի վարքի և գործունեության օրինակով ցույց են տալիս, որ կոլեկտիվը հմուտ ղեկավարելու կարողությունը մեծ առավելություն ու ձեռքբերում է,
• միջոցներ և գործընթացներ են ձեռք առնվում՝ խթանելով անձնակազմին լավ ղեկավարելու պրակտիկան,
• կառավարիչներին պարբերաբար վերապատրաստումների են
ուղարկում, որպեսզի կատարելագործեն նրանց կառավարչական
հմտություններն ու կարողությունները:
Շատ հաճախ կազմակերպության տնօրինությունը գտնում է, որ
անձնակազմը մասնագիտանում և ինքնուրույն զարգացում է ապրում
առօրյա մասնագիտական գործունեության ընթացքում և պետք չէ հատուկ ուշադրություն դարձնել նրանց մասնագիտական որակների կա253
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տարելագործմանը, այնինչ, արտաքին պայմանների փոփոխությունը մեծ
ազդեցություն է ունենում անձնակազմի մասնագիտական արդյունավետության վրա, ինչը պատճառ է դառնում անձնակազմի մասնագիտական կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ նախաձեռնել՝ մասնավորապես վերապատրաստումներ, գիտաժողովներ, սեմինարներ [5]:
Այսպիսով, պետք է նշել, որ կազմակերպության արդյունավետության կարևոր գրավականներից մեկը ղեկավարի ճիշտ ընտրությունն է,
ով, ունենալով լիդերին բնորոշ հատկություններ, կկարողանա աշխատակազմի ճիշտ ընտրության, պարտականությունների կատարմանն ուղղված վերահսկողությամբ և ճիշտ գնահատելու ունակությամբ նպաստել
ողջ կազմակերպության նպատակների արդյունավետ իրականացմանը:
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удовлетворение тех или иных неудовлетворенных потребностей.
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ՄԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Կազմակերպությունը՝ որպես մեկ ամբողջական համակարգի,
իրենից ներկայացնում է նրա բաղկացուցիչ մասերը կազմող ենթահամակարգերի ամբողջություն, որոնք միմյանց հետ գտնվում են
փոխադարձ կապի մեջ: Այդ ենթահամակարգերում իր ուրույն տեղն
ունի մարդկանց կառավարումը, որը ներառում է աշխատանքային
կոլեկտիվի անդամների միջև համագործակցության ապահովումը,
կադրային քաղաքականությունը, ուսուցումը, աշխատողների մոտիվացիան և ղեկավարի աշխատանքի այլ բաղկացուցիչ տարրեր:
Կազմակերպության խնդիրների մեջ մեծ դեր ունի նաև բախումների կառավարումը, որը հանդիսանում է կազմակերպության ներքին
հավասարակշռության պահպանման, ինչպես նաև արդյունավետ
աշխատանքի հիմնական պայման:
Հոդվածում ուսումնասիրվել է կազմակերպություններում բախումների ծագման և զարգացման պատճառները, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել դրանց լուծմանը՝ կապված ղեկավարի կառավարման հնարավորությունների և նրա գործունեության ոճի հետ:
Հիմնաբառեր. բախումներ, բախումնների կառավարում, ղեկավարի գործունեության ոճ:

Բախումների առաջացման յուրահատկությունները, դրանց աճը և
կառավարման տեխնոլոգիաները հանդիսանում են կազմակերպությունների տեսության հիմնահարցերը [2]: Բախումն անխուսափելի երևույթ է,
որն իրենից ենթադրում է նշանակալի հակասությունների լուծման սուր
միջոց, որն ի հայտ է գալիս փոխազդեցության գործընթացում, սահմնափակվում դրա սուբյեկտների հակազդեցությամբ և հաճախ ընթանում
նաև բացասական հույզերով:
Բախումների ծագման և զարգացման վերաբերյալ հնչել են տարբեր
կարծիքներ: Հոգեվերլուծաբան Զ. Ֆրեյդը ստեղծել է մարդկային բախումնաբանության առաջին հայեցակարգերից մեկը: Նա հիմնականում
զբաղվել է միջանձնային բախումներով և ցույց տվել միջանձնային հարաբերությունների վատթարացման պատճառների փնտրման անհրաժեշտությունն անգիտակցական ոլորտում: Ա.Ադլերը միկրոմիջավայրի
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հետ անձի բախման բովանդակությունը տեսնում էր անհատի կենսափորձում, երբ անձը փորձում է ձերբազատվել անլիարժեքության զգացումից և դոմինանտությունից մեկը մյուսի նկատմամբ: Ըստ Է.Ֆրոմի`
բախումն առաջանում է, քանի որ մարդը չի կարողանում հասարակության մեջ իրականացնել անձնական, անհատական ձգտումներն ու պահանջմունքները: Անգլո-ամերիկացի հոգեբան Մակ Դուգանը գտնում է,
որ բախումը հասարակության մեջ անխուսափելի է, քանի որ մարդկանց
բնորոշ են սոցիալական բնազդները վախի, ինքնահամոզման ձևով, որոնք փոխանցվում են ժառանգաբար: Ավստրիացի հոգեբան Լորենցը
կարծում էր, որ սոցիալական բախման գլխավոր պատճառն անհատի և
ամբոխի ագրեսիվությունն է [3]:
Կարելի է նկատել, որ յուրաքանչյուր հեղինակ բախումների և դրանց
դիտարկման համար իր սեփական ըմբռնումն է առաջարկում: Ուստի
նաև կազմակերպություններում բախման դերի և իմացության վերաբերյալ ընդհանրացված պատկերացում ձևավորելը բավական բարդ խնդիր
է: Ինչպես սոցիոլոգիայում, մակավարժությունում, հոգեբանությունում,
այնպես էլ կազմակերությունների տեսությունում բախումները տարբեր
կերպ են սահմանվում: Դրանց տարբերակումը կախված է նրանից, թե
դրանք ինչպես են հասկացվում և կառավարման ինչ միջոցներ է առաջարկվում [1]: Ուստի առաջին հերթին անհրաժեշտ է պատճառների
դուրսբերումը, որն առաջնային է դրանց լուծման ճանապարհին: Որոշ
հեղինակներ առանձնացնում են բախումների ծագման և զարգացման
հետևյալ պատճառները.
• կազմակերպչական- կառավարական,
• սոցիալ- հոգեբանական,
• անհատական:
Կազմակերպչական-կառավարական բախումների պատճառները
կապված են կազմակերպության գործառույթների ձևավորման հետ:
Կազմակերպությունն ունի իր կառուցվածքը, որն առանձնանում է հատուկ խնդիրներով, ըստ որի՝ ձևավորվում է այն, ուստի բախումները կարող են ծագել կապված կառուցվածքային պահանջների անհամապատասխանության հետ: Մյուս պատճառը գործառութային պատճառներն
են, որոնք կարող են կապված լինել կառուցվածքային տարրերի, ինչպես
նաև առանձին աշխատողների միջև գործառույթների ոչ օպիտմալ կազմակերպման հետ: Գործառութային կապը կառուցվածքային միավորների միջև պետք է համապատասխանի գործունեության պահանջներին և
կազմակերպության օրենքներին: Այս պահանջներից ելնելով էլ ստեղծվում է փոխկապակցվածություն կոլեկտիվի անդամների միջև: Մեկ այլ
պատճառ է նաև աշխատողների մասնագիտական անհամապատասխա257
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նությունը, անհատական այլ որակները, իրենց պարտականությունները
և այլն: Բախումները պայմանավորված են նաև ղեկավարի թույլ տված
սխալների, նրա ընդունած կառավարչական որոշումների և այլ խնդիրների հետ:
Սոցիալ-հոգեբանական հարաբերությունները հանդես են գալիս որպես մարդկանց փոխհարաբերություններ, որոնք ուղղորդված են համատեղ գործունեության նպատակներով, խնդիրներով և արժեքներով: Բախումների պատճառ կարող են հանդիսանալ՝
1. նշանակալի կորուստները, հաղորդկացման հնարավորությունների ոչ լիարժեք հնարավորությունները.
2. դերային գործունեության անհավասարակշռություն աշխատողների միջև.
3. խնդիրների նկատմամբ տարբեր մոտեցումները.
4. գործունեության կատարման վերաբերյալ տարբեր եղանակները.
5. հոգեբանական անհամատեղելություն.
Անհատական պատճառները բախումների առաջին հերթին կապված են անդամների անհատական-հոգեբանական յուրահատկություններով: Դրանց են վերաբերում ՝
1. բնավորության տարբերությունները,
2. ցածր կոնֆլիկտայնությունը միջանձնային հարաբերություններում,
3. գործընկերների վարքի նկատմամբ սուբյեկտիվ գնահատականը
[5]:
Հասկանալի է դառնում, որ կազմակերպության աշխատանքային
ներուժի լիարժեք իրականացումը պետք է կախված լինի սոցիալական,
կազմակերպական, հոգեբանական մի շարք գործոններից: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կազմակերպությունը կատարում է
ընդհանուր գործունեություն, որն ուղղված է ընդհանուր նպատակին:
Նրանում ձևավորված են նորմեր, օրենքներ, պահանջներ, որոնց միջոցով մարդկանց միջև ստեղծվում է հատուկ հարաբերություններ և որը
հատուկ է միայն տվյալ կազմակերպությանը: Կազմակերպության գործունեության էությունը դերերի ամբողջական համակարգի ձևավորումն և
պահպանումն է, որը պայմանավորված է աշխատանքի բաժանման
սկզբունքով: Քանի որ ղեկավարները հանդիսանում են կառավարման
մեթոդների կենսագործման կարևորագույն գործիքներ, և նրանց մի կողմից այդ հարցերի նկատմամբ ոչ բավարար ուշադրությունը, ինչպես նաև
գործողությունների անբարենպաստ ոճը բերում է աշխատակազմի կառավարման ցածր մակարդակի: Իսկ աշխատանքի կազմակերպման անկատարության հետևանքով էլ իրենց հերթին առաջանում են բախումներ, քանի որ խախտվում է հավասարակշռությունը սոցիալ հոգեբանա258
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կան մթնոլորտի, որոնք իրենց հերթին խանգարում են ընդհանուր գործին, խոչընդոտում դրա իրականացման փոխհամաձայնեցված ջանքերը,
խաթարում են մարդկային փոխհարաբերությունները, առաջացնում լարվածություն և ցնցումներ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում աշխատանքի արտադրողականության վրա [6]:
Բախման կառավարումը ենթադրում է գործընթացի հետևում, ազդեցություն և վերահսկում, իսկ կարգավորումը ղեկավարի գործունեության
մեջ էական տարր է հանդիսանում: Կառավարելու համար անհրաժեշտ է
իմանալ բախումների լուծման հիմնական միջոցները: Իսկ «կառավարում», հասկացությունը նշանակում է, որ միշտ չէ, որ բախումները պետք
է դեստրուկտիվ բնույթ ունենան: Դրա հետևանքը կարող են լինել առողջ
մրցակցության պայմաններում առաջացող ամենատարբեր խնդիրների
նորարական լուծումները, կոլեկտիվի առջև ծառացող բարդ խնդիրներն
ավելի լավ հասկանալը: Բախումների կառավարման տեսանկյունից
կարևորը դրանց վերահսկումն է, որպեսզի դրանով ապահովվի կազմակերպության արդյունավետ կառավարումը:
Ցանկացած բախում կառավարելու միջոցը հուշում է այն իրավիճակը, որում տվյալ բախումն առաջացել է: Լավ ղեկավարը, ստեղծված իրավիճակը վերլուծելով, ընտրում է դրա կառավարման այն միջոցը, որը
տվյալ հանգամանքներում ավելի արդյունավետ է համարում [1]: Բախումների կարգավորման ժամանակ հատկապես մեծ տեղ է զբաղեցնում հաղորդակցման գործընթացը, որն ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է հանդիսանում: Հաջողակ են համարվում այն ղեկավարները, որոնք արդյունավետ են հաղորդակցման մեջ:
Այսպիսով ղեկավարը պետք է լիարժեք տիրապետի կառավարելու
հմտություններին, քանի որ նրա աշխատանքն իրականանում է ուրիշների միջոցով: Ղեկավարի գործունեության ոճից, փոխազդեցությունից և
կապերի արդյունավետությունից է կախված նրա հետագա գործունեությունը: Կազմակերպություններում հավասարակշռության պահպանումը և
գործունեության արդյունավետությունը, ներքին հավասարակշռության
պահպանումն ուղղակիորեն կապված է ղեկավարի և նրա հնարավորությունների հետ: Ուստի անհրաժեշտ է արդյունավետ կառավարումը,
ինչը նշանակում է, որ ղեկավարը պետք է նպատակաուղղված ազդեցություն ունենա բախման ողջ գործընթացի վրա:
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ
УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Организация как одна целостная система представляет собой
целостность подсистем, составляющих ее компонентные части,
которые между собой взаимосвязаны. Среди этих подсистем свое
место имеет управление людей, которое включает в себя обеспечение
сотрудничества между членами трудового коллектива, кадровую
политику, обучение, трудовую мотивацию и компонентные части
работы руководителя. Среди важнейших задач организации большую
роль играет также управление конфликтами, которое является
основным условием сохранения внутреннего баланса организации, а
также эффективной работы.
В статье были иследованы причины возникновения и развития
конфликтов в организациях, а также было затронуто их решение,
связаное с возможностями руководителя и стиля его управления.
Ключевые слова: конфликты, управление конфликтами, стиль
деятельности руководителя.
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THE CAUSES OF CONFLICT ORIGINS AND THE PECULIARITIES OF
THEIR MANAGEMENT IN THE ORGANIZATIONS
Organization as a whole system is an entity of its subsystems that are
interconnected. Personnel management has its own place in these
subsystems. It includes the cooperation between workers, staff policy,
study, staff motivation, and the components of the leaders' work, as well.
Conflict management plays great role in the urgent problems of the
organization, which conditions the preservation of inner balance of the
organization as well as the general condition for effective work.
The article studies the causes of conflict origins and their progress in
the organizations. It also observes their solutions, as well, that are
connected with managerial skills of the leader and his/her work style.
Keywords: conflicts, conflict management, work style of a leader.
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ
Ինքնության խնդիրը, լինելով հոգեբանության շրջանակներում
բավականին լավ ուսումնասիրված, այնուամենայնիվ մնում է արդիական՝ իր նոր դրսևորումներով: Կորպորատիվ ինքնությունը լինելով սոցիալական ինքնության մաս՝ իր կարևոր տեղն է զբաղեցնում կառավարման ոլորտում: Սույն հոդվածում մենք անդրադարձել
ենք կորպորատիվ ինքնություն եզրույթին և դրսևորումներին, դիտարկել վերջինիս ազդեցությունն աշխատակիցների և ղեկավար
կազմի հուզական, մոտիվացիոն, կոգնիտիվ ոլորտների վրա:
Հիմնաբառեր. կորպորատիվ ինքնություն, մոտիվացիա, կազմակերպչական մշակույթ, արդյունավետության բարձրացում:

Ժամանակակից աշխարհում արագ զարգացմանը զուգընթաց, էական խնդիր է դառնում ինքնության հիմնահարցը: Արդյո՞ք մեր անհատական ինքնությունը մնում է նույնը, թե այն մշտապես դինամիկ շարժի
մեջ է գտնվում մեր սոցիալական ինքնության հետ: Որքանո՞վ ենք մենք
կարողանում ընդունել նոր անձնային կառույցներ և վերափոխել մեր ունեցածները, դրանք հարմարեցնելով նոր պայմաններին: Ահա այս և մի
շարք նմանատիպ հարցադրումներն են, որ հնարավորություն են տալիս
բոլորովին այլ տեսանկյունից դիտարկել անձնային աճի, արդյունավետության բարձրացման, հարմարվողականության և մի շարք այլ խնդիրներ: Հոգեբանության, ինչպես նաև նրան մերձակա մի շարք գիտաճյուղերի կողմից ինքնությունը կամ նույնականացումն ենթարկվել է բազմակողմանի ուսումնասիրման: Հետազոտողների կողմից առաջ են քաշվել
տարբեր մոտեցումներ, որոնք հաճախ հակասում, հաճախ էլ փոխլրացնում են միմյանց: Սա փաստում է, որ ինքնության կամ նույնականացման
հիմնախնդիրը քարացած և կարծրացած չէ: Այն մշտապես փոփոխվող,
մշտապես արդիականացվող երևույթ է, որի ուսումնասիրումը հնարավորություն է տալիս մեզ նորովի մոտենալ մի շարք խնդիրների լուծմանը:
Կորպորատիվ ինքնությունը, որը սոցիալական ինքնության մի մասն է
կազմում թերևս նոր երևույթ է կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանության մեջ:
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Չնայած որ ինքնության հարցերն առավելապես դիտարկվել են անհատական կամ անձի ինքնության շրջանակներում, այնուաամենայնիվ,
սոցիալական ինտեգրման դերը անձի գիտակցված կայացման մեջ կարևոր է [6, էջ 162]:
Անձի ինքնության հիմնահարցերի ուսումնասիրումը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու սոցիալական վարքի մի շարք առանձնահատկություններ:
Արևմուտքում առաջ քաշված հիմնական տեսություններում և հետազոտություններում առավելապես շեշտված են եղել անհատական ինքնությունը և անհատական նվաճումները:
Այս անհատակենտրոն մոտեցումը տարածվում է նաև հաճախ օգտագործվող հետազոտական հայեցակարգի վրա, որտեղ հետազոտությունները հստակորեն կամ ոչ նպատակադրված կենտրոնացված են անձի կամ խմբի այլ անդամների միջանձնային համեմատությունների վրա:
Սա մասամբ վկայում է, որ նույնիսկ տարբեր սոցիալական իրավիճակներում անհատական ինքնություններն ու նույնականացումները շարունակում են մնալ առաջնային: Սոցիալական ինքնությունը ևս կարևոր
ազդեցություն ունի մարդկանց ընկալումների, զգացմունքների և վարքի
վրա: Այդպիսի օրինակ կարող են լինել մարզական թիմի այն անդամները, ովքեր պարտության մեղքը վերցնում են իրենց վրա, խմբի այն անդամները, որոնք մնում են անհաջող խմբի հետ նույնիսկ, եթե նրանք
հնարավորություն ունեն հեռանալու [6, էջ 163]:
Սոցիալական ինքնության տեսության հիմնահարցերից է հոգեբանական այս կամ այն երևույթի դրսևորումը կախված սոցիալական համատեքստից: Հիմնական նպատակն է պարզել, թե ինչու և երբ են սոցիալական կոնստրուկտներն ազդում մարդու վարքի վրա [7]:
Մարդիկ մշտապես հակում ունեն խմբավորվելու: Գիտակցելով, որ
խմբում հեշտ է գոյատևել և ինքնապաշտպանվել, մարդիկ ընդունում են
իրենց խմբի գործունեությունը, հանուն նրա կարող են սպանել և մահանալ [3]:
Հ. Թաջֆելի սոցիալական ինքնության տեսության մեջ նշվում է, որ
մենք դասակարգում ենք մարդկանց՝ ըստ աստիճանների: Ըստ այդ տեսության՝ մեզ համար ավելի հեշտ է դառնում դասակարգումը, երբ մենք
նրանց բաշխում ենք ըստ կարգերի: Մենք ձևավորում ենք մեր ինքնությունը՝ կապելով մեզ որոշակի խմբի: Հաճախ «մեր խմբի» հետ ինտեգրման աստիճանով մենք գնահատում ենք նաև մեզ: Այն զգացողությունը,
որ մենք միասին ենք հզորացնում մեր ես հայեցակարգը: Սա դրական
զգացում է մեզ համար: Մենք հպարտություն և հարգանք ենք տածում ոչ
միայն մեր, այլև մեր խմբի նկատմամբ: Գիտակցումը, որ մեր խումբը լա263
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վագույնն է, օգնում է մեզ ավելի հարմարավետ զգալ: Մենք հաճախ հակված ենք լինում մեր խմբին հավանություն տալ, երբ այն համեմատած
մյուսների, փոքր է և ավելի ցածր աստիճանով: Երբ մենք հանդիսանում
ենք փոքր խմբի մի մաս, ավելի հստակ ենք զգում մեր կապը նրա հետ [3]:
Այսպիսով մարդը դառնալով խմբի անդամ, հաճախ իր անհատական ինքնությունը հակադրում կամ համադրում է այն սոցիալական ինքնությանը, որը նա ձեռք է բերում խմբի հետ ինտեգրվելու ընթացքում:
Կորպորատիվ ինքնության ձևավորումը մեծապես կապված է հենց այդ
գործընթացի հետ: Ժամանակակից գիտական գրականության մեջ կորպորատիվ ինքնությունը դիտարկվում է տարբեր տեսանկյուններից: Այն
առավել հաճախ ներկայացվում է 2 կողմերով՝ կորպորատիվ ինքնությունը որպես աշխատակիցների կամ առանձին կազմակերպչական կառույցների ճանաչում իրենց՝ որպես կազմակերպության մի մաս, որն արտահայտվում է կորպորատիվ փիլիսոփայության ընդունման, կազմակերպչական նորմերի և վարքի ձևերի մարմնավորման մեջ, և կորպորատիվ ինքնությունը՝ որպես կոգնիտիվ-հուզական գործընթացի արդյունք,
երբ մարդն ընկալում է իրեն որպես որոշակի կազմակերպության ներկայացուցիչ՝ ունենալով իր որոշակի կարգավիճակը դրա հետ կապված [2]:
Պետք է նշել նաև, որ կորպորատիվ ինքնության ձևավորումը հնարավոր է դառնում միայն կորպորատիվ մշակույթի հիման վրա: Կորպորատիվ մշակույթն իրենից ներկայացնում է արհեստավարժ վարքի, արժեքների, նորմերի մի համակարգ, որը հատուկ է տվյալ կազմակերպությանը և արտահայտում է նրա յուրօրինակությունն իրեն և ուրիշներին ընկալելու մեջ: Այս յուրահատկությունը կարող է արտահայտվել կազմակերպության ոճի գոյության, աշխատակիցների արտաքին տեսքի և վարքի, շփման ընթացքում այդ աշխատակիցների սկզբունքների և կանոնների մեջ [5]:
Կորպորատիվ ինքնության կառուցվածքի մեջ առանձնացվում են
կոգնիտիվ, աֆեկտիվ, գնահատող և մոտիվացիոն տարրերը [2]: Կոգնիտիվ տարրը ներառում է անհատի կողմից իր մասնակցության գիտակցումը: Աֆեկտիվը՝ ենթադրում է խմբային մասնակցության հուզական
գնահատումը, /պատկանելիության անհանգստությամբ, տարբեր զգացումներով՝ սեր կամ ատելություն, հպարտություն կամ ամոթ/: Գնահատող տարրը կայանում է կազմակերպության առանձին հատկանիշների
գնահատման մեջ, որը վերագրում են խմբին օտար մարդիկ: Մոտիվացիոն տարրը կայանում է խմբային արժեքների և նպատակների ընդունման մեջ՝ վարքի մակարդակում: Այսպիսով կորպորատիվ ինքնության
հետազոտման ժամանակ գլխավորապես շեշտը դրվում է աշխատակից264
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ների զգացմունքների, հույզերի, նրանց խմբային ընկալման և ուրիշների
կողմից խմբի ընկալման վրա [2]:
Ջ.Բալմերը և Գ.Սոենենն առաջարկում են նոր մեթոդ կորպորատիվ
ինքնության սահմանման համար՝ ներկայացնելով այն 3 բաղկացուցիչ
մասերի՝ գիտակցության, հոգու և ձայնի ամբոջության:
Գիտակցությունը կազմված է կառավարչական մոտեցումներից, կորպորատիվ փիլիսոփայությունից, ռազմավարությունից, համբավանիշճարտարապետությունից, և կազմակերպության պատմությունից:
Հոգին կազմված է սուբյեկտիվ տարրերից, որոնք ներառում են արժեքները, ենթամշակութային համադրությունները, աշխատակիցների
նմանությունը և ներքին կերպարները:
Ձայնը՝ կազմակերպության հաղորդակցման ամբողջությունն է, և
կազմված է չղեկավարվող և ղեկավարվող հաղորդակցություններից,
խորհրդանիշներից, կորպորատիվ վարքից և աշխատակիցների վարքից: Ձայնն իր մեջ ներառում է ավելի լայն իմաստ՝ ուղղվելով դեպի վերբալ և ոչ վերբալ, լեզվային և ոչ լեզվային հաղորդակցությանը: Ընդլայնելով այս մոտեցումը՝ կարելի է ավելացնել նաև ինքնության ֆիզիկական և
նյութական ասպեկտները՝ ներառելով «մարմինը»: Այնպիսի բաները,
ինչպիսին են շենքերի ձևը և կազմակերպության տեղադրությունը, ազգային պատկանելիությունը նույնպես կարող են լինել օգտակար ենթակառույցները: Շատերի համար կորպորատիվ ինքնությունը գլխավորապես կապված է տեսողական (վիզուալ) ինքնության հետ, որն էլ իր հերթին ավանդաբար ասոցացվում է կազմակերպության խորհրդանիշների
հետ: Տ. Մելիվարը և Ջ. Սաունդերսը նշում են, որ վիզուալ կորպորատիվ
ինքնությունը կազմված է ընկերության անվանումից, պատկերանիշից,
գույնից: Չնայած վիզուալ ինքնությունը կարևոր է, սակայն այն կազմում
է կորպորատիվ ինքնության միայն մի մասը: Մի շարք հեղինակներ
ընդգծում են կազմակերպության գործունեության կարևորությունը որպես ինքնության մի մաս: Կազմակերպությունը հաղորդակցվում է ուղարկելով ազդակներ, որոնք չէին ստեղծվել կանխամտածված ձևով [4]:
Կորպորատիվ ինքնությունը կարևոր ազդեցություն ունի նաև կազմակերպության ներսում աշխատակիցների մոտիվացիայի, միջանձնային
հարաբերությունների և արդյունավետության բարձրացմանը վրա: Նույնականացումը նույնքան բարձր է, որքան ղեկավարը վերահսկում է աշխատանքի կատարման ժամկետները և վերահսկում է աշխատանքի կատարման բոլոր փուլերը: Նույնականացման բարձր մակարդակ է ձևավորում նաև աշխատանքին ինտենսիվ ներգարվվածությունը, որը արտահայտվում է կատարվող աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրությամբ,
բավարարվածությամբ և աշխատակիցների արդյունավետ և բարեխիղճ
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աշխատանքի կատարման մեջ: Այսպիսով նույնականացումը մեծանում
է, եթե աշխատակիցներին հետաքրքիր է իրենց աշխատանքը, երբ
նրանք կանգնում են տարբեր խնդիրներ հաղթահարելու անհրաժեշտության առաջ :
Չեզոք նույնականացման ժամանակ ընկնում է ղեկավարի արդյունավետության մակարդակը: Այն ուղեկցվում է կոլեկտիվում խնդիրների
առաջացմամբ: Չեզոք նույնականացումը դրսևորվում է ղեկավարի ցածր
մասնակցությամբ կոլեկտիվի աշխատանքներին, աշխատակիցների աճի
համար պայմանների ապահովման անկարողությամբ և այլ հարցերում:
Ապանույնականացման դեպքում արդեն առավել հաճախ է խափանվում հաղորդակցությունը և ղեկավար-ենթակա հարաբերությունները,
երբ աշխատակիցը կասկածում է ղեկավարի կարողությունների նկատմամբ ու չի տեսնում ղեկավարի կողմից խրախուսանք լավ կատարված
աշխատանքի դիմաց: Ապանույնականացման վրա նաև ազդում են մասնագիտական աճի նկատմամբ հետաքրքրության բացակայությունը ղեկավարի ցածր ներգրավվածությունը կոլեկտիվի աշխատանքին և այլ
գործոններ [1]:
Այժմ կազմակերպություններն ավելի են գիտակցում կարևորությունը
սեփական կորպորատիվ ինքնության մշակման գործում: Կազմակերպության ինքնությունը ճանաչվել է կարևոր ռազմավարական ռեսուրս,
մրցակցային առավելությունների աղբյուր: Կորպորատիվ ինքնության
արդյունավետ ղեկավարումը կարող է ծառայել կազմակերպության կարևորագույն պահանջմունքների բավարարման միջոց` մոտիվացնելով աշխատակիցներին, կամ կազմակերպության բոլոր նպատակային խմբերի
մեջ վստահություն ներշնչելով [4]:
Ամփոփելով վերը նշված դրույթները՝ կարող ենք նշել, որ կորպորատիվ ինքնության ձևավորումն անհրաժեշտ գործընթաց է ցանկացած
ժամանակակից կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար: Այն թեև համեմատաբար նոր երևույթ է, սակայն դրա ազդեցությունն արժանավույնս գնահատվում է կառավարման, մոտիվացիայի,
արդյունավետության բարձրացման գործում::
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ГАЯНЕ МАРТИРОСЯН
Магистрант Акакдемии
государственного управления РА
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭФФЕКТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ
Не смотря на то что проблема идентичности в психологии
исследованна достаточна хорошо, она продолжает быть актуальной
темой блогодоря ее новым проявлениям. Являясь частью социальной
идентичности корпоративная идентичность занимает значительное
место в сфере организационной психологии. Оно рaссматриваеться
как стратегический ресурс организации которая нужна для поднятии
мотивации, эмоциональной привязaнности работников к компании. В
данной статье рассматривается концепции корпоративной идентичности и его проявления , а также рассматривается его воздействия на
мотивационную, когнитивную, эмоциональную сферу работников и топ
менеджеров.
Ключевые слова: корпоративная идентичность, мотивация,
корпоративная культура, улучшения эффективности.
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ`
ԵԼՆԵԼՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
ԽՍՀՄ-ի փլուզուման հետ մեկտեղ փոխվեցին քաղաքական և
տնտեսական համակարգերը: Նոր համակարգն ենթադրում է
բարձր մրցակցություն: Կառավարման համակարգի փոփոխման
հետ մեկտեղ ստվարացավ նաև կին ղեկավարների թիվը: Այսպիսի
մրցակցային պայմաններում ղեկավարներն անկախ սեռից ստիպած են լինում ընտրել արհեստավարժներին, որպեսզի ապահովեն
բարձր արտադրողականություն ու արդյունավետություն: Գենդերային հավասարության խնդիրն այսօր Հայաստանում բավական արդիական է և շատ հաճախ է քննարկվում: Շատերին են հետաքրքում գենդերային առանձնահատկությունների դերը կառավարման
համակարգերում: Ղեկավարի որակները ընդհանրացված, առավել
կայուն բնութագրերն են, որոնք վճռորոշ ազդեցություն են ունենում
կառավարչական գործունեության վրա: Դրանք հոգեբանական առումով բավական բարդ կառույցներ են, որոնք պայմանավորված
են բազմաթիվ գործոններով՝ բնավորության առանձնահատկություններ, կառուցվածք, ուղղվածություն, կյանքի փորձ, ընդունակություններ, գործունեության պայմաններ, սեռ և տարիք [4]:
Հիմնաբառեր. միջանձնային ընկալում, հաղորդակցում, հոգեբանական մթնոլորտ, գենդերային առանձնահատկություն, ղեկավարման արդյունավետություն, համատեղ գործունեություն:

Մեր նպատակն է ուսումնասիրել ղեկավարների գենդերային առանձնահատկությունները և դրա ներազդեցությունը կոլեկտիվի անդամների
միջանձնային ընկալման, հաղորդակցման ու հոգեբանական մթնոլորտի
վրա: Գործոններ, որոնք որոշիչ են կազմակերպության բարձր արտադրողականության համար:
Այս հետազոտության արդյունքները կարող են ուղեցույց ծառայել ղեկավարների համար՝ բարելավելու իրենց աշխատաոճը:
Հետազոտության հիմնական վարկած ենթադրվում է, որ աշխատանքային փոխհարաբերություններում գենդերային առանձնահատկությունը հոգեբանական մթնոլորտի որոշիչ գործոն է: Առաջադրվել են
նաև ենթավարկածներ. 1)ղեկավարի գենդերային առանձնահատկությու269
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նը ազդում է միջանձնային ընկալման վրա, որն էլ ձևավորում է հոգեբանական մթնոլորտ, 2) ղեկավարի գենդերային առանձնահատկությունն
անդրադառնում է հաղորդակցման գործընթացի վրա՝ ձևավորելով հոգեբանական մթնոլորտ:
Գիտական հետազոտության ընտրանք հանդես են եկել կառավարման համակարգի աշխատակիցները: Հետազոտություններն անցկացրել
ենք երկու վարչություններում: Յուրաքանչյուր վարչությունում ուսումնասիրվել է ղեկավարների գենդերային վարքագիծը, դրա միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունները, աշխատակիցների հաղորդակցման գործընթացը՝ ելնելով միջանձնային ընկալման առանձնահատկություններից: Կապված գենդերային վարքագծից, հաղորդակցման և միջանձնային ընկալման առանձնահատկություններից՝ ուսումնասիրել ենք
այդ վարչություններում ձևավորված հոգեբանական մթնոլորտը: Հետազոտությանը մասնակցել են 10 ղեկավար, որոնցից 5-ը՝ կին, 5-ը՝ տղամարդ և 30-ը՝ ենթակա: Մի վարչությունում ղեկավարները եղել են կանայք, իսկ մյուսում՝ տղամարդիկ: Կին ղեկավարների գենդերային վարքագծի ուսումնասիրության արդյունքում 3-ի մոտ արտահայտվել է կանացիություն գենդերային վարքագիծը, երկուսի մոտ՝ առնականություն,
անդրոգենություն: Այսինքն՝ խմբում ղեկավարների մեծամասնությունը
դրսևորել է կանացի տիպին բնորոշ ղեկավարման ոճը, որի գլխավոր
հատկանիշը կոռեկտությունն ու հրապուրանքն է, կանացի խորամանկությունը: Նրանք ամեն ինչ կառուցում են հույզերի և զգացմունքների
վրա: Մի կողմից կանացի հմայքն օգտագործում են ղեկավարի դերում
ինքնահաստատվելու նպատակով, մյուս կողմից, ընդհակառակը, ղեկավար դիրքի շնորհիվ ցանկանում են ընդգծել անձնական հմայքը և բավարարել ուշադրության կենտրոնում լինելու պահանջմունքը [1]: Տղամարդ ղեկավարների գենդերային ինքնության հետազոտության արդյունքները ցուց են տվել, որ տղամարդ ղեկավարներից չորսի մոտ արտահայտվել է անդրոգեն գենդերային ինքնությունը, մեկ ղեկավարի
մոտ՝ առնականություն: Այսինքն՝ տղամարդ ղեկավարների մոտ գերակշռել է անդրոգեն գենդերային վարքագիծը, իսկ անդրոգենությունը տղամարդկային և կանացի հատկանիշների միաժամանակյա դրսևորումն է
[5]: Հենց անդրոգենությունն է նպաստում անձնային ազդեցության սոցիալ-հոգեբանական ներուժի զարգացմանն ու իրագործմանը, թույլ է
տալիս լավագույնս հարմարվել շրջակա միջավայրում [6]: Անդրոգենությունը համեմատաբար ազատ է սեռային հստակ տիպականացումից: Այսինքն՝ ղեկավարման տեսանկյունից այն ավելի արդյունավետ է, քանի
որ տղամարդը դրսևորում է կնոջը հատուկ դիմացինին հասկանալու և
աջակցություն ստանալու կարողություն, իսկ կինը՝ տղամարդկային ագ270
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րեսիա, ինքնատիրապետում և կամք [4]: Ղեկավարի սեռը զգալի, չնայած երբեմն ոչ օբյեկտիվ դրոշմ է թողնում ենթակաների կողմից նրա ընկալման վրա, որը ազդում է հաղորդակցման գործընթացի վրա՝ ձևավորելով համապատասխան հոգեբանական մթնոլորտ: Ղեկավարների
գենդերային վարքագծի ընկալման ուսումնասիրությունների արդյունքում
ցածր է եղել միջանձնային ընկալումը, որտեղ ղեկավարների մեծամասնությունը դրսևորել է կանացի գենդերային վարքագիծ, որի թվաբանական միջինը կազմել է 28.7, իսկ ղեկավարների անդրոգենության ընկալումը ենթակաների կողմից բարձ է գնահատվել՝ 63.4, որը վկայում է
անդրոգեն վարքագծի ընկալման արդյունավետության մասին: Տղամարդկանց շփումը մանկուց ավելի ակտիվ է, առարկայական, բայց միաժամանակ և բախումային։ Որոշումների ընդունման ժամանակ կանայք
առավել հաճախ հիմնվում են կանխազգացման, քան տրամաբանության
վրա [3]: Թե՛ տղամարդիկ և թե՛ կանայք կարող են ձեռք բերել հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին հատուկ որակներ:
Խմբի հաղորդակցման աստիճանը կապված է միջանձնային ընկալման առանձնահատկություններից, որքան զարգացած են հաղորդակցման հմտությունները, այնքան դրական է միջանձնային ընկալումը [5]:
Հետազոտման արդյունքները ցույց են տվել, որ կանացի գենդերային
վարքագիծ դրսևորող ղեկավարների խմբում հաղորդակցման թվաբանական միջինը կազմել է 91, իսկ անդրոգեն վարքագիծ դրսևորող ղեկավարների խմբում հաղորդակցման թվաբանական միջինը կազմել է 132:
Այս ցուցանիշները ենթադրում են, որ գենդերային առանձնահատկություններն ազդում են միջանձնային ընկալման և հաղորդակցման վրա՝
ձևավորելով համապատասխան հոգեբանական մթնոլորտ: Ուսումնասիրել ենք հոգեբանական մթնոլորտը այդ նույն խմբերում: Կանացի գենդերային վարքագիծ դրսևորող ղեկավարների կոլեկտիվում հոգեբանական
մթնոլորտի թվաբանական միջինը կազմել է 0.5, իսկ անդրոգեն ղեկավարների կոլեկտիվում՝ կազմել է 1.6, որը վկայում է գենդերային առանձնահատկությունների և հոգեբանական մթնոլորտի փոխազդեցության
մասին:
Այսպիսով, խնդրի տեսական վերլուծության և փորձարարական հետազոտության միջոցով մենք եկել ենք հետևյալ եզրակացության, որ աշխատանքային փոխհարաբերություններում գենդերային առանձնահատկությունը, ազդելով միջանձնային ընկալման և հաղորդակցման գործընթացի վրա, հոգեբանական մթնոլորտի որոշիչ գործոն է:

271

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հարությունյան Գ., Լիդերության հիմնական հոգեբանական
դպրոցներն ու տիպաբանությունները: 2012.-92 էջ։
2. Агапов В. С., Я-концепция как интегративная основа
личности и деятельности руководителя. – М.:МОСУ, 2000. – 30с.
3. Гвоздева Е., Герчиков В.И., Штрихи к портрету менеджмента
ХХI века: женщина-управленец // Российское предпринимательство:
стратегия, власть, менеджмент. М., 2000. .:
4. Зазыкин
В.
Г.,
Чернышев
А.
П.,
Менеджер:
психологические секреты профессии– М.: ЦИТП, 1992. – 168с.
5. Куницина В. Н., Межличностное общение. – СПб, 2003. – 544 с.
6. Ольшанский Д. В., Основы политической психологии. —
Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 496 с.

272

Հոգեբանություն

КРИСТИНЕ МИКАЕЛЯН
Магистрант Академии
государственного управления РА
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Проблема гендерного равенства сегодня очень актуальна. Цель
данного исследования – выявить гендерные особенности руководителей и их влияние на межличностное восприятие, коммуникацию членов коллектива и психологический климат. Эти факторы определяют
высокую продуктивность функционирования организации.Результаты
исследования показали, что гендерные особенности, влияя на взаимное восприятие и коммуникацию в рабочих взаимоотношениях, –
определяющий фактор психологичесого климата.
Ключевые слова: межличностное восприятие, коммуникация,
психологический климат, гендерные особенности, эффективность
руководства, совместная деятельность.
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CRITERIA OF EFFECTIVE MANAGEMENT BASED ON GENDER
CHARACTERISTICS
The problem of gender equality nowadays is urgent. The aim of the
research is to reveal the gender characteristics of managers and their
influence on interpersonal perception, communication and psychological
climate. These factors determine the high level of productivity of any
organization. The results of the research showed that gender characteristics, influencing on interpersonal perception and communication in
professional relations, are determining factors of psychological climate.
Keywords. interpersonal perception, communication, psychological
climate, gender peculiarity, management efficiency, synergy.
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ԳՈՀԱՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է կառավարման գիտության պատմությանը, կառավարման հայեցակարգային դպրոցներին և
դրանց ներդրմանն ու նվաճումներին կառավարման ոլորտում, կառավարման ոճերի հասկացությանը և դրանց դասակարգման տեսություններին, ինչպես նաև դրանցից յուրաքանչյուրի համարժեք կիրառմանը ստեղծված իրավիճակին:
Բերված է նաև կառավարման կազմակերպման համակարգում արտասահմանյան դպրոցների փորձը, մասնավորապես
ամերիկյան և ճապոնական:
Հիմնաբառեր. կառավարման գիտության պատմություն,
հայեցակարգային դպրոցներ, կառավարման ոճեր, ամերիկյան մենեջմենթ, ճապոնական մենեջմենթ:
Կառավարումը ներգործում է մարդու գործունեության գրեթե բոլոր
ոլորտները: Կառավարման ճիշտ կազմակերպումն ապահովում է յուրաքանչյուր ոլորտի կանոնավոր, արդյունավետ աշխատանքը, և հակառակը ձախողված աշխատանքի, կոլեկտիվում անհամաձայնության մթնոլորտի պատճառը կարող է դառնալ հենց ինքը` իրավիճակին ոչ համարժեք կառավարումը։
Կառավարումը որպես գիտություն իր կայացման և զարգացման
մեջ անցել է մի քանի փուլ: Նրանում ընդունված է առանձնացնել մի
շարք առանցքային իրադարձություններ, երբ կառավարման մասին
պատկերացումների բարեշրջային զարգացումը լրացվում էր որակական, հեղափոխական փոփոխություններով: Համարվում է, որ այդպիսի հեղափոխական ձեռքբերումներից առաջինը կապված է յուրատեսակ «քուրմ-գործարարների» ձևավորմամբ, որոնք զբաղվում էին
առևտրային գործողություններով («կրոնական-առևտրական հեղափոխություն): Դրանցից երկրորդը վերաբերում է Ք.ծ.ա. XXVIII դ., երբ Համմուրաբի արքան հռչակեց իր օրենքները բնակչության սոցիալական
խմբերի միջև հարաբերությունների ողջ համալիրի կարգավորման համար: Երրորդ հեղափոխությունը կապված է ևս մեկ միապետի՝ Նաբուգոդոնոսոր Երկրորդի հետ (Ք.ծ.ա. VII դ.) և կայանում էր արտադրության և
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շինարարության ոլորտների նկատմամբ պետական կառավարման ու վերահսկողության մեթոդների միավորման փորձի մեջ: Չորրորդ հեղափոխությունը (XVII—XVIII դդ.) անխախտելիորեն կապված է սկզբնավորվող
կապիտալիզմի հունում եվրոպական քաղաքակրթության ինդուստրիալ
առաջընթացի հետ: Նրա գլխավոր իրադարձությունը կառավարման բաժանումն էր սեփականությունից և արհեստավարժ կառավարման առաջացումը: Վերջապես, XIX և XX դդ. սահմանագծին տեղի ունեցավ առավել խոշոր «բյուրոկրատական հեղափոխությունը»: Այն հանգեցրեց կառավարման խոշոր աստիճանակարգային կառուցվածքների ձևավորմանը, նրանցում աշխատանքի բաժանմանը, կառավարման գործառույթների
հստակ սահմանմանը: Ժամանակային առումով նրա հետ համընկավ կառավարման տեսության՝ որպես ինքնուրույն գիտական կարգապահության
առաջացումը: Կառավարչական պրակտիկայի զարգացման մեջ մեծ
ներդրում կատարվել է Բաբելոնում: Այսպես, Համմուրաբի արքայի օրենքներում (Ք.ծ.ա. 1792–1750 թթ.) հաստատվեցին տնտեսական կանոններ և ստրկատիրական հարաբերությունների նորմեր, իրավաբանորեն ձևակերպվեցին նվազագույն աշխատավարձի, վերահսկողության
ուև պատասխանատվության հարցերը:
Կառավարման պրակտիկայի և տեսության զարգացման մեջ նշանակալի ներդրում են ունեցել եգիպտացիները: Եգիպտոսի սոցիալական
և տնտեսական կառավարման բազմաստիճան բուրգում հատկապես
պետք է առանձնացնել արհեստավարժ մենեջերների բազմամարդ շերտը՝ դպիրներին, որոնք փարավոնի անունից մանրամասն հետևում էին
բոլոր նյութական արժեքների շարժին, պետության բյուջեի ձևավորմանը
և ծախսմանը, պարբերաբար անցկացնում էին մարդահամարներ, հասարակ մարդկանց բաշխում էին ըստ մասնագիտությունների 1], [6:
Ժամանակահատվածը, որն ընդգրկում է ողջ XX և XXI դարերի
առաջին տարիները, կառավարչական մտքի նոր և նորագույն պատմությունն է:
XX դ. առաջին կեսին զարգացան հստակ տարբերվող գիտական
կառավարչական դպրոցները.
1. գիտական կառավարման,
2. վարչական (դասական),
3. հոգեբանության (նրա երկու ճյուղերն են մարդկային հարաբերությունների դպրոցը և վարքաբանական գիտությունների դպրոցը):
4. կառավարման գիտության (քանակական (տնտեսամաթեմատիկական) մեթոդներ, գործողությունների հետազոտում) 1:
Կառավարման դպրոցների հիմնական նվաճումները կարելի է ընդհանրացնել հետևյալ կերպ.
275

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

Գիտական կառավարման դպրոց
1. Գիտական վերլուծության օգտագործումը խնդիրների լուծման լավագույն եղանակների որոշման համար:
2. Աշխատողների ընտրություն, որոնք ավելի հարմար են առաջադրանքների կատարման համար, և նրանց ուսուցման ապահովում:
3. Աշխատողների ապահովում ռեսուրսներով, որոնք պահանջվում
են նրանց առաջադրանքների կատարման համար:
4. Նյութական խթանման պարբերական և ճիշտ կիրառում աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման համար:
5. Պլանավորման տարանջատում բուն աշխատանքից:
Կառավարման վարչական (դասական) դպրոց
1. Կառավարման սկզբունքների զարգացում:
2. Կառավարման գործառույթների նկարագրում:
3. Ամբողջ կազմակերպության կառավարման նկատմամբ համակարգված մոտեցում:
Մարդկային հարաբերությունների դպրոց և վարքաբանական գիտությունների դպրոց
1. Միջանձնային հարաբերությունների կառավարման հնարքների
կիրառում բավարարվածության աստիճանի և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման համար:
2. Մարդկային վարքի մասին գիտությունների կիրառում կազմակերպությունների ձևավորման և կառավարման նկատմամբ այնպես, որ յուրաքանչյուր աշխատակից կարողանա օգտագործվել իր ներուժին համապատասխան:
Կառավարման գիտության դպրոց
1. Բարդ կառավարչական խնդիրների ըմբռնման խորացում
ձևաչափերի մշակման և կիրառման շնորհիվ: Քանակական մեթոդների
զարգացում՝ օգնելու համար բարդ իրավիճակներում որոշումներ ընդունող ղեկավարներին:
Կառավարման ոլորտում առավել ուսումնասիրված հարցերից է կառավարման ոճերի խնդիրը:
Ժամանակակից շուկայական պայմաններում, երբ ամեն կազմակերպություն շահագրգիռ է իր գործունեությունն արդյունավետ իրագործելու
մրցակցային և հզոր լինելու համար, մեծ նշանակություն է տրվում ղեկավար-ենթակաների միջև արդյունավետ փոխգործունեության կազմակերպմանը: Ղեկավարի խնդիրներից է` անել ամեն ինչ կազմակերպության ընդհանուր նպատակներին հասնելու համար, իսկ նրա այդ կարողությունն առաջին հերթին կախված է իր կողմից ցուցաբերվող վարքից,
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որն իր հերթին անքակտելիորեն կապված է կառավարման ոճ հասկացության հետ:
Կառավարման ոճը ղեկավարի ներգործության եղանակների, մեթոդների և ձևերի կայուն համակարգն է, որն ստեղծում է կառավարչական վարքի յուրատեսակ ձեռագիր: Գոյություն ունեն շատ տեսություններ, որոնք նպատակ ունեն դասակարգել և բացահայտել կառավարման
տարբեր ոճերի ընդհանուր օրինաչափությունները: Այդ տեսություններն
ընդհանուր առմամբ խմբավորվում են երեք.
• անձնական,
• վարքաբանական,
• իրավիճակային մոտեցման։
Անձնական մոտեցումն ավելի վաղ մեթոդ է և նպատակ ունի որոշել
ղեկավարների անձնական հատկություններն ու բնութագրիչները, որոնք
հանգեցնում են գործունեության արդյունավետության: Ուսումնասիրվել
են ղեկավարների այնպիսի հատկանիշներ՝ ինչպես նախաձեռնողականությունը, ինքնավստահությունը, բանակցությունը, արտաքին տվյալները և այլն:
Վարքաբանական մոտեցումն ուշադրությունը կենտրոնացրեց ղեկավարների վարքի, ենթակաների հետ նրանց հարաբերությունների
ոճերի վրա:
Իրավիճակային. ավելի ուշ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
ո՛չ անձնական հատկությունների դիրքից մոտեցումը, ո՛չ վարքաբանականը չեն սպառում ղեկավարման բոլոր նրբությունները: Արդյունավետն
այն մեթոդն է, որն ավելի շատ է համապատասխանում տվյալ իրավիճակին` հանգամանքների, որոնք տվյալ ժամանակում ազդեցություն են ունենում կազմակերպության վրա: Խնդիրն է այդ իրավիճակը ձևավորող
գործոնների (կատարվող աշխատանքի բնույթը, արտաքին միջավայրի
ներգործություններ, պահանջմունքներ և ենթակաների անձնական հատկանիշներ և այլն) համակողմանի վերլուծության վրա ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման որոշակի հնարքներ և մեթոդներ՝ հաշվի առնելով առավելությունները, թերությունները և հնարավոր հետևանքները:
Գոյություն ունեն ոճերի ուսումնասիրման երկու մոտեցում՝ ավանդական և ժամանակակից: Ավանդական մոտեցմանը վերաբերում են կառավարման «միաչափ» ոճերը: Կ. Լևինի ձևաչափը հիմնված է ղեկավարման ոճերի դասակարգման ժամանակ գլխավոր դերն ստանձնած է
ղեկավարի անձի հատկություններին և բնավորության առանձնահատկություններին: Նա և իր դպրոցի հոգեբաններն իրենց հիմնական ջանքերը կենտրոնացրել էին խմբակային կյանքի սոցիալ-հոգեբանական երևույթների հետազոտությունների վրա: Յուրաքանչյուր ուսումնասիրվող
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խմբում կանգնած էին մեծահասակներ, որոնք ցուցադրում էին ղեկավարման տարբեր ոճեր, որոնք պարզության համար կոչվում էին
«ինքնիշխան», «ժողովրդավարական» և «թույլատրողական» (վերջինը
երբեմն թարգմանվում է ինչպես «անարխիական», ինչը բոլորովին ճիշտ
չէ, թեև «թույլատրողականը» նույնպես Լևինի առաջարկած տերմինի
շատ ազատ թարգմանություն է):Փորձարկումների ընթացքում բացահայտված եզրակացությունների և օրինաչափությունների վրա հիմնվելով՝ Լևինը ղեկավարման այդ ոճերից յուրաքանչյուրին բնութագրություն
տվեց: Այդպես ղեկավարման ինքնիշխան ոճի դեպքում խումբն աշխատանքի ավելի մեծ ծավալ կատարեց, քան ժողովրդավարական ոճի
դեպքում, սակայն ուներ ավելի ցածր շահադրդում, գործողությունների
ինքնատիպություն և բարյացակամություն: Ժողովրդավարական ոճի
դեպքում որոշումներն ընդունվում են ղեկավարի կողմից՝ ենթակաների
հետ համատեղ: Այդպիսի ոճի դեպքում առաջնորդը ձգտում է խումբը ղեկավարել ենթակաների հետ համատեղ՝ նրանց տրամադրելով գործողությունների ազատություն, կազմակերպելով իր որոշումների քննարկում, աջակցելով նախաձեռնությանը: Ազատական ոճի դեպքում որոշումները ղեկավարին պարտադրվում են ենթակաների կողմից: Աչքի է
ընկնում աննախաձեռնողականությամբ և վերևից անընդհատ հրահանգների սպասումով, որոշումների և դրանց անբարենպաստ հետևանքների
համար պատասխանատվությունն ընդունել չցանկանալով, գործերում
զգուշությամբ, իր բանիմացության նկատմամբ անվստահությամբ, հանգամանքներին զիջելու և դրանց հետ հաշտվելու հակվածությամբ:
Լայկերտի ձևաչափում, որպես հիմք, դրված է ղեկավարի կողմնորոշումը կա՛մ դեպի մարդը, կա՛մ դեպի աշխատանքը: Դիտարկվող երկու
ձևաչափն էլ վերաբերում են վարքաբանական մոտեցմանը, որը հիմք է
ստեղծել ղեկավարման ոճերի դասակարգման համար: Համաձայն այդ
մոտեցման՝ ղեկավարման արդյունավետությունն որոշվում է նրանով, թե
կառավարիչն ինչպես է վերաբերում իր ենթականերին 2], [3:
Ղեկավարման ժամանակակից ոճերին վերաբերում են կառավարման «բազմաչափ» ոճերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են փոխլրացնող, միահյուսված մոտեցումների համալիր, որոնցից յուրաքանչյուրը
մյուսներից անկախ է: Կառավարման ժամանակակից ձևաչափերում մեկը մյուսին անցնելով, կարելի է նկատել դրանց բարդացումը, դիտարկման մեջ ավելի շատ գործոնների ներառումը, որոնք ազդում են ղեկավարման այն ոճի վրա, որին հակված է լինելու կառավարիչն որոշակի իրավիճակում և որոշակի կոլեկտիվում: Դա նշանակում է, որ ղեկավարը
պետք է կարողանա տարբեր իրավիճակներում տարբեր կերպ վարվել:
Օրինակ, ըստ Ֆրեդ Ֆիդլերի՝ արդյունավետ է կառավարման այն ոճը, ո278
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րը համապատասխանում է տվյալ իրավիճակին: Նա նաև կարծում էր,
որ կառավարման այս կամ այն ոճի հաջողությունը կախված է երեք գործոններից. ենթակաների հետ ղեկավարի հարաբերություններից, արտադրական առաջադրանքների կառուցվածքից և ղեկավարի իշխանության մակարդակից: Ֆիդլերն ենթադրում էր, որ այդ երեք գործոնների համադրությունը կարող է տալ իդեալական ղեկավարի կերպարը:
Ղեկավարի և ենթակաների հարաբերությունները
Կառավարման արդյունավետությունը որոշելիս կարևորագույն գործոններից մեկն է կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ կառավարիչի
նվիրվածության աստիճանը: Երբ նրանց միջև փոխհարաբերությունները
սերտ են, ղեկավարը կարող է ցանկացած պահի աջակցության և ըմբռնման հույս ունենալ, իսկ եթե այդ հարաբերությունները չեն կարող այդպիսին լինել, ապա ղեկավարի խոսքի ուժը նվազում է:
Արտադրական առաջադրանքների կառուցվածքը
Տվյալ դեպքում արտադրական առաջադրանքների կառուցվածքի
տակ հասկացվում է աշխատանքի միօրինակության աստիճանը (պարզ
կամ ծավալուն) կամ ոչ միօրինակության (բարդ և եզակի): Բարդ առաջադրանքները պահանջում են համաձայնեցվածություն, ղեկավարի
նուրբ մասնակցություն, ենթակաների նախաձեռնություն և խանդավառություն, ժամանակի լրացուցիչ ծախսումներ: Մյուս կողմից, դրանք նախատեսված են պատասխանատվության բարձր մակարդակի համար,
պահանջում են կառավարման ժողովրդավարական ոճի կիրառում:
Ղեկավարի իշխանության մակարդակը
Ղեկավարի ֆորմալ և ոչ ֆորմալ իշխանության ծավալը մեծ նշանակություն ունի: Այդ իշխանության ծավալը չափվում է ղեկավարի հեղինակությամբ: Այդ իշխանությունը նրան թույլ է տալիս հրամաններ արձակել,
խրախուսել կամ պատժել: Իշխանության բարձր մակարդակը թույլ է
տալիս կիրառել կառավարման ինքնիշխան մեթոդներ և ընդհակառակը:
Ինչպես և մնացածը, Ֆիդլերի ձևաչափը ևս թերություններից զուրկ
չէ և տեսաբանների լիարժեք աջակցությունը չի ստացել:
Ժամանակակից հետազոտությունները բնութագրվում են ղեկավարման ոճերի խնդրի նկատմամբ նաև նոր, ոչ ավանդական մոտեցումներով: Խոսքը պարտիսպատիվ մասնակցային ոճի մասին է: Այն է`
 ենթակաների հետ ղեկավարի կանոնավոր խորհրդակցություններ.
 պարզություն ենթակաների և ղեկավարի հարաբերություններում.
 ենթակաների ներգրավվածություն կազմակերպչական որոշումների մշակման և ընդունման մեջ.
 ղեկավարի կողմից ենթականերին իր լիազորությունների մի մասի
փոխանցում.
279

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

 հատուկ խմբային կառուցվածքների ստեղծում, որոնք օժտված են
ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու իրավունքով (օրինակ՝ «որակի
խմբակների», աշխատանքային կոմիտեների, ինքնավար աշխատանքային խմբերի աշխատանքի պրակտիկան)։
Պարտիսիպատիվ ոճը սովորաբար տալիս է կազմակերպչական գործունեության առավել բարձր ցուցանիշներ, ինչի պատճառով շատ հետազոտողներ հակված են այն դիտարկելու որպես «բացարձակ լավագույն» ոճի այն իդեալը, որն այդքան երկար փորձում էին գտնել նախորդ մոտեցումներում: Դրա հետ մեկտեղ տվյալ ոճը, ցավոք, ոչ միշտ է կիրառելի,
քանի որ պահանջում է և՛ ղեկավարի, և՛ ենթակաների շատ բարձր որակավորում, ինչպես նաև մի շարք կազմակերպչական պայմանների առկայություն: Այսպես, ցույց է տրված, որ դրա իրականացմանն ունակ ղեկավարները, որպես կանոն, ավագ տարիքի մարդիկ են, ովքեր բավականին
ինքնավստահ են և ունեն հարուստ կենսափորձ, բարձր կրթամշակութային մակարդակ, գնահատում են ենթակաների ունակությունները և առաջարկները, կողմնորոշված են դեպի նրանց կողմից գնահատականը,
նրանցից սպասում են աշխատանքի նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցում և զարգացած բարոյական հատկանիշներ: Միաժամանակ պարտիսիպատիվ ոճը կարող է հասցեագրված լինել նաև ենթականերին, որոնք ունեն որոշակի հատկանիշներ՝ մասնագիտական գիտելիքների և
բանիմացության բարձր մակարդակ, անկախության վառ արտահայտված
պահանջմունք, ստեղծագործելու նկատմամբ հակում, անձնական աճի
պահանջմունք, աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրություն, կողմնորոշում դեպի հեռավոր նպատակները, ձգտում դեպի հարաբերություններում
իրավահավասարություն 4], [5]:
Կառավարման գոյության ողջ պատմության ընթացքում շատ երկրներ զգալի տեղեկություններ են կուտակել արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, առևտրի կառավարման պրակտիկայի և տեսության
բնագավառում, ինչի հետևանքով կուտակվել է միայն իր սոցիալ-մշակութային միջավայրի համար կիրառելի կառավարման ձևաչափը: Այս տեսանկյունից հետաքրքրություն է ներկայացնում կառավարման ամերիկյան և ճապոնական ձևաչափերի ուսումնասիրումը:
Ամերիկյան կառավարման պրակտիկայում լայնորեն օգտագործվում
է անհատական նպատակների որոշման հիման վրա կառավարումը: Այն
հասկացվում է որպես ընկերության աշխատողների կողմից յուրաքանչյուր պաշտոնի նպատակների որոշում և դրանց հասնելու ջանքերի
համակարգում, որն որքան ավելի հստակ է հասկացվում նպատակը,
այնքան ավելի մեծ է նրան հասնելու հավանականությունը:
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Ճապոնացի կառավարիչները ստեղծել են արտադրության կառավարման սեփական ձևաչափը՝ համաշխարհային տեսությունից և պրակտիկայից, նախևառաջ ամերիկյանից փոխառելով արժեքավորը: Սակայն
ճապոնական կառավարման յուրահատկությունը տարբերվում է ամերիկյանից, մասնավորապես վերը նշված հարցերում և բնութագրվում է գերակշռող կողմնորոշմամբ դեպի մարդկային գործոնը: Նրանք հաշվի են
առնում և ակտիվորեն օգտագործում ազգային այնպիսի գծեր, ինչպիսին
են՝ աշխատասիրությունը, բարձրագույն կարգապահությունը, գործնականությունը (պրակտիցիզմը), փոխօգնությունը, ազնվությունը:
Ճապոնական մշակույթը հիմնված է խմբի շահերի առաջնայնության
և անձի շահերի երկրորդայնության վրա, այդ պատճառով մարդիկ
պետք է միասնական գործեն՝ միմյանց հետ համագործակցելով հանուն
հասարակության բարգավաճման: Համագործակցությանն ուղղվածությունը ճապոնացիները նշանակում են «ուչիվա» տերմինով: Այդ տերմինը
ենթադրում է, որ մարդիկ ձգտում են համատեղ գործողությունների և
խմբային հաջողության ավելի շատ, քան անհատական գործողությունների և անձնական հաջողության: Ճապոնացիների համար ավելի բնական
է գնալ փոխզիջման և համագործակցության, քան մրցակցել իրար հետ
6], [7]:
Ամփոփելով կառավարման կազմակերպման ճիշտ ընտրության մասին կատարված բոլոր ուսումնասիրությունները՝ կարելի է եզրակացնել՝
չնայած դրան, որ մոտեցումներից յուրաքանչյուրը զգալի ներդրում է ունեցել կառավարման գիտության զարգացման մեջ, նրանցից ոչ մեկը չի
կարող հավակնել կառավարման կատարյալ կառուցվածքի բացահայտմանը: Պրակտիկան ցույց է տվել, որ այդ տեսությունների շատ եզրակացություններ մասամբ են ճիշտ եղել սահմանափակ իրավիճակների համար: Ավելին, յուրաքանչյուր սոցիալ–մշակութային միջավայր ունի իր
տարիների փորձով կուտակված աշխատանքային, միջանձնային, ղեկավար-ենթակա փոխհարաբերությունների կանոնավորման և ղեկավարման ձևը:
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ԳԱՅԱՆԵ ՊԱՊՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԳԵԲԱՆՈՐԵՆ
ԼԱՐՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Կառավարչական գործունեության խնդիրն ունի արդիական
նշանակություն: Հոգեբանորեն լարված պայմանները բնորոշվում
են սթրեսածին գործոններով: Հոգեբանորեն լարված պայմաններում կառավարչական գործունեությանը հատուկ է բազմաթիվ կառավարչական խոչընդոտների առկայություն:
Հիմնաբառեր. կառավարչական գործունեություն, հոգեբանորեն
լարված պայման, խոչընդոտ, սթրես, սթրեսածին գործոն:

Այժմեական բարձր մրցակցության պայմաններում կազմակերպությունների ու դրանց աշխատակիցների առջև դրվեցին նոր խնդիրներ: Այսօր հրատապ է թե՛ մասնավոր սեկտորի և թե՛ պետական կառույցների
կառավարման արդիականացումը: Կան կառավարչական գործունեության բազմաթիվ գործոններ, որոնք ուսումնասիրման և վերանայման կարիք ունեն:
Կառավարչական գործունեությունը մասնագիտական գործունեության տեսակ է, որի յուրահատկությունն որոշվում է նրա հիմնական և առավել ընդհանուր նպատակով, որն է ‹‹ընդհանուր նպատակների նվաճման
ուղղությամբ այլ մարդկանց գործունեության կազմակերպման›› անհրաժեշտությամբ՝ հիմնվելով հիերարխիայի սկզբունքի վրա [2, էջ 563]: Հիերարխիայի սկզբունքի պահպանումը հանդիսանում է կազմակերպության
գործունեության արդյունավետության ապահովման գրավական և միջոց
[4, էջ 84]:
Հոգեբանական տեսանկյունից կառավարչական գործունեությունն
անհատական և համատեղ իրականացվող գործունեության միասնություն է: Կառավարչական գործունեություն ծավալող անհատը, ըստ աշխատանքի առարկայի բնույթի, պատկանում է «մարդ-մարդ» ստեղծագործող դասին [3, էջ 43-44]: Իր բովանդակությամբ կառավարչական
գործունեությունն որոշակի կառավարչական գործառույթների իրականացում է: Այս գործառույթների համակարգը բնորոշ է ցանկացած կառավարչական գործունեությանն՝ անկախ նրա իրականացման ոլորտից:
Կառավարչական գործունեությունը բնորոշվում է հոգեբանական
լարվածությամբ, սթրեսային գործոնների առկայությամբ, բարձր զգացմունքային հագեցվածությամբ, կոգնիտիվ երևույթների բարդությամբ,
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փոփոխություններին արագ արձագանքելու, ինչպես նաև անորոշության
և ռիսկի հետ կապված իրավիճակներում պատասխանատու որոշումների կայացման անհրաժեշտությամբ: Այս ամենը հանդիսանում է միաժամանակ և՛ սթրեսի հետևանք, և՛ պատճառ:
Կառավարիչը լուծում է բազմաթիվ մասնագիտական խնդիրներ, աշխատում է տեղեկատվության հսկայական ծավալի հետ կամ, ընդհակառակը, գործում է անորոշ և ոչ միանշանակ իրավիճակում, ընդունում է
պատասխանատու որոշումներ, համակարգում է այլոց գործողությունները և այլն:
Այսպիսով, կառավարչի գործունեությունը բնորոշվում է բարձր արդյունավետությամբ, գործողությունների հագեցվածությամբ, արտաքին
գործոնների ազդեցությամբ, տարբեր մակարդակների շփումների լայն
ցանցով, այլ մարդկանց հետ բանավոր անմիջական հաղորդակցման
գերակշռությամբ: Կառավարչական գործունեությունը հոգեբանորեն
լարված պայմաններում գործունեություն է սթրեսային իրավիճակներում:
Կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձինք աշխատանքային գործընթացում հանդիպում են մի շարք խոչընդոտների, որոնց
առկայությունը հանգեցնում է հոգեբանական լարվածության, սթրեսի:
Կառավարչական գործունեության հիմնական խոչընդոտներից են, ի
թիվս այլոց, տեղեկատվական գերբեռնվածությունը, տեղեկատվական
անորոշությունը, պատասխանատվությունը, աշխատողների անձնային
հատկանիշները՝ պահպանողականությունը, նախաձեռնողականության
բացակայությունը, շարունակական կրթությամբ և ինքնակրթությամբ
զբաղվելու ցանկության բացակայությունը, ապակառուցողական բախումային իրավիճակի առկայությունը, աշխատանքային պարտականությունների կատարման ժամանակ գերծանրաբեռնվածության մակարդակը, կազմակերպությունում անորոշ կարգավիճակը, ղեկավարության
հետ փոխհարաբերությունների բնույթը, ժամանակի պակասը, միջանձնային, ներանձնային բախումները [1, էջ 344]:
Այսպիսով, կառավարչական գործունեություն իրականացնելիս անձը
հանդիպում է բազմաթիվ և բազմաբնույթ խոչընդոտների: Սթրեսների
կառավարումը կառավարչի կարևորագույն գործառույթներից է:
Հայտնի է, որ հոգեբանորեն լարված պայմաններում աշխատանքներն ընթանում են ռիսկային պայմաններում և կապված են մարդու ֆիզիկական և հոգեբանական առողջության հետ [5, էջ 360]: Նրանք բնորոշվում են աշխատակիցների գործունեության արդյունքի անձնական և
սոցիալական պատասխանատվության բարձր մակարդակով: Մասնագիտական գործունեության ընթացքում աշխատակիցները մշտապես
գտնվում են մարդու հոգեկանի համար քայքայիչ հույզերի և զգացումնե285

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 5 /2014

րի մեջ: Դա սեփական և այլ մարդկանց կյանքի համար վտանգի, վախի
զգացումն է, անզորության զգացումը որոշակի հնարավոր իրավիճակների առաջացման դեպքում ազդել դեպքերի ընթացքի վրա [5, էջ 360]:
Մեր հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ հոգեբանորեն լարված պայմաններում կառավարչական գործունեության խոչընդոտներից
(բախումներ, պարտականությունների գերծանրաբեռնվածություն, պաշտոնական պարտականությունների անորոշություն և ղեկավարության
հետ փոխհարաբերություններ) արտահայտվածության առավել բարձր
ցուցանիշ նկատվում է ղեկավարության հետ փոխհարաբերությունների՝
որպես խոչընդոտի, դեպքում (Աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Կառավարչական գործունեության խոչընդոտները հոգեբանորեն լարված պայմաններում
Կառավարչ.
խոչընդոտ

Բախում

Պարտ.
գերծանր.

Պարտ. անորոշ.

Ղեկ. հետ
փոխհարաբ.

Միջ. թվ. արժ.

9,8

10,2

10,2

11,1

Այս հանգամանքը կարելի է բացատրել նրանով, որ կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձինք ի պաշտոնե կապող օղակ
են հանդիսանում ղեկավարների և ենթակաների միջև: Տվյալ դեպքում
թե՛ իր, թե՛ ենթակայի յուրաքանչյուր սխալ քայլի համար հենց կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձն է պատասխան տալիս
վերադասին: Միևնույն ժամանակ նա պատասխանատվություն է կրում
ենթակայի առջև: Վերադասի ասածի սխալ կամ թերի ընկալումն ու փոխանցումն ենթակային կարող է դառնալ սթրեսածին հանգամանք՝ բազմաթիվ անշտկելի հետևանքներով:
Խնդրի տեսական վերլուծության և փորձարարական հետազոտության արդյունքում հանգել ենք, որ հոգեբանորեն լարված պայմաններում
կառավարչական գործունեությանը հատուկ է կառավարչական խոչընդոտների մակարդակի բարձր արտահայտվածություն:
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
НАПРЯЖЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Проблема управленческой деятельности имеет актуальное
значение. Психологически напряженные условия характеризуются
стрессогенными факторами. Управленческой деятельности, протекающей в психологически напряженных условиях, присуще наличие
большого количества барьеров.
Ключевые слова: управленческая деятельность, психологически
напряженные условия, барьер, стресс, стрессогенные факторы.
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MANAGEMENT ACTIVITY IN PSYCHOLOGICALLY INTENSE
CONDITIONS
Nowadays the problem of management is of a great importance.
Management activity in psychologically intense conditions is characterized
by a great deal of stressors or management obstacles.
Keywords: management activity, psychology intense conditions,
obstacle, stress, stressors.
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են կարիերայի հետ կապված տարբեր հեղինակների մոտեցումները, ինչպես նաև դրա զարգացման
վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնները: Կարիերայի զարգացումը կապված է մի շարք դրդապատճառների հետ, որոնք առաջնային են տվյալ պահին: Աշխատանքային մոտիվացիայի տեսությունները (Մակ-Քլելանդ, Դուգլաս Մակ-Գրեգոր) ներկայացնելով`
անդրադարձել ենք այդ դրդապատճառներին:
Հիմնաբառեր. մասնագիտական աճ, կարիերա, մասնագիտական կողմնորոշում, դրդապատճառ, ինքնաարդյունավետություն,
մոտիվացիա:

Մասնագիտական աճի և մասնագիտական կողմնորոշման վրա ազդող գործոնների համախումբը հանդիսանում է ինչպես սոցիալական հոգեբանության, այնպես էլ անձի հոգեբանության կենտրոնական խնդիրներից մեկը: Մինչ օրս կարիերայի վերջնական սահմանումը որոշված չէ:
Որոշ դեպքերում կարիերան բնութագրվում է որպես մասնագիտական
գործունեության դրսևորում, որն արտացոլում է արդյունաբերական,
մասնավոր կամ սոցիալական ոլորտում զբաղեցրած աստիճանի հաջորդականությունը: Մեկ այլ դեպքում կարիերան բնութագրվում է որպես
անձի գիտակցված դիրք և վարքագիծ` կապված իր աշխատանքի, փորձի և աշխատանքային գործունեության հարընթացի հետ: Կարիերան
հասկացվում է որպես բարդ սոցիալ-հոգեբանական երևույթ` արտահայտված մասնագիտական և անձնային զարգացման վերելքներով և
վայէջքներով [1]: Վերջին տասնամյակների ընթացքում «կարիերա» տերմինը տարբեր աշխատողների ոլորտում մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել: Բավականին երկար ժամանակ այդ հասկացությունը բացառապես բացասական նշանակություն է ունեցել, քանի որ ասոցացվել է
«կարիերիզմի» հետ: «Կարիերա» բառը խորհրդային ժամանակներում
համարվում էր անընդունելի: Այն մի շարք այլ բառերի հետ արգելվում էր:
Այսօր արդեն շատերի կողմից այն ընդունվում է և սոցիալապես խրախուսելի է: Որոշ հեղինակներ կարիերան դիտարկում են որպես միևնուն
կազմակերպության աշխատողների կողմից զբաղեցրած պաշտոնների
հաջորդականություն [7]: Այլ հետազոտողներ կարիերան դիտարկում են
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որպես արտադրական, սոցիալական, վարչական և այլ հիերարխիկ մակարդակներում մարդու շարժընթաց:
Ընդհանուր առմամբ` կարիերան դիտարկվում է որպես դինամիկ երևույթ, մասնագիտական փոփոխությունների, կարգավիճակի, դերի, գործի բնույթի հաջորդականություն: Կարիերան ընդգրկվում է անձի զարգացման մեջ և դիտարկվում է որպես ինքնաիրականացման մի ձև:
Կարիերան կրում է անհատական բնութագիր, սակայն կան հիմնական բնութագրիչներ, որոնք կարելի է օգտագործել կարիերան նկարագրելու, գնահատելու համար [5]:
Կարիերայի ընդլայնված տեսությունն առաջարկվել է Դ. Սյուպերի
կողմից: Ըստ Սյուպերի` անձի մասնագիտական աճի ամենակարևոր
որոշիչ գործոնն իր անձի մասին ունեցած պատկերացումն է` «Մասնագիտական Ես-հայեցակարգը», որը հաճախ անգիտակցաբար է դրսևորվում: Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրների զարգացումը իր շարունակությունը գտավ Է. Շեյնի, Ե. Գ. Մոլլի, Ե.Ֆ. Ռիբալկոյի և այլոց աշխատություններում [10]:
Ըստ Շեյնի` «մասնագիտական կողմնորոշում» բառակապակցությունը համապատասխանում է «կարիերայի խարիսխ» տերմինին:
Կարիերայի խարիսխը մասնագիտական Ես-հայեցակարգի կարևոր
բաղկացուցիչ տարրն է, որն առաջանում է սոցիալացման գործընթացում
կարիերայի զարգացման սկզբնական տարիներին կուտակած մասնագիտական փորձի արդյունքում: Կարիերայի զարգացումը կապված է մի
շարք արտաքին և ներքին գործոններից: Առաջինը ներառում է սոցիալտնտեսական իրավիճակը, մասնագիտական միջավայրը, կազմակերպության կազմակերպչական կուլտուրան և այլն, իսկ երկրորդը` մոտիվացիան, ինքնագնահատականը, առողջական վիճակը [8]:
Անդրադռնալով կարիերայի զարգացման ներքին գործոններին`
անհրաժեշտ է խոսել ինքնարդյունավետություն հասկացության` որպես
անհատական հոգեբանական առանձնահատկության մասին, որը բնութագրում է սեփական իրազեկվածության ընկալման ոլորտը: Մարդիկ,
որպես կանոն, հակված են խուսափել այնպիսի իրավիճակներից և գործունեությունից, որոնցում իրենց հնարավորությունները բավարար չեն:
Որքան մեծ է վստահությունը սեփական արդյունավետության մեջ, այնքան ավելի շատ են հնարավորությունները կարիերայի զարգացման համար [2]:
Կարիերան քիչ թե շատ հանդիսանում է կյանքի և մասնագիտության կազմակերպված և գիտակցված ծրագիր:
Մի շարք ժամանակակից կազմակերպություններում առանձնացնում
են կարիերայի 2 տիպ` մասնագիտական և ներկազմակերպչական:
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Մասնագիտական կարիերան բնութագրվում է նրանով, որ կոնկրետ
աշխատողը իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում անցնում է
զարգացման տարբեր մակարդակներ` կրթություն, աշխատանքի ընդունվել, մասնագիտական աճ, անհատական մասնագիտական կարողությունների պահպանում, անցում թոշակի: Այս բոլոր աստիճաններով աշխատողը կարող է անցնել ինչպես մեկ կազմակերպությունում, այնպես էլ
տարբեր կազմակերպությունների շրջանակներում: Ներկազմակերպչական տիպը իրականացվում է մի քանի ուղղություններով: Առաջին ուղղությունը ուղղահայացն է` հիերարխիկ մակարդակի ավելի բարձր աստիճանին հասնելը: Հենց այս ուղղության հետ է կապված սեփական կարիերայի հասկացումը:
Երկրորդ ուղղությունը հորիզոնականն է` միևնույն հիերարխիկ համակարգում գործունեության այլ տեսակի անցնելը [5]:
Ակմեաբանության մեջ կարիերան դիտարկվում է ոչ միայն որպես
կազմակերպչական հիերարխիայում պաշտոնի բաձրացում, այլ նաև սեփական անձի զարգացման գործընթաց, մասնագիտական գործունեության մեջ իր հնարավորությունների զարգացում և իր «ակմե»-ին ձգտում:
Կարիերան կարևոր տեղ է զբաղեցնում ժամանակակից մարդու պահանջմունքների համակարգում: Հաջող կարիերան ապահովում է անձի
նյութական բարեկեցությունը, բավարարում է անձի բարձրագույն հոգեբանական պահանջմունքները, ինչպիսիք են` ինքնաիրականացման,
հարգանքի և ինքնահարգանքի, իշխանության և հաջողության: Մարդիկ
ակտիվ գործում են այն ժամանակ, երբ համոզված են, որ իրենց ընտրած ռազմավարությունը կհանգեցնի ցանկալի նպատակին [9]:
Մարդը շատ հազվադեպ է ամբողջովին բավարարված լինում,
իսկ եթե անգամ բավարարվում է, ապա դա շատ կարճ է տևում: Բավական է բավարարել մի պահանջմունքը և նրա փոխարեն առաջանում է
մյուսը, ապա երկրորդը, հետո երրորդը ու այսպես շարունակ: Ցանկությունը մարդու անվերջանալի և անփոխարինելի բնութագրական առանձնահատկություններից է և ուղեկցում է մարդուն ամբողջ կյանքի ընթացքում: Մոտիվի արտաքին դրսևորումը գրեթե միշտ կախված է օրգանիզմում պահանջմունքի բավարարման կամ չբավարարման մակարդակից,
այսինքն` թե որքանով են բավարարված առաջնային, հիմնական պահանջմունքները [4]: Դրդապատճառի բովանդակության մեջ կարելի է առանձնացնել բնորոշ, անհատական անկրկնելի, կոնկրետ եզակի իրավիճակով բնութագրվող և կայուն ինչ-որ բան, ինչի համար տվյալ որոշակի
առարկան կամ երևույթն ավելին չէ, քան մարմնավորման հնարավոր
ձևերից մեկը: Նման կայուն առարկայական բովանդակությունը բնութագրում է ոչ այնքան պահանջմունքի առարկան, որքան այդ պահանջ291
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մունքը զգացող անհատին: Պահանջմունքի առկայությունն անհրաժեշտ
նախապայման է հանդիսանում ցանկացած գործունեության համար, սակայն պահանջմունքն ինքն իրենով չի կարող գործունեությանը որոշակի
ուղղվածություն հաղորդել: Պահանջմունքի առարկան հենց գործունեության մոտիվն է: Գեդոնիզմի համաձայն` մարդու գործունեությունն
ենթարկվում է «մաքսիմում դրական և նվազագույն բացասական հույզեր» սկզբունքին, այսինքն` մարդը ձգտում է միայն հաճույքների և խուսափում է տառապանքներից: Այստեղ հենց հույզերն են հանդիսանում
գործունեության մոտիվներ [3]:
Նյութական խթանները` պարգևատրումները, աշխատավարձը, սոցիալական նպաստներն անհրաժեշտ պայմաններ են հանդիսանում կենսաբանական պահանջմունքների բավարարման համար: Ըստ Ա. Մասլոուի տեսության` պահանջմունքի յուրաքանչյուր մակարդակ հիմնվում է
նախորդ, ավելի ցածր կարգի վրա, մոտիվացիոն դերը պատկանում է
տվյալ պահին առավել սուր արտահայտվածին, իսկ ավելի բարձր մակարդակի պահանջմունքներն ակտիվանում են և մոտիվացիայի դեր կատարում, երբ որոշ չափով բավարարված են ստորին մակարդակի պահանջմունքները: Մասլոուն նշում էր,որ ցածր մակարդակի պահանջմունքները բավարարելով, մարդը թեկուզ ժամանակավորապես ազատվում է այդ մակարդակում առաջացած հոգսերից ու ջանքերից [6]:
Մակ-Քլելանդը կարևորում էր պահանջմունքների վերին մակարդակը և գտնում, որ մարդուն բնորոշ են երեք հիմնական պահանջմունքներ`
իշխանություն, հաջողություն և մասնակցություն: Դուգլաս Մակ-Գրեգորը
շեշտադրում էր աշխատողին ներքինապես բնորոշ մոտիվացիայի ուսումնասիրությունը, հիմնավորում, որ մարդն ունի չհագեցած պահանջմունքներ, որոնց բավարարումը մղում է որոշակի վարքագծի: Մակ-Քլելանդի ձևակերպած այդ երեք պահանջմունքների հիման վրա առաջանում է չորրորդ, և հատկապես պահանջմունքը այն բանի համար է, որպեսզի խուսափել տհաճություններից, օրինակ` մի վիճակից, որը թույլ չի
տալիս հասնել հաջողության: Բոլոր աշխատողները ինչ-որ չափով զգում
են հաջողության, իշխանության և մասնակցության պահանջմունք: Սակայն տարբեր մարդկանց մոտ այդ պահանջմունքները տարբեր կերպ են
արտահայտվում: Հաջողության, իշխանության և մասնակցության պահանջմունքներն արտահայտվում են մոտիվին համապատասխան: Հաջողության պահանջմունքը հավասար կերպով չի արտահայտված աշխատողների մոտ: Մարդու ուղղվածությունը հաջողության հասնելուն նշանակում է, որ նա ցանկանում է ինքնավարության և պատրաստ է պատասխանատվություն կրել իր կատարած աշխատանքի արդյունքների
դիմաց: Նա ցանկանում է իմանալ իր աշխատանքի արդյունքները, բացի
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այդ նա տարբերվում է իր կազմակերպվածությամբ, կանխատեսելու և
պլանավորելու ունակությամբ: Այդպիսի մարդիկ հակված են իրենց առջև
նպատակ դնել, խուսափել անհիմն ռիսկերից: Նրանք հաճույք են ստանում ոչ թե աշխատանքի դիմաց ստացած վճարից, այլ աշխատանքի ընթացքից, հատկապես դրա բարեհաջող ավարտից: Հաջողության պահանջմունքն ապացուցվում է նրանով, որ բարձրացնում է աշխատանքի
արդյունավետությունը: Աշխատողների մոտիվացիայի գործընթացում մենեջերները պետք է հաշվի առնեն մարդկանց հաջողության պահանջմունքը` տալով նրանց համապատասխան առաջադրանք:
Իշխանության պահանջմունքը արտահայտվում է մարդկանց վրա
ազդելու ցանկությամբ, վերահսկելու նրանց վարքը, ինչպես նաև ուրիշների տեղը պատասխանելու պատրաստակամությունը: Այդ պահանջմունքը արտահայտվում է ղեկավարման պաշտոնի ձգտումով: Այն դրական է ազդում ղեկավարության արդյունավետության վրա: Այդպիսի
մարդիկ հավատարիմ են իրենց կազմակերպությանը, տարված են աշխատանքով և աշխատում են ժամանակը հաշվի չառնելով: Կազմակերպությունում մարդկանց վարքի վրա մեծ ազդեցություն ունի մասնակցության պահանջմունքը: Այն արտահայտվում է շփվելու ցանկությամբ,
այլ մարդկանց հետ մտերմիկ հարաբերություններ ունենալու հետ: Մասնակցության պահանջմունք ունեցող աշխատողները հասնում են բարձր
արդյունքների առաջին հերթին առաջադրանքի կատարման մեջ, որը
պահանջում է բարձր մակարդակի սոցիալական փոխազդեցություն և
լավ միջանձնային հարաբերություններ: Պահանջմունքի բավարարումը
մեծացնում է մոտիվացիան:
Այսպիսով` կարիերան կարևոր տեղ է զբաղեցնու մարդու պահանջմունքների համակարգում` մեծ ազդեցություն ունենալով նրա կյանքի և
գործունեության վրա: Հաջող կարիերան ապահովում է մարդու բարեկեցիկ կյանքը, բավարարում է նրա բարձր մակարդակի հոգեբանական
պահանջմունքները, ինչպիսիք են` ինքնաիրականացումը, իշխանության
և հաջողության հասնելու պահանջմունքը:
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В статье представлены подходы различных авторов, связанные с
карьерой, а также внутренние и внешние факторы влияющие на
развитие карьеры. Развитие карьеры связано с рядом причин, которые
являются первичными на данный момент,представляя теорию
мотивации труда (Мак-Клеланд, Дуглас Мак-Грегор) отразившую на
эти причины.
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INCENTIVES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
The article introduces various authors approaches related to career, as
well as internal and external factors influencing career development. Career
development is due to several reasons, which are primary at the given
moment referred to Labor Motivation Theories (McClelland, Douglas
McGregor).
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Գրանցման համարը` 211.200.00236
Պետական գրանցման
վկայականի համարը` 01Մ 000236
Հասցեն` 0028, ք. Երևան, Կիևյան 8
Հեռախոս` 010 269 259
Էլ. փոստ` journal@paara. am
Համացանցային հասցեն` www.paara.am
Հիմնադիր
(անվանումը և
գրանցման համարը)`
Գրանցված է`

Չափսը՝ 70x1001/16, թուղթը՝ օֆսեթ, տպագրությունը՝ օֆսեթ,
ծավալը՝ 18,5 տպ. մամուլ, տպաքանակը՝ 300:
Տպագրվել է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը
(հասցեն՝ Երևան, Արշակունյաց 2)

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ)
սահմանած դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների
հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի
պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»Երևան

