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Հանրային կառավարում

ՎԱՂԻՆԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
հանրային կառավարման մագիստրանտ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում տեղական ինքնակառավարման ոլորտի խնդիրներին, մասնավորապես համայնքի ղեկավարի կրթական ցենզի սահմանմանը, համայնքի տնտեսական գործունեությանը, ինչպես նաև ՀՀ վարչատարածքային բաժանմանը:
Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, համայնքի ղեկավար, կրթական ցենզ, վարչատարածքային բաժանում, տնտեսական գործունեություն:

«Հանրային կառավարում» հասկացությունը` որպես գիտական նոր
կարգ, ունի տարբեր մեկնաբանություններ: Հաճախ հանրային կառավարումը նույնացվում է պետական կառավարման հետ: Դրա պատճառը
Public արտահայտության բազմիմաստությունն է. այն թարգմանվում է
«հասարակական», «հանրային», հաճախ նաև` «պետական կառավարում»: Սակայն հանրային կառավարման ամենատարածված մեկնաբանությունը այն որպես պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ամբողջություն ներկայացնելն է: Բայց դա էլ ինչ-որ տեղ թերի է, քանի որ հանրային կառավարումը ներառում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև
հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններն ու զանգվածային լրատվության միջոցները [8, էջ 11]:
Մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն ունի մի մոտեցում,
ըստ որի` հանրային կառավարման բաղադրիչները ներկայացվում են
իբրև հանրային կառավարման տեսակներ: Ըստ այդմ տարբերակվում
են հետևյալ հինգ տեսակները` միջազգային հանրային կառավարում,
հանրային պետական կառավարում, դաշնության սուբյեկտների կառավարում, ինքնավար միավորումների կառավարում, տեղական ինքնակառավարում: Նման մոտեցումն այնքան էլ ընդունելի չէ, քանի որ միջազգային կազմակերպությունների կառավարումը խառնվում է հանրային
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կառավարման առանձին բաղադրիչներին` պետական, այդ թվում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթներին [8, էջ 13]:
Ինչպես տեսնում ենք, հանրային կառավարման ցանկացած մեկնաբանման մեջ իր ուրույն տեղն ունի տեղական ինքնակառավարումը:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Եվրոպական խարտիայում
հանգամանալից տրվում է «տեղական ինքնակառավարում» հասկացության հստակ բնորոշումը, որից ելնելով` «Տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածում ամրագրվել է.
«Տեղական ինքնակառավարումը բնակչության բարեկեցության բարելավման նպատակով սեփական պատասխանատվությամբ և օրենքի
շրջանակներում ինքնուրույն գործող տեղական ինքնակառավարման
մարմինների` համայնքային խնդիրները լուծելու և համայնքի սեփականությունը տնօրինելու` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և սույն օրենքով երաշխավորված իրավունքը և համայնքի
կարողությունն է» [1, էջ 1]:
Խոսելով տեղական ինքնակառավարման ոլորտի բարեփոխումների
մասին` առաջին հերթին երևան է գալիս վարչատարածքային բաժանման խնդիրը, որը, ինչպես ներկայացնում են բազմաթիվ ուսումնասիրողներ, անհրաժեշտություն է և հրամայական Հայաստանի Հանրապետությունում (Հ. Աբրահամյան, Ս. Մելքումյան, Վ. Մանասյան):
Վարչատարածքային նոր բաժանման անհրաժեշտության ի հայտ
գալը տարածքային անհամաչափ զարգացման հետևանք է: Սակայն կատարելով վարչատարածքային նոր բաժանում` արդյոք կկարողանա՞նք
վերացնել ՀՀ տարածքային անհամաչափ զարգացումը` հանուն որի և
իրականացվում են տարածքային նոր վերաձևումներ:
Այդ ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկվում է
համայնքների խոշորացման դեռևս փորձնական ծրագիրը Վայոց ձորի և
Սյունիքի մարզերում:
Հոդվածի նպատակն է վեր հանել հարցեր, որոնք մինչ օրս կա´մ չեն
արծարծվել, կա´մ եթե արծարծվել են, ապա` բավական հազվադեպ:
Այսպես` «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ
հոդվածում ամրագրված է. «Համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել 25
տարին լրացած, տվյալ համայնքում առնվազն վերջին երկու տարվա
հաշվառում ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի»:
Արդյոք օրենքի հոդվածում տեղ գտած «տվյալ համայնքում առնվազն վերջին երկու տարվա հաշվառում ունեցող» դրույթը չի՞ հակասում ազատ և արդար մրցակցության կանոններին: Ըստ մեզ` տվյալ համայնքի ղեկավարի պաշտոնում առավել արդյունավետ կարող է գործել
16

Հանրային կառավարում

մեկ այլ համայնքից ներկայացված առավել բանիմաց թեկնածուն, քան,
օրինակ, տվյալ համայնքի` ութամյա կրթություն ունեցող որևէ բնակիչ:
Սա ինքնին նպաստում է համայնքի վարչական ծախսերի կրճատմանը,
քանի որ աշխատանքի բովանդակությանն «անտեղյակ» համայնքապետ
ունենալու պայմաններում պահանջվում են հսկայական ծախսեր համայնքային ծառայողների ուսուցման, կադրային ռեզերվի որակի ապահովման համար: Ի վերջո, գիտենք, որ մարդու հոգսերը լուծվում են իր
համայնքում: Պետության խնդիրը մի քանի կարևորագույն մագիստրալային խնդիրներն են, որ պետք է լուծի, մնացածը փաստորեն պետք է
լուծվի հենց համայնքում, և, բնականաբար, այդ համայնքը, ինչքան ավելի բարեկիրթ, մասնագիտական ունակությունների տեր, պետականության զգացողություն ունեցող մարդկանցով համալրված լինի, այնտեղ և՛
համայնքի, և՛ պետության հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքը բնականաբար ավելի դրական կլինի, և հարցերն ավելի արդյունավետ ու արագ
կլուծվեն։
Ուստի, վերոնշյալից հետևություն անելով, առաջարկում ենք այդ
հոդվածում կատարել մեկ այլ փոփոխություն ևս` ավելացնելով դրույթ,
որը որոշակի կրթական ցենզ կսահմանի համայնքի ղեկավարի թեկնածուի համար:
Այս հարցի շուրջ մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները
փաստեցին, որ անգամ հայկական երկրորդ հանրապետությունում`
ԼՂՀ-ում մինչև 2011 թվականը համապատասխան օրենքով կրթական
ցենզ սահմանված է եղել համայնքի ղեկավարի համար:
Կրթական ցենզի սահմանման շուրջ բազմիցս քննարկումներ են
եղել նաև ՀՀ Ազգային ժողովում: Սակայն քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը, համարվելով Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետություն,
միացել է Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիային և
ստորագրել համապատասխան փաստաթուղթ` Խարտիայի դրույթները
կատարելու վերաբերյալ, մեր երկրում նույնպես չի սահմանվում համայնքի ղեկավարի կրթական ցենզ` դա համարելով ինչպես մարդու իրավունքների, այնպես էլ ՀՀ Սահմանադրության նորմերի խախտում, քանի
որ անգամ ՀՀ Նախագահի համար կրթական ցենզ չի սահմանվում մայր
օրենքով:
Հարկ ենք համարում հաշվի առնել մի հանգամանք. այդ նույն Եվրոպայում չկան 8 բնակիչ ունեցող գյուղական և 300 բնակիչ ունեցող քաղաքային համայնքներ, որոնց զարգացման համար բնականաբար պետք
են որակյալ և բանիմաց մասնագետներ տվյալ համայնքներում: Ուստի
նույն այդ եվրոպացիներին պետք է ներկայացնել իրավիճակը մեր երկրում և ի վերջո հասկացնել նրանց, որ Հայաստանի Հանրապետությու17
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նում գերանհրաժեշտություն է համայնքի ղեկավարի համար կրթական
ցենզի սահմանումը թե´ ընտրական օրենսգրքում, թե´ ՏԻՄ օրենքում:
Մինչև 2004 թվականը ՀՀ ընտրական օրենսգրքում էլ համայնքի ղեկավարի համար սահմանված է եղել կրթական որոշակի ցենզ, սակայն
քանի որ այս պարագայում հակասություն է առաջացել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի և Ընտրական օրենսգրքի միջև,
Ընտրական օրենսգրքում կատարվել է փոփոխություն, որի արդյունքում
հանվել է կրթական ցենզի մասին դրույթը, և այդպիսով վերացվել է հակասությունը:
ՏԻՄ օրենքում նման փոփոխության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ
օրենքով բարձրագույն կրթություն է պահանջվում համայնքային ծառայության առաջատար ու գլխավոր պաշտոնների համար, և միջնակարգ
կրթություն` համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների համար:
2002-ին Ազգային ժողովում ներկայացվում էր «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխությունը. հարց էր բարձրացվել, որ
գոնե 15 հազար բնակչությունից ավելի ունեցող համայնքների ղեկավարներն ունենան բարձրագույն կրթություն։ Ի՞նչ է ստացվում. համայնքի ղեկավարը կարող է չունենալ անգամ միջնակարգ կրթություն և ղեկավարել
բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակազմի ղեկավարին կամ համայնքային ծառայության առաջատար մասնագետների՞ն...
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության տրամադրած
տվյալները երևան հանեցին մեր կողմից ուսումնասիրվող թեմային առնչվող թվային տվյալներ, ըստ որոնց` 2013 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ բարձրագույն կրթություն ունի ՀՀ համայնքի ղեկավարների
59,52%-ը, միջինմասնագիտական` 29,54%-ը, միջնակարգ` 9,96%-ը: Եվ
թող ամենևին էլ զավեշտալի չթվա, եթե փաստենք, որ մեկ համայնքապետ ունի 8-ամյա կրթություն (0,11%):
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի և ոլորտին վերաբերող այլ իրավական ակտերի անմխիթար վիճակն էլ հանգեցնում է
նրան, որ տարբեր ուսումնասիրողների կողմից տեղական ինքնակառավարման ոլորտում օրենսդրական լուծում պահանջող հասունացած հիմնախնդիրների շարքում բազմաթիվ հիմնախնդիրների կողքին առանձնացվում են`
ա) համայնքների կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների
որակի և մատչելիության ապահովում
բ ) ՏԻՄ-երին կադրային պրոֆեսիոնալ ներուժով ապահովում:
Կարծում ենք` Օրենքի հոդվածում նշված դրույթի ամրագրումը հնարավորություն կտա համայնքապետերին իրականացնելու ոչ միայն կառավարում` հիմնվելով համայնքի զարգացման սոցիալ-տնտեսական քա18
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ռամյա ծրագրի վրա, այլև իրականացնելու ռազմավարական կառավարում, քանի որ համայնքի տնտեսական և սոցիալական զարգացման
հիմնախնդիրներն իրենց լուծումը կարող են ստանալ ծրագրավորման
միջոցով: Վերջինս հնարավորություն է տալիս որոշելու համայնքի տնտեսության նպատակային և արդյունավետ զարգացման ուղղություններն ու
մակարդակները, սահմանելու դրանց հասնելու անհրաժեշտ պայմաններ: Ռազմավարական կառավարումը կոչված է զերծ պահելու պահի
թելադրանքով կամ սուբյեկտիվ դրդումով կառավարչական որոշումներ
ընդունելու, ֆինանսական միջոցները ոչ առաջնային կամ ցածր արդյունավետություն ունեցող միջոցառումների վրա ծախսելու, համայնքի մասնագիտացման ուղղություններն անհարկի փոփոխելու վտանգից և
դրանց հետևանք հանդիսացող վնասներից:
Հայաստանի Հանրապետության 2012-2025 թթ. հեռանկարային
զարգացման ռազմավարական ծրագրում նշվում է, որ ՀՀ տեղական
ինքնակառավարման գծով բավականին աշխատանքներ են կատարվել
տեղական ինքնակառավարման հիմնարար սկզբունքների զարգացման
և արմատավորման ուղղությամբ` սերտորեն համագործակցելով միջազգային դոնորների և հատկապես Եվրոպայի Խորհրդի հետ [5, էջ 143]:
Ներկայացնենք այս ուղղությամբ 2008-2012 թթ. իրականացված
քաղաքականության միջոցառումներից մի քանիսը, որոնք առանձնակի
կարևորություն են ներկայացնում` կապված համայնքի ֆինանսական
հնարավորությունների ընդլայնման հետ:
Այսպես`
 2009-2010 թթ. իրականացվել է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական հատվածի հողերի` համայնքներին
հանձնելու գործընթացը, ինչի արդյունքում ավելացել են համայնքների
տնտեսական և ռեսուրսային հնարավորությունները:
 Ընդլայնվել է ՏԻՄ-երի եկամտային բազան. սահմանվել են նոր
հարկատեսակներ` հյուրանոցային հարկ և ավտոկայանատեղերի հարկ,
ընդ որում, բոլոր տեղական հարկերի հետ կապված վարչարարությունը
սահմանվում է որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պարտադիր լիազորություն:
Ինչպես տեսնում ենք, տեղական ինքնակառավարման ոլորտում
իրականացվող քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է տնտեսական քաղաքականությունը, ինչի արդյունքում նաև ֆինանսական
հնարավորությունների ընդլայնումը:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 52-րդ հոդվածը
սահմանում է, որ համայնքը կարող է ստեղծել առևտրային կազմակերպություն, որը համայնքի սեփականությունն է և ամբողջովին կառավարվում է ՏԻՄ-երի կողմից: Համայնքում կարող է գործել նաև առևտրային
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կազմակերպություն, որտեղ համայնքը կարող է հանդես գալ որպես
մասնակի սեփականատեր: Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ ՏԻՄ-երը
ռիսկի չեն ենթարկում իրենց սակավ հարկային եկամուտները` դրանք
ներդնելով առևտրային գործունեության մեջ:
Բազմաթիվ հետազոտություններն ու վերլուծությունները փաստում
են, որ համայնքային գույքի օգտագործումն ուժեղացնում է համայնքի
մրցակցային առավելությունը:
Հետևաբար, եթե համայնքները կարողանում են արդյունավետ օգտագործել իրենց գույքը և քիչ թե շատ տեսանելի դարձնել իրենց կողմից
ցուցաբերվող ակտիվությունը` միտված տնտեսության զարգացմանը,
այդժամ համայնքը կարող է հաշվետվություններ և փաստարկներ ներկայացնել հօգուտ իրեն դրամաշնորհներ կամ վարկեր տրամադրելու,
որոնք կօգտագործվեն կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար:
Այս ամենը հաշվի առնելով` առաջարկում ենք համայնքներում մշակել տնտեսական զարգացման ռազմավարություններ, որոնք չպետք է
համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նման սոսկ
առկա վիճակի նկարագրություններ և չհիմնավորված մտադրություններ
լինեն, այլ պետք է դառնան գործուն ծրագրեր:
Տնտեսական զարգացման ռազմավարություն մշակելու նպատակներից մեկն է ցույց տալ համայնքին, որ կարիք չկա սպասելու պետական և
մարզային իշխանությունների զարգացման ծրագրերի մշակմանը:
Այսպիսով, ռազմավարության մշակման գործընթացը ինչ-որ չափով
ենթադրում է նաև ՏԻՄ-երի պաշտոնյաների մտածելակերպի փոփոխություն:
Սակայն, հաշվի առնելով համայնքների ռեսուրսների սակավությունը (անկախ մարզային կամ պետական հիմնարկներից ու գերատեսչություններից ստացվող ֆինանսավորումից կամ աջակցությունից), առաջարկվում է պայմանականորեն դիտարկել հինգ հազարից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքները:
Ցավոք, Օրենքի վերաբերյալ հոդվածի գործնական կիրառության
համար տեսանելի քայլեր չեն կատարվում ո՛չ պետության, ո՛չ էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից: Ուստի առաջարկում
ենք գոնե առանձին համայնքներում փորձնականորեն հոդվածում ամրագրվածը` փորձել հասկանալ դրա արդյունավետության աստիճանը:
Հակառակ դեպքում առաջարկում ենք Օրենքի հերթական փոփոխության ժամանակ հոդվածն համարել ուժը կորցրած և դուրս թողնել հերթական խմբագրումից:
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1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
պաշտոնական տեղեկագիր N21 (196), 21.06.02:

ՀՀ

օրենքը,

ՀՀ

2. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 26.05.2011:
3. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 14.12.2004:
4. Տեղական
ինքնակառավարման
Ստրասբուրգ, 15.10.1985:

եվրոպական

խարտիա,

5. ՀՀ 2012-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական
ծրագիր:
6. ՀՀ ԱԺ, Երկրորդ գումարման չորրորդ նստաշրջան, Սղագրություն,
28.09.2004:
7. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն, ի.գ.դ., պրոֆեսոր
Ա. Շ. Հարությունյանի և տ.գ.դ. պրոֆեսոր Յու. Մ. Սուվարյանի
ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, «Պետական ծառայություն»
հրատարակչություն, 2005:
8. Հանրային կառավարում, Տնտեսագիտության թեկնածու Հ. Կ.
Հարությունյանի և մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Ա. Ա.
Գևորգյանի
ընդհանուր
խմբագրությամբ, Երևան, «Պետական
ծառայություն» հրատարակչություն, 2008:
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ВАГИНАК ОГАННИСЯН
Академия государственного управления РА,
mагистр публичного управления
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GUARANTEE FOR RAISING PUBLIC ADMINISTRATION EFFICIENCY
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Տնտեսագիտություն (Կառավարում)
ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
«Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար,
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳՆԱՃԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Գնաճն ինքնին չի կարելի դասել տնտեսական սպառնալիքների
շարքին: Ավելին, ժամանակակից պայմաններում, երբ թղթադրամն
այլևս ապահովված չէ ոսկով կամ այլ ապրանքներով, որոշակի
առումով իրենից ներկայացնում է պետական պարտավորություն,
գնաճը կարելի է անգամ խթան համարել ազգային տնտեսության
դինամիկ զարգացման համար, մասնավորապես, տարեկան միանիշ` մինչև 5-6 տոկոսի սահմաններում: Բնական կարելի է համարել նաև այն երևույթը, որ տարվա վերջին սովորաբար ավելանում
են ինչպես ապրանքների սպառումը, այնպես էլ ընկերությունների
արտադրական ծախսերը, որոնք լրացուցիչ դրամական զանգված
են պահանջում:
Հիմնաբառեր. գնաճ, տնտեսական սպառնալիք, տնտեսական
անվտանգություն, ազգային տնտեսություն:

Գնաճն ինքնին չի կարելի դասել տնտեսական սպառնալիքների շարքը:
Ավելին, ժամանակակից պայմաններում, երբ թղթադրամն այլևս ապահովված չէ ոսկով կամ այլ ապրանքներով, որոշակի առումով դառնում է
պետական պարտավորություն, գնաճը կարելի է անգամ խթան համարել
ազգային տնտեսության դինամիկ զարգացման համար, մասնավորապես`
տարեկան միանիշ` մինչև 5-6 տոկոսի սահմաններում: Բնական կարելի է
համարել նաև այն երևույթը, որ տարվա վերջին սովորաբար ավելանում է
ինչպես ապրանքների սպառումը, այնպես էլ ընկերությունների արտադրական ծախսերը, որոնք լրացուցիչ դրամական զանգված են պահանջում: Գիտակցելով, որ դրամական զանգվածը չի կարող բավարարել տարեմուտի առևտրի համար նախատեսված ապրանքների ծավալներին,
զարգացած երկրներում, սովորաբար առևտրային ընկերությունները
սպառողներին էական զեղչեր են առաջարկում` նրանց սահմանափակ
գումարներն իրենց շահույթի վերածելու համար: Հայաստանում գները
ճիշտ հակառակ (աճի) միտում են արձանագրում, քանզի վաճառողները
գրեթե համոզված են, որ հայ սպառողն ամեն գնով (երբեմն` պարտքով)
պատրաստ է ձեռք բերելու դրանք:
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Որոշ դեպքերում գնաճն օգտակար է անգամ տարեկան մինչև 10 տոկոսի սահմաններում` պայմանով, որ գնաճը ամսվա մեջ 1 տոկոսի սահմաններից չանցնի: Համաչափ, դանդաղ շարժման պատճառով այն երբեմն անվանում են նաև «սողացող» գնաճ: Այն ուղեկցվում է դրամական
զանգվածի համապատասխան աճով, ինչն արագացնում է վճարման
շրջապտույտը, էժանացնում է վարկավորումը, ինչն էլ նպաստում է ներդրումներին, արտադրության աճին, արտադրության արդիականացմանը և
տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը: Իսկ արտադրության աճը, ինչպես հայտնի է, վերականգնում է ապրանքային և դրամական
զանգվածների հավասարակշռությունը` համեմատաբար բարձր գների
պայմաններում: Իհարկե, միշտ առկա է «սողացող» գնաճի պետական վերահսկողությունից դուրս գալու վտանգը մասնավորապես այն երկրներում, որտեղ արտադրության մակարդակը ցածր է, և տնտեսության կառուցվածքային ձևախեղումների պայմաններում դեռևս չեն մշակված
տնտեսական գործունեության կարգավորման հստակ կառուցակարգեր:
Ընդսմին, առնվազն երկու հավանական իրավիճակներում գնաճը
կարող է լրջորեն վնասել երկրի տնտեսական անվտանգությունը: Առաջինն այն իրավիճակն է, երբ այն դառնում է երկնիշ և հետզհետե դառնում
անկառավարելի` վնասելով, միաժամանակ և´ տեղական սպառողին, և´
տեղական արտադրողին: Մյուսն այսպես կոչված ստագնացիան է, երբ
տնտեսության ներսում առկա գործազրկության բարձր մակարդակը զուգորդվում է բարձր գնաճով: Ակնհայտ է, որ Հայաստանում առկա են
նշված անցանկալի երևույթներից միանգամից երկուսը:
Մեթոդաբանության առումով կարևոր է հաշվի առնել նաև ապրանքատեսակների սպառումն ըստ համայնքների (ակնհայտ է, որ Երևանում
և հեռավոր գյուղական համայնքներում այդ ցուցանիշները խիստ տարբեր
են), մինչդեռ ԱՎԾ կողմից յուրաքանչյուր մարզից ընտրվել է մեկական ոչ
թե գյուղ, այլ համեմատաբար բարվոք միջին կենսամակարդակ ունեցող
քաղաք: Բացի այդ, բնական է, որ սպառողների տարբեր խմբեր նույն
ապրանքատեսակների սպառման տարբեր հակումներ ունեն, օրինակ`
աղքատության շեմին գտնվող սպառողներ, միջին խավ, հարուստներ և
այլն: Հասարակության բևեռացման հանգամանքը նույնպես հաշվի առնված չէ, ԱՎԾ կողմից այն միջինացված է ներկայացված: Մեթոդաբանության խոցելիությունը մասամբ փորձում է հաղթահարել 2011թ. հունվարի
25-ին ԱՎԾ կողմից «Տարվա ընթացքում ընթացիկ մակրոտնտեսական
ցուցանիշների հավաքագրման, ամփոփման և հրապարակման աճողական մեթոդից դիսկրետ (զուտ ամսական) մեթոդին անցման մասին» ընդունած որոշումը, համաձայն որի հունվարից հաշվարկվելու է նոր` տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ:
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Գնաճի նպատակադրման ներկայումս գործող ռազմավարության
ներքո թիրախավորվում է գների մակարդակի 12-ամսյա ցուցանիշը
(տվյալ տարվա գնաճի ցուցանիշի համադրումը նախորդ տարվա նույն
ամսվա ցուցանիշին, որը, որպես կանոն, նորմատիվային է դառնում տարվա դեկտեմբեր ամսվա ցուցանիշի համադրմամբ, իսկ Կենտրոնական
բանկը տարվա ընթացքում գների մակարդակի տատանումների վերաբերյալ արձագանքումն իրականացնում է վերլուծության մակարդակով),
ինչը մի կողմից ամբողջական պատկերացում չի տալիս գնողունակության
իրական մակարդակի վերաբերյալ: Մինչդեռ կարևոր է նաև դիտարկել
միջին գնաճի ցուցանիշը, ինչի թիրախավորումից շեղվելը կարևոր ազդակ է Կենտրոնական բանկի և Կառավարության միջամտության համար:
Տեսական-մեթոդաբանական խնդիրներից անցնելով գնաճի իրական
պատճառներին` հարկ է նշել հետևյալը. դրանք կարելի է պայմանականորեն դասակարգել առարկայական (օբյեկտիվ) պատճառների և ենթակայական (սուբյեկտիվ) պատճառների, ինչպես նաև արտաքին պատճառների և ներքին պատճառների:
Ըստ որում` առարկայական պատճառներն, իրենց հերթին կարող են
ունենալ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ազդակներ: Նույնը ճիշտ է
նաև ենթակայական պատճառների պարագայում: Վերլուծելով գնաճի
աննախադեպ բարձր մակարդակը` կարելի է հանգել այն կարծիքին, որ,
անշուշտ, բարձր գնաճի պատճառները չի կարելի փնտրել միայն Հայաստանում: Այլ կերպ ասած` կան առարկայական գործոններ, որոնք ակամայից հարկադրում են ընդունել տնտեսվարման խաղի կանոնները
դրսից: Այս պարագայում որպես բաց շուկայական երկիր` Հայաստանը,
հատկապես ապրանքներ ներկրելիս ընդունում է այն գները, որոնք ձևավորվում են համաշխարհային շուկայում: Միաժամանակ ոմանց համար
այս օրինաչափ կապը շահարկման առարկա է հատկապես միջազգային
գների բարձրացման պարագայում: Ինչ վերաբերում է դրանց նվազման
միտմանը, ապա այն, որպես կանոն, այդպես էլ Հայաստան չի հասնում:
Այսպիսով, բնական, առարկայական պատճառներից մեկը, եթե ոչ` որոշիչը, ապրանքների միջազգային գների աճն է: Իհարկե, կան երկրներ,
որոնք դիմակայում են արտաքին ճնշումներին` փորձելով պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող սուբսիդավորմամբ բնակչության
սոցիալապես խոցելի խավերի համար մատչելի դարձնել գոնե առաջին
անհրաժեշտության ապրանքները: ԱՄՆ-ում, օրինակ, սննդամթերքի գների աճից ապահովագրված են անգամ դեռևս օրինական բնակության
կարգավիճակ չունեցող գաղթականները, որոնք պետությունից ստանում
են սննդի ձեռքբերման ամսական անվճար կտրոններ` ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար: Տնտեսական ռեֆորմների դժվարին շրջանում`
1990-ական թվականների սկզբին, արտաքին ճնշումներից սեփական քա25
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ղաքացիներին սննդամթերքի գնաճից պաշտպանելու նման միջոցների
դիմեցին Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ մի շարք երկրներ, ներառյալ Հայաստանը: Սակայն երկարատև ժամանակահատվածում նման քայլերը
արմատական լուծում չեն կարող խոստանալ. պետության կարևորագույն
մտահոգություններից է սոցիալական խնդիրները ոչ թե արհեստական
պատնեշներով լուծելը, այլ կայուն զարգացման համապատասխան մեխանիզմների ձևավորմամբ: Եվ բնավ էլ գոհունակություն չի կարող պատճառել այն հանգամանքը, որ գնաճի ալիքը համեմատաբար ավելի ուժեղ
հարված է հասցրել, ասենք, հարևան երկրներին, և որ Հայաստանն այդ
առումով ամենավատ վիճակում չի հայտնվել: Արտաքին - առարկայական
պատճառներից կարևորագույնը թերևս այն է, որ կրճատվել է սննդամթերքի արտադրության որոշ հատվածը` բնակլիմայական անբարենպաստ
պատճառների և աղետների պատճառով: Որոշ առումով, որպես առարկայական գործոն, կարևոր է նաև համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի անբարենպաստ ազդեցությունը և աշխարհի տարբեր
երկրներում սպառողների գնողունակության նկատելի անկումը, որը բազմիցս հիմնավորվել է վիճակագրական տվյալներով:
Սակայն սրանով, թերևս, կարելի է ավարտել արտաքին-առարկայական պատճառների ոչ հարուստ ցանկը: Արտաքին-ենթակայական պատճառները, մեր կարծիքով, գերակշռում են նախորդներին և ի զորու են ավելի մեծ ու երկարատև վնասներ պատճառելու մարդկությանը, և ներկայիս գնաճի համաճարակը միգուցե առաջին լուրջ նախազգուշական հարվածն է: Խոսքը զարգացած երկրների կողմից տնտեսագիտական ոչ մի
հիմնավորում չունեցող պետական խոշորամասշտաբ սուբսիդավորման
քաղաքականության մասին է: Սուբսիդավորմամբ պայմանավորված գների արհեստական իջեցումը, այլ խոսքով` ապրանքների մրցունակության
արհեստական բարձրացումը, մեր համոզմամբ, կարելի է դասել համաշխարհային կարևորագույն տնտեսական հիմնախնդիրների շարքը: Այն
լրջագույն վնաս է հասցնում ոչ միայն զարգացող երկրներին, որտեղ աշխատավարձի և արտադրության ինքնարժեքի այլ բաղկացուցիչների համեմատաբար ցածր մակարդակն ինքնին կանխորոշում է մի շարք ապրանքների, մասնավորապես գյուղատնտեսական մթերքների բարձր
մրցունակությունը, այլև, ընդհանուր առմամբ, համաշխարհային տնտեսության զարգացմանը: Ավելին, այն ուղղակի հակասության մեջ է մտնում
Արևմուտքի զարգացած երկրների կողմից զարգացող աշխարհին հորդորվող ազատական գաղափարախոսության սկզբունքների հետ: Արդյունքում ֆերմերների համար շահավետ է դառնում ոչ միայն գյուղմթերքների
արտադրությամբ զբաղվելը, այլև դրա ժամանակավոր դադարեցումը,
եթե վերջինս թելադրված է տվյալ երկրի գնաճի նպատակադրման քաղաքականությամբ: Ի վերջո, հատկապես գյուղմթերքների արտադրության
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սուբսիդավորումը անհավասար մրցակցային պայմաններ է ստեղծում
տնտեսական զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող երկրներում նույն մթերքն արտադրողների համար նաև այն պատճառով, որ պետական բյուջեից գյուղատնտեսության սուբսիդավորման համար առկա
են անհավասար հնարավորություններ (ֆինանսական միջոցներ):
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) հաշվարկների
համաձայն` հարուստ երկրներում սպառողներն ու կառավարություններն
ամեն տարի վճարում են մոտ 350 մլրդ ԱՄՆ դոլար` գյուղատնտեսությունը սուբսիդավորելու համար: Մի գումար, որը բավարար է, օրինակ, այդ
երկրներում բուծվող 41 միլիոն կովերին մեկ և կես անգամ երկրագնդի
շուրջ ինքնաթիռով առնվազն ութ պտույտ կատարելու համար բիզնես
կարգով [2]: Մեկ այլ ուսումնասիրության համաձայն` մեկ կովի հաշվարկով Եվրամիության երկրներում ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ են
ծախսվում, քան, ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության գյուղական բնակավայրերում մեկ շնչին ընկնող եկամուտն է:
Իհարկե, տնտեսական և սոցիալական վնասները սրանով չեն
ավարտվում: Իրականում սպառողին մրցակցային գներով մատուցվող մի
շարք ապրանքների արտադրությունը դառնում է խիստ ծախսատար և ուղիղ համեմատական կախվածության մեջ է հայտնվում տվյալ երկրի պետական բյուջեի սուբսիդավորման համար նախատեսված աղբյուրների
ծավալից: Եվ եթե դրանք հատկապես համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում պակասում են, ապա, բնականաբար և
համապատասխանաբար պակասում է նաև այդ ապրանքների արտադրությունը: Միջազգային ապրանքային բորսաներում առաջանում է դեֆիցիտ, որն էլ, անշուշտ, հանգեցնում է դրանց գների կտրուկ աճին:
Արտաքին - ենթակայական պատճառներից չի կարելի շրջանցել նաև
ապրանքների որոշ տեսակների արտադրության մեջ բացարձակ առավելություններ ունեցող երկրների կողմից արհեստական պակասուրդի ձևավորումը, որը բնավ պայմանավորված չէ ճգնաժամային իրավիճակներով:
Նման ապրանքներից են նավթը, գազը, այլ էներգակիրներ, ոսկին, ադամանդը և այլն: Նման երևույթներն առավել հաճախակի կարող են լինել
հատկապես այն դեպքերում, երբ գործում են նույն ապրանքի արտադրության բնագավառում միասնական շահերով համախմբված ռազմավարական այնպիսի միություններ, ինչպես օրինակ, 1960 թվականից գործող
նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունը` OPEC և նման այլ
կառույցներ: Բացառություն չեն նաև սննդամթերքի շուկաները: Ներկայումս լրջորեն վտանգված է ոչ միայն պարենային, այլև տնտեսական
անվտանգությունը պարենով հարուստ այնպիսի երկրներում, ինչպիսին
են Չինաստանը և Հնդկաստանը, որոնք ավանդաբար նաև սննդամթերք
արտահանող երկրներ են: World Food Program միջազգային պարենային
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ծրագիրը, որը գործում է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, ներկայիս պարենային
ճգնաժամն անվանել է «անաղմուկ ցունամի», որը կարող է առնվազն
100 միլիոն մարդ գցել սովի ճիրանների մեջ: Goldman Sachs հայտնի
ներդրումային ընկերության տնտեսագետները ներմուծել են տնտեսագիտական նոր տերմին` ագֆլյացիա [3], որով բնութագրում են սննդամթերքի գների բարձր թռիչքը (agriculture և inflation բառերի համադրում): Մեծ
Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Գորդոն Բրաունը սննդամթերքի գների թռիչքը նույնքան վտանգավոր է համարում, որքան և ֆինանսական
ճգնաժամի բացասական հետևանքները: Իսկ ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղար Բան Քի Մունի համոզմամբ, սննդամթերքի նման գնաճը համընդհանուր ճգնաժամ է, այն կարող է լուրջ վնաս հասցնել համաշխարհային
տնտեսությանն ու միջազգային անվտանգությանը, ուստի անհրաժեշտ են
համախմբված գործողություններ այն զսպելու համար: Ի դեպ, ավելի քան
50 երկիր արդեն սանկցիաներ է կիրառում` սեփական երկրից սննդամթերքի արտահանումը կասեցնելու նպատակով: Իսկ ԱՄՆ-ում Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո թերևս առաջին անգամ կիրառվում են սննդամթերքի վաճառքի սահմանափակումներ, ներառյալ հայտնի Costco և Sam’s Club մեծածախ խանութների ցանցում:
Ակներև է, որ ագֆլյացիան ներկայումս խիստ բնորոշ է նաև Հայաստանի տնտեսությանը: Միջազգային միտումների գնահատման հետ մեկտեղ, պակաս կարևոր չէ նաև գնաճի ներքին պատճառների վերլուծությունը: Մեր ուսումնասիությունները վկայում են, որ ներքին պատճառներն
իրենց հիմքում նույնպես ունեն ինչպես առարկայական, այնպես էլ ենթակայական հիմքեր:
Նախ` առարկայական հիմքերի մասին: Դրանց մի մասը պայմանավորված է ոչ միայն այն հանգամանքով, որ ներքին ազատականացված
շուկան ուղղակիորեն կապված է համաշխարհային շուկային, այլև այն
փաստով, որ առայժմ ոչ թե Հայաստանի տնտեսությունն է արտահանվող
ապրանքների գծով գներ թելադրում, այլ ավելի շատ ընդունում է համաշխարհային շուկայում ձևավորված գները: Ավելի հստակ պատկերացնելու
համար համաշխարհային շուկայի գներից հիշյալ կախվածության աստիճանը, հարկ է հաշվի առնել ԱՀԾ պաշտոնական տվյալներն առ այն, որ
2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներմուծման ծավալները [9] գրեթե եռապատիկ գերազանցում են արտահանման ծավալները, ուստի տեղական
սպառողը վճարում է ապրանքների համար համաշխարհային շուկայում
ձևավորված և տրանսպորտային ծախսերով, մաքսատուրքով և ներկրողի
շահույթով (հաճախ` գերշահույթով) ամբողջական տեսք ստացած գները:
Այս ամենն, իհարկե, տեսականորեն բացառում է մենաշնորհների, ստվերային տնտեսության և մաքսանենգության որևէ տարր և ենթադրում, որ
բոլոր տնտեսվարողներն ու ներմուծողները գործում են լիակատար
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օրենսդրական և իրավական դաշտում: Հակառակ դեպքում գնաճի վրա
ազդող գործոններն առանձին վերլուծության առարկա են: Այս ամենով
հանդերձ, արտաքին շուկաներից ներքին գնաճը կարող է լինել, մի կողմից, անկանխատեսելի, երբ հաշվի չեն առնվում համաշխարհային շուկայի զարգացումներն ու միտումները [11], մյուս կողմից` կանխատեսելի և
որոշակի սպասումներ ձևավորելով` պետական կառավարման մարմիններին և տնտեսվարողներին հնարավորություն ընձեռել համապատասխան
քայլեր ձեռնարկելու խուսափելու հնարավոր ցնցումներից:
Հաջորդ առարկայական գործոնը գնաճի բարձր տեմպերը զսպելու
համար անհրաժեշտ պետության ֆինանսական ռեսուրսների անբավարար քանակությունն է: Դրանից բխում է նաև կենսապահովման նվազագույն զամբյուղին համարժեք նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների և նպաստների համապատասխան ինդեքսավորման անկարողությունը: Վերջապես, չի կարելի շրջանցել եղանակային անբարենպաստ
պայմանները, որոնք հնարավորություն չեն ընձեռում գյուղացիական
տնտեսություններին անգամ մասամբ փոխհատուցելու համաշխարհային
տնտեսությունից «ներմուծած» գնաճը: Կան նաև այլ առարկայական
պատճառներ, որոնք նվազ կամ աննշան ազդեցություն ունեն գնաճի վրա
(օրինակ` որոշ մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կրճատում,
դրանց մի մասի ժամանակավոր մաշվածություն և այլն): Էապես կրճատվել են նաև բանջարեղենի ցանքատարածությունները: Այդ պատճառով
որոշ մթերքներ պարզապես շատ քիչ են արտադրվում, ինչն էլ հանգեցնում է դրանց գնաճին:
Ինչ վերաբերում է ներքին ենթակայական կամ կամայական պատճառներին, ապա դրանց թվարկումն անգամ կարող է հակակշռել ինչպես
արտաքին - առարկայական և արտաքին - ենթակայական, այնպես էլ
ներքին առարկայական պատճառները և դրանց արդյունքում առաջացած
վնասները:
Թեև ընդհանուր առմամբ Հայաստանը միջազգային զեկույցներում
դասվում է ազատական տնտեսություն ունեցող երկրների շարքին, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ մի շարք ապրանքների շուկաներում ստեղծված են արտաքուստ անտեսանելի արգելքներ, որոնք փակում են պոտենցիալ մրցակիցների մուտքը հիշյալ շուկա: Տարբեր ապրանքների շուկաների սահմանափակվածությունը կամ դրանց գրեթե փակ կարգավիճակը
գնաճի բարձր մակարդակին նպաստող ներքին - ենթակայական գործոններից են: ՀՀ կառավարությունը և Կենտրոնական բանկը տարբեր առիթներով արձանագրել են, որ ներքին շուկայում կան գերիշխող դիրք ունեցողներ, որոնք գնային մանիպուլյացիաներ են կատարում:
Հայկական դրամի արժևորումը և գների բարձր մակարդակը, այդ
թվում' ներմուծվող ապրանքների գերակշիռ մասով, մի կողմից պայմանա29
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վորված է ներկրողների ձգտումով` ապահովել գերշահույթներ ոչ միայն
արտարժույթով, այլ նաև հայկական դրամով, մյուս կողմից վկայում է ՀՀ
տնտեսությունում բարձր կենտրոնացվածության մասին, ինչն էլ կարևոր
նախապայման է գերիշխող կամ մենաշնորհային դիրք ունեցող սուբյեկտների կողմից հակամրցակցային համաձայնությամբ կամ այլ մեթոդներով
ներքին շուկայում զբաղեցրած իրենց դիրքի չարաշահման համար: Այդ
մասին են վկայում ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի կողմից հրապարակած պաշտոնական տվյալները:
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության համակարգի արդյունավետության ցածր մակարդակի և կոռուպցիայի տարածվածության
պայմաններում Հայաստանի տնտեսության զգալի հատվածը տեղական և
միջազգային փորձագետների գնահատմամբ վերածվել է կիսամենաշնորհային համակարգի, որն անխուսափելիորեն խոչընդոտում է սոցիալական
ուղղվածություն ունեցող մրցունակ ազգային տնտեսության կայացմանը:
Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի հատկապես Երևան քաղաքում գործող գյուղմթերքների կենտրոնացված առևտրային շուկաներում տիրող վիճակի վերլուծությունը: Այսպես կոչված «գիշերային» մեծածախ շուկաներում առաջարկվող մրգերի և բանջարեղենի գները զգալիորեն զիջում են ընդամենը 3-4 ժամ հետո սպառողներին պարտադրվող
միասնական-մենաշնորհված գներին: Խոսքն, իհարկե, շահույթի նորմայի
դասական պատկերացումների մասին չէ: Այստեղ ևս առկա է «ագահության ֆենոմենը»: Դրանց տարբերությունը սովորաբար կազմում է 75-100,
իսկ առանձին դեպքերում` մինչև 200 տոկոս և ավելի: Ակներև է, որ այս
պայմաններում անտեղի է շոշափել առողջ մրցակցության գաղափարը
կամ փնտրել առարկայական որևէ պատճառ: Իրականում ընդամենը մի
քանի ֆիզիկական անձանց` խմբիշխանների կողմից գյուղմթերք արտադրողներից գրեթե բռնի կերպով «գնվում է» ապրանքների ողջ խմբաքանակը, ադմինիստրատիվ-հրամայական կարգով նշանակվում և սպառողին
թելադրվում է ոչնչով չարդարացված բարձր գներ: Ընդունված է ասել, որ
աղջամուղջին նրանց կողմից թելադրվող գներն են որոշում ողջ առևտուրը, և այդ օրը լույսը կարծես բացվում է ոչ թե գյուղացու, այլ խմբիշխանի
համար: Նման երևույթն անգամ անհամադրելի է սոցիալիզմի օրոք գործող տնտեսական վարչարարության հետ: Այն ավելի ճշգրիտ կարելի է
գնահատել որպես ֆեոդալիզմի օրոք գործող առևտրա-վաշխառուական
վերնախավի կամայական վարքագիծ, իսկ այսօրվա լեզվով` տնտեսական
հանցագործություն, որն ակնհայտորեն ոտնահարում է պետության կարգավորիչ և վերահսկիչ գործառույթները և թուլացնում պետականության
տնտեսական ու սոցիալական հիմքերը:
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Հաճախ գնաճ ասելով մարդիկ հասկանում են միայն մեկ երևույթ,
մինչդեռ իրականում այն տարբեր երևույթների հետևանք է: Այսպես, օրինակ, կարելի է գնաճ արձանագրել ինչպես այն դեպքում, երբ առաջանում
է ապրանքների դեֆիցիտ (այսինքն` արտադրության իրական ծավալների
համեմատ համախառն պահանջարկի ավելցուկի դեպքում), այնպես էլ
այն դեպքում, երբ արտադրական մի շարք ռեսուրսների թերօգտագործման պայմաններում ավելանում են արտադրության ծախսերը, և գների
գոյություն ունեցող մակարդակի պայմաններում միավոր արտադրանքի
համար պահանջվող ծախսերի ավելացումը կրճատում է դրա առաջարկը
արտադրողի կողմից: Բնական է, որ երկու դեպքում էլ փոխվում են սպառողների սպասումները, նրանց հոգեբանությունը, բնականաբար նաև`
վարքագիծը: Մեր երկրում այս երևույթն ամենևին էլ եզակի բնույթ չի
կրում: Երբեմն բավարար է անգամ ոչնչով չհիմնավորված տեղեկատվություն կամ ասեկոսեներ տարածել այս կամ այն ապրանքի գնի հնարավոր
բարձրացման մասին և կարող է առաջանալ նույն ապրանքի հանդեպ անհամեմատ ավելի մեծ պահանջարկ, որը լավ առիթ է որոշ ձեռնարկատերերի և առևտրականների համար կտրուկ բարձրացնելու գները: Ըստ
որում, մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները վկայում են,
որ Հայաստանում սպառման համար նախատեսված ապրանքների ընդամենը 6-7 տոկոսի անհետացումը շրջանառությունից կարող է առաջ բերել
ոչ միայն սովորական գնաճ, այլև խուճապ: Սպառողները փորձում են
ավելի մեծ քանակներով նման ապրանքների պաշարներ կուտակել, որն էլ
ավելի է կրճատում շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների քանակությունն ու ահագնացնում գների թռիչքը:
Վերադառնալով պետության կարգավորիչ և վերահսկիչ գործառույթներին` հարկ է անդրադառնալ տնտեսության մրցունակության միջոցով
գնաճի վրա ներազդելու այնպիսի կարևոր գործիքների, ինչպիսիք են
մաքսային, հարկային և դրամավարկային լծակները:
Չնայած այն հանգամանքին, որ տարեցտարի փորձեր են արվում կատարելագործել երկրի հարկային համակարգը և կիրառվող մեխանիզմները, այուամենայնիվ, դրանք արդյունավետ բնութագրելն առայժմ վաղաժամ է: «Կոշտ» վարչարարությունը, մի կողմից նպատակ ունի կրճատել
ստվերային տնտեսությունը, մյուս կողմից` նման քաղաքականությունը
վարվում է որոշ վերապահումներով, «արտոնություններ» տալով առանց
այն էլ բարվոք վիճակում գտնվող որոշ տնտեսվարողների: Ինչ վերաբերվում է իրական հարկային արտոնություններին, դրանք օրենսդրա-իրավական առումով առայժմ մերժելի են: Այլ խոսքով` չկա այս կամ այն ոլորտը կամ տարածքը զարգացնելուն ուղղված նպատակային և տարբերակված հարկային քաղաքականություն: Արդյունքում փակվում են փոքր և միջին ձեռնարկություններ, աճում է ստվերային տնտեսության տեսակարար
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կշիռը, որի հետևանքով նվազում է պետական եկամուտների ծավալը, իսկ
որպեսզի այն բավարար լինի պետբյուջեի ծախսերն ապահովելու համար,
անվերջ կարող է աճել հարկային բեռը, որը գնալով կենտրոնանում է
ավելի քիչ քանակությամբ տնտեսվարողների ուսերին: Լրացուցիչ հարկերն էլ իրենց հերթին ավելանում են ապրանքների և ծառայությունների
ինքնարժեքին և նպաստում գնաճի բարձր տեմպերին:
Գնաճային ճնշումների իրական պատճառների թվում կարելի է նշել
նաև մաքսանենգությունը, մաքսային անարդյունավետ քաղաքականությունը, ինչպես նաև եկամուտների հավաքագրմանն ուղղված հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության ցածր մակարդակը:
Որոշ փորձագետների կարծիքով, գնաճային ռիսկեր է պարունակում նաև
ավելացված արժեքի ձևը, դրա հաշվարկը, փաստաթղթաշրջանառության
գործող մեխանիզմը:
Գնաճի ներկա մակարդակի հարցում պակաս կարևոր դեր չեն խաղում նաև տնտեսության իրական հատվածի վարկավորման հիմնահարցերը: Սա վկայում է նաև բանկային համակարգի կողմից տնտեսության
արտադրական ոլորտի զարգացման մասնակցության մասին: Ընդսմին
պետք է պարզել` տրամադրվող վարկերը նպաստելու են գնաճի՞ն, թե
գնանկմանը [4]:
Գնաճի ներքին պատճառների մեջ բացառություն չէ նաև երկրի արժութային քաղաքականությունը: Ազգային արժույթի արժեզրկումը, ընդհանուր առմամբ, կարող է նպաստել տնտեսության մրցունակության
բարձրացմանն ու խթանել արտահանումը, սակայն ավելի երկար ժամանակահատվածում այն կարող է բացասաբար անդրադառնալ գների վրա
և հանգեցնել գնաճի: Մյուս կողմից, արտահանման մեծ ծավալներն
ապահովում են արտարժույթի մեծ ներհոսք, որն անխուսափելիորեն անդրադառնում է փոխարժեքի մակարդակի վրա` բարձրացնելով ազգային
արժույթի գնողունակությունը [1], հետևաբար` արժեքը: Իրականում լուրջ
խնդիր է դառնում փոխարժեքի որևէ մակարդակի ֆիքսումը: Մեր երկրում
դրամի գերարժեզրկման (հիպերինֆլյացիա) և գերարժևորման շրջաններ
կարելի է համարել համապատասխանաբար 1994 և 2008 թվականները:
1994-ի ընթացքում դրամը արժեզրկվեց 3162%-ով. ՀՀ Կենտրոնական
բանկը, կառավարության հետ համատեղ ձեռնամուխ եղավ ԱՄՀ և
Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրերի ներդրմանը: Բնականաբար, ԿԲ-ի համար ամենակարևորը դրամավարկային ճիշտ ռազմավարության ընտրությունն էր, այսինքն` ԿԲ-ն միջին ժամկետում պետք է ընտրեր քաղաքականության երեք նպատակներից միայն երկուսը (փոխարժեքի ֆիքսում կամ վերջինիս նեղ միջանցքի ապահովում, գներ կամ անկախ
դրամավարկային քաղաքականություն, հետևաբար և դրանից ածանցված
ճիշտ ռազմավարության ընտրություն, և կապիտալի հոսունություն): Ան32
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կախ դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարության պարագայում կապիտալի ազատ հոսունության պայմաններում պետք է թույլ տրվի,
որ փոխարժեքը լողա: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ դրամի արժեզրկման և գների սրընթաց աճի պատճառ կարող են դառնալ դրամաշրջանառության և դրամավարկային ոչ ճիշտ քաղաքականությունը, պետության
արտաքին և ներքին պարտքերի, ոչ արտադրողական ծախսերի առկայությունը և այլն: Ժամանակ առ ժամանակ երկրի արժույթի արժեզրկումը
կարող է էժանացնել տեղական ապրանքներն օտարների համար, իսկ
դրա արժևորումը արտաքին շուկաներում ապրանքները դարձնում է ավելի թանկ: Երբ երկրի արժույթի արժեզրկվում է, էժանանում է արտահանումը, իսկ ռեզիդենտների համար թանկանում է արտերկրից ներմուծումը:
Ազգային արժույթի փոխարժեքի բարձրացումն ունի հակադարձ էֆեկտ.
օտարներն ավելի շատ են վճարում տվյալ երկրի ապրանքների համար,
իսկ տեղական սպառողները քիչ են վճարում ներմուծվող ապրանքների
համար: Այլ խոսքով` ազգային արժույթի արժևորումը բարձրացնում է դրա
արտահանման գինը և իջեցնում ներմուծման գինը: Հակառակ դեպքում
ազգային արժույթի արժեզրկումն իջեցնում է երկրի արտահանման գինը`
բարձրացնելով տեղական ապրանքների մրցունակությունը, և բարձրացնում է ներմուծվող ապրանքների գները: Ուսումնասիրությունները վկայում
են, որ այն երկրներում, որտեղ միաժամանակ փորձել են ապահովել երեք
նպատակները, տեղ է գտել խոր ճգնաժամ (Բրազիլիա, Արգենտինա, Ռուսաստան): Այլ պատճառների թվում արտաքին ասպարեզում կարելի է հիշատակել նաև նավթի գների աճը [5], [6], սննդամթերքի հանդեպ պահանջարկի աճը, հացահատիկի համաշխարհային պաշարների վերջին երեք տասնամյակում գրանցված ամենացածր մակարդակը [7] և դրանց
գների ամենաբարձր մակարդակը, սննդամթերքի արտադրության ծախսերի աճը, զարգացած երկրներում արհմիությունների առանցքային դերակատարությունը, որը սահմանափակում է շուկայական մեխանիզմի
հնարավորությունները` ձևավորելու տնտեսության համար ընդունելի աշխատավարձի մակարդակ, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ համաշխարհային շուկայում հաճախ գները թելադրելու համաձայնություն են
ձեռք բերում ոչ այնքան առանձին վաճառող ընկերությունները, որքան
քաղաքական և տնտեսական մենա-շնորհները, գյուղմթերքների մի մասն
արդեն օգտագործում են բիովառելիքի ստացման համար (շաքարի եղեգ,
եգիպտացորեն, այլ մշակաբույսեր), աշխարհի շատ երկրներում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի և ազգամիջյան հակամարտությունների պայմաններում ավելանում են ռազմական ծախսերը, պետական ապարատի
պահպանման ծախսերը, որոնք լրացուցիչ դրամական զանգված են պահանջում, իսկ վերջինս չի համապատասխանում շրջանառության մեջ
գտնվող ապրանքային զանգվածին:
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Ինչ վերաբերում է մեր երկրում առկա գնաճի այլ ներքին պատճառներին, ապա դրանցից կարելի է առանձնացնել.
- նվազող առևտրատնտեսական կապերը հարևան երկրների հետ,
- կոռուպցիան և կաշառակերությունը. ներկայումս որոշ չինովնիկներ պահանջում են ավելի մեծ կաշառքներ կամ, այսպես կոչված, откатներ, ինչը պայմանավորված է չինովնիկների պաշտոնավարման անկախատեսելիությամբ և ստեղծում է ուղիղ համեմատական կախվածություն
կաշառքների և չինովնիկների պաշտոնավարման ժամկետների միջև,
- թույլ տնտեսական և ինստիտուցիոնալ միջավայրը. չկան արդյունավետ կուտակային մեխանիզմներ, բանկերի տված տոկոսները մի քանի
անգամ զիջում են գնաճի տեմպերին,
- բնակչության ընդհանուր գնողունակության աճը, որը պայմանավորված է ոչ այնքան աշխատանքային, որքան անաշխատ եկամուտների
(արտերկրից ստացվող տրանսֆերտների, նպաստների, մարդասիրական
և այլ նյութական օգնության աճով);
- տնտեսության որոշ ճյուղերում խոշոր ընկերությունների կողմից
արտադրության ծախսերի և գնի ձևավորման մենաշնորհի առկայությունը,
- գազի սակագնի բարձրացումը, որն արտացոլվում է գրեթե բոլոր
ապրանքների և ծառայությունների ինքնարժեքի աճի տեմպերում,
- հայկական պանրի, ոչխարի մսի, որոշ ձկնատեսակների և այլ տեղական սննդամթերքի արտահանումը հանգեցնում է նաև ներքին շուկայում դրանց առաջարկի կրճատման, ուրեմն նաև` գների աճի,
- տեղական արտադրության իրական ծավալների կրճատումը, որը
դրամական զանգվածի կայուն մակարդակի պայմաններում հանգեցնում է
գների աճի, քանի որ փողի նախկին քանակությանը համապատասխանում է ապրանքների և ծառայությունների համեմատաբար քիչ ծավալ:
Ինչպես բոլոր այլ պարագաներում, գնաճի հասցրած վնասները նույնպես կարելի է գնահատել այլ երկրների հետ համեմատության շնորհիվ:
Գնաճի բարձր մակարդակի մասին խոսելիս կարևոր է հաշվի առնել
նաև սոցիալական գործոնը: Տնտեսական զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող երկրներում գնաճի բարձր մակարդակն ունի տարբեր
ազդեցություններ: Նախ և առաջ պետք է նկատի ունենալ, որ Եվրամիության անդամ երկրներում մարդիկ միջին հաշվով, նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում [8], սննդի վրա ծախսում են իրենց եկամուտների 12 տոկոսը:
Նույնը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, ուր ստացած աշխատավարձը հիմնականում ծախսվում է սննդի վրա: Պաշտոնական տվյալները
վկայում են, որ աղքատության շեմին մոտ գտնվող մարդկանց համար
սննդի վրա է ծախսվում ընդհանուր ծախսերի մոտ 70 տոկոսը:
Ո՞րն է ելքը: Ակներև է, որ գնաճը կրճատելու կարևորագույն միջոցը
ՀՆԱ-ի հստակ ձևավորված կառուցվածքն է և տնտեսության մրցակցային
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առավելությունների հաջող իրացումը, որը հնարավորինս կկրճատի արտաքին կախվածությունները և թույլ կտա առողջ մրցակցային դաշտում
կանխատեսելի և վերահսկելի դարձնել գները` ապահովելու կայուն զարգացում: Ներկայումս ՀՆԱ-ի աճի հիմքում արդյունաբերությունն է, ավելի
հստակ` լեռնահանքային արդյունաբերությունը, իսկ հանքերն ավելի ինտենսիվ շահագործելու հաշվին ձևավորված ՀՆԱ-ի աճը երկար ժամանակահատվածում կախվածություն է առաջացնում մեկ ճյուղի զարգացումից,
ինչպես մի քանի տարի առաջ արտահանման կախվածությունն էր դրա
կեսից ավելին կազմող ադամանդագործությունից:
Տարբեր ապրանքային խմբերում գների անհամաչափ աճը հանգեցնում է շահույթի նորմայի անհամաչափության, որն իր հերթին կարող է
բերել երկրի տնտեսության արտադրական ոլորտներից (արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն) ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների արտահոսքի դեպի առևտրային և այլ ծառայությունների ոլորտներ, անգամ
դրանց արտահոսքի` երկրից:
Անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել գնաճի հաշվարկի մեթոդաբանությանը: Միջազգային կառույցների կողմից առաջարկված 470 ապրանքների ինդեքսի հաշվարկի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների իրական
գնաճը և քայլեր ձեռնարկել դրանք թիրախավորելու և մեղմելու ուղղությամբ:
Ներկայումս հասունացել է Հայաստանի ագֆլյացիան` գյուղատնտեսական մթերքների գների աճն ամեն ամիս հաշվարկելու պահանջը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայիս գնաճի գերակշիռ մասը
կազմում է սննդամթերքի գնաճը:
ԱՎԾ կողմից առաջարկվում է 2011թ. հունվարից որդեգրված դիսկրետ հաշվարկից բացի (որն ընդգրկում է երկրի 10 մարզերի ընտրովի քաղաքները), կիրառել նաև գնաճի հաշվարկ ըստ գյուղական բնակավայրերի, որտեղ գնաճն ավելի մեծ բացասական ազդեցություն ունի:
Նպատակահարմար է գնաճը հաշվարկել ոչ միայն ըստ ամիսների,
այլ նաև ըստ ապրանքների ծավալների, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ, օրինակ, տարեմուտին սպառվում են երկու-երեք անգամ ավելի
ապրանքներ, քան առանձին ամիսների ընթացքում, և դրանց միջինացումը ճշգրիտ պատկեր չի կարող հաղորդել:
Հաշվի առնելով հասարակության բևեռացվածության ներկա մակարդակը` հարկ է նաև հաշվարկել գնաճը` ըստ սպառողների խմբերի (աղքատության շեմին գտնվողներ, միջին խավ, բարձր գնողունակություն ունեցող սպառողներ):
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Գնաճի մեթոդաբանության հիմքում հնարավորինս հաշվի առնել բոլոր հնարավոր արտաքին (առարկայական և ենթակայական) և ներքին
(առարկայական և ենթակայական) պատճառները:
Յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով անհրաժեշտ է հաշվարկել սպառողական նվազագույն զամբյուղի և կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի արժեքը, որոնք, համաձայն «Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի մասին» ՀՀ օրենքի, կկիրառվեն կենսաթոշակների և նվազագույն
աշխատավարձի ինդեքսավորման համար:
Գնաճային ճնշումների մասին վաղօրոք տեղեկանալու և ճիշտ կանխատեսումներ կատարելու համար կարելի է հաշվարկել նաև այնպիսի
կարևոր ցուցանիշներ, ինչպես արտադրողների գների ինդեքսը (Producer
Price Index, PPI, որն արտացոլում է տեղական արտադրության ինքնարժեքը` առանց շրջանառության, ավելացված արժեքի և այլ հարկերի), այնպես էլ ապրուստի ծախսերի ինդեքսը (Cost-of-living Index, COLI, որը հաշվի է առնում եկամուտների և ծախսերի աճի հաշվեկշիռը) և կապիտալի
(արժեթղթերի, անշարժ գույքի, փոխատվական կապիտալի և այլն) գնի
ինդեքսը, որը սովորաբար ավելի արագ է աճում, քան սպառողական գների ինդեքսը` հնարավորություն տալով դրանց տերերին գնաճից միակողմանի օգուտներ քաղելու:
Իհարկե, ցանկալի կլինի, եթե վիճակագիրները պարբերաբար հանրությանը ներկայացնեն նաև ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը` միանման ապրանքախմբերի գծով գների փոփոխությունները, ազգային արժույթի գնողունակության մակարդակը (պարիտետը), սպառման ընթացիկ ծախսերի
հարաբերությունը նույն ապրանքների սպառման բազիսային ժամանակահատվածի ձեռքբերման ծախսերի նկատմամբ կամ, այսպես կոչված,
Պաաշեի ինդեքսը և այլն:
Այս ամենը ոչ միայն կարտացոլի գների տատանումների իրական
պատկերը, այլև միանշանակ կավելացնի գների վերահսկելիության առումով սպառողների վստահությունը, ինչն իր հերթին կարևոր ազդակ է շուկայում առկա դրական սպասումների և սպառողների վարքագծի համար:
Գնաճի դեմ պայքարելիս հարկ է հիշել, որ գների բարձրացման վարչական արգելքները երբեմն կարող են հանգեցնել այն ապրանքների դեֆիցիտին, որոնց գները կարող են բարձրանալ առանց պետության միջամտության` ոչ միայն աճող պահանջարկի, այլև դրանց առաջարկի պակասի պատճառով: Գների տարբերության սուբսիդավորումը, որն իրականացվում է արտադրողի կամ սպառողի շահերից, լրացուցիչ կարող է
բարձրացնել նաև համախառն պահանջարկը:
Քանի որ պետության ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն գնաճի
զսպումն է, այլև զբաղվածության ավելացումը, ապա անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ այդ երկու նպատակները միաժամանակ անհնար է իրագործել:
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Երբ քայլեր են ձեռնարկվում զսպելու գնաճը, դրամական զանգվածի
կրճատման խնդիր է առաջանում, որի հետևանքով բնակչության գնողունակությունն ընկնում է: Այն, իր հերթին, կրճատում է ապրանքների այն
քանակության արտադրությունը, որն ուղիղ համեմատական է գնողունակության անկմանը: Արդյունքում կրճատվում է արտադրությունը և աճում է
գործազրկությունը: Նման հակառակ համեմատական կախվածություն կա
նաև գործազրկության կրճատմանն ուղղված քայլեր ձեռնարկելիս, որի
մասին իրենց աշխատանքներում անդրադարձել են Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիրներ Ֆին Կիդլանդն ու էդուարդ Պրեսկոտը, Ռոբերտ Լուկասը,
Միլթըն Ֆրիդմենը և այլք [12]:
Նպատակահարմար է, որ երկրի հարկային, մաքսային և դրամավարկային քաղաքականությունները դառնան ավելի նպատակային և արդյունավետ: Մասնավորապես` տնտեսության մրցունակության խթանման միջոցով գնաճը զսպելու նպատակով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ներկա փուլում նոր սարքավորումներ ներկրողներին անհրաժեշտ է
ազատել մաքսատուրքից: Հետագայում նոր սարքավորումներ ներկրած
ձեռնարկատերերից հարկեր կարելի է գանձել շահույթի ստացմանն ու ավելացմանը զուգահեռ, հնարավորություն ընձեռելով խթանել տեղական
արտադրության մրցունակությունը և իջեցնելու գործող գների մակարդակը:
Ավելի արդյունավետ պայքար է պահանջվում մաքսանենգության և
ստվերային տնտեսության տեսակարար կշիռը կրճատելու ուղղությամբ:
Ստվերային տնտեսությունը, ինչպես հայտնի է, կրճատում է պետական եկամուտները, որոնք ապահովելու համար աճում է հարկային բեռը նվազ
թվով տնտեսվարողների համար: Իսկ լրացուցիչ հարկերն իրենց հերթին
ավելացնում են ապրանքների և ծառայությունների ինքնարժեքն ու նպաստում գնաճի բարձր տեմպերին: Գնաճի տեմպերի կրճատմանն է ուղղված
նաև հարկային տարբերակված քաղաքականությունը, ինչպես նաև երկրում հարկային շրջանայնացման համակարգին անցումը:
Հեռավոր, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում տնտեսվարողներին պետք է ազատել մի շարք հարկատեսակներից: Ավելին, այս
բնակավայրերում պետք է ավելացնել գյուղմթերքների արտադրության
սուբսիդավորումը: Պետական բյուջեի սահմանափակ միջոցները հաշվի
առնելով` առաջարկում ենք կիրառել սուբսիդավորում` ոռոգման ջրի անվճար ապահովման ձևով հատկապես այն տնտեսություններին, որոնց գործունեությունն ուղղված է երկրի պարենային անվտանգության ապահովմանն ու ագֆլյացիայի կրճատմանը:
Առաջարկվում է նաև անցնել տնտեսության առաջընթացն ու մրցունակությունն ապահովող առանձին ճյուղերի (մասնավորապես արտադրությունների) նպատակային վարկավորման: Միջազգային ֆինանսական
կառույցներից արտոնյալ պայմաններով ստացված վարկերն առաջին
37

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

հերթին հարկ է նպատակաուղղել հենց նման արտադրությունների զարգացմանը, որը ևս գնանկման հստակ նպատակ ունի: Առաջարկվում է
առևտրային վարկերի համեմատ նվազեցնել արտադրության նպատակներով տրվող վարկերի տոկոսադրույքը:
Նպատակահարմար ենք գտնում նաև, որ կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի ապրանքների գները սահմանվեն կառավարության կողմից: Առավելագույնս պետք է խթանել կենսապահովման զամբյուղի մեջ
մտնող տեղական արտադրության սննդամթերքի արտադրությունը:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հողի սեփականաշնորհման
արդյունքում նոր սեփականատերերն առանձնապես շահագրգռված չեն
դրանք մշակելու հարցում, մի շարք մշակաբույսերի ցանքատարածություններ կրճատվել են, դրանց մի մասն աղակալել է, մյուս մասը` «մաշվել»:
Այլ խոսքով, ոմանց համար անշարժ գույքի նման շահութաբեր գործարքը
մեծ վնաս է հասցրել երկրի գյուղատնտեսությանը, որի նպատակների
համար առանց այն էլ Հայաստանի տարածքի գրեթե կեսը պիտանի չէ:
Հիշյալ երևույթը բացառելու նպատակով առաջարկում ենք կիրառել հողը
չօգտագործելու պրոգրեսիվ հարկ, որը հիմնավորված է նաև արդյունավետ բնօգտագործման տեսանկյունից: Նման հարկ, բնականաբար, չի
կարելի գանձել օգտագործվող հողատարածքներից: Իսկ նրանք, ովքեր
կնախընտրեն երկրում հազարավոր հեկտարների հասնող հողատարածքները պահել «սերունդների համար», ստիպված կլինեն տարեցտարի ավելի բարձր հարկ վճարել: Սա կհարկադրի նրանց մտածել հողն արդյունավետ օգտագործելու մասին կամ այն վաճառել հողի իրական արժեքն
իմացողներին: Այլապես ստեղծվում է տարիմաստություն. գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածները կազմում են երկրի աշխատունակ
բնակչության գրեթե կեսը, սակայն պետությունը ստիպված է սննդամթերք ներմուծել արտերկրից, այն էլ` բարձր գներով: Երկրի հողային ֆոնդը պետք է արդյունավետ օգտագործել հացահատիկի, այլ մշակաբույսերի արտադրություն կազմակերպելու և պարենի խնդիրը լուծելու համար:
Մինչ այդ. անհրաժեշտ է հակակշռել գների բարձրացումը նպաստների և վճարների բարձրացումով և անցնել սոցիալապես անապահով խավի (հատկապես` խանութից հաց ու այլ սնունդ պարտքով վերցնողների
համար) առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքների կտրոնային համակարգի: Միաժամանակ գյուղմթերքների շուկաներում պետք է կիրառել
գների խիստ վերահսկողություն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի և այլ կառույցների կողմից:
Հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսությունում սննդամթերքի
գների հետագա թանկացումները` չենք բացառում, որ գնաճի բարձր մակարդակները կարող են հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ դրամական
շրջանառությունն առժամանակ և որոշ դեպքերում իր տեղը զիջի բնա38
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մթերային փոխանակմանը: Մի երևույթ, որը պատմության տարբեր փուլերում հանգուցալուծել է ճգնաժամի մարտահրավերները (20-րդ դարի
20-ական թվականներին Գերմանիայում, ԽՍՀՄ-ում` Հայրենական մեծ
պատերազմի որոշ փուլերում և այլն):
Ավելի արմատական լուծման առումով կարևոր է նկատել, որ գնաճի
բնական հակակշիռն իրականում բնակչության համախառն պահանջարկն է: Վերջինս այն հակակշիռն է, որը թույլ չի տալիս գներն անվերջ
բարձրացնել: Եթե բնակչության իրական վճարունակ պահանջարկն ընկնի, այլ խոսքով` ապրանքները չսպառվեն նույն քանակությամբ, ապա գոնե մենաշնորհ ունեցողները ստիպված կլինեն գներն իջեցնել համապատասխան մակարդակի, որպեսզի կարողանան շահույթներ ապահովել և
ոչ թե կրճատել շրջանառության ծավալները: Իսկ այդ երևույթը երկար
ժամանակ Հայաստանում, հնարավոր է, տեղի չունենա, քանի որ չկա ուղիղ համեմատական կախվածություն բնակչության իրական եկամուտների և սպառման ծավալների միջև: Դրանց արանքում, որպես հանգուցալուծող օղակ, ընկած են այսպես կոչված անաշխատ եկամուտները
(արտերկրից ստացվող դրամական օգնությունը), որը ևս թույլ չի տա երկրի տնտեսությանը զարգանալ տնտեսական օրինաչափություններով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. информационно-торговая платформа
iTrader8www.k2kapital.com/quote/analytics/443978/
2. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10ben_e/10b04_e.htm
3. http://www.trefis.com/articles/35958/unilevers-agflation-challengeto-preserve-margins-or-market-share/2011-01-21
4. www.cba.am; www.orensdirdotcom.files.wordpress.com
5. www.forexpf.ru/chart/lightsweet/
6. http://top.rbc.ru/economics/05/02/2011/538417.shtml
7. www.liveinternet.ru/tags
8. http://geography.kz/slovar/tipy-selskogo-xozyajstva-mira/
9. http://armstat.am/file/article/sv_12_10a_411.pdf
10. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2092rank.html
11. Measuring poverty in Armenia: Methodological explanationshttp:
//www.armstat.am/file/article/poverty_2010e_7.pdf
12. Нобелевские лауреаты в области экономики, Ереван, АИ,
2009г., стр. 122-321.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ
Инфляция сама по себе не может быть классифицированa как
одна из экономических угроз. Кроме того, в современных условиях,
когда банкнота больше не обеспечена золотом или товарами, в
определенной степени является обязанностью государства, инфляция
может рассматриваться в качестве катализатора для динамичного
развития национальной экономики, в частности, к единичных цифрах:
годовая инфляция в пределах 5-6% можно рассматривать как
естественное явление, которое обычно увеличивается в последние
годы, как потребление товаров, так и издержки производства для
компаний, которые требуют дополнительные деньги.
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LOCAL AND EXTERNAL RISKS OF PRICE INCREASE AND
PROSPECTS OF THEIR MANAGEMENT
Inflation by itself can not be c lassified among economic threats
Moreover, in modern conditions, when the banknote is no longer backed by
gold or commodities, to a c ertain extent is a state responsibility, inflation
can be c onsidered as a catalyst for dynamic development of the national
economy, in particular, to a s ingle digit: annual rate of 5-6% can be
considered as a nat ural phenomenon that normally increases in recent
years as consumption, production costs for both companies, which require
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ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի բնօգտագործման
տնտեսագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՑՈՒՄԸ`
ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ
Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս ձևավորված
անկայուն զարգացման տեսակի վերափոխման համար անհրաժեշտ
է տնտեսական հարաբերությունների էկոլոգիացում, որը պետք է
իրականացվի կառավարման համակարգի, արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման էկոլոգիացման ճանապարհով:
Այստեղ հատկապես կարևոր է կառավարման էկոլոգիացումը, առաջին հերթին` համապատասխան կայուն զարգացման ռազմավարությունների մշակումը, օրենսդրության էկոլոգիացումը, տնտեսության
էկոլոգոն-պատակաուղղված վերակազմավորմանը, արտահանման
կառուցվածքի փոփոխությանն ու էկոլոգոհավասարակշռված մակրոտնտեսական միջոցառումներին ուղղված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը: Սա կբարձրացնի պետական կառավարման համակարգի էկոլոգոտնտեսական արդյունավետությունը և
ինստիտուցիոնալ հիմք կստեղծի տնտեսության հետագա էկոլոգիացման և կայուն զարգացման անցման համար:
Հիմնաբառեր. կայուն զարգացում, տնտեսության էկոլոգիացում, կառավարման էկոլոգիացում, երկրի կայուն զարգացման ռազմավարություն, օրենսդրության էկոլոգիացում, տնտեսության էկոլոգիապես կողմնորոշված կառուցվածքային վերափոխում, արտահանման քաղաքականության փոփոխություն, էկոհավասարակշռված
մակրոտնտեսական միջոցառումներ:

Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս ձևավորված տնտեսական զարգացման տեսակն անկայուն է, և թեև երկրում առկա են
ՀՆԱ-ի աճի բավական բարձր տեմպեր, այնուամենայնիվ, դրա հետ մեկտեղ մեծ վնաս է հասցվում շրջակա միջավայրին, և ամբողջությամբ չեն
օգտագործվում արդյունավետ տնտեսվարման հնարավորությունները:
Համաձայն միջազգային փորձագետների` Հայաստանի նման երկրներում յուրաքանչյուր տարի տնտեսության զարգացումը շրջակա միջավայրին պատճառում է ՀՆԱ-ի 8-10 %-ին համարժեք վնաս [1, էջ 11]: Ինստիտուցիոնալ, վարչական և կառուցակարգերի մեխանիզմների անկատա41
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րության պայմաններում խնայողաբար և արդյունավետ չեն օգտագործվում երկրի բնական, այդ թվում պարենային նշանակություն ունեցող
պաշարները, աղտոտվում են օդը, ջուրը և հողը, չի լուծվում թափոնների
հեռացման ու օգտահանման խնդիրը: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը,
պաշարների անարդյունավետ օգտագործումը սահմանափակ պաշարներ ունեցող, դեպի ծով ելք չունեցող և հարևան երկրների կողմից շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի տնտեսության ապագա կայունության վրա ազդող գործոններից են:
ՀՀ տնտեսության էկոլոգոտնտեսական արդյունավետության բարձրացման և կայուն զարգացման անցման համար անհրաժեշտ է տնտեսական հարաբերություններում էկոլոգիական գործոնի համալիր հաշվառում և տնտեսության էկոլոգիացում (արևմտյան տերմինաբանությամբ`
«կանաչացում»): Տնտեսության և տնտեսական հարաբերությունների
էկոլոգիացմանն ուղղված գործողություններն ու մեթոդները կարելի է
պայմանականորեն խմբավորել հետևյալ գործընթացներում` կառավարման էկոլոգիացում, արտադրության էկոլոգիացում, բաշխման և առևտրի
էկոլոգիացում, սպառման էկոլոգիացում:
Կառավարման էկոլոգիացումը պետք է պայմաններ ստեղծի շուկայական հարաբերությունների էկոլոգիացման համար: Դրա ուղղություններն են`
 երկրի (տնտեսության ոլորտի) կայուն զարգացման ռազմավարության մշակում և իրականացում,
 օրենսդրության էկոլոգիացում,
 շրջակա միջավայրի բարելավման այլընտրանքային ուղղություններ (տնտեսության էկոլոգիապես կողմնորոշված կառուցվածքային վերակազմավորում, արտահանման քաղաքականության փոփոխություն,
էկոլոգոհավասարակշռված մակրոտնտեսական միջոցառումներ),
 էկոլոգիական գործունեության լիցենզավորում,
 էկոլոգիական սերտիֆիկացում,
 պետական և համայնքային էկոլոգիական ծրագրերի մշակում և
իրականացում,
 բնապահպանական հսկողություն` հիմնված լավագույն հասանելի
տեխնոլոգիաների վրա:
Երկրում կառավարման համակարգի էկոլոգիացման առաջին քայլը
պետք է լինի երկրի կայուն զարգացման համապատասխան ռազմավարության ընդունումն ու իրագործումը: Այս ուղղությամբ ՀՀ-ում որոշ քայլեր արվել են: 2008-ին ՀՀ կառավարության կողմից մշակվեց և ներդրվեց ՀՀ «Կայուն զարգացման ծրագիրը», որը, սակայն, իրականում «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի» վերափոխված
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ու լրացված տարբերակն էր և երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման
ծրագիրն է 2008-2021 թվականների համար [2]: Այն շատ կետերով չէր
բավարարում կայուն զարգացման սկզբունքներին ու կայուն զարգացման ազգային ռազմավարության մշակված մոտեցումներին: Պատահական չէ, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո մշակված` երկրի նոր`
2012-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում
այժմ բացակայում է «կայուն» բառը. այն փոխարինվել է «հեռանկարային» բառով [3]:
Այնուամենայնիվ, մեր կարծիքով, ՀՀ հետագա արդյունավետ էկոլոգոտնտեսական զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշակել
երկրի տնտեսության կայուն զարգացման անցման ազգային ռազմավարություն, կամ էլ, հաշվի առնելով վերջին տարիների համաշխարհային
միտումները, կայուն զարգացման համատեքստում «կանաչ» տնտեսության ձևավորման ռազմավարություն` ներառելով դրանց կյանքի կոչման
համար համապատասխան կառուցակարգերը: Սա հնարավորություն
կտա ոչ միայն սկսելու տնտեսության էկոլոգիացման գործընթացները,
այլ նաև ստանալու համապատասխան միջազգային ֆինանսական
աջակցություն (2012 թ. կայացած «Ռիո+20» համաշխարհային վեհաժողովի քննարկման 2 թեմաներից մեկն էր «Կանաչ» տնտեսությունը կայուն զարգացման և աղքատության դեմ պայքարի համատեքստում», և
դրան ուղղված ծրագրերի ու նպատակների իրականացման համար
տրվել են 500 մլրդ ԱՄՆ դոլարի երաշխիքներ [4]): Ռազմավարությունը
կարող է ունենալ հեռահար նպատակներ, սակայն դրանց իրականացման ուղղությամբ անհրաժեշտ է քայլեր իրականացնել տվյալ պահից
սկսած: Պետք է ուսումնասիրվեն այդ նպատակներին հասնելու տարբեր
ուղիները և ընտրվեն լավագույնները:
Կառավարման էկոլոգիացման հաջորդ քայլը պետք է լինի երկրի
օրենսդրության էկոլոգիացումը: Օրենսդրության էկոլոգիացումը
օրենսդրության տարբեր ոլորտներում էկոլոգիական իրավունքի նորմերի
և էկոլոգիական պահանջների ներմուծումն է: Օրենսդրության էկոլոգիացման մակարդակի հիման վրա կարելի է դատել, թե որքան իրավական է տվյալ պետությունը, և որքանով է քաղաքակրթված հասարակությունը էկոլոգիայի ոլորտում: Միևնույն ժամանակ բնապահպանական
օրենքների նկատմամբ եղած վերաբերմունքը ոչ միայն ընդհանուր մշակույթի ինդիկատոր է, այլև կառավարման մարմինների պրոֆեսիոնալության և իրավասության գնահատման չափանիշ: Թեև ՀՀ-ում ընդունված են և գործում են բազմաթիվ օրենքներ, որոնք վերաբերում են բնապահպանությանը և բնական պաշարների օգտագործմանը, սակայն
մյուս ոլորտների օրենքների, ռազմավարությունների, ծրագրերի գերա43
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կշիռ մասում ակնհայտորեն բացակայում են էկոլոգիական պահանջները, ինչպես նաև հղումները բնապահպանական և բնօգտագործման
օրենքներին: Օրինակ` «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ և 23-րդ
հոդվածներում նշված սակավաթափոն և մաքուր տեխնոլոգիաների տեղադրման դեպքում կազմակերպություններին տրվող արտոնությունները
[5] իրենց արտացոլումը չեն գտել ՀՀ հարկաբյուջետային օրենսդրության մեջ, ինչի հետևանքով այդ արտոնությունները գործնականում չեն կիրառվում:
Երկրի կառավարման համակարգի էկոլոգիացման համար շատ
կարևոր են տնտեսության էկոլոգիապես կողմնորոշված կառուցվածքային վերափոխմանը, էկոհավասարակշռված մակրոտնտեսական միջոցառումներին, արտաքին առևտրի կառուցվածքի փոփոխությանն ուղղված
քաղաքականությունների մշակումը և ներդրումը: Տնտեսության էկոլոգիացման այս ուղղությունները հայտնի են նաև որպես շրջակա միջավայրի բարելավման այլընտրանքային ուղիներ [6, էջ 129-144], [7, էջ 380-387]:
Տնտեսության էկոլոգիապես կողմնորոշված կառուցվածքային
վերափոխում: Տնտեսության մեջ դրական կառուցվածքատեխնոլոգիական փոփոխությունների իրականացման համար անհրաժեշտ է մշակել
արդյունավետ կառուցվածքային քաղաքականության: Դա նպատակային
միջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված է տնտեսության մեջ որոշակի համամասնությունների ձևավորմանը, պահպանմանը և, անհրաժեշտության դեպքում, փոփոխմանը` բոլոր տեսակի պաշարների ավելի
արդյունավետ օգտագործման նպատակով: Կառուցվածքային քաղաքականության իրականացման միջոցներից են առաջին հերթին ներդրումային քաղաքականությունը, տնտեսական խթանիչների համակարգը
(հարկեր, վարկեր, սուբսիդիաներ և այլն), իրավական կարգավորումը:
Տնտեսության կառուցվածքի էկոլոգիապես հավասարակշռված փոփոխությունների իմաստը ռեսուրսաշահագործող, ռեսուրսարդյունահանող ճյուղերի զարգացման և արտադրության ծավալների հավասարակշռումն է` արդի տեխնոլոգիաների հիման վրա բնաապրանքային ուղղահայացի բոլոր արտադրությունների արագ զարգացման պայմաններում
(կապված բնական պաշարների վերափոխման և դրա հիմքի վրա վերջնական արտադրանքի ստացման հետ): Այսինքն` խոսքը աշխատանքային, նյութական և ֆինանսական պաշարների գլոբալ վերաբաշխման մասին է` հօգուտ ազգային տնտեսության մեջ ռեսուրսախնայող, տեխնոլոգիապես առաջատար ճյուղերի և գործունեության տեսակների: Տնտեսության այդպիսի կառուցվածքային վերափոխումը թույլ կտա բավականաչափ իջեցնել թողարկվող արտադրանքի և մատուցվող ծառայություն-
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ների բնատարողունակությունը, իջեցնել շրջակա միջավայրի վրա ճնշումը,
կրճատել բնական պաշարների նկատմամբ ընդհանուր պահանջարկը:
Այստեղ եղած պահուստները կարելի է գնահատել պարզ բանաձևի
օգնությամբ [6, էջ 132].
Na = Nr + Ns
(1)
Որտեղ Na-ն բնական ռեսուրսների օգտագործման ընդհանուր ծավալն է, Nr-ը` բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման ծավալը, Ns-ը` բնական պաշարների կառուցվածքատեխնոլոգիական օգտագործման (գերշահագործման) ծավալը:
Օրինակ` ՀՀ-ում էներգետիկայի ոլորտում կառուցվածքատեխնոլոգիական գերշահագործումն ապացուցում են 2008 թ. ՀՀ-ում Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված հետազոտությունները:
Դրանք բացահայտեցին, որ, ներդնելով էներգախնայողության մեջ, Հայաստանը կարող է խնայել տարեկան 132 մլրդ դրամ: Դա հավասար է
էներգիայի խնայողության մոտ 1.21 մլն տնհ տարեկան կամ 1 ՏՎտժ
էլեկտրաէներգիա, կամ 600 մլն մ3 բնական գազ [8]: Արտադրված
էլեկտրաէներգիայի և ծախսերի խնայողությունից բացի, էներգախնայողությունը ևս անհրաժեշտ պայման է Հայաստանի էներգամատակարարման տարբերակման և, հետևաբար, տնտեսական մրցունակության բարելավման համար: Այն կարող է իրականացվել ավելի քիչ ծախսերով,
քան նոր արտադրական հզորությունների ստեղծման կամ էներգիայի
ներմուծման համար ներդրումներ կատարելը:
Տնտեսությունում խոր կառուցվածքային փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին վկայում է զարգացած երկրների փորձը, որտեղ
ձևավորվել է տնտեսության հետինդուստրիալ կառուցվածք, և վերջին
տասնամյակներում տեղի են ունեցել հսկայական կառուցվածքային տեղաշարժեր` հօգուտ գիտատար և ռեսուրսախնայող գործունեության տեսակների [6, էջ 137-139]:
Արտահանման քաղաքականության փոփոխություն: Էկոլոգիական խնդիրների լուծման այլընտրանքային եղանակների շարքին կարելի
է դասել նաև արտահանման քաղաքականության փոփոխությունը: Ներկայումս շրջակա միջավայրի ոչ բարենպաստ վիճակն ավելի է խորանում
բնատարողունակ, բնաքայքայող արտահանման քաղաքականության
հետևանքով: Զարգացող երկրների արտահանման ներուժի գերակշիռ
մասը բաժին է ընկնում բնական ռեսուրսներին, ընդ որում, հիմնականում չվերականգնվող բնական ռեսուրսներին: ՀՀ-ում 2012 թ. արտահանման 71.4 %-ը կազմել են միայն հանքանյութերը և դրանց հիման վրա
ստացվող նախնական կամ ցածր տեխնոլոգիատար արտադրանքը (ոչ
թանկարժեք մետաղներ և մետաղական արտադրանք, քար, գիպս, ցե45
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մենտ) [9]: Բավականաչափ զգալի է նաև արտահանվող բնական ռեսուրսների ծավալը նրանց արտադրության ընդհանուր ծավալի համեմատությամբ: Միևնույն ժամանակ ՀՀ-ում մշակվող ճյուղերի տեխնոլոգիապես զարգացած արտադրանքի (մեքենաներ և սարքավորումներ) մասնաբաժինը բավականաչափ ցածր է զարգացած երկրների համեմատությամբ (2012 թ.` 3.2%, 2013թ.` 2.3 % [9]): Արտահանման այդպիսի
բնատարողունակ կառուցվածքն էլ ավելի է վատթարացնում երկրի էկոլոգիական իրավիճակը:
Էկոլոգիական վնասի հետ միաժամանակ հումքի արտահանումը շահավետ չէ նաև զուտ տնտեսական տեսանկյունից: Մշակված և վերջնական արտադրանքի արտահանման դեպքում օգուտը մեծանում է 2-3 անգամ: Այժմ ՀՀ-ն կորցնում է մեծ գումարներ առաջնային հումքի և ցածր
ավելացված արժեքով արտադրանքի արտահանման պատճառով: Դիտարկենք ՀՀ արտահանման կառուցվածքն ըստ տեխնոլոգիատարության մակարդակի` առանձնացնելով 3 ապրանքախումբ՝ ռեսուրսատար,
ցածր տեխնոլոգիատար և միջին ու բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքներ: Ըստ Մաքսային ծառայության տվյալների [9]` ՀՀ-ում ռեսուրսատար
ապրանքների արտահանումը 2012-ին կազմել է ողջ արտահանման
33.3%-ը, ինչը թեև այնքան էլ մեծ ցուցանիշ չէ, սակայն, հաշվի առնելով,
որ մեր երկիրը բավական աղքատ է բնական պաշարներով, այս թիվը
մտահոգիչ է: Ընդ որում, պայմանավորված հանքարդյունաբերության
աճով, այս ցուցանիշն աճի միտում ունի: Ցածր տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումը կազմում է արտահանման շուրջ 61%-ը, իսկ
միջին և բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքներինը` 6.5 %-ը:
Արտահանման տեխնոլոգիատարության բարձրացման անհրաժեշտության մասին նշված է նաև Զարգացման ֆինանսավորման միջազգային վեհաժողովում (2002թ., Մոնտերեյ, Մեքսիկա) ընդունված «Մոնտերեյի կոնսենսուսի» 36-րդ հոդվածում: Մասնավորապես այնտեղ խորհուրդ է տրվում. «Դիվերսիֆիկացնել արտահանման հնարավորությունները և նպաստել արտահանվող արտադրանքի տեխոնոլոգիատարության բարձրացմանը» [10, էջ 13]:
Ազգային տնտեսության կառուցվածքի ռեսուրսախնայող փոփոխությունները թույլ կտան նվազեցնել բնական ռեսուրսների արտահանման,
հետևաբար նաև արդյունահանման ծավալները և բարելավել շրջակա
միջավայրի վիճակը:
Էկոհավասարակշռված մակրոտնտեսական միջոցառումներ: Շրջակա միջավայրի վրա ճնշման նվազեցում կարող են տալ նաև մակրոտնտեսական միջոցառումները, որոնք սոցիալական և տնտեսական արդյունքների (հաճախ դա այս միջոցառումների հիմնական նպատակն է)
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հետ միասին թույլ են տալիս ստանալ էկոլոգիական օգուտներ: Այստեղ
էկոլոգոհավասարակշռված, էկոլոգոնպատակաուղղված մակրոտնտեսական միջոցառումները հանդես են գալիս որպես տնտեսության էկոլոգիացման ուղղություններից մեկը: Միևնույն ժամանակ նրանք հանդես
են գալիս որպես էկոլոգիացման այնպիսի կառուցակարգ, որը կապահովի կառուցվածքային վերափոխման, արտահանման քաղաքականության
փոփոխության և այլնի իրականացումը:
Հարկային ամբողջ համակարգի «կանաչեցումը», տնտեսության
հիմնական ճյուղերի (էներգետիկա, արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն ու անտառային տնտեսություն և այլն) սուբսիդավորման ռեֆորմը, ֆինանսավարկային քաղաքականությունը, կայուն (և դրանց մասը
կազմող «կանաչ») պետական գնումները և այլ մակրոտնտեսական միջոցառումները կարող են բարելավել էկոլոգիական իրավիճակը:
Մակրոտնտեսական միջոցառումների միջոցով տնտեսության էկոլոգիացման օրինակ է հարկային համակարգի բարեփոխումը: Նպատակահարմար է ստեղծել հարկային միացյալ համակարգ, որը կընդգրկի
ողջ բնաարդյունքային շղթան` սկսած առաջնային բնական հումքից
մինչև նրա հիմքի վրա ստացվող վերջնական արտադրանքը:
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Mexico, 18-22 March 2002, United Nations, 2003 - 26 pp.

ТИГРАН СААКЯН
Аспирант кафедры Экономики
природопользования Армянского
гос. экономическкого университета
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ И
ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Чтобы изменить сложившуеся в Республике Армения неустойчивую модель развития, нужна экологизация экономических отношений, которое будет осуществляться путем экологизации управления,
производства, распределения, обмена и потребления. Здесь особенно
важна экологизация управления, в первую очередь, разработка
соответствующих стратегий устойчивого развития, экологизация законодательства, разработка и реализация политики, которая направленна на экологически ориентированную реструктуризацию экономики,
изменение структуры экспорта и экологосбалансированные макроэкономические мероприятия. Это поднимет эколого-экономическую эффективность системы управления и создаст институциональную
основу для дальнейшей экологизации экономики и перехода к
устойчивому развитию.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологизация экономики, экологизация управления, стратегия устойчивого развития страны, экологизация законодательства, экологически ориентированная
реструктуризация экономики, изменение экспортной политики, экологосбалансированные макроэкономические мероприятия.
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TIGRAN SAHAKYAN
PhD Student at the Environmental
Economics Department of Armenian State
University of the Economics
GREENING THE STATE ADMINISTRATIVE SYSTEM AS A
PREREQUISITE FOR IMPROVING ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE ECONOMY AND THE TRANSITION TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
To change the current unsustainable development model in the
Republic of Armenia needs ecologization of economic relations, which will
be implemented through the greening of managmenet, production,
distribution, exchange and consumption. Here is particularly important the
greening of management, primarily, the development of appropriate
strategies for sustainable development, the greening legislation
development and implementation of policies aimed at environmentally
oriented reconstraction of the economy, changes in the structure of export
and environmentally balanced macroeconomic events. This will raise ecoeconomic efficiency of the administrative system and will create an
institutional framework for the further greening of the economy and the
transition to sustainable development.
Keywords. sustainable development, greening of economy, greening
of management, strategy for sustainable development of the country,
greening of legislation, environmentally oriented reconstraction of the
economy, changes in the export policy, environmentally balanced
macroeconomic events.
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ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է զարգացած և զարգացող երկրների
ՓՄՁ-ների որոշ հիմնախնդիրներին: Վերլուծվել է ՓՄՁ-ների միջազգային փորձը: Ուսումնասիրվել է զարգացած երկրներում
ՓՄՁ-ների պետական աջակցության հիմնական ուղիները, տվյալ ոլորտի նկատմամբ հարկային ռեժիմների կիրառման առանձնահատկությունները և այդ ոլորտում առկա խնդիրների լուծման հիմնական մոտեցումները:
ՀՀ-ում վերջին տարիներին իրականացված ՓՄՁ-ների վերլուծության արդյունքում հոդվածում ներկայացվել են ՓՄՁ-ների արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները, որոնց գործնական կիրառումը հնարավորություն կտա ապահովելու ՓՄՁ-ների
հարկման ռեժիմի էական փոփոխությունը:
Հիմնաբառեր. փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, հարկային
քաղաքականություն, հարկ:

Ձեռնարկատիրությունը շուկայական տնտեսության կարևոր բաղկացուցիչներից է, որի զարգացման աստիճանով են մեծապես պայմանավորված տնտեսական աճի տեմպերը, համախառն ներքին արդյունքի
որակը և կառուցվածքը: Դրա զարգացման բարձր մակարդակը հանդես
է գալիս որպես ժամանակակից շուկայական տնտեսության կարևորագույն շարժիչ ուժ և նպաստում է տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը, հասարակության մեջ սոցիալական նոր խմբերի ձևավորմանը, և, վերջին հաշվով, տնտեսության կայուն զարգացմանը: Ակնհայտորեն այս համատեքստում իր ուրույն դերն ու նշանակությունն ունի փոքր
և միջին ձեռնարկատիրությունը, որի էությունը բնորոշվում է երկու կարևոր հանգամանքներով: Առաջին՝ այն օբյեկտիվորեն գործում և զարգանում է որպես տնտեսության կարևոր և առանձնահատուկ ոլորտ, և երկրորդ՝ այն ձեռնարկատիրական գործունեության յուրահատուկ ճյուղ է:
Փոքր և միջին ձեռնարկությունների հիմնական տնտեսական բնութագրիչներն են` սեփական ռիսկի վրա գործելու առանձնահատկությունը, գործունեության կոնկրետ տեսակի մասնագիտացվածությունը և
այլն: Միաժամանակ տնտեսական զարգացման ներկա փուլում փոքր և
միջին ձեռնարկատիրությունն առավել կարևոր տեղ է զբաղեցնում հատ50
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կապես գիտատեխնիկական և ինովացիոն զարգացման գործում: Տվյալ
ոլորտի սուբյեկտները դարձել են ապրանքային և աշխատուժի շուկայի
անբաժանելի մասը, որոնք կապիտալի շուկայի հետ միասին յուրաքանչյուր երկրում կազմում են հասարակական վերարտադրության համակարգի կարևոր տարրերից մեկը:
Ըստ էության, շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
փոքր և միջին ձեռնարկությունները հակազդում են գործազրկությանը՝
հասարակության լայն զանգվածներին հնարավորություն տալով ինքնաիրացման միջոցով վարելու ակտիվ տնտեսական գործունեություն: Դրա
անուղղակի արդյունք կարելի է համարել երկրում քաղաքական կայունության և սոցիալական համերաշխության ամրապնդումը: Այս ամենը,
ինչպես նաև տնտեսության զարգացման գործում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ունեցած անգնահատելի դերը ենթադրում են այդ
ոլորտի նկատմամբ պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում, պետական աջակցության արդյունավետ ձևերի և գործուն մեխանիզմների ներդրում:
Տնտեսական աճի ապահովման և զբաղվածության ապահովման
գործում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի ունեցած կարևոր
նշանակության մասին են վկայում նաև վիճակագրական տվյալները:
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Գծապատկեր 1: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում և բնակչության զբաղվածության
ոլորտում 2011թ. [5]
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Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի վերլուծությունն առավել բարդանում է այն հանգամանքով պայմանավորված, որ դրա համընդհանուր սահմանում գոյություն չունի, և օգտագործվում են տարբեր չափանիշներ: Շատ հեղինակներ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը
բնորոշում են՝ ելնելով աշխատողների թվաքանակից և ներդրված կապիտալից: Երբ խոսքը գնում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության մասին,
անհրաժեշտ է դիտարկել այն չափանիշները, որոնց հիման վրա ձեռնարկությունները դասվում են ձեռնարկատիրության այս կամ այն ոլորտին: Ակնհայտ է, որ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական
աջակցության տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի համապատասխան չափորոշիչների մշակումը և կիրառումը, քանի որ հենց դրանց
միջոցով է ապահովվում տվյալ ոլորտին ցուցաբերվող պետական աջակցության հասցեականությունը:
Աղյուսակ 1
Փոքր և միջին ձեռնարկությունների քանակական չափորոշիչների
համեմատական վերլուծություն [5]
Ձեռնարկությունում զբաղված
Պետություն բնակչության առավելագույն քանակը,
մարդ
1. Միկրո ձեռնարկություններ – մինչև 20
ԱՄՆ
2. Փոքր ձեռնարկություններ –21 - 100
3. Միջին ձեռնարկություններ –101 - 500
1. Միկրո ձեռնարկություններ – մինչև 10
2. Փոքր ձեռնարկություններ –11 - 50
ԵՄ երկրներ
3. Միջին ձեռնարկություններ –51 - 250

Ճապոնիա

1. Արդյունահանող, մշակող արդյունաբերություն, շինարարություն – մինչև 300
2. Մեծածախ առևտուր – մինչև 100
3. Մանրածախ առևտուր և
ծառայությունների ոլորտ– մինչև 50

Հասույթի
ծավալը
Մինչև
3.5-14.5 մլն
դոլար
Մինչև 427 մլն
եվրո

–

Ընդհանուր առմամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության ուղղությունների շարքում իր կարևորությամբ հատկապես առանձնանում է հարկային բարենպաստ քաղաքականության իրականացումը և հարկման հատուկ ռեժիմի սահմանումը: Վերջինիս
անհրաժեշտությունն ըստ էության արդարացված է, քանի որ, գտնվելով
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խոշոր բիզնեսի հետ մեկնարկային անհավասար պայմաններում, փոքր
և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտները լուրջ ֆինանսատնտեսական խնդիրների առջև կկանգնեն հարկման ընդհանուր ռեժիմում գործելու պարագայում:
Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, գոյություն ունեն
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հարկման երկու հիմնական մոտեցումներ: Առաջինը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների
համար հարկերի բոլոր տեսակների պահպանումն է, սակայն ենթադրում
է դրանց հաշվարկման և գանձման պարզեցված կարգ, ինչպես նաև
հարկման բազայի նկատմամբ ցածր դրույքաչափերի կիրառում: Երկրորդ մոտեցումը ենթադրում է անուղղակի ցուցանիշների հիման վրա
հարկատուների պոտենցիալ եկամտի որոշում և մեկ կամ մի քանի հարկատեսակներին փոխարինող հարկերի գանձում: Սա առավել տարածված է և ենթադրում է հարկման հատուկ ռեժիմների կիրառում:
Արևմտյան երկրներում նաև բավականաչափ տարածված հարկային
արտոնություններից է փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար շահութահարկի նվազեցված դրույքաչափի կիրառումը:
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Գծապատկեր 2: Շահութահարկի դրույքաչափերի համեմատական
վերլուծություն [5]
Փաստորեն կարելի է նկատել, որ ինչքան մեծ է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, այնքան քիչ է խոշոր
բիզնեսի ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության համար կիրառվող շահութահարկի դրույքաչափերի տարբերությունը:
53

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ներկա փուլում ակնհայտորեն չափազանց կարևոր
դեր և նշանակություն է ձեռք բերում երկրում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ու պայմանների ձևավորումը: Այս առումով հատկապես կարևորվում է տվյալ
ոլորտի նկատմամբ հարկման հատուկ ռեժիմների կիրառումը: Վերջինս
պետք է բխի երկրի զարգացման տվյալ փուլի առանձնահատկություններից, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, ինստիտուցիոնալ միջավայրի
զարգացման աստիճանից, հասարակության սոցիալ-հոգեբանական գիտակցության մակարդակից, ինչպես նաև օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի մի շարք այլ գործոններից: Ընդ որում, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խթանման նպատակով հարկային արտոնությունների համակարգի կիրառումը կարող է ցանկալի արդյունքների հանգեցնել միայն
այն դեպքում, երբ այն խիստ հիմնավորված է և բխում է հարկերի վճարումից խուսափելու հնարավորությունների առավելագույնս կրճատման
անհրաժեշտությունից: Ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ հնարավոր լուծումների մշակմանը պետք է նախորդի բազմաբնույթ և համալիր ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացումը` նման արտոնությունների տրամադրման հնարավոր հետևանքների գնահատման և
խնդրի լուծման արդյունավետ տարբերակների մշակման տեսանկյունից՝
հաշվի առնելով նաև այդ ոլորտում կուտակված միջազգային փորձը:
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государственного управления РА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы малого и среднего бизнеса.
Проанализирован международный опыт решения проблем малого и
среднего бизнеса. Исследованы основные пути государственной поддержки малого и среднего бизнеса развитых стран, основные особенности налогооблажения и основные подходы решения в данной
области.
Проанализировав данные РА последнх лет, в статье представлены основные пути повышения эффективности малого и среднего
бизнеса, практическое применение которых даст возможность
обеспечить существенное изменение налогооблажения малых и
средних предприятий.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, налоговая политика,
налоги.

ANI SARGSYAN
Correspondence Degree Seeker of the
Public Administration Academy of the RA
THE PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
TAXATION AND THEIR SOLUTIONS
The article is devoted to some problems of SMEs in developed and
developing countries. The international experience of SMEs has been
analyzed. The article represents the main approaches of state support in
the field of SMEs in developed countries, the main characteristics of tax
regimes in that sector and the main solutions to that problem.
Based on the result of the analysis made in SMEs’ sector in the
Republic of Armenia during last few years the article also represents the
main ways of increasing the efficiency of SMEs. The usage of it in the
practice will give an opportunity to make significant changes in the tax
regime of SMEs.
Keywords: small and Medium Business, tax Policy, tax.
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ՏԱՐՈՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Սույն հոդվածում ներկայացված են ՀՀ պետական գնումների շուկաներում հակամրցակցային համաձայնությունների, մրցակցության
սահմանափակման դեպքերի մասին համառոտ տեղեկատվություն և
այս ոլորտում ծառացած մրցակցային խնդիրները:
Հիմնավորվում է, որ պետության կողմից պետական գնումների
շուկաներում մրցակցային դաշտի վերահսկողությունը բավական
թույլ է, և կարգավորման խիստ անհրաժեշտություն է զգացվում:
Հոդվածում ներկայացված են պետական գնումների համակարգում մրցակցության պաշտպանության և խրախուսման վերաբերյալ
առաջարկներ, որոնք հնարավորություն կտան կատարելու տնտեսող, արդյունավետ և օգտակար գնումներ:
Հիմնաբառեր. պետական գնումներ, ՀՀ պետական գնումների
շուկաներ, հակամրցակցային համաձայնություններ, մրցակցության
սահմանափակում:

Պետական լիազոր մարմինները միայն վերջին շրջանում սկսեցին
ուշադրություն դարձնել պետական գնումների իրականացման արդյունավետությանը: Ներկայումս այս ոլորտում հաճախակի են դարձել հակամրցակցային
համաձայնությունների
դրսևորման
հետևանքով
մրցակցության սահմանափակման և գնային չարաշահումներ կատարելու դեպքերը:
Եթե հաշվի առնենք օրենսդրությամբ նախատեսված ստորև ներկայացվող պահանջները`
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ [1]
«Օրենքի նպատակն է ապահովել գնումների գործընթացում հատուցման
դիմաց արժեք, որի իրագործման համար գնումների գործընթացը հիմնվում է գնման գործընթացի միասնական կանոններով, մրցակցային, թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպման, ինչպես նաև պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների
շրջանակի ընդլայնման և նրանց միջև մրցակցության խրախուսման
սկզբունքների վրա,
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն` [1] «Չեն
կարող սահմանվել մասնակցի՝ գնումների գործընթացին մասնակցելու և
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որակավորման հետ կապված այնպիսի չափանիշներ, որոնք խտրական
են և սահմանափակում են մրցակցությունը, անհիմն կերպով բարդացնում կամ պարզեցնում են հնարավոր մասնակցությունը գնման գործընթացին»,
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն` [1]
«Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է մրցակցության հավասար
պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար և չպետք է
հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը»,
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
2-րդ հոդվածի համաձայն` [2] «Օրենքը տարածվում է տնտեսավարող
սուբյեկտների, պետական մարմինների, ինչպես նաև դրանց պաշտոնատար անձանց այն գործողությունների կամ վարքագծի վրա, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են հանգեցնել տնտեսական մրցակցության սահմանափակմանը, կանխմանը, արգելմանը կամ անբարեխիղճ մրցակցության գործողության»,
ապա կարելի է ասել, որ իրավասու մարմինների կարգավորման
դաշտից դուրս են մնում հակամրցակցային համաձայնությունների
դրսևորման հետևանքով մրցակցության սահմանափակման և գնային
չարաշահումներ կատարելու մի շարք դեպքեր:
Ցավոք, հակամրցակցային համաձայնություններին պետական լիազոր մարմիններն անդրադառնում են միայն ժամանակ առ ժամանակ:
Հատկանշականն այն է, որ երբեք պատվիրատուներից դեռևս ոչ մեկը չի
արձագանքել այս խնդրին: Մեր կարծիքով, պատվիրատուներից շատերը, այս խնդիրը չբարձրաձայնելով, հիմնականում հետապնդում են
ստորև բերված նպատակները.
• Պատվիրատուները մինչև գնումների մասին հայտարարություն
տալը և/կամ հենց այդ հայտարարության ընթացքում բանակցություններ
են վարում առկա կամ հնարավոր մատակարարների հետ՝ գնման առարկայի ձեռքբերման գնի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելու
համար, որը պետք է որոշիչ լինի մրցույթի ժամանակ` որպես տվյալ մատակարարի կողմից առաջարկվող գին: Այսինքն՝ պատվիրատուն և մատակարարը ձեռք են բերում ուղղահայաց հակամրցակցային համաձայնություններ և նախահաշվային ու առաջարկվող գների տարբերության
չափով առաջացած միջոցները յուրացնում են համատեղ:
• Պատվիրատուները, շատ դեպքերում չխրախուսելով մրցակցությունը, չստեղծելով մրցակցության համար հավասար դաշտ, մրցութային
հրավերներում սահմանում են խտրական չափանիշներ, որոնք անհիմն
կերպով բարդացնում են գնման գործընթացը և ուղղակիորեն անդրա57
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դառնում են գնման գործընթացի առկա կամ հնարավոր մասնակիցների
վրա և թույլ չեն տալիս պետական գնումների շրջանակներում կատարել
տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ ձեռքբերումներ:
Մրցակցության սահմանափակման մյուս դրսևորումը հետևյալն է.
որոշ մատակարարներ, տարբեր ապրանքային շուկաներում ձեռք բերելով հորիզոնական հակամրցակցային համաձայնություններ, միասնաբար մասնակցում են պետական գնումների գործընթացին և հանդես
գալիս նախապես պլանավորված առաջարկներով, այդ իսկ պատճառով
շատ հաճախ մրցույթի արդյունքներով գնման առարկան ձեռք է բերվում
շուկայականից անհամեմատ բարձր գներով:
Այսպիսի խնդրահարույց դեպքերի դրսևորման ժամանակ առաջացած օրենսդրության պահանջների խախտումներին հազվադեպ արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության պետական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով): Տեղ գտած արձագանքները Հանձնաժողովի ուղղակի գործունեության արդյունքը չեն, այլ տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա վերջինիս կողմից կատարված ուսումնասիրությունների հետևանք են: Այդ մասին է վկայում «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) պետական գնումների համակարգում մրցակցային պայմանների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հանձնաժողովի
կողմից պարբերաբար ընտրանքային ուսումնասիրություններ կատարելու բացակայությունը:
Մինչև մեր օրերը պետական գնումների իրականացման շրջանակներում բացահայտվել են հակամրցակցային համաձայնությունների որոշ
դեպքեր, որոնք ներկայացված են ստորև.
15.11.2013թ. - Մանկապարտեզներում, մանկատներում, ծերանոցներում ձեռք բերված սննդամթերք [3]: Երեք տնտեսավարող սուբյեկտներ,
գործելով փոխհամաձայնեցված («Երեքնուկ» ՍՊԸ, «Ամարաս-Յուս»
ՍՊԸ, «Սեար Գրուպ» ՍՊԸ), հաջորդաբար հաղթել են տարբեր մրցույթներում: Մի դեպքում «Ամարաս-Յուս» ՍՊԸ-ն մրցույթի արդյունքում դարձել է հաղթող և 1 տուփ խտացրած կաթը մատակարարել է 450 դրամով,
իսկ մյուս մրցույթում պարտվել է՝ առաջարկելով 1 տուփի համար 1 100
դրամ, իսկ մրցույթում հաղթել է «Երեքնուկ» ՍՊԸ-ն, որն առաջարկել է
անհամեմատ բարձր գին՝ 1 տուփի համար 895 դրամ: Հանձնաժողովի
որոշմամբ նրանցից յուրաքանչյուրը տուգանվել է 15 միլիոն դրամի չափով՝ որպես հակամրցակցային համաձայնությանը մասնակցող կողմեր:
15.10.2012թ. - Մանկատներում և ծերանոցներում ձեռք բերված
սննդամթերք [4]: Պարզվել է, որ որոշ մանկատներ և ծերանոցներ ձեռք
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են բերել սննդամթերք շուկայականից 2 և ավելի անգամ թանկ գնով: Մի
դեպքում մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցը 1 կգ ճակնդեղը
մատակարարել է 300 դրամով, միչդեռ նույն ժամանակահատվածում
1 կգ ճակնդեղի միջին շուկայական գինը եղել է 100 դրամի սահմաններում: Մյուս դեպքում, մրցույթում հաղթած մասնակիցը 1 կգ կարտոֆիլը
մատակարարել է 300 դրամով, իսկ նույն ընթացքում, մասնակցելով մեկ
այլ մրցույթի, առաջարկել է 500 դրամով, որի ժամանակ պարտվել է՝ առաջին տեղի իրավունքը զիջելով իրեն փոխկապակցված մեկ այլ ընկերության, որն առաջարկել էր 1 կգ կարտոֆիլի համար 320 դրամ: Այդ ընկերությունների փոխկապակցվածությունը բացահայտվել է նաև նրանով, որ նրանք երկուսն էլ, մասնակցելով տարբեր մրցույթների, ներկայացրել են գրեթե միևնույն մրցութային փաթեթները, նույնիսկ որոշ դեպքերում՝ նույն տնօրենի ստորագրությամբ: Հանձնաժողովը 5 տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ վարույթ * է հարուցել:
21.02.2012թ. - Բուժհաստատություններում ձեռք բերված դեղեր [5,
էջ 18]: Ուսումնասիրվել է 134 առողջապահական հաստատություններ և
դեղերի վաճառք իրականացնող 314 ընկերություն: Մրցույթներին մասնակցել են 7 ընկերություններ, և արդյունքում մշտապես հաղթող է ճանաչվել միևնույն ընկերությունը, իսկ մյուսները չեն բավարարել ինչ-որ
տեխնիկական պահանջներ: Որոշ դեպքերում մրցույթի արդյունքում
պարտված մասնակիցը բուժհաստատությանը նվիրատվություն է արել,
ինչի արդյունքում վերացել է գնման առարկայի պահանջը: Արդյունքում
«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ-ն տուգանվել է 50 միլիոն դրամ: Բացի այդ,
Հանձնաժողովը 8 այլ տնտեսավարող սուբյեկտների և շուրջ երեք
տասնյակ բուժհաստատությունների գործողությունները դիտարկել է որպես հակամրցակցային՝ տալով նախազգուշացում և դրանք հետագայում
բացառելու հանձնարարություն:
Բնականաբար պարզ է, որ վերոնշյալ դեպքերը ցույց չեն տալիս պետական գնումների ընթացքում հակամրցակցային համաձայնությունների իրական պատկերը:
Փորձենք օրենսդրության պահանջների առկա և հնարավոր խախտումների կանխարգելման վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկներ,
որոնք, մեր կարծիքով, կարող են դրական անդրադառնալ պետական
գնումների համակարգի վրա.
1. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքում պետք է կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավո*

Այս խախտումը ներառված չէ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի 2012 թվականի տարեկան գործունեության մասին հաշվետվության մեջ:
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րապես սահմանել առանձին հոդված` «Պետական գնումների համակարգում ընտրանքային ստուգումներ» վերնագրով, որը կնախատեսի Հանձնաժողովի կողմից պետական գնումների գործընթացի ընտրանքային
ստուգում (հատկապես բուժհաստատություններում և սոցիալական նշանակության կազմակերպություններում), ինչը կներառի մրցութային հրավերների կազմման, մատակարարի ընտրության, ինչպես նաև գնման առարկաների ձեռքբերման գների ուսումնասիրություն` անկախ այն հանգամանքից, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ընտրանքային կարգով իրականացվում
են վերոշարադրյալ գործառույթները [6], բացառությամբ գնման առարկաների ձեռքբերման գների ուսումնասիրության, քանի որ վերջինս չունի
գնային չարաշահումների դեպքերի համար տնտեսավարող սուբյեկտներին պատասխանատվության ենթարկելու ոչ մի իրավասություն:
2. «ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովի աշխատակազմի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Հանձնաժողովի 18.07.2007թ. թիվ 54-Ա որոշման մեջ պետք է կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ մասնավորապես աշխատակազմի կառուցվածքի մեջ ընդգրկելով փորձագիտական խումբ (այսուհետ՝ Խումբ), որի գործառույթները պետք է լինեն.
 Խումբը պետք է օժանդակի ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ
օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման մարմինների ու
պետության հիմնարկների կողմից ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների առավելագույն գների սահմանմանը [7]: Դրա անհրաժեշտությունը
մեծապես զգացվում է, քանի որ վերոնշյալ հրամանում ընդունման պահից մինչև 2014 թվականի մարտի 13-ը (ներառյալ կատարված վերջին
փոփոխությունը), 47 անգամ կատարվել են փոփոխություններ [8]: Սա
նշանակում է, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման
վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կենտրոն),
ունենալով ՀՀ տարածքում պետական կարիքների համար ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների կողմնորոշիչ գների ու սակագների սահմանման և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ու հրապարակման իրավասություն [9], չի կարողանում
հստակ կողմնորոշվել հրամանով նախատեսված որոշ ապրանքատեսակների առավելագույն գները սահմանելու խնդրում և անընդհատ կատարում է փոփոխություններ: Մենք առաջարկում ենք, որ սույն հրամանում փոփոխություններ կատարելու դեպքում Կենտրոնը ծանուցի Հանձնաժողովին, որի դրական կարծիքի դեպքում միայն կարող է հրապարակել հրամանում նշված որոշ ապրանքատեսակների ձեռքբերման առավելագույն գները: Բացասական կարծիքի դեպքում կարող են իրակա60
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նացվել բանակցություններ վերջիններիս միջև, իսկ համաձայնության
չգալու դեպքում Հանձնաժողովի կարծիքն ապրանքատեսակների ձեռքբերման առավելագույն գների վերաբերյալ պետք է լինի որոշիչ: Ինչպես
երևում է վերոնշյալ հրամանի վերնագրից, վերջինս վերաբերում է միայն
որոշ ապրանքատեսակների առավելագույն գներին, սակայն կարգավորման դաշտից դուրս են մնում աշխատանքների և ծառայությունների
ձեռքբերման առավելագույն գները: Կարծում ենք՝ աշխատանքների և
ծառայությունների ձեռքբերման տեսակարար կշիռը պետական գնումների իրականացման շրջանակներում նույնչափ կարևոր ու զգալի է, որքան
ապրանքների ձեռքբերման տեսակարար կշիռը: Այդ պատճառով հարկ
ենք համարում նշել, որ վերոնշյալ հրամանում պետք է կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ սահմանելով նախ ապրանքատեսակների
ընդգրկուն ցանկ, ապա պարբերաբար ձեռք բերվող հիմնական աշխատանքների և ծառայությունների համար՝ առավելագույն գներ: Անհրաժեշտ է սահմանել նաև սեզոնային գներ ապրանքների և/կամ ծառայությունների, և/կամ աշխատանքների համար` պայմանավորված տվյալ ապրանքը ձեռք բերելու փաստացի ժամանակահատվածով (օրինակ՝ բանջարեղենի և մրգերի, որոնք ամռանը մի քանի անգամ ավելի էժան են, քան
ձմռանը:
 Խումբը պետք է ուսումնասիրի և եզրակացություն տա պատվիրատուների կողմից անցկացված մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի (պետք է լինի գնման առարկայի մատակարարը)
առաջարկած գների վերաբերյալ՝ անկախ վերոնշյալ կետում նշված
առավելագույն գների սանդղակի: Այսինքն` պատվիրատուներին դրական եզրակացություն պետք է տրվի և միայն այն դեպքում, երբ մրցույթի
արդյունքում ընտրված մասնակցի առաջարկած գինը նույն ժամանակահատվածի համար գործող միջին շուկայական գների սահմաններում է
կամ դրանից բարձր է առավելագույնը 5 տոկոսով, իսկ բացասական եզրակացություն՝ հակառակ դեպքում: Միաժամանակ պատվիրատուներին
պետք է պարտավորեցնել, որպեսզի նրանք, մասնակիցներից բացի,
Հանձնաժողովին ներկայացնեն մրցույթի բացման նիստի արձանագրությունը, որտեղ նշված կլինեն նաև մյուս մասնակիցների առաջարկած գները, և ևս մեկ անգամ հնարավորություն կլինի համոզվելու հաղթող մասնակցի իրավացիության մեջ: Պատվիրատուները պետք է պարտավորվեն մրցույթի անցկացման օրվա ընթացքում Հանձնաժողովին
տրամադրել մրցույթի բացման նիստի արձանագրությունը, իսկ Հանձնաժողովը դրա վերաբերյալ եզրակացություն պետք է տրամադրի մեկ
աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում պատվիրատուները գնման գործընթացը պետք է շարունա61
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կեն բնականոն հունով, իսկ հակառակ դեպքում Հանձնաժողովը պետք է
ներկայացնի իր կարծիքը և առաջարկները: Նշված գործընթացը պետք
է ամբողջովին կատարվի էլեկտրոնային եղանակով:
3. Պատվիրատուների և մրցույթների արդյունքներում հաղթող ճանաչված մասնակիցների՝ ապագա մատակարարների համար անհրաժեշտ է՝
 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում կատարել փոփոխություններ և
լրացումներ` «Պատասխանատվության ենթարկելու կարգը» հոդվածի
վերնագրով և հետևյալ բովանդակությամբ. «Պետական գնումների համակարգում հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման
դեպքում կիրառվում են Օրենքով նույնանուն դեպքերի համար սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու միջոցներ թե՛ պատվիրատուների, թե՛ մատակարարների համար»:
 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում կատարել փոփոխություններ և
լրացումներ` «Խրախուսման կարգը» հոդվածի վերնագրով և հետևյալ
բովանդակությամբ. «Խրախուսման կարգից կարող են օգտվել այն
պատվիրատուները, ովքեր կգործեն բարեխղճորեն, կխրախուսեն ազատ, արդար, թափանցիկ մրցակցությունը, մրցութային հրավերներում
չեն սահմանի խտրական չափանիշներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի
կազդեն մրցույթի հնարավոր մասնակիցների վրա և պետական գնումների շրջանակներում կկատարեն տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ
ձեռքբերումներ՝ չվատացնելով ու չվնասելով գնման առարկայի որակական հատկանիշները»: Վերջին ասվածի հիմնական նպատակը հետևյալն է. «Եթե պատվիրատուները բյուջեով պլանավորված գնման առարկաները ձեռք կբերեն դրանց համար նախատեսված միջոցների որոշակի խնայողությամբ՝ առանց համապատասխան որակական չափանիշները վտանգելու, ապա այդ խնայողության մի մասը կվերադարձվի
պատվիրատուներին՝ աշխատակիցներին պարգևատրումներ տալու համար, որոշ մասը կուղղվի խմբին, իսկ մնացած ողջ խնայված միջոցները
հնարավորություն կտան ծածկելու ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի
մի մասը: ՀՀ պետական բյուջեից պետական գնումներին հատկացվող
միջոցներից խնայված մասի առաջարկվող բաշխումը ներկայացված է
ստորև պատկերված Աղյուսակում.
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ТАРОН ВАРАЗДАТЯН
Аспирант Академии
государственного управления РА
АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РА
В данной статье представлена краткая информация о случаях
антиконкурентных соглашений и ограничение конкуренции на рынках
государственных закупок РА, а также выявлены проблемы данной
сферы. Обосновывается, что контроль конкурентного поля со стороны
государства на рынках государственных закупок достаточно слаба и
требуется срочное урегулирование сферы.
С этой целью предложены механизмы контроля по защите и
поощрению конкуренции в сфере государственных закупок, которые
позволят делать экономные и продуктивные закупки.
Ключевые слова: государственные закупки, рынки государственных закупок РА, антиконкурентные соглашение, ограничение
конкуренции.

TARON VARAZDATYAN
PhD Student of the
Public Administration Academy of the RA
ANTICOMPETITIVE AGREEMENTS IN THE
PROCUREMENTS SYSTEM OF THE RA
This article represents the brief information about cases of
anticompetitive agreements and the restrictions of competition which are
now consisting in the markets of procurements of the RA and the
competitive problems which are raised in this field. It is substantiated that
the control of the competitive field in procurements markets by the
government is quite weak, and there is an urgent need for regulation.
The article presents proposals about protection and promotion of
competition in procurements fields which allow doing efficient, effective and
profitable purchases.
Keywords: procurements, the markets of procurements of the RA,
anticompetitive agreements, the restrictions of competition.

64

Իրավագիտություն

ԼԻԼԻԹ ԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
իրավագիտության ամբիոնի մագիստրանտ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Հայաստանի Հանրապետությունում 21-րդ դարի սկիզբը բնութագրվում է որպես ակտիվ գործընթացների շրջան, որի նպատակն
է համապատասխանեցնել նոր պետական կառավարման համակարգը զարգացած ժամանակակից հասարակությանը: Նախկին
Խորհրդային Միության պետական մեխանիզմը այլևս չի համապատասխանում արդի իրականությանը, իսկ նոր ժողովրդավարական
պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների գործունեության և փոխգործակցության մեխանիզմները դեռ նոր
են սկսում աշխատել: Այս առումով մեծ նշանակություն ունի ոչ
միայն եվրոպական զարգացած պետությունների, այլ նաև նախկին
սոցիալիստական որոշ երկրների կուտակած հսկայական փորձը,
այն երկրների, որոնք քիչ թե շատ հաջողությունների են հասել պետական համակարգում, հատկապես հանրային ծառայության ոլորտում: Ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել զարգացած երկրների
փորձը մեր երկրում հանրային ծառայության համակարգի զարգացման և որակյալ կադրերի պատրաստման գործում:
Հիմնաբառեր. ծառայություն, հանրային ծառայություն, պետական ծառայություն, համայնքային ծառայություն, պետական մարմին:

Ժամանակակից բոլոր քաղաքակիրթ պետությունները, անկախ
իրենց տարբերություններից, համակարծիք են, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամի բարեկեցիկ կյանքի ապահովման կարելի է հասնել
միայն պատշաճ կառավարման և հասարակության ռացիոնալ կազմակերպման միջոցով: Այսպիսով, կառավարումն ու կազմակերպումն իրականացվում է պետական մարմինների միջոցով: Պետական մարմինները
պետության ապարատի այն օղակներն են, որոնք մասնակցում են այդ
ապարատի որոշակի գործառույթների իրականացմանը և, այդ առումով,
օժտված են կոնկրետ իշխանական լիազորություններով [1, էջ 7]:
Մարդու, ինչպես նաև հասարակության նպատակաուղղված գործունեության կարևորագույն դրսևորումներից մեկը ծառայությունն է:
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Ծառայությունը մարդու, քաղաքացու, կազմակերպության, պետության կողմից որոշակի ոլորտում կոնկրետ խնդիրների ու գործառույթների
իրականացմանն ուղղված գործունեությունն է:
Այս կամ այն ծառայության գործառույթները պայմանավորված են
այն շահերով, որոնց հետապնդում են այդ ծառայություններն իրականացնող կառավարման սուբյեկտները:
Այն ծառայությունները, որոնք կոչված են իրականացնելու պետությանն օրենսդրորեն վերապահված լիազորություններ, կառավարվում են
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև պետական (բյուջետային) կազմակերպությունների կողմից, ֆինանսավորվում են պետական միջոցների հաշվին և ծառայում են
հանրային շահին, համարվում են հանրային ծառայություններ:
«Հանրային ծառայություն» հասկացությունն օգտագործվում է տարբեր իմաստներով` որպես մարդկային գործունեության տեսակ, որպես
սոցիալ-իրավական ինստիտուտ, որպես պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգ, որպես հոգևոր գործունեություն
և այլն:
Հանրային ծառայության ինստիտուտը կայացման և զարգացման
հարյուրամյակների պատմություն ունի:
Հանրային ծառայության բոլոր յուրահատկությունները բխում են
նրանից, որ այն հենց հանրային է, պետական, ստեղծվում և կազմակերպվում է պետության կողմից, կարգավորվում է օրենսդրությամբ, այսինքն՝ հանրային ծառայությունը քաղաքական ինստիտուտ է, որն անմիջականորեն կապված է քաղաքական այնպիսի երևույթի հետ, ինչպիսին
պետությունն է, և ծառայում է վերջինիս:
Հանրային ծառայությունն առաջին հերթին ունի իրավակիրառական
նշանակություն: Հանրային ծառայության արդյունավետությունը մեծապես կախված է տվյալ երկրում տիրող հասարակական-քաղաքական,
սոցիալ-տնտեսական վիճակից: Հանրային ծառայությունը նաև հոգևորմշակութային բնագավառ է, քանի որ արտացոլում է հասարակությունում
առկա արժեքային համակարգն ու բարոյականության նորմերը (նաև
սահմանադրական մշակույթը):
Որպեսզի հանրային ծառայությունը լինի նպատակային, այն պետք է
բավարարի հետևյալ չափանիշներին`
 կարգավորման ժողովրդականություն
 հանրային ծառայության և նրա տարրերի ամբողջականություն
 քաղաքացիների վստահության ապահովում
 հանրային ծառայության տարբեր մակարդակների համապատասխանություն օրենսդրությանը [3, էջ 117]:
66

Իրավագիտություն

Ինչպես ցույց է տալիս արտասահմանյան երկրների փորձը, ժամանակակից ժողովրդավարական երկրներում հանրային ծառայությունն
օժտված է հետևյալ հատկություններով.
ա) պետական ապարատում անձնակազմի մեծ մասը կապված է
հանրային ծառայության հետ, ինչը թույլ է տալիս նրա մեջ տեսնել հսկայական ստեղծագործական պոտենցիալ,
բ) հանրային ծառայողի կարգավիճակ ստանում են անձինք, որոնք
մասնագիտացված են դրանում,
գ) պետական ապարատի անձնակազմի կայունությունը հանդիսանում է իրավական պետության կայացման նախադրյալներից մեկը,
դ) հանրային ծառայությունը հասարակությանը հնարավորություն է
տալիս հսկողություն իրականացնել օրինականության, պետական իշխանության արդյունավետ իրականացման նկատմամբ:
Հանրային ծառայության ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում: Վերջին տասնամյակներում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան արմատական փոփոխություններ ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական ոլորտներում: Սկսվեցին իրավական
շրջադարձային փոփոխություններ, որոնք կապված էին իշխանության
համակարգի և սեփականության հարաբերությունների վերափոխման
հետ: Ձևավորվեց նոր համակարգին համապատասխան պետական կառավարման համակարգ: Ցանկացած հասարակության մեջ անհնար է իրականացնել պետական կառավարում առանց ծառայողական անձնակազմի: Ժողովրդավարության ճանապարհը բռնած հետխորհրդային
նորանկախ երկրների համար, առավել քան երբևէ, կարևոր էր ստեղծել
ապաքաղաքական, անկախ և պրոֆեսիոնալներից բաղկացած հանրային ծառայության համակարգ:
ՀՀ-ում հանրային ծառայության ոլորտը կարգավորող իրավահարաբերություններ սահմանվեցին 2001 թվականի դեկտեմբերին, երբ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Քաղաքացիական ծառայության մասին»
ՀՀ օրենքը: «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին
հոդվածով սահմանվեց «հանրային ծառայություն» հասկացությունը, որի
համաձայն` հանրային ծառայությունը պետությանը օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, որն ընդգրկում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից քաղաքականություն իրականացնելը, պետական ծառայությունը և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում ծառայությունը, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում քաղաքացիական աշխատանքը:
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2005 թ. նոյեմբերի 27-ի սահմանադրական փոփոխությունների
արդյունքում հանրային ծառայությանն անմիջականորեն վերաբերող
նորմ ամրագրվեց ՀՀ Սահմանադրության մեջ: Մասնավորապես` ՀՀ
Սահմանադրության 30.2 հոդվածը սահմանեց, որ քաղաքացիներն ունեն
օրենքով սահմանված ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայության
ընդունվելու իրավունք: Նույն հոդվածի 2-րդ կետով էլ ամրագրվեց, որ հանրային ծառայության սկզբունքները և կարգը սահմանվում են օրենքով:
Սահմանադրական փոփոխությունների պահանջից ելնելով` 2011 թ.
ընդունվեց «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, որի ընդունումից հետո «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին
հոդվածը կորցրեց իր ուժը [2, էջ 5]:
Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով տրվեց հանրային ծառայության մանրամասն իրավակարգավորումը, մասնավորապես՝ օրենքի 3-րդ հոդվածում ամրագրված է. «Հանրային ծառայությունը պետությանը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացումն է, որն ընդգրկում
է պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը, պետական և
համայնքային պաշտոնները»։
2. Պետական ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն է,
որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետական մարմիններին վերապահված խնդիրների և գործառույթների իրականացմանը։
3. Պետական ծառայությունն ընդգրկում է քաղաքացիական ծառայությունը, դատական ծառայությունը, դիվանագիտական ծառայությունը,
հատուկ ծառայությունները՝ պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, հարկային, մաքսային, փրկարար ծառայության
հանրապետական գործադիր մարմիններում, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայությունը,
Ազգային անվտանգության խորհրդում, ինչպես նաև օրենքներով նախատեսված այլ ծառայություններ։
4. Համայնքային ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն
է, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված խնդիրների և
գործառույթների իրականացմանը [4]:
Հանրային ծառայություն իրականացվում է մի շարք սկզբունքների
միջոցով.
1. ՀՀ Սահմանադրության և օրենքների գերակայությունը: Նշված
սկզբունքը բխում է ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ և 6-րդ հոդվածների
պահանջներից: Հիմնական օրենքի 5-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պե68
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տական իշխանությունն իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրությանը և
օրենքներին համապատասխան, իսկ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված
են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով:
Օրենքների գերակայությունը պայմանավորված է նրանով, որ
դրանք ՀՀ իրավունքի համակարգում հիմնական և կարևոր բաղադրամաս են: ՀՀ օրենքներն այլ իրավական ակտերի նկատմամբ ունեն գերակայություն. վերջիններս արձակվում են օրենքների հիման վրա և ի
կատարումն դրանց:
2. Մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների
առաջնահերթությունը: ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով սահմանված է, որ մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են, պետությունը ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան, ինչպես նաև պետությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով ու
ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք:
Հաշվի առնելով մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների առանձնահատուկ նշանակությունն ու դերը, ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրագրված է մարդու և քաղաքացու հիմնական
իրավունքներն ու ազատությունները, ընդ որում, ամրագրված այդ իրավունքներն ու ազատությունները չեն բացառում օրենքներով և միջազգային պայմանագրով սահմանված այլ իրավունքներ ու ազատություններ
(42-րդ հոդված):
3. Հանրային ծառայության կայունությունը հանրային մարմինների բնականոն, արդյունավետ գործունեության կարևոր պայմաններից է:
Այս սկզբունքը ենթադրում է քաղաքական ուժերի հարաբերակցության
փոփոխությունից անկախ հանրային ծառայության պաշտոնների հարաբերական կայունություն և անփոփոխելիություն, ինչն ապահովվում է
օրենքի մի շարք դրույթներով: Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու, ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման, իրավական և սոցիալական, ինչպես նաև նրանց պաշտոնից ազատելու
դրույթները երաշխիք են, որպեսզի հանրային ծառայողը կամայականորեն չազատվի զբաղեցրած պաշտոնից:
4. Օրենքի առջև հանրային ծառայողների իրավահավասարության սկզբունքն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության 14.1-րդ հոդվածով, որի համաձայն՝ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև, խտրա69
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կանությունը, կախված ցանկացած բնույթի հանգամանքներից, արգելվում է: Սահմանադրական այս հիմնադրույթների հիման վրա հանրային
ծառայության վերաբերյալ իրավական ակտերը հանրային ծառայողների
համար սահմանել են միատեսակ հիմնական պահանջներ, որոնք պատասխանատվության հստակ հիմքեր ու պայմաններ են ստեղծում հանրային ծառայության կազմակերպման ու գործունեության ընթացքում և
հավասար հնարավորություններ ապահովում ծառայողների իրավունքների ու պարտականությունների պատշաճ կատարման համար:
5. Հանրային ծառայության հրապարակայնությունը բաղկացած է
մի շարք բաղադրիչներից. հանրային ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու հայտարարության հրապարակումը մամուլում և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով,
մրցույթի, ատեստավորման անցկացման հարցաշարերի և դրանց պատասխանների, ինչպես նաև արդյունքների հրապարակումը, մրցութային
ատեստավորման հանձնաժողովների գործունեությանը համապատասխան բնագավառի գիտական և ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը, հանրային ծառայողի կողմից իր
կարգավիճակը կարգավորող իրավական փաստաթղթերին, իր գործունեության գնահատականներին ու այլ նյութերին ծանոթանալը և այլն:
6. Հանրային ծառայողների քաղաքական զսպվածությունը: Օրենքի 23-րդ հոդվածով հանրային ծառայողների և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց համար սահմանված են սահմանափակումներ, մասնավորապես՝ նշված անձինք իրավունք չունեն իրենց ծառայողական
դիրքն օգտագործելու հասարակական, կուսակցական, կրոնական միավորումների համար փաստացի առավելություններ կամ արտոնություններ
ապահովելու համար, վերջիններիս նկատմամբ վերաբերմունք քարոզել,
ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս իրականացնել այլ քաղաքական կամ կրոնական գործունեություն: Դրան համապատասխան` օրենքն ամրագրում է հանրային ծառայության ինքնուրույնությունն ու անկախությունը այդ միավորումների ազդեցություններից:
7. Քաղաքացիների համար հանրային ծառայության հավասար
մատչելիությունը՝ իրենց մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին համապատասխան: Այս սկզբունքը
սերտորեն կապված է օրենքի առջև հանրային ծառայողների իրավահավասարության սկզբունքի հետ, որը բխում է ՀՀ Սահմանադրության 14.1
հոդվածից: Բացի այդ, ՀՀ Սահմանադրությամբ սահմանված է, որ քաղաքացիներն ունեն ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայության
ընդունվելու իրավունք (30.2 հոդված): Այս կապակցությամբ Օրենքի
11-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրային ծառայության պաշտոն զբա70
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ղեցնելու իրավունք ունեն հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով (նկարագրով) ներկայացվող պահանջները բավարարող և պետական ծառայության առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային
ծառայությունը կարգավորող ՀՀ օրենքներով նախատեսված պահանջները բավարարող քաղաքացիները` անկախ ազգությունից, ռասսայից,
սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից:
8. Հանրային ծառայողների արհեստավարժության (պրոֆեսիոնալիզմի) հիմունքներով հանրային ծառայության իրականացումը
պայմանավորված է հանրային մարմնի ամենօրյա օպերատիվ և իրավասու գործունեությամբ: Սույն սկզբունքը հանրային ծառայության պաշտոն
զբաղեցնելու հիմնական չափանիշն է: Լայն առումով արհեստավարժությունը ենթադրում է մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային ունակությունների ամբողջություն: Վերջիններս էլ, բացառությամբ
հանրային ծառայության կրտսեր պաշտոնների, ընդգրկում են հետևյալ
չափանիշները՝ բարձրագույն կրթություն, հանրային ծառայության, մասնագիտական, քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոններում աշխատանքային փորձ, հանրային ծառայության դասային աստիճան, որոնք
կարևոր նշանակություն ունեն հանրային ծառայողների ընտրության,
տեղաբաշխման ու առաջխաղացման և այլնի համար:
9. Հանրային ծառայողների իրավական և սոցիալական պաշտպանվածությունը: Հանրային ծառայողների կողմից իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները պատշաճ կերպով կատարելու համար
հիմնարար նշանակություն ունի նաև նրանց իրավական և սոցիալական
պաշտպանվածությունը: Այդպիսի պաշտպանվածության երաշխիքներ
են նրանց իրավունքների ու պարտականությունների, ինչպես նաև կիրառվող սահմանափակումների, սոցիալական պաշտպանության և
ապահովության օրենսդրական սահմանումները:
Հանրային ծառայողի սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման նպատակով օրենսդրությունը սահմանում է անվտանգ և պատշաճ
աշխատանքային պայմաններ, վարձատրություն, ամենամյա վճարովի
արձակուրդ, պետական սոցիալական ապահովագրություն, գործուղումների հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում, օրենքով նախատեսված
դեպքերում համայնքային ծառայողին և նրա ընտանիքի անդամներին
սոցիալական ապահովություն և վճարներ, ինչպես նաև անվտանգության պաշտպանության ապահովում և այլ երաշխիքներ:
10. Անկողմնակալությունը: Հանրային ծառայության յուրաքանչյուր
ծառայող ծառայողական խնդիրներն ու գործառույթներն իրականացնելիս պետք է անվերապահորեն ղեկավարվի ՀՀ Սահմանադրությամբ,
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հանրային ծառայությունների վերաբերյալ օրենքներով, էթիկայի կանոններով և այլ իրավական ակտերով ամրագրված պահանջներով: Հանրային ծառայողներն իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ
օրենսդրությամբ: Կողմնակալություն ցուցաբերելու դեպքում հանրային
ծառայողներն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող են ենթարկվել տարբեր ներգործության միջոցների:
11. Ազնվությունը: Այս սկզբունքը սերտորեն կապված է անկողմնակալության սկզբունքի հետ: Հանրային ծառայողը և բարձրաստիճան
պաշտոնատար անձն իրենց գործունեության մեջ պարտավոր են ղեկավարվել մարդասիրության, արդարության և ազնվության սկզբունքների
վրա հիմնված բարոյական նորմերով, լինել անաչառ, խուսափել ցանկացած տեսակի հովանավորչությունից, սեփական վարքով իրենց կախվածության մեջ չդնել որևէ անձից և խուսափել անհարկի խոստումներից,
իրենց վարքով նպաստել հասարակության այն համոզմունքի և հավատի
ձևավորմանն ու պահմանմանը, որ հանրային ծառայության համակարգը
հիմնված է ազնվության և անկողմնակալության վրա:
12. Հարգանքն անձի և նրա իրավունքների հանդեպ: Օրենսդիրը,
սահմանելով այս սկզբունքը, նպատակ է հետապնդել ցույց տալու, որ
հանրային ծառայողը և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը պարտավոր են հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ փոխհարաբերվում են իրենց լիազորություններն իրականացնելիս [5, էջ 118]:
Հանրային ծառայության ինստիտուտի ձևավորումը պետք է իրականացվի ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետության պահանջներին համապատասխան:
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից նշվել է, որ հանրային ծառայությունը կարող է արդյունավետ գործել, եթե «հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձինք գործեն բացառապես հանրային շահերից ելնելով»: Հանրային ծառայողները պետք է պահպանեն «հանրային ծառայության հետևյալ հիմնական սկզբունքները` անշահախնդրություն, բարեխղճություն, չեզոքություն (օբյեկտիվություն), հաշվետվելիություն, ազնվություն և նախաձեռնողականություն»:
Կարծում ենք, որ պրոֆեսիոնալ հանրային կառավարումն առանց
պրոֆեսիոնալ հանրային ծառայության հնարավոր չէ, ուստի պետության
ջանքերը պետք է ուղղվեն վերապատրաստման և ատեստավորման միջոցով պրոֆեսիոնալ հանրային ծառայողներ պատրաստելու գործին:
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В Республике Армении начало 21 века характеризуется активный
процесс, как цель которой является соответствие новой государственной системы управления с современным обществом.
Государственний механизм бывшего Советского Союза больше
не соответствует с действительностю, а процессы и механизмы взаимодействия институтов нового демократического государственного
управление и местного самоуправление и гражданское общество
только начинает работать. Это имеет большое значение не только в
Европейских развитых странах, но и в бывшых соцаиличских некоторых странах, которые накопили огромный опыт, и более или менее
достигли успешности в государственной системе, особенно в сфере
государственной службы. Таким образом, необходимо учитывать опыт
развитых стран, в развитии системы государсвенной службы и
подготовка квалифицированных кадров в нашей стране.
Ключевые слова: Служба, общественная служба, государственная служба, муниципальная служба, государственный орган.
LILIT AZARYAN
Public Administration Academy of the RA,
Master’s Program Student of the Chair of Law
THE ORIGIN AND THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SERVICE.
The beginning of the 21st century is described as an active process
which aim is to correspond the new governmental system with the modern
developed society. The former Soviet Union's governmental mechanism no
longer corresponds with the contemporary reality, and the mechanism of
the democratic government and both the local autonomical and the civil
society's institutions' processes and interactions are just starting to
operate.In these terms is of great importance not only the accumulated
experience of the european developed states but also of several formal
social countries which have had some success in the governmental
system, especially in the area of of the public service.So, it's necesarry to
take into account the experience of the developed countries in the
preparation of th development of our country's public service system and
the qualified personnel.
Keywords: Service, public service, community service, a public body.

74

Իրավագիտություն

ՍԱՅԱԴ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
իրավագիտության ֆակուլտետի
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՀՀ կառավարության գերակա դերը պետական քաղաքականության իրականացման և օրենքների կատարման գործում, պետական և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում առկա իրավիճակի և խնդիրների մասին իրազեկվածությունը պայմանավորում
են կառավարության հիմնարար նշանակությունը օրինաստեղծ աշխատանքների առաջնահերթությունների ծրագրման և իրականացման հարցում։ Այս համատեքստում հոդվածը նվիրված է կառավարության` որպես օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի սուբյեկտի, հիմնական առանձնահատկությունների բացահայտմանը և
կառավարության կողմից այդ իրավունքի իրագործման կատարելագործման մի շարք ուղիների նախանշմանը։
Հիմնաբառեր. կառավարություն, օրենսդրական նախաձեռնություն, օրինաստեղծ գործունեություն, օրենսդրական գործընթաց,
օրենսդրական ծրագրավորում, օրինագիծ։

ՀՀ Սահմանադրության 75-րդ հոդվածի համաձայն` Ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը պատկանում է պատգամավորներին և կառավարությանը: Հասարակական գործընթացների
բարդացման պայմաններում կառավարության մասնակցությունն օրինաստեղծման գործին, հատկապես կարևորվում է, քանի որ, առաջին
հերթին, կառավարությունը հասարակական պահանջմունքների և շահերի փոփոխմանը պետք է արձագանքի իր օրինաստեղծ գործառույթի իրականացմամբ` գործադիր-կարգադրիչ գործունեության իրականացման
արդյունքում անմիջապես առնչվելով հասարակական և պետական հիմնական խնդիրներին։
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը կարևոր գործիք է կառավարության ձեռքին իր քաղաքականությունն իրագործելու հարցում։
Այս գործիքի արդյունավետ օգտագործումն ապահովելու համար կառավարությունն օրենսդրական նախաձեռնության իր իրավունքն իրագործելիս պետք է պատասխանի երեք պարզ հարցի` ինչ կարգավորել, երբ
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կարգավորել և ինչպես կարգավորել։ Այստեղից հետևում է կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման առաջին կարևոր առանձնահատկությունը` այն պետք է ունենա
ծրագրավորված և հետևողական բնույթ և համապատասխանի կառավարության ընդհանուր քաղաքական գծին։ Օրենսդրական ծրագրավորումը թույլ է տալիս նախապես նախանշել գերակայություններն
օրենսդրական կարգավորման ոլորտում, իրականացնել ուսումնասիրություններ կոնկրետ ոլորտում` համոզվելու համար, որ կառավարությունն օրենսդրական նախաձեռնության իր իրավունքն իրագործում է
իրապես խնդրահարույց հարցեր կարգավորելու համար։ Կառավարության կողմից ծրագրված, կազմակերպված և հետևողական օրենսդրական աշխատանքը դրա արդյունավետությունը բարձրացնելու կարևոր
նախադրյալ է [1, էջ 325]։
Օրենսդրական նման ծրագրերի կազմման անհրաժեշտությունն ամրագրված է նաև օրենսդրորեն` «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի [2] 26-րդ հոդվածում, ըստ որի` նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը նախապատրաստվում են ընթացիկ ծրագրերի համաձայն,
որոնք, որպես կանոն, կազմվում են 1-2 տարի ժամկետով, իսկ երկարաժամկետ ծրագրերը, որպես կանոն, կազմվում են 3 և ավելի տարի ժամկետով։ Պետք է նշել, սակայն, որ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի այս դրույթը մեծ հաշվով մնում է անկատար։ Թեև Հայաստանի
Հանրապետության դեպքում նման ծրագիր կարելի է համարել յուրաքանչյուր տարվա համար հաստատվող` կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրերը, որոնցում նշվում են նաև տվյալ տարվա
ընթացքում կառավարության կողմից նախաձեռնվելիք օրինագծերը, սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ ծրագրերում հաճախ չեն նշվում օրինագծերի պատրաստման թեկուզ մոտավոր ժամկետները, ինչը մեծ կարևորություն ունի օրենսդրական նախաձեռնության և, առհասարակ, օրենսդրական գործընթացի հետևողականության
պահպանման համար։ Օրենքների որակի վրա բացասաբար ազդող հիմնական գործոններից մեկն էլ հենց օրենքների շուտափույթ ընդունման
քաղաքական նպատակահարմարությունն է, ինչն իրականացվում է
առանց օրենսդրական գործընթացի օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ փուլերի
պատշաճ պահպանման։ Այսպես, արդեն իսկ ձևավորվել է պրակտիկա,
երբ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվելիք օրինագծերի զգալի մասը կուտակվում է նստաշրջանի վերջում։ Օրինակ` ՀՀ Ազգային ժողովի
5-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի ընթացքում ընդունվել է 95 օրենք։
Կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրվել է մեկ արտահերթ
նստաշրջան, որի ընթացքում ընդունվել է ողջ նստաշրջանի ընթացքում
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ընդունված օրենքների մոտ 1/3-ը։ Դրանց գրեթե կեսի 2-րդ և 3-րդ ընթերցումները կազմակերպվել են 24-ժամյա ռեժիմով [3, էջ 4]: Հասկանալի է, որ նման շտապողականությամբ ընդունված օրենքները չեն կարող պատշաճ քննարկում անցնել և բավարարել օրենքի որակին ներկայացվող պահանջներին։
Քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ կառավարության գործունեության միջոցառումների և գերակա խնդիրների ծրագրերում կառավարության կողմից նախապատրաստվող ոչ բոլոր օրինագծերն են ընդգրկվում։ Այսպես, օրինակ, ՀՀ կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրում [4] ընդգրկված է միայն 30 օրինագիծ, մինչդեռ
2013թ. ընթացքում կառավարության կողմից Ազգային ժողով է ներկայացվել 185 օրինագիծ [5]։ Այդ առնչությամբ, մեր կարծիքով, կառավարության կողմից նախապատրաստվող օրինագծերը պետք է ոչ թե տեղ
գտնեն կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրերում`
այլ հարցերի հետ մեկտեղ, այլ պետք է ընդգրկվեն կառավարության
օրենսդրական աշխատանքների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
ծրագրերում։ Առաջինները պետք է համահունչ լինեն տվյալ տարվա համար հաստատված` կառավարության գործունեության միջոցառումների
ծրագրին, իսկ երկրորդները` Ազգային ժողովի կողմից հավանության
արժանացած կառավարության գործունեության ծրագրին։ Ծրագրերում
կատարվելիք փոփոխությունները նույնպես պետք է մանրամասն հիմնավորվեն։ Նշվածը հետևողական, ծրագրված բնույթ կհաղորդի կառավարության օրենսդրական աշխատանքներին և թույլ կտա խուսափել հապճեպ, առանց պատշաճ քննարկումների ընդունված և թերի օրենքներից։
Օրենսդրական նախաձեռնության ոլորտում կառավարության հաջորդ առանձնահատկությունը կապված է կառավարական օրինագծերի
հայեցակարգային հիմնավորման անհրաժեշտության հետ։ Օրենսդրական կարգավորումը որպես բացահայտված որևէ խնդրի լուծման գործիք
դիտարկելը կառավարության վրա դնում է նման կարգավորման անհրաժեշտությունը հիմնավորելու պարտականություն։ Պետք է ցույց տրվի, որ
խնդիրը գոյություն ունի, և առաջարկվող կարգավորումը կլինի արդյունավետ: Հիմնավորումը պետք է լինի ավելին, քան զուտ մակերեսային
շարադրանքը։ Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունների
դեպքում հատկապես օրինագիծը պետք է ունենա հայեցակարգային
հիմնավորում` ցուցադրելով դրա դերը և ազդեցությունը կառավարության գործունեության ծրագրի իրականացման գործընթացում։
Արտասահմանյան երկրներում և տնտեսական համագործակցության կազմակերպություններում նոր օրենսդրական կարգավորման հիմնավորվածությանը մեծ ուշադրություն է հատկացվում։ Այսպես, Տնտե77
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սական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության խորհուրդն իր 09.03.1995թ. թիվ C (95)21/FINAL բանաձևով [6] անդամ պետություններին խորհուրդ է տվել միջոցներ ձեռնարկել իրենց օրենսդրության որակի բարձրացման ուղղությամբ` ցանկացած կարգավորիչ
նախագծի վերաբերյալ պատասխանելով մի շարք հարցերի, որոնցից
են, օրինակ, օրենսդրական կարգավորման ենթարկվող խնդրի ճշգրիտ
սահմանումը, պետական միջամտության արդարացվածությունը, կարգավորման իրագործման կառուցակարգերի առկայությունը և այլն։
Իրավաբանական գրականության մեջ հաճախ է արտահայտվում
կարծիք, որ օրինագծի ընդունման հիմնավորումը պետք է պարունակի
առաջարկվող օրինագծի ընդհանուր բնութագիրը և համապատասխան
օրենքի ընդունման անհրաժեշտության հիմնավորումը [7, էջ 261]։ Կարծում ենք, որ բացի նշվածներից, կառավարության կողմից պատրաստված օրինագծի ընդունման հիմնավորման գլխավոր մասերից մեկը
պետք է լինի ապագա օրենքի հայեցակարգը` հատկապես օրենսգրքերի,
«մայր» օրենքների, ինչպես նաև գործող օրենքներում էական փոփոխություններ նախատեսող օրինագծերի դեպքում։
Մինչ օրինագծի տեքստի մշակումը դրա հայեցակարգի պատրաստման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Այն անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծում ապագա նախագծի
արագ և որակյալ մշակման համար, հայեցակարգի հստակ իրավաբանական ձևակերպումները և օրենսդրական գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետագա մանրակրկիտ վերլուծական աշխատանքը հենց դրա
վրա թույլ կտա իրապես տնտեսել մտավոր, կազմակերպական և նյութական ծախսերը, հնարավորինս վաղ կանխատեսել օրինաստեղծման գործում առկա սխալները և օրինագծի տեքստի մշակման այլ թերություններ։
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ծավալով կամ կարևորությամբ նշանակալից օրենքի կամ
նորմատիվ իրավական այլ ակտի նախագծի մշակման աշխատանքների սկզբում նախագիծը մշակող մարմինը կարող է պատրաստել դրա
հայեցակարգը։ Փաստորեն հայեցակարգի մշակումը թողնված է իրավաստեղծ մարմնի հայեցողությանը, մինչդեռ գտնում ենք, որ մինչև
օրենսգրքերի, ինչպես նաև առավել նշանակալից օրենքների նախագծերի պատրաստումը, դրանց հայեցակարգերի մշակման պահանջը պետք
է լինի պարտադիր առնվազն կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունների դեպքում։
Օրինաստեղծման ոլորտում կառավարության հաջորդ առանձնահատկությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այդ գործընթացում կառավարության դերը սահմանափակված չէ միայն օրենսդրա78
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կան նախաձեռնության իրավունքի իրագործմամբ։ Օրենքի ընդունումից
հետո հիմնականում կառավարության վրա է ընկած օրենքի կատարումն
ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունումը։ Այդ ակտերի ժամանակին ընդունումից է մեծապես կախված օրենքի կիրառման արդյունավետ կառուցակարգերի գոյությունը։ Մինչդեռ այս ոլորտում ևս Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են լուրջ խնդիրներ` կապված
օրենքների ուժի մեջ մտնելուց հետո տևական ժամանակ դրանց կատարումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը չընդունելու հետ, ինչի
հետևանքով օրենքների առանձին դրույթներ փաստացի մնում են անկատար։ Որպես օրինակ կարելի է նշել «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ
օրենքը [8], որի 24-րդ հոդվածի համաձայն` աշխատանքի թույլտվության
տրամադրումը և մերժումն իրականացնում է լիազորված մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և
ժամկետներում։ Նշված օրենքի ընդունումից հետո անցել է շուրջ յոթ
տարի, սակայն մինչ օրս չի ընդունվել օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման կարգն ու ժամկետները սահմանելու
մասին կառավարության որոշումը, ինչի հետևանքով օրենքի` օտարերկրացիների աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող նորմերը
մնում են անկատար։ Նշված խնդրի վերաբերյալ «Իրավական ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածը և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»
ՀՀ օրենքի [9] 47-րդ հոդվածը սահմանում են, որ եթե օրենքի նախագծով նախատեսված նորմի պահանջի կատարումը կարող է միայն իրականացվել այդ նախագծով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման կամ իրավական այլ ակտի ընդունմամբ,
կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմանավորված է իրավական
այլ ակտի ընդունմամբ, ապա օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի
քննարկմանը ներկայացնելիս պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման կամ իրավական այլ ակտի ընդունման նախատեսվող ժամկետը։ Նշված կարգավորումը, սակայն, լիարժեքորեն չի լուծում այս խնդիրը, քանի որ այդ ժամկետները սովորաբար
չեն պահպանվում։ Վերոգրյալը նկատի ունենալով` առաջարկում ենք
«Իրավական ակտերի մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ
օրենքներով սահմանել, որ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես
գալիս կառավարությունը պետք է ներկայացնի նաև օրենքի նախագծով
նախատեսված նորմի պահանջի կատարումն ապահովող և նախագծով
նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման և իրավական այլ ակտերի նախագծերը։
Կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման առանձնահատկություններից է նաև, որ այն պետք
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է սերտորեն փոխկապակցված լինի այնպիսի ինստիտուտի հետ, ինչպիսին է օրենսդրության մոնիտորինգը։
Կառավարության կողմից պետք է ներդրվի գոյություն ունեցող
օրենքների գործողության արդյունավետությունը գնահատելու համակարգ, որը կպատասխանի գործող օրենքների արդյունավետության մասին մի շարք հարցերի։ Այս հարցերը ստիպում են կառավարությանը վերանայել որոշ օրենքների գոյության կարիքը, փնտրել այլընտրանքային
տարբերակներ, որոշել տնտեսական և վարչական ծախսերի արդյունավետությունը և այլն։ Գործող օրենքների պարբերական մոնիտորինգ չիրականացնելու դեպքում դրանք պահպանվում են անգամ այն դեպքում,
երբ տնտեսական և սոցիալական փոփոխություններով, հանրային արժեքներով կամ նոր օրենքներով պայմանավորված` դարձել են ժամանակավրեպ։ Մոնիտորինգն ապահովում է հետադարձ կապը օրինաստեղծ
գործունեությունից դեպի իրավական ակտերի կիրառման պրակտիկա,
առանց որի վնասվում է իրավական շղթան և պահպանվում է իրավական կարգավորման մասնատվածությունը։
Մինչդեռ ՀՀ կառավարության կողմից իրավական ակտերի կիրառման պրակտիկայի համակողմանի վերլուծություն չի կատարվում։ Այդ
նպատակով առաջարկում ենք մշակել կառավարական գերատեսչությունների կողմից իրենց ոլորտային օրենսդրության արդյունավետությունը գնահատելու հարցաշարեր, որոնց միջոցով ստացված տեղեկատվությունը ևս պետք է կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության իր իրավունքն իրագործելու հիմք հանդիսանա։
Ամփոփելով հիմնախնդրի քննարկումը` պետք է նշել, որ կառավարության գերակա դերը պետական քաղաքականության իրականացման
և օրենքների կատարման գործում, պետական և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում առկա իրավիճակի և խնդիրների մասին իրազեկվածությունը, նյութատեխնիկական և ռեսուրսային ապահովվածության
առկայությունը պայմանավորում են կառավարության հիմնարար նշանակությունը օրինաստեղծ աշխատանքների առաջնահերթությունների
ծրագրման հարցում։
Միևնույն ժամանակ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ոլորտում կառավարությունն ունի մի շարք առանձնահատկություններ: Դրանք են.
ա) օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը կառավարության
քաղաքականության իրագործման կարևոր գործիք է, ինչն էլ ենթադրում
է կառավարության օրենսդրական նախաձեռնողականության ծրագրավորված, հետևողական բնույթն ու համապատասխանությունը օրենսդիր
մարմնի կողմից հավանության արժանացած` կառավարության գործու80
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նեության ծրագրին։ Կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության
իրավունքը պետք է իրագործվի նախապես կազմված և հաստատված
ծրագրերին համապատասխան, որոնցում մանրամասն պետք է նկարագրվեն օրենսդրական կարգավորման տվյալ ոլորտում առկա խնդիրները և նախատեսվող նոր կարգավորումներից ակնկալվող արդյունքները, իսկ այդ ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունները պետք է հիմնավորվեն,
բ) կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունները պետք է
ունենան հայեցակարգային հիմնավորում` ցույց տալով տվյալ օրինագծի
անմիջական կապը կառավարության որդեգրած քաղաքականության
հետ, ինչպես նաև հիմնավորելով, որ խնդրի լուծման հենց տվյալ տարբերակը կարող է ապահովել առավելագույն արդյունք։ Այդ նպատակով
առաջարկվում է, որ բոլոր մայր օրենքների նախագծերի և գործող
օրենքներում էական փոփոխություններ նախատեսող օրինագծերի առաջադրման դեպքում կառավարությունը նախապես մշակի համապատասխան հասարակական հարաբերությունների օրենսդրական կարգավորման հայեցակարգը,
գ) օրինաստեղծ գործունեության ոլորտում կառավարության դերը չի
սահմանափակվում միայն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի
իրագործմամբ։ Օրենքի ընդունումից հետո հիմնականում կառավարության վրա է դրված օրենքի կատարումն ապահովող ենթաօրենսդրական
ակտերի ընդունման պարտականությունը, որոնց ժամանակին չընդունելը կարող է օրենքը դարձնել փաստացի անկատար և անարդյունավետ։
Այդ նպատակով առաջարկվում է «Իրավական ակտերի մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքներով սահմանել, որ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալիս կառավարությունը միաժամանակ պետք է ներկայացնի նաև օրենքի նախագծով նախատեսված նորմի պահանջի կատարումն ապահովող և նախագծով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման և իրավական
այլ ակտերի նախագծերը,
դ) կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի
իրագործումը պետք է սերտորեն փոխկապված լինի գործող օրենսդրության մոնիտորինգի հետ` ապահովելով կապը օրինաստեղծ գործունեությունից դեպի իրավական ակտերի կիրառման պրակտիկա և հակառակը։ Այդ նպատակով առաջարկվում է կառավարության կողմից ներդնել ըստ ոլորտների գործող օրենսդրության որակի պարբերական գնահատման համակարգ` տարբեր տեսանկյուններից օրենքների որակը բացահայտող հարցաշարերի մշակման և կիրառման միջոցով։
81

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Marangoni F., The Legislative Activity of the Government in
Figures. Bulletin of Italian Politics. Vol. 1, No. 2, 2009,
2. ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190), հոդ.344,
3. Ազգային ժողովի մոնիտորինգ:
զեկույց: Երևան, 2013, URL:

5-րդ

գումարում:

Երկրորդ

http://parliamentmonitoring.am/docs/AJ_report%206.2_print%20file.pdf
(հղումը 12.03.2014թ. դրությամբ),
4. ՀՀՊՏ 2013.08.09/44(984).1, հոդ.762.2,
5. Տվյալը
վերցված
է
Ազգային
ինտերնետային կայքից` www.parliament.am,

ժողովի

պաշտոնական

6. Recommendation of the Council on Improving the Quality of
Government Regulation. 9 March 1995 – C(95)21/FINAL. URL:
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=1
28&InstrumentPID=124&Lang=en&Book=False
(հղումը
12.03.2014թ.
դրությամբ),
7. Ивлиев Г. П., Ковалев О. И., Комментарий к Регламенту
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации. Постатейный комментарий - М.: Изд-во Гос. Думы, 2008,
8. ՀՀՊՏ 2007.01.24/6(530), հոդ.109,

9. ՀՀՊՏ 2002.04.12/12(187), հոդ.230:

82

Իրավագիտություն

САЯД БАДАЛЯН
Ереванский государственный университет,
аспирант кафедры Конституционного права
юридического факультета
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Доминирующая роль Правительства РА в осуществлении государственной политики и исполнении законов, осведомленность о
существующих ситуациях и задачах во всех сферах государственной и
общественной жизни обуславливают фундаментальное значение
правительства в вопросах планирования и реализации первичностей
законотворческих работ. В данном контексте настоящая статья
посвящается выявлению основных особенностей правительства, как
субъекта права законодательной инициативы, и предопределению
ряда путей совершенствования реализации данного права правительством.
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SPECIFIC FEATURES OF THE EXERCISE BY THE GOVERNMENT OF
THE RIGHT OF LEGISLATIVE INITIATIVE AND THE WAYS TO
IMPROVE IT IN ARMENIA
The Government’s fundamental role in the lawmaking process can be
explained by the vital role it plays in ensuring the execution of laws and of
public policy, and its awareness of problems and current state of affairs in
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ՎԱՀԱԳՆ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական
դատավարության ամբիոնի ասպիրանտ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Քննարկվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման
նպատակով գործադրվող իրավական ներգործության թույլատրելի
միջոցների շրջանակը: Թույլատրելի են համարվում անմիջականորեն պարտավորության կատարմանն ուղղված հարկադրանքի միջոցները և կատարողական վարույթում թույլ տրված իրավախախտումների համար վարչական և քրեական պատասխանատվությունը: Պարտապանի անձի դեմ ուղղված անուղղակի հարկադրանքի
միջոցները, որոնք պարտապանի իրավունքների սահմանափակման միջոցով խթանում են պարտավորության ինքնուրույն կատարումը, անթույլատրելի են:
Հիմնաբառեր. կատարողական վարույթ, դատական ակտի
հարկադիր կատարում, հարկադրանքի միջոցներ, պարտապան:

Կատարողական վարույթի նպատակը` դատական ակտով սահմանված պարտավորության հարկադիր կատարումը, իրագործվում է կատարողական վարույթի առանցքային ինստիտուտը կազմող իրավական
ներգործության հատուկ կառուցակարգերի՝ դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոցների գործադրմամբ:
Գիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում այն հարցը, թե իրավական ներգործության որ միջոցներն են ներառվում հարկադիր կատարման միջոցների կազմում՝ միայն այն միջոցները, որոնք անմիջականորեն ուղղված են կատարման ենթակա ակտով սահմանված պարտավորության կատարմանը (ինչպիսիք են, օրինակ, պարտապանի գույքի
վրա բռնագանձում տարածելը կամ պարտապանի փոխարեն նրա վրա
դրված որևէ պարտականություն կատարելը), թե նաև այնպիսի միջոցները, որոնք, անմիջականորեն ուղղված չլինելով պարտավորության կատարմանը, խթանում են պարտապանին ինքնուրույն կատարելու դատական կամ կատարման ենթակա այլ ակտով իր վրա դրված պարտականությունը՝ նրա որոշակի իրավունքների սահմանափակման կամ այդպիսի սահմանափակման սպառնալիքի ուժով: Տարբեր ժամանակաշրջանների իրավական համակարգերի փորձը ճանաչում է երկրորդ խմբին
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դասվող իրավական միջոցների լայն բազմազանություն՝ պարտապանի
որոշակի հատուկ իրավունքների (ավտոտրանսպորտային միջոցների
վարման, ձկնորսության, որսորդության) սահմանափակում, պարտապանի տեղաշարժի սահմանափակում [14, էջեր 216-223], տուգանք, ընդհուպ
մինչև ազատությունից զրկում: Ընդ որում, խնդիրը ոչ թե երկրորդ խումբ
միջոցների գոյության իրավաչափությունն է ընդհանրապես, այլ դրանք
հարկադիր կատարման միջոցների շարքին դասելու հիմնավորվածությունը: Խնդրի կիրառական նշանակությունը հետևյալն է. արդյոք երկրորդ խումբ միջոցների կիրառումը պե՞տք է ենթարկվի հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման ընդհանուր պայմաններին և կարգին,
թե՞ դրանց կիրառումը հնարավոր է միայն առանձին իրավական ընթացակարգերի շրջանակներում:
Հարկադիր կատարման միջոցների՝ ուղղակի հարկադրանքի և
անուղղակի հարկադրանքի միջոցների դասակարգումն ավանդական
մոտեցում է [1, էջ 54-55]: Միաժամանակ ավանդաբար քննարկման
առարկա են եղել պարտապանի կողմից իր պարտականության ինքնուրույն կատարումը խթանող՝ անուղղակի հարկադրանքի միջոցների
նպատակահարմարությանը, դրանց իրավաչափության պայմաններին և
կազմին առնչվող հարցերը:
Այսպես, դեռևս 1912 թ. հրատարակված աշխատությունում պրոֆեսոր Էնգելմանը քննադատում էր 1864 թ. ընդունված՝ Ռուսաստանի քաղաքացիական դատավարության կանոնագրքում հարկադիր կատարման միջոցի բացակայությունն այնպիսի դատական ակտերի պարագայում, որոնք կարող են կատարվել բացառապես անձամբ պարտապանի
կողմից: Նա նշում էր, որ այդպիսի դատական ակտերը չկատարելը հանգեցնում է միայն վնասների հատուցման՝ ի հակադրություն ներկայացնելով եվրոպական առանձին երկրների իրավունքում գործող կանոնները,
որոնց համաձայն՝ պարտապանը նման դեպքերում կարող էր ենթարկվել
կալանքի կամ լրացուցիչ դրամական տուգանքների: Կանոնագիրքը թեև
նախատեսում էր պարտապանի անձնական կալանք, սակայն այդ միջոցը կիրառելի էր միայն դրամական բռնագանձումների կատարման դեպքում: Ընդ որում, այդ միջոցն էլ վերացվել էր 1879 թ.: Այդպիսով, քննադատաբար եզրակացնում էր Էնգելմանը, ստացվում է, որ կան վճիռներ,
որոնք չեն կարող հարկադրաբար ի կատար ածվել [13, էջ 694]:
Ֆրանսիացի հայտնի ցիվիլիստ Մորանդյեն գրում էր 19-րդ դարի
սկզբից Ֆրանսիայի դատական պրակտիկայում ձևավորված և դատարանների կողմից կիրառվող խթանող միջոցի՝ astreintes-ի մասին: Այն
կիրառվում էր որոշակի գործողություն կատարելու պարտավորություն
սահմանող դատական ակտերով, իսկ էությունը կատարման կետանցի
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յուրաքանչյուր օրվա համար պարտապանից պարտատիրոջ օգտին
գանձվող որոշակի դրամական գումարի բռնագանձումն է: Չնայած
astreintes-ի մեծ արդյունավետությանը՝ Մորանդյեն միանում է դրա կիրառմանն ուղղված այն քննադատությանը, որ այդ միջոցի նշանակումն
անհնար է առանց օրենքում դրա նախատեսման, քանի որ այն իրենից
ներկայացնում է ոչ թե վնասների հատուցում, այլ, ըստ էության, քաղաքացիաիրավական պատիժ [6, էջ 328-332]:
Ժամանակակից իրավագիտության մեջ ևս քննարկվող հարցն արդիական է: Մասնավորապես` Ի. Բ. Մորոզովան և Ա. Մ. Տրեուշնիկովն
առաջարկում են վերականգնել անուղղակի հարկադրանքի միջոցները՝
նշելով, որ դրանց կիրառումը դատական ակտի կատարման նկատմամբ
պարտապանի անհարգալից վերաբերմունքի պայմաններում կարող է լինել միանգամայն արդյունավետ և հեշտացնել հարկադիր կատարողի
խնդիրը [7, էջ 19]: Պրոֆեսոր Ի. Վ. Ռեշետնիկովան առաջարկում է անբարեխիղճ պարտապանների նկատմամբ կիրառել այնպիսի միջոցներ,
ինչպիսիք են հանրային աշխատանքները, բռնագանձման ենթակա գումարի չափով տուգանքը պետբյուջեի օգտին և ազատազրկումը [9, էջ 4041]: Իսկ Ե. Մ. Դոնցովի առաջարկը՝ գույքային որոշակի շեմը գերազանցող գումարի բռնագանձման վերաբերյալ վարույթներով հարկադիր կատարողին պահանջատիրոջ միջնորդությամբ պարտապանի գտնվելու
վայրը սահմանափակելու հնարավորություն տալու վերաբերյալ [3, էջ 10],
արդեն իսկ իր արտացոլումն է գտել «Կատարողական վարույթի մասին»
Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային օրենքի 67-րդ հոդվածում [15]:
Անդրադառնալով պարտապանի անձի դեմ ուղղված անուղղակի
հարկադրանքի միջոցների ներդրման առաջարկներին՝ Ն. Վ. Կուրակովան անթույլատրելի է համարում այնպիսի միջոցների ներդրումը, որոնք
չեն համապատասխանում ներգործության համաչափության պահանջին
և իրենցից ներկայացնում են պատասխանատվության ինքնուրույն տեսակներ, ինչպիսիք են պարտապանին ազատությունից զրկելը, հանրային աշխատանքները կամ տուգանքը: Այդպիսի միջոցների կիրառումը
հեղինակի կողմից հնարավոր է համարվում միայն քրեական օրենսգրքում համապատասխան հանցակազմերի նախատեսման պարագայում՝
որպես արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ: Մյուս
կողմից` հեղինակը համաձայնվում է պարտապանից չհեռանալու մասին
ստորագրություն վերցնելու միջոցի ներդրմանը՝ ընդգծելով, սակայն, որ
այդպիսի միջոցը չի կարող համարվել հարկադիր կատարման առանձին
միջոց [4, էջ 46-47]:
Ներկայացնելով քննարկվող հարցի վերաբերյալ մեր տեսակետը՝
նախ հարկ ենք համարում ընդգծել, որ դատական ակտով սահմանված
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պարտավորության հարկադիր կատարման նպատակով պարտապանի
նկատմամբ գործադրվող իրավական ներգործության որևէ միջոցի ներդրումը պետք է հիմնավորված լինի ոչ թե (ոչ միայն) այդ նպատակին
ծառայելու առումով դրա արդյունավետության կամ հարկադիր կատարողի առջև դրված խնդիրների կատարումը հեշտացնելու տեսանկյունից,
այլ առաջին հերթին, կիրառվող միջոցի իրավաբանական հիմնավորվածության տեսանկյունից: Խոսքը մասնավորապես կիրառվող միջոցների
նյութաիրավական հիմքի մասին է. այսինքն` պարտապանի նկատմամբ
ներգործության որևէ միջոց կիրառելը կարող է իրավաչափ լինել միայն
դրա համար համապատասխան նյութաիրավական հիմքի առկայության
պայմաններում: Նման համոզման հանգելու հիմքն այն իրողությունն է,
որ դատական ակտով սահմանված պարտավորությունը շարունակում է
լինել նյութաիրավական պարտավորություն, ինչի վկայությունն է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածը, որի համաձայն՝ պարտավորությունների ծագման հիմքերից է դատական ակտը: Իսկ այդպիսի
պարտավորությունը նյութաիրավական այլ պարտավորություններից
տարբերվում է բացառապես նրանով, որ սահմանված է դատական ակտով` այդպիսով, դատական ակտի կատարելիության հատկանիշի ուժով,
ապահովված լինելով պետական հարկադրանքով: Ասվածը կիրառելի է
նաև ոչ դատական այն ակտերով սահմանված պարտավորությունների
նկատմամբ, որոնց պետությունն օժտել է կատարելիության հատկանիշով:
Հետևաբար դատական ակտով սահմանված պարտավորության
հարկադիր կատարումն իրենից առաջին հերթին ներկայացնում է պարտավորության կատարում, այն տարբերությամբ միայն, որ կատարումն
իրականացվում է պարտապանի կամքին հակառակ կամ առանց այդ
կամքը հաշվի առնելու՝ հարկադրաբար: Այլ կերպ ասած՝ միակ բացասական հետևանքը, որ պարտապանի համար կարող է առաջանալ դատական ակտով սահմանված նյութաիրավական պարտավորությունը չկատարելու համար (այլ իրավախախտում չկատարելու դեպքում), այդ պարտավորության կատարումն է հարկադրաբար՝ պարտապանի կամքին
հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու, ընդ որում՝ պարտապանի հաշվին (ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 132, 3-րդ մաս): Իհարկե, դատական ակտով սահմանված պարտավորության չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով
պարտապանը կարող է ենթարկվել նաև քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության (ինչպես, օրինակ, վնասների հատուցման), սակայն նման պատասխանատվություն կարող է կիրառվել միայն պարտատիրոջ լրացուցիչ պահանջի դեպքում:
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Դատական ակտի հարկադիր կատարման դիսպոզիտիվ բնույթն
ընդգծելու և հարկադիր կատարումն առաջին հերթին որպես պարտավորության կատարում դիտարկելու օգտին են արտահայտվել մի շարք հեղինակներ [10, էջ 218], [11, էջ 80], [5, էջ 13], [2, էջ 101]: Այլ հեղինակներ,
սակայն, նշում են, որ հարկադիր կատարումն իրենից ներկայացնում է ոչ
թե նյութաիրավական պարտավորության, այլ միայն իշխանական լիազորություններ ունեցող մարմնի որոշման կատարում [12, էջ 98], իսկ
վճռի կայացմամբ պարտապանի պարտականությունը տրանսֆորմացվում է կրկնակի պարտականության` պահանջատիրոջ առջև և դատարանի առջև [8, էջ 27]: Մեր կարծիքով, անընդունելի է համարել, որ պարտապանը դատական ակտով պարտականություն է ստանձնում նաև դատարանի կամ, ի դեմս դատարանի, պետության նկատմամբ: Այդ դեպքում պետք է ցույց տալ, որ պետությունը կարող է պահանջատիրոջից
անկախ միջոցներ ձեռնարկել իր նկատմամբ ծագած՝ պարտապանի
պարտականության կատարման նպատակով: Այնինչ նման հնարավորություն պետությունը չունի այն պարզ պատճառով, որ պարտապանի
համար պետության նկատմամբ դատական ակտով որևէ պարտականություն չի ծագում:
Ի համեմատ դատական ակտով հաստատված պարտավորության
կատարմանն ուղղված ուղղակի հարկադրանքի միջոցների՝ բոլորովին
այլ իրավական բնույթ ունեն պարտապանի կամ այլ անձի նկատմամբ
կիրառվող վարչական կամ քրեական պատասխանատվության այն միջոցները, որոնք ծագում են կատարողական վարույթի շրջանակներում
առաջացած իրավահարաբերությունների արդյունքում: Մասնավորապես` ՀՀ օրենսդրությամբ վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում հարկադիր կատարողի գործողությունների կատարմանը խոչընդոտելու համար, արգելանքի տակ գտնվող գույքի
նկատմամբ ապօրինի գործողությունների համար, պարտապանի կողմից
իր գույքի հայտարարագրման պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու համար և այլն: Հարկադիր կատարողի իշխանական կարգադրագրերը չկատարելու համար առաջացող վարչական և
քրեական պատասխանատվության այս միջոցներն անմիջականորեն
ուղղված չեն դատական ակտով սահմանված պարտավորության կատարմանը և դրան նպաստում են անուղղակիորեն՝ այնքանով, որքանով
հարկադիր կատարողի իշխանական կարգադրագրերն են ուղղված դատական ակտով սահմանված պարտավորության կատարմանը:
Սակայն, ինչպես արդեն վերը նշվեց, արտասահմանյան որոշ երկրների օրենսդրությունները թույլ են տալիս, իսկ առանձին իրավագետներ
առաջարկում են դատական ակտի հարկադիր կատարման նպատակով
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կիրառել պարտապանի նկատմամբ իրավական ներգործության այնպիսի միջոցներ, որոնք իրենցից չեն ներկայացնում ոչ անմիջականորեն
պարտավորության կատարմանն ուղղված միջոցներ, ոչ էլ վարչական
կամ քրեական պատասխանատվություն առանձին զանցակազմերի կամ
հանցակազմերի համար: Այդպիսի միջոցները ենթադրում են պարտապանի որոշակի իրավունքների (ազատ տեղաշարժի, հատուկ իրավունքների՝ ավտոմոբիլային տրասնպորտի վարման, որսորդության, ձկնորսության և այլն) սահմանափակումներ, որոնք խթանում են պարտապանին ինքնուրույն կատարելու դատական ակտով իր վրա դրված պարտականությունը:
Ինչպես արդեն նշվեց, դատական ակտով սահմանված պարտավորությունը կամավոր չկատարելն ինքնին կարող է հանգեցնել միայն այդ
պարտավորության կատարմանը հարկադրաբար և ոչ ավելին, եթե,
իհարկե, պարտապանն այլ իրավախախտում թույլ չի տալիս: Ուստի
նման ինքնուրույն միջոցների կիրառումը, որոնք չեն հանդիսանում ո՛չ
ուղղակի հարկադրանքի միջոցներ, ո՛չ էլ վարչական կամ քրեական պատասխանատվության միջոցներ կոնկրետ իրավախախտումների համար,
իրավաբանորեն հիմնավորված համարվել չի կարող, քանի որ բացակայում է դրանց կիրառման նյութաիրավական հիմքը: Այդպիսի միջոցների
կիրառումն իրավաչափ կարող է համարվել բացառապես վարչական
կամ քրեական պատասխանատվության տեսքով՝ այնպիսի պայմաններում, երբ նման պատասխանատվության կանոնների և ընթացակարգի
պահպանմամբ ապացուցված կլինի զանցակազմի կամ հանցակազմի
բոլոր տարրերի, այդ թվում՝ սուբյեկտիվ կողմի առկայությունը, երաշխիք, որից զրկված կլինի իրավունքների սահմանափակում կրող անձը,
եթե այդպիսի միջոցները կիրառվեն վարչական կամ քրեական պատասխանատվության կանոնների կարգավորումից դուրս:
Այսպիսով, դատական ակտով սահմանված պարտավորության հարկադիր կատարման շրջանակներում թույլատրելի կարող են համարվել
պարտապանի նկատմամբ իրավական ներգործության երկու խումբ միջոցներ. ա) միջոցներ, որոնք անմիջականորեն ուղղված են դատական
ակտով սահմանված պարտավորության կատարմանը՝ պարտապանի
կամքին հակառակ կամ առանց այդ կամքը հաշվի առնելու, բ) կատարողական վարույթում առաջացող իրավահարաբերություններում թույլ
տրված իրավախախտումների համար վարչական կամ քրեական պա89
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տասխանատվության միջոցներ, որոնք դատական ակտով սահմանված
պարտավորության հարկադիր կատարման միջոց չեն և անուղղակիորեն
են ծառայում դատական ակտի կատարման նպատակին: Իսկ պարտապանի նկատմամբ գործադրվող այն միջոցները, որոնք միայն պարտապանին որոշակի զրկանքներ պատճառելու միջոցով ստիպում են նրան
ինքնուրույն կատարել պարտավորությունը, իրավաբանորեն անթույլատրելի են, քանի որ չունեն նյութաիրավական հիմք, այն է՝ ո՛չ դատական ակտով սահմանված պարտավորությունը կամավոր չկատարելու
հետևանք են (քանի որ այդպիսի հետևանք կարող է լինել միայն պարտավորության կատարումը հարկադրաբար), ո՛չ էլ մեղավորությամբ կատարված այլ իրավախախտման՝ զանցանքի կամ հանցագործության
հետևանք են: Այդպիսի միջոցների կիրառման դեպքում պարտապանը
զրկանքներ է կրում առանց որևէ իրավախախտում թույլ տալու, ինչն
իրավաչափ չէ:
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КРУГ ДОПУСТИМЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАД
ДОЛЖНИКОМ С ЦЕЛЬЮ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ
Обсуждается круг допустимых мер принуждения применяемых с
целью принудительного исполнения судебных актов. Допустимыми
считаются меры принуждения направленные непосредственно на
исполнение обязательства, а также административная и уголовная
ответственность за правонарушения в исполнительном производстве.
Недопустимы меры косвенного принуждения направленные против
личности должника, которые понуждают должнику самому выполнить
обязательство путем ограничения его прав.
Ключевые слова: исполнительное производство, принудительное исполнение судебного акта, меры принуждения, должник.
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THE FRAME OF PERMISSIBLE MEASURES FOR ENFORCEMENT
AGAINST DEBTOR FOR THE PURPOSE OF COMPULSORY
ENFORCEMENT OF JUDICIAL ACTS
The discussion is on the frame of permissible legal measures for the
purpose of compulsory enforcement of judicial acts. Measures are
considered permissible if enforced directly for the fulfillment of obligations
as well as implementation of administrative and criminal responsibility
during enforcement procedure. Indirect enforcement measures which are
aimed at the limitation of debtor's rights that stimulate self-fulfillment of the
obligation are considered not permissible.
Keywords: enforcement proceeding, compulsory enforcement of
judicial act, compulsory measures, debtor.
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ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
(ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ժողովրդավարության հաստատման առաջնային պայմաններից մեկը տեղական
ինքնակառավարման ապակենտրոնացման սկզբունքի իրացման
գործուն մեխանիզմների ներդրումն է: Միևնույն ժամանակ կարևորվում է տեղական ինքնակառավարման իրավունքի պաշտպանության
նպատակով, ապակենտրոնացման սկզբունքի հետ համատեղ, տեղական իշխանությունների գործութավորումը Սահմանադրության և
օրենքների շրջանակներում ապահովելը: Անհնար է ապահովել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ապակենտրոնացումը
պետական իշխանության մարմիններից առանց տեղական ինքնակառավարման իրավունքի իրացման ապահովման գործնական կառուցակարգերի ստեղծման: Այդպիսի կառուցակարգերից մեկն էլ
վարչական հսկողության համակարգն է` որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության օրինականությունը երաշխավորող հիմնական գործոն: Այս համատեքստում այժմեական է
Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների (հաշվի
առնելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները) գործունեության օրինականության նկատմամբ
վարչական հսկողության համակարգի օրենսդրական առկա կարգավորումների ուսումնասիրությունը` նրանց թերությունները և կարգավորման բացերը վեր հանելու նպատակով:
Հիմնաբառեր. վարչական հսկողություն, իրավական հսկողություն, պետական վերահսկողություն:

Չնայած այն հանգամանքին, որ տեղական ինքնակառավարման
մարմինները պետական իշխանության մարմինների հետ փոխհարաբերություններում հանդես են գալիս որպես ինքնուրույն սուբյեկտներ,
այնուամենայնիվ, միջազգային և ներպետական օրենսդրությամբ առկա
են մի շարք մեխանիզմներ` վերջիններիս գործունեության օրինականությունը վերահսկելու համար:
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Մինչ 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները Սահմանադրության մեջ զետեղված չէր տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության նկատմամբ իրավական հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ որևէ նորմ: Սահմանադրական բարեփոխումների
արդյունքում ՀՀ հիմնական օրենքի 7-րդ գլխում ներդրվեց 108.1. հոդվածը, որտեղ նշվում է. «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության օրինականությունն ապահովելու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով իրականացվում է իրավական հսկողություն։ Համայնքին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նկատմամբ
պետական վերահսկողության կարգը սահմանվում է օրենքով»։
Ցանկանում ենք ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ
սահմանադիրը տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության օրինականությունն ապահովելու համար, որպես միջամտող գործոն,
նախատեսում է իրավական հսկողության մեխանիզմը, իսկ պետության
կողմից պատվիրակված լիազորությունների դեպքում, որպես դրանց իրականացման գրավական, նախատեսում է վերահսկողության (ընդգծումն իմն է.  Դ. Ղազարյան), ընդ որում, պետական վերահսկողության կառուցակարգ:
Ակնհայտ է հսկողության և վերահսկողության տարբերությունը:
Հսկող սուբյեկտը իրավասու չէ վերացնելու հսկվող իրավական ակտը:
Վերջինս դրա իրավաչափության վիճարկման համար կարող է դիմել այն
մարմիններին, որոնք հանդես են գալիս որպես վերահսկող սուբյեկտ և
կարող են դադարեցնել ոչ իրավաչափ ակտի գործողությունը: Վերահսկող սուբյեկտը կարող է ինքնուրույն վերացնել կամ ուժը կորցրած ճանաչել ապօրինի որոշումը [1, էջ 16]:
Հետևաբար կարող ենք արձանագրել, որ սահմանադիրը համայնքային գործունեությունը վերահսկելու իրավասությամբ օժտում է պետական մարմիններին բացառապես համայնքին պատվիրակված լիազորությունների շրջանակներում: Մյուս բոլոր դեպքերում հսկող սուբյեկտները տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդունած ակտերը,
գործունեության այլ ձևերը, այդ թվում անգործությունը կարող են վիճարկել դատական կարգով:
Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որն անհրաժեշտ է նշել, դա սահմանադրի կողմից թե´ իրավական հսկողության, թե´ պետական վերահսկողության իրականացման կարգը օրենսդրին պատվիրակելն է,
այսինքն` վերը նշված գործընթացների իրականացման և կիրարկման
ընթացակարգերը պետք է սահմանվեն բացառապես օրենքով: Սա նաև
Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի (այսուհետ`
Խարտիա) պահանջն է, որի 8-րդ հոդվածով սահմանվել են այն հիմնա94
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կան սկզբունքները` իրավական կողմնորոշիչները, որոնց վրա հիմնվելով` պետք է ներդրվի և իրականացվի տեղական ինքնակառավարման
մարմինների գործունեության նկատմամբ վարչական հսկողության համակարգը: Մասնավորապես Խարտիայի պահանջներից են`
1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության
նկատմամբ ցանկացած վարչական վերահսկողություն կարող է իրականացվել միայն Սահմանադրությամբ կամ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերով և դեպքերում:
2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության
ցանկացած վարչական վերահսկողություն պետք է ծառայի միայն օրինականությանը և սահմանադրական սկզբունքների ապահովմանը: Այդուհանդերձ, վարչական վերահսկողությունը կարող է ներառել նաև վերադաս մարմինների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների կատարման հսկողությունը:
3. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական վերահսկողությունը պետք է իրականացվի այնպես, որ վերահսկող մարմնի միջամտության աստիճանը համաչափ լինի այն շահերի կարևորության
աստիճանին, որոնք նա նպատակ ունի պաշտպանելու:
Խարտիայի 8-րդ հոդվածի իրավակարգավորումը թույլ է տալիս
փաստել, որ ԵԽ փաստաթուղթը բավական ամուր երաշխիքների համակարգ է սահմանել տեղական ինքնակառավարման ապակենտրոնացման և անկախության երաշխավորման համար:
Հատուկ ընդգծման կարիք ունի այն հանգամանքը, որ Խարտիան
օգտագործել է ոչ թե «իրավական», այլ «վարչական» և ոչ թե «հսկողություն», այլ «վերահսկողություն» եզրույթները: Ինչպես համոզվեցինք, ակներև է այս երկու տերմինների տարբերությունը` հաշվի առնելով դրանց
կիրառման դեպքում հնարավոր իրավական հետևանքները:
Այժմ անդրադառնանք սույն հիմնախնդրի ներպետական օրենսդրական («Տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներ) կարգավորումներին, մասնավորապես փորձենք վերլուծել «Երևան քաղաքում տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի կողմից տրված իրավակարգավորումները` նպատակ հետապնդելով բացահայտել օրենսդրական թերությունները և բացերը:
Օրենսդիրը Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության նկատմամբ որպես վարչական հսկողության
նպատակ սահմանել է տեղական ինքնակառավարման իրավունքի
պաշտպանությունը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների պատշաճ իրականացումը:
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Ցավոք, օրենսդրական մակարդակում տրված չէ «վարչական հսկողություն» հասկացությունը: Հաշվի առնելով օրենսդրի մոտեցումը վարչական հսկողության նպատակների սահմանման հարցում` առաջարկում
ենք օրենսդրին «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում առանձին հոդվածով ձևակերպել «վարչական հսկողություն» եզրույթի հետևյալ հասկացությունը. Վարչական հսկողությունը
տեղական ինքնակառավարման իրավունքի պաշտպանության և լիազորությունների պատշաճ իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի
տեղական ինքակառավարման մարմինների գործունեության օրինականության նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող
հսկողական և վերահսկողական միջոցառումների համալիր է:
Այժմ հարկ ենք համարում բացահայտել այն պետական մարմիններին, որոնք ներպետական օրենսդրությամբ ճանաչվել են իրավական
հսկողություն պատվիրակված լիազորությունների դեպքում վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ:
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի 105րդ հոդվածի համաձայն (այն ստացել է «Իրավական և մասնագիտական հսկողություն 1 իրականացնող մարմինները» վերտառությունը)`
1. Քաղաքապետի և ավագանու լիազորությունների նկատմամբ իրավական հսկողությունն իրականացնում է իրավական հսկողություն իրականացնող բարձրագույն մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարությունը:
2. Ավագանու և քաղաքապետի նորմատիվ իրավական ակտերի
նկատմամբ իրավական հսկողություն իրականացնող բարձրագույն մարմինը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն է:
3. Քաղաքապետին պատվիրակված յուրաքանչյուր լիազորության
նկատմամբ մասնագիտական հսկողություն է իրականացնում այդ նպատակով համապատասխան բարձրագույն մարմինը. այն պետական մարմինը, որի իրավասության մեջ է մտնում տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին պետության պատվիրակած տվյալ լիազորությունը: Եթե
այդ լիազորությունը չի ներառվում որևէ պետական մարմնի իրավասության մեջ, ապա այդ լիազորության առումով մասնագիտական հսկողութ-

1

Օրենքի 105րդ հոդվածը ակնհայտորեն հակասում է ՀՀ Սահմանադրությանը,
քանի որ ինչպես արդեն պարզեցինք, պատվիրակված լիազորությունների դեպքում մենք
գործ ունենք վերահսկողության (Սահմանադրության 108.1 2րդ մաս), այլ ոչ թե
հսկողության հետ:
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յուն իրականացնող բարձրագույն մարմին է համարվում Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունը:
Ինչպես տեսնում ենք, օրենքը հոդվածի երկրորդ կետում նշել է, որ,
չնայած այն հանգամանքին, որ 1-ին կետով իրավական հսկողություն իրականացնող բարձրագույն մարմինը Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման նախարարությունն է, սակայն եթե մենք
գործ ունենք նորմատիվ իրավական ակտերի հետ, ապա բարձրագույն
մարմինը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն է:
Օրենսդրի կողմից «բարձրագույն» բառի օգտագործումը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ առկա են իրավական հսկողություն իրականացնող
այլ մարմիններ ևս, սակայն բարձրագույնը, այսինքն, այսպես ասած,
«վերջին խոսքի իրավունք ունեցողը» ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարությունն է:
Սակայն եթե մասնագիտական վերահսկողության դեպքում հասկանալի է մի շարք բարձրագույն մարմինների առկայությունը, ապա իրավական հսկողության պարագայում, մեղմ ասած, օրենսդրի ձևակերպումն անհասկանալի է, քանզի իրավական հսկողություն իրականացնող
միակ մարմինը Տարածքային կառավարման նախարարությունն է: Հավանաբար օրենսդիրը սույն իրավակարգավորման համար նախադեպ է
ընդունել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 772 հոդվածի դրույթները` առանց Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները հաշվի առնելու:
Թե´ «Տեղական ինքնակառավարման մասին», թե´ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքների համադրված վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ բացի օրենքում նշված
մարմիններից, որևէ այլ մարմին չի կարող իրականացնել իրավական
հսկողություն: Սա բխում է նաև Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի 8րդ հոդվածի 1ին մասի տրամաբանությունից:
Մասնագիտական գրականության մեջ քննադատության է արժանացել տեղական ինքնակառավարման գործունեության օրինականության
հսկողության և պետական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ վերահսկողության օրենքով սահմանված կարգը. Նշվում է, որ այն
կարող է վտանգի տակ դնել տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնության գաղափարը [2, էջ 1047]:
Մեր խորին համոզմամբ, վարչական հսկողության համակարգը ոչ
միայն չի խախտում տեղական ինքնակառավարման անկախության
սկզբունքը, այլև հանդես է գալիս որպես կարևորագույն երաշխիք տե97
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ղական ինքնակառավարման համակարգում օրինականության ապահովման գործընթացում:
Այս մոտեցումը դրսևորվում է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներում: ՄԻԵԴը իր մի շարք որոշումներում
արտահայտել է հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. պետությունը հենց
ինքն է պատասխանատվություն կրում տեղական ինքնակառավարման
մարմինների պարտավորությունների, ինչպես նաև վերջիններիս այն
գործողությունների և որոշումների համար, որոնք կատարվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից [3], [5], [6], [7]:
Այս համատեքստում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի ՀՀ
Սահմանադրական դատարանի թիվ 1137 որոշումը (ՍԴՈ1137), որտեղ
երկրի սահմանադրական արդարադատության բարձրագույն ատյանը
իր դիրքորոշումն է արտահայտել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության նկատմամբ իրավական հսկողության համակարգի վերաբերյալ: Այսպես, ըստ Բարձր դատարանի` Սահմանադրության 11.2րդ հոդվածի և 105րդ հոդվածի 1ին մասի համադրված վերլուծությունը վկայում է, որ, երաշխավորելով տեղական ինքնակառավարումը, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
սահմանադրորեն թույլատրելի շրջանակներում համայնքի սեփականությունն ինքնուրույնաբար կառավարելու և տնօրինելու որոշակի գործողությունների կատարման և կամահայտնության դրսևորումների միջոցով, պետությունը միաժամանակ ստանձնում է համարժեք պարտականություն` Սահմանադրության 108.1րդ հոդվածով ամրագրված տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության օրինականությունն ապահովելու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող իրավական հսկողության իրավակարգավորման շրջանակներում: Այսինքն` տեղական ինքնակառավարման համակարգում սահմանադրական օրինականության սկզբունքի իրացումն ուղղված է պետության կողմից ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման երաշխավորմանը,
այլև այդ համակարգում օրինականության պահպանմանը:
Տեղական ինքնակառավարման ինքնուրույնության և անկախության
երաշխավորմանն է ուղղված նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանի`
ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 1ին կետում ամրագրված լիազորությունը` օրենքով սահմանված կարգով որոշել նաև տեղական ինքնակառավարման որոշումների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը: Տվյալ լիազորությունը կոչված է երաշխավորելու տեղական
ինքնակառավարման մարմինների իրավաստեղծ գործունեության սահմանադրականությունը և կանխարգելելու պետական մարմինների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավաստեղծ գործու98
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նեությանն անհարկի միջամտությունը: Առավել ևս` նման իրավակարգավորումների պարագայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ակտերի օրինականության հարցը կարող է քննության առարկա լինել
բացառապես դատական կարգով` ՀՀ վաչական դատավարության
օրենսգրքով սահմանված ընթացակարգերի շրջանակներում [4]:
Անտարակույս, Սահմանադրական դատարանի վերոհիշյալ իրավական դիրքորոշումը հանդես է գալիս որպես լրացուցիչ երաշխիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործութավորման անկախության իրավական ապահովման գործընթացում: Միևնույն ժամանակ այն
հանդես է գալիս որպես սահմանափակող գործոն` կաշկանդելով հանրապետական գործադիր իշխանության մարմիններին և կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրականացնող սուբյեկտներին,
որպեսզի ձեռնպահ մնան տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեությանը անհարկի միջամտելուց:
Ամփոփելով աշխատանքը` հանգում ենք հետևյալ եզրահանգումների.
1. 2005թ. նոյեմբերի 27ին Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված սահմանադրական բարեփոխումները բեկումնային լուծումներ տվեցին և նոր որակ հաղորդեցին տեղական ինքնակառավարման համակարգին 1: Բարեփոխումների արդյունքում ներդրվեց իրավական հսկողության և պետական վերահսկողության համակարգ, որը,
չնայած գիտական շրջանակներում առկա որոշակի քննադատություններին, արդյունավետ միջոց է տեղական ինքնակառավարման համակարգում սահմանադրական օրինականության ապահովման գործում:
2. Երևան քաղաքում իրավական հսկողության համակարգին վերաբերող օրենսդրական լուծումները որոշակիորեն տարբերվում են «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի իրավակարգավորումներից: Մեր կարծիքով, նման օրենսդրական լուծումների առաջնահերթ
պատճառ դարձավ Երևան քաղաքի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը: Միևնույն ժամանակ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի կողմից տրված կարգավորումներում առկա են մի շարք թերություններ, մասնավորապես` օրենսդիրը իր մի շարք
օրենսդրական լուծումներում հաշվի չի առել Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման իրականացման որոշակի առանձնահատկութ2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում տեղական
ինքնակառավարումը անջատվեց տարածքային կառավարումից (մինչ 2005 թվականի
սահմանադրական բարեփոխումները 7-րդ գլուխն ուներ «Տարածքային կառավարումը և
տեղական ինքնակառավարումը» անվանումը), Սահմանադրությամբ սահմանվեց նաև
«տեղական ինքնակառավարում» հասկացությունը, տեղական ինքնակառավարման
երաշխիքների համակարգը և այլն:
1
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յունները, ինչպես նաև օրենսդրական մակարդակում առկա չէ «վարչական հսկողություն» եզրույթի սահմանումը: Հեղինակի կողմից վարչական հսկողությունը սահմանվել է որպես տեղական ինքնակառավարման
իրավունքի պաշտպանության և տեղական ինքնակառավարման լիազորությունների պատշաճ իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի
տեղական ինքակառավարման մարմինների գործունեության օրինականության նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող
հսկողական և վերահսկողական միջոցառումների համալիր:
3. Օրենսդրական մակարդակում հստակեցման կարիք ունեն նաև
«հսկողություն» և «վերահսկողություն» եզրույթների ձևակերպման, ինչպես նաև «վարչական» և «իրավական» բառերի օգտագործման տիրույթները, քանզի դրանց բովանդակությունները նույնական չեն և ենթադրում են տարբեր իրավական հետևանքներ:
4. Չնայած տեղական ինքնակառավարման ոլորտում առկա բարեփոխումներին` տեղական ինքնակառավարման համակարգը դեռևս
մնում է լիովին չկայացած: Ինչպես ցույց են տալիս միջազգային հանրահայտ կազմակերպությունների զանազան զեկույցները 1, սրանք դեռ լոկ
փաստաթղթային լուծումներ են և դեռևս չեն դարձել «միս ու արյուն»
(ապրող իրողություն), այսինքն` լիովին դեռ չեն գործութավորվել: Արդի
իրողությունները նույնպես վկայում են, որ անհրաժեշտ են ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման համակարգի սահմանադրական և օրենսդրական լուծումներ, այլև անհրաժեշտ է ստեղծել արդյունավետ կառուցակարգեր վերոնշյալ սահմանադրական սկզբունքների կենսագործման
համար: Վերոնշյալը ևս մեկ անառարկելի փաստ է տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության օրինականության նկատմամբ
վարչական հսկողություն իրականացնելու օգտին:
5. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացած չլինելու
մասին է խոսում նաև այն փաստը, որ տեղական ինքնակառավարման
մարմիններն ամբողջությամբ չեն իրացնում Սահմանադրությամբ իրենց
վերապահված իրավունքները: Պատահական չէ, որ մինչ այսօր որևէ
համայնքի ղեկավար կամ ավագանի չի դիմել սահմանադրական արդաՄասնավորապես հիշատակման է արժանի ամերիկյան Freedom House կազմակերպության 2005-2012թթ. հրապարակած «Ազգերն անցումային շրջանում» տարեկան
զեկույցները, ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը 2005-2010թթ. ստացել է
նույն գնահատականը` 5.5 միավոր, իսկ 2011թ.` 5.75 միավոր, 2012ին` կրկին 5.5
միավոր (գնահատում է 0-ից 7 բալային սանդղակով, որի համաձայն` որքան թիվը ցածր
է, այնքան առավել ժողովրդավար է գնահատվում տվյալ երկրի տեղական ինքակառավարման համակարգը), ինչը նշանակում է, որ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման
համակարգը դեռևս ավտորիտարից ժողովրդավարական կառավարման համակարգի
անցման փուլում է:
1

100

Իրավագիտություն

րադատության մարմնին իր իրավունքների պաշտպանության խնդրով:
Չնայած սրան` Սահմանադրական դատարանն ինքն է փնտրում մեխանիզմներ տեղական ինքնակառավարման համակարգի անկախությունը
և լիարժեք գործութավորումը սահմանադրական մակարդակից իրավական ակտերի կիրառման ոլորտ տեղափոխելու համար: Մասնավորապես դրան էր ուղղված Սահմանադրական դատարանի № 1137 որոշումը,
որը, ինչ խոսք, ոչ միայն լրացուցիչ երաշխիքներ կտրամադրի տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին, այլև կկաշկանդի օրենսդրին և
հանրապետական գործադիր իշխանության մարմիններին` տեղական
ինքնակառավարման օրենսդրության (հատկապես վարչական հսկողության օրենսդրական լուծումների) մշակման գործընթացը այդ որոշման տրամաբանությունից բխեցնելու հարցում:
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ДАВИД КАЗАРЯН
Аспирант кафедры юриспруденции
Академии государственного управления РА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР КАК ОСНОВНАЯ ГАРАНТИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЕРЕВАН)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с административным надзором как основном гарантии обеспечение законности в
деятельности органов местного самоуправления. После конституционных изменений 2005-ого года в конституции РА были внедрены системы правового надзора и государственного контроля над деятельностью органов местного самоуправления. Они имеют цель обеспечить законность в деятельности органов местного самоуправления.
Несмотря на то, что в научной литературе критикуют данную систему,
считая, что она может стать угрозой для независимости местного
самоуправления, Европейский суд по правам человека, в ряде своих
решений установил, что государства несет ответственность за те
действие муниципальных органов, которыми были нарушены права
человека. Данная позиция Европейского суда еще один весомый
аргумент в пользу внедрение административного надзора.
Автором были выведены те законодательные особенности регулирования правового надзора, которыми город Ереван отличается от
других муниципальных образований.
Также автором была подчеркнута недавнее решение КС РА,
которое, по мнению автора, станет важнейшим рычагом для органов
местного самоуправление в процессе обеспечение их независимости
от государственных органов.
Ключевые слова: aдминистративный надзор, правовой надзор,
государственный контроль.
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THE ADMINISTRATIVE SUPERVISION AS A BASIC SAFEGUARD FOR
ENSURING THE LEGALITY IN THE ACTIVITY OF LOCAL
AUTHORITIES (ON THE EXAMPLE OF YEREVAN CITY)
The article highlights issues concerning to the administrative
supervision, as basic safeguard for ensuring the legality in the activity of
local authorities.
After the constitutional changes and amendments in 2005, in the RA
Constitution were inserted system of legal supervision and state control
over the activities of the local authorities. They have a goal to secure the
legality of activities of the local self-government. Despite the fact that in the
scientific literature some authors criticize this system, indicating that it could
become a threat for the ensuring the independence of local selfgovernments, the European Court of Human Rights, in a number of
decisions found that the state is responsible for the actions of local
authorities, from which human rights have been violated. This position of
the European Court is another strong argument in favor of the introduction
of legal supervision.
The author has revealed the legislative features of the regulation of
legal supervision, which the city of Yerevan is different from other
municipalities.
The author also highlighted the recent decision of the RA Constitutional
Court, which in his opinion, would be an important lever for local
government in the process of ensuring their independence from
government bodies.
Keywords: administrative supervision, legal oversee, state control.
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքական
կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի
վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում համեմատության մեջ ուսումնասիրված է Եվրոպայում (1648թ. Վեստֆալյան պայմանագրից հետո) և հետխորհրդային
նոր անկախացած տարածություններում ազգային-պետության արդիականացման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները: Եթե Եվրոպայում ազգային-պետությունները ձևավորվեցին
որպես պետությունակենտրոն և հիերարխիկ ինստիտուտ, ապա
արդի գլոբալացման գործընթացներում նրա արդյունավետությունը
պայմանավորված է «վազող» արդիականացմամբ և արագացված ապակենտրոնացմամբ: Արդյունքում «արդյունավետ պետության» փոխարեն առաջացել են «չկայացած պետություններ»: Գլոբալացման գործընթացն արդյունավետ է, երբ տեղի է ունենում ինքնիշխան ազգային-պետության արդիականացում` հանուն համաշխարհային քաղաքականության մեջ սեփական «Ես»-ի ինքնության ադիականացման պահպանման և մրցունակ մասնակցության` ի հակադրություն մրցակցող քաղաքական, տնտեսական միավորումների աճող ճնշման:
Հիմնաբառեր. ազգային-պետություն, ինքնիշխանություն, գլոբալ կառավարում, կայսրություն, նոր ինստիտուցիոնալիզմ, արդյունավետ պետություն, սոցիալ-քաղաքական ցանցեր, ապակենտրոնացում:

Վերջին տարիներին ակնհայտ է դարձել, որ արդի գլոբալացման
գործընթացներում ընդլայնվել է նոր ձևավորված ինստիտուցիոնալ կազմավորումների գործունեության ոլորտը, ինչն իր հերթին անխուսափելիորեն հանգեցրել է ոչ միայն պետական ինքնիշխանության տրոհման,
այլև ազգ-պետության ինստիտուտի «մահվան»: Նման մոտեցումը նորազատականները հիմնավորում են հետևյալ կառուցակարգերի գործառման հիման վրա.
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1. գլոբալ քաղաքացիական հասարակության («քոչվորների նոր հասարակություն» Ժ. Ատալլի [1, էջ 12]) վրա հենված համաշխարհային հաղորդակցական ցանցի ձևավորում,
2. միջազգային շուկայի ակտիվ գործառման վրա հենված ազգային
տնտեսության ինտեգրման գործընթացի պետական կարգավորման անկում,
3. անդրազգային կառույցների աճ, որոնք ունեն ավելի մեծ հնարավորություններ, քան ազգ-պետությունները,
4. գոյաբանական հիմնախնդիրների գերակայություն, որը ենթադրում է իշխանության անդրազգային կենտրոնների զարգացում և համաշխարհային կառավարում:
Նշված հատկանիշների հիման արդի ֆուտուրոլոգները եզրակացրել
են, որ «Ինքնաբավ պետությանը փոխարինում է անդրազգային ֆիրմաների կողմից ստեղծված և տարածքային սահմանափակությունից ազատ
ցանցը, որն առանց սահմանների բաց համակարգ է» [2]: Փաստորեն
փլուզված վեստֆալյան աշխարհի փոխարեն հաստատվել է մինչ այժմ
մարդկությանն անհայտ սկզբունքորեն նոր կառավարման մոդել: Համակարգելով ուսումնասիրված գիտական գրականությունը` կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքական գիտության մեջ միասնական կարծիք ազգպետության «մահվան» մասին բացակայում է: Ընդհակառակը, հետխորհրդային և մերձավորարևելյան քաղաքական զարգացումներով պայմանավորված` արդեն մեծացել են «ճկուն», «փոփոխվող», «արդիականացող», «զարգացող» ազգային պետությունների արդյունավետ գործառման հիմնախնդրի քննարկումները, որոնց նպատակն է մեծացնել
պետության և քաղաքացիական հասարակության գործառույթների արդիականության կառուցակարգերը: Այս տեսակիրառական մարտահրավերներին համահունչ անհրաժեշտ է նորովի ուսումնասիրել ազգ-պետության ծագումնաբանական ֆենոմենը: Մինչ նրա «մահվան» մասին
մերկապարանոց հայտարարություններ անելը անհրաժեշտ է բացահայտել պատմական, ծագումնաբանական և գործառնական կապերի այն
առանձնահատկությունները, որոնք առկա են այսօր պետության և նոր
ձևավորած ինստիտուցիոնալ կազմավորումների գործունեության մեջ:
Արդյունքում միայն պետությունը պատասխանատու չի կառավարման
արդյունավետության համար, քանի որ նոր ինստիտուցիոնալ կազմավորումներն այսօր ներխուժել են այն ոլորտները, որոնք իրենց հերթին ավանդաբար համարվում են պետական իշխանության իրականացման մենաշնորհը [3, էջ 26]:
Նոր կազմակերպությունները ձեռք են բերում այդ իշխանության
«առանձին հատկանիշները» և սկսում են այն իրականացնել արդեն պետությունից անկախ` ձևավորելով ինչպես լոյալության և կոլեկտիվ նույ105

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

նականության նոր տիպեր, այնպես էլ ապահովելով սեփականության իրավունքը և երաշխավորելով պայմանագրերի իրականացումը: Փորձենք
պարզել, թե իշխանության տարածական կազմակերպման ինչ ձևեր են
լրացնում պետությանը: Գլոբալ կառավարման (Global governance) կայացման և զարգացման վերաբերյալ մոտեցումներն արտացոլում են հիմնախնդրի լոկ իրավիճակային ընկալումը` նկարագրելով բարդ իրականության տարրերից մեկը: Համաձայն «գլոբալ կառավարման» հայեցակարգի՝ պետություններն իրենց իրավասությունների զգալի մասը կամավոր փոխանցելու են համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին [4, էջ 5-6]: Սակայն իրականում գլոբալ կառավարման կայացումն արդեն իսկ ինքնիշխան պետության արդիականացման ձևերից
մեկն է` հանուն համաշխարհային քաղաքականության մեջ սեփական
դերի պահպանման` ի հակադրություն մրցակցող քաղաքական,
տնտեսական միավորումների աճող ճնշման:
Միջազգային հարաբերությունների ավանդական գործող դերակատարներին զուգահեռ (ինչպիսիք ճանաչված և չճանաչված պետություններն են) հետազոտողներն առանձնացնում են ինտեգրացիոն խմբավորումները, ոչ պետական և ոչ կառավարական կազմակերպությունները,
ոչ առևտրային կազմակերպությունները, անդրազգային կորպորացիաները, սոցիալական և կրոնական շարժումները, ինչպես նաև ահաբեկչական ցանցերը: Ընդ որում, կարծիք կա, որ համաշխարհային ասպարեզում գործող դերակատարների թվի զգալի աճի հիմնական պատճառը
տնտեսական գլոբալացումն է, որը հանգեցրել է տարածքների ինքնակազմակերպման և քաղաքական-տնտեսական իշխանության էական
կերպափոխման» [5, էջ 3-4]: Գլոբալացումը կարող է սահմանվել որպես
տարբեր ինստիտուցիոնալ կազմավորումներում ընթացող գործընթացների փոխադարձ կախվածության մեծացում և նոր աշխարհի կառուցում
ավելի շուտ ցանցային, այլ ոչ թե աստիճանակարգային սկզբունքով: Տվյալ դեպքում մեզ համար կարևոր է ընդգծել, որ ցանցը սահմանում է հորիզոնական, այլ ոչ թե ուղղահայաց հարաբերություններ: Հորիզոնական
հարաբերությունները ենթադրում են փոխգործակցության այնպիսի վիճակ, որը կողմերից յուրաքանչյուրին հնարավորւթյուն է տալիս առկա
մարտահրավերներին համահունչ արդիականացնելու իր «Ես»-ի ինքնությունը: Տվյալ գործընթացում առանցքային գործոնը տեխնոլոգիական
հեղափոխությունն է, որի արդյունքում աշխարհը տեղեկատվական բազմաշերտ հոսքերի նոր հերթական շրջապտույտ ապրեց. հաղորդակցության նոր միջոցները վերափոխեցին հարաբերություններն ինչպես պետության և հասարակության, այնպես էլ տնտեսական դերակատարների
միջև: Այդ հարաբերությունները կառուցվում են ցանցային սկզբունքով,
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որը բարձրացնում է դրա գործունեության հետևանքների անորոշության աստիճանը դրա կազմի մեջ չմտնող սուբյեկտների համար: Ցանցի կառուցվածքն առանձնանում է ճկունության և հարմարվողականության բարձր մակարդակով, հենց այդ պատճառով էլ շատ հաճախ այն
կարող է լինել ինքնավար և ստեղծվել կոնկրետ խնդրի լուծման նպատակով` դադարեցնելով իր գործունեությունը տվյալ նպատակին հասնելուց
հետո: Այս գործոնը խոչընդոտում է պետության կողմից ցանցային աշխատանքի ակտիվ կարգավորման գործընթացին: Համընդհանուր վերահսկողության իրականացումն այսօր կամ անհնարին է, կամ պահանջում է այնպիսի հսկայական բյուրոկրատական ապարատի գոյություն, որի պահպանման արժեքը թերևս ավելի բարձր է, քան դրա օգտագործումից ստացվող եկամուտները:
Արդի գլոբալացման գործընթացում ազգ-պետության կերպափոխման շրջանակներում ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի ձևերից մեկը մյուսով լրիվ կամ մասնակի փոխարինելու էությունը և հեռանկարներն ըմբռնելու համար նպատակահարմար ենք համարում վերլուծել անցած դարաշրջանի զարգացման միտումները, հասկանալ, թե ինստիտուցիոնալ
կառուցվածքի նոր ձևերից որոնք են առավել կենսունակ եղել: Նման
վերլուծության հիման վրա առաջարկում ենք մեթոդաբանության որոշ
ուրվագծեր արդի գլոբալացման գործընթացի և պետական ինքնիշխանության տրոհման պատճառների ուսումնասիրման համար:
Այս նկատառումներով անհրաժեշտ ենք համարում վերադառնալ եվրոպական պատմության այն ժամանակաշրջանին, երբ ինքնիշխան պետությունն իր ինստիտուցիոնալացված կառուցվածքով դառնում է կառավարման արդյունավետ ձևի գերակա խաղացող: Ինքնիշխան պետությունների միջազգային համակարգի կայացումը համարվում է 1648
թվականը, երբ Վեստֆալյան հաշտության պայմանագրերի ստորագրմամբ ավարտվեց Երեսնամյա պատերազմը: Վեստֆալից իր իրավական
ամրագրումը գտավ որոշակի բնութագրերով օժտված ինքնիշխան պետությունը, որոնք վերջինիս թույլ էին տալիս հաղթել ինստիտուցիոնալ
այլընտրանքային միավորումների մրցակցությունը: Այդ առումով առանձնացվում են պետական իշխանության հետևյալ բնորոշ գծերը`
1. որոշակի տարածության հստակ սահմաններ և երկարատև գոյատևում ժամանակի մեջ,
2. համեմատաբար կայուն քաղաքական ինստիտուտների գոյություն և արդյունավետ գործունեություն,
3. լեգիտիմացում բնակչության կողմից, որն արտահայտվում է գերագույն իշխանության անհրաժեշտության բուն գաղափարի ընդունմամբ,
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4. գերագույն իշխանության անհրաժեշտության բուն գաղափարի
ընդունման նկատմամբ լոյալության պահպանում [2, էջ 12-16]:
Նշված հատկանիշներին Մ. Խարդթին և Ա. Նեգրին ավելացրել են
երկարատև համատեղ կեցության արդյունքում ձեռք բերված ինքնություն` որոշակի համեմատաբար անփոփոխ և լեգիտիմացված տարածքի
սահմաններում[4, 18]: Այս համատեքստում նրանք կարծում են, որ ազգպետությանը հաջողվեց իր մեջ համատեղել քաղաք-պետության և կայսրության դրական բնութագրերը: Կայսրություններն օժտված լինելով
ռազմական հզորությամբ՝ ոչ արդյունավետ ինտեգրված կառույցներ են և
ի զորու չեն բնակչության մեծ մասին մասնակից դարձնել ընդհանուր
ինքնության կերտման քաղաքական գործընթացներին: Այս հանգամանքն իր հերթին հանգեցնում էր մարդկային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործմանը և գերագույն իշխանության նկատմամբ լոյալության նվազեցմանը` կայսրության բնակիչների մեծ մասի կողմից սոցիալական միավորումը չէր դիտվում որպես բարձրագույն արժեք: Քաղաքպետությունն արդյունավետ օգտագործեց մարդկային կապիտալը և ստեղծեց կառավարման այնպիսի համակարգ, որի դեպքում գործնականում բոլոր քաղաքացիները մասնակցում էին քաղաքական կյանքին, ինչը բարձրացնում էր նրանց քաղաքական լոյալության մակարդակը: Սակայն քաղաք-պետությունը չկարողացավ լուծել արդեն գոյություն ունեցող կառուցվածքի մեջ նոր տարածքների և դրանց բնակչության ներգրավման հիմնախնդիրը: Միայն ազգ-պետությանը հաջողվեց միավորել
կայսրության և քաղաք-պետությունների ուժեղ կողմերը [2, էջ 10-11]:
Փաստորեն, ազգ պետության ձևավորման գործընթացի սկիզբը XIIXIII-րդ դարերում Եվրոպայում հարաբերական կայունության ժամանակաշրջանն է, երբ ավարտվեց գաղթերի, արշավանքների և նվաճումների
երկարատև դարաշրջանը և համեմատական անվտանգություն ապահովեց [6, էջ 16-17]: Անվտանգության և արդարադատության ապահովումը դարձավ ինքնիշխան պետության նոր ձևավորվող կառավարող էլիտաների առաջնահերթ խնդիրը, որի պայմաններում միայն հնարավոր
եղավ ստանալ բնակչության աջակցությունը: Սակայն ինքնիշխանությունը և գերիշխանությունը որպես պետության կայացման հիմնական
արժեք ընկալելու համար համադրվեց ռազմական մրցունակության հետ,
որն արտացոլվեց պետության ներքին կառուցվածքի վրա՝ պահանջելով
զանգվածային ֆիսկալ ապարատի և մշտական գործող ազգային բանակի ստեղծում: Այս համատեքստում «Կոնսոլիդացված պետության» ձևավորմանն ու կայացմանը նվիրված իր աշխատանքներում Չ. Տիլլին
պնդում է, որ միջպետական և ներպետական փոխգործակցության հիմնական օբյեկտը վերահսկողությունն է տարածքի և դրա բնակչության
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նկատմամբ, հենց այդ պատճառով էլ պետություններն առաջացան որպես ռազմական ոլորտում մրցակցության արդյունք, երբ ռազմական առավելությունը թույլ էր տալիս ընդլայնել այդ վերահսկողության սահմանները [6, էջ 4]: Վերահսկողության ընդլայնման գործիքներ էին տարատեսակ ռեսուրսները, որոնց հարաբերական առկայությունով պայմանավորվում էր տիրակալների կողմից կիրառվող ռազմավարությունը: Տիլլին
թվարկում է ռազմավարությունների մի քանի տարբերակ`
1. բռնության վրա հիմնված ռազմավարություն (coercionintensive), որի ժամանակ տիրակալները պատերազմի համար անհրաժեշտ ռեսուրսները գանձում էին սեփական կամ գրավված տարածքների
գյուղական բնակչությունից, ինչն ուղեկցվում էր զանգվածային վարչական և ֆիսկալ ապարատների ստեղծումով;
2. կապիտալի վրա հիմնվող ռազմավարություն (capitalintensive), որի ժամանակ ռազմական ուժի ժամանակավոր օգտագործման կամ ձեռքբերման համար (օրինակ՝ վարձկանների) նրանք համաձայնություն էին կնքում վաղ կապիտալիստների հետ (առևտրականների
և բանկիրների), որոնց շահերը անկասկած հաշվի էին առնվում: Միաժամանակ, հսկայական պետական կառույցներ ստեղծելու անհրաժեշտություն այլևս չկար:
3. ռազմավարություն, որի հիմքում ընկած էր բռնության և կապիտալի միաժամանակյա օգտագործումը (capitalized coercion), որի ժամանակ տիրակալները ռեսուրսներ էին ստանում թե առաջին և թե երկրորդ սոցիալական խմբերից, սակայն դրա վրա ավելի մեծ ջանքեր էին
գործադրում, քան առաջին երկու դեպքերում: Տիրակալի կողմից օգտագործվող ռազմավարությունով էր պայմանավորված պետության այս կամ
այն տիպի զարգացումը` առաջին դեպքում ձևավորվում էին կայսրություններ, որոնք գոյատևում էին տուրքեր հավաքելու հաշվին, երկրորդ
դեպքում առաջանում էին դրվագային ինքնիշխանության ձևեր, երրորդ
դեպքում` ազգ-պետություն:
Այս դիրքորոշումը համընկնում է Տ. Էրտմանի կարծիքի հետ. «Ներկայումս ժամանակակից պետության ձևավորման գործընթացն ուսումնասիրողների շարքում գոյություն ունի ընդհանուր կոնսեսուս այն հարցով, որ պատերազմը, երբեմն այլ գործոնների համադրմամբ, այն գլխավոր պատճառն էր, որ ստիպեց տիրակալներին ադապտացնել քաղաքական համակարգերը, ինչպես նաև ընդլայնել և ռացիոնալացնել պետական ապարատը` ռազմական ոլորտում մրցակցության ապահովման
նպատակով» [7, էջ 4]: Այսպիսով, հենց այս գործոնն էլ առանցքային ազդեցություն ունեցավ վաղ Մոդեռնի դարաշրջանի Եվրոպայում քաղաքական համակարգերի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի արդիականացման
109

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

վրա: Այսինքն՝ սոցիալական ցանկացած տեսակ (եկեղեցի, քաղաք-պետություն, քաղաքների լիգա, կոմունաների միության ինստիտուտներ,
միանձնուհիների և ասպետական միաբանություններ, առևտրային խոշոր ընկերություններ) պահպանեցին հարաբերական անկախություն
միայն մեկ պայմանով՝ նախ՝ հրաժարվեցին իրենց բացարձակ գերակայության հավակնություններից, ապա ճանաչեցին Վեստֆալյան համակարգի սկզբունքները: Սակայն դրանց իրավունք էր վերապահվել մասնակցելու միջազգային հարաբերություններում` օրինակ Շվեյցարիայի
Համադաշնության անկախությունը Հռոմի սուրբ կայսրությունից վերջնականապես ամրագրվեց հենց 1648թ., իսկ Վատիկանը, որն օժտված
էր հզոր կազմակերպչական ցանցով, միշտ էլ ակտիվ խաղացող է եղել
եվրոպական թատերաբեմում: Ուստի X-XII դարերից սկսած՝ տնտեսական զարգացումն անուղղակիորեն առնչվեց նաև սոցիալական կազմակերպման այլ ձևերի հետ: Այսպես՝ Խաչակրաց արշավանքների սկիզբը
պետք է դիտարկել ոչ թե սրբազան հողերն անհավատներից ազատագրելու համար մղվող գաղափարական քարոզչական պատերազմների
տեսանկյունից, այլ որպես զուտ քաղաքական-առևտրային ձեռնարկ, որը
ոչ միայն հսկայական շահաբաժիններ բերեց հզորացող պապական պետությանը, այլև Եվրոպայի մարգինալ աշխատուժին ուղղորդեց դեպի
սրբազան գործունեության: Ուստի Խաչակրաց արշավանքները եվրոպական տնտեսական էքսպանսիայի անքակտելի մասն են: Ջենովայի և
Վենետիկի հանրապետությունների տնտեսական պատմության ուսումնասիրությունները վկայում են, որ հենց Խաչակիրների պետությունների
հիմնման արդյունքում էլ սերտ կապեր հաստատվեցին Մերձավոր
Արևելքի երկրների հետ, և խարխլվեց Բյուզանդիայի գերիշխանությունը
Սևծովյան նեղուցներով անցնող առևտրային ուղիների նկատմամբ
[10, էջ 131–146]:
Այնուհետև, XIV դարից կասեցված ժանտախտի համաճարակի և
Հյուսիսային ու Հարավային Եվրոպայի միջև կապերի ակտիվացումից
հետո Ֆլորենցիայում խոշոր ընտանեկան ընկերությունների ձևավորումը
նոր թափ հաղորդեց Եվրոպայի տնտեսական վերելքին: Ընտանեկան
ընկերությունները, համակարգելով բանկային գործը, սպասարկում էին
Պապին և Եվրոպայի թագավորական պալատները: Ֆլորենցիայի խոշոր
առևտրային տները գործում էին Եվրոպայում և դիվերսիֆիկացնում էին
իրենց բիզնեսը` դրանով իսկ հիմք դնելով եվրոպական ազգային բաժնետիրական ընկերությունների, որոնք ձևավորվեցին Նոր աշխարհի հետ
առևտուր սկսելու համար: Իրենց հերթին այս ընկերությունների կազմակերպական մոդելը հիմք հանդիսացավ արդի անդրազգային կորպորացիաների համար: Մեդիչի ընտանիքը, նախքան իշխանության կգար
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Ֆլորենցիայում, իր հաճախորդներից մի ամբողջ կուսակցություն ստեղծեց` վերջինիս աջակցություն ցուցաբերելով լայնամասշտաբ բանկային
ցանցի շրջանակներում իրականացվող ֆինանսական գործառույթներից
ստացվող եկամուտների հաշվին [8, էջ 20-21]: Այսպիսով, X-XV դարերում
բոլոր այլընտրանքային կազմավորումները տարբեր չափերով օժտված
էին իրենց անդամների կողմից որոշակի լոյալությամբ և անհրաժեշտ
տարածքային ինքնակազմակերպմամբ: Բացի այդ, իրականում նրանց
էր պատկանում քաղաքական իշխանության որոշակի բաժին` սեփական
«հաճախորդ-հպատակների» նկատմամբ:
Եվրոպական տիպի ազգ-պետական համակարգի հետագա զարգացման համար վճռական դարձավ XV դարի վերջից մինչև XVII դարի
սկիզբն ընկած ժամանակաշրջանը: Վեստֆալից հետո ազգ-պետությունը
դարձավ քաղաքական և տնտեսական ինքնորոշված միավոր, քանի որ
իր վրա վերցրեց ռազմական գործողություններ վարելու և անվտանգություն ապահովելու գերակա դերը: Փաստորեն, ելնելով միջազգային թատերաբեմում գրաված իր մենաշնորհային իրավունքից, այն կարողացավ
ոչ միայն վերահսկել X դարից պետության հետ մրցակցող և նրան հավասար միջազգային հարաբերություններում մասնակցող տարբեր ինստիտուցիոնալ ձևավորումներին, այլև ստիպեց նրանց ինքնակազմակերպվել իր շահերի տիրույթներում կամ ընդհանրապես վերանալ Եվրոպայի քարտեզից: Արդյունքում աշխարհը դարձավ պետությունակենտրոն և հիերարխիկ:
Արդի գլոբալացման գործընթացներում մարդկությունը վկա է հակառակ հարաբերությունների` պետական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է ապակենտրոնացման մակարդակով,
գնալով ավելի շատ դերակատարներ են ազդում քաղաքական համակարգի արդիականացման և որոշումների ընդունման վրա: Սակայն
նորանկախացած պետությունների գործունեության արդյունավետությունն ուղղակի կախվածության մեջ է կերպափոխման ժամանակ առաջացած քաղաքական զարգացման ճգնաժամերից, որոնց պարագայում
ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակական բնույթ չունեն:
Արդյունքում «չկայացած պետություն» անվանված այդ միավորներում
տեղի է ունենում ոչ թե պետության ինստիտուցիոնալացված իշխանության պատվիրակում, այլ նոր դերակատարների կողմից դրանց «ինքնության սեփականաշնորհման» գործընթաց: Նկատենք, որ հաճախ նման
կազմակերպություններն իրենց վրա են վերցնում պետության համար ավանդական խնդիրների լուծումը: Ակնհայտ է, օրինակ, որ Հյուսիս-ատլանտյան պայմանագրի կազմակերպությունն ապահովում է ԵՄ այն
երկրների անվտանգությունը, որոնք պատրաստ չեն (կամ միգուցե անհ111
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րաժեշտ չեն համարում) զգալի ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու
բյուջեի այդ հոդվածին: Ուշագրավ են նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության
խորհրդի որոշումները, որոնք, վերջին ժամանակներս (Իրաքի, Աֆղանստանի և Սիրիայի ռազմական գործողությունների ժամանակ) փորձեցին
իրենց վրա վերցնել միջազգային ասպարեզում պետական իշխանության
գործադիր և օրենսդիր ճյուղերի գործառույթները՝ ապացուցելով իրենց
երկդիմությունը: Արդի անդրազգային ընկերությունները (ԱԱՀ) տնօրինում են վիթխարի ռեսուրսներ, որոնք մի քանի անգամ գերազանցում են
առանձին ինքնիշխան պետությունների հնարավորությունները: Ունենալով ընդարձակ ցանց և միավորելով մարդկանց կազմակերպական առումով, այլ ոչ թե ազգային պատկանելությամբ, աշխատանքով ապահովելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց` նրանք համապատասխան քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով ճնշում են գործադրում
ազգային կառավարությունների վրա: Այնպիսի միջազգային կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը, Համաշխարհային բանկը, Արժույթի համաշխարհային հիմնադրամը, խրախուսում են ԱԱՀ-ների ամրապնդումը` ունիֆիկացնելով օրինական դաշտը նրանց գործունեության համար և համահարթեցնելով
տարբերությունները ազգային օրենսդրություններում:
Այնուհանդերձ, խոսել պետության ինստիտուտի «վախճանի» «վերացման» կամ «փոշիացման» մասին աննպատակահարմար է, խոսքը
ազգային պետությունների իրավասության ավանդական ոլորտներում ավելի շուտ կազմակերպման նոր ձևերի զարգացման մասին է: Նման
պատմական ժամանակաշրջանի առանցքային բնութագրիչը մեծ անորոշությունն է, ապագայի նկատմամբ անվստահությունը և դրա անորոշությունը` զարգացման այլընտրանքների լայն ընտրության առկայության առումով: Միաժամանակ փաստենք, որ գլոբալացման գործընթացում իրենց բնույթով տարբեր դերակատարների առկայությունը չի երաշխավորում, որ մրցակցային պայքարի արդյունքում կմնա միայն մեկ գերակայող դերակատար: Ակնհայտ է, որ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքային
ներկայումս գոյություն ունեցող տարաբնույթ ձևերը, իրենց կարգավիճակին համապատասխան, կատարում և կատարելու են պետության գործառույթները փոխլրացնող գործառույթներ:
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ԱՐՏԱԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Աշխատանքում համակողմանի դիտարկված են պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման հիմնախնդիրները
ՀՀ անցումային շրջանից դեպի համախմբում: Արդի պայմաններում
պետական կառավարման արդյունավետությունը ենթադրում է և՛
աստիճանակարգային, և՛ ցանցային կառավարման սկզբունքների
համադրում: Առաջարկված է ապակենտրոնացնել միայն պետական
կառավարման սահմանները` պետության միջամտության աստիճանը տնտեսության մեջ հստակ որոշելուց հետո: Դա հնարավորություն կտա բարձրացնել կառավարող էլիտայի քաղաքական պատասխանատվությունը: Այս առումով, որպես պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման հիմնական պայման, հիմնավորված է շահառուների վստահությունը պետական կառավարման գործընթացի, կառավարիչների և ինստիտուտների հանդեպ:
Հիմնաբառեր. քաղաքական գործընթաց, պետական կառավարում,ադյունավետության ապահովում, բյուրոկրատիա, կլենտելիզմ,
ինստիտուցիոնալացում, սոցիալ-քաղաքական ցանցեր, վստահություն, մենաշնորհի մերժում, վարչական ծախսերի կրճատում:

Ժողովրդավարացման «Երրորդ ալիքի» շրջանակներում նոր անկախացած երկրների պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման հիմնախնդիրներն անհրաժեշտ է դիտարկել քաղաքական գործընթացների արդյունավետության առումով: Այս պարագայում, ժողովրդավարության որակի բարձրացման առումով հնարավորություն ենք
ստանում համակարգված բացահայտելու նրա և՛ քաղաքագիտական, և՛
տնտեսագիտական, և՛ սոցիալ-հոգեբանական սպեկտրը:
Պետական կառավարման հիմնախնդիրներով զբաղվող որոշ հետազոտողներ և բարձրաստիճան վարչարարներ այն ուսումնասիրում են որպես մենեջմենթ: Այս համատեքստում պետության ինստիտուտը կենտրոնական և տեղական բյուրոկրատիայի ամենազոր և անվերահսկելի չինովնիկների խավի կողմից ներկայացվում է որպես գործադիր իշխա115
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նության սեփականատեր [1]: Պետական կառավարման արդյունավետության մասին խոսելիս ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում կառավարման արարողակարգերին, այս կամ այն տեխնոլոգիաների կիրառմանը, ծախսերի, արդյունավետության և մասնակցության հարցերին,
քան թե ժողովրդավարության որակին: Նման մոտեցումը անտեսում է
քաղաքացիների և՛ աջակցությունը, և՛ մասնակցությունը պետական կառավարմանը և ինստիտուտների գործունեությանը: Արդյունքում քաղաքացիների մեծամասնությունը խուսափում է բյուրոկրատներից կամ
սկսում է պայքարել անարդյունավետ կառավարման դեմ:
Կատարված բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ Արևմուտքի զարգացած երկրներում քաղաքացիների շուրջ 50
տոկոսն այն կարծիքին է, որ կարող են ազդեցություն ունենալ կառավարչական որոշումների ընդունման վրա: Ավելի թույլ զարգացած երկրներում այդ ցուցանիշը տատանվում է 3-7 տոկոսի սահմաններում:
Պարզվել է նաև, որ երկրորդ աշխարհի երկրներում վերաբերմունքը դեպի պետական բյուրոկրատիան քննադատական է, իսկ ԱՊՀ որոշ երկրներում կատարված հետազոտությունները փաստել են կտրուկ բացասական գնահատականը պետական բյուրոկրատիայի նկատմամբ [1]: Այս
պարագայում հարց է ծագում, իսկ ինչ վերաբերմունք են ցուցաբերում
շահառուները պետական կառավարման նկատմամբ:
Հետարդյունաբերական պոստինդուստրիալ հասարակարգերում շահառուները պայքարում են հարկադրանքի դեմ՝ ցանկանալով ոչ թե մեխանիկորեն ենթարկվել, այլ երկխոսել: Որպես կանոն, պետական ծառայողները գործ են ունենում այցելուների ամենատարբեր բազմության
հետ, որոնց կողմից վերհանված և ներկայացված օրինական պահանջներն ու հիմնախնդիրները հաճախ համարվում են անլուծելի կամ դժվար
լուծվող, երբեմն էլ բախվում են արհեստականորեն ստեղծվող սուբյեկտիվ խոչնդոտների կամ պետական կառավարիչների (պետծառայողների) անփույթ վերաբերմունքին [2, էջ 232]: Այս առումով չափազանց
կարևորվում է շահառուների վստահության հարցը պետական կառավարման գործընթացի, կառավարիչների և ինստիտուտների հանդեպ:
Շահառուների` հատկապես սոցիալական և տնտեսական վիճակի բազմաթիվ ցուցանիշներ չեն ենթարկվում օպերատիվ հսկման, այդ իսկ
պատճառով շատ կարևոր է մշակել սկզբունքներ, որոնք թույլ կտան
գնահատել կոնկրետ ծրագրերի ընդհանուր վիճակն ու իրականացման
արդյունքները [2, с. 238]: Ուստի ահրաժեշտ է հստակեցնել պետական
բարձրաստիճան կառավարիչների անմիջական պատասխանատվությունը ինչպես ծրագրերի նախագծման և իրականացման քաղաքականության մշակման, այնպես էլ արդյունքների կառավարման և հասարա116
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կության առջև հաշվետու լինելու համար: Սա պայմանավորում է պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատանքի արդյունավետությանը և դրանց կողմից ազգաբնակչությանը մատուցվող ծառայությունների քանակն ու որակը: Սոցիալական բարձր վստահություն ունեցող հասարակություններում տեղի է ունենում ինքնակարգավորման վրա հիմնված քաղաքացիական կառույցների ստեղծում, որոնք օժանդակում են
պետական ինստիտուտների գործունեությանը կապված սոցիալական
շերտերի հարաբերությունների կարգավորման հետ: Այդպիսի կառույցների վառ օրինակներ են գրողների, նկարիչների, բժիշկների, իրավաբանների, տնտեսագետների և այլ միությունները, տարբեր հասարակական կազմակերպությունները, որոնք, ըստ էության, քաղաքացիական
կարծիքի ձևավորման և զարգացման միջավայր են: Ցանկացած ընտրված պաշտոնատար անձի հայտնի է, որ ընտրությունների արդյունքների
վրա խիստ կարևոր ազդեցություն է թողնում մարդկանց և հասարակական ընդհանուր կարծիքը [2, էջ 242]: Պետական տարբեր ոլորտների
մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների կարծիքին
ծանոթանալու դասական տարբերակը հասարակական հարցումներն
են, որոնց արդյունքում ստացվող ինֆորմացիայի վերլուծությունը թույլ է
տալիս ստանալ վիճակագրական ողջ պատկերը` ձևավորված ընդհանուր հասարակական կարծիքի մասին:
ԵՄ երկրներում կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել,
որ միջին հաշվով բնակչության 60%-ը վստահում է կառավարությանը
(կամ կառավարության գործունեությունը համարում է բավարար): Արևելյան Եվրոպայի երկրներում այդ ցուցանիշն ավելի ցածր է (30%), իսկ
ԱՊՀ երկրներում անհամեմատ ավելի ցածր՝ 1-5% [4]: Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից կարևոր են
նաև աստիճանակարգային և ցանցային կառավարման, քաղաքական
ազատության և հարկադրանքի, հանրության կողմից վստահության և
անվստահության, լոյալության և պրոֆեսիոնալիզմի և ընդունվող որոշումների իրավաչափության, կառավարչական գործունեության պլանավորման և կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացման, կադրերի
ընտրության և վարձատրության շահադրդման մեխանիզմների հիմնախնդիրների քննարկումները: Կարևորելով պետական կառավարման
հիմքում ընկած այնպիսի սկզբունքները, ինչպիսիք են աստիճանակարգությունը և ցանցայնությունը, փաստենք, որ արդի պետական կառավարման արդյունավետությունը ենթադրում է այս երկու սկզբունքների
համադրում: Սակայն աստիճանակարգությունն ապակենտրոնացման
քաղաքականության հետևանքով աստիճանաբար կորցնում է իր մենաշնորհային կարգավիճակը, որը գնահատվում է որպես «նոր անհատա117
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կանացման գործընթաց» [5]: Այդ նպատակով առաջարկվել են մի շարք
այլընտրանքային տարբերակներ, որոնք աստիճանակարգության վրա
հիմնված կառավարման մոդելը փոխլրացնում են ցանցային կառավարմամբ: Հավասարության վրա հիմնված կառավարման մոդելի ներդրման
համար սկսեցին կիրառվել ինդուստրիալ մենեջմենթի մի շարք մեթոդներ:
Պետական կառավարման արդյունավետության վրա ազդող կարևոր
ցուցանիշ է պետական հաստատությունների ռեսուրսներով ապահովվածությունը (ֆինանսական, տնտեսական, մարդկային, նյութական, աշխատանքային, մտավոր և այլն): Ռեսուրսների սղությունը (հատկապես ֆինանսական) անորոշություն է առաջացնում բյուջետային, կառավարչական, համապետական ծրագրերի մշակման, պետական քաղաքականության մշակման ոլորտներում, առավել ևս, որ անհնարին է դառնում
բնակչության բազմաթիվ օրինական պահանջների բավարարումը: Հետևաբար ցանկացած պետական կազմակերպություն պետք է ճշգրտի իր
հարաբերությունների շրջանակները շահառուների հետ, վերակառուցի
իր ներքին գործառնական համակարգը և հստակեցնի իր ակնկալիքները իրականացվող ծրագրերից:
Սակայն պետական կառավարման ինստիտուտների անձնակազմերի և ծախսերի շարունակական կրճատումները կարող են վնասել կառավարման մարմիններին և դրանց կողմից իրականացվող ծրագրերին՝
իջեցնելով կառավարման արդյունավետությունը: Ուստի անհրաժեշտ է
աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության ճիշտ գնահատման և հետագայում դրանց բարձրացման համար համադրել իրականացվող ծախսերի և ստացվող արդյունքների մեծությունները:
Մի կողմից` ռեսուրսների սղության և մյուս կողմից` քաղաքական
կյանքի ֆինանսական հրապարակայնության ցածր մակարդակի հետևանքով կրճատվում են նաև պետական ծառայողների իրական եկամուտները: Այս ամենը տեղի է ունենում ոչ միայն անցումնային հասարակություններում, այլ նաև տնտեսական աճի բարձր տեմպեր ապահովող
մի շարք եվրոպական երկրներում (ցանկանալով կանխել այս իրավիճակը` ֆրանսիացիները ստեղծել են կայուն օրենսդրական դաշտ): Սա իր
հերթին կարող է բերել ոչ միայն պետական կառավարման արդյունավետության անկման, այլ նաև նրանց տրամադրվածության և բարոյական
վիճակի վատթարացման: Բացասական գործոնների այդպիսի համադրումը կարող է օտարվածության զգացողություն առաջացնել և նույնիսկ` քաղաքական համակարգից անբավարարվածություն: Բարձրաստիճան ղեկավարների, լիդերների առջև բավական դժվար խնդիր է ծա118
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ռանում՝ պետական ծառայողների ակնկալիքները բավարարելու համար
այլընտրանքային աղբյուրների, միջոցների հայթհայթումը:
Ռեսուրսների անհավասարաչափ բաշխումը, քաղաքական կյանքի
ֆինանսական հրապարակայնության պակասը բերում է հաստիքների
կրճատման կամ նույնիսկ` կազմակերպության լուծարման: Վերջ է
դրվում համատարած ընդունված այն կարծիքին, թե պետական կառավարման ինստիտուտներն «անմահ են»: Այս երևույթի բացասական ազդեցություններից խուսափելու համար առաջարկվում է ապակենտրոնացման, այսինքն` պետական որոշակի գործառույթների, ոլորտի կամ ծրագրերի փոխանցումը կիսապետական կամ մասնավոր կառույցներին:
Սակայն ապակենտրոնացումը պետք է կատարվի միայն պետական կառավարման սահմանները և պետության միջամտության աստիճանը
տնտեսության մեջ հստակ որոշելուց հետո: Այդ առումով ուշագրավ է
«Արմենթելի» օրինակը, որի մենաշնորհային քաղաքականությունը հաճախ առիթ էր ոչ միայն քաղաքական շահարկումների, այլև չէր նպաստում տեղեկատվական հասարակության հաստատմանը և զարգացմանը հայ իրականության մեջ: Պետական կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նկատառումներով զարգացած երկրներում լայն տարածում է գտել շուկայական տնտեսության կառավարման մի շարք
սկզբունքների և մեթոդների կիրառումը պետական կառավարման ոլորտում, երբ շահառուներին սպասարկելու և ծառայություններ մատուցելու
հարցերում մասնակցում են և՛ պետական, և՛ ոչ պետական կառույցները
[3, с. 160]: Սակայն պետական ծրագրերի մասնավորեցումը լավագույն
դեպքում կարող է բավարարել միայն դրա կողմնակիցների ազատական
համոզմունքները:
Առաջին, երբ որևէ պետական ծառայություն փոխանցվում է մասնավոր կառույցներին, ապա վերջինս դառնում է մենաշնորհ, մրցակցությունը վերանում է, սակայն հիմնախնդիրները մնում են, իսկ շատ հաճախ
դրսևորվում են ավելի սուր ձևով:
Երկրորդ՝ պետական շատ կազմակերպությունների անարդյունավետ աշխատանքի պատճառը ոչ թե դրանց պետական լինելն է, այլ այդ
կառույցների չափերը (չհիմնավորված ուռճացված ապարատը), գործառույթների ոչ հստակ տարանջատումը, թույլ վերահսկողությունը, ոչ
մրցունակ կադրերը և այլն:
Երրորդ. ներկայումս գնալով դժվարանում են հարաբերությունները
պետական և մասնավոր հատվածների միջև, որը պայմանավորված է
նաև կառավարման կառուցվածքի բարդացման հետ: Անցումային հասարակություններում զգալիորեն մեծանում է պետության դերը հասարակության և տնտեսության բազմաթիվ հիմնախնդիրներին միջամտելու և
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կարգավորելու առումով, ուստի անցումային փուլում գտնվող պետությունների կառավարումը ստիպված է ավելի շատ գործառույթներ իրականացնել, քան զարգացած, ձևավորված շուկայական տնտեսություն ունեցող պետությունները: Կարևորենք պետական կառավարման արդյունավետության հետ կապված հետևյալ հիմնախնդիրները. ա) վերահսկողություն, բ) մասնավորեցում, գ) կենտրոնացում, ապակենտրոնացում,
ինքնակառավարում, դ) պետության դերի սահմանում (կամ ճշգրտում)
գլոբալացման պայմաններում, ե) կադրային ապահովում, զ) գիտական
ներուժի ներգրավում պետական կառավարման գործընթացներում,
է) կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի զարգացում,
ը) կառավարման ժամանակակից մեթոդների կիրառում, թ) կառավարման ընթացիկ մեթոդների բարեփոխումներ և գնահատում: Վերոնշյալը
հնարավորություն կտա արդիականացնելու հանրային ծառայությանն
առնչվող օրենսդրական դաշտը, նկատի ունենալով, որ անցումից համախմբման գործընթացում հասարակությունը կարիք ունի պետական
կառավարման արդյունավետության վերարժևորման: Ուստի անհրաժեշտ է հստակեցնել նախ այն ոլորտները, որտեղ պետությունը ունենալու է մենաշնորհային դիրք, ապա այն ոլորտները, որտեղ և՛ պետական,
և՛ մասնավոր կառույցները գործելու են մրցակցության սկզբունքով: Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով
անհրաժեշտ է ստեղծել միասնական տեղեկատվական բանկ՝ իրականացնելով հետևյալ միջոցառումները.
1. արդիականացնել պետական ծառայությունը և, ժողովրդավարացնելով իրավական դաշտը, ապահովել դրա կիրառման արդյունավետությունը,
2. ստեղծել խորհրդատվական վերլուծական կառույց, որի նպատակն է ներքաղաքական և այլ փոփոխություններում կանխորոշել պետական կառավարման հետագա զարգացման ուղիները,
3. օպտիմալացնել պետական ապարատի քանակական կողմը,
4. զարգացնել կառավարման մշակույթի գործառման այն սկզբունքները, որոնք կնպաստեն պետական մտածելակերպի և գործելակերպի
արդիականացմանը,
5. մշակել առաջացող հիմնախնդիրներին արագ արձագանքելու
ճկուն կառուցակարգեր՝ իրականացնելով անվերապահ վերահսկողություն,
6. նվազեցնել քաղաքական զարգացման ճգնաժամները և կանխել
սոցիալական բևեռացումը ,
8. հիմնավորել ռազմավարական կառավարման գիտականորեն
մրցունակ ծրագրերի մշակման անհրաժեշտությունը,
120

Քաղաքագիտություն

9. ներգրավել գիտնականներին հանձնաժողովներում և խորհրդատվական ծրագրերի իրականացման գործընթացներում,
10. բարձրացնել պետծառայողների աշխատավարձը՝ իրականացնելով մասնագիտական և վարչական շարունակական վերապատրաստում,
11. հստակեցնել պետական կառավարման համակարգում կադրերի
ռոտացիոն կառուցակարգերի ձևավորումը,
12. իրականացնել հանրային ծառայության յուրաքանչյուր ոլորտի
կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների գնահատման և համեմատական վերլուծություն, ինչպես նաև դրանց հեռանկարային զարգացման ծրագրերի մշակում՝ սահմանելով արդյունքի կառավարման չափանիշներ: Վերոնշյալ միջոցառումների համակարգային իրականացումը հնարավորություն կտա կանխելու՝
ա) լավագույն կադրերի արտահոսքը դեպի մասնավոր սեկտոր,
բ) կոռուպցիայի և կաշառակերության մեծացումը:
Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման համար ծրագիր մշակելով քաղաքական բարձրագույն մակարդակներում
ենթադրվում է, որ այն դառնում է արդյունքի կառավարման բաղկացուցիչ մասը: Այն իր մեջ ներառում է կառավարման տարբեր օղակներում
առկա կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծման ռազմավարական բոլոր
ծրագրերն ու դրանց իրականացման համար նախատեսված մարտավարական գործողությունները, ինչպես նաև արդյունավետ կառավարման
ենթակա հիմնական ընթացակարգերը: Նպատակահարմար է օգտագործել միջազգային կազմակերպությունների կողմից մշակված տարաբնույթ ինտեգրալ ցուցիչներ: Այդ առումով ուշագրավ է GRICS
(Governance Research Indicator Country Snapshot) ցուցիչը, որի օգնությամբ գնահատվում է պետական կառավարման արդյունավետությունը համեմատության մեջ: Այս ցուցիչի համաձայն` պետական կառավարումը, որպես սովորույթների և ինստիտուցիոնալ կառույցների բազմաչափ միագումար, իր մեջ ներառում է ընտրությունների գործընթացը,
կառավարության նկատմամբ հսկողություն և փոփոխություն, կառավարության հնարավորությունը ձևավորելու և իրականացնելու քաղաքականություն, քաղաքացիների և պետության հարգանքը ինստիտուտների
նկատմամբ, որոնք հասարակությունում իրականացնում են սոցիալական և տնտեսական փոփոխություններ: Գնահատումներն անցկացվում
են հետևյալ ցուցիչների համեմատության հիման վրա. ձայնի իրավունք և
հաշվետվություն (Voice and Accountability), քաղաքական կայունություն և
բռնության բացակայություն (Political Stability and Absence of Violence),
կառավարության գործունեության արդյունավետություն (Government
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Effectiveness), օրինաստեղծության որակ (Regulatory Quality), օրենքի գերակայություն (Rule of Law), կոռուպցիայի հսկողություն (Control of
Corruption) [6, с. 132–147]:
Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովումը հասարակական ձեռքբերումների, ինչպես նաև առկա սպասումների և օգտագործված պետական ռեսուրսների բնականոն արդիականացման
գործընթացն է: Կառավարման արդյունավետությունը պետական միջոցների հաշվին բոլոր հնարավոր արդյունքներից լավագույնի իրականացումն է հասարակական կարիքների բավարարման և շահերի ապահովման նպատակով: Արդյունավետությունը ջանքերի համախմբման այն
գործընթացն է, որն առկա է կառավարող սուբյեկտի և հասարակության
միջև՝ սոցիալական նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների լուծման
նպատակային ծրագրեր և հետամուտ լինել դրանց իրականացմանը:
Այսպիսով պետական կառավարման արդյունավետությունը որոշվում է հասարակական նպատակների, արդյունքների, հասարակական
կարծիքների և շահերի համադրման միջոցով: Սրանք քաղաքական նշանակություն ունեցող արժեքներ են, որոնք դրված են ցանկացած երկրի
պետական կառավարման հիմքում՝ նպաստելով քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարմանը:
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В работе многосторонне рассмотрены проблемы эффективности
государственного управления РА в рамках парадигмы транзит-консолидация. Автор убежден, что в современных условиях эффективность
государственного управления предполагает принципы как иерархического, так и сетевого управления. Предлагается децентрализировать
границы государственного управления и уровень вмешательства государства в экономику. Это даст возможность эффективно поднять
политическую ответственность правящей элиты РА. В этом контексте,
в качестве основного условия эффективного государственного управления обосновано доверие клиента-гражданина к процессу государственного управления, управленцам и институтам.
Ключевые слова: политический процесс, государственное управление, обеспечение эффективности, бюрократия, клиентелизм, институционализация, социально-политические сети, непринятие монополий, минимизировать административные расходы.
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THE PROBLEMS OF PROVIDING THE INSTITUTIONALIZATION OF
EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF
ARMENIA
The author multilaterally researches the problems of effectiveness of
public administration in the RA in framework of transit-consolidation
paradigm. The author is convinced that in modern reality the effectiveness
of public administration demands the principles of both hierarchic and
network adminsitration. He suggests to decentralize the boundaries of
public administration and the level of state interference in economy. This
will allow to raise effectively political responsibility of the ruling elite in the
RA. In this context, the confidence of a client-citizen towards the process of
public administration, managers and institutions is justified as the key
condition for effective public administration.
Keywords: politcal process, public administration, providing of
effectiveness, bureaucracy, clientilizm, institutionalization, social-political
networks, non-acceptance of monopolies, to minimize administrative costs.
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ՄԱՐՈՒԹ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների
և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ,
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՌԴ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԱՊՀ
ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԵՎ ՌԴ - ՀՀ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2000-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԵՍԵՐԻՆ
Հոդվածում լուսաբանվում է 2000-ականների առաջին կեսին
ռուս-հայկական հարաբերությունների զարգացման միտումները:
Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի Դաշնության իրականացրած նոր ռազմավարությունը տարբերվում է 1990-ականներին
Մոսկվայի վարած տարածաշրջանային քաղաքականությունից: Այս
շրջանում ՌԴ արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից էր ԱՊՀ երկրների հետ բազմակողմ և երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը: Կարևորելով տնտեսական գործոնը`
անցում կատարվեց «ընտրովի ներգրավվածություն» քաղաքականությանը: Չթերագնահատելով տնտեսական բաղադրիչը, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական համագործակցության խորացումը առաջին հերթին ապահովում է ՀՀ
ռազմական և էներգետիկ անվտանգությունը:
Հիմնաբառեր. ԱՊՀ, ՌԴ, «գունավոր հեղափոխություններ»,
ազգային անվտանգության հայեցակարգ, արտաքին քաղաքականության հայեցակարգ, ռազմավարական համագործակցություն:

Դեռևս 1990-ականներին ռուս-հայկական հարաբերությունները
դաշնակցային բնույթ էին ստացել: Երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը պարբերական բնույթ էր կրում (Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Մոսկվա այցելեց 1995, 1996, 1997 թվականներին): 1997 թ. օգոստոսի 29-ին
կնքված «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության
միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության մասին»
պայմանագիրը կանխորոշեց երկկողմ հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը: Եթե Վլադիմիր Պուտինի ՌԴ Նախագահ ընտրվելուց հետո
պաշտոնական Երևանն ակնկալում էր ռուս-հայկական հարաբերությունների հետագա խորացում, ապա ընդդիմությունն ակնկալում էր, որ ՌԴ
նոր իշխանությունները անվստահությամբ կվերաբերվեն ՀՀ կողմից իրականացվող փոխլրացման քաղաքականությանը: Այս կապակցությամբ
ՀՀ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2001 թ. սեպտեմբերի 21-ին ՀՀ անկախության հռչակման 10-րդ տարեդարձի առթիվ ունեցած իր ելույթում
124

Քաղաքագիտություն

նշեց». «Մեր բարդ տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության գրավականը մենք տեսնում ենք տարածաշրջանային համագործակցության մեջ: Մենք պատրաստ ենք հարաբերություններ զարգացնելու տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ: Մենք պատրաստ ենք լուրջ
համագործակցության՝ հարևանների հետ երկկողմ հարաբերությունների
ողջ ընդգրկմամբ: Այդուհանդերձ, տարածաշրջանային մեր քաղաքականության հիմքը ավանդական գործընկերների հետ ժամանակի քննությունը բռնած մեր հարաբերություններն են: Այդ հարաբերություններում
Ռուսաստանն ունի իր ուրույն տեղը» [1, էջ 171]: ՌԴ իշխանության ղեկը
Վ. Պուտինն ստանձնեց բավական պատասխանատու շրջանում, երբ
Մոսկվայի առջև ծառացել էին ներքին ու արտաքին քաղաքականության
բազմաթիվ հիմնահարցեր: Նա չէր պատկանում խորհրդային նոմենկլատուրայի վերնախավին, և նրա օրոք Մոսկվայի ու ԱՊՀ մյուս երկրների
միջև հարաբերությունները դարձան է´լ ավելի պաշտոնական: Նշենք
նաև, որ ԱՊՀ պետությունների քաղաքականությունը բնութագրվում է
նաև այն հանգամանքով, որ այն էականորեն անձնավորված է, և այդ
տեսանկյունից բացառություն չէ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, որի
արտաքին քաղաքականության կուրսը մեծապես բնութագրվում և որոշվում է Նախագահի անձով: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ՌԴ քաղաքական
շրջանակներին այդպես էլ չհաջողվեց մշակել այն քաղաքական-գաղափարական հենքը, որը հնարավորություն կտար ամրապնդելու արտաքին քաղաքականության ինստիտուցիոնալ բնույթը:
Վ. Պուտինի նախագահության օրոք ՌԴ և նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների միջև ձևավորված հարաբերությունները թևակոխեցին
նոր փուլ, քանի որ ՌԴ նոր ղեկավարը որակապես միանգամայն նոր
կերպար էր [2, с. 38]: Վ. Պուտինն իր կառավարման սկզբնական շրջանում ստացավ ՌԴ բնակչության զգալի հատվածի աջակցությունն ու
վստահությունը: Ռուսաստանում անցկացված սոցհարցումները վկայում
են, որ բնակչության 60 տոկոսը դրական է գնահատում Վ. Պուտինի նախագահության առաջին փուլը [3, с. 76]: «Պուտինի էֆեկտը»` որպես
պրագմատիկ և սթափ քաղաքական գործչի, ով զերծ է նախկին խորհրդային կուսակցական-տնտեսական գործչի բեռից, իր ուժերի նկատմամբ
նոր վստահություն փոխանցեց ռուսաստանյան քաղաքական էլիտային
[4, էջ 11]: Ելնելով այս հանգամանքից` Վ. Պուտինը որոշեց Ռուսաստանը
դարձնել «լիբերալ կայսրություն». այսինքն` օգտագործելով երկրի տնտեսական ու ֆինանսական ռեսուրսները՝ կրկին ԱՊՀ տարածքում մեծացնել Մոսկվայի ազդեցությունը: Այս տեսանկյունից բարենպաստ էր նաև
միջազգային իրավիճակը: 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից
հետո նկատվում էր ռուս-ամերիկյան մերձեցում, և հանուն այդ գործըն125
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թացի Կրեմլը պատրաստ էր որոշ զիջումների գնալու: Փոխարենը Մոսկվան Վաշինգտոնից ակնկալում էր ԱՊՀ տարածքում ՌԴ առաջատար
դերի ճանաչում: Սակայն ամերիկացիները չգնացին այդ քայլին, քանի
որ, ինչպես կարծում է Դ. Տրենինը, Միացյալ Նահանգները թերահավատությամբ էր վերաբերվում ԱՊՀ տարածքում «կարգ ու կանոն» հաստատելու Մոսկվայի ընդունակությանը, ինչպես նաև կասկածում էր, թե
կպահպանվեն ԱՄՆ-ի համար ընդունելի խաղի կանոնները [4, с. 11-12]:
Իրադարձությունների նման զարգացման արդյունքում Կրեմլը որոշեց
գործել միայնակ՝ ձևավորելով սեփական «ուժի բևեռը»: Հիմնական ուղղություններից մեկը դարձավ Միասնական տնտեսական տարածության
ստեղծումը: ՌԴ նոր իշխանությունները կարծում էին, որ ԱՊՀ բոլոր
երկրների հետ անհրաժեշտ է զարգացնել բարիդրացիական հարաբերություններ և ձևավորել փոխշահավետ տնտեսական հարաբերություններ: 2000 թ. հունվարին Վ. Պուտինի հրամանագրով փոփոխություններ
և լրացումներ կատարվեցին 1997 թ. ընդունված ՌԴ ազգային անվտանգության հայեցակարգում: Վ. Պուտինի հրամանագրով 2000 թ. ապրիլին
հաստատվեց նաև ՌԴ ռազմական, իսկ հուլիսին՝ ՌԴ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգերը: 2000 թ. հունվարի 10-ին ընդունված
ՌԴ ազգային անվտանգության հայեցակարգում նշված է. «Միջազգային
բնագավառում ՌԴ-ի համար հիմնական սպառնալիքներ են ԱՊՀ պետություններում ինտեգրման գործընթացների թուլացումը, ինչպես նաև
ՌԴ և ԱՊՀ երկրների սահմանների մոտ հակամարտությունների առաջացումն ու ծավալումը» [5]:
Պատահական չէ, որ Վ. Պուտինի նախագահության սկզբնական
փուլում միջպետական հարաբերություններում կարևորվեց նաև տնտեսական գործոնը: 2000-ականների սկզբներին պարզ դարձավ, որ Մոսկվային չհաջողվեց պահպանել ԱՊՀ տարածքի տնտեսական և ռազմաքաղաքական միասնությունը: Ձևավորվեցին Կենտրոնական Ասիայի
տնտեսական, Եվրասիական տնտեսական ընկերակցությունը, Ռուսաստանի և Բելառուսի միութենական պետությունը, ՎՈՒԱՄ-ը, ՀԱՊ-ը: Որոշ հաշվարկներով ԱՊՀ երկրներին իր ազդեցության ոլորտում պահելու
համար ՌԴ-ն տարեկան ծախսում է իր ՀՆԱ-ի 3-4 տոկոսը [6, էջ 104]:
Հասկանալի է, որ այս իրավիճակում Մոսկվան իր ազդեցությունը պահպանելու համար անընդհատ պետք է ավելացներ ֆինանսական և ռեսուրսային հատկացումները, ինչն այդ պահին Կրեմլի ուժերից վեր էր:
Ուստի նորընտիր ռուսական իշխանությունները ԱՊՀ երկրների հետ ունեցած իրենց հարաբերություններում որոշեցին շեշտադրումը բազմակողմ հարաբերություններից տեղափոխել առավել արդյունավետ ու ռացիոնալ երկկողմ հարաբերությունների վրա:
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Պարբերաբար գումարվող ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովներում մասնակիցներին ավելի շատ հետաքրքրում էր ոչ թե ԱՊՀ
հետագա ճակատագիրը, այլ սեփական խնդիրների հանգուցալուծումը:
Նման մոտեցում դրսևորեցին նաև ՌԴ իշխանությունները 2000 թ. դեկտեմբերին Մինսկում կայացած ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովում: Ելույթ ունենալով գագաթաժողովում` Վ. Պուտինը նշեց. «... բազմակողմ գործընկերության զարգացումը համապատասխանում է ԱՊՀ
երկրների շահերին, սակայն պետք է պահպանել օպտիմալ հաշվեկշիռ
բազմակողմ փոխհարաբերությունների և Համագործակցության յուրաքանչյուր մասնակցի կոնկրետ շահերի միջև» [6, էջ 105]: ԱՊՀ երկրների
նկատմամբ Մոսկվայի նոր մարտավարության մասին է վկայում նաև ՌԴ
անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ս. Իվանովի ելույթը Մյունխենում կայացած Միջազգային անվտանգության հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողովում: Իր ելույթում Ս. Իվանովը նշեց. «Անկեղծորեն
պետք է խոստովանեմ, որ անցյալ տարվա ընթացքում որոշակիորեն վերանայվեց ԱՊՀ երկրների նկատմամբ ռուսական քաղաքականության
հիմնական ուղղությունները: Դրա համար ելման կետ էր այն եզրահանգումը, որ մոտ հեռանկարում հնարավոր չէ Համագործակցության արագացված զարգացմամբ այն դարձնել լիարժեք ինտեգրային միավորում:
Այս հանգամանքը մեզ կանգնեցրեց երկընտրանքի առջև՝ հետխորհրդային տարածքում շարունակե՞լ ինտեգրումը դիտարկել որպես բացարձակ
արժեք, որն արդարացնելու էր գործընկերների նկատմամբ բոլոր ծախսերն ու զիջումները, թե՞ անցնել առավել սթափ և պրագմատիկ կուրսի…
Արդյունքում ընտրությունը կատարվեց հօգուտ Ռուսաստանի ազգային
անվտանգության շահերի ապահովման, նախ և առաջ` ԱՊՀ երկրների
հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման» [7]: ՌԴ արտգործնախարար Ի. Իվանովը, անդրադառնալով ԱՊՀ տարածքում իրականացվող գործընթացներին, նշեց. «ԱՊՀ շրջանակներում տնտեսական համագործակցության խորացումը հնարավոր է միայն շուկայական հարաբերությունների հիմքի վրա, այդ գործընթացներում ֆինանսաարդյունաբերական և բանկային կապիտալի առավել լայն ներգրավմամբ» [8, էջ
185]: Ռուս-հայկական երկկողմ հարաբերությունները նոր որակ ստացան ՀՀ Նախագահ Ռ. Քոչարյանի Մոսկվա առաջին պաշտոնական այցից հետո, որն իրականացվեց 2000 թ. սեպտեմբերի 25-ից 28-ը: Այցի
կարևորագույն արդյունքը «XXI դարում ՌԴ և ՀՀ ռազմավարական փոխգործակցության մասին հռչակագիրն» էր, որը ռուս-հայկական հարաբերություններում նոր փուլ նշանավորեց: Քննարկված և համաձայնեցված
մի շարք խնդիրների շարքում կարևորվում է նաև առանց մուտքի արտոնագրերի ՌԴ և ՀՀ քաղաքացիների փոխայցելության մասին համաձայ127
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նագիրը, որով Հայաստանը դարձավ ՌԴ-ի հետ նման համաձայնագիր
կնքած առաջին պետությունը այն պահից ի վեր, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը միակողմանի դադարեցրեց իր մասնակցությունը Բիշքեկի
պայմանագրին [9, էջ 78]:
Մինչ այժմ և´ Ռուսաստանը, և´ Հայաստանը որևէ այլ պետության
հետ նման փաստաթուղթ չեն ստորագրել: Հռչակագրի բովանդակությունից բխում էր նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը կհամագործակցեն գլոբալ և տարածաշրջանային ամենաբարդ հարցերում: Նախատեսվում էր փոխշահավետ համագործակցություն նաև ռազմաքաղաքական, սահմանների պաշտպանության, ահաբեկչության դեմ պայքարում, տնտեսական և այլ ոլորտներում: Հռչակագրի 3-րդ կետում նշվում է, որ ՌԴ-ն և ՀՀ-ն հաստատում են յուրաքանչյուր կողմի իրավասությունը սեփական անվտանգությունը, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական զարգացումը ապահովելու ուղղությամբ ուրույն ուղիների ընտրության հարցերում [9, էջ 78]:
Այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ կողմերից ոչ մեկը պարտավորություն չունի աջակցելու իր ռազմավարական գործընկերոջ այնպիսի պահանջներին, որոնք բխում են միայն կողմերից մեկի շահերից:
Գործնական հարաբերություններում դա դրսևորվել է բազմիցս: Օրինակ`
Ռուսաստանը ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Ադրբեջանի
հետ հարաբերությունները չսրելու համար աշխատում է ստանձնել «արդար միջնորդի» դեր: Մոսկվան իր պասիվ դիրքորոշումը փորձում է հիմնավորել այն հանգամանքով, թե միջնորդը պետք է չեզոք լինի: Նման
բարդույթ չի դրսևորում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահը՝
ԱՄՆ-ը, որը միակ երկիրն է, որը պաշտոնապես ուղղակի օգնություն է
ցույց տալիս ԼՂՀ-ին և նրա հետ պահում քաղաքական ու տնտեսական
հարաբերություններ: Հարավային Կովկասի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող Մ. Ալեքսանդրովը կարծում է. «Լեռնային Ղարաբաղի հետ Ռուսաստանի շփումները կարող են ունենալ կարևոր դերակատարում, այնինչ Երևանում գտնվող ռուսաստանյան դիվանագետները վախենում են այդ շփումներից, ինչպես կրակից, զերծ են մնում
Լեռնային Ղարաբաղ այցելություններից, որպեսզի չհարուցեն Ադրբեջանի զայրույթը: Չափից դուրս նրբանկատությունն այս հարցում միայն
վնասում է գործին, և Բաքուն պետք է զգա, որ մեր կողմից այսօրվա
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը դիրքորոշում
է, որի համար մշտական պետք է պայքարի ադրբեջանական կողմը»
[10, с. 77-78]:
Իր հերթին Հայաստանը «լռում» է մերձբալթյան հանրապետություններում ռուսալեզու բնակչության իրավունքների ոտնահարման հարցում,
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խուսափում է վրացական իշխանությունների քննադատությունից չեչեն
ահաբեկիչների հետ համագործակցության համար: ՌԴ արտաքին քաղաքականության հայեցակարգից, ինչպես նաև իշխանության տարբեր
ներկայացուցիչների ելույթներից բխում է, որ ԱՊՀ տարածքում տնտեսական գործունեության ընթացքում Մոսկվան կարող է «անտեսել» ռազմավարական համագործակցության գործոնը: Օրինակ` 2000թ. սեպտեմբերին Մոսկվայում ՀՀ Նախագահ Ռ. Քոչարյանի հետ հանդիպումից հետո և «XXI դարում ՌԴ և ՀՀ ռազմավարական փոխգործակցության մասին» հռչակագրի ստորագրումից հետո Վ. Պուտինը նշեց. «Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հաստատվել են առանձնահատուկ հարաբերություններ, սակայն դա չի նշանակում, թե խոսքը Հայաստանին որոշ լրացուցիչ արտոնություններ տրամադրելու մասին է, որոնց կարիքը նա չունի: Նույնը վերաբերում է ղարաբաղյան հակամարտության հաղթահարմանը: Ռուսաստանը մտադիր չէ կողմերից որևէ մեկի նկատմամբ ճնշում
գործադրել: Հայաստանը և Ադրբեջանը փոխադարձ զիջումների միջոցով իրենք պետք է գտնեն խնդրի լուծումը» [11]: Իհարկե, ՌԴ Նախագահի այս հայտարարությունից չի բխում, որ ՌԴ-ն փոխել է իր ռազմավարական համագործակցությունը ՀՀ-ի հետ, սակայն ՌԴ նոր մարտավարությունը, անկասկած, տարբերվում էր ռուս-հայկական համագործակցության 1990-ականների ոգուց: Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական տեսանկյունից Ռուսաստանի Դաշնության համար կարևորվում է
Հայաստանի Հանրապետությունը:
ՌԴ Նախագահ Վ. Պուտինն իր առաջին պաշտոնական այցելությունը Հայաստան իրականացրեց 2001 թ. սեպտեմբերի 14-15: Թե´ ռուսական, թե´ հայկական կողմը մեծ ծավալի աշխատանք էին իրականացրել
այս այցը նախապատրաստելու ուղղությամբ: Մոսկվան և Երևանը փորձում էին զարգացնել 2000-ին կնքված հռչակագրի դրույթները, «շունչ ու
ոգի» տալ դրանց: Մոսկվայի նախաձեռնությամբ Երևանը որոշ ժամանակ դարձավ ԱՊՀ շրջանակներում իրականացված տարբեր միջոցառումների հավաքատեղի: Գերապատվություն տալով անվտանգության
հարցերին` Երևանում 2001 թվականի ընթացքում անցկացվեց ՀԱՊ-ի երեք գագաթաժողով: 2001 թ. մայիսին ՀԱՊ-ի մասնակից պետությունների ղեկավարների նիստին մասնակցեց նաև Վ. Պուտինը: ԱՊՀ հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջին ղեկավար մեկ տարով
ընտրվեց ՀՀ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը: Կարևորելով «կովկասյան
ուղղությունը»` Երևան ժամանեցին նաև ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Իվանովը և ՌԴ ցամաքային զորքերի հրամանատարը:
Ռազմական բնագավառում իրականացվող համագործակցությունը
նպատակ էր հետապնդում ապահովելու երկու երկրների անվտանգութ129

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

յունը, ԱՊՀ հարավային սահմանները, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի կայունությունը [12]:
Ռուս-հայկական տնտեսական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը խոչընդոտում էր ՌԴ-ին հայկական կողմի 100 մլն դոլարի
պարտքը, որը հիմնականում գոյացել էր միջուկային վառելիքի և գազի
մատակարարումներից: 2002 թ. նոյեմբերին ՌԴ վարչապետ Մ. Կասյանովի` Հայաստան այցելության ընթացքում ստորագրվեց միջկառավարական համաձայնագիր արդյունաբերական հինգ ձեռնարկությունների
կառավարումը Ռուսաստանին փոխանցելու մասին: ՀՀ կառավարության
այդ քայլը միանշանակ չընդունվեց հանրապետությունում և ՌԴ-ում: Մի
մասը այն հաջողված գործարք էր համարում, ինչը կապահովեր նոր
ներդրումներ Հայաստանի տնտեսությունում [13]: Ռուսաստանյան կառավարական շրջանակներին մոտ կանգնած մի աղբյուր «Իզվեստիայի»
թղթակցին հաղորդել է, որ Կովկասում «Հայաստանը Ռուսաստանի
թերևս միակ հավատարիմ դաշնակիցն է: Մենք կարող ենք ներել իր
պարտքը՝ հաշվի առնելով հանրապետության ծանր տնտեսական վիճակը: 98 մլն դոլարն այնքան էլ մեծ գումար չէ, սակայն դրանով նախադեպ
կստեղծվեր ԱՊՀ մյուս երկրների համար, որոնք ավելի մեծ պարտքեր
ունեն Ռուսաստանին» [14]:
«Գույք` պարտքի դիմաց» գործարքը, մեր կարծիքով, չբավարարեց
երկու կողմերին էլ: Երևանը, նկատի ունենալով վերջին տարիների ընթացքում ՌԴ դինամիկ զարգացող տնտեսությունը, «գույք` պարտքի դիմաց» գործարքով ակնկալում էր ներգրավել ռուսական ֆինանսական
լրացուցիչ ռեսուրսներ ՀՀ տնտեսության հատկապես այն բնագավառներում, որտեղ դրանց կարիքն ամենից շատ էր զգացվում: Սակայն Մոսկվային չհաջողվեց վերագործարկել ՀՀ պետական պարտքի դիմաց իրեն
փոխանցված ձեռնարկությունները:
Ռուս-հայկական առևտրատնտեսական երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը նպաստեց հարաբերությունների նոր ձևաչափերի
ստեղծումը: Այս տեսանկյունից արժե առանձնացնել Տնտեսական համագործակցության գծով հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովը, ՌԴ և ՀՀ գործարար շրջանների մասնակցությամբ տարբեր համաժողովների անցկացումը և այլն: ՌԴ մաքսային ծառայության տվյալներով` 2005 թվականին երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը
ավելացել է 40 տոկոսով, 2006-ին՝ 70 տոկոսով, իսկ 2007 թվականին՝
երկու երրորդով [15, էջ 11]: Ռուսական ներդրումները տարբերակված
բնույթ ունեն և ընդգրկում են էներգետիկ, բանկային, լեռնամետալուրգիական, շինարարական, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտները:
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Այսպիսով, Հայաստանի համար ՌԴ-ն ոչ միայն ռազմաքաղաքական, այլև տնտեսական առումով կարևոր ռազմավարական գործընկեր
է: Հայաստանի Հանրապետությունը Հարավային Կովկասում ՌԴ միակ
ռազմավարական դաշնակիցն է: Տարածաշրջանում Մոսկվան աշխատում է հավասարակշռված քաղաքականություն վարել, ինչն ավելի հաջողված է Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, իսկ ռուս-վրացական
հարաբերությունները դեռևս խնդրահարույց են մնում: Այնուամենայնիվ,
2000-ականների կեսերին Ռուսաստանի Դաշնությունը ԱՊՀ տարածքում աշխատում էր համադրել բազմակողմ ու երկկողմ հարաբերությունները և համագործակցությունը զարգացնել նախ և առաջ պրագմատիկ
ու փոխշահավետ տեսանկյուննից:
Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզրակացնել.
1. ՌԴ կայուն զարգացումն իր հարևան պետությունների անվտանգության կարևոր գործոն է: ՌԴ կայունությունը նպաստում է Հարավային
Կովկասում, Միջին Ասիայում և Կասպիական ավազանում տարածաշրջանային հավասարակշռության պահպանմանը:
2. ՌԴ-ն միայնակ ի վիճակի չէ լուծելու ԱՊՀ տարածքում առկա հակամարտությունները, սակայն դրանց զգալի մասի կարգավորումը հնարավոր չէ իրականացնել առանց Մոսկվայի օժանդակության:
3. ՌԴ-ն ոչ բավարար մակարդակով է օգտագործում հայկական
գործոնը ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման գործում:
Ռուս-վրացական հակամարտությունում Մոսկվան հաճախակի անտեսում է Հարավային Կովկասում իր միակ դաշնակցի շահերը:
4. 2000-ականների կեսերին Հարավային Կովկասում ՌԴ քաղաքականության մեջ առկա էր մի կարևոր բացթողում: Տարածաշրջանում իր
միակ դաշնակցի՝ Հայաստանի նկատմամբ (որը փոքրաթիվ բնակչություն ունի և մեծ ռեսուրսներ չէր պահանջում) երբեմն ոչ արդյունավետ
քայլերի իրականացումը, տնտեսապես խրախուսելու քաղաքականության բացակայությունը այլ երկրների համար ոչ գրավիչ և անհեռանկարային էր դարձնում Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական
ինտեգրման գործընթացը:
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В статье освещается динамика и особенности российско-армянских отношений в первой половине 2000-х годов. Новая стратегия РФ
на Южном Кавказе отличалась от политики 1990-х годов. В этот
период приоритетным направлением внешней политики России
является обеспечение соответствия многостороннего и двухстороннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ задачам
национальной безопасности страны. Был также выделен экономический фактор и произошел переход к “избирательной вовлеченности”.
Углубление стратегического сотрудничества с Москвой обеспечивает,
в первую очередь, военную и энергетическую безопасность Армении,
хотя не следует недооценивать и экономический фактор.
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THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION POLICY IN THE CIS TERRITORY AND RUSSIANARMENIAN RELATIONS IN THE FIRST HALF OF THE 2000TH
The article presents tendencies of development of Russian-Armenian
relations in the first half of the 2000th. The new strategy implemented by
Russia in the South Caucasus is different from Moscow’s regional policy of
the 1900th. One of the priorities of Russian foreign policy in this period was
the development of bilateral and multilateral relations with the CIS
countries. The economic factor was highlighted and there was a transition
to “selective involvement”. First of all, the development of strategic
cooperation with Moscow provides military and energy security of the RA.
Meantime economic component should not be underestimated too.
Keywords: CIS, South Caucasus, Caspian region, Russian-Armenian
relations, Declaration on strategic cooperation, economic factor, CSTO.
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ԷԴԳԱՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և
քաղաքական վերլուծության ամբիոնի հայցորդ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱՆԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ
ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հոդվածում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական
կոալիցիաների արդյունավետ գործունեության պայման է դիտարկվում գաղափարախոսական խճանկարային համակարգը: Այս ամենն էլ ազդում է ՀՀ արդիականացման գործընթացում ձևավորված կուսակցական կոալիցիաների գաղափարական կողմնորոշիչների վրա: Արդյունքում ՀՀ արդիականացման առանձնահատկություններով, որակական-քանակական փոփոխություններով պայմանավորված` Ազգային-ազատական (ԱԱ), Ազատական-սոցիալիստական (ԱՍ) և Ազատական-ժողովրդավարական (ԱԺ) գաղափարախոսությունների միջև ստեղծվել է համագործակցության անհրաժեշտություն: Ուստի, պայմանավորված քաղաքական տարածքում
տեղ ու դեր գրավելու անհրաժեշտությամբ, կուսակցությունների
գաղափարական հիմքերը կերպափոխման են ենթարկվում:
Հեղինակի կողմից մշակված համակարգը հնարավորություն է
տալիս արդիականացման գործընթացում խուսափելու պատրանքներից՝ կանխելով կուսակցական դաշտի տրոհվածությունը:
Հիմնաբառեր. քաղաքական կոալիցիա, քաղաքական համակարգ, կուսակցական համակարգ, գաղափարախոսական համակարգ, արդյունավետություն, քաղաքական պատրանքներ, արդիականացում:

Քաղաքական արդիականացումն իր ազատական-ժողովրդավարական հիմքով ենթադրում է ոչ թե քաղաքական ուժերից մեկի հաղթանակ,
այլ յուրօրինակ համաձայնությունների (պակտի) կնքում, որոնք սահմանում են ժողովրդավարացման «խաղի կանոնները»: Պակտի լեգիտիմացումը և դրա հետագա զարգացումը թույլ են տալիս անցնել ժողովրդավարացման առանցքային պահերից մեկին` նոր իշխանության ազատ և
մրցակցային ընտրությունների անցկացմանը: Հաղթանակն այդ ընտրություններում, որպես կանոն, բաժին է ընկնում ոչ թե ժողովրդավարական բարեփոխումներ սկսող կենտրոնամետ քաղաքական գործիչներին,
այլ արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչներին: Վերջիններիս
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«հաղթանակը» կարճատև է լինում, հատկապես երբ ժողովրդավարական սկզբունքներով ընտրված իշխանությունն ստիպված է լինում տնտեսական արմատական բարեփոխումներ իրականացնել: Այդ բարեփոխումների արդյունքները հավաստում են, որ զանգվածային դժգոհության
պայմաններում հաջորդ ընտրություններին («հիասթափության ընտրություններ») գերակշռությունը հայտնվում է ոչ թե արմատականների, այլ
կենտրոնամետների` հին համակարգից դուրս եկածների կողմը: Ժողովրդավարական ընթացակարգերի ինստիտուցիոնալացումը և քաղաքական իշխանության լեգիտիմ հերթափոխումն անհրաժեշտ հիմքեր են ժողովրդավարության որակի բարձրացման համար: Այս պարագայում նոր
քաղաքական իրողությունն ամրագրվում է նախորդ քաղաքական և այլ
ավանդույթների հետ` յուրաքանչյուր երկրի համար յուրահատուկ համաձուլվածքում: Անցումագետները, հանրագումարի բերելով «պակտի»
ռազմավարության առաջին փորձերը, ընդգծում են դրա արդյունավետությունը, մանավանդ` Իսպանիայում Մոնկլոյի պակտի, որտեղ այն,
նպաստելով անցման արդյունավետ կառավարելիությանը, խոչընդոտեց
այդ երկրի դեպի մենիշխանություն հետընթացին: Այս հանգամանքը
հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ «պակտավորումը», հնարավորինս կայունացնելով քաղաքական իրավիճակը, կարող է «սառեցնել»
պատրանքներով ապրող հեղափոխական զանգվածներին: Միևնույն
ժամանակ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ «պակտի» կնքումը հղի է
«սառեցված» էլիտար և օլիգարխիկ համակարգի առաջացմամբ, որը բացասական ազդեցություն է ունենում ժողովրդավարության զարգացման
երկարաժամկետ հեռանկարի վրա:
Մեր համոզմամբ, լուրջ դիտարկման կարիք ունի ժողովրդավարական անցման մոդելին վերաբերող Մ. ՄաքՖոլի այն վարկածը, համաձայն որի` «պակտի» միջոցով հավասարակշռության ձեռքբերման հավանականությունը փոքրանում է, եթե նախկին վարչակարգի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների տարանջատումը կատարվում է` ոչ
թե դասակարգային բնույթով, այլ ազգային կամ նույնականացման
խնդրով պայմանավորված: Մինչ այժմ նախկին Խորհրդային Միության
տարածքում առկա տվյալները (հատկապես` Վրաստանի, Ուկրաինայի,
Ղրղըզստանի դեպքերից հետո) ուսումնասիրելով` կարելի է փաստարկել
ինչպես նշված վարկածի օգտին, այնպես էլ հակառակը: Եթե Մ. ՄաքՖոլի այս վարկածն իրական է, ապա սա թույլ է տալիս կատարել հետևյալ հարցադրումը. ինչո՞ւ մի շարք հետխորհրդային երկրներում պակտի
անցնելու ճանապարհը փակուղի է մտել, իսկ երկրների ժողովրդավարացման գործընթացը «հաջողված» չէ: Այս առումով «պակտին» հավասարազոր պետք է դիտվի «բարեփոխման» գործընթացը, քանի որ պակ135
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տի առկայությամբ «բարեփոխման» միջոցով անցման բավական հաջող
օրինակ Հարավային Եվրոպայում Հունաստանն է, իսկ Ասիայում` Հարավային Կորեան. այս առումով ուշագրավ է նաև Իսպանիայի օրինակը:
Հանրագումարի բերելով ժողովրդավարական անցման գործընթացում գտնվող երկրների քաղաքական կոալիցիաների փորձը` ակնհայտ է
դառնում, որ ցանկացած հասարակության մեջ գաղափարախոսական
համակարգը քաղաքական համակարգի կարևոր ենթահամակարգերից
է և ուրույն տեղ ու դեր ունի քաղաքական համաձայնության կնքման գործընթացում: Հայաստանի երրորդ Հանրապետության կազմավորումից
մինչ օրս այդ ենթահամակարգը կայացման գործընթացում է և շարունակում է էական փոփոխություններ կրել, ինչն էլ իր հերթին ազդում է ՀՀ
քաղաքական համակարգի կերպափոխման և ՀՀ պետական կառավարման ժողովրդավարացման վրա: Արդյունքում այս ամենն էլ ազդում է ՀՀ
ժողովրդավարական անցման գործընթացում ձեռք բերվող կուսակցական համաձայնությունների գաղափարական կողմնորոշիչների վրա: ՀՀ
քաղաքական համակարգի կերպափոխման օբյեկտիվ օրինաչափություններով, որակական-քանակական փոփոխություններով պայմանավորված` պարադոքսային իրավիճակ է ստեղծվել Ազգային-ազատական
(ԱԱ), Ազատական-սոցիալիստական (ԱՍ) և Ազատական-ժողովրդավարական (ԱԺ) գաղափարախոսական ենթահամակարգի բևեռներից
յուրաքանչյուրի համար: Ակնհայտ է, որ ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում կուսակցական համաձայնությունների կնքման
ժամանակ որևիցե գաղափարախոսություն առաջարկելուց առաջ պետք
է արժևորել գաղափարախոսության էությունն ու բովանդակությունը,
գաղափարախոսությանը ներկայացվող պահանջները, գաղափարախոսության հետապնդած նպատակները, հատկապես` քաղաքական արդիականացման ենթարկվող հասարակություններում: Անցումային երկրներում գաղափարական այս ուղղվածությունը կարող է փոփոխության
ենթարկվել` պայմանավորված այն բանով, թե, նախ, ո՛ր կուսակցությունն է կառավարող դառնում, և ապա` քաղաքական համակարգի կերպափոխման գործընթացում այն ինչպիսի գաղափարական կերպափոխման է ենթարկվում: Մեր կողմից մշակված համակարգը հնարավորություն է տալիս ժողովրդավարական անցման գործընթացում կանխելու
մարգինալացումը, զերծ պահելու կուսակցական դաշտը ավելորդ տրոհվածությունից, և այս գաղափարական սկզբունքների առկայության պայմաններում ժողովրդավարական բարեփոխումներն ստանում են շարունակական բնույթ` հիմքում ունենալով ազատական արժեքներ. ժողովրդավարական անցման գործընթացում ՀՀ կուսակցություններից և ոչ մեկը
գաղափարական կայունությամբ աչքի չի ընկնում: Այն օբյեկտիվ նա136
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խադրյալները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում հանգեցրել են
քաղաքական համաձայնություններում գաղափարական չափորոշիչների
ճշգրտմանը, մեր կարծիքով, հետևյալն են.
1. Քաղաքական համակարգի ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգի արդիականացում: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել ՀՀ քաղաքական համակարգի ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգի ներսում տեղի ունեցող բարեփոխումները: Կուսակցական կյանքում ազգային-ազատական գաղափարների առաջին մանիպուլյատորը,
որը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական խաղը բարձրացրեց կուսակցական ինստիտուցիոնալ դիզայնի մակարդակի, Վազգեն
Մանուկյանն էր: Լինելով «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամ` նա 1993 թվականին առանձնացավ ՀՀՇ-ից և կազմավորեց ԱԺՄ կուսակցությունը՝
նախընտրելով ազգային ժողովրդավարության գաղափարները: Հայ
կուսակցական կյանքում հաջորդ դրսևորումները կապված են Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՅԴ-ի վերադարձի և վերածննդի հետ:
ՀՀ կուսակցական կյանքը որակական նոր բնույթ ստացավ «Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն (ՀՀԿ)»+«Երկրապահ» կամավորական միության միավորման արդյունքում. տեղի ունեցավ նոր որակի
ՀՀԿ-ի ձևավորում, որին բնորոշ է ազգային պահպանողական ուղղվածությունը: Ուշագրավ է «Հզոր հայրենիք», Դավիթ Շահնազարյանի
կողմից ստեղծված «21-րդ դար» ժողովրդավարական ազգային կուսակցությունների ձևավորման փաստը: Հատկապես ուշագրավ է ՀՀԿ-ի մոտեցումը. ազգային և լիբերալ արժեքների համադրություն կամ ինչպես
Վազգեն Սարգսյանն է ներկայացնում` «ազատականության և շուկայական տնտեսության շաղախում ազգային յուրահատկություններով, ազգային ավանդույթներով» [2]` ունենալով կենտրոնամետ դիրքի նկատմամբ հավակնություն: Վերջինիս կողմից ցուցաբերվող գաղափարական
մոտեցումը բավարարում է մեր կողմից ստորև շարադրված նկատառումներին: Սրանք կարելի է քաղաքական կյանքի էական փոփոխություններ
ու կառուցվածքային վերադասավորություններ համարել՝ համաձայնեցված քաղաքական գործունեության ծավալման առումով:
2. Քաղաքական համակարգի գաղափարախոսական ենթահամակարգը: «Երրորդ ալիքի» երկրներում առկա քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի արդյունքում գծային ազատականության գաղափարների նկատմամբ առաջացած քննադատական վերաբերմունքը դիտարկենք երկու տարբերակներով.
ա) Քննադատական վերաբերմունք առաջարկված գաղափարախոսության արդյունքների նկատմամբ և նոր գաղափարախոսության
պահանջմունք: Սա դիտվում է այն ժամանակ, երբ հասարակության
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պահանջմունքներն աճում են, իսկ հասարակական հարաբերությունները
կարգավորող արժեքների ու նորմերի համակարգը չի կարողանում բավարարել այդ պահանջմունքները. արդյունքում անհամապատասխանություն է առաջանում պահանջմունքների և արժեքներ-նորմերի համակարգի միջև: Այս պարագայում աշխարհի նախկին պատկերը և նրան
բնորոշ արժեքային համակարգը սպառում է իր կողմնորոշիչ ու մոբիլիզացնող հնարավորությունները, և հասարակությունը հայտնվում է սոցիալական անոմիայի մեջ: Այսպես են ծնվել լիբերալիզմի, սոցիալիզմի,
կոմունիզմի, ազգային-սոցիալիզմի գաղափարախոսությունները: Նաև
այս սցենարով ընթացավ ԽՍՀՄ կազմավորումն ու փլուզումը: Փաստորեն, եթե 1988 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված էր այս իրավիճակը, ապա այսօր արդեն, երբ ՀՀ քաղաքական համակարգը կերպափոխվում է ազգայնական-ժողովրդավարական, ազգայնական-սոցիալիստական և ազատական-ժողովրդավարական
գաղափարախոսությունների արժեքային հիմքի վրա, քաղաքական
կառավարումը ենթադրում է բազմագաղափարախոսական կողմնորոշիչներ ունեցող կուսակցություններ, որոնք համախմբում են քաղաքացիներին իրենց մարդասիրական քաղաքականությամբ:
բ) Արդեն իսկ գոյություն ունեցող որևիցե գաղափարախոսության
պահանջմունք: Սա նույնպես առկա է ժողովրդավարական անցման
գործընթացում: Օրինակ՝ ըստ լեհ քաղաքական հոգեբան Ս. Մոսկովիչիի
[2, с. 39]` երբ հասարակության մեջ ներդրված որևիցե գաղափարական
կառուցակարգ (դիցուք՝ լիբերալ-դեմոկրատիան) ձախողվում է, ապա
գլուխ են բարձրացնում մենթալ ազգային ուժերը:
Քաղաքական գործունեությանը վերագրվող արժեքներն ու նորմերը,
որոնք մշակութային կոդ են համարվում և թույլ են տալիս հասկանալ քաղաքական համաձայնությունների գաղափարական բազմաչափությունը,
կարող են «հավաքվել» և «քանդվել» հասարակության և՛ առաջընթացի,
և՛ հետընթացի ազդեցությամբ, և այդ ժամանակ ծագում է նոր արժեքների ու կողմնորոշումների պահանջմունք:
Ազգայինի, ազգային գաղափարախոսության քննարկումները նախորդ իշխանությունների օրոք հետին պլան էին մղված, և հատկապես`
այն ժամանակ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը «ազգայինը» որակեց որպես
«կեղծ կատեգորիա»: Դրան հաջորդած իշխանափոխության արդյունքում
իշխանության եկած ազգային ուժերն այսօր փորձ են անում գիտական
հենքի վրա դնել ինքնության արդիականացման հիմնախնդիրները: «Երրորդ ալիքի» շրջանակներում կերպափոխման գործընթացներն ուսումնասիրող Ս. Հանթինգթոնը, հիմնավորելով կուսակցությունների գաղափարական պատկանելությունը, եզրահանգում է, որ դրանցից յուրա138
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քանչյուրը, յուրովի ընկալելով ազգայինը, նպաստում է ազգային-քաղաքական միֆերի վերածննդին և ազգային գաղափարների վրա հենվելով`
քաղաքական զարգացման և արդիականացման նոր մոդելներ է առաջադրում [3, с. 306-307]: Վերլուծելով այս մոտեցումը` Մարիամ Մարգարյանը կարծում է, որ ժողովրդավարական անցման պայմաններում
հայ ժողովրդին դեպի արարում և ոգեղենություն դարերի հոլովույթում
մղել է Հոգևոր Հայաստանի գաղափարախոսությունը. «Ազգային գաղափարախոսությունը օրգանական միասնության մեջ գտնվող, պատմականորեն որոշակի մտածելակերպի շուրջ ձևավորված արժեքների համակարգ է, որն ապահովում է տվյալ ազգի կենսահասարակական ինքնությունը, էությունը: Այն գաղափարների, ռազմավարական շահերի, նպատակների հարատևման փիլիսոփայությունը ներառած միաձույլ, ամբողջական, կուռ, մշտապես արդիականացում պահանջող հայացքների
հանրագումար է: Գաղափարախոսությունը ցանկացած արժեքային համակարգի էության տեղեկատվական արտահայտությունն է: Տրամաբանորեն ընդհանրացվում է, եթե առկա է համակարգը (ազգը), ապա գոյություն ունի «Ես»-ին Տեղ, Կարգ, Ինքնություն, Էություն ապահովող` հարատևության մեջ ձևավորված գաղափարախոսությունը» [1, էջ 130]:
Ցանկացած գաղափարախոսություն ունի «բանաձև», որն այդ գաղափարախոսությունը կրող կուսակցության կողմից պետք է հռչակվի
արդիական, իսկ հասարակությունն իրեն պետք է «նվիրի այդ բանաձևի
շրջանակներում օրակարգի մշակմանը» [5, էջ 89]: Այս պարագայում քաղաքական համակարգի կերպափոխումը ձեռք է բերում իրատեսական
բնույթ, քանի որ իրականության խճանկարային ընկալման հիմքի վրա
արդիականացող սոցիալ-քաղաքական տարածությունը հիմնավորվում է
գաղափարախոսության կողմնորոշիչ, մոբիլիզացիոն, ինտեգրատիվ,
ամորտիզացիոն գործառույթները: Փաստորեն, ցանկացած ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթաց, որը տեղի է ունենում բազմավեկտոր արժեքների հիմքի վրա` ապահովելով հասարակության ինքնապաշտպանությունը, ինքնակառավարումը, ինքնադաստիարակումը,
ինքնաքննադատումը, պետք է նրան մղի ինքնահամագործակցման:
Քաղաքական կոալիցիոն գործունեությունն իր ճկունությամբ մշտապես
բոլոր կառուցվածքային տարրերի մեկնության համար պետք է ապահովի բնականոն կերպափոխում: Վերջինս ենթադրում է, որ քաղաքական
համակարգի կերպափոխման գործընթացում տեղի է ունենում պատմականորեն հասարակության ընդերքում ձևավորված և գործող խորհրդանիշների վերարտադրում և՛ աստիճանակարգային, և՛ ցանցային կառավարման միջոցով: Այլապես քաղաքական միաբևեռ գործունեությունը
կվնասի հանրային շահի ներդաշնակությանը՝ խաթարելով պատմակա139

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

նորեն ձևավորված խորհրդանիշների և միֆերի էությունը: Արդյունքում
հասարակությունը տառապում է «ագրեսիվությամբ և նևրոզով», ինչն էլ
շարունակաբար ՀՀ քաղաքական համակարգի կերպափոխման գործընթացը կդնի ճոճվող մարգինալիզմի մեջ: Այսինքն` քաղաքական կոալիցիաների ձեռքբերման ժամանակ պետք է հաշվի առնել գլոբալ զարգացման միտումները, քանի որ, ինչպես Ս. Մոսկովիչին է գրում, «այսօր ազատականները բավականությամբ կընդունեին անցյալի վերապրուկների, մնացուկների և սնոտիապաշտության կողմից իշխվող հասարակությունների մեծամասնության վերացումը, սակայն այդ գաղափարը կորցնում է իր «բացարձակ ճշմարիտ» լինելու կարգավիճակը [3, с. 308]:
Հաշվի առնելով գլոբալ զարգացման արդի միտումները՝ այսօր առկա
մարտահրավերներին կարելի է պատասխանել ազգային արժեքային
համակարգի բնականոն արդիականացման և մարդասիրական հրապարակային բանավեճի միջոցով:
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОАЛИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЦАЗИИ
ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ РА
В статье рассматривается мозаика идеологической системы РА
как условие эффективного функционирования политических коалиций.
Все это влияет на идеологические ориентиры партийной коалиции,
сформировавшиеся в ходе процесса модернизации. В результате,
модернизационные особенности РА, обусловленные и качественными,
и количественными изменениями, создали необходимость развивать
сотрудничество между национально-освободительной, либеральносоциалистической и либерально-демократической идеологиями.
Следовательно, в зависимости от процесса вызова-ответа,
идеологические основы партий подвергаются трансформации в
политическом пространстве. Разработанный автором подход дает
возможность в процессе модернизации избежать революционной
иллюзорности и предотвратить раздробленность партийного поля.
Ключевые слова: политическая коалиция, политическая система,
трансформация, партийная система, идеологическая система,
эффективность, политические иллюзии, модернизация, политическая
власть, политическое пространство.
EDGAR ALEXANYAN
Correspondence Degree Seeker at the Chair of
Political Administration and Political Analysis
at Public Administration Academy of the RA
THE PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF IDEOLOGICAL BASES
OF POLITICAL COALITIONS IN THE PROCESS OF MODERNIZATION
OF PARTY SYSTEM IN THE RA
The author researches the mosaic of ideological system of the RA as a
condition for effective functioning of political coalitions. All these influence
on ideological guidelines of party coalition, formed in the process of
modernization. As a result, modernization specifics in the RA, determined
by both quality and quantity changes, formed the necessity to develop
cooperation among national-liberation, liberal-socialist and liberaldemocratic ideologies. So ideological bases of parties transform in political
space according to the process of call-answer. The approach developed by
the author allows to avoid revolutionary illusiveness and fragmentation of
party space in the process of modernization.
Keywords: political coalition, political system, transformation, party
system, ideologycal system, effectiveness, political illusions, modernization,
political power, political space.
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ԱՐՄԵՆԱԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի լեզուների և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
2012թ. առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում
ընտրությունների ժամանակ քվեարկության ավանդական եղանակին զուգահեռ իրականացվեց նաև էլեկտրոնային եղանակով
քվեարկություն, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջն է և հետագայում հիմք կհանդիսանա ավանդական
եղանակով քվեարկության այլընտրանքային՝ էլեկտրոնային քվեարկության առավել լայն կիրառման հնարավորությունների ստեղծման
համար:
Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային քվեարկություն, ընտրություններ,
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը և դրանց կիրառումը արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, բժշկության, առևտրի,
զբոսաշրջիկության և այլ բնագավառներում լայն տարածում է գտել: Այն
մեծ կիրառություն է գտել նաև պետական կառավարման ոլորտում՝
ընդգրկելով փաստաթղթաշրջանառությունը պետական մարմինների
միջև, պետական գրանցման, հարկային և մաքսային համակարգերում
իրականացվող գործառույթները՝ դրանով հնարավորություն ընձեռելով
քաղաքացիներին առցանց կատարելու անհրաժեշտ գործարքներ և այլն:
Ընտրությունների` միջազգային չափանիշներին համապատասխան
անցկացումը խոսում է տվյալ երկրի կայունության, ներքաղաքական իրավիճակի, միջազգային ասպարեզում զբաղեցրած դիրքի և, ամենակարևորը, երկրի ժողովրդավարության աստիճանի մասին:
Ընտրությունների անցկացումը պետք է զուգորդվի մեկ հիմնական
սկզբունքի հետ, այն է` ընտրողներին ծառայություն մատուցելը. ընտրողների համար ստեղծել բավարար պայմաններ և հնարավորություն`
նրանց ակտիվ մասնակցությունը քվեարկությանը և կամքի ազատ արտահայտումն ապահովելու նպատակով:
Իսկ այդ ամենն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ են գալիս նոր
մարտահրավերներ` ընտրական գործընթացները ժամանակի պահանջ142
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ներին համապատասխանեցնելու համար նորագույն տեխնոլոգիաներ
ներմուծելու միջոցով:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը համընթաց
առաջ է գալիս էլեկտրոնային քվեարկության կիրառման հրամայականը,
որին այլընտրանք չկա, որքան էլ պահպանողական լինենք և կիրառենք
քվեարկության ավանդական եղանակը:
Էլեկտրոնային քվեարկության ներմուծմամբ հնարավոր է լուծել մի
շարք խնդիրներ. նախ` քվեարկելու իրավունք ունեցող, սակայն իրենց
քվեարկության վայրում չբնակվող քաղաքացիների քվեարկության ապահովում, ավանդական եղանակով տեղամասային կենտրոնում քվեարկող
ընտրողների թվի նվազեցում, տեղաշարժվելու հետ կապված խնդիրներ
ունեցող անձանց քվեարկության դյուրինացման ապահովում, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքի թեթևացում, քվեարկության արդյունքների առավել արագ հաշվարկ ու հրապարակում և, վերջապես,
առավել մեծ մասնակցություն ապահովելու հնարավորություն, ինչը շատ
արդիական է զարգացած երկրներում:
Հայաստանի Հանրապետությունում որպես էլեկտրոնային քվեարկության ձև է ընտրվել ինտերնետի միջոցով քվեարկությունը` հիմք ընդունելով 2011թ. հունիսի 26-ին գործողության մեջ դրված Հայաստանի
Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասը,
ինչպես նաև Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից ընդունված էլեկտրոնային քվեարկության իրավական, կիրառական և տեխնիկական չափանիշների վերաբերյալ բացատրական հուշագիրը, Եվրախորհրդի ժողովրդավարության և քաղաքական հարցերի գլխավոր վարչության` էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորությամբ ընտրությունների ժամանակ թափանցիկության պահպանման ուղեցույցը:
2012թ. մայիսի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանում ներդրվել և կիրառվել է էլեկտրոնային
քվեարկության համակարգը: Այն, որպես սկզբնական փուլ, հնարավորություն ընձեռեց ինտերնետի միջոցով քվեարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող դիվանագիտական ծառայողներին և նրանց հետ արտերկրում բնակվող և ընտրելու իրավունք ունեցող ընտանիքների անդամներին:
Այս փորձի հետագա հաջող կիրառման դեպքում և դրական զարգացման պարագայում կարելի է քննարկել ինտերնետի միջոցով քվեարկողների շրջանակը լայնացնելու հարցը:
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Հարկ է նկատել, որ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկություն կիրառվում են շատ եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Նորվեգիան,
Ֆրանսիան, Էստոնիան և այլն:
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության համակարգն ապահովում
է իրեն ներկայացվող նվազագույն պահանջները, այն է`
 համակարգի անվտանգությունը, պաշտպանվածությունը արտաքին միջամտությունից (կապուղիներում տվյալների փոխանցում SSL արձանագրություններով),
 յուրաքանչյուր ձայնի հաշվարկի ապահովում,
 քվեի գաղտնիության ապահովում քվեարկության բոլոր մակարդակներում,
 համակարգի կողմից քվեարկողին համապատասխան հաղորդագրությունների ուղարկում քվեարկողին՝ իր կատարած քայլերի և իր
քվեն հաշվի առնված լինելու փաստի վերաբերյալ,
 համակարգի հանդեպ վստահության մակարդակի բարձրացում`
առավելագույնս ապահովելով հասանելիություն տեղեկատվական դաշտին:
ՀՀ-ում էլեկտրոնային/ինտերնետային քվեարկության ներդրման ընթացքում որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են`
 այն ընտրողների ցուցակը, ովքեր արտերկրում դիվանագիտական ծառայության մեջ են, ինչպես նաև նրանց հետ արտերկրում բնակվող և ընտրական իրավունքով օժտված ընտանիքների անդամների ցուցակը (այս տվյալները ԿԸՀ-ին տրամադրվել են ԱԳՆ-ի կողմից),
 ընտրողների ցուցակը,
 թեկնածուների ցուցակը:
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկությունն իրականացվում է հետևյալ կերպ.
1. էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողների ցուցակի ստացում և անհատական ծածկագրերի տրամադրում

2. Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողի գրանցում և
քվեարկության իրականացում
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Ինչպես երևում է սխեմայից, քվեարկողի
արդյունքների միջև կապը բացակայում է:
3. Էլեկտրոնային քվեարկության ավարտը

և

քվեարկության

4. Քվեարկության արդյունքների ամփոփումը

Էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը մշակված է Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012թ. թիվ 19-Ն որոշման դրույթների պահանջներին համապատասխան:
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Հարկ է նկատել, որ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելիս ընտրողն
անցնում է նույն քայլերը, ինչ ավանադական եղանակով քվեարկելու
դեպքում:
Քայլ 1. Ընտրողը մուտք է գործում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքի www.elections.am` էլեկտրոնային քվեարկության համապատասխան էջը և գրանցվում:

Գրանցումը կատարվում է հետևյալ կերպ.
1. ընտրողը համապատասխան դաշտերում մուտքագրում է իր՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի սերիան և համարը, որի արդյունքում համակարգը ցուցադրում է ընտրողի անուն-ազգանունը.
2. մուտքագրում է փակ ծրարով իրեն փոխանցված անհատական
ծածկագիրը.

3. համակարգն առաջարկում է ընտրողին ներմուծել իր` օգտվողի
անունը և անհատական գաղտնաբառը: Յուրաքանչյուր ընտրող ինքն է
որոշում իր՝ օգտվողի անունը և անհատական գաղտնաբառը: Ցանկության դեպքում ընտրողը կարող է նշել իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն:
Օգտվողի անունը և անհատական գաղտնաբառը մուտքագրելուց հետո
ընտրողի համար ապահովվում է համակարգի հասանելիությունը:
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Քայլ 2. Ընտրողը մուտք է գործում կայքի «Քվեարկել» բաժինը` մուտքագրելով օգտվողի անունը և անհատական գաղտնաբառը:

Քայլ 3. Ցուցադրվում է քվեաթերթիկը, և ընտրողն ստանում է քվեարկելու հնարավորություն:

Քայլ 4. Ընտրողը կատարում է իր ընտրությունը` նշում կատարելով
այն թեկնածուի, կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվան դիմացի քառանկյունում, որին կողմ է քվեարկում: Քվեարկությունը կատարելուց հետո հաստատում է
քվեարկության արդյունքը:
Մինչև էլեկտրոնային քվեարկության սահմանված ժամկետի ավարտը ընտրողը, մուտք գործելով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողվի համացանցային կայքի` էլեկտրոնային քվեարկության համապատասխան էջ, մուտքագրելով իր` որպես օգտվողի անունը և անհատական
գաղտնաբառը, հնարավորություն ունի բազմիցս փոխելու իր քվեն:
Այդ դեպքում ընտրողի` նախկինում քվեարկած քվեաթերթիկը չի ցուցադրվում` քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի պահպանման
նպատակով:
Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվարկվում
է էլեկտրոնային քվեարկությամբ տրված վերջին քվեն:
Այն քվեաթերթիկները, որոնք չեն ներառում նշում որևէ կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի օգտին, համարվում են անվավեր:
Դա հիմք չէ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկողի համար ընդգրկվելու
ընտրողների հիմնական ցուցակում, քանի որ համակարգում բացակա147
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յում է կապը քվեաթերթիկի և էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողների ցուցակի միջև:
Տվյալների ամփոփումը կատարվում է միայն ԿԸՀ համապատասխան կարգով սահմանված բանալին ԿԸՀ անդամների կողմից ԶԼՄ-ների
և այլ շահառուների ներկայությամբ մուտքագրելուց հետո, որը հնարավորություն կտա մուտք գործելու համակարգ` ստանալու էլեկտրոնային
քվեարկության արդյունքները: Համակարգը քվեարկության արդյունքները տպելու հնարավորություն է ընձեռելու: Ոչ ոք անհատապես չի կարող
մուտք գործել համակարգ, քանի որ հանձնաժողովի անդամներից ոչ ոք
չի տիրապետի մյուսի կողմից համակարգ մուտքագրած ծածկագրին:
Հարկ է նկատել, որ էլեկտրոնային քվեարկությունն այլընտրանք է
ընտրողի համար, և ընտրողն ինքն է որոշում քվեարկել ավանդական եղանակով, թե օգտվել էլեկտրոնային եղանակի ընձեռած հնարավորությունից: Եվ եթե ընտրում է էլեկտրոնային եղանակը, ուրեմն վստահում է
այդ համակարգին:
Համակարգին գնահատական կարելի է տալ` ելնելով այդ եղանակով քվեարկել նախընտրած ընտրողների թվից:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,
2. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
հանձնաժողովի 2012թ. թիվ 19-Ն որոշում:

ընտրական

3. www.elections.am,
4. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В 2012 г. первый в Республике Армения традиционный способ
голосования на выборах проводился параллельно с электронным
голосованием, что является требованием законодательства Республики Армения. Данный метод в дальнейшем станет основой альтернативного метода голосования – электронного, формируя возможности для более широкого применения.
Ключевые слова: электронное голосование, выборы, Избирательный кодекс Республики Армения.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ELECTORAL PROCESS:
ELECTRONIC VOTING
In 2012 electronic voting was organized in the RA together with
traditional way as a demand of the legislation of the RA. This can become a
basis for wider use of alternative to traditional way of voting – electronic.
Keywords: electronic voting, elections, Electoral Code of the RA.
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ԱՐԵՎԻԿ ԴՈՎԼԱԹԲԵԿՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադիմիա,
քաղաքական վերլուծության և քաղաքական
կառավարման ամբիոն, 1-ին կուրսի մագիստրանտ

ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ
Աշխատանքում հիմնավորված Է այն մոտեցումը, որ էթնիկական խմբերի մասնակցությունը պետական կառավարմանը ավելի է
բարձրացնում նրա արդյունավետությունը` նպաստելով ՀՀ-ի և՛ ներքին, և՛ արտաքին քաղաքականության զարգացմանը:
Հոդվածում դիտարկվել են էթնիկական խմբերը հետևյալ դասակարգմամբ՝ էթնոազգային միավորներ, էթնիկական փոքրամասնություններ և սփյուռք: Հեղինակի կարծիքով, Էթնիկական խմբերը,
մասնակցելով պետական կառավարման գործընթացին, նպաստում
են համակարգի առավել արդյունավետ գործունեությանը և հետագա ժողովրդավարացմանը: Հոդվածում հիմնավորված է այն մոտեցումը, որ, ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետությունը մոնոէթնիկ
երկիր է, սակայն պետք է պարբերաբար մեծացնի էթնիկ խմբերի
մասնակցությունը պետական կառավարման գործընթացին: Դա
ՀՀ-ին հնարավորություն կտա ընդարձակելու իր բարեկամական
կապերը նրանց հայրենիքների հետ:
Հիմնաբառեր. էթնիկական խմբեր, ազգ, պետական կառավարում, էթնիկական փոքրամասնություններ, սփյուռք:

Բավական մեծ է էթնիկական խմբերի մասնակցությունը պետական
կառավարման համակարգին, ինչը պայմանավորված է դրանց ավելի
վաղ առաջացմամբ: Վերջիններս ավելի վաղ են առաջացել, քան սոցիալական խմբերը, և այս առումով առաջնային նշանակություն են ձեռք բերում կառավարման համակարգում: Էթնիկական խմբերի աստիճանաբար զարգացման արդյունքում մենք ականատես ենք լինում մի շարք
նոր երևույթների, որոնք տեղի են ունենում պետական կառավարման ոլորտում: Այդ երևույթներն առաջանում և զարգանում են ազգային-էթնիկական հիմքերի վրա, որոնք հանգեցնում են միջազգային կոնֆլիկտների, պատերազմների կամ ռասսայական բնույթի բախումների` որոշակի
փոփոխություններ մտցնելով կառավարման համակարգում: Այս ամենի
հիմքում նախ և առաջ ընկած են որոշակի էթնիկական բաժանումներ, որոնց վրա շարունակում են հիմնվել ոչ միայն մարդկանց և առանձին
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խմբերի, այլև քաղաքականության մեջ առանձին երկրների և նույնիսկ
պետությունների մեծամասնությունը [1]: Չնայած համաշխարհային տիրող գլոբալիզացիայի զարգացման գործընթացներին` ազգային-էթնիկական հանրույթները քաղաքական կյանքում ունեցել են և շարունակում են
ունենալ հսկայական դերակատարում: Իսկ ինչ վերաբերում է էթնիկական խմբերին, ապա վերջիններս իրենցից ներկայացնում են մեծաքանակ մարդկանց խմբեր, որոնք ունեն արտաքին և ներքին որոշակի ընդհանուր գծեր:
Էթնիկական խմբեր են համարվում էթնիկ հանրությունների տարբեր
տեսակներ, որոնք գտնվում են էթնոսից ավելի ցածր տրանսոմետրիկ
մակարդակի վրա և ունեն իրենց էնդո և էկզոանվանումները, այսինքն`
իրենց ինքնաանվանումը և ուրիշների կողմից տրված անվանումը, և
ամենակարևորն այն է, որ յուրաքանչյուր էթնիկական խումբ ունի իր սեփական էթնիկական ինքնագիտակցությունը: Էթնիկական գործոնը, ինչպես յուրաքանչյուր երկրի քաղաքականության, այնպես էլ պետության
զարգացման գործընթացում բավական մեծ է և գնալով ավելի ակտուալ
է դառնում: Եվ դա նախ և առաջ պայմանավորված է գլոբալիզացիայի
պայմաններում տեղի ունեցող փոփոխություններով, ինչպես նաև ինտեգրացիայով և մասսայական միգրացիայով: Բացառված չէ, որ այս
ամենի արդյունքում որոշակի խմբերի միջև առաջանան մի շարք հակասություններ, առաջին հերթին` էթնիկական բնույթի, որոնք ազդում են
նաև պետական կառավարման համակարգի վրա: Ահա թե ինչու պետք է
ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրել էթնիկական կոնֆլիկտները:
Պետք է նաև նշել, որ նախքան նմանատիպ կոնֆլիկտներին անդրադառնալն անհրաժեշտ է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել տվյալ
պետության ներսում տեղի ունեցող գործընթացներին: Եվ անհրաժեշտ է
նաև նշել, որ առաջին հերթին էթնիկական կոնֆլիկտները շատ հաճախ
առաջանում են այն պետություններում, որտեղ պետական ինստիտուտներն արդյունավետ չեն գործում, երբ ընկնում է պետական կառույցների
հեղինակությունը և այլն, ինչը կարող է պետության առջև մի շարք
խնդիրներ առաջացնել: Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքականություն-էթնիկ խմբեր փոխհարաբերություններին, ապա այստեղ շատ կարևոր է
հենց էթնիկական խմբերի դերը:
Նախ և առաջ, կարծում եմ, անհրաժեշտ է որոշակի պատկերացում
կազմել երկրի ներսում գոյություն ունեցող էթնիկական խմբերի մասին`
ըստ որոշակի դասակարգման: Էթնիկական խմբերը լինում են`
• էթնոտարածքային խմբեր` էթնիկական փոքրամասնություններ,
որոնք բնակվում են տվյալ պետության տարածքում,
151

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

• էթնոսփյուռքային խմբեր` էթնիկական փոքրամասնություններ,
որոնք առաջացել են միգրացիայի հետևանքով:
Եթե առանձին խոսենք այս էթնիկական խմբերի մասին, կարող ենք
նշել, որ նրանց պետական նշանակություն ունեցող նպատակները տարբեր են, այսինքն` եթե էթնոտարածքային խմբերի գլխավոր նպատակը
քաղաքական դաշտում քաղաքական իշխանության ձեռքբերումն է` ընդհուպ մինչև ինքնիշխանության հաստատում, ապա երկրորդ խումբն
ավելի շատ ձգտում է մուտք գործել այն երկրի համակարգ, որտեղ նա
բնակություն է հաստատել, և նույնիսկ փորձում է հասնել որոշակի իրավահավասարության: Այսպիսով այս խմբերը մասնակցում են պետական
կառավարմանը: Էթնիկական խմբերի մասնակցությունը ինչպես երկրի
տնտեսական կյանքին, անվտանգությանը, այնպես էլ պետական կառավարմանը նախ և առաջ պայմանավորված է ինչպես առանձին անհատների, որոնք տվյալ էթնիկական խմբի մաս են կազմում, այնպես էլ ընդհանուր, ամբողջ էթնիկական խմբի նպատակներով, ձգտումներով կամ
իրենց խմբի ներսում ծառացած որևէ խնդրով: Իսկ անհատը, ներկայանալով իբրև քաղաքականության սուբյեկտ, իր ինստիտուցիոնալ քաղաքական գործունեության մեջ նախ և առաջ հետապնդում է ինչպես
խմբային և հանրային, այնպես էլ կոլեկտիվի և հանրույթի շահերը:
Առավել առաջադիմական էթնիկական խմբերն ավելի ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում պետական կառավարմանը և իրենց իսկ
արդյունավետ գործունեության արդյունքում որոշակի էթնիկական հիմք
են ստեղծում հասարակական մասնակցության համար ինչպես ազգային
պաշտպանության հարցերում, այնպես էլ քաղաքական ոլորտում, սոցիալական և տնտեսական ինստիտուտներում և այլն: Այսպիսով, էթնիկական խմբերը պետական կառավարման համակարգի մաս են կազմում: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ պետական կառավարման արդյունավետությունը պայմանավորված է ոչ միայն պետության գործունեությամբ,
իրավական համակարգով կամ պետական կառավարման ոլորտում որոշակի դերակատարում ունեցող անձանցով, այլ նաև տվյալ պետության
կամ հասարակության ներսում բնակվող էթնիկական խմբի որոշակի
կարգավիճակով, դիրքորոշմամբ, ինչպես նաև կառավարման համակարգում վերջինիս ակտիվ և իրավահավասար ներկայացուցչությամբ:
Վ. Լիպխարտը նաև նշել է, որ յուրաքանչյուր պետության ներսում անհրաժեշտ է իրականացնել տարբեր էթնիկական խմբերի միջև իշխանության տարանջատման սկզբունքը, որի գլխավոր նպատակը պետական կառավարման համակարգում արդյունավետ կառավարման
սկզբունքն ապահովելն է, հատկապես իշխանության ներկայացուցչական մարմիններում [2]:
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Ինչ վերաբերում է ՀՀ պետական կառավարման համակարգին,
ապա այստեղ Խորհրդային Միության փլուզմանը հաջորդած անկախության 22 տարիների ընթացքում դրական փոփոխություններ միանշանակ տեղի են ունեցել, և գնալով պետական համակարգի գործունեությունը էլ ավելի արդյունավետ է դառնում, և եթե հայ ազգը ընդհանուր
առմամբ դիտարկենք որպես առանձին էթնիկական խումբ, ապա պետական կառավարման ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունները
նախ և առաջ կարող ենք կապել հայ ազգի բարձր ազգային գիտակցության, ազգային գաղափարների, ավանդույթների հետ, ինչը պայմանավորված է նաև նրանով, որ մեր երկիրը բազմազգ չէ: Բացի այդ, վերջերս
դրական փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև ազգ (հասարակություն)-պետություն փոխհարաբերություններում, ինչը ևս դրական փոփոխություններ է մտցնում պետական կառավարման համակարգում: Հայաստանի Հանրապետության ներսում պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել պետական կառավարման արդյունավետությանը, ինչը
պայմանավորված է թշնամիների առկայությամբ, հատկապես այն թշնամիների, որոնց հետ առկա են դեռ չլուծված հարցեր, այսինքն` ավելի
շատ կարևորելով տարածքային հիմնախնդիրները: Ս. Հանտինգտոնը
նշել է, որ Խորհրդային Միության անկումից, ինչպես նաև «սառը պատերազմի» ավարտից հետո Ամերիկան զրկվել էր իր արտաքին թշնամուց,
ինչը նպաստեց պետական համակարգում մի շարք հիմնախնդիրների
առաջացմանը: Այսինքն` չկար թշնամի, որն իրենից ներկայացնում էր
համախմբող ուժ և միասնական գաղափարախոսության ապահովման
միջոց: Այդ փոփոխություններից հետո Ամերիկան փորձում էր գտնել նոր
թշնամի, որը կարող էր նրան ուժ տալ պետական կառավարման համակարգն էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու, որտեղ մեծ դերակատարում
ունեին նաև Ամերիկայի տարածքում բնակվող էթնիկական խմբերը: Եվ
եթե այս օրինակը տարածենք Հայաստանի Հանրապետության վրա,
ապա կստանանք հետևյալ պատկերը. քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը շրջապատված է թշնամիներով և գտնվում է բավական լարված պայմաններում, այն ձգտում է էլ ավելի զարգացնել իր կառավարման համակարգը: Այսինքն` արտաքին թշնամու առկայությունը որոշակի
ուժ է հաղորդում էթնիկական խմբին` առավել արդյունավետ միջոցներ
կիրառելու պետական կառավարման համակարգի ավելի արդյունավետ
գործունեության համար: Ինչպես նշեցինք, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող էթնիկական խումբ են համարվում նաև էթնիկական փոքրամասնությունները, որոնք ևս որոշակի դերակատարում
ունեն պետական կառավարման ոլորտում, սակայն նրանք ավելի շատ
իրենց ներկայությամբ փոփոխություններ են մտցնում պետական կառա153
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վարման համակարգում, քան մասնակցում են պետական կառավարմանը: Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը
համարվում է մոնոէթնիկ պետություն, այստեղ առկա են նաև ավելի քան
50 ազգի ներկայացուցիչներ, որոնք համարվում են ազգային փոքրամասնություններ: Այս առումով բավական մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում, բարձրանում է նրանց դերը, մասնակցությունը, բարձրացվում են որոշակի խնդիրներ` դրանով իսկ զարգացնելով պետական կառավարման համակարգը [3]: Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ բացառվում է խտրականությունը` կախված սեռից, տարիքից, ռասսայական և էթնիկական պատկանելությունից:
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման արդյունավետության ապահովության ոլորտում մեծ նշանակություն ունեն այնպիսի էթնիկական խմբեր, որոնք բնակություն են հաստատել սփյուռքում: Այս էթնիկական խմբերը շատ հաճախ գործում են այլ պետության
սահմաններում` գործունեություն ծավալելով հօգուտ իրենց հայրենիքի
շահերի: Դա կարելի է համարել սեփական երկրի սահմաններից դուրս
համախմբման և միասնականության կարևորագույն աղբյուր, որն էլ իր
հերթին է նպաստում վերջիններիս արդյունավետ գործունեությանը:
Շատ հաճախ նման էթնիկական խմբերի ներկայացուցիչները փորձում
են ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման արդյունավետության: Սփյուռքի անդամները, հետապնդելով անձնական, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական շահեր, ինչպես նաև հայրենիքի շահերը, և այդ շահերը փոխկապակցելով միմյանց, ինչպես նաև այլ պետական, մասնագիտական, տարածաշրջանային հիմնախնդիրների հետ, ձեռնամուխ են լինում մասնակցություն ցուցաբերելու պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության ապահովման գործում [4]: Բացի այդ, այս էթնիկական
խմբերը անդրազգային քաղաքականության ակտիվ մասնակիցներ են և
ավելի շատ փորձում են լուծում տալ պետության առջև ծառացած խնդիրներին: Սակայն, ինչպես նշեցինք, դրանք նման մասնակցություն են ցուցաբերում` փորձելով նպաստել պետական կառավարման համակարգի
արդյունավետությանը` միանշանակ ելնելով անձնական շահերից, քանի
որ նրանք ձգտում են ստեղծել մի այնպիսի զարգացած պետություն, որտեղ կարող են հետագայում վերադառնալ: Այս էթնիկական խմբերը կարող են նաև մասնակցել պետական կառավարմանը և ֆինանսական միջոցներ են տրամադրում հայրենիքին, ինչը ևս նպաստում է պետական
կառավարման արդյունավետության ապահովմանը` որոշակիորեն ազդելով հայրենիքի ակտիվ արտաքին քաղաքականության իրականացման
վրա, քանի որ նրանք կարող են ներկայացնել պետական կարևորություն
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ունեցող հարցերը միջազգային հանրությանը. այդպիսի մասնակցությունը բավականին ընդունված տեսակներից է [4]: Սակայն այս առումով
կարող է ծագել որոշակի հակասություն, քանի որ վերջիններս, երկար
ժամանակ օտարված լինելով հայրենիքից և բավական մռայլ պատկերացումներ ունենալով Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մասին, չեն կարող այնպիսի գործունեություն իրականացնել, որը կարող է նպաստել երկրի պետական կառավարման
արդյունավետության ապահովմանը: Այսինքն` այն միջոցառումները,
որոնք ընդունելի և կիրառելի են այն երկրներում, որտեղ նրանք բնակվում են, չեն կարող ընդունելի և արդյունավետ լինել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ոլորտում: Կարևոր է պետական կառավարման համակարգում էթնիկական խմբերի մասնակցության հանգամանքն ուսումնասիրելը, որտեղ առաջանում են մի շարք հիմնախնդիրներ` պայմանավորված որոշակի մրցակցությամբ, տարածքային խնդիրներով, ինչու չէ, նաև ազգային արժեքներով:
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УЧАСТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ОБСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РА
Участие этнических групп в процессе обеспечения эффективного
государственного управления представляет собой наиболее значимую
и эффективную деятельность, за счет чего государственное управление усовершенствуется, способствуя развитию как внешней, так и
внутренней политики республики.
В статье этнические группы рассмотрены согласно следующей
классификации: нация, этнические меньшинства и диаспора. Автор
убежден, что этнические группы, являясь участником системы
государственного управления, в свою очередь, должны способствовать
более эффективной деятельности системы, а также ее дальнейшему
развитию, ссылаясь на национальные и политические особенности РА.
Ключевые слова: этнические группы, нация, этнические
меньшинства, диаспора, государственное управление.
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PARTICIPATION OF ETHNIC GROUPS IN THE PROCESS OF
EFFICIENT PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF
ARMENIA
Participation of ethnic groups in the process of providing effective public
administration is one of the most important activities, which improves public
administration and promotes the development of both external and internal
policy in the Republic.
The article review ethnic groups, according to the following classification:
nation, ethnic minorities and the diaspora.
Ethnic groups, being members of the public administration system, in
their turn should stimulate more effective functioning of the system and its
further development, with reference to national and political peculiarities of
Armenia.
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В
ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА В РА
В работе выявляются и анализируются комплексные проблемы модернизации национальных интересов Республики
Армения в условиях развития сетевого общества. По мнению
автора, трансформации должны коснуться всех сторон жизни и
деятельности личности, общества и государства, системы
управления и принятия решений. Модернизация национальных
интересов должна предполагать внедрение и стимулирование
применения инноваций в различных сферах в РА, что станет
залогом движения к становлению сетевого общества в Армении.
Политика эволюционной модернизации в РА должна проводиться
в русле адаптации к совокупности ценностей сетевого общества.
И основная задача модернизационной политики РА заключается
в том, чтобы суметь успешно конвергировать национальные
ценности, традиции и культуру с ценностями сетевого общества.
В данном контексте, ключевыми представляются переход от
ценностей выживания к ценностям самовыражения, преодоление
подсознательного страха (или психологического барьера) человека-носителя традиционных ценностей перед новыми технологиями и решение проблемы эффективного использования новых
технологий. Автор также обосновывает необходимость движения
к полиархии, что является важным этапом на пути политической
модернизации в Армении и достижения демократической консолидации.
Ключевые слова: эволюционная модернизация, трансформация, национальные интересы, сетевое общество, полиархия,
элиты, ценность самовыражения.

Научно-техническая революция последней трети 20в. привела к
необратимым процессам становления и развития сетевого общества.
Новая техническая парадигма породила потребность в переосмыслении старых норм и ценностей общественного устройства, выдвинув
императиву их многовекторной модернизации и выработки новых подходов к осмыслению и защите понятия “национальные интересы” с
целью их адаптации к изменяющимся реалиям.
М.Кастельс пишет, что в начале 21в. сетевое общество не
является только зарождающейся общественной структурой информационной эпохи – оно уже конфигурирует ядро нашего общества
[1, с. 6], и вопрос в том, кто включен в этот процесс, а кто находится за
его пределами, кто способен пользоваться преимуществами нового
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социального устройства, а кому приходится вести “догоняющую
политику”.
Республика Армения (РА) не может находиться вне этих процессов и развиваться отдельно от остального мира. Вышеописанная
действительность показывает необходимость многовекторной модернизации в РА, что позволит нашей стране использовать преимущества
сетевой парадигмы, а также достойно противостоять порожденной ею
вызовам. В этой связи Д.Комперт пишет, что существует еще и один,
едва видимый аспект мощи, роль которого постоянно растет в новую
эру: способность системы, или общества, чувствовать необходимость
изменений и осуществлять их. По его мнению, развал Советского
Союза иллюстрирует недостаток этой мощи. А в мире движения, когда
будущее невозможно предсказать, но которое, несомненно, отлично от
настоящего, изменения должны происходить не только быстро, но
также гибко [2, с. 65]. Таким образом, становится очевидным, что в
сложившейся действительности является необходимым переосмысление НИ РА и их адаптация к изменяющимся реалиям сетевого
общества. Существует множество подходов к осмыслению, объяснению и имплементации теории модернизации. Так, одна группа исследователей выделяет в качестве первоочередной области модернизации промышленность, другая – сельское хозяйство, третья –
институты власти и т.д. [3, с. 3-4]. Мы остановимся на теории модернизации, которая предполагает эволюционную трансформацию всех
компонентов жизнедеятельности личности, общества и государства в
относительно едином временном пространстве, с учетом особенностей субъектов модернизации. Н. Б. Сейсенова пишет, что “основой
теории политической модернизации является обоснование глобального развития цивилизации, перехода традиционных обществ к современным как неизбежная тенденция современного политического развития” [3, с. 1].
Инглхарт Р. и Вельцель К. отмечают, что “главный тезис теории
модернизации состоит в том, что социально-экономическое развитие
ведет к закономерным и до известной степени прогнозируемым изменениям в культурной и политической жизни” [4, с. 37]. В свою очередь,
Г.Котанджян отмечает, что “в западном обществоведении, при разнообразных трактовках, модернизация предстает как этап, связывающий
две стадии в развитии человечества – традиционную и современную,
представляя собой переходный период, являющийся “единственной
исторически реальной революцией”, по мнению сторонников этой
концепции” [5, с. 52].
Таким образом, сегодня модернизация для РА должна представить собой целенаправленную политику по обеспечению эффективного перехода к сетевому типу общественной организации в стране, с
одновременной адаптацией к ценностной системе нового типа общественного устройства. В этой связи, необходимо отметить, что модернизация должна протекать двунаправленно: во-первых, требуется
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разработка и внедрение инновационных решений во все сферы
жизнедеятельности личности, общества и государства (экономика,
политика, социальная сфера). Рассматривая проблему инновационного развития, Е. А. Кондратьева пишет: “Инновация – комплексный
процесс создания, распространения и использования новшества,
которое способствует развитию и повышению эффективности в той
или иной сфере деятельности” [6, с. 61]. Внедрение и стимулирование
внедрения инноваций в различных сферах в РА является одним из
основных столпов эволюционной модернизации, которая станет
залогом движения к становлению сетевого общества в Армении. В
данном контексте, политика эволюционной модернизации должна
осуществляться в направлении внедрения новейших технологических
достижений, в первую очередь, в социально-экономическую сферу,
стимулируя форсированное развитие последней. Помимо этого,
должно продолжаться развитие технической инфраструктуры и, в
частности, средств массовой коммуникации, компьютеризация и
обеспечение доступа широких слоев населения к интернету. Существует два основных подхода, определяющих влияние современных
экономических тенденций на национальные ценности. Одна группа
ученых (К. Маркс, М. Вебер, Д. Белл, Э. Тоффлер) считает, что становление и развитие индустриального общества сопровождалось смыванием традиционных культур. Другая группа (С. Хантингтон, Р. Патнэм,
Ф. Фукуям) обосновывает идею о том, что отличительной чертой
традиционных культур является высокая устойчивость [7, с. 36].
Анализ современных процессов в мире позволяет говорить о правоте обеих групп исследователей, и примеры правильного прогнозирования обеих сторон можно наблюдать в различных уголках Земли.
Тем не менее, несмотря на относительную устойчивость традиционных культур, переход к сетевому обществу значительно изменит быт и
мировоззрение людей. И основная задача модернизационной политики РА заключается в том, чтобы суметь успешно конвергировать
национальные ценности, традиции и культуру с ценностями сетевого
общества. Инглхарт Р. и Вельцель К. считают, что становление
постиндустриального общества приводит к росту ценностей самовыражения, которые приходят на смену ценностям выживания. Новые
ценности носят в себе возросшую значимость гражданских и политических свобод, которые формируют демократию, которая предоставляет большую свободу людям в их стремлении к самореализации и
самовыражению [4, с. 3]. Необходимо отметить, что ценности самовыражения постепенно просачиваются во все сферы жизни. А задачей
политики эволюционной модернизации РА должно стать стимулирование и ускорение этих процессов в республике. В контексте рассмотрения проблем модернизации традиционной системы ценностей
важным представляется остановиться на двух пунктах: 1). Подсознательный страх (или психологический барьер) человека-носителя
традиционных ценностей перед новыми технологиями. Данный пункт
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подразумевает определенный, зачастую подсознательный и необъяснимый страх перед новыми технологиями, когда человек предпочитает
использование “привычных, традиционных, дедовских” методов новейшим технологическим достижениям, будь то использование обыкновенного персонального компьютера, применение удобной техники в
повседневной жизни или внедрение технологических новшеств на
производстве. Основная причина подобного страха и предпочтение
экстенсивного пути развития интенсивному заключается, в основном, в
низком уровне самосознания людей, в низкой цифровой и технической
грамотности, которая должна устраняться посредством эффективной
системы образования и подготовки человека и общества к жизни в
сетевом обществе. 2). Проблема эффективного использования новых
технологий. Данная проблема заключается в необходимости осмысления важности эффективного использования новейших технологических достижений. Например, необходимо осознание того, что
социальные сети могут и должны осуществлять более значимую
функцию в жизни отдельных людей и общества, чем завязывание
знакомств с противоположным полом. Или осознание того, что с
помощью персонального компьютера можно и необходимо решать
более важные задачи, нежели трату времени на компьютерные игры.
По мере “взросления”, которое предполагает повышение уровня самосознания личности и общества и тесное приобщение к технологическим новшествам, наше общество будет преодолевать данные
проблемы. И задача государственной политики в этой области заключается в стимулировании ускорения “взросления”. Обе проблемы
должны быть преодолены в рамках эволюционной модернизации
культурно-ценностной системы армянского общества, в результате
которой должна образоваться трансформированная система ценностей личности и общества в РА, соответствующая требованиям технологической парадигмы. Данные меры станут важным шагом на пути
комплексного обеспечения информационной безопасности РА.
Однако в рамках теории модернизации существует два основных
подхода относительно ключевых субъектов модернизации – либеральный и консервативный. Либеральное направление (представленное такими учеными, как Р. Даль, Г. Алмонд, Л. Пай и др.) в рамках
политической модернизации выдвигает необходимость расширения
активного общественного участия в политических процессах. По
мнению представителей этого направления, это является одним из
основных определяющих успешной модернизации. В свою очередь,
консерваторы (С. Хантингтон, Дж. Нельсон, Х. Линц и др.) обосновывают идею о том, что именно авторитарная власть способна обеспечить переход к новому типу общественного устройства [12, с. 4-7]. В
данной связи, необходимо отметить, что РА провозгласила принцип
движения к демократии, и поворота в сторону авторитарности не
должно произойти. Более того, сетевое общество, к становлению и
развитию которого в рамках модернизации должна стремиться РА,
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предполагает развитие демократии,
широкую
общественную
вовлеченность и способность самоорганизации для решения
насущных задач. Так, Г. Котанджян предлагает осуществить определенную децентрализацию системы государственного управления в
республике, демонополизацию экономики и развитие демократических
институтов общества. В этой связи он пишет: “Опыт наиболее
развитых стран, ориентирующихся, как и РА, на демократические
ценности, показывает, что стабильность развития такого общества
обеспечивается при условии значительной децентрализации системы
государственного управления. В то же время для нашего общества
всегда была характерна высокая степень централизации управления… Вместе с этим системный кризис во всех основных сферах
жизнеобеспечения предполагает элементы централизованной мобилизационной политики” [8, с. 437]. Некоторые оппозиционные силы в
РА предлагают ввести избираемую должность губернаторов. Данные
реформы, несомненно, приведут к повышению демократии в стране,
но они должны осуществляться осторожно, дабы не привести к
ослаблению мобилизационного потенциала центральной власти на
местах и в центре.
Развитие сетевого общества станет стимулом для развития гражданского общества, поскольку внедрение и расширение ценностей
самовыражения в РА приведет к росту социальной активности и, как
следствие, развитию гражданского общества. В этой связи Инглхарт Р.
и Вельцель К. пишут, что “господствующей тенденцией модернизации
становится не рационализация власти, а эмансипация от нее: в
результате модернизация превращается в процесс человеческого
развития, способствующий эмансипации человека в самых разных областях. Эта трансформация личности в современную эпоху оборачивается важными последствиями на уровне всего общества… человеческое развитие способствует укреплению гражданского общества,
политических свобод, качественного государственного управления и
гендерного равенства, а значит, увеличивает и вероятность утверждения демократии в тех странах, где ее еще не существует, и придает
ей большую “отзывчивость” по отношению к интересам людей там, где
демократическая система уже действует. Ценности самовыражения
играют в этом процессе важную роль” [9, с. 117-118]. Таким образом,
преимуществами становления сетевого общества в РА, в нашем
регионе и мире, в целом, станут развитие демократии и гражданского
общества. Очевидно, что одним из направлений модернизации
должно быть именно развитие гражданского общества и демократизация общества, в целом, а также достижение демократической консолидации внутри армянского общества и обеспечение демократического
консенсуса. Л. Я. Машезерская выделяет две функции консенсуса:
“Первая функция консенсуса ориентирована на сбалансирование
демократических прав народа с механизмами государственного администрирования… Вторая функция консенсуса предполагает мирное
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разрешение социальных, трудовых споров, которые “переводятся” из
конфликтной зоны в зону социальной адаптации, не отделяемой от
правового регулирования, а также от инноваций в законодательной
сфере. Здесь доминируют стратегия согласования парадигмы социальной справедливости с кристаллизацией правовых координат –
фундамента для сохранения общественной стабильности, социального равновесия” [10, с. 53]. Примечательность сетевого общества
заключается в том, что оно своим становлением и развитием
способствует решению и проблемы достижения консенсуса, поскольку
создает механизмы социального диалога, большей вовлеченности
гражданского общества в диалог с властью при обеспечении значительного влияния на выносимые властью решения. Более того, рефлексия данного инструмента достижения демократического консенсуса
на международный уровень, позволит сформировать действенные
механизмы достижения консенсуса между субъектами международных
отношений.
Наряду с указанными процессами, становление сетевого общества также приведет к трансформации элит, поскольку новая форма
общественного устройства потребует переосмысления подходов к
методам управления, их демократизации и повышению транспарентности, увеличит роль гражданского общества в принятии решений. Но
самое важное становление сетевого общества в РА потребует
расширения социальной базы правящей элиты, с широким включением в процесс управления научной элиты. Д. Белл пишет, что постиндустриальное общество формирует новую элиту – техническую. По
его словам, новый тип общества выдвигает в качестве основы технические знания, и те, кто обладает данным знанием, должны формировать слой управленцев. При этом Д. Белл появление новых элит
объясняет тем, что в основе любой организационной деятельности в
рамках сегодняшнего общественного строя лежат знания и планирование. И в результате этого возрастает роль тех, кто обладает знаниями. Более того, роль и значение новой элиты становится определяющим в принятии решений [11, с. 481, 486, 549]. “Именно в этом
широком смысле распространение образования, научно-исследовательской и административной деятельности и создало новую общность – техническую и профессиональную интеллигенцию” [11, с.486].
В определенной степени соглашаясь с Д.Беллом, тем не менее,
отметим, что знания ценились всегда, а люди, владеющие ими, всегда
влияли на принятие решений элитой. Однако предоставление полномочий прямого управления ученым может привести к тяжелым
последствиям. Ученые разрабатывают свои теории на теоретическом
уровне, однако в реальной жизни зачастую бывает иначе, чем в
теории. История знает многочисленные негативные примеры прямого
претворения научных теорий в жизнь. В данной связи на наш взгляд, в
рамках политики эволюционной модернизации в РА должно быть
осуществлено расширение социальной базы элиты, с увеличением
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влияния научного сообщества на принятие политических решений. И
данный столп, представленный учеными должен стать одним из
элементов государственного управления, наряду с гражданским
обществом, профессиональными кадровыми менеджерами и др.
Наиболее оптимальным решением здесь может стать внедрение
принципов полиархии. Основоположником понятия является известный политолог Р. Даль. Данным термином он обозначает реально
существующие демократии. Согласно Р.Далю, полиархия предполагает такую форму правления, при которой правящее меньшинство
избирается населением посредством демократических выборов [3, с. 5].
“Только последовательное осуществление процесса реформирования
общества и государства, сохранение безопасности конкурирующих
элит, установление сильной исполнительной власти при одновременном развитии местного самоуправления – вот далеко не полный
перечень условий успешного осуществления великого преобразования
традиционных обществ” [3, с. 6]. Таким образом, движение к полиархии
является важным этапом на пути политической модернизации в
Армении.
Еще одним компонентом модернизации, которое должно затронуть процессы модернизации является само государство. Как отмечалось выше, сетевое общество предъявляет императиву перехода к
сетевому государству. Данная трансформация предполагает переосмысление понятий “суверенитет” и НИ. Глобальный мир становится
намного более взаимосвязанным и взаимозависимым. В этой связи,
нельзя не вспомнить, что Всемирный финансово-экономический
кризис начался в США, и только после этого распространилось на весь
остальной мир, сказавшись, в том числе, и на нас. РА сегодня
является членом множества международных организаций, чьи решения имеют зачастую превалирующую силу по отношению к внутригосударственным законодательным актам. Нельзя не говорить об
определенной зависимости от МВФ, ВБ и других международных
кредитных организаций. Данные факты свидетельствуют об определенной потере суверенитета государствами. Суверенитет является
одним из основных компонентов НИ, и их модернизация в значительной мере касается данного компонента. Это значит, что сегодня перед
РА стоит задача модернизации системы государственного управления
таким путем, который бы позволил найти баланс между самостоятельным осуществлением внутренней и внешней политики, одновременно, при обеспечении высокой интеграции в международное сообщество, международное разделение и передвижение ресурсов, капитала, услуг и труда.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу,
что на современном этапе перед РА стоит задача комплексной многовекторной эволюционной модернизации всех сторон жизнедеятельности личности, общества и государства. С одной стороны, в рамках
решения данной задачи требуется ведение инновационной политики,
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широкое внедрение новейших технологических достижений и решений
в социально-экономическую сферу страны. С другой стороны,
модернизации должны подвергнуться совокупность этнонациональных
ценностей и культурного “Я”. Модернизированные ценности должны
будут представить собой разумную конвергенцию ценностей сетевого
общества с традиционными армянскими национально-культурными
ценностями. Разумность в конвергенции предполагает адаптацию
национально-культурного “Я” к изменяющимся реалиям современности при одновременном сохранении ядра национально-культурного
“Я”, языковых, религиозных, ценностных особенностей. Наряду с этим,
модернизации должны подвергнуться личность, общество, государство, институт гражданского общества, а также политические элиты.
Последние в ходе становления сетевого общества должны расширить
социальную базу, обеспечив большее присутствие научно-технологической элиты.
Таким образом, комплексная многовекторная модернизация позволит обеспечить эффективность экономического развития страны,
станет залогом успешного политического управления и активизации
многогранного гражданского участия в политической жизни страны.
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ՌՈՒԲԵՆ ԷԼԱՄԻՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական)
համալսարանի դասախոս,
քաղաքական գիտությունների թեկնածու
ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՑԱՆՑԱՅԻՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Սույն աշխատանքում բացահայտվում և վերլուծվում են ՀՀ ազգային
շահերի արդիականացման բազմակողմանի խնդիրները ցանցային հասարակության զարգացման պայմաններում: Հեղինակը կարծում է, որ
կերպափոխումները պետք է իրականացվեն անձի, հասարակության և
պետության կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում, որոշումների ընդունման, ինչպես նաև կառավարման համակարգերի մեջ: Ազգային շահերի արդիականացումը պետք է նախատեսի ինովացիաների արմատացում և խթանում տարբեր ոլորտներում, ինչը կնպաստի ցանցային հասարակության կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում: Էվոլյուցիոն
արդիականացման քաղաքականությունը Հայաստանում պետք է իրականացվի ցանցային հասարակության արժեքային համակարգի ադապտացման ներքո: Հիմնական խնդիրն այն է, որ հաջողությամբ պետք է
համադրել այս արժեքները ազգային արժեքների, ավանդույթների և մշակույթի հետ:
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Այս համատեքստում առաջնային է դառնում ինքնարտահայտման
արժեքի գործադրումը, ինովացիոն տեխնոլոգիաների առջև ենթագիտակցական վախի հաղթահարումը, ինչպես նաև այդ տեխնոլոգիաների
արդյունավետ օգտագործման խնդիրների լուծումը: Բացի այդ, հեղինակը
հիմնավորում է դեպի պոլիարխիա շարժման անհրաժեշտությունը, ինչը
ՀՀ քաղաքական արդիականացման և ժողովրդավարական համախմբման կարևոր փուլ է:
Հիմնաբառեր. էվոլյուցիոն արդիականացում, կերպափոխում, ազգային շահեր, ցանցային հասարակություն, պոլիարխիա, էլիտաներ,
ինքնարտահայտման արժեք:

RUBEN ELAMIRYAN
Lecturer at Russian-Armenian (Slavonic)
university, Yerevan, Republic of Armenia
PhD in Political science,
THE PROBLEM OF TRANSFORMATION OF THE NATIONAL
INTERESTS IN CONTEXT OF DEVELOPMENT OF NETWORK
SOCIETY IN THE RA
In the article the author reveal and analyze complex problems of the
modernization of the national interests of the Republic of Armenia in the
process of development of network society. According to the author,
transformations should touch upon the entire spheres of life of person,
society and state, administrative and problem-solving systems. The
modernization of national interests should include intrusion and stimulation
to use of innovations in various spheres in the RA, which will stimulate
motion of the RA towards network society. Evolutionary modernization
policy in the RA should be run in context of adapting to value-system of
network society. Meantime, the main goal is to converge successfully these
values with national values, traditions and culture.
In this context key issues are the adoption of the value of selfexpression, overcoming of subconscious fear for innovative technologies of
traditional human, as well as effective use of these technologies. As well
the author prove the necessity to adopt polyarchy as an important
mechanism in the motion towards political modernization of the RA and
democratic consolidation in the country.
Keywords: evolutionary modernization, transformation, national
interests, network society, polyarchy, elites, value of self-expression.
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ՆՎԱՐԴ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի մագիստրանտ

ՏՐԻՊԱՐՏԻԶՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ GR ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման և արդյունավետ քաղաքականության իրականացման համար պետության մեջ
նշանակալի դեր ունի տրիպարտիզմի կայացումը, ինչը միտված է
«պետություն–բիզնես-հասարակություն» երկխոսության ձևավորմանն ու դրանց փոխգործակցության հիմնմանը: Տրիպարտիստական համակարգի կայացման համար նախապայման կարող են լինել բիզնեսի և արհմիությունների միջև պակտերի կնքումը, համալիր խորհրդի ստեղծումը, որտեղ ներկայացված կլինեն երեք վեկտորները, արհմիությունների զարգացումը, ինչպես նաև սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտի ուսումնասիրումը, որոնց առկայությունը
կկանխի տրիպարտիզմի վերաճմանը բիպարտիզմի: Հոդվածում
հիշատակվում են նաև համակարգի կայացմանը խոչընդոտող
խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները:
Հիմնաբառեր. տրիպարտիզմ, պետական կառավարում, անդրազգային կազմակերպություններ, լոբբինգ, պոլիարխիա, ընդդիմություն, բազմակարծություն, PR, GR սկզբունքներ, մրցակցություն,
ապակենտրոնացում:

Տրիպարտիստական համակարգը, որն ընկալվում է որպես ժողովրդավարության անբաժանելի բաղադրիչ, առավել արդյունավետ և արդարամետ քաղաքականության իրականացման հզոր ռեսուրս և ընդգրկուն
կայուն աճի ու զարգացման հիմնական ավանդ, հիմնովին միտված է
հզոր հասարակության (իր ողջ բազմազանությամբ հանդերձ) կերտմանը: Այն «բիզնես – հասարակություն – պետություն» եռավեկտոր երկխոսության և փոխգործակցության ձև է, որ միտված է պետական մարմիններում ձեռներեցությունն ու հասարակության շահերը ներկայացնելուն և
ըստ այդմ էլ` հակադարձ կապի ապահովմանը, այսինքն՝ կոնկրետ վերաբերմունքի արժանացմանը: Վերոնշյալ համակարգը բավական լայն
տարածում ունի Արևմուտքի երկրներում, որտեղ հանրային հարաբերությունների (Public Affairs) և կառավարության հետ հարաբերությունների (Governmental Relations) ոլորտում այն` որպես առանձին մասնագիտություն, սկսվեց դիտարկվել 1940-ականներից սկսած: ԱՄՆ-ում, որ167
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տեղ լոբբիստական գործունեությունը ինստիտուցիոնալ մակարդակով է
գործում, ստեղծվեցին ազգային մասնագիտական ասոցիացիաներ ու
խորհուրդներ: Այնտեղ լոբբիստական գործունեությունը, նախկինում լինելով օրինական կազմակերպության բաղկացուցիչ մաս, ներկայումս
բավականաչափ փոփոխության է ենթարկվել, քանի որ արդի դարաշրջանում արդեն գոյություն ունեն ազգային, տարածաշրջանային և անդրազգային կազմակերպություններ ու ֆոնդեր, որոնք իրենց վրա են կրում
PA/GR գործունեությամբ զբաղվող աշխատակիցների կենտրոնացման և
աջակցման խնդիրները [3, էջ 63]: Եվրոպական երկրներում այն սկզբում
հաճախ հանգեցնում էր կորպորատիզմի, որտեղ տրիպարտիզմը վերածվում է բիզնես - աշխատավորներ կամ կառավարություն – բիզնես - աշխատավորներ հարաբերությունների բնական բաղկացուցչի [5, էջ 170]:
Այն հետագայում վերածվեց նեոկորպորատիզմի, որը, ի տարբերություն
կորպորատիզմի, մասնավոր բիզնեսի և կառավարության հետ նրա հարաբերությունների ամրապնդմանն է միտված, այլ ոչ թե թուլացմանը և
դրանց ապաքաղաքականացմանը:
Ռ. Ա. Դալն իր «Պոլիարխիա. մասնակցություն և ընդդիմություն»
գրքում ներկայացնում է քաղաքականության – հասարակության - տնտեսության միջև առկա կապը՝ նշելով, որ դրանք փոխկապակցված են, և
մեկի որպիսությունը պայմանավորում է մյուսի առկայությունը: Նա պոլիարխիկ պետության գոյությունը պայմանավորում է մրցակցային քաղաքականության, պլյուրալ հասարակության համակարգի և ապակենտրոնացված տնտեսության առկայությամբ, ընդ որում, այսպիսի պետություններում մրցակցային քաղա քականություն կարելի է իրականացնել
միայն պլյուրալ հասարակության առկայության դեպքում, իսկ վերջինիս
գոյությունը պայմանավորված է ապակենտրոնացված տնտեսության առկայությամբ: Հետևաբար ազատական և ժողովրդավարական երկիր
կերտելու համար տրիպարտիստական համակարգի կայացմանն ուղղված գործողությունները պետք է նախ և առաջ հիմնված լինեն հետևյալ
աքսիոմի վրա.
մրցակցային քաղաքականություն
պլյուրալ հասարակության
համակարգ

ապակենտրոնացված տնտեսություն [2, էջ 70]:

Վերոնշյալ աքսիոմից կարելի է դատել, որ այստեղ կարևորվում է
քաղաքական համակարգի և սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի միջև առկա փոխկապակցվածությունը: Այս համակարգը PR և GR
տիրույթներում դիտարկելով՝ նշենք, որ երկրում մրցակցային քաղաքական վարչակարգի առկայությունը պայմանավորված է լինում նրանով,
թե որքանով են հասարակությունը և տնտեսությունը`
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1. գրագիտություն, կրթություն ու հաղորդակցման հմտություններ
ցուցաբերում,
2. կենտրոնացված կառավարմամբ ոչ հասարակական համակարգի
փոխարեն պլյուրալ հասարակության համակարգ ստեղծում,
3. քաղաքական առումով հասարակության առավել նշանակալի հատվածի մեջ անհավասարության ծայրահեղ ձևերի առաջացումը կանխում:
«Ժողովրդավարական անցում – համախմբում» համատեքստում դիտարկելով տրիպարտիստական համակարգը՝ հարկ է նշել, որ նման
փոխհարաբերությունների ստեղծմանը նպաստել են մի շարք հանգամանքներ: Հայաստանում, ինչպես և շատ այլ երկրներում, որոնք ժողովրդավարական անցում – համախմբում տիրույթներում են, սոցիալական
երկխոսության զարգացման համար նախադրյալներ ստեղծեց մի կողմից
ընդհանուր զարգացման համատեքստում սոցիալական գործընկերների
ինքնահոս զարգացումը, մյուս կողմից` սոցիալական երկխոսության
բնագավառում եվրոպական զարգացած երկրների հաջող փորձն ու Միջազգային աշխատավորական կազմակերպությանն (ILO) անդամակցումը, ինչպես նաև մի շարք միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների
կողմից մակրոտնտեսական կայունության ապահովմանն ու բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված ֆինանսական և կազմակերպական
աջակցությունը: Հայաստանի Հանրապետությունում եռավեկտոր երկխոսության վեկտորներ են համարվում պետական հատվածում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, գործատուների
ոլորտում՝ Հայաստանի գործատուների ընդհանուր միությունը, իսկ աշխատավորների հատվածում՝ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան: Այս համակարգի հիմքը դրվել է 1990-ականների սկզբին, սակայն համակարգը դեռևս կայացման փուլում է: Ճիշտ է, վերոնշյալ վեկտորներն իրենց իսկ իրավասությունների շրջանակներում որոշակի գործառույթներ են իրականացնում՝ ապահովելով եռավեկտոր միասնության
առանձին վեկտորներից որևէ մեկի շահերը, սակայն համալիր կերպով
նրանց գործունեությունն ընկալել, անշուշտ, չի կարելի: Այստեղ կարելի է
մեջբերել միջազգային մի շարք երկրների փորձը, որտեղ գործում է եռավեկտոր համակարգի առանձին վեկտորների շահերը ներկայացնող համալիր մարմին: Այդպիսի համալիր մարմին, օրինակ, գործում է Լյուքսեմբուրգում, Նիդերլանդներում, որի կազմի մեջ ներառված են նաև անկախ
փորձագետներ, և որի ղեկավարությունը ստանձնում է տվյալ մարմնի
կազմից` Կառավարության կողմից նշանակվող անձը, Իտալիայում, որտեղ Տնտեսական և աշխատավորական հարցերով խորհուրդն ընդգրկում է տարբեր շահեր հետապնդող խմբերի լայն շրջանակներ, Ֆրանսիայում, որի Տնտեսական և սոցիալական հարցերով խորհուրդը մեկտե169
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ղում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային շահեր արտահայտող
շահային և սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչների առկայությունը
մեկ համալիր մարմնի կազմում: Այսինքն՝ կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում
հարկ է խնդրին անդրադառնալ համակարգային մոտեցմամբ՝ շեշտը
դնելով համալիր զարգացման, այլ ոչ թե առանձին թևերի մեկուսի զարգացման վրա:
Վերջին տասնամյակում եվրոպական երկրներում տրիպարտիստական համակարգի կայացման համար նախադրյալ է նաև ազգային սոցիալական պակտերի կնքումը: Սույն պակտերը կնքվում են գործատուների և արհմիությունների միջև, որտեղ տարբեր եղանակներով իր ներկայությունն է ապահովում նաև կառավարությունը: Այն միտված է գործազրկության կրճատմանը, դրամային քաղաքականության արդիականացմանը, սոցիալական ապահովության ոլորտի բարեփոխմանը և ընդհանրապես բարեկեցիկ երկրի վերաիմաստավորմանն ու արդիականացմանը [6, էջ 6]: Այսպիսով, այսօրինակ պակտերը նույնպես կիրառելի են համակարգի զարգացումն ապահովելու համար և կարող են հայ իրականության մեջ նաև պակտերի կնքման նախատիպ լինել:
Տրիպարտիզմի կայացման մեջ առանձին վեկտոր հանդիսացող աշխատավորների շահերն արտահայտող կառույցի (արհմիությունների)
զարգացումը նույնպես կարևոր է: Հետխորհրդային երկրներում Խորհրդային Միության փլուզումից հետո անկում ապրեցին արհմիությունները.
նրանք չէին կատարում իրենց հիմնական գործառույթը, այն է՝ աշխատավորների շահերի պաշտպանությունն ու սոցիալական երաշխիքների
ապահովումը, ինչը պայմանավորված է երկրներում ֆինանսական անկայուն իրավիճակով, ինչպես նաև նախկին գաղափարականացված
արհմիություններից ձերբազատվելու մոլուցքով: Խնդիրը հիմնականում
այն է, որ գաղափարական պայքար է սկսվում նախկին և նոր արհմիությունների միջև, քանի որ եթե նախկինում արհմիության շահերն համընկնում էին պետական շահերի հետ, ապա ներկայիս քաղաքական համակարգում դրանք պետք է հիմնվեին աշխատավորների շահերի վրա: Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասում խնդիրը լուծվեց արհմիությունների համագործակցության շրջանակներում, իսկ որոշ դեպքերում
դրանց գործունեությունը թուլացավ՝ պայմանավորված կառավարող օլիգարխիկ իշխանություններին նրանց ենթակայությամբ: Արդյունքում
«բանվոր», «արհմիություն», «սոցիալական արդարություն» և նման եզրույթները հետադիմական համարվեցին, մինչդեռ աշխատելու իրավունքը՝ որպես մարդու իրավունքների հաստատմամբ և այդ երկրների Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունք, զանգվածային գործազրկության պայմաններում գրեթե թվացյալ իրավունք դարձավ [6, էջ 10]: Նշյալ
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իրավիճակն էապես փոփոխության չի ենթարկվել. շատ երկրներում
արհմիությունները դեռևս մնում են թերզարգացած՝ դադարելով լինել սոցիալական էներգիայի պարպման հիմնական վայր: Հայաստանի Հանրապետության պարագայում դա կապված է օրենսդրական այն բացթողման հետ, որ, ըստ «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքի, ֆինանսական միջոցները տրվում են կոլեկտիվ պայմանագրի հիման
վրա [1, հոդվ. 27]. այսինքն՝ այս դեպքում պետությունը օրենքով չի սահմանում միջոցների հստակ չափաբաժին, իսկ արհմիություններն իրենց
գործունեությունը շարունակելու համար սկսում են ֆինանսական կախյալ
վիճակում գտնվել գործատուներից:
Դեռևս անցում – համախմբում տիրույթներում գտնվող երկրներում
տրիպարտիստական համակարգի կայացման համար խոչընդոտ է նաև
քաղաքական և բիզնես էլիտաների սերտաճումը. այսինքն՝ քաղաքական
գործընթացներն սկսում են վերաճել քաղաքական բիզնեսի, իսկ նման
շահերի բախման գոտում եռավեկտոր երկխոսությունը վերափոխվում է
երկվեկտորի՝ ի ցույց դնելով եռավեկտորի հայելային արտացոլում: Բիզնես էլիտաները փորձում են իրենց շահերը ոչ թե պատվիրակված, այլ
անձնապես ներկայացնել ներկայացուցչական մարմնում, ինչն սկսում է
խոչընդոտ դառնալ մանր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար և հակված չէ աշխատավորների շահերի արտահայտմանը նշյալ մարմնում:
Համակարգի կայացման հաջորդ հանգուցակետը կարելի է համարել
մենաշնորհային ու ստվերային տնտեսության առկայությունը երկրում:
Այս պարագայում համակարգի կայացումը հանգուցվում է մրցակցային
դաշտի ստեղծման, հետևաբար և աշխատավորների համար բարեկարգ
պայմանների ստեղծման համար անբարենպաստ ոլորտում. տնտեսությունը կերպափոխվում է «գորշ տնտեսության», իսկ աշխատավորները՝
«սև աշխատավորների». այսինքն՝ խախտվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված մի շարք նորմեր, ինչն էլ հանգեցնում է ժողովրդի մեջ սոցիալական դժգոհության աճին:
Վերոնշյալ խնդիրներից բխում է, որ երկրում տրիպարտիստական
համակարգի կայացմանը խոչընդոտում են տեղեկատվական հասարակության կայացման հիմնախնդիրները, որոնք առաջին հերթին պայմանավորված են տեղեկատվական և սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններով. դրանք էլ հենց խոչընդոտում են պետություն - բիզնես - հասարակություն եռավեկտոր միասնության մեջ GR տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառմանը: Սույն բացը կարելի է լրացնել PR տեխնոլոգիաների միջոցով հասարակությանը արհմիությունների և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների միջև կանոնավոր խորհրդատվությունների գործընթացի վերաբերյալ իրազեկմամբ [4, էջ 134]. այ171
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սինքն՝ համակարգի արդիականացման շրջանակներում, բացի GR տեխնոլոգիաների կիրառման խնդիրներից, վերհանվում են նաև PR խնդիրները, ընդ որում, PR տեխնոլոգիաների պատշաճ կիրառումը և հասարակությանն անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովումը կհանգեցնեն
նաև GR գործընթացների զարգացմանը:
Այսպիսով, դատելով վերոնշյալ հանգամանքներից, կարող ենք
փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տրիպարտիստական
համակարգի կայացման գործում թերացումները օրենսդրական հենք չունեն, այլ մեծապես սոցիալ-հոգեբանական հիմնավորում ունեն (մրցակցության բացակայություն, իրավական ակտերի դրույթների իրազեկության պակաս և այլն) և ինստիտուցիոնալ թերացումներով են պայմանավորված, իսկ քաղաքական էլիտան իր հերթին բավարար կամք չի ցուցաբերում՝ ձեռնամուխ լինելու անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացմանը և սահմանադրականության ու իրավաօրինական նորմերի
պահպանմանը:
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ТРИПАРТИЗМ КАК GR ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РА
Первостепенную роль в государстве для укрепления демократических ценностей и осуществления эффективной политики имеет трипартизм, который предполагает диалог государство–бизнес–общество
и сотрудничество между ними. Предусловием к становлению трипартизма может послужить заключение пактов между бизнесом и профсоюзами, создание комплексных союзов, где будут представлены три
вектора, развитие профсоюзов, а также исследование социально-психологического аспекта, наличие которых предотвратит перерастание
трипартизма в бипартизм: В статье исследуются также проблемы,
препятствующие становлению системы и способы их решения.
Ключевые слова: трипартизм, государственное управление,
транснациональный, лоббинг, полиархия, оппозиция, плюрализм, PR,
GR принципы, конкуренция, децентрализация.
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Political Administration and Political Analysis
TRIPARTISM AS A GR TECHNOLOGY TO PROVIDE THE
EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RA
The establishment of tripartism has an essential role in the process of
reinforcement of democratic values and in implementation of effective
policy in a country, which is aimed to form a dialogue among government –
business – society and to build cooperation among them. Pacts between
business and trade unions, the foundation of comprehensive councils,
where the 3 vectors are presented, the development of trade unions, as
well as the investigation of socio – psychological aspect can serve as a
precondition to the establishment of tripartism. This will prevent the
transformation of tripartism into bipartism. In the article the author also
researches the problems hindering the establishment of the system and the
ways of overcoming them.
Keywords: tripartism, public administration, transnational, lobbying,
polyarchy, opposition, pluralism, PR, GR principles, competition,
decentralization.
173

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հայ-ռուսական (սլավոնական)
համալսարանի հայցորդ

ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՐԺԵՎՈՐՈՂ ԲԱՑԱՌԻԿ ՀԱՏԿԱՆԻՇ
Աշխատանքում քննարկված է ինքնիշխանությունը` որպես պետությունը արժևորող բացառիկ հատկանիշ: Հոդվածագիրն այն
կարծիքին է, որ ցանցային կառավարման պայմաններում տեղի է
ունենում ինքնիշխանության սոցիալական տարածության ընդարձակում՝ պայմանավորված նոր դերակատարների ճանաչողության
կերպի և արժեքային համակարգի արդիականացման գործընթացներով: Տարբերակելով «իրավական ինքնիշխանություն» և «քաղաքական ինքնիշխանություն» հասկացությունները՝ առաջարկված է գլոբալացման պայմաններում դրանք զուգամիտել, քանի որ
այն իր ցանցային կիրառելիությամբ ռացիոնալացնում է ինստիտուտների գործառույթները: Հեղինակն իր մոտեցումը հիմնավորել
է` համաձայն Ֆ. Ֆուկույամայի «Ուժեղ պետություն» հայեցակարգի:
Հիմնաբառեր. պետություն, ինքնիշխանություն, ինստիտուցիոնալ գործառույթներ, քաղաքական համակարգ, գլոբալացում, ցանցային կառավարում, քաղաքական կամք, հանրային շահ, համագործակցություն, ուժեղ պետություն:

Ինքնիշխանությունը՝ որպես պետությունը արժևորող բացառիկ
հատկանիշ, ի սկզբանե բուռն քննարկումների է ենթարկվել, և մինչ այժմ
միանշանակ մոտեցում չի մշակվել վերջինիս նկատմամբ: Ավելին, հենց
ինքնիշխանության ընկալման վերաբերյալ միասնական մոտեցման բացակայությունը ծնեց մի շարք և՛ «չհաջողված պետություններ», և՛ «չճանաչված պետություններ», որոնք ֆորմալ առումով իրականում կառուցել
են իրենց անկախ պետականությունը [1]: Նշվածը հիմք է, որպեսզի պետական ինքնիշխանության արժեքային համակարգի արդիականացման
միտումները դիտարկենք ՀՀ հանրային անվտանգության ապահովման
շրջանակներում:
20-րդ դարի 80-ական թվականների կեսերից աշխարհի շատ երկրներում սկսվում են պետական կառավարման համալիր և խոշորածավալ
բարեփոխումներ, որոնցից առավել հաջողներն անցկացվում են «նոր
պետական կառավարում» (New Public Management) մոդելով [17, էջ 44]:
Այս մոդելը հիմնված է պետության դերի ու նշանակության և քաղաքացիների ու պետական իշխանության փոխհարաբերությունների միջև
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ազատական մոտեցման վրա: Գիտական գրականության մեջ ինքնիշխանության գաղափարների զարգացման պատմությունը բաժանվում է
հինգ փուլի.
1-ին փուլը (XVI դ.) բնորոշվում է Ժ. Բոդենի՝ ինքնիշխանությունը` որպես պետական իշխանության հատկություն, հիմնավորմամբ,
2-րդ փուլում (XVII-XVIII դդ.) պետական ինքնիշխանության տեսությունը լրացված է պետական իշխանության գործունեության նորմատիվ և
կազմակերպչական շրջանակների վերաբերյալ դրույթներով,
3-րդ փուլում ձևավորվում են անդեմ պետական իշխանության տիրապետման գաղափարները, որը միայն մեխանիկորեն է իրացնում
օրենքի նորմերը,
4-րդ փուլը առաջանում է XX հարյուրամյակում՝ միջազգային հարաբերությունների ուժեղացմամբ,
5-րդ փուլը սկիզբ է առնում բազմաբևեռ նոր աշխարհակարգի ձևավորման արդյունքում:
Պատմության հոլովույթում, պայմանավորված հասարակության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, իրավական համակարգերի արդիականացմամբ, ինքնիշխանության ընկալումը փոխվել է: Առավել տարածված է գիտնականների այն դիրքորոշումը, որ ինքնիշխանությունը
հանգեցվում է «երկրի ներսում գերիշխանության» և «արտաքին հարաբերություններում անկախության»: Չվիճարկելով վերոնշյալ չափորոշիչները՝ անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ խոսելը ինքնիշխանության մասին` որպես բացառապես իրավական կամ քաղաքական
երևույթի, ճիշտ չէ, քանի որ չի կարելի խոսել ձևի մասին (իրավական
ինքնիշխանություն)՝ առանց բովանդակությունը (քաղաքական ինքնիշխանություն) հաշվառելու և հակառակը: Ի սկզբանե ասենք, որ «իրավական ինքնիշխանություն» և «քաղաքական ինքնիշխանություն» հասկացությունները պայմանական են և առանձին-առանձին գոյություն չունեն, այլ միայն արտահայտվում են միասնական «ինքնիշխանություն»
հասկացության մեջ: Նշված եզրույթներն օգտագործվում են «ինքնիշխանություն» հասկացության ֆորմալ և բովանդակային կողմերի դիտարկման նպատակահարմարության առումով:
Ինքնիշխանությունը քաղաքականի և իրավականի բաժանելու առաջին փորձերից մեկը կատարել է Մորիս Օրիուն: Ըստ նրա` քաղաքական
ինքնիշխանության կրող է ազգը. «Ազգը կազմող բոլոր առանձին անձինք մասնակցում են կառավարությանը և իրականացնում են քաղաքական ինքնիշխանության հանրային չափաբաժինը» [2, էջ 49]: Իրավական
ինքնիշխանության կրող է ժողովուրդը: Իրավական ինքնիշխանությունն
«իր իրացումն է գտնում հպատակների բազմության, ավելի հստակ՝ ընդ175
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հանուր կամքի մեջ, որն անվանում են ժողովրդական կամք և որը կառավարության կամքը չէ, այլ ընդհակառակը՝ հպատակների կամքն է՝ հպատակությունից բխող իրավաբանական լիազորություններով» [3, էջ 11]:
Ընդհանրացնելով վերոշարադրյալը՝ առաջարկում ենք ինքնիշխանության հետևյալ սահմանումը.
Ինքնիշխանությունը պետության անհրաժեշտ հատկանիշ է՝ արտահայտված քաղաքական բովանդակության, այն է` բարձրագույն
պետական իշխանության կրողի կողմից սեփական կամքը անկախ,
ինքնուրույն ձևավորելու, ինչպես նաև իրականացնելու հնարավորության և իրավական ձևի մեջ, ինչը ենթադրում է ինքնիշխանության
հատկանիշների ամրագրում օրենսդրական համակարգում, պետական իշխանության մարմինների կառուցվածքում և լիազորություններում:
Տրված սահմանումից առանձնացնենք ինքնիշխանության հիմնական դրսևորումները.
• բարձրագույն իշխանության կրողի՝ իր կամքը ինքնուրույն սահմանելու և իրականացնելու հնարավորություն,
• բարձրագույն իշխանությունը պետք է իրականացվի առանց արտաքին սահմանափակումների, այսինքն՝ մյուս ինքնիշխան սուբյեկտները չպետք է ճնշում գործադրեն դրա իրականացման վրա և խառնվեն
տեղի ունեցող իրավաքաղաքական գործընթացներին,
• բարձրագույն իշխանությունը պետք է ինստիտուցիոնալ ձևակերպված լինի, այսինքն՝ արտահայտված լինի իշխանության համակարգի բոլոր մակարդակներում,
• բարձրագույն իշխանության բոլոր որոշումները պետք է արտահայտված լինեն իրավական նորմերում:
Նմանօրինակ մոտեցման շրջանակներում կարևորենք պետական
ինքնիշխանության հետևյալ սկզբունքները.
1. Պետական ինքնիշխանության իրավաքաղաքական բնույթը, որի տիրույթներում պետական ինքնիշխանությունն ունի երկու չափում՝
քաղաքական և իրավական, որոնք և ձևավորում են «պետական ինքնիշխանություն» միասնական հասկացությունը:
2. Պետական ինքնիշխանության ատրիբուտայնությունը: Արդի
աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալացման գործընթացները ստիպում են
մեզ վերաիմաստավորել պետության դերի և նրա ինքնիշխանության մասին մեր պատկերացումները: Դեռևս Արիստոտելն է ուսումնասիրել ավտարկիա, այսինքն՝ «ինքնաբավարարվածություն» հասկացությունը` որպես պետության հիմնարար հատկանիշ և ցուցիչ:
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3. Պետական ինքնիշխանության իրականացումը: Պետության
ինքնիշխանությունը պետք է փաստացի առկա լինի: Հակառակը ծնում է
ֆորմալ ինքնիշխանություն, որը հռչակվում է, բայց փաստացի այլ պետությունների կողմից նրա վրա ճնշում գործադրելու, իրենց կամքը թելադրելու պատճառով չի իրականացվում [4, էջ 59]:
4. Ինքնիշխան իրավունքների հարատևությունը: Այս սկզբունքը
ենթադրում է, որ ինքնիշխանությունը չի հանգում ինքնիշխան իրավունքների որոշակի թվաքանակի: Քանի որ ինքնիշխանության կրողը որոշումների ընդունման գործընթացում կաշկանդված չէ որևէ սահմանափակմամբ, ապա նա իրավասու է ընդունելու ցանկացած որոշում` արտաքին պայմաններին և ներքին ռեսուրսներին համապատասխան:
5. Պետական ինքնիշխանության անընդհատությունը: Փաստորեն, հատկանշային առումով ինքնիշխանությանը բնորոշ են պետական
իշխանության անկախություն, միասնականություն, գերակայություն:
Ուստի ինքնիշխանության աղբյուրը դիտարկենք երեք հիմնական իմաստներով` գոյաբանական, նյութական, իրավաքաղաքական, որոնց
համալիր իրականացման միջոցով էլ ապահովվում է պետական կառավարման արդյունավետությունը: Այս տեսանկյունից առանձնացնում
են ինքնիշխանության հիմքերի երեք տեսակ` քաղաքական, տնտեսական և իրավական: Վերը կատարված վերլուծությունից ակնհայտ է, որ
ինքնիշխանությունն ամբողջական իրավաքաղաքական երևույթ է, հետևաբար ինքնիշխանության աղբյուրը նույնպես կարող է դիտարկվել իրավաքաղաքական առումով: Առավել տարածված է այն մոտեցումը, որ
ինքնիշխանության կրող է ժողովուրդը:
Ինքնիշխանությունը ժողովրդին պատկանելու գաղափարն իր արմատներով մոտենում է նոր ժամանակների մտածողների գաղափարներին: Գ. Գրոցին ազգն ընդունում է որպես ինքնիշխանության կրող, սակայն կառավարման ոչ բոլոր ձևերի համար, այլ միայն` ժողովրդավարականի: Որպես ինքնիշխանության հիմնական կրող` Ռուսսոն ժողովրդին
ընկալում էր որպես հասարակական համաձայնության բոլոր մասնակիցների հանրույթ, այլ ոչ թե հասարակության որևէ առանձին շերտ: Ներկայումս ժողովուրդը ինքնիշխանության կրող է ճանաչվում ժողովրդավարական կառավարման ձև ունեցող պետությունների սահմանադրություններում: Բարձրագույն իշխանությունը ժողովրդին պատկանելու վերաբերյալ ամրագրումներ են պարունակվում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի,
Լեհաստանի, Ճապոնիայի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և մի շարք այլ
պետությունների սահմանադրություններում [5]: Օրինակ` 1997թ. ապրիլի
2-ի [6] Լեհաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 1-ին հոդվածում ամրագրված է. «Լեհաստանի Հանրապետությունն իր բոլոր քաղա177
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քացիների հանրային բարիքն է», իսկ 4-րդ հոդվածում ասվում է. «Լեհաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանությունը պատկանում է ազգին»: Ֆրանսիայի Սահմանադրության 1-ին բաժինը նվիրված է
ինքնիշխանության սահմանմանը, որի 3-րդ հոդվածը հռչակում է. «Ազգային ինքնիշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որն իրականացվում է իր ներկայացուցիչների և հանրաքվեի միջոցով: Ազգի ոչ մի մաս և
ոչ մի առանձին անձ չեն կարող յուրացնել դրա իրականացումը» [7]: Ճապոնիայի Սահմանադրությունը պարունակում է դրույթ այն մասին, որ
կայսրը պետության և ժողովրդի միասնականության խորհրդանիշն է,
նրա կարգավիճակը պայմանավորված է ժողովրդի կամքով, որին և
պատկանում է սուվերեն իշխանությունը [8]: Ինքնիշխանության կրող է որոշակի հատկանիշներով համախմբված սոցիալական խումբը, որը
տվյալ հասարակության մեջ բարձրագույն իշխանություն իրականացնելու հնարավորություն ունի և այն իրացնում է օրենսդրական համակարգի
ու պետական իշխանության մարմինների կառուցվածքի միջոցով: Այսպիսով, ինքնիշխանության աղբյուրը քաղաքականապես կազմակերպված սուբյեկտի կամային գործողություններն են, որոնք հանգեցրել են պետության կայացմանը և բնականոն արդիականացմանը՝
նպատակամետորեն բարձրացնելով պետական կառավարման արդյունավետությունը:
Ասվածի շրջանակներում ներկայացնենք ՀՀ ինքնիշխանության իրավաքաղաքական հիմքերի էվոլյուցիան՝ պայմանավորված պետության
դերի մասին եղած պատկերացումների զարգացմամբ՝ որպես հանրային
անվտանգության երաշխավորի: Հայաստանի համար ինքնիշխանության
առաջնային աղբյուր է 1991թ. օգոստոսի 23-ին ընդունված Անկախության հռչակագիրը: Այս փաստաթուղթը միջազգային իրավունքի նորմերի
ու սկզբունքների հիման վրա հռչակեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը՝
խնդիր ունենալով «արմատավորել ժողովրդավարական, իրավական
հասարակարգ» [9, էջ 284] և ամրագրեց մոտեցում. «Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին» [10, էջ 8]:
Վերջինս ենթադրում է, որ իշխանության գալու միակ օրինական և հնարավոր ձևը ազատ և արդար ընտրություններն են` որպես ժողովրդի
կամքի իսկական և միակ դրսևորում: Այլ կերպ իշխանության նվաճումը
որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից համարվում է հանցագործություն:
Վերոշարադրյալը հիմք ընդունելով` նշենք, որ գիտական գրականության մեջ նորանկախ պետություններում ինքնիշխանության իրավաբանական ամրագրումները ոչ միշտ են համահունչ նրա քաղաքական
հիմքերին և պարունակում են պատրանքային տարրեր: Ինքնիշխանութ178
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յան նման ընկալման միջոցով ռուս հետազոտող Ռոմանչուկը հիմնավորում է իշխանության քաղաքական հենքը՝ ինքնիշխանության կրող ներկայացնելով ժողովրդին [11, էջ 43]: Ասվածը փաստարկենք` հենվելով Թոմաս Ֆ. Ռեմինգտոնի հետևյալ դիտարկման վրա. «Իրականում ժողովրդական ինքնիշխանության հայեցակարգը ֆիկցիա է, քանի որ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ որոշումների ընդունման պատմական
փորձը վկայում է, որ այն ենթադրում է մարդկանց որևէ խմբի շահերի
արտահայտում [12, էջ 59]: Պայմանավորված գլոբալացման գործընթացով՝ խմբային շահերն` իրենց ցանցային արտահայտությամբ, ընդարձակեցին միջազգային իրավունքը: Վերջինս, պետություններին միավորելով
փոխադարձ պարտավորություններով, ընդարձակեց միջազգային կազմակերպությունների հետ բազմամակարդակ համագործակցության հնարավորությունը, որի շրջանակներում էլ նրանք ցանցավորեցին ներպետական գործերին իրենց մասնակցությունը:
Այս տիրույթներում քննարկենք պետական իշխանության ապաինքնիշխանացման երկու մոդել` եվրոպակենտրոն և ամերիկյան: Գլոբալացման եվրոպակենտրոն մոդելը ենթադրում է Վեսթֆալյան համակարգի
փոխարեն ձևավորել գլոբալ ինքնիշխանությամբ օժտված միջազգային
կազմակերպությունների և հաստատությունների համակարգ [13, էջ 80]:
Գլոբալացման ամերիկյան (նեոկայսերական) մոդելը, ընդհակառակը,
հակված է այն սկզբունքին, համաձայն որի` միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ինչպես նաև միջազգային օրենքները, հռչակագրերը և համաձայնագրերը պետական կամքից անկախ գոյություն
չունեն [13, էջ 81]: Այսօր գրեթե բոլոր ազգային պետություններն աստիճանաբար միահյուսվել են գլոբալ վերաձևավորումների և գլոբալ հոսանքների առավել խոշոր մոդելի գործառնական մասնիկների հետ: Ազգամիջյան կառուցվածքները և հարաբերություններն ընդգրկել են մարդկային գործունեության գրեթե բոլոր բնագավառները: «Մեկուսացված քաղաքակրթության» կամ ուղղակի պետությունների միջազգային հանրույթի կարգավիճակից աշխարհը վերածվեց գլոբալ, ներքուստ փոխկապակցված համակարգի` իր փոխանակման ինտենսիվ մոդելներով և իշխանության աստիճանակարգության ու անհավասարության արտահայտված ձևերով [18, էջ 58]:
Այդուհանդերձ, հետարդիականության պայմաններում ինքնիշխանության իրավական բաղադրիչը լրջագույն փոփոխությունների է ենթարկվում: Գլոբալացման գործընթացում միջազգային կազմակերպությունները (օրինակ՝ ՄԱԿ, ԱՊՀ, Եվրոպական միություն) քաղաքականության, իրավունքի և տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրենց մասնակիցների համար հաստատում են միասնական չափորոշիչներ, որոնք
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ազդեցություն են ունենում մասնակից պետությունների ներքին օրենսդրության վրա [14, էջ 297-305]: Արդյունքում տեղի է ունենում պետությունների օրենսդրությունների ունիֆիկացում:
Գլոբալացման հետևանքով առաջացած պետությունների այսպիսի
կապվածությունն ու համագործակցությունը ձևավորում են իրավական
նորմերի համաշխարհային համակարգ, որտեղ առանձին պետության իրավունքը հանդես է գալիս որպես նրա հարաբերականորեն ինքնուրույն
տարր: Այսպիսի կառուցվածք ունի նաև իշխանության մարմինների աստիճանակարգորեն դասակարգված համակարգը, որտեղ յուրաքանչյուր
մարմին ունի իր տեղը, այսինքն՝ նախանշված են լիազորությունները,
գործունեության առարկան և այդ մարմնի կողմից ընդունվող նորմատիվ
ակտերի իրավական ուժը: Արդյունքում միջպետական հարաբերություններում առանձնացնենք պետական ինքնիշխանության սահմանափակման հետևյալ դեպքերը.
 երբ պետությունն ինքնակամ ստանձնում է որոշակի միջազգային
պարտավորություններ. այն դառնում է երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրի մասնակից,
 երբ պետությունն ընդգրկվում է այս կամ այն միջազգային կազմակերպության մեջ՝ ստանձնելով համապատասխան պարտավորություններ,
 երբ միջազգային կամ տարածաշրջանային մարմինների կողմից
ընդունվում են որոշումներ, որոնք պետությունների համար ունեն պարտադիր ուժ,
 երբ պետությունն ընդունում է միջազգային նորմերի գերակայությունը ազգային օրենսդրության հանդեպ [15, էջ 3-16]:
Այս համատեքստում տեղի է ունենում ժամանակակից պետության
ինստիտուտների «միջազգայնացում», քանի որ ազգային պետությունները
«խոցվում» են և դառնում են այնպիսի համաշխարհային տարածությունների բաղկացուցիչ մաս, ինչպիսիք են ապրանքների, արտադրության և
ծառայությունների համաշխարհային շուկան, անդրսահմանային տեղեկատվահաղորդակցական տարածությունը, միջազգային իրավական
տարածությունը: Ինչպես տեսնում ենք, ինքնիշխանությունը` որպես պետական կառավարման արդյունավետության բաղադիրչ, պատմական էվոլյուցիա է ապրել, իսկ ցանցային համագործակցության պայմաններում
տարաբնույթ մեկնաբանությունների է ենթարկվում: Մեր հետազոտության համատեքստում ելակետ ենք ընդունել Ֆ. Ֆուկույամայի հետևյալ
մոտեցումը. «Ինքնիշխանությունը ենթադրում է ուժեղ պետություն` իր
ցանցային համագործակցությամբ: ...Ուժեղ պետության կառուցումը համաշխարհային հանրության գլխավոր խնդիրներից է, քանի որ պետու180
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թյունների թուլությունը և կործանումը բազմաթիվ, առավել լուրջ համաշխարհային խնդիրների աղբյուր է` աղքատությունից մինչև ՄԻԱՎ,
թմրանյութեր և ահաբեկչություն: Այն դեպքում, երբ մենք մտածում ենք,
շատ ենք խորհում պետական շինարարության մասին, գոյություն ունեն
մեծ թվով երևույթներ, որոնք մենք մինչ օրս չենք հասկանում, հատկապես` ինչպես տեղափոխել ուժեղ կառուցվածքները զարգացող երկրներ:
Մենք գիտենք ինչպես կերպափոխել ռեսուրսները միջազգային սահմաններով, բայց հասարակական հաստատությունների ճշգրիտ գործառնումը պահանջում է բնակչության որոշակի մտածելակերպ և միջոցառումների ողջ համալիրի միաժամանակյա իրականացում, հակառակ դեպքում այն խոչընդոտների կհանդիպի [16, էջ 5]:
Վերոշարադրյալը հիմք ընդունելով` ասենք, որ ինքնիշխանության
կրող պետք է համարել պետության` պետական իշխանության մարմինների ողջ համակարգը, որոնց միջև բաժանված են գործառույթները:
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ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ` ԸՍՏ
ՌՈԲԵՐՏ ԴԱԼԻ
Հոդվածում քննարկվում է ամերիկացի քաղաքագետ Ռոբերտ Դալի պատկերացումները քաղաքական ընդդիմության
ինստիտուտի վերաբերյալ: Ռ. Դալը քննարկում է ընդդիմության տեսակները արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում
և ներկայացնում է դրանց առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր. քաղաքական ընդդիմություն, իշխանություն, կուսակցություններ, կառավարություն, ժողովրդավարություն, քաղաքական ինստիտուտներ, քաղաքական հակամարտություն, պառլամենտ:
«Քաղաքական բառարանի» ցանցային տարբերակում քաղաքական
ընդդիմությանը նվիրված հոդվածը ներկայացվում է հետևյալ կերպ.
«Քաղաքական ընդդիմությունը մի քաղաքական հայացքների, գաղափարների, գործողությունների հակադրումն է այլ քաղաքական հայացքներին, գործողություններին» [1], իսկ քաղաքագիտական բառարանուղեցույցում «ընդդիմությունը» բնորոշվում է որպես «քաղաքական փոքրամասնություն, որը հակադրվում է քաղաքական մեծամասնությանը,
իրականացվող քաղաքական կուրսին, պետական իշխանության իրականացման նպատակներին և մեթոդներին» [2]:
Ընդդիմությունը որպես առանձին քաղաքական ինստիտուտ դիտարկելով` մենք իրականում մեծացնում ենք նրա քաղաքական դերը
հասարակության ու պետության կյանքում: Եվ պատահական չէ Ռ. Դալը
նշում, որ «ինստիտուտներ» եզրույթը ենթադրում է մեծ ժամանակահատվածի համար նախատեսված կազմակերպություններ, որոնք փոխանցվում են սերնդից սերունդ` ասես որպես ժառանգություն [3]: Այսինքն`
ընդդիմության` որպես առանձին ինստիտուտի առկայությունը վկայում է
քաղաքական համակարգի կայացվածության և կայունության մասին:
Ըստ Ռոբերտ Դալի` ժողովրդավարության կարևորագույն բնորոշիչը
կառավարության չընդհատվող ունակությունն է արձագանքելու սեփական քաղաքացիների նախընտրություններին, որոնք քաղաքական առու-
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մով դիտարկվում են որպես հավասար: Քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան`
• ձևակերպելու սեփական նախընտրությունները,
• հայտնելու սեփական նախընտրությունները համաքաղաքացիներին և կառավարությանը անհատական ու կոլեկտիվ գործողությունների
միջոցով,
• կառավարության կողմից հավասար մոտեցում ցուցաբերելու սեփական նախընտրություններին, այսինքն` այնպիսի նախընտրություն, որը կբացառեր խտրականությունը [4]:
Ռ. Դալը, հենվելով մի շարք տեսաբանների կարծիքի վրա, առաջ է
քաշում այն տեսակետը, որ ձայների համար պայքար մղող քաղաքական
կուսակցությունների միջև եղած հակամարտությունը նման է շուկայում
տարբեր «ֆիրմաների» հակամարտությանը. երբ ընդդիմությանը հնարավորություն է տրվում ձևավորելու քաղաքական կուսակցություններ և
եթե կուսակցություններն էլ հնարավորություն ունեն մասնակցելու ընտրություններին, ընդ որում` ազատ և արդար, եթե բարձրագույն պաշտոնները երկրում զբաղեցնում են նրանք, ովքեր հաղթում են ընտրություններում, այդ ժամանակ հակամարտությունը քաղաքական ընտրանիների
միջև առավել մեծ է դարձնում այն հնարավորությունը, որը կառավարության քաղաքականությունը ժամանակի ընթացքում կհամապատասխանի ընտրողների մեծամասնության նախընտրություններին [5]:
Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ Ռ. Դալի վերաբերմունքը քաղաքական ընդդիմության վերաբերյալ միանշանակ չէ. «Ա-ն Բ-ի նկատմամբ
այնքան իշխանություն ունի, որքանով կարող է Բ-ին ստիպել որևէ բան
անել, ինչը Բ-ն այլ պարագայում չէր անի»: Այստեղ Բ-ն հանդես է գալիս
որպես սուբյեկտ: Սակայն գոյություն ունի Ռ. Դալի մեկ այլ բնորոշում,
որը նման է իշխանության բնորոշմանը.
«Ենթադրենք, որ Ա-ն որոշում է այս կամ այն հարցով իշխանության
կուրսը որոշակի քաղաքական համակարգում որոշակի ժամանակահատվածի շրջանակներում: Ենթադրենք` այդ ժամանակահատվածում Բն չի կարող որոշել կառավարության գործունեությունը և հակադրվում է
կառավարության այն կուրսին, որը որոշվում է Ա-ի կողմից: Այդ ժամանակ Բ-ն այն է, ինչը մենք անվանում ենք «ընդդիմություն»»: Ենթադրվում է, որ Դալը, այնուամենայնիվ, ի նկատի ունի ոչ թե հենց հակամարտությունը, այլ հակադրվող սուբյեկտը: Այս բնորոշումը նաև շարունակություն ունի. «Նկատենք, որ մեկ այլ ժամանակահատվածի ընթացքում
կառավարության կուրսը կարող է որոշել Բ-ն, և այդ ժամանակ «ընդդիմության» մեջ կհայտնվի Ա-ն…
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Այս առումով չի կարելի խոսել շահերի օբյեկտիվ «բախման» մասին,
որոնք պայմանավորված չեն մասնակից կողմերի ընկալումներով և համոզմունքներով»:
Ռ. Դալը կատարել է նաև եվրոպական տասը երկրների և ԱՄՆ քաղաքական ընդդիմության գործունեության համեմատական վերլուծություն: Նա սահմանափակել է սեփական ուսումնասիրությունը արևմտյան
ժողովրդավարական երկրների շրջանակներով, որտեղ քաղաքական
հակամարտությունները ինստիտուցիոնալացված են պետական օրենսդրության շրջանակներում` որպես ընտրական համակարգեր, միջկուսակցական հակամարտության, ներկայացուցչական ժողովրդավարությունների ինստիտուտների տեսքով:
Ռ. Դալը քաղաքական ընդդիմությունը բնորոշում է վեց չափորոշիչով`
1. կազմակերպված միասնականություն կամ մրցակիցների կենտրոնացում,
2. ընդդիմության մրցակցության աստիճանը,
3. խնդիր, որի պատճառով տեղի է ունենում հակամարտություն իշխանության հետ, և այն վայրը, որտեղ դա տեղի է ունենում,
4. ընդդիմության նույնականացման հստակությունը,
5. ընդդիմության նպատակները,
6. ընդդիմության մարտավարությունը:
Ռ. Դալը կարծում է, որ քաղաքական կուրսի հակառակորդները կարող են ունենալ կազմակերպվածության տարբեր աստիճաններ: Դա կարող է լինել մեկ կամ մի քանի կազմակերպություն, որոնք գործում են մեկը մյուսից անկախ: Ժողովրդավարական ոչ մի երկրում գոյություն չունի
մեկ միասնական ընդդիմադիր կազմակերպություն: Խնդիրը փոխվում է,
երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքական կուսակցություններին: Ընդդիմության կազմակերպվածության աստիճանը պայմանավորված է տվյալ
երկրի կուսակցական համակարգի տեսակով: Կազմակերպվածության
առավելագույն աստիճանը գործում է երկկուսակցական համակարգում,
որտեղ իշխանության ղեկին չգտնվող կուսակցությունը փաստացիորեն
մարմնավորում է ընդդիմությունը: Բազմակուսակցական համակարգերում ընդդիմությունը ցրված է բազմաթիվ կուսակցությունների մեջ: Ըստ
Դալի` նման ընդդիմությունը առավել բնական է. ժողովրդավարական
հասարակարգում այն առավել կարողունակ է կառավարել հակամարտությունները, մինչդեռ երկկուսակցական համակարգը (ԱՄՆ, Անգլիա)
ավելի շուտ շեղում է:
Գոյություն ունի ընդդիմության կազմակերպվածության ևս մեկ չափորոշիչ: Այն բնորոշվում է կուսակցությունների ներսում միասնականության աստիճանով, ինչի մասին կարելի է դատել խորհրդարանում
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կուսակցության անդամների քվեարկությունների հիման վրա: Ելնելով
կուսակցությունների ներքին միասնականությունից` 1966 թվականին Ռ.
Դալը, վերլուծելով արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական ընդդիմության հիմնական չափորոշիչները, առանձնացրեց չորս
հիմնական մոդելներ` «բրիտանական», «մայրցամաքային», «սկանդինավյան» և «ամերիկա-շվեյցարական»:
Առաջին մոդելը (Մեծ Բրիտանիա), որը նաև կարելի է անվանել դասական կամ «վեստմինստերյան», բնորոշվում է երկու բավական լավ
կազմակերպված կուսակցությունների առկայությամբ, ուստի ընդդիմությունը կենտրոնացած է մեկ կուսակցության շրջանակներում: Այդ կուսակցությունները խիստ մրցակցային են խորհրդարանում և ընտրութունների
ժամանակ: Ընդդիմությունն այնչափ տարբերակվող է, որչափ այն միանգամից հնարավոր է ճանաչել: Ընդդիմության և կառավարության միջև
հիմնական հակամարտությունը տեղի է ունենում խորհրդարանական
ընտրությունների ժամանակ և ազգային խորհրդարանում. ընդ որում,
խորհրդարանն ամենօրյա հակամարտության վայր է: Հնարավոր կլիներ
նաև խորհրդարանն անվանել ֆորում, որն առավելապես օգտագործվում
է հաջորդ ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար, քանի որ
խորհրդարանական բանավեճերն ուղղված են ոչ այնքան ազդելու
խորհրդարանականների, որքան հանրության վրա, հետևաբար` հաջորդ
ընտրությունների վրա:
Երկրորդ դեպքում գործ ունենք մայրցամաքային Արևմտյան Եվրոպայի ընդդիմադիր ուժերի հետ (Ֆրանսիա, Իտալիա), որոնք ներկայացված են մի քանի կուսակցությամբ, և նրանց միջև պայքարը ոչ այնքան
սուր մրցակցային բնույթ ունի, իսկ հիմնական հակամարտության վայրը
ընտրություններից հետո եկող քաղաքական առևտուրն է գործադիր իշխանություն ձևավորելու նպատակով: Համապատասխանաբար ընդդիմության մարտավարությունն էլ ուղղված է ոչ թե խորհրդարանական մեծամասնություն ունենալուն, ինչն անհնար է նման պայմաններում, այլ
խորհրդարանում տեղերի ավելացմանը, ինչը նրան լրացուցիչ հնարավորություններ է տալիս քաղաքական առևտրի ժամանակ:
Սկանդինավյան մոդելի (Շվեդիա, Նորվեգիա, Նիդերլանդներ)` որպես առանձին տեսակի առանձնացումը կարող է մի փոքր արհեստական թվալ. այստեղ էլ մեծ դեր ունի քաղաքական առևտուրը, սակայն
հիմնական տարբերությունն այն է, որ դրա չափերն էականորեն լայնարձակ են: Կարևորագույն հարցերի քննարկման ժամանակ բանակցային
գործընթացը ներառում է առավել մեծ թվով մասնակիցների, քան մայրցամաքայինի դեպքում, ներառյալ գործարարների և գործատուների
միավորումները, արհեստակցական միությունները և այլն: Այսպիսով,
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ընդդիմության այս մոդելը ենթադրում է սոցիալական գործընկերության
կառուցակարգերի առկայություն:
Ընդդիմության չորրորդ մոդելի (ԱՄՆ) պարագայում կարելի է ասել,
որ այն էականորեն հեռու է «դասական» տարբերակից: Այս դեպքում քաղաքական կուսակցություններն առանձնանում են համեմատաբար թույլ
ներքին միասնականությամբ և ապակենտրոնացվածությամբ: Այս մոդելի շրջանակներում ներառված երկրների հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ նրանցում ընդհանրապես բացակայում է հակամարտությունը ընդդիմության և կառավարության միջև: Կառավարության և ընդդիմության միջև բաժանարար գիծն անցնում է ոչ թե կուսակցությունների, այլ հենց իրենց միջև: Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ առավել արդյունավետ և կայուն ընդդիմությունը ինքնադրսևորվում է առաջին
մոդելի դեպքում: Ռ. Դալը նշում է այն պայմանները, որոնք ազդում են
ընդդիմության տեսակների ձևավորման վրա. դրանցից են`
• էլեկտորալ համակարգը,
• հասարակ մշակութային առավելությունները,
• յուրահատուկ ենթամշակույթները,
• իշխանության նկատմամբ պահանջների խումբը,
• հասարակության մեջ գերակշռող սոցիալական և տնտեսական
տարակարծությունները:
Քաղաքական ընդդիմության ինստիտուտը կարող է գործել բացառապես ժողովրդավարական հասարակարգում: Ամբողջատիրական պետություններում ընդդիմության գործունեությունը հաճախ դիտարկվում է
որպես պետական դավաճանություն, ուստի և դրա համար էլ ընդդիմությունն ամեն կերպ ոչնչացվում է` պատժվում է դաժանորեն, իսկ երբեմն էլ
ֆիզիկական մեթոդներով: Ժողովրդավարական հասարակարգում քաղաքական ընդդիմությունը ձեռք է բերում լեգիտիմ և ինստիտուցիոնալ
բնույթ: Նրա` որպես քաղաքական ինստիտուտի կայացումն անմիջականորեն կապված է պառլամենտարիզմի զարգացման հետ: Վերոնշյալ չափորոշիչները հաշվի առնելով` Ռ. Դալը տալիս է ընդդիմության դասակարգումը:
Առաջին հերթին դա ապահամակարգային ընդդիմությունն է (բացահայտ կերպով իշխանության հավակնող կուսակցություններ, ճնշման
խմբեր, բացառապես իշխանություն նվաճելուն ձգտող կուսակցություններ): Ընդդիմության երկրորդ տեսակը սահմանափակ համակարգված
ընդդիմությունն է (քաղաքական ռեֆորմիզմ, որն ուղղված չէ իշխանությանը): Երրորդ տեսակը հստակ համակարգված ընդդիմությունն է (այն
ունակ է մրցակցելու և համագործակցելու այլ կուսակցությունների հետ)
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ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս,
ՀՀ ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության փորձագետ,
քաղաքական գիտությունների թեկնածու,

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՐԳԻՆԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ
Ելակետ ընդունելով ժողովրդավարական կայունության հաստատման գործընթացներն ուսումնասիրող տեսաբաններ Ս. Հանթինգթոնի և Ռ. Դալի մոտեցումները՝ հոդվածի հեղինակն ուսումնասիրել է պատրանքային հեղափոխությունները: Դրա արդյունքում
մարգինալության տիրույթներում հայտնված անձը ցանկանում է
նախ օգուտ ստանալ այդ վիճակից, ապա ինքնահաստատվելով՝
կառավարել իր անվտանգ ապագան: Դա էլ մարգինալությունը
դարձնում է քաղաքական համակարգի կայունության պատրանքային փոփոխական` դառնալով ազգային անվտանգության ապահովման սպառնալիք:
Հիմնաբառեր. քաղաքական մարգինալություն, պատրանքային հեղափոխություն, պոպուլիզմ, մանիպուլյացիա, ազգային անվտանգություն, մարգինալ արդիականացում, ինքնարդիականացում,
ապագայի կառավարում, ժողովրդավարական կայունություն:

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման արդյունավետության ապահովումն առաջին հերթին ենթադրում է քաղաքական
համակարգի կայունություն: Այս նպատակով անհրաժեշտ է ՀՀ-ում իրականացնել շարունակական ժողովրդավար բարեփոխումներ, ազգային
ինքնության բնականոն արդիականացում և համագործակցության մշակույթի հաստատում, որոնց առկայությունը մեծացնում է հաջողված պետության կայացման հնարավորությունները: Այս նպատակով ՀՀ-ում
բարձրացնելով ժողովրդավարության որակը՝ մի կողմից կանխվում է
մարգինալությունը, մյուս կողմից մեկնարկում է ժողովրդավարական համախմբման գործընթացը:
Գիտական գրականության մեջ մարգինալությունը (մարգինալ լատ.margo-սահման, ծայր, իսկ marginalis-ծայրամասում, սահմանագծում գտնվող) հակոտնյա է կայունությանը, քանի որ մարգինալները մի դեպքում
իրականության իրենց պատրանքային ընկալումներով չեն ընդունում կայունությունը որպես փոփոխություն, այլ պարագայում շտապում են օգտվել իրենց իսկ ստեղծած անկայունությունից` գրավելով իշխանական
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բուրգը: Օգտվելով նոր տեխնոլոգիաների զարգացումից՝ նրանք սոցիալքաղաքական ցանցերում ստանձնում են և՛ ադմինիստրատորի, և՛ պրովայդերի, և՛ մոդերատորի գործառույթները: Այս բազմաչափությունն էլ
նկատի ունենալով՝ նպատակահարմար ենք համարում մարգինալությունն ուսումնասիրել հետևյալ տիրույթներում՝ 1) մարգինալ է այն ամենը,
ինչը գտնվում է ընդունված կառուցվածքների, նորմերի սահմաններից
դուրս, 2) մարգինալ է այն, ինչը գտնվում է երկու և ավելի իրողությունների միջակայքում [1, էջ 137-138]: Ակնհայտ է, որ մարգինալությունը քաղաքական կայունության և պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման համար սպառնալիք է: Ահա թե ինչու կերպափոխվող
քաղաքական համակարգերի ժողովրդավարական կայունության հաստատման գործընթացներն ուսումնասիրող տեսաբաններ Խ. Լինցը, Գ.
Օ'Դոննելը, Ֆ. Շմիտտերը, Տ. Կարլը, Ս. Հանթինգթոնը, Ռ. Դալը և այլք
կարևորում են սոցիալական այն տարածությունները, որտեղ առավել
համակարգված գործունեություն են ծավալում մարգինալները` հարահոս
կերպափոխելով իրենց «Ես»-ը նոր և հին արժեքների հանդիպման տիրույթներում:
Դեռ «Մեծ ճգնաժամի» ժամանակ Ռ. Պարկը (1864-1944), ուսումնասիրելով ԱՄՆ-ի արդյունաբերական խոշոր քաղաքներում հանցագործության աճը և տարաբնույթ անկայունությունները, վատատեսորեն է վերաբերվում հեղափոխական և միգրացիոն գործընթացների ժամանակ
առաջացած մշակութային մարգինալ խառնածիններին, քանի որ նրանք,
ճիշտ է, ադապտացվում են նոր միջավայրում, սակայն միշտ, գտնվելով
հնի և նորի սահմանագծում, անկայունության կրող են [2, էջ 68-69]: Ելակետային այս մոտեցմամբ էլ ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի» տեսաբանները մարգինալներին դիտարկում են որպես «գունավոր հեղափոխություններ» խաղի կրողներ և արարողներ [3], [22]: Արդի տեխնոլոգիական զարգացման դարաշրջանը արմատապես կերպափոխել է սոցիո և էթնոմշակութային տարաբնույթ նորմերի արդիականացման տրամաբանությունը` ստեղծելով արժեշահային բազմաչափություն ենթադրող
նոր` հիմնականում վիրտուալ աշխարհ: Այս նկատառումներով անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել անձի սոցիալական դերակատարումը, քանի որ արմատական սոցիալական փոխակերպումները հաճախ
քաղաքական պատրանքի (լատ. illusio-illudere) պատճառ են դարձել, որը` ա) հասարակության, ազգերի, սոցիալական խմբերի, անձի սոցիալհոգեբանական կարգավիճակ է` պայմանավորված հեղափոխական միջոցներով կատարված քաղաքական փոփոխություններով, բ) սոցիալական իրականության զգայական ընկալում է, «Ես»-ի սպասումների, ակնկալիքների բավարարման և ինքնաշահադրդման մեխանիզմ, որն ու191
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ղեկցվում է ցասումի, գրգռման, ապագայի զարգացման անորոշությամբ
պայմանավորված վախի զգացումով: Արդյունքում մարգինալության տիրույթներում հայտնված անձը ցանկանում է նախ պարզել, թե ինչ գործոնների ազդեցությամբ ինքը կարող է օգուտ ստանալ այդ վիճակից`
հաղթահարելով օտարվածությունը, սթրեսը, անոմիան և դառնալ կայունության պատրանքային փոփոխականի դերակատար: Մարգինալության գաղափարախոս Ռ. Պարկը գրում է, որ «մարգինալ մարդը մարդու
այն տիպն է, որը բացահայտվում է այն ժամանակ և այնտեղ, որտեղ
ռասսաների և մշակույթների բախումներից ձևավորվում են նոր համակեցություններ, ժողովուրդներ, մշակույթներ: Ճակատագիրը այդպիսի մարդկանց հնարավորություն է տալիս ինքնահաստատվելու երկու աշխարհներում միաժամանակ, կամ էլ մերժել այդ աշխարհները` մնալով իր
«ջունգլիում» [4, էջ 355-356]: Ուստի մարգինալ մարդը որպես պատրանքային կայունության կրող, իր կերպափոխման գործընթացում հնարավորություն ունի տարաբնույթ դերեր ստանձնելու` ըստ իր ընդունակությունների:
Մարգինալությունը արժեշահային համակարգի անհարկի տրոհվածության, սոցիալական բևեռվածության ու էթնիկական խտրականության, անձի` իշխանության իրականացման ոչ ժողովրդավարական մշակույթի արդյունքում առաջացած օտարվածության, որպես
քաղաքացի ինքնիրացվելու ուղիների դերային անորոշության արդյունք է: Սոցիալական մարգինալությունը կերպափոխությունների
գործընթացում ինքնությունը կորցրած և նոր ինքնության պատրանքային փնտրտուքի մեջ գտնվող «Ես»-երի կարգավիճակն է: Պատրանքային փոփոխությունների հորձանուտ ներքաշված էթնիկական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական, քաղաքական մարգինալություն
կրող և արարող խմբերը, արագորեն փոխելով իրենց սոցիալական տարածությունը, անկայունություն և անորոշություն ստեղծելով` սպառնալիք
են ՀՀ ազգային անվտանգությանը: Ժողովրդավարական անցման առաջին սերնդի կողմից իրականացված բարեփոխումների (վաուչերային սեփականաշնորհում, սոցիալական պատասխանատվության անտեսում…)
արդյունքում սոցիալական հենքը մեխանիկական էրոզիայի ենթարկվեց`
մարդկանց դուրս մղելով չնորմավորված վարքաբանության հորձանուտ:
Այս նկատառումներով ուշագրավ է Պ. Սորոկինի այն կարծիքը, որը մարգինալությունը դիտարկում է հանցավորության և սոցիալական կյանքի
այլ բացասական երևույթների համատեքստում [5, էջ 779-780]:
Սոցիալական տարածության ընդարձակման հետևանքով մարգինալությունն այսօր տարաբնույթ սոցիոմշակութային փորձի սահմանագծերում մի կողմից «Ես»-ի բախումնածին մենախոսության, մյուս կողմից`
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հանդուրժողական երկխոսության միջոցով նրա ինքնակերպափոխման և ինքնարդիականացման արդյունք է: Դա էլ մարգինալությունը
դարձնում է քաղաքական համակարգի կայունության պատրանքային
փոփոխական` նեղացնելով ազգային անվտանգության ապահովման սոցիալական և քաղաքական տարածությունը: Իրական աշխարհի պատրանքային [6, էջ 104] ընկալումը և՛ անհրաժեշտ է, և՛ պարտադիր: Պատրանքները նման մարդկանց մոտ զուրկ են ցանկացած արժեքից այնքան
ժամանակ, քանի դեռ չեն վերածվել համոզիչ միֆամտածողության` իշխանական հարաբերություններում տեղ ու դեր գրավելու նպատակով:
Նշանակալի զուգահեռ անցկացնելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, որ
անհատական պատրանքները հիմնականում միֆոլոգիական (կարճաժամկետ, հավերժական) են և ունեն գործառութային նշանակություն
[7, էջ 85]: Կարևորելով յունգյան մոտեցումը՝ նշենք, որ այն հատկապես
ցանցային կառավարման ժամանակ դարձել է քաղաքական կայունությունը որպես ազգային անվտանգության գործոն դիտարկելու միջոց:
Անվտանգության քաղաքականության մեջ, պայմանավորված տվյալ հասարակության պատմական հիշողությամբ, միֆոլոգիայի (կարճաժամկետ, հավերժական) արդյունավետ օգտագործման համար նրան կա՛մ
արդիականացնում են, կա՛մ կրկին «քշում» ենթագիտակցության խորքերը: Միևնույն ժամանակ նրանց համար թանգարաններ և արխիվներ են
կառուցում: Օրինակ՝ Հիտլերն [8, էջ 162] իր քարոզչություններում, ակտիվորեն մարգինալացնելով գերմանացիներին, օգտագործում էր ազգային կարծրատիպերի պատրանքային արժեքայնությունը: Հիտլերյան
Գերմանիայի մարգինալ նկրտումների պարտությունից հետո դրանք
կրկին «ուղարկվեցին» ենթագիտակցություն. որպես պատվար դրվեց
«մեղքի բարդույթը», որը մինչ օրս նրանց հետ է պահում անգամ հնարավոր մարգինալ ռևանշից: Իր ազգային կարծրատիպերի պատրանքային
արժեքայնությունը Գերմանիան այսօր իրականացնում է տնտեսության
ոլորտում, իսկ գերմանացիների առավելությունների մասին միֆն այսօր,
ստանալով քաղաքականապես ավելի ճշգրիտ բնույթ, չի անհետացել:
«Mercedes»-ը և «BMW»-ն այսօր շատ ավելի մեծ հաջողությամբ են նվաճում աշխարհը. հավերժական միֆերի ուժն այն է, որ դրանք կարող են
կյանքի կոչվել այլ դիմակի տակ: Փաստորեն ցանցային իրականության
պայմաններում պատրանքներն ամենաուղղակի ազդեցությունն են թողնում ժամանակակից մարդու վարքաբանության վրա` դառնալով հոգին
կառավարելու կայուն «լծակ», հնարավորություն ստանալով մանիպուլացնել մարդկանց [9, էջ 61-62]: Վերջինս միտված է մարդու հոգեդրվածքի կառուցվածքի, մղումների, նպատակների ինչպես հեղափոխական,
այնպես էլ բնականոն փոփոխությանը: Եթե առաջինն ստեղծում է ան193

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

կայունություն, ապա երկրորդը հիմնված է ներկայացուցչական ժողովրդավարության վրա և միայն քաղաքացիական հասարակության գործառման արդյունք է:
Ֆրանսիացի Ժ. Էլլյուլը գտնում է, որ մարդուն շրջապատող ոչ նյութական, պատրանքային աշխարհում առանձնանում է բառերի հատուկ
աշխարհը` լոգոսֆերան: Այն իր մեջ ներառում է լեզուն` որպես շփման
միջոց և «վերբալ մտածողության» բոլոր ձևերը, որում մտքերը մարմնավորվում են բառերի մեջ [10, էջ 51-52]: Լեզուն` որպես հասկացությունների, բառերի համակարգ, որոնցով մարդն ընկալում է աշխարհն ու հասարակությունը, անհատին և խմբին ենթարկելու ամենագլխավոր միջոցն է:
Բառերի միջոցով ներշնչումը հոգեբանական խորքային հատկանիշ է,
որն ավելի վաղ է ծագում, քան քննադատական մտածողության կարողությունը: Բառի ներշնչող, կախարդական ազդեցության ուժն է, որը,
պատմական անհիշելի ժամանակներից քաղաքական, կրոնական կամ
տնտեսական բնագավառում շարժման մեջ դնելով մարդկանց մեծ հոսքեր,
առավել զարգացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով. «Ինչը
շատ հարաբերություններում զարմանալի և անհասկանալի է, դա բառերի
կախարդանքն է ամբոխի հոգեբանության վրա: Կախարդանքը տեղի է
ունենում ոչ թե նրանից, թե ինչ է ասվում, այլ «մոգությունից», մարդուց, ով
ասում է այն, մթնոլորտից, որտեղ ծնվում են դրանք» [10, էջ 62 ]:
Փաստորեն մարդիկ, քաղաքական պատրանքներն ընտրելով որպես
արժեք, հավատում են, որ այն պահպանում է իրենց անկախությունը և
կայուն զարգացումը, հանուն որի էլ կարևորվում է ժողովրդավարական
համախմբումը: Այս նկատառումներով էլ ազգային անվտանգության
ապահովության համատեքստում ահրաժեշտ է անցումից համախմբում
գործընթացում կարևորել ժողովրդավարության որակը: Եթե անցման
ժամանակ հիմնվում են նոր կարգի ինստիտուտները, որոնք պետք է
գործառվեն նոր ազատական խաղի կանոնների համաձայն, ապա համախմբումը ենթադրում է նոր նորմերի միջոցով ժողովրդավարության
որակի ապահովում: Ուստի արդյունավետ կառավարումը ենթադրում է
պատասխանատվության բարձրացում, որը, հանդիսանալով արդյունավետ ժողովրդավարացման ցուցանիշ, նվազեցնում է մարգինալությունը և նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում բնականոն արդիականացման համար [11, էջ 50-94]։ Մարգինալությունը` որպես ՀՀ ազգային անվտանգության սպառնալիք դիտարկելու համար կարևորենք հետևյալ
սկզբունքները՝
1. կերպափոխվող հայ իրականության մեջ հաստատված նոր ժողովրդավարական ավանդույթների բնույթը հային արդեն ազատական-ժո194
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ղովրդավարական արժեքների հասունության մակարդակի և պատմականության իրատես գնահատման հնարավորություն է ընձեռում,
2. մեծ է արտաքին միջավայրի դերը ներքին կերպափոխումներին
ներազդելու գործում,
3. առկա է ոչ ժողովրդավարական (կոնսեսուսային օլիգարխիկ) կառույցների խարխլման և փլուզման գործընթացին հակադրվելու միտումը,
4. խախտված են քաղաքական և տնտեսական էլիտաների ժողովրդավարական վերաշրջաբերման և ընտրանքի սկզբունքները,
5. չեն պահպանվում նոր ժողովրդավարական ինստիտուտների կառուցման և բնականոն արդիականացման մեխանիզմները,
6. քաղաքական դերակատարների ռազմավարությունն ու մարտավարությունն ունեն պոպուլիստական և մարգինալ բնույթ, քանի որ
նրանց անհատական և հոգեբանական առանձնահատկությունների,
ընտրությանը մասնակցելու նպատակների ու շահերի իրականացման
նկատառումներով մասսաների գիտակցությունը մանիպուլացվում է:
Այս սկզբունքների առկայությունը նկատի ունենալով` «արդիականացման սինդրոմ», «փակուղային արդիականացում» հասկացություններին ավելացնենք նաև «մարգինալ արդիականացումը»: Առաջարկվող հասկացությունը փաստարկում ենք զարգացող երկրների
տնտեսական և քաղաքական անկայուն իրավիճակի վկայակոչմամբ, որը պատրաստի մոդելների հանպատրաստից ներդրումը որևէ հասարակության սոցիալ-պատմական ենթատեքստում (որը չի հասցրել արդիականանալ սեփական արժեքային համակարգի հաշվին), անհամատեղելիություն առաջ բերելով տվյալ հանրույթի անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև, ստեղծում է և՛ պատահականության, և՛ քաոս ծնող աղետների,
և՛ մարգինալության մեծ հնարավորություններ [12, էջ 120-121]։ Այս ամենի
կանխման նպատակով շեշտենք, որ ՀՀ-ում քաղաքական համակարգի
ժողովրդավարական կայունության համար առկա են հետևյալ հիմնախնդիրները. ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի համապարփակ
բնույթի ընդունում և քաղաքական գործունեության սահմանների ու հնարավորությունների մշակում,
• ավանդույթների նկատմամբ վերաբերմունքի հստակեցում, քանի
որ ազգային անվտանգության սպառնալիքները հնարավոր չէ կանխել`
բացառելով անցյալը,
• քաղաքական համակարգի ինստիտուցիոնալ դերերի միջև առկա
անվստահության հաղթահարում` կամրջելով շարունակական ժողովրդավարության ներկան և ապագան։
Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի արդյունքում առաջացած
մարգինալության հաղթահարման համար 1990-ականների վերջերին
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ՄԱԿ-ի «Զարգացման ծրագրեր» փաստաթղթերում մշակվեցին «լավ կառավարման» (good governance) հետևյալ սկզբունքները՝ հաշվետվություն (Accountability), թափանցիկություն (Transparency), պատասխանատվություն (Responsiveness), ձեռնահասություն և արդյունավետություն (Effectiveness and efficiency), անաչառություն և ընդգրկունություն (Equity and inclusiveness), օրենքներին հետևող իշխանություն, (Rule of law), մասնակցություն (Participation), հակվածություն
փոխհամաձայնությանը (Consensus oriented) [13]: Արդի անվտանգային քաղաքականության զարգացումների հաշվառմամբ գիտական գրականության մեջ ավելացվեց նաև 9-րդը՝ ապագայի ռազմավարական
կառավարումը, ինչն ամբողջականացրեց լավ կառավարման հայեցակարգը: Հետևաբար, բարձրացնելով կոռուպցիայի և աղքատության դեմ
մղվող պայքարի արդյունավետությունը և ընդարձակելով ժողովրդավարության որակի ունիվերսալ տարածքը, լավ կառավարումը իրական
պայմաններ է ստեղծում քաղաքացիների ինքնիրացման համար` բացառելով մարգինալությունը որպես ՀՀ ազգային անվտանգության սպառնալիք: Այս պարագայում ժողովրդավարության որակի բարձրացման
շուրջ կմիավորվեն բոլոր սոցիալական խավերը` ընդգրկվելով կոռուպցիայի և աղքատության դեմ մղվող պայքարի նպատակամետ գործընթացում, քանի որ այդ երևույթների խորացումը վտանգում է ազգային անվտանգության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմքերի ժողովրդավարացման գործընթացները, ինչն էլ հաճախ հանգեցնում է «պատրանքային հեղափոխության»: Նմանօրինակ հեղափոխության կրողները, շահարկելով «վատ կառավարման» հնարավորությունը, անցնում են կոշտ
ընդդիմության դիրքերը` ցանկանալով իրենց համար իշխանություն ապահովել ոչ միայն ընտրությունների միջոցով, այլև, անկախ ընտրության
ելքից, գնալ ռևանշի: Այս համատեքստում էլ ժողովրդավարության որակի ապահովման համար առանձնահատուկ դեր ունի նորարարական գիտելիքների տեր երիտասարդությունը: Նրանք իրենց մրցունակ գիտելիքների, նորագույն կրթության, էներգիայի, եռանդի և նվազ կաղապարվածության շնորհիվ արագորեն յուրացնում են հարահոս փոփոխվող խաղի
կանոնները` ստանձնելով «նոր ժողովրդավարների» երրորդ սերնդի դերը, ցանկանում են փոխել քաղաքական իրականությունը՝ մերժելով
պատրանքային հեղափոխությունները:
Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու՝ մարգինալությունը՝ որպես ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման
սպառնալիք, հնարավոր է հաղթահարել «լավ կառավարման» սկզբունքների ներդրման օգնությամբ` իրականացնելով շարունակական ժողովրդավարական բարեփոխումներ:
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Автор статьи исследовал иллюзорные революции, основываясь на
подходах С. Хантингтона и Р. Даля - теоретиков, изучающих процессы
демократической стабильности. В результате человек, оказавшийся в
сфере маргинализации, сначала хочет извлечь выгоду из этой
ситуации, а потом, после самоутверждения, управлять своим безопасным будущим. Это делает маргинализацию иллюзорной переменной
стабильности политической системы, превращающейся в угрозу
национальной безопасности.
Ключевые слова: Политическая маргинализация, иллюзорная
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демократическая стабильность.
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POLITICAL MARGINALIZATION AS A THREAT TO THE NATIONAL
SECURITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
The author researched illusory revolutions based on the approaches of
such theorists of the democratic stability processes as S.Huntington and
R.Dahl. As a result, a person in a marginalization area, at first, wishes to
benefit from this situation, and then, after self-affirmation, to manage
his/her secure future. This makes marginalization an illusory change of the
stability of the political system, turning into a threat to the national security.
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ՄԵՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի հայցորդ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Աշխատանքում անցումից համախմբում հարացույցի շրջանակներում հիմնավորված է պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման գործընթացի արժեքային բազմաչափությունը: Ելակետ ընդունելով Ս. Հանթինգթոնի, Լ. Դայմոնդի մոտեցումները` հեղինակը պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման գործընթացը պայմանավորում է ներծին և արտածին
գործոններով: Այս համատեքստում ներկայացված տեսակետի համաձայն` նպատակահարմար է, որ ժողովրդավարական համախմբման գործընթացը տեղի ունենա վերևից:
Դա նշանակում է, որ կառավարող էլիտան կամք է ցուցաբերում և, իրականացնելով շարունակական բարեփոխումներ, նպաստում է և՛ պետական կառավարման արդյունավետության ապահովմանը, և՛ բիզնես էլիտայի գործունեությունն առավել մարդասիրական դարձնելուն, և՛ պրոֆմիութենական առաջնորդների վերահսկմանը: Հեղինակը համոզված է, որ միայն այս միջոցով է հնարավոր
խուսափել «գունավոր» հեղափոխությունների հետագա զարգացումներից: Ուստի ժողովրդավարական համախմբումը ենթադրում
է ոչ թե հակամարտող քաղաքական ուժերից մեկի հաղթանակ, այլ
յուրօրինակ պակտ, որի օգնությամբ բարձրացվում է համագործակցության մշակույթը:
Հիմնաբառեր. ժողովրդավարական համախմբում, պետական
կառավարում, արժեքային բազմաչափություն, կառավարող էլիտա,
հումանիզացում, «գունավոր» հեղափոխություններ, քաղաքացիական
հասարակություն, համագործակցության մշակույթ, ազգային մրցունակություն, ռազմավարական գործունեություն, կադրային բանկ:

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման նկատառումներով անհրաժեշտ է առաջին
հերթին համակարգված ուսումնասիրել ժողովրդավարական անցումից
համախմբում գործընթացը: Ժողովրդավարության որակի բարձրացման
հրամայականների և Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ղրղզստանի «գունավոր»
հեղափոխությունների տարաբնույթ արդյունքների հետագա զարգացում199
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ների պատճառով աճել է քաղաքագետների հետաքրքրությունը ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի» առանձնահատկությունների նկատմամբ:
Ս. Հանթինգթոնը գրում է. «Ժողովրդավարության հավակնությունները
հիմնվում են ոչ միայն նրա արժանիքների վրա: Բազմաթիվ առանձնահատկություններ կան. նախ` մարդու կյանքում քաղաքական մասնակցության և ազատությունների ներքին կարևորությունը, երկրորդ` պատասխանատու և համաձայնեցված կառավարում իրականացնելիս քաղաքական շարժառիթների գործիքային նշանակությունը, երրորդ` ժողովրդավարության կառուցողական դերը արժեքների ձևավորման և կարիքների, իրավունքների ու պարտականությունների գիտակցման հարցում և վերջապես` քաղաքական ինստիտուտներն ու քաղաքական կարգը» [1, էջ 29-30]:
Այս նկատառումներով Ս. Հանթինգթոնը պետական կառավարման
արդյունավետության ապահովման համար նախ կարևորում է անձի քաղաքական ազատությունը՝ «ազատական գործողության լեգիտիմության»
քաղաքականության միջոցով, ապա մրցունակ մասնագիտական և քաղաքացիական կրթության շարունակականության անհրաժեշտությունը:
Արտահայտված հայեցակարգային կարծիքը ելակետ ընդունելով` կփորձենք ուսումնասիրել ժողովրդավարական անցումից համախմբման
գործընթացի առանձնահատկությունները, որի նպատակն է ապահովել
արդյունավետ պետական կառավարում՝ մեծացնելով անձի քաղաքական
ազատության և քաղաքացիական հասարակության սահմանները:
«Ժողովրդավարական համախմբում» եզրույթը 1986թ. առաջարկել
են Գ. Օ՛Դոննելը և Ֆ. Շմիտտերը [2 ], որոնք, հանրագումարելով XX դարի 50-60-ական թվականներին Աֆրիկայում և Լատինական Ամերիկայում ընթացող ժողովրդավարական անցման փորձը, ստիպված էին խոստովանել, որ այդ երկրները թևակոխել են «կախյալ զարգացման» փուլ՝
արտացոլելով նոր ժողովրդավարական վարչակարգերի զարգացման
անարդյունավետությունը: Ուստի անհրաժեշտ է այդ երկրներում ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման տեսական նոր դրույթներ մշակել: Դրա հետ մեկտեղ տեղի ունեցավ նաև ակնհայտորեն արտահայտված մեթոդաբանական շրջադարձ: Այն կապված էր XX դարի 60-80-ական թվականներին գերիշխող` ժողովրդավարության պայմանների հայեցակարգի քննադատության հետ: Ընդհանուր քննադատական տրամադրվածության հետ մեկտեղ քաղաքագետներն ընդունում են, որ համախմբումը երկարատև ու հակասական, նորարարական կառուցակարգեր ենթադրող և, հնարավոր է, ժողովրդավարական քաղաքական համակարգերի մասին արևմտյան պատկերացումները կատարելագործող,
ժողովրդավարական անցման կայացման անհրաժեշտ փուլն է: Իսկ քա200
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նի որ ժողովրդավարական անցման գործընթացը արդեն իսկ ի սկզբանե
ենթադրում է համախմբման որոշ տարրեր, ապա հնարավոր չէ հստակ
որոշել, թե այն երբ է սկսվում: Լ. Դայմոնդը խոսում է ժողովրդավարության խորացման և դրա համախմբման միջև առկա կապի մասին. «Ժողովրդավարական համախմբումը,- գրում է նա,- և դրանից բխող բազում
փոփոխություններ խրախուսվում են ինստիտուտներում, քաղաքականությունում և վարքագծում: Դրանցից շատերն ուղղակիորեն բարելավում
են կառավարումը (governance)` պետության իրավասությունն ամրապնդելով, տնտեսական կառույցներն ազատականացնելով ու կառավարումն
իրատեսական դարձնելով, սոցիալական անվտանգության և քաղաքական կարգի միջոցով` հիմնական ազատությունների ապահովման հետ
մեկտեղ, միմյանց հաշվետու լինելու և իրավունքի գերիշխանության, կոռուպցիայի նկատմամբ վերահսկողության միջոցով» [3, էջ XVII]: Ակնհայտ է, որ համախմբումը պահանջում է նոր նորմերի ու վարչակարգի
կառույցների ինստիտուցիոնալացում, լեգիտիմության ընդլայնում և
սկզբնական փուլերում հաստատված ինստիտուտների բնականոն գործունեությանը խոչընդոտող դժվարությունների վերացում: Ժողովրդավարության համախմբման գործընթացն իր մեջ ներառում է չորս ուղղություն. 1) արագ սահմանափակել, նվազագույնի հասցնել կամ համադրել
գաղափարական և ինստիտուցիոնալ մարգինալ խզումները, 2) հաստատել իր ինքնավարությունը հին իշխանությունների, հատկապես հին զինվորական ուժերի առջև, 3) մոբիլիզացնել քաղաքացիական հասարակությանը` իր արտահայտման ձևերով, 4) զարգացնել ժողովրդի առջև
պատասխանատու կառավարություն կազմավորելու ընդունակ, հարաբերականորեն կայուն կուսակցական համակարգ [2, էջ 73, 89]: Թեև համախմբման այս ուղղությունները, մեր կարծիքով, ժողովրդավարացման
երրորդ ալիքին հատուկ որոշ ընդհանուր պահեր են ներառում, սակայն
դրանք աշխարհում, հատկապես հետկոմունիստական տարածքներում
լրացման կարիք ունեն, քանի որ այս մոտեցման մեջ հստակ մոդելավորված չեն ժողովրդավարության որակի ապահովման կառուցակարգերը:
Այս համատեքստում համաշխարհային քաղաքական զարգացումը մեկնաբանվում էր ժողովրդավարական անցումից համախմբում հարացույցի (պարադիգմա) ներքո, որի համաձայն` բոլոր «անցումային» երկրներն ունեն ազատականացման միասնական կերպ. ավտորիտարիզմի
քայքայում և փլուզում, վարչակարգային ազատականացում, ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարացում, ոչ համախմբված ժողովրդավարության փուլ և, վերջապես, ժողովրդավարական համախմբում: Ժողովրդավարական համախմբման մոդելը կոչված է ծառայելու «անորոշությունից դուրս գալու» տեսամեթոդաբանական հիմնավորում վեկտորա201
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յին անցումից դեպի բազմավեկտոր համախմբման հարացույցի ներքո: Ավելին, ազատական տիպի ժողովրդավարական համախմբումը դարձել է
ռացիոնալի և իռացիոնալի իրական «հանդիպման կետ», որին վաղ թե
ուշ կձգտեն բոլոր «անցումային» հասարակությունները՝ քաղաքական
զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման և պետական կառավարման
արդյունավետության ապահովման նկատառումներով:
Մեր համոզմամբ, այդ առումով ժողովրդավարական համախմբումն
անհրաժեշտ է ընկալել որպես յուրատեսակ վերընթաց գործընթաց`
«նվազագույնից», երբ պաշտոնապես հաստատված են ժողովրդավարական ինստիտուտներն ու ընթացակարգերը, մինչև «առավելագույն»`
կառուցվածքային և բազմագործոնային մակարդակը, որը ենթադրում է
ժողովրդավարության հաստատում չափումների մի ողջ համալիրով`
վարքաբանականից ու արժեքայինից մինչև սոցիալ-տնտեսականն ու միջազգայինը [4, էջ 54], ինչպես նաև` բարոյա-էթիկական: Ընդունված է,
որ ժողովրդավարական համախմբումը բաղկացած է ներծին (էնդոգեն)
և արտածին (էկզոգեն) գործոնների ամբողջությունից: Առաջիններից
են` «մինչավտորիտար» քաղաքական փորձի առկայությունը, փլուզվող
կամ փլուզված ոչ ժողովրդավարական վարչակարգի տեսակն ու առանձնահատկությունները, մենիշխանության փլուզման պայմաններն ու հանգամանքները, անցման ընթացքում առանցքային քաղաքական դերակատարների ընտրած ռազմավարությունները և այլն: Երկրորդ խմբին են
դասվում արտաքին միջավայրը, միջազգային կառույցներում ու ինստիտուտներում ներգրավվածության աստիճանը, միջազգային քաղաքական, տնտեսական աջակցության ծավալները: Միևնույն ժամանակ որոշ
հեղինակներ մատնանշում են ժողովրդավարական համախմբման այնպիսի կառուցվածքային նախադրյալների դերը, ինչպիսիք են քաղաքացիական, քաղաքական մշակույթը և քաղաքացիական հասարակությունը
[5, էջ 15], սոցիալ-տնտեսական զարգացման բավական բարձր մակարդակը` չափավոր սղաճի և նվազող ունեցվածքային անհավասարության
զուգակցությամբ, ինչպես նաև միասնական հասարակական ռեսուրսների շատ թե քիչ համաչափ բաշխումը: Համաձայն Խ. Լինցի և Ա. Ստեփանի հայեցակարգի` ժողովրդավարական համախմբումը ենթադրում է
հիմնարար վերափոխումների անցկացում առնվազն երեք մակարդակներում` վարքաբանական, արժեքային և սահմանադրական: Նրանց
կարծիքով, դրան հասնելու մասին կարելի է խոսել միայն այն դեպքում,
երբ` 1) հասարակությունում չի գործում որևէ ազդեցիկ քաղաքական
խումբ, որը ձգտում է խարխլել ժողովրդավարական վարչակարգը կամ
հետնահանջ իրականացնել, 2) ժողովրդավարական ընթացակարգերն
ու ինստիտուտները հասարակության կողմից ընդունվում են որպես
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սոցիալական կյանքի կարգավորման առավել ընդունելի մեխանիզմներ,
3) քաղաքական դերակատարներն «ընտելանում են» բոլոր հասարակական բախումների` նոր ժողովրդավարական գործընթացի վավերացրած
օրենքներին, ընթացակարգերին ու ինստիտուտներին համապատասխան
կարգավորմանը [6, էջ 12]: Զարգացնելով փաստարկման այս գիծը` Վ.
Մերկելը նկարագրած մոդելին ավելացնում է ևս մեկ մակարդակ` քաղաքական ներկայացուցչություն, այսինքն` ինտեգրված կուսակցական
համակարգի և փոխգործակցող շահային խմբերի առկայություն՝ ընդգծելով միջազգային միջավայրին, միջազգային հարաբերություններին և տարածաշրջանային գործընթացներին մրցունակ ինտեգրման դերը [7, էջ 6-7]:
Փաստորեն ժողովրդավարական համախմբման պայմանների մասին առաջարկվող «անցում – համախմբում» մոդելը հիմնված է քաղաքական զարգացման մասին աստիճանաբար արդիականացվող ժողովրդավարական ինստիտուտների, հատկապես պետության հասունացման և կայացման անորոշությունների հաղթահարման տրամաբանության վրա: Ինչպես նշում է Տ. Կարոզերսը, նման հարցադրման միջոցով
միայն կարելի է ուսումնասիրել «անցումից համախմբում» հարացույցը
[8, էջ 44]: Ուստի, նկատի ունենալով քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի առկայությունը անցումային հասարակություններում, մեթոդաբանական առումով ճիշտ կլինի ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի»
նշանի տակ սկսված պետությունների կայացման և քաղաքական կերպափոխումների ողջ բովանդակությունը հանգեցնել անցումից համախմբում հարացույցի հաստատման գործընթացին: Ավելին, ժողովրդավարացման գործընթացների համեմատական ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս, որ հաջողակ պետությունները (հատկապես հարավեվրոպական
և լատինաամերիկյան) ենթարկվել են քաղաքական զարգացման որոշակի ներքին տրամաբանության: Այսպես, դասական տիպի մենիշխանական վարչակարգերի ժողովրդավարացման ընթացքում բարեփոխումների նախաձեռնությունը սովորաբար եկել է վերևից, այսինքն` կառավարող էլիտան կամք է ցուցաբերել և իրականացնելով շարունակական բարեփոխումներ՝ նպաստել է և՛ պետական կառավարման արդյունավետության ապահովմանը, և՛ բիզնես-էլիտայի հումանիզացմանը, և՛ պրոֆմիութենական կառույցում հավաքագրված «բոսերի» գործունեության վերահսկմանը: Հաջող ժողովրդավարացումը ենթադրում է ոչ թե հակամարտող քաղաքական ուժերից մեկի հաղթանակ, այլ յուրօրինակ պակտ
(Մոնկլոյի պակտի տիպի` Իսպանիայում [9]) կամ պակտերի շարքի ձևակերպում, որոնք սահմանում են ժողովրդավարացման հետագա փուլերի
«խաղի կանոնները» և որոշակի երաշխիքներ տրամադրում «պարտվածներին», «հիմնավորված և չհիմնավորված նկրտումներ (ամբիցիաներ)
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ունեցողներին, ինչպես նաև քաղաքական իրականությունը պատրանքային հեղափոխությունների միջոցով փոխել ցանկացողներին: Պակտի լեգիտիմացումը և դրա հետագա զարգացումը թույլ են տալիս անցնել ժողովրդավարացման առանցքային պահերից մեկին` համախմբմանը:
Ինչպես նշում է Լ. Դայմոնդը, «Ժողովրդավարությունը ենթադրում է
ավելին, քան պարզապես ընտրություններ, նույնիսկ եթե դրանք կանոնավոր, ազատ և ազնիվ են: Այն ենթադրում է, որ չկան ընտրազանգվածի առջև պատասխանատվություն չկրող զինվորական կամ այլ սոցիալական ու քաղաքական ուժերի համար իշխանության «արգելված տարածություններ», որ գոյություն ունի պաշտոնատար անձանց «հորիզոնական» պատասխանատվություն միմյանց նկատմամբ, որը սահմանափակում է գործադիր կառույցների իշխանությունը և պաշտպանում սահմանադրականությունը, օրենքի գերակայությունն ու խորհրդակցական ընթացակարգերը: Վերջապես, այն ենթադրում է պայմանների առկայություն` քաղաքական և քաղաքացիական բազմակարծության, ինչպես նաև
անձնական ու խմբային ազատությունների ապահովման համար, որպեսզի մրցակցող շահերն ու արժեքները կարողանան արտահայտում
գտնել և մրցակցել ոչ միայն պարբերական ընտրությունների ժամանակ… Այս ամենը հանգեցնում է ավելի բարձր չափանիշների և ավելի
բարձր երևույթի, որը կարող է սահմանվել որպես «ազատական ժողովրդավարություն» ոչ թե պետության և տնտեսության միջև փոխհարաբերությունների, այլ քաղաքական և քաղաքացիական ազատության որակի
առումով» [10, էջ 16-17 ]:
Ժողովրդավարության համախմբումը վերաբերում է ամբողջ քաղաքական գործընթացին, ժողովրդավարական մրցակցության կանոններին` համաձայն տարբեր քաղաքական ուժերի փոխհարաբերությունների, հասարակության քաղաքական մշակույթի մեջ խորքային փոփոխությունների կերպափոխմանը բնորոշ առանձնահատկություններին և
օրինաչափություններին: Ժողովրդավարության համախմբումը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու ժողովրդավարական անցման մոդելի բազմաչափությունը՝ որպես քաղաքական գործընթաց, որը տեղի է
ունենում ժողովրդավարացման երրորդ ալիքում ներգրավված երկրներում: Այսպիսի մոտեցումը հնարավորություն կտա նախ և առաջ այնպիսի ուղիներ փնտրելու, որոնց օգնությամբ հնարավոր է կանխել կամ բացառել հետադարձ շարժումները: Ս. Հանթինգթոնը նշում է այն նոր
վտանգների մասին, որոնք սպառնում են «երրորդ ալիքի» ժողովրդավարացմանը: Առաջին սպառնալիքը, որին նա չի հավատում, նախկին կոմունիստական կուսակցությունների իշխանության վերականգնումն է`
«կարմիր շրջադարձ»: Երկրորդ սպառնալիքը նոր ժողովրդավարութ204
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յունների համար գալիս է նախապես` հակաժողովրդավարական գաղափարախոսությամբ կուսակցություններից ու շարժումներից, հատկապես
կրոնաարմատական ուղղվածությամբ (իսլամ): Ըստ Ս. Հանթինգթոնի՝
ավելի լուրջ է երրորդ սպառնալիքը` իշխանության կենտրոնացումը պետության գործադիր կառույցների ընտրված ղեկավարի ձեռքում: Իշխանության կենտրոնացումը տանում է ավտորիտարիզմի վերածննդին և
ղեկավարման կոշտ մեթոդների կիրառմանը` ի վնաս քաղաքական մասնակցության, խմբային շահերի ներկայացուցչության և անձի քաղաքական ազատության: Վերջապես, սպառնալիքը կարող է բխել նաև ԶԼՄների ազատության, քաղաքական համակարգում ընդդիմության և ազգային ու այլ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության
սահմանափակումից [11, էջ 39-40]: Այստեղից էլ` այն կարևորությունը, որը տրվում է ժողովրդավարական համախմբմանը` որպես պետական
կառավարման արդյունավետության բարձրացման գրավականի: Այս առումով ուշագրավ ենք համարում Մ. Մաքֆոլի էմպիրիկ եզրահանգումը,
որ այս գործընթացում որոշիչը ընտրանու բաց հավաքագրումն է [12, էջ
8]: Ընտրանու փակ հավաքագրումը իրական, պոտենցիալ կամ նույնիսկ երևակայական հասարակական ընդվզումների արդյունք է, և հենց
դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, թե արդյոք դա հնարավորություն կտա՞ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների
ստեղծման կամ վերականգնման: Այս առումով ժողովրդավարության
համախմբումը նոր քաղաքական հարաբերությունների հիմնավորման
գործընթաց է` ոչ միայն դրա արժեքների ու նորմերի սուբյեկտիվ ընդունման, այլև ժողովրդավարական ինստիտուտների հետագա գործառնության հուսալիության իմաստով:
Վերոշարադրյալը հանրագումարելով՝ կատարենք հետևյալ եզրահանգումները.
Առաջին՝ ժողովրդավարական համախմբման գործընթացը ենթադրում է ոչ միայն նոր նորմերի ինստիտուցիոնալացում, այլև կապված է
նաև ավանդական մշակույթի տարրերի, հատկապես հայրախնամության (պատրիմոնալիզմ) օգտագործման հետ:
Երկրորդ՝ ժողովրդավարական համախմբումն անհնար է առանց
վարչական պետական ինստիտուտների շարունակական բարեփոխման,
քանի որ նոր ժողովրդավարությունը հակասության մեջ է մտնում ոչ
միայն պետական կառավարման մենիշխանական ոճի հետ, որին հակված են հին պաշտոնյաները, այլև իրավական նորմերով ռացիոնալացված` կառավարման բյուրոկրատական մեքենայի հետ:
Երրորդ՝ ժողովրդավարական համախմբումը պարտադիր չէ, որ իրականացվի միայն ազատական մոդելի միջոցով: Այն կարող է իրա205
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գործվել բազմապիսի ձևերի ու մոդելների յուրատեսակ համադրմամբ՝
ընդարձակելով քաղաքական ազատության սահմանները:
Չորրորդ՝ թեև կուսակցական համակարգը ժողովրդավարության
առանցքային տարրն է, սակայն դրա համախմբումը երբեմն ինքնաբերականորեն առաջացող շարժումների, մեկուսախմբայնության, տեղական
ինքնակառավարման միջոցով շահերի արտահայտման բնականոն զարգացման գործընթացի համար ենթադրում է ազգային մրցունակություն ապահովող և ռազմավարական բնույթ ունեցող կադրային բանկի ստեղծում:
Հինգերորդ՝ ժողովրդավարական համախմբումն ունի նաև միջազգային չափորոշիչներ, որոնք ենթադրում են ոչ միայն նոր ժողովրդավարություններին ցուցաբերվող օգնություն, այլև ժողովրդավարացող երկրների` որպես իրավահավասար գործընկերների անդամագրում միջազգային կազմակերպություններին և մրցունակ մասնակցություն:
Հանրագումարենք. ժողովրդավարական համախմբումը կապված է
ժողովրդավարական վարչակարգի գործողության հետ անհամատեղելի`
հին համակարգի մնացորդների վերացման և ժողովրդավարական խաղի կանոններն ամրապնդող նոր ինստիտուտների կառուցման գործընթացների հետ: Այն, առաջին հերթին, ենթադրում է կառավարության
պատասխանատվություն և երկխոսություն վարելու ընդունակություն:
Այստեղ շեշտը դրվում է իշխանություն իրականացնող քաղաքական դերակատարների` որպես իրենց գործունեության հրամայականներ ընդունած փոխհարաբերությունների ժողովրդավարական կանոնների ինստիտուցիոնալացման վրա: Փաստորեն խոսքը քաղաքական գործունեության
շրջանակներում այնպիսի ազատական արժեքների ամրագրման մասին
է, որոնց խախտումը սպառնալիքի տակ է դնում և՛ ողջ քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման, և՛ պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման բնականոն գործընթացը:
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МЕРИ МАРГАРЯН
Соискатель Академии
государственного управления РA
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В работе в рамках функционирования парадигмы транзит-консолидация обосновывается ценностная многомерность процесса обеспечения эффективности государственного управления. Основываясь на
подходах С.Хантингтона и Л.Даймонда, автор процесс обеспечения
эффективности государственного управления обуславливает эндогенными и экзогенными факторами. В этом контексте развивается подход, согласно которому, процесс демократической консолидации целесообразнее проводить сверху. Предполагается, что правящая элита
проявляя волю и реализуя последовательные реформы, способствовала и обеспечению эффективности государственного управления, и
гуманизации бизнес элиты, и осуществлению контроля над профсоюзными лидерами.
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Автор убежден, что только таким способом возможно избежать
дальнейших развитий «цветных революций». Следовательно, демократическая консолидация предполагает не победу одной из конфликтующих политических сил, а социально-политический пакт, с помощью
которого развивается сотрудническая культура.
Ключевые слова: демократическая консолидация, государственное управление, ценностная многограннсоть, управляющая элита, гуманизация, «цветные революции», гражданское общество, сотрудническая культура, национальная конкурентоспособность, стратегическая деятельность, банк кадров.
MERY MARGARYAN
Correspondence Degree Seeker of the
Public Administration Academy of the RA
DEMOCRATIC CONSOLIDATION AS PROCESS OF PROVIDING OF
EFFECTIVE PUBLIC ADMINSITRATION
In the article the author proves the multidimensionality of values in
process of providing effective public administration in context of transitconsolidation paradigm. Based on S.Hantington`s and L.Daymond`s
approaches, the author determine the process of providing effective public
administration by endogenous and exogenous factors. In this context she
develops an approach, according to which it`s more reasonable to provide
democratic consolidation from «top». We assume, that ruling elite, showing
will and implementing consecutive reforms, stimulated both providing the
effectiveness of state administration and humanization of business elites,
as well as implementing control of trade union`s leaders. The author is
convinced that this will allow avoiding further development of «color
revolutions». Thus, democratic consolidation presumes not the victory of
one poltical force, but socio-political pact to smitulate the development of
the culture of cooperation
Keywords: democratic consolidation, public administration, multidimensionality of values, ruling elite, humanization, «color revolutions»,
national competitiveness, strategic activities, bank of staff.
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ՆՈՐԱՅՐ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի մագիստրանտ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՄՔԸ` ՈՐՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ
(ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ)
Հոդվածում դիտարկվում է քաղաքական կամքը` որպես քաղաքագիտական կատեգորիա, որի դերը կարևորվեց անցումային պետություններում, երբ մի շարք արևելաեվրոպական և Լատինական
Ամերիկայի երկրներում քաղաքական ընտրանին և զանգվածները
քաղաքական կամք դրսևորեցին՝ իրականացնելով շարունակական
բարեփոխումներ: Կարևորվեց քաղաքական ճգնաժամերի հաղթահարումը արդյունքի կառավարման միջոցով:
Դիտարկվում է Սինգապուր պետությունը, որը քաղաքական
կամքի դրսևորման բացառիկ օրինակ հանդիսացավ:
Հիմնաբառեր. քաղաքական կամք, արդյունքի կառավարում,
շարունակական բարեփոխումներ, քաղաքական ընտրանի, համախմբում, զարգացում, Սինգապուր:

Անցումագետները, հանրագումարելով անցումից համախմբում հարացույցի շրջանակներում տեղի ունեցող կերպափոխությունները, առաջարկեցին քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը հաղթահարել արդյունքի կառավարման միջոցով: Ելակետ ընդունելով այս մոտեցումը՝ հիմնավորվում է այն դրույթը, որ ժողովրդավարական անցման գործընթացներն արդյունավետ են, երբ կառավարող էլիտան և զանգվածները քաղաքական կամք են ցուցաբերում՝ իրականացնելով շարունակական բարեփոխումներ:
Քաղաքական կամքը քաղաքականության սուբյեկտի հնարավորությունն է՝ հետևողականորեն իրականացնելու իր առջև դրված նպատակները քաղաքական իշխանության ոլորտում: Քաղաքական կամքի ձևավորման և իրականացման փուլերն են՝ համընդհանուր (միջխմբային)
կամքի ակումուլյացիան (համախմբումը), քաղաքական պահանջմունքների մշակումն ու ձևակերպումը՝ որպես հետագա գործողությունների
նպատակներ, այդ նպատակների մարմնավորումը պետական մարմինների պրակտիկ գործունեության մեջ, այդ նպատակների ճշգրտումն ու
հարմարեցումը փոփոխվող հանգամանքներին և իշխանության օբյեկտի
կամքին [1]: Դրսևորելով քաղաքական կամք՝ կառավարող և քաղաքա209
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կան էլիտան շարունակական բարեփոխումների միջոցով հասնում է կառավարման արդյունավետության բարձրացման: Քաղաքական կամքի
դերը էլ ավելի կարևորվեց անցումային հասարակություններում, երբ
Արևելյան Եվրոպայի և Լատինական Ամերիկայի մի շարք ավտորիտար
վարչակարգեր բռնեցին ժողովրդավարացման ուղին: Քաղաքական
կամքն իր մարմնավորումը գտավ մի շարք պետությունների քաղաքական լիդերների և քաղաքական ընտրանու գործողություններում, ովքեր,
դրսևորելով քաղաքական կամք, որդեգրեցին շարունակական բարեփոխումների ճանապարհը:
Քաղաքական ընտրանին հասարակության փոքրամասնությունը
կազմող, ներքուստ տարբերակված սոցիալական շերտ է, կարևորագույն
ռազմավարական որոշումների նախապատրաստման ու ընդունման
սուբյեկտ, որը տիրապետում է դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսների
(նյութական և ոչ նյութական) [2, էջ 95]: Ելակետ ընդունելով քաղաքական ընտրանու վերոնշյալ սահմանումը՝ կարող ենք փաստել, որ քաղաքական ընտրանին քաղաքական կամքի կրողն է ու դրա միջոցով հանրային բարիքին միտված նպատակամետ գործողություններ իրականացնողը: Քաղաքական ընտրանին, ժամանակի պահանջներին համապատասխան էվոլյուցիայի ենթարկելով իր քաղաքական վարքը, խուսափում
է քաղաքական ճգնաժամերից և ապահովում քաղաքական կայունացում: Քաղաքական ընտրանու վարքաբանությունը էլ ավելի է կարևորվում անցումային հասարակություններում, երբ այն ներթափանցում է
պետական կառավարում՝ ազդելով գործառույթների իրականացման
ձևերի և արդյունավետության վրա: Այստեղ քաղաքական կամքի
դրսևորումներից մեկն էլ ընտրանիների միջև համագործակցությունն ու
երկխոսությունն է, ովքեր, վեր կանգնելով սեփական ներանձնային կամ
մեկուսախմբային շահերից, պետք է կարևորեն պետականության գաղափարը՝ համակեցության նորմերի, սոցիալական արդարության, համընդհանուր շահերի իրատես հաշվառմամբ իրականացնելով շարունակական բարեփոխումներ:
Լեհաստանի և, առհասարակ, հետկոմունիստական Եվրոպայի
երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքական ընտրանին, դրսևորելով քաղաքական կամք, համախմբեց հասարակության զանազան շահերը՝ որդեգրելով ժողովրդավարացման ուղին: Եթե անցումը նշանավորվեց նոր կարգի քաղաքական ինստիտուտների ձևավորմամբ, ապա
հաջորդ՝ համախմբման փուլը պահանջում է նոր նորմերի և վարչակարգի կառույցների ինստիտուցիոնալացում, լեգիտիմացման ընդլայնում,
հաստատված քաղաքական ինստիտուտների բնականոն գործունեությանը խոչընդոտող դժվարությունների վերացում և պետության ու քաղա210
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քացիական հասարակության միջև խաղաղ երկխոսության ձևավորում:
Տեղի է ունենում նախորդ վարչակարգի հետ վճռական խզում, երբ նոր
հասարակությունները զարգանում են իրենց սեփական հիմքերով: Այլ
կերպ ասած՝ ձևավորվում են նոր քաղաքական հարաբերություններ
[3, էջ 155]:
Քաղաքական կամքի դրսևորման, ինստիտուտների համախմբման,
պետության ու քաղաքացիական հասարակության երկխոսության և, առհասարակ, պետականաշինության բացառիկ օրինակ է Սինգապուր պետությունն իր փիլիսոփա-կառավարիչ Լի Կուան Յուի գլխավորությամբ:
Ժամանակակից Սինգապուրի ստեղծման պատմությունը վերագրվում է
19-րդ դարին: Սինգապուրն արդեն այդ ժամանակ համարվում է կարևոր
առևտրային նավահանգիստ Հարավ-Արևելյան Ասիայում, և Բրիտանական կայսրությունն այդ ժամանակ ձգտում էր ունենալ նավահանգիստ
այդ տարածաշրջանում՝ իր առևտրային նավատորմի ուժեղացման և
պաշտպանության համար: Անգլիական իշխանությունները, հետազոտելով հարակից տարածքները, արժևորում են կղզու՝ ռազմավարական
կարևոր նշանակություն ունեցող աշխարհագրական դիրքը: Այնուհետև
պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում տեղի կառավարիչների հետ,
որպեսզի Սինգապուրը լինի Բրիտանական կայսրության առևտրային
կայանը: Անմիջապես դրանից հետո ներդրվում է ազատ առևտրի քաղաքականություն, որը գրավեց ամբողջ Մերձավոր Արևելքի, Եվրոպայի և
նույնիսկ ԱՄՆ-ի առևտրականներին:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Սինգապուրն
անցնում է Ճապոնիայի վերահսկողությանը, իսկ 1945-ին կրկին վերադառնում Անգլիային՝ դառնալով նրա գաղութը: 1963թ. ռեֆերենդումի
արդյունքում Սինգապուրը միացավ Մալազիային:
Սակայն միացումն անհաջող էր, և 1965 թ. օգոստոսի 9-ին Սինգապուրը ձեռք բերեց անկախություն՝ դուրս գալով Մալազիայի կազմից:
Այդ ժամանակ Սինգապուրը համարվում էր ամենաաղքատ և խնդրահարույց պետություններից մեկն աշխարհում: Ինչպե՞ս արևելաասիական
փոքր կղզին, զուրկ լինելով բնական ռեսուրսներից, դարձավ աշխարհի
ամենակայուն, տնտեսապես զարգացած պետություններից մեկը: Գալով
իշխանության՝ Լի Կուան Յուի առաջին քայլը անկախ դատական համակարգի ստեղծումն էր՝ միտված կոռուպցիայի դեմ պայքարին: Ի վերջո
կոռուպցիան հասցվում է նվազագույնի օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով, որոնք խստագույն պատիժ էին սահմանում կոռուպցիայի
համար: Դատավորների աշխատավարձը բարձրանում է՝ արդեն 1990-ին
գերազանցելով տարեկան 1 մլն դոլարը: Ստեղծվում է կոռուպցիայի դեմ
պայքարի վարչություն, որը ենթարկվում էր անձամբ վարչապետին և
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զբաղվում իշխանության վերին օղակներում կոռուպցիայի դեմ պայքարով: Տնտեսությունն ապրեց թռիչքային զարգացում և ներկայումս աշխարհում ամենազարգացածներից է: Դա տեղի ունեցավ Սինգապուրը
առևտրաֆինանսական կենտրոն դարձնելու միջոցով: Ստեղծվեցին
նպաստավոր պայմաններ միջազգային ներդրումների համար. նախ և
առաջ հուսալիություն և կայունություն, ցածր հարկային պայմաններ, որոնք գրավեցին օտարերկրյա ներդրողներին. սկսվեց միջազգային խոշորագույն կազմակերպությունների հոսքը Սինգապուր: Մեջբերենք Լի
Կուան Յուին. «Մենք ոչ միայն ողջունում էինք յուրաքանչյուր ներդրողի,
մենք ուղղակի կաշվից դուրս էինք գալիս, որպեսզի օգնենք նրան սկսելու
մեզ մոտ արտադրություն»: Դրվում է ինֆորմացիոն և բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության հիմքը: Կարևորագույն քայլերից էր կրթությունը գերակա ոլորտ ճանաչելը` հաշվի առնելով, որ բնական ռեսուրսների
բացակայության պայմաններում պետք է զարգացնել մարդկային կապիտալը: Կրթական համակարգի առջև ծառացավ հետևյալ խնդիրը. պետությանը տալ տեխնիկապես զարգացած և կիրթ աշխատանքային ուժ:
Կրթությունը դարձավ լիովին անվճար: Ընդունվեց վճռորոշ օրենք, որը
կանխորոշեց կրթության հետագա զարգացումը. այն իրականացնել երկու լեզվով՝ անգլերենով մայրենի լեզվի՝ չինարենի հետ միասին: Արդյունքում սինգապուրցիներն այսօր ազատորեն խոսում են անգլերեն և չինարեն, որը նրանց հնարավորություն է տալիս զգալու իրենց որպես միջնորդ եվրոպական և ասիական քաղաքակրթությունների միջև: Բիլինգվիզմի օրենքը Սինգապուրի` երկու քաղաքակրթություններն իրար կապող ռազմավարական ծրագրի կարևորագույն որոշումներից էր: Իրականացվեցին մի շարք կրթական բարեփոխումներ: Ներկայումս կրթական մակարդակով Սինգապուրն աշխարհում առաջատարներից է:
Սինգապուրի ներքին տնտեսությունը հիմնված է հետևյալ երեք հիմքերի վրա` սոցիալ-տնտեսական կայունություն, «կոնֆուցիոսական դինամիզմ» և միջազգային համագործակցության առավելագույն զարգացում: Տնտեսության զարգացումը հիմնականում պայմանավորված է նաև
պետության ակտիվ մասնակցությամբ, որը կարգավորում է ֆինանսատնտեսական հարաբերությունները և իրականացնում բյուջետային
ֆինանսավորում: Կոնֆուցիականության դերն անգնահատելի է Սինգապուրի պետականակերտման գործում: Կոնֆուցիոսական դինամիզմը
հիմնված է ավանդական էթիկական նորմերի վրա` նպատակասլացություն, խնայողություն, աշխատասիրություն, իշխանության գերակայության ընդունում, խիստ հիերարխիա: Սինգապուրի քաղաքացիներն ունեն
լուրջ վերաբերմունք և կարևորում են պետության հաջողության հիմքում
ընկած այդ արժեքները:
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Կարող ենք փաստել, որ Սինգապուրում լիդերը կառավարող էլիտայի օգնությամբ դրսևորեց ցանկություն և բացառիկ քաղաքական կամք՝
օգտագործելով իր տրամադրության տակ եղած բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող էին նպաստել պետության ու հասարակության զարգացմանն ու բարեկեցությանը: Կարևորվեց կառավարող ընտրանու և լիդերի պետականապաշտ մտածողությունն ու ազգային մենթալիտետը:
Սինգապուրի օրինակը ցույց է տալիս, որ կառավարման արդյունավետությունն ապահովելու համար այն պետք է իրականացվի գիտավերլուծական հարացույցի օգնությամբ, որի միջոցով հասարակական զարգացումը դիտարկվում է ներկա-անցյալ-ապագա եռաչափ հարթության
մեջ: Շարունակական բարեփոխումները, որոնք սինգապուրյան հրաշքի
հիմքն են, հնարավոր է կիրառել նաև ՀՀ-ում՝ այն ամրագրելով մրցունակ կրթության, գիտության և ռացիոնալ կառավարման միջոցով: Պատասխանել ժամանակի մարտահրավերներին՝ չխզելով կապը ավանդույթի և էթնիկ ինքնության հետ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. http://www.politicbook.ru/volya-politicheskaya
2. Մարգարյան Մ. Մ., Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման
ուղիներն անցումային հասարակություններում, «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Եր. 2004:
3. Մարգարյան Մ. Մ., Ժողովրդավարության համախմբումը` որպես
ժողովրդավարական անցման մոդելի կայացման գրավական, «21-րդ
ԴԱՐ», թիվ 4 (14), 2006թ.:
4. Ли Куан Ю, «Сингапурская история. Из «третьего мира» – в
первый», МГИМО (У) МИД России; М.; 2005, 420с.
5. Քաղաքական արդիականացումը և Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքական
գործընթացները
(Քաղաքագիտական
հանրապետական երրորդ գիտաժողովի նյութեր), Եր. Խ. Աբովյանի
անվան պետական մանկավարժական համալսարան, 2013, 258 էջ:
6. Хантингтон С., Третья волна. Демократизация в конце XX
века, М.: РОССПЭН, 2003-368 с.

213

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

НОРАЙР МЕЛКУМЯН
Aкадемия государственного управления РА,
магистрант кафедры политического
управления и политического анализа
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ КАК ГАРАНТ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
(ПРИМЕР СИНГАПУРА)
В статье рассматривается политическая воля как политологическая категория, роль которой важна в переходных государствах
Восточной Европы и Латинской Америки. В этих государствах
политическая элита и массы проявили политическую волю,
осуществив последовательные реформы. Особое значение приобрело
преодоление политических кризисов посредством управления
результатом.
Рассматривается государство Сингапур как уникальный пример
проявления политической воли.
Ключевые слова: Политическая воля, управление результатом,
последовательные реформы, политическая элита, консолидация,
развитие, Сингапур.
NORAYR MELKUMYAN
Public Administration Academy of the RA,
Master’s Program Student of the Chair of
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POLITICAL WILL AS THE GUARANT OF RESULT-BASED
MANAGEMENT (THE EXAMPLE OF SINGAPORE)
The paper researches political will as a category of political science. Its
role became significant in transitional states in Eastern Europe and Latin
America. In these states political elites and masses demonstrated political
will and implemented continuous reforms. The method of results-based
management is underlined for overcoming political crisis situations.
The paper observes Singapore as an exclusive example of expression
of political will.
Keywords: Political will, result-based management, continuous
reforms, political elite, consolidation, development, Singapore.
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
քաղաքական կառավարման և քաղաքական
վերլուծության ամբիոնի հայցորդ

ԶԼՄ-Ի ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
Հոդվածում դիտարկված է ԶԼՄ-ի և լրագրողի քաղաքական
մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը մասնակցային ժողովրդավարության շրջանակներում: Լրագրության ժողովրդավարական
քաղաքական մշակույթը ներկայացվում է որպես ՀՀ պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման կարևորագույն
գործոն:
Հիմնաբառեր. ԶԼՄ-ի և լրագրողի քաղաքական մշակույթ, ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթ, մասնակցային քաղաքական մշակույթ, պետական կառավարում:

Քաղաքական համակարգը` որպես տարաբնույթ ինստիտուտների
(կառույցների) հարաբերական անկախության մեջ գործառնվող ամբողջական օրգանիզմ, ենթադրում է տարբեր մակարդակներում գործող քաղաքականության սուբյեկտների միջև գործառնվող տեղեկատվա-հաղորդակցական այնպիսի փոխներգործություն, փոխհարաբերություն, փոխկապակցվածություն, որոնք հնարավորություն են տալիս նրանց կերպապոխվել, զարգանալ և արդիականանալ քաղաքական ժամանակի պահանջներին համապատասխան:
Առանց քաղաքականության սուբյեկտների միջև տեղեկատվա-հաղորդակցական մշտական փոխանակման անհնար է պատկերացնել քաղաքական համակարգի բնականոն գործունեությունը: Կառավարողների
և կառավարվողների միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացի անխափան ապահովումը հնարավորություն է տալիս հասնելու համաձայնության` նպատակների հստակեցման, քաղաքական որոշումների
ընդունման և իրագործման արդյունավետ մեխանիզմների մշակման
գործում: Տեղեկատվության շրջանառումը ապահովվում է տարբեր ճանապարհներով` ԶԼՄ-ի (տպագրական և էլեկտրոնային), քաղաքական
կուսակցությունների, շահային խմբերի և այլ կազմակերպությունների
միջոցով: Հետևաբար քաղաքական համակարգի գործունեության արդյունավետությունը կախված է նաև ներքին և արտաքին միջավայրից
եկող տեղեկատվության հոսքերի որակից և ծավալից, քաղաքական և
ոչ քաղաքական կառույցների մասնագիտացման աստիճանից: Քա215
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ղաքական համակարգում տարաբնույթ տեղեկատվության շրջանառումը
պայմանավորված է հասարակական համակարգի քաղաքական հասունությամբ: Այս համատեքստում կարևորագույն դերակատարություն
ունեն ԶԼՄ-ի և լրագրողների քաղաքական մշակույթը:
Քաղաքական մշակույթը տվյալ երկրի հասարակական ոլորտում
մարդկանց վարքի կերպի ամբողջությունն է, որը, մարմնավորելով
իրենց արժեքային պատկերացումները քաղաքական աշխարհի զարգացման իմաստների, նպատակների և սպասումների մասին, արդիականացնում է պետության և հասարակության փոխհարաբերություններում ամրագրված նորմերն ու ավանդույթները:
XX-XXI դարերի սահմանագիծը դարձավ համամարդկային, այդ
թվում նաև հայ իրականության այն ժամանակահատվածը, երբ իրողությունների վերլուծությունը ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի
հաստատման գործընթացում դարձել է արդիական: Այսօր տեխնոգեն
գործոնի առաջնայնության պայմաններում տարաբնույթ քաղաքակրթական արժեքները աննախադեպ արագությամբ տարածվում են ամբողջ
երկրագնդով` խառնելով և վերադասավորելով մշակույթերը, քաղաքական իդեալները, արժեքները և կյանքի կերպարները [1, էջ 20]: Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս կարևորելու ԶԼՄ-ի և լրագրության դերը պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման` որպես ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի գործառնման պայմանի: Դա հատկապես նշանակալի է ժողովրդավարական
անցման շրջանում, երբ սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական արմատական փոփոխությունների ժամանակ ծավալային առումով մեծանում և արագանում է քաղաքական տեղեկատվության հոսքը: Ակնհայտ
է, որ պատմական զարգացման ճգնաժամային ժամանակաշրջաններում, հատկապես սոցիալական անհանգստության իրավիճակում մարդիկ ենթարկվում են ներշնչման, հեշտությամբ են արձագանքում նոր
դրդապատճառներին, գաղափարներին, ինչպես նաև ավելի դյուրահավատ են քարոզչության նկատմամբ [2, էջ 173]:
Միևնույն ժամանակ հասարակությունը հանդես է գալիս ոչ միայն
որպես լրագրության և ԶԼՄ-ի ազդեցության օբյեկտ, այլ նաև առանձին
շահային խմբերի, կուսակցությունների, առավել ակտիվ քաղաքացիների
միջոցով ներկայանում է որպես տեղեկատվական հարաբերությունների
սուբյեկտ: Ընդ որում, քաղաքական մշակույթի վերլուծության համատեքստում տպագրությունը, հեռուստատեսությունը, ռադիոն, լրագրողների ստեղծագործական աշխատանքը նույնպես տեղեկատվական հարաբերությունների սուբյեկտ են: Քաղաքական հաղորդակցման աշխարհը, ներառելով հասարակական կյանքի բոլոր կողմերը, արդիականաց216
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նում է քաղաքական գործունեությունը` նպաստելով հասարակական
կարծիքին, պահանջմունքներին և շահերին համապատասխան քաղաքական սոցիալականացմանը: Արդի հասարակական-քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի մեկնաբանման և ժողովրդավարության որակի
բարձրացման հրամայականները ՀՀ-ում ԶԼՄ-ի և լրագրության նկատմամբ նոր պահանջներ են առաջադրել: Այսօր լրագրությունը մի կողմից ակտիվորեն արտացոլում է հասարակության քաղաքական մշակույթի կերպափոխման գործընթացը, մյուս կողմից, որպես առանձնահատուկ, տեղեկատվական հարաբերությունների կենտրոնում
գտնվող հասարակական ինստիտուտ, արտադրում է ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի նմուշներ, որոնք հարաբերակցվում
են ողջ հասարակության քաղաքական մշակույթի հետ` ինչպես մասը
ամբողջի հետ: Այս համատեքստում տեղեկատվական հարաբերությունների մասնակիցների քաղաքական մշակույթը կարելի է բաժանել երկու
մակարդակի:
Առաջին, համընդհանուր մակարդակը ներառում է հասարակության յուրաքանչյուր անդամին` անկախ նրա սոցիալական և մասնագիտական կարգավիճակից: Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի,
օգտագործելով լրագրության գործիքները, առաջին հերթին արդիականացնում է իր պատկերացումները քաղաքական համակարգի, նրա արժեքների, վարքի նորմերի, գերակայող քաղաքական կողմնորոշումների,
հարաբերությունների գործընթացում տեսակետ արտահայտելու հնարավորությունների և խոչընդոտների վերաբերյալ:
Երկրորդ մակարդակը նախ և առաջ վերաբերում է զանգվածային
քաղաքական հաղորդակցմամբ զբաղվող լրագրողներին, որոնք և´ կերպափոխում, և' արդիականացնում, և´ մեկնում, և´ խաղարկում են տեղեկատվությունը: Դրանով իսկ իրենց մասնագիտական գործունեությամբ և սոցիալական դերով լրագրողները դարձել են արդյունավետ պետական կառավարման դերակատարներ:
ԶԼՄ-ի քաղաքական մշակույթի տեսակը որոշվում է մի կողմից
հասարակության սոցիալական կազմակերպմամբ և իրականացվող
իշխանության մշակույթով, իսկ մյուս կողմից նույն հասարակությունը
գտնվում է լրագրողական տեքստերի, տպագրության ստեղծման և
տարածման գործունեությամբ զբաղված դերակատարների քաղաքական մշակույթի ազդեցության տակ:
Իր աշխատանքում լրագրողը մշտապես առնչվում է իրադարձությունների և փաստերի հետ, որոնց լիարժեք մեկնաբանումը անհնար է
առանց քաղաքական մշակույթի խնդիրների ներգրավմանը: Նպատակահարմար է լրագրողի քաղաքական մշակույթը դիտարկել որպես նրա
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մասնագիտական մշակույթի կարևորագույն բաղկացուցիչ: Կրելով և արդիականացնելով քաղաքական մշակույթի որոշակի տեսակ, լրագրողը
որպես տեղեկատվական հարաբերությունների դերակատար իրացնում է
իր մասնագիտական ստեղծագործական կարողությունները: Սակայն
այս գործընթացը ունի որոշակի առանձնահատկություններ, քանի որ
տեղեկատվական հարացույցի շրջանակներում լրագրողի քաղաքական
մշակույթը նրա մասնագիտական մշակույթի մասն է: Իսկ եթե շեշտը
դնենք վերլուծության, կանխատեսման վրա, ապա անհրաժեշտ է գերադասությունը տալ լրագրողի մասնագիտական մշակույթին: Այս համատեքստում կարևորենք սեփական աշխատանքի արժեքային համակարգի նկատմամբ լրագրողի քաղաքացիական դիրքոշումը և նրա իրականացման քաղաքական պայմանների միջև կայուն կապը, նշել լրագրողի
համապատասխանությունը մասնակցային քաղաքական մշակույթին:
Լրագրողի քաղաքական մշակույթի ուսումնասիրման գործում առանցքային նշանակություն ունի լրագրողի քաղաքական ակտիվություն
հասկացության բնութագրումը: Ժողովրդավարական անցման գործընթացում բարդությունները սկսվում են այն ժամանակ, երբ փորձ է արվում
տարանջատել լրագրողի քաղաքական ակտիվությունը նրա արժեքաբանությունից: Ուստի քաղաքական ակտիվությունը, քաղաքացիական
ակտիվությունը, քաղաքական գործունեությունը իսկապես միմյանց
մոտ հասկացություններ են, սակայն, այնուամենայնիվ, ոչ նույնական և
նույնիսկ ոչ հոմանիշ: Եվ այսպես, լրագրողի քաղաքացիական ակտիվությունը` որպես հասարակական կյանքի նկատմամբ հետաքրքրվածության արտահայտում, փաստացի կարող է դրսևորվել տեղեկատվական տարածության յուրաքանչյուր ոլորտում` արվեստի, տնտեսության,
սպորտի, քաղաքականության և այլն: Լրագրողի քաղաքական ակտիվությունն արտադրյալ է նրա քաղաքական դիրքորոշումից: Փիլիսոփա
Կ. Յասպերսը պատահական չէ, որ բարձրաձայնում է այն հարցը, թե
արդյոք իր բնույթով միջին խավի մարդը ունակ է մասնակցելու հիմնական քաղաքական ուղղությունների ընտրման որոշումների ընդունման
գործընթացին: Նրա կարծիքով, քաղաքացիների քաղաքական ներուժն
օգտագործվում է ոչ բավարար, իսկ իրենք իրենց գործունեության մեջ
ուղղորդվում են թվացյալ պատկերացումներով [3, էջ 409]: Քաղաքական գործունեությունը քաղաքական լրագրողի (քաղաքական դերակատար, մամուլի քարտուղար, քաղաքական խորհրդական, օգնական)
մասնագիտական աշխատանք է, որը հասարակության մեջ այս կամ այն
չափով ապահովում է կոնկրետ քաղաքական կամքի, ռազմավարական
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ուղու և այլ գործունեության ձևավորումը, կազմակերպումը և իրագործումը: Ուստի հասկանալի է, որ լրագրողի քաղաքական գործունեությունը չի կարող դիտարկվել նրա քաղաքական ակտիվությունից դուրս, որը
և´ ավելի լայն է, և´ խորքային:
Իհարկե, միայն սոցիալ-քաղաքական
պայմաններով չենք կարող բացատրել լրագրողի` որպես անհատի, քաղաքական մշակույթի ձևավորումը: Այն սկիզբ է առնում առաջին տեքստի հերմենևտիկայի փիլիսոփայությունից, քաղաքական գիտության,
լրագրողական դիսցիպլինների իմացությունից: Փաստորեն քաղաքական մշակույթն ունի երկու աղբյուր` քաղաքական կյանքի հրամայականը
և լրագրողի մշակույթը:
Լրագրողի քաղաքական մշակույթն իրենից ներկայացնում է
ԶԼՄ-ների ստեղծագործող աշխատակցի և հրապարակախոսի պատմականորեն կոնկրետ կենսագործունեության որակական ինտեգրալ
բնութագրում:
ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Լրագրողի քաղաքական մշակույթ

Հասարակության քաղաքական
մշակույթ

Լրագրողի սոցիալական
կարգավիճակ

Գծապատկեր 1
Գծապատկերից ակնհայտ է, որ լրագրողի քաղաքական մշակույթը`
որպես բազմաչափ երևույթ, մի կողմից հենվում է հասարակության
քաղաքական մշակույթի, մյուս կոմից` լրագրողի մշակույթի և
լրագրողի սոցիալական կարգավիճակի վրա:
Լրագրողի քաղաքական մշակույթը իր բաղկացուցիչ տարրերի
համար ենթադրում և' արտաքին, և' ներքին միջավայր, որոնք
պայմանավորված են քաղաքական մշակույթի և քաղաքական
համակարգի ժողովրդավարացման փոխհարաբերություններով (տե´ս.
Գծապատկեր 2):
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Քաղաքական համակարգը

Հասարակության մշակույթը

Սեփականության
համակարգը

Ներքին միջավայրի
գործոնները
Լրագրողի քաղաքական

Արտաքին միջավայրի
գործոնները

Հասարակության
քաղաքական մշակույթը
Լրագրողի մշակույթը

Լրագրողի սոցիալական
կարգավիճակը

Գծապատկեր 2
Գծապատկերից ակնհայտ է, որ լրագրության մշակույթը ենթադրում
է արժեքային բազմաչափություն, որը զուգամիտում է համամարդկայինը, ազգայինը, հասարակականը և մասնավորը: Լրագրողի քաղաքական մշակույթի արժեքայնությունն ունի դրսևորման երեք մակարդակ.
• լրագրողի քաղաքական մշակույթի հասարակական (սոցիալական) արժեքայնությունը բխում է լրագրության նպատակաբանությունից` որպես մարդկանց միջև տեղեկատվական փոխներգործության միջոց: Յու. Հաբերմասի խոսքերով, «հարկադրումից ազատ հաղորդակցություն», այսինքն` սոցիալական նշանակալի երկխոսության մեջ մուտք
գործած մարդկանց տեղեկատվական փոխներգործություն: Դա հաղորդակցական ժողովրդավարությունն է գործողության մեջ: Լրագրության
ինստիտուտի նման կարևորությունն ընդգծում է լրագրողի քաղաքական
մշակույթի արժեքայնության համապատասխանումը ժողովրդավարական հասարակության քաղաքական մշակույթին:
• լրագրողի
քաղաքական
մշակույթի
մասնագիտական
(professional) արժեքայնությունը կապված է լրագրողական համայնքի
կողմից հաստատված` հասարակությանը (թերթերի և ամսագրերի ընթերցողներին, ռադիոունկնդիրներին, հեռուստադիտողներին) իրենց
անհրաժեշտության ծավալների, օգտակարության և փոխադարձ անվտանգության փոխզիջման էթիկայի հետ:
• լրագրողի քաղաքական մշակույթի էսթետիկական արժեքայնությունը հարաբերակցվում է լրագրողական ստեղծագործությունների
գեղարվեստական արժանապատվության գիտակցման հետ: Ուստի ժողովրդավարական անցման գործընթացում գտնվող նորանկախացած
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երկրներում, նաև ՀՀ-ում, լրագրողի քաղաքական մշակույթի էսթետիկական արժեքայնությունն ունի դաստիարակչական, սոցիալականացնող և
հասարակությանը բնականոն արդիականացնող ու համախմբող նշանակություն: Լինելով պետական կառավարման արդյունավետության աահովման գործոն` լրագրության ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթը իր էսթետիկական արժեքաբանությամբ արտահայտում է հասարակության ձգտումներն ու սպասումները` ժողովրդավարության որակի
բարձրացման ակնկալիքով:
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POLITICAL CULTURE OF MASS MEDIA AND JOURNALIST
The article reviews the multidimensionality of values of political culture
of mass media and journalists within the participatory democracy. The
democratic political culture of journalists is represented as the major factor
of increasing the effectiveness of public administration of the RA.
Keywords: political culture of mass media and journalist, democratic
political culture, participatory political culture, public administration.

222

Քաղաքագիտություն

ԼԻԼԻԹ ՉԻՉՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
քաղաքագիտության և քաղաքական վերլուծության
ամբիոնի ասպիրանտ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆԻՆ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված են «քաղաքական ընտրանի» և
«մարդկային կապիտալ» հասկացությունների սահմանումները, քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալի վերարտադրողության հիմնախնդիրը: Բացահայտված են քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալը բնութագրող հատկանիշները, կառուցվածքային և գործառութային բաղադրատարրերը և վերարտադրողականության հիմնական մոդելները: Հոդվածում ներկայացված են
նաև քաղաքական կառավարման արդյունավետության ապահովման գործոնները:
Հիմնաբառեր. քաղաքական իշխանություն, քաղաքական կառավարում, քաղաքական ընտրանի, մարդկային կապիտալ:

Քաղաքականությունը, լինելով հասարակության կենսագործունեության ոլորտներից մեկը, իրականացվում է իշխանական ռեսուրսներին
կամ քաղաքական կապիտալին տիրապետող մարդկանց կողմից: Այդպիսի մարդկանց անվանում են քաղաքական գործիչներ, որոնց համար քաղաքականությունը դառնում է մասնագիտություն: Քաղաքական գործիչը
տնօրինում է իշխանական ռեսուրսները՝ մշակելով և իրականացնելով թե՛
կառավարչական, թե՛ քաղաքական որոշումներ: Բացի քաղաքական գործիչներից` քաղաքականության վրա ազդում են նաև անհատներ և խմբեր,
որոնք, ունենալով կա՛մ պաշտոնական լիազորություններ, կա՛մ ոչ
ձևական հնարավորություններ, կառավարում են այդ գործընթացները:
Հասարակության կենսագործունեության տարբեր համակարգերի
կառավարման գործընթացում կարևորվում է հատկապես քաղաքական
ընտրանու դերը: Գ. Աշինը նշում է. «… եթե որևէ համատեքստում «ընտրանի» եզրույթն օգտագործվում է առանց ածականի, որը որոշիակիացնում է, թե ո՛ր ընտրանու մասին է խոսքը, ապա կարելի է վստահ ասել,
որը խոսքը քաղաքական ընտրանու մասին է» [1, էջ 48]:
Քաղաքական ընտրանին ներքուստ համախմբված, հասարակության
փոքրամասնությունը կազմող սոցիալական շերտն է, որը կարևորագույն
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քաղաքական որոշումների նախապատրաստման և ընդունման սուբյեկտն
է և տիրապետում է դրա համար անհրաժեշտ ներուժին [2, 52 էջ]:
Այսպիսով, իրական քաղաքական իշխանությունը փոքրամասնության՝ ընտրանու ձեռքում է, ինչը կանխորոշում է հասարակության արդիականացման հեռանկարները՝ կայացնելով քաղաքական որոշումներ:
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ երկրի արդիականացման գործընթացում ընտրանին առանցքային դերակատարներից է, ուստի անհրաժեշտ է կարևորել նրա դերը հասարակական հարաբերությունների
ողջ համակարգում:
Քաղաքական ընտրանու կարևորագույն հատկանիշներից է իր գործունեության ոլորտում առավելագույն արդյունքի հասնելը: Ըստ Վ. Պարետոնի. «... մարդկային գործունեության ցանկացած ոլորտում կարելի է
առանձնացնել այնպիսի խավի, որն ունի որոշակի ընդունակություններ,
որոնք նրան հնարավորություն են ընձեռում իր գործունեության մեջ հասնելու կարևորագույն արդյունքների… այդպիսի խավը մենք անվանում
ենք «ընտրյալների խավ» կամ «ընտրանի» [3, с. 61]:
Քաղաքական ընտրանու գործունեության արդյունավետությունը ենթադրում է պետության գործունեության, նրա հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում հասարակության ներսում և միջազգային ասպարեզում:
Քաղաքական ընտրանու գործունեության արդյունավետության չափման
համար հիմք է պետական իշխանությունը որպես գործիք օգտագործելու
նրա կարողությունը՝ համընդհանուր խնդիրներ լուծելու համար, ինչն էլ
հնարավորություն է տալիս քաղաքական ընտրանուն հասնելու առավելագույն արդյունքի՝ ապահովելով հասարակության շարունակական արդիականացումը: Օ. Վ. Գաման-Գալուտվինան ընտրանին դիտարկում է
որպես «ներքուստ ներդաշնակված սոցիալական ամբողջություն, որը
ռազմավարական որոշումներ կայացնելու կարևորագույն սուբյեկտ է և
օժտված է անհրաժեշտ ռեսուրսային ներուժով» [4, էջ 10]:
Այս համատեքստում կարևորվում է հատկապես քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալը: «Մարդկային կապիտալ» հասկացությունը տնտեսագիտական ծագում ունի, ինչը դասական իմաստով ենթադրում է մարդկային որակների ամբողջություն, որը եկամուտ է բերում
[5, էջ 38]: Մարդկային կապիտալը անձը, խումբը բնորոշող այն հատկանիշներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս նրան հասարակության
հետ փոխհարաբերվելու, արագ սոցիալականացվելու և ընդունելու այնպիսի որոշումներ, որոնք համահունչ են հասարակական պահանջներին:
արդիականացման
համատեքստում
Մարդկային
կապիտալի
կարևորվում է քաղաքական ընտրանու անձնային որակները, թե ինչպես
է նա ընկալում աշխարհը և քաղաքականությունը, ինչպես է գնահատում
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ինքն իրեն և վարքագծի ինչպիսի տեսակներ է ընտրում. այս ամենով է
պայմանավորված քաղաքական ընտրանու դերի արդյունավետ կատարումը:
Մարդկային կապիտալի հիմքում ընկած ունակությունները պայմանականորեն բաժանվում են 4 խմբի՝ կենսունակություն, աշխատունակություն, նորարարություններ անելու ունակություն և կրթվելու ունակություն: Այս ամենը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալի մասին [6, c. 161]:
Ընդունված է, որ քաղաքական ընտրանու ներկայացուցիչներն ունեն
որոշակի անձնային առանձնահատկություններ, որոնցով նրանք տարբերվում են մյուսներից: Քաղաքական հոգեբանության մեջ առանձնացվում է քաղաքական ընտրանու անձնային երեք կառուցվածքային բաղկացուցիչներ՝ ճանաչողական (կոգնիտիվ), աֆեկտիվ և վարքագծային, որոնց համակարգային վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս
պարզելու քաղաքական ընտրանու ներկայացուցիչների վերաբերմունքը
աշխարհի, տարբեր սուբյեկտների, երևույթների և գործընթացների
հանդեպ, ինչպես նաև բացահայտում է նրանց դիրքորոշումներն ու վարքագիծը:
Ճանաչողական բաղադրատարրը կազմում է անձի քաղաքական
գիտակցության հիմքը՝ ներառելով արժեքներ, պատկերացումներ, համոզմունքներ, որոնք բացահայտում են քաղաքականության հանդեպ հետաքրքրությունը և աշխարհընկալումը:
Աֆեկտիվ բաղադրատարրը կապված է անգիտակցականի հետ,
որոշում է անձի զգայական վերաբերմունքը քաղաքական օբյեկտի
նկատմամբ և ներառում է անձի «Ես»-կոնցեպցիան, շարժառիթներն ու
պահանջմունքները:
Վարքագծային բաղադրատարրը անձի կառուցվածքում առավել
տեսանելի է. արտահայտվում է անձի վարքագծում՝ ներառելով միջանձնային հարաբերությունների ոճերը, վարքագծային ոճերը, քաղաքական
որոշումներ ընդունելու ոճերը [7]:
Քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալի կառուցվածքային բաղադրատարրերին կարելի է ավելացնել նաև հետևյալ բաղադրատարրերը`
• ֆիզիկական կապիտալ (առողջական վիճակ, աշխատունակության մակարդակ, ֆիզիկական և հոգեբանական որակներ)
• մշակութային կապիտալ (գործնական գիտելիքներ, սոցիալականացման հմտություններ, արժեքներ)
• կրթական կապիտալ (մասնագիտական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ) [8, c. 28]:
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Քաղաքական վարքագծի ձևերի, միջանձնային հարաբերությունների ոճերի, ինչպես նաև քաղաքական պատկերացումների, քաղաքական
վարքագծի պահանջմունքների և շարժառիթների, օբյեկտիվ ինքնագնահատական տալու կարողության վերլուծությունները հնարավորություն են
տալիս պարզաբանելու, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում քաղաքական գիտակցության մեջ, քաղաքական ընտրանու վարքագծում:
Մարդկային կապիտալի տեսությունը հնարավորություններ է ընձեռում բացահայտելու ընտրանու ոչ միայն գոյություն ունեցող որակական
հատկանիշները, այլև հեռանկարում նրա փոփոխության հնարավորություններն ու միտումները:
Քաղաքական կառավարման համակարգում անընդհատ կատարվում է ինչպես նոր կադրերի համալրում քաղաքական ընտրանու շարքերում, այնպես էլ քաղաքական դերերի, գործառույթների բաշխում: Այս
բաղադրատարրերի փոխազդեցությունը կազմում է քաղաքական ընտրանու ձևավորման և գործունեության կառուցակարգը, որի վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել ընտրանու պատրաստվածությունը ժամանակակից մարտահրավերներին համարժեք պատասխան տալու համար,
ինչի արդյունքում էլ կանխորոշվում է հասարակության արդիականացման միտումները: Ընտրանու շարքերը համալրելու տարբեր ձևերի միջոցով իրապես թարմացվում է քաղաքական ընտրանին և ձևավորվում է
ընտրանու նոր կազմ: Քաղաքական դերերի բաշխումը նպաստում է քաղաքական աստիճանակարգի ձևավորմանը, իսկ գործառույթների իրականացումը ցույց է տալիս, թե որքան արդյունավետ են բաշխված եղել
դերերը և համալրվել քաղաքական ընտրանու շարքերը:
Քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալի ուսումնասիրության առանցքում կարևորվում է քաղաքական ընտրանու վերարտադրողականությունը: Այս համատեքստում հատկանշական է Շումպենտերի
մոտեցումը, համաձայն որի` պետական կառավարման բարձրագույն ղեկավար պաշտոնների հասանելիությունը մի կողմից պետք է լինի ոչ այնքան անհասանելի, իսկ մյուս կողմից` ոչ այնքան հասանելի «կողմնակի
մարդկանց» համար [9]:
Կարելի է առանձնացնել քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալի վերարտադրման երկու մոդել, որոնք պայմանականորեն կարելի
է անվանել մրցակցային և աջակցող:
Մրցակցային մոդելը գործում է ի հաշիվ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ պատրաստելու և ընտրելու արդյունավետ կառուցակարգերի: Ընտրության ինստիտուտները հիմնվում են այնպիսի
սկզբունքների վրա, որոնց միջոցով հնարավոր է անհատներին բաշխել
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ըստ աստիճանակարգի, հասարակական համակարգի շրջանակներում՝
հիմնվելով նրանց իրական ունակությունների ու կարողությունների վրա:
Այս մոդելի ձևական հրապարակայնությունը լայնացնում է կառուցակարգային գործընթացները և մարդու վարքագծային զարգացումները: Սոցիալական դերակատարները առկա պայմաններում ընդունակ են ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և գործելու անկախ՝ ղեկավարվելով սեփական շահերով և հետաքրքրություններով, ձգտելով հասնելու առավելագույն արդյունքների և օգտակարության:
Աջակցող մոդելը ենթարկվում է արժեքային կողմնորոշիչների և որոշակի կարգավիճակ ունեցող խմբերի համակարգված շահերի ազդեցությանը: Նպատակաուղղվածությունը ձևավորում և զարգացնում է այնպիսի որակներ, որոնք երաշխավորում են վերոնշյալ խմբի գոյությունը:
Այդ համատեքստում դերակատարը դիտվում է որպես սոցիալականացված տարր, իսկ նրա վարքագիծը կանխորոշվում է սոցիալական նորմերով, կանոններով և պատասխանատվությամբ [10, c. 91]:
Քաղաքական կառավարման համակարգի արդիականացման գործընթացի ներկայիս պայմաններում ընտրանու ձևավորման ամենաօպտիմալ մեթոդները, ներառյալ նաև նորմատիվ-իրավական բազան, որոնք
ապահովում են ընտրանու ձևավորումը և վերջինիս գործունեությունը,
բավարար չեն պետական կառավարման արդյունավետության և շարունակական արդիականացման ապահովման համար: Անհրաժեշտ են
նաև որոշակի կարողություններ, մասնագիտացում, արժեքներ, պատկերացումներ, գործունակություն, մրցունակություն և մասնակցություն, որոնք բնութագրական են ընտրյալ խավում ընդգրկված անհատին: Այս
ամենը կազմում է քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալը, որը
ընտրանու մասնագիտական գիտելիքներն են և քաղաքական կառավարում իրականացնելու կարողությունները:
Քաղաքական ընտրանու մարդկային կապիտալի ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը բացահայտում են ընտրանու գործունեության
նպատակայնությունը՝ անհատական, ինստիտուցիոնալ և հասարակական մակարդակներով: Այսպիսի ընդլայնված հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն պարզելու քաղաքական ընտրանու անձնային, մասնագիտական բնութագրական հատկանիշները, նրա քաղաքական սոցիալականացման առանձնահատկությունները՝ վելուծելով այս
հատկանիշների փոփոխության դինամիկան, այլև պարզելու այն ազդեցությունները, որ այդ մարդկային ռեսուրսներն ունենում են ընտրյալ
խմբերի, հասարակության, նրա քաղաքական մթնոլորտի վրա: Ընտրանին անմիջական ազդեցություն ունի հասարակության արժեհամակարգի
վրա, որի միջոցով հասարակության ներսում ապահովում է արդարություն, վստահություն, համերաշխություն, միասնականություն [11, էջ 52-53]:
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Այսպիսով, մարդկային կապիտալը ունակությունների, հմտությունների համադրություն է, ինչն օգտագործվում է պետություն-հասարակություն-անհատ եռամիասնության՝ որպես մեկ ամբողջության բազմաբնույթ կարիքների բավարարման համար: Քաղաքական ընտրանու գործունեության դիտարկումը մարդկային կապիտալի արդիականացման
համատեքստում հնարավորություն է տալիս ընդարձակելու քաղաքական
կառավարման և քաղաքացիական մասնակցության արդյունավետության մասին եղած պատկերացումները՝ ապահովելով քաղաքական համակարգի շարունակական արդիականացում:
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վերլուծության ամբիոնի հայցորդ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ
ԻՆՔՆՈՐՈՇՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
XXI դարում շարունակվում է սոցիալական համակարգերի կերպափոխումը, ինչն ընթանում է տեղեկատվահաղորդակցական գերակայության հաստատման պայմաններում:
Աշխատանքի հեղինակը հիմնավորում է գիտական գրականության մեջ տարաբնույթ գնահատականների արժանացած այն կարծիքը, թե նոր հասարակարգի պայմաններում կառավարման ամենաարդյունավետ մեթոդը ցանցային կառավարումն է: Ցանցային
կառավարումը պետական կառավարման գործընթացում ենթադրում
է ազգի ներգրավվածություն, ինչի արդյունքում հասարակության
տարբեր շերտերի միջև տեղի է ունենում շահերի զուգամիտում:
Կարևոր է Հայաստանի Հանրապետությունում խթանել ազգային շահի արդիականացումը ցանցային կառավարման պայմաններում և բոլոր քաղաքացիներին ներգրավել պետության կառավարման ու զարգացման գործընթացում:
Հիմնաբառեր. քաղաքակրթություն, ազգ, մշակույթ, զարգացում, արդիականացում, ժամանակի ազդեցություն, սոցիալական
համակարգի կերպափոխում, սոցիալ-մշակութային կերպափոխում,
ժողովրդավարություն, երկխոսություն:

Արդի քաղաքական գիտությունը բազմաթիվ կարծիքներ է արտահայտում անցման գործընթացներին ուղեկցող ցնցումների, ճգնաժամերի
և բախումների վերաբերյալ:
Է. Թոֆլերի կարծիքով, մարդկության սոցիալական վիճակը, հասնելով որոշակի կրիտիկական պահի, «պայթում» և անէացնում է նախկին
հասարակարգի բոլոր հետքերը: Վերոնշյալն իր էությամբ հեղափոխություն չէ, քանի որ այն, լինելով մտքի բնական էվոլյուցիայի արդյունք, ի
հայտ է գալիս միայն գործող հասարակական կարգերի տրամաբանական վախճանի շրջանում: Այն չի պարտադրվում հակընդդեմ գաղափարախոսությամբ և քաղաքական այլ ընթացք ունեցող որևէ ուժի միջամտությամբ: Վերջինս ստիպում է վերաիմաստավորել և վերաձևակերպել
«շահը»: Այսպիսի իրավիճակի ձևավորման պատճառը մշակույթի և իրա230
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կանության միջև խորացող անդունդն է կամ դրա թվացյալ առկայության
պատկերացումը, ինչը աշխարհընկալման չարդարացված կերպափոխման արդյունքում օտարում է ավանդական արժեհամակարգը:
Համաձայն Յ. Հաբերմասի` գիտության, բարոյականության և մշակույթի տարանջատումը, որոնք, ըստ Մաքս Վեբերի, արևմտյան մշակույթի ռացիոնալիզմի հիմնական բնութագրիչներն են, միևնույն ժամանակ
նշանակում է մասնագետների կողմից մշակվող ոլորտների ինքնավարացում և այդ ոլորտների մեկուսացում ավանդույթների ներհոսքից, որոնք
բնականոն կերպով արդիականանում են առօրյա գործնական կյանքի
հերմենևտիկ ազդեցությամբ: Այդ տարանջատումն ինքնին լուրջ խնդիր
է, որը ծագում է տարանջատված արժեհամակարգերի առանձին ոլորտների յուրահատկությունների շնորհիվ: Այն նաև ստեղծեց մասնագետների մշակույթի «պարզեցման» անհաջող փորձեր, ինչը հստակ երևում է
մշակույթի մեջ [4, էջ 19]:
Աշխարհայացքի արդիականացումը փոփոխում է տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական կյանքի բնույթը. կերպափոխվում են քաղաքական, տնտեսական նպատակները, կրոնական նորմերը և ընտանեկան
արժեքները: Այդ փոփոխություններն ազդում են տնտեսական աճի տեմպերի, քաղաքական կուսակցությունների ռազմավարական դրույթների և
ժողովրդավարական ինստիտուտների հեռանկարների վրա: Առաջավոր
արդյունաբերական հասարակության ողջ տարածքում աճման միտում են
ձեռք բերում խոսքի ազատությունը և քաղաքական մասնակցությունը:
Ամերիկացի սոցիոլոգ Ռ. Ինգլհարտը կարծում է, որ ժամանակակից
մարդկությունը գտնվում է արդիականից հետարդիական ժամանակաշրջան անցման փուլում, ինչն ուղեկցվում է չորս տասնյակի հասնող նախադրյալներով: Ըստ նրա` փոփոխվում է ողջ մարդկության դիմագիծը`
տնտեսական ընկալումներից մինչև ընտանիքի կառուցվածք: Արդիականը
գործընթաց է, երբ ավելանում են տվյալ հասարակության տնտեսական ու
քաղաքական հնարավորությունները, ինչը ենթադրում է տնտեսության
արդյունաբերականացում, իսկ քաղաքականության` բյուրոկրատացում:
Մոդեռնը գրավիչ է` շնորհիվ այն բանի, որ թույլ է տալիս հասարակությանը աղքատ կեցությունից անցնել հարուստ կեցության: Հետարդյունաբերական շրջանն ուղեկցվում է տնտեսության մեջ տեղեկատվական
ճյուղի գերակայության հաստատմամբ, պետության դերի նվազմամբ և ոչ
պետական կազմակերպությունների հզորացմամբ: Նման գործընթացը չի
կարող ընթանալ առանց ցնցումների: Դրանք առաջին հերթին զգացվում
են սերունդների միջև անհամերաշխության, դասական ընտանիքի ձևի
փոփոխման և անհատի անձնական առանձնահատկության շեշտադրման
միջոցով: Կտրուկ տնտեսական առաջընթացը թույլ է տալիս զարգացած
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երկրների բնակիչներին շեշտադրումը կատարել կյանքի որակի բարձրացման վրա, այլ ոչ թե տնտեսական կարողությունների ավելացման:
Ըստ էության` նոր հասարակարգն առանձնանում է նրանով, որ հասարակության լայն շերտեր ստացան այնպիսի ծավալի տեղեկատվություն և կրթություն, ինչը թույլ տվեց անհատներին խորությամբ ընկալել
աշխարհն ու քաղաքականությունը, ընդունակ լինել շարունակ արդիականանալու և որոնելու ինքնիրացման այլընտրանքային ուղիներ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հաղորդակցման հնարավորությունների
շնորհիվ աշխարհի քաղաքացիների միջև շատ արագ կապ հաստատվեց: Այն շրջանցեց տարածության, ժամանակի և պետական սահմանների ստեղծած խոչընդոտները, ինչի արդյունքում ստեղծվեց բազում
միջազգային, միջհանրային, վերպետական և համամոլորակային ցանցերի արարման հնարավորություն, ինչը հաճախ ծառայում է որպես մշակույթների շրջանառման, ապագայի տեսլականի և երազանքների լայն
փոխանակման ու հավանությունների նախադրյալ: Դրանք, ըստ էության, մեծ ազդեցություն են ունենում պետական ռազմավարությունների
մշակման գործընթացում: Այսինքն` տեղի է ունենում կառավարման աստիճանակարգի զուգամիտում ցանցային կառավարման հետ: Վերջինս
իր համատեղման, փոխլրացման և դերերի պատվիրակման հատկանիշներով հանդերձ ներկայանում է իբրև ապագայի` հետարդիական հասարակարգի մոդել: Այս համատեքստում միանգամայն արդյունավետ կլինի
ՀՀ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ ձևավորել տարբեր մակարդակների ցանցային համագործակցությունների բազմավեկտոր և բազմամակարդակ հարաբերություններ, որոնց շնորհիվ երկիրը կկարողանա
հավասարակշռված քաղաքականություն վարել տարածաշրջանում: Դա
ենթադրում է, որ միևնույն երկիրը, գոյություն ունենալով աշխարհամասերի հատման կետում, համաշխարհային քաղաքականության թատերաբեմում հնարավորություն ունի ներկայանալու տարբեր նախաձեռնություններով, ինչը հնարավորություն կտա տվյալ երկրին խաղարկելու իր
շահային արժեհամակարգը «և´, և´, և´» սկզբունքով: Հայաստանի Հանրապետությունն իր աշխարհագրական դիրքով այդպիսի երկիր է: Այն,
գտնվելով Հարավային Կովկասում, սերտորեն կապված է ինչպես ընդհանուր Կովկասի, այնպես էլ և՛ Մերձավոր Արևելքի, և՛ Եվրոպայի, և՛
նախկին ԽՍՀՄ տարածքի, և՛ Սևծովյան, և՛ Միջերկրածովյան ավազանների հետ: Այդ հանգամանքը կարևորվում է նրանով, որ վերոնշյալ տարածքներում յուրաքանչյուր իրավիճակ անուղղակի և ուղղակի ազդեցություն է ունենում ՀՀ ռազմավարական հետաքրքրությունների և ազգային անվտանգության հիմնախնդիրների վրա:
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Քաղաքական ցանցերի տեսության ուսումնասիրմամբ զբաղված
գիտնականները սեփական մտորումներում ներառում են կառավարման
և քաղաքական որոշումների արտադրման գործընթացի բարոյական չափումները: Սա նշանակում է, որ պետական կառավարման այս տեսությունը մոտ է քաղաքական փիլիսոփայությանը և արժեքային կողմնորոշվածության մոտեցմանը. «Քաղաքական ցանցերի վերաբերյալ կան շատ
աշխատություններ, որտեղ ընդունվում է, որ գաղափարները, հավատալիքները, արժեքները և համագործակցային գիտելիքները քաղաքական
ցանցերի ուսումնասիրման գործընթացում օժտված են բացատրական
իշխանությամբ: Այնուամենայնիվ, քաղաքական ցանցերին առնչվող ռացիոնալիստական ինստիտուցիոնալ մոտեցումների քննադատությունը
համապատասխանում է հետևյալ հիմնարար դիրքորոշմանը. գաղափարները, հավատալիքները, արժեքները, նույնականացումը և վստահությունը իրապես ունեն ոչ միայն հիմնարար նշանակություն քաղաքական ցանցերի համար, այլև դրանք կառուցողական սկզբունքներ են ցանցի անդամների միջև փոխհարաբերությունների տրամաբանության համար» [5, էջ 264]:
Հետարդիական հասարակարգի շահերի և հետաքրքրությունների
արդիականացման գործընթացի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
դրանք փոփոխվում են բարիքի տեսանկյունից: Հարստության նոր տիպերը առաջանում են ոչ միանգամից և, որպես կանոն, պատճառահետևանքային կապ ունեն: Հարստանալու յուրաքանչյուր համակարգ
բխում է կարիքի վերաիմաստավորումից և իր հերթին ձևավորում է
կյանքի նոր ոճ: Նոր ժամանակների գլխավոր կապիտալը տեղեկատվությունն ու տեխնոլոգիաներն են, կրթության և գիտության ընձեռած
հնարավորությունները: Տեղեկատվական դաշտի զարգացման արդյունքում քաղաքացին ստացավ լայն հնարավորություններ իր համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար: Գիտելիքի շրջանառությունը և հասանելիությունը ստեղծում են մասնագիտական շուկային ուղղված նոր հրամայականներ և դերերի բաժանման նոր կարգ: Թոֆլերի
կարծիքով, հեռու չէ այն օրը, երբ լիովին կանհետանա բժիշկների և
բուժքույրերի, իրավաբանների և դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, ոստիկանների և սոցիալական ծառայողների միջև առկա մասնագիտական ունակությունների սահմանը: Այս ամենը մարդկանց մոտ առաջացնում է ընկճախտ, որի պարագայում երևույթների վերաիմաստավորման անհրաժեշտություն է առաջանում. «Պատմության ընթացքում եղել են անհամար հեղափոխություններ, որոնք փոխարինել են հին տեխնիկան նորով, նույնիսկ փոխել են իշխանությունները, սակայն դրա հետ
մեկտեղ հասարակությունը գրեթե մնացել է անփոփոխ, այնպես, ինչպես
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այն ամբողջացնող մարդիկ: Այնուամենայնիվ, իրական հեղափոխությունները փոխարինել են նորով ոչ միայն տեխնիկան, այլև սոցիալական
ինստիտուտները: Ավելին, դրանք ամբողջովին կազմաքանդել և կերպափոխել են այն, ինչը սոցիալական հոգեբաններն անվանում են հասարակության դերային համակարգեր» [2, էջ 20]:
Տեղեկատվությունը շատ կարևոր դերակատարություն ունի հասարակության զարգացման գործընթացում: Այդ պատճառով իշխող ընտրանին, ելնելով քաղաքակրթական առանձնահատկություններից, մշտապես վերահսկողության տակ է պահել տեղեկատվական հոսքերն ու ծավալները, քանի որ, բացի դրանց կառուցողական և գիտական տարատեսակներից, գոյություն ունեն նաև ապակողմնորոշող և երևակայական
տեղեկատվական հոսքեր: Ապատեղեկատվության միջոցով պետություններն ու ոչ պետական կազմակերպությունները կարող են նյութական և
հեղինակային հարված հասցնել մրցակցին: Ուստի ապատեղեկատվությունն ու մշակութային էքսպանսիան ունեն նյութական արժեք և իրական
տնտեսության ու քաղաքականության ծիրում են: Հաղորդակցման և կառավարման թվայնացման արդյունքում ի հայտ են եկել այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են կիբեր-հարձակումները, համակարգչահենությունը, տեղեկատվության առևանգումն ու տարածումը և այլն: Մոլորակի էնդեմիկ բազմազանության խախտումն ու աղավաղումը ապագայում կհանգեցնի մշակութային աղետի. ապագայի սթրեսի սպասումով
քաղաքակրթությունները սկսել են նախապատրաստել և մղել վիրտուալտեղեկատվական պատերազմներ, որոնք հաճախ մատուցվում են խաղաղ և մարդասիրական մեթոդներով. օրինակ` «McDonald's»: Այս իրավիճակում գրոհի ենթարկված քաղաքակրթությունը, տանուլ տալով պահանջմունքների ձևավորման սեփական, առանձնահատուկ մշակույթը,
ձեռք է բերում ֆուտուրշոկային («shattering stress and disorientation»
future shocked) նախադրյալներ [6]: Ազգային շահի գլխավոր նախադրյալը ինքնորոշված տարածքի առկայությունն է, որը բնութագրվում է ինչպես աշխարհագրական չափումներով, այնպես էլ մշակութային, քաղաքակրթական, էթնոգենետիկ և այլ նախադրյալներով: Միևնույն ժամանակ այդ ինքնորոշված տարածքը կարող է միջազգային իրավունքի
սուբյեկտ չլինել: Միջազգայնորեն ճանաչված լինելը, ազգային շահի արդիականացմամբ պայմանավորված, ինքնորոշված տարածքի ընդլայնման փուլ է, որի նվաճելուց հետո ազգը որդեգրում է իր վիրտուալ և ռեալ
տարածքների ընդլայնման այլ ռազմավարություններ: Այդպիսի տարածքները տարբեր գիտնականներ տարբեր կերպ են բնութագրում: Համաձայն ակադեմիկոս Ա. Հարությունովի` դրանք քաղաքակրթական
խորշեր են, որոնք դատարկվելու դեպքում երբեք չեն լցվում: Այլ մշակույթ
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չի կարող լցնել մեռած մշակույթի քաղաքակրթական խորշը, և այդ առումով տեղի է ունենում կյանքի շղթայի խզում: Այդպիսի խզումը հանգեցնում է նրան, որ միմյանց են հպվում երկխոսելու քիչ եզրեր ունեցող քաղաքակրթությունների սահմանները, ինչն էլ ստեղծում է բախման հեռանկար:
Յ. Գալթունգը «ինքնորոշված տարածքները» նկարագրում է իբրև
ժամանակի և տարածության լայնարձակ հորիզոններ, որոնք ներառված
են մշակույթների և նույնիսկ քաղաքակրթությունների` մակրոմշակույթների տիրույթներում: Զարգացնելով տեսությունը` Գալթունգը եզրահանգում է, որ կան բազմաթիվ զարգացումներ, ուստի եթե մի քաղաքակրթությունը մյուսին պարտադրում է զարգացման իր սահմանումը, ապա
ենթարկում է մշակութային բռնության. «Երբ օտար մշակութային կոդը
պատվաստվում է մեկ այլ ժողովրդի մշակույթին` ընդսմին լեգիտիմացնելով հնարավոր ոչ լեգիտիմը և ընդհակառակը: Լավագույն դեպքում ասվածը մարդկանց շրջանում կարող է շփոթ առաջացնել, վատագույն
դեպքում` հանգեցնել մշակութային եղեռնի` սեփական մշակույթի
բնաջնջման, այսինքն` համընդհանուր խելացնորության, հավանական է`
նաև անհատական կամ կոլեկտիվ ինքնասպանության» [1, էջ 215]:
Քաղաքակրթությունը համեմատելով ծաղկի հետ` գիտնականը
փաստում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն պետք է սովորի ցանել սեփական սերմերը, ամրապնդել սեփական կոդը, քանի որ այն, ինչպես ծաղիկը, իրականացնելով համապատասխան ծրագիր, փթթում է,
որից հետո սկսում է թառամել: Ուստի ազգային շահի արդիականացումը
իբրև ինքնորոշված տարածքի ընդլայնման հնարավորություն դիտարկելը բխում է քաղաքակրթական անվտանգության հիմնախնդրից:
Հայ քաղաքակրթության պարագայում ինքնորոշված տարածքի
պահպանման և ընդարձակման հիմնախնդիրը լուծում է գտել հայկականության շուրջ ազգային միասնության պահպանման` համախմբման
սկզբունքով: Այն, որ «հայերին անհնար է հաղթել», հիշատակվում է Դարեհ Առաջինի (մ.թ.ա. 522-468) թողած արձանագրությունում, սակայն
անպարտ ցեղին հնարավոր էր պառակտել: Իսկ պառակտումն ու ազգի
ներսում անհանդուրժողականության մթնոլորտը դեպի ինքնասպանություն տանող կարճ ճանապարհն է: Գիտնական Ա. Թոյնբին, ուսումնասիրելով քաղաքակրթությունների կործանման դրդապատճառները, բացահայտեց, որ ո´չ «տարերային աղետները», ո´չ բնական օրենքները,
ո´չ արտաքին միջավայրի հանդեպ տիրապետության անկումը, ո´չ արտադրական կամ գեղարվեստական գործիքների բացակայությունը և ո´չ
էլ արտաքին ուժերի մահաբեր հարձակումները պատճառ չեն քաղաքակրթության անկման համար: Քաղաքակրթությունները կործանվում
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են ոչ այլ կերպ, քան ինքնասպանությամբ. «Հետևողականորեն բացառելով այդ ոչ պիտանի դրդապատճառները` մենք չգտանք այն, ինչ
փնտրում էինք: Սակայն մեր կողմից առաջ քաշված վերջին սխալ եզրահանգումը անսպասելիորեն տվեց բանալին: Ցույց տալով այն, որ փլուզված քաղաքակրթությունները դիմավորել են մահը ոչ մարդասպանի
ձեռքով, մենք չէինք գտնում պատճառ` քննարկելու համար պնդումն այն
մասին, որ վերջիններս բռնության զոհ են, և գրեթե բոլոր դեպքերում
տրամաբանորեն հանգում էինք նրան, որ պատճառը ինքնասպանությունն է» [3, էջ 495]: Ի հակադրություն անկման` քաղաքակրթական աճը Թոյնբին բացատրում է իբրև ստեղծարար փոքրամասնության կամ
ստեղծարար անհատների գործունեության արդյունք: Համաձայն այս
տեսակետի` վերջիններս չեն կարող ինքնակամ առաջ ընթանալ, եթե
չհորինեն իրենց ազգակիցներին իրենց հետևից տանելու մեթոդներ:
Մարդկության ճնշող մեծամասնությունը չի կարող ակնթարթորեն կերպափոխվել` հասնելով իր առաջնորդների մակարդակին: Առաջնորդի
խնդիրն այն է, որ իր ազգականներին հետևորդ դարձնի: Հանրագումարի բերելով` փաստենք, որ ստեղծարար միտքն ու ինքնորոշումն են արարում տարածություն և ազգային շահ:
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ГУРГЕН СИМОНЯН
Академия государственного управления РА,
соискатель кафедры политического
управления и политического анализа
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ КАК
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ САМООПРЕДИЛИВШЕГОСЯ
ПРОСТРАНСТВА
В XXI веке продолжается трансформация социальных систем,
которая движется в направлении установления главенствующей роли
информационной отрасли.
В условиях нового социального устройства в сфере управления
наиболее эффективным методом является сетевое управление.
Сетевое управление предполагает интеграцию народа в процесс
управления государством, вследствие чего между разными слоями
общества происходит конвергенция интересов. В Республике Армения
важно стимулировать процесс модернизации национальных интересов
в условиях сетевого управления и привлечь каждого гражданина в
процесс управления и развития страны.
Ключевые слова: цивилизация, нация, культура, развитие,
модернизация, влияние времени, трансформации социальных систем,
социокультурная трансформация, демократия, диалог.
GURGEN SIMONYAN
Public Administration Academy of the RA,
Correspondence Degree Seeker at the Chair of
Political Administration and Political Analysis
MODERNIZATION OF NATIONAL INTERESTS AS AN
OPPORTUNITY TO EXPAND THE SPACE OF SELF-DETERMINATION
In XXI century the transformation of social systems continues, which
moves in the direction of establishing the dominant role of the informational
branch.
There is an opinion that in conditions of new social system the most
effective method of governance is the network management. Network
management supposes the integration of nation in the process of
governance. This will lead to the convergence of interests between different
strata of society.
In the Republic of Armenia it is important to stimulate the process of
modernization of national interests in the course of Network Management,
and involve every citizen in the management and development of the
country.
Keywords: civilization, nation, culture, development, modernization,
the influence of time, transformations of social systems, socio-cultural
transformations, democracy, dialogue.
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Հոգեբանություն
ՆՈՒՆԵ ԱՂԱՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Սույն հոդվածում կատարվել է հայ իրականության մեջ սպառողի
էթնոհոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրման
արդյունքում ցանցային մարկետինգի տարածման և դրսևորման
կառուցակարգերի վերլուծություն: Որպես ցանցային մարկետինգի
ուսումնասիրման հոգեբանական կողմեր ներկայացված են հայ
սպառողի անհատական առանձնահատկությունները, հաղորդակցման ներուժի առկայությունը, միջանձնային կապերի ծավալն ու խորությունը, շփման ոչ ձևական մոդելի նախընտրումը, աշխատասիրությունը` այն հիմնական հատկանիշները, որոնք բնութագրում են
նաև հայ սպառողին:
Հիմնաբառեր. ցանցային մարկետինգ, սպառողական վարք,
հաղորդակցման ներուժ, անհատական առանձնահատկություններ:

Ժամանակակից աշխարհում սոցիալ-տնտեսական հզոր մրցակցության պայմաններում մեծ զարգացում են ապրում մարկետինգային տեխնոլոգիաները, որոնց հիմնական թիրախը անձի սպառողական վարքն է՝
որպես հոգեբանական ազդեցությունների օբյեկտ:
Ողջ աշխարհում, իսկ վերջին տասնամյակում նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում բավական մեծ զարգացում է ապրում ցանցային
մարկետինգը, որը մանրածախ մարկետինգի ամենատարածված տեսակներից է, իր մեջ ներառում է անձի սպառողական վարքի վրա հոգեբանական ազդեցության համապատասխան մեթոդներ ու հնարներ,
որոնք թույլ են տալիս մարկետինգային ցանցի մեջ ընդգրկել մեծաթիվ
սպառողների: Ապրանքաշրջանառությունը ցանցային մարկետինգում
ապահովվում է` շնորհիվ այն բանի, որ մարդիկ իրենց ընկերների ծանոթների շրջապատում տարածում են տվյալ ընկերության արտադրանքի
կամ ծառայությունների մասին տեղեկություն [1]: Ցանցային մարկետինգը եկավ փոխարինելու գովազդային միջոցներին, որոնք հաճախ
ցանկալի արդյունք չեն տալիս: Գովազդն իրականացվում է հենց ար238
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տադրանքը սպառողների անմիջական շփման միջոցով: Իսկ արտադրանքը կարող են ձեռք բերել միայն այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում
են այդ բիզնեսին [3]: Ցանցային մարկետինգը և այսպես կոչված
(Multilevel Marketing MLM) բազմաստիճան մարկետինգը հաճախ նույնացվում են, իսկ որոշ հեղինակներ ցանցային մարկետինգը բազմաստիճան մարկետինգի տարատեսակներից մեկն են համարում:
Ցանցային մարկետինգի համակարգի ստեղծման համար կիրառվել
են որոշակի օրինաչափություններ, որոնք գործում են թե՛ հանրության
մեջ, թե՛ սպառողական շուկայում.
• Մարդիկ գնումներ կատարելով խոսում են ընկերների և ծանոթների հետ իրենց ձեռքբերումների մասին:
• Մարդիկ հակված են լսելու իրենց ծանոթների և հարազատների
կարծիքը սպառողական ապրանքների կամ ծառայությունների վերաբերյալ:
• Որպես կանոն, յուրաքանչյուր մարդ ձգտում է նմանակելու
նրանց, ում համակրում է, և գնահատում է նրանց սպառողական նախասիրությունները:
• Հաճախ գնումները կատարվում են հենց ծանոթների ուղղորդմամբ:
• Մարդիկ առավել հակված են վստահելու իրենց ծանոթ հայտնի
մարդկանց, քան գովազդին, ԶԼՄ-ին, պաշտոնական աղբյուրներին [4]:
Հայ սպառողի վարքային առանձնահատկությունները հոգեբանական գիտության առջև խնդիր են դնում` կապված այն հանգամանքի
հետ, որ ցանցային մարկետինգն իր կիրառման ոլորտներով դեռևս նոր
է մուտք գործել հայ իրականություն:
Սպառողի վարքային առանձնահատկությունները, որոնց մեջ կարևոր տեղ են գրավում նրա հոգեբանական առանձնահատկությունները,
ներշնչվողականության մակարդակը, հաղորդակցման հատկությունները, առավել պատրաստակամ են դարձնում անձին հեշտորեն ենթարկվելու ցանցային մարկետինգում կիրառվող հոգեբանական ազդեցության
կառուցակարգերին և դառնալու այդ հսկայական ցանցի ակտիվ մասնակիցը: Մարկետինգային հաղորդակցության միջոցների սուբյեկտների
փոխազդեցության հոգեբանական կառուցակարգերը թույլ են տալիս
մշակել ռազմավարության այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք նպաստում
են մարկետինգի զարգացմանն ընդհանրապես:
Մարկետինգային համակարգում առկա բարոյահոգեբանական ասպեկտի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս պարզաբանել և վերահսկել
հոգեբանական ազդեցության դրական ու բացասական՝ մանիպուլյատիվ
տեխնիկաների կիրառումը այս ոլորտում:
Ցանցային մարկետինգն սկսել է զարգացում ապրել նախորդ դարի
հիսունականներից: Այն հիմնականում կողմնորոշված է դեպի սպառողը,
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ինչն էլ անհրաժեշտաբար թելադրում է հետազոտել վերջինիս վարքը
սպառողական շուկայում: Սպառողի վարքի և սպառողի որոշում կայացնելու վրա հսկայական դեր ունի նրա անձնային և շփման հատկությունները, որոնց հետազոտումը անհրաժեշտ է մարկետինգային մի շարք
խնդիրների լուծման, սպառողի հետագա վարքի կանխատեսման, ինչպես նաև շուկայի ընդլայնման և զարգացման առումով:
Այս հարցերը ժամանակակից հոգեբանական գրականության մեջ
լուսաբանված են Բոդալյովի, Բոգդանովի, Ամբլերի, Դուշկինայի, Շեյնովի,
Կոբաչեյկովի հետազոտություններում:
Հետազոտության արդյունքները կարող են կիրառվել ցանցային
մարկետինգում շուկայի ընդլայնման, սպառողների սեգմենտավորման,
ազդեցության կառուցակարգերի բարելավման և այլ մարկետինգային
հիմնախնդիրների լուծման համար: Ցանցային մարկետինգի առանձնահատկությունն այն է, որ արտադրողն ստիպված չէ հսկայական գումարներ ծախսել գովազդի վրա, քանզի իր արտադրանքի վաճառքն ուղղակիորեն պայմանավորված է տարածորդի (դիստրիբյուտորի) և սպառողի
անմիջական փոխազդեցությամբ: Ցանցային մարկետինգը մանրածախ
առևտրի ամենատարածված տեսակներից է` ուղիղ վաճառքների միջոցով: Բազմաստիճան մարկետինգը այլ կերպ Multilevel Marketing (MLM)
մարկետինգային հայեցակարգ է, որը նպատակ ունի ստեղծելու բազմամակարդակ կազմակերպություն, որը միտված է առաջ տանելու սեփական արտադրանքը կամ ծառայությունը վաճառողից գնորդին` մարդմարդ անմիջական շփման միջոցով: Առաջին ընկերությունը, որն սկսել է
աշխատել MLM ռազմավարությամբ, «Կալիֆոռնիայի վիտամիններ» ընկերությունն էր. այն ստեղծվել էր ԱՄՆ-ում Կառլ Ռենբորգի կողմից: Հետագայում` ընկերության մասնատումից հետո, ստեղծվեց Amway
(American Way) ընկերությունը, որն այսօր աշխարհում ամենահայտնի
ընկերություններից է, ունի միլիոնավոր տարածորդներ ողջ աշխարհում:
Ցանցային մարկետինգում, ինչպես մարկետինգի յուրաքանչյուր
ոլորտում, գործունեության արդյունավետությունը կախված է սպառողից
և սպառողական շուկայի ճիշտ սեգմենտավորումից: Ճանաչել սպառողի
վարքի դրդապատճառները, շահագրգռությունների ոլորտը, ընկալման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հոգեբանական տիպաբանական առանձնահատկությունները... Այս ամենը թույլ կտա ավելացնել
սպառողական շուկան և կառավարել արտադրության ոլորտը՝ ստեղծելով արտադրանք` սպառողական շուկայի որոշակի հատվածի պահանջարկից ելնելով:
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Շուկայի սեգմենտավորման հիմնական փոփոխականները սպառողների աշխարհագրական, ժողովրդագրական, հոգեգրաֆիկական և
վարքային բնութագրերն են:
Ըստ հոգեբանական ցուցանիշի սեգմենտավորումը կիրառում է դասակարգման 2 տիպ՝ ըստ սպառողի տիպի և կյանքի ոճի (հոգեգրաֆիկա): Հոգեբանական նկարագրերը հաճախ կիրառվում են` ի լրումն աշխարհագրական և ժողովրդագրական սեգմենտավորման սկզբունքի:
Այն ժամանակ, երբ ավանդական ցուցանիշները (տարիք սեռ,
կրթություն, ընտանեկան կարգավիճակ) մարկետոլոգին տալիս են լոկ
ընդհանուր պատկերացումներ սպառողի մասին, ապա հոգեբանական
նկարագիրն առավել խորքային տեղեկություն է տալիս սպառողի բնութագրի իրական և ներուժային փոփոխությունների մասին:
Հոգեբանական ցուցանիշները ներառում են անձի մոտիվացիան,
ընկալումը, համոզմունքները, վերաբերմունքը, որոնք էական ազդեցություն են ունենում սպառողի վարքի վրա: Ըստ Զ. Ֆրեյդի` հոգեվերլուծական տեսության` սպառողական որոշում ընդունելիս կարևոր դեր են խաղում անգիտակցական դրդապատճառները: Հաճախ գնորդն ինքը չի
կարողանում հիմնավորել գնումը կատարելու նպատակը:
Հայկական իրականության մեջ ընդհանրապես արված չեն հոգեգրաֆիկական հետազոտություններ` պարզելու համար հայկական
սպառողական շուկայի հիմնական սեգմենտները` ըստ հոգեբանական
տիպաբանական և ազգային առանձնահատկությունների:
Մարկետինգում կիրառվող հիմնական ազդեցության կառուցակարգերը` ներշնչումը և համոզումը, որոնք հաճախ կիրառվում են նաև ցանցային մարկետինգում, չեն կարող միանշանակ կիրառվել բոլոր սպառողների համար` առանց ճանաչելու և հետազոտելու կոնկրետ սպառողի
անձնային հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ներշնչումը` որպես հոգեբանական ազդեցության վերբալ տարատեսակ` գիտակցական վերլուծության նվազման արդյունք է` առանց կոնֆլիկտների և քննադատական վերաբերմունքի: Այս տեսակետի կողմնակիցները Վ. Բեխտերևը, Կ. Պլատոնովը, Տ. Դրիդզեն են:
Համոզումը կարծես թե ուղղված է սեփական քննադատական դատողություններին փաստերի տրամանաբանական վերլուծության միջոցով: Ինչպես արդեն նշեցինք, աշխարհագրական դիրքը և ժողովրդագրական գործոնը շատ կարևոր են` հասկանալու համար որոշակի
սեգմենտի առանձնահատկությունները: Այս դեպքում կարևոր է առանձնացնել այն հոգեբանական առանձնահատկությունները, որոնք հատուկ
են հայ ազգին:
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Ինչպիսին է հայի բնավորությունը և հոգեկերտվածքը... Մինչ օրս
կատարված վերլուծություններից ամենաամբողջականը Դ. Դեմիրճյանի
կողմից հայի նկարագիրն է. այն ցույց է տալիս հայ ազգի ծայրահեղ հակասական բնույթը:
Ինչպես նշում են բազմաթիվ հեղինակներ, հայերն օժտված են սրաթափանց ուղեղով, նախաձեռնող են, ունեն բարձր կրթական մակարդակ: Հայ ազգի մոտ խիստ զարգացած են միջանձնային կապերը: Հաղորդակցվելիս գերադասում են ոչ ձևական հարաբերությունները, չեն
հանդուրժում ուղղակի ճնշում, հարկադրում: Հայերը շփվող են, մասնագիտական և անձնային հարաբերություններում դրսևորում են ընկերասիրություն և բարյացակամություն: Հեշտ են հաստատում գործնական
կապեր ցանկացած ազգի ներկայացուցչի հետ [7]:
Ըստ հայ ազգի մեծագույն հետազոտողներից մեկի` Խ. Ֆ Լինչի` հայ
ազգի լավագույն գծերից են դիմացկունությունը, անկոտրում լինելը, համառությունը, խիզախությունը, որոնք ազգապահպան գործոն են եղել
հայ ժողովրդի համար: Կովկասագետ Դ. Լենգի կարծիքով հայերը աշխատասեր, դիվանագետ, շփվող և հյուրասեր ժողովուրդ են` հավատարիմ իրենց ընտանիքին և բարեկամական կապերին: Հայ ժողովրդի համար ինքնուրույնություն ձեռք բերելուց կարևոր է լայն բարեկամական
կապերի պահպանումը:
Այսպիսով, համապատասխան գիտական աղբյուրների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Հայաստանում ցանցային մարկետինգի լայն տարածումը պայմանավորված է ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական բարենպաստ պայմաններով, այլև հայ սպառողի հոգեբանական առանձնահատկություններով: Վերոհիշյալ աղբյուրների ուսումնասիրությունը, որտեղ կարևոր տեղ է գրավում հայի հաղորդակցման ներուժի առկայությունը ցույց է տալիս հայերի միջանձնային կապերի ծավալն ու խորությունը, շփման ոչ ձևական մոդելի նախընտրումը, աշխատասիրությունը, ազատատենչությունը, որոնք կարելի է համարել այն հիմնական
հատկանիշները, որոնք բնութագրում են նաև հայ սպառողին, ում համար կարևոր են շրջապատի կարծիքը և լավագույնը լինելու ձգտումը:
Այստեղ առկա են այն բոլոր առանձնահատկությունները, որոնք առավել
դյուրին են դարձնում հոգեբանական ազդեցությունների կառուցակարգերի կիրառումը մարկետինգային հաղորդակցության սուբյեկտի վրա,
ինչն առավել արդյունավետ կդարձնի ապրանքաշրջանառությունը համապատասխան սպառողական սեգմենտի շրջանակում:
Այս առանձնահատկությունները հաշվի առնելը կարևոր է նաև ցանցային մարկետինգի զարգացման և սպառողական շուկայի հստակեցման առումով:

242

Հոգեբանություն

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Алексеев А.А., Методика сегментирования потребителей // Маркетинг
имаркетинговые исследования в России. - 1999. – № 1.
2. Алешина И.В., Поведение потребителей. – М.: Высшая школа, 1999.
3. Амблер Т., Маркетинг от А до Я / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.
4. Амблер Т., Практический маркетинг. – СПб: Питер, 1999.
5. Ассэль Г., Маркетинг: принципы и стратегия. – СПб: Питер, 2001.
6. Ассэль Г., Маркетинг: принципы и стратегия. – СПб: Питер, 2001.
7.

Гумилев Л.Н., География этноса в исторический период. – Л.: Наука.
1990.

8. Душкина М. Р., Психология влияния— СПб.: Питер, 2004..
9. Шейнов В.П., М.: Харвест, 2007. - 640 с. Психологическое влияние.

243

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

НУНЕ АГАСЯН
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА В
АРМЯНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В данной статье произведено исследование етнопсихологических
особенностей армянского потребителя, для выявления механизмов
проявления и рапространения сетевого маркетинга в армянской среде.
Как важный психологический аспект проявления сетевого маркетинга
были выявлены такие индивидуальные особенности армянского
потребителя как: комуникативный потенциал, глубина и обем межличностных отношений, приемлимый для потребителя неформальная модель общения, трудолюбие которые характеризуют модель поведения
армянского потребителя.
Ключевые слова: сетевой маркетинг, потребительское поведение, комуникативный потенциал, личностные характеристики.

NUNE AGHASYAN
PhD Student of the Public
Administration Academy of the RA
THE CHARACTER OF DISPLAYING NETWORK MARKETING IN
ARMENIA
In this article there was launched the study of Armenian consumer’s
ethno psychological peculiarities for analyzing the displaying and
distribution mechanisms of network marketing in Armenia.
As one of the important aspects of network marketing there were
revealed individual characteristics of Armenian consumer: communicative
potential, the deepness of interpersonal relations, the perforation of non
formal communication model as a base of consumer behavior.
Keywords: network marketing, consumer’s behavior, communicative
potential, individual characteristics.
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի «Անձի
հոգեբանություն և մասնագիտական գործունեություն»
լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԱՆՁԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են ընկերական շփման վերաբերյալ
հարցեր, որոնք կապված են անձի հոգեբանական անվտանգության
հետ: Ընկերությունը դիտարկվում է անձի համար անհրաժեշտ մոտիվացիոն ոլորտում, վերհանվում են ընկերության գործառույթները: Առաջարկվում է դիտարկել ընկերությունը` որպես անձի ինքնորոշում, միջանձնային շփման ոլորտում:
Հիմնաբառեր. ընկերություն, անձի հոգեբանական անվտանգություն, անձի համար անհրաժեշտ մոտիվացիոն ոլորտ, շփման
գործառույթներ, անձի ինքնադրսևորում:

Մենք ելնում ենք անձի հոգեբանական անվտանգության սահմանումից` որպես ապրումակցման մակարդակում հոգեպես առողջ մարդու գիտակցում, որպես կենսատարածության շրջանակներում, կյանքի կոնկրետ
իրավիճակներում կատարյալի, իր մասին ցանկալի պատկերացումների,
կյանքում իր տեղի մասին և իրերի իրական գոյություն ունեցող վիճակի
վերաբերյալ կոնգրենետության աստիճանի անձնային իմաստ [2, էջ 42]:
Մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում մարդու` որպես «միաժամանակ մի քանի աշխարհով ապրող տարրի խնդրին. ընտանիքի աշխարհ,
էթնոսի աշխարհ, դասակարգի աշխարհ, բնության և հասարակության
աշխարհ..., իսկ մարդու բնույթ հասկանալու բանալին թաքնված է ոչ թե
հենց նրանում, ... այլ այդ տարբեր համակարգերում, որոնցում իրականացվում է նրա կյանքը» [4, էջ 81]: Ուստի մարդու կենսագործունեության
ոլորտի ուսումնասիրությունը հոգեբանական անվտանգության ապահովման համար դրանց նշանակալիության տեսանկյունից խիստ արդիական
է: Մեկը մարդու այդպիսի ոլորտներից համար շփումն է:
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Շփման դերը մարդու կյանքում
Շփման հսկայական դերը մարդու՝ որպես անձի կայացման, սոցիումին նրա հարմարվելու գործընթաց, ընդունվում է անձի հոգեբանության
գրեթե բոլոր գիտական ուղղությունների կողմից: Առաջարկվում է շփումը
դիտարկել որպես «մարդու անհատական գոյության ինքնուրույն և յուրահատուկ ոլորտ, որը դիալեկտիկորեն կապված է նրա կենսագործունեության այլ ոլորտների հետ՝ որպես անհատների միջանձնային փոխազդեցության գործընթաց, սոցիալ-հոգեբանական երևույթների առաջացման և զարգացման պայման» [6, էջ 13]:
Գիտական գրականության մեջ որոշ հեղինակներ անձի հոգեբանական անվտանգությունը պայմանավորում են մարդու` իր շփման հիմնական պահանջմունքները բավարարելու հնարավորության հետ՝ տվյալ
հասարակությա մեջ ընդունված նորմերին համապատասխան, այլ
մարդկանց հետաքրքրությունները հաշվի առնելով [12], իսկ մարդու հարաբերման ձևը այլ մարդու հետ դիտարկվում է որպես անձի հոգեկան
առողջությունը որոշող գործոն [11]:
Մարդու կյանքում հատուկ տեղ է զբաղեցնում կարևոր մարդկանց
հետ շփումը, այսինքն՝ այն մարդկանց հետ, ովքեր տվյալ մարդու վրա
ազդեցություն ունեն, որոնց կարծիքը հաշվի է առնում և այլն:
Ընկերությունը՝ որպես հոգեբանական երևույթ
«Ընկերություն» երևույթը կարելի է նկարագրել որպես միջանձնային
հարաբերությունների մակարդակում մարդկանց միջև շփման հատուկ
տեսակ, որը հիմնված է ընտրողական կապվածության, փոխըմբռնման,
հետաքրքրությունների ընդհանրության վրա, որը ենթադրում է շփման
ընթացքում անձնային ինքնաբացահայտում, դրական ապրումների խորություն: Այս ամենն ապահովում է շփվողների հուզական հարմարավետության վիճակ և երկար ժամանակի ընթացքում փոխադարձ ընդունման ապրումակցային (էմպաթիկ) մակարդակ:
Հետաքրքրություն է ներկայացնում այն տեսակետը, որ «անձնային
զգացմունքները և հարաբերությունները երանգավորում են մարդու
կյանքի բոլոր ոլորտները», ներառյալ և՛ ինտիմ-անձնային, և՛ հասարակական, բայց «դրա հետ մեկտեղ հարաբերությունների ցանկացած ոլորտ չի կարելի հանգեցնել միայն զգացմունքների դրսևորմանը... Շփումը` որպես հարաբերությունների կառուցում, մի կողմից ձևավորում է
մարդկային զգացմունքներ, մյուս կողմից կարգավորում է մարդու վարքը, արարքները» [1, էջ 322]:
Գոյություն ունեն «ընկերություն» հասկացության տարբեր մեկնաբանություններ: Այսպես` Կ. Պլատոնովը դիտարկում է ընկերությունը` որպես բարդ բարոյական զգացում: Ն. Օբոզովը նշում է, որ ընկերության
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համար առավել բնորոշ են բարձր ընտրողականությունը և հարաբերությունների երկարատևությունը: Այլ հեղինակներ շեշտում են ընկերության
այնպիսի առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են հավասարությունը,
փոխօգնությունը, հաճույքը, վստահությունը, դիմացինին ընդունելը, ինքնաբերականությունը (սպոնտանություն), հարգանքը, փոխըմբռնումը և
մտերմությունը (ինտիմություն) [7]:
Հավանական է, որ հենց «ընկերություն» երևույթի մեջ է ամբողջապես բացահայտվում «շփման՝ երկխոսություն լինելու» հասկացության
էությունը` որպես միջանձնային հարաբերությունների կատարյալ նախագիծ, երբ «մարդու համար լինել և գոյություն ունենալ նշանակում է լինել
և գոյություն ունենալ ուրիշի համար և ուրիշի հետ» [10, էջ 274]:
Ընկերությունը և անձի դրդապատճառապահանջմունքային ոլորտը
Ընկերական շփումը ապահովում է մարդու անվտանգության, դիմացինին ընդունելու, սիրո պահանջմունքի բավարարումը՝ համաձայն Ա.
Մասլոուի պահանջմունքների բուրգի [15], իսկ ըստ Ջ. Գիլֆորդի` անձի
կառուցվածքի ուսումնասիրման գործոնային ռազմավարության՝ հարմարավետության, հաճելի շրջապատի պահանջմունքների բավարարումը [4]:
Հետաքրքիր է գլխավոր մարդկային պահանջմունքների առանձնացման Է. Ֆրոմի մոտեցումը՝ ըստ իրենց նշանակալիության աստիճանի.
այսպես՝ առաջին տեղում շփումն է` միջանձնային կապերի պահանջմունքը [14]: Մարդկանց միջև ընկերական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված է մարդու՝ «ուրիշների մեջ ինքնաճանաչման» և
«ինքնաբացահայտման» պահանջմունքի բավարարումը [8]: Սակայն
այստեղ հարց է առաջանում ընկերական հարաբերությունների էության
վերաբերյալ. չէ՞ որ սահմանափակել դրանք միայն ինքնարտահայտմամբ, թերևս, այնքան էլ ճիշտ չէ, եթե հաշվի առնենք «ընկերություն»
հասկացության իմաստային ծանրաբեռնվածությունը: Մեր կարծիքով,
առավել ճիշտ է «ընկերություն» հասկացությունը և «անկեղծ շփմանհանդիպման», «մարդկային գոյության ինքնատրանսցենդենտություն»
հասկացությունը հարաբերակցել, որը հասկացվում է որպես իմաստի
ձգտում, ձգտում դեպի այլ մարդը` անձնային մակարդակով, ուղղվածություն դեպի «ինտենցիալ ռեֆերենտը» [13]:
«Ընկերություն» հասկացությունը վերաբերում է բարձր բարոյական
արժեքներին, որոնք բոլոր ժամանակներում սուղ են եղել, այդ պատճառով իրական ընկերությունը հազվադեպ հանդիպող երևույթ է: Բացի
այդ, ընկերության դրսևորման յուրահատկությունը հիմնականում պայմանավորված է մարդկանց տարիքային, սեռային, անհատական-տիպաբանական առանձնահատկություններով և յուրաքանչյուր առանձին դեպքում անկրկնելի է:
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Իրական ընկերությունը, և՛ ձևով, և՛ բովանդակությամբ լինելով
շփման այնպիսի ձև, որն անձի ինքնակատարելագործմանը, նրա զարգացմանը, հոգևոր և բարոյական որակների կայացմանը նպաստող գործոն է, ինքն էլ անձի ինքնակատարելագործման միջոց է միջանձնային
շփման մեջ:
Մենք առաջարկում ենք դիտարկել իրական ընկերությունը` որպես
անձի ինքնակատարելագործման նվաճում միջանձնային շփման մեջ,
միջանձնային հարաբերությունների բարձրացում մինչև զարգացման
գագաթնակետը:
Ընկերական շփման գործառույթների հոգեբանական կողմը
«Ընկերություն» երևույթի ուսումնասիրումը, ինչպես և ցանկացած
հոգեբանական երևույթինը, կապված է մարդու համար նրա գործառնական նշանակության հասկացման հետ [16]: Ռուսական սոցիալական հոգեբանության մեջ դասակարգման ամենաընդունված հիմնավորումներից մեկը շփման երեք փոխկապակցված կողմերի կամ բնութագրերի առանձնացումն է՝ տեղեկատվական, ինտերակտիվ և իմացական [3]: Այդ
բնութագրերի հիման վրա տարբերում են շփման երեք գործառույթ՝
տեղեկատվական-հաղորդակցական,
կարգավորիչ-հաղորդակցական,
աֆեկտիվ-հաղորդակցական:
Այս առումով հուզական հարմարավետության ապահովումը ընկերական շփման ամենակարևոր գործառույթներից է, իսկ մարդու համար հոգեբանական անվտանգության տեսանկյունից այդ գործառույթի նշանակությունը հաստատվում է անվտանգության մասին ունեցած պատկերացումներով, ինչպես, օրինակ՝ «մարդու կողմից հոգեբանական բարեկեցության ապրում» [9, էջ 9]:
Անվտանգության և հուսալիության զգացումի ապահովումը ընկերոջ
կողմից աջակցության մեջ վստահության հաշվին կարելի է դիտարկել որպես ընկերական շփման ևս մեկ գործառույթ, եթե մարդու մոտ ընկերական
զգացումների դրսևորման ներքին արգելքներ չեն բացահայտվում [5]:
Եզրակացություն
Այսպիսով, հենց ընկերական շփումը, ելնելով այս երևույթի բազմաթիվ մեկնաբանումներից, ապահովում է մարդու հարմարավետությունը,
հոգեկան առողջությունը և անձնային մակարդակում մի շարք պահանջմունքների բավարարումը: Այս ամենը մատնանշում է ընկերական շփման
և մարդու կողմից հոգեբանական անվտանգության անմիջական կապը:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ КАК
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлен анализ некоторых психологических
характеристик, таких как экстраверсия, интроверсия, темперамент, уровень притязаний с точки зрения их воздействия на
успешность рекламной деятельности в различных областях рекламной индустрии. Результаы показали, что высокую эффективность по работе в рекламной сфере больше демонстрируют
экстраверты с средним и высоким уровнем притязаний.
Ключевые слова: рекламная деятельность, экстраверсия,
интроверсия, уровень притязаний.

Сегодня реклама является одним из наиболее быстро развивающихся секторов экономики нашей страны, что приводит к увеличению спроса на профессиональных специалистов вне зависимости от
конкретной отрасли рекламной деятельности. Следует иметь в виду,
что в условиях рыночной экономики и непрерывного развития рекламного рынка, возростает потребность специалистов не просто с
хорошим специальным образованием для эффективной работы в
рекламной индустрии, но и встает вопрос о рассмотрении психограммы специалиста рекламной сферы. Психограмма главная часть
профессиограммы, в которой сконцентрированы психологические
требования к личности конкретного специалиста, а также личностные,
психофизиологические качества, обеспечивающие успешное овладение данной профессиональной деятельностью. Профессиональноважные качества специалиста по рекламе указанные в российском
гос.стандарте по специальности реклама указанны ниже: уровень
интеллекта не ниже среднего;аналитический склад ума; высокий
уровень креативности (способностью к нестандартным выводам,
гибкое воображение); наблюдательность; уровень памяти не ниже
среднего; высокий уровень познавательной мотивации (любознательность); общительность; высокий уровень социально-психологической интуиции (понимание мотивов экономического поведения
людей); адекватная самооценка; способность к самокритике; целеустремленность. В литературе указано, что ключевыми факторами,
влияющими на эффективность трудовой деятельности работника,
являются его коммуникативные, аналитические, способности, активная
жизненная позиция и мотивация. Целью данной работы является
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определение и выявление тех личностных качеств и особенностей,
которые отвечают за создание необходимого уровня профессионализма в рекламной деятельности. Выявление индивидуальноличностных качеств, являющихся предпосылками профессионального
развития рекламистов, интерпретация результатов психологического
анализа их деятельности являются важными для оптимизации
образовательного процесса.В рамках данной статьи мы ограничились
исследованием интроверсии и экстраверсии, а так же уровеня
притязаний как факторов определяющих успешность деятельности в
рекламной индустрии, хотя для получения целостной картины
необходимых психологических характеристик, определяющих успешную деятельность, необходимо изучить когнитивные, эмоциональные
и поведенчекие особенности личности. Аналогичные исследования
проводились на территории России в работе Бурмаковой Ю. А., где
были изучены индивидуально-личностные особенности, как предпосылки профессионального развития специалистов в рекламном
деле [1], однако впервые исследуются психологические особенности
представителей армянского рекламного рынка.
Итак, на рынке рекламы, как и в любом другом, знания – лишь
половина успеха, остальная половина приходится на личностные
особенности человека, его опыт, уровень эмоционального погружения
в работу и личностного развития [2]. По результатам экспертных
оценок, проведенного нами экспертного анализа для того, чтобы
работать в рекламной индустрии необходимы такие качества, как
креативность, исполнительность, инициативность, ответственность,
умение находить нестандартные решения, умение работать в условиях кооперации при решении проблем. Но самое важное качество –
это умение нестандартно мыслить. В рекламном бизнесе большую
прибыль приносят именно нестандартные идеи.
Для построения психиграммы нужно основываться на анализе
профессиограммы и определении типа профессии. Тип профессии
говорит о том, с кем или с чем индивид имеет дело в своей профессиональной деятельности. Например, техника, люди, художественные
образы и произведения, информация, природные объекты. А. Е.
Климов выделял пять типов профессий: "Человек-человек", "Человектехника", "Человек-знак", "Человек-художественный образ", "Человекприрода" [3].
Реклама включает в себя различные сферы и поэтому профессию
рекламиста можно отнести к профессиям типа “человек – человек”
(к этому типу можно отнести специалистов по связям с общественностью, менеджеров), “человек – художественный образ” (сюда можно
отнести деятельность креативщиков и дизайнеров), а также к типу
“человек – знаковая система” (к данному типу относятся медиапланнеры, копирайтеры).
Рекламисты, специализирующиеся в разных направлениях рекламного деятельности, выполняют разные профессиональные задачи,
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и в этой связи у них существуют типично специфические личностные
черты. Каждая отрасль рекламы имеет свои особенности и отличается
по своим требованиям к личным качествам сотрудников. Например, в
сфере медиапланирования нельзя добиться успеха без следующих
качеств: аналитических способностей, умения совершать четкие
расчеты, способности быть внимательным к деталям, бдительности, а
также способности к длительному и устойчивому вниманию. Исходя из
теоретических данных, вышеперечисленные особенности свойственны
интровертам [5].
Сфера менеджмента отличается требованиями к таким личностным особенностям, как коммуникабельность работника, презентационные навыки, умение работать в команде, организованность, способность оперативно выполнять задания - качества, присущие экстравертам. Схожие требования предъявляются также специалистам по
связям с общественностью: коммуникабельность, умение понимать
потребности и мотивы людей и подстраиваться под них в процессе
общения, умение встать на позицию человека, с которым требуется
наладить контакт что характеризует способность децентрированного
мышления, а также способность работать в команде, а не в одиночку.
К креативной деятельности, к которой имеет непосредственное
отношение деятельность дизайнеров, предъявляются определенные
требования: умение абстрактно и образно мыслить, наличие богатого
и яркого воображения, развитый художественный вкус. По теоретическим данным, такие качества свойственны скорее интровертам,
нежели экстравертам [5].
Присущие интровертам развитое аналитическое мышление и
желание видеть суть всех вещей, умение длительно, без утомления,
работать с монотонными стимулами, обращая внимание даже на
самые мелкие детали, – необходимые качества для маркетологааналитика.
Результаты исследования
Главной задачей проведенного исследования является выявление
эффективности деятельности экстравертов и интровертов, работающих в сфере рекламы, по нескольким критериям: учитывая их темперамент, степень нейротизма, уровень притязаний, а также степень
эффективности как выполнения обязанностей по работе, так и
взаимоотношений с клиентами, коллегами и с руководством. Выборочная совокупность нашего исследования составляет 50 человек работников рекламных агентств, а также 10 руководителей различных
отделов рекламных агентств или директоров в случае маленьких
компаний.
Для определения личностных характеристик работников, были
использованы два теста: опросник Айзенка по определению темперамента, тест «Уровень притязаний» и составленный нами опросник,
направленный на определение эффективности деятельности каждого
работника.
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Результаты исследования можно представить с помощью данной
таблицы:
Таблица 1
Определение уровня эффективности рекламистов
Уровень
эффективности
деятельности

Тип

Темперамент
30% холерики

1-ая группа
Высокий уровень
эф.деятельности

68%
экстраверты

32%
интроверты

32% сангвиники
6% между
сангвиником и
холериком
26.5%
флегматики
5.5%
меланхолики
27% холерики

2-ая группа
Средний уровень
эф.деятельности

3 группа
Низкий уровень
эф.деятельности

67%
экстраверты

33%
интроверты
2%

27% сангвиники
13% между
холериком и
сангвиником
20% флегматики
13%
меланхолики
Меланхолик

Уровень
притязаний
6.6%
нереалистично
высокий уровень
15% высокий
уровень
76% умеренный
уровень
9% низкий уровень
6.6% высокий
уровень
80% умеренный
уровень
6.6% низкий
уровень
Низкий уровень

Итак, как видно из представленных в таблице результатов, высокую и среднюю эффективность по работе в рекламной сфере больше
демонстрируют экстраверты (почти равное число сангвиников и
холериков), сотрудники со средним значением нейротизма и с высоким или умеренным уровнем притязаний. В результате практического исследования мы пришли к следующим выводам:
Большая часть работающих в рекламной индустрии работников –
экстраверты, (среди которых большинство является сангвиниками), со
средним уровнем нейротизма и с умеренным уровнем притязаний, т.е.
изначально выбор в пользу данной профессии осуществляется исходя
из психологических предпосылок. Исследования показали, что
экстраверты показывают более высокую эффективность по коммуникабельным способностям по сравнению со степенью эффективности
выполнения обязанностей по работе. А интроверты, исходя из функциональных особенностей нервной системы, наоборот, проявляют
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себя лучше в трудовой деятельности, нежели в межличностном
общении с клиентами, сотрудниками и начальниками.
Несмотря на теоретические обоснования, согласно которым для
успешной деятельности в сфере медиапланирования необходимы
личные качества, скорее присущие интровертам, нежели экстравертам, практическое исследование показало обратное. В ходе анализа
результатов исследования выявилось, что большая часть медиапланнеров – экстраверты (среди которых большую часть составляют
холерики) со средним уровнем нейротизма и с умеренным уровнем
притязаний. В случае личностных особенностей менеджеров результаты исследования не противоречат теоретическим выводам. В сфере
менеджмента явно доминируют экстраверты (большая часть которых
сангвиники), чьи развитые коммуникативные способности являются
залогом высокой эффективности по работе и взаимоотношениям с
клиентами, сотрудниками и начальством.
Результаты анализа личных качеств работников креативного
департамента, среди которых основная часть дизайнеры, также не
опровергают теоретических выводов: в этой сфере доминируют интроверты (большинство флегматики) со средним уровнем нейротизма и с
умеренным уровнем притязаний. Последние демонстрируют высокую
эффективность по работе и среднюю эффективность по
взаимоотношениям.
Исходя из результатов нашего исследования и анализа особенностей деятельности интровертов и экстравертов, можно прийти к
заключению, что рекламная деятельность представляет пути для
самореализации как для первых, так и для вторых.
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ԷԼԻՆԱ ԱՍՐԻՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆ
Հոդվածում ներկայացված է այսպիսի հոգեբանական բնութագրիչների վերլուծություն, ինչպիսին են էքստրավերտություն, ինտրովերտություն, խառնվածքը, հավակնությունների մակարդակը` գովազդային
գործունեության վրա դրանց ներգործության արդյունավետության տեսանկյունից: Արդյունքները փաստեցին, որ գովազդային ոլորտում բարձր
արդյունավետություն են ցուցաբերում էքստրավերտները` հավակնությունների միջին և բարձր մակարդակով:
Հիմնաբառեր. գովազդային գործունեություն, էքստրավերտություն,
ինտրովերտություն:

ELINA ASRIYAN
Yerevan State University,
Associate Professor of Department
of General Psychology, PhD of Psychology
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY AS A
FACTOR OF SUCCESS IN DIFFERENT SECTORS OF ADVERTISING
The article presents an analysis of some psychological characteristics
such as extroversion, introversion, temperament, level of claims in terms of
their impact on the success in promotional activities in various areas of the
advertising industry.
Тhe result showed that high efficiency at work in the advertising field
show more extroverted people with an average and high level of claims.
Keywords: advertising, extroversion, introversion, the level of claims.
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ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի «Անձի
հոգեբանություն և մասնագիտական գործունեություն»
լաբորատորիայի ավագ գիտական աշխատող,
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում դիտարկվում են մասնագիտական նույնականության հիմնախնդրի վերաբերյալ հոգեբանական տեսական մոտեցումները` տարբեր հայեցակարգերի տեսանկյունից: Անդրադարձ
է կատարվում տվյալ հասկացության սահմանումներին ու մեկնաբանություններին:
Հիմնաբառեր. մասնագիտական նույնականություն, անձնային
ինքնակատարելագործում, մասնագիտացում, մասնագիտության
բովանդակություն:

Աշխարհում անընդմեջ ընթացող փոփոխությունների արդյունքում
այսօր խիստ արդիական է դառնում ոչ միայն անձի ընդհանուր նույնականության, այլև մասնագիտական նույնականության հիմնահարցը:
Մասնագիտական նույնականության ձևավորման օրինաչափությունների
ուսումնասիրման նշանակությունը ժամանակակից հոգեբանության մեջ
պայմանավորված է նույնականության հիմնահարցի նկատմամբ աճող
հետաքրքրությամբ: Հասարակական փոփոխություններն ուղեկցվում են
ոչ միայն հասարակական դերերի փոփոխությամբ, այլև մասնագետների
պատրաստման նկատմամբ նոր պահանջներով ու չափանիշներով:
Տնտեսական, քաղաքական և մշակութային նոր խնդիրները մշտապես
փորձության են ենթարկում մասնագիտական զարգացման գործընթացը
և խթանում են գիտնականների կողմից մասնագիտական ինքնորոշման,
նույնականության, անձի մասնագիտացման գործընթացի գիտական
իմաստավորման ձգտումը:
Չնայած մասնագիտական նույնականության հիմնահարցի նկատմամբ մշտապես աճող հետաքրքրությանը` այդ երևույթի բնույթի, կա257
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ռուցվածքի, դինամիկայի և գործառույթների մասին հարցը բավականին
խճճված է հոգեբանության մեջ, ինչն առաջին հերթին նույնականության
հիմնահարցի մասնակի մշակվածության հետևանք է, մասնավորապես
սոցիալական նույնականության, ինչն էլ իր հերթին արտացոլվում է
անձի ընդհանուր կառուցվածքում մասնագիտական նույնականության
տեղը հասկանալու վրա [1], [2]: Անձի մասնագիտական նույնականության հիմնահարցը քննարկելիս կարևոր է հասկանալ, թե ինչ տեղ է այն
զբաղեցնում անձի ընդհանուր նույնականության կառուցվածքում, ինչպես նաև պարզել նրա դերը անձի մասնագիտական և սոցիալական
ինքնորոշման մեջ:
Գրականության մեջ դիտվում են մասնագիտական նույնականության խնդրահարույց բնույթի երկու հիմնական համատեքստեր. առաջինն
ուղղված է մասնագիտական զարգացման, անձնային ինքնակատարելագործման հետազոտությանը, իսկ երկրորդը` մասնագետի կայացման սոցիալական կողմերի ու գործոնների հետազոտությանը: Իր գրքում նկարագրելով տարբեր մոդելներ` Մ. Արգայլը մասնագիտացումը դիտարկում
է որպես բարդ գործընթաց, որը ներառում է մասնագիտական վարժանքը, գործունեության իրականացման չափորոշիչների և պահանջների յուրացումը, մասնագիտական խմբերի շրջանակներում վարքի նորմերը
հասկանալը [7]: Հետաքրքիր է Ռ. Ֆիչմանի և Պ. Ռոդեսի մեկնաբանությունը, որի համաձայն, մասնագիտական նույնականության ձևավորումը
ռեֆլեքսիվ գործընթաց է և հանդես է գալիս որպես մասնագիտացման
ընթացքում անհատական առանձնահատկությունների և հասարակական փոխազդեցությունների հարաբերակցություն: Մասնագիտական
գործունեության կառավարման ընթացքում խրախուսման և պատժի հարաբերակցությունը թույլ է տալիս մարդուն իրականացնել մասնագիտական ինքնակարգավորում [8]:
Հայրենական գիտնականները ևս նշում են անձի նույնականացման
հիմնահարցի խայտաբղետ բնույթի և այդ եզրույթի` տարբեր տեսաբանների ու հետազոտողների կողմից առաջարկվող սահմանումների մասին
[1]: Իսկ մասնագիտական նույնականությունը, ըստ Յու. Պ. Պովարենկովի, համալիր, դինամիկ և մակարդակային երևույթ է, որը սերտորեն
կապված է մարդու մասնագիտական զարգացման մյուս տարրերի` մասնագիտական ինքնորոշման, մասնագիտական ինքնագնահատականի,
մասնագիտական դեֆորմացիայի հետ: Հեղինակը վերլուծում է մասնագիտական նույնականությունը՝ ա) որպես սուբյեկտի մասնագիտական
ուղու կայացման միտում և նրա մասնագիտական զարգացման առաջատար ցուցանիշ, բ) որպես հուզական վիճակ, որն առաջանում է մասնագիտական գործունեության, մասնագիտացման և իր` որպես մասնագե258
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տի հանդեպ վերաբերմունքի հիման վրա, գ) որպես մասնագիտական
ուղու սուբյեկտի ենթակառույց, որն իրականանում է ֆունկցիոնալ համալիրի ձևով: Որպես մասնագիտական նույնականության տարրեր` դիտարկվում են պահանջմունքները, հետաքրքրությունները, դիրքորոշումները, համոզմունքները և անձի դրդապատճառային ոլորտի այլ բաղադրիչներ, որոնք իրացվում և բավարարվում են մասնագիտական ուղու ընթացքում: Մասնագիտական նույնականության ձեռքբերման միջոցներ
են համապատասխան գիտելիքներն ու ընդունակությունները, որոնք ապահովում են տրված մասնագիտական նույնականության ձեռքբերմանն
ուղղված ակտիվության իրացումը [4]:
Ե. Ն. Կիրյանովան մասնագիտական նույնականությունը սահմանում է որպես անհատական հատկությունների պայմանների և մասնագիտության բովանդակության կայուն համաձայնություն, որն ապահովում է կոնկրետ փուլում պրոֆեսիոնալիզմի որոշակի սուբյեկտիվ մակարդակ, որն էլ պայմանավորում է հետագա մասնագիտական աճը և
ձևավորված հմտությունների ու կարողությունների փոխանցումը դեպի
գործունեության փոփոխված պայմաններ [3]: Իսկ Լ. Բ. Շնեյդերը մասնագիտական նույնականության մեջ առանձնացնում է երկու կարևոր
ասպեկտ` իրեն որոշակի մասնագիտության և մասնագիտական հանրության ներկայացուցիչ գիտակցելը: Մասնագիտական նույնականությունը, նրա սահմանմամբ, հոգեբանական կատեգորիա է, որը վերաբերում է որոշակի մասնագիտությանը և որոշակի մասնագիտական հանրությանը սեփական պատկանելիության գիտակցմանը: Մասնագիտական նույնականությունը պայմանավորված է մասնագիտական շփումով
և մասնագիտական փորձով: Այս հեղինակի կարծիքով, մասնագիտական նույնականությունը, ըստ էության, անձնային և սոցիալական նույնականության յուրահատուկ ձուլման տարատեսակ է մասնագիտական
իրականության մեջ: Այն մասնագիտական խմբի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
միասնությունն է աշխատանքի հետ, որը պայմանավորում է մասնագիտական բնութագրերի ժառանգորդումը: Այդ դեպքում հակառակ գործընթացը, որը կապված է այդ միասնության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
մերժման և անձի մասնագիտական բնութագրերի առանձնացման հետ,
մասնագիտական օտարումն է: Հեղինակը նշում է նաև, որ մասնագիտական նույնականությունը չի հանգում զուտ պրոֆեսիոնալիզմին, մի
հոգեբանական կատեգորիայի, որի օբյեկտիվ հատկանիշներն են մոտիվացիոն և օպերացիոնալ ոլորտի վիճակները, և կարող է չհամընկնել
պրոֆեսիոնալիզմի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ ցուցանիշների հետ [6]:
Մասնագիտական նույնականությունը, ըստ Վ. Ա. Տոլոչեկի, աշխատանքի սուբյեկտի անձի «ներքին և արտաքին պայմանների» համաչափ
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և ադեկվատ համաձայնեցման գործընթաց և արդյունք է, «ներքին պայմանների միջոցով արտաքինների» բեկման գործընթաց, որն արտահայտվում է որոշումների ընդունման, ընտրությունների, պրակտիկ գործողությունների, արարքների մեջ, որոնք կապված են մարդու մասնագիտական և անձնային ինքնորոշման հետ` որպես աշխատանքի սուբյեկտ,
սոցիալիզացիայի գործընթացների հետ` նրա` որպես անձի, մասնագետի
կայացման հետ, մարդու անհատական առանձնահատկությունների ինտեգրացիայի գործընթացների հետ, որոնք ակտուալիզացված են նրա
նպատակներում և կենսագործունեության միջավայրի իրադրություններում: Դա «ինտեգրալային անհատականության» կայացման գործընթացն
է՝ ըստ Վ. Ս. Մերլինի, կյանքի ոճի կայացումն է, անձնային նորագոյացությունների ձևավորումը, որոնք ենթադրում են բազմաթիվ ակտուալ և
պոտենցիալ նշանակալի սոցիալական դերերի համաչափ միացում [5]:
Ամփոփելով` նշենք, որ մասնագիտական նույնականությունը մի կողմից անձնային կազմավորում է, մյուս կողմից կապված է որոշակի սոցիալական գործոնների հետ (մասնագիտության իմիջ և կարգավիճակ
սոցիումում, մասնագիտական խումբ և կոլեկտիվ, «մոդայիկ» բնույթ և
այլն): Մասնագիտական կայացման ընթացքում սուբյեկտն իրեն նույնականացնում է իր նմանների հետ, մասնավորապես, իր մասնագիտության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր ունեն այս կամ այն մասնագիտական որակները, կամ իր` որպես զարգացման որոշակի փուլում գտնվող
մասնագետի հետ: Այդ պատճառով մասնագիտական նույնականությունն անձնային-սոցիալական միջակայքում առավել մոտ է սոցիալական
բևեռին և ունի սոցիալական նույնականության հատկություններ (ինքնորոշում սոցիալական խմբում, խմբային անդամության ընդունում, կատեգորիզացիա և համեմատում նույնականության ձեռքբերման ու փոխակերպման մեջ, միջխմբային խտրականության էֆեկտ և այլն):
Այսպիսով, մասնագիտական նույնականությունը գիտական և գործնական առումով հոգեբանական հետազոտության առարկա է: Այդ երևույթը հանդես է գալիս որպես ինտեգրատիվ հասկացություն, որում արտահայտվում է անձի կոգնիտիվ, մոտիվացիոն և արժեքային բնութագրերի փոխադարձ կապը, որոնք ապահովում են կողմնորոշումը մասնագիտությունների աշխարհում, մասնագիտական հանրության մեջ և
լայն սոցիալական շրջապատում, և որոնք թույլ են տալիս առավել լիարժեքորեն իրացնել անձնային ներուժը մասնագիտական գործունեության
մեջ, ինչպես նաև կանխատեսել մասնագիտական ընտրության հնարավոր հետևանքներն ու նշմարել սեփական զարգացման հեռանկարները:
Մասնագիտական ուղղվածությունն ու նույնականությունը մասնագիտական զարգացման կարևորագույն ցուցանիշներից են: Մասնագիտական
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նույնականությունը` որպես մասնագետի անձի կայացման առաջատար
չափանիշներից մեկը, սերտորեն կապված է այնպիսի կատեգորիաների
հետ, ինչպիսիք են մասնագիտական զարգացումը, մասնագիտական
ինքնագիտակցությունը և մասնագիտական ինքնորոշումը:
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ՍԻՐՎԱՐԴ ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՏՐԱՎՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկվում է «կոլեկտիվ տրավմա» հասկացությունը, դրա տարատեսակներն ու հետևանքները: Կատարվում է տեսամեթոդական ակնարկ և պրոյեկտվում հայկական պատմության
և իրականության վրա: Հանգում ենք եզրակացության, որ կոլեկտիվ/մշակութային տրավման միշտ կարիք ունի որոշակի հոգեբանական և հաշտության ու խաղաղության հաստատման գործընթացներ անցնելու, որպեսզի «հավերժ սգի» տեսքով չդաջվի այն
կրող անձի և էթնոսի հոգեկանում:
Հիմնաբառեր. կոլեկտիվ տրավմա, նույնականացում, տրավմայի տրանսգեներացիա, պատմական տրավմա, մշակութային տրավմա, կառուցվածքային տրավմա, մասնակցային տրավմա, կառուցվածքային բռնության:

Արդյոք հասարակությունը մոռանո՞ւմ է իր անցյալը, թե՞ այն դաջվում է նրա «հիշողության» մեջ ու անտեսանելի շղարշով հետևում նրան:
Այս հարցը տարբեր գիտակարգերում ամենաթեժ քննարկումների է արժանացել: Հայերիս համար այս հարցի պատասխանն առավել քան արդիական է: Միայն վերջին հարյուրամյակում, կրելով մեր մեջ Մեծ եղեռնի, խորհրդային տարիների մշակութային փոխակերպումների, սումգայիթյան կոտորածների, Արցախյան հակամարտության պատմական անցյալը, մենք պետք է հասկանանք դրանց հետևանքները և աշխատանքներ տանենք հոգեբանական հետևանքների հետ: Շատ հետազոտություններ կան հրեական Հոլոքոստի՝ որպես կոլեկտիվ տրավմայի հետևանքի վերաբերյալ: Սփյուռքում որոշ հետազոտություններ են
իրականացվել, սակայն դրանք լիովին չեն արտացոլում մեր ազգի կրած
«պատմական հետևանքները»: Որպես կանոն՝ Սփյուռքում իրականացված հետազոտությունները կենտրոնանում են Մեծ եղեռնի իրադարձությունների վրա՝ անտեսելով նախախորհրդային շրջանի բախումների, ինչպես նաև Արցախյան հակամարտության հետ կապված իրադարձությունների անդրադարձը մեր հոգեկանի վրա:
Կոլեկտիվ տրավմաների թեման բավական ծավալուն է և այսօր շատ
ուսումնասիրվող, սակայն այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք դրա
որոշ ասպեկտներին: Պետք է նշել, որ այսօր տրավմայի տրանսգեներացիայի մասին խոսվում է ոչ միայն կոլեկտիվի մակարդակում, այլ նաև ա263
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ռանձին անհատների: Մեկ ամբողջ հոգեթերապևտիկ ուղղություն, որի
համբավն աճում է օրեցօր, հիմնվում է այս սկզբունքի վրա: Հավանաբար
բոլորիս ծանոթ է Բ. Հելլինգերի ընտանեկան տեղաբաշխման մեթոդը
[7], որն աշխատում է հենց տրանսգեներացված տրավմայի հետ, ի դեպ,
տրավման կարող է լինել թե՛ անհատական, թե՛ կոլեկտիվ:
Կոլեկտիվ տրավմաներին և դրանց հաղթահարման ուղիներին հետաքրքիր անդրադարձ է կատարում Ք. Յոդերը «Տրավմաների փոքրիկ
գիրք» խորագրով մենագրության մեջ [9]։ Նա կոլեկտիվ տրավմաները
դասակարգում է հետևյալ կերպ։

Գծապատկեր 1: Կոլեկտիվ և սոցիալական տրավմաների
տեսակներ [9]
Կոլեկտիվ տրավմաներ. հասարակության մեծ խմբեր ապրում են
դժվարին իրադարձություններ, օրինակ՝ պատերազմ, երկրաշարժ և այլն։
Պատմական տրավմաներ. կոլեկտիվ և «կուտակված» հուզական
«վերքեր», տրավմաներ, որոնք փոխանցվում են սերնդեսերունդ։ Առաջանում են զանգվածային կատակլիզմների հետևանքով՝ եղեռն, հոլոքոստ։
Մշակութային տրավմաներ. փորձ է կատարվում վերացնելու հասարակության մի մասի մշակույթը, օրինակ՝ հրեաների Հոլոքոստ, Հայոց մեծ
եղեռն, Ամերիկայի հնդկացիների վերացում։
Կառուցվածքային տրավմաներ՝ հասարակության կամ համայնքի մի
մասն ապրում է անհավասար տնտեսական, քաղաքական պայմաններում, օրինակ՝ հայերն Արցախում ԽՍՀՄ-ի տարիներին, ռասիզմ, գենդերային խտրականություն։ Սա համապատասխանում է նաև Յո. Գալթունգի կառուցվածքային բռնության հայեցակարգին, որտեղ, բացի ուղիղ
բռնությունից, նա առաջ է քաշում մշակութային և կառուցվածքային
բռնության հայեցակարգը: Կառուցվածքային են այն տրավմաները, որտեղ չկա ուղիղ բռնություն, այն իրականացվում է անուղղակի կերպով,
օրինակ՝ հասարակության որոշ խավերի մարգինալացմամբ [6, էջ 291305]։ Մենք դաստիարակվել ենք պատերազմյան ֆիլմերի վրա` գերմանացու կերպարն ընկալելով որպես թշնամու: Առաջին անգամ Հ. Բյոլի «Իսկ
հրեշտակը լռում էր» գրքում հանդիպեցի հետպատերազմյան զրկանքների, մասնակցային տրավմայի գեղարվեստական նկարագրության:
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Մասնակցային տրավմաներն առաջանում են ուրիշներին վնասելու,
ուրիշների խմբին ուղղված զանգվածային ագրեսիայի և «նվաստացման» պատճառով։ Եթե անդրադառնանք մեր իրականությանը, օրինակ`
ԼՂՀ-ում ապրող հայերին, ապա, վերլուծելով պատմական իրավիճակը,
կարող ենք ասել, որ նրանք ունեն տրավմայի բոլոր տեսակները, ինչը
կարող է խորապես անդրադառնալ նրանց նույնականացման վրա։ Արցախյան պատերազմի հետևանքով՝ կոլեկտիվ տրավմա: Այս պատերազմը «կրկնվում» է դարեր շարունակ: Հիշենք անցյալ դարասկիզբը. որպես
էթնիկ հայեր՝ եղեռնի պատմական տրավմա։ Մշակութային և կառուցվածքային տրավմա՝ ԽՍՀՄ-ի տարիներին, երբ Արցախը գտնվում էր
Ադրբեջանի կազմում, այնտեղ ապրող հայերի իրավունքները խախտվում էին, գրեթե չկային հայկական թերթեր, բոլոր քիչ թե շատ կարևոր
պաշտոնները նշանակվում էին Բաքվից։ Եվ վերջապես, «մասնակցային» տրավմա, որը, մեր կարծիքով, ստանում են պատերազմի մասնակից բոլոր կողմերը [9]։
Եթե այս տրավմաները չեն «վերապրվում», ապա փոխակերպում են
անհատների, ազգերի նույնականացումը, կառուցվում է թշնամու կերպար և դրա հիման վրա` «նոր նույնականացում»։ Վառ օրինակ է 1915-ի
ցեղասպանությունը հայերի համար, ադրբեջանցիների համար՝ Արցախյան պատերազմը։ Բացի նույնականացման փոխակերպումից` այս
տրավմաներն ունենում են վարքաբանական հետևանքներ։ Շատ անգամ
կոլեկտիվ տրավմայի հետևանքով տրավմա ստացած խումբն ինքն է ագրեսիա ցուցաբերում ուրիշ խմբերի նկատմամբ. այս մեխանիզմը շատ
նման է Աննա Ֆրոյդի առաջ քաշած «նույնականացում ագրեսորի, տվյալ
պարագայում` թշնամու հետ» պաշտպանական մեխանիզմին: Ընդ որում,
այն կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով, օրինակ՝ տագնապահարույց օբյեկտի ֆիզիկական կրկնօրինակմամբ կամ ագրեսիան մեկ այլ
օբյեկտի վրա պրոյեկտելով։ Հիշենք Ա. Ֆրոյդի փոքրիկ այցելուի օրինակը, երբ ուսուցիչը բարկանում էր երեխայի վրա, իսկ նա ծամածռություններ էր անում: Պարզվեց, որ ծամածռություններն ուսուցչի ծաղրանկարային միմիկաներն էին։ Նրա մյուս այցելուն ատամնաբույժի մոտ
ցավ զգալուց հետո եկավ Ա. Ֆրոյդի մոտ և սկսեց խաղալիք դանակով
վնասել խաղալիքները [4]։
Պրոյեկտելով ավելի մակրո-մակարդակի վրա՝ հետաքրքիր համեմատություն է անում Դ. Վ. Դրագունովը՝ կիրառելով «նույնականացում
ագրեսորի հետ» երևույթը հասարակական մակարդակի վրա։ Այսպես,
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ Խորհրդային
Միությունը հաղթեց ֆաշիստական Գերմանիային, Խորհրդային Միության հանրապետություններում տեղի ունեցան մի շարք հետաքրքիր
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երևույթներ՝ աճեց հակասեմիտիզմը, սկսեցին կիրառել «ё» տառը, որը
շատ նման էր գերմանական «ումլաուտի» կետերին. տառերի վերևում` (ä,
ö, ü), 1944-ին նույնիսկ լույս տեսավ մի բառարան ««ё» տառի օգտագործումը» վերնագրով [3]։ Այս երևույթը պրոյեկտելի է նաև մեր իրականության վրա` ղարաբաղյան պատերազմի սառեցումից հետո տեղի ունեցած
մի շարք երևույթներ մեկնաբանելու համար։ Այս երևույթը կարելի է մեկնաբանել նաև Դոլլարդի ֆրուստրացիա-ագրեսիա տեսության միջոցով
[5]։ Անհատի հիմնարար պահանջմունքները, ոտնահարվելով ու չբավարարվելով, բերում են ֆրուստրացիայի, ինչն էլ շատ անգամ հանգեցնում
է ագրեսիվ վարքի։ Այս ագրեսիան կարող է դրսևորվել միկրո-մակարդակում՝ անհանդուրժողականություն, «այլախոհության» մերժում և այլն,
ինչպես նաև մակրո-մակարդակում՝ այլ խմբերի ջարդեր, կոտորածներ։
Կոլեկտիվ տրավմաների վարքաբանական հետևանքները պատկերված են գծապատկերում (Գծապատկեր 2):
Սակայն զանգվածային հասարակական տրավմայի հետ «ճիշտ» աշխատանքը կարող է հանգեցնել նույնականացման դրական փոխակերպման: «Ճիշտ» աշխատանք ասելով սովորաբար նկատի ունենք հաշտեցման գործընթացները, տրավմայի վերապրումները, թերապևտիկ աշխատանքը (օրինակ՝ Ընտանեկան տեղաբաշխման մեթոդով): Հասարակության մակարդակով այս գործընթացները կոչվում են խաղաղություն
ներքևից (bottom-up peace and diplmacy), երբ հաշտեցվում են ժողովուրդները, միմյանց տրավմա պատճառած կողմերը [8]: Այսպիսի շատ օրինակներ կան, ինչպես Նոբելյան մրցանակակիրներ արքեպիսկոպոս Տուտուի և Նելսոն Մանդելայի կազմակերպած կլոր սեղանները: Այստեղ
հանդիպում էին ապարտեիդի ռեժիմի «2 հակադիր կողմերը», կամ այժմեական ԱՄՆ-ում մեկ սեղանի շուրջ հանդիպում են ստրկատերերի և
ստրուկների հետնորդները: Մեծ գործոն է նաև ցեղասպանություն վերապրողի և ժառանգորդի համար դրա պատժելիության գործոնը: Դրանով են տարբերվում հրեական Հոլոքոստը և հայկական Մեծ եղեռնը:
Հոլոքոստի պարագայում որոշակի պատժելիությունը, ոճրագործությունն
իրականացրած պետության կողմից դրա ընդունումը, մեղքի ճանաչումը,
Նյուրենբերգյան դատավարությունը, փոխհատուցումը այլ ավարտ են
ունենում վերապրողների և ժառանգորդների համար: Այս պարագայում
նաև որոշ չափով փոխհատուցվում է գերմանացիների մասնակցային
տրավման: Որոշ չափով կանխվում է զոհ-ագրեսոր-զոհ շղթայի հետագա
զարգացումը, մինչդեռ հայոց եղեռնի պարագայում խնդիրը չի ստացել
ոչ մի տեսակի հոգեբանական լուծում [1, էջ 99-112]։
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#2 Անվտանգ. և արդարության
չբավարարված պահանջմունք,
նվաստացում, վախ

#1 Խմբային նույն.
ուժգնացում, «մենք»-ի
զոհայնացում

#2 Հոգեբանական
փոփոխություններ

#1 Տրավմատիկ
իրադարդձություն

#3 Ցնցում, վախ,
տագնապ, վնաս, ժխտում

#3 «Բարին ընդդեմ չարի»
պատմության զարգացում

Թշնամի/Ագրեսոր

Փրկված/Զոհ

ՇՐՋԱՆ

ՇՐՋԱՆ

#4 Թշնամու
դեհումանիզացիա

#5 Բռնության որպես փրկության
ընկալում

#8 Հարձակում սեփական
ինքնապաշտպանման դրոշի
տակ

#10 Վրեժ լուծելու
երևակայություն

#4 Կորստի գիտակցումխուճապ

#5 Վախի և տխրության ճնշում,
մեկուսացում

#9 Ինտենսիվ մտքեր,
խուսափում հիշեցումներից
#6 Որոշում բավարարել սեփական
շահերը, նույնիսկ ի հաշիվ ուրիշի

#7 Սոցիալական և
մշակութային
ճնշում

#6 Բարկություն, իմաստի
կորուստ

#8 Անօգնականություն
#7 Մեղքի
զգացողություն,
նվաստացում

Գծապատկեր 2: Ագրեսոր-զոհ փոխակերպումները` որպես կոլեկտիվ տրավմայի
վարքաբանական հետևանք [10]
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Այս պարագայում մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում հոգեբույժներ Ա. Ներսիսյանի և Կ. Դանիելյանի հետազոտությունը։ Նրանք առաջադրում են վարկած այն մասին, որ պարբերական (երևանյան) հիվանդությունը կրում է հոգեսոմատիկ բնույթ։ Նրանք այն դիտարկում են թե՛
այն կրող էթնոսների (հայեր, հրեաներ և արաբներ) մոտ պատմականորեն առաջացած և թե՛ այն կրող անհատի մակարդակով [2]։
Պատմականորեն այն ծագել է վերը նշված էթնոսների մոտ, քանի
որ նրանք դարերի ընթացքում ապրել են բազմաթիվ կոլեկտիվ, մշակութային և պատմական տրավմաներ։ Կարևորվում է այն փաստը, որ այս
էթնոսները դարեր շարունակ չեն ունեցել պետականություն, ինչը, ըստ
նրանց, բերում է էթնոսի էթնոհոգեբանական ռեգրեսի և տարբեր հոգեսոմատիկ հիվանդությունների առաջացման [2]։
Անհատական մակարդակով՝ անհատը, կրելով այս հիվանդության
պատճառ հանդիսացող գենային մուտացիան, կարող է ունենալ կամ չունենալ հիվանդության մանիֆեստացիա։ Հիվանդությունը սովորաբար ի
հայտ է գալիս ուժեղ տրավմատիկ իրադարձության հետևանքով։
Այսպիսով, տեսնում ենք, որ պատմությունը չի մոռացվում, այն դաջվում է մեր հոգեկան աշխարհում ու կերտում մեր ապագան: Փաստորեն
առողջ հասարակության նույնականացման դրական ձևակերպման համար անհրաժեշտ է աշխատել տրավմայի հետ, փակել գեշտալտը և կանխել հետագա բացասական զարգացումները թե՛ անհատական, թե՛ կոլեկտիվ մակարդակներում:
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В статье обсуждается понятие коллективной травмы, ее типы и
последствия на уровне индивида, а также этноса. Теоретикометодологические аспекты коллективной травмы обсуждаются в
контексте истории Армении. Приходим к выводу, что травмы, тем
более коллективные, всегда нуждаются в психологической обработке,
прошествии процессов примирения и установления мира, чтоб в
дальнейшем не было бы в психике этноса отпечатка «вечной скорби».
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The article is discussing the concept of the collective/cultural trauma,
its subtypes and consequences. The theoretical and methodological
aspects of collective trauma are observed in the context of Armenian
history. We are coming to the conclusion, that collective/cultural trauma
always needs some psychological healing, reconciliation and peace
building process in order not to be sealed as an immortal mourning on the
soul of the ethnos.
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ԱԼԻՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
գիտաշխատող

ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածը նվիրված է անձի հոգեբանական անվտանգության
բաղադրիչների երկրորդային վերլուծությանը: Կատարվել է անվտանգության բաղադրիչների գործոնային վերլուծություն՝ հիմնվելով այն ընդհանրությունների և օրինաչափությունների վրա, որոնք
բացահայտվել են անձի հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրմանը նվիրված նախորդ հետազոտություններում` կոռելյացիոն
վերլուծության մեթոդով: Վերլուծությունների համակարգային մոտեցումը հնարավորություն տվեց անվտանգության բաղադրիչների
ընդհանուր համախմբից անցնել ու ընդհանրացված գործոնների՝
երեք հիմնական խմբավորումներով:
Հիմնաբառեր. հոգեբանական անվտանգություն, սոցիալական
միջավայր, գործունեություն, պահանջ, անձնային և միջանձնային
հարաբերություններ:

Անձի հոգեբանության անվտանգության ուղղությամբ վերջին տարիներին կատարված տեսական վերլուծություններն ու կիրառական հետազոտությունները հնարավորություն են տվել պարզաբանելու հոգեբանական անվտանգության այն հիմնական բաղադրիչները, որոնք, որպես
արտաքին և ներքին փոխկապակցված գործոններ, ուղղվել են հոգեբանական անվտանգության բովանդակության վերծանմանը: Իհարկե, հոգեբանական անվտանգությունը բազմաշերտ է և բազմակողմանի վերլուծվող, սակայն այն հասկացություններն ու բաղադրիչները, որոնք ընկած են ուսումնասիրման հիմքում, սահմանափակ են և կիրառական տեսանկյունից ունեն օրինաչափ դրսևորումներ: Որպես հոգեբանական
անվտանգությունն ապահովող հիմնական բաղադրիչներ` առանձնացվել
են այն հիմնականները, որոնք ունեցել են մեծ կշիռ և առաջնահերթ
ռանգավորում [1], [4]: Դրանք գնահատվել են ոչ միայն ակտիվության և
լարվածության ցուցանիշներով, այլև աշխատունակության, հանգստի,
կոմֆորտի զգացողության և կոգնիտիվ ոլորտի այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են կենտրոնացածությունը, կայտառությունը, ըմբռնման
հեշտությունը և այլն:
Անձի հոգեբանական անվտանգության դրսևորումները ձևավորվում
են միջավայրում` անմիջականորեն առնչվելով շրջապատողների տեսա271
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կետների, հայացքների, մոտեցումների և վերաբերմունքի հետ: Հիմնական բաղադրիչներից են նաև կյանքի հանդեպ վերաբերմունքի և բավարարվածության ցուցանիշները: Անձի հոգեբանական անվտանգության
ապահովման արտաքին բաղադրիչներից կարևորվել են Ընտանիքը,
Առողջությունը, Աշխատանքը և Ընկերները: Սա շատ ընդհանրացված
ցուցանիշ է:
Անձի հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրման ընթացքում
գնահատված բաղադրիչները և թեստերից ստացված ելքային արդյունքները, որոնց հուսալիությունը և վալիդությունը ստուգվել էր ինչպես փորձագիտական [1], [4], այնպես էլ տեսական հիմքերով, հնարավորություն
տվեցին կոռելյացիոն վերլուծության ճանապարհով մոտենալ գլխավոր
գործոնների դուրսբերմանը: Անհրաժեշտություն առաջացավ կատարելու
համալիր վերլուծություն, որը հնարավորություն կտար բացահայտելու
այն քողարկված հատկանիշները, որոնք ստացված կոռելյացիոն փոխկախվածությունների նախապայմաններ են: Եվ քանի որ անձի հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների համախումբը բազմաքանակ
էր և բազմաշերտ, ուստի անհրաժեշտ էր ստանալ ելքային հատկանիշների խմբավորումներ` ի հաշիվ ներքին փոխկախվածությունների, այլ
կերպ ասած` հստակեցնել անձի հոգեբանական անվտանգության այն
կառուցվածքը, որն արտացոլում է գնահատված սկզբնական գործոնները:
Այդ իսկ նպատակով դիմեցինք գործոնային վերլուծության մեթոդին [3],
որի արդյունքում հնարավոր կլիներ ընդհանուր համախմբից անցնել
ընդհանրացված գործոնների:
Գործոնային վերլուծության համար հիմք ծառայեց կոռելյացիոն
մատրիցան [4, էջ 51], որը հաշվարկվել էր անվտանգությունը գնահատող բաղադրիչների և թեստերի ելքային արդյունքների փոխկապակցվածության աղյուսակից:
Որպես որակական մեկնաբանություն` կարող ենք ասել, որ հոգեբանական անվտանգության բոլոր բաղադրիչները կարևորվում են, երբ
դրանք ուսումնասիրվում են կյանքի, ապագայի հանդեպ ունեցած դրական վերաբերմունքի տեսանկյունից: Սա կյանքից բավարարվածության
ցուցանիշն է, երբ անձը չի սևեռվում սեփական սխալների, անցյալի անցանկալի հիշողությունների, ներկայի անհաջողությունների կամ դժվարությունների վրա, փորձում է գնահատել իր կարողությունները, ադեկվատ է գնահատում սեփական անձը և կենտրոնանում է ապագայի
պլանների, մոտակա անելիքների և գործողությունների վրա: Իհարկե,
այս ցուցանիշներն առավել արտահայտված են երիտասարդ տարիքի
մարդկանց մոտ և ավելի թույլ` միջին և ավագ տարիքի անձանց մոտ:
Սակայն ընդհանուր օրինաչափությունները, որոնք բացահայտվել են
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գործոնային վերլուծության ճանապարհով, հնարավորություն են տալիս
հոգեբանական անվտանգության գործոնների և բաղադրիչների համար
որպես գլխավոր գործոն առանձնացնելու հոգեկան և ֆիզիկական առողջության գործոնը, որն անմիջականորեն պայմանավորված է այն միկրոմիջավայրով, որտեղ իր գործունեությունն է իրականացնում անձը:
Ըստ ստացված տվյալների` հետաքրքրական ցուցանիշ է սթրեսադիմացկունության ցուցանիշը, որը չունի արտահայտված կոռելյացիոն
կապեր հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչների հետ, սակայն,
երբ հաշվարկվում է որպես առանձնացված գործոն, հակադարձ կոռելացվում է լարվածության ցուցանիշի հետ (r<0.01, -0,4) և ուղիղ` կոմֆորտի զգացողության հետ (r<0.01, 0,37):
Աղյուսակ 1
Գլխավոր գործոնի վերլուծություն
ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ
1
2
3
Բավարարվածություն կյանքից
,678
,171 -,018
Սթրեսադիմացկունություն
-,267
,045
,180
Ակտիվություն (առույգ, հանգստա-,320
,756
,075
ցած, աշխատելու ցանկություն)
Հետաքրքրություն (ուշադիր, կենտ-,347
,673
,220
րոնացած, տարված)
Հուզական տոնուս (ուրախ, լավ
,643
,014
,591
ինքնազգացող., կշռադատ.)
Լարվածություն (անհանգստութ-,100
,750 -,295
յուն, մտահոգություն)
Կոմֆորտ (անհոգություն, լավ տրա,557
,146
,581
մադրություն, գոհունակ.)
Ընտանիք
,730
,237 -,262
Աշխատանք
,467 -,040 -,490
Ընկերներ
,582
,117
,034
Առողջություն
,737
,181 -,233

4
-,276
,807
,119
,098
-,069
-,385
-,371
,088
,310
,329
,155

Քանի որ անվտանգության բաղադրիչները հանդես են գալիս փոխկապակցվածության բարձր գործակիցներով, և նրանցից միայն չորսն է
կոռելացվում մյուս գլխավոր գործոնների հետ, նպատակահարմար ենք

273

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

գտնում առանձնացնել այն հիմնականները, որոնք առավել նշանակալի
են եղել` Ընտանիք, Առողջություն, Ընկերներ և Աշխատանք:
Այս աղյուսակում սթրեսադիմացկունության գործակիցների կապերն
ավելի թույլ են արտահայտվում, թերևս ոչ այնքան ամուր ուղիղ փոխկապակցվածությունները հաշվարկվում են Աշխատանքի (r<0.01, 0.31) և
Ընկերների (r<0.01, 0.33) ցուցանիշներով:
Եթե փորձենք ենթադրություններ կատարել գլխավոր գործոնների վերաբերյալ, պետք է առաջնորդվենք այն հանգամանքով, որ առաջին հիմնական խումբը կազմում են միջավայրային և վերաբերմունքային
գործոնները. անձին շրջապատող միկրոմիջավայրը՝ ընտանիքը, ընտանեկան հարաբերությունները, ջերմությունը, ընկերներն ու աշխատանքային հարաբերությունները, իր` հասարակության անդամ լինելու գիտակցությունը, տեղեկացվածությունը և մյուս այն բաղկացուցիչները, որոնցով մինչ այժմ փորձել ենք մեկնաբանել անձի հոգեբանական անվտանգությունը: Նաև կարևոր է վերաբերմունքը առողջության հանդեպ
(թե´ ֆիզիկական, թե´ հոգեկան, թե´ հոգեբանական), բավարարվածության զգացողությունը և վերաբերմունքը կյանքին: Սխեմատիկ գործոնները սահմանափակվում են ստորև նշված ուղիղ (աջից նշված) և հակադարձ (ձախից նշված) փոխպայմանավորվածություններով.
ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Առողջություն
Ընտանիք
Բավարարվածություն կյանքից

Լարվածություն/մտահոգվածություն
Հետաքրքրություն

Կոմֆորտ
Հուզականություն
Աշխատանք

Հուզական
տոնուս/դատողական
Հետաքրքրություն
Ակտիվություն

Գծապատկեր 1: Գործոնային վերլուծության սխեմա
Այս գործոնների հիմնական խումբը թերևս կարող ենք անվանել
Բարեկեցիկ կյանք կամ Կյանքի որակ, որը վերաբերում է հոգեբանական, հուզական բավարարվածությանը, երջանկության զգացողությանը,
երբ անձն իրեն լավ է զգում այն միջավայրում, որտեղ ծավալում է իր
կենսագործունեությունը:
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Վերջնական գործոնային ծանրաբեռնվածության պլեադն իր մեջ
կներառի Բարեկեցությունը, Ակտիվությունը և Հավակնությունների
մակարդակը: Ըստ ստացված գործակիցների` կարող ենք ենթադրել, որ
հարմարավետության հանդեպ հակվածությունը նպաստում է ապահովության զգացողությանը՝ ի հաշիվ կյանքի հանդեպ պահանջների նվազեցման: Այս բաղադրիչները կարող են լրացվել սթրեսադիմացկունության գործոնով, որի առկայությունը նշանակալի կերպով չի կոռելացվում
անձի հոգեբանական անվտանգության մյուս բաղադրիչներով, սակայն
անձի մակարդակում հանդես է գալիս որպես կայունության նախադրյալ:
Եվ քանի որ այն հիմնականում պայմանավորված է հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշներով, նյարդային համակարգի կայունությամբ, ապա անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից մասամբ կարևորվում է, որովհետև այսպես թե այնպես նպաստում է հոգեկան առողջությանը [2]:
Ամփոփելով` կարող ենք եզրահանգել, որ անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող բաղադրիչների նշանակալիությունը պայմանավորվում է սոցիալական միջավայրով, գործունեությամբ և կյանքի
հանդեպ ունեցած պահանջներով, և որ ամենաէականն է՝ այն իմաստավորվում և կարևորվում է գործունեության մեջ (ուսումնական, աշխատանքային, մասնագիտական), անձնային և միջանձնային հարաբերությունների համապատասխան ենթատեքստում:
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Статья посвящена вторичнoму анализу компонентов психологической безопасности личности. Осуществлен факторный анализ
компонентов безопасности, основываясь на тех закономерностях и
обобщениях, которые были выявлены в предыдущих экспериментальных исследованиях психологической безопасности личности
методом кореляционного анализа. Системный подход анализа данных
сделал возможным перейти от общих компонентов безопасности к
обобщенным трем группировкам.
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SISTEM ANALIZES OF PSYCHOLOGICAL
SAFETY OF PERSONALITY
Article is dedicated to the secondary analyses of psychological safety
of personality. Factor analyses of safety components is done based on
those regularities and generalizations, which were revealed during previous
researches of psychological safety of personality by means of correlational
analyses. System approach to the analyses effort an opportunity to proceed
from general components of safety to the generalized factors with three
groupings.
Keywords: psychological safety, social environment, activity,
requirement, personal and interpersonal relationship.
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարան,
բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԳԵՎՈՐԳ ԳՅԱՐԱՔՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա, մագիստրանտ

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Աշխատանքում ներկայացվել և վերլուծության է ենթարկվել այնպիսի փոխկապակցված գործոնների դերը, ինչպիսիք են անձի հուզական խառնվածքի տիպը, սթրեսի ազդեցությունը և աշխատանքային կոլեկտիվի հոգեբանական մթնոլորտը:
Արդյունքների քննարկումից հետո առաջադրվել են սթրեսի հաղթահարմանն ուղղված միջոցներ:
Հիմնաբառեր. սթրես, մասնագիտական գործունեություն, հոգեբանական մթնոլորտ:

Տնտեսական ու քաղաքական անկայունությունը, շուկայի արագ ու
դինամիկ զարգացումը և նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը ժամանակակից կազմակերպությունների մշտական կերպափոխումների անհրաժեշտությունը պայմանավորող գործոններ են [2]: Նորամուծությունների
ներդրման ու նրանց կենսունակության ապահովման կարևորագույն ռեսուրսը կազմակերպության անձնակազմն է, որին ներկայացվում են
կազմակերպչական փոփոխությունների ներդրման և աշխատանքային
գործունեության նոր պայմանների իրացման պահանջները [1], [3]:
Հետազոտության փորձարարական մեթոդներն են`
1. խառնվածքի տիպը որոշող TEMPS-A թեստը,
2. անձի սթրեսի ենթարկվածության մակարդակը բացահայտող
հարցարանը [4],
3. աշխատանքային կոլեկտիվի հոգեբանական մթնոլորտը բացահայտող հարցարանը:
Որպես հետազոտության հիմնական ընտրանք` հանդես են եկել ՀՀ
խոշոր բջջային օպերատոր և ինտերնետ-մատակարար ընկերության
գլխավոր մասնաճյուղում աշխատող 60 մասնագետ, որոնցից 28-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են, իսկ 32-ը՝ արական: Մասնակիցները
21-53 տարիքային միջակայքում են: Ընտրանքը դասակարգվել է ըստ
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մասնագիտական գործունեության խմբերի՝ հաշվապահներ (7 անձ), իրավաբաններ (9 անձ), ծրագրավորողներ (8 անձ), վերլուծաբաններ (12
անձ), մարկետինգի մասնագետներ (11 անձ), օպերատորներ (13 անձ):
Հետազոտվողներից 35-ն ամուսնացած է, 5-ն ապրում է միայնակ,
իսկ 20-ը՝ ծնողների, բարեկամների հետ: Ընդ որում, 20-ն ունի 2-5 տարվա աշխատանքային փորձ, 25-ը՝ 5-10 տարվա, 10-ը՝ մինչև 2 տարի, իսկ
5-ը՝ 2 տարուց պակաս:
Հետազոտության մասնակիցների հուզական խառնվածքի տիպերի
գերակայության ընդհանուր պատկերը ներկայացված է ստորև՝
Գծապատկեր 1:

Գծապատկեր 1: Խառնվածքի տիպերը հետազոտվողների
ընդհանուր թվաքանակում
Այսպիսով, առավել հանդիպող խառնվածքի տիպը հետազոտվողների շրջանում հիպերթիմ (28%) ու ցիկլոիդ (25%) տիպերն են, իսկ նվազ
հանդիպողը` խառնվածքի տագնապային-հուզական տիպը (10%):
Ծխելու սովորությանը վերաբերող 10 հարցերին տրվել են սպառիչ
պատասխաններ:
Հետազոտվողներից 35 հոգի երբևէ չի ծխել, իսկ 25-ը ծխել է:
25 ծխողներից 10-ը ծխել սկսել է 18 տարեկանից, 12-ը` աշխատանքի
ընդունվելուց հետո, իսկ 3-ը` 15 տարեկանից:
Մեր կարծիքով, իգական սեռի ներկայացուցիչների հարցումից
ստացված տվյալները չեն արտացոլում իրական պատկերը, քանի որ իգական սեռի 3 ներկայացուցիչներ հայտնեցին, որ չնայած սիստեմատիկաբար ծխում են, բայց այդ հարցին չեն ցանկացել պատասխանել՝ ելնելով մշակութային, սոցիալական և այլ դրդապատճառներից:
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Խմելը թողնելը գիտակցելուն վերաբերող հարցին միայն 11-ն են դրական պատասխան տվել, իսկ 49-ը տվել են բացասական պատասխան:
Կատարված աշխատանքի արդյունքում ընդգծվեցին մի շարք օրինաչափություններ՝
1. Անձի խառնվածքի տիպն ազդում է նրա` սթրեսի ենթարկվելու
մակարդակի վրա, մասնավորապես հուզական խառնվածքի հիպերթիմ
տիպ ունեցող անձանց սթրեսակայունության մակարդակը բարձր է, ցիկլոիդ և դյուրագրգիռ տիպ ունեցող անձանց դեպքում սթրեսակայունության մակարդակը միջին է, տագնապային-հուզական տիպը ամենաշատն
է ենթարկվում սթրեսի ազդեցությանը.
2. Մասնագիտական սթրեսի առաջացման նախադրյալներն են`
մասնավոր սթրեսները աշխատավայրում, անբարենպաստ միջանձնային հարաբերությունները, անհատի հոգեբանական առանձնահատկությունները, մասնավորապես` հուզականությունն ու տագնապայնությունը.
3. Հետազոտության մասնակից արական սեռի 32 ներկայացուցիչներից 18-ը ծխում են, սթրեսի պատճառով անառողջ սովորություններ
(ծխել և ոգելից խմիչքներ օգտագործել) 12-ը ձեռք են բերել աշխատանքի
ընդունվելուց հետո: Ընդ որում, 60 մասնակիցներից 57-ը օգտագործում
է ոգելից խմիչքներ:
Սթրեսի հաղթահարմանն ուղղված միջոցները
1. Սթրեսի ախտանիշների կառավարում,
2. անհատական խոցելիության մակարդակի իջեցմանն ուղղված
թրեյնինգային ծրագրերի տեղայնացում և կիրառում,
3. աշխատավայրում միջանձնային հարաբերությունների բարելավում,
4. սթրես առաջացնող անձնական գործոնների նվազեցում:
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РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ЛИЧНОСТНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В представленной статье мы обобщили и проанализировали роль
следующих факторов: тип эмоционального темперамента, влияние
стресса и психологический климат коллектива.
После обсуждения результатов мы также сделали некоторые
рекомендации о том, как преодолеть такой стресс.
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THE ROLE OF PERSONALITY RELATED PSYCHOLOGICAL
FACTORS IN WORK ACTIVITIES
In presented article we summarized and analyzed the role of the
following factors: type of emotional temperament, the influence of stress
and psychological climate of the staff:
After discussion of the results, we also made some recommendations
on how to overcome such stress.
Keywords: stress, professional activity, psychological climate.
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ՆԱՆԵ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ

ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Այն մարդը, ով զրկված է ընտրության
հնարավորությունից, դադարում է մարդ լինելուց:
Էնթոնի Բերջես

Հոդվածում քննարկվում են որոշման ընդունման անձնային հոգեբանական գործոնները, որոնք ազդում են մարդու կողմից որոշում ընդունելու, այլընտրանքներից որևէ մեկի ընտրության վրա:
Որոշման ընդունման գործընթացը պահանջում է ահռելի հուզական
և մտավոր լարվածություն, և այս պարագայում լուրջ խնդիր է անձնային արժեքների այնպիսի բաշխումը, որի դեպքում չեն խաթարվի
անձի ներաշխարհի ամբողջականությունն ու ներդաշնակությունը:
Հիմնաբառեր. այլընտրանքների ընտրություն, որոշման ընդունում, անորոշություն, ռիսկ:

Որոշումների ընդունումը մշտապես առկա է մարդու կյանքի բոլոր
ոլորտներում, ցանկացած հարաբերության մեջ: Արագ փոփոխվող սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների պայմաններում մարդուց պահանջվում է հոգեբանական ուժերի լարում` անորոշության իրավիճակում
որոշումներ ընդունելու, ընտրություն կատարելու, հնարավոր հետևանքները կանխատեսելու համար: Որոշումների ընդունման գործընթացը հոգեկանում կարգավորվում է տարբեր կարգավորիչների միջոցով, որոնք
ուսումնասիրվում են որոշումների ընդունման հոգեբանության շրջանակներում: Անձի անհատական հատկությունները, նրա ինքնագիտակցությունն արտացոլվում են նրա ընդունած որոշումներում: Որոշումների ընդունման գործընթացի վրա ազդում են մի շարք գործոններ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել ներքին և արտաքին գործոնների:
Որոշման ընդունման և ռիսկի վրա ազդեցության գործոններից են
նվաճման, անկախության, ագրեսիայի, գերակայման և այլ անձնայինմոտիվացիոն գործոնները:
Նշված մոտիվացիոն միտումները ժամանակակից հետազոտություններում դիտարկվում են որպես որոշման ընդունումը կարգավորող մոտիվացիոն գործոններ: Որոշման ընդունման մոտիվացիոն պայմանավորվածության մասին պատկերացումները կարող են կառուցվել մոտիվների
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և մոտիվացիայի կոնստրուկտների մասին տարբեր պատկերացումների,
ինչպես նաև տարբեր հոգեբանական տեսությունների հիման վրա: Մոտիվացիան դիտարկվում է որպես անձնային կարգավորման հիմնական
մակարդակ հոգեբանական տարբեր տեսություններում:
Բարոյական ընտրության խնդիրը մեկ այլ ասպեկտ է, որը ենթադրում է միջմակարդակային փոխգործունեություն: Բարոյական նորմերը և
անձնային արժեքները` որպես ընտրությունների ներիրավիճակային
կարգավորիչներ, վերլուծվում են անձի բարոյական զարգացման համատեքստում:
Ու. Ջեյմսը` որպես հույզերի տեսության հեղինակ, առանձնացրել է
որոշումների ընդունման հուզական բաղադրիչի հատուկ դերը, ինչը որոշում է գաղափարների կամ տեսությունների միջև ընտրության սելեկտիվությունը: Որոշում ընդունելիս անձին կարող է թվալ, թե ինքը ընտրությունը կատարում է ռացիոնալ եզրակացությունների հիման վրա, այն
դեպքում, երբ իրականում ընտրությունը դառնում է միջնորդավորող գործընթաց` «հուզական խառնաշփոթը» վերացնելու և հանգստության հասնելու համար [2]:
Որոշման ընդունումը պայմանավորող մեկ այլ անձնային գործոն է
կամքը, որը թույլ է տալիս մնալ այդ ընտրությանը հավատարիմ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ սուբյեկտի մտադրությունը չի իրագործվել: Սուբյեկտը կամային է իր մտադրությունների կառուցման և իրականացման
հարցում:
Սուբյեկտի կողմից կամային իմացական-անձնային ջանքերի գործադրումը անորոշության իրավիճակում ընտրություն կատարելու համար
կարող է դիտարկվել որպես որոշման ընդունման և կամային կարգավորման կապ:
«Անորոշության իրավիճակում ընտրությունը» որոշման ընդունման
տեսության համակարգի կորիզն է: Նախ անդրադառնանք «անորոշություն» հասկացությանը: Օքսֆորդի հոգեբանական բացատրական բառարանը «անորոշություն» բառը սահմանում է.
1. համոզմունքների վիճակ, երբ մարդը լիովին համոզված չէ, երբ
անվստահ է,
2. տեղեկատվության տեսության տեսանկյունից` աստիճան, որտեղ
որևէ սահմանափակում չի լինում առկա հնարավոր ընտրությունների
կամ իրավիճակի հնարավոր հետևանքների վրա [6]: Անորոշությունը
սուբյեկտի համար տվյալ իրավիճակի շատ կամ քիչ չափով անհայտությունն է:
Որոշման ընդունման տեսության զարգացման սկզբնական շրջանում ենթադրվում էր, որ սուբյեկտը որոշումն ընդունում է «սպասելի ար282
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ժեք»-ի հաշվարկի համաձայն [2]: Սրա էությունն այն է, որ անձը, կանգնած լինելով բազմաթիվ գործողությունների ընտրության առջև, երբ
նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է տալ տարբեր հավանականություններով հնարավոր արդյունքներ, ռացիոնալ գործընթացը նույնականացնում
է բոլոր հնարավոր արդյունքները, որոշում նրանց արժեքները և հավանականությունները, այնուհետև բազմապատկում դրանք և որոշում
«սպասելի արժեքները»: Ենթադրվում է, որ ռացիոնալ մոդելի գործառնման պարագայում անձն ընտրում է առավել մեծ սպասելի արժեք ունեցող գործողությունը:
Որոշման ընդունման նպատակային կարգավորումը դիտարկվում է
հոգեբանական հարացույցի համատեքստում. «վարքը անձի և շրջապատի գործառույթն է»: Որոշում ընդունելիս որպես սուբյեկտի կոգնիտիվանձնային ջանքերը միջնորդավորող գործընթացների կարգավորման
աղբյուր հանդես է գալիս 3 բաղադրիչ՝ մոտիվ (հաջողության հասնել և
անհաջողությունից խուսափել), այլընտրանքների վալենտություն և
դրանց սուբյեկտիվ հավանականություն: «Վալենտություն» և «սուբյեկտիվ հավանականություն» հասկացությունները վերաբերում են տարբեր
բարդության նպատակների «հավաքի», որոնք անձը կարող է դնել իր
առջև և հասնել դրանց՝ ներդնելով անձնային ջանքեր (այդ ջանքերի մոդալությունը պայմանավորված է գործունեության տիպով կամ իրականացվող գործընթացներով):
Տեսության զարգացման այս շրջանում ենթադրվում էր, որ որոշման
ընդունման իրավիճակում մարդկանց վարքը հիմնվում է բացառապես
ռացիոնալ որոշումների վրա, սակայն հետագայում բազում հետազոտություններ կասկածի ենթարկեցին այս մոտեցումը, և գործնականում
մենք հաճախ հնարավորություն ունենք համոզվելու դրանում. առօրյայում որոշումներն ընդունվում են մակերեսային և մոտավոր «գնահատականների» հիման վրա:
Հետագայում Հ. Սայմոնը նույնպես ինտելեկտը դիտարկում է որպես
սահմանափակ ռեսուրս: Հետևելով նրա տեսակետին` նշենք, որ մարդիկ
միշտ չէ, որ ընդունում են ռացիոնալության տեսանկյունից բխող լավագույն որոշումներ, այլ հաճախ` այնպիսիք, որոնք ապահովում են բավարարման նվազագույն պահանջներ [3]: Իհարկե, տեղ ունեն նաև դիրքորոշումները, ներքին նախընտրություններն ու պահանջմունքները:
Որոշման ընդունման տեսության շրջանակներում առանձնահատուկ
տեղ ունի կիրառական մաթեմատիկայի մի բաժին, որը կոչվում է «Խաղերի տեսություն», և որի արդյունքները կիրառվում են նաև Հոգեբանության մեջ: Խաղերի տեսության մեջ հեղափոխական եղան Ջոն Նեշի
աշխատանքները. նա սահմանեց ոչ կոոպերացիոն խաղերում հավասարակշռության հանգեցնող որոշման ընդունման մոդելը: Խաղը նա հաս283
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կանում էր որպես մի գործընթաց, որտեղ մասնակցում են երկու կամ
ավելի կողմեր, որոնք պայքարում են իրենց հետաքրքրությունների համար: Կողմերից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակը և կիրառում է որոշակի ռազմավարություն, ինչն էլ կարող է հաղթանակ բերել կամ հանգեցնել պարտության: Հաղթանակը, ըստ նրա, պայմանավորված է մյուս
խաղացողների վարքով: Հենց դա էլ սահմանվեց որպես «Նեշի հավասարակշռություն»: Խաղերի տեսությունն օգնում է ընտրելու լավագույն
ռազմավարությունները` հաշվի առնելով մյուս մասնակիցների պատկերացումները, նրանց ռեսուրսներն ու հնարավոր արարքները [5]:
Համաձայն Պ. Զալցբերգի մոտեցման` որոշումն ընդունվում է ինքնաբուխ` այլընտրանքներից մեկի օգտին, ինչն էլ դառնում է ներքին նախընտրելի և համեմատվում է այլ տարբերակների հետ: Սակայն համեմատության ժամանակ որոշում ընդունողն ամեն կերպ փորձում է հաստատել իր նախնական դատողությունը և գտնել մյուս այլընտրանքների
նկատմամբ առավելություն: Շատ հաճախ որոշում ընդունելիս անձը
ընտրության ռացիոնալ չափանիշները քննարկում է միայն ներքին ընտրությունից հետո: Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ առավել հեշտ է հիմնավորել ներքին նախընտրելի այլընտրանքը, քան առաջնորդվել ռացիոնալ մոդելի համաձայն:
Որոշման ընդունման իրավիճակն անհատական է յուրաքանչյուրի
համար: Որոշումը կարելի է սահմանել որպես այլընտրանքի ընտրություն: Կան որոշումներ, որոնք մենք ընդունում ենք ինքնաբերաբար, առանց երկար ու համակարգային կշռադատման և բոլոր այլընտրանքների դիտարկման: Սակայն կան նաև այնպիսիք, որոնք ընդունելիս մենք
մտածում ենք ժամեր, օրեր, ամիսներ և նույնիսկ տարիներ՝ գտնվելով անորոշության իրավիճակում:
Հոգեկան առողջության չափանիշներից մեկը անորոշության ընդունումն է: Մենք ապրում ենք հավանականությունների և հնարավորությունների աշխարհում, որտեղ երբեք չի լինի լիարժեք որոշակիություն: Եվ
բացի դա, նևրոզի ախտանիշների թվում նշվում է նաև անորոշությունը
արժեքների համակարգի, կյանքի ցանկությունների և նախապատվությունների, իր, ուրիշների և կյանքի մասին պատկերացումների վերաբերյալ: Զ. Ֆրեյդի կարծիքով, նևրոզը անորոշությունը հանդուրժելու անկարողությունն է [4]:
Հոգեկան առողջության մեկ այլ կետ սահմանում է ռիսկը. հուզականորեն առողջ մարդը հակված է արդարացված ռիսկի և ձգտում է անել այն, ինչ ցանկանում է: Նույնիսկ երբ անհաջողության հավանականություն կա, նա ձգտում է նախաձեռնող լինել, բայց ոչ անխոհեմ և հանդուգն:
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Ինչպես գրում է Տ. Կոռնիլովան, որոշման ընդունման նպատակը
միշտ գիտակցված է և անձնապես ընդունված: Նա խոսում է սուբյեկտիվ
անորոշության մասին, ինչը ռիսկի առկայության իրավիճակ է և անձից
պահանջում է ռացիոնալ որոշումներ [2]:
Առհասարակ քննարկել անորոշության իրավիճակում որոշում ընդունելու երևույթը և չանդրադառնալ «ռիսկ» հասկացությանը, անհնար է:
Նայած խնդրի բարդությանը` որոշման ընդունումը տատանվում է`
ռիսկի մակարդակով պայմանավորված: Կարելի է ասել` որքան բարդ է
սպասվող ընտրությունը, այնքան մեծ է սուբյեկտիվ անորոշության և
ռիսկի զգացողությունը:
Լիարժեք որոշակիության պայմաններում ընդունվող որոշումներ իրական կյանքում չեն կարող լինել: Ռիսկի պայմաններում ընդունված որոշումներն զբաղեցնում են մեր կայացրած որոշումների զգալի մասը,
ուստի որոշում ընդունող սուբյեկտը որոշում ընդունելիս պետք է հաշվի
առնի ռիսկի մակարդակը` որպես գլխավոր գործոն:
Գործնականում չեն հանդիպում նաև լիարժեք անորոշության պայմաններում ընդունվող որոշումներ: Դա այդպես է, քանի որ ցանկացած
դեպքում կարելի է կա´մ հավաքել որոշ լրացուցիչ տեղեկություններ և ևս
մեկ անգամ վերլուծել իրավիճակը, կա´մ որոշում ընդունել` դատողությունների, ինտուիցիայի, նախկին փորձի վերլուծության վրա հիմնվելով,
ինչը նույնպես նվազեցնում է անորոշությունը:
Հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ռիսկի վերաբերող դատողությունները պայմանավորված են ռիսկային իրավիճակի առկայությամբ: Ցանկացած մարդ միշտ գտնվում է
ընտրության իրավիճակում և ձգտում է ընդունել միայն այն որոշումները,
որոնք այսպես կամ այնպես բարելավում են սեփական դիրքերը: Քանի
որ ռիսկը ընտրության տարբերակի բնութագրիչ է, ապա դրա նշանակալիությունը վերջնական որոշման մեջ պայմանավորված է ինչպես այդ
տարբերակի շահավետությամբ, այնպես էլ գործունեության գնահատականով:
Ռիսկի սուբյեկտիվ գնահատականներ կարելի է ստանալ տարբեր
միջոցներով` օգտագործել անմիջական սեփական փորձը կամ ինտուիցիան, կողմնորոշվել արտահայտված կարծիքների և դատողությունների
հարցում և այլն:
Համաձայն Կանեմանի և Տվերսկու տեսությունների` մարդկանց դատողությունները բխում են հեշտ լինելու հավանականությունից: Ընդ
որում, այն, ինչ ավելի արագ և հեշտ է գալիս մարդու մտքին, համարվում
է ավելի հավանական և հակառակը (հիմնվում են այն բանի վրա, որ
առաջին պատասխանը ավելի հավանական է և համապատասխանաբար` ավելի ճիշտ) [1]:
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Իհարկե, խոսելով լավագույն տարբերակին հասնելու մարդու
ձգտման մասին, որը ենթադրում է ռիսկի պարտադիր առկայություն,
չենք կարող անտեսել նաև անվտանգության գործոնը: Վերջինս կարևոր
էքզիստենցիալ պահանջմունքներից է և անհրաժեշտ է անձի հոգեկան
առողջության պահպանման համար: Սակայն որքանո՞վ է ժամանակակից մարդն ընտրություն կատարելիս առաջնորդվում սեփական անվտանգության պահպանման սկզբունքով:
Ռիսկային իրավիճակում սեփական վարքի մասին որոշում ընդունելով` մարդիկ հիմնավորված ընտրություն են կատարել գործողության առկա այլընտրանքներից` հիմնվելով ընտրվող օբյեկտի մասին իրենց սուբյեկտիվ կարծիքի վրա: Յուրաքանչյուր անհատի համար այդպիսի ընտրության համար գոյություն ունի նախապատվությունների ի´ր համակարգը` ներքին հոգեբանական դիրքորոշումների համակարգ, որն ստիպում է նրան կատարել այս կամ այն արարքը: Հնարավոր չէ հաշվի չառնել դրանք ռիսկային իրավիճակներում` որոշման ընդունման խնդրի վերլուծության ժամանակ, քանի որ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում ռիսկը:
Հավանականության տեսության մասին գիտությունը (մաթեմատիկայի ոլորտում) հիմնված է այն դրույթի վրա, համաձայն որի` բոլոր տարրական այլընտրանքային ելքերը հավասարապես հավանական են, սակայն հոգեբանական վերլուծության ենթարկելով մարդու ընտրությունը`
կարելի է նկատել, որ այլընտրանքներից յուրաքանչյուրի նկատմամբ
տրամադրվածությունը, վերաբերմունքը, դիրքորոշումը սկզբունքորեն
տարբերվում են: Եվ հիմնականում, ելնելով հենց այդ նախապատվություններից կամ անձնային շահերից, անձն ընտրում է իրադրության որոշակի ելք:
Ապագայի կանխատեսումը, ինչի վրա կարող է հիմնվել իրավիճակի
որոշակի ելքի ընտրությունը, շատ հաճախ հիմնվում է անցյալի մասին
հիշողության վրա: Եվ բնական է, որ մենք որոշում ենք ընդունում` ելնելով նաև մեր կուտակած փորձից:
Մարդու ընտրության կարգավորման մեջ, լինի դա ռացիոնալ, անձնային կամ բարոյական, գիտակցությունն ու խիղճը, ինտելեկտուալ և
անձնային ներուժը գործում են ոչ թե առանձին-առանձին, այլ միասնաբար:
Ըստ Բերգսոնի` ընտրությունն իրականանում է գիտակցության հարթությունում: Մարդը, գտնվելով ժամանակի որոշակի պահին որոշակի
իրավիճակում, կարող է ենթադրաբար ընտրել այլընտրանքներից մեկը:
Ենթադրենք` նա ընտրեց դրանցից մեկը: Նա արդեն հնարավորություն
չունի վերադառնալու նախորդ կետին, որովհետև գիտակցական մակարդակում հետդարձի ճանապարհ չկա. այդ կետն արդեն անցած է, և հենց
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մարդն ինքն արդեն ուրիշ է, քանի որ նա գիտակցել է այդ այլընտրանքի
հետևանքները: Գիտակցության փակ շրջանը թույլ չի տալիս ընտրություն կատարել այն առումով, որ քննարկվող այլընտրանքները չեն կարող
հավասարազոր լինել ժամանակային հարթությունում գիտակցության
առջև նաև հետընթացի պատճառով: Բայց, այնուամենայնիվ, սուբյեկտն
ընտրություն կատարում է: Եվ նրա հիմնական կողմնորոշումն ընկած է
գիտակցության հարթությունից դուրս: Դա ողջ կյանքի ուղին է, որը կանխորոշում է անձնային ընտրությունը` որպես ազատ ընտրություն,
այսինքն` մարդու անձնային զարգացմանը համապատասխան: Որոշման
ընդունումը կանխորոշված է մարդու անձնային զարգացմամբ [2]:
Ընտրության մասին պետք է խոսել այն դեպքում, երբ մարդը պահպանում է կամածնության բավարար աստիճան ոչ միայն այլընտրանքների (կամ բազմաթիվ ելքերի) գնահատման, այլև սեփական անձնային
արժեքների վերաբերյալ ինքնորոշման հարցում: Ընտրության գործում
մարդը կողմնորոշվում է ոչ միայն իրավիճակի զարգացման ելքի վրա (իր
որոշմամբ), այլև` այն գիտակցման, թե ով կդառնա ինքը իր որոշման
արդյունքում: Ընտրության կամայականություն նշանակում է` անձն ընդունել է այն անձնային արժեքը, որը կպարգևատրվի ընտրության համար որպես խնդրի սեփական (հեղինակային) լուծում [2]:
Ընտրության արդյունքում անորոշության իրավիճակի լուծումը անդառնալի այն կետն է, որը նշանակում է, որ ընտրությունն արված է, նույնիսկ եթե դա չի ամրագրվում արտաքին արդյունքով (օրինակ` որոշման
հաղորդագրությամբ):
Տ. Կոռնիլովան գրում է, որ հենց այլընտրանքներից ընտրության
իրավիճակում անորոշության հաղթահարումը դառնում է նրա հոգեբանական բնութագիրը: Այն կապված է ինքնակարգավորման մասին եղած
պատկերացման հետ` ընտրության անորոշության հաղթահարման, մարդու կողմից իր մտավոր-անձնային ներուժի բոլոր հնարավորությունների
օգտագործման հիման վրա: Ինքնակարգավորումը` որպես հասկացություն, կենտրոնացնում է անորոշության հաղթահարման բևեռը և իրականացվում է դինամիկ կարգավորող համակարգերի միջոցով, որոնք հանդես են գալիս որոշումների և մարդու ընտրության ընթացքում նորագոյացություններով [2]:
Այսպիսով, որոշման ընդունումը հոգեբանական ընտրության կառուցակարգ է, որի միջոցով անձը հաղթահարում է անորոշությունը: Սակայն որոշման ընդունման բարդ գործընթացը պահանջում է ահռելի հուզական և մտավոր լարվածություն, և այս պարագայում լուրջ խնդիր է
անձնային արժեքների այնպիսի բաշխումը, ինչի դեպքում չեն խաթարվի
մարդու ներաշխարհի ամբողջականությունն ու ներդաշնակությունը:
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ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В статье обсуждаються факторы, которые влияют на принятие решения человеком, на выбор одного из альтернатив. Процесс принятия
решения требует эмоцианального и интеллектуального напряжения, и
в этом случае серьезной проблемой является такое распределение
личностных ценностей, которое не деформирует целостность и
гармоничность личности.
Ключевые слова: выбор альтернатив, принятие решения,
неопределенность, риск.
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PERSONAL PSYCHOLOGICAL FACTORS OF DECISION MAKING
This article is devoted to factors of decision making that influence on
the decision by the person, choice of one of the alternatives. A decisionmaking process requires emotional and intellectual efforts, and here a
serious challenge is distribution of personal values so that it does not break
the integrity and harmony of a person.
Keywords: choice of alternative, decision-making, uncertainty, risk.
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ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն
գ/հ լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող,
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
Կառավարման հոգեբանության հիմնական խնդիրներից մեկը
կառավարման արդյունավետության խնդիրն է: Ոչ թե ուղղակի կառավարել, այլ կառավարել արդյունավետ՝ ստանալով բարձր արդյունք ուժերի, էներգիայի, ժամանակի և փողի նվազագույն ծախսով.
այսպիսին է սոցիալական պատվերը: Իսկ ինչպիսի՞ պայմաններում
կառավարումը կարող է դառնալ առավելագույնս արդյունավետ,
ինչպիսի՞ չափանիշներով, դրսևորումներով, չափորոշիչներով է
արդյունավետ կառավարումը տարբերվում անարդյունավետից: Այս
հարցերի առավել մանրակրկիտ քննարկմանն անդրադարձել ենք
հոդվածում:
Հիմնաբառեր. կառավարման արդյունավետություն, կառավարչական ազդեցության արդյունավետություն, արտադրողականություն, արդյունավետության գնահատման մոտեցումներ, կառավարման փոփոխականներ:

Կառավարման հոգեբանության հիմնական խնդիրներից մեկը կառավարման արդյունավետությունն է: Ոչ թե ուղղակի կառավարել, այլ
կառավարել արդյունավետ՝ ստանալով բարձր արդյունք ուժերի, էներգիայի, ժամանակի և փողի նվազագույն ծախսով. այսպիսին է սոցիալական պատվերը: Իսկ ինչպիսի՞ պայմաններում կառավարումը կարող է
դառնալ առավելագույնս արդյունավետ, ինչպիսի չափանիշներով,
դրսևորումներով, չափորոշիչներով է արդյունավետ կառավարումը տարբերվում անարդյունավետից: Որո՞նք են արդյունավետ կառավարման հոգեբանական չափանիշները. ահա այն հարցերի շարքը, որը երկար ժամանակ դարձել է կառավարման հոգեբանության զարգացումն ապահովող և կենտրոնական:
Արդյունավետ կառավարում հասկացության մեկնաբանության վերաբերյալ մոտեցումները տարաբնույթ են: Ընդունված է կառավարման
արդյունավետությունը սահմանել հետևյալ կերպ. կառավարչական ազդեցության արդյունավետությունը, արդյունքի որակը կախված է կառավարման որակից, իր հերթին, կառավարման որակը կառավարչի կոմպետենտության արդյունք է: Սակայն հարկ է նշել, որ կոմպետենցիան կա289
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յուն մեծություն չէ, այն պահանջում է անդադար ջանքեր, ուսուցում, փորձի կուտակում, մտածական աշխատանք [1], [3]:
Ըստ Ե. Ս. Պիվնևի՝ կառավարման արդյունավետության գնահատումը առաջնային նշանակություն ունի կառավարման բազում ասպեկտների համար, քանի որ դրա օգնությամբ որոշվում է կառավարչի գործունեության ճշտությունը, հիմնավորվածությունը, գործունեությունը: Հեղինակը նշում է, որ կառավարման արդյունավետությունը որոշակի կառավարող համակարգի գործունեության արդյունավետության հարաբերական բնութագիրն է, որն արտացոլվում է ինչպես կառավարման օբյեկտի, այնպես էլ բուն կառավարչական գործունեության (կառավարման
սուբյեկտի) տարբեր ցուցանիշներում: Հատկանշական է, որ այդ ցուցանիշները կարող են ունենալ ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական
բնութագրեր: Կառավարող համակարգի գործունեության արդյունավետությունը պետք է արտահայտվի կառավարվող համակարգի արդյունավետության ցուցանիշներում, սակայն կարող է ունենալ նաև իր մասնավոր բնութագրիչները: Արդյունավետության կարևոր քանակական բնութագրիչ հանդիսանում է արտադրողականությունը: Դա մուտքի ժամանակ միավորների քանակի հարաբերակցությունն է ելքի ժամանակ այդ
միավորների քանակին [4]:
Կառավարման արդյունավետության հիմնական հասկացություններն
կառավարման համակարգի աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետությունը, կառավարման գործընթացի արդյունավետությունը, կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, կառավարման մեխանիզմի արդյունավետությունը: Կառավարման արդյունավետության որոշման
համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է իրատեսորեն գնահատել նրա
արդյունքները: Նախ անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչն է պետք համարել
կառավարչական գործունեության օգտակար արդյունք, իսկ այնուհետև
պարզել այդ արդյունքը փոխելու ուղիները: Այստեղ անհրաժեշտություն է
առաջանում համեմատության համար առանձնացնել արդյունավետության այն մակարդակը, որն ընդունվում է որպես նորմատիվ: Այս ուղղությամբ կարելի է առանձնացնել արդյունավետության գնահատման երկու
մոտեցումներ (տե՛ս Գծապատկեր 1).
Արդյունավետության
գնահատման մոտեցումները

Փորձագիտական

Էտալոնային

Գծապատկեր 1: Արդյունավետության գնահատման մոտեցումները
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Էտալոնային մոտեցման էությունը հանգում է համեմատության այն ցուցանիշներին, որոնք բնութագրում են կազմակերպական կառույցի արդյունավետությունը որպես կառավարման համակարգի էտալոնային տարբերակ: Նման տարբերակի բնութագրիչներն ընդունվում են որպես նորմատիվ: Որպես էտալոնային տարբերակ կարող է ընդունվել ինչպես նախագծվող համակարգը, այնպես էլ իրականում գործող օբյեկտը [4]:
Կազմակերպատեխնիկական մակարդակի փորձագիտական գնահատումը կարող է անցկացվել`
 կառավարման համակարգի համակարգային գնահատման համար,
 առանձին ենթահամակարգերի գնահատման համար,
 ընդունվող ծրագրային և պլանային որոշումների գնահատման
համար:
Ընդհանուր առմամբ, փորձագիտական գնահատումը հիմնվում է
քանակական-որակական մոտեցման վրա, որը թույլ է տալիս գնահատել
կառավարման արդյունավետությունը նշանակալի գործոնների ամբողջությամբ [4]:
Կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատման ցուցանիշները կարող են միավորվել հետևյալ երեք փոխկապակցված
խմբերում.
1. կազմակերպության գործունեության վերջնական արդյունքները և
կառավարման վրա կատարվող ծախսերը,
2. կազմակերպական համակարգի ռացիոնալությունն ու նրա տեխնիկական-կազմակերպական մակարդակը,
3. կառավարման գործընթացի բովանդակությունն ու կազմակերպումը:
Կազմակերպության գործունեության կառավարման արդյունավետությունը և կառավարման վրա կատարվող ծախսերը խմբի մեջ կարող
են մտնել հետևյալ գործոնները.
 թողարկվող արտադրանքի ծավալը (ծավալի ավելացումը),
 եկամուտը (եկամուտի աճը),
 ինքնարժեքը (ինքնարժեքի իջեցումը),
 կապիտալ ներդրումների ծավալը (դրանց տնտեսումը),
 արտադրանքի որակը, նոր տեխնիկայի ներդրման ժամկետները:
Կառավարման գործընթացի բովանդակությունն ու կազմակերպումը
բնութագրող խմբի մեջ մտնում են երկու ենթախմբեր՝ նորմատիվային և
ծախսային ցուցանիշներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել կառավարման գործընթացն ինչպես քանակապես, այնպես էլ որակապես: Հոգեբանական տեսանկյունից առավել կարևոր են նորմատիվ բնութագրիչները, որոնց շարքին դասվում են արտադրողականությունը, հարմարվողականությունը, ճկունությունը, օպերատիվությունը, հուսալիությունը [5]:
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Կառավարման
արդյունավետության չափանիշները

Առաջնային փոփոխականներ
Կառավարման
համակարգի ներքին
ռացիոնալությունը

Համակա
րգի ներուժը

Կազմակերպչա
կան վարքի որակը

Կառավարման
փոփոխականները

- Կառավարիչների
ապահովվածությունը
տեղեկատվությամբ
- Տեղեկատվության
մշակման արժեքը
- Որոշման ընդունման
արագությունը
- Իրականացման
նկատմամբ
վերահսկողության
մակարդակը
- -Գործառման
հուսալիությունը

- Հարմարվողականություն
- Ճկունություն,
- Աճելու
ունակություն

- Կազմակերպչական
բարոյականության
մակարդակը
- Կոնֆլիկտների
բացակայությունը
- Աշխատակիցների
շահագրգռվածությ
ան աստիճանը
- Աշխատակիցների
բավարարվածությ
ան աստիճանը
- Կադրերի
հոսելիությունը

Գծապատկեր 2: Կառավարման համակարգի արդյունավետության
չափանիշները` ըստ Լ. Ի. Եվենկոյի
Կառավարչական գործունեության արդյունավետության իր տեսությունն է առաջ քաշել Լ. Ի. Եվենկոն (1983), ով, ուսումնասիրելով կառավարման ոլորտում ամերիկյան տեսաբանների տեսությունները, ձևակերպել է հայեցակարգ, ըստ որի արդյունավետության հիմքում պետք է
դրվի կազմակերպության մոդելը որպես ամբողջական համակարգ, որի
գնահատման չափանիշները առաջնային փոփոխականների բաժիններն
են՝ կազմակերպության միջավայրը, նպատակները և ռազմավարությունը,
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տեխնիկական-արտադրական բազաները՝ նրանց համապատասխան
կառավարման փոփոխականների բաժիններով [2]:
Կառավարման փոփոխականների բաժիններն են կառավարման
համակարգի ներքին ռացիոնալության չափանիշները, համակարգի ներուժի գնահատման չափանիշները, կազմակերպական վարքի գնահատման սոցիալ-հոգեբանական չափանիշները (տե՛ս Գծապատկեր 2):
Լ. Ի. Եվենկոն նշում է, որ կազմակերպության արդյունավետության
ցուցանիշներն ամբողջությամբ և կառավարման համակարգերի արդյունավետության ցուցանիշները մասնավորապես, կառավարման գիտության մեջ ամենաքիչ մշակված ու բարդ մասն է, և հիմնական դերն այստեղ պատկանում է սուբյեկտիվ դատողություններին, իսկ տարբեր տիպի հստակ, այդ թվում նաև քանակական չափանիշները կրում են օժանդակ բնույթ: Այդ իմաստով կարևորություն են ստանում երկու հիմնական
ասպեկտներ.
1. ցուցանիշների համաձայնեցման խնդիրը,
2. դրանց հիմնավորման և հատուկ չափման խնդիրը [2]:
Այսպիսով, արդյունավետ կառավարման արվեստի գաղտնիքը հրաման–համոզում–հիմնավորում եռամիասնության իրավիճակային գործադրումն է: Կառավարչական ազդեցության ամեն մի միջոցի առավելության և թերության ստույգ իմացությամբ հարկավոր է ձգտել սուբյեկտի և օբյեկտի նպատակադրումների առավելագույն ներդաշնակման՝
այդ կերպ ապահովելով առավելագույնս արդյունավետ կառավարում:
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УПРАВЛЕНИЯ
Одной из основных проблем психологии управления является
проблема управленческой эффективности. Не просто управлять, а
управлять эффективно, получая высокий результат, при минимальных
затратах сил, энергии, времени и денег - таким был социальный заказ.
При каких условиях управление может стать максимально
эффективным, по каким параметрам, признакам, критериям,
эффективное управление отличается от неэффективного? Данные
вопросы более подробно обсуждаются в статье.
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PSYCHOLOGICAL STANDARTS OF EFFECTIVE MANAGMENT
One of the most important problems of organizational psychology is a
problem of management effectiveness. Not just manage, but govern
effectively with getting a good result, with minimal effort, energy, time and
money - this was the social order. Under which conditions management
can be maximally effective, on what parameters, characteristics, standards,
effective governance is different from inefficient? These issues are
discussed more detailed in the article.
Keywords: governance efficiency, effectiveness of organizational
influence, productiveness, approaches to evaluating the effectiveness,
variables of management.
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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓԱԽՈՒՍՏԸ
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
Անցումային հասարակության և նրա մոդալ անձի մեջ ձևավորվում է հարմարվողական նոր ռազմավարություն և այնպիսի հոգեբանական պաշտպանական կառուցակարգեր, ինչպիսիք են ագրեսիայի տարբեր տեսակները՝ ագրեսիայի ձևափոխումը, հակասուբլիմացիան, ագրեսիայի տեղափոխումը` քավության նոխազի որոնումներով, և հոգեբանական նահանջի երկու տեսակները` փախուստը ` նոմադիզմի ձևով, և կարոտախտը: Հասարակության մեջ
դրսևորվեցին «ազատություն-պաշտպանվածություն» երկփեղկման
առանձնահատկությունները, և դրա զարգացման դինամիկան ամբողջությամբ համապատասխանում է Է. Ֆրոմի` ազատությունից
փախչող հասարակության սոցիալական բնավորության փոխակերպումներին՝ ազատության ձգտում, անզորության և անպաշտպանվածության զգացում, պաշտպանված լինելու ցանկություն, հնազանդություն և կախվածություն, կոնֆորմիզմ և ավտորիտարիզմ:
Հիմնաբառեր. սուբլիմացիա, հակասուբլիմացիա, պաշտպանական կառուցակարգեր, «ազատություն-պաշտպանվածություն»:

Անցումային շրջանի առանձնահատկություններից են արագընթաց
իրադարձությունները և դինամիկ փոփոխությունները հասարակության
կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում: Վերլուծելով հետսոցիալիստական երկրների անցումային տեղաշարժերի դինամիկան ուսումնասիրող աշխատանքներում [1], [2], [8], [9], [11], [13], [16] առկա տարբեր մոտեցումները` կարող ենք ընդհանրացնել, որ հետազոտողների մեծամասնությունն առանձնացնում է անցումային շրջանի երեք փուլ՝
1. դրական (ոգևորություն, լավատեսություն, էյֆորիա, իդեալականացում, ազգային-ազատագրական շարժում),
2. բացասական (հիասթափություն, սոցիալական ապակառուցողականություն, անոմիա, նեգատիվիզմ, սոցիալական հեղափոխություն),
3. չեզոք (իրատեսական, կայունացում, զարգացում):
Նկատենք, որ վերոհիշյալ փուլերը քաղաքական հոգեբանության
մեջ հայտնի զանգվածային տրամադրությունների պարբերաշրջան
դրսևորումներից են: Սովորաբար զանգվածային տրամադրությունների
295

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

պարբերաշրջան զարգացումը [10, էջ 407-408] իր մեջ ներառում է հինգ
փուլ` տրամադրությունների խմորում և սաղմնավորում, տրամադրությունների կուտակում և բյուրեղացում, առավելագույն վերելք, հանգուցալուծում կամ անկում, որոշ ժամանակ անց` ապատիա (անտարբերություն), որից հետո սկսվում է զարգացման նոր շրջապտույտ: Ինչպես
տեսնում ենք, վերջին երեք փուլը համընկնում է վերը ներկայացված փուլերին, մինչդեռ վերափոխումների հետ կապված տրամադրությունների
խմորումն ու սաղմնավորումը սկսվել էին լճացման տարիների վերջին,
իսկ դրանց կուտակումն ու բյուրեղացումը` գորբաչովյան վերակառուցման ժամանակաշրջանում:
Ստորև կանդրադառնանք անցումային ժամանակաշրջանի յուրաքանչյուր փուլին բնորոշ սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններին:
Առաջին փուլում հետսոցիալիստական բոլոր երկրների համեմատ`
Հայաստանում վերափոխումների հարցում ամենաբարձր ոգևորությունն
էր նկատվում: Ղարաբաղում և Հայաստանում տեղի ունեցան հարյուրհազարանոց ցույցեր ու միտինգներ, որոնք իրենց հաճախակիությամբ,
կազմակերպվածությամբ և զանգվածայնությամբ անգերազանցելի էին
ոչ միայն Խորհրդային Միության, այլև աշխարհի համար: Ղարաբաղյան
շարժման գաղափարները, վերաճելով ազգային անկախության համար
պայքարի, ազգային վերածննդի հիմքը դրեցին: Այս փուլն աչքի ընկավ
փոխակերպող լիդերության հեղափոխական ու հերոսական դրսևորումներով, այսինքն` առաջին պլան մղվեց խարիզմատիկ լիդերությունը, ինչը հետևորդների մեջ ձևավորվեց նոր դրդապատճառներ, ավելի բարձր
արժեքներ` փորձելով բավարարել Ա. Մասլոուի բուրգի վերին աստիճանների պահանջմունքները: Զանգվածային միջոցառումների ժամանակ,
հենց իշխանությունների խոստովանությամբ, չարձանագրվեց օրինախախտման որևէ լուրջ դեպք, նույնիսկ ընդհանուր հանցագործությունների թվի նվազում գրանցվեց: Ազգային-ազատագրական շարժման համամասնակցությունը և ձեռք բերված հաջողությունը նպաստեցին հայ էթնիկ
խմբի սուբլիմացիային (վեհացմանը, ինքնավսեմացմանը): Ա. Հովսեփյանի կարծիքով, 80-ականների վերջերի և 90-ականների սկզբների Հայաստանում ապրող մարդուն բնորոշ էին կողմնորոշումը դեպի սեփական էթնոսը և իր հանրության դրական տարբերությունների գերագնահատումը մյուսներից [1, էջ 125]: Ժողովրդի մեջ արթնացան նոյյան տապանի վերաբերյալ հյուսված ավանդապատումների հետ կապված
«ընտրյալ ազգ» լինելու զգացմունքները: Հայտնի է, որ սեփական էթնոսի
հատկապես ծագումնաբանական առումով գերազանցության մասին ունեցած պատկերացումները ինքնավեհացման դրսևորումներ են [3, էջ
144]: Նորանկախ Հայաստանի ինչպես լիդերները, այնպես էլ հասարա296

Հոգեբանություն

կությունն իր իդեալական ես-ը ձևավորում էր վերընթաց սոցիալական
համեմատություններով, ինչն էլ ինքնակատարելագործման և նվաճման
մոտիվացիա է ստեղծում: Եվ այսպես, սեփական երկրի ազատական և
ժողովրդավարական մակարդակը այդ ժամանակ գնահատվում էր՝ համեմատվելով Արևելյան Եվրոպայի և մերձբալթյան երկրների հետ: Ինչպես այդ տարիներին նկատել է Է. Պաինը, նոր հասարակության ժողովրդավարական ինստիտուտների ձևավորման ու զարգացման տեսանկյունից առավել կայուն քաղաքական իրավիճակ էր ստեղծվել մերձբալթյան պետություններում և Հայաստանում [12]: Հեղինակի կարծիքով,
այդտեղ մեծ ներդրում ունեին ինչպես բնակչության, այնպես էլ իշխող
ընտրախավի իրական ցանկությունն ու քաղաքական կամքը:
Երկրորդ փուլում թավշյա հեղափոխությանը հետևեց բարեփոխումների անցկացման ցնցումաթերապիան: Բարեփոխումների իրականացման արագ ընթացքն ու շտապողականությունը հիմնականում պայմանավորված էր «կոմունիզմի» վերադարձի վախով, որն առավել ուժեղացավ՝ կապված Արտակարգ իրավիճակների պետական կոմիտեի (ГКЧП)
իրադարձությունների հետ: Ռուս տնտեսագետների կարծիքով, խորհրդային տարածաշրջանի և Արևելյան Եվրոպայի անցումային ճգնաժամը
տնտեսական ճգնաժամի նոր տեսակ է, որը ոչ մի ընդհանուր բան չունի
վերջին 200 տարվա ընթացքում ուսումնասիրված ճգնաժամերի հետ [13,
էջ 117-120]: Հետևաբար նման լայնածավալ ճգնաժամի դրսևորումներն
անկանխատեսելի էին մասնագետների համար և միանգամայն անսպասելի՝ ինչպես լիդերների, այնպես էլ ժողովրդի համար: Փոխակերպվող
երկրներում ոչ միայն ընկնում է հասարակության կենսամակարդակը՝
շեշտակի մեծացնելով աղքատների ու գործազուրկների բանակը և
հաճախակի դարձնելով սոցիալ-քաղաքական ազգամիջյան կոնֆլիկտները, այլև տեղի են ունենում ժողովրդագրական բացասական տեղաշարժեր: Բուլղարացի գիտնական Վ. Մանովի խոսքերով՝ «միայն ազգաբնակչության կրճատումը՝ որպես հետևանք բարձր մահացության և ցածր
ծնելիության, ինչպես նաև արտագաղթի, արդեն իսկ արտացոլում է
տնտեսության և պետության դեգրադացիան» [9, էջ 8]: Երկարատև «անցումն» ավելի ծանր ու դրամատիկ էր, քան ենթադրվում էր սկզբում: Ռուսաստանի բնակչության մեծամասնությունը, հարկադրաբար ենթարկվելով ցնցումաթերապիայի, ստացավ խոր, անբուժելի բարոյահոգեբանական խեղումներ [5]: Իսկ Ն.Կորովիցան, նկարագրելով Արևելյան Եվրոպայի երկրների փոխակերպման գործընթացները, նկատում է. «… տարածաշրջանի երկրներում կատարված փոփոխություններն այնքան նշանակալից էին, որ արևելաեվրոպացի մարդու մեջ բնականաբար հարց էր
առաջանում` «արդյոք կյանք կա՞ անցումից հետո» [8]:
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Վերոնշյալ վերլուծությունները կատարվել են ինչպես առավել հաջող
փոխակերպված եվրոպական երկրներում, այնպես էլ նյութական
պաշարներով հարուստ Ռուսաստանում: Անկասկած, նորանկախ բոլոր
հետսոցիալիստական երկրների համեմատ Հայաստանում վիճակն առավելալագույնս վատթար էր: Հայտնի է, որ արտակարգ իրավիճակները,
տարբերակման չափանիշներից ելնելով, որակվում են որպես անտրոպոգեն (մարդածին) և բնական ճանապարհով առաջացած անբարենպաստ
պայմաններ: 1988-94թթ. Հայաստանում զուգահեռաբար առկա էին երկուսն էլ. ստեղծվել էր աննախադեպ արտակարգ իրավիճակ, երբ
կրկնապատկվում էին անցումային երկրներին բնորոշ բացասական
դրսևորումները: Վերջիններիս մի կողմից գումարվում էին պատերազմական գործողությունները, երկարատև շրջափակումները և դրանցով
պայմանավորված էներգետիկ ու պարենային ճգնաժամերը, մյուս կողմից միայն 1988թ. երկրաշարժը և Ադրբեջանում իրականացված հայերի
կոտորածներն ու բռնագաղթերը հազարավոր մարդկանց անօթևանության և աղքատության պատճառ դարձան: Մարդիկ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով միանգամից կորցրեցին իրենց նյութական կայուն բարեկեցությունը: Անկասկած, այստեղ մենք գործ ունենք դեպրիվացիայի հետ, որն ավելի բարդ է սոցիալ-հոգեբանական հաղթահարման
տեսանկյունից [4]: Մարդկանց գործունեության ոլորտը, նպատակների
ընտրության դաշտն աստիճանաբար նեղանում են, և կյանքի իմաստը
սահմանափակվում է գոյության միջոցների հայթայթման խնդրով: Հասարակության պահանջմունքները, որ անցումային շրջանի առաջին փուլում բարձրացել էին բուրգի վերին սանդղակին, միանգամից իջան և երկար ժամանակ դեռ պիտի մնային ամենաստորինի վրա: Եթե առաջին
փուլում մարդիկ գիտակցում էին ու պատրաստ հանուն անկախության ու
ազատության տնտեսական զոհողությունների գնալ, ապա երկրորդ փուլում, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված, շատերը, հայտնվելով իմացական աններդաշնակության հոգեվիճակում,
պատրաստ էին հրաժարվելու անկախությունից:
Որպեսզի հասկանանք հասարակության զարգացման դինամիկան,
պետք է ըմբռնենք հոգեկան գործընթացների դինամիկան անհատի ներսում. ճիշտ այդօրինակ անհատին հասկանալու համար անհրաժեշտ է
դիտարկել նրան այն հասարակության համատեքստում, որում նա ապրում է [15]: Ինչպես հասարակության, այնպես էլ նրա մոդալ անձի մեջ
ձևավորվում են հարմարվողական նոր ռազմավարություն և հոգեբանական պաշտպանական բարդույթներ: Հայաստանում հիմնականում
դրսևորվեցին այնպիսի հոգեբանական պաշտպանական կառուցակարգեր, ինչպիսիք են ագրեսիայի տարբեր տեսակները (ագրեսիայի
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ձևափոխում, հակասուբլիմացիա, ագրեսիայի տեղափոխում` քավության նոխազի որոնումներով) և հոգեբանական նահանջի` ռեգրեսիայի
երկու տեսակները` փախուստ (էսկապիզմ)` նոմադիզմի ձևով, և կարոտախտ: Ագրեսիայի ձևափոխումը հանդես եկավ միջէթնիկ ագրեսիայից
ներէթնիկի ձևափոխվելու համատեքստում: Պատերազմից հետո հանրությունն իր բոլոր զրկանքների համար մեղադրեց նախկինում իր սիրած ու ընտրած առաջնորդներին: Բարձր գնահատելով Ա. Հովսեփյանի
անցումային ժամանակաշրջանի վերլուծությունները` չենք կարող համաձայնել նրա հետ այն հարցում, թե «ավանդաբար մութ ու ցուրտ տարիներ համարվող տարիներին ժողովուրդը ըմբռնումով մոտեցավ» [1, էջ
103]: Եթե Լենինգրադի շրջափակման տարիներին հազարավոր մարդիկ
մեռան սովից ու ցրտից, և բոլորը դրանում մեղադրում էին պատերազմ
սանձազերծած գերմանացի ֆաշիստներին, ապա Հայաստանի դեպքում
ժողովուրդը միայն մեղադրեց իր առաջնորդներին` դարձնելով նրանց
քավության նոխազ: «Քավության նոխազի» հետ մեկտեղ ակտիվացավ
հակավեհացում (ապասուբլիմացիա) պաշտպանական կառուցակարգը`
լիդերների անձի արժանապատվությունը նսեմացնող գռեհկաբանությունների, բամբասանքների, վարկաբեկումների ձևով և «սև» ու «գունավոր» PR–ի բոլոր հնարավոր մեթոդներով: Ապավեհացումն իր ծայրահեղ
դրսևորումն ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի հանցագործությամբ, որի հիմնական թիրախը Վազգեն Սարգսյանն էր` Արցախյան պատերազմի հաղթանակի գործում առանցքային դերակատարում ունեցող խարիզմատիկ
լիդերը: Հոգեբանական նահանջը փախուստի ձևով իր արտահայտությունը գտավ արտագաղթի մեջ` «Որտեղ հաց, այնտեղ կաց» ռացիոնալիզատորական կարծրատիպի ակտիվացմամբ: Նոմադիզմի դրսևորումը՝
որպես ֆրուստրացիաներից ու սթրեսներից փախչելու, ազատվելու
պաշտպանական կառուցակարգ, ըստ Ա. Նալչաջյանի, ինչքան էլ դառը
հնչի, բնորոշ է հայ էթնոսի ներկայացուցիչներին [3, էջ 117]:
Հետսոցիալիստական բոլոր երկրներում հոգեբանական նահանջի
դրսևորման տարածված մյուս ձևը կարոտախտն էր: Հունգարացի սոցիոլոգների [16] (մեր կարծիքով` սուբյեկտիվ) նկատառումներով՝
90-ականների սկզբին, բոլոր փոխակերպվող ժողովուրդների համեմատ
հունգարացիները առավել պակաս էին բավարարված քաղաքական ու
տնտեսական փոփոխություններով, և նրանց մեջ շատ էր տարածված
կարոտախտը նախկին համակարգի նկատմամբ: Հայաստանում անցյալի հանդեպ կարոտախտի վառ արտահայտված դրսևորումներից էր նույն
ժողովրդի կողմից նախկինում մերժված Կարեն Դեմիրճյանի փայլուն
հաղթանակը: Դեռահասի նման ազատություն տենչալով` ժողովուրդը
կարծես հեռացել էր իր «ծնողից», իսկ դժվարությունների, կարիքների ու
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զրկանքների հանդիպելով, ինչպես «անառակ որդին», վերադարձավ իր
հոր մոտ: Հետագայում Վ. Սարգսյան և Կ. Դեմիրճյան դաշինքում մարդիկ կարծես թե ենթագիտակցորեն վերագտնում էին անցյալի ու ներկայի միջև կապի խզման հետևանքով իրենց կորցրած էգո-նույնականությունը: Իսկ հասարակության տրամադրություններին բնորոշ հիասթափության և անորոշության զգացումները ինչ-որ չափով վերափոխվեցին
ապագայի նկատմամբ հույսի ու լավատեսության: Ի դեմս Կ. Դեմիրճյանի`
ժողովուրդը գտավ իր նոր խարիզմատիկ` այս անգամ սրբապատկերային լիդերին: Սրբապատկերային լիդերներն օժտված են լիդերությանն
անհրաժեշտ հատուկ որակներով, սակայն չեն ձգտում արմատական
փոփոխությունների և առաքելության. կողմնակիցները նույնպես նրանցից մեծ առաքելություն չեն ակնկալում [7]:
Անցումային հասարակության մեջ հայելային ձևով դրսևորվեց
հանճարեղ հոգեբան Է. Ֆրոմի [15] կողմից առաջ քաշված «ազատություն-պաշտպանվածություն» երկփեղկման հայեցակարգը` հասարակության սոցիալական պաշտպանվածության և ազատությունից հրաժարվելու փոխկախվածության մասին: Քանի որ ազատության ձեռքբերման հետ կապված բացասական երևույթները և դրանց
համարժեք հոգեվիճակները գերիշխում էին անցումային հասարակության մոդալ անձի մոտ, ապա նա ձգտում է փախչել ազատությունից դեպի անազատ անցյալ, որտեղ իրեն պաշտպանված էր զգում,
դեպի ավտորիտար լիդերները, ովքեր, մարդկանց զրկելով որոշումներ ընդունելու և ընտրություն կատարելու հնարավորությունից,
միառժամանակ վերջիններիս ձերբազատում են իմացական աններդաշնակության և տարբեր ներքին կոնֆլիկտներից: Այս համատեքստում դրական դեր կարող էր ունենալ Կ.Դեմիրճյանի և Վ.Սարգսյանի
անսպասելի դաշինքը, որը, ինչպես նկատում է Գ.Պողոսյանը, խորհրդանշում էր այդ ժամանակաշրջանի հասարակության մի կողմից կոմունիստական կարոտախտը, մյուս կողմից` ուժեղ իշխանություն ունենալու
ձգտումը [13, էջ 364-365]: Մինչդեռ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած
ողբերգական իրադարձությունը սահմանագծային դարձավ հասարակության սոցիալ-հոգեբանական տրամադրությունների փոփոխության
համար: Սպանվեցին ոչ միայն սիրված առաջնորդները, այլև ժողովրդի
հույսն ու լավատեսությունը: Վերջիններիս փոխարինեցին ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով սովորաբար առաջացող ընդհանուր վախի ու տագնապային տրամադրությունների այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսիք նկատել են Վ. Իվանովան և Բ.Շուբկինը. «Հիմնականում
վախը մարդկանց գործողության է մղում այն ժամանակ, երբ այն շոշափում է անձնական շահերը, սակայն եթե վտանգը վերաբերում է հասա300
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րակությանը, այլ ոչ առանձին մարդու կամ նրա ընտանիքին, մարդիկ
հաճախ դառնում են պասիվ» [6]:
Այսպիսով, անցումային հասարակության սոցիալ- հոգեբանական
առանձնահատկությունների զարգացման դինամիկան ամբողջությամբ համապատասխանում է Է. Ֆրոմի` ազատությունից փախչող
հասարակության սոցիալական բնավորության փոխակերպումներին:
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՓՈՒԼԵՐԸ

ՖՐՈՄԻ՝ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ՓԱԽՉՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ

Մեծ ոգևորություն, իդեալականացում,
էյֆորիա, ազգային ազատագրական
շարժում
Մեծ հիասթափութուն, անոմիա, նեգատիվիզմ, կարոտախտ
Հույս, ռացիոնալ լավատեսություն

Անզորության և անպաշտպանվածության զգացում
Պաշտպանված լինելու ցանկություն

Հուսահատություն և վախ

Հնազանդություն և կախվածություն

Իրատեսություն և ապատիայ

Կոնֆորմիզմ և ավտորիտարիզմ

Ազատության ձգտում

Պարադոքսային է, սակայն հասարակությունը թեև ցանկանում էր,
սակայն պատրաստ չէր ապրելու ժողովրդավարական, քաղաքացիական
հասարակության պայմաններում: Ըստ Մ. Թետչերի` ազատության արմատավորման համար անհրաժեշտ է մարդկանց կրիտիկական զանգված, որն իսկապես հասկանում է, թե ինչ է այն, այլ կերպ ասած` սկզբում
առաջանում են ազատ մարդիկ, իսկ դրանից հետո արդեն հայտնվում է
ազատ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական հասարակարգ [14]:
Այսօր նոր սերունդ է մեծանում, որը մի կողմից չի ժառանգել կոմունիստական ամբողջատիրական հասարակարգի բարդույթները, մյուս
կողմից էլ` փոխակերպվող հասարակության սկզբնական շրջանի ազատական գաղափարախոսության իդեալականացման էյֆորիան: Ըստ մեր
հարցումների՝ երիտասարդներն առավել հակված են ժողովրդավարական արժեքների: Այսօր նրանք տարբեր քաղաքացիական շարժումների
առաջամարտիկներն են: Սա լավատեսություն է սփռում, որ նման երիտասարդներից կձևավորվի, Մ. Թետչերի եզրութաբանությամբ, այն
«կրիտիկական զանգվածը», որն ամբողջովին կապահովի ազատ և
ժողովրդավարական, սոցիալական, քաղաքական ու տնտեսական համակարգ:
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Основными психологическими защитными механизмами транзитной модальной личности являются различные типы агрессий (преобразование, трансфер, антисублимация) и регрессия, с проявлением
номадизма и ностальгии. Динамика развития социальхо-психологических особенностей переходного общества протекает согласно
концепции Э.Фромма о дихотомиии “свобода- защищенность”: стремление к свободе, чувство бессилия и незащищенности, желание быть
защищенным, подчиненение и зависимость, конформизм и авторитаризм.
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THE TRANSITIONAL SOCIETY’S ESCAPE FROM THE FREEDOM
The main psychological defense mechanisms of transitional modal
personality are: different types of aggression (reaction formation,
displacements with scapegoat search and psychological regression, with
the manifestation of escapism (nomadism) or nostalgia.
The dynamics of the social psychological characteristics of a society in
transition proceeds according to the concept E. Fromm’s of the dichotomy
"freedom-security": the desire for freedom, the sense of powerlessness and
insecurity, the desire to be protected, the obedience and the dependence,
the conformity and the authoritarianism.
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"freedom-defense."
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ՍԱՀԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, փորձարարական
հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Իրական մասնագիտախորհրդատվական պրակտիկայում ստեղծագործական ռեժիմով անընդհատ աշխատանքը քիչ հավանական
է, և այդժամ կարող են օգնել հատուկ ակտիվացնող մեթոդիկաները:
Որևէ մասնագիտախորհրդատվական մարտավարություն, մեթոդ
և, առավել ևս, կոնկրետ մեթոդիկա ընտրելիս օգտակար է գոնե մոտավորապես գնահատել դրանց ակտիվացնող հնարավորությունները:
Դեռահասի սկզբնական թույլ հետաքրքրվածության և «իմացության ծարավի» բացակայության դեպքում խնդիրների բովանդակության հանդեպ հետաքրքրություն կարելի է առաջացնել միայն
կատարյալ, գրավիչ ընթացակարգի միջոցով, որը պետք է անցկացնի հոգետեխնիկական առումով լավ պատրաստված մասնագետը:
Այսպիսի ընթացակարգերի իրագործումը հոգեբանի և դեռահասի
միջև իսկական փոխներգործության և փոխհասկացվածության
կազմակերպման լրացուցիչ (օժանդակող) պայման է:
Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրները լուծելու համար
խորհրդատուի և օպտանտի (մասնագիտական ինքնորոշման շեմին
կանգնած դպրոցականի) ընդհանուր պատրաստության տեսակետից կարևորվում է նրանց ակտիվությունը:
Հիմնաբառեր. մեթոդիկա, մասնագիտական կողմնորոշում, դեռահաս, խորհրդատու, օպտանտ:

Ակտիվացնող ընթացակարգերի էությունը լավ հասկանալու համար
անհրաժեշտ է ճշգրտել «ակտիվություն» հասկացությունը մասնագիտական խորհրդատվության գործընթացի կազմակերպման համատեքստում: Ակտիվության տարբեր սահմանումների վերլուծությունը [1], [2] հետագա դիտարկումների համար թույլ է տալիս առանձնացնել մեկ նշանակալից բնութագիր` «գերնորմատիվություն», «վերիրավիճակայնություն» [2], այսինքն՝ մարդու պատրաստակամությունը ոչ միայն ինքնուրույն և գիտակցված կատարելու տարբեր արարքներ ու գործողություն304
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ներ, այլև ձգտելու նորին, չնախագծվածին` արդեն իրականացվող գործունեության շրջանակներում: Ակտիվության այսպիսի ընկալումը կապված է անձի ստեղծագործական ինքնարտահայտման հետ, ինչը հատկապես կարևոր է կենսական և մասնագիտական անկրկնելի հեռանկարների ամբողջական կառուցման համար, որոնք մարդու կյանքն իսկապես դարձնում են յուրօրինակ և հենց այդ պատճառով էլ` արժեքավոր:
Դեռահասին իր անկրկնելի կյանքի ուղին պատկերացնելու հարցում
օգնող հոգեբանի ակտիվությունը նույնպես ենթադրում է ոչ միօրինակ,
ստեղծագործական գործողություններ կատարելու պատրաստակամություն, ընդ որում՝ չսահմանափակելով մասնագիտություն ընտրողի ստեղծագործական մոտեցումը: Սակայն իրական մասնագիտական-խորհրդատվական պրակտիկայում այսպիսի ստեղծագործական ռեժիմով անընդհատ աշխատանքը քիչ հավանական է, և այդժամ օգնել կարող են
հատուկ ակտիվացնող տեխնոլոգիաները (մեթոդիկաները), որոնք հեշտացնում ու բարելավում են մասնագիտական խորհրդատուի և դեռահասի համատեղ ստեղծագործությունը:
Հոգեբանի առավելագույն ակտիվությունը ենթադրում է նրա առավել ամբողջական ստեղծագործական ինքնաբացահայտումը որպես
մասնագետի, որտեղ օգտագործվող մեթոդիկան այդ ստեղծագործության հնարավոր խթանիչն է: Իսկ նվազագույն ակտիվությունը նշանակում է, որ հոգեբանը կարող է հանդես գալ սովորական արդյունքներ
«գրանցողի» կամ ուղղակի սարքավորումը «միացնողի» և «անջատողի»
դերում, քանզի աշխատանքի հիմնական ու անհրաժեշտ կարևոր մասը
«կատարում է» կիրառվող մեթոդիկան, որի մշակման ժամանակ ինչ-որ
մեկն արդեն դրսևորել է մասնագիտական ստեղծագործական մոտեցում: Ընդ որում, աննշան շեղումը ընթացակարգի ալգորիթմից հանգեցնում է արդյունքների խեղաթյուրման, դիտարկվում է որպես խաթարում
և կարող է նույնիսկ վկայել հոգեբանի վատ մասնագիտական պատրաստվածության, օրինակ` միօրինականացված թեստեր օգտագործելիս
հոգեչափական գրագիտության բացակայության մասին [6]:
Օպտանտի առավելագույն ակտիվությունը ենթադրում է իր խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու ու գիտակցվածության անընդհատ աճող աստիճան և կենսական ու մասնագիտական հեռանկարների կառուցում:
Ընդ որում, խոսքը չի վերաբերում ցանկացած ակտիվության: Օրինակ`
որոշ հոգեֆիզիոլոգիական փորձեր (հոգնածության, սթրեսակայունության) հետազոտվողից բավական էներգիա են խլում, իսկ շատ միօրինականացված բլանկային հարցաթերթեր դեռահասին ստիպում են պատասխանների մի քանի տարբերակներից ընտրություն կատարել ժամանակային և այլ սահմանափակումների պայմաններում: Սակայն և՛ էներ305
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գետիկ ծախսերը, և՛ պատասխանների դժվարացված ընտրությունը օպտանտին թողնում են «պասիվ հետազոտվողի» դերում, քանի որ այլ
կերպ նա կամա թե ակամա կհարմարվի ավելի գրավիչ (կամ շահեկան)
արդյունքներին, ինչն անիմաստ է դարձնում նման մեթոդիկաների կիրառումը:
Ակտիվացնող ընթացակարգերում դեռահասի ստեղծարարությունը
դրսևորվում է ոչ թե առանձին (վերացականորեն մեկուսացված) փորձերի-առաջադրանքների նկատմամբ, այլ իր մասնագիտական ճակատագրի հանդեպ` դրա ողջ նպատակայնությամբ ու ամբողջականությամբ: Իհարկե, իսկական ակտիվացման ոչ միշտ են հասնում, ավելի
շուտ այն հանդես է գալիս որպես մասնագիտական խորհրդատվության
կատարյալ նպատակ: Օպտանտի նվազագույն ակտիվությունն արտահայտվում է խորհրդատվության ընթացքում նրա կողմից կատարվող
գործողությունների իմաստն ամբողջովին չհասկանալու մեջ, որոնք արտաքնապես կարող են բավական «ակտիվ» երևալ և մեծ բավարարվածություն պատճառել դեռահասին:
Որևէ մասնագիտախորհրդատվական մարտավարություն, մեթոդ և,
առավել ևս, կոնկրետ մեթոդիկա ընտրելիս օգտակար է գոնե մոտավորապես գնահատել դրանց ակտիվացնող հնարավորությունները, բայց
դրա հետ մեկտեղ պետք է նկատի ունենալ հետևյալ պահերը: Ինքնին
ակտիվացման գաղափարը բոլորովին չի բացառում դեռահասի հետ աշխատանքի որոշ փուլերում համակարգված ընթացակարգերի օգտագործումը: Կարևոր է միայն, որ այդպիսի ընթացակարգերը չդառնան տիրապետող և չխոչընդոտեն դպրոցականի ինքնուրույնության ձգտմանը:
Եթե խորհրդատվության դիմած օպտանտը չի ձգտում գիտակցված ու
ինքնուրույն մասնագիտական ինքնորոշման և համառորեն սպասում է,
որ հոգեբանը «կընտրի մասնագիտություն իր համար», ապա պարտադիր ակտիվացումը կարող է ընկալվել որպես բռնություն, առավել ևս, որ
որոշ օպտանտների և նրանց ծնողների սպասումները մասնագիտական
խորհրդատվությունից, ցավոք սրտի, հաճախ դեռևս սպառողական են:
Այսպիսի իրադրությունից ելք կարող է լինել մասնագիտական փորձի և
նրբանկատության վրա հիմնված` դեռահասի ինքնուրույն մասնագիտություն ընտրել սովորելու հնարավորության և անհրաժեշտության գիտակցման սևեռուն վարքը: Այլ միջոցների (տեղեկատվություն և գովազդ)
հետ միասին սա կարող է աստիճանաբար փոխել մասնագիտական
խորհրդատվական ծառայությունների նկատմամբ հասարակական պահանջը, մեծ մասամբ` դեպի հոգեբանների հետ փոխներգործության
կողմնորոշումը: Իսկ կոնկրետ մեթոդիկայի ակտիվացնող հնարավո306

Հոգեբանություն

րությունների գնահատումը ոչ պակաս չափով պայմանավորված է մասնագետի` դրանից օգտվելու կարողությամբ:
Այժմ դիտարկենք «մասնագիտախորհրդատվական մեթոդիկա»
հասկացությունը: Հայտնի է, որ ցանկացած մեթոդիկա ներառում է երկու
հիմնական մոդելներ.
1. Նմանակող, բովանդակային մոդել, որը հարաբերակցվում է այն
գաղափարների, նպատակների և խնդիրների հետ, որոնց համար գոյություն ունի այս կամ այն մեթոդիկան,
2. Հոգետեխնիկական, ընթացակարգային մոդել (կանոնները, գործածման փուլերը, հրահանգները, օգտագործման պայմանները, սահմանափակումները և այլն), որը թույլ է տալիս այժմեականացնել և լուծել
որոշակի խնդիրներ [3]:
Հայտնի է նաև, որ ինքնին մեթոդիկան խնդիրներ չի լուծում, և
պետք է մասնագետ, ով հասկանում է բովանդակային մոդելում արտահայտված դրա նշանակությունը (ինչը, ցավոք, ոչ միշտ է այդպես) ու կարող է գործնականում օգտագործել այդ մեթոդիկան, այսինքն` իրականացնել հոգետեխնիկական մոդելը [5]: Այսպիսով, մեթոդիկայի գործառութավորումը ներկայացված է այդ մոդելի և հոգեբանի առկայությամբ,
ով ունի տվյալ մեթոդիկան օգտագործելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների, կարողությունների ու փորձի ձևավորված համակարգ:
Քանի որ ակտիվացնող մասնագիտական-կողմնորոշիչ մեթոդների
օգտագործման յուրահատկությունը ենթադրում է փոխներգործություն
օպտանտի հետ, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև կոնկրետ մեթոդիկայով աշխատելու նրա պատրաստակամությունը: Դա կարող է լինել
մեթոդիկայի ընթացակարգում ներառվելու (հետաքրքրվելու, ընդգրկվելու) պատրաստակամություն:
Եթե դեռահասի հետաքրքրվածությունը մեծ չէ, և «իմացության ծարավը» բացակայում է, խնդիրների բովանդակության հանդեպ հետաքրքրություն կարելի է առաջացնել միայն կատարյալ, գրավիչ ընթացակարգի միջոցով, որը պետք է անցկացնի հոգետեխնիկական առումով
լավ պատրաստված մասնագետը: Այսպիսի ընթացակարգերի իրագործումը հոգեբանի և դեռահասի միջև իսկական փոխներգործության և
փոխհասկացվածության կազմակերպման լրացուցիչ (օժանդակող) պայման է:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ մասնագիտական-կողմնորոշիչ
խորհրդատվության մեջ ակտիվացնող մեթոդների յուրահատկությունը
դիտարկելու փորձերը պատահական չեն: Ինչպես նշում են մի շարք հետազոտողներ [4], [7], ցանկացած գիտության զարգացումը (իսկ մասնագիտական կողմնորոշումը լիովին կարող է դիտարկվել որպես հոգեբա307
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նության ու մանկավարժության սահմանագծում զարգացող բարդ գիտական ուղղություն) կապված է գիտնականների մտածողության ինքնառեֆլեքսիվության ընդլայնման հետ: Մասնավորապես` յուրահատուկ, ներգիտական խոհածության (ռեֆլեքսիայի) զարգացման միտվածությունը որոշելով` կարելի է այն սահմանել որպես շարժում` օբյեկտին տիրապետելու
միջոցին ուղղված իմացաբանության միջոցով արդյունքին (օբյեկտիվ
իրականությանը) կողմնորոշված գոյաբանությունից դեպի «ճանաչողության միջոցների համակարգված արտադրությանը» և վերլուծությանը
կողմնորոշված մեթոդաբանություն [7]: Ընդ որում, ինչպես արդեն նշվել
է [5], հոգեբանի համար հատկապես կարևոր են նաև նրա մասնագիտական գործունեության ներքին միջոցները, այսինքն` որպես մասնագետ`
նրա զարգացման պայմանը մասնագիտական խոհածությունն է:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Абульханова-Славская К. А., Типология активности личности
// Психол. жур. 1985. Т. 6. № 5. – С. 3-18.
2. Асмолов А. Г., Петровский В. А., О динамическом подходе к
психологическому анализу деятельности // Вопр. психол. 1978. № 1. –
С. 70-80.
3. Вербицкий А. А., Филиппов А. В., Красовский Ю. Д., Психолого-педагогические вопросы проведения деловых игр. М.: НИИ ПВШ,
1983. – 44 с.
4. Зинченко В. П., Смирнов С. Д., Методологические вопросы
психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 165 с.
5. Климов Е. А., Введение в психологию труда. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1988. – С. 117-119.
6. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В.
Столина и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 21-22.
7. Юдин Э. Г., Системный подход и принцип деятельности. М.:
Наука, 1978. – С. 7-12.

308

Հոգեբանություն

СААК ОГАНЕСЯН
Доцент кафедры общей психологии Ереванского
государственного университета, старший научный
сотрудник лаборатории экспериментальной
психологии, кандидат педагогических наук, доцент
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИЗИРУЮЩИХ МЕТОДИК В
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В реальной профконсультационной практике постоянная работа в
творческом режиме маловероятна, и тогда помочь могут специальные
активизирующие методики.
При выборе той или иной профконсультационной стратегии,
метода и, тем более, конкретной методики полезно хотя бы ориентировочно оценить их активизирующие возможности.
При низкой изначальной заинтересованности подростка и отсутствии “жажды познания” интерес к содержанию проблем можно вызвать
только через совершенную, завлекательную процедуру, которую
должен проводить хорошо подготовленный в психотехническом плане
специалист. Реализация таких процедур выступает как дополнительное (вспомогательное) условие организации подлинного взаимодействия и взаимопонимания между психологом и оптантом.
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USE OF THE ACTIVATING METHODS IN VOCATIONAL
GUIDANCE ADVICE
In real profconsulting practice constant work in creative mode is
unlikely, and then can help special activating techniques.
Choosing a profconsulting strategy, method and, moreover, a
particular technique is useful to rate their activating capabilities.
In case of teenager’s low initial interest and the absence of a "thirst for
knowledge", interest to the content of problems can be accessed only
through a perfect, fascinating procedure that must be undertaken by a wellprepared specialist. Implementation of these procedures is an additional
condition of the organization of actual communication and understanding
between a psychologist and optant (teenager).
Keywords: methods, professional orientation, teenager, consultant,
optant.
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ԱՐԹՈՒՐ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ,
«ՍՕՍ մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական
հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի հոգեբան

ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ
Հոգեախտորոշման ընթացքում ձևավորվում է սեփական խնդրի
վերաբերյալ ավելի ճշգրիտ և մանրամասն պատկերացում, ինչի
արդյունքում այցելուն կարողանում է տեսնել իր խնդրի բուն էությունը. այսինքն` այցելուն հոգեբանի օգնությամբ աստիճանաբար
սկսում է տեսնել դեպի իր խնդրի հանգուցալուծումը տանող ուղիները` միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ կան խնդրի լուծման այլընտրանքային ճանապարհներ, սակայն ինքը պետք է ընտրի
դրանցից առավել նպատակահարմարը և քայլի այդ ուղղությամբ:
Այսպիսով, խորհրդատվական աշխատանքում հոգեախտորոշման
հիմքային բազային, ուղղորդող և կողմնորոշիչ նշանակությունը
շատ մեծ է, և ընդհանուր առմամբ դրանով է պայմանավորված
խնդրի լուծման արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր. հոգեախտորոշում, հոգեբան, խորհրդատվական
աշխատանք, մեթոդների համալիր:

Հոգեախտորոշման կիրառական նշանակությունը հոգեբանի խորհրդատվական աշխատանքում կարևոր է հետևյալ տեսանկյուններից. այն
նպատակ ունի ապահովելու այցելուի դրական ինքնազգացողությունը,
ձևավորելու մարդկանց հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու ունակություն և հասցնելու նրան այն «կետին», որ այցելուն պատասխանատվություն ստանձնի սեփական անձի զարգացման համար` գիտակցաբար
ընդլայնելով իր վարքային դրսևորումները, մշակելով վարքագծի այլընտրանքային եղանակներ և վերջապես կարողանա արդյունավետ որոշումներ կայացնել ստեղծված իրավիճակներում, պատասխանատվություն
կրել իր որոշումների համար:
Հոգեախտորոշումը, լինելով հոգեբանական գիտության անբաժանելի բաղադրիչը, ներկայումս վճռականորեն դուրս է եկել գիտական հետազոտությունների սահմաններից` դառնալով հոգեբանների, բժիշկների, մանկավարժների, սոցիոլոգների և այլ մասնագետների նպատակաուղղված կիրառական գործունեության գործիքը «մարդաբանության»
բնագավառում: Վերջին հանգամանքը պայմանավորված է բազմաթիվ
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գործոններով, որոնց թվում նախ և առաջ հարկ է նշել որակավորման և
ֆունկցիոնալ վիճակների, անձնային հատկանիշների և վարքային բնութագրերի, ինքնագնահատականի անհրաժեշտությունը` պայմանավորված կլինիկական և կանխարգելիչ բժշկության մեջ հոգեթերապիայի
զարգացմամբ և լայն ներդրմամբ, կրթության ոլորտում ուսուցման և հոգեբանական շտկման կանխատեսման գնահատմամբ, պրոֆընտրության
և մասնագիտական կողմնորոշման պրակտիկայով [1], [2,] [4,] [5,] [8]:
Խնդիրների հատուկ դաս է հոգեախտորոշման մեթոդների համալիր
օգտագործումը, որոնք գլխավորապես ստանդարտացված (թեստային)
են էկոլոգիական աղետների գոտիներում և «թեժ կետերում», բարդ կլիմայական-աշխարհագրական, էթնո-սոցիալական և տնտեսական պայմաններում` հաշվի առնելով բնակչության միգրացիան, կենսական կողմնորոշիչները, զբաղվածության և ազգակցական կապերի կորուստը և
այլն, ապրող և աշխատող մարդկանց քանակական կազմի ուսումնասիրությունը:
Մինչ հիվանդությունը և հիվանդության պահին հոգեկան խախտումների կանխարգելումը և շտկումը պահանջում է հոգեբանական գործոնների, բազմաչափ հոգեախտորոշման դերի համապատասխան գնահատում, ինչը ժամանակակից պայմաններում անհնար է առանց հոգեախտորոշման գործընթացի համակարգչավորման և տեղեկատվական
«բանկի» ստեղծման, որը հիմնված է տարատեսակ մոտեցումների ինտեգրման վրա` կլինիկական, բժշկա- և սոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժահոգեբանական և այլն: Սակայն, չնայած տվյալ ոլորտի գիտելիքների այսչափ մեծ պահանջարկին, շատերի կողմից նշվում է միանգամայն հիմնավորված անբավարարվածություն` պայմանավորված այն
հանգամանքով, որ այս ոլորտում չկա հայերեն հանրամատչելի բժշկական ձեռնարկ կամ համառոտ ուղեցույց:
Հետագայում կդիտարկենք համակարգչային տեխնոլոգիաների հիման վրա կլինիկական և փորձարարական մեթոդների համակցումը կիրառական հոգեբանության մեջ [1], [3], [6], [9], [10], [12]: Գիտական հոգեախտորոշման հիմքում կլինիկական-հոգեբանական մեթոդն է. այն
ենթադրում է մարդու մասին ցանկացած մատչելի տեղեկատվության ազատ ոչ ձևական ստացում և վերլուծություն այն ամենի համատեքստում,
ինչը հայտնի է հոգեբանին ոչ միայն մասնագիտական, այլև կենցաղային փորձից: Այս մեթոդը փորձարարական-հոգեբանական մեթոդի հետ
մեկտեղ ըստ էության լուծում է հոգեախտորոշման հիմնական խնդիրները: Եթե դիտարկենք կլինիկական-հոգեբանական մեթոդը և նրա հարաբերակցությունը փորձարարական-հոգեբանական մեթոդի հետ, ապա
կարելի է տեսնել, որ փորձարարական-հոգեբանական մեթոդիկաները
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ըստ էության մոդելավորում են կլինիկական-հոգեբանական մեթոդը նրա
առանձին կողմերում և հատվածներում: Մոդելավորումն իրականացվում
է կարծես թե կլինիկական-հոգեբանական մեթոդն օգտագործող փորձառու բժշկի կամ հոգեբանի գործունեության նկարագրության ձևով: Նման
նկարագրությունը գիտական փոխաբերության ոչ խիստ լեզվով կարելի է
անվանել «ծրագիր», «ալգորիթմ»: Այս նկարագրության շնորհիվ հոգեախտորոշման գործունեությունը, որն ընկած է նրա հիմքում, կարող է վերարտադրվել այլ մասնագետների կողմից` միանշանակության, գործունեության ամբողջականության այս կամ այն աստիճանով: Միաժամանակ հարկ
է ընդգծել, որ մեկ այլ մարդու ներաշխարհի պոտենցիալ բարձր աստիճանի մանրամասն նկարագրությունը սերտ կապված է նրա պոտենցիալ
ցածր հուսալիության և օբյեկտիվության հետ:
Հոգեբան խորհրդատուն լայն պրակտիկ գործունեության պայմաններում միջին հաշվով կարող է ստանալ հոգեախտորոշման ավելի հուսալի տեղեկատվություն, եթե գիտակցաբար դիմենք անձի նկարագրության փոքրագույն մանրամասնության, ինչին հնարավոր է հասնել փորձարարական-հոգեբանական մեթոդիկայի օգնությամբ:
Հոգեբանի հոգեախտորոշիչ գործունեության ստանդարտավորմանը
և ձևակերպմանն ուղղված առաջին քայլը ներկայացվող խթանների
ստանդարտավորումն է, իսկ երկրորդը` ստացվող պատասխանների
ստանդարտավորումը: Ընդ որում, պահպանվում է վերլուծության և վերծանման մեթոդների ոչ ստանդարտ և ոչ ֆորմալ բնույթը [6], [14]:
Ըստ մասնագետների` հաջորդ քայլը հոգեպաթոլոգիական մեթոդից բուն թեստային մեթոդին անցումն է: Ընդ որում, ձևակերպումը տարածվում է ոչ միայն ազդակների պատասխանների վրա, այլև ստացվող
արդյունքների վերլուծության և նույնիսկ դրանց մեկնաբանման վրա: Հոգեբանական թեստը կարող է մեկնաբանվել որպես Հոգեբան խորհրդատուի գործունեության ամենաամբողջական խորհրդանշական մոդել`
ներկայացված նրա «ծրագրի» («ալգորիթմի») տեսքով: Ընդ որում, բուն
ծրագիրն իրականացվում է այլ մարդու օգնությամբ: Այս առումով կարելի
է նշել, որ հոգեբանական թեստերն առաջ են անցել ժամանակից` «վաղաժամ ծնվելով»: Դրանք առաջացել են որպես տեղեկույթի ստացման և
վերլուծման «ծրագրեր» դեռևս համակարգիչների ի հայտ գալուց առաջ:
Օբյեկտիվորեն հոգեբանական թեստերը «սպասել» են համակարգիչների հայտնվելուն: Սակայն, քանի որ թե՛ ախտորոշման կանոնների մշակումը, թե՛ դրանց իրականացումն անցկացվել են այնպիսի պայմաններում, երբ համակարգիչներ դեռևս գոյություն չեն ունեցել, ուստի մարդու
հաշվարկային հնարավորությունների, հիշողության և արագագործության սահմանափակությունը ստիպեցին դիմել պատկերների ճանաչման
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միայն պարզագույն ալգորիթմների: Այդ պատճառով ճանաչման էական
խնդիրները, որոնք հոգեբանը պետք է լուծի թեստային հոգեախտորոշման եզրակացության մեջ, նրա կողմից լուծվում են ոչ խիստ, ոչ ֆորմալ,
«ոչ հաշվային», շատ հարցերում կռահողական ինտուիտիվ մտածողության հիման վրա:
Հոգեբանական թեստերի ի հայտ գալու ժամանակ նրանք հասկացվում էին նախ և առաջ ֆիզիկական փորձի չափիչ սարքերին համանման
կերպով, այսինքն` որպես չափումների տեսության մաթեմատիկական
ապարատ:
Ա. Անուֆրիևը նշում է, որ հոգեբանական հետազոտության տվյալների մշակման արդյունքը ներկայանում է, որպես կանոն, թվային սանդղակի գնահատականների հավաքածուի տեսքով, որոնք գրաֆիկորեն
արտահայտվում են «պրոֆիլի» տեսքով: Դրանից հետո անցում է կատարվում հոգեբանական եզրակացությանը, որտեղ թվային արդյունքներն արտահայտվում են հոգեբանական լեզվով: Թեստավորման վերջին փուլում հենց այդ անցումն է հոգեբանական թեստերում չմոդելավորվող հետազոտման կլինիկական-հոգեբանական մեթոդի «մարդկային
մնացորդը» [1]:
Համակարգիչների տրամաբանական և հաշվողական հզորությունը,
ինչպես նաև հսկայական հիշողությունը, արագագործությունը և հուսալիությունը թույլ են տալիս հասկանալ, որ հոգեբանական թեստերի ձևը,
ի տարբերություն համակարգիչների, հիմնականում որոշված է մարդու`
որպես մոդելավորող սարքի սահմանափակ հնարավորություններով:
Համակարգիչները թույլ են տալիս մոդելավորել հոգեբանական հետազոտությունները, որոնք անցկացվում են ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու, այլ
տեխնիկական միջոցների օգնությամբ: Հաշվի առնելով հաշվարկներում,
տրամաբանական գործողություններում, հիշողության մեջ համակարգիչների անընդհատ աճող հնարավորությունները` կարելի է նշել, որ այն
սահմանափակումները, որոնք գոյություն ունեին հոգեբանական թեստերի մեթոդոլոգիական ապարատում` կապված մարդկային սահմանափակ
հնարավորությունների հետ, վերանում են:
Այսօր արդեն որոշակիորեն երևում է համակարգչային հոգեախտորոշման զարգացող էվոլյուցիան: Սկզբնական փուլերում համակարգիչներն օգտագործվում էին սադղակային գնահատականների և հատուկ
թվային ինդեքսների հաշվարկման, ինչպես նաև «պրոֆիլները» գրաֆիկորեն ներկայացնելու համար: Մատչելի դարձավ թեստավորման արդյունքների տեքստային մեկնաբանությունը, այն է` հոգեախտորոշման եզրակացությունը: Այնուամենայնիվ, վերծանման առաջին տարբերակները
հիմնականում սխեմատիկ բնույթ էին կրում, օգտագործում էին թվային
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գնահատականներից հոգեբանական բնութագրերին անցման պարզագույն տրամաբանական ընթացակարգեր:
Թեստերի համակարգչային տարբերակները կարող են օգտակար
լինել ինչպես սկսնակներին, այնպես էլ փորձառու հոգեբաններին, բժիշկներին, մանկավարժներին և այլ մասնագետների իրենց աշխատանքում:
Սկսնակների համար կարող է էական նշանակություն ունենալ հոգեբանական թեստի հետ աշխատելու ուսուցման ժամանակի կրճատումը:
Համակարգչային ծրագիրն ազատում է սովորողին փորձի անցկացման և տվյալների (գոնե դրանց ձևակերպված մասի) վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվության անհրաժեշտությունից: Այսպիսով, հոգեբանը կարող է զգալիորեն արագ սկսել աշխատել յուրացվող թեստի հետ
այդ աշխատանքի որոշակի երաշխավորված մակարդակի որակով: Անշուշտ, թեստի հետ աշխատելու ոչ մեծ փորձի դեպքում սխալների հավանականությունը փոքր կլինի թեստի համակարգչային տարբերակի կիրառման ժամանակ: Հոգեբանի անձնական փորձի աճին զուգահեռ
ստացվող տվյալների վերծանման բարդությունը սկզբում մոտենում, այնուհետև կարող է անգամ գերազանցել վերծանման համակարգչային
մակարդակը: Սակայն հարկ է հաշվի առնել, որ դա անելն այնքան էլ
հեշտ չէ, քանի որ համակարգչային ծրագիրը, որպես կանոն, կուտակում
է ծրագրի ստեղծմանը մասնակցած` բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների փորձը [9, էջ 69]:
Համակարգիչների օգտագործումը հոգեախտորոշման աշխատանքային մեծ փորձ ունեցող հոգեբաններին թույլ է տալիս ազատվել թեստի
հետ աշխատելու երկարատև մասից, ինչպիսիք են նախնական գնահատականների հաշվարկը, դրանց փոխադրումը սանդղակ, ինդեքսների
հաշվարկը, գրաֆիկների կազմումը («պրոֆիլների») և այլն: Բացի այդ,
նման հոգեբանը կարող է դիտարկել համակարգչային թեստավորման
արդյունքները` որպես նախնական, և իր հայեցողությամբ իրականացնել
լրացուցիչ վերլուծություն ու ինտեգրում` առաջնորդվելով տրամաբանությամբ և հետազոտության խնդիրներով: Կարևոր է նշել, որ համակարգիչն
էականորեն թեթևացնում է տվյալների որակական և ոչ թե զուտ քանակական վերլուծության հնարավորությունը: Այսպես` համակարգիչը մատչելի է դարձնում հոգեբանին հետաքրքրող հարցերի պատասխանների
դիտարկումը: Համակարգիչը կարող է առանձնացնել և խմբավորել թեմատիկ չափանիշների հարցերն ու պատասխանները: Այսպիսով, հոգեբանական հոգեախտորոշման մեջ հոգեբանը կարող է ծանոթանալ փորձարկվողի պատասխանների բովանդակությանը նշանակալիորեն առավել բարձր մակարդակով, քան առանց համակարգչի իրականացվող
թեստավորման ժամանակ: Բացի այդ, համակարգիչը թույլ է տալիս հեշ314

Հոգեբանություն

տորեն ստանալ փորձարկվողին ներկայացվող խթանների ազդեցությանը նրա արձագանքների ժամանակավոր բնութագրերը և հեշտորեն վերլուծել դրանք: Օրինակ` կարող են առանձնացվել այն հարցերը, որոնց
պատասխանելու համար փորձարկվողին անհրաժեշտ է եղել ավելի շատ
ժամանակ մյուս հարցերի համեմատ, ինչը կարող է վկայել նրա համար
այդ հարցերի ավելի անձնական բնույթի մասին:
Գրականության վերլուծությունից մենք տեսնում ենք, որ համակարգչային հոգեախտորոշման առավելությունը մի կողմից թեստավորումից
հետո հիվանդության պատմության կամ այլ փաստաթղթավորման համար հետազոտության արձանագրությունը և հոգեախտորոշման եզրակացությունը տպելու, իսկ մյուս կողմից այդ տվյալները համակարգչային
տվյալների հավաքածուի մեջ դրանց հետագա օգտագործման համար
տեղադրելու (մասնավորապես` վիճակագրական վերլուծության համար
որպես տեղեկատվական նյութի օգտագործման նպատակով տեղադրումը և այլն) հնարավորություն է [4], [12], [13]:
Համակարգչային հոգեախտորոշման ժամանակ նշանակալիորեն
նվազում է սխալների հավանականությունը` մարդկային գործոնի հետ
կապված` փորձարկողի հոգեկան վիճակը, հետազոտության արդյունքների մեջ նրա հետաքրքրվածությունը և այլն: Համակարգչային հոգեախտորոշման ժամանակ երաշխավորված բացարձակ անկողմնակալությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի փորձաքննության իրավիճակներում:
Նվազ կարևոր չէ և այն, որ հոգեախտորոշման ավտոմատացումը
թույլ է տալիս անցկացնել զանգվածային հետազոտություն` կապված
բժշկական սկրիննինգի, պրոֆընտրության և այլնի հետ:
Հենց համակարգիչների հայտնվելն է թեստային մոդելների առավել
համապատասխան իրականացման լայն հնարավորություն և հոգեբանի
գործունեության առավել ամբողջական «մոդելների» կառուցման ճանապարհ բացել, ինչը, ըստ էության, մոտենում է «բնօրինակին» (կլինիկական-հոգեբանական մոդելին):
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
Во время психодиагностики формируется более конкретное и
детальное восприятие о личной проблеме, в итоге которого пациент
может видеть сущность своей проблемы, а именно он с помощью
психолога постепенно начинает видеть пути, ведущие к разрешению
собственных проблем. Одновременно пациент осознает, что есть
альтернативные пути решения проблемы и только он должен выбрать
из них более целесообразное решение и двигаться по этому направлению. Таким образом, базовое, направляющее и предопределяющее
значение психодиагностики в консультативной работе очень велико и
от этого зависит эффективность решении проблемы в целом.
Ключевые слова: психодиагностика, психолог, консультирование, комплексы методов.
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THE PRACTICAL DESIGNATION OF PSYCHO-DIAGNOSES IN
COUNSELING OF THE PSYCHOLOGIST`S WORK
During the psycho diagnosis forming more specific and detailed
perception of personal problem, as a result the patient can see the essence
of his problem, namely by assist of psychologist he gradually begins to see
the paths leading to the resolution of their problems. Simultaneously patient
aware that there are alternative ways to solve the problem and only he
should choose a suitable solution and move in that direction. So in
consulting work the basic, directing and predetermining value of psycho
diagnosis is very extensive and generally the efficiency of solving the
problem depends on it.
Keywords: psychological testing, a psychologist, counseling, complex
methods.
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրմանը, նրա բաղադրիչների բացահայտման կարևորությանը
մասնագիտական տարբեր ոլորտներում։ Նշենք, որ, ելնելով մասնագիտական գործունեության յուրահատկությունից, այնպիսի հոգեբանական անվտանգության բաղադրիչներ, ինչպիսիք են աշխատանքը, առողջությունը և մշակույթը, պայմանավորված են անձի
ներքին մոտիվացիայով, հարմարավետության զգացողությամբ, հոգեկան ակտիվությամբ և հուզական տոնուսով, որոնք հոդվածում
ներկայացված են մանրամասնորեն, յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեության համար առանձին։
Հիմնաբառեր. մասնագիտական գործունեություն, հոգեբանական անվտանգություն, բավարարվածություն կյանքից, մոտիվացիա, հոգեկան ակտիվություն:

Ժամանակակից հասարակության համար հոգեբանական անվտանգության հիմնահարցի արդիականությունը պայմանավորված է
անձի, միջավայրի և հասարակության անվտանգության պահպանման
մակարդակներով: Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում հոգեբանական անվտանգության հետազոտումը անձնային և մասնագիտական մակարդակներում, որտեղ կարևորում ենք բավարարվածությունը
կյանքից, վստահությունը ապագայի հանդեպ, հետաքրքրությունները,
պաշտպանվածությունը, դրդապատճառային ոլորտի առանձնահատկությունները [2]: Հոգեբանական անվտանգությունը պայմանավորված է
ոչ միայն անձի կենսագործունեությամբ ու միջավայրով, այլև անմիջականորեն կախված է անձի հոգևոր, բարոյական բնույթի հատկությունների համակցությունից, որոնք ուղղված են շրջապատող միջավայրի ապակառուցողական ազդեցությունների նկատմամբ անհատի արդյունավետ հոգեբանական անընկալունակությանն ու կառուցողական ինքնիրացմանը [1]:
Ելնելով խնդրի կարևորությունից` հետազոտություն ենք անցկացրել
գործունեության տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ։ Հետազոտությանը մասնակցել է 60 կամավոր` հավասարաչափ բաշխված ըստ 3 մաս318
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նագիտությունների` ուսուցիչներ, արվեստագետներ և փրկարարներ՝ յուրաքանչյուր խմբում 25-40 տարեկան 20 մասնագետ: Ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մասնագիտական խմբերն ունեն
հումանիստական ուղղվածություն, գործ ունեն մարդու հոգեկան առողջության և ապահովության պահպանման հետ: Հետազոտությունն իրականացնելու նպատակով ընտրվել են այնպիսի մեթոդիկաներ, որոնք
հնարավորություն են տվել բացահայտելու անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող առանձնահատկություններ։ Հետազոտության
արդյունքները, ըստ յուրաքանչյուր մեթոդիկայի, նկարագրված և մեկնաբանված են նկարներում։
Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են հետազոտական 3 խմբում
անցկացված «Բավարարվածություն կյանքից» թեստի արդյունքները:
Ցածր են ցուցանիշներն ուսուցիչների մոտ` 20.2, իսկ արվեստագետների
և փրկարարների մոտ միջին մակարդակում են` 24.65 և 25.95:

Գծապատկեր 1: Բավարարվածություն կյանքից
Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ արտահայտված լարվածության ցուցանիշը համաչափ է` 5.8, 5.7 և 5.9: Քիչ բարձր է հուզական տոնուսը`
6.75, 7 և 6.95, հետաքրքրությունները` 6.45, 5.85 և 6.1: Իսկ հոգեկան
ակտիվությունը և հարմարավետությունը կոմֆորտ համեմատաբար
բարձր են արտահայտված. արվեստագետների մոտ` 6.85 և 6.6, ուսուցիչների մոտ` 6.1 և 5.4, փրկարարների մոտ` 5.6 և 6.35: Այսինքն` ուսուցիչների մոտ հետաքրքրությունների ցուցանիշի բարձր լինելը առաջ է
բերում որոշակի լարվածություն, իսկ արվեստագետների հոգեկան ակտիվության և հուզական տոնուսի բարձր լինելն ուղեկցվում է հարմարավետության զգացողությամբ:

319

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

Գծապատկեր 2: Հոգեկան ակտիվություն և հուզական տոնուս
Եթե համեմատենք Գծապատկեր 3-ի մասնագիտական մոտիվացիայի ցուցանիշները, ապա կտեսնենք, որ մասնագիտական գործունեության մոտիվացիայի և հետաքրքրվածության բարձր ցուցանիշները
համընկնում են: Առաջնորդվելով ստացված վերլուծություններով` կարող
ենք ասել, որ անձի անվտանգության համար կարևոր դեր են խաղում
հոգեկան ակտիվությունն ու հուզական տոնուսը բնութագրող այնպիսի
ցուցանիշներ, ինչպիսիք են հարմարավետությունը, հետաքրքրությունների ու ակտիվության բարձր աստիճանը:

Գծապատկեր 3: Մասնագիտական գործունեության մոտիվացիա
Ըստ Գծապատկեր 4-ում պատկերված` անձի դրդապատճառային
կառուցվածքի ցուցանիշների` ամենաբարձրը «ընդհանուր կենցաղային
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ապահովման», «կենսունակության ապահովման», «ուսման հանդեպ
ձգտման» ցուցանիշներն են, որոնք կապված են օգտակարության զգացողության, ընկերական փոխհարաբերությունների, հեռանկարների, ինչպես նաև առողջ մրցակցության, նորի ձգտման հետ։
4
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Ուսուցիչներ

Արվեստագետներ

Փրկարարներ

Գծապատկեր 4: Անձի դրդապատճառային կառուցվածքի
ախտորոշում
Կարելի է ենթադրել, որ անձի անվտանգության ապահովման
կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը նրա հոգեկան ակտիվությունն է,
գործունեության մեջ ապահովության և հարմարավետության զգացողությունը, ընդհանուր կենցաղային ապահովումը, ինչն էլ պայմանավորում է անձի ակտիվ կենսագործունեությունն ու հոգեբանորեն առողջ
զարգացումը` ապահովության զգացողության առումով:
Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում անձի հոգեբանական անվտանգության գնահատման սանդղակի արդյունքները․ 3 խմբում
էլ ընտանիքը, առողջությունը, աշխատանքը և ընկերները առաջնային
են: Մասնագիտական առանձնահատկություններով պայմանավորված`
հաջորդում են մշակույթը` արվեստագետների մոտ, էկոլոգիան` փրկարարների և ուսուցիչների մոտ: Սա բացատրվում է նրանով, որ ընկերական լավ հարաբերությունները, փոխադարձ վստահությունը, աջակցությունը, հուզական կապերը, լավ ինքնազգացողությունը, առողջ ապրելա321
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կերպը բարձր են գնահատվում: Ցածր են գնահատվել «իրավունք», «հասարակություն», «տեղեկատվություն» և «մշակույթ» ոլորտները փրկարարների և ուսուցիչների մոտ:
Այսպիսով, ընտանեկան միջավայրի սոցիալապես ապահովությունը,
ընկերական շրջապատում ձևավորված դրական հարաբերությունները,
հոգեբանական ապահով գործունեության միջավայրը, առողջ մթնոլորտը հիմնարար նախադրյալներ կարող են լինել անձի հոգեբանական
անվտանգության ապահովման և նրա հոգեկան առողջ զարգացման համար: Հարկ ենք համարում նշել, որ, ելնելով մասնագիտական գործունեության յուրահատկությունից, հոգեբանական անվտանգության այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են աշխատանքը, առողջությունը և մշակույթը, պայմանավորված են անձի ներքին մոտիվացիայով։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը. Կոլեկտիվ
մենագրություն.: ԵՊՀ, 2009, 164 էջ:
2. Агузумцян Р. В., Мурадян Е. Б., Психологичвская безопасность личности и причинная обусловленность депрессии// Современные проблемы прикладной психологии. Межвузовский сборник
научных статей. Ереван, 2007
3. Котик М. А., Психология и безопасность. Таллин, Валгус, 1989
4. Нютен Ж., Мотивация,действие и перспектива будущего/Под
ред. Д. А. Леонтьева.- М:Смысл, 2004.-608с.
5. Панина Н. В., Индекс жизненной удовлетворенности//LIFELINE
и другие новые методы психологии жизненного пути. М.,1993.

322

Հոգեբանություն

ВАРДУИ ПАПОЯН
Ереванский государственный университет,
факультет психологии, кандидат
психологических наук, доцент
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию психологической безопасности,
раскрытию важности его компонентов для различной профессиональной деятельности. Важно отметить также то, что, исходя из специфики
профессиональной деятельности, такие компоненты психологической
безопасности, как работа, здоровье и культура, обусловлены внутренней мотивацией личности, чувством комфорта, психической активностью и эмоциональным тонусом. В статье более подробное приведено описание психологической безопасности для разных видов
деятельности.
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STUDY OF PSYCHOLOGICAL SAFETY
PROFESSIONAL ACTIVITIES
This article is dedicated to psychological safety, to the detection of its
main aspects in professional activities. It is important to note, that due to
specificity of professional activities such components of psychological
security as job, health and culture are caused by inner personal motivation,
sense of comfort, psychological activity and emotional vitality.
Psychological security in different kinds of activities is described in this
article.
Keywords: professional activity, psychological safety, life satisfaction,
motivation, psychological activity.
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ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
կառավարման հոգեբանության ամբիոն,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ժամանակակից կառավարման հոգեբանության ուսումնասիրման կարևորագույն ասպեկտ է կարիերային կողմնորոշումների հոգեբանական յուրահատկությունները: Կարիերայի կառավարումը
դինամիկ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում մասնագիտական
հաջողության հիմնական պայմանն է: Հոդվածում փորձարարական
ճանապարհով դուրս է բերված ապագա կառավարիչների կարիերային կողմնորոշումները, որոնց կայուն դրսևորումները կարող են
խոչընդոտել կարիերայի հետագա աճին:
Հիմնաբառեր՝ կարիերային կողմնորոշում, մասնագիտական
աճ, կարիերային ներուժ, մասնագիտական իրազեկություն:

Ժամանակակից մասնագետի զարգացման կարևորագույն ասպեկտ
է կարիերային ներուժի իրականացումը: Կարիերայի կառավարումը դինամիկ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում մասնագիտական հաջողության հիմնական պայմանն է: Կարիերան` որպես կարիերայի աճի
ինքնաիրացման մասին ժամանակակից պատկերացում, զգալիորեն
տարբերվում է նախկինում եղած պատկերացումներից: «Կարիերա» հասկացությունը
լայնորեն
տարածված
է
արևմուտքում
(օրինակ՝
ԱՄՆ-ում մասնագիտական ուղղորդվածությունը հաճախ ընդհանրապես
համարվում է «կարիերայի հոգեբանություն») [1]: Ռուսաստանում «կարիերա» բառի կիրառման ավանդույթ գոյություն ունի. դա հաջողությունն
է գործունեության ինչ-որ ոլորտում, սակայն որոշակի բացասական
նրբերանգով [3], [2]: Ամերիկյան ավանդույթում կարիերան, ըստ Ջ. Սյուպերի, «դերերի որոշակի հաջորդականություն և համադրություն է,
որոնք մարդը կատարում է իր կյանքի ընթացքում»: Նման ըմբռնումը
մոտ է ռուսական ավանդական կենսական ինքնորոշմանը [3], [4]: Ժամանակակից մասնագետի կայացման և զարգացման առանձնահատկությունները տարբերվում են ոչ միայն կարիերային ընտրության ընդգրկունությամբ և կարիերային մեկնաբանությունների բազմազանությամբ,
այլև նրանով, որ ժամանակակից մասնագետը պետք է ավելի լայն և խոր
գիտելիքների տիրապետի:
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Մասնագիտական աճի և կարիերայի առաջխաղացման համար առանձնացնում են երկու չափանիշներ` օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ: Կարիերայի աճի օբյեկտիվ գործընթացը կարելի է գնահատել երկու չափանիշներով` շարժ կազմակերպության ներսում և շարժ մասնագիտության
մեջ: Ուստի ավանդաբար կարիերայի աճն ավելի նկատելի է ուղղահայաց առաջխաղացմամբ: Կարիերայի հաջողության սուբյեկտիվ չափանիշը կարող է լինել մարդու սեփական գնահատականը իր ձեռքբերումներին: Հոլլը (1995) դա բնորոշել է որպես «հոգեբանական հաջողություն»
[5]: Հաջող կարիերա պլանավորելիս և իրականացնելիս, բացի արտաքին չափանիշներից, կարևոր դեր ունեն նաև ներքինները: Ներքին չափանիշներ կարող ենք համարել անձի սուբյեկտիվ պատկերացումներն
իր հաջողության վերաբերյալ: Սուբյեկտիվ գործոն է նաև այն ռեֆերենտ
խմբի կարծիքը, որի անդամ է մարդն իրեն համարում: Այսինքն` այդ
խմբի գնահատականը նույնպես ընկած է տվյալ մարդու կարիերայի հաջողության հիմքում: Իր մասնագիտական հաջողության նկատմամբ անձի սուբյեկտիվ գնահատականն էլ կապված է արտաքին բնութագրերից,
ցուցանիշներից, պարամետրերից, որոնք սոցիումը համարում է հաջողության խորհրդանիշներ (պրոֆեսիոնալների շրջանում ճանաչված լինելը, հեղինակությունը, նյութական բարեկեցությունը և այլն): Չեմեկովը
(2003) և Կրիչևսկին (2006) հաջող կարիերայի չափանիշներ են համարում կարգավիճակը (պաշտոնը), կարիերային շարժունությունը, վաստակը (աշխատավարձ), նվաճումները (ձեռքբերումներ) [6]: Հաջող կարիերայի առաջին կարևոր չափանիշներից մեկը զբաղեցրած պաշտոնն
է: Ըստ այս մոտեցման` կարիերան համարվում է անցում մի պաշտոնից
մյուսին` ավելի բարձր պաշտոնի, որն ունի ավելի մեծ պատասխանատվություն և խնդիրների հենք: Նման ընկալումն ավանդական է և հիմնվում է այն հանգամանքի վրա, որ պաշտոնի անվանումն արտացոլում է
նրա հիերարխիկ մակարդակը, այսինքն` թե որ աստիճանին է հասել, և
հասարակական կարծիքն ընդունում է աշխատողի առաջընթաց շարժումը դեպի բարձր հիերարխիկ սանդուղք:
Իսկ կարիերայի աճը նկատելի է կա՛մ աշխատանքային գրքույկում,
կա՛մ ռեզյումեում: Սակայն եթե գծային մենեջերը ներկայացնում է ռեզյումե, որտեղ ներկայացված են իր բոլոր ձեռքբերումները տարբեր բիզնեսներում, ապա դա անվստահություն է առաջացնում այդ երիտասարդ կառավարչի նկատմամբ:
Արդյունավետ կարիերա ապահովող չափանիշներից մեկը կարիերայի շարժունությունն Է, որը ենթադրում է պաշտոնների անցման արագությունը: Ժամանակակից արտասահմանյան ընկերություններում կարիերայի շարժունությունը համարվում է բարձր, եթե մարդու մի պաշտո325
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նի տևողությունը չի գերազանցում 2,5-3 տարին, օրինակ` եթե մենեջերը
հինգ տարի հետո է անցնում մյուս պաշտոնին, ապա նա համարվում է
մրցակցությունից դուրս մնացած, ուշացած:
Հաջող կարիերայի չափանիշ է համարվում նաև աշխատավարձի
բարձրացումը, որը նյութական (փողի) կարիերան է:
Շատ փորձագետներ գտնում են, որ կարիերայի ևս մեկ չափանիշ
կա` նվաճումների կարիերա: Կան մի շարք մենեջերներ, որոնց աչքերը
վառվում են նոր ձեռքբերման, կատարելագործման ցանկությունից, հետաքրքրվածությունից, նրանց չի հետաքրքրում ո'չ ստատուսը, ո'չ փողը,
նրանց հետաքրքրում են ռիսկային նախագծերը, անսովոր աշխատանքը:
Այսպես, հաջող կարիերան ավանդական իմաստով գծային առաջընթաց շարժումն է, իսկ նյութական և նվաճումների կարիերան` ոչ ավանդական: Հայտնի հոգեբան Կրիչևսկին ներկայացնում է մի ամբողջ
խումբ գործոններ, որոնք ազդում են կարիերայի նախապատվության
վրա: Դրանք են՝ հասարակության մեջ մասնագիտության հեղինակություն վայելելը, ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը, հարազատների դիրքորոշումները, անձնային առանձնահատկությունները,
ինչպես նաև այս կամ այն մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու
սահմանափակումները:
Պետական ծառայողի կարիերայի աճի հաջողությունը կապված է
այնպիսի չափանիշների հետ, ինչպիսիք են իրական իշխանությունը, ղեկավարից հարաբերական անկախության հասնելը, սեփական հավակնությունների և ինքնաիրացման բավարարումը, որն օգտակար է նաև
կազմակերպման համար, աշխատանքի ղեկավարումը, որը պահանջում
է մաքսիմալ լիարժեք իրականացում, ներկա աշխատանքի պահպանման
և ապագա ձեռքբերումների (մասնագիտական և սոցիալական ստատուս) երաշխիքները, լայն և օգտակար կապերի ստեղծումը, ցանկալիի և
հնարավորի համատեղումը:
Պետական աշխատողի համար հաջող կարիերան համարվում է
«աշխատանք լավ կոլեկտիվում», «կոլեգաների, ենթակաների, ղեկավարների կողմից ճանաչված լինելը», «կոլեկտիվում պիտանի մարդ լինելը» [6]:
Նրանց մոտ հաջող կարիերան զուգակցվում է նախ և առաջ պրոֆեսիոնալիզմի բարձր մակարդակի, ինչպես նաև հեղինակության ու հարգանքի հասնելու հետ, ընդ որում, ոչ միայն կոլեկտիվում, այլև լայն սոցիալական միջավայրում: Կարիերային ուղղորդվածություններ են այն
արժեքային ուղղորդվածությունները, սոցիալական դիրքորոշումները,
շահերը, սոցիալապես պայմանավորված գործունեության դրդումները,
որոնք բնորոշ են որոշ մարդկանց [2]: Կարիերային ուղղորդվածություններն առաջանում են կարիերայի զարգացման առաջին տարիներին,
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դրանք կայուն են և կարող են երկար ժամանակ կայուն մնալ: Ընդ որում,
շատ հաճախ մարդն իր կարիերային ուղղորդվածություններն իրացնում
է անգիտակցաբար: Մասնագիտական կրթության ստացման նախաշեմին անձն արդեն իսկ ունենում է որոշակի պատկերացումներ կարիերային կողմնորոշման վերաբերյալ, ինչը նրան ուղղորդում է մասնագիտական գործունեությա մեջ և հետագա զարգացման ժամանակ:
Հետազոտություն ենք անցկացրել ՀՀ ՊԿԱ ուսանողների շրջանում՝
պարզելու համար, թե կարիերային ինչպիսի կողմնորոշումներ ունեն
Ակադեմիայի դիմորդները, որտեղ հիմնականում պատրաստվում են
կադրեր հանրային ծառայության ոլորտի համար: Որպես ախտորոշման
մեթոդիկա՝ օգտագործել ենք Է. Շեյնի «Կարիերային խարիսխներ» մեթոդիկան, որը թույլ է տալիս բացահայտել հետևյալ կարիերային ուղղորդվածությունները՝ մասնագիտական իրազեկություն, մենեջմենթ, ինքնավարություն, կայունություն, ծառայություն, մարտահրավեր, կյանքի ոճերի
ինտեգրացիա, ձեռնարկատիրություն:
Հետազոտությանը մասնակցել են տարբեր մասնագիտությունների
գծով 30 մագիստրանտ:
Արդյունքում ստացված ցուցանիշների միջինացված պատկերից երևում է, որ առաջին տեղում է ինքնավարությունը, ինչը ենթադրում է, որ
նման ուղղորդվածություն ունեցող անձի առաջնային հոգսը կազմակերպական կանոններից, սահմանված կարգից ու սահմանափակումներից
ազատվելն է: Հստակորեն արտահայտված է ամեն ինչ յուրովի անելու
պահանջմունքը՝ ինքնուրույն որոշել, թե երբ, ինչի վրա և ինչքան աշխատել: Նման մարդը չի ցանկանում ենթարկվել կազմակերպության կանոններին (աշխատատեղ, ժամանակ, համազգեստ): Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ որոշակիորեն կարիք ունի ինքնավարության, սակայն
եթե նման ուղղորդվածությունն ուժեղ է արտահայտված, ապա անհատը
պատրաստ է հրաժարվելու ծառայությունում առաջխաղացումից կամ այլ
հնարավորություններից` իր անկախության պահպանման համար: Նման
մարդը կարող է աշխատել կազմակերպությունում, որն ապահովում է
ազատության բավարար աստիճան, սակայն լուրջ պարտականություններ կամ նվիրվածություն չի զգա կազմակերպության հանդեպ և կմերժի
իր ինքնավարությունը սահմանափակելու ցանկացած փորձ:
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Երկրորդ տեղում մասնագիտական իրազեկությունն է: Այս ուղղորդվածությունը կապված է որոշակի բնագավառում ընդունակությունների և շնորհների առկայության հետ (գիտական հետազոտություններ,
տեխնիկական նախագծում, ֆինանսական վերլուծություն և այլն): Նման
ուղղորդվածություն ունեցող մարդը ցանկանում է իր գործի վարպետը լինել, նա հատկապես երջանիկ է լինում, երբ հաջողության է հասնում
մասնագիտական ոլորտում, սակայն արագ կորցնում է հետաքրքրությունը աշխատանքի նկատմամբ, ինչը թույլ չի տալիս զարգացնել իր ընդունակությունները: Միաժամանակ նման մարդը որոնում է իր վարպետությանը համարժեք կարգավիճակ: Նա պատրաստ է ուրիշներին կառավարել, սակայն կառավարումը նրա համար հատուկ հետաքրքրություն չի
ներկայացնում: Այդ պատճառով էլ այս կատեգորիային պատկանողներից շատերը մերժում են կառավարչի աշխատանքը, կառավարումը դիտարկում են որպես մասնագիտական ոլորտում առաջխաղացման անհրաժեշտ պայման: Սովորաբար դա կազմակերպությունների մեծ մասում ամենաբազմաքանակ խումբն է, որն ապահովում է իրավասու որոշումների ընդունումը:
Հետաքրքրական է այն, որ կառավարում ուղղորդումը գտնվում է
երրորդ տեղում, չնայած այն հանգամանքին, որ փորձարկվողներն ապագա կառավարիչներ կամ կառավարման տարբեր ոլորտների ապա328
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գա աշխատողներ էին: Ստացված տվյալները խոսում են այն մասին, որ
նրանք դեռևս պատրաստ չեն իրենց կարիերան սկսել կառավարում ուղղորդմամբ: Սակայն միջինացված ցուցանիշները բացահայտում են ևս մի
կարևոր հանգամանք. փորձարկվողների մոտ ամենացածր մակարդակում գտնվում է նախաձեռնողականություն ուղղորդումը, ինչը ենթադրում է, որ նրանց մոտ ինչ-որ նոր բան ստեղծելու ձգտումը թույլ է արտահայտված, խոչընդոտները հաղթահարելու ցանկությունը, ինչպես
նաև ռիսկի հակվածությունը գտնվում են ցածր մակարդակում: Այս տիպի անձը գերադասում է աշխատել որևէ մեկի ղեկավարությամբ, խուսափում է իր սեփական նախաձեռնությամբ ինչ-որ բան ստեղծելուց:
Այսպիսով, ապագա կառավարիչների կարիերային կողմնորոշումների մեջ գերակշռում են այնպիսիք, որոնք բնորոշ են կարիերայի նախնական փուլերին, սակայն դրանց կայուն դրսևորումները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ մասնագիտական առաջընթացի և կարիերային աստիճանով սահուն վերելքի համար:
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ՄԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»
ՊՈԱԿ, հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի
պետ, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում քննարկվում են դատական փորձագետի գործունեության առանձնահատկություններն ու այն պահանջները, որոնք
այս գործունեության յուրահատկությունը ներկայացնում է փորձագետի անձին: Դիտարկվում են նաև մասնագիտական կարևոր
որակների, կոմպետենցիաների դրսևորման առանձնահատկությունները, որոնք ապահովում են դատական փորձագետների
արդյունավետ ընտրությունը և փորձագիտական աշխատանքի հաջող իրականացումը:
Հիմնաբառեր. դատական փորձագետ, մասնագիտական ընտրություն, կադրային քաղաքականություն, մասնագիտական կարևոր
որակներ:

Մեր հանրապետությունում ընթացող դատաիրավական բարեփոխումների ենթատեքստում մեծ նշանակություն ունի այդ ոլորտում կադրային քաղաքականության նկատմամբ գիտական մոտեցումների մշակումը և գործնական կիրառումը՝ այդ թվում նաև փորձագիտական ոլորտում: Ինչպես հայտնի է անձի և պաշտոնի համապատասխանության
խնդիրները վաղուց ուսումնասիրվում են և գործնական կիրառություն
ունեն մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում և իրենց կիրառությունը պետք է ունենան նաև դատական փորձագետների ընտրության պարագայում։
Փորձագիտական աշխատանքն ունի իր ուրույն առանձնահատկությունները և դատական փորձագետների պատրաստման, վերապատրաստման, ընտրության ընթացքում առավել արդյունավետության հասնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել կառավարման հոգեբանության,
մասնավորապես մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի գիտական մոտեցումները։ Այժմ մասնագիտական ընտրության ժամանակ հիմնական շեշտադրումն արվում է մասնագիտական տեղեկացվածության,
հմտությունների և գիտելիքների ստուգման վրա։ Որոշ մասնագիտութ331
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յունների համար, մասնավորապես փորձագիտական աշխատանքի դեպքում, իրենց դերն ունեն ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքները,
հմտություններն ու տեղեկացվածությունը, այլ նաև որոշակի մասնագիտական կարևոր որակները, հոգեբանական առանձնահատկությունները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում կատարելու փորձագետի աշխատանքն առավել արդյունավետ։
Դատական փորձագետների մասնագիտական ընտրության ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել և վերլուծել փորձագետի մասնագիտական գործունեությունը, որոշել այն պահանջները, որոնք ներկայացնում է այդ գործունեությունը
փորձագետի անձին՝ հնարավորինս հստակ ձևավորելով մասնագիտական պիտանիության կամ ոչ պիտանիության չափանիշները։
Դատական փորձագետի մասնագիտական գործունեության վերլուծությունն իրականացնելիս պետք հաշվի է առնել այն հանգամանքը, որ
դատական փորձագետի կարգավիճակը, պարտականությունները և
իրավունքները կարգավորվում են օրենսդրությամբ։ Դրանք հիմնականում սահմանված են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ
հոդվածի, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 45-րդ
հոդվածի, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի
և ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 272-րդ
հոդվածի համապատասխան մասերով, Հայաստանի Հանրապետության
և ենթաօրենսդրական ակտերով, ինչպես նաև այս կամ այն փորձագիտական կառույցի ներքին կանոնակարգերով և հրահանգներով։
Հարկ է նշել, որ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ
հոդվածի. «փորձագետը քրեական գործով չշաhագրգռված այն անձն է,
որին քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ կամ փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշման համապատասխան` նշանակում է փորձագիտական հաստատության ղեկավարը` գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի որևէ բնագավառում իր հատուկ գիտելիքներն օգտագործելով գործի նյութերը հետազոտելու և դրա հիման
վրա եզրակացություն տալու համար: Փորձագետը կարող է նշանակվել
դատավարության մասնակցի առաջարկած անձանցից:
Փորձագետը պետք է տիրապետի գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի որևէ բնագավառի բավարար հատուկ գիտելիքների»։
Օրենքը չի մեկնաբանում հատուկ գիտելիքներ հասկացության բովանդակությունը։ Այն ուղղակիորեն կապված է փորձագետի կոմպետեն332
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տության հետ և նրա կարևոր մասն է կազմում։ Եթե անդրադառնանք
փորձագետի կոմպետենտությանը, ապա այն ընդունված է համարել
կոնկրետ տեսակի, ձևի և ենթատեսակի դատական փորձաքննության
տեսությանը և մեթոդիկային տիրապետելը, փորձաքննության առարկային վերաբերող առաջադրված հարցերը լուծելու ունակությունը: Այն
որոշվում է փորձագետի կրթության և մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակով, ինչպես նաև հետազոտությունների տվյալ բնագավառում աշխատանքի փորձով: Ինչպես հայտնի է, մասնագիտական
գրականության մեջ ընդունված է տարբերակել փորձագետի կոմպետենտության օբյեկտիվ (գիտական) և սուբյեկտիվ կողմերը: Տարբերակում
են օբյեկտիվ կոմպտենտություն՝ գիտելիքների ծավալ, որին պետք է տիրապետի փորձագետը և սուբյեկտիվ կոմպետենտություն՝ կոնկրետ փորձագետի կողմից այդ գիտելիքներին տիրապետելու մակարդակը [2]։
Սուբյեկտիվ կոմպետենտությանն են դասում նաև փորձագետի կրթական մակարդակը (նկատի է առնվում այն հանգամանքը, որ կրթություն
ստանում են բոլոր փորձագետները, սակայն դրա յուրացման մակարդակը խիստ անհատական է), փորձագիտական հատուկ պատրաստվածությունը, փորձագիտական աշխատանքի ստաժը և այլն։ Ըստ դատական փորձագետի մասնագիտական վերլուծության արդյունքների՝ սուբյեկտիվ կոմպետենտությանը կարելի է դասել նաև այնպիսի որակներ
կամ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են փորձագետի ներքին համոզմունքը և իրավագիտակցությունը կամ, եթե կարելի է ասել, դրա մակարդակը, ինչպես նաև փորձագետի մասնագիտական կարևոր որակները (անձնային առանձնահատկությունները)։ Դատական փորձագետի
մասնագիտական կարևոր որակները տեղ են գտել համապատասխան
պրոֆեսիոգրամայում, որը կազմվել է վերը նշված մասնագիտական
գործունեության վերլուծության արդյունքում։ Դատական փորձագետի
պրոֆեսիոգրամայի կազմման ընթացքում հարցում է կատարվել փորձառու փորձագետների շրջանում, առաջարկելով նրանց ըստ կաևորության
աստիճանի գնահատել այն անձնային որակները, որոնք անհրաժեշտ են
փորձագետին իր գործունեությունն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։ Հարցման արդյունքում բարձր են գնահատվել այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են մտածողության ճկունությունը, որոշում կայացնելու, արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվելու, գիտելիքների տարբեր ոլորտներից ստացած տեղեկությունները համադրելու ունակությու333
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նը, տարբեր տեսակի տեղեկությունների միջև տրամաբանական կապեր
գտնելու ընդունակությունը, ժամանակի կառավարման հմտությունը,
սթրեսակայունությունը։
Դատական փորձագետների մասնագիտական ընտրության համար
մեր կողմից մշակվել են ինչպես գիտելիքների ստուգման թեստեր, այնպես էլ ընտրվել են համապատասխան թեստեր, որոնց միջոցով հնարավոր է բացահայտել փորձագետի պաշտոնին հավակնող անձի մոտ մասնագիտական կարևոր որակների առկայությունը։ Նման մոտեցումն առավել արդյունավետ է դարձնում դատական փորձագետների ընտրությունը և հնարավորություն է տալիս նաև կատարելագործելու փորձագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացները։
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МАРИНЕ ПЕТРОСЯН
«Национальное бюро экспертиз» ГНО
Национальная академия наук РА,
начальник отдела психологических экспертиз,
преподаватель кафедры психологии в
Академии государственного управления РА
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА
В статье рассматриваются особенности деятельности судебного
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ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
կառավարչական գործունեության հոգեբանության
գիտահետազոտական լաբորատորիայի
կրտսեր գիտաշխատող

ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՕԺՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓԱՆԻՇ
Սույն հոդվածը նպատակ ունի ներկայացնելու օժտվածության
ուսումնասիրության արդի հիմնախնդիրները, մասնավորապես`
կրեատիվ օժտված դեռահասների բացահայտման ուսումնասիրության արդյունքները: Ստացանք հետևյալ պատկերը. կրեատիվ օժտված դեռահասների թիվը սահմանափակ է, քանի որ կրեատիվ
օժտվածությունը չի կրում մասայական բնույթ: Բացի այդ, օժտված
և ոչ օժտված դեռահասների համեմատությունը ցույց տվեց, որ
օժտված դեռահասներն առանձնանում են ճկունության, յուրօրինակության, մշակվածության, ստեղծագործական մտածողության
բարձր ցուցանիշներով:
Հանգուցային բառեր. օժտվածություն, կրեատիվություն, կրեատիվ օժտված դեռահաս, ճկունություն, յուրօրինակություն:

Մեր հասարակության առաջընթացն այսօր առավել քան երբևէ
կապված է օժտվածների զարգացման համար լավագույն պայմանների
ստեղծման հետ: Ժամանակակից սոցիալական միջավայրի անորոշությունը պահանջում է ոչ միայն մարդու ակտիվություն, այլև ստեղծագործական մտածողություն և ոչ սովորական վարք: Թերևս չենք կարող չհամաձայնել Մ. Խոլոդնայի այն մտքի հետ, որ օժտված անձինք հասարակության զարգացման բնական ռեսուրսներն են: Այս առումով է, որ ոչ մի
երկիր չի կարող թույլ տալ իրեն «ցրել» տաղանդներին. դա կլինի մարդկային ռեսուրսների սպառում: Գաղտնիք չէ, որ օժտվածների հետ է հասարակությունը հույսեր կապում՝ ժամանակակից քաղաքակրթության
արդիական խնդիրները լուծելու համար: Օժտվածների ներուժի պահպանման և զարգացման համաշխարհային միտումը չի կարող անտեսել
մեր պետությունը ևս: Ցավոք, մեր երկրում ստեղծված ժամանակակից
սոցիալ-տնտեսական վիճակը, կրթական համակարգը ոչ միշտ են
նպաստում օժտվածների հնարավորությունների լիակատար իրագործմանը՝ արդյունավետ փոխազդեցության մեջ մտնել շրջապատողների
հետ, լինել հաջողակ և առողջ: Ազգի ստեղծագործական ներուժի առավելագույն կիրառումը օժտվածության խնդիրը դարձնում է բացառիկ ար336
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դիական, որի լուծումը թույլ կտա թե՛ ժամանակին հայտնաբերել, թե՛
լիարժեք աջակցություն ցուցաբերել օժտված անձանց: Հոգեբանական
հետազոտությունները հաճախ են փաստում ուսումնական գործընթացում օժտված դեռահասների մոտ հոգեբանական դժվարությունների մասին (Ա. Մ. Մատյուշկին, Մ. Ա. Խոլոդնայա, Կ. Հելլեր): Օժտվածությունն
իր զարգացման ընթացքում ենթարկվում է մի շարք վտանգների, որոնցից մեկը ոչ միայն ստեղծագործական ներուժի չկիրառված լինելն է, այլև
մարելը միջին աշակերտին միտված կրթական համակարգում: Այստեղ
արդյոք տեղին չէ՞ Ն. Կասատկինայի հետևյալ հռետորական հարցադրումը. «Ո՞ւր են անհետանում մեր օժտված երեխաները, երբ մեծանում
են: Նրանք անհետանում են, միանգամայն իրավացի է, դպրոցում,
դպրոց, որը միտված է միայն միջին աշակերտին» [4]:
Այդ իսկ պատճառով կարևոր է բաց չթողնել պահը և օգնել դեռահասին՝ հաղթահարելու համար դժվարությունները, պահպանելու և զարգացնելու իր օժտվածությունը:
Մենք սույն հոդվածում վերլուծում ենք կրեատիվությունը՝ որպես
օժտվածության գլխավոր չափանիշ, և կիրառում «կրեատիվ օժտվածություն» եզրույթը: Հավելենք՝ «կրեատիվ օժտվածություն» երևույթն ուսումնասիրվել է Կ. Թեյլորի կողմից: Կրեատիվությունը պետք է հասկանալ
որպես օժտվածության դրսևորումներից մեկը:
Հարկ է նշել, որ գիտությունը մինչ օրս չի կարողացել տալ օժտվածության վերջնական սահմանումը և չափանիշները: Թերևս հենց օժտվածության բազմաթիվ հայեցակարգերի առկայությունն էլ արտացոլում է
դրա բարդությունը: Օժտվածությունը համակարգված, կյանքի ընթացքում զարգացող որակ է, որը որոշում է մարդու՝ բարձր արդյունքների
հասնելու հնարավորությունը մեկ կամ մի քանի գործունեության տեսակներում: Եվ բնավ էլ պատահական չէ, որ այն` որպես բազմասպեկտ և
բազմամակարդակ երևույթ, դիտարկվում է ժամանակակից շատ հայեցակարգերում (Ֆ. Գագնե, Կ. Հելլեր, Է. Տորենս Ջ. Ռենզուլի, Լ. Լարինովա, Վ. Շադրիկով:
Օժտվածության բնորոշումը այսօր շատ լայն է և ներառում է ոչ
միայն «լավ» աշակերտի տեսակը, այլև կրեատիվի` ինքնատիպ և ստեղծագործ միտք ունեցող աշակերտի տեսակը:
Մեկնաբանենք. օժտվածության կրեատիվ տիպը դժվարությամբ է
հայտնաբերվում դպրոցական ուսուցման գործընթացում միակաղապար
ծրագրերի պատճառով: Ավելին, ուսուցիչները, չնայած ստեղծագործելու
կոչերին, չեն հասկանում, իսկ շատ հաճախ չեն սիրում այդ աշակերտներին: Գործնականորեն բոլոր կրեատիվ օժտված դեռահասների մոտ
նկատվող վարքային խնդիրները պատահական չեն, քանզի նրանց, այս337
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պես կոչված, հարմարվող չլինելն օժտվածության անձնային հիմքն է՝ աշխարհը ոչ ընդունված ձևով ընկալելու հենքը:
Արծարծված հիմնախնդիրը բազմասպեկտ է և տարողունակ, ուստի
մենք սույն հոդվածի շրջանակներում կներկայացնենք միայն օժտված
դեռահասների ուսումնասիրության արդյունքները: Չմանրամասնելով
օժտվածության ախտորոշման խնդիրները՝ նկատենք միայն, որ մինչ օրս
չկան դրա բացահայտման կոնկրետ մեթոդիկաներ, սակայն հայտնի են
դրա առկայությունը հաստատող` օժտվածներին բնորոշ առանձնահատկություններ: Օժտվածության մասին խոսելիս պետք է առանձնացնել դրա
երկու բաղադրիչները՝ ինտելեկտը և կրեատիվությունը:
Ըստ ամենայնի` օժտվածների բացահայտումն ինքնանպատակ չէ.
այն իրականացնում է ծառայողական գործառույթ, ասել է թե՝ անհրաժեշտ է համադրել ուսուցման և դաստիարակման խնդիրների հետ, ինչպես նաև հոգեբանական աջակցություն ցույց տալ, լուծել ադապտացիայի խնդիրը: Այս առումով Ե. Շեբլանովան նշում է, որ օժտվածության հոգեախտորոշման կարևոր նպատակն օժտված երեխաների առանձնահատկությունների բացահայտումն է և նրանց համար այնպիսի պայմանների ապահովումը, որոնք հնարավորություն կտան առավելագույնը
իրագործելու իրենց հնարավորությունները զարգացման յուրաքանչյուր
փուլում [5, էջ 7]:
Ներկայացնենք օժտված դեռահասների բացահայտման հետազոտության արդյունքները: Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրել
ենք դպրոցական փաստաթղթերը, կիրառել զրույցի, դիտման մեթոդները, ինչպես նաև Ջ. Ռավենի պրոգրեսիվ մատրիցաները, Է. Տորենսի, Ֆ.
Վիլյամսի մեթոդիկաները: Հետազոտական աշխատանքներն իրականացրել ենք Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանում, Սևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան ավագ դպրոցում և N 1 հիմնական դպրոցներում: Հետազոտությանը մասնակցել է 573 աշակերտ:
Հետազոտության առաջին փուլում բացահայտվել է կրեատիվության
բարձր միավորներ ունեցող 31 աշակերտ, որոնց էլ համարում ենք հավանական օժտվածներ: Այսպիսով, կրեատիվ օժտվածների թիվը 31 է
(5,5%), իսկ բարձր կրեատիվություն ունեցողներինը՝ 163 (28,5%): Կրեատիվ օժտված սաներից 17-ն ունեն ինտելեկտի բարձր ցուցանիշ, իսկ 14-ը՝
միջին:
Հետազոտության հաջորդ փուլում աշխատանքներն անցկացվել են
բացահայտված կրեատիվ օժտվածների և բարձր կրեատիվություն ունեցող աշակերտների հետ: Այսպիսով, սույն փուլին մասնակցել են 31
կրեատիվ օժտված սաներ, բարձր կրեատիվություն ունեցող՝ 163, ինչպես նաև 11 աշակերտներ, ովքեր առանձնացվել էին մեր կողմից: Մաս338

Հոգեբանություն

նակիցների ընդհանուր թիվը 205 է: Խնդրի իրականացման համար կիրառվել է Ֆ. Վիլյամսի մեթոդիկան, որը բացահայտում է դիվերգենտ
մտածողության 4 գործոն՝ արագություն, ճկունություն, յուրօրինակություն, մշակվածություն, ինչպես նաև վերբալ ընդունակություն: Ամենաբարձր ցուցանիշներ դրսևորել են 33-ը (16%), բարձր՝ 46-ը (22,5%), միջին՝ 19-ը (9,5%), միջինից ցածր՝ 107-ը (52%): Օժտված և ոչ օժտված դեռահասների ստեղծագործական մտածողության միջին ցուցանիշների
համեմատությունը ցույց է տալիս օժտված դեռահասների առավելությունը. հատկապես տարբերությունը զգալի դրսևորվում է ճկունության, յուրօրինակության, մշակվածության, անվանման, ստեղծագործական մտածողության դեպքում: Մտածողության ճկունությունը վկայում է բացառիկության մասին, ինչն էլ բնորոշ է օժտվածներին: Նոր, անսպասելի գաղափարներ առաջադրելու ընդունակությունը սովորաբար անվանում են
մտածողության յուրօրինակություն:
Սրանք, կարծում ենք, օժտվածներին ոչ օժտվածներից առանձնացնող այն որակներն են, որոնք և անդրադառնում են հարմարման գործընթացի վրա՝ դարձնելով նրանց վարքը միանգամայն անկանխատեսելի:
Ինչ խոսք, այս օժտված դեռահասներին բնորոշ են նաև հետևյալ առանձնահատկությունները՝ լիդերի որակներ, հնարամտություն, հաստատակամություն, կատարելության հասնելու ձգտում (պերֆեկցիոնիզմ),
դպրոցի հանդեպ վատ վերաբերմունք, կատակասիրություն, անհամբերություն, հարցասիրություն, վառ երևակայություն, ոչ կոնֆորմիզմ, արդարամտություն: Դիտարկումները ցույց տվեցին, որ կրեատիվ օժտված
դեռահասների ստեղծագործական ընդունակությունները մեծ մասամբ
չեն դրսևորվում ուսումնական գործընթացում, իսկ եթե դրսևորվում են,
ապա մեկ կամ մի քանի դասի ընթացքում, որտեղ դարձյալ կարևորվում է
ուսուցչի գործոնը: Երբ չեն բավարարվում դեռահասի ընդունակությունները, չի խթանվում ստեղծագործական ձիրքի դրսևորումը, ապա վերջինս
հրաժարվում է սովորելուց, իսկ վատագույն դեպքում՝ դպրոց գնալուց:
Այսպիսով, մեր հետազոտություններից կարող ենք եզրակացնել, որ
կրեատիվ օժտված դեռահասների թիվը սահմանափակ է, քանի որ
կրեատիվ օժտվածությունը չի կրում զանգվածային բնույթ, ավելին, այն
շատ հաճախ չի դրսևորվում դեռահասի ուսումնառության գործընթացում, որովհետև ենթադրում է ինքնատիպություն, յուրօրինակություն, նորը ասելու համարձակություն: Հավանաբար հենց սա է պատճառը, որ
մեր իսկ կողմից առանձնացված դեռահասների մեծ մասի կրեատիվ
օժտվածությունը հայտնի չէր ուսուցիչներին: Օժտված դեռահասների
մոտ գերիշխող ստեղծագործական ներուժն էլ որոշում է նրանց վարքի ոչ
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ստանդարտությունը, ընդհանուր կանոններին և հեղինակություններին
չենթարկվելը:
Այդուհանդերձ, այսօր կարևորագույն խնդիր է օժտված երեխաների
որոնումը և դաստիարակումը, և մենք պարտավոր ենք անցնել այնպիսի
կրթական համակարգի, որը հնարավորություն կընձեռի բացահայտելու
և պահպանելու յուրաքանչյուրի անհատական օժտվածությունը: Լիովին
իրավացի է Վ. Յուրկևիչը. «Օժտված երեխային տեսնելն այդքան էլ
հեշտ չէ. այդ ամենի համար անհրաժեշտ է իսկական մանկավարժական
ինտուիցիա (ծնողական կամ մանկավարժական տաղանդ) կամ լուրջ հոգեբանական պատրաստվածություն: Հատկապես դժվար է տեսնել
ստեղծագործական օժտվածությունը, ավելի դժվար՝ այն զարգացնելը»
[6, էջ 7]:
Մենք նույնպես կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է ժամանակին բացահայտել օժտված դեռահասներին, կիրառել օժտվածության բացահայտման առանձնացված չափանիշներ ու մեթոդներ՝ որպես մեթոդական
փաթեթ: Այս ամենը հնարավորություն կընձեռի ուսուցման գործընթացում ստեղծելու օժտվածների ստեղծարարության դրսևորման համար
բարենպաստ պայմաններ:
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ОДАРЕННОСТИ
В статье обсуждаются актуальные задачи исследования одаренности.В частности, рассматриваются результаты выявления креативно
одаренных подростков. Исследование показало, что число креативно
одаренных подростков ограничено, так как одаренность не имеет
массовый характер. Кроме того, сравнение результатов одаренных и
не одаренных подростков показало, что одаренные подростки превосходят по показателям гибкости, оригинальности, разработанности,
творческого мышления. Можно сказать, что именно эти важные
качества отличают одаренных подростков и влияют на их поведение.
Ключевые слова: одаренность, креативность, креативно одаренный подросток, гибкость, оригинальность.
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CREATIVITY AS A CRITERION OF ENDOWMENTS
In this article we discussed the actual problems of research of
endowments.In particular, we presented the results of revealing of the
creativity gifted teenagers. The analysis of results has shown, that the
number of the creativity gifted teenagers is limited, because the
endowments does not have a mass character. Furthermore, comparison of
the results of gifted and not gifted has shown, that gifted teenagers surpass
on indicators of flexibility, originality, elaboration, creativity.It is possible to
conclude, that this important qualitiesseparates gifted teenagersand
influences on their behavior.
Keywords: endowments, creativity, creativity gifted teenager,
flexibility, originality.
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ԼԻԼԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԽՆԴՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հոդվածը նպատակ ունի գտնելու մասնագիտական ինքնորոշման հարցի զարգացման ուղիները ՀՀ-ում՝ բարձրացնելով դրա
կարևորության հարցը: Վերլուծության ենթարկելով մասնագիտական ինքնորոշման գծով հոգեբանական մոտեցումներ, որոնք բացահայտում են խնդրի լուծման հոգեբանական առանձնահատկությունները, հոդվածում մշակվել է խնդրի լուծման փուլային համալիր
ծրագիր տարիքային պարբերաշրջանների համար: Հոդվածում
առաջարկվում է պրակտիկ գործողությունների հաջորդականություն, որոնք, կանխատեսվում է, որ կապահովեն ճիշտ մասնագիտական ինքնորոշում:
Հիմնաբառեր. մասնագիտական ինքնորոշում, խառնվածք,
բնավորություն, ուղղվածություն, հոգեբանական ծառայություն, նույնականացում:

Մասնագիտության ընտրությունը կամ մասնագիտական ինքնորոշումը, լինելով հասարակության մեջ անհատի ինքնահաստատման միջոց, յուրաքանչյուրի կյանքում կարևոր նշանակություն ունի: Ինքնորոշման խնդիրն առաջին հերթին սեփական կենսակերպի որոշման խնդիրն
է [1]: Շուկայական տնտեսության պայմաններում համապատասխան
մասնագիտության ընտրությունը շատ կարևոր է: Անձը, որպես «հասարակություն» համակարգի կարևոր տարր, ազդեցություն ունի այդ նույն
համակարգի արդյունավետ կենսագործունեության վրա, հետևաբար
ճիշտ մասնագիտական ինքնորոշում ունեցող անձը հասարակության
«ճիշտ» տարր է հանդիսանում:
Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաների ազդեցության տակ հոգեբանական առանձնահատկությունների հիման վրա մասնագիտական կողմնորոշման հնարավորությունը անիրատեսական է: Հոգեբանական մանիպույլացիոն մեթոդիկան հասել է այնպիսի կատարելության, որ դժվար
է հասկանալ` ինչն է բխում անհատի սեփական կամքից, և ինչն է անհատին ակամա «վաճառված» գաղափար:
Համաշխարհային գրականության մեջ այս խնդիրն առաջ են քաշել
Է. Դեսին և Ռ. Ռայանը: Նրանց մոտեցման մեջ ինքնորոշման հիմքը հա342
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մարվում է մարդկային բնույթի ակտիվությունը, որով պայմանավորված
են ներքին շարժառիթները [2]:
Ըստ Է. Էրիկսոնի մոտեցման` ինքնորոշումը պայմանավորվում է
նույնականացմամբ [3]:
Ժամանակակից ուսումնասիրություններում շեշտը դրվում է սոցիալական նույնականացման վրա, որը ենթադրում է խմբի և անհատի միջև
գոյություն ունեցող կապերի առկայություն [4]:
Է. Ֆրոմն ընդունում էր անհատի նույնականացումը՝ որպես անհատի
և նրա գործունեության ամբողջություն [5]:
ՀՀ-ում այս խնդրի կարևորությունը սկսվել է գնահատվել վերջերս:
Սկսել են մշակվել մասնագիտական ինքնորոշման զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, որոնք փորձում են ներդնել մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաներ [6]:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն այս
հարցին որոշակի անդրադարձ կատարել է, փորձ է արվում կոորդինացնել պետության մակարդակով պահանջարկ չունեցող մասնագիտությունների ընտրությունը կանխելու և պահանջարկ ունեցողներինը՝ քաջալերելու հարցը [7]:
Մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական ասպեկտում դեռևս
անելիքներ կան: Այս խնդիրը լուծելու ուղիների որոնման համար նախ և
առաջ փորձենք հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմով ու ինչ շահային խմբի է
ուղղված ազդեցությունը: Բնականաբար, կարող է առաջանալ դիրքորոշում, որ շահային խումբը դեռահասներն են, որոնք կանգնած են մասնագիտական ինքնորոշման խնդրի առջև դեռևս ոչ այնքան գիտակցական
տարիքում՝ ՀՀ կրթական համակարգի առանձնահատկությունների համաձայն: Սակայն փորձենք խնդրին անդրադառնալ ավելի խորքային
մոտեցմամբ:
Բոլոր ունակությունների հիմքում ընկած է ձիրքը: Սրանք առաջնային, կենսաբանական առանձնահատկություններ են, որոնցով անհատը
ծնվում է, և որոնք հասունանում են նրա զարգացման ընթացքում:
Սրանք գլխավորապես մարմնի կառուցվածքի բնածին մարդաբանական
և ֆիզիոլոգիական, շարժական ապարատի, զգայարանների, ուղեղի նեյրոդինամիկ հատկությունների, մեծ կիսագնդերի ֆունկցիոնալ ասիմետրիայի և այլ առանձնահատկություններն են: Հենց անհատական բնորոշիչների յուրահատկություններն էլ հանդես են գալիս որպես ունակություններ[8]:
Հաշվի առնելով անձի ձևավորման վրա ազդող բոլոր արտաքին
գործոնները, այնուամենայնիվ, սխալ չէ ընդունել, որ խառնվածքի նյարդային համակարգի հատկություն լինելը կարող է թույլ տալ համադրել ու343
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նակությունները և խառնվածքի տիպերը բավական վաղ հասակում, որն
էլ հնարավոր է դարձնում մասնագիտական ինքնորոշման հարցի լուծման նախապատրաստության առաջին փուլն իրականացնել վաղ տարիքից սկսած` ունենալով և տալով նախնական պատկերացում մասնագիտական ինքնորոշման մասին: Այս խնդրի լուծման հնարավոր մեխանիզմներից մեկը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում պարտադիր հոգեբանական ծառայության ներդրումն է:
Երկրորդ փուլն ավելի տևական է: ՀՀ-ում ներկայումս որոշ միջնակարգ դպրոցներում գործում է հոգեբանական ծառայություն, սակայն սա
տարածված երևույթ չէ: Ուսումնական պրոցեսի ժամանակ ի հայտ են
գալիս աշակերտների ունակությունները, որոնց հիման վրա էլ, ըստ
էության, կատարվում է մասնագիտական ինքնորոշում, սակայն պետք է
հաշվի առնել, որ ընտրության համար այլ կարևոր գործոններ էլ կան:
Անհրաժեշտ է խորապես ուսումնասիրել աշակերտի խառնվածքը. այս
փուլում արդեն կարելի է հաշվի առնել նաև բնավորությունը և ուղղվածությունը:
Երրորդ փուլն արդեն ուղղակիորեն նախընտրական փուլն է, որի
արդյունքը լուրջ ազդեցություն է ունենում անհատի հետագա կյանքի
վրա: Չնայած այս փուլում, ըստ էության, պետք է աշակերտի մոտ արդեն
բավականին հստակ պատկերացում լինի մասնագիտության ընտրության մասին, սակայն սա որոշիչ փուլ է: ՀՀ-ի ներկայիս կրթական համակարգի շրջանակներում այս փուլը համընկնում է ավագ դպրոցի հետ:
Ավագ դպրոց դիմողների համար նպատակահարմար է կազմակերպել
հոգեբանական թրեյնինգներ, իրականացնել թեստավորումներ, որոնք
հնարավորություն կտան համադրելու վերջիններիս ունակությունները,
նույնականացման տենդենցները, խառնվածքի տիպը` ուղղորդելով դրան
համապատասխան ուղղվածությունը, և այլ հոգեբանական առանձնահատկություններ: Երրորդ փուլի շրջանակներում կարելի է ստեղծել ամառային դասընթացներ մասնագիտական ինքնորոշման ուղղությամբ,
որոնց արդյունքում ձևավորված մոտեցումները արդեն հնարավորություն
կտան ունենալու լուրջ ու հիմնավոր մասնագիտական ինքնորոշում:
Այսպիսով, մասնագիտական ինքնորոշման խնդրի կարևորությունը
մեծ է: Խնդրի զարգացման համար երկարատև և ներդրումային գործընթաց է պահանջվում, սակայն պետք է փորձել գտնել դեռևս գոյություն
չունեցող ուղիներ: Հնարավոր է, որ այդ ներդրումները երկարաժամկետ
պլանում դառնան որակյալ կադրերի ապահովման երաշխիք:

344

Հոգեբանություն

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Рубинштейн С. Л., Проблемы общей психологии. М., 1973\
2. Deci, E. L., Ryan, R. M., The «what» and «why» of goal pursuits:
Human needs and the self-determination of behavior. Psychological
Inquiry, 2000
3. Эриксон Э., Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
4. Майерс Д., Социальная психология. Питер, 2000.
5. Фромм Э., Душа человека. М., 1992
6. http://www.ysu.am/science/hy/1379400332
7.http://www.arka.am/ru/news/society/kontseptsiya_razvitiya_sistemy_
pro forientatsii_v_armenii_budet_realizovyvatsya_po_trekhstupenchatoy_/
8. Сидоров П.И., Парняков А.В., Клиническая психология. — М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2008.

345

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2014

ЛИЛИТ СААКЯН
Академия государственного управления
Республики Армения, аспирант
ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В РА
Статья призвана найти пути развития проблемы профориентации
в РА среди с возрастающей важностью этого вопроса. Анализируя
психологические подходы вопроса, которые показывает психологические особенности решения проблемы, в статье разработан
поэтапный комплексный проект для возрастных периодизаций по
решению проблемы. Статья предлагает последовательность практических действий, которые, по прогнозам, обеспечат правильную
профориентацию.
Ключевые слова: профориентация, темперамент, характер,
направленность, психологическая служба, идентификация.
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THE WAYS OF DEVELOPMENT OF VOCATIONAL
GUIDANCE ISSUE IN RA
The article aims to find ways of development of issue of vocational
guidance in RA because of the increasing importance of it. Analyzing the
psychological approaches of issue that shows the psychological characteristics of problem solution, phased comprehensive project for age
periodization is developed in the article to address the problem. Article
offers practical sequence of actions that is predicted to ensure the proper
vocational guidance.
Keywords: career guidance, temperament, character, directionality,
psychological service, identification.
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ՄԱՐԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
ԿԱՊՎԱԾ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Մեր գիտական դիտարկումները ցույց են տվել, որ ղեկավարն
ունի և արդյունավետ կիրառում է շփման ընդունակությունը, որը ժամանակի ընթացքում հանգեցնում է որոշակի սոցիալական հմտությունների: Սոցիալական հմտությունները հնարավոր է ձևավորել և
զարգացնել հատուկ հոգեբանական վարժությունների միջոցով:
Հիմնաբառեր. ղեկավար, հաղորդակցման ընդունակություն,
կազմակերպություն, արդյունավետ ղեկավար:

Այսօր տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների մուտք գործելը մեր կյանք
սկզբունքորեն փոխել է աշխատանքի բնույթն ու բովանդակությունը: Համադրելով ֆիզիկական և մտավոր աշխատանքները` մարդը փոխեց վերջիններիս որպես արդյունավետության երաշխիք ներկայացվող պահանջները: Բարդացել է նաև այդ ամենի կառավարումը` որպես որոշակի հարաբերությունների մեջ գտնվող մարդկանց ղեկավարման գործընթաց:
Յուրաքանչյուր կազմակերպություն, լինելով բարդ սոցիալական օրգանիզմ, ունի իր կառուցվածքն ու գործառույթները, զարգացման օրինաչափություններն ու յուրահատկությունները, սոցիալ-հոգեբանական
մթնոլորտը: Կազմակերպություններում սովորաբար ներգրավված են լինում տարբեր տարիքի, սեռի, տարբեր դաստիարակությամբ ու պատասխանատվությամբ, արժեհամակարգով, տիպական ու ներհոգեկան այլ
առանձնահատկություններով անձինք, որոնց միջև առկա են պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերություններ` հիմնված բնավորության և
խառնվածքի գծերի, անհատական համակրանքի կամ հակակրանքի,
փոխգնահատման, ընդունակությունների, հաղորդակցման կամ պատկանելիության, սիրելու և սիրվելու, հարգելու և հարգվելու պահանջմունքների, անձնական շփումների և այլ հիմքերի վրա: Այս բարդ օրգանիզմի առողջությունը լայն իմաստով (և՛ հոգեբանական, և՛ տնտեսաֆինանսական) մեծապես պայմանավորված է ղեկավարի անձով: Աշխատանքային խմբի` որպես յուրահատուկ համակարգի կառավարումը ղեկավարից պահանջում է համապատասխան անձնային որակներ, մարդ347
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կային փոխհարաբերությունների և խմբային գործընթացների գերազանց իմացություն, հոգեբանական համարժեք մեթոդների կիրառում:
Այսօր յուրաքանչյուր մակարդակի ղեկավար պետք է լուծի երկու
փոխկապակցված խնդիր` յուրացնի արդյունավետ կառավարման տեսական հիմքերը (կառավարման գիտությունը) և կարողանա այդ գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել: Առաջին խնդիրը լուծվում է սովորելու
ընթացքում, երկրորդը` պրակտիկ գործունեության ընթացքում փորձ
ձեռք բերելու հետ մեկտեղ: Կառավարման հոգեբանության ոլորտում
անցկացված բազմաթիվ գիտական հետազոտություններ ապացուցում
են, որ ղեկավարի գործունեության արդյունավետությունն ապահովող
գործոնները կապված են նրա անձի հետ (կենսաբանական բնութագրեր`
տարիք, սեռ, ընդունակություններ, անձնային առանձնահատկություններ): Կենսաբանական հիմքի գործոններով պայմանավորված` վերջին
տարիներին մտածողության որոշ կարծրատիպեր փոփոխության են ենթարկվել, իհարկե, ոչ բավարար չափով: Օրինակ, թեև վերջին տասնամյակներում կառավարման տարբեր ոլորտներում կանայք և երիտասարդ
ղեկավարները լուրջ հաղթանակներ ունեն, այնուհանդերձ «ղեկավար»
հասկացությունը, ավելի շուտ զուգորդվում է արական սեռի ու ավելի
տարիքով անձի հետ: Ինչ վերաբերում է ընդունակություններին, ապա
առավել արդյունավետ են կառավարում միջին ինտելեկտուալ հնարավորությունների տեր ղեկավարները, քանզի բարձր ինտելեկտով ղեկավարները որոշումներ կայացնելիս հիմնվում են միայն իրենց ընդունակությունների և կարծիքի վրա, չեն սիրում խորհրդակցել կոլեկտիվի անդամների հետ, չեն կարողանում իրականացնել խմբային գործողություններ:
Որպես արդյունավետ գործող ղեկավարի անձնային առանձնահատկություններ` հատկանշվում են ինքնավստահությունը, նպատակասլացությունը, ստեղծարարությունը, սթրեսադիմացկունությունը, հուզական հավասարակշռվածությունն ու ինքնատիրապետումը, ռիսկի գնալու պատրաստակամությունը, որոշումներ ընդունելիս և ընդհանրացումներ կատարելիս` անկախությունը (որքան էլ քննարկի ու ընդունի այլոց կարծիքները),
օբյեկտիվությունը հատկապես կոլեկտիվի անդամների հետ հարաբերություններում և գնահատականներում (հակառակ դեպքում աշխատողների մոտ ղեկավարի հեղինակությունը, խոսքի արժեքավորությունը կբացակայի կամ խիստ ցածր մակարդակի վրա կլինի), հաղորդակցվելու ընդունակությունը:
Մեր կողմից, որպես արդյունավետության ապահովման անհրաժեշտ
պայման, չափազանց կարևորվում է վերջին հատկությունը: Ըստ Յակոկայի` մենեջերների անհաջող կարիերայի հիմնական պատճառը շփման,
հաղորդակցման անբավարար ընդունակություններն են, որոնց արդյուն348
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քում տուժում են գործընկերների ու աշխատողների հետ փոխհարաբերությունները [2, էջ 35-36]: Գիտական հետազոտությունները ցույց են
տալիս, որ ղեկավարի մասնագիտական գիտելիքները իր գործունեության մեջ 15%-ով են օգտակարություն ապահովում, իսկ մնացած 85%-ը`
«ընկած է» շփման կարողության վրա [2]:
Դեռևս նախորդ դարի սկզբներին Հ. Մյունսթերբերգը (1863-1916 թթ.)
իր «Հոգեբանությունն ու արդյունաբերության արդյունավետությունը»
գրքում, անդրադառնալով մասնագիտության պիտանիության հարցերին, կարևորեց միջանձնային և ներխմբային հարաբերությունների կազմակերպման ու կառավարման դերը: Այնուհետև կառավարման տեսության դասական, մասնավորապես` մարդկային հարաբերությունների և
վարքաբանական դպրոցների կողմից առավելապես հետազոտվեցին
այդ հիմնախնդիրները (Ջ. Մորենո, Մ. Դուգլաս, Մ. Գրեգոր, Ա. Մասլոու,
Ֆ. Հերցբերգ և այլք):
Առաջադրվեցին դրույթներ, համաձայն որոնց` մարդու աշխատանքային վարքը հնարավոր չի լինի ամբողջապես ըմբռնել ու կառավարել,
եթե սահմանափակվենք միայն «տնտեսական մարդու» հայեցակարգով:
Մարդը, լինելով նաև սոցիալական էակ, կողմնորոշված է դեպի խումբը,
և աշխատախումբը մարդկանց խառնակույտ չէ, այլ բարդ սոցիալական
միկրոաշխարհ, ու դրա կառավարումն էլ հանգեցնում է միջանձնային
հարաբերությունների կարգավորման խնդրին: Մենք, իհարկե, չենք թերարժեքավորում ֆինանսատնտեսական ռեսուրսի դերը կառավարման
գործունեության արդյունավետության հարցում և բացարձականացնում
մարդկային ռեսուրսի դերը: Բայցևայնպես գիտությունն ու կյանքը, ինչպես նաև մարդու բազմադարյա փորձը ցույց են տալիս, որ վերջինիս
դերը խիստ գերակա է, և առանց դրա հետ հաշվի նստելու հնարավոր չէ
կայուն և առողջ առաջընթաց: Այսինքն` ղեկավարի գործունեության
արդյունավետությունն ապահովելու համար հարկ է նրա մոտ ձևավորել
ու զարգացնել հաղորդակցման առանձնահատկությունը` որպես մասնագիտական հոգեբանական որակ:
Հաղորդակցումն իր մեջ պարունակում է կոմունիկատիվ (որպես ինֆորմացիայի փոխանակման գործընթաց), պերցեպտիվ (որպես այլ մարդուն ընկալելու և հասկանալու, նրա կերպարը ձևավորելու գործընթաց)
և ինտերակտիվ (որպես միմյանց վրա փոխազդելու, ներգործելու գործընթաց) կողմ: Առաջին հայացքից հեշտ թվացող այդ գործընթացը բավական բարդ է և շատ ղեկավար անձանց մոտ` չհաջողված: Այս երեք
կողմերից որևէ մեկի թերացումը ղեկավարի մոտ հանգեցնում է գործունեության մեջ բազմաթիվ բարդությունների, ընդհուպ մինչև խեղաթյուրումների: Որպես մասնագիտական հոգեբանական գիտելիքներ`
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առանձնացնենք բանավոր և ոչ բանավոր խոսքի ներկայացման ու «վերծանման» հատկությունը: Կարևոր է համարժեք իմաստային վերլուծության ենթարկել խոսքի հնչույթային մասը, սակայն առավել կարևորվում է
ոչ բանավոր խոսքը վերլուծել կարողանալը: Ինչպես նշում է Մեհրաբյանը, «շփման ժամանակ ինֆորմացիայի փոխանցումն իրականացվում է
ընդամենը 7%-ով բանավոր միջոցներով, 38%-ով` ձայնային միջոցներով
և 55%-ով` ոչ բանավոր միջոցներով» [4, էջ 35]: Քանզի այն ոչ միայն
թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ դիմացինին, այլև հնարավորություն
է ընձեռում արդյունավետորեն կանխատեսելու նրա հակազդումներն ու
վարքագիծը, ինչը մեծ դեր ունի մարդկանց կառավարելու գործում:
Հաղորդակցման ընդունակության կարևոր բաղադրիչներից է նաև
լսելու ընդունակությունը: Անխոս, լուռ մնալ, դեռևս չի նշանակում լսել:
Այն հատուկ կարողություն է: Ճապոնիայում այն համարվում է ղեկավարի
հատկություններից ամենաարժեքավորը, որը գործունեության արդյունավետություն է ապահովում: Եվ նրանք հատուկ մեթոդներով ու մոտեցումներով ձևավորում ու զարգացնում են ղեկավարների մոտ «լռությունը լսելու» հատկությունը:
Հարկ է հիշել, որ շփվելիս մարդիկ կազմում են համակարգ: Վերջիններս, լինելով դինամիկ գոյացություններ, ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների են ենթարկվում: Եվ այդ համակարգերի հավասարակշռության, ամբողջականության ու ներդաշնակության պահպանման
համար ներքին տարրերը մեկը մյուսի վրա ազդելով փոփոխվում են: Հակառակ դեպքում կոնֆլիկտների ու հակասությունների շղթան կձգվի`
քայքայելով համակարգը: Մարդիկ, ելնելով զգայական ռեգիստրի
առանձնահատկություններից, ըստ տարբեր զգայական մոդալությունների` կարող են մի խնդրի շուրջ լինել համակարծիք, սակայն միմյանց
չհասկանալ, եթե խոսքը կառուցեն ու հնչեցնեն տարբեր խորհրդանիշներով ու ռիթմով, դիմախաղով ու ժեստերով, ձայնային ելևէջներով: Այսինքն` շփման ժամանակ սեփական խոսքի և մարմնաշարժումների
միջև պետք է լինի համապատասխանություն, դիմացինի հետ հարմարեցում, ընդհուպ մինչև շնչառության սինխրոնացում` համագործակցության, փոխհասկացման, փոխվստահության մթնոլորտի ստեղծման ու
պահպանման համար: Իսկ եթե ղեկավարը հաղորդակցվելիս իմանա
այդ մասին ու կիրառի համապատասխան կանոններ ու հնարներ`
կստեղծի միմյանց փոխադարձաբար հասկանալու մթնոլորտ:
Հաղորդակցվելը կարելի է դիտարկել որպես ղեկավարի հոգեբանական մշակույթի բաղադրամաս, մարդկանց դեպի իրեն գրավելու, նրանց
մոտ համակրանք առաջացնելու հանգամանք: Այս դեպքում կարևորում
ենք հետևյալ առանձնահատկությունները. մարդամոտություն, էմպա350
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թիա, դիմացինի վրա ներգործելու ունակություն, պերճախոսություն,
շփման տեխնիկաների տիրապետում, հոգեկան հավասարակշռվածություն, բարոյական արժեքների և, իհարկե, մասնագիտական փորձով
պայմանավորված գիտելիքների առկայություն:
Արդյունավետ շփումը բարձրացնում է աշխատողների փոխհասկացվածության, փոխվստահության և փոխադարձ հարգանքի մակարդակը:
Ըստ Մելիբրուդանի` կոլեկտիվում փոխվստահության մակարդակը
կբարձրանա, եթե ղեկավարը բաց արտահայտի սեփական մտադրությունները (նպաստում է հատկապես առավելագույնս հասկացված լինելուն), գործընկերոջ նկատմամբ ցուցադրի ջերմ և բարյացակամ վերաբերմունք, քննարկվող հարցի վերաբերյալ ցուցաբերի բանիմացություն,
մտքերը հստակ արտահայտելու կարողություն [3, էջ 149]: Բացի այդ` և՛
հոգեբանական գիտական ուսումնասիրությունները, և՛ առօրյա փորձը
փաստում են, որ ղեկավարի կողմից աշխատողների նկատմամբ ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունքը, ինչպես նաև տեղեկատվության ոչ բաց համակարգով աշխատելու ոճը վտանգում են կոլեկտիվի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, այսինքն` «նվազագույն տեղեկությունը հանգեցնում է
առավելագույն խոսակցությունների» [1, էջ 143]:
Մեր գիտական դիտարկումները ցույց են տալիս, որ արդյունավետ
ղեկավարն ունի և բարեհաջող կիրառում է հաղորդակցման ընդունակությունը, որն էլ ժամանակի ընթացքում հանգեցնում է այնպիսի սոցիալական հմտությունների, որոնք հնարավոր է ձևավորել ու զարգացնել հոգեբանական հատուկ վարժանքների միջոցով:
Այդ հմտություններն են`
1. կառավարել ենթակաների, կազմակերպության ներքին իրավիճակը,
2. իր և աշխատողների հետ ռապորտ կառուցել,
3. մարդկանց հասկանալ, խթանել և փոխհամագործակցել նրանց հետ,
4. ձևավորել արդյունավետ թիմ,
5. մարդկանց կազմակերպել,
6. մարդկանց ղեկավարել,
7. տարբեր իրադրություններում մարդկանց հետ փոխազդելիս ավելի ազատ և արդյունավետ վարք ցուցաբերել,
8. ստեղծել արդյունավետ հետադարձ կապ:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ СО СПОСОБНОСТЯМИ
ОБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Наши научные наблюдения показали, что руководитель обладает
и эффективно применяет способность общения, которое в течении
времени приводит к некоторым социальным навыкам. Социальные
навыки возможно формировать и развивать с помощью определенных
специальных психологических упражнений.
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SEVERAL QUESTIONS CONCERNING COMMUNICATION
SKILLS OF MANAGER
Our scientific observations have shown that the manager leader
possesses the ability to communicate effectively. This ability over time
leads to some social skills. Social skills can be formed and developed by
special psychological trainings..
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ԴԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, անձի և
մասնագիտական գործունեության գ/հ
լաբորատորիա, գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը, դուրս են բերվում այն հանգուցային հասկացությունները, որոնք անձի հոգեբանական անվտանգության ձևավորման հիմքում են: Որպես ամփոփիչ եզրակացություն ներկայացվում է այն, որ անձը հոգեբանորեն անվտանգ է, եթե մակրո և միկրո միջավայրային գործոնները ադեկվատ են արտացոլվում և չեն
վնասում անձի ներհոգեկան աշխարհը:
Հիմնաբառեր. հոգեբանական անվտանգություն, միջավայր, հոգեկան առողջություն, հոգեկան աշխարհ:

Անձի հոգեբանական անվտանգությունն իր մեջ ներառում է անձի
համակողմանի զարգացումը, հարակցվում է այնպիսի հոգեբանական
հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են հոգեկան կայունությունը, ապահովությունը, հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը, լիարժեքությունը և
այլն: Այս առումով անձի հոգեբանական անվտանգությունը գտնվում է
հոգեբանական գիտությունների միջբնագավառային խաչմերուկում: Հոգեբանական անվտանգության հարցերը հիմնականում ուղղված են եղել
մարդու գործունեության հուսալիությանն ու անվտանգությանը աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանության բնագավառում (Կ. Կ. Պլատոնով, 1970թ., Մ. Ա. Կոտիկ 1989թ.): Ժամանակակից հոգեբանության մեջ
անձի հոգեբանական անվտանգությունը դիտվում է որպես հիմնարար
պահանջմունք (Ա. Մասլոու, Վ. Դ. Շադրիկով), որպես սթրեսակայունություն և արտաքին վտանգներից անհատի պաշտպանվածություն
(Ս. Ի. Սամիգինա, Տ. Վ. Մալիկովա և ուրիշներ):
Հոգեբանական անվտանգություն հասկացությունն ունի բազմաթիվ
նշանակություններ և բացատրություններ: Ընդհանուր առմամբ, հոգեբանական անվտանգություն ասելով հասկանում ենք անձի հոգեկան առողջության կայունություն, աջակցություն անձի զարգացման գործընթացին և
ամենատարբեր սոցիալական վտանգավոր գործոնների կանխարգելում:
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Հոգեբանական անվտանգության վերաբերյալ գրականության վերլուծությունը ձևավորում է այնպիսի կարծիք, որ անձի հոգեբանական
անվտանգությունն այսօր «իմունային համակարգի» պես կոչված է դիմակայելու սթրեսածին միջավայրից բխող վտանգներին [4, էջ 10]: Անձի
հոգեբանական անվտանգություն հասկացությունը կարելի է նույնացնել
մի շարք այլ հասկացությունների հետ, որոնցից են հոգեկան առողջությունը, զարգացման գոտին, սթրեսի հաղթահարման կառուցակարգերը,
կենսակայունությունը, կյանքի որակը և այլն: Սակայն անձի հոգեբանական անվտանգությունը ներառում է ոչ միայն հոգեկանի բովանդակության կայունությունը, այլև անձի կայունությունը սոցիալական միջավայրի
և հասարակության հետ հարաբերություններում [7]: Հետևաբար անձի
հոգեբանական անվտանգությունը պայմանավորված է մարդու կենսագործունեության բազմաթիվ ոլորտների կայունությամբ, որոնցից հատկապես կարող ենք առանձնացնել առողջությունը, ընտանիքը, միջավայրը, տեղեկատվությունը և այլն: Անձի հոգեբանական անվտանգությունը
անմիջականորեն կապված է անձի այն ռեսուրսների հետ, որոնցից են
հարմարվողականությունը, սթրեսադիմացկունությունը, հուզական կայունությունը:
«Հոգեբանական անվտանգություն» հասկացությունը հաճախ ներկայացնում են նաև «հոգեկան առողջություն» և «վտանգ» հասկացությունների մեկնաբանությամբ: Այս դեպքում անձի հոգեբանական անվտանգությունը մի վիճակ է, երբ ապահովված է անձի հոգեկանի արդյունավետ զարգացումը. այն է՝ ներքին և արտաքին վտանգներն համարժեք ձևով արտացոլվում են նրա հոգեկանում՝ փոփոխության չենթարկելով հոգեկան գործընթացների ձևավորումը և դրսևորումները:
Հենց անվտանգություն բառը նշանակում է վտանգավոր գործոնների
բացակայություն կամ դրանց նկատմամբ հուսալի պաշտպանություն [3]:
«Հոգեբանական պաշտպանվածություն» հասկացությունը, որն իր մեկնաբանություններով շատ մոտ է հոգեբանական անվտանգությանը,
սահմանվում է որպես գործողությունների օրինաչափություն՝ ուղղված
ցանկացած արտաքին և ներքին փոփոխություններին, որոնք վտանգում
են անհատի կենսահոգեկան ամբողջությունը և կայունությունը (Ժ. Լապլանշ, Ժ. Պոնտալիս) [5]: Վտանգավորությունը դիտվում է որպես տարբեր գործոնների առկայություն կամ ազդեցություն, որոնք կենսագործունեության մեջ և անձի կառույցում առաջացնում են ապաֆունկցիոնալություն և ապակառուցվածքայնություն՝ վտանգելով նրա զարգացման ներդաշնակությունը: Իսկ վտանգի առաջացումը կանխատեսելը բավական
բարդ է:
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Տ. Ի. Կոլեսնիկովան, ընդհանրացնելով մի շարք հետազոտություններից ստացված արդյունքները, նշում է, որ առողջության վնասումը և
հետևաբար դրանից բխող վտանգները բացասաբար են ներգործում անձի հոգեբանական չորս հիմնական կառույցների վրա՝ շփում և հաղորդակցում, ինքնագնահատական, ինքնիրացում և վարք [4, էջ 16-42]: Անձի հոգեբանական վտանգների մեջ Կոլեսնիկովան առանձնացնում է
նաև տեղեկատվությունը: Իր աշխատության մեջ նա նշում է, որ ԶԼՄ-ների և նորարարական տեխնոլոգիաների հոսքն ուժեղացնում է մարդու
գիտակցության ոչ միջնորդավորված փոփոխությունները, որոնք ազդում
են մարդ-հասարակություն հարաբերությունների վրա [4, էջ 11]:
Երբեմն անձի հոգեբանական անվտանգությունը դիտարկվում է որպես առանձին գիտական բնագավառ, որն ուսումնասիրում է վտանգի
համարժեք արտացոլման և վարքի կառուցողական վերահսկման գործընթացները՝ նպատակ հետապնդելով պահպանել մարդու կամ խմբի
կայունությունը և ամբողջականությունը որպես հոգեբանական համակարգ: Այսպիսի մեկնաբանության մեջ գերակայող գաղափարը արտաքին վտանգը կամ վտանգավոր իրադրությունն է:
Այս ուղղությամբ կատարված հետազոտությունների առանցքում արտաքին գործոններն են, որոնք առաջ են բերում հոգեբանական անապահովություն և անձի խոցելիություն: Կարող ենք ասել, որ հոգեբանական ներգործության թիրախը , այսպես կոչված, ռիսկի գործոնն է , որը
խոչընդոտում է անձի ֆիզիկական և հոգեբանական առողջությանը: Այս
պարագայում գործնական և տեսական ուսումնասիրություններում գրեթե անհնարին է դուրս բերել կամ դասակարգել բոլոր մակրո և միկրո միջավայրային գործոնները, որոնք սպառնում են անձի հոգեբանական
անվտանգությանը: Իսկ մյուս կողմից վտանգ – գործոն դասակարգելը
հնարավոր չէ՝ հաշվի չառնելով անձի և՛ անհատականությունը, և՛ հաստատունությունը: Այլ կերպ ասած՝ նույն իրադրությունը ոչ միայն առանձին անհատների կողմից է տարբեր ընկալվում, այլև անգամ նույն իրադրությունը նույն անձի կողմից յուրաքանչյուր անգամ կարող է տարբեր
կերպ ընկալվել:
Այսպիսի մոտեցման համաձայն՝ անձի հոգեբանական անվտանգությունը դրսևորվում է որպես որոշակի կորուստներով միջավայրում
կայունության պահպանման ունակություն, դիմադրություն ներքին և արտաքին քայքայիչ, հոգեբանական վնասվածքներ պատճառող ներգործություններին:
Կան մի շարք հիմնարար տեսություններ, որոնք հիմք են դարձել «անձի հոգեբանական անվտանգություն» հասկացության ձևավորման համար:
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Հումանիստական հոգեբանության զարգացումը հանգեցրեց այն
բանին, որ մի շարք գիտնականներ, առաջին հերթին հոգեբաններ, որոնք ոչ վաղ անցյալում բացառապես «հարմարվող մարդու» ձևավորման
անհրաժեշտությունն էին պնդում, այսօր խոսում են գոյատևման և քաղաքակրթության նորմալ զարգացման նպատակով պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի «գործող մարդը» կարողանա
ինքնազարգանալ, ինքնակատարելագործվել և ինքնադրսևորվել [6]:
Հոգեվերլուծության մեջ անձի հոգեբանական անվտանգություն
հասկացությունն արտացոլվում է որպես բավարարվածության զգացողություն (Զ. Ֆրեյդ) և ենթագիտակցական պաշտպանական կառուցակարգ (Ա. Ֆրեյդ) [8]: Հոգեվերլուծության տեսության համաձայն՝
պաշտպանական կառուցակարգերը սկսում են գործել, երբ մարդը անհաջողություն է ունենում նպատակի իրագործման ժամանակ, և նրա հոգեկան հավասարակշռությունը դրվում է վտանգի տակ: Անհատական
հոգեբանության մեջ անձի հոգեբանական անվտանգությունը երևում է
թերարժեքության հաղթահարման և առավելության ձգտման դրույթներում (Ա. Ադլեր): Իսկ որպես երջանկության և կյանքից բավարարվածության նախապայման՝ Ադլերն առանձնացնում էր ընտանիքը (սերը),
ընկերները (հաղորդակցումը) և աշխատանքը (մասնագիտական գործունեությունը) [2 ]:
Այս հիմնական բաղադրիչներն առաջնային են նաև անձի հոգեբանական անվտանգության հետազոտման տվյալներում, որն իրականացվել է Հայաստանում ԵՊՀ անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի կողմից: Հետազոտության կարևոր եզրակացություններից մեկն այն է, որ անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովվում է «ընտանիք», «առողջություն»,
«աշխատանք» և «ընկերներ» ոլորտներում, որտեղ բավարարվում են անձի առաջնային և հիմնարար պահանջմունքները [1]: Հետազոտության
արդյունքները վկայում են նաև այն մասին, որ անձի հոգեբանական
անվտանգության ապահովությունը պայմանավորված է անձնային մի
շարք գործոնների համարժեք ձևավորմամբ (նյարդահոգեկան կայունությունը, հուզականությունը, շփվողականությունը, համարժեք ինքնագնահատականը, վարքի վերահսկողությունը և այլն), և այդ գործոնների
ձևավորման հարցում մեծ նշանակություն ունեցող կենսագործունեության տարբեր ոլորտների (ընտանիք, դպրոց, հասարակական կառույցներ
և այլն) բարենպաստ ազդեցությամբ:
Վարքագիտական մոտեցման մեջ անձի հոգեբանական անվտանգությունն արտացոլվում է անձի կողմից վտանգ – անվտանգություն վարքային մոդելում, որն արտահայտվում է հակազդումների տեսքով: Նեովարքագետների մոտ արդեն հանդիպում ենք այն գաղափարին, որ անձի մոտ անհրաժեշտ է ձևավորել հոգեբանական անվտանգությունն ա356
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պահովող վարք, որի հիմքերը, ըստ Ա. Բանդուրայի` անձի սոցիալական
ուսուցումները և ինքնակառավարման ընդունակություններն են, իսկ ըստ
Բ. Սկինների՝ վարքային դրական մոդելներն են [9]:
«Անձի հոգեբանական անվտանգություն» հասկացության ձևավորման մեջ ներդրում ունեն նաև գեշտալտ հոգեբանության ներկայացուցիչները: Անձի հոգեբանական անվտանգության համար հատկապես նշանակալից է Կ. Լևինի կողմից առաջադրված «կենսական տիրույթ» հասկացությունը: Այս համակարգում կարող ենք ընդգծել միջավայրային
գործոնները և դրանց ներդաշնակ ազդեցությունը անձի ներքին կառույցներին, որոնց ամբողջականությունը հանգեցնում է ապահովության զգացողության և համարժեք գործունեության իրականացման ձգտման:
Ամփոփելով «անձի հոգեբանական անվտանգություն» հասկացության ձևավորման տեսական բազան՝ կարող ենք եզրակացնել, որ հոգեբանական անվտանգությունն առաջ է գալիս, երբ անձի հոգեկանում
միկրո և մակրոմիջավայրային գործոններն արտացոլվում են համարժեքորեն և չեն վնասում հոգեկան աշխարհը:
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основе формирование понятия психологической безопасности. В
заключение можно сказать, что психологическая безопасность личности обеспечивается адекватным отражением факторов микро и
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,
ասիստենտ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԱԿՄԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
Ուսումնասիրված են անձի ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման նախադրյալները երիտասարդ տարիքում:
Հայտնաբերված են երիտասարդ տարիքում ակմեաբանական
զարգացումը պայմանավորող գործոններ. հոգեբանական` համարժեք ինքնագնահատական, հավակնությունների մակարդակ, հաջողության մոտիվացիա, ռիսկի գնալու պատրաստակամություն,
բարոյական` աշխատասիրություն, նպատակաուղղվածություն,
ակմեաբանական` ինքնաճանաչում, ինքնազարգացում, ինքնաիրացում, ինքնակատարելագործում և ինքնաարդիականացնում:
Հիմնաբառեր. ակմեաբանական մշակույթ, հոգեբանական նախադրյալներ, երիտասարդ տարիք:

Հետազոտության արդիականությունը: Արդի հասարակության սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և ժողովրդագրական փոփոխություններն ազդում են բոլոր սոցիալական և տարիքային խմբերի վրա և նոր
պահանջներ ներկայացնում մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը: Այդ
խնդիրները լուծելու կառուցողական ուղիներից է նոր հնարավորությունների ու ռեսուրսների որոնումը, ինչը ենթադրում է բարձր տեխնոլոգիաների ստեղծում մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում:
Տարբեր մասնագետների բարձր պրոֆեսիոնալիզմը և ստեղծագործական հմտություններն այն կարևոր մարդկային ռեսուրսներն են, որոնք
ուղղված են այդ գլոբալ ճգնաժամային խնդիրները լուծելուն, քանի որ
հենց մասնագիտորեն մոբիլ պրոֆեսիոնալներն են ընդունակ ինքնիրացվելու փոփոխվող սոցիալ-տնտեսական պայմաններում:
Եվ այս համատեքստում հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում նոր
ինտեգրատիվ-համալիրային երևույթը` ակմեաբանական մշակույթը:
Հայտնի է, որ ակմեաբանական մշակույթն անձի զարգացման ինտեգրալ
ցուցանիշն է և միաժամանակ նրա ներքին անձնային բնութագիրը, ինչն
ապահովում է այդ զարգացման արդյունավետությունը [2-8]: Մշակույթն
իր ներքին բովանդակությամբ մարդու` որպես հասարակական էակի,
որպես ամբողջական և համաձայնեցված անձի զարգացման գործընթաց
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է, մարդու` որպես գործունեության սուբյեկտի գոյության միջոց, նրա` որպես անձի անհատական` ստեղծագործական, բարոյական, գեղագիտական և ֆիզիկական ինքնակատարելագործման չափ: Ակմեաբանական
մշակույթը բնութագրում են այնպիսի հոգեբանական, ակմեաբանական
և բարոյական հատկություններ, ինչպիսիք են համարժեք ինքնագնահատականը, հավակնությունների համապատասխան մակարդակը, հաջողության մոտիվացիան, ինքնազարգացումը և ինքնարդիականացումը,
նպատակաուղղվածությունը և նպատակասլացությունը, ժամանակի մեջ
կողմնորոշվելը, աշխատասիրությունը, հաղորդակցվելու ունակությունը
և այլն: Միաժամանակ ակմեաբանական մշակույթը ինքնավերափոխումների ինտեգրալ ցուցանիշ է: Զարգացած ակմեաբանական մշակույթ ունեցող անձը ոչ միայն իրացնում է իրեն, այլև որակապես վերափոխում է
իրեն, հաղթահարում հոգեբանական խոչընդոտները, վերաիմաստավորում սպասելիքները կյանքից, որոնում ակմեաբանորեն նշանակալի
բնութագրերի զարգացման հնարավորությունները, և վերջապես մշակում է ինքնիրացման և ակմեի նվաճման հետագիծը: Եվ չնայած նրան,
որ ակմեաբանական մշակույթը ձևավորվում է չափահաս տարիքում,
շատ կարևոր և որոշիչ է օնտոգենեզի առավել վաղ փուլերի արդյունավետ զարգացումը: Ըստ մի շարք հեղինակների` երիտասարդ տարիքը
սեփական համոզմունքների, կյանքի ուղին ինքնուրույն կառուցելու
հմտության, կյանքի իմաստի ձևավորման տարիք է, ինչպես նաև այն
տարիքը, երբ դեռ հնարավոր է շտկել անոմալ և ասոցիալ զարգացումը
[1, էջ 9-11]: Երիտասարդների վարքի սոցիալ-հոգեբանական կարգավորման, սոցիալական և անձնային նորմերի ձևավորման յուրացումը առավել նշանակալի է, քանզի հենց երիտասարդներն են ներկայացնում հասարակության մոտ ապագան և առավել վառ արտահայտում հասարակության հնարավորություններն ու խնդիրները: Այս ամենն առավել արդիական է դարձնում անձի ակմեաբանական զարգացման հիմնախնդիրը օնտոգենեզի այդ տարիքի համար:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը` մենք կարող ենք ենթադրել, որ ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման և զարգացման նախադրյալներն ընկած են օնտոգենեզի առավել վաղ փուլերում, մասնավորապես` երիտասարդ տարիքում, որն անձի ձևավորման և վերափոխման որոշիչ տարիքային փուլերից մեկն է:
Այս վարկածից ելնելով` աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ու
հայտնաբերել հոգեբանական և բարոյական առանձնահատկությունների
համալիրը, ինչպես նաև դրանց փոխազդեցությունը երիտասարդ տարիքում, ինչն ընկած է ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման հիմքում:
Նպատակին հասնելու համար առաջադրվեցին հետևյալ խնդիրները`
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 տեսականորեն վերլուծել ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման խթաններն ու խոչընդոտները,
 որոշել ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման չափանիշները երիտասարդ տարիքում,
 ուսումնասիրել ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման նախադրյալները` ինքնագնահատական, հավակնությունների մակարդակ,
հաջողության մոտիվացիա, ինքնազարգացում, ինքնակատարելագործում և այլն,
 անցկացնել ստացված տվյալների համեմատական վերլուծություն,
 դուրս բերել ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական գործոնները:
Հետազոտության օբյեկտը անձի ակմեբանական զարգացումն է
երիտասարդ տարիքում, հետազոտության առարկան` ակմեաբանական
մշակույթի ձևավորման նախադրյալները:
Հետազոտության մեթոդները
Հետազոտությանը մասնակցել են ավագ դպրոցի աշակերտներ` 1617 տարեկան (32 հոգի), ՀՀ տարբեր նախարարությունների քաղծառայողներ` 25 հոգի: Բոլոր հետազոտվողները մասնակցել են կամավոր
սկզբունքով: Հետազոտության մեջ կիրառվել են թեստավորման, կենսագրական վերլուծության և զրույցի մեթոդները: Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները՝
 Բուդասիի ինքնագնահատականի ախտորոշման մեթոդիկա,
 հավակնությունների մակարդակի ախտորոշման մեթոդիկա` ըստ
Շվարցլանդերի,
 հաջողության մոտիվացիայի ախտորոշման մեթոդիկա` ըստ Ռեանի,
 ինքնարդիականացման մեթոդիկա` ըստ Է. Շոստրոմայի (САМОАЛ),
 ռիսկի պատրաստակամությունը որոշող թեստ (ՈԸԱԳ):
Ստացված տվյալները ենթարկվել են կոռելյացիոն վերլուծության`
ըստ SPSS 19.0 փաթեթի:
Հետազոտության արդյունքները
Հետազոտությունն անցկացվել է 2 փուլով. առաջին փուլին ընտրվել
ու մասնակցել է 25 քաղծառայող, որոնցից հետագա հետազոտության
համար ընտրվել է 7 հոգի (35-45). նրանք բնութագրվում էին ակմեաբանական մշակույթի ձևավորվածությամբ և մեր հետազոտության ստուգիչ
խումբն էին: Ակմեաբանական մշակույթի ձևավորվածության մակարդակի մասին դատել ենք կենսագրական և զրույցի մեթոդների հիման վրա:
Հետազոտության 2-րդ փուլին մասնակցել է 32 հոգի` 16-17 տարեկան
աշակերտներ, ովքեր ըստ առաջադիմության մակարդակի բաժանվել են
երկու խմբի. 1-ին խմբում (15 հոգի) ընդգրկվել են բարձր առաջադիմութ361
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յուն ունեցող աշակերտներ, իսկ 2-րդ խմբում (17 հոգի)՝ համեմատաբար
ցածր առաջադիմություն ունեցող աշակերտներ: Կենսագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտների մեծ մասը (80%) ցուցաբերում է նաև բարձր ակտիվություն տարբեր
դպրոցական միջոցառումներում, օլիմպիադաներում, մրցույթներում, այն
դեպքում, երբ 2-րդ խմբի ուսանողների 23.5%-ն է մասնակցում նման միջոցառումների:
Ստուգիչ խմբի հետազոտվողների կենսագրության վերլուծությունը
ցույց տվեց վերջին 10 տարվա ընթացքում մասնագիտական դինամիկ
աճ (պաշտոնեական առաջխաղացում), մասնակցել են տարբեր վերապատրաստման ծրագրերի` ինչպես պետության կողմից կազմակերպվող, այնպես էլ` սեփական նախաձեռնությամբ, ամուսնացած են, ունեն
երեխաներ: Զրույցի ընթացքում գրանցվել են պատասխաններ, որոնք
վկայում էին նվաճած բարձունքների համարժեք գնահատանքի մասին,
բայց դրա հետ մեկտեղ նրանք նշում էին նաև մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների զարգացման պահանջի
մասին: Ընդ որում, պահանջները առարկայական էին, և առկա էր նաև
որոշակի ռազմավարական պլան դրանք իրագործելու համար: Զրույցի
ընթացքում պարզվել է նաև, որ ստուգիչ խմբի հետազոտվողների մոտ
առկա է դրական վերաբերմունք, բավարարվածության զգացում իրենց
աշխատանքի, աշխատակիցների և աշխատանքային պայմանների
նկատմամբ:
Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառված մեթոդիկաների
արդյունքները վկայում են ինքնագնահատականի համարժեք մակարդակի (0,42 պ.մ.), հավակնությունների չափավոր բարձր մակարդակի
(1,75պ.մ.), հաջողության մոտիվացիայի արտահայտվածության բարձր
մակարդակի, ինչպես նաև ինքնարդիականացման բարձր մակարդակի
(12,4 պ.մ.) մասին:
Այսպիսով, քաղծառայողների բնութագրական և էմպիրիկ մեթոդների հիման վրա ստացված տվյալների արդյունքները վկայում են այն
փաստի մասին, որ ակմեաբանական մշակույթի ձևավորման համար
անհրաժեշտ հոգեբանական առանձնահատկություններն են համարժեք
ինքնագնահատականը, հավակնությունների համարժեք մակարդակը,
հաջողության մոտիվացիան, ինչպես նաև ինքնազարգացման և ինքնարդիականացման պահանջմունքը: Ըստ Սելեզնյովայի` ակմեաբանական մշակույթի բարձր մակարդակը թույլ է տալիս գիտակցել ինքնազարգացման գործընթացը` որպես կյանքի արժեք, ինչպես նաև կենսագործունեության ընթացքում ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ ինքնաճանաչման, ինքնիրացման և ինքնակատարելագործման համար [7]: Եվ
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այդ համատեքստում ակմեաբանական մշակույթն անձնային նորագոյացություն է, որն էլ որոշում է մարդու կյանքի վերելքի հետագիծը կյանքի
բոլոր ոլորտներում:
Հիմնական խմբի էմպիրիկ միջին տվյալների վերլուծությունը ցույց
տվեց, որ 1-ին ենթախմբի հետազոտվողների մոտ գրանցվել են հավակնությունների չափավոր բարձր (1.9 պ.մ.), ինքնագնահատականի համարժեք բարձր (0.54 պ.մ.), հաջողության մոտիվացիայի արտահայտվածության, ինքնահամակրանքի (13,5 պ.մ.) բարձր ցուցանիշներ, և դրա
հետ մեկտեղ ցածր ցուցանիշներ են գրանցվել ինքնաբերության (5.4
պ.մ.) և հայացք` մարդու բնությանը (4.5 պ.մ.) ցուցանիշներով:
II ենթախմբի հետազոտվողների մոտ գրանցվել է «կողմնորոշում
ժամանակի մեջ» գործոնի ցածր մակարդակ (5 պ.մ.), շփվողականության արտահայտվածության ցածր մակարդակ (6 պ.մ.) և ինքնաբերության (5.7 պ.մ.) ցածր մակարդակ: Մնացած բոլոր ցուցանիշներով նշանակալի տարբերություններ երկու հետազոտվող ենթախմբերում չեն
գրանցվել:
Հետազոտվող հոգեբանական բնութագրերի կոռելյացիոն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հավակնությունների մակարդակը սերտ
դրական համահարաբերակցական կապի մեջ է ինքնագնահատականի
(p≤0.01, r= 0.449), շփման մեջ ճկունության (p≤0.05, r= 0.0.349), ճանաչման պահանջմունքի (p≤0.001, r= 0.557) և հաջողության մոտիվացիայի (p≤0.001, r= 0.554) հետ: Դրական համահարաբերակցական
կապ է գրանցվել նաև հաջողության մոտիվացիայի և ինքնավարության
(p≤0.01, r= 0.441), ինքնահամակրանքի (p≤0.05, r= 0.338), ռիսկի
դիմելու պատրաստակամության (p≤0.01, r= 0.451) միջև: Դրական հավաստի կոռելյացիոն կապ է հայտնաբերված նաև ինքնագնահատականի, ինքնահամակրանքի (p≤0.1, r= 0.449) և միտման մակարդակի վրա
ինքնագնահատականի և շփվողականության միջև: Մյուս հետազոտվող
գործոնների միջև հավաստի կոռելյացիոն կապ հայտնաբերված չէ:
Հետազոտության արդյունքները մատնանշում են, որ, մի կողմից,
այնպիսի հոգեբանական առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են ինքնագնահատականը, հավակնությունների մակարդակը, հաջողության մոտիվացիան, նպատակաուղղվածությունը և աշխատասիրությունը, իսկ,
մյուս կողմից, ինքնազարգացման, ինքնարդիականացման և ինքնակատարելագործման, ինչպես նաև ինքնաճանաչման և ինքնիրացման պահանջմունքը ստեղծում են անձի կյանքի որոշակի ռազմավարություն, որն
ուղղորդում է մարդուն դեպի կյանքի զարգացման բարձունքներ, նրա
գլոբալ և պարզ ակմեներ:
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Հատկանշական է, որ երիտասարդ տարիքում ակմեաբանական զարգացման բնութագրիչ առանձնահատկությունների մեջ կարևոր դեր է խաղում ինքնարդիականացումը, որն այդ տարիքի համար նորագոյացություն է:
Այսպիսով, ստացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ անձի
ակմեաբանական զարգացումը երիտասարդ տարիքում ինքնուրույն գործընթաց է, անձի բազմամակարդակ ինքնիրացում ուսումնական, մասնագիտական և ինքնազարգացնող գործունեության մեջ, որի ընթացքում
միաժամանակ տեղի է ունենում ինքնիրացման պահանջմունքի ծագման
և դրա` ըստ կառուցվածքի և բովանդակության փոփոխություն:
Ամփոփելով վերոնշյալը` կարելի է ասել` չնայած նրան, որ ակմեաբանական մշակույթը ձևավորվում է չափահաս տարիքում, դրա նախադրյալներ են երիտասարդ և զարգացման առավել վաղ շրջաններում:
Այս փաստն անհրաժեշտ է հաշվի առնել կրթական ծրագրերը կազմելիս
և կրթական գործընթացը կազմակերպելու ժամանակ:
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The determinants of akmeological culture in youth were investigated.
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