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Խմ բագ րա կան խորհր դի նա խա գահ՝ 
Ալ բերտ Սարգ սյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի տնօ րեն, ֆիզ իկամաթեմաթիկական գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

Գլ խա վոր խմ բա գիր՝

Նա իր ա Հա կո բյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րոնի դե կան, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար՝
Մելինե Սարգ սյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի գիտ քար տու ղար
Խմ բագ րա կան կո լե գի ա՝

Յուրի Շուքուրյան –  ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ, ակադեմիկոս

Աշոտ Խա չատ րյան –  ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ, իրա վա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրոֆե սոր

Տիգ րան Քո չա րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, քա ղա քա կան գի տու թյուն
նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

Մա նուկ Հա րու թյու նյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի փի լի սո փա յու թյան ամ բի ո նի 
վարիչ, փի լի սո փա յու թյան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Ար մեն Սա հա կյան –  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի պատ մու թյան և տե սու
թյան ամ բի ոն, գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 Հայկ  Պետ րո սյան –  Եր ևա նի Վ. Բ րյու սո վի ան վան պե տա կան լեզ վա հա սա րա կա գի տա կան հա
մալ  սա րա նի պրո ֆե սոր, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

Նաիրա Այվազյան – – ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, «Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ–ի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Գո հար Գրի գո րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտու
թյունների թեկնածու

П ред се да тель ре дак ци он но го со ве та
Юрий Шукурян –  вице–президент НАН РА, академик

Ал ьберт Сарг сян –  директор Международного научно–образовательного центра На ци о нальнօ й 
Ака де мии На ук РА, док тор физико–математических наук, про фес сор

Г лав ный ре дак тор
На и ра Ако пян –  де кан Меж ду на род но го на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра На ци о нальнօ й 

Ака де мии На ук РА, доктор психологических наук, профессор
От ветст вен ный сек ре тарь

Мелинэ Саркисян –  ученый секретарь Меж ду на род но го на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра На
цио  нальнօ й Ака де мии На ук РА

Ре дак ци он ная кол ле гия
А шот Ха чат рян – член конс ти ту ци он но го су да РА, док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор

 Тиг ран Ко ча рян –  за ве ду ю щий ка фед рой по ли то ло гии Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель но го 
цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА, док тор по ли ти чес ких на ук, профессор

Ма нук Ару тю нян –  за ве ду ю щий ка фед рой фи ло со фи и Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мия На ук РА, доктор фи ло со фс ких на ук 

Ар мен Са а кян –  кафедра истории и теории социологии Ереванского государственного 
университета, кан ди дат на ук, про фес сор

Гайк Пет ро сян –  Е ре ванс кий Го су дарст вен ный уни вер си тет лингвистики и со ци аль ных на ук 
име ни В. Брю со ва, доктор пе да го ги чес ких на ук, профессор

Наира Айвазян –директор Института физиологии им. Л. А. Орбели, доктор биологических наук

Го ар Гри го рян –  Заведующая кафедрой иностранных языков Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва
тель но го цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА, кандидат филологических 
наук, доцент
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ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի  ջազ գային կենտ րո նի կող մից հրա տա
րակ ված գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նե րա ռում է հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն
նե րի ոլորտ նե րի գի տա կան հոդ ված ներ: Ժո ղո վա ծո ւում զե տեղ ված են գի տա տե սա կան և գի տա մե թո
դա կան բնույ թի հոդ ված ներ, որոնք կօ ժան դա կեն հա սա րա կա կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի առջև  
ծան րա ցած խն դիր նե րի լու սա բան մա նը, հա մաշ խար հային փոր ձի ուսում նա սիր մա նը և առա ջըն թա ցին: 
Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նա խա տես ված է քա ղա քա գետ ների, իրա վա բան նե րի, հո գե բան նե
րի, հու մա նի տար ու հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ոլորտ նե րի մաս նա գետ նե րի և առ հա սա րակ հի շյալ 
գի տա կար գե րի զար գաց մամբ շա հագրգ րիռ յու րա քան չյու րի հա մար: 

Сборник научных статей, изданный Международным научно–образовательным центром НАН РА, 
включает в себя работы в области гуманитарных и общественных наук. Сборник состоит из статей 
теоретического и научно–методического характера, которые посвящены проблемам различных 
отраслей науки, изучению международного опыта и передовых технологий. Сборник предназначен для 
политологов, юристов, психологов, специалистов гуманитарной и общественной областей науки и всех, 
интересующихся достижениями указанных направлений науки.

Collection of scientific articles published by the International Scientific–Educational Center of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Armenia includes research in the humanities and social sciences. 
The collection consists of articles of theoretical and scientific–methodological character, which are devoted 
to highlighting the problems of various branches of the language, the study of international experience and 
advanced technologies. The collection is intended for political scientists, lawyers, psychologists, specialists of 
social and humanitarian fields of science and all those interested in the achievements of these areas of science.
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ՖԻԶԻԿԱ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

ԿՐԿ ՆԱ ԿԻ ԿԱՐ ՃԱՏև ՋԵՐ ՄԱՄ ՇԱԿ ՄԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
ԵՐ ԿԱ ՐԱՏԵՎ ՊԱՀ ՎԱԾ ԲԱԶ ՄԱ ԲՅՈՒ ՐԵ ՂԱՅԻՆ YBA2CU3OX  

ԳԵՐ ՀԱ ՂՈՐ ԴԻՉ ՆԵ ՐԻ Է ԼԵՏ ՐԱՏ ՐԱՆՍ ՊՈՐ ՏԱՅԻՆ  
ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ 

ԱԼ ԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի տնօ րեն, 

ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՍԵՐ ԳԵՅ ՆԻ ԿՈ ՂՈՍՅԱՆ 
Եր ևա նի ֆի զի կայի ի նս տիտւ տի ա վագ գի տաշ խա տող,  
ֆի զի կամա թե մա տի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԵՐ ՋԱ ՆԻԿ ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի ու սում նա կան մա սի պետ,  

ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԷԴ ԳԱՐ ՄՈՒՂ ՆԵՑՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի աշ խա տա կից,  

ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Աշ խա տան քում ու սում նա սիր ված է 
սո վո րա կան մե թո դով սին թեզ ված և 
դրա նից հե տո 30 տա րի սե նյա կային 
պայ ման նե րում պահ ված բազ մա բյու
րե ղային YBa2Cu3Ox մի ա ցու թյան գեր
հա ղորդ չային և նոր մալ բնու թագ րե
րի վրա 400՛C–ո ւմ կրկ նա կի կար ճատև 
ջեր մամ շակ ման ազ դե ցու թյու նը ջեր
մաս տի ճա նային (77–290)Կ տի րույ թում 
տե սա կա րար դի մադ րու թյան ո րոշ ման 
ճա նա պար հով: Ցույց է տր ված, որ ստաց
ված ար դյունք նե րը մե ծա պես կախ ված 
են ջեր մամ շա կու մից հե տո նմու շը մինչև 
սե նյա կային ջեր մաս տի ճան սա ռեց նե լու 
ա րա գու թյու նից: 

Հան գու ցային բա ռեր և բա ռա
կա պակ ցու թյուն ներ. բարձր ջեր մաս
տի ճա նային գեր հա ղոր դա կա նու թյուն 
(ԲՋԳ), գեր հա ղորդ չային (ԳՀ) ան ցում, 
ԳՀ ան ցման լայ նու թյուն (ΔTC), ԳՀ ան
ցման սկզ բի և վեր ջի կրի տի կա կան 

ջեր մաս տի ճան (Tc
on և Tc

0), իտ րի ու մային 
մի ա ցու թյուն (YBa2Cu3Ox), ֆլուկ տո ւա ցի
ոն հա ղոր դա կա նու թյուն, փու լային շեր
տա վոր ման եր ևույթ: 

Նա խա բան
Բարձր ջեր մաս տի ճա նային գեր հա

ղոր դիչ նե րի (ԲՋԳ) բնու թագ րե րը ի նչ
պես գեր հա ղորդ չային (գհ), այն պես 
էլ նոր մալ վի ճա կում զգա յուն են ջեր
մա մշակ ման և հե տա գա պահ պան ման 
պայ ման նե րի նկատ մամբ [1–21]: Բեր ված 
աշ խա տանք նե րից պարզ է դառ նում, որ 
ջեր մամ շա կու մից հե տո դիտ վող բնու
թագ րե րի փո փո խու թյու նը զգա լի ո րեն 
կախ ված է նմու շում խառ նուրդ նե րի 
պա րու նա կու թյու նից, մշակ ման ջեր մաս
տի ճա նից, տևո ղու թյու նից, տա քաց ման 
և սա ռեց ման ա րա գու թյու նից, ի նչ պես 
նաև հե տա գա պահ պան ման ջեր մաս
տի ճա նից և մի ջա վայ րից: Իտ րի ու մային 
նմուշ նե րի հա մար հատ կա պես մեծ կար
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ևո րու թյուն է ներ կա յաց նում ցածր ջեր
մաս տի ճա նային մշա կու մը, քա նի որ այդ 
ժա մա նակ նմու շում պահ պան վում է թթ
ված նային ստե խի ո մետ րի ան [1–5]: Ը նդ 
ո րում նմու շում ա ռա ջա ցած դե ֆեկտ նե
րի բնույ թը կախ ված է ջեր մամ շակ ման 
տևոո ղու թյու նից [1, 7–10]: Կրկ նա կի ջեր
մամ շա կու մը օգ տա գործ վել է ան ցան
կա լի դե ֆեկտ նե րի վե րաց ման և, հետ
ևա բար, լա վո րակ գհ նյու թեր ստա նա լու 
նպա տա կով [9, 10]: Բա ցի դրանից՝ օ դում 
կամ վա կո ւու մում կար ճատև (5÷15 րո պե; 
400–700՛C) ջեր մամ շակ ման ճա նա պար
հով կա րե լի է ստա նալ տար բեր փու
լային վի ճակ նե րում (այդ թվում նաև կի
սա հա ղորդ չային) գտն վող իտ րի ու մային 
գհ նմուշ ներ [11]: Տար բեր խառ նուրդ ներ 
պա րու նա կող ԲՋԳ մի ա ցու թյուն նե րում 
ջեր մամ շա կու մից հե տո դիտ վող գհ և 
նոր մալ բնու թագ րե րի փո փո խու թյուն
նե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա
լիս, որ ստաց ված ար դյունք նե րը եր բեմն 
ունեն հա կա սա կան բնույթ[2, 6, 14, 15]: 
Որ քան մեզ հայտ նի է, քիչ են եր կա րատև 
ծե րա ցած ԲՋԳ մի ա ցու թյուն նե րի գհ և 
նոր մալ վի ճակ նե րի բնու թագ րե րի վրա 
տար բեր ռե ժիմ նե րով ջեր մամ շակ ման 
ազ դե ցու թյա նը նվիր ված աշ խա տանք
ները [2, 12;16, 19–21]: Ներ կա աշ խա տան
քում ու սում նա սիր վում է կար ճատև կրկ
նա կի ջեր մամ շակ ման ազ դե ցու թյու նը 
սին թե զից հե տո 30 տա րի սե նյա կային 
պայ ման նե րում պահ ված բազ մա բյու րե
ղային YBa2Cu3Ox նմուշ նե րի գհ և նոր մալ 
բնու թագ րե րի վրա տե սա կա րար դի մա
դ րու թյան ջեր մաս տի ճա նային կախ վա
ծու թյան կո րե րի ո րոշ ման ճա նա պար հով: 

Չափ ման մե թոդ ներ
Հե տա զո տու թյան հա մար ը նտր վել է 

բազ մա բյու րե ղային YBa2Cu3Ox ԲՋԳ մի ա
ցու թյու նը, ո րը սին թեզ վել է սո վո րա կան 
ե ղա նա կով 10 ժամ 960˚C–ո ւմ օ դում տա
քաց նե լու ճա նա պար հով [19–21]: Ռենտ
գե նյան ֆլո ւո րես ցեն ցի այի չա փում նե րը 
ցույց են տվել, որ հե տա զոտ վող նմու շի 
մեջ բա րի ու մի ա տոմ նե րի կոն ցենտ րա
ցիան, ը ստ կշ ռի, ա վե լի վաղ մեր պատ

րաս տած նմուշ նե րի հա մե մա տու թյամբ 
մոտ 3 տո կո սով փոքր է [19–21]: Այն սե
նյա կային պայ ման նե րում մոտ 30 տա րի 
պա հե լուց հե տո են թարկ վել է կրկ նա
կի ջեր մամ շակ ման. սկզ բում` 30 րո պե 
400՛C–ո ւմ օ դում տա քաց նե լուց հե տո վա
ռա րա նի հետ մի ա սին դան դաղ (3–4˚C/ 
րո պե) սա ռեց վել է մինչև սե նյա կային 
ջեր մաս տի ճան: Մե կամ սյա չա փում նե րից 
հե տո այդ նմու շը նույն պայ ման նե րում 
ե րկ րորդ ան գամ ջեր մամ շա կու մից հե տո 
ա րա գո րեն (150–200˚C/ րո պե) սա ռեց
վել է մինչև սե նյա կային ջեր մաս տի ճան: 
Ե լա կե տային, մե կան գա մյա և կրկ նա կի 
ջեր մամ շա կում ան ցած նմուշ նե րը այ սու
հետև հա մա պա տաս խա նա բար կհա մա
րա կալ վեն ի նչ պես 1, 2 և 3: Յու րա քան
չյուր ջեր մա շա կու մից հե տո մեկ ա մս վա 
ըն թաց քում պար բե րա բար ո րոշ վում են 
տե սա կա րար դի մադ րու թյան ջեր մաս
տի ճա նային կախ վա ծու թյան r(T) կո րե րը 
(88–290)Կ մի ջա կայ քում Ե րկ րի մագ նի
սա կան դաշ տի առ կա յու թյան պայ ման նե
րում՝ օգ տա գոր ծե լով վոլ տամ պե րային 
բնու թագ րե րի չափ ման քա ռա կոն տակտ 
մե թո դը [19–21]: Նշենք նաև, որ այդ կո
րե րը, որ պես կա նոն, 1 ա միս ան ցնե լուց 
հե տո, ժա մա նա կից կախ ված, շատ դան
դաղ են փոխ վում նմու շի կա յու նաց ման 
պատ ճա ռով: ԳՀ ան ցման լայ նու թյու նը 
ո րոշ վել է հետ ևյալ ձևով` ΔTC=TC

0.9–TC
0.1 

(որ տեղ TC
0.9 և TC

0.1 նոր մալ վի ճա կի տե
սա կա րար դի մադ րու թյան 0.9rn և 0.1rn 
ար ժեք նե րին հա մա պա տաս խա նող ջեր
մաս տի ճան ներն են): Ըն դուն ված է նաև, 
որ TC

0.9 և TC
0.1 հա մա պա տաս խա նում են 

ԳՀ վի ճա կին ան ցնե լու սկզ բի և վեր ջի 
(դի մադ րու թյան 0 դառ նա լու) ջեր մաս
տի ճա նե րին` Tc

on և Tc
0: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը և նրանց 
քն նար կու մը

Նկ.1(a, b) –ում տար բեր մասշ տաբ
նե րով և եր կու տար բեր ջեր մաս տի ճա
նային տի րույթ նե րում 1, 2 և 3 նմուշ նե րի 
հա մար պատ կեր ված են տե սա կա րար 
դի մադ րու թյան ջեր մաս տի ճա նային 
կախ ման կո րե րը: Ի նչ պես եր ևում է 
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այդ նկա րից, 1–ին նմու շի Tc
on , Tc

0 և DTc 
բնու թագ րե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
կազ մում են 86.7Կ, 82.5Կ և 4.2Կ (տե՛ս 
ա ղյու սա կը և Նկ.1–a, b, կոր 1), սա կայն 
Tc

0<T<Tc
on տի րույ թում 2–րդ նմու շի դի

մադ րու թյան նկատ վող ա ճը 1–ին նմու
շի հա մե մա տու թյամբ շատ ա վե լի մեծ է 
և պայ մա նա վոր ված է Cu–O շղ թա նե րում 
թույլ կապ ված Օ4 և Օ1 ա տոմ նե րի կար
գա վոր վա ծու թյամբ [2–5, 24, 25]: Մինչ
դեռ ա վե լի բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում 
տե սա կա րար դի մադ րու թյու նը ո րոշ վում 
է ու ժեղ կապ ված թթ ված նային ա տոմ
նե րի կար գա վոր վա ծու թյամբ Cu–O 
հար թու թյուն նե րում [25]: Քա նի որ շղ
թա նե րում թթ ված նի ա տոմ նե րը ա վե լի 
թույլ են կապ ված, քան հար թու թյուն

նե րում, ա պա ջեր մամ շա կու մը շղ թա
նե րում ա ռա ջաց նում է ա վե լի մեծ թվով 
դե ֆեկտ ներ, ո րոնք, նպաս տե լով կու
պե րյան զույ գե րի քանդ մա նը, բե րում 
են տե սա կա րար դի մադ րու թյան ա վե լի 
մեծ ա ճի: 2–րդ նմու շում այդ պի սի ա ճը 
ու ղեկց վում է գհ ան ցման ջեր մաս տի
ճա նի նվա զու մով ըն դա մե նը 1 աս տի
ճա նով, ի սկ ան ցման լայ նու թյու նը մնում 
է հաս տա տուն՝ DTc= 4.2Կ (տե՛ս ա ղյու
սա կը): Ի նչ պես տես նում ե նք, ա րագ սա
ռեց ման ռե ժի մում (3–րդ նմուշ) դիտ վող 
գհ ան ցման կո րը շեղ ված է դե պի ցածր 
ջեր մաս տի ճան նե րի տի րույթ (նկ.1–a, b, 
կոր 3): Ը նդ ո րում, ե թե ան ցման սկզ բի 
ջեր մաս տի ճա նը Tc

on նվա զում է 86.7Կ–ից 
մինչև 83.7Կ, ա պա Tc

0–ն ա վե լի ա րագ 
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Նկ. 1. Տե սա կա րար դի մադ րու թյան (r) ջեր մաս տի ճա նային կախ վա ծու թյու նը 1, 2 և3 նմուշ
նե րի հա մար ջեր մաս տի ճա նի տար բեր տի րույթ նե րում (a, b, ): Հո րի զո նա կան սլաք նե րը 

մատ նան շում են հա մա պա տաս խան օր դի նատ նե րի ա ռանցք նե րը: 

ն վա զե լով, շեղ վում է դե պի հե ղուկ 
ա զո տի ջեր մաս տի ճա նից էլ ցածր տի
րույթ: Սա նշա նա կում է, որ, DTc–ն մե ծա
նում է և նմու շը դառ նում է ա վե լի ան հա
մա սեռ: Ան հա մա սե ռու թյան դրսևոր ման 
մա սին է վկա յում տե սա կա րար դի մադ
րու թյան ջեր մաս տի ճա նային կո րի վրա 
պար զո րոշ նկատ վող հա մե մա տա բար 
թույլ և լայն գհ ան ցու մը 80Կ– ի շր ջա
կայ քում (նկ. 1–a, b): Բա ցա հայտ ված է, 
որ ջեր մամ շա կու մից հե տո YBa2Cu3O6.8 

մի ա բյու րեղ նե րում նույն պես հայտն վում 
են տար բեր կրի տի կա կան ջեր մաս տի
ճան նե րով (այդ թվում նաև՝ Tc= 80Կ) 
գհ փու լեր, ի նչ պես նաև տար բեր չա

փեր ու նե ցող ա մորֆ մաս նիկ ներ [7, 10]: 
Այս եր ևույ թը հայտ նի է ի բրև փու լային 
շեր տա վոր ման եր ևույթ: Այն են թադ
րում է, որ ջեր մամ շա կու մից հե տո նմու
շում ա ռա ջա նոմ են եր կու փու լեր. մե
կը՝ թթված նով հա րուստ YBa2Cu3O7, ի սկ 
մյու սը թթ ված նով աղ քատ և ցածր կար
գի օր թո ռոմ բային հա մա չա փու թյամբ: 
Դրան ցից ա ռա ջի նը նոր մալ վի ճա կում 
օ ժտ ված է լավ մե տա ղա կան հա ղոր
դա կա նու թյամբ, ի սկ մյու սը` մե կուս
չային հա ղոր դա կա նու թյամբ [7]: Նույն 
այդ աշ խա տան քում ցույց է տր վում, որ 
ջեր մամ շակ ման ժա մա նակ օ դում ե ղած 
ջրային գո լոր շի նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
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գեր հա ղորդ չում նկատ վում է նաև բյու
րե ղային ցան ցի ծանր մե տա ղա կան 
ա տոմ նե րի՝ Y–ի և Ba–ի ա պա կար գա վոր
ման եր ևույթ, ի սկ գհ հա տիկ նե րի մեր
ձեզ րային մա սե րում ա ռա ջա նում են 20 
նմ չա փե րի հաս նող ա մորֆ տի րույթ ներ: 
Այս ա մե նը բե րում է դիֆ րակ ցի ոն գծե
րի լայ նաց ման [7], ի սկ մեր դեպ քում՝ գհ 
ան ցման լայ նու թյան մե ծաց ման: Այս եր
ևույթ նե րը մեր նմուշ նե րում դրս ևոր վում 
են ա վե լի ար տա հայտ ված ձևով, քա նի 
որ ե լա կե տային նմու շը ար դեն ու նի Ba–ի 
ա տոմ նե րի 3 տո կո սա նոց պա կա սորդ 
[7, 10]: Վե րը թվար կած ան հա մա սե ռու
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Y–ի և Ba–ի են
թա ցան ցե րում ա ռա ջա ցած ա պա կար
գա վո րու թյուն նե րը նմու շում դառ նում 
են միջ հա տի կային և ներ հա տի կային 
տա րա ծու թյուն նե րում դե ֆեկտ նե րի կու
տակ ման հա վա քա տե ղի ներ [19]: Նմու
շի ա րագ սա ռեց ման հետ ևան քով այդ 
կու տա կում նե րի շուրջն ա ռա ջա նում են 
զգա լի ա ռաձ գա կան լար վա ծու թյուն ներ, 
ին չը դառ նում է հո սան քա կիր նե րի լրա
ցու ցիչ ցր ման աղ բյուր, ո րն էլ բե րում է 
տե սա կա րար դի մադ րու թյան և գհ ան
ցման լայ նու թյան ա վե լի մեծ ա ճի դան
դաղ սա ռեց ման հա մե մա տու թյամբ [2, 
7]: Այս ա մե նի հե տևան քով ցածր ջեր

մաս տի ճա նային տի րույ թում տե սա կա
րար դի մադ րու թյան դիտ վող ա ճը մի 
քա նի հա զար ան գամ մեծ է նոր մալ վի
ճա կի հա մե մա տու թյամբ (նկ.1, կոր 3): 
Ե թե դան դաղ սա ռեց ման ռե ժի մում այդ 
ա ճը բա ցա սա կան է և սե նյա կային ջեր
մաս տի ճա նում չի գե րա ցան ցում 20%–ը, 
ա պա ա րագ սա ռեց ման ռե ժի մում այն 
մե ծա նում է ա վե լի քան 60%– ով (տես 
ա ղյու սա կը): Բա ցի դրա նից՝ գհ ան ցու
մից հե տո, նոր մալ վի ճա կում նմու շը 
դրս ևո րում է կի սա հա ղորդ չային վար
քա գիծ, ո րը ար տա հայտ վում է c բնու
թագ րի կտ րուկ ա ճով (տես ա ղյու սա կը): 
Նմա նա տիպ վար քա գիծ մեր կող մից 
վեր ջերս դիտ վել էր իտ րի ու մային բազ
մա բյու րեղ նե րում, դրանք ջեր մամ շա կու
մից հե տո դան դա ղո րեն սա ռեց նե լուց և 
սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում եր կա
րատև պա հե լուց հե տո մի այն [19]: Ար ժի 
հի շա տա կել, որ ի նչ պես մեր բազ մա բյու
րե ղային [19], այն պես էլ այլ հե ղի նակ
նե րի կող մից սե նյա կային պայ ման նե
րում եր կա րատև պահ ված իտ րի ու մային 
մի ա բյու րեղ նե րում նույն պես դիտ վել է 
փու լային շեր տա վոր ման եր ևույթ, ո րը 
գհ ան ցման կո րե րի վրա ի հայտ է ե կել 
աս տի ճա նե րի դրս ևորվ ման ձևով [17]: 

Ա ղյու սակ 
Ու սում նա սիր վող նմուշ նե րի գհ և նոր մալ վի ճա կի ո րոշ բնու թագ րեր

նմուշ Tc
on,K Tc

0,K r(290K),
mW×cm

r(100K),
mW∙cm

d=r(100K)/
r(290K) DTc,K

1 86.7 82.5 2700 1733 0.64 4.2

2 85.6 81.4 2200 1765 0.8 4.2

3 83.7 – 4420 5880 1.33 –

ԲՋԳ մի ա ցու թյուն նե րում կի սա հա
ղորդ չային տի պի վար քագ ծի ա ռա ջաց
ման հնա րա վոր պատ ճառ նե րից մե կը 
հա մար վում է նյու թում միկ րոս կո պիկ 
մա կար դա կով առ կա ան հա մա սե ռու
թյու նը [26]: Ա ղյու սա կից եր ևում է, որ 
3–րդ նմու շում ի հայտ ե կած կի սա հա

ղորդ չային վար քա գի ծը մի ա ժա մա նակ 
ու ղեկց վում է d= r(100K)/r(290K) բնու
թագ րի և տե սա կա րար դի մադ րու թյան 
կտ րուկ ա ճով: Են թադր վում է, որ այն 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել կի
սա հա ղորդ չային BaCuO2 և մե կուս չային 
Y2BaCuO3 փու լե րի ա ռա ջաց մամբ, ին չը 
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ու ղեկց վում է r(T) կո րի վրա մինչև 82Կ 
ձգ վող «պո չի» դրս ևոր մամբ [13]: 1–ին 
և 2–րդ նմուշ նե րից յու րա քան չյու րում 
(նկ.1–a, կոր 1 և 2), նույն պես դիտ վում 
է թույլ ար տա հայտ ված պոչ, ո րոն ցից 
մե կը ձգ վում է մինչև 82.5Կ, ի սկ մյու
սը` մինչև 81.4Կ, սա կայն 3–րդ նմու շում 
այդ պո չը դառ նում է ա ռա վել պար զո
րոշ ար տա հայտ ված և շեղ վում է դե պի 
ա վե լի ցածր ջեր մաս տի ճան ներ, ե րբ d –ն 
0.64–ից կտ րուկ ա ճում է մինչև 1.33 (տես 
ա ղյու սա կը): Մի ա ժա մա նակ դիտ վող 
դի մադ րու թյան զգա լի ո րեն մեծ ա ճը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, պայ
մա նա վոր ված է ի նչ պես կի սա հա ղորդ
չային փու լի տե սա կա րար դի մադ րու
թյու նը մի քա նի կար գով գե րա զան ցող 
մե կուս չային Y2BaCuO3 փու լի հայտն վե
լով, այն պես էլ Y2Ba4Cu7Ox և Y2Ba4Cu8Ox 
փու լե րի ա ռա ջաց մամբ [7, 13]: 

Եզ րա հան գում
Տե սա կա րար դի մադ րու թյան ջեր մաս

տի ճա նային կախ վա ծու թյան կո րե րի 
ո րոշ ման մի ջո ցով ու սում նա սիր վել է գհ 
և նոր մալ բնու թագ րե րի փո փո խու թյու նը 
սին թե զե լուց հե տո 30 տա րի սե նյա կային 
պայ ման նե րում պահ ված ե լա կե տային 
YBa2Cu3Ox նմու շում 30 րո պե 400՛C–ո ւմ 
մի ան գա մյա և կրկ նա կի ջեր մամ շակ
ման են թար կե լուց հե տո հե տա գա յում 
մինչև սե նյա կային ջեր մաս տի ճան սա
ռեց նե լու ա րա գու թյու նից: Պարզ վել է, 

որ ա րագ սա ռեց ման դեպ քում թույլ կա
պե րի խզ մամբ պայ մա նա վոր ված տե
սա կա րար դի մադ րու թյան ա ճը և լրիվ 
գհ վի ճա կի ան ցման Tc

0 ջեր մաս տի ճա
նի նվա զու մը ան հա մե մատ մեծ է, քան 
դան դաղ սա ռեց ված նմու շում: Դան դաղ 
սա ռեց ված նմու շը նոր մալ վի ճա կում 
դրս ևո րում է մե տա ղա կան վար քա գիծ, 
ի սկ ա րագ սա ռեց ման դեպ քում` կի սա
հա ղորդ չային: Այս պի սի տար բե րու թյու
նը բա ցատր վում է նրա նով, որ ա րագ 
սա ռե ման հետ ևան քով բյու րե ղա կան 
ցան ցում ա ռա ջա ցած լրա ցու ցիչ ա ռաձ
գա կան լար վա ծու թյուն նե րը նպաս տում 
են տար բեր տե սա կի ի նչ պես գհ, այն պես 
էլ` կի սա հա ղորդ չային կամ մե կուս չային 
բնույ թի փու լե րի հայտն վե լուն: Բա ցի 
դրա նից, ե թե դան դաղ սա ռեց ման դեպ
քում գհ ան ցման լայ նու թյու նը մնում է 
ան փո փոխ (4.2Կ), ա պա ա րագ սա ռե
ման դեպ քում դիտ վում է դրա ըն դար
ձա կում և նոր մալ վի ճա կի տե սա կա րար 
դի մադ րու թյան է ա կան մե ծա ցում, ո րն 
էլ ու ղեկց վում է Tc

on ջեր մաս տի ճա նի 
զգա լի նվա զու մով: Այ սինքն` կար ճատև 
ջեր մամ շա կու մից հե տո ա րագ սա ռեց
ված իտ րի ու մային նմու շը ձեռք է բե րում 
ա վե լի վատ բնու թագ րեր: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը թույլ կտան 
մատ նան շել բարձր և կա յուն գհ բնու
թագ րե րով օ ժտ ված մի ա ցու թյուն ներ 
ստա նա լու ու ղի նե րը: 
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The article deals with the study of double impact of short–term heat treatment at 400՛C 
by means of determining the resistivity in (77–290) K range on superconducting and normal 
characteristics of polycrystallineYBa2Cu3Ox compound synthesized by the ordinary method and 
then stored in room temperature for 30 years. It is shown that the obtained results greatly depend 
on the cooling speed of the sample in room temperature after the heat treatment.
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В работе изучено влияние кратковременной двойной термообработки при температуре 
4000C на сверхпроводящие и нормальные характеристики поликристалического соединения 
YBa2Cu3Ox, который был синтезирован обычным методом и после этого хранился 30 лет при 
комнатной температуре, путем определения удельного сопротивления в температурном ди
апазоне (77–290) К. Показано, что полученные результаты в значительной мере зависят от 
скорости охлаждения до комнатной температуры после термообработки. 
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П ред ло жен под ход к мо де ли ро ва нию 
слож ных сис тем. Он ос но ван на пост
ро е нии ди аг нос ти чес ких мо де лей. Это 
поз во ля ет уст ра нить ряд проб лем, свя
зан ных с не воз мож ност ью соз да ния 
адек ват ных мо де лей слож ных сис тем. 
При ве ден при мер энт ро пий ной ди аг
нос ти чес кой мо де ли слож ной сис те мы. 
При этом слож ную сис те му опи сы ва ют 
в ви де слу чай но го век то ра. В ка чест
ве мо де ли ис поль зу ет ся диф фе рен ци
аль ная энт ро пия слу чай но го век то ра. 
При ве ден при мер прак ти чес кой ре а ли
за ции мо де ли для исс ле до ва ния ди на
ми ки мак ро э ко но ми чес кой сис те мы.

К лю че вые сло ва: слож ная сис те ма, 
мо дель, энт ро пи я, мно го мер ная слу чай
ная ве ли чи на, сто хас ти чес кая сис те ма, 
дис пер си я, кор ре ля ци я.

В нас то я щее вре мя рас ши ря ет ся ко ли
чест во за дач, свя зан ных с исс ле до ва ни ем 
слож ных сис тем. При этом од ной из глав
ных проб лем эф фек тив но го уп рав ле ния 
слож ны ми сис те ма ми яв ля ет ся их мо де ли
ро ва ни е. Хо ро шо из вест но, что не воз мож но 
пол ност ью смо де ли ро вать по ве де ние слож
ных сис тем. Слож ные сис те мы мно гог ран
ны, оп ре де ля ют ся мно жест вом раз лич ных 
по ка за те лей, зат руд ня ю щих вы бор еди но го 
кри те рия эф фек тив нос ти уп рав ле ни я. Они 
ха рак те ри зу ют ся тем, что вза и мо дейст вие 
их эле мен тов нель зя или край не зат руд
ни тель но предс та вить в яв ном ви де. Еще 
од ним зат руд не ни ем при мо де ли ро ва нии 
яв ля ет ся проб ле ма раз но род нос ти вход ной 

ин фор ма ции о функ ци о ни ро ва нии раз лич
ных эле мен тов. По э то му предс тав ля ет ся 
ак ту аль ным по иск пу тей пост ро е ния адек
ват ных мо де лей слож ных сис тем.

Мо де ли ро ва ние слож ных сис тем
Ма те ма ти чес кая мо дель долж на сов

мес тить в се бе все это раз но об ра зие 
эле мен тов и свя зей слож ной сис те мы. 
По э то му вы бор эф фек тив но го ме то да 
ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния яв ля ет
ся од ним из ос но во по ла га ю щих для та ко
го ро да сис тем.

Фор маль но слож ны ми сис те ма ми за
ни ма ет ся сис тем ный ана лиз. Сог лас но 
об щей кон цеп ции сис тем но го ана ли за 
мо дель слож ной сис те мы долж на учи ты
вать об ще сис тем ные за ко но мер нос ти [1]. 
Од на ко, нес мот ря на боль шое ко ли чест во 
ра бот, се год ня так и не соз да но об щей 
те о рии мо де ли ро ва ния слож ных сис тем. 
Расс мот рим проб ле ма ти ку сис тем но го 
мо де ли ро ва ния на при ме ре учеб ни ка [2]. 
Ав то ры при во дят сле ду ю щие ре ко мен да
ции по прак ти чес ко му при ме не нию по
ло же ний об щей те о рии сис тем: 

1) на до опи рать ся на ос нов ные по ня
тия те о рии сис тем и фи ло софс кие кон
цеп ци и, ле жа щие в ос но ве исс ле до ва ния 
об ще сис тем ных за ко но мер нос тей;

2) на до про из во дить ст рук ту ри за цию 
це лей;

3) ос нов ной ме то ди кой при ме не ния 
сис тем но го ана ли за яв ля ет ся пос те пен
ная фор ма ли за ция част ных за дач;

4) це ле со об раз но про во дить ре кур

А ЛЕК САНДР ТЫР СИН 
У ральс кий фе де раль ный уни вер си тет име ни пер во го Пре зи ден та Рос сии Б.Н. Ель ци на,  
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сив ное улуч ше ние част ных мо де лей;
5) адек ват ность част ных мо де лей 

долж на до ка зы вать ся пос ле до ва тель но 
по ме ре их фор ми ро ва ни я.

Суть под хо да зак лю ча ет ся в фор ма ли
за ции част ных мо де лей. Од на ко здесь нет 
сис тем ных и конст рук тив ных ре ко мен да
ций для дви же ния от част но го к об ще му. 
По э то му он вряд ли мо жет иметь ши ро кое 
прак ти чес кое при ме не ни е: ни од на част
ная мо дель не мо жет быть адек ват на аб
со лют но, и но вый класс слож ных сис тем 
пот ре бу ет ре ше ния но вой част ной за да чи.

В ра бо те [3] ав тор, ка са ясь воп ро са 
опи са ния об ъек та мо де ли ро ва ни я как на
и бо лее важ но го эта па пост ро е ния мо де ли 
слож ной сис те мы вы де ля ет сле ду ю щие 
мо мен ты: 

1) вы бор по ка за те лей ка чест ва, от ра
жа ю щих це ли мо де ли ро ва ни я;

2) оп ре де ле ние уп рав ля ю щих пе ре
мен ных, вы бор сос та ва конт ро ли ру е мых 
ха рак те рис тик об ъек та мо де ли ро ва ни я;

3) де та ли за ция опи са ния функ ци о ни
ро ва ния сис те мы;

4) предс тав ле ние ин фор ма ции о воз
дейст вии внеш ней сре ды.

Од ной из сер ьез ных проб лем при исс
ле до ва нии слож ных сис тем ста но вит ся 
оп ре де ле ние уров ня ее де та ли за ци и, т.к. 
по пыт ка мак си маль но приб ли зить мо дель 
к об ъек ту исс ле до ва ния – бесс мыс лен на. 
Это от ме ча ет Г.Б.  К лей нер: «Сов ре мен
ный уро вень раз ви тия ма те ма ти чес ко го 
мо де ли ро ва ния прак ти чес ки не поз во
ля ет сколь ко–ни будь адек ват но мо де ли
ро вать ре аль ные об ъек ты» [4]. Схо жую 
точ ку зре ния выс ка зал В.В.   На ли мов, от
ме чая не од ноз нач ность ма те ма ти чес ко го 
мо де ли ро ва ния пло хо ор га ни зо ван ных 
сис тем, он ука зы вал, что мо де ли ро ва ние 
воз мож но лишь при ос лаб ле нии тре бо ва
ний к его ма те ма ти чес ко му опи са нию [5].

По э то му нуж но ка ким–то об ра зом 
най ти комп ро мисс меж ду об щим и част
ным и пе рей ти к не ко то рой фор маль ной 
мо де ли. Идеи по ис ка это го комп ро мис са, 

мож но уви деть в ос нов ных прин ци пах 
сис те мо ло ги и, при ве ден ных Б.С. Ф лейш
ма ном в [6]. Это: 1) фор ми ро ва ние за ко
нов; 2) ре кур рент ное об ъяс не ни е; 3) ми
ни макс ное пост ро е ние мо де лей.

По пер во му прин ци пу, пос ту ли ру ют ся 
осу щест ви мые мо де ли, а из них в ви де 
те о рем вы во дят ся за ко ны слож ных сис
тем. И не со от ветст вие ре аль ной слож ной 
сис те мы за ко ну го во рит о том, что эта 
сис те ма не со от ветст ву ет то му клас су 
мо де лей, для ко то рых вы ве ден за кон.

В то рой прин цип – это об ъяс не ние 
яв ле ний на бо лее вы со ком уров не яв ле
ни я ми на низ ких уров нях сис те мы, т.е. 
свойст ва сис те мы оп ре де лен но го уров ня 
ло ги чес ки вы во дят ся на ос но ве свойств 
эле мен тов и свя зей меж ду ни ми, сог лас
но пер во му прин ци пу. Это до воль но ос
лаб лен ное об ъяс не ни е, т.к. пос ту ли ру
е мая мо дель мо жет быть не адек ват ной 
ре аль ной сис те ме, и при ре кур рент ном 
опи са нии это ни как не кор рек ти ру ет ся.

Ми ни макс ное пост ро е ние мо де лей зак
лю ча ет ся в том, что те о рия долж на сос то
ять из прос тей ших мо де лей на рас та ю щей 
слож нос ти или, в ми ни макс ной тер ми но
ло ги и, гру бая мо дель бо лее слож ной сис
те мы мо жет ока зать ся про ще бо лее точ
ной мо де ли бо лее прос той сис те мы.

С ле до ва тель но, по Б. С. Ф лейш ма ну, воз
мож нос ти пост ро е ния те о рии слож ных сис
тем свя за ны с воз мож нос тя ми пост ро е ния 
их прос тых оп ти ми за ци он ных мо де лей. Как 
сп ра вед ли во ука зы ва ет Г. Я. Гольдш тейн [7], 
«пост ро ен ная та ким об ра зом те о рия бу дет 
ст ра дать не из беж ны ми прин ци пи аль ны ми 
по ро ка ми: оце ноч ным ха рак те ром прос тых 
мо де лей и не из беж ным сто хас ти чес ким ха
рак те ром вы во дов, дос то вер ность ко то рых 
бу дет оп ре де лять ся до пус ти мой гру бост ью 
оце нок».

Та ким об ра зом, име ем ос нов ные проб
ле мы сис тем но го мо де ли ро ва ни я. Во–
пер вых, нуж но ка ким–то об ра зом фор
ма ли зо вать пер ву ю, дос та точ но прос тую 
ма те ма ти чес кую мо дель. Та кая мо дель 
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долж на быть [8]: 
1) прос той и по нят ной поль зо ва те лю;
2) це ле нап рав лен ной;
3) на деж ной в смыс ле га ран тии от аб

сурд ных от ве тов;
4) удоб ной в уп рав ле нии и об ра ще ни и, 

т.е. об ще ние с ней долж но быть лег ким;
5) пол ной с точ ки зре ния воз мож нос

ти ре ше ния глав ных за дач;
6) адап тив ной, поз во ля ю щей лег ко 

пе ре хо дить к дру гим мо ди фи ка ци ям или 
об нов лять дан ны е;

7) до пус ка ю щей пос те пен ные из ме
не ни я, т.е. бу ду чи вна ча ле прос той, она 
мо жет ста но вить ся все бо лее слож ной.

Во–в то рых, дан ный под ход не учи ты
ва ет тре бо ва ни я, что бы ма те ма ти чес кая 
мо дель слож ной сис те мы учи ты ва ла об
ще сис тем ные за ко но мер нос ти, к ко то
рым от но сят це лост ность, ад ди тив ность, 
изо ли ро ван ность, ком му ни ка тив ность, 
иден ти фи ци ру е мость, мно жест вен ность, 
наб лю да е мость, не оп ре де лен ность, 
отоб ра жа е мость, не тож дест вен ность 
отоб ра же ни я, ие рар хич ность, эк ви фи
наль ность, за кон «не об хо ди мо го раз но
об ра зи я», ис то рич ность, за ко но мер ность 
са мо ор га ни за ции [2,  9].

В ви ду не воз мож нос ти пост ро е ния 
адек ват ной мо де ли для слож ной сис
те мы расс мот рим проб ле му по–и но му. 
Исс ле ду ем слож ную сис те му как об ъект 
мо де ли ро ва ния с по зи ций ди аг нос ти ки. 
Счи та ем, что для нас дос та точ но лишь 
дос то вер но оце нить сос то я ние сис те
мы, т.е. расс мот рим за да чу ди аг нос ти
ки. Для ее ре ше ния не об хо ди мо пост
ро ить ди аг нос ти чес кую мо дель.

В ди аг нос ти чес кой мо де ли долж на в 
оп ре де лен ной фор ме вы ра жать ся связь 
из ме ря е мо го век то ра приз на ков x с тес
ти ру е мым свойст вом, ко то рое в даль ней
шем бу дет обоз на чать ся как y [10]. Т.е. 
дол жен быть раск рыт ме ха низм пре об
ра зо ва ния у = f(x). Пер вое пред ъяв ля е мое 
к мо де ли тре бо ва ние – ко неч ный ре
зуль тат дол жен быть мак си маль но точ

ным и на деж ным. Вто рое тре бо ва ние 
– ла ко нич ность и ин терп ре ти ру е мость 
спо со ба по лу че ния ко неч но го ре зуль
та та. Ука зан ные тре бо ва ния на хо дят ся 
в тес ной вза и мос вя зи. Чем бо лее эко
ном но по фор ме и со дер жа тель но по 
смыс лу пре об ра зо ва ние у   =  f(x) при соб
лю де нии за дан ной точ нос ти мо де ли, тем 
бо лее об щие за ко но мер нос ти ст рук ту ры 
экс пе ри мен таль ных дан ных вск ры ва ет 
ис поль зу е мая мо дель и, зна чит, тем бо
лее ус той чи ва и на деж на ко ли чест вен ная 
оцен ка ди аг нос ти ру е мо го по ка за те ля, 
по лу ча е мая с по мощ ью пре об ра зо ва ния 
f(x). Та ким об ра зом, от ди аг нос ти чес кой 
мо де ли не тре бу ет ся мак си маль ной адек
ват нос ти опи са ния исс ле ду е мо го об ъек
та в це лом. Она пред наз на че на лишь для 
опи са ния сте пе ни отк ло не ния тех ни чес
ко го сос то я ния об ъек та от нор мы.

С ле ду ет от ме тить, что ди аг нос ти чес
кие мо де ли эф фек тив но при ме ня ют ся не 
толь ко при оцен ке тех ни чес ко го сос то
я ни я, но и при исс ле до ва нии ор га ни за
ци он ных сис тем. Так, ди аг нос ти чес кие 
мо де ли, как по ка за но в [11], по мо га ют: 1) 
упо ря до чить дан ные об ор га ни за ци и; 2) 
улуч шить по ни ма ние ор га ни за ци он ных 
проб лем; 3) сис те ма ти чес ки ин терп ре
ти ро вать дан ны е; 4) раз ра ба ты вать под
хо дя щие ст ра те гии из ме не ний.

Пост ро е ние ди аг нос ти чес кой мо де ли 
фак ти чес ки вк лю ча ет в се бя две за да чи. 
Во–пер вых, тре бу ет ся оп ре де лить вид 
функ ции f(x). Пос ле ус та нов ле ния или 
за да ния ви да мо де ли об ъек та ре ша ют 
за да чу оп ре де ле ния не из вест ных па ра
мет ров мо де ли.

Та ким об ра зом, ма те ма ти чес кое мо де
ли ро ва ние слож ной сис те мы пред ла га ет
ся за ме нить на нес коль ко за дач пост ро е
ния ди аг нос ти чес ких мо де лей. В каж дой 
из этих за дач слож ную сис те му уже 
мож но фор ма ли зо вать на ос но ве со от
ветст ву ю ще го тес ти ру е мо го свойст ва y.

Расс мот рим при ме ры ди аг нос ти чес
ких мо де лей слож ных сис тем.
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Диф фе рен ци аль ная энт ро пия как 
ма те ма ти чес кая мо дель слож ной сис
те мы

С лож ные сис те мы в эко но ми ке, как 
пра ви ло, име ют сто хас ти чес кий ха рак тер 
по ве де ния и яв ля ют ся мно го мер ны ми.

Расс мот рим пред ло жен ный энт ро
пий ный под ход для мо де ли ро ва ния мно
го мер ных сто хас ти чес ких сис тем [12]. Он 
ос но ван на вве ден ной К.   Шен но ном [13] 
диф фе рен ци аль ной энт ро пии мно го мер
ной слу чай ной ве ли чи ны Y = (Y1, Y2, …, 
Ym) с плот ност ью расп ре де ле ния pY(x1, , 
…, xm) рав ной. 

 
(1)

В част ном слу чае для од но мер ной 
неп ре рыв ной слу чай ной ве ли чи ны X 
диф фе рен ци аль ная энт ро пия оп ре де ля
ет ся по фор му ле

, 
г де pX(x) – плот ность расп ре де ле ния 

слу чай ной ве ли чи ны X.
П редс та вим слож ную сто хас ти чес кую 

сис те му S в ви де мно го мер ной неп ре
рыв ной слу чай ной ве ли чи ны Y = (Y1, Y2, 
…, Ym), име ю щей не ко то рую сов мест ную 
плот ность расп ре де ле ния pY(x1, , …, xm). 
Каж дый эле мент Yi это го век то ра яв ля
ет ся од но мер ной слу чай ной ве ли чи ной, 
ко то рая ха рак те ри зу ет функ ци о ни ро ва
ние со от ветст ву ю ще го эле мен та исс ле
ду е мой сис те мы. Эле мен ты мо гут быть 
как вза и мо за ви си мы ми, так и не за ви сеть 
друг от дру га.

Д ля га ус совс ко го слу чай но го век то ра 
по лу че но [14] предс тав ле ние диф фе рен
ци аль ной энт ро пии (1) в ви де

  
(2)

г де , – дис
пер сия слу чай ной ве ли чи ны Yi, R – кор
ре ля ци он ная мат ри ца слу чай но го нор
маль но расп ре де лен но го век то ра Y, 
– оп ре де ли тель мат ри цы R.

Д ля об ще го слу чая слу чай но го век
то ра Y с про из воль ным расп ре де ле ни ем 
по лу че но со от но ше ние [12]: 

, (3)

г де – энт ро пий ный по ка за
тель ти па за ко на расп ре де ле ния слу чай
ной ве ли чи ны Yi, i = 1, 2, …, m; – ин дек сы 
де тер ми на ции рег рес си он ных за ви си
мос тей меж ду ком по нен та ми слу чай но го 
век то ра Y, k = 2, 3, …, m.

Пер вые два сла га е мых в (3) 

 наз ва ны энт
ро пи ей ха о тич нос ти, а трет ье 

 – энт
ро пи ей са мо ор га ни за ци и.

Дос то инст вом фор му лы (3) яв ля ет
ся то, что энт ро пий ное мо де ли ро ва ние 
мно го мер ных сто хас ти чес ких сис тем 
на ее ос но ве не тре бу ет зна ния или оп
ре де ле ния за ко на расп ре де ле ния мно
го мер ной слу чай ной ве ли чи ны Y, что 
прак ти чес ки не ре а ли зу е мо в ре аль ных 
за да чах. При этом в от ли чие от ме то дов 
мно го мер но го ста тис ти чес ко го ана ли за 
здесь не те ря ет ся фор маль ная ст ро гость 
и со от ветст вие мо де ли (3) ре аль ным экс
пе ри мен таль ным дан ным. Это поз во ля ет 
ис поль зо вать фор му лу 3) для мо де ли ро
ва ния и исс ле до ва ния ре аль ных мно го
мер ных сто хас ти чес ких сис тем и про
цес сов по экс пе ри мен таль ным дан ным 
ог ра ни чен но го об ъе ма.

Сог лас но (1), па ра мет ра ми энт ро пий
ной мо де ли яв ля ют ся: 

– сред ние квад ра ти чес кие отк ло не ния 
σY1 ком по нент Yi., 

– энт ро пий ные по ка за те ли ki за ко нов 
расп ре де ле ний, i = 1, 2, …, m, 

– ин дек сы де тер ми на ции 
рег рес си он ных за ви си мос тей меж ду 
ком по нен та ми слу чай но го век то ра Y, k 
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= 2, 3, …, m.
П ри мер. Исс ле ду ем мак ро э ко но ми

чес кую сис те му в ви де на бо ра важ ных 
со ци аль но–э ко но ми чес ких по ка за те лей 
суб ъек тов РФ за 2000–2014 го ды, взя
тых с сай та Росс та та http: //www.gks.
ru/: Y1 – ес тест вен ный при рост на се ле
ния на 1000 че ло век на се ле ни я, чел.; Y2 
– ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни 
при рож де ни и, лет; Y3 – уро вень без ра бо
ти цы, %; Y4 – сред не ду ше вые де неж ные 
до хо ды, тыс. руб. (в це нах 2000 го да); Y5 
– сред ний раз мер наз на чен ных пен сий, 
тыс. руб. (в це нах 2000 го да); Y6 – об

щая пло щадь жи лых по ме ще ний, при
хо дя ща я ся в сред нем на од но го жи те ля 
на ко нец го да, кв. м.; Y7 – чис лен ность 
на се ле ния на од но го вра ча на ко нец го
да, чел.; Y8 – чис ло за ре гист ри ро ван ных 
прес туп ле ний на 100000 че ло век на се
ле ни я, ед.; Y9 – ин декс пот ре би тельс ких 
цен (де кабрь к де каб рю пре ды ду ще го го
да), ед. Для обес пе че ния ста тис ти чес кой 
ус той чи вос ти из вы бор ки бы ли уда ле ны 
10% ре ги о нов с ано маль ны ми наб лю де ни
я ми, а так же с про пу щен ны ми дан ны ми. 
Ре зуль та ты рас че тов – в табл. 1.

Таб ли ца 1 

Энт ро пия сис те мы мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей по го дам

Го ды 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

H(Y)V 11, 30 11, 85 11, 91 12, 11 12, 31 13, 12 12, 65 13, 10

H(Y)R –3, 38 –3, 30 –2, 96 –3, 75 –3, 69 –3, 59 –3, 18 –3, 36

H(Y) 7, 93 8, 55 8, 95 8, 36 8, 61 9, 54 9, 47 9, 74

Го ды 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

H(Y)V 13, 11 13, 19 12, 68 12, 49 12, 16 12, 33 12, 89  

H(Y)R –3, 49 –3, 42 –3, 60 –3, 63 –3, 67 –3, 53 –3, 39  

H(Y) 9, 62 9, 77 9, 07 8, 87 8, 49 8, 80 9, 50  

Из табл. 1 ви дим, что в 2000–2008 го
дах энт ро пия H(Y) рос ла, что со от ветст
во ва ло пе ри о ду эко но ми чес ко го рос та. 
За тем до 2012 го да ви дим умень ше ни е, 
выз ван ное пос ледст ви я ми ми ро во го эко
но ми чес ко го кри зи са. Рост энт ро пии в 
2013 го ду мож но об ъяс нить ста би ли за
ци ей эко но ми ки. На пер вый взг ляд не о
жи дан ный рост в 2014 го ду выз ван уве
ли че ни ем энт ро пии ха о тич нос ти за счет 
рос та ва ри а ции ре ги о наль ных по ка за те
лей. Этот рост выз ван раз ным вли я ни
ем на ре ги о ны сек то раль ных санк ций, в 
од них слу ча ях оно весь ма зна чи тель но, 
в дру гих – ока за лось не су щест вен ным.

А дек ват ная мо дель слож ной сис те мы 
долж на об ъяс нять по ве де ние исс ле ду е мой 
сис те мы, удов лет во рять об ще сис тем ным 

за ко но мер нос тям и поз во лять осу ществ
лять воз дейст вия на сис те му с по мощ ью 
уп рав ля ю щих пе ре мен ных. Расс мот рим 
со от но ше ние (2) с этих по зи ций.

1. На ли чие ос нов ных сис тем ных за ко
но мер нос тей.

Мо дель (2) долж на в том или ином ви
де опи сы вать ос нов ные сис тем ные за ко
но мер нос ти. Расс мот рим каж дую их них.

Це лост ность и ад ди тив ность. За ко
но мер ность це лост нос ти про яв ля ет ся в 
сис те ме в воз ник но ве нии но вых обоб ща
ю щих ка честв, не свойст вен ных об ра зу
ю щим ее эле мен там. Дву мя сто ро на ми 
це лост нос ти яв ля ют ся: 

– свойст ва сис те мы (це ло го) Q не яв
ля ют ся сум мой свойств эле мен тов (час

тей) qi: ;
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– свойст ва сис те мы за ви сят от свойств 
ее эле мен тов: Q = f(q1, …, qn).

Энт ро пия удов лет во ря ет дан ной за

ко но мер нос ти, пос коль ку  и 
.

За ко но мер ност ью, двойст вен ной по от
но ше нию к це лост нос ти, яв ля ет ся ад ди
тив ность – расс мот ре ние це лост но го об
ъек та как сос то я ще го из час тей. В слу чае 
аб со лют ной ад ди тив нос ти сис те ма предс
тав ля ет ся рас пав шей ся на не за ви си мые 
эле мен ты, т.е. . В этом край нем слу чае го
во рить о сис те ме как та ко вой нель зя.

Д ля энт ро пии (2) аб со лют ная ад ди
тив ность дос ти га ет ся при |R| = 1, что 
со от ветст ву ет вза им ной не за ви си мос ти 
слу чай ных ве ли чин Y1,  Y2,  … ,  Ym.

О че вид но, что лю бая сис те ма всег да 
на хо дит ся меж ду край ни ми сос то я ни я
ми аб со лют ной це лост нос ти и аб со лют
ной ад ди тив нос ти, и ее сос то я ние мож но 
оха рак те ри зо вать сте пен ью про яв ле ния 
этих свойств.

И зо ли ро ван ность и ком му ни ка тив
ность. За ко но мер ность изо ли ро ван нос
ти сос то ит в том, что со во куп ность об
ъек тов, об ра зу ю щих сис те му, и свя зи 
меж ду ни ми мож но ог ра ни чить от их ок
ру же ния и расс мат ри вать изо ли ро ван но. 
Ком му ни ка тив ность – это двойст вен ная 
за ко но мер ность от но си тель но изо ли ро
ван нос ти сис те мы. Она ха рак те ри зу ет 
вза и мос вя зан ность сис те мы со сре дой.

О че вид но, что вли я ние сре ды на сис
те му, опи сы ва е мую вы ра же ни ем (2), 
зак лю ча ет ся в из ме не нии чис ло вых ха
рак те рис тик мно го мер но го нор маль но го 
расп ре де ле ни я, к ко то рым от но сят век
тор ма те ма ти чес ких ожи да ний a и ко ва
ри а ци он ную мат ри цу Σ.

И ден ти фи ци ру е мость. Каж дый эле
мент сис те мы мо жет быть от де лен от 
дру гих сос тав ля ю щих, то есть иден ти
фи ци ро ван. Оче вид но, что по име ю щим
ся вы бо роч ным дан ным мож но оце нить 
все чис ло вые ха рак те рис ти ки каж дой 
ком по нен ты Yi мно го мер но го век то ра Y.

М но жест вен ность. Каж дый эле мент 
сис те мы об ла да ет собст вен ным по ве де ни
ем и сос то я ни ем, от лич ным от по ве де ния 
и сос то я ния дру гих эле мен тов и сис те мы в 
це лом. Дан ная за ко но мер ность так же учи
ты ва ет ся в энт ро пий ной мо де ли, пос коль
ку каж дый эле мент сис те мы опи сы ва ет ся 
от дель ной слу чай ной ве ли чи ной.

Наб лю да е мость. Все без иск лю че ния 
вхо ды и вы хо ды сис те мы ли бо конт ро
ли ру е мы наб лю да те лем, ли бо наб лю да е
мы. В дан ном слу чае каж дая ком по нен та 
слу чай но го век то ра мо де ли ру ет конк
рет ную под сис те му, ко то рая яв ля ет ся 
наб лю да е мой.

Не оп ре де лен ность. Наб лю да тель не 
мо жет од нов ре мен но фик си ро вать все 
свойст ва и от но ше ния эле мен тов сис те
мы и имен но с цел ью их вы яв ле ния осу
ществ ля ет исс ле до ва ни е.

О тоб ра жа е мость и не тож дест вен
ность отоб ра же ни я. С од ной сто ро ны, 
мо дель долж на от ра жать все свойст ва и 
от но ше ния исс ле ду е мой сис те мы, ко то
рые нуж ны для ре ше ния за да чи (от ра
жа е мость). А с дру гой, лю бая мо дель, в 
том чис ле энт ро пий на я, не тож дест вен на 
исс ле ду е мо му об ъек ту (не тож дест вен
ность отоб ра же ни я).

И е рар хич ность сис те мы зак лю ча ет ся 
в том, что бо лее вы со кий ие рар хи чес
кий уро вень ока зы ва ет нап рав ля ю щее 
воз дейст вие на ни же ле жа щий уро вень, 
под чи нен ный ему. В ре зуль та те под чи
нен ные чле ны ие рар хии при об ре та ют 
но вые свойст ва, от сутст во вав шие у них 
в изо ли ро ван ном сос то я ни и. Дан ную за
ко но мер ность при ме ни тель но к энт ро
пий ной мо де ли (2.3) мож но ин терп ре
ти ро вать сле ду ю щим об ра зом. Каж дая 
ком по нен та Yi , в свою оче редь, мо жет 
яв лять ся мно го мер ной сис те мой и сос
то ять из собст вен ных эле мен тов.

Эк ви фи наль ность (по тен ци аль ная эф
фек тив ность) ха рак те ри зу ет пре дель ные 
воз мож нос ти сис тем. При ме ни тель но к 
отк ры той сис те ме – это ее спо соб ность (в 
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от ли чие от сос то я ний рав но ве сия в зак
ры тых сис те мах, пол ност ью де тер ми ни
ро ван ных на чаль ны ми ус ло ви я ми) дос ти
гать не за ви ся ще го от вре ме ни сос то я ни я, 
ко то рое не за ви сит от ее ис ход ных ус ло
вий и оп ре де ля ет ся иск лю чи тель но па ра
мет ра ми сис те мы. В энт ро пий ной мо де ли 
под воз дейст ви ем внеш ней сре ды сис те
ма за счет из ме не ния сво их па ра мет ров 
(a,  Σ) мо жет вар ьи ро вать свои свойст ва в 
пре де лах от аб со лют но ад ди тив ной до аб
со лют но це лост ной.

За кон «не об хо ди мо го раз но об ра
зи я». Соз да ва е мая сис те ма долж на иметь 
(с по соб на соз дать в се бе) раз но об ра зие 
не ме не е, чем раз но об ра зие ре ша е мой 
проб ле мы. При ме ни тель но к энт ро пий
ной мо де ли дан ная за ко но мер ность обес
пе чи ва ет ся за счет то го, что, вар ьи руя 
па ра мет ры мо де ли, мож но по лу чить лю
бое сос то я ние мно го мер ной сис те мы Y.

Ис то рич ность. Лю бая сис те ма в про
цес се функ ци о ни ро ва ния долж на из ме
нять ся. Энт ро пий ная мо дель обес пе
чи ва ет дан ную за ко но мер ность за счет 
из ме не ния сво их па ра мет ров, нап ри мер, 
под воз дейст ви ем внеш ней сре ды.

За ко но мер ность са мо ор га ни за ци и. 
Во всех яв ле ни ях име ет мес то ду а лизм. 
С од ной сто ро ны, сп ра вед лив вто рой за
кон тер мо ди на ми ки, то есть ст рем ле ние 
к воз рас та нию энт ро пи и, к рас па ду, диф
фе рен ци а ци и, а с дру гой, наб лю да ют ся 

не гэнт ро пий ные тен ден ци и, ле жа щие в 
ос но ве эво лю ци и, раз ви ти я.

Мо дель (2) об ъяс ня ет как рост энт
ро пи и, так и ее умень ше ни е. Рост (с ни
же ни е) энт ро пии дос ти га ет ся за счет 
уве ли че ния (у мень ше ни я) дис пер сий 
ком по нент Yi и оп ре де ли те ля |R| кор ре
ля ци он ной мат ри цы.

2. На ли чие уп рав ля ю щих пе ре мен ных.
Воз дейст вие на сис те му в рам ках энт

ро пий ной мо де ли осу ществ ля ет ся с по
мощ ью из ме не ния па ра мет ров фор му лы 
(2). К та ким па ра мет рам сле ду ет от нес ти 
дис пер сии σ2

Y1 слу чай ных ве ли чин Yi и 
ко эф фи ци ен ты пар ной кор ре ля ции rY1Yj 

меж ду слу чай ны ми ве ли чи на ми Yi и Yj, 
i, j = 1, 2, …, m.

Та ким об ра зом, ус та но ви ли, что энт
ро пий ная мо дель (2) удов лет во ря ет всем 
приз на кам мо де ли слож ной сис те мы и 
мо жет ис поль зо вать ся для ее опи са ния 
и эф фек тив но го уп рав ле ни я. Ана ло гич но 
по ка зы ва ет ся адек ват ность со от но ше ния 
(3) для мо де ли ро ва ния слож ных сис тем.

Вы во ды
1. По ка за но, что ис поль зо ва ние ди

аг нос ти чес ких мо де лей поз во ля ет фор
ма ли зо вать про це ду ру мо де ли ро ва ния 
слож ных сис тем.

2. Энт ро пий ная мо дель удов лет во ря ет 
всем приз на кам мо де ли слож ной сис те
мы и мо жет ис поль зо вать ся для ее адек
ват но го опи са ни я.
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ԲԱՐԴ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ՄՈ ԴԵ ԼԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ԴԻ ԱԳ ՆՈՍ ՏԻ ԿԱՅԻ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐՈՒՄ 
Ա ԼԵԿ ՍԱՆԴՐ ՏԻՐ ՍԻՆ

Ռու սաս տա նի դաշ նու թյան Ռու սաս տա նի առա ջին նա խա գահ Բ.Ն Ել ցի նի ան վան Ու րա լի ֆե դե
րալ հա մալ սա րան, Ու րա լի Էներ գե տի կայի ինս տի տու տի կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ամ բի ո նի 

վա րիչ, տեխ նի կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, դո ցենտ 

ԳԱՌ ՆԻԿ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ
Ռու սաս տա նի դաշ նու թյան Ռու սաս տա նի առա ջին նա խա գահ Բ.Ն Ել ցի նի ան վան Ու րա լի ֆե դե
րալ հա մալ սա րան, Ու րա լի Էներ գե տի կայի ինս տի տու տի կի րա ռա կան մա թե մա տի կայի ամ բի ո նի 

աս պի րանտ 

Ա ռա ջարկ ված է բարդ հա մա կար գե րի մո դե լա վոր ման եղա նակ, որը հիմն ված է դի
ագ նոս տիկ մո դել նե րի կա ռուց ման վրա: Այն թույլ է տա լիս հաղ թա հա րել մի շարք խն դիր
ներ՝ կապ ված բարդ հա մա կար գե րի ճշգրիտ մո դել նե րի ստեղծ ման ան հնա րի նու թյան հետ։ 
Ներ կա յաց ված է բարդ հա մա կար գի էնթ րո պի ա կան դի ագ նոս տի կայի մո դե լի օրի նակ: Ընդ 
որում, բարդ հա մա կար գը նկա րագր վում է պա տա հա կան վեկ տո րի տես քով: Որ պես մո
դել դի տարկ վում է պա տա հա կան մե ծու թյան դի ֆե րեն ցի ալ էնթ րո պի ան: Բեր ված է մո դե լի 
գործ նա կան իրա կա նաց ման օրի նակ՝ մակ րոէ կո նո մի կա կան հա մա կար գի դի նա մի կայի ու
սում նա սի րու թյան հա մար: 

THE MODELING OF COMPLEX SYSTEMS IN PROBLEMS OF DIAGNOSIS
ALEKSANDR TIRSIN 

The Ural Federal University Named after the Russian President Boris Yeltsin, RF
The Ural Power Engineering Institute, Head of the Department of Applied Mathematics 

Doctor of Technical Sciences , Associate Professor

GARNIK GEVORGYAN
The Ural Federal University Named after the Russian President Boris Yeltsin, RF

The Ural Power Engineering Institute, Department of Applied Mathematics, Postgraduate
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Աշ խա տան քում ու սում նա սիր վել է 
տուրգոր ծա  կա լու թյուն նե րի ար դյու
նա վետ աշ խա տան քի վրա հա մա ցան ցի 
ազ դե ցու թյու նը և նոր գոր ծըն կեր նե րի 
փնտր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Հա
մա կարգ չային ծրագ րե րի օգ նու թյամբ 
(MicrosoftOffice Excel, SPSS) վեր լուծ վել 
և գնա հատ վել է հա մա ցան ցով գո վազ
դային գոր ծու նե ու թյան կի րառ ման ար
դյու նա վե տու թյու նը՝ «ՏաթևՏ.Տ.Տ.» տու
րիս տա կան գոր ծա կա լու թյան օ րի նա կով: 
Ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում տր վել 
են կի րա ռա կան ա ռա ջարկ ներ՝ հե տա
գա յում տուրգոր ծա կա լու թյան աշ խա
տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման նպա տա  կով: 

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. հա մա ցանց, ին ֆոր մա ցի
ոն ռե սուրս ներ, տուրգոր ծա կա լու թյուն, 
զբո սաշր ջու թյուն, ո րո նո ղա կան հա մա
կար գեր, Microsoft OfficeExcel, SPSS: 

 Հա մա ցանցն ամ բողջ աշ խար հում 
հա մար վում է հզոր տեխ նո լո գի ա և հա
մաշ խար հային ին ֆոր մա ցի ոն ցանց: 

Ին ֆոր մա ցի այի հս կա յա ծա վալ չա
փե րի և տվյալ նե րի փո խա նակ ման 
ա րա գու թյան շնոր հիվ հա մա ցանցն ու նի 
մի լի ո նա վոր օգ տա տե րեր, ո րոնք օ գտ
վում և ստա նում են ան հրա ժեշտ ին ֆոր
մա ցի ա: 

Հա մաշ խար հային ին ֆոր մա ցի ոն 
ցանցն այն քան ա րագ է զար գա նում, 
որ ա մեն տա րի օ գտ վող նե րի և տե
ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րի ծա վա լը 
բազ մա պատկ վում է, ո րի շնոր հիվ զար
գա նում են բազ մա թիվ ո լորտ ներ, ո րից 

մե կը տու րիս տա կան բիզ նե սի ո լորտն 
է, և հա մա ցան ցի կի րա ռումն ան մի
ջա կա նո րեն ազ դում է տու րիս տա կան 
ձեռ նար կու թյան գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման վրա, 
հետ ևա բար հա մա ցան ցի օգ տա գոր ծու
մը որ պես հզոր գոր ծիք հան դի սա նում է 
ար դի ա կան խն դիր: 

Հա մա ցան ցում հայտն վել են տու րիս
տա կան բիզ նե սի բազ մա թիվ բա ժին ներ՝ 
տուրգոր ծա կա լու թյուն ներ, հյու րա նոց
ներ, ա վի ա փո խադ րիչ ներ, տաս նյակ 
ամ րագր ման ցան ցեր տու րիս տա կան 
ո լոր տում: Հետ ևա բար, տուրգոր ծա կա
լու թյուն նե րը բա ցի ա վան դա կան ե ղա
նակ նե րից, պետք է ու նե նան տու րիս տա
կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման նոր 
ձև՝ է լեկտ րո նային: Տա րեց տա րի ա վե լա
նում է այն տուրգոր ծա կա լու թյուն նե րի 
թի վը, ո րոնք օ գտ վում են ամ րագր ման 
և հյու րա նոց ներ րի «ռե զերվ» հա մա կար
գե րից: Այս պի սի ծրագ րե րը թույլ են տա
լիս տե ղե րամ րագ րել ամ բողջ աշ խար հի 
հյու րա նոց նե րում, ան մի ջա պես ստա նալ 
թարմ տե ղե կու թյուն ներ ամ րագր ման 
պայ ման նե րի, գնե րի, զեղ չե րի մա սին: 
Նախ կի նում այս ա մե նի վրա ա վե լի շատ 
ժա մա նակ և մի ջոց ներ էր ծախս վում: 
Հա մա ցանցն ու նի հար մար ո րո նո ղա
կան հա մա կարգ, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս մի քա նի վայր կյա նի ըն թաց
քում պա տաս խա նել յու րա քան չյուր 
հար ցի: Բո լոր հանգս տյան տնե րում և 
հանգս տյան գո տի նե րում տե ղի ու նե ցող 
փո փո խու թյուն նե րը լրաց վում են հա
մա կար գում: Տե ղե րի մա սին տվյալ ներն 

ԳՈՀԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դասախոս, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԷԼՅԱ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մագիստրոս

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴԻ  
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ա մեն ամ րագ րու մից հե տո ավ տո մատ 
կեր պով թար մաց վում են, ին չը շատ 
կար ևոր է սե զո նային պի կե րի ժա մա
նակ: Այն գոր ծա կա լու թյուն նե րը, ո րոնք 
մուտք են գոր ծում այդ հա մա կարգ, 
օ գտ վում են վեր ջին թարմ ին ֆոր մա ցի
այից, այլ ոչ թե հին: Նշ ված խն դիր նե րի 
ու սում նա սի րու թայմբ են զբաղ վել գիտ
նա կան ներ Գ. Վ. Ան տո ֆե ևը, Վ. Պ. Ռու
մյանց ևը և Ի. Ի. Թե լետ նի կո վը: 

Տուրգոր ծա կա լու թյան գոր ծու նե
ու թյու նը և նրա տե սակ նե րը

Զ բո սաշր ջու թյու նը, ո րը ծա գել և 
զար գա ցել է որ պես ժա մա նա կի և հա
սա րա կու թյան պա հանջ մունք, հան դես է 
գա լիս զար գաց ման ե րեք շր ջան նե րով.

ա) նա խան շան ներ, ո րոնք նպաս տում 
են կազ մա կեր պել խմ բա կային ճա նա
պար հոր դու թյուն ներ, ար շավ ներ;

բ) ար շավ նե րի հաս տատ ման` որ պես 
դաս տի ա րակ ման մե թոդ;

գ) զբո սաշր ջու թյան` որ պես հա սա
րա կա կան եր ևույ թի, կա յու նաց ման և 
հե տա գա զար գաց ման: 

Տուրգոր ծա կալն իր կա տա րած աշ
խա տան քի բնույ թով հան դի սա նում է 
որ պես գոր ծա կա տար: Դա սա կան տուր
գոր ծա կա լը չի ստեղ ծում իր սե փա
կան տու րիս տա կան ար տադ րան քը, այլ 
զբաղ վում էդ րանց վե րա վա ճառ քով1: 

 Հա մա ցան ցում գնա հատ վում է ին
ֆոր մա ցի այի թար մու թյու նը և օ պե րա 
տի վու թյու նը: Ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գի ա նե րը թույլ են տա լիս ա մեն օր 
թար  մաց նել ին ֆոր մա ցի ան: Հա մա ցան
ցը թույլ է տա լիս զգա լի աս տի ճա նով 
բարձ րաց նել կա պի ո րա կը, ի ջեց նել 
ծախ սե րը գոր ծու ղում նե րի հա մար, ը նդ
լայ նել գոր ծու նե ու թյան աշ խար հագ րու
թյու նը, հա ճա խորդ նե րի շր ջա նա կը և 
գոր ծա կից նե րը: Հա մա ցան ցի թվարկ
ված հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծա մաս
նու թյունն օգ տա գործ վում է ժա մա
նա կա կից զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում, 
սա կայն հա տուկ հե տաքրք րու թյուն են 

1 http: //tourlib.net/books_tourism/aleks55.htm

ա ռա ջաց նում զբո սաշր ջային կազ մա
կեր պու թյուն նե րի մոտ գլո բալ ցան ցի 
հետ ևյալ ձևե րը. 

•  կու մու նի կա ցի ան և ար դյու նա
վետ կա պը, 

• զ բո սաշր ջու թյան ար տադ րան քի 
գո վազ դը և ա ռա ջըն թա ցը, 

•  մար քե տին գային հե տա զո տու
թյուն նե րը, 

•  գոր ծա կա լու թյան է լեկտ րո նային 
կայ քե րը և ար տադ րանք նե րի գո վազ դը, 

• է լեկտ րո նային հնա րա վո րու
թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը մի ջազ գա յին 
տո նա  վա ճառ նե րում և ցու ցա հան դես նե
րում, 

• ամ րա կալ ման և պա հես տային 
հա մա կար գի օգ տա գոր ծու մը, 

•  տու րի ի նք նու րույն ձևա վո րու մը, 
• զ բո սաշր ջային ու ղեգ րի ձեռք բե

րու մը, 
• զ բո սաշր ջու թյան ար տադ րան

քի է լեկտ րո նային օգ տա գոր ծումն ը ստ 
ե րկր նե րի ու ո ւղ ղու թյուն նե րի, 

• երկր նե րի մա սին ին ֆոր մա ցի ա 
ստա նա լը, 

•  տար բեր ե րկր նե րում ե ղա նա կի 
տե սու թյա նը տե ղե կա նա լը, 

• տ րանս պոր տի տար բեր տե սա կի 
շարժ ման ցու ցակ նե րին ծա նո թա նա լը, 
նաև հյու րա նոց նե րի գնե րի մա սին տե
ղե կու թյուն ստա նա լը, 

•  ռես տո րան նե րի և տար բեր զբո
սաշր ջային ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին, 

•  հա մա ցան ցի օգ տա գոր ծու մը 
վճա րում նե րի նպա տա կով, 

•  վիր տո ւալ զբո սաշր ջային օ ֆի սի 
ձևա վո րու մը2: 

 Հա մա ցան ցի հնա րա վո րու թյուն նե րը 
կա րող են օգ տա գործ վել նաև զբո սաշր
ջային ար տադ րան քի ձևա վոր ման, և 
ա ռաջ տա նե լու, գո վազ դի նպա տա կով, 
ըն դո րում, պա հանջ վող տե ղե կու թյան 
ո րո նում հա մա կար գում, մար քե տին
գային հե տա զո տու թյուն, զբո սաշր ջային 

2 http: //tourlib.net/books_tourism/shahovalov13.
htm
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ծա ռա յու թյուն նե րի ար  դյու նա վետ գո
վազդ, գոր ծըն կեր նե րի ո րո նում, զբո
սաշր ջային ծա  ռա յու թյուն նե րի ամ րագ
րում և պա հես տա վո րում, զբո սաշր ջային 
ար տադ րան քի վա ճառք1: 

“ ՏԱԹև Տ.Տ.Տ.” տու րիս տա կան գոր
ծա կա լու թյան ը նդ հա նուր բնու թա գի
րը

«ՏԱԹևՏ.Տ.Տ.» ն գոր ծում է 1992թից 
և այս տա րի տո նում է իր հիմ նադր ման 
25 ա մյա կը:   Ի շնոր հիվ տա րի ներ շա
րու նակ կու տա կած փոր ձին` ըն կե րու
թյու նը կազ մա կեր պում է տա րա տե սակ 
հե տաքր քիր շր ջա գա յու թյուն ներ ՀՀ տե
սար ժան վայ րե րով, օգ նում է  օ տա րերկ
րյա գոր ծա րար նե րին ի րենց բիզ նես 
ո ւղ ևո րու թյուն նե րը դե պի Հա յաս տան 
դարձ նել ա վե լի դյու րին և  ար դյու նա
վետ, կազ մա կեր պում է հան դի պում ներ 
հու սա լի գոր ծըն կեր նե րի հետ և լու ծում 
է ցան կա ցած խն դիր կապ ված նրանց ՀՀ 
այ ցի և հանգր վա նի հետ: Գոր ծա կա լու
թյու նը մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ նում 
զբո սաշր ջիկ նե րի Հա յաս տան այ ցե լու
թյա նը, ի նչ պես նաև մեր եր կի րը  օ տա
րերկ րա ցի նե րի հա մար գրա վիչ դարձ նե
լուն` ա ռա ջար կե լով և ե րաշ     խա վո րե լով 
նրանց ո րա կյալ ծա ռա յու թյուն ներ, լավ 
ժա մանց և ան մո ռա նա լի հի շո ղու թյուն
ներ: 

«ՏԱԹևՏ.Տ.Տ.»ն հան դի սա նում է նաև 
Հա յաս տա նում ի րա նա կան «Aseman 
Airline» և «MahanAir» մաս նա վոր ըն կե
րու թյու նե րի վա ճառ քի գլ խա վոր գոր ծա
կա լը: 

Իր աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում “Տաթև Տ.Տ.Տ.”   տու րը գրա վել 
է իր կա յուն դիր քը շու կա յում և ձևա վո
րել է իր հա ճա խորդ նե րի շր ջա նա կը, 
սա կայն այ սօր մր ցակ ցու թյունն ա ճում 
է, և գոր ծա կա լու թյա նը հար կա վոր է 
բարձ րաց նել իր վար կա նի շը: 

Գո վազ դային գոր ծու նե ու թյան ակ

1 Аванесова, Г.А. Сервисная деятельность: 
Историческая и современная практика, 
предпринимательство, менеджмент / Г.А. Аванесова. 
- М.: Аспект Пресс, 2005., стр.328

տի վու թյունն ա վե լաց նե լու նպա տա կով 
հար կա վոր է.

1. Ա մեն տար վա սկզ բում հս տակ 
պլա նա վո րել գո վազ դային գոր ծու նե
ու թյու նը և կազ մել գո վազ դային բյու
ջեն, հար կա վոր է մտա ծել և կար ևո րել 
գլ խա վո րը պլա նա վոր ված ի րա դար ձո
ւթյուն նե րում, որ կա րիք ու նեն գո վազ դի: 
Կազ մել հաշ վետ վու թյուն գո վազ դային 
կոր պո րա ցի այի ան ցկաց ման և ծախ սե րի 
մա սին: 

2.  Տե ղադ րել գո վազ դը ոչ մի այն 
գործ նա կան, այլ նաև գո վազ դային ամ
սագ րե րում: 

3.  Հա մա ցան ցում վեբկայ քի աշ
խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րա ցում: Կայ քում պետք է տե ղադր վեն 
տե ղե կատ վու թյուն այն ի րա դար ձու
թյուն նե րի մա սին, ո րոնք տե ղի են ու նե
նում հյու րա նոց նե րում (մի ջո ցա ռում ներ, 
ռես տո րա նային ե րե կո ներ և այլն), պետք 
է պա րու նա կի տե ղե կատ վու թյուն ա զատ 
հա մար նե րի և դրանց ամ րագր ման մա
սին2: 

4.  Բարձ րաց նել ու ղիղ հաս ցե ագր
ված ցր ման ո րա կը: 

5. Ս տեղ ծել ներ կա յա նա լի տե սա
ֆիլմ “Տաթև”   գոր ծա կա լու թյան մա սին: 

6.  Նոր լրա ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն նե
րի ստեղ ծում, ո րը դրա կան կազ դի զբո
սաշր ջային գոր ծա կա լու թյան վար կա
նի շի վրա և հօ գուտ գոր ծա կա լու թյան՝ 
ը նտ րու թյան դեպ քում: 

7. “ Տաթև”   գոր ծա կա լու թյան ծա ռա
յու թյուն նե րի ցան ցի ը նդ լայ նում: 

Բո լոր նշ ված խոր հուրդ նե րը կա
րող են օգ նել ա վե լի հայտ նի դարձ նե
լու “Տաթև” տու րիս տա կան    գոր ծա կա
լու թյան բրեն դի ճա նա չե լի ու թյու նը, և 
շնոր հիվ գո վազ դային գոր ծու նե ու թյան, 
“Տաթև”  –ը կըն կալ վի որ պես մեծ հա մա
կարգ, ո րն ու նի լայն ծա ռա յու թյուն նե րի 
տե սա կետ լի ար ժեք հանգս տի և բիզ նե

2 Каурова А.Д. Организация сферы туризма: 
Учебное пособие.-Изд. 2-е, перераб и дополн.-СПб.: 
«Издательский дом Герда», 2006, стр.126
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սի հա մար: 
 Գո վազ դի ար դյու նա վե տու թյան 

վեր լու ծու թյու նը “ՏԱԹև Տ.Տ.Տ.” տու
րիս տա կան գոր ծա կա լու թյան օ րի նա
կով

 Գո վազ դի ար դյու նա վե տու թյու նը կա
րող ե նք տես նել “Տա թև”  տու րիս տա կան 
գոր ծա կա լու թյան մի քա նի տա րի նե րի 
տու րիստ նե րի հոսքն ու սում նա սի րե լով: 

“ ՏԱԹև Տ.Տ.Տ.” տու րիս տա կան գոր

ծա կա լու թյան ա ռա ջին կայ քը ստեղ ծվել 
է 2002 թվա կա նին: Դրա նա խորդ տա
րի նե րի, ստեղծ ման տար վա և հե տա գա 
տա րի նե րի ա ճն ու հե տըն թա ցը տես նե
լու հա մար կազ մել է հետ ևյալ ա ղյու
սա կը Excel ծրագ րով, ո րն ա միս նե րի ու 
տա րի նե րի տվյալ նե րի մուտ քագ րու մից 
հե տո սանդ ղա կով ցույց կտա, թե որ 
տա րի նե րին են գրանց վել ա ռա վել շատ 
տու րիս տա կան հոս քե րը / տես նկար1/: 

Ն կար 1. Տա րի նե րի վի ճա կագ րա կան գծա պատ կեր: 

Ն կա տում ե նք, որ 2002 թվա կա նի 
մարտ ամ սին հոս քե րը բա վա կա նին շատ 
են ե ղել, ո րը նաև կա րե լի է բա ցատ րել 
կայ քի ստեղծ ման հետ ևան քով: 

SPSS ծրագ րային փա թե թը լայն տա
րա ծում է գտել զա նա զան հե տա զո
տող նե րի շր ջա նում: SPSSը (Statistical 
Products and Service Solution) վի ճա կագ
րա կան վեր լու ծու թյան և տվյալ նե րի 
կա ռա վար ման ա ռա վել կի րառ վող հա
մա կար գե րից մեկն է, ո րը կա ռուց ված 
է որ պես տվյալ նե րի ա վան դա կան բա
զա, սա կայն քա նի որ փա թե թը նա խա
տես ված է հար ցում նե րի ար դյունք նե րի 
մշակ ման հա մար, այն կա ռուց ված քային 
տար բե րու թյուն ներ ու նի տվյալ նե րի 
ա վան դա կան բա զա նե րից, ո րոնք ար
տա հայտ ված են ե լա կե տային տե ղե

կու թյուն նե րի կու տակ վող զանգ վա ծի 
ձևա կա նաց ման, տե ղե կու թյուն նե րի վի
ճա կագ րա կան մշակ ման և ար դյունք նե
րի ներ կա յաց ման սկզ բունք նե րում: 

Կազմ վե լէ«Տաթև Տ.Տ.Տ.»ի ծա ռա յու
թյուն նե րի սանդ ղակ՝ հիմն ված հար
ցա թեր թիկ նե րի վրա, ո րոնք լրաց վել 
են զբո սաշր ջիկ նե րի կող մից: Հար ցա
թեր թի կը կազմ վել է գոր ծա կա լու թյան 
կող մից, որ պես զի կար ծիք նե րի շնոր հիվ 
ա ռա վել բա րե լավ վեն մա տուց վող ծա
ռա յու թյուն նե րի ո րա կը: Նկար 5ո ւմ նշ
ված է հար ցա թեր թի կի օ րի նա կը: 

SPSS ծրագ րում հա մա պա տաս խան 
ա ղյու սակ նե րի մի ջո ցով մուտ քագր վում 
են տվյալ նե րը և ստաց վում են վեր լու
ծու թյուն նե րի հետ ևյալ գծա պատ կեր նե
րը. 
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Ն կար 2. Վի ճա կագ րա կան գծա պատ կեր: 

Ն կար 2ո ւմ տես նու մենք, ո րընտր
վել է վա րոր դի ծա ռա յու թյուն նե րին վե
րա բե րող հար ցեր՝ մե քե նայի ծա ռա յու
թյուն, վա րոր դի տրա մադր վա ծու թյունն 
ու օգ նու թյան ցու ցա բե րու մը, վա րոր դի 
վե րա բեր մուն քը: Ի նչ պես տես նում ե նք, 
ը նդ հա նուր առ մամբ, մե քե նայի ծա ռա
յու թյու նը գնա հատ վել է լավ, չնա յած 
որ կան և շատ վատ կար ծիք ներ, և շատ 
լավ: Այս ա ռու մով կա րող ե նք ա սել, որ 
տու րիս տա կան կազ մա կեր պու թյունն 
ա վե լի հետ ևո ղա կան պետք է լի նի վա
րոր դի ցու ցա բե րած վե րա բեր մուն քի 
նկատ մամբ: 

Ն կար 3. Վի ճա կագ րա կան գծա պատ կեր: 

Ն կար 3ո ւմ ան դրա դարձ վե լէ տու
րե րին և գի դին ՝ընտ րե լով 3 ծա ռա յու 
թյուն ներ.գի դի վե րա բեր մուն քը, տու րե

րի կազ մա կերպ վա ծու թյու նը և ար ժե քը: 
Ինչ պես նկա տում ե նք գծա պատ կե

րից, գե րակշ ռում է շատ լավ կար ծի քը, 
ին չից կա րող ե նք հետ ևու թյուն ա նել, 
որ տու րե րի հար ցում կա բարձր կազ
մա կերպ վա ծու թյան մա կար դակ, հա
ճա խորդ նե րին գո հաց րել են և գի դի 
մա տու ցած ծա ռա յու թյու նը, և տու րե րի 
կազ մա կերպ վա ծու թյու նը, և տու րե րի 
ար ժե քը: Սա, ի հար կե, շատ կար ևոր է 
տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյան վար
կա նի շի հա մար, քա նի որ մե ծա մա սամբ 
տու րե րից են կախ ված կար ծիք ներն ու 
գնա հա տա կան նե րը: 

Ն կար 4.Վի ճա կագ րա կան գծա պատ կեր: 

Ն կար 4ո ւմ կազմ վել են գծա պատ
կեր ներ՝ ան դրա դառ նա լով 3 կար ևոր 
ծա ռա յու թյուն նե րին, այն է տուրլի դե
րի ծա ռա յու թյուն, գի դի ծա ռա յու թյուն և 
կե ցու թյան վայ րի ծա ռա յու թյուն: Սրանք 
տուրփա թե թի բա ղադ րիչ ա մե նա կար
ևոր ծա ռա յու թյուն ներն են, ո րոնք պետք 
է մա տուց վեն ա ռա վե լա գույնս լավ կեր
պով: Ի նչ պես տես նում ե նք գծա պատ կե
րից, պատ կե րը 3 ծա ռա յու թյուն նե րում էլ 
վատ չէ, ո րը նշա նա կա լի դեր ու նի տու
րիս տա կան գոր ծա կա լու թյան լավ համ
բա վի հա մար: 

 Հար ցա թեր թի կը կա րե լի է տե ղադ րել 
կայ քում / տես նկար 5/, SPSS ծրագ րով 
կա րող են կազմ վել բա զա մա թիվ գծա
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պատ կեր ներ՝ ել նե լով հար ցե րի քա նա
կից և տր ված պա տաս խան նե րից, և ը ստ 
գծա պատ կեր նե րի հաս կա նալ, թե որ 
ծա ռա յու թյուն ներն են ա ռա վե լա գույնս 
ար ժա նա ցել գո հու նա կու թյան և դժ գո
հու թյան: 

Եզ րա կա ցու թյուն
 Հա մա ցանցտեխ նո լո գի ա նե րի մշա

կու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը, հա մա
պա տաս խան հա մա կարգ չային ծրագ

րե րի կի րա ռու մը տուրգոր ծա կա լու թյան 
աշ խա տան քի վեր լու ծու թյան, է լեկտ րո
նային փոս տի, հա մա ցան ցի մի ջո ցով գո
վազ դի տե ղադ րու մը զբո սաշր ջու թյան 
ո լոր տում հետքրք րու թյուն է ա ռա ջաց
նում ոչ մի այն ա ռան ձին կազ մա կեր պու
թյուն նե րի աշ խա տան քի մեջ, այլև այն 
կա րող է դրա կան ազ դել ը նդ հա նուր 
առ մամբ Հա յաս տա նի զբո սաշր ջու թյան 
զար գաց ման վրա: 

Ն կար 5. Վի ճա կագ րա կան հարց ման թեստ: 
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В данной работе рассмотрено влияние Интернета на результативность работы туристи
ческого агентства и возможность поиска новых партнеров. 

Нa примере туристического агентства «Татев ТТТ», с помощью компьютерных приклад
ных программ, таких как MS OfficeExcel, SPSS, проанализирoвана и оценена эффективность 
рекламной деятельности в Интернете. В результате исследований были даны пpактические 
рекомендации для повышения эффективности работы туристического агентства.
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GOHARIK PETROSYAN
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The article explores the impact of the Internet, productive work of tour agencies and 
possibilities of searching for new partnerships. With the help of computer programs (Microsoft 
Office, Excel and SPSS) the effectiveness of internet advertising activities was analyzed and 
evaluated on the example of “Tatev T.T.T.” travel agency. During the study practical suggestions 
were made in order to increase working productivity of tour agencies.
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В XXI ве ке меж ду на род ное со об щест
во приш ло к осоз на нию не об хо ди мос ти 
соб лю де ния важ ней ших об ще че ло ве чес
ких цен нос тей как во вза и мо от но ше ни ях 
меж ду го су дарст ва ми, так и во вза и мо
от но ше ни ях го су дарст ва с собст вен ны ми 
г раж да на ми, обес пе че ние бе зо пас нос ти 
как собст вен ной, так и г раж дан, что бы ло 
и бу дет глав ной за да чей, сто я щей пе ред 
лю бым сов ре мен ным го су дарст вом.

А для это го не об хо ди мо обес пе чить 
под лин ную ре а ли за цию зак реп ля е мых 
Конс ти ту ци ей го су дарст ва прав и с во бод 
че ло ве ка и граж да ни на. Ре ше ние этих за
дач пред по ла га ет ре а ли за цию раз лич ных 
вза и мос вя зан ных за дач в по ли ти чес кой, 
эко но ми чес кой, со ци аль ной, пра во вой, 
иде о ло ги чес кой сфе рах раз ви тия об
щест ва и го су дарст ва.

Сов ре мен ная обс та нов ка лю бо го де
мок ра ти чес ко го пра во во го го су дарст ва в 
ми ре ха рак те ри зу ет ся по ис ком пу тей ук
реп ле ния конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти, 
про ве де ни ем всес то рон них исс ле до ва ний, 
раз лич ных ас пек тов ее обес пе че ни я1.

Э то обус лов ле но не об хо ди мост ью соз
да ния внут рен них и внеш них ус ло вий, 
обес пе чи ва ю щих бла го по лу чи е, ста биль

1  См. Бон дарь Н.С. Конс ти ту ци он ная бе зо пас-
ность лич нос ти, об щест ва, го су дарст ва: пос та нов-
ка проб ле мы в све те конс ти ту ци он но го пра во су ди я, 
обес пе че ния со ци аль ной сп ра вед ли вос ти, ра венст ва 
и прав че ло ве ка // Пра во вая ре фор ма, су деб ная ре-
фор ма и конс ти ту ци он ная эко но ми ка. Сбор ник ста-
тей. М., 2011. с.28 

ность и ус той чи вое пос ту па тель ное раз
ви тие лич нос ти, об щест ва и го су дарст ва.

С ле ду ет конс та ти ро вать, что в текс
те Конс ти ту ции го су дарст ва во об ще от
сутст ву ет по ня тие «конс ти ту ци он ная 
бе зо пас ность», од на ко не об хо ди мо под
черк нуть, что прин ци пи аль ное из ме не
ние конс ти ту ци он но–п ра во во го уст ройст
ва ст ран но вой де мок ра ти и, в том чис ле 
и Ар ме ни и, в кон це прош ло го сто ле тия 
выз ва ло не об хо ди мость соз да ния но вой 
мо де ли конс ти ту ци он но го го су дарст ва.

В свя зи с этим обоз на чен ная проб ле ма 
дан ной ра бо ты ста но вит ся весь ма ак ту аль
ной, пос коль ку нап рав лен ность на уч но го 
ин те ре са свя за на с те о ре ти ко–ме то ди
чес ким ос мыс ле ни ем сов ре мен ных ос нов 
конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти, как ис
точ ни ка за щи щен нос ти прав и сво бод че
ло ве ка и пред по сы лок ее осу ществ ле ни я. 
Ведь конс ти ту ци он ная бе зо пас ность расс
мат ри ва ет ся уже как не об хо ди мое ус ло вие 
бе зо пас но го и ус той чи во го раз ви тия всей 
со ци аль ной сис те мы го су дарст ва. 

С уче том ре ше ний дан ной проб ле ма ти
ки мож но выд ви нуть сле ду ю щие воп ро сы: 

Нас коль ко сов мес ти мы за щи щен ность 
конс ти ту ци он ных прав и сво бод че ло ве
ка и обес пе че ние конс ти ту ци он ной бе
зо пас нос ти?

Ка кие за ко но мер нос ти сло жи лись в 
со от но ше нии конс ти ту ци он ной бе зо пас
нос ти с го су дарст вен ной или на ци о наль
ной бе зо пас ност ью?

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

А ШОТ ХА ЧАТ РЯН 
Док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор

КОНС ТИ ТУ ЦИ ОН НАЯ БЕ ЗО ПАС НОСТЬ И ВОП РО СЫ  
КОНС ТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО КОНТ РО ЛЯ ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ И СВО БОД 

ГРАЖ ДАН: ЗА КО НО МЕР НОС ТИ И ОТК ЛО НЕ НИ Я
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Соз да на ли не об хо ди мая пра во вая 
сре да в пра во за щит ной де я тель нос ти 
конс ти ту ци он но го су да по обес пе че нию 
конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти?

Ес ли по пы тать ся в те зис ной фор ме 
от ве тить на эти воп ро сы, то мож но конс
та ти ро вать сле ду ю ще е: 

1) Од ним из ос нов ных ус ло вий ес тест
вен но го и гар мо нич но го раз ви тия че ло ве ка 
и об щест ва яв ля ет ся ста биль ное раз ви тие 
го су дарст ва, пред по ла га ю щее мно жест во 
вза и мос вя зан ных фак то ров, важ ней шим 
из ко то рых яв ля ет ся обес пе че ние его 
конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти. Ре ше ние 
проб лем конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти 
свя за но с ре ше ни ем раз лич ных, но вза и
мос вя зан ных за дач в по ли ти чес кой, эко
но ми чес кой, со ци аль ной, пра во вой, иде
о ло ги чес ких сфе рах раз ви тия лю бо го 
сов ре мен но го об щест ва и го су дарст ва. 

Но вая ре дак ция Конс ти ту ции Рес пуб
ли ки Ар ме ния про возг ла ша ет че ло ве ка 
выс шей цен ност ью и вы де ля ет две важ
ней шие функ ции пуб лич ной влас ти. Она 
обя за на: 1) ува жать и 2) за щи щать ос нов
ные пра ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да
ни на (ст. 3 Конс ти ту ции РА). 

Каж дая из этих функ ций пуб лич ной 
влас ти но сит од нов ре мен но са мос то я
тель ный и об щий ха рак тер. Ес ли ува же
ние прав и сво бод, пос редст вом их приз
на ния и соб лю де ни я, обес пе чи ва ет ся 
бла го да ря уси ли ям, преж де все го, за ко
но да тель ной вет ви влас ти и конк рет ной 
де я тель нос ти ис пол ни тель ной влас ти, 
тог да за щи та конс ти ту ци он ных прав и 
сво бод — пре ро га ти ва су деб ной влас ти. 

Од нов ре мен но их функ ци о наль ное 
зна че ние яв ля ет ся те м ин ди ка то ром, ко
то рый поз во ля ет су дить о бе зо пас нос ти 
го су дарст ва и все го об щест ва в це лом.

То есть на при ме ре Конс ти ту ции Рес
пуб ли ки Ар ме ни я, ес ли обя зан ност ью 
де мок ра ти чес ко го пра во во го го су дарст
ва яв ля ет ся ува же ние и за щи та прав и 
сво бод че ло ве ка и граж да ни на, то эта 
обя зан ность пред по ла га ет са мо сос то я

ние за щи щен нос ти этих прав и сво бод 
в со от но ше нии за щи щен нос ти конс ти
ту ци он но го ст роя го су дарст ва, его су ве
ре ни те та, ста биль нос ти сис те мы пуб лич
ной влас ти и ее инс ти ту тов.

От сю да вы те ка ет сле ду ю ще е: 
а) конс ти ту ци он ная бе зо пас ность не 

есть часть го су дарст вен ной бе зо пас нос
ти, а на о бо рот;

б) конс ти ту ци он ная бе зо пас ность го
су дарст ва это сос то я ние за щи щен нос ти 
прав и сво бод че ло ве ка и г раж да ни на, а 
так же за щи щен нос ти ин те ре сов об щест
ва и го су дарст ва, где пра во за щит ная де
я тель ность го су дарст ва расс мат ри ва ет ся 
как пре ро га ти ва в от но ше нии собст вен но 
его бе зо пас нос ти.

2) Важ ней шее мес то в ме ха низ ме 
обес пе че ния конс ти ту ци он ной бе зо пас
нос ти го су дарст ва за ни ма ет конк рет ная 
пра во за щит ная де я тель ность Конс ти ту
ци он но го Су да.

В дан ном слу чае су деб ный ор ган конс
ти ту ци он но го конт ро ля вы пол ня ет двой
ную роль: он не толь ко при ни ма ет не
пос редст вен ное учас тие в уст ра не нии 
пре пятст вий для над ле жа ще го осу ществ
ле ния граж да на ми прав, не конс ти ту ци он
ность ог ра ни че ния ко то рых ос па ри ва ет ся 
ими в жа ло бе, но и спо собст ву ет ре а ли за
ции граж да на ми пра ва на су деб ную за щи
ту, яв ля ю ще го ся га ран ти ей всех дру гих 
конс ти ту ци он ных прав и сво бод. 

Тот, кто не ис пол ня ет ре ше ние Конс
ти ту ци он но го Су да, фак ти чес ки выс ту
па ет не толь ко про тив Конс ти ту ци и, но 
и яв ля ет ся ре аль ной уг ро зой конс ти ту
ци он ной бе зо пас нос ти. 

3) Сов па де ние конс ти ту ци он ной бе зо
пас нос ти и конс ти ту ци о на лиз ма — важ
ней шее ус ло вие и про яв ле ние единст ва го
су дарст ва, об щест ва и граж дан. Ког да же в 
об щест ве выз ре ва ют но вые иде и, нап рав
лен ные на кор рек ти ров ку конс ти ту ци он
ных ус то ев и стан дар тов по обес пе че нию 
конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти, мож но де
лать вы вод об от сутст вии кон сен су са, об 
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ут ра те у оп ре де лен ной час ти на се ле ния 
ува же ния к конс ти ту ци он ным нор мам, так 
как за щи та их пра в и сво бод на хо дит ся под 
уг ро зой. Ког да сто рон ни ков пе ре мен ста
но вит ся мно го, от сутст ву ет ба зо вый кон
сен сус, тог да и про ис хо дит за ме на ста рой 
Конс ти ту ции но вой.

С дру гой сто ро ны, об щеп риз нан ным 
яв ля ет ся факт, что Конс ти ту ция го су
дарст ва слу жит прог рес су об щест ва, ес
ли в ней от ра жен оп ти маль ный ба ланс 
ин те ре сов го су дарст ва и граж дан, ес ли 
они — рав ноп рав ные и рав но от ветст
вен ные суб ъек ты. Та кая Конс ти ту ци я, 
от ра жая об щеп риз нан ные прин ци пы 
меж ду на род но го пра ва, учи ты ва ет и со
дейст ву ет за щи щен нос ти прав и сво бод 
граж дан. 

Ес ли про а на ли зи ро вать Конс ти ту цию 
лю бо го сов ре мен но го го су дарст ва, то 
мож но най ти зак реп лен ные в ней прин
ци пы пра во во го де мок ра ти чес ко го го
су дарст ва. Их ре а ли за ция — важ ней шее 
ус ло вие ра зум но го пра во во го ре гу ли ро
ва ни я, т.е. та ко го пра во во го воз дейст вия 
на об щест вен ные от но ше ни я, ко то рое 
спо собст ву ет прог рес сив но му раз ви тию 
об щест ва в си лу уче та об ъек тив но ск ла
ды ва ю щих ся за ко но мер нос тей. По сво ей 
при ро де конс ти ту ци он ная бе зо пас ность 
яв ля ет ся имен но та ким пра во вым прин
ци пом, ко то рый свя зан с пред мет ной 
сфе рой и це ле вым наз на че ни ем пра во за
щит ной де я тель нос ти ор га нов су деб но го 
конс ти ту ци он но го конт ро ля.

4) В со от ветст вии с част ью 15 стат ьи 
68 За ко на Рес пуб ли ки Ар ме ния «О Конс
ти ту ци он ном су де», ес ли Конс ти ту ци он
ный Суд на хо дит, что приз на ние ос па
ри ва е мо го нор ма тив но го пра во во го ак та 
или ка ко го–ли бо его по ло же ния про ти во
ре ча щим Конс ти ту ции и не дейст ви тель
ным в мо мент про возг ла ше ния пос та нов
ле ни я Конс ти ту ци он но го Су да не из беж но 
соз даст та кие тя же лые для об щест ва и 
го су дарст ва пос ледст ви я, ко то рые на ру
шат пра во вую бе зо пас ность, ус та нав ли

ва е мую на этот мо мент от ме ной дан но го 
нор ма тив но го ак та, и Конс ти ту ци он ный 
Суд, приз нав дан ный акт про ти во ре ча
щим Конс ти ту ци и, мо жет отс ро чить в 
сво ем пос та нов ле нии ут ра ту юри ди чес
кой си лы это го ак та.

В кон текс те со дер жа ния дан ной ра бо
ты сле ду ет иметь в ви ду, что толь ко нор
ма тив но го зак реп ле ния по ня тия пра во вой 
или конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти бу дет 
не дос та точ но. Со от ветст вен но не об хо ди мо 
вы ра бо тать та кие ме ха низ мы обес пе че ния 
конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти, ко то рые 
приз ва ны за щи щать пра во вую сфе ру, об
ъек ты, нуж да ю щи е ся в пра во вой за щи те, 
прин ци пы, юри ди чес кие средст ва обес
пе че ния бе зо пас нос ти, кри те рии оцен ки 
сос то я ния пра во вой бе зо пас нос ти и ее эф
фек тив нос ти. В ко неч ном сче те конс ти ту
ци он ная бе зо пас ность го су дарст ва долж на 
прес ле до вать це ли за щи ты конс ти ту ци он
ных прав и сво бод граж дан и че ло ве ка, а 
так же ин те ре сов об щест ва и го су дарст ва, 
и вы яв ле ние су щест ву ю щих рис ков.

5) Важ ной проб ле мой яв ля ет ся так же 
проб ле ма со от но ше ния за щи щен нос ти 
прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на с 
проб ле ма ми обес пе че ния конс ти ту ци он
ной бе зо пас нос ти. 

Конс ти ту ция го су дарст ва од ноз нач но 
оп ре де ля ет, что пра ва и сво бо ды че ло ве
ка и граж да ни на мо гут быть ог ра ни че ны 
толь ко в той ме ре, в ка кой это не об хо
ди мо в це лях обес пе че ния бе зо пас нос ти 
лич нос ти, об щест ва и го су дарст ва.

В от ли чие от них, дру гие уг ро зы в сфе
ре конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти име ют 
спе ци фи чес кое про яв ле ни е, и уж ес ли 
воз ни ка ют та кие конс ти ту ци он ные рис ки, 
то имен но здесь эти рис ки не из беж но со
путст ву ют лю бым конс ти ту ци он но ор га
ни зо ван ным об щест вам.

Со от ветст вен но на ли чие этих фун да
мен таль ных рис ков свойст вен но и конс
ти ту ци о на лиз му. Си ту а ции конс ти ту ци
он но го рис ка в сов ре мен ных го су дарст вах 
ох ва ты ва ют конс ти ту ци он ное пра вот
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вор чест во, ре а ли за цию и ин терп ре та цию 
Конс ти ту ци и, су щест ву ю щие в слож
ных вза и мос вя зях и вза и мо за ви си мос тях1. 
Преж де все го ука зан ные вза и мос вя зи и 
вза и мо за ви си мос ти кон цент ри ру ют ся вок
руг не оп ре де лен нос ти по воп ро су за щи
щен нос ти прав и сво бод граж дан.

Под конс ти ту ци он ным рис ком мо жет 
по ни мать ся ве ро ят ность нас туп ле ния не
га тив ных, не же ла тель ных для суб ъек тов 
конс ти ту ци он ных ре ше ний пра во вых и, 
в ко неч ном сче те, иных со ци аль ных пос
ледст вий. Ду ма ет ся, что и та ко е, в уз ком 
смыс ле, оп ре де ле ние по ня тия конс ти ту
ци он но го рис ка име ет пра во на су щест во
ва ние при расс мот ре нии мно гих те о ре ти
чес ких воп ро сов, свя зан ных с раз лич ны ми 
его ха рак те рис ти ка ми.

Та ким об ра зом, к од ной из прог нос ти
чес ких за дач сов ре мен ной на у ки конс ти ту
ци он но го пра ва мож но от нес ти вы яв ле ни е, 
оцен ку, оп ре де ле ние ве ро ят ных пос ледст
вий и пра во вых средств ми ни ми за ции воз
мож ных неб ла гоп ри ят ных пос ледст вий 
рис ка кар ди наль ной эво лю ци он ной конс
ти ту ци он ной ре фор мы.

Ис хо дя из это го, мож но сфор му ли ро
вать ус ло вия со че та ния конс ти ту ци он ной 
бе зо пас нос ти и за щи ты прав че ло ве ка в 
кон текс те конс ти ту ци он но го пра во су ди я, 
за ко но мер нос тей и отк ло не ний этих ус ло
вий: 

А) Конс ти ту ци он ная бе зо пас ность 
долж на расс мат ри вать сос то я ние за щи
щен нос ти прав и сво бод граж дан как до ми
ни ру ю щую часть конс ти ту ци он но го ст роя 
го су дарст ва. В дан ном слу чае за ко но мер
ность сос то ит имен но в том, что дан ная 
обя зан ность го су дарст ва пред по ла га ет 
сос то я ние за щи щен нос ти конс ти ту ци он
но го ст роя го су дарст ва в це лом, его су ве
ре ни те та, тер ри то ри аль ной це лост нос ти, 
ста биль нос ти сис те мы го су дарст вен ной 

1  См. Гри гор ьев И.Б. «Конс ти ту ци он ная бе зо-
пас ность» как ка те го рия в конс ти ту ци он но–п ра во вой 
докт ри не Рос сийс кой Фе де ра ции // «П ра во за щит ник» 
М., 2014. с.48.

влас ти и ее инс ти ту тов. Од на ко пра во вым 
пу тем воз мож но до пу ще ние та ко го отк
ло не ни я, ког да конс ти ту ци он ная бе зо пас
ность расс мат ри ва ет ся как инс ти тут го су
дарст вен ной бе зо пас нос ти.

Б) Ос нов ным спо со бом обес пе че ния 
конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти по за щи те 
конс ти ту ци он ных прав и сво бод че ло ве
ка и граж дан, как при о ри тета в от но ше
нии за щи ты ин те ре сов об щест ва и го су
дарст ва, яв ля ет ся не толь ко ка чест вен но е 
п ра вот вор чест во, но и эф фек тив ное пра
воп ри ме не ни е. Сле до ва тель но, обес пе че
ние бе зо пас нос ти лич нос ти, как вп ро чем 
и бе зо пас ности об щест ва и го су дарст ва, 
яв ля ет ся про цес сом пер ма нент ным, тре
бу ю щим пос то ян но го мо ни то рин га си ту
а ци и, неп ре рыв но го на уч но го ос мыс ле ния 
пу тей обес пе че ния бе зо пас нос ти в ре аль но 
сло жив шей ся си ту а ци и. Как ви дим, на ли цо 
впол не ле галь но до пус ти мый ва ри ант отк
ло не ния от пра во за щит ной де я тель нос ти с 
пред поч те ни ем дру го го варианта – за щи ты 
ин те ре сов об щест ва и го су дарст ва.

В) Бук валь ное по ни ма ние конс ти ту ци
он ной бе зо пас нос ти в боль шей сте пе ни 
при ме ни мо к де я тель нос ти ор га на су деб
но го конс ти ту ци он наль но го конт ро ля как 
выс ше го ар бит ра в воп ро сах со от ветст вия 
конс ти ту ци он но му текс ту все го внут рен
не го за ко но да тельст ва. В дан ном слу чае за
ко но мер ность сос то ит имен но в том, что 
со от ветст ву ю щий ор ган за ни ма ет ся, по 
су ти, пра вот вор чес кой де я тель ност ью, по 
фор маль ным кри те ри ям он сто ит на ст ра
же Конс ти ту ции и яв ля ет ся бе зус лов ным 
и ос нов ным га ран том ее бе зо пас нос ти. Это, 
од на ко, не иск лю ча ет де я тель нос ти дру гих 
ор га нов го су дарст ва в про цес се обес пе че
ния конс ти ту ци он ной бе зо пас нос ти го су
дарст ва. А в этом слу чае не иск лю ча ет ся 
не же ла тель ный ва ри ант, ко то рый сос то ит 
в том, что по доб ное пра во вое пра ви ло бу
дет отк ло нять ся пу тем до пу ще ния не га
тив но го от но ше ния к не долж но му при ме
не нию де я тель нос ти этих ор га нов.

В кон це не лиш ним бу дет вс пом нить, 
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оп ре де ле ние аме ри канс ко го пра во ве да То
ма са Пей на (1737—1809) Конс ти ту ции как 
«до ку мен та выс шей юри ди чес кой си лы, 
она ис хо дит от на ро да, а не го су дарст ва, 

пред шест ву ет го су дарст вен ной влас ти и 
су щест ву ет толь ко тог да, ког да мы мо жем 
по ло жить ее в кар ман».
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The article touches upon some issues on the theory and practice of constitutional security, 

its role and significance, as well as research aimed at neutralizing constitutional threats and other 
problems.
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ԳԱՌ ՆԻԿ ՍԱ ՖԱՐՅԱՆ 
Ի րա վա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ԴԱ ՎԻԹ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի աս պի րանտ

Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ ՆՈՐ ՄԱ ՏԻՎ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ  
ՀԻ Ե ՐԱՐ ԽԻԿ ՏԱ ՐԱԲ ՆՈՒՅԹ ԿԱ ՊԵ ՐԸ

Ի րա վուն քի տե սու թյան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի կող մից ձևա կերպ վել և հիմ նա
վոր վել է ի րա վուն քի ներ քին և ար տա քին 
ձևե րի սահ մա նա զատ ման ան հրա ժեշ
տու թյան վե րա բե րյալ ար դյու նա վետ 
գա ղա փա րը. ա ռա ջի նը՝ դի տարկ վում է 
տր ված պատ մա կան տի պի ի րա վուն քի 
հա մա կարգ և հնա րա վո րու թյուն ըն ձե
ռում բա ցա հայ տելու ի րա վուն քի նոր մա
տիվ–կա մային բո վան դա կու թյան ներ
քին կազ մա կեր պու մը, ե րկ րոր դը՝ նշում 
է ար տա քին ար տա հայտ ման ե ղա նա կը, 
նման բո վան դա կու թյան ձևա կերպ մա նը 
և հան դի սա նում այլ սո ցի ա լա կան կար
գա վո րիչ նե րի շար քում ի րա վուն քի ճա
նաչ ման ֆոր մալ չա փո րո շիչ: 

Հանգուցային բառեր և արտահայ
տու թյուններ. իրավունք, համակարգ, 
նոր մատիվ, կարգավորիչներ, հիերար
խիկ տարաբնույթ կապեր: 

Ի րա վուն քի ներ քին ձևի կա ռուց ված
քային կազ մա կերպ ման մեջ առ կա կա
պե րի բնույ թի տե սան կյուն նե րից, ը ստ 
մեր կար ծի քի, կա րե լի է խո սել նոր մա
տիվ– կար գա վո րիչ մի ջոց նե րի, ի րա
վուն քի ճյու ղե րի և ի րա վուն քի ճյու ղի 
«ըստ ծա վա լի» տար բեր կա ռուց ված
քային տար րե րի միջև նկա րագ րու թյան 
հի ե րար խի այի գո յու թյան վե րա բե րյալ: 

Ի րա վուն քի հա մա կար գը կա ռուց վում 
է բազ մա մա կար դակ, հի ե րար խիկ կազ
մա կերպ ված բուր գի սկզ բուն քով, դրա 
հիմ քով տե ղա կայ ված նոր մա տիվ–կար
գա վո րիչ մի ջոց նե րը մի ա վոր վում են 
ի րա վա կան սու բինս տի տուտ նե րում և 
ի նս տի տուտ նե րում, դրանք՝ ի րա վուն
քի են թա ճյու ղե րի և ճյու ղե րի, ո րոնք 
ի րենց հեր թին ի րա վա կան հան րույթ նե

րում (զանգ ված նե րում), և սահ մա նա
փակ ված ձևով կազ մում են ի րա վուն
քի հա մա կար գը, ը նդ ո րում՝ ի րա վուն քի 
հա մա կար գի յու րա քան չյուր ստո րին տե
ղա կայ ված մա կար դա կը գտն վում է սու
բոր դի նաց ված հա րա բե րու թյուն նե րում 
վե րին նե րի հետ և յու րա քան չյուր վե րին 
մա կար դա կում ծա գում է է մեր ջեն տու
թյան հատ կու թյուն: 

Դ րա հետ կապ ված վի ճե լի ներ կա
յա նում է ի րա վուն քի հա մա կար գի հի ե
րար խիկ հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
Վ. Ա. Տոլս տի կի թե զը, ով պն դում է, որ 
ի րա վուն քի հա մա կար գում հի ե րար
խի այի դեպ քում «խոսք է գնում ոչ թե 
հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քային 
տար րե րի ու ժային են թա կա յու թյան, 
այլ կախ վա ծու թյան վե րա բե րյալ, նրա 
նման, ո րը տե ղա կայ ված է, օ րի նակ, 
ի րա վա կան ակ տե րի դա սա կար գի չի կա
ռուց ման հիմ քում»: 1

Իս կա պես, կազ մա կերպ չա կան հի
ե րար խի ան բնո րոշ չէ ի րա վուն քի հա
մա կար գի տար բեր տար րե րի հա մար, 
սա կայն բեր ված հա մե մա տու թյու նը, 
ա ռա ջի նը, կո ռեկտ չէ հա մե մա տա կան 
հա մա կար գե րի է ու թյան տե սան կյուն նե
րից՝ բո լոր դեպ քե րում ի րա վուն քի հա
մա կար գը, ը ստ իր է ու թյան, օբյեկ տիվ է, 
բնու թագ րում է ի րա վուն քում ըն թա ցող 
ի րա կան եր ևույթ ներ և գոր ծըն թաց ներ, 
ի սկ ի րա վա կան ակ տե րի դա սա կար գի չը 
հան դի սա նում է յու րօ րի նակ մատ րի ցա 
կոնկ րետ ակ տի ի րա վուն քի աղ բյուր նե
րի հա մա կար գե րի հա մար հաս տատ ված 
(ը նդ ո րում սուբյեկ տի վիզ մի է ա կան աս
տի ճա նով) ո րո շա կի չա փո րո շի չին «հար
մա րեց ման» հա մար, ե րկ րոր դը, ճիշտ չէ 
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հի ե րար խի այի ը նդ հա նուր հաս կա ցու
թյան տե սան կյուն նե րից, ի րա վուն քի հա
մա կար գի մեջ աս տի ճա նա կար գու թյու նը 
ար տա հայտ վում է նշ ված հա մա կար գի 
նկա րագ րու թյան ժա մա նակ վե րին և 
ստո րին տար րե րի միջև սու բոր դի նաց
ման մեջ, սա կայն նշ ված հա րա բե րու
թյուն նե րը միջ նորդ ված են մար դու գի
տակ ցու թյամբ և այդ ի սկ պատ ճա ռով 
կա րող են ըն կալ վել ի րենց բա ցա հայ
տող սուբյեկ տի կող մից՝ որ պես սե փա
կան կա մային ակ տի ար տա հայ տում, 
ո րը ան մի ջա կան հա րա բե րու թյուն չու նի 
ի րա վուն քի հա մա կար գի հետ: 

Ն շենք, որ բազ մա թիվ հե տա զո տու
թյուն ներ, ո րոնք նվիր վել են ի րա վուն
քի տար բեր նոր մա տիվ–կար գա վո րիչ 
մի ջոց նե րի, սու բինս տի տուտ նե րի, ի նս
տի տուտ նե րի ո լորտ նե րի «ի րա վա կան 
բնույ թի» բա ցա հայտ մա նը, կողմ նո րոշ
ված են ի րա վուն քի հա մա կար գի ա ռա
վել խո շոր և փոքր տար րե րի միջև հի
ե րա րա խիկ (սու բոր դի նալ) կա պե րի 
բա ցա հայտ մա նը: 2 Դա ի րա կա նաց վում 
է նաև գործ նա կան նպա տակ նե րով՝ ըն
կա լե լու, թե որ ո լոր տային, ճյու ղային 
ի նչ ռե ժիմ է գոր ծում ի րա վա կան ի րա
կա նու թյան տվյալ հատ վա ծում: 

Բա ցի դրա նից՝ եր բեմն նաև գիտ նա
կան նե րը, օ րենս դիր նե րը և քա ղա քա
գետ նե րը բա ցա հայտ խո սում են ի րա
վուն քի հա մա կար գի մեջ հի ե րար խիկ 
հիմ քե րի վե րա բե րյալ: Օ րի նա կի ո րա կով 
կա րե լի է բե րել գե րա կայող ի րա վա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյան հա րա բե րակ
ցու թյու նը հան րային և մաս նա վոր ի րա
վուն քին3, ազ գային և մի ջազ գային ի րա
վուն քին: 

Ն կա րագ րու թյան հի ե րար խի ան ար
տա հայտ վում է նաև տար բեր մասշ
տաբ նե րի նոր մա տիվ–կար գա վո րիչ 
մի ջոց նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան դեպ
քում. այս պես՝ ի րա վուն քի սկզ բունք նե
րի նկատ մամբ կի րա ռա կան, ը նդ հա նուր 
ի րա վա կան սկզ բունք նե րը կոնկ րե տաց
վում և ար տա հայտ վում են ճյու ղե րում՝ 
ճյու ղային նե րը հա տուկ սկզ բունք նե րում: 

Ի րա վուն քի հա տուկ և ը նդ հա նուր նոր
մե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
ևս կա րող են բա ցա հայտ վել նկա րագ
րու թյան հի ե րար խի այի աս պեկտ նե րում: 

Հի ե րար խի կու թյու նը (աս տի ճա նա
վո րու թյու նը) սա կայն փոքր–ի նչ այլ 
տե սա կի, ա ռանձ նա հա տուկ է նոր մա
տիվ–կար գա վո րիչ մի ջոց նե րի միջև հա
րա բե րու թյուն նե րի մի շար քի հա մար: 

Գ րա կա նու թյան մեջ ա ռանձ նաց նում 
են տար բեր հի ե րար խիկ կա պեր, ո րոնք 
բնու թագ րում են նոր մա տիվ–կար գա վո
րիչ մի ջոց նե րի միջև փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը, ը նդ ո րում հի ե րար խիկ կախ
վա ծու թյան նկա րագ րու թյան ժա մա նակ 
շեշ տադ րու թյու նը կա տար վում է ոչ թե 
ո րոշ նոր մա տիվ–կար գա վո րիչ մի ջոց նե
րի՝ մյուս նե րից ու ղիղ կազ մա կերպ չա կան 
կախ վա ծու թյան, այլ ը ստ ի րա վուն քի 
ո րո շում նե րի ըն դուն ման մա կար դակ նե
րի ա ռանձ նա հատ կու թյան վրա: 

Օ րի նակ, ե րբ խոս վում է ի րա վուն քի 
և այլ նոր մա տիվ–կար գա վո րիչ մի ջոց
նե րի նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի միջև 
հի ե րար խի այի վե րա բե րյալ, ար տա
հայտ վում է կար ծիք, որ նպա տակ նե րը 
և խն դիր նե րը կանգ նած են ի րա վա կան 
կա տե գո րի ա նե րի հի ե րար խի ա յում ա ռա
վել բարձր մա կար դա կում, քան ի րա
վուն քի սկզ բունք նե րը, քա նի որ հատ
կա պես նպա տակ նե րը և խն դիր ներն են 
սահ մա նում ամ բողջ ի րա վա կան ճյու ղի 
ա ռա քե լու թյու նը, ի սկ տար բեր նպա տակ
ներ՝ հան գեց նում ի րենց ձեռք բեր ման 
տար բեր մե թոդ նե րի, ի սկ հետ ևա բար, 
տար բեր է ի րա վուն քի հա մա կար գի կա
ռուց ման և ի րա վա կի րառական գոր ծու
նե ու թյան սկզ բունք նե րի շր ջա նակ նե րը: 
Եվ հա կա ռա կը, ո րո շա կի սկզ բունք նե րի 
պահ պա նու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
ոչ թե ցան կա ցած, այլ մի այն խիստ ո րո
շա կի նպա տակ նե րի ձեռք բեր ման: 4

Ի րա վուն քի նոր մե րի և սկզ բունք նե
րի հա րա բե րակ ցու թյան խնդ րի լուծ ման 
ոչ մի ան շա նա կու թյու նը, ի րա վա կան հի
ե րար խի ա յում ի րա վուն քի սկզ բունք նե րի 
տե ղի սահ ման ման բար դու թյու նը «հ նա
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րա վոր է՝ պայ մա նա վոր ված են սկզ
բունք նե րի և դրանց գոր ծա ռույթ նե րի 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն նե րի 
շփո թու թյամբ»: 5 Որ պես կա նոն՝ ի րա վա
կան նոր մե րի և սկզ բունք նե րի հի ե րար
խիկ են թա դա սու թյու նը բա ցատր վում է 
նրա նով, որ վեր ջին ներս ներծծ վում են 
ի րա վա կան հյուս ված քում, ար տա հայ
տում ի րա վուն քի հա մա կար գի կամ դրա 
ա ռան ձին խո շոր են թա հա մա կար գե րի 
(ի նչ պի սիք են՝ ի րա վուն քի ճյու ղը կամ են
թա ճյու ղը) հա մար բնո րո շը, օ րի նա չա փը 
և ը նդ հա նու րը: Ի րա վուն քի սկզ բունք նե
րը «ոչ մի այն ամ րապն դում են ի րա վուն քի 
բազ մա զա նու թյու նը մի աս նա կան, կա յուն, 
փոխ հա մա ձայ նեց ված հա մա կար գում, այլ 
նաև ի րա վուն քին հա ղոր դում ամ բող ջա
կան բնույթ»: 6 Ի նչ պես ար դա րա ցի նշել է 
Վ. Պաուն դը. «ի րա վա կան սկզ բունք նե րը 
կի րառ վում են ի րա վա բան նե րի կող մից, 
որ պես զի մեկ նա բան վեն և մի մյանց հետ 
հա մա ձայն վեն առ կա ի րա վա բա նա կան 
կա նոն նե րը, սահ մա նե լով դրանց կի րա
ռու թյան ո լորտ նե րը, ի նչ պես նաև, ե րբ 
դրա նում առ կա է պա հանջ կա նոն նե րի 
ստաց ման հա մար, ո րոնք նախ կի նում գո
յու թյուն չու նե ին»: 7 

Ի րա վուն քի տե սու թյու նում ևս ար
տա հայտ վել է նոր մե րի նկատ մամբ սկզ
բունք նե րի գե րա կայ ման վե րա բե րյալ 
կար ծիք: Յու. Ա. Տի խո մո վը նշում է, որ 
ի րա վա կան հա մա կար գի հա մար բնո րոշ 
է մի շարք հա տուկ կո ռե լյա ցի ա նե րի առ
կա յու թյուն, այդ թվում նաև այս պի սի նի՝ 
«նոր մեր–սկզ բունք նե րը և նորմ–ն պա
տակ նե րը ու նեն ա ռաջ նու թյուն այլ նոր
մե րի նկատ մամբ»8, քա նի որ «ի րա վուն քի 
նոր մե րը չպետք է հա կա սեն ի րա վուն քի 
սկզ բունք նե րին»: 

Ն ման ձևով դա տում են նաև ճյու ղային 
հե տա զո տու թյուն նե րում: 9 Օ. Ա. Կուզ նե
ցո վը հա մա րում է, որ «քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վուն քի սկզ բունք նե րը հա մա կար
գային հի ե րար խի ա յում ու նեն ը նդ հան
րաց վա ծու թյան ա մե նա բարձր մա կար
դա կը: Հի ե րար խի այի հա ջորդ, ա ռա վել 
ցածր մա կար դա կում, գտն վում են նորմ–

սկզ բունք նե րի ի րա վա բա նա կան իմ պե
րա տիվ նե րը: Դրանք հա ճախ տա րա ծում 
են սե փա կան ազ դե ցու թյու նը քա ղա քա
ցի ա կան ի րա վուն քի ա ռան ձին ճյու ղե րի 
կամ ի նս տի տուտ նե րի, հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի տե սա կի, 
օ րի նակ, պայ մա նագ րային հա րա բե րու
թյուն նե րի վրա: Հի ե րար խի ան ա վար տում 
են հա տուկ նոր մե րը, ո րոնք կար գա վո րում 
են հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կոնկ րետ տե սակ»: 10 Մի ջազ գային պայ
մա նագ րե րի նոր մե րի մի ջազ գային ի րա
վուն քի հիմ նա կան սկզ բունք նե րին հա մա
պա տաս խա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
նշ վում է մի ջազ գային ի րա վուն քի գրա
կա նու թյան մեջ: 11

Միև նույն ժա մա նակ նման մո տեց ման 
շր ջա նակ նե րում մինչև վերջ հաս կա նա լի 
չէ. հնա րա վո՞ր է ա րդյոք կոնկ րետ նոր
մե րի և ը նդ հա նուր սկզ բուն քի հա կա սու
թյան դեպ քում հրա ժար վել ըն դու նել նոր
մը և գոր ծել սկզ բուն քի հի ման վրա: Այս 
հար ցի դրա կան պա տաս խա նը բա ցա կա
յում է: Ռ. Դվոր կի նը, օ րի նակ, հա մա րում 
է, որ ի րա վուն քի ը նդ հա նուր բո վան դա
կային սկզ բունք նե րը հի ե րար խի ա յում 
գե րա զան ցում են ի րա վա կան նոր մե րին, 
«նույ նիսկ այն դեպ քում, ե թե օ րեն քի նոր
մը լի ար ժեք պարզ է, սա կայն չի հա մա
պա տաս խա նում այդ բո վան դա կային 
սկզ բունք նե րին»: 11(1) Միև նույն ժա մա նակ, 
նշ ված խն դի րը պա հան ջում է ա ռա վել 
խո րը վեր լու ծու թյուն, ո րը տե ղին չէ աշ
խա տան քում: Նշենք մի այն «nota bene», 
որ ի րա վա կան սկզ բունք նե րի և նոր մե րի 
հի ե րար խիկ հա րա բե րակ ցու թյան հայե
ցա կար գը ստա ցել է ամ րագ րում նաև 
մի ջազ գային ի րա վուն քի մեջ: 

Մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սա կան 
հիմ քե րին նվիր ված մի ջազ գային ի րա
վուն քի 2006թ. ՄԱԿ–ի Հանձ նա ժո ղո
վի հե ղի նա կային եզ րա կա ցու թյան մեջ 
ը նդ գծ վում է, որ չնա յած մի ջազ գային 
ի րա վուն քի մեջ հի ե րար խիկ հիմ քե րի 
ար տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճան նե
րի ո րա կա կան տար բե րու թյուն նե րին, 
մի ջազ գային ի րա վուն քում ներ պե տա
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կա նի հա մե մա տու թյամբ «մի ջազ գային 
ի րա վուն քի ո րոշ նոր մեր մի ջազ գային 
ի րա վա կան հա մա կար գում զբա ղեց նում 
են ա ռա վել բարձր դիրք կամ հա տուկ 
կար գա վի ճակ: Եր բեմն դա ար տա հայտ
վում է «մար դա սի րու թյան տար րա կան 
դա տո ղու թյուն նե րը» կամ «մի ջազ գային 
ի րա վուն քի ան բե կա նե լի սկզ բունք նե
րը» ար տա հայ տող ո րոշ նոր մե րի «հիմ
նա րա րա կան ներ» նշ մամբ»: 12 Այս պի սով՝ 
մի ջազ գային ի րա վուն քի հա մար բնո րոշ 
է հի ե րար խի ան մի ջազ գային ի րա վուն
քի ը նդ հա նուր ըն դուն ված սկզ բունք
նե րի (jus cogens) և այլ նոր մե րի միջև. 
«Մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մը կա րող 
է ու նե նալ ա ռաջ նու թյուն այլ նոր մե րի 
նկատ մամբ իր բո վան դա կու թյան կա
ր ևո րու թյան, ի նչ պես նաև դրա ա ռաջ
նու թյան ը նդ հա նուր ու ժով: Այդ պի սին 
է մի ջազ գային ի րա վուն քի իմ պե րա տիվ 
նոր մե րի դեպ քում (jus cogens)13, այ սինքն՝ 
նոր մեր, ո րոնք ըն դուն վում և հաս տատ
վում են պե տու թյուն նե րի մի ջազ գային 
հան րույ թի կող մից որ պես «jus cogens» 
նոր մեր՝ շե ղում նե րը հնա րա վոր չեն»: 14

Ա վան դա բար ի րա վուն քի հա մա կար
գի շր ջա նակ նե րում ի րա վա գի տու թյու նը 
դի տար կում է բո լոր ըն դուն վող ի րա
վուն քի աղ բյուր նե րը ոչ թե ո ւղ ղա կի 
մե խա նի կա կան հա մա խումբ, այլ նաև 
որ պես հա մա կարգ15, ո րը բա ժան վում է 
ի րա վուն քի տար բեր տե սակ նե րից բաղ
կա ցած մի շարք հա մա կար գե րի՝ նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի են թա հա
մա կարգ, նոր մա տիվ պայ մա նագ րե րի 
են թա հա մա կարգ, ի րա վա կան ա վան
դույթ նե րի են թա հա մա կարգ: 

Որ պես կա նոն՝ հե տա զո տող նե րը 
գրում են, որ հի ե րար խիկ հիմ քը բնո րոշ 
է նոր մային ի րա վա կան հա մա կար գին: 
Օ րի նակ, ը ստ Վ. Մ. Սի րի խի, ի րա վուն
քի և դրա աղ բյուր նե րի (հե տե րար խի ա 
հի ե րար խի այի փո խա րեն) կա ռուց ման 
հիմ քե րի հետ մո դեռ նիս տա կան մո տեց
ման քն նա դա տու թյու նը մո դեռ նի դիր
քո րո շում նե րից գրե թե ան հնա րին է մեկ 
պարզ պատ ճա ռով. դա չեն թույ լատ րում 

փի լի սո փա յա կան դրույթ նե րի և աշ խարհ
ըն կա լում նե րի ար մա տա կան տար բե րու
թյուն նե րը, ո րոնք ա ռա ջարկ վում են Մո
դեռ նի և Հետ մո դեռ նի նա խագ ծե րում: Չի 
հա ջող վում եր կու տար բեր աշ խար հըն կա
լում նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին պայ մա
նա վոր վել նաև տեր մին նե րի վե րա բե րյալ: 

Գ. Ֆ. Շեր շեն ևի չը, վեր լու ծե լով օ րեն
քի և ա վան դույթ նե րի հա րա բե րակ
ցու թյուն նե րը, կա տա րեց պատ մա կան 
եզ րա կա ցու թյուն. «Ի րա վուն քի ձևե րի 
հա վա սար ու ժից նույն հա ջո ղու թյամբ 
կա րե լի է ստա նալ ի նչ պես այն, որ յու րա
քան չյուր ձևը կա րող է չե ղյա լա կա նաց
նել ի րեն հա կա սող այլ ձևի դրույթ նե րը, 
այն պես նաև այն, որ ձևե րից որ ևէ մե կը ի 
զո րու չէ չե ղյա լա կա նաց նել մյու սի կող
մից ստեղծ ված դրույթ նե րը, ո րոնք հա
վա սա րա զոր են վեր ջի նիս՝ ը ստ ու ժի»: 16 
Ն. Մ. Կոր կու նո վը ո ւղ ղա կի նշում է ի րա
վուն քի աղ բյուր նե րի հա մընդ հա նուր հի
ե րար խի այի ան հրա ժեշ տու թյու նը: 17

Հա ման ման ձևով դա տում է նաև Մ. 
Մա ցայ կո վը: Բա ցա հայ տե լով ի րա վուն
քում հի ե րար խի այի դե րը և նշա նա կու
թյու նը՝ նա գրում է. «Ի րա վա կան ակ տե րի 
հի ե րար խիկ կա պը հան դի սա նում է վճ
ռո րոշ պահ հա մա կար գի բնու թագր ման 
մեջ: Սահ մա նադ րու թյան, այլ օ րենք նե
րի հետ հա կա սու թյուն ներ ունե ցող ցան
կա ցած ակ տի նոր մա տիվ հաս տա տու
մը են թա կա է չե ղյա լաց ման, այ սինքն՝ 
չեն հան դի սա նում տվյալ հա մա կար գի 
տար րեր, այլ ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
ի րա վա խախտ ման տա րա տե սակ»: 18 Ը նդ 
ո րում, ի նչն է բնո րոշ, ի րա վուն քի աղ բյու
րի հի ե րար խի այի մեջ վե րի նի և ստո րի
նի հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռուց վում են 
ը ստ կազ մա կերպ ման տե սա կի՝ ստա
տիկ և դի նա միկ կա պե րի հի ման վրա, 
ա ռա վել բարձր մա կար դա կի է շե լոն նե րը 
սահ մա նում են ստո րին նե րի բո վան դա
կային և ֆոր մալ բնու թագ րիչ նե րը: 

Ծա գում է հարց. հնա րա վո՞ր է ա րդյոք 
պն դել, որ հի ե րար խիկ կա պե րը բնո րոշ 
են ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի ամ բողջ հա
մա կար գին: 
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Մո դեռ նի պա րա դիգ մա յում ի րա վա
կան հի ե րար խի ան հե տա զո տող հե ղի
նակ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը դրա կան 
են պա տաս խա նում այս հար ցին: Նրանց 
հա մար ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի խիստ 
աս տի ճա նա կար գու թյու նը (հի ե րար խի
կու թյու նը) պատ մա կա նո րեն պայ մա նա
վոր ված է, տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր ված 
և քա ղա քա կան ար դա րաց ված: Միև նույն 
ժա մա նակ, Հետ մո դեռ նի դիր քո րո շում նե
րից ա ռա ջարկ վող հե տա զո տող նե րի հա
մար ի րա վուն քի դի տարկ մա նը նման մո
տե ցու մը ա կն հայտ չէ՝ տե ղե կատ վա կան 
պայ թյու նի, գլո բա լաց ման, ար ժեք նե րի 
ար ժեզրկ ման և աշ խար հի նկատ մամբ 
ա րևմ տյան տե սան կյուն նե րի հաղ թա նա
կած ար շա վի ի րա վի ճա կում ա կն հայտ է 
ի րա վա կան հի ե րար խի այի հայե ցա կար
գից ի օ գուտ ի րա վուն քի ցան ցաձև կա
ռուց ված քի (հե տե րար խի այի) հրա ժար
ման կամ, որ պես մի նի մում, ի րա վուն քի 
նկա րագ րու թյան հի ե րար խիկ մո տեց ման 
հիմ նա կան դրույթ նե րի հեր քե լի ու թյան 
չա փո րո շ չին չհա մա պա տաս խա նու թյան 
հայ տա րար ման գայ թակ ղու թյու նը: 19

Կար գի (հատ կա պես ժա մա նա կա կից) 
առ կա յու թյու նը և գոր ծառ նու թյու նը հնա
րա վոր չէ ա ռանց նշ ված ի նս տի տու տի 
կամ սկզ բուն քի: Հի ե րար խի այի մի ջո ցով 
ի րա վուն քի մեջ ձեռք է բեր վում ի րա վա
կան նոր մե րի (ակ տե րի) հս կա յա կան թվի 
մի աս նու թյուն և դրանց հա մա ձայ նեց ված 
գոր ծու նե ու թյուն… Ա ռանց ի րա վուն քի 
մեջ հի ե րար խի այի հնա րա վոր չէ ի րա վա
կան կար գի գոր ծառ նու թյու նը, քա նի որ 
դա կհան գեց նի գե րա կայող հա սա րա կա
կան ու ժե րի ա ռա ջադր ված նպա տակ նե
րի ի րա կա նաց ման հա մար ար ժե քա վոր 
նա խադ րյալ նե րի ան բա վա րա րու թյան…20

Պո զի տիվ ի րա վուն քի ձևե րի հի ե րար
խիկ բնույ թը, ո րն ա մե նից ա ռաջ բնո րոշ 
է նոր մա տիվ–ի րա վա կան ակ տե րի հա
մա կար գին (են թա հա մա կար գին) ար տա
հայտ վում է նրա նում, որ տվյալ մաս
նա վոր հա մա կար գի կա ռուց ված քային 
տար րե րը այս կամ այն ազ գային ի րա
վուն քի շր ջա նակ նե րում գո յու թյուն ու նե

ցող, ա ռանց բա ցա ռու թյան բո լոր ձևե րը 
ը նդ գր կող ը նդ հա նուր հա մա կար գում 
զբա ղեց նում են ի րենց խիստ սահ ման
ված, ի րենց ի րա վա բա նա կան ու ժով և 
սո ցի ա լա կան ար ժե քա վո րու թյամբ պայ
մա նա վոր ված տե ղը: 

Ի րա վուն քի տար բեր աղ բյուր նե րի 
միջև հի ե րար խիկ կա պի առ կա յու թյան 
վե րա բե րյալ գրում է Մ. Ն. Մար չեն կոն: 
Միև նույն ժա մա նակ իր դա տո ղու թյուն նե
րում նա ը նդ գծում է ի րա վուն քի տար բեր 
տե սակ նե րի միջև հի ե րար խիկ կա պե րի 
ար տա քին ար տա հայտ ման ե ղա նակ նե րի 
և բնույ թի ոչ մի ան շա նա կու թյան վե րա բե
րյալ: «Ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե
րի նկատ մամբ ի րա վուն քի ձևե րի հի ե րար
խի կու թյան օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված 
սկզ բուն քը ար տա հայտ վում է ա ռա վել 
լի ար ժեք և ո ւղ ղա գիծ, ա պա ի րա վուն քի 
եր կու աղ բյուր նե րի նկատ մամբ... ձևե րի 
(ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի) այն պի սի տե
սակ նե րի հի ե րար խիկ բնույ թը, օ րի նակ, 
ի րա վա կան ա վան դույ թը, ի րա վա կան 
պայ մա նա գի րը և այլն, ար տա հայտ վում 
են ոչ այդ քան վառ և ա կն հայտ»: 21 

Ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի հի ե րար
խի այի խնդ րայ նու թյան հե տա զո տու
թյուն նե րը ցան կա ցած պե տու թյու նում 
ա ռա ջաց նում են ոչ մի այն ի րա վա բան– 
տե սա բան նե րի, այլ նաև պրակ տիկ աշ
խա տող նե րի հե տաքրք րու թյու նը, քա նի 
որ գիտ նա կան նե րի հա մար հի ե րար խի
այի՝ որ պես ի րա վուն քի ներ հա մա կար
գային կազ մա կերպ ման կար գի ու սում
նա սի րու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է 
այլ՝ հի ե րար խի այի ա ռա վել աշ խար հիկ 
և գործ նա կան աս պեկ տի «lex superion» 
կա նոն նե րի կա տար ման մի ջո ցով ի րա
վա կան հա մա կար գում հա կա սու թյուն նե
րի չե զո քաց ման խնդ րայ նու թյան հետ: Այլ 
խոս քե րով՝ ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի հի ե
րար խի այի ի րա վա բա նա կան–դոգ մա տիկ 
նշա նա կու թյու նն ա մե նից ա ռաջ այն է, որ 
հաս տատ վի տար բեր ի րա վա բա նա կան 
ու ժով օ ժտ ված օբյեկտ նե րի միջև հի ե
րար խիկ կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման կա նոն
նե րի հա մա կար գը: 



48

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Толстик В. А. Иерархия источников российского права. Дис. … д–ра юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2002, с. 16–17

2. Осипов М. Ю. Системы о праве и правовые процессы. М., 2015, с. 13–14
3. Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно–правовей аспект. М., 

2006.
4. Келина С. Г., Кудрявцев В. И. Принципы советского уголовного права. М.: Наука, 1988. С. 24–25.
5. Бержель Ж. Л. Общая теория права. С. 175.
6. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие. М.: Юнити, 2003. С. 33.
7. Дробышевский С. А. История политических и правовых учений: основные классические идеи. 

С. 434.
8. Тихомов Ю. А. Нормативное регулирование: взлет или кризис? // Журнал российская правда. 

2006. №4. С. 56.
9. Кузнецова О. А. Специализированные нормы российского гражданского права: Теоретические 

проблемы: автореф. дис. … д–ра юрид. наук. Екатеринбург. 2007. С. 7, 18, Филимонов В. Д. 
Принципы уголовного права. М.: Центр Юринформ. 2002. С. 51–55.

10. Кузнецова О. А. Специализированные нормы российского гражданского права. С. 17–18
11. Тиунов О. И. Об основании юридической силы международного договора// 

Государство, право, законность: Ученные записки №284. Вып. 4. Пермь, 1973. С. 182.  
11(1) Дворкин Р. О. О правах в всерьез. М., 2004, с. 27–28

12. Организация Обьединенных нации. Доклад Комиссии международного права: 58–я сессия (1 
мая – 9 июня и 3 июля – 11 августа 2006). Нью–Йорк, 2006

13. Венская конвенция о праве международных договоров 23.05.1969г// Международное 
публичное право: сб док. Т.1.М.: Бек, 1996. С. 67–87

14. Венская конвенция о праве международных договоров 23.05.1969г// Международное 
публичное право: сб док. Т.1.М.: Бек, 1996. С. 67–87

15. Марченко М. Н. Источники право: учеб.пособил. М.: Проспект. 2015. С. 97–99
16. Шершеневич Г. Ф. Философия права. Т. 1. Часть теоретическая. Общая теория права. Вып 1. М. 

1990. С. 121.
17. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб.: Юрид. центр Пресс. 2003. С. 370–372
18. Сырых В. М., Логические основания общей теории права. В. 2 т. Т. 1. Элементарный состав. М.: 

Юстинциформ. 2000. С. 59
19. Яковлев А. М. Социальная структура и право. М., 2015. С.33–34., Осипов М. Ю. Системы в праве 

и правовые процессы. М., 2015, с. 5–6.
20. Мицайков М. Иерархия права. С. 53–56.
21. Марченко М. Н. Источники права., 2–е изд. М., 2014. с. 30–31.

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ РАЗНОРОДНЫЕ СВЯЗИ НОРМАТИВНЫХ  
РЕГУЛЯТОРОВ В СИСТЕМЕ ПРАВА

ГАРНИК САФАРЯН
НАН РА, Институт философии, социологии и права, доктор юридических наук, профессор

ДАВИД АКОПЯН
НАН РА, Институт философии, социологии и права, аспирант

В настоящей статье обстоятельно рассматриваются иерархические разнородные связи 
нормативных регуляторов. В статье подчеркивается, что система права, имея многоуровне
вую, иерархическую структуру, строится по принципу пирамиды, в основании которой нор
мативные регуляторы обьединяются в отрасли, институты, нормы права, при этом каждая 
нижняя ступень системы права находится в субординационных отношениях с находящими
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The article in detail discusses the various hierarchical relations of normative regulators. It is 
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Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար
վել Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու
թյան շր ջա նակ նե րում պե տու թյուն նե
րի սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րի և 
նոր մե րի դե րի ու նշա նա կու թյան հիմ
նախն դիր նե րին, հատ կա պես, միջ պե
տա կան ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րի 
խո րաց ման տե սան կյու նից: 

Հե ղի նակը, կա տա րե լով Եվ րա սի
ա կան տն տե սա կան մի ու թյան ան դամ 
պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան 
նոր մե րի, այդ թվում Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Սահ մա  նադ րու թյամբ 
(2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 
ամ րա գր ված ա ռան ձին դրույթ նե րի հա
մա կար գային վեր լու ծու թյուն և ը նդ
հան րաց նե լով ար դյունք նե րը, կա տա րել 
է եզ րա հան գում, որ սահ մա նադ րա
կան ի րա վուն քը ար դյու նա վե տո րեն և 
հա մար ժե քո րեն պետք է կար գա վո րի 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան 
շր ջա նակ նե րում միջ պե տա կան փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. սահ մա նադ րու թյուն, 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյուն, 
միջ պե տա կան ին տեգ րում, վեր պե տա
կան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն: 

Մի ջազ գային տն տե սա կան ին տեգր
ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր նշա նա
կու թյուն ու նեն սահ մա նադ րա կան 
սկզ բունք ներն ու նոր մե րը, ո րոնք մի
ջազ գային և ներ պե տա կան ի րա վուն քի 
հա րա բե րակ ցու թյան շր ջա նա կին նոր 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներ են հա ղոր դում: 

Ակն հայտ է, որ Եվ րա սի ա կան տն տե
սա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն
նե րի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 

զար գա ցումն ո ւղղ ված է, մաս նա վո
րա պես, միջ պե տա կան տն տե սա կան 
ին տեգր մա նը: Այդ պի սի գոր ծըն թա ցի 
տե սան կյու նից ներ կա ժա մա նա կաշր ջա
նում կա րե լի է նկա տել հետ խորհր դային 
տա րած քում միջ պե տա կան մի ու թյուն նե
րին պե տու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյան 
սահ մա նադ րա կան ա պա հով ման ի նս
տի տու տի ո րո շա կի խն դիր նե րի առ կա
յու թյան մա սին: 

Ան շուշտ, հա մա պա տաս խան սահ մա
նադ րա կան նոր մե րի բա ցա կա յու թյու նը 
կամ ոչ ամ բող ջա կան ամ րագր ման առ
կա յու թյու նը ար դեն ի սկ կա րող են ար
գե լա կել ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի և 
միջ պե տա կան մի ա վոր ման ի րա վա կան 
հա մա կար գե րի օր գա նա կան փոխ գոր
ծակ ցու թյա նը: 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու
թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի սահ մա
նադ րա կան կար գա վո րում նե րի բնույ
թը, մաս նա վո րա պես՝ ներ պե տա կան 
ի րա վա կան նոր մե րի նկատ մամբ մի
ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի գե րա
կա յու թյու նը հան գեց նում են նրան, որ 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան շր ջա
նա կում պայ մա նագ րային գոր ծըն թացն 
են թադր վում է, որ պետք է զար գա նա՝ 
թու լաց նե լով նույն սահ մա նադ րա կան 
սկզ բունք նե րի դե րա կա տա րու թյու նը1: 
Օրի նակ՝ և՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան, և՛ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան, և՛ 
մյուս ան դամ պե տու թյուն նե րի Սահ մա

1  Տես` С.Д. Примбетов. Европейский Союз 
и Евразийское экономическое сообщество – 
использование опыта и перспективы сотрудничества. 
Информационно–аналитический журнал «ANALYTIC». 
Алматы, №3/2003. Էջ 8: 

ԱԲ ՐԱ ՀԱՄ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ 
Եվ րո պա կան կր թա կան տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի այի  

ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ

ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՆՈՐ ՄԵ ՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ  
ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՐԱ ՍԻ Ա ԿԱՆ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՄԻ ՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻՋ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԻՆ ՏԵԳՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ 
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նադ րու թյուն նե րը, ե թե չեն նա խա տե
սում դաշ նային պե տու թյան ստեղծ ման 
հիմ նա դիր գոր ծըն թաց ներ, ա պա նույ նը 
չի կա րե լի ա սել վեր պե տա կան մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյան ան դա մակ
ցու թյան ի րա գործ ման կա ռու ցա կար գե
րի մա սին: Դրա հա մար էլ այդ խն դի րը 
լուծ վում է մի ջազ գային պայ մա նագ
րային հա րա բե րու թյուն նե րում1: 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան 
ան դամ պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա
կան դրույթ նե րի ա ռա վել հատ կան շա կան 
գծե րից է այն, որ մի ջազ գային կազ մա
կեր պու թյուն նե րում նրանց մաս նակ ցու
թյան վե րա բե րյալ բո լոր ե րկր նե րի սահ
մա նադ րու թյուն նե րում բո վան դա կում են 
հա մա պա տաս խան նոր մեր: 

Բ նավ, տվյալ հար ցում զգաց
վել է 1990–ա կան թվա կան նե րի հետ
խորհր դային շր ջա նի քա ղա քա կան 
տրա մադ րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու
նը՝ պե տու թյուն նե րի ան կա խու թյան և 
ի նք նիշ խա նու թյան վե րա բե րյալ սահ
մա նադ րա կան ամ րագ րում նե րի շեշ
տադր մամբ: Դի տար կենք Բե լա ռու սի 
Հան րա պե տու թյան, Ղա զախս տա նի 
Հան րա պե տու թյան, Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան և Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ մա նադ րու թյուն նե րի հա մա պա
տաս խան նոր մե րը2: 

1) Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյան (1996թ.) 8–րդ հոդ
վա ծի 2–րդ մա սը հռ չա կում է, որ «Բե լա
ռու սի Հան րա պե տու թյու նը մի ջազ գային 
ի րա վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս

1  Տես` Предложения по законодательному 
регулированию миграционной политики государств 
– членов ЕврАзЭС (одобрены постановлением 
Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС от 
14.11.2013 № 5). Тематический сборник № 2(8.1) 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. Спб., 2014: 

2  Տես՝ Конституция Российской Федерации. 
Текст Конституции опубликован в “Российской га зе-
те” от 25 декабря 1993 г. N237., Конституция Рес-
пуб лики Беларусь 1996 г., Конституция Рес пуб лики 
Казахстан 1995 г., Конституция Республики Кыр гыз-
стан 1993 г. Հայաստանի Հանրապետության Սահ մա-
նադրությունը (2015 թվականի փոփոխություններով): 

խան կա մա վո րու թյան հի ման վրա 
կա րող է ան դա մակ ցել միջ պե տա կան 
կազ մա վո րում նե րին և դուրս գալ դրան
ցից»: Մի ա ժա մա նակ, նույն Սահ մա նա
դ րու թյան 116–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սով 
ա նուղ ղա կի ո րեն հաս տա տում է, որ միջ
պե տա կան այն կազ մա վո րում նե րի ակ
տե րը, ո րոնց մաս նակ ցում է Բե լա ռու սի 
Հան րա պե տու թյու նը, ճա նաչ վում են որ
պես նրա ի րա վա կան հա մա կար գի մաս 
և են թա կա են քն նու թյան Սահ մա նա
դրա կան դա տա րա նի կող մից: 

2) Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու
թյան Սահ մա նադ րու թյան (1995թ.) 
ա ռանց քային հա րցադ րում նե րից է պե
տու թյուն նե րի միջև բա րիդ րա ցի ու թյան 
սկզ բուն քի հաս տա տու մը (հոդ ված 8), 
ը ստ ո րի՝ «Ղա զախս տա նի Հան րա
պե տու թյու նը հար գում է մի ջազ գային 
ի րա վուն քի սկզբունք նե րը և նոր մե րը, 
վա րում է պե տու թյուն նե րի միջև հա
մա գոր ծակ ցու թյան և բա րիդ րա ցի ա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի, նրանց հա վա սա
րու թյան և ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ
տե լու, մի ջազ գային վե ճե րի խա ղաղ 
կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյուն, 
մի ա ժա մա նակ, հրա ժար վե լով ա ռա ջի
նը ռազ մա կան ո ւժ կի րա ռե լուց»: 

3) Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ
մա նադ րու թյան (1993թ.) 79–րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ «Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու
նը կա րող է մաս նակ ցել միջ պե տա կան 
մի ա վո րում նե րին և մի ջազ գային պայ
մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան նրանց 
փո խան ցել իր լի ա զո րու թյուն նե րի մի 
մա սը, ե թե դա չի ա ռա ջաց նում մար դու և 
քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու
թյուն նե րի սահ մա նա փա կում և չի հա կա
սում Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սահ մա
նադ րա կան կար գի հի մունք նե րին»: 

4) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով) 13–րդ հոդ վա ծը 
հռ չա կում է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյունն ի րա կա նաց վում է մի ջազ գային 
ի րա վուն քի հի ման վրա՝ բո լոր պե
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տու թյուն նե րի հետ բա րիդ րա ցի ա կան, 
փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տե լու նպա տա կով»: Ի սկ նույն 
Սահ մա նադ րու թյան 205–րդ հոդ վա ծի 1–
ին մա սը սահ մա նում է, որ «վեր պե տա
կան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ան դա մակ ցու թյան, ի նչ պես նաև Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քի 
փո փո խու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը 
լուծ վում են հան րաք վե նե րի մի ջո ցով: »: 

5) Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյամբ (1993թ.) չի շո շա
փում միջ պե տա կան մի ա վո րում նե րում 
մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ հար ցը, 
սա կայն, ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
մա սով նշ վում, որ այն ի րա կա նաց վում 
է մի ջազ գային ի րա վուն քի հի ման վրա՝ 
բո լոր պե տու թյուն նե րի հետ բա րիդ րա
ցի ա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա
տե լու նպա տա կով: 

Սահ մա նադ րա կան հի շա տակ ված 
նոր մե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ Եվ րա սի ա կան տն տե սա
կան մի ու թյան բո լոր պե տու թյուն նե րում 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
ան դա մակ ցու թյան հիմ նախն դիրն ու նի 
հա մընդ հա նուր նշա նա կու թյուն և այն 
բխում է բո լոր պե տու թյուն նե րի հետ բա
րիդ րա ցի ա կան ու փոխ շա հա վետ հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման ան հրա
ժեշ տու թյու նից: 

Եվ մի այն Բե լա ռու սի Հան րա պե տու
թյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նադ
րու թյուն նե րում է ո ւղ ղա կի ո րեն սահ
ման վում մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյուն նե րին ան դա մակ ցու թյանն ա ռնչ վող 
ա ռան ձին հար ցեր և դրանց լուծ ման 
մե խա նիզմ ներ: Ան շուշտ, այս ա ռու մով 
տե ղին է նկա տել պրո ֆե սոր Օ.Գ.Ռու
մյանց ևի այն նկա տա ռու մը, ը ստ ո րի, 
«սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րը՝ 
որ պես ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րի հա մա
կարգ, ո րո շում են ոչ մի այն հա սա րա կու
թյան հիմ նա կան են թա հա մա կար գե րում 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ի րա վա կան 

ներ գոր ծու թյան բո վան դա կու թյու նը, 
այլև միջ պե տա կան հե ռան կա րային ին
տեգ րա ցի այի նպա տա կով մի ջազ գային 
կազ մա վո րում նե րին պե տու թյուն նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ օբյեկ տի վո րեն պայ
մա նա վոր ված գոր ծըն թաց նե րը»1: 

Ան հրա ժեշտ է նկա տել, որ Եվ րա սի
ա կան տն տե սա կան մի ու թյան ե րկր նե րի 
սահ մա նադ րու թյուն նե րով այդ պես էլ 
չի սահ ման վում մի ջազ գային կազ մա
վո րում նե րին ու մի ու թյուն նե րին ան դա
մակ ցու թյան հիմ քերն ու ե րաշ խիք նե րը, 
ո րոնց առ կա յու թյու նը, կար ծում ե նք, 
կվկայեր սահ մա նադ րա կան մա կար դա
կում մի ջազ գային այդ մի ու թյուն նե րի 
նոր ի րա վա կան ձևի ու դրա ու ժի բարձ
րաց ման ու դե րա կա տա րու թյան ե րաշ
խա վոր ման մա սին: 

Ան շուշտ, Սահ մա նադ րու թյու նը կա
րող է չպա րու նա կել կոնկ րետ Եվ րա սի ա
կան տն տե սա կան մի ու թյու նում պե տու
թյուն նե րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան 
ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ, սա կայն, չպետք 
է բա ցա ռել, որ ին տեգր ման զար գաց
ման ար դյուն քում պե տու թյուն նե րի նման 
ի րա վա կան ձևի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
կա րող է վե րած վել հա մա դաշ նային պե
տու թյան ստեղծ մա նը, ի նչ պես օ րի նակ, 
դա ի րա կա նաց վեց Եվ րո պա կան Մի ու
թյան ե րկր նե րի փոր ձով: 

Այս հիմ նա վոր մամբ պայ մա նա վոր ված՝ 
կար ծում ե նք՝ Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան 
մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րի սահ
մա նադ րա կան զար գա ցում նե րի հա մա
տեքս տում տե ղին կլի նի «Սահ մա նադ րա
կան կար գի հի մունք նե րը» գլ խում լրաց նել 
նոր հոդ վա ծով հետ ևյալ բո վան դա կու
թյամբ՝ «Պե տու թյու նը մի ջազ գային ի րա
վուն քի հի ման վրա այլ պե տու թյուն նե րի 
հետ կա րող է մաս նակ ցել մի ջազ գային 
մի ու թյուն նե րին և դրանց մար մին նե րի 
ստեղծ մա նը՝ մի ջազ գային պայ մա նագ րե
րին հա մա պա տաս խան փո խան ցե լով իր 

1  Տես` Румянцев О. Г. Основы конституционного 
строя России (понятие, содержание, вопросы 
становления). М., 2010, էջ 54: 
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լի ա զո րու թյուն նե րի մա սը, ե թե դա հա մա
պա տաս խա նում է իր ազ գային շա հե րին»1: 

Հարկ է նշել, որ Եվ րա սի ա կան տն տե
սա կան մի ու թյունն, ը ստ է ու թյան, ստեղ
ծում է միջ պե տա կան հա մա գոր ծակ ցու
թյան ի րա վա կան շր ջա նակ ներ, այդ թվում 
մի ջազ գային պայ մա նագ րի կն քու մից, այ
նու հետև, մի ու թյան հա մա պա տաս խան 
ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված մար մին նե րի 
կող մից պար տա դիր կա տար ման են թա
կա ո րո շում ներ ըն դու նե լուց մինչև այդ 
մի ու թյան մաս նա կից ե րկր նե րի միջև տն
տե սա կան ին տեգ րաց ման գոր ծըն թաց նե
րի հաս տա տու մը, սա կայն, ի նչ պես Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, այն պես է, 
մի ու թյան այլ մաս նա կից պե տու թյուն նե րի 
Սահ մա նադ րու թյուն նե րը որ ևէ վե րա պա
հում չեն կա տա րում կամ մատ նան շում 
կոնկ րետ մի ու թյա նը տվյալ պե տու թյան 
մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ: 

Ի հար կե, ան հրա ժեշտ է նաև հաշ վի 
առ նել, որ ԽՍՀՄ փլուզ ման ար դյուն քում 
ա ռա ջա ցած նոր ան կախ պե տու թյուն նե
րի ձևա վոր ման ու կա յաց ման շր ջա նում 
նկատ վել են ի րար հա կա սող ու ի րա
րա մերժ մի տում ներ: Մի կող մից՝ նոր 
ան կախ պե տու թյուն նե րը ձգ տում է ին, 
ի նչ պես հնա րա վոր է, ա րագ ամ րաց նել 
ան կա խա ցած ե րկ րի պե տա կան ու ազ
գային ի նք նիշ խա նու թյու նը, մյուս կող մից՝ 
նրանք ձգ տում է ին պահ պա նել եր բեմ նի 
մի աս նա կան պե տու թյան շր ջա նակ նե րում 
ձևա վոր ված տն տե սա կան կա պե րը: 

Հայտն վե լով «ա զատ ի նք նիշ խա նու
թյան» պայ ման նե րում՝ Եվ րա սի ա կան 
տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ե րկր նե րի հա մար այդ պես էլ ո րո շիչ էր 
դառ նում մի ջազ գային և սահ մա նադ
րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի հա րա բե
րակ ցու թյան հիմ նախն դի րը: Այս տե
սան կյու նից, չի կա րե լի չհա մա ձայն վել 
պրո ֆե սոր Վիշ նյա կո վի կար ծի քին, ո րը 
մի ջազ գային և սահ մա նադ րա կան ի րա

1  Այս լրացումը Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության կարելի է նախատեսել 13–րդ 
հոդվածում նոր 2–րդ մաս շարադրելու միջոցով: 

վուն քի նոր մե րի հա րա բե րակ ցու թյան 
հար ցի լուծ ված չլի նե լը՝ կապ ված մի
ջազ գային կամ սահ մա նադ րա կան ի րա
վուն քին ա ռաջ նա հերթ վե րա պա հում 
տա լու հետ, հան գեց նում է նրան, որ 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան 
ի րա վա կան հա մա կարգն իր հեր թին բո
վան դա կում էր հիմ նա կա նում հա կա սա
կան ու տա րե րային բնույ թի տար րեր2: 

Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է նաև 
այն, որ Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան 
մի ու թյան կազ մա կերպ ման ու գոր ծու
նե ու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում 
կա րևոր վե ցին «Մաք սային մի ու թյան 
մա սին» և «Մի աս նա կան տն տե սա կան 
տա րած քի մա սին» 1999 թվա կան նե
րին ըն դուն ված պայ մա նագ րե րը, ո րոնք 
ա ռա ջադ րե ցին օ րենսդ րու թյան մեր ձեց
ման և ու նի ֆի կաց ման խն դիր ներ: Մաս
նա վո րա պես՝ դրանք վե րա բե րում ե ն՝ ա) 
օ րենսդ րա կան և այլ ի րա վա կան ակ տե
րի նա խա պատ րաստ ման գծով գոր ծու
նե ու թյան հա մա կարգ մա նը, այդ թվում՝ 
ազ գային օ րենսդ րու թյան մեջ հա մա պա
տաս խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու 
մի ջո ցով, բ) նմու շային (մո դե լային) ակ
տե րի ըն դուն մա նը, գ) օ րենսդ րու թյան 
մեր ձեց ման ու ու նի ֆի կաց ման հա մար 
այլ մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նարկ մա նը: 

Ան հրա ժեշտ է նկա տել, որ պե տու
թյուն նե րի օ րենսդ րու թյան մեր ձեց մանն 
ո ւղղ ված ներ պե տա կան գոր ծըն թաց նե րը 
ոչ բո լոր դեպ քե րում են ար դյու նա վետ լի
նում՝ հաշ վի առ նե լով մաս նա կից պե տու
թյուն նե րի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման բնա գա վա ռում տար բեր 
մո տե ցում նե րի առ կա յու թյու նը: 

Ընդ ո րում, այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ 
է կար ևո րել Եվ րա սի ա կան տն տե սա
կան մի ու թյան ե րկր նե րում մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րի և հա մա ձայ նագ րե րի 
կա տար ման մի աս նա կան հա մա կար գի 
ներ մուծ ման սկզ բուն քի նշա նա կու թյու
նը, ի նչն են թադ րում է՝ վա վե րաց ված 

2  Տես` Вишняков В.Г. Право и межгосударственные 
объединения. СПб., 2003, էջ 78: 
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մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի նե րա ռում 
ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գեր, 
գոր ծող ազ գային օ րենսդ րա կան և այլ 
նոր մա տի վային ակ տե րի հա մա պա տաս
խա նե ցում մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
դրույթ նե րին, ազ գային օ րենսդ րու թյան 
հա մա կար գից մի ջազ գային ի րա վուն քի 
նոր մե րին հա կա սող ակ տե րի «չե ղար
կում», ազ գային օ րենսդ րու թյան ի րա
վա կան բա ցե րի «լ րա ցում» կնք ված մի
ջազ գային պայ մա նագ րե րի կա տար ման 
գծով նոր ակ տե րի ըն դու նում և այլն: 

Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նկա տել, որ 
մի ջազ գային ի րա վա կան ըն թա ցա կար
գե րի ար դյուն քում է ա պես դան դա ղեց 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի հա մա պա
տաս խան ի նս տի տուտ նե րի զար գա ցու մը 
ի նչ պես Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու
թյան շր ջա նա կում, այն պես էլ նրա ա ռան
ձին մաս նա կից պե տու թյուն նե րում: 

Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ այդ 
ի նս տի տուտ նե րի թե րագ նա հա տու մը 
բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն է ու նե
նում մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի 
կա տար ման վրա1: 

Ան գամ այդ մի ու թյան շր ջա նակ նե րում 
առ կա են ստո րագր ված տաս նյակ պայ
մա նագ րեր ու հա մա ձայ նագ րեր, ո րոնց, 
սա կայն, մեծ մա սը այդ պես էլ ու ժի մեջ 
չեն մտել: Դա ան սպա սե լի չէր, քա նի որ 
ա ռան ձին ե րկր նե րի ազ գային օ րենսդ
րու թյան ներ դաշ նա կեց ման ի րա վա
կան ըն թա ցա կար գե րի օգ տա գոր ծու մը 
այդ պես էլ չի հա մա պա տաս խա նեց վել 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան 
նպա տա կին. այն է՝ Մի ու թյան ան դամ 
պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան նե րու ժի 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծմամբ նպաս

1  Միջազգային կազմակերպության իրա վա կան 
ակտերի վերաբերյալ համեմատական իրա վա կան 
վերլուծություն կատարվել է Բելառուսի Հան րա պե-
տու թյան Նախագահին առընթեր Ազգային կենտ րո նի 
կողմից, որի արդյունքները քննարկվել են Եվրա սիա-
կան տնտեսական միության 2011 թվականի նո յեմ-
բե րի 17–ին Իրավական հարցերով մշտական հանձ-
նա ժո ղո վի կողմից: Տես` Постановление Постоянной 
коми ссии по правовым вопросам МПА ЕврАзЭС № 9 
от 17.11.2012г.: 

տել ժո ղո վուրդ նե րի կեն սա մա կար դա կի 
բարձ րաց ման հա մար: 

Բ նա կա նա բար, Եվ րա սի ա կան տն
տե սա կան մի ու թյան ի րա վա կան հա
մա կար գի կա յաց ման ու զար գաց ման 
գոր ծում ի նք նու րույն ու է ա կան դե րա
կա տա րու թյու նը պետք է վե րա պա հել 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քին, ո րը 
կոչ ված է կար գա վո րե լու այն հա րա
բե րու թյուն նե րը, ո րոնք դրս ևոր վում են 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րի հա մա տեղ 
ու կա մաար տա հայտ ման ար դյուն քում 
և չեն կա րող կրել բա ցա ռա պես միջ պե
տա կան կամ վե րազ գային բնույթ: 

Մի ա ժա մա նակ, Մի ու թյան շր ջա նա
կում մաս նա կից ե րկր նե րի որ պես ի նք
նիշ խան պե տու թյուն ներ, ի նչ պես նաև 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան 
ի րա վա կան հա մա կար գի զար գաց ման 
հիմ քում պետք է դր ված լի նեն սահ մա
նադ րա կան ո րո շա կի սկզ բունք ներ ու 
նոր մեր, ո րոնք կա րող են լրաց վել մի
ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով2: 

Այս պի սով՝ սահ մա նադ րա կան ի րա
վուն քը ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն, ի սկ 
գլ խա վո րը, ա վե լի հա մար ժե քո րեն պետք 
է կար գա վո րի Եվ րա սի ա կան տն տե սա
կան մի ու թյան շր ջա նակ նե րում միջ պե
տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա
մա կար գը, սա կայն այս տեղ ա ռաձ նա կի 
նշա նա կու թյուն կա րող են ու նե նալ այդ 
հա րա բե րու թյուն նե րի գի տա կան հե տա
զո տու թյուն ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան 
մի ու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի ներ
քին մի աս նա կա նու թյան ա պա հով ման 
ո ւղղ ված պե տու թյուն նե րի ձգ տում նե րը: 

2  Այս առումով, տեղին է նկատել ՀՀ 
Սահմանադրության 205–րդ հոդվածի 
սահմանադրական կարգավորման կարևորությունը, 
ըստ որի՝ վերպետական միջազգային կազմակերպու-
թյուն ներին Հայաստանի Հանրապետության 
անդամակցության հարցի լուծումն իրականացվում է 
բացառապես հանրաքվեի միջոցով: 
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В статье автор обратился к исследованию основных проблем конституционных норм и 
принципов, роли и значения межгосударственных интеграционных процессов в рамках Ев
разийского экономического союза.

Отмечая важность основных проблем интеграционных процессов государств – членов 
Евразийского экономического союза, а также результаты системного анализа конституцион
ных норм, автор пришел к выводу, что конституционное право этих государств эффективно 
и адекватно регулирует межгосударственные взаимоотношения в рамках Евразийского эко
номического союза. 
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ABRAHAM ABRAHAMYAN
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In the article the author touches upon to the study of the basic problems of the constitutional 
norms and principles, the role and importance of interstate integration processes within the 
Eurasian Economic Union.

Stressing the importance of the main problems of integration processes of states – members of 
the Eurasian Economic Union, as well as results of the system analysis of the constitutional norms, 
the author came to the conclusion that the constitutional law of these countries is to effectively 
and adequately regulate the interstate relations in the framework of the Eurasian Economic Union.



56

Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար
վել ի նք նիշ խա նու թյան սահ մա նադ րա
կան ամ րագր ման ու կար գա վոր ման 
հիմ նախն դիր նե րի հե տա զո տու թյա նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ
մա նադ րա կան նոր կար գա վո րում նե րի 
տե սան կյու նից: 

Հե ղի նակն ը նդ հան րաց նե լով Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա 
նադ րու թյամբ (2015 թվա կա նի փո փո
խու թյուն նե րով) ամ րա գր ված ա ռան ձին 
դրույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու
ծու թյան ար դյունք նե րը, բա ցա հայ տել 
է ի նք նիշ խա նու թյան սահ մա նադ րա
կան կար  գա վոր ման ժա մա նա կա կից 
մի տում ներն ու հիմ նախն դիր նե րը, և 
հա մա պա տաս խան հիմ նա վո րում նե
րով պայ մա նա վոր ված՝ ներ կա յաց րել է 
ա ռա ջար կու թյուն ներ սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խում նե րի շր ջա նա կում: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. սահ մա նադ րու թյուն, 
պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյուն, ի նք
նիշ խա նու թյան սահ մա նադ րա կան կար
գա վո րում, սահ մա նադ րա կան գոր ծըն
թաց: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1–ին հոդ վա
ծով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ 
որ պես ի րա վա կան պե տու թյան հռ չա
կու մը յու րա հա տուկ ո րակ հա ղոր դեց 
ի րա վա կան պե տու թյան և պե տու թյան 
ի նք նիշ խա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյան 
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման տե սան կյու
նից: Չնա յած այն հան գա ման քին, որ 
ի նք նիշ խա նու թյու նը՝ որ պես սահ մա
նադ րա կան կար գի սկզ բունք, հռ չակ
վել էր դեռևս Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
օ րենսդ րու թյամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ, 1995 
թվա կա նի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ՝ այն 
իր կի րա ռու մը ստա ցավ ի րա վա կան նոր 

ի րո ղու թյուն նե րի և սահ մա նադ րա կան 
ժա մա նա կա կից ար ժե քային հա մա կար
գում: 

Հի շյալ հան գա ման քը պայ մա նա վո
րեց ի նք նիշ խա նու թյան վե րա բե րյալ 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում 
նոր մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի 
դրսևոր մա նը: Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րա
նի պրո ֆե սոր ներ Մ.Ջա նի սի և Ռ.Քեյի 
կար ծի քով՝ մի ջազ   գային ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ հա մա կար գի ա ռա ջա ցու
մը պայ մա նա վոր ված է ա ռա վել զգա յուն 
այն պի սի ո լորտ նե րի կար գա վոր ման 
ան հրա ժեշ տու թյամբ, ո րոնք նախ կի նում 
գտն վում է ին բա ցա ռա պես պե տու թյան 
ի նք նիշ խա նու թյան տի րույ թում1: 

Իսկ պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյան 
և մի ջազ գային ի րա վուն քի հա րա բե
րակ ցու թյան ժա մա նա կա կից ի րա
վաըն կա լում նե րի վե րա բե րյալ ա վե լի 
ար մա տա կան կար ծիք է ար տա հայ տել 
ա մե րի կա ցի պե տա կան գոր ծիչ Հ.Քի
սին ջե րը, ը ստ ո րի՝ պե տու թյան ի նք նիշ
խա նու թյան և պե տու թյուն նե րի ներ քին 
գոր ծե րին չմի ջամ տե լու մի ջազ գային 
ի րա վուն քի ա վան դա կան սկզ բունք նե րը 
ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում վե րած վել 
են հա մաշ խար հային խա ղա ղու թյան ու 
ար դա րու թյան ստեղծ ման գլ խա վոր խո
չըն դոտ նե րի2: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ մա նադ րա կան ժա մա նա կա կից գոր
ծըն թաց նե րում հատ կան շա կանն այն է, 
որ և՛ 2005 թվա կա նի, և՛ 2015 թվա կա
նի սահ մա նադ րա կան գոր ծըն թաց նե րով 

1  Տե՛ս Janis M.W., Kay R.S., European Human Rights 
Law: Connecticut, Oxford University Press. 1990, էջ YII: 

2  Տե՛ս Kissinger H. Does America Need a Foreign 
Policy? Forward Diplomacy for the 21 Century. N.Y. 
2001, էջ 234: 

Ա ՐԱՄ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 
Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ Ի ՆՔ ՆԻՇ ԽԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ



57

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 1995 
թվա կա նի Սահ մա նադ րու թյան Նա խա
բա նում և 1–ին հոդ վա ծով ի նք նիշ խա
նու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նադ րա կան 
նոր մե րը փո փո խու թյուն նե րի չեն թարկ
վե ցին, այ նո ւա մե նայ նիվ, եր կու տաս
նա մյակ նե րի ըն թաց քում հայ րե նա կան 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի զար
գաց ման ա ռու մով նոր բո վան դա կային 
ի մաստ է հա ղորդ վել ի նք նիշ խա նու թյան 
կա տե գո րի այի սահ մա նադ րա–ի րա վա
կան ժա մա նա կա կից ըն կա լում նե րին 
հատ կա պես՝ հա մա կար գային ա ռու մով 
ի նք նիշ խա նու թյան հետ փոխ կապ ված 
սահ մա նադ րա կան այլ հոդ ված նե րի 
շրջա նա կում: 

Թերևս, դա պա հան ջարկ ված ի րո
ղու թյուն է դառ նում ոչ մի այն ել նե լով 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի 
ի րաց ման սահ մա նադ րա կան կա ռու ցա
կար գե րի կա տա րե լա գործ ման ու իշ
խա նու թյուն նե րի հա վա սա րակշ ռու թյան 
լի ար ժեք ա պա հով ման ար դյու նա վե
տու թյու նը բարձ րաց նե լու ան հրա ժեշ
տու թյամբ, այլև հա մաշ խար հային գոր
ծըն թաց նե րի խո րաց ման պայ ման նե րում 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից 
մի ջազ գային նոր պար տա վո րու թյուն
նե րի ստանձ նու մով պայ մա նա վոր ված 
հիմ նա րար խն դիր նե րի լուծ մամբ, ի նչ
պես նաև ին տեն սիվ ին տեգ րաց մանն ու 
պե տու թյուն նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյա նը 
նպաս տե լու ա ռու մով: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյան Նա խա  բա նի, 1–ին և 
2–րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր
լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պե տու թյան 
ի նք նիշ խա նու թյան կրո ղը (սուբյեկ տը) 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն է, ի սկ 
ժո ղովր դի՝ որ պես իշ խա նու թյան մի ակ 
կրող ու աղ բյուր լի նե լը վկա յում է ժո
ղովր դա կան ի նք նիշ խա նու թյան՝ որ պես 
հայ ժո ղովր դի ի նք նա կազ մա կերպ ման 
ե ղա նա կի առ կա յու թյան մա սին: 

Մի ա ժա մա նակ, Սահ մա նադ րու թյան 
3–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
հան րային իշ խա նու թյու նը սահ մա նա

փակ ված է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ
նա կան ի րա վունք նե րով և ա զա տու
թյուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն 
գոր ծող ի րա վուն քի, ի նչը են թադ րում է 
ի նք նիշ խա նու թյան բա ցար ձակ սահ մա
նա փա կու թյան առ կա յու թյուն, քա նի որ 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի 
ի րա ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ի նչ
պես ան մի ջա  կա նո րեն, այն պես էլ վեր
պե տա կան կամ մի ջազ գային ի րա վա
կան պաշտ պան վա ծու թյան ներ քո: 

Բա ցի այդ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Սահ մա նա դրու  թյան 205–րդ 
հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ վեր պե տա
կան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյան 
ան դա մակ ցու թյան, ի նչ պես նաև Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյա նը վե րա բե րող հար
ցը լուծ վում է հան րաք վե ի մի ջո ցով1, ի սկ 
204–րդ հոդ ված 3–րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին վե րա բե
րող օ րենք նե րի նա խագ ծե րը չեն կա րող 
դր վել հան րաք վե ի: 

Հի շա տակ ված այդ նոր մե րի հա մա
կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, 
որ վեր պե տա կան մի ջազ գային կազ մա
կեր պու թյուն նե րին Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյան կամ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա
րած քային ամ բող ջա կա նու թյա նը վե րա
բե րող հար ցե րի լու ծու մը դուրս է գա լիս 
պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան ի րաց ման 
շր ջա նա կից և դի տարկ վում որ պես ժո
ղովր դա կան ի նք նիշ խա նու թյան ի րաց
ման ա ռար կա: 

Այն դեպ քում, ե րբ ան հրա ժեշտ է 
նույն հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ քա ղա
քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան կար գով 

1  Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րով) «Եզ րա փա կիչ և ան ցու մային դրույթ ներ» 
գլ խում այդ պես էլ չեն սահ ման վում այդ դրույ թի ի րաց-
ման կա ռու ցա կար գե րը՝ մինչև 2005 թվա կա նի փո-
փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված 
են թա ցա կար գով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կող մից վեր պե տա կան մի ջազ  գային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին ար դեն ի սկ ան դա մակ ցած հար ցե րը: 
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ներ կա յաց ված օ րենք նե րի նա խագ ծե րի 
վե րա բե րյալ հար ցե րը հան   րաք վե ի մի
ջո ցով լու ծել, ա պա այդ հար ցերն ար
դեն ժո ղովր դա կան ի նք նիշ խա նու թյան 
ի րաց ման շր ջա նա կից դուրս են գա լիս և 
ան ցնում պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան 
ի րաց ման տի րույթ1: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ պե
տա կան ի նք նիշ խա նու թյան և ժո ղովր
դա կան ի նք նիշ խա նու թյան հա րա բե րակ
ցու թյան մեջ նման ոչ տրա մա բա նա կան 
կա պի կամ ներ քին հա կա սու թյան վե րա
բե րյալ այդ հիմ նախնդ րի առ կա յու թյու նը 
և, տվյալ պա րա գա յում, վեր պե տա կան 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
Հա  յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան դա
մակ ցու թյա նը վե րա բե րող հար ցի լուծ
ման օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու թյու նը 
ա ռա ջադ րում են այդ հա րա բե րու թյուն
նե րից բխող խն դիր նե րի փոխ հա մա
ձայ նեց ված լու ծում ներ, ին չը և՛ մի ջազ
գային, և՛ սահ մա նա դրա–ի րա վա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում ան հրա ժեշտ է 
դի տար կել որ պես պե տու թյուն նե րի վեր
պե տա կան գոր ծակ ցու թյան նոր ձև, որ
տեղ յու րա քան չյուր ի նք նիշ խան եր կիր 
ի նք նա կամ մաս նակ ցե լով վեր պե տա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ի րենց 

1  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2015 
թվա կա նի սահ մա նա դրա կան բա րե փո խում նե րին 
նվիր ված սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րով «Հան րային քա ղա քա կա նու թյան 
վեր լու ծու թյան և ե րկ խո սու թյան Ա պել լա ի նս տի տուտ» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը ար ձա նագ րել 
է ա ռն վազն ե րեք տե սա կետ՝ ա) սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խում նե րի հայե ցա կար գի նա խագ ծում ամ-
րագր ված է հիմ նա վոր ված եզ րա հան գում, ը ստ ո րի՝ 
ի նք նիշ խա նու թյան սահ մա նա փակ մա նը հան գեց-
նող մի ջազ գային պայ մա նա գրե րը պետք է դր վեն 
հան րաք վե ի, բ) հան րաք վե ի ի նս տի տու տի այդ չափ 
ը նդ լայ նումն իշ խա նու թյուն նե րին քա ղա քա կան և 
ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փե լու 
հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի կար ևո րա գույն ո րո շում-
ներ կա յաց նե լիս և գ) գոր ծող Սահ մա նա դրու թյան 
ի նք նիշ խա նու թյունն ամ րագ րող հոդ ված ներն ի նք-
նիշ խա նու թյան որ ևէ սահ մա նա փա կում չեն են թադ-
րում և փո փոխ ման են թա կա չեն։ Ման րա մասն տե՛ս 
Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ներ. ի ՞նչ են կար ծում 
փոր ձա գետ նե րը // Հան րային քա ղա քա կա նու թյան 
վեր լու ծու թյան և ե րկ խո սու թյան Ա պել լա ի նս տի տու-
տի զե կույ ցը, Եր ևան, 2014, էջ 17–18։ 

մաս նակ ցու թյան կամ  քի ար տա հայտ ման 
մի ջո ցով ա պա հո վում է իր ի սկ ի նք նիշ
խա նու թյան և ազ գային շա հե րի պաշտ
պա նու թյան ե րաշ խա վո րու մը: 

Դա, ի նչ պես ար դեն նշ վել է, հա մա
հունչ է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
նա խա բա նով հռ չակ ված ի նք նիշ խան 
պե տու թյան վե րա կանգն ման, հայ րե
նի քի հզո րաց ման ու բար գա վաճ ման, 
սե րունդ նե րի ա զա տու թյան, ը նդ հա
նուր բա րե կե ցու թյան, քա ղա քա ցի ա կան 
հա մե րաշ խու թյան վե րա բե րյալ հա մա
մարդ կային ար ժեք նե րին՝ ել նե լով Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա վա
տար մու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րի 
բո վան դա կու թյու նից, ին չով պայ մա
նա վոր ված՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Սահ մա նա դրու  թյու նը որ ևէ 
սահ մա նա փա կում չի նա խա տե սում մի
ջազ գային ու տա րա ծաշր ջա նային հա
մա գոր ծակ ցու թյան ու այն ա պա  հո վող 
կա ռույց նե րի ի րա վա չափ գոր ծու նա կու
թյան ա պա հով ման հար ցե րում։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ըն թա ցող ժո ղովր դա վա  րաց ման գոր
ծըն թաց նե րը, այդ թվում, ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան ա ռան ձին հոդ ված նե րով 
նա խա տես վող հան րային իշ խա նու թյան 
հա մա կար գային ամ բող ջա կա նու թյան 
մեջ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման ու 
հա վա սա րակշռ ման սահ մա նադ րա
կան սկզ բուն քի ա ռա վել հետ ևո ղա կան 
ի րաց ման նո րա մու ծու թյուն նե րը, է ա
կան են ի նք նիշ խա նու թյան վե րա բե
րյալ պատ կե րա ցում նե րը զար գաց նե լու 
ա ռու մով: 

Սահ մա նադ րու թյան 14–րդ հոդ վա
ծի 1–ին մա սը սահ մա նում է, ո ր Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված 
ու ժերն ա պա հո վում են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա  նու թյու նը, 
տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը, 
սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը և 
ան վտան գու թյու նը: 

Հի շա տակ ված դրույ թի տրա մա բա
նու թյու նից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյու նը 
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տա րած վում է ամ բողջ տա րած քի վրա: 
Դա նշա նա կում է, որ պե տա կան տա
րած քը հան դի սա նում է պե տա կան իշ
խա նու թյան գոր ծո ղու թյան տա րածք, 
որ տեղ պե տա կան իշ խա նու թյան տա
րած քային գե րա կա յու թյու նը ար տա
հայտ վում է նրա նում, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րում գո
յու թյուն չու նի և չի կա րող գո յու թյուն ու
նե նալ որ ևէ իշ խա նու թյուն, բա ցա ռա պես 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան: 

Մյուս կող մից՝ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ի նք նիշ խա նու  թյու նից 
բխում է ի ր՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան գե րա կա յու թյու նը, ո րը տա րած
վում է նաև պե տա կան տա րած քի սահ
ման նե րից դուրս գտն վող Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
նկատ մամբ: Սահ մա նադ րու թյան 47–րդ 
հոդ վա ծի 8–րդ մա սի հա մա ձայն՝ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա
ցի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ ման նե րից դուրս, մի ջազ գային ի րա
վուն քի հի ման վրա, գտն վում են Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու
թյան ներ քո: 

Մի ա ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է հաշ
վի առ նել Սահ մա նա դրու թյան 55–րդ 
հոդ ված 2–րդ մա սի պա հան ջը, ը ստ 
ո րի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցուն չի կա րե լի հանձ նել օ տա
րերկ րյա պե տու թյա նը՝ բա ցա ռու թյամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե
րաց րած մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով 
նա խա   տես  ված դեպ քե րի: 

Հի շա տակ ված նոր մե րի բո վան դա
կու թյու նից բխում է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ներն 
օ ժտ ված են Սահ մա նադ րու թյամբ վե րա
պահ ված բո լոր ի րա վունք նե րով, կրում 
են սահ մա նադր ական պար տա կա նու
թյուն ներ և օ գտ վում են Հա յաս  տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյու
նից՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին 
հա մա պա տաս խան: 

Ակն հայտ է նաև այն, որ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 1, 4, 13, 14, 19, 53, 54, 61, 81 

և 116–րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ի նք նիշ
խա նու թյու նը՝ որ պես պե տու թյան ան
քակ տե լի հատ կա նիշ, բնու թագ րում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա
նադ րա կան կար գա վի ճա կը: Այն են թա
դրում է, որ պե տա կան իշ խա նու թյունն 
ու նի գե րա կա յու թյուն ու ան կա խու թյուն 
ե րկ րի ներ սում և մի ջազ գային հա րա
բե րու թյուն նե րում և այն տա րած վում է 
ե րկ րի ամ բողջ տա րած քի վրա՝ բա ցա
ռե լով եր կիշ խա նու թյու նը, և ի րա կա նաց
նում օ րենս դիր, գոր  ծա դիր և դա տա կան 
լի ար ժեք իշ խա նու թյուն: Այ սինքն՝ նշ ված 
հոդ ված նե րի բո վան դա կային ի մաս տը 
հաս տա տում է պե տու թյան բա ցար ձակ 
ի նք նիշ խա նու թյան մա սին: 

Մի ա ժա մա նակ, Սահ մա նադ րու թյան 
81–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը սահ մա նում 
է, որ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա
տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Սահ մա նադ
րու թյու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը 
մեկ նա բա նե լիս հաշ վի է ա ռն վում Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս նակ
ցու թյամբ մար դու ի րա վունք նե րի վե
րա բե րյալ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ
տի կան, ի նչն են թադ րում է, որ մար դու 
և քա ղա քա ցու սահ մա նադ րա կան ի րա
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի մա սով 
այլևս ի րո ղու թյուն է դար ձել մի ջազ
գային ի րա վուն քի պրի    մա տը (գե րա
կա յու թյուն), հատ կա պես՝ մի ջազ գային 
ար դա րա դա տու թյան և կոն վեն ցի ոն 
վե րահս կիչ մար մին նե րի ո րո շում նե րի 
պար տա դի րու թյան պա րա գա յում: 

Ի տար բե րու թյուն հի շա տակ ված 
նոր մի բո վան դա կային նշա նա կու թյան՝ 
Սահ մա նադ րու թյան 19–րդ հոդ վա
ծի 1–ին մա սով ամ րագր ված՝ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նը հայ կա կան 
սփյուռ քի հետ ի րա կա նաց նում է հա
մա կող մա նի կա պե րի զար գաց մա նը և 
հա յա պահ պան մանն ո ւղղ ված քա ղա
քա կա նու թյուն, նպաս տում է հայ րե նա
դար ձու թյա նը. դրույ թի բո վան դա կու
թյու նից կա րե լի է բխեց նել ոչ այն քան 
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մի ջազ գային ի րա վուն քի գե րա կա յու
թյան մա սին, որ քան պե տու թյան ի նք
նիշ խա նու թյան ար դեն բա ցար ձակ ան
սահ մա նա փա կու թյան կամ, այս պես 
կոչ ված, «ինք նիշ խա նու թյան է քս պան
սի այի (զավ թո ղա կա նու թյան)» մա սին, 
ին չը ևս ան թույ լատ րե լի է: 

Ակն հայտ է, որ Սահ մա նադ րու թյան 
մեկ նա բան վող հոդ ված նե րի հա մա
տեքս տում պե տու թյան ի նք նիշ խա նու
թյու նը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե
րում կա րող է նաև են թարկ վել ո րո շա կի 
սահ մա նա փա կում նե րի հետ ևյալ դեպ քե
րում. 

ա) ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը կա մա վոր ստանձ նում է մի ջազ
գային պար տա վո րու թյուն ներ բո լոր պե
տու թյուն նե րի հետ բա րիդ րա ցի ա կան, 
փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տե լու նպա տա կով (բ խում Սահ
մա նադ րու թյան 13–րդ հոդ վա ծի բո վան
դա կու թյու նից), 

բ) ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը կա մա վոր մաս նակ ցում է (վա
վե րաց նում, հաս տա տում, ստո րագ րում) 
ե րկ կողմ կամ բազ մա կողմ մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րին (բ խում է Սահ մա նադ
րու թյան 5, 19, 116, 132–րդ և այլ հոդ ված
նե րի բո վան դա կու թյու նից), 

գ) ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը ան դա մակ ցում է մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ ստանձ նե լով 
ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ (բ խում 
է Սահ մա նադ րու թյան 13, 205–րդ և այլ 
հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից), 

դ) ե րբ մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյուն նե րի կող մից ըն դուն ված ո րո շում
նե րը են թա կա են պար տա դիր կա տար
ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կող մից (բ խում է Սահ մա նա դրու թյան 5, 
13, 19, 81, 116–րդ և այլ հոդ ված նե րի բո
վան դա կու թյու նից), 

ե) ե րբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը ըն դու նում է մի ջազ  գային ի րա
վուն քի գե րա կա յու թյու նը ազ գային 
օ րենսդ րու թյան նկատ մամբ (բ խում է 
Սահ մա նադ րու թյան 13–րդ հոդ վա ծի բո

վան դա կու թյու նից): 
Ի հար կե, հի շա տակ ված վեր լու ծու

թյուն նե րի շր ջա նա կում ան հա մա տե ղե լի 
են պե տու թյան բա ցար ձակ ի նք նիշ խա
նու թյու նը կամ այդ ի նք նիշ խա նու թյան 
բա ցար ձա կա նա ցու մը մի ջազ գային 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հետ: 

Պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյան և 
դրա հետ փոխ    կա պակց ված Սահ մանդ
րու թյան այլ դրույթ նե րի հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում սահ մա
նադ րա կան ժա մա նա կա կից կար գա վո
րում նե րի շր ջա նա կում ան հրա ժեշտ է 
վե րաի մաս տա վո րել պե տու թյան ի նք
նիշ խա նու թյու նը, հատ կա պես՝ մի ջազ
գային ի րա վուն քի նոր մե րի հետ հա րա
բե րակ ցու թյան տե սան կյու նից: 

Այդ հիմ նա վոր մամբ պայ մա նա վոր
ված՝ սահ մա նադ րա կան հե տա գա բա րե
փո խում նե րի շր ջա նա կում ան հրա ժեշտ է 
կա տա րել հա մար ժեք փո փո խու թյուն ներ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ
մա նա դրու թյան (2015 թվա կա նի փո փո
խու թյուն նե րով) 19–րդ և 81–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մա սե րում, ի նչ պես նաև հս տա կեց
նել 204–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սով և 205–
րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված դրույթ նե րը՝ 
բա ցա ռե լով դրանց միջև առ կա ներ քին 
հա կա սու թյուն նե րը: 

Ընդ հան րաց նե լով Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Սահ մա  նադ րու թյամբ 
(2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 
ամ րա գր ված ա ռան ձին դրույթ նե րի հա
մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյունք
նե րը, կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
եզ րա հան գու մը.

1) բա ցա հայ տե լով ի նք նիշ խա նու թյան 
սահ մա նադ րա կան կար  գա վոր ման ար
դի մի տում ներն ու հիմ նախն դիր նե րը՝ 
ներ կա յաց ված են կոնկ րետ ա ռա ջար կու
թյուն ներ, ո րոնք միտ ված են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում սահ մա նադ րա
կան ժա մա նա   կա կից կար գա վո րում նե
րի շր ջա նա կում ի նք նիշ խա նու թյան 
հաս   կա ցու թյան սահ մա նադ րա –ի րա վա
կան ժա մա նա կա կից ըն կա    լում նե րին նոր 
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բո վան դա կային ի մաստ հա ղոր դե լուն, 
ի նչ պես նաև պե տու թյան ի նք նիշ խա
նու թյան և, հատ կա պես, մի ջազ գային 
ի րա վուն քի նոր մե րի հետ հա րա բե րակ
ցու թյան տե սան կյու նից՝ դրանց հար մա
րեց ման (ա դապ տաց ման) ու նոր ի րո ղու
թյուն նե րի վե րաի մաս տա վոր մա նը՝ այն 
ա ռու մով, որ չի կա րե լի մի ջազ գային 
ի րա վուն քը մշ տա պես դի տար կել որ պես 
պրի մատ (գե րա կա) կամ պե տա կան ի նք
նիշ խա նու թյու նը՝ բա ցար ձակ ան սահ
մա նա փակ, 

2) հի շա տակ ված հիմ նա վո րում նե
րով պայ մա նա վոր ված, ա ռա ջարկ վում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ
մա նա դրու թյան (2015 թվա կա նի փո փո
խու թյուն նե րով) մեջ կա տա րել հետ ևյալ 
փո փո խու թյուն նե րը. 

ա) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո
փո խու թյուն նե րով) 19–րդ հոդ վա ծի և 81–
րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սերն ու ժը կորց րած 
ճա նա չել, 

բ) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով) 204–րդ հոդ վա
ծի 3–րդ մա սով և 205–րդ հոդ վա ծով 
ամ րագր ված դրույթ նե րը հս տա կեց նե
լու ու դրան ցում առ կա ներ քին հա կա
սու թյուն նե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է՝ կա՛մ ու ժը կորց րած ճա
նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով) 205–րդ հոդ վա
ծը, կա՛մ Սահ մա նադ րու թյու նը լրաց    նել 
նոր 221–րդ հոդ վա ծով հետ ևյալ բո վան
դա կու թյամբ. «Հոդ  ված 221. Մինչև Սահ
մա նադ րու թյան 205–րդ հոդ վա ծի ու ժի 
մեջ մտ նե լը վեր պե տա կան մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյան 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի գոր ծո
ղու թյու նը շա րու նա կում են մնալ ու ժի 
մեջ մինչև այդ պայ մա նագ րե րի գոր ծո
ղու թյան ժամ կե տի ա վար տը»: 
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П РОБ ЛЕ МА СУ ВЕ РЕ НИ ТЕ ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ АР МЕ НИЯ В СОВ РЕ МЕН НОМ  
КОНС ТИ ТУ ЦИ ОН НОМ ПРО ЦЕС СЕ 

А РАМ ХА ЧАТ РЯН
Кан ди дат юри ди чес ких на ук

В стат ье зат ро ну ты проб ле мы исс ле до ва ния су ве ре ни те та конс ти ту ци он но го зак реп ле
ния и уре гу ли ро ва ния в кон текс те конс ти ту ци он ных ре форм Рес пуб ли ки Ар ме ни я.
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ре гу ли ро ва ни я, предс та влены со от ветст ву ю щие пред ло же ния в рам ках конс ти ту ци он ных 
ре форм.
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Սույն հոդ վա ծում վեր լուծ վում են 
ի րա վուն քի հա մա կար գում աս տի ճա նա
կար գու թյան (հի ե րար խի այի) ի մաս տա
վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
քանի որ աս տի ճա նա կար գու թյան գա
ղա փա րը է ա կան դե րա կա տա րում ու նի 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի ո լոր տում: 

Այս ի մաս տով՝ ի րա վա կան նոր մե րի 
աս տի ճա նա կար գու թյու նը հաս տա տում 
է սո ցի ա լա կան (հա սա րա կա կան) հա
րա բե րու թյուն նե րի և սո ցի ա լա կան նոր
մե րի (այդ թվում ի րա վա կան նոր մե րի) 
հի ե րար խիկ բնույ թը, որ տեղ մարդ կանց 
վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է 
(պետք է հա մա պա տաս խա նի) այդ նոր
մե րի հի ե րար խիկ կա ռուց ված քի պա
հանջ նե րին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան նոր
մեր, ի րա վա կան նոր մեր, հի ե րար խի ա, 
մարդ կանց վար քա գիծ, ի րա վա կար գա
վո րում, հի ե րար խիկ կա ռուց վածք: 

Ի րա վուն քի հա մա կար գում աս տի
ճա նա կար գու թյան գա ղա փա րը պատ
մա կա նո րեն է ա կան դեր է խա ղում 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ի րա վա կան կար գա վո րում նե րում: Սո
ցի ա լա կան գոյի հի ե րար խու թյան գա
ղա փա րը տա րած վում է նաև ի րա վուն քի 
վրա: Ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա
կար գու թյու նը հաս տա տում է սո ցի ա լա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հի ե րար խու
թյու նը, որ տեղ էլ մար դիկ հա մա տե ղում 
են ի րենց վար քա գի ծը մի մյանց հետ և 
գոր ծում որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն1: 

Բա ցի ի րա վուն քի մեջ աշ խար հի կա
ռուց ման հի ե րար խի կու թյան հիմ նա րար 

1 Տես՝ Осипов М.Ю. Системы в праве и правовые 
процессы, М., 2015, с. 4–5

ար տա ցոլ ումից, ի րա վուն քի և ի րա վա կան 
հա մա կար գի վրա «հի ե րար խի ա» հաս
կա ցու թյան տա րած ումից, մեր կար ծի քով, 
ա մե նը մե ծա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է 
տվյալ հաս կա ցու թյան կրո նա կան ի մաս
տի բա ղադ րի չով, ո րը լի ար ժեք շո շա փե լի 
է ցան կա ցած սո ցի ա լա կան հի ե րար խի ա
յում, «ար տա հայտ վում է հա սա րա կա կան 
կար գի կազ մա կեր պու թյան ձևով, հեն
վում է ներ գի այի՝ այդ աղ բյուր ներն ար
դա րաց նող դա տո ղու թյուն նե րի կո լեկ տիվ 
հա մա կար գի վրա»2: Հի ե րար խիկ կա ռուց
ված ի րա վուն քի կեր պա րի ստեղ ծու մը 
կա րե լի է դի տար կել որ պես առ կա ի րա
վա կար գի ռա ցի ո նալ սր բաց ման, մարդ
կանց և նրանց հան րույթ նե րի աչ քե րում 
դրան ար դա րաց վա ծու թյան հա ղորդ ման 
ե ղա նակ նե րից մե կը: «Հի ե րար խի ան նաև 
այ սօր ըն դուն վում է որ պես ճիշտ դի
տարկ վող լու ծում նե րի հաս տատ ման մե
թոդ»3 – նշում են հե տա զո տող նե րը: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով պա տա հա կան 
չէ, որ տար բեր դա րաշր ջան նե րում փի
լի սո փա նե րը և ի րա վա բան նե րը ի րա
վուն քի մո դե լա վոր ման ժա մա նակ է ա
կան ու շադ րու թյուն է ին հատ կաց նում 
հի ե րար խիկ սկզ բին (Լաո Ցզի կա ռա
վա րի չի հատ կու թյուն նե րի հի ե րար խի ա4, 
Պլա տո նի օ րենսդ րա կան նպա տակ նե րի 

2 Hierarchy in Natural and Social Sciences. P. 223–
224.t

3 Նույն տե ղում, էջ 224: 
4 Ը ստ չի նա կան մտա ծող նե րի կար ծի քի՝ «լա վա-

գույն կա ռա վա րի չը նա է, ո ւմ վե րա բե րյալ ժո ղո վուր դը 
գի տի մի այն այն, որ վեր ջինս գո յու թյուն ու նի: Փոքր–ի նչ 
վատն են այն կա ռա վա րիչ նե րը, ո ւմ ժո ղո վուր դը սի րում 
և մե ծա րում է: Ա ռա վել վատն են այն կա ռա վա րիչ նե րը, 
ո րոն ցից ժո ղո վուր դը վա խե նում է: Եվ ա մե նից վատն են 
այն կա ռա վա րիչ նե րը, ո ւմ ժո ղո վուր դը ա տում է: »

(Տես՝ Добрышевский С.А. История политических и 
правовых учений: оцновные классические идеи: учеб. 
пособие. М.: Норма, 2007. Ц. 30).

ԴԱ ՎԻԹ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տ, աս պի րանտ 

Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԱ ԿԱՐ ԳՈՒԹՅԱՆ  
(ՀԻ Ե ՐԱՐ ԽԻ ԱՅԻ) Ի ՄԱՍ ՏԱ ՎՈՐ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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ա ռջև կանգ նած նե րի հի ե րար խի ա1, Գրո
ցի ո սի մարդ կային և բնա կան, ա ստ վա
ծային ի րա վուն քի և այլ միջ նա դա րյան 
սխո լաստ նե րի հի ե րար խի ա2 և այլն): 

Չ նա յած նրան, որ պե տաի րա վա կան 
հան րույ թում հի ե րար խիկ հիմ քե րի ար
տա հայ տում նե րի բազ մա նիս տու թյու նը 
նշ վում էր հնա գույն ժա մա նակ նե րից և 
տար բեր աս պեկտ նե րով, սկ սած Լու սա
վո րու թյան դա րաշր ջա նից, ա րևմ տյան 

1 Ի նչ պես կար ծում էր Պլա տո նը, գո յու թյուն ու-
նեն «… եր կու տե սա կի բա րիք ներ, մե կը՝ մարդ կային, 
մյուս նե րը՝ ա ստ վա ծային: Փոքր բա րիք նե րը նրանք են, 
ո րոնց գլ խա վո րում են ա ռող ջու թյու նը, հե տո գե ղեց-
կու թյու նը, եր րորդ տե ղում՝ վազ քում և մարմ նա կան 
այլ նե րու ժը, չոր րոր դում՝ հարս տու թյու նը, սա կայն ոչ 
կույր, այլ ա չա լուրջ, գի տակ վա ծու թյան ու ղե կից նե րը: 
Ա ստ վա ծային բա րիք նե րից ա ռա ջի նը և գլ խա վո րը 
գի տակ ցու թյունն է: Ե րկ րոր դը՝ գի տակ ցու թյա նը հա-
մա պա տաս խա նող հո գու ա ռողջ վի ճա կը: Ա րի ու թյան 
հետ դրանց մի ա ցու մից ծա գում է եր րորդ բա րի քը՝ 
ար դա րու թյու նը: Չոր րորդ բա րի քը՝ ա րի ու թյու նը…»: 
Այս հի ե րար խի ան իր ար տա ցո լու մը պետք է ստա նա 
նաև ի րա վուն քի մեջ, այդ ի սկ պատ ճա ռով փի լի սո փան 
կոչ էր ա նում օ րենս դիր նե րին. «Հաս տա տեք… օ րենք-
ներ, ո րոնք … ո ւղ ղոր դում են մեր մտ քե րը ոչ դե պի 
հարս տու թյուն… ի սկ քա նի որ գո յու թյուն ու նեն ե րեք 
ա ռար կա ներ՝ հո գի, մար մին և դրամ ներ, ա պա մեր 
օ րենք նե րում ա մե նից բարձր պետք է տե ղա կայեք հա-
մա պա տաս խա նա բար հո գին, ե րկ րորդ տե ղում՝ մարմ-
նի կա տա րե լու թյու նը…, ի սկ եր րոր դում և վեր ջի նում՝ 
հարս տու թյա նը են թա կա յու մը, քա նի որ այն ը ստ է ու-
թյան և՛ մար մին, և՛ հո գի է» (Տես՝ Добрышевский С.А. 
Նշվ. Ա շխ. էջ 39): Այլ հա մար ժեք օ րի նակ՝ Ի. Բեն տա մը, 
սահ մա նե լով օ րենսդ րի նպա տա կը՝ որ պես «հա սա րա-
կու թյան ան դամ նե րի ա ռա վե լա գույն եր ջան կու թյուն», 
կա ռու ցում էր ը ստ նշ ված նպա տա կի ձեռք բեր ման խն-
դիր նե րի հետ ևյալ հի ե րար խի ան. 1) ան վտան գու թյան 
ա պա հո վում, 2) գո յու թյան մի ջոց նե րի ա պա հո վում, 
3) հա վա սա րու թյան ձեռք բե րում, 4) գո հու նա կու թյան 
ձեռք բե րում (Նույն տե ղում: էջ 175–178): 

2 Տես՝ 6 Царьков И.И. Развитие правопонимания 
в европейской традиции права. СПБ.: Юрид. центр 
Пресс. 2006 С. 53–54. Ռ. Կաբ րի յա կը Գրո ցի ո սի ար ժա-
նիք հա մա րում է այն, որ բո լո նյան վա նա կա նը «հա մա-
կար գա վո րել և մի մյանց հետ է հա մա պա տաս խա նեց րել 
տար բեր ծագ ման տեքս տեր՝ բաշ խե լով դրանք հի ե-
րար խիկ կար գով կախ ված աղ բյուր նե րից» (Кабриняк Р. 
Кодификации. М.: Статус. 2007 С. 43): Ը ստ Ա. Մ. Մի-
խայ լո վի կար ծի քի՝ «ար դի ա կա նու թյան հե տա զո տող-
նե րը Գրո ցի ո սի ար ժա նի քը ա մե նից ա ռաջ տես նում են 
ի րա վուն քի տար բեր աղ բյուր նե րի կա նո նա վոր ու սում-
նա սի րու թյան, դրանց հի ե րար խիկ հա մադ րու թյան մեջ, 
ին չի ար դյուն քում ստաց վեց դոկտ րի նալ սխո լաս տիկ 
ա վան դույ թի «ի րա վա կան հա մա կար գը»» (Михайлов 
А.М. Идея естественного права: история и теория. М.: 
Юлитинформ, 2010. С. 95): 

ի րա վա գի տու թյան մեջ ի րա վուն քում հի
ե րար խի ան, որ պես կա նոն, հե տա զոտ
վում է խիստ տր ված ան կյան տակ3 որ
պես ի րա վուն քի ձևե րի հի ե րար խի ա և, 
որ պես կա նոն, վեր լու ծա կան ի րա վա բա
նա կան պո զի տի վիզ մով տր ված շրջա
նակ նե րում: Հե տաքրք րա կան է նշել, որ 
և՛ բնա կան ի րա վուն քի, և՛ ի րա վա կան 
ռե ա լիզ մի կողմ նա կից նե րը, դի մե լով 
ի րա վուն քի հի ե րար խի կու թյան խնդ
րայ նու թյա նը, ի րա վա կան հի ե րար խի
այի քն նար կում նե րում բո վան դա կային 
շտ կում ներ նե րա ռող ի րենց դա տո ղու
թյուն նե րում, որ պես կա նոն, օ գտ վում են 
վեր լու ծա կան պո զի տի վիզ մի հաս կա
ցու թյուն նե րի ա պա րա տով4: 

Են թադր վում է, որ ի րե րի այդ պի սի 
վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է ամ բող ջա
կան հա մա լիր գոր ծոն նե րով: 

Ա մե նից ա ռաջ, հատ կա պես վեր լու
ծա կան ի րա վա գի տու թյու նը, սահ մա նա
փա կե լով ի րա վուն քի մեջ հի ե րար խի այի 
խնդ րայ նու թյուն նե րի աս պեկ տը տեխ նի
կա կան–ի րա վա բա նա կան հար ցե րով, կա
րո ղա ցավ ի րա վուն քի հի ե րար խի այի ձևե
րում ար տա հայ տել ի րա վուն քի՝ որ պես 
կար գա վոր ված, բա ցատր վող և կան
խա տես վող սո ցի ա լա կա նու թյան ար տա
ցոլ ման հա մա ձայ նեց վա ծու թյան գա ղա
փա րը: Եվ րո պա կան մտա ծե լա կեր պով՝ 
ի րա վա բա նի հա մար ի րա վուն քի ձևե րի 
հի ե րար խի այի պա թո սը միշտ եղել է և 
կլինի կոոր դի նատ նե րի չհա կա սող հա մա

3 Ա նհ րա ժեշտ է ի րա վա կան պո զի տի վիզ մում 
սահ մա նա զա տել եր կու ո ւղ ղու թյուն ներ. 1) ի րա վա-
կան ի րա կա նու թյան (սո ցի ո լո գի ա կան պո զո տի վիզ մի) 
հայե ցա կար գեր, ո րոնք «ա ռա ջադ րում են ի րա վա կի-
րա ռու թյան ո լոր տում և ի րա վուն քը որ պես «այն , ին չը 
ի րա կա նում կա տա րում են դա տա վոր նե րը» սահ մա նող 
«ի րա կան» սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ու սում-
նա սի րու թյան խն դիր նե րը» և 2) վեր լու ծա կան պո զո տի-
վիզ մի դոկտ րի նան, ո րը կողմ նո րոշ ված է «ի րա վա կան 
լեզ վի, ի րա վա կան տեքս տե րի» ու սում նա սի րու թյա նը: 
Այս տեղ ի րա վուն քը հան դի սա նում է «ո րո շա կի կար գին 
հա մա պա տաս խան ըն դուն ված կա նոն ներ»: 

4 Pound R. Hierarchy of Sources and Forms in 
different systems of law// Tulane law review. №4 P. 467–477 
Lundmark, T. Charting thr Didide between Common and 
Civil law. NY: Oxford University Press 2012 P. 310–312.
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կար գի ստեղծ ման մեջ, ո րը հնա րա վո րու
թյուն կտա ի րա վա կան տեքս տե րի կոնգ
լո մե րա տի հետ ևում տես նել վար քագ ծի 
մո դել նե րի և նմուշ նե րի ռա ցի ո նալ կա
ռուց ված հա մա կարգ: Նման հա մա կար գը 
հե նա րան կհան դի սա նա ցան կա ցած ի րա
վա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, լի նի 
դա ի րա վաս տեղծ, ան հա տա կա նաց ված 
ո րո շում նե րի նե րա ծում, ի րա վա կան նյու
թի հե տա զո տու թյուն և հա մա կար գա վո
րում կամ քա ղա քա ցի նե րին՝ ի րենց վար
քագ ծի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ 
խորհր դատ վու թյուն: 

Հա վա նա բար, հատ կա պես ի րա վուն
քի ձևում ներ դաշ նա կու թյան և հի ե րար
խի կու թյան միջև կա պը ա ռա վել հեշ
տու թյամբ է բա ցա հայտ վում: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով ի րա վուն քի ձևի հի ե րար
խիկ կա ռուց ված քի գա ղա փա րը ի րա վա
բա նին տրա մադ րում է հո գե բա նա կան 
հար մա րա վե տու թյան բա ցա ռիկ զգա ցո
ղու թյուն, ո րը հեն ված է նրա բա ցատ
րու թյուն նե րում ան հա մա ձայ նու թյուն
նե րի բա ցա կա յու թյան հա վատ քին, ի նչ 
կա րե լի է կամ ար գել ված է ի րա կա նաց
նել ը ստ ի րա վուն քի: 

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այս 
եր ևույ թի ար մատ նե րը ան հրա ժեշտ է 
ո րո նել եվ րո պա ցի նե րի մտա ծո ղու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րում: Ը ստ հե
տա զո տող նե րի կար ծի քի, ը ստ ո րի «սո
վո րա կան կա նո նի բա ցատ րու թյու նը 
պետք է լի նի մե կը, և ե թե ի նչ–որ բա նի 
տր վում է եր կու, ե րեք, տա սը բա ցատ րու
թյուն, ա պա մտա ծո ղու թյան եվ րո պա
կան ե ղա նա կը մի ան գա մից ո րո նում է 
վե րի ֆի կաց ման գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում այս կամ 
այն հե ղի նա կու թյա նը դի մե լու մե թո
դով… պար զա բա նել, այդ եր կու, ե րեք, 
տա սը բա ցատ րու թյուն նե րից ո րն է ճշ
մա րիտ: Հաս կա ցու թյուն նե րի նկատ մամբ 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը եվ րո պա
կան մտա ծո ղու թյան շար ժիչ ու ժե րից, 
ո րը ստի պում է վեր ջի նիս ա նընդ հատ 
ո րո նել նոր ներ դաշ նակ մեկ նա բա նու
թյուն ներ, միև նույն ժա մա նակ եվ րո պա

կան հո գե բա նա կան դրույթ նե րի է ա կան 
գծե րից մե կը, ո րը չու նի նմա նու թյուն այլ 
մշա կույթ նե րում»1: 

Կա րե լի է ա սել, որ նոր ժա մա նակ նե րի 
վեր լու ծա կան ի րա վա գի տու թյու նը ա ռա
վել ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րի ստաց ման 
ու ղի ով ըն դու նել և ո րո շա կի աս տի ճա նով 
կա տա րե լա գոր ծել է հա կա սու թյուն նե րի 
չե զո քաց ման միջ նա դա րյան սխո լաս տիկ 
ե ղա նա կը և փոր ձել ա ռա վել հետ ևո ղա
կան այն մարմ նա վո րել ի րա վա կան հի ե
րար խի այի հետ կապ ված իր տե սա կան և 
դոգ մա տիկ կա ռույց նե րում: 

Մյուս կող մից՝ աշ խար հիկ կա ռա վար
չի և քա ղա քա կան իշ խա նու թյան հա
վակ նու թյուն ներ ու նե ցող հռո մե ա կան–
կա թո լիկ ե կե ղե ցու միջև բարդ, գրե թե 
հա կա սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ո րը բնո րոշ է միջ նա դա րյան Ա րևմտ յան 
Եվ րո պայի հա մար, հան դի սա ցան ի րա
վա բա նու թյան բա ժան ման գա ղա փա րի 
վե րաի մաս տա վոր ման խթան2: Որ պես 

1 Царьков И.И. О правовых принципах в 
средневековой юриспруденции. Правоведение 2003, 
№2 С.197–207

2 «VII դա րից Ա րևմ տյան Եվ րո պա յում տա րա ծում 
ստա ցավ թա գա վոր նե րի օծ ման ա րա րո ղու թյու նը, ո րի 
է ու թյու նն այն է, որ ե կե ղե ցին ըն դու նում էր տվյալ ան-
ձին իր հա մայնք, սա կայն դա չէր նշա նա կում, որ ե կե-
ղե ցին թա գա վո րին օծ ման ա րա րո ղու թյամբ օժ տում էր 
իշ խա նա կան ի րա վուն քով… ե կե ղե ցին պա տաս խա-
նատ վու թյուն էր ստանձ նում թա գա վո րի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հա մար՝ պա տաս խա նե լով նրա փո խա րեն Ա ստ ծո 
դա տա րա նի ա ռջև: Ե կե ղե ցին օծ մամբ նոր թա գա վո րին 
տրա մադ րում էր ա պա հո վագ րու թյուն (ֆ րանս. «Polls»` 
ա պա հո վագ րու թյուն), նրա ա պա գա գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ո րո շա կի ու թյան ա պա հո վա ծու թյուն»: Այս պի սով՝ 
ե կե ղե ցին չէր հա վակ նում նրան, որ հան դի սա նա աշ-
խար հում իշ խա նու թյան մի ակ աղ բյուր: Թա գա վո րը՝ 
նմա նա տիպ իշ խա նու թյա նը լի ա զոր ված ան ձ է, ի նչ պես 
ե կե ղե ցին, մի այն թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան ի րա-
վա դա տու թյու նից պետք է ա ռանձ նաց վե ր այն հար ցե րի 
լուծ ման ի րա վուն քը, ո րոնք կապ ված է ին սահ մա նային 
բա րո յա կան ի րա վի ճակ նե րի սահ ման ման հետ: Դրա 
հի ման վրա միջ նա դա րյան ի րա վա կան միտ քը մշա կել է 
ի րա վա դա տու թյան սահ մա նա փակ ման գա ղա փա րը… 
Քա ղա քա կան–ի րա վա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ 
ա ռա ջին ան գամ ձևավոր վեց պատ կե րա ցում, որ մեկ 
տա րած քի սահ ման նե րում կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ 
մի մյան ցից ան կախ եր կու ի րա վա բա նա կան ա տյան-
ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն օ ժտ ված է կա նո նա կար-
գե րի (օ րենք նե րի) հրա տա րակ ման ի րա վուն քով (նույն 
տե ղում՝ էջ 200): 
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ար դյունք, ա րևմ տյան ե րկր նե րի ի րա
վա կար գում տար բեր հան րային քա ղա
քա կան մար մին նե րի սե փա կան ի րա
վաս տեղծ ի րա վա սու թյուն նե րի հետ 
կապ ված՝ ի րա վուն քի ֆոր մալ աղ բյուր
նե րի տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյան, 
այդ աղ բյուր նե րի ազ դե ցու թյան ո լորտ
նե րի փո խա դարձ հա վել ման ի րա վի ճա
կում քա ղա քա կան–ի րա վա կան միտ քը 
վաղ թե ո ւշ պետք է դի մեր ի րա վուն
քի այս կամ այն աղ բյու րի գլ խա վո րու
թյան գա ղա փա րի խնդ րայ նու թյա նը: 
Մեր կար ծի քով՝ ի րա կա նում հի ե րար
խի այի՝ ը ստ իր ար տա քին ձևի ա ռու մով 
ու սում նա սի րու թյա նը եվ րո պա կան քա
ղա քա կան–ի րա վա կան մտ քի ո ւղղ ման 
գլ խա վոր պայ ման, ա մե նայն հա վա նա
կա նու թյամբ, հան դի սա ցավ մայր ցա մա
քային Եվ րո պայի պե տա կան տար բեր 
մար մին նե րի մոտ սե փա կան ի րա վաս
տեղծ ի րա վա սու թյուն նե րի ձևա վո րու մը: 

Պա րա դոք սալ է, սա կայն, մայր ցա
մա քային Եվ րո պայի պե տու թյուն նե
րում ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի հի ե
րար խիկ հա րա բե րակ ցու թյան ևս մեկ 
գա ղա փա րի ծագ ման կար ևոր գոր ծոն 
ան հրա ժեշտ է ըն դու նել քա ղա քա կա
նա պես կազ մա կերպ ված հա սա րա կու
թյան, ի նչ պես նաև քա ղա քա կա նա պես 
կազ մա կերպ ված հա սա րա կու թյան սո
ցի ա լա կան կար գա վոր ման մեջ որ պես 
բարձ րա գույն հան րային իշ խա նու թյան 
կրիչ գե րիշ խա նի (այդ թվում ժո ղովր դի) 
հայե ցա կար գը: Դրա նով ի սկ պայ մա նա
վոր վում է պե տու թյու նից բխող ի րա վա
կան նոր մե րի հի ե րար խիկ ա ռաջ նու թյան 
հաս տա տու մը հա մընդ հան րու թյա նը 
հա վակ նող մնա ցյալ բո լոր սո ցի ա լա
կան նոր մե րի նկատ մամբ: Պարզ, պե
տու թյու նից բխող ի րա վուն քը, հեն վե լով 
հի ե րար խի կու թյան գա ղա փա րին, հռ չա
կել և հիմ նա վո րել է իր ա ռաջ նու թյու նը 
քա ղա քային, ե կե ղե ցա կան և այլ կա նոն
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ևս հա վակ նում 
են նրան, որ պես զի կար գա վո րեն մարդ
կանց վար քա գի ծը: 

Է ա կան դեր խա ղա ցել է նաև «Լու

սա վո րու թյան» ո գուն բնո րոշ ռա ցի ո նա
լիզ մը, ո րը են թադ րում է սո ցի ա լա կան 
կա ռուց ված քի օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
մարդ կային գի տակ ցու թյամբ ի մա ցու
թյա նը հեն ված հա սա րա կու թյան որ պես 
«մե գա մե քե նա» վե րա կա ռուց ման հնա
րա վո րու թյու նը, վեր ջի նումս նոր մա տիվ 
կար գա վո րում նե րում գլ խա վոր դե րը 
(որ պես սո ցի ա լա կան ին ժե նե րի այի ձև) 
հատ կաց վում է ը նդ հա նուր և ան հա տա
կան ի րա վա կան ակ տե րի ձևում մարմ
նա վոր ված, գե րիշ խա նի ռա ցի ո նալ և 
կար գա վոր ված հրա ման նե րում ար տա
հայտ ված ի րա վուն քին, ա մե նայն հա
վա նա կա նու թյամբ, նաև աբ սո լյու տիզ մի 
ե րկր նե րում օ րի նա կարգ ված աշ խա
տանք նե րի ա ճը1: 

Այս պի սով՝ որ պես «մ տա ծո ղու թյան 
ա ճի» «լու սա վո րու թյան ո գուն», վեր
լու ծա կան պո զի տի վիզ մի որ պես ի րա
վա կան տե սու թյա նը, հա սա րա կա կան 
կյան քի ի րա վա կան եր կա րատև կար
գա վոր մա նը հա վակ նող կենտ րո նաց
ված ազ գային պե տու թյուն նե րի որ պես 
սոցմ շա կույ թային եր ևույ թի և տար բեր 
պե տա կան մար մին նե րի ի րա վաս տեղծ 
լի ա զո րու թյուն նե րի դի ֆե րեն ցի այի 
ծագ մա նը պար տա կան ե նք նրա նով, որ 
ի րա վուն քում հի ե րար խի այի խն դիր նե
րի հե տա զո տու թյան տե սան կյուն նե րը 
մայր ցա մա քային ի րա վա կան ա վան
դույթ նե րում տե ղա շար ժել են ի րա վուն
քի ար տա քին ձևե րի կողմ և, ան հրա
ժեշտ է նշել, որ վեր ջինս գե րա կա յում է 
մինչ այ սօր2: 

Վի ճե լի է ի րա վուն քի հի ե րար խիկ 
կա ռուց ման վե րա բե րյալ հար ցը: Ինչ
պես կար ծում է Ժ. Լ. Բեր ժե լը, «ըստ 

1 Кабрияк Р. Классификации. С. 129–139. Ռ. 
Կաբ րի յա կը ը նդ գծում է, որ «սո ցի ա լա կան պա հան-
ջի և քա ղա քա կան կամ քի կոնֆ լիկ տը անհ րա ժեշտ է 
ցան կա ցած օ րի նա կարգ ման ծագ ման հա մար» (Նույն 
տե ղում՝ էջ 139): 

2 Ի րա վուն քում հի ե րար խի այի հաս կա ցու թյան 
տվյալ թե զի հաս տա տու մը դի տար կել աշ խա տանք նե-
րում. Мицайко М. Иерархия в праве. С. 53–71. Толстик 
В. А. Иерархия источников российского права; Зивс 
Л. С. Источники права. М.: Наука 1981
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ա մե նայ նի, չնա յած տար բեր ի րա վա կան 
հա մա կար գե րի կա ռուց վածք նե րի բազ
մա զա նու թյան, միշտ գո յու թյուն ու նի 
դրան ցում առ կա կա նոն նե րի հի ե րար
խի ա»1: Ռ. Պաուն դը սահ մա նա փա կում 
է հի ե րար խիկ կա ռուց ված ի րա վա կան 
հա մա կար գե րի ցան կը՝ կախ ված հա սա
րա կու թյան, պե տու թյան և ի րա վուն քի 
զար գաց ման մա կար դա կից, ը ստ նրա 
կար ծի քի՝ ի րա վուն քի մեջ հի ե րար խի ան 
«են թադ րում է սո ցի ա լա կան և տն տե սա
կան հա մա կար գե րի զար գա ցում, ի նչ պես 
նաև դրանց հա մա պա տաս խա նող, ը ստ 
ի րա վա կի րա ռա կան և ի րա վաս տեղծ 
գոր ծու նե ու թյան, հս տակ սահ ման ված 
ի րա վա սու թյուն նե րով կազ մա կերպ ված 
դա տա կան և վար չա կան հի ե րար խի
այով ի րա վա կան կարգ և բա ցի դրա
նից՝ ի րա վա կան ո լոր տում ո րա կա վոր
ված մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյուն2: 
» Տ. Լուն դար կը ա ռա վել նե ղաց նում է 
հի ե րար խի այի հայե ցա կար գե րի կի րա
ռու թյան ո լորտ նե րը՝ պա տաս խա նե
լով, որ ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի որ պես 
տրա մա բա նա կան կա ռուց ված հա մա
կար գի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե
րը ա ռա վել լի ար ժեք և հա ջոր դա կան 
բա ցա հայտ վում է գեր մա նա կան ի րա
վա գի տու թյան մեջ, ի սկ, օ րի նակ՝ Ա ՄՆ, 
Շվե դի այի, Ա նգ լի այի և Ո ւել սի ի րա վա
կան հա մա կար գե րի հա մար հի ե րար խի
այի գա ղա փա րը այդ քան նշա նա կա լից 
չէ3: Մեր կար ծի քով՝ նախ՝ «ի րա վուն քի 
աղ բյուր նե րի ա ռա վել հս տակ հի ե րար
խի ա առ կա է ա ռա վել կենտ րո նաց ված 
ի րա վա կան հա մա կար գե րում, ե րկ րորդ՝ 
այն առ կա է հա մա կար գե րում, ո րոնք հա
մոզ ված են, որ ի րա վուն քը ոչ թե օբյեկ
տիվ գո յու թյուն ու նի, այլ հաս տատ վում 
է մարդ կանց կող մից. հատ կա պես այս 

1 Бержель Ж. Л. Общая теория права. М.: Нота 
Бене. 2000 С. 160.

2 Pound R. Hierarchy of Sources and Froms in 
Different Systems of Law// Tulane law review. Vol. VII №4 
P. 469.

3 Lundmark T. Charting the divide netween Common 
Civil Law. NY: Oxford University Press. 2012. P. 310–312, 
315–341.

դեպ քում է ծա գում աղ բյուր նե րի խիստ 
հի ե րար խի այով ի րա վա կան հա մա կար
գի՝ ը ստ նա խա պես կազմ ված պլա նի 
ստեղ ծե լու ձգ տում ներ: Ը ստ է ու թյան՝ 
նման պատ կե րա ցում նե րը հաղ թա նա
կե ցին բուր ժո ւա կան հե ղա փո խու թյան 
դա րաշր ջա նում մայր ցա մա քային ի րա
վա կար գե րում: Ա նգ լի ա յում գործ նա կան 
և գոր ծի քա կազ մային մտա ծող դա տա
վոր նե րը պաշտ պա նե ցին ի րա վուն քի 
ի րենց ըն կա լում նե րը, ո րոնք մոտ են ոչ 
թե ռա ցի ո նա լիզ մի, այլ սեն սո ւա լիզ մի 
գա ղա փար նե րին հեն ված բնա կան–ի րա
վա կա նին, ո րոնց շնոր հիվ ձևա վոր վեց 
«դա տա կան ի րա վուն քը» կամ «նա խա
դե պային ի րա վուն քը»: 

Վերջ նա կան ար դյուն քում, տրա մա
բա նա կան է, որ հատ կա պես գեր մա նա
կան վեր լու ծա կան պո զի տի վիզ մը ծնեց 
ի րա վուն քի ար տա քին ձևե րի հի ե րար
խի այի դա սա կան տե սու թյու նը (Ա. Մար
կե լի աս տի ճան նե րի տե սու թյուն, ո րը 
հե տա գա յում զար գաց վեց Հ. Քել զե նի 
«ի րա վուն քի մա քուր տե սու թյան» մեջ)4: 

Ըստ մեր կար ծի քի՝ Հ. Քել զե նի ի րա
վուն քում հի ե րար խի այի վե րա բե րյալ 
ո ւս մուն քի հիմ նա կան թե զի ո րա կով 
կա րե լի է բե րել հետ ևյալ գա ղա փա րը. 
«Ի րա վուն քի նոր մե րը, ո րոնց ի րա կա
նու թյան հիմ նա կան հիմք հան դի սա նում 
է … հիմ նա կան նո րը, ի րեն ցից ներ կա
յաց նում են ոչ թե մի մյանց մոտ գտն վող 
ի րա վա կան նոր մե րի հա մա լիր, այլ վերև 
և ներքև տե ղա կայ ված նոր մե րի հի ե
րար խիկ կա ռուց վածք»5: 

Ըստ Հ. Քել զե նի կար ծի քի՝ այլ նոր
մի ստեղ ծու մը կար գա վո րող նոր մի և 
վեր ջի նիս միջև հա րա բե րու թյուն նե րը 
կա րող են ներ կա յաց վել որ պես ստո րա

4 Маркель А. Юридическая энциклопедия. СПБ, 
1902 С. 15–20, 37–43, 95–103 идр. Kelsen H. The pure 
theory of law and analytic jurisprudence // Harvard law 
review, 1941. Vol. 55. P. 44–70. Kelsen H. On the theory 
of interpretation // Legal Studies 1990. Vol. 10 №2 P. 
127–135. Чистое учение о праве Ганса Кельзена: сб. 
Переводов. Вып. 2 М. 1988 С 67–93.

5 Кельзен Г. Նշվ. Ա շխ. էջ 68–69: 
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դաս ման հա րա բե րու թյուն ներ1: Միև նույն 
ժա մա նակ այն նոր մը, ո րը կան խո րո շում 
է այլ նոր մայի ստեղ ծու մը, զբա ղեց նում 
է ա ռա վել բարձր դիրք, ի սկ տվյալ կար
գադ րագ րե րի հի ման վրա ստեղծ ված 
նոր մը՝ ա ռա վել ցածր: Ի րա վա կար գը 
հան դի սա նում է նոր մե րի տար բեր աս
տի ճան նե րի հի ե րար խի ա, ը նդ հա նուր 
և ան հա տա կան նոր մե րի հա մա կարգ, 
ո րոնք մի մյանց հետ կապ ված են ը ստ 
այն սկզ բուն քի, որ ի րա վուն քը կար գա
վո րում է իր սե փա կան օբյեկ տը և տվյալ 
կար գի յու րա քան չյուր նոր մը ստեղծ ված 
է ը ստ որ ևէ այլ նոր մի, ի սկ վեր ջին նոր
մը՝ ը ստ հիմ նա կան նոր մի կար գադ րա
գ րե րի, ի նչն էլ ա պա հո վում է նոր մե րի 
այս հա մա կար գե րի և այս ի րա վա կան 
կար գի մի աս նու թյու նը: »

Ի րա վա կար գի ի րա կա նու թյան հիմ
նա վոր ման ո րա կով Հ. Քել զե նը կի
րա ռում է հե տևո ղա կա նու թյուն, ո րում 
«ն վա զա գույն նա խադ րյալ ձևա վո րում 
է հիմ նա կան նոր մը պա րու նա կող ան
հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ դա տո ղու
թյուն նե րը. «Պետք է վար վի փաս տա ցի 
հաս տատ ված և գոր ծող սահ մա նա դրու
թյա նը հա մա պա տաս խան», մեծ նա
խադ րյա լը ձևա վո րում է ո րո շա կի փաստ 
հաս տա տող գոյի վե րա բե րյալ դա տո
ղու թյուն նե րը. «Սահ մա նադ րու թյու նը 
փաս տա ցի հաս տատ վել է, և այն գոր
ծում է (այ սինքն՝ դրան հա մա պա տաս
խա նու թյամբ հաս տատ վող նոր մե ծե րը 
հիմ նա կա նում ըն դուն վում և պահ պան
վում են), ի սկ եզ րա կա ցու թյան ո րա կով 
հան դես է գա լիս ան հրա ժեշ տու թյան 
վե րա բե րյալ դա տո ղու թյու նը. «Պետք է 
վար վի ի րա վա կար գին հա մա պա տաս
խան (այ սինքն՝ ի րա վա կար գը ի րա
կան է)»2: Նույն սխե ման տա րած վում է 
ի րա վուն քի կոնկ րետ ի րա վա կան նոր մի 
ի րա կա նու թյան հիմ նա վոր ման վրա: 

Ըստ Հ. Քել զե նի՝ «մեկ նոր մի ի րա

1 Kelsen H. On the theory of interpretation // Legal 
Studies 1990 Vol. 10 №2 էջ 127–128

2 Kelsen H. Նշվ. Ա շխ. էջ 130–131

կա նու թյան հիմք կա րող է հան դի սա նալ 
մի այն մյուս նոր մի ի րա կա նու թյու նը: 
Նոր մը, ո րը ի րե նից ներ կա յաց նում է այլ 
նոր մի ի րա կան լի նե լու հիմք, կեր պա
րա նային ան վա նում են «բարձ րա գույն» 
(այ սինքն՝ «ա ռա վել բարձր») նորմ մյուս 
նոր մի նկատ մամբ, ո րին ան վա նում են 
«ս տո րին»3: Ի րա վուն քի հի ե րար խիկ 
կազ մու թյան մեջ «ե թե ստո րին նոր մը 
հա մար վում է ի րա կան, ա պա այն պետք 
է հա մար վի վե րին նոր մի հետ հա մա պա
տաս խա նող»4: 

Նոր մե րի ամ բողջ հի ե րար խիկ հա
մախմ բի ի րա կա նու թյան հիմ քի ո րա կով, 
այ սինքն՝ «ն րա վե րա բե րյալ հար ցի պա
տաս խա նը, ին չու տվյալ ի րա վա կար գի 
նոր մե րը պետք է պահ պան վեն և կի
րառ վեն» Հ. Քել զե նը նշում է հիմ նա կան 
հաս տա տող նոր մայի առ կա յու թյա նը 
հա մա ձայն «պետք է վար վեն փաս տա
ցի հաս տատ ված, հիմ նա կա նում և ամ
բող ջո վին գոր ծող սահ մա նադ րու թյու նը, 
ի սկ նշա նա կում է, այս սահ մա նադ րու
թյա նը հա մա ձայն փաս տա ցի հաս տատ
ված, հիմ նա կա նում և ամ բող ջո վին»5: 

Այս պի սով՝ ի րա վուն քի մեջ հի ե րար
խի այի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր պատ
կե րա ցում նե րի հու նով, ու շադ րու թյուն 
պետք է դարձ վի ի րա վուն քի հի ե րար
խի այի ը նդ հա նուր տե սա կան բնու
թագ րու թյա նը, հատ կա պես ի րա վուն քի 
աղ բյուր նե րի են թա հա մա կար գի՝ նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հի ե րար
խիկ կա ռուց ված քին, քան ի որ վեր ջինս 
է ա կան դե րա կա տա րում ու նի ի րա վա
կար գա վո րում նե րի ո լոր տում: 

3 Նույն տե ղում: 
4 Чистое учение о праве Ганса Кельзена: сб. 

переводов. Вып. 2. М 1988 С86
5 Նույն տե ղում՝ էջ 162: 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМЫСЛЕНИЯ ИЕРАРХИИ В СИСТЕМЕ ПРАВА
ДАВИД АКОПЯН

НАН РА, Институт философии, социологии и права, аспирант

В настоящей статье анализируются особенности осмысления иерархии в системе права, 
поскольку идея иерархии играет важную роль в сфере праворегулирования. В этом смысле 
иерархия правовых норм свидетельствует о иерархическом характере социальных (обще
ственных) отношений и социальных норм (в том числе правовых норм), в которых поведение 
людей соответствует (должно соответствовать) требованиям иерархической структуры этих 
норм. 

PECULIARITIES OF COMPREHENSION OF THE HIERARCHY IN LAW SYSTEM
DAVID HAKOBYAN

National Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Postgraduate

This article analyzes the characteristics of the comprehension of the hierarchy in the legal 
system, since the idea of hierarchy is important in the field of legal regulation. In this sense, the 
hierarchy of legal norms indicates the hierarchical nature of the social (public) relations and social 
norms (including legal norms), where people՛s behavior corresponds (must correspond) to the 
requirements of the hierarchical structure of these norms.



70

Հոդ վա ծում քն նարկ վում են ռազ մա
կան օմ բուդս մե նի ի նս տի տու տի (այ սու
հետ` օմ բուդս մեն) ներդր ման ան հրա ժեշ
տու թյու նը, և որ պես քա ղա քա ցի ա կան 
ա ռան ձին ու ան կախ կամ Մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նի ի նս տի տու
տի հո վա նու ներ քո այդ ի նս տի տու տի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` հա մա րե
լով, որ այն Զին ված ու ժե րի մար տու նա
կու թյան կար ևո րա գույն գրա վա կան նե
րից մեկն է: Մաս նա վո րա պես` Մար դու 
ի րա վունք նե րի հաս կա ցու թյան հա մա
տեքս տում ան դրա դարձ է կա տար վել 
«Օմ բուդս մեն» հաս կա ցու թյա նը, մի շարք 
ե րկր նե րում այդ ի նս տի տու տի գոր ծու
նե ու թյան հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե
րին և ստանձ նած ա ռա քե լու թյուն նե րին: 
Բա ցի այդ, վեր լու ծե լով մի ջազ գային 
փոր ձը և ՀՀ Զին ված ու ժե րի ա ռջև ծա
ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին դի մագ
րա վե լու հան գա մանք նե րը, հոդ վա ծում 
ա ռա ջարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում ստեղ ծել ռազ մա կան 
օմ բուդս մե նի ի նս տի տուտ` նա խան շե լով 
նրա հիմ նա կան ի րա վա սու թյուն ներն ու 
դե րա կա տա րու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ռազ մա կան օմ բուդս մեն, 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյուն, զին ված ու ժեր, մար տու նա կու
թյուն, սահ մա նադ րու թյուն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա
խա գա հի 2012թ. հոկ տեմ բե րի 29–ի թիվ 
ՆԿ–159–Ն կար գադ րու թյամբ հաս տատ
վել է «Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա րու

թյու նը»1, ո րի 47–րդ կե տով ամ րագր վել 
է, որ Ռազ մա վա րու թյան ըն դու նու մից 
հե տո` վե ցամ սյա ժամ կե տում, ՀՀ կա
ռա վա րու թյան կող մից կմ շակ վի Գոր ծո
ղու թյուն նե րի ծրա գիր 2013–2016թթ. հա
մար` նե րա ռե լով նաև պա տաս խա նա տու 
մար մին նե րը, կա տար ման ժամ կետ նե րը, 
ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը և կա
տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րը: 

2014թ. փետր վա րի 27–ին ՀՀ կա ռա
վա րու թյան կող մից ըն դուն վել է «Մար
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ազ գային ռազ մա վա րու թյու նից բխող 
մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե
լու մա սին» թիվ 303–Ն ո րո շու մը, ո րի 
հա վել վա ծի 115–րդ կե տով ամ րագր վել 
է «Ս տեղ ծել Ռազ մա կան օմ բուդս մե նի 
ի նս տի տուտ «Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծող 
կար գա վո րում նե րին հա մա պա տաս
խան»2: 

Ո րոշ ման ըն դուն ման պա հին ի րա կա
նաց ման ժամ կետ է սահ ման վել մինչև 
2014թ. ա վար տը, ո րի ըն թաց քում պետք 
է նա խա պատ րաստ վեր և ՀՀ կա ռա վա
րու թյուն ներ կա յաց վեր հա մա պա տաս
խան ի րա վա կան ակ տի նա խա գի ծը: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սահ ման ված 
ժամ կե տում չի ըն դուն վել հա մա պա
տաս խան նոր մա տիվ ակ տը, ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 2015թ. նոյեմ բե րի 12–ին 
ըն դուն ված թիվ 1302–Ն ո րոշ մամբ3 հա
մա պա տաս խան փո փո խու թյուն է կա
տար վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014թ. թիվ 
303–Ն ո րոշ ման մեջ, հա մա ձայն ո րի` նշ

1  http: //www.president.am/hy/Directives/item/838/
2  https: //www.e–gov.am/gov–decrees/item/24104/
3  https: //www.e–gov.am/gov–decrees/item/26525/

ՆՈ ՐԻԿ ՆՈ ՐԻԿՅԱՆ
ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ան դամ, փաս տա բան,  

«Նո րի կյան և գոր ծըն կեր ներ» փաս տա բա նա կան գրա սե նյա կի ղե կա վար

ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՕՄ ԲՈՒԴՍ ՄԵ ՆԻ Ի ՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԸ` ՈՐ ՊԵՍ ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ ՐԻ 
ՄԱՐ ՏՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱ ՎԱ ԿԱՆ (ԿԱՄ ԻՆ ՉՈ՞Ւ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ  

ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՕՄ ԲՈՒԴՍ ՄԵ ՆԻ Ի ՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ)
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ված ո րոշ ման 115–րդ կե տի 4–րդ սյու նա
կում «2015թ. եր րորդ ե ռամ սյակ» բա ռե րը 
փո խա րին վել է «2016 թ. եր րորդ ե ռամ
սյակ» բա ռե րով: 

Աս վա ծից հետ ևում է, որ մինչև 2016թ. 
սեպ տեմ բեր ա մի սը նե րա ռյալ պետք է 
կազմ վեր և ՀՀ կա ռա վա րու թյուն ներ
կա յաց վեր հա մա պա տաս խան ի րա վա
կան ակ տի նա խա գի ծը` «Ռազ մա կան 
օմ բուդս մե նի ստեղծ ման մա սին», ո րն, 
ը ստ է ու թյան, չի կա տար վել: 

Փո խա րե նը, ս.թ. հուն վա րի 9–ին ՀՀ 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
ո րոշ մամբ ստեղծ վել է Պաշտ պա նին 
ա ռըն թեր Զին ծա ռայող նե րի ի րա վունք
նե րի հար ցե րով փոր ձա գի տա կան խոր
հուրդ: Այն կազմ ված է զին ծա ռայող նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր
տում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից և ան կախ 
մաս նա գետ նե րից (սո ցի ո լոգ, հո գե բան 
և ի րա վա բան): Խորհր դի կազ մում ը նդ
գրկ վել է նաև զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի 
ան դամ: 

Խորհր դի նպա տակն է ա ջակ ցել 
Պաշտ պա նին վեր հա նե լու զի նա
պարտ նե րի, այդ թվում՝ զին ծա ռայող
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն 
ա ռնչ վող խն դիր նե րը և ներ կա յաց նե լու 
դրանց լուծ մանն ո ւղղ ված ա ռա ջարկ
ներ: Խորհր դի կող մից կի րա կա նաց վեն 
նաև զի նա պար տու թյան և զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան հետ կապ ված օ րենսդ րու
թյան վեր լու ծու թյուն ներ, ի նչ պես նաև 
Պաշտ պա նին կտ րա մադր վեն փոր ձա
գի տա կան գնա հա տա կան ներ ա ռան ձին 
հար ցե րի վե րա բե րյալ: 

Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եզ
րա հան գե լու, որ ի րա վա սու ա տյան նե
րում իշ խում է այն մտայ նու թյու նը, որ 
ռազ մա կան օմ բուդս մե նի ի նս տի տու տը 
պետք է ը նդ գրկ ված լի նի և գոր ծի Մար
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի հո վա
նու ներ քո` նրա են թա կա յու թյան տակ: 

Հարց է ծա գում. ա րդյո՞ք ՀՀ կա ռա
վա րու թյան 2014 թիվ 303–Ն ո րոշ մամբ 

ամ րագր ված այն դրույ թը, որ «Ռազ մա
կան օ մուդս մե նի ի նս տի տու տը» պետք 
է ստեղծ վի «Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծող 
կար գա վո րում նե րին հա մա պա տաս
խան», ի նք նին են թադ րում է Ռազ մա կան 
օմ բուդս մե նի ո ւղ ղա կի են թա կա յու թյուն 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին: 

Հար ցադ րու մը կար ևոր վում է այն քա
նով, որ քա նով որ Եվ րո պայի Խորհր դի 
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի թիվ 
1742 (2006) հանձ նա րա րա կա նի 9–րդ 
հոդ վա ծի 9.2 կե տով ամ րագր վել է այն 
դիր քո րո շու մը, որ Ռազ մա կան օմ բուդս
մե նը պետք է լի նի ան կախ մար մին1: 

Բա ցի այդ՝ Եվ րո պայի խորհր դի 
Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղովն ըն
դու նել է զին ծա ռայող նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին հանձ
նա րա րա կան ներ, ո րոն ցում ը նդ գծ վում 
է այն միտ քը, որ պետք է ստեղ ծել զին
վո րա կան օմ բուդս մե նի մար մին ներ այն 
պե տու թյուն նե րում, որ տեղ նման հաս
տա տու թյուն չկա: 

Այդ մար մին նե րը պետք է հա մալր վեն 
քա ղա քա ցի ա կան ան ձան ցով և պա տաս
խա նատ վու թյուն կրեն զին ծա ռայող նե րի 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ա պա հով ման 
հա մար, ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
տրա մադ րեն նրանց և այլն2: 

Ա վե լին, նույն հանձ նա րա րա կա նով 
վե հա ժո ղովն ան դամ պե տու թյուն նե րին 
ա ռա ջար կում է, որ պես զին ծա ռայող նե
րի ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պաշտ
պա նու թյան մի ջոց, ներդ նել ռազ մա կան 
օմ բուդս մե նի ան կախ քա ղա քա ցի ա կան 
ի նս տի տու տը: 

Նշ ված հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ
րա կան հու շագ րի V մա սի 85–րդ կե տի 
հա մա ձայն` զին ծա ռայող նե րը ի րենց 

1 http: //www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/
Others_issues/Armed_Forces/Rec/Publication_FA_ru.pdf

2  Dr. Karl von Gleumes. Der Wehrbeauftragte. 
Hilfsorgan des Bundestages bei der

Ausbung der parlamentarischen Kontrolle. Berlin, 
2005 (http: //www.bundestag.de/interakt/infomat/
schriftenreihen/downloads/wehrbeauftragter_download.
pdf): 
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խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյան նպա տա կով պետք է հնա րա
վո րու թյուն ու նե նան գան գատ ներ կա
յաց նել ան կախ մար մին1, ո րը, տվյալ 
դեպ քում, կա րող է լի նել Ռազ մա կան օմ
բուդս մե նի ի նս տի տու տը: 

Որ պես զի սույն վեր լու ծու թյու նը բո
վան դա կային ա ռու մով լի նի ամ բող ջա
կան, ան հրա ժեշտ է այս կամ այն չա փով 
ան դրա դառ նալ, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
«Մար դու ի րա վունք» հաս կա ցու թյանն 
ը նդ հան րա պես, և «Օմ բուդս մեն» սահ
ման մա նը` մաս նա վո րա պես: 

Եվ այս պես. ի ՞նչ է մար դու ի րա
վուն քը, ին չո՞վ է ա ռանձ նա հա տուկ 
մար դու ի րա վունք նե րի ան հրա ժեշ
տու թյունն ու պաշտ պա նու թյու նը Զին
ված ու ժե րում և ին չո՞ւ է կար ևոր, որ 
ՀՀ–ո ւմ գոր ծի ռազ մա կան օմ բուդս
մե նի ի նս տի տու տը` որ պես ա ռան ձին 
քա ղա քա ցի ա կան ի նս տի տուտ: 

Ըստ ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյան ԳԱ ա կա դե մի կոս Վ. 
Ներ սե սյան ցի` մար դու ի րա վունք ներն 
ի րա վուն քի բո լոր տի պե րի սուբյեկ
տային–մարդ կային ը մբռ նում ներն են. 
«Ի րա վունքն ը նդ հան րա պես և մար
դու ի րա վունք նե րը ոչ թե տար բեր 
(ի րենց է ու թյամբ, գոր ծա ռույթ նե րով 
և ա ռա վե լու թյամբ) ֆե նո մեն ներ են, 
ո րոնք ու նեն ի րա րից ան կախ կյանք, 
այլ միև նույն կար գի և միև նույն տի պի 
երևույթ ներ են: Մար դու ի րա վունք նե րը 
ա մեն մի ի րա վուն քի ան հրա ժեշտ, ան
բա ժա նե լի և ան խու սա փե լի բա ղադ
րա տար րերն են: Ի րա վունքն ա ռանց 
մար դու ի րա վունք նե րի ան հնար է, ի նչ
պես մար դու ի րա վունք նե րը` ա ռանց 
ի րա վուն քի և ի րա վուն քից դուրս2: 

«Օմ բուդս մեն» հաս կա ցու թյու նը 

1  http: //hcav.am/wp–content/uploads/2015/07/%D5
%8C%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A
1%D5%B6–%D6%85%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D6%8
2%D5%A4%D5%BD%D5%B4%D5%A5%D5%B6.docx.pdf

2  Нерсесянц В. С., Философия права. –М., 1997, 
с. 376.

սահ մա նել է «Փաս տա բան նե րի մի
ջազ գային ա սո ցի ա ցի ան»` նշե լով, որ 
«Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենս դիր 
իշ խա նու թյան ակ տով նա խա տես ված, 
խորհրդա րա նին հաշ վե տու բարձ
րաս տի ճան հա սա րա կա կան պաշ տո
նա տար ան ձի կող մից ղե կա վար վող 
ծա ռա յու թյուն, ո րը տու ժած ան ձան
ցից ըն դու նում է պե տա կան մար մին
նե րի, ծա ռայող նե րի, գոր ծա տու նե րի 
դեմ ո ւղղ ված դի մում–բո ղոք ներ կամ 
գոր ծում է սե փա կան նա խա ձեռ նու
թյամբ և ի րա վա սու է հե տաքն նու
թյուն ի րա կա նաց նե լու, ա ռա ջար կե լու 
ո ւղ ղոր դող քայ լեր և ներ կա յաց նե լու 
զե կույց ներ»3: 

Ա ռա վել ը նդ գր կուն և ար ժե բա նա
կան ա ռու մով ա ռա վել ծան րակ շիռ է 
ՄԱԿ–ի Գլ խա վոր Ա սամբ լե այի կող մից 
1948 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10–ին ըն
դուն ված և հռ չակ ված Մար դու ի րա
վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա
գի րը4, ո րի նա խա բա նում ը նդ գծ վում է 
այն միտ քը, որ մարդ կու թյան ըն տա նի
քի բո լոր ան դամ նե րին հա տուկ ար ժա
նա պատ վու թյան և նրանց հա վա սար ու 
ան կապ տե լի ի րա վունք նե րի ճա նա չու մը 
հան դի սա նում է ա զա տու թյան, ար դա
րու թյան և հա մընդ հա նուր խա ղա ղու
թյան հիմ քը, որ մար դու ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հա րումն ու ար հա մար հու մը հան
գեց րել են բար բա րո սա կան, մարդ կային 
խիղ ճը վր դո վող գոր ծո ղու թյուն նե րի, և 
որ մարդ կու թյան վեհ նպա տակն է հռ
չակ ված այն պի սի մի աշ խար հի ստեղ
ծու մը, որ տեղ մար դիկ կու նե նան խոս
քի ու հա մոզ մունք նե րի ա զա տու թյուն 
և զերծ կլի նեն վա խից ու կա րի քից, որ 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի մար դու ի րա
վունք նե րը պաշտ պան վեն օ րեն քի ու

3  Տե՛ս Ա. Ռ. Ա վե տի սյան. «Զին վո րա կան օմ-
բուդս մե նի հաս տա տու թյուն. դերն ու գոր ծու նե ու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը»: «Հայ կա կան բա նակ». 
ՀՀ ՊՆ Դ. Կա նա յա նի ան վան ազ գային ռազ մա վա-
րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տու տի ռազ մա-
գի տա կան հան դես 4/54/ 2007թ.: 

4  http: //www.un.am/res/Human%20Rights/
Armenian%20Documents/UDHR_arm.pdf
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ժով՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել, 
որ պես զի մար դը հար կադր ված չլի նի 
դի մե լու բռ նու թյան ու ճնշ ման դեմ ո ւղղ
ված ա պս տամ բու թյան` որ պես վեր ջին 
մի ջո ցի: 

Նույ նա տիպ ու ղեն շային փաս տա
թուղթ է հան դի սա ցել նաև «Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան: 

Վե րը շա րադր վա ծի հի ման վրա աշ
խար հի բազ մա թիվ ե րկր ներ` այդ թվում 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, 
ի րենց ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու
նը հա մա պա տաս խա նեց րել են մար դու 
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա
կագ րի, ի նչ պես նաև Եվ րո պա կան կոն
վեն ցի այի դրույթ նե րին: Այս պես` 

ՀՀ փո փոխ ված Սահ մա նադ րու թյան 
3–րդ հոդ վա ծով1 ամ րագր վել է, որ մար
դը բարձ րա գույն ար ժեք է: Մար դու 
ա նօ տա րե լի ար ժա նա պատ վու թյունն 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե
րի ան քակ տե լի հիմքն է: Մար դու և քա
ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի հար գումն ու պաշտ
պա նու թյու նը հան րային իշ խա նու թյան 
պար տա կա նու թյուն ներն են: Հան րային 
իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է 
մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա
վունք նե րով և ա զա տու թյուն նե րով` որ
պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա
վունք: 

Ընդ հան րաց նե լով վե րը նշ վա ծը՝ 
կա րող ե նք հան գել այն հետ ևու թյա նը, 
որ մար դու ի րա վուն քը նրա ար ժա նա
պա տիվ ապ րե լու, իր ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման ու 
պահ պան ման ամ բող ջու թյունն է, և հան
րային իշ խա նու թյու նը ոչ մի այն պար տա
վոր է հար գել այն, այլև կաշ կանդ ված է 
այդ ի րա վուն քով: 

Նոր սահ մա նադ րու թյամբ ա ռա վել 
ծա վա լուն ան դրա դարձ է կա տար վել 

1  http: //www.irtek.am/views/act.
aspx?aid=83237&m=%27%27&sc=#

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
ի նս տի տու տին: 

191–րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է, որ 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն ան
կախ պաշ տո նա տար ան ձ է, ով հետ ևում 
է պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար 
ան ձանց, ի սկ Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի մա սին օ րեն քով սահ ման
ված դեպ քե րում` նաև կազ մա կեր պու
թյուն նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե
րի և ա զա տու թյուն նե րի պահ պան մա նը, 
նպաս տում է խախտ ված ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի վե րա կանգն մա նը, 
ի րա վունք նե րին ու ա զա տու թյուն նե րին 
ա ռնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե
րի կա տա րե լա գործ մա նը: 

Նույն հոդ վա ծով սահ ման վել է, որ 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը 
տա րե կան հա ղոր դում է ներ կա յաց նում 
Ազ գային ժո ղով իր գոր ծու նե ու թյան, 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն
նե րի պաշտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին: 
Ա վե լին, սահ ման վել է նաև, որ Պե տա
կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք 
պար տա վոր են օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նին տրա մադ րել ան հրա ժեշտ փաս
տաթղ թեր, տե ղե կու թյուն ներ և պար զա
բա նում ներ, ի նչ պես նաև ա ջակ ցել նրա 
աշ խա տանք նե րին: 

Այս լույ սի ներ քո հարկ ե նք հա մա
րում ը նդ գծել, որ նոր Սահ մա նադ րու
թյամբ որ ևէ ան դրա դարձ կամ ակ նարկ 
չի կա տար վել ռազ մա կան օմ բուդս մե նի` 
որ պես ա ռան ձին քա ղա քա ցի ա կան ի նս
տի տու տի հնա րա վոր ներդր ման վե րա
բե րյալ, ի նչն ի նք նին չի են թադ րում, որ 
այդ ի նս տի տու տի ներդ րու մը պետք է 
պայ մա նա վոր ված լի ներ բա ցա ռա պես 
սահ մա նադ րա կան կար գա վոր մամբ 
կամ ամ րագր մամբ: 

Փո փոխ ված սահ մա նադ րու թյան 
122–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տի հա մա ձայն` 
Մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա
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կա նա ցումն ա պա հո վե լու, ի նչ պես նաև 
Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված հիմ
նա րար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան
րային շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա
տա կով պատ գա մա վոր նե րի ը նդ հա նուր 
թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ ըն
դուն ված օ րեն քով կա րող են ստեղծ վել 
ի նք նա վար մար մին ներ: 

Նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված է, որ 
այդ մար մին նե րին օ րեն քով կա րող է 
վե րա պահ վել են թաօ րենսդ րա կան նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր ըն դու նե լու 
ի րա վա սու թյուն, ի սկ նրանց լի ա զո րու
թյուն նե րը, ան կա խու թյան ե րաշ խիք նե
րը, ան դամ նե րին ներ կա յաց վող պա
հանջ նե րը և գոր ծու նե ու թյան կար գը 
սահ ման վում են օ րեն քով: Սա նշա նա
կում է, որ վե րը նշ վա ծի լույ սի ներ քո 
հա մա պա տաս խան ո րոշ ման ըն դուն ման 
դեպ քում օ րենս դիր մար մի նը կա րող է 
ըն դու նել «Ռազ մա կան Օմ բուդս մե նի 
մա սին» ՀՀ օ րենք` ստեղ ծե լով ի նք նա
վար մար մին: 

Ան գամ, ե թե նշ ված ի րա վա կար գա
վո րու մը չար ժա նա նա նա հա մա պա
տաս խան հա վա նու թյան և չըն դուն վի 
ան վե րա պա հո րեն, կա րե լի է դի տար
կել ի նս տի տու տը մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նի ի նս տի տու տի հո վա
նու ներ քո ստեղ ծե լու հար ցը` «Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում հս տա կո րեն ամ րագ րե լով այդ 
ի նս տի տու տի ա ռանձ նա հատ կու թյու
ներն ու ո ւղղ վա ծու թյու նը: 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ ե նք հա
մա րում ո րո շա կի ո րեն ան դրան դառ նալ 
Զին ված ու ժե րում մար դու ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում գոր ծող 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի շր ջա նա կին 
ու ծա վա լին, ո րը, մեր կար ծի քով, ոչ մի
այն բա վա րար չէ, այլև, շատ դեպ քե րում 
գոր ծադր ված ջան քե րը չեն բե րում ան
հրա ժեշտ ար դյուն քի: 

Այս պես, «Մար դու ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի1 

1  http: //www.ombuds.am/library/browse/page/103

8–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տի հա մա ձայն` 
Պաշտ պա նը կամ նրա ներ կա յա ցու ցիչն 
ի րա վունք ու նի իր նա խա ձեռ նու թյամբ 
ա նար գել այ ցե լելու զո րա մի ա վո րում
ներ...և այլ վայ րեր` դրան ցում գտն վող 
ան ձանց դի մում ներն ըն դու նե լու հա
մար: …Պաշտ պա նը կամ նրա ներ կա յա
ցու ցի չը պետք է ե րաշ խա վոր վի զո րա
մի ա վո րում նե րում, …և այլ վայ րե րում 
գտն վող ան ձանց հետ ա ռան ձին, ա նար
գել, մե կու սի հա ղոր դակց վե լու հնա
րա վո րու թյամբ: Պաշտ պա նի կամ նրա 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` այդ ան ձանց հետ 
խո սակ ցու թյուն նե րը են թա կա չեն մի
ջամ տու թյան և գաղտ նալս ման: 

Այս հոդ վա ծում մենք խն դիր չենք 
դրել վեր լու ծե լու Մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նի ի րա վա սու թյուն նե
րը: 

Մեր նպա տա կը այն սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյան ար ձա նագ րումն է, 
ո րն այ սօր առ կա է գոր ծող ի րա վա
կար գա վո րում նե րի շր ջա նա կում, մաս
նա վո րա պես` Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի ի րա վա սու թյու նը հաս
ցե ագր ված դի մում նե րի հե տա գա ըն
թաց քը ո րո շե լու գոր ծըն թա ցում: 

Անդ րա դառ նա լով ռազ մա կան օմ
բուդս մե նի ի նս տի տու տի ներդր ման 
ան հրա ժեշ տու թյա նը՝ հարկ ե նք հա
մա րում կա տա րել հետ ևյալ մի քա նի 
շեշ տադ րում նե րը.

•  Զին ված ու ժե րը ժո ղովր դա վա
րա կան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 
բաղ կա ցու ցիչ մասն ե ն։ 

•  Զին ված ու ժե րը, ի րա կա նաց նե
լով ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը պաշտ պա
նու թյան և ազ գային ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման բնա գա վա ռում, հան գու
ցային դեր ու նեն ան վտան գու թյան այն
պի սի մի ջա վայր ստեղ ծե լու գոր ծում, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մեզ 
օ գտ վե լու այն ա նօ տա րե լի ի րա վունք
նե րից և ա զա տու թյուն նե րից, ո րոն ցով 
բո լորս օ ժտ ված ե նք մարդ է ակ լի նե լու 
շնոր հիվ։ 

• Որ պես պե տա կան ա պա րա տի 
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ներ կա յա ցու ցիչ ներ` զին ծա ռայող նե րը 
պար տա վոր են ի րենց պար տա կա նու
թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում 
հար գել մար դու ի րա վունք նե րը և պահ
պա նել մի ջազ գային մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քի նոր մե րը։ 

•  Բայց զին ծա ռայող նե րը թե՛ զո
րա մա սե րում և թե՛ մար տա կան պայ ման
նե րում ի րենց ա ռջև դր ված խն դիր ներն 
ի րա կա նաց նե լիս մի այն այն դեպ քում 
կպահ պա նեն նշ ված ի րա վունք նե րը, ե թե 
ա պա հով ված լի նեն նրանց սե փա կան 
ի րա վունք նե րը սե փա կան հաս տա տու
թյան ներ սում1։ 

Զին վո րա կան օմ բուդս մե նի հաս
տա տու թյան կար ևո րու թյունն ա ռա ջին 
հեր թին պայ մա նա վոր ված է նրա ի րա
վա սու թյան մաս կազ մող հետ ևյալ լի ա
զո րու թյուն նե րով.

•  պաշտ պա նու թյան ո լոր տի նկատ
մամբ վե րահս կո ղու թյուն, 

•  մաս նակ ցու թյուն ԶՈՒ–ի գոր ծու
նե ու թյան օ րի նա կա նու թյան ա պա հով
մա նը, 

•  զին վո րա կան մար մին նե րի գոր
ծու նե ու թյան թա փան ցի կու թյան ա պա
հո վում, 

•  պաշտ պա նա կան ո լոր տում ի րա
վա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյան ա պա հո վում, 

•  հա սա րա կու թյան և ԶՈՒ–ի միջև 
փո խա դարձ վս տա հու թյան աս տի ճա նի 
բարձ րա ցում, մաս նա վո րա պես` պե տու
թյան պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ
ման հար ցե րում2: 

Քա ղա քա կիրթ ե րկր նե րում աս տի
ճա նա բար ար մա տա վոր վում է այն 
փաս տի գի տակ ցու մը, որ «Հա մազ գես
տով քա ղա քա ցի նե րը»` Զին ված ու ժե րի 
ան ձնա կազ մը՝ և՛ պրո ֆե սի ո նալ, և՛ զո

1  file: ///C: /Users/USER/Downloads/
ARMENIANVERSIONHRinAF78303.pdf

2  Տե՛ս Ա. Ռ. Ա վե տի սյան. «Զին վո րա կան օմ-
բուդս մե նի հաս տա տու թյուն. դերն ու գոր ծու նե ու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը»: «Հայ կա կան բա նակ». 
ՀՀ ՊՆ Դ. Կա նա յա նի ան վան ազ գային ռազ մա վա-
րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տու տի ռազ մա-
գի տա կան հան դես 4/54/ 2007թ.: 

րա կոչ ված ժամ կե տային զին ծա ռայող
նե րը, օ ժտ ված են մար դու այն նույն 
ի րա վունք նե րով և հիմ նա րար ա զա տու
թյուն նե րով, ի նչ մնա ցած բո լոր քա ղա
քա ցի նե րը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Զին
ված ու ժե րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նն 
այն է, որ բա ցի այն, որ զոր քե րի ճն շող 
մե ծա մաս նու թյունն ի րա կա նաց նում են 
մար տա կան հեր թա պա հու թյուն, ա վե լին` 
հայ–ա դր բե ջա նա կան հա կա մար տու
թյան գո տում տի րող վի ճակն էլ ա վե լի 
է ը նդ գծում Զին ված ու ժե րի` ի րենց պար
տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց
քում լար վա ծու թյան մա կար դա կի աս
տի ճա նի մա սին: 

Ա սել է, թե ՀՀ Զին ված ու ժե րը մշտա
պես գտն վում են կի սա պա տե րազ մա
կան վի ճա կում` դրա նից բխող բո լոր 
հետ ևանք նե րով հան դերձ: 

Եվ հենց այս տեղ է գծ վում այն 
սահ մա նա գի ծը, որ ան գամ այս պի
սի պայ ման նե րում Զին ված ու ժե րում 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան հար ցը պետք է գտն վի ա ռաջ
նային ու շադ րու թյան կի զա կե տում` 
ել նե լով այն հա մոզ մուն քից, որ Զին
ված ու ժե րում մար դու ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյու նը նրա մար տու
նա կու թյան և բա րո յա հո գե բա նա կան 
հո գե վի ճա կի ան բաղ դա տե լի մասն է: 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, 
որ թեև վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում 
կա տար վել են մի շարք ա ռանց քային փո
փո խու թյուն ներ, ո րոնք թեև ի րենց բնույ
թով ա ռա ջա դի մա կան են և շո շա փե լի, 
ա վե լին` միտ ված են իս կա պես մար տու
նակ Զին ված ու ժե րի կա յաց մա նը, այ
դու հան դերձ, դեռևս ամ բող ջա կան չեն և 
չեն ար տա ցո լում այն ներ կապ նա կը, ո րը 
նա խանշ վել է ըն դուն ված ի րա վա կան 
ակ տե րով: Խոս քը գնում է ՀՀ պաշտ պա
նու թյան նա խա րա րու թյան և Զին ված ու
ժե րի գլ խա վոր շտա բի գոր ծա ռույթ նե րի 
տա րան ջատ մանն ու հս տա կեց մա նը, ո րն 
իր ա ռար կա յա կան դրս ևո րումն է ստա
ցել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008թ. դեկ
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տեմ բե րի 25–ի թիվ 1554–Ն ո րոշ մամբ: 
Այս լույ սի ներ քո Պաշտ պա նու թյան 

նա խա րա րու թյու նը, հան դի սա նա լով 
որ պես Զին ված ու ժե րի նկատ մամբ 
քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու թյան 
սուբյեկտ, ով օ ժտ ված է ա ռանձ նա հա
տուկ ի րա վա սու թյուն նե րով, ին քը պետք 
է ցու ցա բե րի նա խան ձախնդ րու թյուն` 
ա պա հո վե լու հա մար Զին ված ու ժե րում 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյու նը` այդ թվում ռազ մա կան օմ բուդս
մե նի ի նս տի տու տի մի ջո ցով: 

Ա վե լին, Ռազ մա կան օմ բուդս մե նի 
ի նս տի տու տը կա րող է դառ նալ լա վա
գույն գոր ծիք նե րից մե կը` Զին ված ու ժե
րի ա ռջև ծա ռա ցած ներ քին մար տահ րա
վեր նե րը չե զո քաց նե լու գոր ծում, ո րոնք 
մեր պատ կե րաց մամբ, կա յա նում են 
հետ ևյալ հար ցե րի շուրջ.

•  բա նա կային կո ռուպ ցի ա, հո վա
նա վոր չու թյուն, 

•  կադ րային բան կի սահ մա նա փակ 
ռե սուրս, 

• ին տե լեկ տո ւալ զին վո րա կա նու
թյան սուղ պա շար, 

•  զին ծա ռայող նե րի բժշ կա կան 
ա պա հով ման ոչ լի ար ժե քու թյուն, 

•  զոր քե րում ոչ կա նո նադ րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա կա յու թյան, 
ոչ ֆոր մալ ի նս տի տուտ նե րի գե րա կա
յու թյուն, 

•  զո րա նո ցային, կեն ցա ղային 
պայ ման նե րի բա րե լա վում, 

•  Զին ված ու ժե րի ը նդ հա նուր բա
րո յա հո գե բա նա կան վի ճա կի բա րե լա
վում.

•  հա սա րա կա կան վս տա հու թյան 
ամ րապն դում, 

•  Զին ված ու ժե րի հա մալր ման հա
մա կար գի կա տա րե լա գոր ծում (զո րա
կո չային գոր ծըն թաց, պայ մա նագ րային 
զին ծա ռա յու թյան ը նդ լայ նում): 

Եվ ե թե այս ա մե նին հա վե լենք նաև 
այն, որ մեր ազ գային գի տակ ցու թյան 
մեջ դեռևս ամ բող ջո վին ար մա տա ցած չէ 
սե փա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյա նը հե տա մուտ լի նե լու, ա վե լին` խոր 

ար մատ ներ ու նի խն դի րը չբա ցա հայ տե
լու, քո ղար կե լու, հար ցե րը սե փա կան 
պատ կե րա ցում նե րով լու ծե լու մտայ նու
թյու նը, պատ կերն ամ բող ջա կան է դառ
նում: 

Այ դու հան դերձ, ցան կա նում ե նք ար
ձա նագ րել այն փաս տի գի տակ ցու մը, 
որ մար տու նակ բա նա կի գրա վա կան
նե րից մե կը ի րա վուն քը պահ պան ված 
ու հարգ ված զին ծա ռայո ղի առ կա
յու թյունն է: Ա վե լին, պետք է գե րիշ խի 
այն հա մոզ մուն քը, որ ի րա վաճնշ ված 
կամ ի րա վա խախ տում նե րի զոհ դար
ձած և իր ի րա վունք նե րի պահ պան ման 
ու վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ցում հա
ջո ղու թյուն չար ձա նագ րած զին վո րա կա
նը բո լոր ա ռում նե րով չի կա րո ղա նա լու 
ա պա հո վել բա նա կի մար տու նա կու թյու
նը, հա կա ռա կը, նա պո տեն ցի ալ սպառ
նա լիք է այդ հա մա կար գի գո յու թյան 
հա մար, ի սկ դա նշա նա կում է, որ մար
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հիմ նախն դի րը ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում 
է ազ գային ան վտան գու թյան ա պա հով
ման հա մա կար գի հետ, քա նի որ մար
տու նակ Զին ված ու ժե րի բա ցա կա յու
թյու նը կոնկ րետ սպառ նա լիք է ազ գային 
ան վտան գու թյա նը: 

Հետ ևա բար, գա լիս ե նք եզ րա հանգ
ման, որ Զին ված ու ժե րում մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
խարս խու մը բա նա կի մար տու նա կու
թյան հետ պետք է դի տարկ վի որ պես 
ռազ մա վա րա կան խն դիր: 

Ն կա տի ու նե նա լով վե րը նշ վա ծը` 
ռազ մա կան օմ բուդս մե նի ի նս տի տու տի 
ստեղ ծու մը դառ նում է ոչ մի այն ան հրա
ժեշ տու թյուն, այլև ժա մա նա կի պա հանջ 
նաև այն ա ռու մով, որ հա սա րա կու թյունն 
ի րա վա սու է ոչ մի այն ի րա զեկ վե լու 
զոր քե րում տի րող ի րա վի ճա կի մա սին, 
այլև ա կն կա լե լու ի րա վա սու ա տյան նե
րից հաշ վետ վու թյուն` Զին ված ու ժե րում 
մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կի մա սին, 
ո րը կա րող է օբյեկ տի վո րեն ի րա կա
նաց նել ռազ մա կան օմ բուդս մե նի ի նս
տի տու տը: 
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Մի ջազ գային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
չնա յած Զին ված ու ժե րում գան գա տարկ
ման ըն թա ցա կար գե րի գո յու թյա նը` աշ
խար հի տար բեր ե րկր ներ օմ բուդս մա նի 
ի նս տի տուտ ու նեն1, ո րի նպա տակն է քն
նու թյան առ նել գան գատ նե րը՝ Զին ված 
ու ժե րում ոչ պատ շաճ և ի րա վունք ներ 
խախ տող վար քագ ծի դրս ևո րում նե րի, 
զին վո րա կան քա ղա քա կա նու թյան բա
ցե րի, ի նչ պես նաև Զին ված ու ժե րի հա
մա կար գային հիմ նախն դիր նե րի մա սին։ 

Այս գան գատ նե րը և բա ցե րը քն
նու թյան առ նե լուց հե տո օմ բուդս մե նը 
մշա կում է հանձ նա րա րա կան ներ ի րա
վի ճա կը շտ կող գոր ծո ղու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ։ Այս ա ռու մով, օմ բուդս մե նի 
կար ևո րու թյու նը կա րե լի է տես նել մի 
քա նի ո լորտ նե րում.

1) Ն րա ան կախ վե րահս կո ղու թյու նը 
բարձ րաց նում է վս տա հու թյու նը զին վո
րա կան հատ վա ծի նկատ մամբ՝ վար չա
րա րու թյան գոր ծըն թա ցում ա վե լի մեծ 
թա փան ցի կու թյուն ստեղ ծե լով, մի ա ժա
մա նակ չվ նա սե լով են թա կա յու թյան աս
տի ճա նա կար գին: 

2)  Որ պես վե րահս կող ան կախ մար
մին` այն խթա նում է Զին ված ու ժե րի 
նկատ մամբ ժո ղովր դա վա րա կան և քա
ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու թյու նը։ Այն 
ու ժե ղաց նում է զո րա նոց նե րում պատ
շաճ կա ռա վար ման, քա ղա քա ցի ա կան 
վե րահս կո ղու թյան, ի րա վուն քի գե րա
կա յու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի 
սկզ բունք նե րը: 

3)  Օմ բուդս մենն ա ռան ձին զին ծա
ռայող նե րին է ա կան պաշտ պա նու թյուն 
է տրա մադ րում նրանց ի րա վունք նե րի 
խախտ ման, չա րա շա հում նե րի և ա նար
դա րա ցի ո րո շում նե րի դեմ: 

4)  Օմ բուդս մե նը կա րող է զին վո րա
կան հրա մա նա տար նե րին օգ նել հաս նե
լու ներ քին բա րե փո խում նե րի և կա տա
րե լա գոր ծե լու Զին ված ու ժե րի ներ քին 
աշ խա տան քը: 

1  file: ///C: /Users/USER/Downloads/
ARMENIANVERSIONHRinAF78303.pdf

5)  Ար դյուն քում օմ բուդս մե նը կա րող է 
դրա կան ներ գոր ծու թյուն ու նե նալ զին
ծա ռայող նե րի կյան քի ո րա կի, նրանց 
մար տա կան ո գու, զոր քե րի մար տա կան 
հա մախմբ վա ծու թյան վրա, ո րոնք կա
րող են նաև օգ նել պա հե լու զին վոր նե
րին ան ձնա կազ մի չա փա զանց թե րի հա
մալր ման պայ ման նե րում: 

Մի շարք ե րկր ներ ի նք նա տիպ լու ծում
ներ են գտել ռազ մա կան օմ բուդս մե նի 
ի նս տի տու տի կա ռուց ված քի և ի րա վա
սու թյուն նե րի սահ ման ման գոր ծում: 

Բել գի այի ում և Նի դեռ լանդ նե րում 
ռազ մա կան օմ բուդս մե նը գտն վում է 
հենց Զին ված ու ժե րի կազ մում և հան դի
սա նում է որ պես գլ խա վոր տե սուչ, Շվե
դի ա յում, Դա նի ա յում և Լե հաս տա նում 
ռազ մա կան օմ բուդս մե նի ի րա վա սու
թյուն նե րը դր ված են հենց քա ղա քա ցի
ա կան օմ բուդս մե նի վրա, ի սկ Գեր մա
նի ա յում, Կա նա դա յում և Իռ լան դի ա յում 
գոր ծում է ան կախ ռազ մա կան օմ բուդս
մե նի ի նս տի տու տը: 

Բա վա կա նին ի նք նա տիպ է Գեր մա
նի այի օ րի նա կը: Այդ ե րկ րի խորհր դա
րա նա կան հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա
կը հիմ նադր վել է 1959թ. Գեր մա նի այի 
Զին ված ու ժե րի վե րաս տեղծ ման մա սին 
ո րոշ ման ար դյուն քում: Գեր մա նի այի օմ
բուդս մե նը Գեր մա նի այի խորհր դա րա
նի մար մին է։ Նա ը նտր վում է խորհր
դա րա նի կող մից և են թա կա է նրան։ 
Խորհր դա րա նա կան հանձ նա կա տա րը, 
որ խորհր դա րա նի ան դամ չէ, կա րող է 
գոր ծել խորհր դա րա նի կամ նրա պաշտ
պա նու թյան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո
վի հանձ նա րա րու թյամբ կամ սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ, ե րբ ի րեն հայտ նի 
են դառ նում այն պի սի հան գա մանք ներ, 
ո րոնք զին ծա ռայո ղի ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման կամ «Innere Fuhrung»–ի 
սկզբունք նե րի խախտ ման կաս կած են 
հա րու ցում2: 

2  Խորհր դա րա նա կան հանձ նա կա տա րի ի րա վա-
սու թյան շր ջա նակ նե րը սահ ման վում են Զին ված ու ժե-
րի խորհր դա րա նա կան օմ բուդս մա նի մա սին օ րեն քի 
1–ին հոդ վա ծի 2–րդ և 3–րդ կե տե րով։ 
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Բա ցի այդ՝ զին ծա ռայող նե րը կա րող 
են դի մում ներ կա յաց նել ան մի ջա կա նո
րեն խորհր դա րա նա կան հանձ նա կա
տա րին՝ ա ռանց զին վո րա կան գան գա
տարկ ման ըն թա ցա կար գե րը սպա ռե լու։ 
Իր ի րա վա սու թյունն ի րա կա նաց նե լիս 
խորհր դա րա նա կան հանձ նա կա տա րը 
ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու տե ղե կու
թյուն ներ, լսե լու վկա նե րին և փոր ձա
գետ նե րին, ի նչ պես նաև ա ռանց նա
խազ գու շաց ման այ ցե լե լու զին վո րա կան 
օբյեկտ նե րը։ Ցան կա ցած քն նու թյան ար
դյուն քում խորհր դա րա նա կան հանձ նա
կա տա րը տա լիս է հանձ նա րա րա կան
ներ և վե րահս կում դրանց կա տա րու մը։ 
Խորհր դա րա նա կան հանձ նա կա տա րը 
տա րե կան զե կույ ցով դի մում է խորհր
դա րա նին, ո րում ը նդ գրկ վում են Զին ված 
ու ժե րում առ կա բա ցա սա կան եր ևույթ
ներն ու տե ղի ու նե ցած պա տա հար նե րը, 
և ո րը հիմք է դառ նում Զին ված ու ժե րի 
ներ քին զար գաց ման մա սին քն նար կում
նե րի և այդ ո ւղ ղու թյամբ ան հրա ժեշտ 
ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար։ 

Բա վա կա նին ի նք նա տիպ հետ ևանք
նե րի ծնունդ է հան դի սա նում Կա նա
դայի ազ գային պաշտ պա նու թյան և 
Զին ված ու ժե րի օմ բուդս մե նի գրա սե
նյա կը, ո րը հիմն վել է 1998թ. պաշ տո
նա կան հե տաքն նու թյան ար դյուն քում, 
ո րն ի րա կա նաց վել էր 1992թ. Սո մա լի ի 
խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյան ըն թաց
քում սո մա լի ա ցի դե ռա հաս նե րին ծե ծե
լու, խոշ տան գե լու և սպա նու թյան մեջ 
ռազ մաօ դային դե սան տային գն դի զին
ծա ռայող նե րի ու նե ցած մաս նակ ցու թյան 
կա պակ ցու թյամբ1: 

Կա նա դայի զին վո րա կան օմ բուդս մե
նը լի ո վին ան կախ մար մին է, ո րը նշա
նակ վում է կա ռա վա րու թյան կող մից և 
են թա կա է ան մի ջա պես պաշտ պա նու
թյան նա խա րա րու թյա նը։ Օմ բուդս մե
նը քն նում է զին ծա ռայող նե րի, նրանց 

1  Սո մա լի ում Կա նա դայի Զին ված ու ժե րի տե ղա-
կայ ման հե տաքն նու թյան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի 
մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս <http: //www.forces.
gc.ca/site/Reports/somalia/vol0/index_e.asp>։ 

ըն տա նիք նե րի կամ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան կող մից ներ կա յաց
ված ան հա տա կան գան գատ նե րը կամ 
քն նու թյուն է ի րա կա նաց նում սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ։ 

Ի տար բե րու թյուն Գեր մա նի այի՝ նախ
քան օմ բուդս մե նին դի մե լը գան գա տար
կուն պետք է, բա ցա ռու թյամբ ան հե տաձ
գե լի դեպ քե րի, փոր ձի իր գան գա տի 
լու ծու մը ստա նալ ը ստ վե րա դա սու թյան 
ներ կա յաց նե լու կամ զին վո րա կան գան
գա տարկ ման հա մա կար գի մի ջո ցով2: 

Օմ բուդս մե նը հրա պա րա կում է տա
րե կան զե կույց, ո րը պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րի կող մից ներ կա յաց վում է 
խորհր դա րա նին և քն նարկ վում խորհր
դա րա նա կան հա մա պա տաս խան հանձ
նա ժո ղով նե րում, ի նչ պես նաև` ա ռան ձին 
հե տաքն նու թյուն նե րի ար դյունք նե րով 
կազմ ված զե կույց ներ, ե թե հա մա րում է, 
որ դա բխում է հան րային շա հե րից։ 

Այս եր կու՝ մի մյան ցից է ա պես տար
բեր վող օ րի նակ նե րի ը նդ գծու մը հե
տաքրք րա կան է այն ա ռու մով, որ ե թե 
Գեր մա նի այի դեպ քում Ռազ մա կան օմ
բուդս մե նը ը նտր վում և հաշ վե տու է 
բա ցա ռա պես խորհր դա րա նին, Կա նա
դայի պա րա գա յում այն նշա նակ վում է 
կա ռա վա րու թյան կող մից և են թա կա է 
ան մի ջա պես պաշտ պա նու թյան նա խա
րա րու թյա նը։ Վեր ջի նիս մի ջո ցով է օմ
բուդս մե նը հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց
նում խորհր դա րա նին: 

Կար ծում ե նք, որ Հա յաս տա նի պա րա
գա յում լա վա գույն տար բե րա կը կա րող է 
դի տարկ վել Գեր մա նի այի օ րի նակն այն 
հա մոզ մուն քով, որ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյու նը ներ կա ռա զա մա քա
ղա քա կան ի րա վի ճա կում օբյեկ տի վո րեն 

2  Andre Marin, “Systemic treatment of CF members 
with PTSD”, National Defence and Canadian Forces 
Ombudsman, February 2002 [ Կա նա դայի ազ գային 
պաշտ պա նու թյան և Զին ված ու ժե րի օմ բուդս ման 
Ա նդ րե Մա րին, «Կա նա դայի Զին ված ու ժե րի ՀՏՍԽ 
ախ տո րո շում ու նե ցող զին ծա ռայող նե րի հա մա կարգ-
ված բու ժու մը», փետր վար, 2002 թ.], տես այս տեղ՝ 
<http: //www.ombudsman.forces.gc.ca/rep–rap/sr–rs/
pts–ssp/doc/pts–ssp–eng.pdf>։ 
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պատ րաստ չէ ամ բող ջո վին ա պա հո վե
լու ռազ մա կան օմ բուդս մե նի ի նս տի տու
տի լի ո վին ան կա խու թյունն ու օբյեկ
տի վու թյու նը, ի նչ պես նաև բնա կա նոն 
գոր ծու նե ու թյան ա պա հո վու մը: 

Հատ կան շա կան է այն հան գա ման
քը, որ Գեր մա նի ա յում ռազ մա կան օմ
բուդս մե նին ներ կա յաց վում են այն պի սի 
հար ցեր1, որ պի սիք են՝ զին ծա ռայող նե րի 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն
նե րը, ղե կա վար ման ո ճը և վար քա գի ծը, 
ռազ մա կան ու սուց ման պայ ման նե րը, 
կար գա պա հա կան կա նո նադ րու թյուն
նե րի կի րա ռու մը, աշ խա տան քային ժա
մե րը և վար ձատ րու թյան կար գա վո րու
մը, ա ռա ջադ րան քի կա տար ման տե ղը 
և տե սա կը, զին ծա ռայող նե րի ներ կա յա
ցուց չու թյու նը կար գա վո րող դրույթ նե
րը, ապ րե լու պայ ման նե րի մա սին գան
գատ նե րը (կա ցա րան, հա գուստ և այլն), 
բժշ կա կան սպա սարկ ման և ծա ռա յու
թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը, ա ռաջ խա
ղաց մա նը, ա տես տա վոր մա նը և փո
խադ րում նե րին վե րա բե րող հար ցեր։ 

Վե րը նշ վա ծը չի են թադ րում, որ 
ուշադ րու թյու նը սևե ռում ե նք բա ցա ռա
պես Գեր մա նի այի օ րի նա կի վրա, և պն
դում, որ այն տե ղայ նաց վի մեր ե րկ րում, 
հա կա ռա կը, ի նչ պես նշել ե նք հոդ վա ծի 
սկզբ նա մա սում, մեզ հա մար հար ցի լու
ծու մը կա րող է դի տարկ վել ի նս տի տու
տը մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
ի նս տի տու տի հո վա նու ներ քո ստեղ ծե լու 
հար ցը` «Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քում հս տա կո րեն 
ամ րագ րե լով այդ ի նս տի տու տի ա ռանձ
նա հատ կու թյու ներն ու ո ւղղ վա ծու թյու
նը: 

Հա մադ րե լով մի շարք ե րկր նե րի 
փոր ձը՝ մի ջազ գային փոր ձա գետ ներն 
ա ռանձ նաց րել են այն լա վա գույն օ րի
նակ նե րը, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ

1  Աղ բյու րը՝ Գեր մա նի այի խորհր դա րա նի ին տեր-
նե տային կայք՝ http: //www.bundestag.de/htdocs_e/
orga/03organs/06armforce/index.html>: 

վել2: 
Մաս նա վո րա պես` դրանց թվում հան

գել են այն հետ ևու թյա նը, որ` 
• օբյեկ տիվ օմ բուդս մե նը, ով 

գտն վում է զին վո րա կան աս տի ճա կար
գու թյու նից դուրս և ու նի զին վո րա կան 
հար ցե րով զբաղ վե լու ի րա վա սու թյուն, 
Զին ված ու ժե րում գան գատ նե րի, սխալ
նե րի և հա մա կար գային խն դիր նե րի ու
սում նա սիր ման ար դյու նա վետ մե խա
նիզմ է.

• օմ բուդս մե նը պետք է ու նե նա 
օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա սու թյուն, 
օ պե րա տիվ ան կա խու թյուն և սպա սար
կող ան ձնա կազմ

• օրեն քով (ե թե ի նս տի տու տը 
ներդր վում է Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի հո վա նու ներ քո, ու րեմն` 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
մա սին ՀՀ օ րեն քում) պետք է ամ րագր
վեն դրույթ ներ՝ հետ ևյալ հար ցե րի վե
րա բե րյալ. օմ բուդս մե նի ի րա վա սու թյան 
շր ջա նա կը, օմ բուդս մե նին դի մե լու ի րա
վունքն ու նե ցող սուբյեկտ նե րը, օմ բուդս
մե նի քն նու թյան են թա կա գոր ծե րը/ 
գան գատ նե րը, օ րեն քով պաշտ պան վող 
տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյու նը, 
զին վո րա կան օբյեկտ ներ մուտք գոր ծե
լու ի րա վուն քը, նախ քան օմ բուդս մե նին 
դի մե լը զին վո րա կան գան գա տարկ ման 
ներ քին ըն թա ցա կար գե րը սպա ռած լի
նե լու ան հրա ժեշ տու թյան հար ցի լու
ծու մը, օմ բուդս մե նի՝ քն նու թյուն ի րա
կա նաց նե լու ի րա վուն քը, օմ բուդս մե նի 
նշա նակ ման և ա զատ ման գոր ծըն թա ցը, 
սպա սար կող ան ձնա կազ մի ֆի նան սա
վոր ման հաս տատ ման կար գը, օմ բուդս
մե նի հանձ նա րա րա կան նե րի ի րա վա բա
նա կան կար գա վի ճա կը և զե կույց նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը (տա րե կան 
զե կույց ներ, հա տուկ զե կույց ներ).

• օմ բուդս մե նը պետք է սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ քն նու թյուն սկ սե լու 
լի ա զո րու թյուն ու նե նա՝ Զին ված ու ժե

2  file: ///C: /Users/USER/Downloads/
ARMENIANVERSIONHRinAF78303.pdf
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րում առ կա հա մա կար գային խն դիր նե
րին լու ծում տա լու նպա տա կով: 

Ի հար կե, հե ռու ե նք այն մտ քից և 
հա վակ նու թյու նից, որ մեկ հոդ վա ծով 
հնա րա վոր է ան դրա դառ նալ և պա
տաս խա նել ո լոր տին վե րա բե րող բո
լոր հար ցադ րում նե րին: Հաս կա նա լի 
է, որ խն դի րը բազ մա շերտ է, փոխ կա
պակց ված բազ մա թիվ օբյեկ տիվ ու 
սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի հետ: Սրա նով 
հան դերձ, ա ներկ բա է, որ ռազ մա կան 
օմ բուդս մե նի ի նս տի տու տի ստեղ ծումն 
այ լընտ րանք չու նի: 

Ն կա տի ու նե նա լով ՀՀ Զին ված ու
ժե րի ա ռջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր
նե րը, ժա մա նա կա կից զին ված ու ժեր 
ու նե նա լու հրա մա յա կա նը, աս տի ճա
նա բար պայ մա նագ րային և պրո ֆե սի ո
նալ բա նա կի վե րած վե լու հե ռան կա րը, 
ժո ղովր դա վա րա կան ին տի տուտ նե րի 
հաս տատ ման ան շր ջե լի ու թյան հան գա
ման քը, ըն դու նե լով, որ Զին ված ու ժե րում 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյունն ան խզե լի ո րեն կապ ված է Զին
ված ու ժե րի մար տու նա կու թյան հետ, և 
մար դու ի րա վունք նե րի` որ պես կար ևոր 
բա ղա դի չի ան տե սու մը կամ ստո րա դա
սումն ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դե լու է բա նա կի 
մար տու նա կու թյան և բա րո յա հո գե բա
նա կան վի ճա կի վրա` իր ամ բող ջա կան 
հետ ևանք նե րով հան դերձ, ան հրա ժեշտ 
է ստեղ ծել «Ռազ մա կան Օմ բուդս մե նի 
ի նս տի տուտ», ո րը կընտր վի Ազ գային 
ժո ղո վի կող մից կամ Մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նի ի նս տի տու տի հո վա
նու ներ քո հիմ նել Ռազ մա կան օմ բուդս
մե նի հաս տիք` Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի տե ղա կա լի կար գա վի ճա
կով` օ րենսդ րո րեն ամ րագ րե լով նրա 
ի րա վա սու թյուն ներն ու լի ա զո րու թյուն
նե րը: 

ՀՀ ռազ մա կան օմ բուդս մե նը կամ 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
տե ղա կալ–ռազ մա կան օմ բուդս մե նը 
պետք է օ ժտ ված լի նի ա ռն վազն այն
պի սի ի րա վա սու թյուն նե րով, ո րը նրան 
հնա րա վո րու թյուն կտա` 

1) Հաշ վե տու լի նել բա ցա ռա պես ՀՀ 
Ազ գային ժո ղո վին և Մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նին, և զե կույ ցի տես քով 
ա ռն վազն տա րե կան մեկ ան գամ իր 
գոր ծու նե ու թյան մա սին Մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նի հա վա նու թյամբ 
ու հա մա ձայ նու թյամբ ան ձամբ հաշ վետ
վու թյուն ներ կա յաց նել ՀՀ Ազ գային ժո
ղո վին: 

2)  Ա նար գել, ան սպա սե լի, ա ռանց 
սահ մա նա փակ ման և թույլտ վու թյան 
ցան կա ցած ժա մա նակ այ ցե լել բո լոր 
տե սա կի զո րա մա սեր, որ տեղ գտն վում 
են զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում ներ: 

3)  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նի կամ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ 
Զին ված ու ժե րում ցան կա ցած հար
ցի կա պակ ցու թյամբ կա տա րել ու սում
նա սի րու թյուն և ար դյունք նե րը իր կամ 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մի
ջո ցով ներ կա յաց նել ՀՀ Ազ գային ժո ղով, 

4)  Զին ծա ռայող նե րի կող մից ի րեն 
հաս ցե ագր ված դի մում նե րի ու սում նա
սիր ման և դրանց պատ շաճ կեր պով ըն
թացք տա լու նպա տա կով ՀՀ պաշտ պա
նու թյան նա խա րա րու թյան և Զին ված 
ու ժե րի ղե կա վա րու թյու նից պա հան ջել և 
ստա նալ ի րեն հե տաքրք րող և դի մու մի 
բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող ցան կա
ցած տե ղե կատ վու թյուն: 

5) ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու
թյան և Զին ված ու ժե րի գլ խա վոր շտա բի 
ղե կա վա րու թյու նից պա հան ջել և ստա
նալ իր նա խա ձեռ նու թյամբ կա տար ված 
ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ծա
գած հար ցե րի վե րա բե րյալ ցան կա ցած 
տե ղե կատ վու թյուն և պար զա բա նում
ներ: 

6) Ծա նո թա նալ զին ծա ռայող նե րի 
նկատ մամբ հա րուց ված քրե ա կան, քա
ղա քա ցի ա կան, վար չա կան, կար գա
պա հա կան, տն տե սա կան և այլ ի րա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ այն 
գոր ծե րին, ո րոնց վե րա բե րյալ դա տավ
ճիռ նե րը, վճիռ նե րը, ո րո շում ներն օ րի
նա կան ու ժի մեջ են մտել, ի նչ պես նաև՝ 
այն նյու թե րին, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ 
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մերժ վել է գոր ծե րի հա րու ցու մը: 
7) ՀՀ պե տա կան և տե ղա կան ի նք

նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ հա
րա բե րու թյուն նե րում նշ ված մար մին նե
րը պար տա վոր կլի նեն ներ կա յաց նե լու 
օմ բուդս մե նի` ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ի րեն 
վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն նե րից 
բխող գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման 

նպա տա կով պա հանջ վող ցան կա ցած 
տե ղե կատ վու թյուն` բա ցա ռու թյամբ ՀՀ 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գե րի: 

Մեր խո րին հա մոզ մամբ՝ Ռազ մա
կան օմ բուդս մե նի գոր ծու նե ու թյան սկզ
բունք նե րը, ի րա վա սու թյուն նե րը և բնա
կա նոն կեր պով գոր ծե լու ե րաշ խիք նե րը 
պետք է սահ ման վեն օ րեն քով: 

ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОМБУДСМЕНА КАК ГАРАНТИЯ БОЕСПОСОБНОСТИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (ИЛИ ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА 

ВОЕННОГО ОМБУДСМЕНА)
НОРИК НОРИКЯН

Член палаты адвокатов Республики Армения,  
руководитель юридической фирмы , , Норикян и партнеры»

В статье представлен вопрос о необходимости внедрения института военного омбудсме
на как отдельного, гражданского, независимого института, учитывая, что он является одним 
из ключевых факторов, определяющих боеспособность вооружённых сил. В частности, ав
тор ссылается на термин «Омбудсмен» в контексте понятия «права человека». Обсуждаются 
основные направления его деятельности и миссии в ряде стран. Кроме того в статье, ана
лизируя международный опыт и существующие обстоятельства, с которыми вооружённые 
силы Армении сталкиваются в решении проблем, предлагается создание института военного 
омбудсмена в РА с указанием его основных полномочий и ролей.

INSTITUTE OF MILITARY OMBUDSMAN AS A GUARANTEE FOR ARMED FORCES 
FIGHTING EFFICIENCY
NORIK NORIKYAN

Member of the Chamber of advocates of the Republic of Armenia,  
Head of «Norikyan & Partners» Law Firm

The article highlights the need for introduction of the institute of military ombudsman and 
its peculiarities as a separate and independent civil institute, considering it as one of the most 
important guarantees of armed forces efficiency. 

In particular, the author refers to the term “ombudsman” in the context of the concept of 
“human rights”. 

In particular, the context of the concept of human rights, a was made to the term “Ombudsman”, 
the main activities and missions of the institute in a number of other countries. Besides, analyzing 
the international experience and existing circumstances that face the Armed forces of RA, the 
article suggests to create an institute of military ombudsman in the Republic of Armenia specifying 
its primary rights and roles. 
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Գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց վել 
է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դի վը՝ 
որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բազ
մա կի ու թյան տե սակ: Ու սում նա սիր վել 
է գիտ նա կան նե րի կար ծիք նե րը՝ տվյալ 
հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ: Ա նդ րա
դարձ է կա տար վել ան չա փա հաս նե րի 
կող մից կա տար վող հան ցա գոր ծու
թյուն նե րին, ո րոնց հա մա տեքս տում 
քն նարկ վել են հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի ռե ցի դի վի ո րակ ման հիմ նախն դիր
նե րը: Ար դյուն քում ա ռա ջարկ վել են մի 
շարք լու ծում ներ, ո րոնք կօգ նեն բա րե
լա վել ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. հան ցա գոր ծու թյուն, 
ռե ցի դիվ, կրկ նա հան ցա գոր ծու թյուն, 
բազ մա կի ու թյուն, ան չա փա հաս ներ, 
դի տա վո րու թյուն, ան զգու շու թյուն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քրե ա կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բազ մա կի ու
թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը.

• հա մակ ցու թյուն, 
• ռե ցի դիվ: 
Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դի վի 

հար ցը շատ է քն նարկ վել քրե ա կան 
ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ. տր վել են 
դրա գի տա կան հաս կա ցու թյու նը, տե
սակ նե րի բնու թա գի րը: ՀՀ նախ կին 
քրե ա կան օ րենս գիր քը տա լիս էր ոչ 
թե եր ևույ թի` ռե ցի դի վի, այլ ա ռանձ
նա պես վտան գա վոր ռե ցի դի վիս տի 
հաս կա ցու թյու նը (հոդ ված 231): Քրե
ա կան գոր ծող օ րենս գիր քը հրա ժար
վել է ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ռե

ցի դի վիս տի գա ղա փա րից1: Նախ կին 
քրե ա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սում 
էր ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ռե ցի
դի վիս տի հատ կա նիշ ներ պա րու նա
կող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ցան կը: 
Պրակ տի կա յում կի րա ռե լու հա մար 
տվյալ հոդ վա ծը ան հար մար էր, քա նի 
որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվար կու մը 
բա վա կա նին եր կար էր և այն ա նընդ
հատ փո փո խու թյան էր են թարկ վում: 
Նույ նիսկ մի շարք հե ղի նակ ներ, վեր
լու ծե լով ա ռանձ նա պես վտան գա վոր 
ռե ցի դի վիս տի բնո րո շու մը, հան գել են 
եզ րա կա ցու թյան, որ այն ու նի բարդ 
կա ռուց վածք, ո րն օ րեն քի լե զուն դարձ
նում է բարդ նույ նիսկ մաս նա գետ նե րի 
հա մար2: Բա ցի այդ՝ տվյալ դեպ քում 
կա րիք էր ա ռա ջա նում, ա ռանձ նա պես 
վտան գա վոր ռե ցի դի վիս տից բա ցի, 
օ րենսդ րո րեն սահ մա նելու նաև վտան
գա վոր և հա սա րակ ռե ցի դի վիս տի 
հաս կա ցու թյուն նե րը: 

«Ռե ցի դիվ» տեր մի նը ա ռա ջա ցել 
է լա տի նե րեն «recidivus» բա ռից, ո րը 
նշա նա կում է վերսկս վող, վե րա դար
ձող3, այ սինքն` հան ցա գոր ծու թյու նը 
կա տար վում է մի քա նի ան գամ: Է. Բ. 
Ա ղա յա նի «Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա
կան բա ռա րա նում» ռե ցի դի վը բնո րոշ
վում է, որ պես հի վան դու թյան վերսկ
սում, այն դեպ քում, ե րբ թվում էր թե 
հի վանդն ա պա քին վել է, ի նչ պես նաև 
ցան կա ցած ի րա դար ձու թյան կրկ նու

1  Հայաստանի Հարնապետության քրեական իրա-
վունք: Ընդհանուր մաս: ԵՊՀ հրատ., Եր.: 2012, էջ 304: 

2  Տե՛ս Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовно–
правовых норм и языка закона. М. 1973г. Էջ 333: 

3  Տե՛ս Словарь основных понятий и терминов Общей 
части уголовного права. Караганда, 1996г. Էջ 50: 

ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 

ի րա վա գի տու թյան ամբիոնի մա գիստ րոս

ՌԵ ՑԻ ԴԻ ՎԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ԲԱԶ ՄԱ ԿԻ ՈՒԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱԿ
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թյուն, ի նչ պես նաև կրկ նա հան ցա գոր
ծու թյուն1, սա կայն քրե աի րա վա կան 
ա ռու մով ռե ցի դի վը չի նույ նա նում հան
ցա գոր ծու թյան կրկ նա կի ու թյան հետ 
և այս եր ևույ թի ու սում նա սի րու թյու նը 
պա հան ջում է ման րակր կիտ և հան գա
մա նա լից հե տա զո տու թյուն: 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դի
վը հա մար վում է հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի բազ մա կի ու թյան ա մե նավ տան
գա վոր ձևը, քա նի որ ան ձը ոչ մի այն 
կա տա րում է եր կու կամ ա վե լի հան
ցա գոր ծու թյուն ներ, այլև նոր հան ցա
գոր ծու թյու նը կա տա րում է նա խորդ 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա տա
պարտ վե լուց հե տո` ու նե նա լով դատ
վա ծու թյուն: 

Տե սու թյան մեջ հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի ռե ցի դի վի հաս կա ցու թյու նը և տե
ղը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բազ մա կի
ու թյան հա մա կար գում ըն կալ վում է 
ոչ մի ան շա նակ: Այս կա պակ ցու թյամբ 
տար բեր տե սա բան ներ ար տա հայ տել 
են սե փա կան մո տե ցում նե րը, ո րոնք 
եր բեմն ի րա րա մերժ են: Այս պես` մի 
շարք գիտ նա կան նե րի, այդ թվում` Վ.Պ. 
Մալ կո վի կար ծի քով, հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի բազ մա կի ու թյու նը կա րող է 
դրս ևոր վել մի այն եր կու ձևե րով` հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյան 
և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կրկ նա կի
ու թյան, ի սկ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ռե ցի դի վը վեր ջին ներս հա մա րում են 
կրկ նա կի ու թյան2 տա րա տե սակ3: Հա
ման ման դիր քո րո շում է հայտ նում նաև 
Տ.Է. Կա րա ևը, ով նշում է, որ հան ցա
գոր ծու թյուն նե րի բազ մա կի ու թյու
նը կա րող է դրս ևոր վել եր կու կամ 

1  Տե՛ս Աղայան Է.Բ. Արդի հայերենի բացատրական 
բառարան: Երևան 1976, էջ 1263: 

2  Չնայած ՀՀ գործող քրեական օրենսդրությունը 
հրաժարվել է կրկնակիության ինստիտուտից, 
այնուամենայնիվ, դրան առնչվող որոշ տեսական 
մոտեցումների քննարկումը կարող է նպաստել 
հանցագործությունների ռեցիդիվի էության առավել 
ամբողջական բացահայտամանը: 

3  Տե՛ս Малков В.П. Совокупность преступлений> 
Казань: Изд–во Казанского ун–та, 1974.էջ 21: 

ա վե լի հան ցանք նե րի մի ա ժա մա նա
կյա կամ հա ջոր դա կան կա տար մամբ4: 
Այս ձևա կերպ ման մեջ մի ա ժա մա նա
կյա կա տար ման ներ քո անհրաժեշտ է 
ի նկա տի է ու նենալ ի դե ա լա կան հա
մակ ցու թյու նը, կրկ նա կի ու թյու նը և ռե
ցի դի վը: Տե սա բան նե րի մեկ այլ խումբ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դի վը հա
մա րում է բազ մա կի ու թյան ի նք նու րույն 
տա րա տե սակ: Վ.Ն. Կուդ րյավց ևը նշում 
է, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բազ մա
կի ու թյունն ու նի ե րեք տե սակ` հան ցա
գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյուն, կրկ
նա կի ու թյուն և ռե ցի դիվ5: Ռե ցի դի վը՝ 
որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բազ
մա կի ու թյան ի նք նու րույն տե սակ են 
դի տար կում նաև Պ.Ս. Դա գե լը6, Վ. Վ. 
Շմելյո վը7 և մի շարք այլ տե սա բան ներ: 
Նման մո տե ցումն ա վե լի հիմ նա վոր
ված է թվում: 

Այս պի սով՝ քրե ա գետ նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը հա մա կար ծիք է, որ ռե ցի
դիվ պետք է հա մա րել այն ի րա վի ճակ
նե րը, ե րբ ան ձը հան ցանք է կա տա րում` 
ու նե նա լով նա խորդ հան ցան քի հա մար 
չհան ված կամ չմար ված դատ վա ծու
թյուն: Մ.Ա. Ե ֆի մո վը և Մ.Դ. Շար գո
րոդս կին այդ ա ռու մով գտ նում են, որ 
հան ցա գոր ծու թյան ռե ցի դի վի մա սին 
կա րե լի է խո սել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ ան ձը հան ցանք է կա տա րել նա
խորդ հան ցան քի հա մար պա տիժ կրե
լու ըն թաց քում կամ դրա նից հե տո8: 

Տե սա բան նե րի մեկ այլ խումբ 
պնդում է, որ դի տա վո րու թյու նը չի կա
րող լի նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե
ցի դի վի պար տա դիր հատ կա նիշ և ան

4  Տե՛ս Караев Т.Э. նշված աշխ. Էջ 31: 
5  Տե՛ս Кудрявцева В.Н. Теоритические основы 

кжалификации преступлений. Էջ 287: 
6  Տե՛ս Дагель П.С. Множественность 

преступлений. Владивасток, 1969. Էջ 3: 
7  Տե՛ս Шмелев В.В. Уголовная ответственность 

при совокупности преступлений. М., 1992. Էջ 9: 
8  Տե՛ս Шаргородский М.Д. наказание по 

советскому ыголовномы праву –М., 1958–С. 43, 
Ефимов М.А., Шкурко В.А. Рецидивная преступность 
и ее предупреждение– Минск, 1977. Էջ. 8: 
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զգու շու թյամբ հան ցան քի կա տա րու մը 
այն դեպ քում, ե րբ ան ձը դատ վա ծու
թյուն ու նի նախ կի նում ան զգու շու
թյամբ հան ցանք կա տա րե լու հա մար, 
ևս պետք է դիտ վի ռե ցի դիվ և ստա
նա հա մա պա տաս խան քրե աի րա վա
կան գնա հա տա կան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նման դիր քո րոշ մա նը հա կա դար ձում 
են բազ մա թիվ քրե ա գետ ներ՝ նշե լով, 
որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվ 
պետք է հա մա րել մի այն այն ի րա վի
ճակ նե րը, ե րբ դի տա վո րու թյամբ հան
ցանք է կա տա րում նախ կի նում դի
տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա րե լու 
հա մար դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան
ձը: Նրանց կար ծի քով՝ մի այն այդ ի րա
վի ճակ ներն են վկա յում ան ձի ա ռա վել 
բարձր հան րային վտան գա վո րու թյան 
մա սին, ին չից էլ բխում է վեր ջի նիս 
նկատ մամբ ա ռա վել խիստ պա տիժ 
նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը1: 

Մեր կար ծի քով՝ ան զգու շու թյամբ 
կա տար վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ռե ցի դի վը ևս օ ժտ ված է բարձր հան
րային վտան գա վո րու թյամբ և նման 
ի րա վի ճակ նե րը չպետք է ան տես
վեն օ րենսդ րի կող մից: Այլ խն դիր է, 
որ այս դեպ քում հան ցանք կա տա րած 
ան ձի վտան գա վո րու թյու նը չպետք է 
նույ նաց նել դի տա վո րու թյամբ ռե ցի
դիվ կա տա րած ան ձի վտան գա վո րու
թյան հետ: Կար ծում ե նք` ան հրա ժեշտ 
է օ րենսդ րո րեն կար գա վո րել ան զգույշ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դի վի 
ի նս տի տու տը: 

Տե սա բան նե րի մեկ այլ խումբ էլ 
կար ծում է, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի ռե ցի դիվ պետք է հա մա րել մի այն 
այն ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ դի տա վո րու
թյամբ հան ցանք է կա տա րում նախ կի
նում դի տա վո րու թյամբ հան ցանք կա
տա րած չա փա հաս ան ձը, ը նդ ո րում, 
նախ կին հան ցան քը կա տա րե լու պա
հին ան ձը ևս պետք է չա փա հա ե ղած 

1  Տե՛ս Шутов Ю.И. Некоторые вопросы 
угологвного пецидива, 1964. Էջ. 103: 

լի նի: Վեր ջին նե րիս կար ծի քով՝ մի այն 
այս դեպ քում է հնա րա վոր խո սել ռե ցի
դիվ կա տա րած ան ձի մոտ կա յուն հա
կա հա սա րա կա կան կող մնո րո շում նե րի 
մա սին և այս դեպ քում ա ռա վել խիստ 
պա տի ժը կա րող է ար դա րաց ված լի
նել: 

Ըստ է ու թյան հա ման ման մո տե
ցում է ամ րագր ված նաև ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քում, ո րի հոդ ված 22–ի չոր
րորդ մա սի հա մա ձայն` այն հան ցանք
նե րի հա մար դատ վա ծու թյու նը, ո րը 
հան վել կամ մար վել է օ րեն քով սահ
ման ված կար գով, ի նչ պես նաև այն 
հան ցանք նե րը, ո րոնք կա տար վել են 
մինչև ան ձի տաս նութ տա րին լրա նա
լը, ռե ցի դի վը գնա հա տե լիս հաշ վի չեն 
ա ռն վում: 

Մեր հա մոզ մամբ՝ ան ձը կա րող է 
օ ժտ ված լի նել բարձր հան րային վտան
գա վո րու թյամբ նաև մինչև տաս նութ 
տա րին լրա նա լը, քա նի որ ան չա փա հա
սը կա րող է նա խա տե սել և հաս կա նալ 
իր ա րարք նե րի և դրանց հետ ևանք նե
րի բարձր հան րային վտան գա վո րու
թյու նը: Որ պես վե րոն շյալ տե սա կե տի 
հիմ նա վո րում նշենք, որ կրի մի նա լո գի
ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն
քում հարց ման են թարկ ված ռե ցի դիվ 
կա տա րած ան ձանց 34%–ը նշել է, որ 
ա ռա ջին ան գամ հան ցան քը կա տա րել 
է մինչև 18 տա րին լրա նա լը2: 

Պա տա հա կան չէ, որ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի հոդ ված 24–ը նա խա տե
սում է, որ քրե ա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թա կան է այն ան ձը, 
ո ւմ տասն վեց տա րին լրա ցել է նախ
քան հան ցանք կա տա րե լը, ի սկ հոդ
վա ծի ե րկ րորդ մա սում նշ վում է, որ 
այն ան ձինք, ո րոնց տասն չորս տա րին 
լրա ցել է մինչև հան ցան քը կա տա րե
լը, են թա կա են քրե ա կան պա տաս խա
նատ վու թյան սպա նու թյան (104–108–րդ 
հոդ ված ներ), դի տա վո րու թյամբ ա ռող

2  Տե՛ս Ефимов М.А. Рецидивная преступность и 
ее предупреждение–Минск, 1997. Էջ 12: 



85

ջու թյա նը ծանր կամ մի ջին ծան րու
թյան վնաս պատ ճա ռե լու (112–116–րդ 
հոդ ված ներ), մար դուն առ ևան գե լու 
(131–րդ հոդ ված), բռ նա բա րու թյան(138–
րդ հոդ ված), սեք սո ւալ բնույ թի բռ նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի (139–րդ հոդ ված), 
ա վա զա կու թյան(175–րդ հոդ ված), և 
այլ հան ցանք նե րի հա մար: 

Կար ծում ե նք, որ ան չա փա սա նե րը, 
ով քեր նախ կի նում հան ցանք են կա
տա րել և կա տա րում են նոր հան ցանք, 
օ ժտ ված են բա վա կա նա չափ բարձր 
հան րային վտան գա վո րու թյամբ և 
վեր ջին նե րիս նկատ մամբ չա փա զանց 
մեղմ վե րա բեր մունքն ի զո րու է վատ
թա րաց նել ան չա փա հաս նե րի հան ցա
վո րու թյան մի տում նե րը: Ա ռա ջար կում 
ե նք հան ցա գոր ծու թյան ռե ցի դի վը 
գնա հա տե լիս հաշ վի առ նել այն հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դատ վա
ծու թյու նը, ո րոնք կա տար վել են ան ձի 
16 տա րին լրա նա լուց հե տո: 

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգք րի հոդ ված 
22–ի հա մա ձայն` հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի ռե ցի դիվ է հա մար վում դի տա
վո րու թյամբ հան ցանք կա տա րելն այն 
ան ձի կող մից, ով դատ վա ծու թյուն ու
նի նախ կի նում կա տար ված հան ցան քի 
հա մար: 

Ռե ցի դի վի դեպ քում, ի նչ պես և ի րա
կան հա մակ ցու թյան ժա մա նակ, ան ձը 
կա տա րում է եր կու կամ ա վե լի ա րարք, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րը պա րու նա
կում է ի նք նու րույն հան ցա կազմ, սա
կայն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ
ցու թյու նից ռե ցի դի վը տար բեր վում 
է նրա նով, որ կա տար ված նախ կին 
հան ցան քի հա մար ան ձը պետք է դա
տա պարտ ված լի նի, ը նդ ո րում դա
տա վա ծու թու նը չպետք է մար ված կամ 
հան ված լի նի: 

Ք րե ա կան օ րենսգր քի հոդ ված 63–ի 
ա ռա ջին կե տի հա մա ձայն` ռե ցի դի վը 
բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը 
ծան րաց նող հան գա մանք է: Ի նչ պես 
կա րե լի է նկա տել վե րը տր ված հաս

կա ցու թյու նից, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ռե ցի դի վին բնո րոշ ի րա վա կան հատ
կա նիշ նե րից ա ռա ջինն այն է, որ թե՛ 
նա խորդ և թե՛ հա ջորդ հան ցանք նե րը 
պետք է կա տար ված լի նեն դի տա վո
րու թյամբ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան քրե ա կան օ րենսգր քի հոդ ված 
29–ի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն` դի տա
վո րու թյամբ կա տա րած հան ցան քը կա
րող է դրս ևոր վել ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ
ղա կի դի տա վո րու թյամբ: 

Հան ցան քը հա մար վում է ո ւղ ղա կի 
դի տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե 
ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղու թյան 
(ան գոր ծու թյան) հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե սել է 
հան րու թյան հա մար դրա վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րը և ցան կա ցել է դրանց 
վրա հաս նե լը (ք րե ա կան օ րենս գիրք 
հոդ ված 29–ի ե րկ րորդ մաս): 

Դի տա վո րու թյու նը` որ պես մեղ քի 
ձև, բաղ կա ցած է գի տակ ցա կան և կա
մային չա փա նիշ նե րից: 

Ուղ ղա կի դի տա վո րու թյան գի տակ
ցա կան չա փա նի շը բնու թագր վում է եր
կու հաս կա ցու թյամբ` գի տակ ցել և նա
խա տե սել: Ո ւղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ 
հան ցանք կա տա րող ան ձը գի տակ ցում 
է իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) 
հան րու թյան հա մար վտան գա վոր 
բնույ թը և նա խա տե սում է վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման ան խու
սա փե լի ու թյու նը կամ ի րա կան հնա
րա վո րու թյու նը: Գի տակ ցել ա րար քի 
հան րային վտան գա վո րու թյու նը նշա
նա կում է գի տակ ցել դրա փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը և սո ցի ա լա կան նշա
նա կու թյու նը: Այլ կերպ ա սած` ո ւղ ղա
կի դի տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա
րող ան ձը գի տակ ցում է, որ իր ա րար քը 
(գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը) 
վտան գա վոր է մեկ այլ ան ձի, պե տու
թյան կամ հա սա րա կու թյան շա հե րի 
հա մար: Ա րար քի հան րային վտան գա
վո րու թյան գի տակ ցու մը չի նշա նա
կում ան պայ ման դրա հա կաօ րի նա կա
նու թյան գի տակ ցում: Հա մե նայն դեպս, 
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չի պա հանջ վում, որ ան ձը գի տակ ցի, 
թե կոնկ րետ որ նոր մի պա հանջ ներն է 
ին քը խախ տում: Նա խա տե սել ա րար
քի վտան գա վոր հետ ևանք նե րը նշա
նա կու մ է գի տակ ցել ա րար քի և օբյեկ
տիվ ի րա կա նու թյան մեջ ա պա գա յում 
սպաս վե լիք փո փո խու թյուն նե րի միջև 
պատ ճա ռա կան կա պի առ կա յու թյու նը: 
Ա րա ր քի վտան գա վոր հետ ևանք նե րի 
ա ռա ջա ցու մը նա խա տե սելն ը նդ գր կում 
է ոչ մի այն ա պա գա յում սպաս վե լիք 
փո փո խու թյուն նե րի փաս տա կան բո
վան դա կու թյան գի տակ ցու մը, այլ նաև 
այդ փո փո խու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան 
նշա նա կու թյան (հան րային վտան գա
վո րու թյան) գի տակ ցու մը1: 

Ուղ ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում 
հետ ևանք նե րի նա խա տե սու մը կա րող է 
դրս ևոր վել եր կու ձևով` 

• հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման ան
խու սա փե լի ու թան նա խա տե սում.

• հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման 
ի րա կան հնա րա վո րու թյան նա
խա տե սում: 

Այս հան գա ման քը ո ւղ ղա կի ո րեն 
նշ ված է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
քրե ա կան օ րենսգր քի հոդ ված 25–ի 
ե րկ րորդ մա սում: Վտան գա վոր հե
տևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը նա խա տե սե
լու այս կամ այն տար բե րա կը կախ ված 
է հան ցան քը կա տա րե լու ի րադ րու թյու
նից, ե ղա նա կից և այլ հան գա մանք նե
րից: 

Վ տա նա գա վոր հետ ևանք նե րի 
ա ռա ջաց ման ան խու սա փե լի ու թյան 
նա խա տե սումն առ կա է այն դեպ քում, 
ե րբ ա րար քի և վտան գա վոր հետ
ևաք նե րի միջև կա մի ան շա նակ պատ
ճա ռա կան կապ, ո րի զար գա ցու մը 
գի տակց վում է հան ցա վո րի կող մից 
(օ րի նակ` հան ցա վո րը լավ ստուգ ված 
հրա զե նով դի մա հար կրա կում է տու
ժո ղի գլ խին): 

1  Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
իրավունք: Ընդհանուր մաս: ԵՊՀ հրատ., Եր.: 2012, 
էջ 193: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` կա րե լի է 
փաս տել, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ռե ցի դի վի դեպ քում ան ձը նախ կի նում 
կա տա րում է հան ցանք ո ւղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ և ու
նե նա լով կա տար ված հան ցան քի հա
մար դատ վա ծու թյուն՝ կա տա րում է նոր 
հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի նկատ մամբ ևս 
դրս ևո րում է ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա
կի դի տա վո րու թյուն, սա կայն, ի նչ պես 
վե րը նշել ե նք, մեր կար ծի քով, նման 
մո տե ցումն այն քան էլ ար դա րաց ված 
չէ: Կար ծում ե նք՝ ռե ցի դի վի հաս կա
ցու թյու նը պետք է ա վե լի լայն լի նի և 
իր մեջ ը նդ գր կի մեղ քի ան զգույշ ձևով 
կա տար ված հա նա ցանք նե րը ևս: Հա
մա ձայն մեր մո տեց ման՝ ռե ցի դի վին 
կա րե լի է տալ ա վե լի լայն օ րենսդ
րա կան բնո րո շում, այ սինքն` հան ցա
գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվ հա մա րել 
նախ կի նում դատ վա ծու թյուն ու նե ցող 
ան ձի կող մից նոր հան ցան քի կա տա
րու մը: Բնա կան է, որ մեղ քի տար բեր 
ձևե րով (կամ մի այն ան զգու շու թյամբ) 
կա տար ված հան ցանք նե րից բաղ կա
ցած ռե ցի դի վի քրե աի րա վական գնա
հա տա կա նը պետք է այլ լի նի ( ա վե լի 
մեղմ), քան մի այն դի տա վո րյալ հան
ցա գոր ծու թյուն նե րով կա տար ված ռե
ցի դի վի նը: 

Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա 
ա ռա ջար կում ե նք քրե ա կան օ րենսգր
քի հոդ ված 22–ի ա ռա ջին մա սը շա
րադ րել հետ ևյալ կերպ` հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվ է հա մար վում 
հան ցանք կա տա րելն այն ան ձի կող
մից, ով դատ վա ծու թյուն ու նի նախ կի
նում կա տար ված հան ցան քի հա մար: 
Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվն 
առ կա է, ե թե՝

• դի տա վո րու թյամբ հան ցանք է 
կա տա րում նախ կի նում դի տա
վո րու թյամբ հան ցանք կա տա
րե լու հա մար դատ վա ծու թյուն 
ու նե ցող ան ձը. 

• անզ գու շու թյամբ հան ցանք է 
կա տա րում նախ կի նում ան զգու
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շու թյամբ հան ցանք կա տա րե լու 
հա մար դատ վա ծու թյուն ու նե
ցող ան ձը.

• դի տա վո րու թյամբ կամ ան զգու
շու թյամբ հան ցանք է կա տա րում 
այն ան ձը, ով դատ վա ծու թյուն 
ու նի նախ կի նում դի տա վո րու
թյամբ կամ ան զգու շու թյամբ 
հան ցանք կա տա րե լու հա մար: 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դի վի 
կար ևո րա գույն ի րա վա կան հատ կա
նիշ նե րից մե կը նախ կի նում կա տար
ված դի տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար առ կա դատ վա ծու թյունն է: 
Դատ վա ծու թյու նը ան ձի յու րա հա տուկ 
ի րա վա կան դրու թյուն է, ո րն ա ռա
ջա նում է մե ղադ րա կան դա տավճ ռով 
պատ ժի նշա նակ ման ար դյուն քում: Այդ 
ի րա վա կան դրու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյունն այն է, որ դատ վա ծու թյուն 
ու նե ցող ան ձի հա մար կա րող են ծա գել 
քրե աի րա վա կան բնույ թի բա ցա սա կան 
հետ ևանք ներ, ո րոնք նա խա տես ված են 
քրե ա կան օ րենսգր քով1: 

Վե րո շա րադ րյա լի հի ման վրա կա
րե լի է փաս տել, որ դատ վա ծու թյու նը 
հան դի սա նում է հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի ռե ցի դի վի պար տա դիր ի րա վա կան 
հատ կա նիշ և ա ռանց դատ վա ծու թյան 
առ կա յու թյան հան ցա գոր ծու թյուն
նեև րի ռե ցի դի վի մա սին խոսք լի նել 
չի կա րող: Այն ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ 
ան ձը կա տա րել է մի շարք հան ցա գոր
ծու թյուն ներ, սա կայն դրանց հա մար 
չի են թարկ վել քրե ա կան պա տաս խա
նատ վու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի ռե ցի դի վը բա ցա կա յում է, քա նի որ 
ան ձի նկատ մամբ չեն կի րառ վել պե
տա կան հար կադ րան քի մի ջոց ներ, որ
պի սիք կա րող է ին վեր ջի նիս հետ պա
հել հե տա գա հան ցա վոր վար քագ ծի 
դրսևո րում նե րից: Հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի ռե ցի դիվ կա տա րած ան ձի բարձր 

1  Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
իրավունք: Ընդհանուր մաս: ԵՊՀ հրատ., Եր.: 2012, 
էջ 509: 

հան րային վտան գա վո րու թյու նը այն է, 
որ, չնա յած կի րառ ված պատ ժին կամ 
պե տա կան հար կադ րան քի այլ մի ջոց
նե րին, տվյալ ան ձը չի ո ւղղ վում և շա
րու նա կում է իր հա կա հա սա րա կա կան 
ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող գոր ծու նե ու
թյու նը` կա տա րե լով նոր հան ցանք: Այս 
ա ռու մով դժ վար է հա մա ձայ նել Բ.Ս. 
Ո ւտևս կու այն մո տեց մա նը, հա մա ձայն 
ո րի՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվ 
պետք է հա մա րել բո լոր այն ի րա վի
ճակ նե րը, ե րբ ան ձը դի տա վո րու թյամբ 
կա տա րում է եր կու կամ ա վե լի հան
ցա գոր ծու թյուն՝ ան կախ դրանց հա
մար դատ վա ծու թյան առ կա յու թյու նից2: 

Մի շարք տե սա բան ներ կար ծում են, 
որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվ 
կա րե լի է գնա հա տել մի այն այն ի րա
վի ճակ նե րը, ե րբ դի տա վո րու թյամբ 
հան ցանք է կա տա րում այն ան ձը, ով 
ամ բող ջու թյամբ կրել է նա խորդ հան
ցան քի հա մար նշա նակ ված պա տի ժը: 
Նման մո տեց ման հետ կա րել է հա մա
ձայ նել: Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե
ցի դի վի մա սին կա րե լի է խո սել մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ ան ձը, են թարկ վե լով 
պատ ժի ազ դե ցու թյա նը, չի ո ւղղ վում և 
կա տա րում է նոր հան ցանք: Ե թե վեր
ջինս ամ բող ջու թյամբ չի կրել պա տի ժը, 
չի ըն կա լել իր նկատ մամբ կի րառ վող 
պե տա կան հար կադ րան քի ո ղջ ազ դե
ցու թյու նը, չի կա րե լի խո սել վեր ջի նիս 
կա յուն հա կա հա սա րա կա կան ո ւղղ վա
ծու թյան մա սին: 

Այս կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջար կում 
ե նք օ րենսդ րո րեն սահ մա նել, որ հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվն առ կա 
է մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ վերս
տին հան ցանք է կա տա րում պա տիժն 
ամ բող ջու թյամբ կրած կամ պատ ժի 
կրու մից պայ մա նական վա ղա ժամ կետ 
ա զատ ված ան ձը: 

2  Տե՛ս Утевский Б.С. Преступность и рецидив–М, 
1977.էջ 32: 
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РЕЦИДИВ КАК ФОРМА МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ГАЙК МКРТЧЯН

НАН РА, Международный научно–образовательный центр,  
кафедра юриспруденции, магистрант

В научной статье представлен рецидив преступлений как вид множественного престу
пления. Исследованы мнения ученых относительно этой проблемы. Также были представле
ны преступления, которые совершались несовершенолетними, и в этом контексте обсужде
ны проблемы квалифицирования рецидива преступлений. Предложены различные решения, 
которые помогут улучшить внутреннее законогательство.

RECIDIVISM AS A FORM OF CRIME PLURALITY
HAYK MKRTCHYAN

International Scientific Educational Center of NAS RA, Master՛s degree student 2nd year

The article focuses on the concept of recidivism as a kind of crime plurality. Opinions of 
international scientists on recidivism were viewed and considered. Junior crimes are also presented 
and in this context issues regarding the qualification of recidivism of crimes are discuss. Therefore 
various solutions were proposed that will help to improve the domestic legislation.
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В от но ше нии ис точ ни ков пра ва Анг
ло–а ме ри канс кая кон цеп ция фор ми ро ва
лась дол гие го ды, по лу чив в ре зуль та те 
твер дую ло ги чес кую ст рук ту ру.

Кон цеп ция анг ло сак сонс кой кон цеп
ции пра ва раз ви ва лась под зна чи тель ным 
вли я ни ем пре це дент но го пра ва.

Ес ли для юрис та ма те ри ко во го пра ва 
глав ным яв ля ет ся соз да ние ст ро гой ло ги
чес кой сис те мы норм, пусть и с пре неб ре
же ни ем от дель ных тре бо ва ний прак ти ки, 
то юрист анг ло–а ме ри канс кой сис те мы 
сле дит за каж дым ша гом прак ти ки.

Тем не ме не е, по ня тие “ис точ ник пра
ва”, ис поль зу е мый в сис те ме анг ло сак
сонс ко го пра ва, в зна чи тель ной сте пе ни 
сов па да ет с ана ло гич ны ми по ня ти я ми, 
ис поль зу е мы ми в ря де дру гих пра во вых 
сис тем, в част нос ти – в сис те ме ро ма но
гер манс ко го пра ва.

К лю че вые сло ва: ис точ ник пра ва, пре
це дент, пра вот вор чест во, ста тут, сис те
ма, за ко но да тельст во, нор мы пра ва, об
ще о бя за тель ные пра ви ла.

В са мом об щем пла не “ис точ ник пра
ва” расс мат ри ва ет ся в рам ках дан ной пра
во вой сем ьи как “о дин из пу тей”, средств 
или спо со бов фор ми ро ва ния той или иной 
на ци о наль ной пра во вой сис те мы, ко то
рый »п риз на ет ся и ис поль зу ет ся” су да ми.

В бо лее раз вер ну том ва ри ан те »ис точ
ник пра ва” по ни ма ет ся, во–пер вых, как 
»о фи ци аль ный до ку мент, акт (record), 
ко то рый со дер жит в се бе нор мы пра ва”. 
В Анг лии это, нап ри мер, су деб ные от че
ты (law records) и ста ту ты. Обоб щен но их 
на зы ва ют “ ли те ра тур ны ми ис точ ни ка ми”.

Во–в то рых, под “ис точ ни ком пра ва” 
под ра зу ме ва ет ся “в ласть, от ко то рой ис
хо дит прин цип гос подст ва пра ва и ко
то рая на пол ня ет его ре аль ным со дер жа

ни ем”. В ка чест ве та ко во го выс ту па ет 
го су дарст во, а точ нее – пар ла мент. Это 
– “ фор маль ный ис точ ник” пра ва.

В–т рет ьих, в ка чест ве “ис точ ни ков 
пра ва” иног да расс мат ри ва ют раз лич ные 
яв ле ни я, инс ти ту ты и уч реж де ни я, ко то
рые соз да ют ус ло вия и тем са мым “с ти
му ли ру ют” про цесс фор ми ро ва ния пра
ва, хо тя са ми не пос редст вен но го учас тия 
в этом про цес се не при ни ма ют.1 

И, в–чет вер тых, под “ис точ ни ка ми 
пра ва” по ни ма ют ся те конк рет ные про
це ду ры, фор мы и про цес сы, с по мощ ью 
ко то рых “п ра во при об ре та ет свою ре аль
ность”. Это – за ко но да тель ный про цесс, 
“ су дейс кое пра вот вор чест во”, про цесс 
фор ми ро ва ния тра ди ций и обы ча ев и др. 
Та ко го ро да “ис точ ни ки пра ва” на зы ва ют 
“ю ри ди чес ки ми ис точ ни ка ми”.

В се бы ту ю щие в пре де лах анг ло сак
сонс кой пра во вой сем ьи предс тав ле ния об 
“ис точ ни ках пра ва” вво дят ся в на уч ный 
обо рот по об ще му пра ви лу лишь тог да, 
ког да ре ша ют ся спор ные воп ро сы, ка са ю
щи е ся со дер жа ни я, пу тей фор ми ро ва ни я, 
ро ли и наз на че ния всей сис те мы анг ло
сак сонс ко го пра ва или же ког да про во дит
ся срав ни тель ный ана лиз всех ис точ ни
ков дан ной сис те мы пра ва с ис точ ни ка ми, 
фор ми ру ю щи ми дру гие сис те мы пра ва.

В этом смыс ле весь ма по ка за тель ным 
и к то му же до воль но ти пич ным в за
пад ной ли те ра ту ре яв ля ет ся срав не ние 
ис точ ни ков анг лийс ко го пра ва, сос тав

1  Богдановская И. Ю. Прецедентное право. – М.: 
1993. Backer J.H. An introduction to English History. 
Butterworth, 1990; Wix W, jurisprudence: teory and 
Context, J, 2000; Catherine C. and Quinn F., 2007, 
English Legal system, London: Longman; Eliot С and 
Quinn F. English Legal system, Longman; Hart H.L.A. 
Concept of law Oxford e t. c.

ТИГ РАН ТО РО СЯН
НАН РА, Инс ти тут фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва, ас пи рант

АНГ ЛО–САК СОНС КOE ПО НИ МА НИЕ ИС ТОЧ НИ КОВ ПРА ВА
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ля ю ще го ос но ву анг ло сак сонс кой пра
во вой сем ьи – сис те мы об ще го пра ва, и 
ис точ ни ков фран цузс ко го пра ва – весь ма 
важ но го зве на ро ма но–гер манс кой пра во
вой сем ьи – сис те мы кон ти нен таль но го 
(“ ци виль но го”) пра ва. 

Исс ле до ва те ли тра ди ци он но ис хо дят из 
то го, что анг ло сак сонс кая пра во вая сем ья 
– это сем ья ти пич но го су дейс ко го, а точ
нее – пре це дент но го пра ва (case law), в ко
то рой ис то ри чес ки гла венст ву ю щая роль 
при над ле жа ла та ко му ис точ ни ку пра ва, 
как су деб ная прак ти ка или пре це дент.

Сог лас но су щест ву ю щим пра ви лам, 
суд при ре ше нии ка ко го бы то ни бы ло 
воп ро са яв ля ет ся фор маль но свя зан ным 
ре ше ни ем по ана ло гич но му воп ро су, вы
не сен ным вы шес то я щим су дом или су
дом той же инс тан ци и. Од на ко фак ти чес
ки в про цес се вы бо ра со от ветст ву ю ще го 
пре це ден та, его тол ко ва ни я, при ня тия 
или неп ри ня тия под пред ло гом зна чи
тель но го от ли чия обс то я тельств вновь 
расс мат ри ва е мо го де ла от ра нее расс
мот рен но го и став ше го пре це ден том, 
суд в це лом и от дель ные суд ьи об ла да ют 
зна чи тель ной сво бо дой. Приз на ние пре
це ден та ис точ ни ком пра ва да ет воз мож
ность фак ти чес ки тво рить пра во.

С ле ду ет от ме тить, что приз на ние пре
це ден та в ка чест ве ис точ ни ка пра ва име
ет мес то и за пре де ла ми анг ло сак сонс
ко го пра ва.1 Од на ко нель зя наз вать его 
ос нов ным ис точ ни ком пра ва. Пре це дент 
в та ком ка чест ве свойст ве нен лишь об
ще му пра ву, ко то рое соз да ет ся суд ья ми 
при расс мот ре нии конк рет ных дел и раз
ре ше нии раз лич ных спо ров меж ду людь
ми. В си лу это го об щее пра во не ред ко 
име ну ет ся, как бы ло ска за но, су дейс ким 
пра вом и тем са мым вы де ля ет ся как по 
наз ва ни ю, так и по со дер жа нию сре ди 
дру гих пра во вых сис тем. Не ка са ясь да лее 
об щей ха рак те рис ти ки ис точ ни ков анг ло

1 См. Марченко М.Н. Сравнительное правове дение. 
Общая часть. Учебник для вузов. М., 2001, с. 391;

сак сонс ко го пра ва, ос та но вим ся на бо лее 
де таль ном расс мот ре нии каж до го из них. 
Об ра тим вни ма ни е, преж де все го, на су
деб ную прак ти ку и су деб ный пре це дент.

Ст ро го го во ря, эти два яв ле ния и от
ра жа ю щие их по ня тия не яв ля ют ся иден
тич ны ми фе но ме на ми. Ибо, ког да речь 
идет о су деб ной прак ти ке как ис точ ни ке 
пра ва, то име ют ся в ви ду, по край ней ме
ре, два ее смыс ло вых зна че ни я. В од них 
слу ча ях – это де я тель ность су дов, свя
зан ная не столь ко с пра воп ри ме не ни ем, 
сколь ко с пра вот вор чест вом, вы ра бот кой 
в про цес се расс мот ре ния конк рет ных дел 
об ще о бя за тель ных пра вил по ве де ни я. В 
дру гих слу ча ях су деб ная прак ти ка – это 
са ми вы ра бо тан ные в про цес се су деб ной 
де я тель нос ти об ще о бя за тель ные ре ше
ни я. Под су деб ной прак ти кой, пи шет по 
это му по во ду В. А. Ту ма нов, сле ду ет по
ни мать сфор ми ро ван ные су да ми об щие 
“п ра во вые по ло же ни я” в ви де пра вил, 
прин ци пов, ука за ний и оп ре де ле ний, ко
то рые об ла да ют оп ре де лен ной сте пен ью 
об щеп риз нан нос ти и обя за тель нос ти2.

В то же вре мя, ког да речь идет о су деб
ном пре це ден те как ис точ ни ке пра ва, то 
име ет ся в ви ду не столь ко про цесс су деб
ной де я тель нос ти, в хо де ко то ро го фор
ми ру ют ся “п ра во вые по ло же ни я”, сколь
ко ре зуль тат этой де я тель нос ти, а имен но 
са ми эти вы ра ба ты ва е мые су деб ной де я
тель ност ью об щие “п ра во вые по ло же ни я”.

Од на ко, нес мот ря на яв ные про ти во ре
чия и рас хож де ния в по ни ма нии не ко то ры
ми ав то ра ми понятий “ су деб ной прак ти ки” 
и “ су деб но го пре це ден та”, в боль шинст ве 
на уч ных исс ле до ва ний эти яв ле ния и по
ня тия расс мат ри ва ют ся как иден тич ные и 
вза и мо за ме ня е мы е, выс ту па ю щие к то му 
же по об ще му пра ви лу, под од ним и тем 
же наз ва ни ем “п ре це дент”.3

2  См. Рамнов А.К. Правовая система Англии, М, 
2000, с. 128;

3  См. Рене Давид, Камилла–Жоффре Спинози. 
Основные правовые системы современности. М., 
2011, с.218– 220;
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Го во ря о пре це ден те как об ис точ ни ке 
пра ва и как о ре зуль та те пра вот вор чес кой 
де я тель нос ти су дов, сле ду ет осо бо от ме
тить, что речь идет о де я тель нос ти не 
всех, а толь ко выс ших (в ст ра нах об ще го 
пра ва) су дов. В Ка на де – это Вер хов ный 
суд Ка на ды и Фе де раль ный суд Ка на ды, 
за ме нив ший со бой в 1971 г. Суд Каз на
чейст ва. В Со е ди нен ных Шта тах Аме ри
ки на уров не фе де ра ции – это Вер хов ный 
Суд США, а на уров не от дель ных шта тов 
– это вер хов ные су ды шта тов. В Анг лии – 
это сло жив ша я ся в ре зуль та те су деб ных 
ре форм, про ве ден ных в ст ра не за пос лед
нее сто ле ти е, и со от ветст ву ю щих за ко но
да тель ных ак тов (Ак ты о су до уст ройст ве 
1873–1875 гг., За кон о су де 1971 г., и др.), 
сис те ма вы со ких су деб ных инс тан ций, 
об ъе ди нен ных еди ным Вер хов ным су дом 
Анг лии и Уэль са. Сре ди этих су деб ных 
инс тан ций вы де ля ют ся сле ду ю щие три 
са мос то я тель ных су да – Суд ко ро ны, Вы
со кий суд и Апел ля ци он ный суд.1 Каж дый 
из них, об ла дая оп ре де лен ной юрис дик ци
ей и “с пе ци а ли зи ру ясь” на расс мот ре нии 
оп ре де лен ной ка те го рии дел, в про цес се 
их расс мот ре ния не толь ко при ме ня ет, но 
и од нов ре мен но тво рит пра во.

Суд ко ро ны, соз дан ный в 1971 г., де ла
ет это при расс мот ре нии уго лов ных дел в 
пер вой инс тан ции (с учас ти ем при сяж ных 
за се да те лей, ес ли об ви ня е мый не приз на ет 
се бя ви нов ным), а так же при расс мот ре
нии апел ля ций на при го во ры и ре ше ния 
ни жес то я щих ма гист ратс ких су дов.

Вы со кий суд, сос то я щий из трех спе
ци а ли зи ро ван ных от де ле ний – ко ро левс
кой скам ьи, кан це лярс ко го от де ле ния и 
от де ле ния по се мей ным де лам, тво рит 
пре це дент ное пра во при расс мот ре нии 
на и бо лее слож ных граж данс ких дел, 
свя зан ных, в част нос ти, с до ве ри тель
ным уп рав ле ни ем собст вен ност ью, банк

1  См. Петросян Р.Г. Сравнительный анализ англо-
саксонской и романо–германской систем граж дан ского 
процесса в современной юрис пруденции. Вопросы 
юриспруденции. N4, 1997, с. 15–26 (на арм. яз.).

ротст вом, с морс ки ми пе ре воз ка ми, вып
ла той али мен тов, ус та нов ле ни ем опе ки и 
по пе чи тельст ва и др.

На ко нец, Апел ля ци он ный суд, сос то я
щий из граж данс ко го и уго лов но го от де
ле ний, соз да ет об щие “п ра во вые по ло же
ни я” в про цес се расс мот ре ния апел ля ций 
на при го во ры и ре ше ния дру гих су дов.2

К ро ме наз ван ных су дов, в ком пе тен
цию ко то рых вхо дит не толь ко пра воп
ри ме не ни е, но и пра вот вор чест во, сле
ду ет упо мя нуть так же еще та кие весь ма 
важ ные су деб ные уч реж де ни я, как Апел
ля ци он ный ко ми тет Па ла ты лор дов и Су
деб ный ко ми тет Тай но го со ве та.

Пер вый, дейст вуя от име ни Па ла ты 
лор дов – выс шей су деб ной инс тан ции 
Анг лии и все го Бри танс ко го сод ру жест ва, 
соз да ет об щие “п ра во вые по ло же ни я” при 
расс мот ре нии апел ля ций по граж данс ким 
и уго лов ным де лам, вы не сен ным апел ля
ци он ны ми су да ми Анг лии и Уэль са, а так
же иск лю чи тель но по граж данс ким де лам 
– су деб ны ми инс тан ци я ми Шот лан ди и.

Об щие “п ра во вые по ло же ни я” фор ми
ру ют ся при этом не столь ко са ми ми ре
ше ни я ми Апел ля ци он но го ко ми те та Па
ла ты лор дов, ко то ры е, имея по су щест ву 
ре ко мен да тель ный ха рак тер, нап рав ля
ют ся в суд, вы нес ший об жа лу е мое пос та
нов ле ни е, для при ня тия окон ча тель но го 
ре ше ния с уче том выс ка зан ных ре ко мен
да ций, сколь ко в про цес се об суж де ния 
расс мат ри ва е мо го де ла. Весь ма важ ным 
при этом яв ля ет ся мне ние каж до го в от
дель нос ти суд ьи, выс ка зы ва е мое при об
суж де нии дан но го де ла.

Су деб ный ко ми тет Тай но го со ве та 
участ ву ет в фор ми ро ва нии пре це дент
но го пра ва пу тем расс мот ре ния жа лоб на 
ре ше ния “ вер хов ных су дов бри танс ких 
за морс ких тер ри то рий или го су дарств – 
чле нов Сод ру жест ва, пос коль ку эти го
су дарст ва не иск лю ча ют воз мож нос ти 

2 См. Богдановская И. Ю Прецедентное право. – М.: 
1993. Прецедент в Английском Праве – М.: 1985 и т.д.;
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та кой жа ло бы”1. В сос тав дан но го ко ми
те та вхо дят суд ьи Па ла ты лор дов и суд ьи 
за морс ких тер ри то рий. Ре ше ния их ос
но вы ва ют ся на об щем пра ве и по сво ей 
юри ди чес кой си ле и ха рак те ру при рав
ни ва ют ся к ре ше ни ям Апел ля ци он но го 
ко ми те та Па ла ты лор дов. В юри ди чес кой 
на у ке и прак ти ке их расс мат ри ва ют в ка
чест ве юри ди чес ки зна чи мых мне ний – 
ре ко мен да ций, ко то рые со об ща ют ся Ко
ро не для осу ществ ле ния ее пре ро га тив.

Ре аль ность и эф фек тив ность пра вот
вор чес кой и пра воп ри ме ни тель ной де я
тель нос ти анг лийс ких су дов, рав но как и 
су дов об ще го пра ва дру гих ст ран, обес
пе чи ва ет ся са мы ми раз лич ны ми средст
ва ми – по ли ти чес ки ми, ма те ри аль но–фи
нан со вы ми, юри ди чес ки ми и ины ми.

С ре ди них сле ду ет осо бо вы де лить 
та ки е, как на ли чие у су дов впол не дос
та точ ных ма те ри аль ных и пра во вых воз
мож нос тей для то го, что бы обес пе чить 
“у ва жи тель ное от но ше ние к су ду” и га
ран ти ро вать вы пол не ние всех при ни ма
е мых им ре ше ний.

На ря ду с пре це ден том, сре ди ис точ ни
ков анг ло сак сонс ко го пра ва важ ное мес
то за ни ма ют за ко ны. В Анг лии и Ка на де 
их на зы ва ют ста ту та ми, а в боль шинст ве 
дру гих ст ран об ще го пра ва – прос то за
ко на ми/statute/.2 Иног да в по ня тие за ко на 
(в “ ши ро ком смыс ле”), на ря ду со ста ту
та ми, “вк лю ча ют” и все дру гие за ко но да
тель ные ак ты. Тра ди ци он но анг лийс кое 
пра во уде ля ло за ко ну вто рос те пен ное 
зна че ни е. Функ ция за ко на (с та ту та) ог
ра ни чи вал ась тем, что он мог вво дить 

1  Богдановская И. Ю Судебный прецедент–
«Источник права?» М.: –государство и право, 2002, 
с.5– 10; Судебная практика как источник права. М., 
1997; Марченко М.Н. Является ли судебная практика 
источником российского права.–Журнал российского 
права, 2000; Смирнов Л.В., Деятельность судов РФ как 
источник права.–Журнал российского права, 2001 и др.

2  См. Туманов В.А. Роль судебной практики 
в развитии советского права. СССР–Франция: 
социологический и международно–правовой аспект 
сравнительного правоведения. М., 1987, с. 36–37;

из ме не ния или до пол не ния в соз дан ное 
су да ми, дейст ву ю щее пра во.

В нас то я щее вре мя си ту а ция зна
чи тель но из ме ни лась. Сей час в Анг лии 
за ко ны и под за кон ные ак ты не мо гут 
счи тать ся вто рос те пен ны ми. Они фак
ти чес ки иг ра ют та кую же роль, ка кую 
иг ра ют ана ло гич ные ис точ ни ки на Ев ро
пейс ком кон ти нен те.

Как та ко вы е, все за ко ны, дейст ву ю
щие в пре де лах анг ло сак сонс ко го пра ва 
и выс ту па ю щие как один из ис точ ни ков 
этой пра во вой сем ьи, под раз де ля ют ся на 
раз лич ные ви ды или груп пы. В ос но ве 
та кой клас си фи ка ции ле жат са мые раз
ные кри те ри и.

Так, в за ви си мос ти от юри ди чес кой 
си лы и, со от ветст вен но, от за ни ма е мо го 
мес та в сис те ме ис точ ни ков пра ва за ко
ны под раз де ля ют ся на конс ти ту ци он ные 
и обыч ны е, или те ку щи е. К чис лу пер вых 
от но сят ся са ми конс ти ту ци и, а там, где 
нет еди ных текс тов конс ти ту ций (Анг ли я, 
Ка на да) – за ме ня ю щие их конс ти ту ци он
ные ак ты. В Анг лии – это акт о Пар ла
мен те 1911 г., За кон 1949 г. об из ме не нии 
ак та о пар ла мен те 1911 г., акт о Ми нист рах 
Ко ро ны 1937 г. и 1964 г., акт о на род ном 
предс та ви тельст ве 1969 г., акт о мест ном 
са мо уп рав ле нии 1972 г., акт о Ми нист рах 
Ко ро ны 1975 г. и др. В Ка на де – это так 
на зы ва е мый ка надс кий акт 1982 г. (Canada 
act 1982), Конс ти ту ци он ный акт 1982 г., 30 
ак тов и “ по ло же ний” (orders), сос тав ля ю
щих “п ри ло же ни е” к Конс ти ту ци он но му 
ак ту 1982 г., и ак ты, с по мощ ью ко то рых 
вно сят ся из ме не ния и до пол не ния в лю
бой из вы ше наз ван ных ак тов.3

В ст ра нах, где конс ти ту ция выс ту
па ет в ви де еди но го до ку мен та, к чис лу 
конс ти ту ци он ных ак тов от но сят, кро ме 
са мой конс ти ту ции, так же ак ты, с по
мощ ью ко то рых вно сят ся из ме не ния или 
до пол не ния (поп рав ки) в конс ти ту ци ю. 
Ти пич ным при ме ром в этом от но ше нии 

3  Precedent in English Law., Լ, 1990, P. 25–53;
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яв ля ют ся США.
На ря ду с конс ти ту ци он ны ми за ко на ми 

осо бое мес то в сис те ме нор ма тив но п ра
во вых ак тов анг ло сак сонс ко го пра ва за
ни ма ют обыч ны е, или те ку щи е за ко ны.

В Ве ли коб ри та ни и, как сп ра вед ли во 
под ме ча ет И.Ю. Бог да новс ка я, “вс ледст
вие от сутст вия в ней пи са ной конс ти
ту ции за ко ны не мо гут быть приз на ны 
не конс ти ту ци он ны ми”. Пос коль ку по
доб ное по ло же ние мо жет при вес ти к 
то му, что од ни ста ту ты бу дут про ти во
ре чить дру гим, то во из бе жа ние это го в 
анг лийс кой пра во вой сис те ме ус та нов ле
на “п ре зумп ция при о ри те та бо лее позд
не го за ко на над бо лее ран ним”.

Э то го во рит, с од ной сто ро ны, о су
щест во ва нии в рам ках анг лийс кой пра
во вой сис те мы прин ци па рав но го ста ту са 
всех без иск лю че ния за ко нов (с та ту тов), 
ис хо дя щих от пар ла мен та, об от сутст вии 
в ней тра ди ци он но го для дру гих пра во
вых сис тем де ле ния за ко нов на ос нов
ные и не ос нов ны е, обыч ные за ко ны, а 
с дру гой – о пол ной са мос то я тель нос ти, 
“ нес вяз нос ти” каж до го пос ле ду ю ще го 
сос та ва пар ла мен та ре ше ни я ми, при ня
ты ми пре ды ду щим, об име ю щей ся у не го 
пол ной воз мож нос ти пу тем ис поль зо ва
ния обыч ной про це ду ры расс мот ре ния 
“от ме нить или из ме нить лю бой дейст ву
ю щий за кон”.

По со дер жа нию ста ту ты, при ни ма
е мые Пар ла мен том, под раз де ля ют ся на 
пять ви дов: 

1.Ак ты ре фор мы пра ва, боль шинст во 
за ко но да тель ных ак тов, при ни ма е мых 
Пар ла мен том, пря мо не свя за ны с пе
рес мот ром пра во вых по ло же ний, от но
ся щих ся к ма те ри аль но му пра ву (г раж
данс кое пра во, уго лов ное пра во). При 
не об хо ди мос ти эти за да чи ре ша ют ся на 
ос но ве пос та нов ле ний Па ла ты лор дов 
или ре ко мен да ций Пра во вой ко мис си и.

2. Кон со ли ди ро ван ные ак ты. В рам ках 
этих за ко но да тель ных ак тов Пар ла мен та 
об ъе ди ня ют ся в од ном за ко не дру гие от

дель ные за ко но да тель ные ак ты, при ня
тые ра нее с пос ле ду ю щи ми из ме не ни я ми 
и до пол не ни я ми к ним.

3. Ко ди фи ци ру ю щие ак ты. В этих за
ко нах де ла ет ся по пыт ка об ъе ди нить все 
нор мы пра ва, от но ся щи е ся к од но му воп
ро су или инс ти ту ту. Нап ри мер, в од ном 
ис точ ни ке об ъе ди ня ют ся нор мы ста тут
но го и об ще го пра ва, а так же по ло же ния 
пра ва сп ра вед ли вос ти (к при ме ру, За кон 
об уго лов ном пра ве 1977 г.).

4. Ак ты о взи ма нии до хо дов. Это еже
год но при ни ма е мые Пар ла мен том фи нан
со вые ак ты, на ос но ва нии ко то рых вно
сят ся пред ло же ния в бюд жет. Фор маль но 
они предс тав ля ют со бой соб ра ние за ко
но да тель ных ак тов, ко то ры ми ут верж да
ют ся еже год ные на ло го вые пос туп ле ния 
в каз ну го су дарст ва.

5. Те ку щее за ко но да тельст во. Это за
ко ны, при ни ма е мые для ре ше ния те ку
щих воп ро сов жиз ни ст ра ны. Нич то так 
не обус лов ли ва ет спе ци фи ку по ло же ния 
за ко на в сис те ме пра ва (к при ме ру, Акт 
об аренд ной пла те от 1974г.).

В Анг лии и не ко то рых дру гих ст ра нах 
об ще го пра ва все за ко ны клас си фи ци ру
ют ся так же по приз на ку пуб лич нос ти на 
пуб лич ные и част ны е. Уже са мо наз ва ние 
их ори ен ти ру ет на то, что пуб лич ные за
ко ны (с та ту ты) со дер жат в се бе пра ви ла 
об ще го ха рак те ра, т. е. расс чи тан ные на 
не оп ре де лен ный круг лиц и на не од нок
рат ное при ме не ни е. Они дейст ву ют, как 
пра ви ло, на тер ри то рии всей ст ра ны.

В от ли чие от пуб лич ных, част ные 
ста ту ты ак ку му ли ру ют в се бе нор мы 
“ част но го по ряд ка”, ка са ю щие ся впол
не оп ре де лен но го кру га юри ди чес ких 
или фи зи чес ких лиц и со дер жа щие в от
но ше нии них ст ро го оп ре де лен ные ус
та нов ле ни я. Речь при этом мо жет ид ти 
об ус та нов ле нии или от ме не раз лич ных 
при ви ле гий ли цам, о пре дос тав ле нии им 
осо бых пол но мо чий, об из ме не нии пра
во во го ста ту са от дель ных лиц и т.д.

Го во ря о нор мах “ част но го по ряд ки”, 
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не об хо ди мо от ме тить, во из бе жа ние тер
ми но ло ги чес кой пу та ни цы и “ по ня тий
ных” не до ра зу ме ний, что по ня тие нор мы 
пра ва, ис поль зу е мое в анг лийс кой пра
во вой сис те ме, не сов па да ет с по ня ти ем 
нор мы, во шед шим в пра во вую те о рию 
и прак ти ку дру гих ст ран. Нор ма пра ва в 
предс тав ле нии анг лийс ких те о ре ти ков и 
прак ти ков от ли ча ет ся боль шим сво е об
ра зи ем.

Суть это го сво е об ра зия зак лю ча ет ся, 
преж де все го, в том, что по ня тие пра во
вой нор мы в анг лийс ком пра ве трак ту ет
ся го раз до ши ре и мно го об раз не е, чем в 
лю бом дру гом, в част нос ти, в “ кон ти нен
таль ном” пра ве.

В пра во вой сис те ме Анг ли и, под ме
ча лось за ру беж ны ми и оте чест вен ны ми 
исс ле до ва те ля ми, “ лю бое пра ви ло по ве
де ни я, вне за ви си мос ти от то го, но сит 
оно об щий или ин ди ви ду аль ный ха рак
тер, под па да ет под пра во вую нор му”.1 В 
анг лийс ком пра ве фак ти чес ки от сутст
ву ет де ле ние на нор ма тив ные и ин ди ви
ду аль ные ак ты. Ин ди ви ду аль ные ак ты 
расс мат ри ва ют ся как нор ма тив ны е.

Та ко го ро да спе ци фи ка в по ни ма нии 
нор мы пра ва не пос редст вен но свя за на, 
с од ной сто ро ны, с ис то ри чес кой тра
ди ци ей за ко но да тель ной де я тель нос ти 
анг лийс ко го пар ла мен та, на де ля ю ще го 
за час тую оди на ко вой юри ди чес кой си
лой из да ва е мые им как пуб лич ны е, так 
и част ные ак ты. В анг лийс ком пра ве оп
ре де лен ное мес то за ни ма ют част ные за
ко ны, ко то рые “ по су щест ву, со дер жат 
ин ди ви ду аль ные по ло же ни я, но на рав не 
с пуб лич ны ми счи та ют ся нор ма тив ны ми, 
так же как и ог ром ное ко ли чест во раз
но об раз ных ак тов ис пол ни тель ных ор га
нов”.2 

А с дру гой сто ро ны, спе ци фи ка в по
ни ма нии нор мы пра ва в анг лийс кой пра

1  Уолкер P, Английская судебная система. М., 1980;
2  Марченко М.Н. Правовые системы 

современного мира. М., 2001, с. 168–169;

во вой сис те ме в зна чи тель ной ме ре обус
лов ле на нор мот вор чес кой де я тель ност ью 
выс ших су деб ных ор га нов ст ра ны, соз да
ю щих пре це дент ное пра во не ина че, как 
при расс мот ре нии конк рет ных дел.

На про тя же нии XX ве ка сре ди ис точ
ни ков анг лийс ко го пра ва су щест вен но 
воз рос ла роль де ле ги ро ван но го за ко но
да тельст ва, осо бен но в зд ра во ох ра не ни и, 
об ра зо ва ни и, со ци аль ном ст ра хо ва ни и. 
Выс шей фор мой де ле ги ро ван но го за ко но
да тельст ва счи та ет ся «п ри каз в Со ве те», 
из да ва е мый пра ви тельст вом от име ни 
мо нар ха и тай но го со ве та (со ве ща тель
но го ор га на при мо нар хе, вк лю ча ю ще го 
выс ших долж ност ных лиц Ве ли коб ри та
ни и). Мно гие ак ты де ле ги ро ван но го за ко
но да тельст ва из да ют ся ми нис терст ва ми 
и дру ги ми ис пол ни тель ны ми ор га на ми по 
упол но мо чию Пар ла мен та. Их раз ви тие 
так же, как и ус тав ное пра во обус лов ле
но не толь ко внут рен ни ми тре бо ва ни я ми 
ст ра ны, но и внеш ни ми – меж ду на род
ны ми, эко но ми чес ки ми и дру ги ми при
чи на ми. В свя зи с этим име ет боль шое 
зна че ние раз ви тие анг лийс ких свя зей со 
ст ра на ми Бри танс ко го Сод ру жест ва, а 
так же уве ли че ние ее ро ли в рам ках Ев ро
пейс ко го эко но ми чес ко го сод ру жест ва.

В на ше вре мя де ле ги ро ван ное за ко но
да тельст во иг ра ет важ ную роль не толь
ко в Анг ли и, но и в дру гих ст ра нах об
ще го пра ва.

К ро ме вы ше у по мя ну тых ис точ ни
ков анг ло сак сонс ко го пра ва, для раз ви
тия дан ной пра во вой сем ьи важ ную роль 
иг ра ют тра ди ци и, пра во вые докт ри ны, 
пра во вые обы ча и, ра зум – ра зум ное ре
ше ние спо ров, ког да не су щест ву ет ни 
пре це ден та, ни за ко но да тель ных норм, 
ни обя за тель но го обы ча я. Кро ме это го, 
в не ко то рых на ци о наль ных пра во вых 
сис те мах осо бы ми ис точ ни ка ми пра ва 
яв ля ют ся ин тег ри ро ван ные прин ци пы и 
нор мы пра ва, за ро див ши е ся в ре зуль та
те вли я ния меж ду на род ных и на ци о наль
ных (за ру беж ных) сис тем.
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ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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Գիտական հոդվածում համակողմանի ներկայացված են անգլո–սաքսոնական հայե
ցա կարգի էությունն ու բովանդակությունը` իրավունքի աղբյուրների մասին: 

Հոդվածն ունի ինչպես գիտական, այնպես էլ գործնական–կիրառական նշանակություն: 

THE ANGLO–SAXON CONCEPT OF SOURCES OF LAW
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The article comprehensively comprises the nature and content of the Anglo–Saxon concept of 
the sources of law. The article is about scientific and practical significance.
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Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար
վել ներ պե տա կան (ազ գային) ի րա
վուն քի և մի ջազ գային ի րա վուն քի 
փոխ գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կար գի 
հիմ նախն դիր նե րի, բո վան դա կու թյան 
և այդ կա ռու ցա կար գի ի րա կա նաց ման 
ձևե րի ու մե թոդ նե րի հե տա զո տու թյա նը: 

Կար ևո րե լով ներ պե տա կան և մի
ջազ գային ի րա վուն քի փոխ գոր ծակ
ցու թյան կա ռու ցա կար գի հիմ նախն
դիր նե րը և դրանց լուծ ման ու ղի նե րը, 
ի նչ պես նաև բա ցա հայ տե լով այդ կա
ռու ցա կար գի ի րա կա նաց ման ձևերն ու 
մե թոդնե րը և դրանց գոր ծա ռու թային 
նշա նա կու թյու նը՝ հե ղի նա կը կա տա րել է 
եզ րա հան գում, այդ պի սի փոխ գոր ծակց
ման կա ռու ցա կար գը` որ պես ի րա վա կան 
կա տե գո րի ա, օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան 
մեջ ի րա կա նաց վում է հաշ վի առ նե լով 
այդ եր կու ի րա վա կան հա մա կար գե րի 
պա հանջ նե րը ի նչ պես ներ պե տա կան 
մար մին նե րի, այն պես էլ մի ջազ գային 
մար մին նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ներ պե տա կան (ազ գային) 
ի րա վուն քի, մի ջազ գային ի րա վունք, 
ներ պե տա կան և մի ջազ գային ի րա վուն
քի փոխ գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կարգ, 
կա ռու ցա կար գի ի րա կա նաց ման ձև, կա
ռու ցա կար գի ի րա կա նաց ման մե թոդ: 

Ներ պե տա կան ի րա վուն քի և մի ջազ
գային ի րա վուն քի փոխ գոր ծակ ցու թյան 
կա ռու ցա կար գը (մե խա նիզմ) ժա մա նա
կա կից ի րա վա գի տու թյան կող մից քիչ 
ու սում նա սիր ված հիմ նա հար ցե րից է։ Եվ 
հատ կա պես գլո բա լի զա ցի այի ժա մա նա
կա կից պայ ման նե րում այդ կա ռու ցա
կար գի հիմ նախնդ րին ան դրա դառ նա լը 

հրա տապ է ու ար դի ա կան։ 
Այս հար ցի դի տարկ ման հա մա տեքս

տում, «փոխ գոր ծակ ցու թյուն» ա սե լով, 
կա րե լի ըն կա լել որ պես ազ գային և մի
ջազ գային ի րա վա կան հա մա կար գե
րի հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյուն՝ 
պայ մա նա վոր ված դրանց ը նդ հա նուր 
նպա տակ նե րով ու փո խա դարձ գոր ծո
ղու թյուն նե րով։ 

Ի դեպ, փոխ գոր ծակ ցու թյան նպա տա
կը` այդ եր կու ի րա վա կան հա մա կար գե րի 
այն պի սի հա րա բե րակ ցու թյան ձևա վո
րումն է, ո րի ժա մա նակ հնա րա վոր կլի նի 
դրանց ը նդ հա նուր ա ռաջ նայ նու թյուն նե
րի ի րա կա նա ցու մը։ Նշ ված գոր ծըն թա
ցում այդ հա մա կար գե րից յու րա քան չյու րը 
հիմն վում է մյու սի վրա՝ իր նպա տակ նե
րի ձեռք բեր ման հա մար, ի սկ ը նդ հա նուր 
ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, 
ան հրա ժեշտ է դարձ նում դրանց հա մա
ձայ նեց ված գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Փոխ գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կար
գը նույն պի սի ի րա վա կան եր ևույթ է, 
ի նչ պես ի րա վա կան կար գա վո րու մը, 
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյան պաշտ պա նու թյու նը և 
այլն1: Որ պես կա նոն՝ «ի րա վա կան կա
ռու ցա կարգ» եզ րույ թի նշա նա կու թյու նը 
կա րե լի է դի տար կել որ պես հա սա րա
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա հա
տուկ ի րա վա բա նա կան ազ դե ցու թյան 
մո դե լային և մի ա ժա մա նակ տրա մա բա
նա կան այն պի սի սխե մա, ո րն բո վան դա
կում է փոխ կա պակց ված բա ղադ րիչ ներ 

1  Տես ման րա մասն՝ Хижняк В.С. Право человека 
на информацию: механизм реализации.Саратов, 
2008, էջ 85: 

ՎԱ ՀԵ ԹՈ ՐՈՍՅԱՆ 
Եվ րո պա կան ա կա դե մի այի տա րա ծաշր ջա նային ա կա դե մի այի  

ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ

ՆԵՐ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ (ԱԶ ԳԱՅԻՆ) Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ԵՎ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ  
Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՓՈԽ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՌՈՒՑ Ա ԿԱՐ ԳԸ. Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 

ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, ՁԵ ՎԵ ՐԸ ԵՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ
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և ո ւղղ ված է օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն 
ու նե ցող կար գա վո րիչ մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց մա նը: 

Բա ցի այդ՝ պե տու թյուն նե րի շա հե րը 
ու նեն ի րա վա կան բնույթ, ի սկ դրանց 
ի րա կա նա ցու մը ձեռք է բեր վում ի րա վա
բա նա կան մի ջոց նե րի հա մադր ման, այդ 
թվում՝ եր կու ի րա վա կան հա մա կար գե րի 
(ներ պե տա կան և մի ջազ գային) բո վան
դա կու թյան հա մընկ ման ու հա մադր ման 
շնոր հիվ։ 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ներ
պե տա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան 
հա մա կար գե րի այդ պի սի հա մընկն ման 
կամ հա մադր ման եր ևույթ ներ նույն պես 
առ կա ե ն։ Եվ քա նի որ պե տու թյուն ներն 
ու նեն ի րենց շա հե րը, ի սկ հիմ նա կան 
շա հե րը մշ տա պես հա մընկ նում են ու 
«ա ճում» փո խա դար ձու թյան կա պե րով, 
ո ւս տի այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է 
դառ նում եր կու ի րա վա կան հա մա կար
գե րի նոր մե րի մի ա վո րու մը կամ ա ռն
վազն բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ
ծու մը ի րա վա կի րա ռա կան ո լոր տում 
դրանց փոխ գոր ծակ ցու թյան հա մար։ 

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ ներ պե տա
կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի փոխ գոր
ծակ ցու թյան ըն թաց քը սկ սե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ի րա վա բա նա կան ո րո շա
կի փաս տի առ կա յու թյուն, այ սինքն՝ այն
պի սի հան գա մանք նե րի գո յու թյուն, ո րոնց 
ժա մա նակ հնա րա վոր կլի նի դրանց միջև 
փոխ գոր ծակ ցու թյան ի րա գոր ծու մը։ Այդ
պի սի ի րա վա բա նա կան փաստ կա րող 
է դի տարկ վել մի ջազ գային պայ մա
նագ րի ստո րագ րումն ու վա վե րա ցու մը, 
ի սկ փոխ գոր ծակ ցու թյան ի րա գործ ման 
փաստ կա րող է լի նել մի ջազ գային պայ
մա նագ րի չե ղար կու մը կամ դրա գոր ծո
ղու թյան ժամ կե տի ա վար տը։ 

Հարկ է նշել այն, որ ներ պե տա կան 
և մի ջազ գային ի րա վուն քի փոխ գոր
ծակ ցու թյու նը բնու թագր վում է նաև 
հետ ևյալ եր կու ի րա վա կան հա մա կար
գե րի փո խա դարձ ազ դե ցու թյամբ։ Մի 
կող մից՝ այդ գոր ծըն թա ցը նպաս տում է 
մի ջազ գային և ներ պե տա կան ի րա վուն

քում նշա նա կա լի փո փո խու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց մա նը, այն է՝ մի ջազ գային 
ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կա նա ցում և 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի մի ջազ
գայ նա ցում, ի սկ մյուս կող մից՝ մի ջազ
գային ի րա վունքն ու նի իր ազ դե ցու թյան 
ու ղի նե րը ներ պե տա կան ի րա վուն քի 
վրա՝ հա մա ձայ նեց ման և ի րա կա նաց
ման կա ռու ցա կար գե րի մի ջո ցով1։ 

Ա վե լի ման րա մասն դի տար կենք այդ 
կա ռու ցա կար գե րը։ 

Ներ պե տա կան ի րա վուն քի նկատ
մամբ մի ջազ գային ի րա վուն քի ներ
գոր ծու թյան կամ ազ դե ցու թյան ի րա
կա նաց ման կա ռու ցա կարգ ա սե լով՝ 
ա ռա ջին հեր թին պետք է հաս կա նալ 
մի ջազ գային ի րա վուն քի պար տա վո
րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան պե
տու թյան կող մից կի րառ վող ներ պե տա
կան և կազ մա կերպ չա կան ի րա վա կան 
մի ջոց նե րի ամ բող ջա կա նու թյուն։ Ը նդ 
ո րում, յու րա քան չյուր պե տու թյան հա
մար մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի 
ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար գը կրում է 
մի այն ի րեն բնո րոշ գծեր, ո րոնք կախ
ված են ներ քին ի րա վա կան հա մա կար գի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, սա կայն 
մի շարք հատ կա նիշ ներ, ո րոնք ա մե նից 
ա ռաջ բնու թագ րում են դրա կա ռուց
ված քը, հան դի սա նում են ը նդ հա նուր՝ 
յու րա քան չյուր պե տու թյան հա մար։ 

Մի ա ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է նաև 
նկա տել, որ ներ պե տա կան ի րա վուն
քի նկատ մամբ մի ջազ գային ի րա վուն քի 
ազ դե ցու թյան ի րա կա նաց ման կա ռու ցա
կար գի կա ռուց վածքն իր մեջ նե րա ռում 
է մի շարք բա ղադ րիչ նե րը, որ պիս իք են. 

ա) ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նում 
ամ րագր ված ի րա վա կան մի ջոց ներ, 
ո րոնք ո ւղղ ված են ներ պե տա կան մա
կար դա կով մի ջազ գային պար տա վո րու
թյուն նե րի կա տար մա նը. 

բ) պե տա կան մար մին նե րի հա մա

1  Տես ման րա մասն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ, ը նդ-
հա նուր խմ բագ րու թյամբ` Գ.Հա րու թյու նյա նի, Ա.Վա-
ղար շյա նի. Եր., 2010., 1086 էջ: 



98

կար գը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյունն ո ւղղ
ված է մի ջազ գային ի րա վուն քից բխող 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը. 

գ) ներ պե տա կան ի րա վուն քի նկատ
մամբ մի ջազ գային ի րա վուն քի ազ դե
ցու թյան ի րա վա կի րառական պրակ տի
կայի առ կա յու թյու նը. 

դ) կազ մա կերպ չա կան մի ջոց ներ, 
ո րոնք կոչ ված են ե րաշ խա վո րե լու ներ
պե տա կան մա կար դա կով մի ջազ գային 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նա
ցու մը։ 

Նախ՝ ներ պե տա կան ի րա վուն քի 
նկատ մամբ մի ջազ գային ի րա վուն քի 
ազ դե ցու թյան ի րա կա նաց ման կա ռու
ցա կար գում պե տու թյուն նե րը, որ պես 
կա նոն, օ րենսդ րա կան կար գով ո րո շում 
են ի րա վա սու մար մին նե րի հա մա կար գը 
և ը նդ հա նուր գծե րով ժա մա նա կագ րում 
այդ մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար, ո րոնց ի րա վա
սու թյան մեջ մտ նում են մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով կար գա վոր վող հար
ցե րը։ Այդ մար մին նե րի գոր ծու նե ու
թյունն ո ւղղ ված է մի ջազ գային պայ
մա նագ րե րի կնք մա նը, կա տար մանն ու 
չե ղյալ հայ տա րար մա նը, ի րա վաս տեղծ 
գոր ծու նե ու թյան ի րա գործ մա նը։ 

Այ նու հետև, ներ պե տա կան մա կար
դա կով ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար գի 
կար ևոր բա ղադ րիչ են հան դի սա նում 
կազ մա կերպ չա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք 
կի րառ վում են ներ պե տա կան մա կար
դա կով մի ջազ գային ի րա վուն քի ար
դյու նա վետ ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե
լու հա մար։ 

Ի րենց բո վան դա կու թյամբ դրանք 
ներ պե տա կան ի րա վաս տեղծ գոր ծու
նե ու թյան հետ չկապ ված օ րա կար գային 
բնույ թի այն մի ջոց ներն են, ո րոնք ըն
դուն վում են մի ջազ գային պայ մա նագ րի 
մաս նա կից պե տու թյան ի րա վա սու մար
մին նե րի, ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա
կան ան ձանց կող մից։ Այդ մի ջոց նե րի 
թվին են պատ կա նում ազ գային օ րենսդ
րու թյան վեր լու ծու թյան կա տա րու մը՝ 
մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րին հա

մա պա տաս խա նեց ման տե սան կյու նից, 
խորհր դատ վու թյուն նե րի, սե մի նար նե րի 
ան ցկա ցու մը, մի ջազ գային ի րա վուն
քի մա սին գի տե լիք նե րի տա րա ծու մը, 
մի ջազ գային ի րա վուն քի այս կամ այն 
դրույթ նե րի կա տար ման ըն թաց քի մա
սին տե ղե կատ վու թյան փո խան ցու մը, 
նյու թա տեխ նի կա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի կա տա րու մը և այլն։ 

Ինչ վե րա բե րում է մի ջազ գային ի րա
վուն քի նոր մե րի ներ պե տա կան մա կար
դա կով ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար գի 
առ կա յու թյա նը, ա պա այդ հան գա ման քը 
պե տու թյուն նե րին հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ա պա հո վե լու մի ջազ գային պար
տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան, բազ
մա կող մա նի և ժա մա նա կին ի րա գոր ծումը։ 

Ան շուշտ, ներ պե տա կան հա մա կար
գում մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի 
կի րառ ման ի րա կա նաց ման կա ռու ցա
կար գը նույն պես փոխ կա պակց ված է 
նրանց ի րա վա բա նա կան բնույ թի հետ 
(պայ մա նագ րային նոր մեր և սո վո րու
թային նոր մեր)։ Աս վա ծի հա մա տեքս
տում, ներ պե տա կան ի րա վա կան հա
մա կար գում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի ի րա
կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րի հետ ևյալ 
ե րեք կա տե գո րի ա նե րը.

1) սահ մա նադ րա կան ի րա կա նաց ման 
կա ռու ցա կար գեր, ո րոնց գոր ծո ղու թյու
նը հիմն ված է մի ջազ գային պայ մա նագ
րի՝ որ պես ազ գային ի րա վուն քի կամ 
ազ գային ի րա վա կան հա մա կար գի մա
սի հաշ վառ ման վրա (օ րի նակ, Ա ՄՆ–ո ւմ, 
Ար գեն տի նա յում, Բուլ ղա րի ա յում, Ե գիպ
տո սում, Ճա պո նի ա յում, Ղրղզս տա նում, 
Լիտ վա յում, Նի դեռ լանդ նե րում, Ռու մի
նի ա յում, Շվեյ ցա րի ա յում, Վե նե սո ւե լա
յում և այլն), 

2) սահ մա նադ րա կան ի րա կա նաց ման 
կա ռու ցա կար գեր, ո րոնց գոր ծո ղու թյունն 
ո ւղղ ված է ներ պե տա կան ի րա վա կան 
ո լոր տում մի ջազ գային ի րա վուն քի կի
րառ ման հնա րա վո րու թյան ճա նաչ ման 
մեջ (օ րի նակ՝ Ա վստ րի ա յում, Էս տո նի ա
յում, Հուն գա րի ա յում և Իռ լան դի ա յում), 
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3) սահ մա նադ րա կան ի րա կա նաց ման 
կա ռու ցա կար գեր, ո րոնք հիմն ված են 
մի ջազ գային ի րա վուն քի յու րա քան չյուր 
նոր մի՝ որ պես ազ գային ի րա վա կան հա
մա կար գի մա սի ճա նաչ ման վրա (օ րի
նակ՝ ՌԴ, Հու նաս տան, Մոլ դո վայի ա, 
Հա րա վային Կո րե ա, Վրաս տան և այլն)։ 

Վե րը նշ վա ծից հետ ևում է, որ մի
ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի կի րառ
ման ի րա կա նա ցու մը՝ որ պես ներ պե տա
կան ի րա գործ ման մի ջոց և մի ջազ գային 
նոր մե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րի 
ամ բող ջու թյուն, հան դի սա նում է ա ռա
վել տա րած ված ձև, ո րի ժա մա նակ ներ
պե տա կան ի րա վուն քի հա մա ձայ նե ցու մը 
պայ մա նա վոր վում է մի ջազ գային ի րա
վուն քի պա հանջ նե րի հետ։ 

Ա ռան ձին հե ղի նակ ներ այդ հա մա
ձայ նե ցու մը ան վա նում են ու նի ֆի կա
ցում կամ մի աս նա կա նա ցում1։ Նրանց 
կար ծի քով՝ օ րենսդ րա կան հա մա կար գե
րի մի աս նա կա նա ցու մը կամ ու նի ֆի կա
ցու մը տե ղի է ու նե նում ի նչ պես նմա նա
տիպ նոր մեր պա րու նա կող մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րի կնք ման ճա նա պար հով, 
այն պես էլ մո դե լային օ րեն քի ըն դուն
ման մի ջո ցով։ 

Իսկ մեկ այլ խումբ հե ղի նակ ներ ու նի
ֆի կա ցու մը դի տար կում են որ պես հա
մա ձայ նեց ման ձև2, ե րբ ներ պե տա կան և 
մի ջազ գային ի րա վուն քի փոխ գոր ծակ
ցու թյան կա ռու ցա կար գը ի րա կա նաց
վում է ազ գային օ րենսդ րա կան մա կար
դա կի վրա, ի սկ այդ ի րա գործ ման բուն 
գոր ծըն թա ցը կար գա վոր վում է դարձ
յալ ներ պե տա կան ի րա վուն քի նոր մե
րով։ Այս գոր ծըն թա ցի բա ցա ռա պես 
օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման ա ռար կա 
է, հե տևա բար դրա նում ի րենց մաս նակ
ցու թյու նը ցու ցա բե րում են պե տու թյան 
մի այն օ րենս դիր մար մին նե րը։ 

Մի ա ժա մա նակ, ներ պե տա կան ի րա

1  Տես՝ Павлова Л.В Международное право в 
правовой системе государств. Минск. 2009. Էջ 60.

2  Տես՝ Буткевич В.Г. Теоретические основы 
взаимодействия международного и внутри государс-
твен ного прав, Киев, 2010, էջ 32: 

վուն քի հա մա ձայ նե ցու մը մի ջազ գայի նի 
հետ կա րող է ի րա կա նաց վել ի նչ պես պե
տու թյան կա մաար տա հայ տու թյամբ, այն
պես էլ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար
ման պատ ճա ռով։ Ը նդ ո րում, ի նք նա կամ 
հա մա ձայ նե ցու մը տե ղի է ու նե նում պե
տու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ, ին չի ար
դյուն քում ազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի 
հա մա ձայ նե ցու մը մի ջազ գային ի րա վուն
քի նոր մե րի հետ նպաս տում է ա ռա ջի նի 
զար գաց մանն ու ար դյու նա վե տու թյա նը։ 
Ի սկ ներ պե տա կան ի րա վուն քը մի ջազ
գային ի րա վուն քի պա հանջ նե րի հետ 
հա մա ձայ նեց նե լու պար տա վո րու թյու նը 
բխում է մի ջազ գային պայ մա նագ րից, 
ո րի պար տա դիր լի նե լուն պե տու թյու նը 
տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը։ 

Հա մա ձայ նե ցու մը, սա կայն, կա րող 
է ժա մա նա կա վոր լի նել։ Պե տու թյունն, 
իր օ րենսդ րու թյու նը հա մա պա տաս խա
նեց նե լով մի ջազ գային ի րա վուն քի հետ, 
կամ կա տա րում է տվյալ պա հին ստանձ
նած իր պար տա վո րու թյուն նե րը կամ դա 
կա տա րում է՝ քա ղա քա կան նկա տա
ռում նե րից ել նե լով։ Հե տա գա յում նրա 
մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ այլ պար տա
վո րու թյուն, և ներ պե տա կան ի րա վուն քը 
կա րող է կր կին փո փոխ վել3։ 

Մի ա ժա մա նակ, մի ջազ գային ի րա
վուն քում գո յու թյուն ու նեն պե տու թյան 
կող մից ըն դու նե լի, պար տա դիր մի
ջազ գային պայ մա նագ րի հա մա ձայ նե
ցումն ար տա հայ տե լու ձևեր։ Դրան ցից 
են վա վե րա ցու մը, ստո րագ րու մը, հաս
տա տու մը և մի ա վո րու մը։ Մի ջազ գային 
պայ մա նագ րի պար տա դիր լի նե լու հա
մա ձայ նեց ման ար տա հայ տու մը այս մի

3  Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռանձ-
նաց վում են նաև հա մա ձայ նեց ման մե թոդ նե րի ե րեք 
խմ բեր. ա) մի ջազ գային–ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա-
բա նա կան պար տա դիր ճա նաչ ման մե թոդ ներ, ո րոնց 
հետ պետք է հա մա ձայ նեց վեն ներ պե տա կան նոր մա-
տիվ–ի րա վա կան ակ տե րը, բ) նոր մա տիվ–ի րա վա կան 
ակ տե րի պա հանջ նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան 
մե թոդ ներ, գ) ներ պե տա կան նոր մա տիվ–ի րա վա կան 
ակ տե րի մի ջազ գային ի րա վուն քի պա հանջ նե րի հետ 
հա մա ձայ նեց ման մե թոդ ներ: Տես՝ Павлова Л.В. Նույն 
ա շխ. Էջ 215.
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ջոց նե րից յու րա քան չյու րով հան դի սա
նում է նա խա պայ ման ներ պե տա կան 
մա կար դա կով հա մա ձայ նեց ման կա ռու
ցա կար գի ի րա գործ ման սկզ բի հա մար։ 
Հա մա ձայ նե ցու մը կա րող է ստեղծ վել 
հետ ևյալ ձևե րով. 1) հղ ման, 2) ըն դուն
ման, 3) զու գա հեռ ի րա վաս տեղծ ման, 
4) ու նի ֆի կաց ման, 5) վե րա կա ռուց ման, 
6) հա տուկ ի րա վա կան վար չա կար գի 
ստեղծ ման, 7) մի ջազ գային պար տա վո
րու թյուն նե րին հա կա սող ներ պե տա կան 
ո րո շում նե րը չե ղար կե լու, 8) մի ջազ
գային ի րա վուն քի պա հանջ նե րից վրի
պած օ րենք նե րից հրա ժար ման1: 

Իր հեր թին ներ պե տա կան ի րա վա կան 
հա մա կարգն ու նի ազ դե ցու թյուն մի ջազ
գային ի րա վուն քի նոր մե րի վրա։ Այս պի
սի ազ դե ցու թյու նը տե ղի է ու նե նում պե
տու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
և դի վա նա գի տու թյան մի ջո ցով։ 

Ինչ պես հայտ նի է, մի ջազ գային 
ի րա վուն քի նոր մե րը ձևա վոր վում են 
տար բեր պե տու թյուն նե րի կա մաար
տա հայ տու թյան հա մա ձայ նեց ման ճա
նա պար հով։ Այս պի սով՝ դրանք պետք է 
ար տա ցոլ ված լի նեն ո րո շա կի ո լոր տում 
և ներ կա յաց վեն պե տու թյան հա մար 
ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ։ Պե
տու թյու նը իր ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյան և դի վա նա գի տու թյան մի ջո ցով 
կա րող է հայտ նել որ ևէ հե տաքրք րու
թյան առ կա յու թյան մա սին։ 

Պետք է նշել, որ ներ պե տա կան ի րա
վուն քի փո խազ դե ցու թյու նը մի ջազ գային 
ի րա վուն քի վրա խիստ հա մա կարգ ված 
է հենց մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր
մե րի ու սկզ բունք նե րի ի րաց ման տե
սան կյու նից: Մի ջազ գային մա կար դա կի 
վրա տե ղի է ու նե նում եր կու ի րա վա կան 
հա մա կար գե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան 
գոր ծըն թա ցը, ո րն ար տա հայտ վում է 
նրա նով, որ ներ պե տա կան ի րա վուն քը 
և ազ գային շա հե րը ազ դում են մի ջազ
գային ի րա վուն քի զար գաց ման վրա, 
ի սկ մի ջազ գային ի րա վուն քով ազ գային 

1  Տես՝ Буткевич В.Г., նույն տե ղում: 

ի րա վա կան հա մա կար գե րի ազ դե ցու
թյու նը սահ մա նա փակ է։ 

Այդ հա մա կար գե րի փոխ գոր ծակ ցու
թյան սահ ման նե րը սահ ման վում են մի
ջազ գային մա կար դա կով մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի 
կող մից, ո րոնք ի րենց հա մար ոչ շա հա
վետ են հա մա րում այն ժա մա նակ, ե րբ 
այլ պե տու թյուն կու նե նա ա վե լի մեծ հնա
րա վո րու թյուն ներ մի ջազ գային ի րա վուն
քի զար գաց ման վրա ազ դե լու հա մար։ 

Այդ պի սի սահ ման ներ սահ մա նող 
նոր մեր են հան դի սա նում մի ջազ գային 
ի րա վուն քի հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, 
ո րոնք ար տա ցոլ վել են ՄԱԿ–ի Կա նո
նադ րու թյու նում և ՄԱԿ–ի Մի ջազ գային 
ի րա վուն քի հիմ նա կան սկզ բունք նե րի 
մա սին հռ չա կագ րում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ներ կա ժա մա նակ
նե րում մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե
րի ի րա ցու մը նույն պես հա վա սա րա չափ 
չեն ե րաշ խա վոր վում, քա նի որ պե տու
թյուն նե րը գործ նա կա նում մի ջազ գային 
ի րա վուն քի վրա ազ դե լու ոչ հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն։ Հիմ նա կա
նում դա պայ մա նա վոր ված է այն հիմ
նա վոր մամբ, թե ի նչ պի սին է պե տու թյան 
տն տե սա կան վի ճա կը, ի նչ պես նաև նրա 
հե ղի նա կու թյու նը մի ջազ գային հա րա
բե րու թյուն նե րում։ 

Մի ջազ գային մա կար դա կում ներ
պե տա կան և մի ջազ գային ի րա վուն քի 
փոխ գոր ծակց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյու նը դրս ևոր վում է նրա նում, որ այս
տեղ մաս նակ ցում են պե տա կան մար
մին ներ, մի ջազ գային մար մին ներ և 
կազ մա կեր պու թյուն ներ։ 

Ինչ պես վե րը նշ վեց, փոխ գոր ծակց
ման կա ռու ցա կար գը ձեռք է բե րում 
տար բեր ձևեր և ի րա գործ վում է տար
բեր մա կար դակ նե րի վրա։ Դրանք կա
րող է լի նել նոր մա տիվ–ի րա վա կան և 
կազ մա կերպ չա–ի րա վա կան։ 

Մաս նա վո րա պես, ե թե նոր մա
տիվ–ի րա վա կան ձևը ար տա հայտ վում 
է նոր մա տիվ–ի րա վա կան ակ տի կամ 
գոր ծող նոր մա տիվ–ի րա վա կան ակ տե



101

րի մեջ այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի 
ներ մուծ մամբ, ո րոնք կա րող են նպաս
տել ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը 
մի ջազ գային ի րա վուն քի պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խա նեց մա նը, ա պա 
կազ մա կերպ չա–ի րա վա կան ձևը բնու
թագր վում է ներ պե տա կան մար մին նե
րի գոր ծու նե ու թյամբ. ա ռա ջին հեր թին՝ 
ներ պե տա կան ի րա վուն քը մի ջազ գայի
նի հետ հա մա պա տաս խա նեց մամբ, ե րկ
րորդ հեր թին՝ պե տու թյան տա րած քում 
մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի ի րա
կա նաց մամբ։ 

Հի շա տակ ված եր կու ձևե րի մա սով 
փոխ գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցա կար գում 
մաս նակ ցում են պե տա կան իշ խա նու
թյան մար մին ներ, ի սկ հա մա ձայ նեց ման 
գոր ծըն թա ցում գլ խա վոր գոր ծա ռույ թը 

կա տա րում են օ րենսդ րա կան իշ խա նու
թյան մար մին նե րը։ 

Այս պի սով՝ ներ պե տա կան և մի ջազ
գային ի րա վուն քի փոխ գոր ծակց ման 
կա ռու ցա կար գը` որ պես ի րա վա կան կա
տե գո րի ա, օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան մեջ 
ի րա կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե լով եր կու 
ի րա վա կան հա մա կար գե րի պա հանջ նե րը. 
դրա ի րա գործ մա նը մաս նակ ցում են պե
տու թյան ի նչ պես ներ պե տա կան, այն պես 
էլ մի ջազ գային մար մին ներ։ Մի ա ժա մա
նակ, այդ կա ռու ցա կար գը օգ տա գոր ծում 
է տար բեր ի րա վա կան հա մա կար գե րի 
բա ղադ րիչ ներ և դրանց ներ դաշ նակ հա
մադ րու թյան հնա րա վո րու թյու նից է կախ
ված այդ կա ռու ցա կար գի գոր ծո ղու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը։ 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 
(НАЦИОНАЛЬНОГО) ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: ПРАВОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ВАГЕ ТОРОСЯН

Аспирант кафедры юриспруденции Европейской региональной образовательной академии

В статье автор обратился к изучению основных проблем и содержания механизма взаи
модействия внутригосударственного (национального) права и международного права, форм 
и методов реализации этого механизма.

Отмечая важность основных проблем механизма взаимодействия внутригосударствен
ного (национального) права и международного права и путей их решения, а также выявляя 
формы и методы реализации этого механизма и их функциональное значение, автор пришел 
к заключению, что механизм такого взаимодействия, как правовая категория, в объективной 
реальности осуществляется с учетом требований этих двух правовых систем, с участием как 
внутригосударственных, так и международных органов. 
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INTERACTION MECHANISM OF INTERSTATE (NATIONAL) LAW AND 
INTERNATIONAL LAW: LEGAL CONTENT, FORMS AND METHODS

VAHE TOROSYAN
European Regional Academy, Department of Law, Postgraduate

The article refers to the main issues and content of interaction mechanism of interstate 
(national) and international law, as well as the implementation ways of that mechanism and survey 
methods. Noting the importance of the main problems of the interaction mechanism between 
domestic (national) and international law and ways of their solution, as well as identifying the 
forms and methods of implementation of the mechanism and its functional significance, the author 
came to the conclusion that the mechanism of this interaction, as a legal category, in the objective 
reality shall be based on the requirements of these two legal systems, involving both domestic and 
international authorities
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Հոդ վա ծը նվիր ված է ի րա վա բա
նա կան գրա կա նու թյու նում ար դի ա կան 
հիմ նախն դիր նե րից մե կի՝ ի րա վա կան 
ռե ժի մի հաս կա ցու թյան և դրա հատ կա
նիշ նե րի բա ցա հայտ մա նը: Հոդ վա ծում 
հե ղի նա կը ներ կա յա ց նում է ի րա վա բա
նա կան գրա կա նու թյու նում ի րա վա կան 
ռե ժի մի հաս կա ցու թյան և հատ կանիշ
նե րի վեր բե րյալ տար բեր տե սա կետ
ներ: Քն նարկ վող թե մայի շր ջա նակ նե
րում ը նգծ վում են «ի րա վա կան ռե ժիմ» 
և «ի րա վա կան վի ճակ» հաս կա ցու թյուն
նե րի ը նդ հան րու թյուն ներն ու տար բե
րու թյուն նե րը: Ա վե լին, հե ղի նա կը նաև 
ներ կա յաց նում է «ի րա վա կան ռե ժիմ» և 
«ի րա վա կան կարգ» հաս կա ցու թյուն նե
րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռերն ու ար տա
հայ տու թյուն նե րը. ի րա վա կան ռե ժիմ, 
հաս կա ցու թյուն, ի րա վա կան կար գա վո
րում, ի րա վուն քի հա մա կարգ, օ րենսդ
րա կան ակ տեր: 

Ի րա վա կան ռե ժի մը ո րո շա կի հա մա
կարգ է, ո րո շա կի եր ևույթ նե րի մի աս
նա կա նու թյուն, ո րոնք կոչ ված են ա պա
հո վե լու ի րա վա կան կար գա վոր ման 
նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը [7, էջ 
24–25]: Այ նո ւա մե նայ նիվ, տվյալ հաս կա
ցու թյան հե տա գա ու սում նա սի րու թյու նը 
բար դա նում է՝ կապ ված, այս պես կոչ
ված, հիմ նա կան սահ մա նող բա ռի բա
ցա կա յու թյան հետ, ո րի մի ջո ցով կա րե լի 
է բա ցատ րել ի րա վա կան ռե ժիմ հաս կա
ցու թյու նը: Այդ պատ ճա ռով, ա ռա ջար
կում ե նք «կարգ» եզ րույ թի կի րա ռու մը, 
քա նի որ ի րա վա կան ռե ժի մի ըն կա լու
մը որ պես ի րա վուն քի նոր մե րի կամ 
ի րա վա կան ի նս տի տուտ նե րի մի աս նա
կա նու թյուն, մի ա վո րում է նրա բո վան

դա կու թյու նը, դարձ նում այն ստա տիկ 
եր ևույթ՝ նույ նա կա նաց նե լով ի րա վա
կան նոր մե րի քիչ թե շատ նշա նա կա լից 
խմ բով, ո րոնք ամ րապնդ ված են նոր մա
տիվ ի րա վա կան ակ տում։ 

Մեր կար ծի քով՝ որ պես «ե ղա նակ» 
սահ մա նող կա տե գո րի այի կի րառ ման 
դեպ քում ի րա վա կան ռե ժի մը դառ նում 
է դի նա միկ կա տե գո րի ա, ո րում կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել ի նչ պես նրա կա ռուց
ված քային տար րե րը, այն պես էլ նրա 
ի րա կա նաց ման փու լե րը։ Մի ա ժա մա
նակ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ խոս
քը գնում է ի րա վա կան կար գա վոր ման 
հա տուկ ե ղա նա կի մա սին, քա նի որ այն 
գոր ծո ղու թյան մեջ է դր վում ը ստ յու
րա հա տուկ դր դա պատ ճառ նե րի, սո ցի
ա լա կան ի րա վի ճա կի յու րա տի պու թյան 
հաշ վառ մամբ, ա նըն դու նե լի է նրա նույն 
վի ճա կում լի նե լը այլ բնա գա վառ նե րում։ 

Ար դյուն քում կա րե լի է ստա նալ ա ռաջ
նային հիմ քը՝ ա վե լի ճիշտ սահ ման ման 
 հա մար, ի րա վա կան ռե ժի մը ի րա վա
կան կար գա վոր ման հա տուկ կարգ, ո րը 
ծա ռա յում է ի րա վա կան կար գա վոր ման 
ը նդ հա նուր նպա տակ նե րի ա նար գել  
ի րա կա նաց մա նը։ Ի րա վա կան ռե ժի մի 
սահ ման ման ժա մա նակ ևս մեկ կար ևոր 
պահ է նրա սահ մա նա զա տու մը հա րա
կից ը նդ հա նուր տե սա կան կա տե գո րի
ա նե րից, ո րոնք պետք է են թար կել վեր
լու ծու թյան։ Այդ պի սին ե ն՝ ի րա վա կան 
ռե ժի մը և ի րա վա կան դրու թյու նը: 

Ի րա վա կան դրու թյու նը (վի ճա կը) 
ի րե նից ներ կա յաց նում է սո ցի ա լա կան 
վի ճա կի կամ դրու թյան տա րա տե սակ, 
սուբյեկտ նե րի, օբյեկտ նե րի կամ հա սա
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա
վա բա նա կան կե ցու թյան մի ջոց ժա

Ե ԳՈՐ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան պետ,  

ոս տի կա նու թյան գն դա պետ, 
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի հայ ցորդ

Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՌԵ ԺԻ ՄԻ ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ
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մա նա կի ո րո շա կի պա հին ու ո րո շա կի 
տա րա ծու թյան մեջ, որ պես կա նոն, օ րեն
քով նա խա տես ված կար գով ամ րագր
ված ու հաս տատ ված։ 

Ըստ Ն.Ի. Մա տու զո վի՝ ի րա վա կան 
դրու թյան կա տե գո րի ան մե թո դա բա նո
րեն ար դյու նա վետ է տար բեր քա ղա
քա կան –ի րա վա բա նա կան եր ևույթ նե րի 
խմ բի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ։ Ա վե լի 
նպա տա կա հար մար է նշ ված կա տե գո
րի այի հե տա զո տու մը՝ որ պես մե թո դա
բա նա կան գոր ծի քի, ի րա վա կան գի
տակ ցու թյան, ի րա վա կան մշա կույ թի, 
օ րի նա կա նու թյան, ի րա վա կար գի, ի րա
վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
վեր լու ծու թյան ժա մա նակ։ Գի տա կան 
ճա նա չո ղու թյու նը ի րա վա բա նու թյան 
ո լոր տում սո վո րա բար սկս վում է վի ճակ
նե րի տա րան ջա տու մից ու մեկ նա բա նու
թյու նից, ո րոն ցում գտն վում է, կա րող է 
գտն վել, կամ պետք է գտն վի այս կամ 
այն ի րա վա կան օբյեկ տը [2, էջ17–19]։ 

Ի րա վա կան ռե ժի մը հան դի սա նում 
է կա տե գո րի ա, ո րը բա վա կա նին սեր
տո րեն կապ ված է ի րա վա կան վի ճա
կի հետ։ Եվ ե թե վեր ջինս կի րառ վում է 
սուբյեկտ նե րի, օբյեկտ նե րի կամ հա սա
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա
վա կան վի ճա կի բնու թագ րի հետ, ա պա 
ի րա վա կան ռե ժի մը ա վե լի հա մընդ հա
նուր կա տե գո րի ա է, քա նի որ ակ տի վո
րեն կի րառ վում է ի րա վա կան եր ևույթ
նե րի մեծ շր ջա նա կի հան դեպ։ 

Ե թե նո րից ան դրա դառ նանք «ռե ժիմ» 
հաս կա ցու թյան ստու գա բա նու թյա նը, 
ա պա նրա սահ ման ման մեջ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել եր կու բնա գա վառ ներ. 
ռե ժի մը որ պես ո րո շա կի օբյեկ տի գո
յու թյան մի ջոց (ի րա կա նում առ կա այս 
կամ այն օբյեկ տի ո րո շա կի չա փում նե
րի մի աս նա կա նու թյուն) և որ պես գո
յու թյան տվյալ մի ջո ցին հաս նե լու ու ղի 
(կա նոն նե րի, մի ջոց նե րի ու մե թոդ նե րի 
մի աս նա կա նու թյուն, ո րոնք ո ւղղ ված են 
օբյեկ տի տվյալ չա փում նե րի ձեռք բեր
մա նը)։ 

Հետ ևա բար, իր նյու թա կան նշա նա

կու թյան ա ռու մով, ի րա վա կան ռե ժիմ 
հաս կա ցու թյու նը կա րող  է նույ նա կա նաց
վել ի րա վա կան վի ճակ հաս կա ցու թյա նը 
և ըն կալ վել որ պես ո րո շա կի օբյեկ տի 
գո յու թյան մի ջոց, ո րն ար տա հայտ վում է 
նրա բնու թագ րե րի տես քով՝ ժա մա նա կի 
ո րո շա կի պա հի և տա րա ծու թյան մեջ։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, ի րա վա կան 
ռե ժի մի սահ մա նու մը ան հրա ժեշտ է 
ո րո շա կի սո ցի ա լա կան ար դյուն քի ա ռա
ջաց ման հա մար, ո րին ձգ տում է օ րենս
դի րը ա ռա վել օպ տի մալ մի ջոց նե րի ու 
ե ղա նակ նե րի ը նտ րու թյան ու ղի ով՝ որ
պես նրա ձեռք բեր ման նպա տակ։ Որ
պես կար գա վոր ման այդ պի սի նպա տակ 
հա ճախ հան դես են գա լիս ո րո շա կի 
ի րա վա կան վի ճա կի զար գա ցու մը, ամ
րապն դու մը, պաշտ պա նու թյու նը և դա
դա րե ցու մը [4; 6]: 

Այս պի սով, ե թե ի րա վա կան ռե ժիմ 
ա սե լով հաս կա նում ե նք ի րա վա կան 
կար գա վոր ման ե ղա նակ, ա պա ի րա
վա կան վի ճա կը այն նպա տակն ու ար
դյունքն է, ո րին ձգ տում է օ րենս դի րը՝ 
սահ մա նե լով այս կամ այն ի րա վա կան 
ռե ժի մը։ 

Դ րա նով ի րա վա կան ռե ժի մը ի րա
վա կան վի ճա կի շր ջա նակ նե րում ստեղ
ծում է սուբյեկտ նե րի՝ որ պես սուբյեկ
տիվ ի րա վունք նե րի ու ի րա վա բա նա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րի օպ տի մալ 
գոր ծարկ ման ու գո յու թյան կրող նե րի, 
ու օբյեկտ նե րի՝ որ պես ի րա վա բա նա
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո րո շա կի 
ո րակ նե րի կրող նե րի, հա մար պայ ման
ներ։ Ի րա վա կան ռե ժի մը սահ մա նում 
է ի րա վա կան վի ճա կի կար գա վոր ման 
ե ղա նա կը, այ սինքն՝ այն սահ ման վում է 
օ րենսդ րի կող մից և ի րա կա նա նում դե
պի ի րա վա կան վի ճակ ան ցման մի ջո
ցով։ 

Ի րա վա կան վի ճա կը կրում է կա յու
նաց նող բնույթ, հան դի սա նում է ժա մա
նա կի մեջ ըն թա ցող եր ևույթ (օ րի նակ՝ 
ա մուս նու թյուն, փո խա դարձ ի րա վունք
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, քա ղա քա
ցի ու թյուն և այլն): 
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Ի րա վա կան վի ճա կի բո վան դա կու
թյան դրս ևոր ման բնույթն ու ա ռաձ
նա հատ կու թյուն նե րը ան մի ջա կան 
ազ դե ցու թյուն են ու նե նում նրանց կար
գա վոր ման մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան վրա 
[1, էջ 199–200]: 

Այն դեպ քում ե րբ ի րա վա կան վի ճա
կը դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ու նրանց մաս նակ ցի նե րի վրա՝ որ պես 
վեր ջի նիս կրող նե րի, օ րենս դի րը հիմ նա
վո րում է նրա գո յու թյունն ու զար գա ցու
մը։ 

Ի րա վա կան վի ճա կի բո վան դա կու
թյու նը ազ դե ցու թյուն կու նե նա ի րա
վա կան կար գա վոր ման մի ջոց նե րի, 
մե թոդ նե րի, ի րա վա բա նա կան գոր ծի քա
վոր ման ը նտ րու թյան վրա ի րա վա կան 
ոե ժիմ նե րի շր ջա նակ նե րում։ 

Ե թե ի րա վա կան վի ճա կը ձևա վոր
վում է մաս նա վոր ի րա վուն քի շր ջա
նակ նե րում, ա պա կար գա վո րու մը ի րա
կա նա նում է ը նդ հա նուր թույ լատ րե լի 
տի պով: Այ սինքն՝ ի րա վա կան վի ճա կի 
աոա ջաց ման, փո փո խու թյան կամ դա
դա րեց ման ը նդ հա նուր կար գը տե ղի 
կու նե նա այն կրո ղի կամ քով։ 

Ե թե ի րա վա կան վի ճա կը ի րա կա նա
նում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա
վա ռում, ա պա ա ռաջ նա հերթ նշա նա կու
թյուն ու նեն ոչ թե ի րա վա կան վի ճա կի 
կրող նե րի կամ քը, այլ հա սա րա կու թյան 
ու պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րը: 

Ար դյուն քում, կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ ի րա վա կան ռե ժիմ ու ի րա վա կան վի
ճակ հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա նա զա
տու մը կա րե լի է ան ցկաց նել հետ ևյալ 
հի մունք նե րով՝

• ի րա վա կան ռե ժի մը ի րա վա կան 
կար գա վոր ման ե ղա նակ է, ո րն իր մեջ 
ամ փո փում է ի րա վա կան մի ջոց նե րի հա
մա լիր։ Ի րա վա կան վի ճա կը սուբյեկտ
նե րի, օբյեկտ նե րի ու հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան ար
տա ցոլ ման մի ջոց է, 

• ի րա վա կան ռե ժի մը մարմ նա վո
րում է ի րա վա կան կար գա վոր ման կարգ 

(ե ղա նա կը), ի սկ ի րա վա կան վի ճա կը՝ 
նրա նպա տակն ու ար դյուն քը։ 

Այս պի սով՝ ի րա վա կան վի ճակ ու 
ի րա վա կան ռե ժիմ հաս կա ցու թյուն նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը ար տա հայտ վում 
է բա նաձ ևով. ի րա վա կան ռե ժի մը ո րո
շա կի կար գա վոր ման ե ղա նակ է: 

Ու շագ րավ են «ի րա վա կան ռե ժիմ» 
և «կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյուն նե
րի հա մե մա տա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: Հա մե մա տե լով «ի րա վա կան 
ռե ժիմ» և «կա ռա վա րում» հաս կա ցու
թյուն նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ և՛ 
կա ռա վա րու մը, և՛ ի րա վա կան ռե ժի մը 
հան դի սա նում են պե տու թյան՝ հա սա
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր 
բնա գա վառ նե րի վրա ազ դե ցու թյան մի
ջոց ներ։ Մի ա ժա մա նակ կա ռա վա րու մը 
հան դի սա նում է ա վե լի լայն հաս կա
ցու թյուն ի րա վա կան ռե ժի մի հա մե մատ, 
քա նի որ կի րա ռում է ի րա վա կան ռե
ժիմ նե րը՝ որ պես գոր ծիք ներ, բա ցա ռիկ 
դեպ քե րում, ո րո շա կի տա րածք նե րի, 
օբյեկտ նե րի, սուբյեկտ նե րի հան դեպ։ 

Այս պի սով՝ ռե ժիմ ու կա ռա վա րում 
հաս կա ցու թյուն նե րը փոխ կախ վա ծու
թյան մեջ են, բայց նույ նա կան չեն. ի րա
վա կան ռե ժիմ նե րը հան դես են զա լիս 
որ պես պե տա կան կա ռա վար ման հա
մա լիր մի ջոց, և կի րառ վում են կա՛մ բա
ցա ռիկ դեպ քե րում, ե րբ ան հրա ժեշտ է 
հա մա լիր ի րա վա կան կար գա վո րում, 
կա՛մ էլ սուբյեկտ նե րի, տա րածք նե րի, 
օբյեկտ նե րի հան դեպ, ո րոնք մեծ նշա
նա կու թյուն ու նեն պե տու թյան հա մար։ 

Ինչ վե րա բե րում է «ի րա վա կան ռե
ժիմ» ու «ի րա վա կարգ» հաս կա ցու
թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյա նը, ա պա 
ա ռա ջի նը ի րե նից ներ կա յաց նե լով ի րա
վա կան կար գա վոր ման ե ղա նակ, կարգ՝ 
ո ւղղ ված է ի րա վուն քի սուբյեկտ նե րի 
հա մար օպ տի մալ պայ ման նե րի ստեղծ
մա նը, ո րոնք ի րա կա նաց նում են ի րենց 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն
նե րը ի րա վա կար գին հա մա պա տաս
խան։ Դրա նով ի րա վա կար գը՝ որ պես 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
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վի ճակ, ո րի դեպ քում ա պա հով վում է 
օ րեն քին ու այլ նոր մե րին հետ ևե լը, հան
դի սա նում է ի րա վա կան ռե ժի մի նպա
տակ։ 

Հարկ է նշել, որ ի րա վա բա նա կան 
գրա կա նու թյու նում կա րե լի է հան դի
պել ո րոշ հե ղի նակ նե րի կող մից ի րա
վա կան ռե ժի մը ի նս տի տու տի, ճյու ղե րի, 
ի րա վուն քի նոր մե րի մի աս նա կա նու թյան 
մի ջո ցով սահ ման ման փոր ձին: Կար ծում 
ե նք, որ այդ պի սի մո տե ցու մը հան դի սա
նում է մե թո դա բա նո րեն սխալ՝ հետ ևյալ 
պատ ճառ նե րով. նշ ված կա տե գո րի ա նե
րը ման րա մասն մշակ ված են ի րա վա բա
նա կան գի տու թյան կող մից, ձևա կերպ
ված են նրանց հաս կա ցու թյուն նե րը, 
հատ կա նիշ նե րը, կա ռուց ված քը, դա սա
կար գու մը և այլն: Ի րա վուն քի նոր մե
րը մի ա վոր վում են ի րա վուն քի ի նս տի
տուտ նե րի և ճյու ղե րի, ի սկ ի րա վուն քի 
ճյու ղե րը բա ժան վում են ի նս տի տուտ
նե րի, ո րոնք ի րենց հեր թին կա րող են 
ձևա վո րել են թա ճյու ղեր ու են թաինս
տի տուտ ներ, սա կայն ի րա վա կան ռե ժի
մը ի րե նից ներ կա յաց նում է ո րա կա պես 
այլ գո յա ցու թյուն և այս շր ջա նակ նե
րում չի տե ղա վոր վում։ Բա ցի դրա նից՝ 
ի րա վուն քի նոր մե րի տվյալ բա ժա նու մը 
մշակ վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյան 
կող մից ու կի րառ վում է մի այն գի տա
կան աղ բյուր նե րում ու ու սում նա կան 

գրա կա նու թյան մեջ, այն դեպ քում, ե րբ 
ի րա վա կան ռե ժիմ կա տե գո րի ան լայ նո
րեն ներ կա յաց ված է տար բեր տե սա կի 
նոր մա տիվ–ի րա վա կան ակ տե րում [3]: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ի րա վա կան ռե ժի մը, տե ղե կատ վա կան–
հո գե բա նա կան մո տեց ման տե սան կյու
նից, սահ ման վում է որ պես ի րա վա կան 
ազ դե ցու թյան յու րա հա տուկ տե սակ, ո րն 
ար տա հայտ ված է ի րա վա կան դր դա
պատ ճառ նե րի ու ի րա վա կան սահ մա
նա փա կում նե րի ո րո շա կի հա մա լի րում 
[5, էջ 31–32]: 

Այս պի սով, վեր լու ծե լով վե րո շա րադ
րյա լը՝ կա րե լի է ձևա կեր պել ռե ժի մի 
հետ ևյալ սահ մա նու մը. ի րա վա կան ռե
ժի մը նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով 
սահ ման ված և պե տու թյան կող մից 
ա պա հով վող հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի կոնկ րետ ո լորտ նե րի 
ի րա վա կան կար գա վոր ման ե ղա նակ 
է, ո րը ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան 
սահ ման նե րում ներ կա յա նում է ի րա
վա կան մի ջոց նե րի հա մա լի րով, ո րոնք 
ստեղ ծում են բա րե հար մա րու թյան 
կամ ան բա րե հար մա րու թյան կոնկ
րետ աս տի ճան՝ ի րա վուն քի ա ռան ձին 
սուբյեկտ նե րի օ րի նա կան շա հե րի բա
վա րար ման հա մար և նպա տակ ու նի 
պե տու թյու նում ու հա սա րա կու թյու
նում պահ պա նել ի րա վա կար գը: 
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ПО НЯ ТИЕ И ОСО БЕН НОС ТИ ПРА ВО ВО ГО РЕ ЖИ МА 
Е ГОР КА РА ПЕ ТЯН

На чаль ник служ бы «До рож ная по ли ци я» По ли ции Рес пуб ли ки Ар ме ния, пол ков ник по ли ци и,  
со ис ка тель Инс ти ту та фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва На ци о наль ной ака де мии на ук РА

С тат ья пос вя щенa од ной из ак ту аль ных проб лем сов ре мен ной юри ди чес кой ли те ра ту
ры–раск ры тию по ня тия и ха рак тер ных черт пра во во го ре жи ма. В стат ье ав тор предс тав ля
ет раз ные мне ния пра во ве дов о по ня тии и осо бен нос тях пра во во го ре жи ма, от ра жен ные в 
юри ди чес кой ли те ра ту ре. В рам ках об суж да е мой те мы, под чер ки ва ет ся сходст ва и от ли чия 
тер ми нов «п ра во вой ре жим» и «п ра во вое по ло же ни е». Бо лее то го, ав тор так же предс тав ля ет 
вза и мос вязь тер ми нов «п ра во вой ре жим» и «п ра во по ря док». 

THE CONCEPT AND FEATURES OF LEGAL REGIME
YEGOR KARAPETYAN

Head of the Traffic Police, Police Colonel Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National 
Academy of Sciences of RA, student PHD

The article is devoted to one of actual problems of modern legal literature–the disclosure 
of the concept and characteristics of the legal regime. In the article, the author presents various 
opinions of legists which are about the concept and features of legal regime in legal literature. 
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Սույն հոդ վա ծը վար չա րա րու թյան 
սահ մա նադ րա կան հիմ քե րի ի րաց ման 
հա մա տեքս տում ներ կա յաց նում է վար
չա կան հայե ցո ղու թյան ի նս տի տու տի 
բա րե լավ ման ու ղի նե րը, ո րոնք կա րող 
են լի նել կա մա յա կա նու թյուն նե րի ար
գել քի սկզ բուն քի ի րաց ման ե րաշ խիք: 
Վար չա կան հայե ցո ղու թյու նը սահ մա
նադ րա կան ա ռանց քա յին հիմ նադ րույթ
նե րին, մաս նա վո րա պես ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյա նը, կան խա տե սե լի ու
թյա նը, ի նչ պես նաև հա մա չա փու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով 
ան հրա ժեշ տու թյուն կա օ րենսդ րու թյամբ 
ամ րագ րե լու այս ի նս տի տու տի կի րառ
ման ի րա վա կան հիմ քերն ու պայ ման
նե րը, ո րոնք հա մա հունչ կլի նեն նշ ված 
հիմ նադ րույթ նե րին և կե րաշ խա վո րեն 
ա ռա վե լա գույնս պատ շաճ վար չա րա
րու թյուն: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. վար չա կան հայե ցո
ղու թյուն, կա մա յա կա նու թյուն, հա մա չա
փու թյուն, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյուն, 
սահ մա նադ րա կա նու թյուն, ըն թա ցա
կար գա յին նոր մեր: 

Ի րա վա կան պե տու թյան կա յաց մա նը 
զու գըն թաց` Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նում ստեղծ վե ցին ի րա վա կան 
մի շարք ի նս տի տուտ ներ, ո րոն ցում կա
րևոր դե րա կա տա րու թյուն ու նի հայե ցո
ղու թյան ի նս տի տու տը: 

Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա պե տու
թյան հա մար ա ռանց քային խն դիր նե
րից է ին պե տաիշ խա նա կան լի ա զո
րու թյուն նե րով օ ժտ ված մար մին նե րի 
սահ մա  նադ  րա կան գոր ծա ռույթ նե րի և 
ի րա վա սու թյուն նե րի ներ դաշ նա կու մը, 

դրանց հայե ցո  ղու թյան սահ ման նե րի 
հս տա կե ցու մը, ի րա վուն քով իշ խա նու
թյան սահ մա նա փակ ման ի րա կան նա
խադ րյալ նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք պե
տաիշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս կլի նե ին լա վա գույն 
ճա նա պար հը ստ վե րային եր ևույթ ներն 
ու կա մա յա կա նու թյուն նե րը հաղ թա հա
րե լու գոր ծում1: 

 Հա մա ցան ցային և տե ղե կատ վա
կան այլ աղ բյուր նե րում հա ճա խա կի ե նք 
լսում իշ խա նա կան տա րաբ նույթ կա մա
յա կա նու թյուն նե րի, ա նար դար գոր ծե լա
կեր պի, տար բեր հար ցե րում պե տա կան 
ու տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կա մա
յա կան վե րա բեր մուն քի դրս ևո րում նե րի, 
ի րա վա կի րառ մարմ նի սուբյեկ տիվ նա
խընտ րու թյան և այլ դժ վա րու թյուն նե րի 
մա սին: Ա վան դա կան է դար ձել պաշ
տո նյա նե րին պատ կա նող ա ռևտ րային 
տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րին ար
տո նյալ կար գով վար կե րի ու հար կային 
ար տո նու թյուն նե րի տրա մադ րու մը: Բա
ցի դրա նից` հան րային շա հը՝ որ պես 
վար չա կան հայե ցո ղու թյան ստու գա
չափ, հա ճախ «կուլ է գնում» ներ գե րա
տես չա կան, կոր պո րա տիվ և մաս նա վոր 
շա հե րին: Վար չա կան հայե ցո ղու թյան 
ա ղա վա ղու մը հետ ևանք է նաև ի րա վա
կան նոր մա տիվ ակ տե րում ի հայտ ե կող 
խն դիր նե րի, ի նչ պես նաև պայ մա նա վոր
ված է սահ մա նադ րա կան ի նչի նչ հիմ
քե րի բա ցա կա յու թյամբ: 

 Դրանք զգա լի չա փով դրս ևոր վում 

1  Տե’ս Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, 
Երևան, հոկտեմբեր, 2014, էջ 6:  

ՎԱ ՂԱՐ ՇԱԿ ՍԱՐԳ ՍՅԱՆ
ՀՀՊ ԿԱ աս պի րանտ

ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՀԱՅԵ ՑՈ ՂՈՒԹՅԱՆ Ի ՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ  
ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ ՎԱՐ ՉԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ  

ՀԻՄ ՔԵ ՐԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ
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են հատ կա պես պե տա կան կա ռա վար
ման ո լոր տում. նյու թա կանվար չա կան 
նոր մե րը չեն ու ղեկց վում վար չա դա տա
վա րա կան նոր մե րով, ոչ ամ բող ջա կան 
կամ ոչ ճիշտ են սահ ման ված ի րա վա
կան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, լի
ա զո րու թյուն ներն ու դրանց ի րա կա նաց
ման թույ լատ րե լի մի ջոց նե րը, ի նչ պես 
նաև հա րա բե րու թյուն նե րը, պա տաս խա
նատ վու թյան հիմ քերն ու տե սակ նե րը: 

 Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում վար
չա կան հայե ցո ղու թյան ի րա վա կան ծա
վա լը ձևա փոխ վում է նաև հաս տատ ված 
մի ջազ գային ի րա վա կան ակ տե րի լայ
նա ծա վալ կի րառ ման մի ջո ցով: Դրանք 
ոչ մի այն հիմք են, այլև կա նո նա կար գող 
կողմ նո րո շիչ ներ: Ցա վոք, վար չա կան 
պրակ տի կա յում այս եր ևույ թը դժ վար 
է զար գա նում, քա նի որ պաշ տո նա տար 
ան ձինք չու նեն ի րա զե կու թյան բա վա
րար մա կար դակ և կա ռա վար չա կան 
վար քա գի ծը մի ջազ գային չա փա նիշ նե
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու ցան կու
թյուն ու ձգ տում: 

Վար չա կան մար մին նե րի ի րա զե կու
թյան բարձ րաց ման ան հրա ժեշ տու թյու
նը ևս պայ մա նա վոր ված է ար դյու նա
վետ վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման 
կար ևո րա գույն խնդ րով: Պաշ տո նյայի 
ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ
րա ցու մը մի ա նշա նակ կա րող է դրա կա
նո րեն ազ դել հայե ցո ղա կան լի ա զո րու
թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի վրա: Տար բեր վար չա կան 
մար մին նե րի միջև փոր ձի փո խա նա կու
մը, խորհր դակ ցութ յուն նե րը, տա րա տե
սակ հա մա գոր ծակ ցու թյան հու շա գրե րի 
ստո րագ րու մը, մի ջազ գային դրա կան 
փոր ձի ներդ րու մը կա րող են ձևա վո րել 
վար չա րա րա կան պատ շաճ քա ղա քա կա
նու թյուն` ե րաշ խա վո րե լով ան ձի ի րա
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի բա րե
խիղճ պաշտ պա նու թյու նը: 

 Վար չա կան մար մին նե րի միջև 
խորհր դակ ցու թյուն նե րի կազ մա կեր պու
մը և ան ցկա ցու մը կա րող են դրա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ նաև մի ա տե սակ 

ի րա վա կի րառ պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
գոր ծում: 

Խորհր դակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քը 
կա րող է լի նել նաև այն պի սի ներ դաշ
նակ վար չա րա րու թյան ի րա կա նա ցու մը, 
ո րը կան խա տե սե լի կլի նի ան ձանց հա
մար և ի նչ որ չա փով կա պա հո վի ի րա
վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը: 

Այս տե սա կե տից հի շար ժան է Մար
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի նախ կին նա խա գահ Լ. Վիլդ
հա բե րի (նա խա գա հել է 19982007 թթ.) 
այն դիր քո րո շու մը, որ հենց ի րա վուն քի 
մի ա տե սակ կի րառ մամբ է կյան քի կոչ
վում օ րեն քի և դա տա րա նի ա ռջև բո լո րի 
հա վա սա րու թյան, հա վա սար ի րա վուն
քի, դա տա կան պաշտ պա նու թյան բո լո
րի հա վա սար ի րա վուն քի մի ջազ գային և 
սահ մա նադ րա կան սկզ բունք նե րը, և մի
այն այս ե ղա նա կով է ստեղծ վում ի րա
վա կան ո րո շա կի ու թյուն1: 

Ար դյուն քը լի նում է ա ռա վել հիմ նա
վոր ված հայե ցո ղա կան ո րո շում նե րի 
կա յա ցու մը: Հոդ վա ծի ու սում նա սի րու
թյան ա ռար կայից ել նե լով` նշենք նաև, 
որ վար չա կան հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ
նե րում օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված 
որ ևէ տար բե րակ ը նտ րե լիս նպա տա կա
հար մար է հիմ նա վո րում նե րը շա րադ րել 
այն պի սի ծա վա լով ու հս տա կու թյամբ, 
որ բա ցառ վեն հե տա գա տա րըն թեր ցում
ներն ու տար բե րակ ված մո տե ցում նե րը: 
Այ սինքն` այդ հիմ նա վո րում նե րը կլի նեն 
կա  մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզ բուն քի 
գոր ծու նե ու թյան ե րաշ խիք: 

 Մեր խո րին հա մոզ մամբ` վար չա
կան ակ տե րի հիմ նա վոր ված լի նե
լը ար դի ա կան և ա ռաջ նային խն դիր է 
մեր ե րկ րում: Եր բեմն այս կամ այն գոր
ծի ա ռն չու թյամբ ա կն հայտ է դառ նում, 
որ վար չա կան մար մին նե րի ի րա վա սու 
պաշ տո նյա նե րի կա յաց րած ո րո շում ներն 
ան հիմն են, ի նչն ան շուշտ չա փա զանց 

1  Տե’ս Л. Вильдхабер, Прецедент в Европейском 
Суде по правам человека, ‘’Государство и право’’, 
2001,  № 12, էջ 5-12: 
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վնա սա կար գոր ծե լաո ճի հետ ևանք է: 
Ա վե լին` սո վո րա կան է դառ նում մի եր
ևույթ. վար չա կան ակ տում նշ վում են 
մի այն այն դրույթ նե րը, ո րոնք են թա կա 
են կի րառ ման, ի սկ գոր ծում առ կա հան
գա մանք նե րը, մաս նա վո րա պես վար չա
կան ակ տի կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ 
հան դի սա ցող պատ ճա ռա բա նա կան մա
սը կա’մ բաց են թողն վում, կա’մ տր վում 
են ա ղա վաղ ված ձևա կեր պում նե րով: 
Վար չա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու
թյան նպա տա կը վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի հա մար ար դյու նա վետ 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց
նե րի ա պա հո վումն է, ո րն էլ իր հեր թին 
կե րաշ խա վո րի ան ձանց ի րա վունք նե րի 
ի րա ցու մը, ա պա հո վու մը, պաշտ պա նու
թյու նը: 

Ն շենք նաև, որ վար չա կան հայե ցո
ղու թյան սահ մա նադ րա կան հիմ քե րի 
ի րաց ման հա մա տեքս տում հայ րե նա
կան օ րենսդ րու թյամբ վե րա պահ ված 
է բա ցա ռա պես վար չա կան վա րույ թի 
ա ռան ձին տե սակ նե րի պա րա գա յում 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ սահ մա նե
լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն: Այ
նո ւա մե նայ նիվ, պատ շաճ վար չա րա
րու թյան սահ մա նադ րա կան է ու թյու նը, 
մաս նա վո րա պես վար չա րա րու թյան 
հա մա տեքս տում լի ար ժեք հայե ցո ղու
թյուն դրս ևո րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
ան խու սա փե լի են դարձ նում այդ պի սի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ սահ մա նե լու 
ի րա վա կան հիմ քե րի ամ րագ րու մը նաև 
վար չա րա րու թյան ա ռն չու թյամբ: 

  Հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն
ներն օգ տա գոր ծե լիս լա վա գույն տար
բե րակ այն է, որ վար չա կան մար մին նե րի 
ի րա վա սու պաշ տո նյա նե րը ա ռաջ նորդ
վեն բա ցա ռա պես օ րեն քով և ան պայ ման 
գոր  ծեն ի շահ հա սա րա կու թյան, սա կայն 
կա ռա վար չա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու
նա վե տու թյանն ու ո րա կի ա պա հով մա
նը կոչ ված հայե ցո ղու թյու նը գործ նա
կա նում եր բեմն ու նե նում է բա ցա սա կան 
դե րա կա տա րու թյուն՝ հան գեց նե լով կա
ռա վար ման մեջ այն պի սի ան թույ լատ

րե լի եր ևույթ նե րի, ի նչ պի սիք են չա րա
շա հու մը, կա մա յա կա նու թյու նը, շա հե րի 
նեն գա փո խու մը և այլն։ Այդ տե սա կե տից 
հիմ նա վոր է այն պն դու մը, որ «հայե ցո
ղու թյան խն դիրն ա ռա վել լայն դի տար
կե լու դեպ քում առ հա սա րակ ան հնար է 
դառ նում պա տաս խա նել այն հար ցին, թե 
հայե ցո ղու թյու նը զուտ բա ցա սա կա՞ն, 
թե՞ զուտ դրա կան եր ևույթ է, և ի նչ պի
սին պետք է լի նի դրա ճա կա տա գի րը 
ա պա գա յում»1։ 

 Վար չա կան մար մին ներն ի րենց մաս
նա գի տա կան գոր ծա ռույթ նե րի և խն
դիր նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում 
ա ռա վել մոտ են հա սա րա կու թյա նը, 
ա մեն օր փոխ հա րա բեր վում են քա ղա
քա ցի նե րի հետ, լու ծում կա ռա վար չա
կան կար ևոր հար ցեր։ Ո ւս տի այս կամ 
այն ի րա վի ճա կում ան հա տա կան ար ձա
գանք ման ան հնա րի նու թյու նը կա րող է 
հան գեց նել այդ գոր ծա ռույթ նե րի կա
տար ման ան հնա րի նու թյա նը, ի սկ չա
փա զանց ա զա տու թյու նը կա րող է ծնել 
չա րա շա հում և կա մա յա կա նու թյուն։ Ար
դյուն քում դա բա ցա սա բար կանդ րա
դառ նա պե տա կան իշ խա նու թյան բո
լոր մար մին նե րի վրա. քա ղա քա ցի նե րը 
ոչ մի այն ան վս տա հու թյուն կդրս ևո րեն 
պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի հան դեպ, 
այլև պե տու թյու նը ի րա վա կան ա ռու մով 
կու նե նա ցածր վար կա նիշ։ Այդ պատ
ճա ռով հայե ցո ղու թյան դրս ևո րում նե րը, 
մաս նա վո րա պես վար չա կան հայե ցո
ղու թյու նը կար գա վո րե լու և այս ի նս տի
տու տից դրա կան պտուղ ներ քա ղե լու 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ է զար գա ցում
ներն ո ւղ ղոր դել դե պի սահ մա նա դրա
կան սկզ բունք նե րը: 

Ի րա վա գի տու թյան մեջ լի ա զո րու
թյուն նե րի լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը 
հա ճախ կա պում են վար չաի րա վա կան 
ներ գոր ծու թյան այն պի սի մի ջոց նե րի 
հետ, ի նչ պի սիք են ի րա վուն քի հս տակ 

1  А. Пиголкин, М. Николаева, М. Студеникина и 
др., Правоприменение в советском государстве, М., 
1985, с. 39.
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ամ րագ րու մը, հս տա կու թյու նը, պաշտ
պա նու թյու նը, վե րա հս կո ղու թյու նը (հս
կո ղու թյան, այդ թվում՝ դա տա կան), 
սանկ ցի այի կի րառ ման մե թոդ նե րը, 
ո րոնք պետք է ի րենց ամ րագ րու մը ստա
նան վար չա կան ըն թա ցա կար գային նոր
մե րի տես քով։ 

 Ինչ խոսք, վար չա կան ըն թա ցա
կար գային նոր մե րի հա մա հունչ ներդ
րու մը մեծ կար ևո րու թյուն կա րող է ու
նե նալ վար չա րա րու թյան ըն թաց քում 
հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ար
դյու նա վետ ի րա կա նաց ման գոր ծում. 
վս տահ ե նք, որ այն կհան գեց նի վար չա
կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ո րա
կի բա րե լավ ման: 

Ինչ պես նշում է Ս. Զ. Ժե նետ լը, «Ըն
թա ցա կար գե րը ի րա վուն քի նոր մե րում 
ամ րագր ված պե տա կան իշ խա նու թյան 
մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի այն 
հա ջոր դա կա նու թյունն (կարգն) են, ո րն 
ան հրա ժեշտ է նրանց նոր մա տի վային 
կար գով սահ ման ված խն դիր նե րի և 
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա
մար»1։ 

Ի րա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյան մեջ 
վար չա կան ըն թա ցա կար գային նոր մե
րի սահ ման ման ա մե նից դրա կան կող
մը գոր ծուն ազ դե ցու թյունն է վար չա կան 
հայե ցո ղու թյան ի րա գործ ման վրա: 

Պե տա կան մար մին ներն ի րենց մաս
նա գի տա կան գոր ծա ռույթ նե րի և խն դիր
նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ա ռա
վել մոտ են հա սա րա կու թյա նը, ա մեն օր 
փոխ հա րա բեր վում են քա ղա քա ցի նե րի 
հետ, լու ծում կա ռա վար չա կան կար ևոր 
հար ցեր։ Ո ւս տի այս կամ այն ի րա վի
ճա կում ան հա տա կան ար ձա գանք ման 
ան հնա րի նու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
այդ գոր ծա ռույթ նե րի կա տար ման ան
հնա րի նու թյա նը, ի սկ չա փա զանց ա զա
տու թյու նը կա րող է ծնել չա րա շա հում և 
կա մա յա կա նու թյուն։ Դա բա ցա սա բար 

1  С. Женетль, Административный процесс и 
административные процедуры в условиях админист-
ра тивной реформы, автореф. дис. д.-ра юрид. наук, 
М., 2009, с. 14.

կանդ րա դառ նա պե տա կան իշ խա նու
թյան բո լոր մար մին նե րի վրա. քա ղա
քա ցի նե րը ոչ մի այն ան վս տա հու թյուն 
կդրս ևո րեն պե տա կան իշ խա նու թյուն նե
րի հան դեպ, այլև պե տու թյու նը ի րա վա
կան ա ռու մով կու նե նա ցածր վար կա նիշ։ 

  Հան րային իշ խա նու թյան մար
մին նե րը ի րենց լի ա զո րու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս հա ճախ հան դի պում 
են ի րա վի ճակ նե րի, ո րոնք ա ռաջ են ան
ցնում ի րա վա կան կար գա վո րու մից: Դա 
պաշ տո նա տար ան ձանց հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում ո րո շում ներ ըն դու նել 
սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ: Վար չա
կան ի րա կա նու թյան ի րա վա կան հա մա
լիր կար գա վոր ման ան հնա րի նու թյու նը 
հաշ վի առ նե լով` օ րենս դի րը կան խա
մտած ված կար գա վո րում է հա րա բե րու
թյուն նե րի ո րո շա կի շր ջա նա կը` հղում 
կա տա րե լով «հայե ցո ղու թյա նը»: 

Հայե ցո ղու թյան ի րա կա նա ցումն ըն
թա նում է եր կու ձևով` հա կազ դո ղա կան 
(ռե ակ տիվ) և նա խա ձեռ նո ղա կան: Ա ռա
ջի նը են թադ րում է այն պի սի ի րա վի ճակ
ներ, ո րոն ցում օ րենսդ րու թյու նը նա խա
պես ստի պում է գոր ծել, պա հան ջում է 
ան մի ջա կան ի րա վա կան ար ձա գանք, 
սա կայն գոր ծու նե ու թյան տե սա կին 
ա ռնչ վող հար ցի լու ծու մը մնում է ի րա
վա կի րառ մարմ նի հայե ցո ղու թյա նը: Նա
խա ձեռ նո ղա կան ձևը բնու թա գրա կան 
է նրա նով, որ հա մա պա տաս խան նոր
մե րի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
վերջ նա կա նա պես սահ ման վում է ոչ թե 
օ րենս դի րի, այլ ի րա վա կի րառ սուբյեկ
տի կող մից: Վար չա կան հայե ցո ղու թյու
նը են թադ րում է ո րոշ ման կա յաց ման 
գոր ծըն թա ցում ո րո  շա կի ա զա տու թյան 
աս տի ճան, ո րը ան սահ ման չպետք է լի
նի: Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում ան
հրա ժեշտ է սահ մա նել վար չա կան հայե
ցո ղու թյան սահ ման ներն ու ծա վա լը: 

Վ. Մ. Մա նո խի նը դեռևս 1990 թ. ան
դրա դար ձել է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ վար
չա կան հայե ցո ղու թյան հիմ նախն դիր
նե րին: Նա մաս նա վո րա պես նշում է. 
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«Քա նի որ հայե ցո ղու թյու նը գո յու թյու նի 
ու նի և գոր ծում է որ պես ի րա վա բա նա
կան եր ևույթ, և այդ պի սին կմ նա հե տա
գա յում, այն օ րենսդ րու թյան և ի րա վա
կի րառ գոր ծըն թա ցում պետք է ստա նա 
քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վունք: Այն չի 
կա րե լի թաքց նել «կաու չու կե» այն պի
սի ձևա կեր պում նե րում, ի նչ պի սիք են` 
«անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում», «բա ցա
ռիկ դեպ քե րում», «ն պա տա կա հար մա
րու թյան դեպ քում» և այլն»1: 

Ա. Պ. Կո րեն ևի կար ծի քով` վար չա
կան հայե ցո ղու թյու նը մարմ նի՝ օ րենսդ
րու թյան շր ջա նակ նե րով սահ ման ված 
ա զա տու թյան հայտ նի աս տի ճանն է 
կոնկ րետ ան հա տա կան գոր ծի ի րա վա
կան լուծ ման ըն թաց քում, ո րը տր վում է 
գոր ծի վե րա բե րյալ օպ տի մալ ո րոշ ման 
նպա տակ նե րով2: 

Ի վեր ջո, կա րե լի՞ է ա րդյոք օ րենսդ
րու թյու նից բա ցա ռել հայե ցո ղու թյու նը: 
Ը ստ եր ևույ թին, ո’չ, ին չը պայ մա նա վոր
ված է կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան 
բարդ և բազ մա կողմ օբյեկ տով: Այս 
ո լոր տում ի րա վա կան տար բեր խն դիր
նե րի լու ծու մը չպետք է տես նել հայե ցո
ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի վե րաց ման 
կամ ա ռա վել սահ մա նա փակ ման մեջ: 
Վար չա կան հայե ցո ղու թյու նը կոչ ված 
է ա պա հո վե լու բարդ հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը: 
Ը նդ հան րա պես ի րա վա կան հայե ցո
ղու թյան, մաս նա վո րա պես վար չա կան 
հայե ցո ղու թյան դրա կան նե րու ժը կա
րե լի է օգ տա գոր ծել վե րահս կո ղու թյան 
ի րա կան մե խա նիզմ նե րի մշակ մամբ 
(այդ թվում` դա տա կան, վար չա կան, 
հա սա րա կա կան), ո րը կբարձ րաց նի հա
սա րա կու թյան ի րա վա գի տակ ցու թյան 
մա կար դա կը: Վար չա կան մար մին նե րի 
լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը պետք է 
հս տակ և ո րո շա կի լի նի, որ պես զի բա

1  В. Манохин, Правовое государство и проблема 
управления по усмотрению, “Советское государство и 
право”, 1990, N 1, с. 34-35: 

2  Տե՛ս А. Коренев, Нормы административного 
права и их применение, М., 1978, էջ 421: 

ցառ վի լի ա զո րու թյուն նե րի կրկ նու թյու
նը, ո րը կա րող է հան գեց նել պաշ տո նե
ա կան ան գոր ծու թյան: Պաշ տո նա տար 
ան ձինք, ի րենց տր ված լի ա զո րու թյուն
նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վուն քը ստա
նա լով, կա րող են գոր ծել մի այն սե փա
կան հայե ցո ղու թյամբ տրա մադր ված 
ի րա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում, 
ո րոնց մե խա նիզ մը պետք է հս տակ սահ
ման վի օ րենսդ րու թյամբ: 

Այս խնդ րին զու գա հեռ` հարկ ե նք 
հա մա րում ամ փոփ ան դրա դառ նալ նաև 
վար չա կան մար մին նե րի հս տակ ցան կի 
բա ցա կա յու թյան հիմ նախն դիր նե րին: 

Բանն այն է, որ վար չա կան հայե ցո
ղու թյան ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված մար
մին նե րի ամ բող ջա կան ցան կի բա ցա կա
յու թյան պայ ման նե րում ա նի րա տես կան 
է խո սել դրանց շր ջա նակ նե րում վար
չա կան հայե ցո ղու թյան սահ ման նե րի 
բնո րոշ ման, ո ւր վագծ ման և ո րո շա կի
աց ման մա սին։ Ա կն հայտ է, որ ա ռանց 
այս հիմ քե րի վար չա կան հայե ցո ղու թյան 
ո լոր տում հնա րա վոր չէ խո սել կո ռուպ
ցի այի և չար դա րաց ված լայն լի ա զո րու
թյուն նե րի շր ջա նա կի հիմ նախն դիր նե րի 
լուծ ման մա սին, քա նի որ չկան մի աս նա
կան մո տե ցում ներ և նշ ված մար մին նե րի 
կազ մի լի ար ժեք ըն կա լում։ 

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ի րա վա կան դաշ տի, մաս նա վո րա պես 
հար կա յին, մաք սային, քա ղա քա շի նա
կան ո լորտ նե րի շատ օ րենսդ րա կան 
ակ տե րում, ար տո նա  գր ման վե րա բե
րյալ օ րենսդ րու թյու նում հա ճախ են կի
րառ վում գեր մա նա կան ի րա վա գի տա
կան ո ւս մուն քից վերց ված ի րա վա կան 
ա նո րո շու թյուն պա րու նա կող հաս կա
ցութ յուն ներ` «բա վա րար հիմ քեր», «ըստ 
ան հրա ժեշ տու թյան», «ի րա վունք ու նի», 
«կա րող է», և այլն, ո րոնք վար չա կան 
մար մին նե րին բա վա կան լայն հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս հայե ցո ղա կան լի
ա զո րու թյուն նե րը ոչ օ րի նա չափ կի րա
ռե լու: 

Օ րի նակ` օ րենս դի րը ՀՀ Մաք սային 
օ րենսգր քի 141 հոդ վա ծի 1ին մա սի 
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ի րա վա կար գա վոր մամբ` մաք սային հս
կո ղու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի և տե ղե
կու թյուն նե րի ցան կը և տրա մադր ման 
կար գը սահ մա նե լու լի ա զո րու թյու նը 
պատ վի րա կել է Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Կա ռա վա րու  թյա նը, ո րը պատ
վի րակ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա
նա կում 21.11.2003 թ. ըն դու նել է թիվ 
1779Ն ո րո շու մը: Նշ ված ո րոշ ման 1ին 
հա վել վա ծի 6րդ կե տով սահ մա նե լով 
որ պես հայ տա րա րա տու հան դես գա լու 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց և լի ա զո րու
թյուն նե րի ծա վա լը` ոչ ի րա վա չա փո րեն, 
ի րա վա բա նա կան տեխ նի կայի ոչ հս
տակ կի րառ    ման հե տևան քով Մաք սային 
օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան ի րա վա
կար գա վոր ման հա մե մա տու թյամբ սահ
մա նա փա կել է մաք սային հայ տա րա
րա գիր ներ  կա յաց նե լու սուբյեկտ նե րի 
կազ մը (հա մե նայն դեպս ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յում այդ մի տու մը ա կն հայտ 
է): Նշ ված խն դի րը հնա րա վոր է ե ղել 
հար թել և ի րա վա կի րառ պրակ տի կան 
ո ւղ ղոր դել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` օ րեն
քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո
վե լու սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի 
ի րաց ման ար դյուն քում: Այս պես, ՀՀ Վճ

ռա բեկ դա տա րա նը թիվ ՎԴ 0990/05/11 
գոր ծով կա յաց ված ո րոշ մամբ ար ձա
նագ րել է, որ «Ո րոշ ման 1ին հա վել վա
ծի 6րդ կե տի «բ» են թա կե տի դրույթն 
ան հրա ժեշտ է մեկ նա բա նել` կի րա ռե լով 
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն
քի 86րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սում ամ
րագր ված ի րա վա մեկ նա բա նո ղա կան 
կա նո նը, հա մա ձայն ո րի` ե թե ի րա վա
կան ա կտն ըն դուն վել է ի կա տա րումն 
կամ հա մա ձայն նույն կամ ա վե լի բարձր 
ի րա վա բա նա կան ո ւժ ու նե ցող ի րա վա
կան ակ տի, ա պա այդ ակ տը մեկ նա բան
վում է` ա ռա ջին հեր թին հիմք ըն դու նե
լով ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ո ւժ 
ու նե ցող ակ տի դրույթ ներն ու սկզ բունք
նե րը:   

Այս պի սով, ան հրա ժեշտ է կա տա
րե լա գոր ծել վար չա կան մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան մեջ վար չա կան հայե
ցո ղու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա կան 
մե խա նիզ մնե րը` հիմ քում ու նե նա լով 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան, մար դու 
ի րա վունք նե րի և ա զա  տու  թյուն նե րի 
ա ռաջ նա հեր թու թյան գա ղա փա րը, ին
չը կն պաս տի կա մա յա կա նու թյան ու կո
ռուպ ցի այի տա րած ման ար գել քին: 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО 
УСМОТРЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ВАГАРШАК САРГСЯН

Аспирант Академии государственного управления РА

Данная статья рассмoтривает пути совершенствования института адми ни стративного 
усмотрения в контексте реализации конституционных основ админи стрирования, которые 
могут стать гарантией осуществления принципа запрета произвола. В целях приведения ад
министративного усмотрения в соответствие с основными конституционными положениями, 
в частности, о правовой опреде ленности, предсказуемости, а также пропорциональности, 
необходимо закрепить в законодательстве правовые основы и условия применения данного 
института, которые будут соответствовать упомянутым положениям и будут гарантировать 
максимально надлежащее администрирование.

WAYS OF IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE DISCRETION IN THE CONTEXT OF 
THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATION CONSTITUTIONAL BASIS

VAGHARSHAK SARGSYAN
Pհ.D Student of the Public Administration Academy of the RA

This article studies the ways of improvement of administrative discretion institute in the 
context of the realization of constitutional basis of administration, which can be a guarantee of 
realization of arbitrariness prohibition principle. In order to comply the administrative discretion 
with the constitutional fundamental basis, particularly with legal certainty, predictability and 
proportionality there is a need to fix under the legislation the legal basis and terms, which will 
be in compliance with the mentioned basis and will guarantee maximum proper administration. 
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Հետճգ նա ժա մային ժա մա նա կա
հատ վա ծում, չնա յած ո րո շա կի դրա
կան շար ժըն թա ցին, մակ րոտն տե
սա կան հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րը 
չվե րա դար ձան մինչճգ նա ժա մային 
մա կար դա կին, ի նչ պես նաև չա պա
հով վեց ե րա կա րա ժամ կետ կա յուն 
տն տե սա կան աճ ՀՀ–ո ւմ: Հոդ վա ծում 
վեր լուծ վել են հիմ նա կան մակ րոտն
տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի շար ժըն թա
ցը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նում կա յուն 
տն տե սա կան ա ճի ա պա հով ման հա
մա տեքս տում ներ կա յաց վել են ներդ
րում նե րի խթան ման ո ւղ ղու թյամբ մի 
շարք մո տե ցում ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ . ներդ րում նե րի 
խթա նում, կա յուն տն տե սա կան աճ, 
հա կաճգ նա ժա մային մի ջո ցա ռում ներ, 
մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի 
շար ժըն թաց: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տն տե սու թյան զար գաց ման վեր լու
ծու թյու նը վկա յում է, որ սկ սած 1990–
ա կան թվա կան նե րի կե սե րից Հա
յաս տա նը ե ղել է ա րագ զար գա ցող 
ան ցու մային ե րկր նե րից մե կը: Շու կա
յա կան ո ւղղ վա ծու թյուն ու նե ցող բա
րե փո խում նե րի հետ ևո ղա կան ի րա
կա նաց ման ար դյուն քում ար դեն 2002 
թվա կա նից ՀՀ տն տե սու թյու նը թևա
կո խել էր տն տե սա կան ան նա խա դեպ 
վե րել քի փուլ` գրան ցե լով ե րկ նիշ տն
տե սա կան աճ (մի ջի նում շուրջ 13%), 
սա կայն 2008 թվա կա նի հա մաշ խար

հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա
ժա մի ար դյուն քում մեր հան րա պե
տու թյու նում տն տե սա կան կա յուն ա ճը 
խա թար վեց: 

Այս ճգ նա ժա մի գլ խա վոր ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից մե կը տեղ գտած 
գոր ծըն թաց նե րի գլո բալ բնույթն էր: 
Սա ա ռա ջին ճգ նա ժամն էր, ո րն ու ներ 
գլո բա լի զա ցի այի այդ պի սի մասշ տաբ: 
Հա մա ձայն Ռո չես տե րի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Մ. Ա գի յա րի և Հար վար դի 
հա մալ սա րա նի նրա հա մա հե ղի նակ 
Գ. Գո պի նա տի վեր ջին հե տա զո տու
թյուն նե րի՝ տն տե սա կան ա ճի տա տա
նում նե րը զար գա ցած և զար գա ցող 
ե րկր նե րում խիստ տար բեր վում ե ն1: 
Հետ ևա բար տն տե սա կան ճգ նա ժա մի 
ազ դե ցու թյուն նե րը այդ ե րկր նե րի վրա 
զգա լի ո րեն կա րող է տար բեր վել: 

Մի ջազ գային փոր ձա գետ նե րը նշում 
են վեր ջին ֆի նան սա տն տե սա կան ճգ
նա ժա մի մի շարք ը նդ հան րաց ված 
պատ ճառ ներ: Դրանք են՝ 

• տն տե սու թյան զար գաց ման 
բնա կա նոն ցիկ լե րը. 

•  վար կային շու կայի գե րակ տի
վա ցու մը կամ հի փո թե կային ճգ նա ժա
մը. 

•  հում քի բա վա կան բարձր գնե
րը. 

• ա նար դյու նա վետ ֆի նան սա

1  M. Agiyar, Gh. Ghopenhat Economic Crisis: 
Indonesia: Indonesia Agrees to Revised IMF Economic 
Plan; Political and Economic Upheaval Continues// 
Journal of Economics, 2007, 9, pp. 60–69 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԿԱ ՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տն տե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման ամ բի ո նի վա րիչ,  

տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու, դո ցենտ

ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐԳ ՐԱՎ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ  
ՀՀ –ՈՒՄ՝ ԿԱՅՈՒՆ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՃԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ 
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կան կար գա վոր ման մե թոդ նե րի կի
րա ռու թյու նը տար բեր ե րկր նե րում1. 

Ն շենք, որ հա մաշ խար հային տն
տե սա կան վի ճա կի է ա կան վատ թա
րա ցու մը հատ կա պես բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ բաց տն տե սու
թյուն ու նե ցող ե րկր նե րի, այդ թվում՝ 
Հա յաս տա նի վրա: Ճգ նա ժա մի հիմ նա
կան հար վածն իր վրա ըն դու նեց տն
տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծը` ար ձա
նագ րե լով ան կման մի տում ներ ար դեն 
2008 թվա կա նի վեր ջին ե ռամ սյա կից: 
Դրանք ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա
ժա մի ե րկ րոր դա յին ազ դե ցու թյուն
ներն է ին, ո րոնք ՀՀ տն տե սու թյան 
վրա հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ 

• ար տերկ րից ստաց վող մաս նա
վոր տրանս ֆերտ նե րի զգա լի կր ճա
տում.

•  հա մաշ խար հային շու կա նե
րում ապ րանք նե րի, հատ կա պես հում
քի և հատ կա պես մե տաղ նե րի գնե րի 
նվա զում, ի նչ պես նաև ար տա հան վող 
ապ րանք նե րի պա հան ջար կի ան կում` 
հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մեջ 
դրս ևոր ված հա մա խառն պա հան ջար
կի ան կման հետ ևան քով. 

• դ րա մի մեծ չա փով ար ժեզր
կում: 

Հա յաս տա նում հա մե մա տա բար 
ա վե լի խո րը ան կման հիմ նա կան 
պատ ճա ռը դեռևս 2000 թվա կա նից ՀՀ–
ո ւմ ար ձա նագր վող տն տե սա կան ա ճի 
կա ռուց ված քային ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներն է ին, այն է` 2000–2008 թվա
կան նե րին տն տե սա կան բարձր ա ճն 
ար դյունք էր ոչ ար տա հա նե լի հատ
վա ծի և, հատ կա պես՝ շի նա րա րութ յան 
ճյու ղի ան նա խա դեպ ա ճի, ին չը ՀՀ 
ներ հո սող կա պի տալ հոս քե րի կտ րուկ 
ա վե լաց ման և շի նա րա րու թյան ո լոր
տում այդ մի ջոց նե րի կենտ րո նաց ման 
ար դյունք էր: Դրա վկա յու թյունն է, որ 

1  Պետական հակաճգնաժամային քաղա-
քակա նու թյան արդյունավետության բարձրացման 
հիմնախնդիրները / Կ.  Սարգսյան. –Եր. : ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ. , 2016. – էջ 107: 

2009 թվա կա նին ար ձա նագր ված 14. 1% 
ան կման 10. 5 տո կո սային կե տը բա ժին 
էր ը նկ նում շի նա րա րու թյան ո լոր տին: 

Տն տե սա կան բարձր ա ճով և ար
տերկ րից ստաց վող դրա մա կան 
փո խան ցում նե րի խո շո րա ծա վալ 
հոս քե րով պայ մա նա վոր ված` մինչճգ
նա ժա մային հատ վա ծում մեծ էր հատ
կա պես մաս նա վոր ներ դրում նե րի 
ծա վա լը, այդ թվում` բնա կա րա նային 
շի նա րա րու թյան ո լոր տում: 2008թ. 
ար դեն ներդ րում նե րի և ազ գային 
խնայո ղու թյուն նե րի տե սա կա րար կշի
ռը ՀՆԱ–ո ւմ բարձ րա ցավ` կազ մե լով 
հա մա պա տաս խա նա բար 43% և 32%, 
սա կայն ճգ նա ժա մի ըն թաց քում այս 
ցու ցա նի շը ՀՆԱ–ո ւմ կտ րուկ ի ջավ` 
պայ մա նա վոր ված հիմ նա կա նում մաս
նա վոր դրա մա կան փո խան ցում նե րի 
նվազ մամբ, ի սկ ազ գային խնայո ղու
թյուն նե րը նվա զե ցին ա վե լի մեծ չա
փով: 

Տն տե սու թյան զար գաց ման վե
րո նշյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն 
ի րենց ար տա ցո լումն են գտել ի նչ պես 
տն տե սու թյան տար բեր հատ ված նե րի 
զար գա ցում նե րում, այն պես էլ ի րա
կա նաց ված մակ րոտն տե սա կան քա
ղա քա կա նու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րում: 

Չ նա յած 2009 թվա կա նին ար ձա
նագր ված խո րը ան կմա նը՝ հետճգ
նա ժա մային ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
շնոր հիվ կոոր դի նաց ված դրա մա վար
կային և հար կա բյու ջե տային քա ղա
քա կա նու թյուն նե րի, հնա րա վոր ե ղավ 
խու սա փել մակ րոտն տե սա կան վի ճա
կի ա պա կա յու նա ցու մից. ար դեն 2010–
2013 թվա կան նե րին տն տե սու թյու նում 
ար ձա նագր վե ցին տն տե սա կան ա ճի 
ո րո շա կի մի տում ներ, սա կայն, չնա յած 
հետճգ նա ժա մային ժա մա նա կա հատ
վա ծում ո րո շա կի դրա կան շար ժըն
թա ցին, մակ րոտն տե սա կան հիմ նա
կան ցու ցա նիշ նե րը չվե րա դար ձան 
մինչճգ նա ժա մային մա կար դա կին, 
ին չպես նաև չա պա հով վեց ե րա կա
րա ժամ կետ կա յուն տն տե սա կան աճ 
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ՀՀ–ո ւմ։ Հետճգ նա ժա մային ժա մա նա
կա հատ վա ծում ի րա կան ՀՆԱ–ի ա մե
նա մեծ ա ճի տեմ պը ար ձա նագր վել էր 
2011 թ–ի ն՝ 4.7 %, ի սկ ար դեն 2012–2015 
թթ ի րա կան ա ճի տեմ պե րը դան դա ղել 
է ին և 2015 թ–ին այն կազ մել էր 3.01 % 
(գ ծա պատ կեր 1): 

Գ ծա պատ կեր 1. ՀՀ–ո ւմ ի րա կան 
ՀՆԱ–ի, ար դյու նա բե րու թյան և ներդ
րում ներ /Հ ՆԱ ա ճի տեմ պե րի(%) շար

ժըն թա ցը՝ 2005–2015 թթ–ի ն1: 

Նմա նա տիպ մի տում էր ար ձա նագր
վել ար դյու նա բե րու թյան ի րա կան ա ճի 
տեմ պի պա րա գա յում: Թե պետ 2015  թ. 
ար դյու նա բե րու թյան դրա կան ա ճի 
տեմպ էր ար ձա նագր վել, սա կայն այն 
պայ մա նա վոր ված էր հիմ նա կա նում 
հան քա գոր ծա կան ար դյու նա բե րու թյան 
է լեկտ րա կա նու թյան, գա զի, գո լոր շու 
և լա վո րակ օ դի մա տա կա րար ման ա ճի 
հաշ վին, մինչ դեռ մշա կող ար դյու նա բե
րու թյան պա րա գա յում 4. 0% ան կում էր 
գրանց վել2: 

2012 թ–ից սկ սած՝ հա մե մա տա բար 
դան դաղ տեմ պե րով մինչև 2015 թ. 
ներդ րում ներ/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյան 
ցու ցա նի շի նվա զեց վող ար ժեք նե րը, 

1  Գծապատկեր 1–ը կազմվել է հեղինակի կող-
մից` հետևյալ աղբյուրների հիման վրա` Inter na tio nal 
Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
April 2016 (http: //www. imf. org/external/pubs/ft/weo/ 
2016/01/weodata /index. aspx), World Bank, World 
Develop ment Indicators Online Database (Last Updated: 
08/10/2016, http: //databank. worldbank. org/data/
reports. aspx? source=world–development–indicators): 

2  ՀՀ ԱՎԾ–ի ազգային հաշիվների տարեկան 
ցուցանիշների ՀՆԱ–ի արտադրության «ՀՆԱ» 
տվյալների բազա (http: //www. armstat. am/
am/?nid=263)՝ ըստ «ԱՀՀ 2008»: 

պայ մա նա վոր ված է ին հա մա խառն կու
տակ ման բա ցա սա կան ա ճի տեմ պե րով 
(2013 թ–ի ն՝ –9.1 %, 2014 թ–ի ն՝ –3.0 %, 
2015 թ–ի ն՝ –1. 2 %)3: Ի նչ վե րա բերում է 
գոր ծազր կու թյան մա կար դա կին, ա պա 
այն մեր հան րա պե տու թյու նում ճգ նա
ժա մից հե տո է ա կա նո րեն չի նվա զել` 
2015 թ–ին մնա լով դեռևս 18.5 %–ա նոց 
մա կար դա կի վրա։ 

Պե տա կան պարտ քի ցու ցա նի շը մեր 
հան րա պե տու թյու նում ևս ան շե ղո րեն 
ա ճել է հետճգ նա ժա մային հատ վա ծում 
և 2015թ. –ին կազ մել է 46. 6%: 

Այս պի սով՝ դի տար կե լով ՀՀ տն
տե սու թյու նը բնու թագ րող հիմ նա կան 
մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի դի
նա մի կան՝ հետճգ նա ժա մային հատ վա
ծում պետք է փաս տել, որ վեր ջին ներս 
չվե րա դար ձան մինչճգ նա ժա մային մա
կար դա կին, ին չպես նաև չա պա հով վեց 
եր կա րա ժամ կետ կա յուն տն տե սա կան 
աճ ՀՀ–ո ւմ։ 

Մեր հան րա պե տու թյան տն տե սու
թյան տար բեր ճյու ղե րում և ո լորտ նե
րում ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մի 
ազ դե ցու թյուն նե րը վերջ նա կա նա պես 
հաղ թա հա րե լու, ազ գաբ նակ չու թյան 
զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կը բարձ
րաց նե լու և կա յուն տն տե սա կան աճ 
ա պա հո վե լու հիմ նա կան ել քե րից մե
կը, կար ծում ե նք, տն տե սու թյան վրա 
հար կային բե ռի թու լա ցումն է, ինչ պես 
նաև ան հրա ժեշտ ծա վա լով օ տա րերկ
րյա ներդ րում նե րի ներգ րա վումն է: Այս 
ա ռու մով ևս լուրջ խն դիր ներ կան ծա
ռա ցած ՀՀ կա ռա վա րու թյան ա ռջև, ին
չի մա սին է վկա յում հետճգ նա ժա մային 
տա րի նե րին օ տա րեկ րյա ներդ րում նե րի 
ծա վալ նե րի շար ժըն թա ցը: 

Մի այն հա մե մա տու թյան հա մար 
նշենք, որ 2008 թվա կա նին օ տա րեկ րյա 
հա մա խառն ներդ րում նե րը մեր հան

3  ՀՀ ԱՎԾ–ի ազգային հաշիվների տարեկան 
ցուցանիշների ՀՆԱ–ի արտադրության «ՀՆԱ օգտա-
գործումը (հիմնական ծախսային բաղադրիչներով)» 
տվյալների բազա (http: //www. armstat. am /
am/?nid=263)՝ ըստ «ԱՀՀ 2008»: 
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րա պե տու թյու նում կազ մել են 1257643. 
1 հազ. Ա ՄՆ դո լար, ո րոն ցից ո ւղ ղա կի 
ներդ րում նե րը՝ 1000911. 2 հազ. Ա ՄՆ դո
լար, ի սկ 2014 թվա կա նին՝ 612900.0 հազ 
Ա ՄՆ դո լար, ո րից 404000.0 հազ. Ա ՄՆ 
դո լա րը ո ւղ ղա կի: Ինչ պես եր ևում է ներ
կա յաց ված տվյալ նե րից՝ ներդ րում նե րի 
ծա վա լը 2008 թվա կա նից հե տո կտ րուկ 
նվազ ման մի տում ներ է ու նե ցել՝ ա վե լի 
քան կրկ նա կի: Չնա յած մի շարք տա րի
նե րին ար ձա նագ րել է այս ցու ցա նի շի 
ո րո շա կի ա ճ, սա կայն, այն բա վա կան 
հե ռու է ե ղել նույ նիսկ 2009 թվա կա նի 
մա կար դա կից: 

Ակ ներև է, որ նման պա րա գա յում 
ներդ րում նե րի ներգ րավ ման ա ջակ ցու
թյու նը հան դի սա նում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
ա ռանց քային ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը, 
ո րը նպա տա կաուղղ ված է ներդ րում նե
րին խո չըն դո տող գոր ծոն նե րի թու լաց
մա նը կամ վե րաց մա նը, ներդ րու մային 
և գոր ծա րար բա րեն պաստ մի ջա վայ
րի ձևա վոր մա նը, ե րկ րի մր ցակ ցային 
ա ռա վե լու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը, 
Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող ներդ
րում նե րի ծա վալ նե րի մե ծաց մա նը, ի նչ
պես նաև վե րո հի շյալ նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց մա նը նպաս տող շու կա յա

կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց
մա նը: 

Ներդ րում նե րի խթան ման ո ւղ ղու
թյամբ` ՀՀ կա ռա վա րու թյան մո տե ցում
նե րը, կար ծում ե նք, պետք է լի նեն հե
տ ևյա լը՝

•  ներդ րող նե րի հա մար ստեղ ծել 
բա րեն պաստ մի ջա վայր տն տե սու թյան 
բո լոր ո լորտ նե րում` ա պա հո վե լով կա
յուն և կան խա տե սե լի պայ ման ներ գոր
ծարք նե րի և ներդ րում նե րի պատ շաճ 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան հա մար. 

• ն վա զեց նել ներ քին ներդ րում
նե րի ռիս կը` վե րաց նե լով հար կային և 
մյուս կար գա վո րող և վար չա կան սահ
մա նա փա կում նե րը.

• տն տե սու թյան ար դյու նա վե տու
թյու նը բարձ րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ դի
վեր սի ֆի կաց նել տն տե սու թյան կա ռուց
ված քը։ 

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում ար դյու նա վետ ներդ րու
մային քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա
ցու մը կլու ծի մի շարք կար ևո րա գույն 
խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են` նոր աշ խա
տա տե ղե րի ստեղ ծու մը, տն տե սու թյան 
ար դի ա կա նա ցու մը և դի վեր սի ֆի կա
ցու մը՝ կար ևոր նա խադ րյալ ներ ստեղ
ծե լով կա յուն տն տե սա կան ա ճի հա մար: 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА
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Несмотря на определенную положительную динамику в посткризисный период, ос
новные макроэкономические показатели не достигли докризисного уровня, а также не был 
обеспечен долгосрочный устойчивый экономического рост в РА. В статье проанализирована 
динамика основных макроэкономических показателей, а также представлен ряд подходов, 
направленных на стимулирование инвестиций в контексте обеспечения устойчивого эконо
мического роста в Армении. 

THE ISSUES ON ATTRACTING INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 
ECONOMIC GROWTH IN THE RA

KAREN SARGSYAN
International Scientific–Educational center of NAS RA

Head of the Chair “Economics and Management”, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Despite some certain positive dynamics in the post–crisis period, the main macroeconomic 
indicators have not reached pre–crisis levels, and a long–term sustainable economic growth in the 
RA was not secured. The article analyzes the dynamics of the main macroeconomic indicators, and 
presents a number of approaches aimed at stimulating investment in the context of sustainable 
economic growth in Armenia. 
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Զար գա ցող ե րկր նե րի թույլ ար
տադրո ղա կա նու թյան ցածր մա կար դա
կի պատ ճառ նե րից մե կը նո րա րա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ոչ բա վա րար ցու
ցա նիշն է, ո րը կա րող է պայ մա նա վոր
ված լի նել, ի նչ պես հմուտ աշ խա տու
ժի բա ցա կա յու թյամբ և խրա խուս մամբ, 
այն պես էլ գի տաի նո վա ցի ոն պե տա կան 
ծրագ րե րի ցածր կա տա րո ղա կա նու
թյամբ: Բարձր մա կար դա կի ներդ րում
ներ ի րա կա նաց նող ե րկր նե րը, ո րոնք 
հիմ նա կա նում զբաղ ված են հան քա
հում քային ար տադ րու թյամբ, այլ ոչ թե 
տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց մամբ «ռե
սուր սային ա նեծ քի» տն տե սու թյան ռիս
կի ա ռջև են կանգ նում: 1 Տեխ նո լո գի ա
նե րի վրա ներդ րում ներ ի րա կա նաց նե լը 
ե րաշ խա վո րում է շա րու նա կա կան ար
տադ րո ղա կա նու թյան աճ և նե րուժ, ո ւս
տի կար ևոր է կենտ րո նա նալ այն գոր
ծոն նե րի վրա, ո րոնք ներգ րավ ված են 
զար գաց նե լու տեխ նի կա կան ար դյու նա
վե տու թյու նը և տեխ նո լո գի ա կան փո փո
խու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. գի տա կան հե տա զո տու
թյուն, ա ռևտ րայ նա ցում, զար գաց ման 
մի տում ներ, նո րա րա րա կան լու ծում ներ: 

Գի տա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ա ռա
ջըն թա ցը, գի տա կան հե տա զո տու թյուն

1  Harvard Business Review–Россия, “Проклятые 
сырьем”, январь–февраль 2010, стр.42

նե րի և նո րա րա րու թյան ա ռևտ րայ
նաց ման հիմ նա հար ցե րը հիմ նա կա նում 
կապ ված է պե տու թյուն նե րի գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և նո րա րա րա
կան գա ղա փար նե րով հա րուստ ար տա
դրանք նե րի, ար տադ րա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի և մի շարք այլ մր ցակ ցային 
ա ռա վե լու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հետ: 
Հա րա վային Կո րե այի ներ կայիս կա
ռա վա րու թյու նը շա րու նա կում է ե րկ րի 
ի նո վա ցի ոն հա մա կար գի զար գա ցու մը 
2013թ. մշակ ված «Կ րե ա տիվ տն տե սու
թյան ծրագ րի» շր ջա նակ նե րում: Խթա նե
լով կրե ա տի վու թյու նը տն տե սու թյու նում՝ 
այս ծրա գի րը նե րա ռում է ա ռանձ նա
պես հե ռան կա րային և հա մա պար փակ 
մի ջո ցա ռում նե րի շարք, ո րն ո ւղղ ված է 
խթա նե լու նո րա րա րու թյու նը և գի տե լի
քա հենք տն տե սու թյու նը: 2

Չ նա յած հա մաշ խար հային ֆի նան
սա կան ճգ նա ժա մի կող մից ա ռա ջա ցած 
բյու ջե ի սղու թյա նը՝ Կո րե այի կա ռա վա
րու թյու նը ներդ րում ներ է ի րա կա նաց
րել հե տա զո տու թյան և զար գաց ման 
վրա (R&D): Կա ռա վա րու թյու նը 2012 թ. 
ներդ րում է կա տա րել ՀՆԱ–ի մինչև 5% 
հե տա զո տու թյան և զար գաց ման վրա, 
ար դյուն քում, 2012 թ–ին ներդ րու մը 1, 5 

2  MSIP (2013), “Korea՛s Creative Economy Plan”, 
Press release, June 2013, Korea, and MOSF (2013), 
“Plan for Venture and Start–up Ecosystem”, May 2013, 
Korea.

ԱՆ ՆԱ ԲԱ ՐՈՅԱՆ
Հա յաս տա նի «Քեմբ րիջ» մի ջազ գային դպ րո ցի մե նե ջեր, 

«Ռե գարդ Գրուպ» ըն կե րու թյան մարդ կային ռե սուրս նե րի ղե կա վար, 
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 

«Բիզ նե սի կա ռա վա րում» բաժ նի մա գիստ րոս

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, 

տն տե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման ամ բի ոն, դա սա խոս

ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ  
ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԵՎՏ ՐԱՅ ՆԱՑ ՄԱՆ  
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՀՀ–Ո ՒՄ
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ան գամ ա վե լի բարձր էր քան 2008թ–ին: 
Հա մա ձայն գի տու թյան և տեխ նո լո գի այի 
հն գա մյա ծրագ րի (2013–17)՝ ներդ րում
նե րը շա րու նակ վում են և ներ կայիս կա
ռա վա րու թյու նը նա խա տե սում է հասց
նել ներդ րում նե րը տա րե կան մի ջին 18, 
5 տրլն KRW մինչև 2017 թ. (35%–ով աճ 
նա խորդ կա ռա վա րու թյան հա մե մատ), 
դեռ ա վե լին հե տա զո տու թյան և զար
գաց ման վրա ծախ սե րի 40% նա խա
տես ված է ո ւղ ղոր դել հիմ նա րար հե տա
զո տու թյուն նե րի վրա (2011 թ.– 30.7%): 
Ներդ րում ներն ո ւղղ ված են ը նդ հա նուր 
առ մամբ զար գա ցող 120 տեխ նո լո գի ա
նե րի վրա, հատ կա պես 30 ա ռաջ նա հերթ 
տեխ նո լո գի ա նե րի հինգ ո լոր տում (սո
ցի ա լա կան ա պա հո վու թյուն, ա ռող ջա
պա հու թյուն, շր ջա կա մի ջա վայր, ՏՀՏ և 
այլ ո լորտ ներ): 1

Հե տաքր քիր է նաև դի տար կել հետ
խորհր դային Էս տո նի այի օ րի նա կը, ո րը 
«Հե րի թիջ» հիմ նադ րա մի «Տն տե սա կան 
ա զա տու թյան ին դեքս 2016» զե կույ ցում 
ե րկր նե րի ա ռա ջին տաս նյա կում է: 2 Վեր
ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում Էս տո նի
ան ամ րապն դել է իր հե տա զո տու թյան, 
զար գաց ման և ի նո վա ցի ոն հա մա կար
գը՝ նախ կին խորհր դային հա մա կար գի 
շու կա յա կան բա րե փո խում նե րի մի ջո ցով: 
Էս տո նի ան ու նի հա մե մա տա բար ու ժեղ 
հան րային և հա մալ սա րա նա կան հե
տա զո տա կան հա մա կարգ, մարդ կային 
կա պի տա լի բա զա, ին տեր նետ են թա
կա ռուց վածք և լավ կա պեր հա մաշ խար
հային գի տե լիք նե րի ցան ցե րում: 2008թ. 
Էս տո նի այի հա մար շր ջա դար ձային էր, 
ա վարտ վեց ո ւթ տար վա ա րագ տն տե
սա կան ա ճը և ՀՆԱ–ն նվա զեց 3.6%, չնա
յած տն տե սա կան ճգ նա ժա մին 2008 թ. 
հե տա զո տու թյան և զար գաց ման ծախ
սե րը կազ մում է ին ՀՆԱ–ի 1.28%, ի սկ 

1  OECD Reviews of Innovation Policy Industry and 
Technology Policies in Korea, էջ 47

2  https: //www.cba.am/AM/panalyticalmaterials-
researches/For%20webpage_HF_2016.pdf

2010թ. ա ճե ցին` մինչև 1.63%: 3 «Գի տե լի
քա հենք Էս տո նի ա». այս պես է կոչ վում 
հե տա զո տու թյուն նե րի զար գաց ման և 
ի նո վա ցի ոն ռազ մա վա րու թյան ծրա
գի րը, որ տեղ սահ ման ված են հիմ նա
կան նպա տակ նե րը և տեխ նո լո գի ա կան 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Ծրագ րի հիմ
նա կան նպա տակ ներն են բարձ րաց նել 
հա սա րա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
և մաս նա վոր հատ վա ծի նո րա րա րու
թյան ո րա կը, զար գաց նել մարդ կային 
կա պի տա լը և ձեռ նար կու թյուն նե րի նո
րա րա րա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ի նչ
պես նաև քա ղա քա կա նու թյուն մշա կել 
եր կա րա ժամ կետ ա ճի հա մար: «Գի տե
լի քա հենք Էս տո նի ա» ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րում ա ռանձ նաց ված ո լորտ ներն 
ե ն՝ ՏՀՏ, է ներ գե տիկ տեխ նո լո գի ա նե
րը, կեն սա տեխ նո լո գի ան, բնա պահ պա
նա կան և բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րը: 
Էս տո նի այի կա ռա վա րու թյու նը մտա դիր 
է խթա նել գոր ծա րար նո րա րա րու թյու նը 
ու ղիղ ֆի նան սա վոր մամբ, օ րի նակ ի նո
վա ցի ոն վաու չեր նե րով և ոչ–ֆի նան սա
կան մի ջոց նե րով: 

Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և 
նո րա րա րու թյան մի ջազ գային ա ռևտ
րայ նաց ման մի ջո ցով կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հա մար բաց վում են ազ գային 
տն տե սու թյուն նե րի սահ ման նե րը, ը նդ
լայն վում ին տեգր ման հնա րա վո րու
թյուն նե րը: 

Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
և նո րա րա րու թյան ա ռևտ րայ նաց ման 
զար գաց ման հե ռան կար նե րը պետք է 
նա խանշ վեն և ծրագր վեն գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և նո րա րա րու
թյան ա ռևտ րայ նաց ման հա մաշ խար
հային շու կայի զար գաց ման մի տում նե
րին հա մա պա տաս խան: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում գի տա  կան հե
տա զո տու թյուն նե րի ա ռևտ րայ նաց ման 
հիմ նա հար ցե րի ու սում նա սի րու թյու նը, 
վեր լու ծու թյու նը և այդ հիմ նա հար ցե րի 

3  http: //www.oecd.org/estonia/sti–outlook–2012–
estonia.pdf
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հնա րա վոր տե սա կան ու կի րա ռա կան 
լու ծում նե րի մշա կու մը, ո րոնք նպաս
տում և խթա նում են տն տե սու թյան հե
տա գա զար գա ցու մը, ար դի ա կան են և 
հրա տապ։ 1 

2013–14 թթ. ՄԱԿ–ի Եվ րո պա կան տն
տե սա կան հանձ նա ժո ղո վի   փոր ձա գետ
նե րի կա տա րած ու սում նա սի րու թյուն
նե րի ու քն նար կում նե րի հի ման վրա 
պատ րաստ վել է Հա յաս տա նի ի նո վա
ցի ոն զար գաց ման զե կույ ցը, ո րի նպա
տակն էր բազ մա կող մա նի ո րեն գնա
հա տել ի նո վա ցի այի բնա գա վա ռում 
Հա յաս տա նում առ կա վի ճակն ու նե րու
ժը և հա մա պա տաս խան խորհր դատ
վու թյուն տրա մադ րել ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նը՝ ի նո վա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի 
կազ մա կերպ ման ո ւղ ղու թյամբ   ա ռա
վել ար դյու նա վետ քա ղա քա կա նու թյան 
մշակ ման գոր ծում: Զե կույ ցում հան գա
մա նո րեն ներ կա յաց ված են ՀՀ գի տա
կան և գի տա տեխ նի կա կան ո լոր տը, ազ
գային գի տաի նո վա ցի ոն հա մա կարգն ու 
քա ղա քա կա նու թյու նը, գի տու թյուն–ար
տադ րու թյուն կապն ու ի նո վա ցի ոն գոր
ծըն թաց նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
ի նո վա ցի ոն ձեռ նար կա տի րու թյան ֆի
նան սա վոր ման խն դիր նե րը: 2 

Այ սօր Հա յաս տա նում գի տա կան հե
տա զո տու թյուն նե րը և նո րա րա րու թյու նը 
ա ռևտ րայ նաց վե լու լայն հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նեն, հատ կա պես հա մա կարգ
չային տեխ նո լո գի ա նե րի և ծրագ րային 
ա պա հով ման ո լոր տը, գոր ծի քա շի նու
թյան, կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի, բժշ կա
կան գե նե տի կայի և է ներ գախ նայո ղու
թյան ո լորտ նե րը: 2016 թվա կա նին ՀՀ 
պե տա կան բյու ջե ից գի տու թյան ո լոր տի 
ֆի նան սա վոր ման ծա վա լը կազ մել է 14, 
2 մլրդ դրամ, ՀՀ ԿԳՆ գի տու թյան պե
տա կան կո մի տե ի քա ղա քա կա նու թյան 
հա մա ձայն` ա ռա ջի կա տա րի նե րին ա վե

1  Գիտական մշակումների առևտրայնացման 
հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, 
Ա.Մարկոսյան, Զ.Մկրտչյան, «21–րդ ԴԱՐ», թիվ 3 (9), 
2005թ, էջ 120: 

2  http: //scs.am/am/f258495314eedca116211602

լա նա լու են գու մար նե րը կի րա ռա կան 
ար դյունք նե րի ձեռք բեր մանն ո ւղղ ված 
գի տա կան թե մա նե րի հա մար: 

Տեխ նո լո գի ա կան ո լոր տը Հա յաս տա
նի այն ե զա կի ո լորտ նե րից է, ո րը զար
գա նում է ոչ մի այն Եր ևա նում, այլ նաև 
մար զե րում: ՏՏ լուրջ նե րուժ կա ո ղջ 
ե րկ րում: 3 Հա յաս տա նը բարձր տեխ
նո լո գի ա նե րի ո լոր տում հա սել է մի 
հանգր վա նի, ե րբ կան հա ջող նա խա
ձեռ նու թյուն ներ շղ թայի բո լոր օ ղակ նե
րում՝ տեխ նո լո գի ա կան կենտ րոն ներ ու 
լա բո րա տո րի ա ներ՝ մար զե րում, կր թա
կան, ի նո վա ցի ոն կենտ րոն ներ, ին կու
բա տոր ներ, վեն չու րային հիմ նադ րամ՝ 
Եր ևա նում և այլ մար զե րում, ի սկ շղ թայի 
սկիզ բը դր վեց 2002 թվա կա նին՝ Ձեռ
նար կու թյուն նե րի ին կու բա տոր հիմ նադ
րա մի ստեղծ մամբ: Վեր ջին տա րի նե րին 
Հա յաս տա նում ՏՏ, ի սկ այժմ նաև ին ժե
նե րա կան և պաշտ պա նու թյան ո լոր տի 
պե տա կան կար ևո րու թյան խո շոր ծրագ
րեր է ի րա կա նաց վում: Կար ևո րե լով շու
կայի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
մր ցու նակ կադ րե րի վե րա պատ րաստ
ման գոր ծա ռույ թը, ե րի տա սարդ նե րի 
մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե
րի զար գա ցու մը և սկս նակ թի մե րին 
ու ըն կե րու թյուն նե րին ա ջակ ցու թյու նը՝ 
ստեղծ վել են մի շարք ու սում նա կան, 
ի նո վա ցի ոն կենտ րոն ներ: 

Շ նոր հիվ այդ նա խա ձեռ նու թյուն նե
րի՝ տա րե կան պատ րաստ վում և վե րա
պատ րաստ վում են ա վե լի քա նի 3000 
մաս նա գետ ներ, 50–ից ա վել կազ մա
կեր պու թյուն ներ ստա նում են ա ջակ ցու
թյուն, ներգ րա վում են ներդ րում ներ, այդ 
թվում՝ վեն չու րային: Առ հա սա րակ, տեխ
նո կենտ րոն նե րը ոչ մի այն զբաղ վում են 
բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տի զար
գաց մամբ, ներդ րում նե րի խթան մամբ, 
նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մամբ, այլ 
նաև կան խում են ար տա գաղ թը, կեր
տում են ո րո շա կի մշա կույթ, մտա ծե

3  UNESCO Science Report: towards 2030 – 
Executive Summary
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լա կերպ, կա տա րում են ո ւղ ղոր դիչ դեր 
և, ա մե նա կար ևո րը, ի րենց շուրջ ձևա
վո րում են ե րի տա սար դու թյան հա մար 
գրա վիչ մի ջա վայր: 

Հա յաս տա նում ա վե լի ու ա վե լի շատ 
ե րի տա սարդ ներ են ձգ տում «start–up» 
ստեղ ծել: «Start–up» ըն կե րու թյուն նե րը 
Հա յաս տա նում ֆի նան սա վո րում ստա
նում են մե ծա մա սամբ գլո բալ շու կայի 
վրա կենտ րո նա ցած նա խագ ծե րը: Հա
յաս տա նում գոր ծում են կազ մա կեր պու
թյուն ներ և ծրագ րեր, ո րոնք ա ջակ ցում 
են սկս նակ ըն կե րու թյուն նե րի ստեղծ
մա նը և խթա նում ի րենց հե տա գա զար
գաց մա նը, ի րա կա նաց նում են մի շարք 
դրա մաշ նոր հային նա խագ ծեր, վե րա
պատ րաստ ման և ա ջակց ման ծրագ րեր: 

ՀՀ–ո ւմ գի տա հե տա զո տա կան հաս
տա տու թյուն նե րի և «start–up» ըն կե րու
թյուն նե րի կող մից ծրագ րե րի ի րա կա
նաց ման խո չըն դոտ ներն ու հիմ նա կան 
խն դիր նե րը հաս կա նա լու հա մար 2016 
թվա կա նի սեպ տեմ բեր–հոկ տեմ բեր 
ամիս նե րին ի րա կա նաց վել է հար ցում: 1

Ս տորև ներ կա յաց ված են հար ցա
դրում նե րը և ստաց ված ար դյունք նե րը՝ 

1. Ո՞ րոնք են ըն թա ցիկ ծրագ րե րի ի րա
կա նաց ման հիմ նա կան խն դիր նե րը. 

• hիմ նա րար գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րը են թա կա չեն ա ռևտ րայ
նաց ման լայն շու կայի հա մար, ի սկ նեղ 
մաս նա գի տաց ված շու կա ՀՀ–ո ւմ առ կա 
չէ և չի կա րող լի նել: 

Մի ջազ գային շու կան կաս կա ծամ տո
րեն է վե րա բեր վում մեզ և հատ կա պես 
խու սա փում է եր կա րատև հա մա գոր
ծակ ցու թյու նից տա րա ծաշր ջա նի ան կա
յուն պայ ման նե րում գտն վե լու պատ ճա
ռա բան մամբ, 

•  հե ռա վար դա սըն թաց նե րի 
ա ևտրա կայ նա ցում, 

•  ար տա սահ մա նյան կա պե րի բա
ցա կա յու թյուն, 

1  https: //docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScqOr–3rPGNSy2CQ4VMNizsZLZv9oTYadVp0
VCByAo2g7ArZg/viewform 

•  մաս նա գի տաց ված մարդ կային 
ռե սուրս նե րի պա կաս, 

•  վա ճառք նե րը (գտ նել պատ վի
րա տու ներ) ա վե լաց նե լու խն դիր ներ, 

•  լավ շու կա յա գետ նե րի պա կաս, 
•  ֆի նանս նե րի բա ցա կա յու թյան 

պա կաս, պե տա կան ա ջակ ցու թյան ու 
օ ժան դա կու թյան պա կաս: 

2. Ի ՞նչ խն դիր ներ և հե ռան կար ներ 
ունի Հա յաս տա նը գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար.

•  պե տա կան ա ջակ ցու թյուն, 
•  ոչ բա վա րար հե տաքրք րու թյուն 

դե պի նո րա րա րու թյուն նե րը, 
• վս տա հու թյուն, 
•  ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րը 

ունեն բարձր նե րուժ, ո րը պե տա կան 
մա կար դա կով ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու 
դեպ քում կն պաս տի գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի 
զար գաց մանը, 

•  նոր սերն դի լա բո րա տո րի այի 
ստեղ ծում, 

• կր թու թյու նը և կար ճա ժամ կետ 
մտա ծո ղու թյու նը, 

•  ար տա սահ մա նյան վեն չու րային 
հիմ նադ րամ նե րը պետք է ներ կա յա ցուց
չու թյուն ներ ու նե նան Հա յաս տա նում, 

•  պե տա կան և մաս նա վոր ըն կե
րու թյուն նե րի ոչ բա վա րար հա մա գոր
ծակ ցու թյուն, 

• hա մաշ խար հային շու կա նե րի մի
տում նե րի թույլ ի մա ցու թյուն, հա մա պա
տաս խան մտա ծե լա կեր պի բա ցա կա յու
թյուն, 

• խն դիր նե րի ա ռևտ րայ նաց ման 
գլո բալ փոր ձի պա կաս: 

3. Ի ՞նչ խն դիր նե րի հետ են ա ռնչ վում 
ըն կե րու թյուն նե րը՝ ներդ րում ներ ներգ
րա վե լու հա մար.

•  ադ մի նիստ րա տիվ և հաշ վա պա
հա կան խն դիր ներ, 

•  անվս տա հու թյուն, ռիս կայ նու
թյուն, ներդ րում նե րի ար դա րաց ման եր
կար ժա մա նա կա հատ ված, 

•  բարձր հար կեր ՀՀ–ո ւմ, 
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•  մարդ կային ռե սուրս ներ հա մա
պա տաս խան նո րա րա րա կան գա ղա
փար նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, 

•  օ րենսդ րու թյան թե րի ի մա ցու
թյուն, 

•  ար տա սահ մա նյան նոր կա պե րի 
հաս տա տում, 

•  հա մա պա տաս խան ֆի նան սա
կան գոր ծիք նե րը Հա յաս տա նում դեռևս 
կա յաց ման փու լում են, հետ ևա բար 
փնտր վում են այլ աղ բյուր ներ, 

•  հար կային ան հա մա պա տաս խա
նու թյուն ներ, մաս նա գետ նե րի պա կաս: 

4. Գի տա հե տա զո տա կան կա ռույ ցի և 
բիզ նե սի հետ հա մա գոր ծակ ցո՞ւմ է հաս
տա տու թյու նը, թե՞ ոչ.

• չ կան այն պի սի կենտ րոն ներ, 
ո րոնց հետ կա րե լի է հա մա գոր ծակ ցել 
և գտ նել խնդ րի լու ծում նե րը։ ՀՀ գի տա
կան կենտ րոն նե րը մե ծա մա սամբ գնտ

վում եմ պե տա կան հո վա նու ներ քո, 
շատ ժա մա նակ հին և պատ կա ռե լի տա
րիք ու նե ցող դա սա խո սա կազ մի ձեռ քում 
(հա մա ցան ցի օգ նու թյամբ ա վե լի շատ 
բա ներ կա րե լի է սո վո րել և ա նել)։ 

•  անհ րա ժեշտ հար թակ չկա, 
•  չեն հաս կա նում կամ մո նո պո լի

զաց ված պե տա կան ծա ռա յու թյուն ներն 
են ու զում ա ռաջ տա նել, ո րոնք ա վե լի 
վատ ու թանկ են: 

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը փաս
տում են, որ կա յուն տն տե սա կան աճ 
ա պա հո վում են այն ե րկր նե րը, ո րոնք 
զգա լի ֆի նան սա կան մի ջոց ներ են ո ւղ
ղում գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
և նո րա րա րու թյան ի րա կա նաց ման և 
ա ռևտ րայ նաց ման վրա, որ տեղ գի տա
կան հաս տա տու թյուն նե րի և բիզ նե սի 
միջև հե տա դարձ կապ կա: 
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Изучение, анализ коммерциализации научных исследований и инноваций и разработка 
прикладных решений имеют важное значение для нашей республики. При поддержке го
сударства и частного сектора осуществляются программы, содействующие коммерцизации 
научных исследований и инноваций, однако этого недостаточно, поскольку налицо некото
рые проблемы. 
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NARINE MANUKYAN
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The study of analysis of the scientific research and innovation commercialization, as well as 
the development of its theoretical and applied solutions are essential issue for our country.

There are many ongoing and planned programs for the commercialization of scientific 
research and innovation by governmental and private sectors, although it is not enough, because 
there are still some persisting issues. 
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Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու
թյան ռիս կի մա կար դա կի վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րից ա ռանձ նա կի կար ևոր վում 
է մր ցու նակ ար տադ րան քի ար տադ րու
թյու նը: 

Կազ մա կեր պու թյան և ապ րան քի մր
ցու նա կու թյու նը ար դյու նա վե տու թյու նը 
բնու թագ րող այն հիմ նա կան ամ բող
ջա կան ցու ցա նիշն է, ո րով պայ մա նա
վոր ված է ի նչ պես ձեռ նար կա տի րոջ 
գլ խա վոր նպա տա կը՝ ա ռա վե լա գույն 
շա հույ թը, այն պես էլ նվա զա գույն ռիս
կայ նու թյու նը ա պա հո վե լու հնա րա վո
րու թյու նը: Ռիս կը և մր ցու նա կությու նը 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են և կազ
մա կեր պու թյան ու նրա ար տադ րան քի 
բարձր մր ցու նա կու թյան պայ ման նե րում 
ռիս կե րի ազ դե ցու թյունն է ա կա նո րեն 
նվա զում է: Մր ցու նա կու թյան բարձ րա
ցու մը են թադ րում է կազ մա կեր պատն
տե սա կան և այլ հա մա լիր մի ջո ցա ռում
նե րի ի րա կա նա ցում՝ ար տադ րան քի 
ո րա կի բա րե լա վում, տե սա կա նու ը նդ
լայ նում, ի նք նար ժե քի ի ջե ցում, մար քե
թին գային, ձեռ նար կա տի րա կան գաղտ
նի քի պահ պա նու թյան, ռիսկ մե նեջ մեն տի 
ծա ռա յու թյուն նե րի ստեղ ծում, ժա մա նա
կա կից տեխ նի կայի և տեխ նո լո գի ա նե րի, 
աշ խա տան քի ու ար տադ րու թյան կազ
մա կերպ ման և ան ձնա կազ մի կա ռա
վար ման ա ռա ջա դի մա կան մե թոդ նե րի 
ներդ րում, ի նչ պես նաև պե տա կան հա
մա կող մա նի ա ջակ ցու թյունն ո ւղղ ված 
ճյու ղի զար գաց մա նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ռիսկ, մր ցու նա կու թյուն, 
ա բո րի գեն, գի նե գոր ծու թյուն, բրեն: 

Հա յաս տա նի ագ րո վե րամ շա կող ար
դյու նա բե րու թյու նը դեռևս խորհր դային 
տա րի նե րից իր ու րույն տեղն է ու նե ցել 

և ներ կա յումս էլ հա մար վում է ե րկ րի 
տն տե սու թյան ռազ մա վա րա կան նշա
նա կու թյուն ու նե ցող ճյու ղե րից մե կը, 
ո րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ի նչ
պես ե րկ րի պա րե նային ան վտան գու
թյան, բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան և 
սո ցի ա լա կան, այն պես էլ ժո ղովր դա
վա րա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
գոր ծում: Ագ րա րային հետ ռե ֆոր մյան 
տա րի նե րին ագ րո վե րամ շա կող կազ
մա կեր պու թյուն նե րը շր ջա փակ ման հե
տ ևան քով մատն վե ցին ան գոր ծու թյան 
և հիմ նա կա նում դա դա րեց րե ցին ի րենց 
գոր ծու նե ու թյու նը: 

1990–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից 
սկս ված ո լոր տում նկատ վե ցին կա
յու նաց ման մի տում ներ: Ներ կա յումս 
հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե ա կան 
մթերք ներ վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու
թյան ո լոր տում գոր ծող կազ մա կեր պու
թյուն ներն աս տի ճա նա բար հար մար վում 
են շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման
նե րին և նույ նիսկ լուրջ բա րե փո խում ներ 
են ի րա կա նաց նում և ձեռ նար կում են մի
ջոց ներ բարձ րաց նե լու ար տադ րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը և բա րե լա վե լու 
ար տադ րան քի ո րա կը` ներդ նե լով ժա
մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ, սար քա
վո րում ներ և կա ռա վար ման ար դյու նա
վետ հա մա կար գեր: Բա րե փո խում ներն 
ա ռանձ նա կի նկա տե լի են հատ կա պես 
գի նե գոր ծու թյան ո լոր տում: Դեռ ոչ վաղ 
ան ցյա լում հայ րե նա կան շու կա յում իր 
տեղն ու դեմ քը չգ տած գի նի ներն, այ սօր 
դուրս գա լով հա մաշ խար հային շու կա, 
փոր ձում են մր ցակ ցել ճա նա չում ու նե
ցող գի նի նե րի հետ: Հա յաս տանն ու նի 
ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ ներ ո րա կյալ, 
պա հանջ ված, մր ցու նակ գի նի ար տադ
րե լու, սա կայն մի այն նա խադ րյալ նե

ՀԱՍ ՄԻԿ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱԱՀ ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ամ բի ո նի հայ ցորդ

ՄՐ ՑՈՒ ՆԱԿ ԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆՔՆ ՈՐ ՊԵՍ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԱ ՏԻ ՐԱ ԿԱՆ  
ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ՆՎԱ ԶԵՑ ՄԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ
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րով գոր ծը գլուխ չի գա: Ա նհ րա ժեշտ են 
գործ նա կան լուրջ քայ լեր և մի ջո ցա ռում
ներ նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 

Գի նե գոր ծու թյան պատ մու թյու նը Հա
յաս տա նում գրե թե նույն քան հին է, որ
քան խա ղո ղա գոր ծու թյա նը: Հայ կա կան 
հո ղը խա ղո ղի և գի նու հնա գույն օր րան
նե րից է, ին չի վառ վկա յու թյունն է Ա րե
նի քա րան ձա վի հնա գի տա կան պե ղում
նե րի ժա մա նակ հայտ նա բեր ված գի նու 
ար տադ րա մա սը, ո րն ու նի ա վե լի քան 
6100  տար վա վա ղե մու թյուն: Ը ստ Ա ստ
վա ծաշն չի՝ Նոյ նա հա պե տը ջր հե ղե ղից 
հե տո Ա րա րատ լե ռան ստո րո տին տն կեց 
խա ղո ղի ա ռա ջին որ թը, ո րից էլ հե տո 
ստա ցան գի նին: 1 

ՀՀ գի նու շու կա յում ձեռ նար կա տի րու
թյան զար գա ցու մը ե րկ րի պա րե նային 
մթերք նե րի ար տա քին ապ րան քաշր ջա
նա ռու թյան հաշ վեկշ ռի, հան րա պե տու
թյան մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի 
բա րե լավ ման, գյու ղա կան բնա կա վայ
րե րի աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման 
կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից է: Վեր ջինս 
պա հան ջում է հան րա պե տու թյան խա
ղո ղա գոր ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան 
ճյու ղի ա վան դույթ նե րի, ստեղծ ված վի
ճա կի հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու
թյուն նե րի հի ման վրա գի նու շու կայի 
զար գաց ման և մր ցու նա կու թյան բարձ
րաց ման խո չըն դոտ նե րի բա ցա հայ տում 
և դրանց լուծ ման քա ղա քա կա նու թյան 
ո ւղ ղու թյուն նե րի ա ռա ջադ րում: 2 

ՀՀ տն տե սու թյան գի նե գոր ծու թյան 
ճյու ղի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան 
կազ մա կեր պու մը և օ րի նա չափ զար
գա ցումն ու նի հա մա պե տա կան կա րևոր 
նշա նա կու թյուն, և տար բեր մա կար դակ
նե րում դրա ար դյու նա վետ լու ծումն 
հան դի սա նում է բա վա կան բարդ խն դիր, 
քա նի որ վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյու նը 
սերտ կապ ված է ո ղջ ագ րոար դյու նա

1  Պետրոսյան Ա., «Հայաստանի գինեգործությունը 
և հայկական գինիների ուղեցույց», Անտարես, 2015: 

2  Խաչատրյան Ք., Գինու ոլորտի վերլուծությունը 
ՀՀ–ում, Տնտեսագիտության ժամանակակից 
հիմնահարցեր, ԵՊՀ, 2016: 

բե րա կան ար տադ րու թյան ը նդ հա նուր 
զար գաց ման հետ: Գի նե գոր ծա կան 
ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը, գի նե գոր ծա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի շու կա յա կան մի
ջա վայ րին ա դապ տաց մա նը, ձեռ նար
կա տի րա կան ռիս կե րի ար դյու նա վետ 
կա ռա վար մա նը և ո լոր տում առ կա բազ
մա թիվ այլ խն դիր նե րի ար դյո ւնա վետ 
հաղ թա հար մա նը մե ծա պես կն պաս տի 
գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի մր ցու
նա կու թյան բարձ րա ցու մը: Հա յաս տա նի 
գի նե գոր ծու թյան զար գաց ման և ար
տադ րու թյան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման 
նա խա պայ ման է հան դի սա նում մի ջազ
գային շու կա յում մր ցու նակ, բարձ րո րակ 
գի նի նե րի ար տադ րու թյու նը: 

Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն ները 
որ քան ա զա տու թյուն են տա լիս ձեռ նար
կա տի րո ջը (ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում), այն քան էլ դարձ
նում են վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյունն 
ա ռա վել ռիս կային, ին չով էլ պայ մա նա
վոր ված, միշտ չէ, որ ե րաշ խա վոր ված է 
շա հույ թի ստա ցու մը, ո ւս տի ձեռ նար կա
տի րա կան ռիս կե րի ար դյու նա վետ կա
ռա վար ման նպա տա կով ա ռանձ նա հա
տուկ կար ևոր վում են այն գոր ծոն նե րը, 
ո րոնց ազ դե ցու թյամբ ձևա վոր վում է 
ռիս կային ի րա վի ճա կը և ռիս կի մա կար
դա կը: Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե
ու թյան ռիս կային ի րա վի ճակ նե րի վրա 
ազ դող գոր ծոն նե րից ա ռանձ նա կի կար
ևոր վում է մր ցակ ցու թյու նը և մր ցու նակ 
ար տադ րան քի ար տադ րու թյու նը: Ի նչ պես 
գի տենք, մր ցակ ցու թյու նը շու կա յա կան 
տն տե սու թյան շար ժիչ ու ժե րից է, մր ցակ
ցային պայ քա րը շու կայի պայ ման նե րում 
մշ տա կան եր ևույթ է, և այն մե ծա նում է 
ոչ մի այն գոր ծըն կեր նե րի ա վե լաց ման, 
այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ ապ րանք նե
րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կի մե
ծաց ման պայ ման նե րում պա հան ջար կը 
դրանց նկատ մամբ հա մա մաս նո րեն չի 
մե ծա նում, ո ւս տի շու կա յում իր տեղն ու 
դիր քը կպահ պա նի նա, ով ու ժեղ է իր 
մր ցա կից նե րից, այ սինքն՝ ար տադ րում է 
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մր ցու նակ ար տադ րանք` ճիշտ գնա հա
տե լով յու րա քան չյուր է տա պում շու կա
յում տի րող ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի 
հա մա մաս նու թյու նը: 

Մր ցու նա կու թյու նը ապ րան քի հատ
կու թյունն է, ո րն ի րա կան կամ պո տեն
ցի ալ մա կար դա կում բա վա րա րում է 
կոնկ րետ պա հանջ մունք՝ հա մե մա տած 
շու կա յում ներ կա յաց ված նմա նա տիպ 
այլ ապ րանք նե րի հետ: Մր ցու նա կու
թյամբ է ո րոշ վում մր ցակ ցու թյա նը դի
մա կայե լու կա րո ղու թյու նը, դրա նով ի սկ 
նաև՝ ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րին դի
մա կայե լու կա րո ղու թյու նը: Հատ կան շա
կան է, որ ապ րան քի մր ցու նա կու թյամբ 
մաս նա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է նաև 
կազ մա կեր պու թյան մր ցու նա կու թյու նը: 
Ապ րանք նե րի և կազ մա կեր պու թյան մր
ցու նա կու թյու նը հա րա բեր վում են մե
կը մյու սին, ի նչ պես մա սը և ամ բող ջը: 
Ո րո շա կի շու կա յում կազ մա կեր պու թյան 
մր ցակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նը ան մի
ջա կա նո րեն կախ ված է ապ րան քի մր
ցու նա կու թյու նից և կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան տն տե սա կան մե թոդ
նե րից, ո րոնք ազ դում են մր ցակ ցային 
պայ քա րի ար դյունք նե րի վրա, ի սկ այդ 
բո լորն ամ բող ջու թյամբ պայ մա նա վո
րում են ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի 
ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հնա րա
վո րու թյուն նե րը: 

Ապ րան քի մր ցու նա կու թյու նը նրա 
տեխ նի կատն տե սա կան շա հա գործ ման 
պա րա մետ րերն են, ո րոնք հնա րա վո
րու թյուն են տա լիս դի մա կայելու շու կա
յում նմա նա տիպ այլ ապ րանք նե րի հետ 
մր ցակ ցու թյա նը: Բա ցի դրա նից՝ մր ցու
նա կու թյու նը ապ րան քի հա մե մա տա կան 
բնու թագ րիչ է, որ պա րու նա կում է ար
տադ րա կան, ա ռևտ րային, կազ մա կեր
պատն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի ամ բող
ջու թյուն: 

Հա ման ման ապ րանք նե րի մեջ ա վե
լի մր ցու նակ է հա մար վում այն ապ րան
քը(К), ո րն իր յու րա հատ կու թյուն նե րի 
շնոր հիվ ա պա հո վում է ա ռա վել օգ տա
կա րու թյուն(Р)՝ հա մե մա տած սպառ ման 

գնի հետ(С): 
Այս պի սով՝ ապ րան քի գե րա դա սու մը 

մյուս նե րից ու նի հետ ևյալ տես քը՝ 
К= Р/С mах
ՀՀ տն տե սու թյան հա մար կար ևո րե

լով գի նե գոր ծու թյան ճյու ղը՝ մեր կող մից 
մշակ վել և ա ռանձ նաց նել են գի նե գոր
ծա կան ար տադ րու թյան զար գաց ման 
խն դիր նե րի հե տա զոտ ման մի քա նի փու
լեր, ո րոնք էլ կհիմ նա վո րեն գի նե գոր
ծա կան ար տադ րան քի մր ցու նա կու թյան 
բարձ րաց ման խնդ րի ար դի ա կա նու թյու
նը և այդ նպա տա կով կազ մա կեր պատն
տե սա կան մի ջո ցա ռում նե րի մշակ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ա ռա ջին հեր թին 
պետք է ու սում նա սի րել գի նե գոր ծա կան 
ար տադ րու թյան կազ մա կերպ ման ար
դի խն դիր նե րը շու կա յա կան տն տե սու
թյան պայ ման նե րում: Ե րկ րորդ փու լում 
պետք է ու սում նա սի րել գի նու շու կա յում 
ձևա վոր ված խն դիր նե րը և մի տում նե րը 
շու կայի ան կա յու նու թյան և ա նո րո շու
թյան պայ ման նե րում: Հա ջոր դիվ, գի նե
գոր ծա կան ար տադ րան քի մր ցու նա կու
թյան բարձ րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
է ու սում նա սի րել բարձ րո րակ, մր ցու
նակ գի նի ար տադ րե լու մի ջազ գային 
չա փա նիշ նե րը: Այս փու լում կար ևո րում 
ե նք նաև գի նու ար տադ րու թյան լի մի
տա վոր ված ծա վալ նե րի ո րո շու մը, ին
չը կա պա հո վի սպա ռող նե րի պա հանջ
մունք նե րը բարձ րո րակ, է կո լո գի ա պես 
մա քուր ար տադ րան քի նկատ մամբ: Եվ 
վեր ջում, գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի 
մր ցու նա կու թյան բարձ րաց մանն ո ւղղ
ված կազ մա կեր պատն տե սա կան մի ջո
ցա ռում նե րի մշա կում, մաս նա վո րա պես, 
ճյու ղում ար դյու նա վետ ին տեգ րա ցի
ոն մե խա նիզմ նե րի ձևա վո րում, գի նու 
ա ռաջ խա ղաց ման ի րա տե սա կան շու
կա նե րի սխե մա նե րի մշա կում, գնա գո
յաց ման ար դյու նա վետ ձևե րի կի րա ռում, 
գի նու ո րա կի խթա նում և այլն: 

Մր ցու նակ գի նին ո րա կի և գնի օպ
տի մալ հա րա բե րակ ցու թյամբ օ ժտ ված 
ար տադ րանքն է: Գի տա կա նո րեն հիմ
նա վոր ված է, որ գի նու ո րա կա կան 
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հատ կա նիշ նե րը կախ ված են հում քի՝ 
խա ղո ղի ա ճեց ման պայ ման նե րից` հո
ղից, ջրից, ար ևից, կլի մայից, ի նչ պես 
ա սում են գի նու գի տակ ֆրան սի ա ցի
նե րը` տե ռո ւա րից (terroir): Հա յաս տանն 
ա ռանձ նա հա տուկ է իր կլի մայով, հո
ղով, ար ևով և հատ կա պես ջրով, ին
չի ար դյուն քում էլ հայ կա կան խա ղո ղի 
ա բո րի գեն սոր տերն է ա պես տար բեր
վում է աշ խար հի այլ վայ րե րոմ ա ճող 
խա ղո ղից, ի սկ գի նու ո րա կա կան հատ
կա նիշ նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 
են հենց խա ղո ղի ո րա կա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րով: Այս տե ղից էլ գա լիս 
են հայ կա կան գի նու հա մային և ո րա կա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ին չը 
հա վաս տի ե րաշ խիք է և՛ ներ քին, և՛ ար
տա քին շու կա նե րում հայ կա կան գի նու 
մր ցու նակ լի նե լու հա մար: 

Գի նու հա մաշ խար հային շու կա յում 
ներ կա յումս ա ռաջ է քաշ վել նոր գա
ղա փա րա խո սու թյուն` խա ղո ղի և գի նու 
«ա բո րի գե նիզմ»: Տե ղին է նշել, որ աշ
խար հում գո յու թյուն ու նե ցող 6–7 հազ. 
խա ղո ղի սոր տե րից ա վե լի քան 1200–ը 
ա ճում են հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, 
ը նդ ո րում, դրան ցից 500–ը տե ղա ծին, 
այ սինքն՝ ա բո րի գեն սոր տեր են, սա
կայն, ի հա կադ րու թյուն սրա, վեր ջին 
տա րի նե րին նկատ վում է հա կա ռակ եր
ևույ թը. գի նու ար տադ րու թյու նում ա ռա
վել հա ճախ խա ղո ղի տե ղա ծին սոր տե րի 
փո խա րեն սկ սել են օգ տա գոր ծել «եվ
րո պա ցի» սոր տեր, ին չը բիզ նես տե սա
կե տից լավ է, սա կայն հայ կա կան հո ղում 
դրանց մշա կու մը չպետք է կա տար վի՝ ի 
հա շիվ ա բո րի գեն սոր տե րի: Այս եր ևույ
թը վտան գում է հայ կա կան գի նու հա մը: 
Սա, ի հար կե, ար գել ված չէ, ե թե պահ
պան վում են աշ խար հագ րա կան նշու
մով գի նի ար տադ րե լու պա հանջ նե րը: 
Խն դիրն ա ռա ջա նում է հետ ևյա լում. Հա
յաս տանն, ի թիվս Վրաս տա նի, Հու նաս
տա նի, Մա կե դո նի այի, Խոր վա թի այի և 
մի շարք այլ պե տու թյուն նե րի, դաս վում 
է խա ղո ղի և գի նու «ա բո րի գե նիզմ»–ի 
գա ղա փա րա խո սու թյա նը հա վակ նող 

ե րկր նե րի շար քին, ի սկ վեր ջինս էլ հա
մար վում է գի նու հա մաշ խար հային շու
կայի զար գաց ման հիմ նա կան մի տում
նե րից մե կը: 1 

Դեռ խորհր դային տա րի նե րին հան
րա պե տու թյան խա ղո ղի սոր տային կազ
մը զգա լի փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ
վել: Ա բո րի գեն սոր տե րը կա մաց–կա մաց 
փո խա րին վել են սե լեկ ցի ոն սոր տե րով: 
Ի հար կե, սե լեկ ցի ոն սոր տե րի ստա ցու մը 
փաս տում է ե րկ րում գի տա կան և տեխ
նո լո գի ա կան մտ քի բարձր զար գաց վա
ծու թյու նը, սա կայն պետք է նկա տի ու նե
նալ, որ սե լեկ ցի ոն սոր տե րի ստեղ ծումն 
ի նք նան պա տակ չէ, դրանք պետք է 
լրաց նեն ա բո րի գեն սոր տե րի տեխ նո լո
գի ա կան թե րու թյուն նե րը: Շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ան ցման ա ռա ջին 
տա րի նե րին խա ղո ղի տա րա ծու թյուն
նե րի կտ րուկ կր ճատ ման ար դյուն քում 
ան վե րա դարձ ան հե տա ցան բազ մա թիվ 
ա բո րի գեն սոր տեր: Այս խնդ րի լուծ ման 
ա ռաջ նա հերթ նա խա պայ ման է հան դի
սա նում խա ղո ղի այ գի նե րի սոր տային 
կազ մի կա տա րե լա գոր ծու մը: ՀՀ կա
ռա վա րու թյան, ի դեմս Է կո նո մի կայի 
նա խա րա րու թյան և Գեր մա նի այի մի
ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն կե
րու թյան ա ջակ ցու թյամբ մշակ վել է ՀՀ 
խա ղո ղա գոր ծու թյան զար գաց ման ռազ
մա վա րու թյուն, ո րն ա ռա վել նպա տա
կային կլի ներ, ե թե ը նդ գր կեր կա րևո
րա գույն այն պի սի հար ցեր, ի նչ պի սին են 
խա ղո ղի այ գի նե րի գույ քագ րու մը, խա
ղո ղի կո լեկ ցի ոն այ գու ստեղ ծու մը, սոր
տե րի տե սա կային կազ մի պա հան ջար կի 
ճշգր տու մը և այլն: 

Գի նե գոր ծա կան ար տադ րան քի 
մրցու նա կու թյան գնա հատ ման նպա տա
կով մեր կող մից ա ռանձ նաց վել են ե րեք 
խումբ պա րա մետ րեր` սպա ռո ղա կան, 
տն տե սա կան և են թա կա ռուց ված քային: 

Գի նու մր ցու նա կու թյան գնա հատ ման 

1  Մ.Մելքումյան, «Տնտեսական մրցակցության 
և մենաշնորհների պետական կարգավորման 
հիմնահարցերը ՀՀ», Երևան, 2005: 
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սպա ռո ղա կան պա րա մետ րե րը ո րո շում 
են նրա սպա ռո ղա կան ար ժե քը կամ օգ
տա կա րու թյու նը, և հան դես են գա լիս 
հետ ևյալ բնու թագ րիչ նե րով` ո րակ և տե
սա կա նի: 

Գի նե գոր ծու թյան ո լոր տում հա մաշ
խար հային մի տում ներն այն պի սին են, 
որ գի նու ո րա կը, ո րն, ի հար կե, պար տա
դիր մի բան է, դար ձել է ըն դա մե նը ֆոն: 
Եվ այդ ֆո նի վրա պետք է կա ռուց վի 
լե գեն դը, ո րի շնոր հիվ էլ պետք է բաց
վեն մեր պատ մու թյունն ու ի նք նու թյու նը 
ցույց տվող շեր տե րը: Եվ այդ լե գեն դով 
ու գի նե գոր ծու թյան հա զա րա մյակ նե
րի մեր պատ մու թյամբ մենք կա րող ե նք 
հաս տատ վել գի նու հա մաշ խար հային 
շու կա յում, որ տեղ մենք ո ւղ ղա կի դա
տա պարտ ված ե նք հան դես գալ նվա
զա գույ նը մի ջին ո րա կի ու ար ժե քի գի
նի նե րով, քա նի որ մեր ռե սուրս նե րը 
խիստ սահ մա նա փակ են: 1 Հարկ է նշել, 
որ գի նու մր ցու նա կու թյան գնա հատ ման 
սպա ռո ղա կան պա րա մետ րի հիմ նա կան 
բնու թագ րի չը` ո րա կը, հան դի սա նում է 
գի նու ար տա հան ման ո ւղ ղա կի նա խա
պայ ման: Այ սինքն՝ այս ա ռու մով՝ ո րա կը 
կա րե լի է դի տար կել նաև գի նու մր ցու
նա կու թյան գնա հատ ման տն տե սա կան 
պա րա մետր: Գի նու ո րա կը պայ մա նա
վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, 
մաս նա վո րա պես` հում քային բա զայով, 
ար տադ րու թյան տեխ նո լո գի այով, ար
տադ րու թյան տեխ նի կա կան հա գեց վա
ծու թյամբ, ո րա կյալ կադ րե րով և այլն: 

Գի նու ո րա կի գնա հատ ման նպա տա
կով կա տար վում են մի շարք քի մի ա
կան և միկ րո բի ո լո գի ա կան ա նա լիզ ներ, 
սա կայն գի նին «բարդ» ար տադ րանք է, 
ո րն իր մեջ կրում է բազ մա թիվ տար
րեր, ո րոնց բնույթն ան հայտ է, քա նա
կու թյու նը` չն չին, լա բո րա տոր ա նա լիզ
նե րի մի ջո ցով՝ չբա ցա հայտ վող, սա կայն 
է ա կա նո րեն ազ դում են գի նու հա մային 
և հո տային հատ կա նիշ նե րի վրա` ձևա

1  А.Ф. Арутюнян Виноградарство и виноделие в 
Армении, Ереван 2007.

վո րե լով գի նու սպա ռո ղա կան ո րա կը: 
Գի նու ո րա կա կան այս հատ կա նիշ նե րը 
բա ցա հայտ վում և գնա հատ վում են համ
տե սի(դե գուս տա ցի ա) մի ջո ցով: Համ տե
սը հա տուկ ա րա րո ղու թյուն է, հա տուկ 
օ րենք նե րով, ո րի ժա մա նակ հա տուկ 
մշակ ված սանդ ղակ նե րով գնա հատ
վում է գի նու հա մը, բույ րը, գույ նը, և 
որ պես կա նոն, համ տե սին հա ջոր դում 
է գի նու «պարգ ևատ րու մը» և ո րոշ վում 
գի նու ռեյ տին գը: Ա կն հայտ է, որ գի նու 
հա մաշ խար հային շու կա յում բարձր պա
հան ջարկ է ձևա վոր վում հե ղի նա կա վոր 
մր ցույթ նե րում, հե ղի նա կա վոր քն նա
դա տե րի կող մից բարձր ռեյ տին գային 
գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցած գի նի նե
րի նկատ մամբ: 

Ճիշտ է, վեր ջին տա րի նե րին հայ կա
կան գի նու ար տադ րու թյու նում նկա տե լի 
են մեծ ներդ րում ներ ո ւղղ ված տեխ նի
կա կան և տեխ նո լո գի ա կան վե րա զին
մա նը, բայց մի այն այդ քա նը բա վա րար 
չէ հա մաշ խար հային շու կա յում պա հանջ
ված ար տադ րանք ար տադ րե լու հա մար: 

Կար ծում ե նք՝ գի նու հա մաշ խար
հային շու կա յում կա յուն տեղ և բարձր 
դիրք գրա վե լու հա մար կար ևոր է Հա
յաս տա նում ան ցկաց վող գի նու համ տես
նե րը ժա ման ցային կար գա վի ճա կից տե
ղա փո խել ա ռա վել լուրջ և գործ նա կան 
հար թու թյուն, մաս նակ ցել մի ջազ գային 
համ տես–մր ցույթ նե րի մի աս նա կան հայ
կա կան բրեն դով և փոր ձել հայտն վել 
ռեյ տին գային ար ժա նա վայել դիր քե
րում՝ հա մաշ խար հային հայտ նի ա նուն
նե րի հետ մի ա սին: Կաս կա ծից վեր է, որ 
այս հան գա ման քը մե ծա պես կբարձ րաց
նի հայ կա կան գի նու մր ցու նա կու թյու նը 
և ո րո շա կի ո րեն «կա պա հո վագ րի» ար
տադ րո ղին բազ մա թիվ ռիս կե րից: Այս 
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հա մար 
բա ցա կա յում են ան հրա ժեշտ պայ ման
նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հա մա պա տաս
խան ո րա կյալ կադ րե րը և են թա կա ռուց
վածք նե րը: Հար ցի լուծ ման նպա տա կով 
ա ռա ջար կում ե նք հա մա պա տաս խան 
լրա ցում կա տա րել և՛ ռազ մա վա րու թյան, 
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և՛ օ րեն քի մեջ, և՛ շու տա փույթ զբաղ վել 
հա մա պա տաս խան ո րա կյալ կադ րե րի 
պատ րաստ մամբ: 

Բա ցի այդ՝ կար ծում ե նք՝ պետք է 
պե տա կան ա ջակ ցու թյուն՝ հայ կա կան 
գի նու հա մաշ խար հային համ տես նե րին 
մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: 

Հա մաշ խար հային շու կա յում սպա
ռող նե րի հի մա կան մա սը փնտ րում են 
ոչ թե կոնկ րետ ան վա նու մով գի նի, այլ 
կոնկ րետ ե րկ րի գի նի, օ րի նակ՝ ֆրան սի
ա կան, ի տա լա կան, հի մա նաև՝ ար գեն
տի նա կան, Չի լի ի ար տադ րու թյան, հետ
խորհր դային ե րկր նե րում՝ վրա ցա կան, 
մո լո դո վա կան: Ի նչ պես նկա տե ցինք, ոչ 
մի պա րա գա յում չի նշ վում կոնկ րետ 
ար տադ րո ղի կամ կոնկ րետ ան վան 
գի նի: Հա մաշ խար հային շու կա յում գի
նի նե րը մր ցակ ցում են ե րկ րի մա կար
դա կով: Հա յաս տա նը դեռևս չու նի գի նե
գոր ծա կան ե րկ րի համ բավ, և ա ռան ձին 
ար տադ րող ներ ի րենց ար տադ րան քի 
ա ռաջմղ ման խն դիր ներ ու նեն, և դրա
նով պայ մա նա վոր ված էլ բախ վում են 
ար տադ րան քի ի րաց վե լի ու թյան ռիս կի 
հետ: Ա նհ րա ժեշտ է գի նու հա մաշ խար
հային շու կա յում ձևա վո րել և տա րա ծել 
Հա յաս տա նի՝ որ պես գի նե գոր ծա կան 
ե րկ րի համ բա վը, ի նչն ան շուշտ պա
հան ջում է հա մա կարգ ված աշ խա տանք 
ո լոր տի գի տակ նե րի և ա ռա ջա տար նե րի 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից՝ պե
տու թյան ան մի ջա կան ա ջակ ցու թյամբ: 
Գի նու հա մաշ խար հային շու կա յում հայ
կա կան գի նու ա ռաջմղ ման ռազ մա վա
րու թյան հիմ նա կան նպա տա կը պետք է 
լի նի հա մա լիր գոր ծո ղու թյուն նե րի մի
ջո ցով ձևա վո րել և բարձ րաց նել հայ
կա կան գի նու համ բա վը՝ ա ռանձ նա
կի ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ո րա կին, 
քա նի որ այս դեպ քում հար վա ծի տակ 
է դր վում ոչ թե ա ռան ձին ար տադ րող նե
րի վար կա նի շը, համ բա վը, այլ Հա յաս
տա նի տն տե սա կան ի մի ջը: Ար տադ րել 
ո րա կյալ գի նի, ո րը սա կայն սպա ռող նե
րի լայն շր ջա նակ նե րում հայտ նի չէ, տն
տե սա կան տե սան կյու նից ար դա րաց ված 

քայլ չէ: Հայ կա կան գի նին հա մաշ խար
հային շու կա յում ճա նա չե լի դարձ նե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է գի նին բրեն
դա վո րել: Ո րա կյալ գի նին պար տա դիր 
պետք է ու ղեկց վի հա մա պա տաս խան 
մար քեթին գային ռազ մա վա րու թյամբ: 
Հա ջող մար քե թին գային ռազ մա վա րու
թյան ա ռանց քը մեր պա րա գա յում պետք 
է լի նի Հա յաս տա նի՝ որ պես գի նե գոր
ծա կան ե րկ րի լե գեն դի ստեղ ծու մը: Այս 
ո ւղ ղու թյամբ ար դեն գործ նա կան քայ լեր 
նշ մար վում են. Կա ռա վա րու թյան՝ հու նի
սի 23–ի նիս տին կա յաց րած ո րոշ մամբ` 
խա ղո ղա գոր ծու թյան և գի նե գոր ծու
թյան ո լորտ նե րում վար վող պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան և զար գաց ման 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
կս տեղծ վի Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր
ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան հիմ նա
դրամ, ո րի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից 
ե ն՝ ե րկ րի գի նե գոր ծու թյան վար կա նի
շի և մր ցու նա կու թյան բարձ րա ցու մը և 
«Հայ կա կան գի նի նե րի ապ րան քա նի շի 
ձևա վո րումն ու ա ռաջմ ղու մը: 

Ինչ պես գի տենք, մր ցու նա կու թյու նը 
բնու թագ րող հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րից 
է՝ գի նը: Մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ՝ 
այ սօր աշ խար հում սպառ վող գի նի նե րի 
75–80%–ը ցած րար ժեք են` 1.5–3 եվ րո ար
ժո ղու թյամբ: Հայ կա կան գի նին հա մաշ
խար հային շու կայի այդ սեգ մեն տում չի 
կա րող տեղ ու նե նալ՝ պայ մա նա վոր ված 
խա ղո ղի ծախ սա տար մշա կու թյամբ, ար
տա հան ման հա ղոր դակ ցա կան բարձր 
գնե րով, ին չի ար դյուն քում էլ բարձր է 
լի նում նաև գի նու ի նք նար ժե քը: Ստաց
վում է, որ հայ կա կան գի նին ո ւղ ղա կի 
«չի տե ղա վոր վում» ցածր գնային մի
ջա կայ քում: Հա մաշ խար հային շու կա յում 
բարձ րո րակ, ա մե նօ րյա օգ տա գործ ման 
թան կար ժեք գի նի նե րի ար ժե քը տա
տան վում է 7–8–ից մինչև 30–35 եվ րոյի 
շր ջա նակ նե րում: Կար ծում ե նք՝ հենց այս 
սեգ մեն տի շու կան է հայ կա կան գի նու 
ի րա կան տե ղը: Հայ կա կան գի նու ար
տա հան ման 70%–ը բա ժին է ը նկ նում 
Ա ՊՀ ե րկր ներին, ի սկ մնա ցած մա սը` 
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Ա ՄՆ և ԵՄ ե րկր ներին: 1 ՀՀ սահ մա նից 
մինչև ՌԴ–ո ւմ վերջ նա կան սպա ռո ղին 
հաս նե լը հայ կա կան ար տադ րու թյան 
ապ րանք նե րը, այդ թվում նաև գի նին, 
մի ջի նում թան կա նում են մոտ 60%–ով. 
Ա ՄՆ և ԵՄ ար տա հան ման դեպ քում այս 
ցու ցա նիշն, ի հար կե, նույ նը չի լի նի: Սրա 
հիմ նա կան պատ ճառ նե րը, ցա վոք, քիչ 
չեն: Ռու սաս տա նյան շու կայից մի ջին հե
ռա վո րու թյու նը գնա հատ վում է 3000կմ. 
գոր ծում է եր կու ո ւղ ղու թյուն, եր կուսն 
էլ՝ Վրաս տա նի տա րած քով ( Փո թի նա
վա հանգս տով հա մե մա տա բար ա րագ է 
և թանկ, Լար սի ան ցա կե տով՝ եր կար է 
և բարձր ռիս կային), Ի րա նի տա րած քով 
ալ կո հո լային խմիչք նե րի ար տա հա նումն 
ար գել ված է, օ դային փո խադ րում նե
րը հա մե մա տա բար ա պա հով են, բայց 
և թանկ: Բա ցի այդ՝ հայ կա կան գի նու 
մրցու նա կու թյան վրա, հատ կա պես՝ ռու
սաս տա նյան շու կա յում, բա վա կան մեծ 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում 
ար ժույ թի փո խար ժե քի տա տա նում նե րը, 
ի նչն էլ մե ծաց նում է ար ժույ թային ռիս
կե րի հա վա նա կա նու թյու նը: Դրա վառ 
ա պա ցույ ցը՝ 2014 թ վա կա նի կե սից ռուբ
լու ան նա խա դեպ ար ժեզր կումն էր դոլ
լա րի նկատ մամբ, ե րբ ար տա հան ման 
պայ մա նագ րի ար ժույ թից կախ ված՝ մեծ 
թվով ար տա հա նող ներ կրե ցին բա վա
կան մեծ վնաս ներ: 

Ան վի ճե լի է, որ գի նու ար տա հան ման 
խնդ րի լու ծու մը մի ան շա նակ պա հան
ջում է պե տա կան մի ջամ տու թյուն, ին չը, 
մեր կար ծի քով, կա րող է ո ւղղ ված լի նել 
լո գիս տիկ հա մա կար գի ներդր մա նը: Հա
վե լենք, որ այս քայ լով կա րող է լուծ վել 
նաև այն պի սի կար ևոր խն դիր, ի նչ պի
սին է փո խադ րում նե րի ա պա հո վագ րու
մը, ո րով պե տու թյունն ար տադ րո ղին 
«կա զա տի» կար ևո րա գույն այն պի սի 
խնդ րից, ի նչ պի սին է տրանս պոր տային 
ռիս կը: 

Այս պի սով՝ ու սում նա սի րե լով հայ կա
կան գի նու մր ցու նա կու թյան բարձ րաց

1  Նույն տեղում: 

ման ա ռանց քային հար ցե րը, բա ցա հայ
տե ցիք մի շարք նա խադ րյալ ներ, ո րոնք 
կա րող են հիմք հան դի սա նալ հա մաշ
խար հային շու կա յում մր ցու նակ ար
տադ րանք ար տադ րե լու հա մար, ի նչն էլ, 
ի նչ պես հա մոզ վե ցինք, ռե ալ ե րաշ խիք է 
ձեռ նար կա տի րա կան ռիս կե րի նվա զեց
ման և դրանց ար դյու նա վետ կա ռա վար
ման հա մար: Այդ ա մենն ի րա տե սա կան 
դարձ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է՝

•  խա ղո ղի այ գի նե րի սոր տային 
կազ մի նպա տա կային կա տա րե լա գործ
մամբ և խա ղո ղի ո րա կի բա րե լավ մամբ 
ստեղ ծել հում քային բա վա րար բա զա.

•  կազ մա կեր պու թյուն նե րի մր
ցու նա կու թյան բարձ րաց ման գոր ծում 
շատ կար ևոր է հայ կա կան գի նու ի րաց
ման աշ խար հագ րու թյան ը նդ լայ նու մը և 
ա ռա ջին հեր թին եվ րո պա կան ե րկր ներ 
ար տա հա նու մը.

• անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել գի նու 
սպառ ման բարձր մշա կույթ.

•  Հա յաս տա նում ար տադր վող գի
նի նե րի ար տա հան ման խն դիր նե րը ար
դյու նա վետ լու ծե լու նպա տա կով ձևա
վո րել մի ջազ գային լո գիս տիկ կենտ րոն, 

• մ շա կել ար տա հան ման պայ մա
նագ րե րի ա ռա վել կա տա րյալ մո դել.

• հ նա րա վո րինս կարճ ժամ կետ նե
րում ստեղ ծել հայ կա կան գի նու խո սուն 
բրենդ.

• ար տա քին տն տե սա կան կա պե րի 
զար գաց մամբ հայ կա կան գի նին ճա նա
չե լի դարձ նել հա մաշ խար հային շու կա
յում.

• ձ ևա վո րել ար տադ րու թյուն–վե
րամ շա կում–ի րա ցում ին տեգ րա ցի ոն շղ
թա.

•  գի տու թյուն–կր թու թյուն–ար
տադ րու թյուն ար դյու նա վետ և փոխ կա
պակց ված շղ թայի մի ջո ցով բարձ րաց նել 
խա ղո ղի մշա կու թյան կուլ տու րան.

• կր թա կան ո լոր տում կա տա րե
լա գոր ծել ժա մա նա կա կից չա փա նիշ նե
րին հա մա պա տաս խան կադ րե րի պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցը.

• ս պա ռող նե րի հա րա ճուն պա
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հանջ մունք նե րի բա վա րար ման հա մար 
շատ կար ևոր պայ ման է նաև տե սա կա
նու ա նընդ հատ թար մա ցու մը և դրանց 
կա տա րե լա գոր ծու մը, ո րն իր ո րա կա կան 
հատ կա նիշ նե րով չի զի ջի գի նու ար
տադ րու թյան ա ռա ջա տար ե րկր նե րին.

• հայ կա կան գի նին աշ խար հին 
ներ կա յաց նե լու գոր ծում ան հրա ժեշտ է 
լայ նո րեն օգ տա գոր ծել ագ րո տու րիզ մի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ գի նե
գոր ծու թյան ար տադ րան քի մր ցու նա կու
թյան բարձ րա ցու մը և հետ ևա բար ո լոր
տի կազ մա կեր պու թյուն նե րի ռիս կե րի 
նվա զե ցու մը հնա րա վոր չէ ա ռանց պե
տու թյան հա մա կող մա նի ա ջակ ցու թյան: 
Պե տա կան ա ջակ ցու թյան ո ւղ ղու թյուն
նե րը, մեր կար ծի քով, կա րող են լի նել՝

•  խա ղո ղի նոր այ գի ներ հիմ նե լու 
նպա տա կով գյու ղա ցի ա կան տն տե սու
թյուն նե րին ա ռևտ րային բան կե րի կող

մից տրա մադր վող վար կե րի տո կո սադ
րույ քի մի մա սի սուբ սի դա վո րու մը. 

• ճ կուն և շու կային ա րագ հար մար
վող փոքր ար տադ րու թյուն նե րի ստեղծ
ման ա ջակ ցու թյուն, նրանց ներդ րու
մային և հար կային ար տո նու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև խա ղո ղի ար տադ րու թյան 
նպա տա կով պե տա կան պա հուս տային 
ֆոն դի հո ղե րը վար ձա կա լու թյամբ ար
տո նյալ պայ ման նե րով տրա մադր ման 
մի ջո ցով.

• ար տա քին շու կա ներ մուտք գոր
ծե լու հա մար բիզ նես տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում, 
ար տա հան ման ար տո նյալ մաք սա տուր
քե րի սահ մա նում և այլն.

• ար տա քին շու կա ներ մուտք գոր
ծե լու հա մար բիզ նես տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում, 
ար տա հան ման ար տո նյալ մաք սա տուր
քե րի սահ մա նում և այլն: 

КОН КУ РЕН ТОС ПО СОБ НАЯ ПРО ДУК ЦИЯ КАК ГА РАН ТИЯ  
СНИ ЖЕ НИЯ БИЗ НЕС – РИС КА 

АС МИК ГЕ ВОР ГЯН 
А НА У, ка фед ра ор га ни за ции аг ро биз не са, со ис ка тель

Из фак то ров, вли я ю щих на уро вень рис ка предп ри ни ма тельс кой де я тель нос ти, осо бо вы
де ля ет ся про из водст во кон ку рен тос по соб ной про дук ци и. Кон ку рен тос по соб ность ком па нии 
и про дук ции яв ля ет ся ос нов ным пол но цен ным па ка за те лем, ха рак те ри зу ю щим эф фек тив
ность про из водст ва, что од нов ремн но обес пе чи ва ет мак си маль ную при быль предп ри ни ма
те ля и поз во ля ет ми ни ма ли зи ро вать риск. Риск и кон ку рен тос по соб ность тес но вза и мос вя
за ны, и в ус ло ви ях вы со кой кон ку рен тос по соб нос ти ор га ни за ции и ее про дук ции вли я ние 
рис ка зна чи тель но сни жа ет ся. По вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти пред по ла га ет ре а ли за цию 
ор га ни за ци он но–э ко но ми чес ких и дру гих комп лекс ных мер – ин вес ти ции в улуч ше ние ка
чест ва про дук та, рас ши ре ние ас сор ти мен та, сни же ние из дер жек, мар ке тинг, за щи ту ком мер
чес ких тайн, соз да ние ус луг риск–ме недж мен та, сов ре мен ное обо ру до ва ние и тех но ло ги и, 
внед ре ние пе ре до вых ме то дов ор га ни за ции тру да и про из водст ва, уп рав ле ния пер со на лом, а 
так же, всес то рон ную по мощь го су дарст ва.
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COMPETITIVE PRODUCTION AS A GUARANTEE OF  
REDUCTION IN BUSINESS RISK

HASMICK GEVORGYAN
ANAU, Chair of Agribusiness Organization, Applicant

Among the factors influencing on the level of business activity risk, the most risky is the 
production of competitive products. 

Competitiveness of companies and production is the basic complete indicator characterizing 
the effectiveness of production that simultaneously maximizes entrepreneur՛s profit, but also 
minimizes the risks. Risk and competitiveness are closely related, and in conditions of high 
competitiveness of the organization and its products the risk impact is greatly reduced.

The competitiveness increase requires implementation of organizational and economic and 
other complex measures: product quality improvement, assortment extension, cost reduction, 
creation of marketing, trade secret protection, risk management services, investment of modern 
techniques and technology, labor and production organization and progressive methods of 
personnel management, as well as overall state assistance aimed to the development of the sector.
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Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում հա մաշ
խար հային տն տե սու թյան ը նդ լայ նո ղա
կա նաց ման հա մա տեքս տում ներդ րու
մային կա պի տա լի մի ջազ գային հոս քե րը 
ա վե լի նշա նա կա լի դեր են ի րա կա նաց
նում, քան ապ րանք նե րի և ծա ռա յու
թյուն նե րի հա մաշ խար հային ա ռև տու րը: 
Կա պի տա լի մի ջազ գային հոս քե րը վեր
ջին հաշ վով նպաս տում են նրան, որ ազ
գային տն տե սու թյուն նե րը ա վե լի կախ
վա ծու թյան մեջ են ը նկ նում դրան ցից: 
Հետ ևա բար, տն տե սա կան զար գա ցում
նե րի ար դի փու լում ցան կա ցած պե տու
թյան ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից մե կը 
ներդ րու մային բա րե ն պաստ մի ջա վայ րի 
ձևա վոր ման հա մար հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րի ա պա հո վումն է, քա նի որ 
վեր ջինս հա մար վում է ե րկ րի տն տե սու
թյան ա զատ և կա յուն ա ճի ա պա հով ման 
կար ևոր գրա վա կա նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ներդ րու մային մի ջա վայր, 
պե տու թյուն, տն տե սա կան քա ղա քա կա
նու թյուն, կա պի տա լի հոսք, ռիսկ, ներդ
րող, մո նի թո րինգ։ 

Տն տե սա կան զար գաց ման հա մաշ
խար հային փոր ձի հե տա զո տու թյու նը 
վկա յում է այն մա սին, որ տն տե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց քային ո ւղ
ղու թյուն նե րի շար քում կա ևո րա գույն 
տեղ են զբա ղեց նում մակ րոտնտն տե
սա կան կա յու նու թյան ա պա հո վու մը և 
ներդ րում նե րի խթա նու մը: Ներդ րու
մային գոր ծըն թա ցը հիմ նա րար դեր է 
խա ղում ար տադ րու թյան կա ռուց ված քի 
ձևա վոր ման ու զար գաց ման մեջ, հետ
ևա բար ար դյու նա վետ շու կա յա կան տն
տե սու թյան ձևա վոր ման պայ ման նե րում 
տն տե սու թյան մեջ հիմ նա կան փո փո
խու թյուն նե րը մե ծա պես կախ ված կլի

նեն խո շո րա ծա վալ ներդ րում նե րի ներգ
րավ ման հնա րա վո րու թյուն նե րից։ 

Ներդ րում նե րի մա կար դակն է ա կան 
տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան ազ դե
ցու թյուն է գոր ծում տվյալ ե րկ րի տն տե
սու թյան վրա, այդ թվում` տն տե սա կան 
ա ճի, ազ գային ե կամ տի և գոր ծազր կու
թյան մա կար դակ նե րի վրա: Բա ցի այդ՝ 
ներ դրում նե րն են կան խո րո շում տվյալ 
տնտե սու թյան մեջ ը նդ լայն ված վե րար
տադ րու թյան գոր ծըն թա ցը. նոր ար տադ
րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հիմ նու մը, 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը և 
նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծումն ո ւղ
ղա կի ո րեն կախ ված են տվյալ ե րկ րում 
ի րա կան կա պի տալ ներդ րում նե րից1: 

Ակն հայտ է, որ ներդ րու մային քա ղա
քա կա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րով է պայ մա նա վոր վում տվյալ ե րկ րի 
սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց վա ծու
թյու նը, տն տե սա կան ա ճի տեմ պե րը և 
զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կը։ Մի ա ժա
մա նակ, ներդ րում նե րը հան դի սա նում են 
ՀՆԱ–ի ա մե նա հիմ նա կան ու փո փոխ վող 
բա ղադ րիչ նե րից մե կը: Ի նչ պես վկա յում 
է ա րև մ տյան ե րկր նե րի փոր ձը, տն տե
սա կան կա յուն աճ ա պա հո վե լու հա մար 
ներդ րում նե րը հա մա խառն ներ քին ա րդ
յուն քի նկատ մամբ պետք է կազ մեն շուրջ 
20–25%: 

Մի ջազ գային ներդ րու մային գոր ծըն
թաց նե րի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն 
մա սին, որ աշ խար հում գո յու թյուն չու նի 
մի եր կիր, ո րը ներգ րավ ված չլի նի մի
ջազ գային ներդ րու մային հա մա գոր ծակ
ցու թյան գոր ծըն թաց նե րում: Նկա տենք, 
որ վեր ջին տաս նա մյակ նե րում հա մաշ

1  Курс экономической теории: учебник – 6–е 
исправ. , доп. и перераб. Издание / Под ред. М. Н. 
Чепурина. – Киров: «АСА», 2007. – 848 с. , с. 421. 

ՀԱՅԿ ՄԽԻ ԹԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քո թա նյա նի ան վան տն տե սա գի տու թյան ինս տի տուտ, աս պի րանտ

ՆԵՐԴ ՐՈՒ ՄԱՅԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ԵՎ  
ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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խար հային տն տե սու թյան ը նդ լայ նո ղա
կա նաց ման հա մա տեքս տում ներդ րու
մային կա պի տա լի մի ջազ գային հոս քե րը 
ա վե լի նշա նա կա լի դեր են ի րա կա նաց
նում, քան ապ րանք նե րի և ծա ռա յու
թյուն նե րի հա մաշ խար հային ա ռև տու րը: 
Կա պի տա լի մի ջազ գային հոս քե րը վեր
ջին հաշ վով նպաս տում են նրան, որ ազ
գային տն տե սու թյուն նե րը ա վե լի կախ
վա ծու թյան մեջ են ը նկ նում դրան ցից: 
Ներ կա յումս, ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի 
ար տա հան ման և ներ մուծ ման գե րակ
շիռ մա սը բա ժին է ը նկ նում ին դուստ րի
ալ և հե տին դուստ րի ալ ե րկր նե րին, սա
կայն, ըստ ա ռան ձին տն տե սա գետ նե րի 
կար ծի քի՝ ներդ րում նե րի շե ղու մը դե պի 
զար գա ցած ե րկր ներ ժա մա նա կա վոր 
եր ևույթ է: Ա վե լի մեծ թվով զար գա ցող 
ե րկր ներ ազ գային տն տե սա կան բա րե
փո խում նե րի հա մա տեքս տում բա րե լա
վում են ներդ րու մային մի ջա վայ րը` մե
ծաց նե լով այդ ե րկր նե րի ներդ րու մային 
գրավ չու թյու նը: Իսկ ի նչ վե րա բեր վում է 
ա րևմ տյան ե րկր նե րին, ա պա դա րասկզ
բի ներդ րու մային բու մից հե տո ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ օ տա րերկ րյա 
ներդ րում նե րի տա րե կան ա ճը եր կա րա
ժամ կետ հատ վա ծում կկա յու նա նա 10–12 
% մա կար դա կի վրա1 : 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը` ցան կա
ցած պե տու թյան ա ռաջ նա հերթ խն դիր
նե րից մե կը ներդ րու մային բա րեն պաստ 
մի ջա վայ րի ձևա վոր ման հա մար հա
մա պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա հո
վումն է` քա նի որ վեր ջինս հա մար վում 
է ե րկ րի տն տե սու թյան ա զատ և կա յուն 
ա ճի ա պա հով ման կար ևոր գրա վա կա
նը: 

Ներդ րու մային մի ջա վայ րը բա վա
կան բարդ և բազ մա չափ եզ րույթ է, ո րը 
կա րե լի է բնո րո շել որ պես մի շարք գոր
ծոն նե րի հա մա խումբ, ո րոնք ան դրա
դառ նում են տն տե սու թյան ո լոր տում 

1  Гретченко А. А. Инвестиционные процессы в 
условиях глобализации // Аудит и финансовый анализ. 
– 2008. – №1. – С. 204–213. 

ներդ րու մային ո րո շում նե րի ի րա կա նաց
ման գոր ծըն թա ցի վրա և ձևա վո րում են 
ե րկ րում ներ դրու մային մի ջա վայ րի վե
րա բե րյալ հիմ նա կան պատ կե րա ցում
նե րը: Վեր ջինս ար տա հայ տում է այս 
կամ այն ե րկ րում (տա րա ծաշր ջա նում, 
ճյու ղում) ձևա վոր ված ի րա վի ճա կի բա
րեն պաստ լի նե լու աս տի ճա նը՝ ներդ րու
մային նե րու ժի հա մե մա տու թյամբ: 2

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ներդ րու մային մի ջա վայ րին տր վում 
են բազ մա թիվ սահ մա նում ներ: Որ պես 
կա նոն, վեր ջի նիս տակ հաս կաց վում է 
տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, կազ մա
կերպ չա կան, ի րա վա կան, քա ղա քա կան 
և այլ գոր ծոն նե րի հան րա գու մա րի ը նդ
հան րաց ված բնու թա գի րը, ո րոնք սահ
մա նում են տվյալ ե րկ րի այս կամ այն 
ո լոր տում ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման 
գրավ չու թյու նը և նպա տա կա հար մա րու
թյու նը 3։ 

Մեկ այլ սահ ման մամբ ե րկ րի, տա
րա ծաշր ջա նի, ձեռ նար կու թյան ներդ րու
մային մի ջա վայ րը բնո րոշ վում է որ պես 
ներդ րու մային գրավ չու թյան և ներդ
րու մային ակ տի վու թյան հա մա մաս նու
թյուն, ո րը ձևա վո րում է ներդ րում նե րի 
նկատ մամբ վճա րու նակ պա հան ջարկ, 
ի սկ ներդ րու մային գրավ չու թյան վե
րա բե րյալ ե ղած բնո րո շում նե րից մե կը 
սահ մա նում է «ար տադ րատն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նից կա յուն հա մա խառն 
տն տե սա կան ազ դե ցու թյու նը»՝ որ պես 
վերջ նա կան ար դյունք4: 

Հա մաշ խար հային բան կի կող մից 
ներդ րու մային մի ջա վայ րը սահ ման վում 
է որ պես գոր ծա րար նե րի հա մար ար դյու
նա վետ ներդ րում ներ կա տա րե լու, նոր 
աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու և գոր ծու նե

2  Инвестиционный рейтинг российских регионов. 
1999–2000 гг. // Эксперт. 2000, N 41, с. 73–90. 

3  Большой экономический словарь / А. Н. 
Азрилиян [и др. ]; под общ. ред. А. Н. Азрилияна. 
– 5–е изд. перераб. и доп. – М. : Институт новой 
экономики, 2002. – 1280 с. , с. 263.

4  Теплицкий В. , Костюковский Ю. « Как оценить 
инвестиционную привлекательность предприятия» // 
Деловая жизнь. 2002. N 9, с. 26–31. 
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ու թյունն ը նդ լայ նե լու հա մար հնա րա վո
րու թյուն ներ: «Բա րեն պաստ ներդ րու մային 
մի ջա վայ րը ե րկ րի ռազ մա վա րու թյան հե
նա սյունն է տն տե սա կան ա ճը խթա նե
լու նպա տա կով, ո րն իր հեր թին աղ քատ 
մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
ու նե նալու ա ռա վել լավ աշ խա տանք և 
ա վե լի բարձր ե կա մուտ»1: 

Ներդ րու մային մի ջա վայ րի տակ շատ 
հա ճախ հաս կաց վում է օբյեկ տիվ նա
խադ րյալ նե րի հա մա գու մա րը, ո րը գնա
հատ վում է մակ րոտն տե սա կան այն պի սի 
բնու թագ րիչ նե րի հի ման վրա, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րի առ կա
յու թյու նը այս կամ այն աշ խար հագ րա
կան վայ րում, սպա ռո ղա կան պա հան
ջար կը, գի տու թյան զար գաց վա ծու թյան 
և դրա ձեռք բե րում նե րի ներդր ման մա
կար դա կը, շու կա յա կան տն տե սու թյան 
ա ռա ջա տար ի նս տի տուտ նե րի զար գաց
վա ծու թյու նը, են թա կա ռուց վածք նե րը: 2

Հարկ է նշել, որ ներդ րու մային մի ջա
վայ րը բնո րոշ վում է ա ռա ջին հեր թին կա
պի տա լի հա մար տն տե սա կան պայ ման
նե րով, սա կայն կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նեն նաև սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան 
պայ ման նե րը, ո րոնց պա րա գա յում գոր
ծում է ներդ րո ղը: Այլ կերպ ա սած, ներդ
րու մային մի ջա վայրն այն պայ ման նե րի 
ամ բող ջու թյունն է, ո րոնց պա րա գա յում 
ըն թա նում են ներդ րու մային գոր ծըն
թաց նե րը: Այն ձևա վոր վում է նոր մա
տիվ–ի րա վա կան, կազ մա կեր պա–տն
տե սա կան, սո ցի ալ–քա ղա քա կան և այլ 
գոր ծոն նե րի փոխ կա պակց ված ազ դե
ցու թյան ար դյուն քում, ո րոնք սահ մա
նում են ներդ րու մային գոր ծու նե ու թյան 
պայ ման նե րը` տվյալ ե րկ րում կամ տա
րա ծաշր ջա նում: 

Պետք է նշել, որ ներդ րու մային մի
ջա վայ րը` հան դի սա նա լով ներդ րու
մային քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու
թյան օբյեկտ՝ մի կող մից՝ սահ մա նում 

1  www. worldbank. org/investmentclimate
2  Jones R. , «Comparative and absolute advantage», 

Institute for International Economic Studies, University 
of Stockholm, 1980, p. 310. 

է ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյան 
հա մար մեկ նար կային պայ ման ներ, իսկ 
մյուս կող մից՝ հան դի սա նում է վեր ջի
նիս փաս տա ցի ար դյուն քը: Ներդ րու
մային քա ղա քա կա նու թյու նը, հան դես 
գա լով որ պես տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի 
հա մա խումբ, ազ դե ցու թյուն է գոր ծում 
ներդ րու մային մի ջա վայ րի տար բեր բա
ղադ րիչ նե րի վրա` ձևա վո րե լով ներդ
րու մային մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան 
գլ խա վոր գա ղա փա րա խո սա կան հիմ քը՝ 
կա ռա վար վող գոր ծոն նե րի սահ ման ման 
և զար գաց ման մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, 
ներդ րու մային քա ղա քա կա նու թյան ար
դյու նա վե տու թյու նը գնա հատ վում է 
ներդ րու մային մի ջա վայ րի բա րեն պաստ 
փո փո խու թյուն նե րի աս տի ճա նով, ի սկ 
իր հեր թին՝ բա րեն պաստ ներդ րու մային 
մի ջա վայրն ազ դում է ներդ րու մային քա
ղա քա կա նու թյան հե տա գա կա տա րե լա
գործ ման վրա՝

Ներդ րու մային մի ջա վայ րի կա ռուց
վածքն իր մեջ նե րա ռում է հետ ևյալ հիմ
նա կան բա ղադ րիչ նե րը՝

1. պե տու թյան ի նս տի տու ցի ո նալ կա
ռուց ված քը և օ րենսդ րա կան դաշ տը.

2. ներդ րու մային նե րու ժը.
3. ներդ րու մային ռիս կե րը: 
Ներդ րու մային մի ջա վայ րի գնա հատ

ման մե թոդ նե րը շատ բազ մա զան են ու 
բազ մաբ նույթ: Վեր ջին ներս հիմն վում են 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան և ֆի նան սա
կան տար բեր ցու ցա նիշ նե րի հա մախմ բի 
ու սում նա սի րու թյան վրա, ո րոնց շնոր
հիվ տվյալ ե րկ րին (տա րա ծաշր ջա նին) 
վե րագր վում է ներդ րու մային ռեյ տինգ: 
Մի ա ժա մա նակ պետք է փաս տել, որ 
ներդ րու մային մի ջա վայ րի գնա հատ
ման մե թո դա բա նու թյու նը դեռևս հե ռու 
է կա տա րյալ լի նե լուց, քա նի որ «ներդ
րու մային մի ջա վայր» եզ րույ թին բնո րոշ 
է ո րո շա կի սուբյեկ տի վու թյուն։ 

Ներդ րու մային մի ջա վայ րի ը նդ հան
րա կան գնա հա տում նե րը տա տան վում 
են բա րեն պաստ և ան բա րեն պաստ 
գնա հա տա կան նե րի սահ ման նե րում: 
Բա րեն պաստ է հա մար վում այն մի ջա
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վայ րը, ո րը նպաս տում է ներդ րող նե րի 
ակ տիվ գոր ծու նե ու թյա նը և խթա նում է 
կա պի տա լի ներ հոս քը: Ան բա րեն պաստ 
ներդ րու մային մի ջա վայ րը մե ծաց նում 
է ներդ րող նե րի ռիս կե րը, ին չը հան գեց
նում է կա պի տա լի ար տա հոս քի և ներդ
րու մային գոր ծու նե ու թյան ան կման: 

Հարկ է նշել, որ ներդ րու մային մի ջա
վայ րի գնա հա տում տար բեր ե րկր նե րում 
ի րա կա նաց վում է տար բեր կերպ։ Մաս
նա վո րա պես, Ճա պո նի ա յում կի րառ վում 
են ներդ րու մային մի ջա վայ րի նկա րագ
րո ղա կան բնու թագ րիչ ներ՝ ա ռանց քա
նա կա կան գնա հա տա կան նե րի, իսկ 
Ա ՄՆ–ո ւմ ներդ րու մային մի ջա վայ րի 
գնա հա տու մը են թադ րում է չորս ը նդ
հան րաց ված ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նում, 
ո րոնք բնո րո շում են գոր ծա րար ակ տի
վու թյու նը, տն տե սա կան հա մա կար գի 
զար գաց ման նե րու ժը, ներդ րում նե րի 
տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը և 
հար կային քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա
կան բա ղադ րիչ նե րը։ 

Ներդ րու մային մի ջա վայ րը կա րող է 
գնա հատ վել ի նչ պես ներ քին, այն պես 
էլ ար տա քին ներդ րո ղի տե սան կյու
նից: Ա ռա ջին դեպ քում գնա հատ վում է 
ներդ րող նե րի հա մար օ րենսդ րա կան 
դաշ տը, ներ քին տն տե սա կան քա ղա
քա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև ֆոր մալ 
և ոչ ֆոր մալ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու
նը: Ար տա քին ներդ րո ղի տե սան կյու նից 
գնա հատ վում է օ տա րերկ րյա ներդ րող
նե րի նկատ մամբ կի րառ վող պե տա կան 
տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ինչ
պես նաև ոչ ֆոր մալ ի նս տի տուտ նե րի և 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը, ի նչ պի սիք 
են՝ ազ գային մտա ծե լա կեր պը, հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
պատ մա կան նա խադ րյալ նե րը, քա ղա
քա կան ի րա վի ճա կը, ազ գային մշա կույ
թը և այլն: 

Ներդ րու մային մի ջա վայ րի վրա ազ
դող հիմ նա կան գոր ծոն ներն` ը ստ վեր
ջին նե րիս ու նե ցած ազ դե ցու թյան՝ կա րե լի 
է տա րան ջա տել օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ 
տե սակ նե րի:   Օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րից 

կա րե լի է նշել բնակ լի մա յա կան պայ ման
նե րը, է ներ գա–հում քային ռե սուրս նե րով 
ա պա հով վա ծու թյու նը, աշ խար հագ րա
կան դիր քը, ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի
ճա կը և այլն:   Սուբյեկ տիվ են հա մար վում 
մարդ կանց գոր ծու նե ու թյան կա ռա վար
ման հետ կապ ված գոր ծոն նե րը: 

Հարկ է նշել, որ ներդ րու մային մի
ջա վայ րի գնա հատ ման մո տե ցում նե րից 
ա ռա վել ըն դու նե լին հա մար վում է գոր
ծո նայի նը, ո րը հիմն վում է ներ քո հի շյալ 
գոր ծոն նե րի հա մախմ բի գնա հատ ման 
վրա.

• տն տե սա կան նե րու ժի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, 

• տն տես վար ման ը նդ հա նուր մա
կար դակ նե րը (նյու թա կան ար տադ րու
թյան ճյու ղե րի զար գա ցու մը, հիմ նա կան 
ֆոն դե րի մաշ ված քի աս տի ճա նը, ա նա
վարտ շի նա րա րու թյու նը), 

•  շու կա յա կան մի ջա վայ րի կա յաց
վա ծու թյու նը (են թա կա ռուց վածք ներ, 
տե ղա կան շու կայի տա րո ղու նա կու
թյուն, սղաճ, սե փա կա նու թյան հա րա
բե րու թյուն ներ, ար տա հան ման հնա
րա վո րու թյուն ներ, ազ գաբ նակ չու թյան 
ներգ րավ վա ծու թյուն ներդ րու մային 
գոր ծըն թաց նե րում, օ տա րերկ րյա կա պի
տա լի առ կա յու թյուն և այլն);

• երկ րի քա ղա քա կան ի րա վի ճա
կը, 

•  սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րը 
(բ նակ չու թյան կեն սա մա կար դա կը, ի րա
կան աշ խա տա վար ձի չա փը, օ տա րերկ
րյա մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քի պայ
ման նե րը, վե րա բեր մուն քը օ տա րերկ րյա 
ներդ րող նե րին և գոր ծա րար նե րին), 

•  ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րը(պե
տա կան բյու ջե ի ե կա մուտ նե րը, բյու ջե
տային մի ջոց նե րի և վար կե րի հա սա նե
լի ու թյու նը, բան կային տո կո սադ րույ քի 
մա կար դա կը, բնակ չու թյան մեկ շն չին 
ը նկ նող ա վանդ նե րի գու մա րը, ե րկ րա
ժամ կետ վար կե րի տե սա կա րար կշի ռը1: 

1  Ткаченко И. Ю. Инвестиции: учеб. пособие. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с., с. 234.
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Գոր ծո նային գնա հատ ման մեկ այլ 
մո տեց մամբ` ներդ րու մային մի ջա վայ րի 
գնա հատ ման հա մար ի րա կա նաց վում 
է այդ մի ջա վայ րը բնո րո շող ել քային 
գոր ծոն նե րի (կա պի տա լի ներ հոս քը և 
ար տա հոս քը, սղա ճի և տո կո սադ րույ քի 
մա կար դա կը, ՀՆԱ–ո ւմ խնայո ղու թյուն
նե րի բա ժի նը), ի նչ պես նաև մուտ քային 
գոր ծոն նե րի բնու թագ րիչ նե րի վեր լու
ծու թյուն, ո րոնք էլ կան խո րո շում են ել
քային բնու թագ րիչ նե րի նշա նա կու թյու նը 
և ար տա հայ տում ներդ րում նե րի ներգ
րավ ման գծով ե րկ րի նե րու ժը և վեր ջին
նե րիս ի րա կանց ման ռիս կե րը: Դ րանց 
շար քին են դաս վում՝

• բ նա կան ռե սուրս նե րը և տն տե
սու թյան վի ճա կը. 

• աշ խա տու ժի ո րա կը. 
• են թա կա ռուց վածք նե րի առ կա

յու թյու նը և զար գաց ման մա կար դա կը.
•  քա ղա քա կան կա յու նու թյու նը և 

կան խա տե սե լի ու թյու նը.
•  մակ րոտն տե սա կան կա յու նու

թյու նը.
• տն տե սու թյան կա ռա վար ման ու 

կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը.

• օ րենսդ րա կան դաշ տի կա տա րե
լու թյու նը և օ րենք նե րի գե րա կա յու թյու

նը.
•  սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյու նը. 
•  հար կային հա մա կար գի բնույ թը 

և հար կային բե ռի մա կար դա կը.
•  բան կային հա մա կար գի զար

գաց վա ծու թյու նը և վար կային մի ջոց նե
րի հա սա նե լի ու թյու նը.

• տն տե սու թյան հրա պա րա կայ նու
թյու նը.

•  մի ջազ գային ա ռևտ րի պայ ման
նե րը.

•  շու կա մուտք գոր ծե լու հա մար 
վար չա կան, տեխ նի կա կան, տե ղե կատ
վա կան և այլ խո չըն դոտ նե րի առ կա յու
թյու նը.

• տն տե սու թյան մե նաշ նոր հաց ման 
մա կար դա կը: 

Յու րա քան չյուր տն տե սա կան հա մա
կար գի ներդ րու մային մի ջա վայր բնու
թագր վում է դի նա միզ մով, հետ ևա բար 
չա փա զանց կար ևոր խն դիր է հան դի
սա նում վեր ջի նիս մո նի թո րին գի ի րա
կա նա ցու մը: Ներդ րու մային մի ջա վայ րի 
մո նի թո րին գը հիմ նա կա նում ի րա կա
նաց վում 3 մա կար դակ նե րով՝ մի ա մա
կար դակ, ե րկ մա կար դակ և ե ռա մա կար
դակ (գ ծան կար 1): 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

1.Միամակարդակ
Դիտարկվում է երկրի 

ներդրումային միջավայրը՝ 
չառանձնացնելով առանձին 
տնտեսական համակարգեր: 

2.Երկմակարդակ
Դիտարկում է ինչպես 

ամբողջ երկրի, 
այնպես էլ առանձին 
տարածաշրջանների 

համար: 

3.Եռամակարդակ
Դիտարկվում է 
մոնիթորինգի 

իրականացում երկրի, 
տարածաշրջանների և 
առանձին ճյուղերով: 

Գ ծան կար 1. Ներդ րու մային մի ջա վայ րի մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման ձևե րը: 

1–ին դեպ քում դի տար կում է ե րկ րի 
ներդ րու մային մի ջա վայ րը՝ չա ռանձ նաց
նե լով վեր ջի նիս մեջ ա ռան ձին տն տե սա
կան հա մա կար գեր (տա րա ծաշր ջան ներ, 
ո լորտ ներ): Ե րկ մա կար դակ մո նի թո րին
գի ի րա կա նա ցու մը դի տար կում է ի նչ պես 

ամ բողջ ե րկ րի, այն պես էլ դրա ա ռան ձին 
տա րա ծաշր ջան նե րի ներդ րու մային մի
ջա վայ րը: Ե ռա մա կար դակ մո նի թո րինգն 
ի րա կա նաց վում է ե րկ րի, ա ռան ձին տա
րա ծաշր ջան նե րի և ա ռան ձին միջ տա րա
ծաշր ջա նային տն տե սա կան գո տի նե րի և 



140

ճյու ղե րի մա կար դա կով: 
Նշ ված ե ղա նակ նե րից ա ռա վել ար

դյու նա վետ կա րե լի է հա մա րել թերևս 
3–րդ տար բե րա կը, քա նի որ վեր ջինս 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար զեց
նելու մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցը, տե ղե
կատ վու թյան հա վա քագ րու մը, ի նչ պես 
նաև մշա կել ե րկ րի տն տե սու թյան բո լոր 
մա կար դակ նե րում ներդ րու մային մի ջա
վայ րի բա րե լավ մանն ո ւղղ ված հս տակ 
ա ռա ջարկ ներ: 

Ներդ րու մային մի ջա վայ րի յու րա
հատ կու թյու նն ա յ ն է, որ վեր ջի նիս հիմ
նա կան ցու ցիչ նե րը հան դի սա նում են ոչ 
մի այն ա նընդ հատ մշ տա դի տարկ ման 
ա ռար կա, այլև են թա կա են պե տա կան 
կար գա վոր ման: Վեր ջինս ի րա կա նաց
վում է պե տա կան ներդ րու մային քա
ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով, որն ի րե նից 

ներ կա յաց նում է ե րկ րի կամ ա ռան ձին 
տա րա ծաշր ջա նի մա կար դա կով կա ռա
վար ման մար մին նե րի կազ մա կերպ չա
կան և տն տե սա կան փո խազ դե ցու թյան 
մի ջո ցա ռում նե րի հա մա խումբ` միտ ված 
ներդ րում նե րի հա մար օպ տի մալ պայ
ման նե րի ձևա վոր մա նը: 

Ամ փո փե լով՝ հարկ է նշել, որ բա
րեն պաստ ներդ րու մային մի ջա վայ րի 
ձևա վո րու մը և դրա մո նի թո րին գը հան
դի սա նում է պե տա կան մակ րոտն տե սա
կան քա ղա քա կա նու թյան այն կար ևոր 
ո ւղ ղու թյու նը, ո րը կխ թա նի ի նչ պես ներ
քին, այ պես էլ ար տա քին կա պի տա լի մեծ 
հոս քեր դե պի տն տե սու թյան տար բեր 
ո լորտ ներ, ինչն էլ իր հեր թին կա պա հո
վի ե րկ րում ե րա կար ժամ կետ և կա յուն 
տն տե սա կան ա ճ։ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Чепурина М. Н. /Под ред. / – «Курс экономической теории»: учебник – 6–е исправ. , доп. и 
перераб. Издание – Киров: «АСА», 2007. – 848 с. 

2. Гретченко А. А. – «Инвестиционные процессы в условиях глобализации/ Аудит и финансовый 
анализ». – 2008. – №1. – С. 204–213. 

3. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999–2000 гг. // Эксперт. 2000, N 41, с. 73–90. 
4. Азрилиян А. Н. / под общ. ред. [и др. ] / – «Большой экономический словарь» – 5–е изд. 

перераб. и доп. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с. 
5. Теплицкий В. , Костюковский Ю. – «Как оценить инвестиционную привлекательность 

предприятия / Деловая жизнь». 2002. N 9, с. 26–31. 
6. Jones R. , «Comparative and absolute advantage», Institute for International Economic Studies, Uni

versity of Stockholm, 1980, p. 
7. Ткаченко И. Ю. Инвестиции: учеб. пособие. – М. : «Издательский центр «Академия» », 2009. – 240 с. 
8. Воронцовский А. В. , «Инвестиции и финансирование: методы оценки и обоснования». СПБ, 

1998, с. 72–80. 
9. www. worldbank. org/investmentclimate1

1  Воронцовский А. В. , «Инвестиции и финансирование: методы оценки и обоснования». СПБ, 1998, с. 
72–80. 



141

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОЦЕНКИ
АЙК МХИТАРЯН

НАН РА, Институт экономики, аспирант

В последние десятилетия роль международных потоков инвестиционного капитала ста
новится более значительной, чем мировая торговля товарами и услугами. В конечном счете 
международные потоки капитала способствуют тому, что национальные экономики стано
вятся более зависимыми от них. Таким образом, на нынешнем этапе экономического разви
тия одним из основных задач любого государства является обеспечение необходимых усло
вий для формирования благоприятной инвестиционной среды, так как последняя является 
важной гарантией для безопасного и устойчивого экономического роста.

THE ROLE OF INVESTMENT ENVIRONMENT AND SPECIFICS OF ITS EVALUATION
HAYK MKHITARYAN 

National Academy of Sciencies of the RA: Institute of Economics, Postgraduate

In recent decades, the role of international capital flows is more important than global trade in 
goods and services. The movement o money for investing, trade or business production, whether 
by a corporation, a goverment or an individual, is commonly referred to as capital flows.

Ultimately, international capital flows are contributed to the fact that the national economy 
becomes more dependent on them.

Thus, in the present stage of economic development, one of the main tasks of any state is to 
ensure the necessary conditions for the formation of a favorable investment environment, as the 
latters, that, it is an important guarantee for safe and sustainable economic growth.
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Ու սում նա սի րու թյու նը նվիր ված է 
ան գլե րե նում տն տե սա կան ո լոր տին 
ա ռնչ վող հոդ ված նե րի, մաս նա վո րա
պես` տն տե սա կան ի րա դար ձու թյուն նե
րի ըն կալ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի բա ցա հայտ մա նը: Տն տե սա կան 
ի րա դար ձու թյու նը սահ ման վում է որ
պես մի երևույթ, ո րն ը նդ գր կում է այն 
ա մե նը, ի նչ կա տար վում է հա մաշ խար
հային, ի նչ պես նաև ա ռան ձին վերց րած 
ե րկր նե րի տն տե սու թյուն նե րում և նե
րա ռում է տն տե սա կան ան կում և վե
րելք ա ռա ջաց նող ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք 
հա սա րա կու թյունն ա րժ ևո րում է որ
պես տն տե սա կան աշ խար հում է ա կան, 
կար ևոր փո փո խու թյուն ներ: Տն տե սա
կան ի րա դար ձու թյուն ներ ար տա ցո լող 
հոդ ված նե րի ըն կալ ման գոր ծըն թա
ցում ըն թեր ցո ղը կի րա ռում է մի շարք 
ռազ մա վա րա կան հնար ներ, ո րոն ցից 
ա ռանց քային են ի րադ րային մո դել նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. տն տե սա կան ի րա դար
ձու թյուն, տե ղե կատ վու թյան մշա կում, 
դիս կուր սի ըն կա լում, ի րադ րային մո
դել ներ: 

Դիս կուր սի հա մա պար փակ ըն կա
լու մը են թադ րում է գի տե լի քի այն պի սի 
կա ռույց նե րի կի րա ռում, ի նչ պի սիք են՝ 
ի րադ րային կամ դր վա գային մո դել նե
րը: Ի րադ րային մո դել նե րի հիմ քում լեզ
վա կիր նե րի ան հա տա կան գի տե լիք ներն 
են, նրանց կու տա կած նա խորդ փոր
ձը, դիր քո րո շում նե րը, նպա տակ նե րը, 
զգաց մունք ներն ու հույ զե րը: 

«Մո դել» հաս կա ցու թյունն ար տա ցո
լում է դիս կուր սի ստեղծ ման և ըն կալ ման 
գոր ծըն թա ցում մարդ կանց գի տե լիքն՝ 
ի րա կան կամ եր ևա կայե լի ի րադ րու

թյուն նե րի մա սին: Մո դել նե րը կոչ վում 
են ի րադ րային կամ դր վա գային, քա նի 
որ դրանք գտն վում են դր վա գային հի
շո ղու թյան մեջ: Այս պի սով` ի րադ րային 
մո դե լը նե րա ռում է գի տե լիք՝ ո րո շա
կի ի րադ րու թյան մա սին, ի նչ պես նաև՝ 
այն գի տե լի քը, որ կու տա կել է ան հա տը 
տվյալ ի րադ րու թյան մա սին իր նա խորդ 
փոր ձից: Այս ի րադ րու թյա նը վե րա բե րող 
յու րա քան չյուր նոր տե ղե կատ վու թյուն, 
որ մենք ու նենք դր վա գային հի շո ղու
թյան մեջ, կա րող է օգ տա գործ վել մո
դելն ը նդ լայ նե լու և հա մալ րե լու հա մար: 
Ան հա տին ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և ի րա դար ձու թյուն նե րի մո դել նե րը կա
րող են փոխ վել կամ վե րա փոխ վել, մի
ա ժա մա նակ, կա րող են լի նել մո դել ներ՝ 
ա ռանձ նա կի ի րա դար ձու թյուն նե րի մա
սին: Ա վե լին, դրանք կա րող են նե րա ռել 
ի րադ րու թյուն նե րի մա սին չա փա զանց 
ան հա տա կան գի տե լիք ներ, ի սկ տե ղե
կույ թի մի մա սը կա րող է նաև վե րա բե
րել հա սա րա կու թյան ո րո շա կի խմ բին, 
նույ նիսկ դրա բո լոր ան դամ նե րին: 

Դիս կուր սի ա պա կո դա վո րումն ըն
թա նում է մի շարք ռազ մա վա րա կան 
հնար նե րի շնոր հիվ: Ա ռա ջին հեր թին, 
դա լեզ վակ րի կող մից, ը ստ տեքս տային 
բա զայի, դիս կուր սի ի մաս տային կա ռու
ցումն է, ո րը բաղ կա ցած է տե ղային և 
հա մընդ հան րա կան մա կար դա կում կա
պակց ված նա խա դա սու թյուն նե րի շար
քից: Այս գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում 
կար ճատև հի շո ղու թյան մեջ, սա կայն 
վեր ջի նիս սահ մա նա փակ կա րո ղու
թյուն նե րի հետ ևան քով կրում է շր ջա
փու լային բնույթ. այ սինքն` տե ղե կույ թը, 
ո րը մշակ վում է կար ճատև հի շո ղու թյան 
մեջ, շա րու նա կա բար ան ցում է կա տա

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հա յաս տա նի պե տա կան տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի 

լե զու նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Ի ՐԱԴ ՐԱՅԻՆ ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԸ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ Ի ՐԱ ԴԱՐ ՁՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ ԹԱՅԻՆ ԴԱՇ ՏԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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րում դե պի դր վա գային հի շո ղու թյան 
շր ջա փուլ: Տե ղային և հա մընդ հան րա
կան մեկ նա բան ման գոր ծըն թաց նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
ֆրեյմ նե րով և սցե նար նե րով կան խաեն
թադր ված գի տե լիք: Այս բո լոր գոր ծըն
թաց նե րը կա ռա վա րում է վե րահսկ ման 
հա մա կար գը, որ տեղ մեկ նա բան ման 
են թա կա յու րա քան չյուր հատ վա ծի հա
մար ներ կա յաց ված են թե մա ներ (մակ
րոպ րո պո զի ցի ա ներ), ըն թեր ցո ղի նպա
տակ նե րը և սցե նար նե րից ար տամղ վող 
գի տե լիք: Ըն կալ ման գոր ծըն թաց ներն 
ա վե լի շուտ ռազ մա վա րա կան, քան 
կա ռուց ված քային բնույ թի են, ո րո շա կի 
կա նոն նե րի են թարկ վող: Այ սինքն` ըն
կալ ման գոր ծըն թացն աս տի ճա նա կան է 
ու շա րու նա կա կան: Հա ճախ կի րառ վում 
է ոչ լի ար ժեք տե ղե կույթ, պա հանջ վում 
են տվյալ ներ դիս կուր սի տար բեր մա
կար դակ նե րից և հա ղոր դակց ման են
թա տեքս տից: Ի վեր ջո, ըն կալ ման գոր
ծըն թա ցը վե րահսկ վում է` ան հա տից 
ան հատ տար բեր վող նպա տակ նե րով և 
հա մոզ մունք նե րով: 

Ընդս մին, ը ստ Թ. վան Դեյ քի, դիս
կուր սի լի ար ժեք ըն կալ ման հա մար, այս 
ա մե նի հետ մեկ տեղ, ան հրա ժեշտ է նաև 
ի րադ րային մո դե լի առ կա յու թյուն (Dijk 
van T.A. Episodic models in discourse 
processing, New York, 1987, pp. 164–
165): Հատ կան շա կան է նրա ա ռա ջար
կած` ի րա կան ի րադ րու թյուն նե րի և 
դրանց ճա նա չո ղա կան ներ կա յա ցում նե
րի միջև տար բե րու թյու նը՝

1. Քա նի որ մենք չենք կա րող և կա
րիք չու նենք ի մա նա լու աշ խար հի մա սին 
բո լոր փաս տե րը, ո ւս տի ճա նա չո ղա կան 
մո դել նե րը կցկ տուր են և ոչ լի ար ժեք: 

2. Մո դել նե րը կա րող են ա նո րոշ ձևով 
ներ կա յաց նել ի րա կան ի րադ րու թյուն նե
րը: Այս պես` մենք կա րող ե նք «John made 
a trip to Portugal» բարդ գոր ծո ղու թյու նը 
ներ կա յաց նել մեկ պարզ մո դե լով, մինչ
դեռ ի րա կա նում դա բաղ կա ցած է ի րա
դար ձու թյուն նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի, 
ա ռար կա նե րի և մարդ կանց բա վա կան 

բարդ և շա րու նա կա կան շղ թայից, ո րից 
մի այն մի փոքր հատ վածն է ար տա
հայտ վում այս մո դե լում: 

3. Մո դել ներն ար տա ցո լում են հա սա
րա կու թյա նը հա մա պա տաս խան ի րադ
րու թյուն նե րի մեկ նա բա նում ներ: Օ րի
նակ` մեկ մար դու կող մից ա ռար կայի 
փո խան ցու մը մյու սին, ո րո շա կի հա սա
րա կա կան ի րադ րու թյուն նե րում, կա րող 
է դիտ վել որ պես «ն վեր նե րի հանձ նում»: 

Ի րադ րու թյուն նե րի մեկ նա բան ման 
հա սա րա կա կան սահ ման փա կում նե րով 
հան դերձ, ճա նա չո ղա կան մո դել նե րը 
ան հա տա կան և սուբյեկ տիվ բնույ թի են: 
Միև նույն ի րադ րու թյու նը տար բեր մար
դիկ կա րող են մեկ նա բա նել տար բեր 
կերպ` ը ստ ի րենց տե սա կետ նե րի, նպա
տակ նե րի: 

Պետք է նշել նաև, որ մո դել նե րը սոսկ 
մե կու սա ցած գի տե լի քային կա ռույց ներ 
չեն, որ առ կա են մարդ կանց դր վա գային 
հի շո ղու թյան մեջ, այլ հա մա կարգ ված, 
փոխ կապ ված կա տե գո րի ա ներ, ո րոնք 
թույլ են տա լիս հա մա տե ղել և կա պակ
ցել, ի նչ պես նաև վեր հի շել այլ մո դել ներ: 
Այս պես` ծնն դյան օր վա ե րե կույ թի ը նդ
հա նուր ի րադ րու թյու նում, հնա րա վոր է, 
պա տա հի վի ճա բա նու թյուն, ո րը որ պես 
ա ռանձ նա կի «ի րադ րու թյուն», կու նե նա 
իր կա տար ման ժա մա նա կը, հան գա
մանք նե րը, մաս նա կից նե րը և ի րա դար
ձու թյուն նե րը (Dijk van T.A. Episodic 
models in discourse processing, New 
York, 1987, pp. 171–176): 

Տար բե րակ վում են ան հա տա կան և 
ը նդ հա նուր մո դել ներ: Ան հա տա կան մո
դե լը ո րո շա կի ի րադ րու թյան (ո րում մենք 
ներգ րավ ված ե նք կամ ո րի մա սին կար
դում կամ լսում ե նք) ներ կա յա ցումն է: 
Այն կա ռուց վում է՝ ը ստ հետ ևյալ տի պի 
տե ղե կատ վու թյան՝

1. մեր ու նե ցած ը նդ հա նուր մո դել նե րի 
հատ ված ներ.

2.առ կա դիս կուր սից քաղ ված տե ղե
կու թյուն.

3.ընդ հա նուր ի մաս տային գի տե լի քից 
դուրս բեր ված հատ ված ներ: 
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Այլ կերպ ա սած՝ յու րա քան չյուր ան
հա տա կան մո դել ի նք նա բե րա կան կա
ռույց է, գի տե լի քի այլ ձևե րի մի աս նու
թյուն: Դիս կուր սի մեկ նա բա նու մից հե տո 
այս ան հա տա կան մո դե լը հազ վա դեպ է 
կի րա ռե լի լի նում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, վեր
ջի նիս նոր տար րերն օգ տա գործ վում են 
մեր ը նդ հա նուր մո դել նե րը լրաց նե լու 
նպա տա կով: 

Մո դել նե րի կի րա ռու մը են թադ րում 
է մի շարք ռազ մա վա րու թյուն ներ` հա
ղոր դակց ման են թա տեքստ, նպա տակ
ներ և հե տաքրք րու թյուն ներ, վեր նա գիր, 
ա ռա ջին նա խա դա սու թյուն ներ (ո րոնք 
կի րառ վում են ոչ մի այն տեքս տի մակ
րո կա ռուց վածքն ա պա հո վե լու, այլև 
ներգ րավ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան գի տե
լիքն ակ տի վաց նե լու հա մար), նա խա
դա սու թյուն նե րի կա պակց վա ծու թյուն, 
մշ տա դի տար կում` որ պես տե ղային և 
հա մընդ հան րա կան ըն կալ ման գոր ծըն
թաց ներ, մո դել նե րի, սցե նար նե րի և այլ 
գի տե լիք նե րի ակ տի վա ցում և վեր հա
նում, ի նչ պես նաև տեքս տի և հա մա
տեքս տի միջև կա պի շա րու նա կա բար 
հս կում վե րահսկ ման մո դե լի կող մից, 
տե ղե կա ցում (ըն կալ ման մո դե լը են
թադ րում է ճա նա չո ղա կան մո դե լի աս
տի ճա նա կան կա ռու ցում թե՛ նոր, թե՛ հին 
տե ղե կույ թի ներգ րավ մամբ), ա րժ ևո րում 
(ցան կու թյան դեպ քում կա րող ե նք ա րժ
ևո րել թե՛ս տաց վող տե ղե կույ թը, թե՛ մո
դե լի հնա րա վոր վե րա փո խում նե րը, որ 
կա րող է նե րա ռել տվյալ տե ղե կույ թը. 
Օ րի նակ` ա րդյո՞ք տե ղե կու թյու նը ստույգ 
է, թե՞ ոչ) (Dijk van T.A. Episodic models 
in discourse processing, New York, 1987, 
pp. 177–179): 

Այս պի սով՝ հիմն վե լով Թ. վան Դեյ
քի մշա կած` դիս կուր սի մեկ նա բան ման 
ռազ մա վա րու թյան վրա՝ փոր ձենք վեր
լու ծել 2015 թ. նոյեմ բե րի 28 –ին «www.
reuters.com» կայ քում տեղ գտած մի տն
տե սա կան ի րա դար ձու թյուն: Վեր լու ծու
թյան ար դյունք նե րի ա ռա վել հա վաս
տի ու թյուն ա պա հո վե լու հա մար սույն 

ի րա դար ձու թյան մո դել նե րի մշա կու մը 
զու գակ ցել ե նք 50 հո գու շր ջա նում կա
տար ված հարց մամբ` վերս տու գե լով, 
մշա կե լով, հա վա քագ րե լով և ար ձա
նագ րե լով ա ռա վել հա ճախ տր վող պա
տաս խան նե րը: Նշենք նաև, որ տվյալ 
դիս կուր սի հատ վա ծի ըն կալ ման հար
ցում ըն թեր ցող նե րի ցու ցա բե րած տար
բեր մո տե ցում նե րը բնա կա նոն են` պայ
մա նա վոր ված նրանց նպա տակ նե րով, 
մտադ րու թյուն նե րով, մտա հո րի զո նով, 
աշ խար հըն կալ մամբ, ի րա զե կու թյան 
մա կար դա կով, հա սա րա կա կան–մ շա կու
թային ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րով և այլն: Վեր լու ծու թյան գոր ծըն
թա ցը դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով 
այն տե ղե կույ թը, ո րը ստաց վում է ը նդ
հա նուր գի տե լիք նե րից, ներ կա յաց վում է 
շե ղա տա ռե րով, մինչ դեռ ան հա տա կան 
գի տե լիք նե րից ար տամղ վող տե ղե կատ
վու թյու նը` ը նդ գծ ված ձևով: 

Վեր նա գիր՝
«Putin, citing national security, signs 

Turkey sanctions decree»
Մո դել 1. Մաս նա կից ներ՝
1.1. Պու տին/ 1.2. Ռու սաս տա նի նա

խա գահ / 1.3. Իշ խա նու թյուն.
Մո դել 2. Ազ գային ան վտան գու թյուն/ 

2.1. Ռու սաս տա նը` Հա յաս տա նի դաշ նա
կից.

2.2 ներգ րավ վա ծու թյան զգա ցում: 
Մո դել 3. Թուր քի ա: 
Մո դել 4. Պատ ժա մի ջոց ներ/ 4.1. Ի նչ

պի սի՞: 
Մո դել 5. Պատ ճառ / 5.1. Հնա րա վոր է` 

օ րեր ա ռաջ Թուր քի այի օ դային տա րած
քում ռու սա կան ի նք նա թի ռի խո ցում: 

Նա խա դա սու թյուն 1՝
President Vladimir Putin signed a decree 

imposing a raft of punitive economic 
sanctions against Turkey on Saturday, 
underlining the depth of the Kremlin՛s 
anger toward Ankara four days after Turkey 
shot down a Russian warplane.

Մո դել 1. Պատ ժա մի ջոց նե րը տն տե
սա կան են. 1.1. Punitive ա ծա կա նը հաս
տա տում է պատ ճա ռի վար կա ծը: 
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Մո դել 2. Կրեմլ՝ 2.1. Ռու սաս տա նի 
նա խա գա հի նս տա վայր. 2.2. Ան ցյալ տա
րի այ ցե լել եմ. 2.3. Կրեմ լը խիստ զայ
րա ցած է: 

Մո դել 3. Ան կա րա / 3.1. Թուր քի այի 
մայ րա քա ղաք: 

Մո դել 4. Ժա մա նակ. 4.1. Ի նք նա թի ռի 
խո ցու մից 4 օր հե տո: 

Մո դել 5. Թուր քի ան խո ցել է ռու սա
կան ի նք նա թի ռը (տե ղե կույթ, որ հայտ
նի է նա խորդ նո րու թյուն նե րից և ար դեն 
ամ բար վել է մեր ը նդ հա նուր գի տե լիք
նե րի շտե մա րա նում): 

Նա խա դա սու թյուն 2՝
The decree, flights from Russia to 

Turkey would which entered into force 
immediately, said charter be banned, that 
tour firms would be told not to sell any 
holidays there, and that unspecified Turkish 
imports would be outlawed, and Turkish 
firms and nationals have their economic 
activities halted or curbed.

Մո դել 1. Ժա մա նակ. 1.1. Հրա մանն 
ան մի ջա պես ու ժի մեջ է մտել: 

Մո դել 2. Հետ ևանք ներ. 2.1. Ռու սաս
տան – Թուր քի ա թռիչք նե րի ար գելք. 2.2. 
Տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի` 
դե պի Թուր քի ա փա թեթ նե րի վա ճառ
քի ար գելք. 2.2.1. Ու նեմ ռուս ըն կեր ներ, 
ո րոնք հանգս տա ցել են Թուր քի ա յում. 2.3. 
Թուր քա կան ապ րանք նե րի ներկր ման 
ար գելք. 2.4. Թուր քա կան ըն կե րու թյուն
նե րի գոր ծու  նե ու թյան դա դա րե ցում: 

Մո դել 3. Հնա րա վոր հետ ևանք ներ. 
3.1. Թուր քի այի տն տե սա կան վի ճա կի 
վատ թա րա ցում. կապ ված այն հան գա
ման քի հետ, որ տե ղի զբո սաշր ջային ար
դյու նա բե րու թյու նը մե ծա պես հեն վում է 
ՌԴ քա ղա քա ցի նե րի վրա. 3.2. Կտու ժեն 
Թուր քի այի ոչ մի այն տու րիս տա կան, 
այլև մյուս ո լորտ նե րը. 3.3. Թուր քի այի 
վար կա նի շի ան կում: 

Նա խա դա սու թյուն 3՝
“The circumstances are unprecedented. 

The gauntlet thrown down to Russia is 
unprecedented. So naturally the reaction is 
in line with this threat, ” Dmitry Peskov, 

Putin՛s spokesman, said hours before the 
decree was published.

Մո դել 1. Հան գա մանք ներ. 1.1. Ան նա
խա դեպ լար ված ի րա վի ճակ. 1.2. Սպա
սո ղա կան վի ճակ. 1.3. Սպառ նա լիք: 

Մո դել 2. Մաս նա կից ներ / 2.1. Դմիտ
րի Պես կով. 2.2. Պու տի նի խոս նակ: 

Մո դել 3. Ժա մա նակ. 3.1. Հրա մա նը 
ստո րագ րե լուց ժա մեր ա ռաջ: 

Նա խա դա սու թյուն 4՝
But aides to Putin say he is incandescent 

that Turkish President Tayyip Erdogan has 
yet to apologize for the Nov. 24 incident 
near the Syrian–Turkish border in which 
one Russian pilot was killed along with a 
Russian marine who tried to rescue the 
crew of the downed SU–24 jet.

Մո դել 1. Մաս նա կից ներ. 1.1. Պու տի նի 
օգ նա կան ներ: 

Մո դել 2. Պու տի նի դիր քո րո շու մը. 2.1. 
Խիստ զայ րա ցած. 2.3. Ա կն կա լում է Էր
դո ղա նի զղ ջու մը նոյեմ բե րի 24 –ի պա
տա հա րի վե րա բե րյալ. 2.4. Էր դո ղա նը` 
Թուր քի այի նա խա գահ: 

Նա խա դա սու թյուն 5՝
Senior Russian officials have called the 

episode, one of the most serious publicly 
acknowledged clashes between a NATO 
member country and Russia for half a 
century, a pre–planned provocation.

Մո դել 1. Մաս նա կից ներ. 1.1. Ռու սաս
տա նի պաշ տո նյա ներ: 

Մո դել 2. Մի ջա դե պի գնա հա տա կան. 
2.1. Լր ջա գույն բա խում (the most serious 
clash). 2.2. Նա խօ րոք պլա նա վոր ված 
սադ րանք: 

Մո դել 3. NATO. 3.1. Մի ջազ գային կա
ռույց: 

Մո դել 4. Ժա մա նակ. 4.1. Կես դար: 
Նա խա դա սու թյուն 6՝
Erdogan has been equally robust. He has 

said Turkey will not apologize for downing 
the jet, saying Ankara was fully within its 
rights to defend its air space. On Saturday, 
he appeared to soften his rhetoric a little, 
saying the episode had saddened him.

Մո դել 1. Մաս նա կից ներ. 1.1. Էր դո
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ղանն ան դրդ վե լի է. 1.2. Նե րո ղու թյուն չի 
խնդ րի ռու սա կան ի նք նա թի ռի խոց ման 
հա մար. 1.3 Ար դա րա նում է, որ Թուր քի
ան լի ի րավ է պաշտ պա նել իր օ դային 
տա րած քը: 

Մո դել 2. Ժա մա նակ. Այս նո րու թյան 
թո ղարկ ման օ րը: 

Մո դել 3. Մաս նա կից ներ. 3.1. Էր դո
ղա նը նշել է, որ այս մի ջա դե պը տխ րեց
րել է ի րեն: 

Այս պի սով` ըն թեր ցո ղը հա ղոր դակց
ման հա մա տեքս տից` վե րը նշ ված կայ
քից, ի րա զեկ վե լով տվյալ ի րա դար ձու
թյան մա սին, վեր հա նում է նմա նա տիպ 
հա մա տեքս տե րի` իր ան հա տա կան կամ 
ը նդ հա նուր մո դել նե րը, ո րոնց մի ջո ցով 
էլ ակ տի վաց նում է քա ղա քա կան և տն
տե սա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ 
կապ ված իր գի տե լիք նե րը: Այս դեպ քում 
ակ տի վա նում են Ռու սաս տա նին և Թուր
քի ային ա ռնչ վող քա ղա քա կան, ի նչ պես 
նաև տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի մո դել նե րը: Բա վա կան ի մաս տա լից 
«Putin, citing national security, signs Turkey 
sanctions decree» վեր նա գիրն ըն թեր ցո
ղի հա մար ծա ռա յում է որ պես հար թակ` 
ճկուն ան ցում կա տա րե լու այս եր կու պե
տու թյուն նե րի միջև պա տա հած` ի նք նա
թի ռի խոց ման տհաճ մի ջա դեպ: Այս տեղ 
«խա ղի» մեջ են ներգ րավ վում մի շարք 
ը նդ հա նուր մո դել ներ. Ռու սաս տա նի նա
խա գահ, իշ խա նու թյուն, Ռու սաս տա նը` 
Հա յաս տա նի դաշ նա կից: Հարց վող նե րի 
մե ծա մաս նու թյան շր ջա նում ա ռա ջա նում 
է ան հա տա կան մո տե ցում ներգ րավ վա
ծու թյան ա ռու մով: Մի ա ժա մա նակ, ըն
թեր ցո ղը փնտ րում է հա մա պա տաս խան 
մո դել` կապ ված պատ ժա մի ջոց նե րի 
պատ ճա ռի հետ՝ հա մադ րե լով դա օ րեր 

ա ռաջ Թուր քի այի օ դային տա րած քում 
ռու սա կան ի նք նա թի ռի խոց ման փաս տի 
հետ: Ա ռա ջին նա խա դա սու թյան ըն թեր
ցու մից հե տո պատ ժա մի ջոց նե րի պատ
ճա ռի են թա դրու թյու նը հաս տատ վում 
է, և ըն թեր ցո ղը, հա մադ րե լով իր ու նե
ցած ը նդ հա նուր մո դել նե րը նոր տե ղե
կատ վու թյան հետ, մշա կում է նո րե րը և 
են թա դրու թյուն ներ ա նում հնա րա վոր 
հե տա գա ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ. Թուր քի այի տն տե սա կան վի ճա
կի վատ թա րա ցում, ո րը կանդ րա դառ նա 
ոչ մի այն զբո սաշր ջու թյան, այլև մյուս 
ո լորտ նե րի վրա, այդ ե րկ րի վար կա նի
շի ան կում և այլն: Ակ տի վա նում են նաև 
մի շարք ան հա տա կան գի տե լիք ներ (ան
ցյալ տա րի այ ցե լել եմ Մոսկ վա` Կրեմլ, 
ու նեմ ռուս ըն կեր ներ, որ հանգս տա ցել 
են Թուր քի ա յում): 

Այս պի սով` ըն թերց վող նո րու թյան 
ըն կալ ման շա րու նա կա կան գոր ծըն թա
ցը են թադ րում է մո դել նե րի աս տի ճա
նա կան կա ռու ցում թե՛ ը ստ ար դեն ու
նե ցած մո դել նե րի տվյալ նե րի, թե՛ ը ստ 
նոր տե ղե կու թյուն նե րի: Սա թույլ է տա
լիս ըն թեր ցո ղին հար մա րեց նե լու նոր 
տե ղե կատ վու թյու նը հա մա պա տաս խան 
մո դել նե րին` այս կերպ վե րա փո խե լով 
և, ի վեր ջո, կու տա կե լով դրանք սե փա
կան մո դել նե րի «պա հես տում»` հե տա
գա կի րառ ման նպա տա կով: Ամ փո փե
լով՝ նշենք, որ հոդ վա ծում վեր լու ծե լով 
ըն թեր ցո ղի կի րա ռած ռազ մա վա րու
թյուն նե րը տեքստն ըն կա լե լու նպա
տա կով՝ պար զա բա նե ցինք այն է ա կան 
ի րադ րային մո դել նե րը, ո րոնք կար ևոր 
և ան հրա ժեշտ դեր ու նեն դիս կուր սի, 
մաս նա վո րա պես` տն տե սա կան ի րա
դար ձու թյան ըն կալ ման գոր ծըն թա ցում: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Dijk van T.A. Episodic models in discourse processing // Horowitz R., Samuels S.J. (eds). Compre
hending oral and written language. New York: Academic Press, 1987. – p. 161–196.

2. www.reuters.com
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РОЛЬ ЭПИ ЗО ДИ ЧЕС КИХ МО ДЕ ЛЕЙ В ПРО ЦЕС СЕ КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИИ  
ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ СО БЫ ТИЙ 

ЛУ СИ НЕ  А РУ ТЮ НЯН
Ар мянс кий го су дарст вен ный эко но ми чес кий уни вер си тет, до цент ка фед ры иност ран ных язы ков, 

кан де дат фи ло ло гичвс ких на ук, до цент

В стат ье ана ли зи ру ет ся роль си ту а ци он ных или эпи зо ди чес ких мо де лей в про цес се 
кон цеп ту а ли за ции ста тей, ос ве ща ю щих эко но ми чес кие со бы ти я. Эко но ми чес ким со бы ти ем 
яв ля ет ся все то, что про ис хо дит как в ми ро вой, так и в эко но ми ке от дель но взя тых ст
ран и вк лю ча ет в се бя лю бую эко но ми чес кую си ту а ци ю, ко то рая по рож да ет эко но ми чес кий 
спад или под ъем и со сто ро ны об щест ва оце ни ва ет ся как су щест вен но е, важ ное из ме не ние в 
эко но ми чес ком ми ре. Как по ка зал ма те ри ал исс ле до ва ни я, в ин фор ма ци он ных стат ьях для 
пол но цен но го восп ри я тия со дер жа ния эко но ми чес ких со бы тий су щест вен ную роль иг ра ют 
эпи зо ди чес кие мо де ли, ко то ры е, ак ти ви ру ясь, обес пе чи ва ют дос туп к со от ветст ву ю щей ин
фор ма ци и. 

THE ROLE OF EPISODIC MODELS IN THE PROCESS OF THE 
CONCEPTUALIZATION OF ECONOMIC EVENTS

LUSINE HARUTYUNYAN
Armenian State University of Economics, Chair of Languages, Candidate of Philological sciences, 

Аssociate Professor 

The article discusses the role of episodic models in the process of the conceptualization of 
news by highlighting economic events. An economic event may be defined as any occurrence 
that takes place in the global economy as well as in certain countries՛ economies, which involves 
any situation triggering ups and downs of economy and is evaluated by the society as a vital 
and significant change in the economic world. The analysis illustrates that for the appropriate 
understanding of economic events it is necessary that certain episodic models should be activated 
to provide the reader with relevant information.
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Բան կային հա մա կար գը, հան դի
սա նա լով ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
ա ռանց քային տար րե րից մե կը, կար ևոր 
դե րա կա տա րում ու նի ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի վե րա բաշխ ման և ե րկ րի տն
տե սու թյան ի րա կան հատ վա ծի ֆի նան
սա վոր ման գոր ծում: Բա զում գիտ նա
կան ներ և տն տե սա գետ ներ փոր ձեր են 
կա տա րել` բա ցա հայ տելու ֆի նան սա կան 
հաս տա տու նու թյան վրա ազ դող հիմ
նա կան գոր ծոն նե րը և մշա կելու դրանց 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը նվա զա
գույ նին հասց նե լուն միտ ված մի շարք 
ար դյու նա վետ մի ջո ցա ռում ներ: Մաս
նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ բա
ցա կա յում է ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
սահ ման ման ու դրա գնա հատ ման ե ղա
նակ նե րի հա մընդ հա նուր ըն դու նե լի մո
տե ցումը: Բո լոր սահ մա նում նե րում այս 
կամ այն աս տի ճա նով ա ռանձ նաց վում 
են ֆի նան սա կան կա յու նու թյան չա փա
զանց կար ևոր բնու թա գի րը: Սահ մա
նում նե րի մեծ մա սին մի ա վո րում է այն 
գա ղա փա րը, որ բան կային հատ վա
ծի ֆի նան սա կան հաս տա տու նու թյու
նը պետք է պար տա դիր իր մեջ նե րա ռի 
ան խա փան և նոր մալ գոր ծու նե ու թյան 
պար տա վո րու թյու նը` ան կախ ար տա քին 
ցն ցում նե րից ա ռա ջա ցող բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րից: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. բան կային հա մա կարգ, 
ֆի նան սա կան կա յու թյուն, ար տա քին 
մի ջա վայր, ռիս կեր, բա ցա սա կան ցն
ցում ներ, հու սա լի ու թյուն, գոր ծոն ներ, 
ֆի նան սա կան ան կա յու նու թյան, սահ մա
նում ներ, ֆի նան սա կան հաս տա տու նու
թյուն, հա վա սա րակշռ ված վի ճակ: 

Ցան կա ցած պե տու թյան դրա մա վար
կային քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա
րա կան նպա տակ նե րից մե կը մակ րոտն
տե սա կան և ֆի նան սա կան կա յու թյան 
ա պա հո վումն է՝ որ պես տն տե սա կան 
ա ճի կար ևոր նա խա պայ ման: Բ նա կա
նա բար, ցան կա ցած տն տե սա կան ցն
ցում ազ դում է բան կային հա մա կար գե
րի գոր ծու նե ու թյան վրա: Հարկ է նշել, 
որ բան կային հա մա կար գի կա յու նու թյու
նը ո րոշ վում է վեր ջի նիս բաղ կա ցու ցիչ 
տար րե րի հաս տա տու նու թյամբ և դրանց 
հա մա կարգ ված փո խազ դե ցու թյամբ: 
Ի րենց գոր ծու նե ու թյան յու րա հատ կու
թյու նից ել նե լով՝ բան կե րը են թա կա են 
հա վա նա կան մե ծա թիվ ռիս կե րի: Օրի
նակ՝ այն պի սին ե ն՝ ա ռա վել մեծ կախ
վա ծու թյու նը ա վանդ նե րից, պա սիվ նե րի 
հա մե մատ՝ ակ տիվ նե րի ա վե լի եր կա րա
ժամ կետ բնույ թը, ա վե լի ցածր ի րաց վե
լի ու թյու նը և այլն: Բան կե րի և դրանց 
հա ճա խորդ նե րի միջև ի նչ պես նաև բուն 
բան կե րի միջև, ծա գում են բարդ փոխ
հա րա բե րու թյուն ներ, փո խա դարձ կախ
վա ծու թյուն ներ, ին չի ար դյունք նում այն 
խն դիր նե րը, ո րոնք սկզբ նա կան փու լում 
կրում են տե ղային բնույթ, կա րող են 
տա րած վել ո ղջ բան կային հատ վա ծում 
և ան ցում կա տա րել ը նդ հա նուր առ մամբ 
տն տե սու թյան վրա: Բան կային հա մա
կար գում ար ձա նագր ված ճգ նա ժա մե րը 
հան գեց րել են ֆի նան սա կան խո շոր կո
րուստ նե րի, ներդ րու մային և ա ռևտ րա
կան ո լորտ նե րի վար կա վոր ման խա թա
րում նե րի՝ ին չի հաղ թա հար ման հա մար 
պե տու թյու նը վատ նել է հս կա յա կան մի
ջոց ներ: 

Բան կային հա մա կար գը կա րե լի է 

ՌԱ ՖԻԿ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քո թա նյա նի ան վան տն տե սա գի տու թյան ի նս տի տու տի հայ ցորդ, 

«ՀԱՅԷ ԿՈ ՆՈՄ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ–ի վար կե րի մո նի թո րին գի բաժ նի պետ

ԲԱՆ ԿԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ԿԱ ՅՈՒ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
Է ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՍԱՀ ՄԱՆ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
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բնո րո շել որ պես օ րեսդ րու թյամբ սահ
ման ված և հս տակ կա նո նա կարգ ված 
յու րա հա տուկ մաս նա գի տաց ված կազ
մա կեր պու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն, 
ո րոնք գոր ծում են ֆի նան սա կան և 
դրա մա վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ո լոր տում և ու նեն բան կային գոր ծու նե
ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար բա ցա
ռիկ ի րա վունք ներ: Վեր ջինս նե րա ռում 
է Կենտ րո նա կան բան կը, ա ռևտ րային 
բան կե րը և դրանց մաս նա ճյու ղերն ու 
ներ կա յացուց չու թյուն նե րը, ար տա սահ
մա նյան բան կե րի մաս նա ճյու ղե րը և 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը և վճա րա
հաշ վար կային ծա ռա յու թյուն ներ ի րա
կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 

Բան կային հա մա կար գը կա րե լի է 
սահ մա նել նաև որ պես դրա մա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի զար գաց վա ծու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված տար րե րի կա նո նա
կարգ ված հա մա կարգ, ո րոնք կապ ված 
են մի մյանց հետ գոր ծու նե ու թյան մի
աս նա կան նպա տա կով և ա պա հո վում 
են հս տակ կապ մի մյանց միջև, ինչ պես 
նաև ար տա քին մի ջա վայ րի հետ։ Բա ցի 
այդ, «բան կային հա մա կարգ» եզ րույ թը 
սահ մա նում է ոչ մի այն բան կե րի կազ
մը, քա նի որ ը ստ բո վան դա կու թյան՝ այն 
ա վե լի լայն ի մաստ ու նի և նե րա ռում է ՝

– ո րո շա կի տար րե րի ամ բող ջու թյու
նը.

– ո րո շա կի ամ բող ջա կա նու թյուն 
ստեղ ծող տար րե րի բա վա կա նա չա փու
թյու նը.

– տար րե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րը1: 
Ներ կա յումս հա մաշ խար հային տն տե

սու թյան լճաց ման, ֆի նան սա կան գլո բա
լաց ման ա ճող տեմ պե րի և աշ խար հում 
ճգ նա ժա մային եր ևույթ նե րի հա ճա խա կի 
տեղ գտ նե լու պայ ման նե րում, ա ռա վել 
մեծ ու շադ րու թյուն է սկ սել հատ կաց վել 
ի նչ պես ը նդ հա նուր առ մամբ ֆի նան
սա կան հա մա կար գի, այն պես էլ դրա 

1  Բելառուսի բանկերը (2010 թվականի 
փետրվարի 24). մուտքի ռեժիմ՝ www.ibank.by/
bankovskaya–sistema–strany–sterzhen–ee–ekonomiki: 

ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի ֆի նան սա
կան կա յու նու թյան հիմ նախն դիր նե րին: 
Բան կային հա մա կար գը, հան դի սա նա
լով ֆի նան սա կան հա մա կար գի ա ռանց
քային տար րե րից մեկը, ի նչ պես ար դեն 
նշ վեց, կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վե րա բաշխ
ման և ե րկ րի տն տե սու թյան ի րա կան 
հատ վա ծի ֆի նան սա վոր ման գոր ծում: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով բան կե րի ֆի նան
սա կան վի ճա կը, դրանց կա յու նու թյու նը 
և հու սա լի ու թյու նը չա փա զանց կար ևոր 
դե րա կա տա րում ու նեն տն տե սու թյան 
լա վա գույն կեր պով գոր ծե լու հա մար: 
Բա զում գիտ նա կան ներ և տն տե սա
գետ ներ փոր ձեր են կա տա րել բա ցա հայ
տելու ֆի նան սա կան հաս տա տու նու թյան 
վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը և 
մշա կելու դրանց բա ցա սա կան ազ դե
ցու թյու նը նվա զա գույ նին հասց նե լուն 
միտ ված մի շարք ար դյու նա վետ մի ջո
ցա ռում ներ, սա կայն ան հրա ժեշտ է նշել, 
որ չնա յած տվյալ թե մայի նկատ մամբ 
ա ճող հե տաքրք րու թյա նը՝ մաս նա գի տա
կան գրա կա նու թյան մեջ բա ցա կա յում է 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյան սահ ման
ման ու դրա գնա հատ ման ե ղա նակ նե րի 
հա մընդ հա նուր ըն դու նե լի մո տե ցում: 

Արևմ տյան ե րկր նե րի հե տա զո տող
նե րի տն տե սա գի տա կան հե տա զո տու
թյուն նե րում առ կա են ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյան մի շարք սահ մա նում ներ, 
ո րոնց վեր լու ծու թյան ար դյուն քում կա
րե լի է ա ռանձ նաց նել դրա վե րա բե րյալ 
տա րաբ նույթ մո տե ցում ներ: Մի շարք 
մաս նա գետ ներ ֆի նան սա կան կա յու նու
թյու նը սահ մա նե լիս ել նում են հա կա ռակ 
տե սա կե տից, այն է՝ վե րագ րե լով վեր
ջի նիս այն ա մե նը, ին չը չի վե րա բե րում 
ֆի նան սա կան ան կա յու նու թյուն հաս կա
ցու թյա նը։ « … Ֆի նան սա կան կա յու նու
թյու նը սահ ման վում է որ պես ֆի նան սա
կան ան կա յու նու թյան բա ցա կա յու թյուն… 
ի րա վի ճակ, ո րի դեպ քում տն տե սա կան 
բա րե կե ցու թյու նը թու լա նում է ֆի նան
սա կան ակ տիվ նե րի գնային տա տա
նում նե րից, կամ ֆի նան սա կան ի նս տի
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տուտ նե րը չեն կա րող կա տա րել ի րենց 
պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն
նե րը...»1 կամ «… ֆի նան սա կան ան կա
յու նու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է 
այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի (պայ ման նե րի) 
շար քին, ո րոն ցում ֆի նան սա կան շու կա
նե րը ազ դում կամ ազ դե ցու թյան սպառ
նա լիք ներ են ստեղ ծում տն տե սա կան 
բա րե կե ցու թյան վրա»2: 

Կար ծում ե նք, որ ֆի նան սա կան ան
կա յու նու թյան եզ րույթ նե րի մի ջո ցով 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վե րո շա
րադ րյալ սահ մա նում նե րը բա վա կա նին 
ա նո րոշ են և չեն ար տա ցո լում այդ կա
ր ևոր եզ րույ թի բուն է ու թյու նը: Գնային 
գոր ծոն նե րից բա ցի` ֆի նան սա կան շու
կա նե րում գո յու թյուն ու նեն նաև բա զում 
այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք ազ դե ցու թյուն են 
գոր ծում ֆի նան սա կան հա մա կար գի կա
յու նու թյան վրա: Բա ցի այդ՝ գո յու թյուն 
չու նի նաև մի ան շա նակ և մի աս նա կան 
կար ծիք, առ այն, թե ի ՞նչ է ֆի նան սա կան 
ան կա յու նու թյու նը, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
էլ ֆի նան սա կան կա յու նու թյան սահ
ման ման տվյալ մո տե ցումն ու ղեկց վում 
է ո րո շա կի բար դու թյուն նե րով: 

Մի ջազ գային ար ժու թային հիմ նադ
րա մի կող մից ֆի ա նան սա կան կա յու նու
թյան վե րա բե րյալ տր վում է հետ ևյալ 
սահ մա նու մը. «ֆի նան սա կան հա մա
կար գը, ան կախ վեր ջի նիս չա փից կամ 
կա ռուց ված քային բար դու թյու նից, կա
յուն է, ե րբ այն ու նակ է մե ծաց նել տն
տե սա կան բա րե կե ցու թյու նը և հա մա
հար թեց նել ցան կա ցած տա տա նում ներ, 
ո րոնք կա րող են տե ղի ու նե նալ հնա րա
վոր բա ցա սա կան ցն ցում նե րի ար դյուն
քում»3: 

Գեր մա նա կան դաշ նային բան կի կող

1  Crockett, A. Why is Financial Stability a Goal of 
Public Policy?, in Maintaining Financial Stability in a 
Global Economy, Symposium Proceedings, Federal 
Reserve Bank of Kansas City, August 1999, pp. 55–96.

2  Chant, J. Financial Stability as a Policy Goal, in 
Essays on Financial Stability// Technical Report No. 95, 
Bank of Canada. – 2003.

3  International Monetary Fund. The Financial 
stability report 2009. URL: http: //www.imf.org

մից ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը դի
տարկ վում է որ պես «նույ նիսկ սթրե սային 
ի րա վի ճակ նե րում և կա ռուց ված քային 
փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ
ված նե րում ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
կող մից իր մակ րոտն տե սա կան գոր ծա
ռույթ նե րի բնա կա նոն կա տար ման ու
նա կու թյու նը` նե րա ռյալ ֆի նան սա կան 
ռե սուրս նե րի և ռիս կե րի ար դյու նա վետ 
վե րա բաշ խու մը, ի նչ պես նաև վճա րում
նե րի և հաշ վարկ նե րի կա տա րու մը»4: 

Իր հեր թին, Գ.Շի նա սին, ո րը տվյալ 
ո ւղ ղու թյամբ ան ցկաց րել է բա վա կա
նա չափ մե ծա թիվ հե տա զո տու թյուն
ներ, կար ծում էր, որ ֆի նան սա կան կա
յու նու թյու նը տեղ ու նի ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի կող մից ե րեք հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի հա մա ժա մա նա կյա 
կա տար ման ու նա կու թյան պայ մա նով: 
«Ա ռա ջին հեր թին՝ ֆի նան սա կան հա
մա կարգն ար դյու նա վետ և ան դա դար 
նպաս տում է տն տե սու թյան մեջ խնայո
ղու թյուն ներ ու նե ցող նե րից դե պի ներդ
րող նե րը ռե սուրս նե րի միջ ժա մա նա
կային վե րա բաշխ մա նը և ը նդ հա նուր 
առ մամբ տն տե սա կան ռե սուրս նե րի 
բաշխ մա նը: Ե րկ րոր դը` հե ռան կա րային 
ֆի նան սա կան ռիս կե րը սահ ման վում և 
գնա հատ վում են ըն դու նե լի ստույ գու
թյամբ, ի նչ պես նաև դրանք հա րա բե րա
կա նո րեն լավ են կա ռա վար վում: Եր րոր
դը` ֆի նան սա կան հա մա կար գը գտն վում 
է այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ այն ա ռանց 
լար վա ծու թյան, ե թե ոչ ան դա դար, կա
րող է կլա նել ֆի նան սա կան և տն տե սա
կան ան սպա սե լի ի րա դար ձու թյուն նե րը 
և ցն ցում նե րը»5: 

Ի նչ պես տես նում ե նք, վե րոն շյալ բո
լոր սահ մա նում նե րում այս կամ այն աս
տի ճա նով ա ռանձ նաց վում են ֆի նան սա
կան կա յու նու թյան չա փա զանց կար ևոր 
բնու թա գի րը` ի նչ պես ը նդ հա նուր առ

4 Գերմանական ֆեդերատիվ բանկ [Էլեկտրո նա-
յին ռեսուրս]. Մուտքի ռեժիմ` http: //www.bundesbank.
de/finanzsystemstabilitaet/fs.en.php: 

5  Schinasi, G. Defining Financial Stability// IMF 
Working Paper No. WP/04/187, October 2004.
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մամբ ֆի նան սա կան հա մա կար գի վրա, 
այն պես էլ դրա ա ռան ձին տար րե րի վրա 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն գոր ծող 
տա րա տե սակ ցն ցում նե րին դի մա կա յու
մը և դրանց հար թու մը: Հե ղի նակ ներն 
ը նդ գծում են ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
կող մից իր հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
ան խա փան կա տար ման կար ևո րու թյու
նը` չնա յած ար տա քին տա տա նում նե րին, 
քա նի որ դա ան հրա ժեշտ է ամ բողջ տն
տե սու թյան կա յու նու թյան պահ պան ման 
և ճգ նա ժա մային սցե նար նե րի զար գաց
ման կան խար գել ման հա մար: 

Եվ րո պա կան Կենտ րո նա կան բան
կի սահ մա նու մը նույն պես ու նի նմա նու
թյուն ներ վե րոն շյալ եզ րույթ նե րի հետ. 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը մի վի
ճակ է, ո րում ֆի նան սա կան հա մա կար
գը հարկ ե ղած կեր պով կա տա րում է իր 
հիմ նա րար խն դիր նե րը և պատ րաստ
վում է հե տա գա յում շա րու նա կել իր 
գոր ծու նե ու թյու նը: Այս պի սով՝ Եվ րո պա
կան Կենտ րո նա կան բան կը հիմ նա կան 
խն դիր նե րի շար քում տա րան ջա տում է 
ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի բաշխ ման, 
ֆի նան սա կան ռիս կե րի բա ցա հայտ ման 
և կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը, 
ի նչ պես նաև` ար տա քին բա ցա սա կան 
ար դյունք նե րի կլա նու մը1: 

Ի նչ պես վեր ևում նշ վեց, ա րևմ տյան 
հրա պա րա կում նե րում բան կային հա
մա կար գի հաս տա տու նու թյուն հաս
կա ցու թյան հետ կապ ված հար ցե րը և 
խն դիր նե րը դի տարկ վում են ֆի նան
սա կան կա յու նու թյան ո լոր տի հե տա զո
տու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Ի հար կե, 
պետք է փաս տել, որ ֆի նան սա կան կա
յու նու թյան հաս կա ցու թյու նը բա վա կան 
ըն դար ձակ է, քան ա ռան ձին վերց ված 
բան կային հատ վա ծի կա յու նու թյու նը, 
սա կայն, որ պես կա նոն, բո լոր ե րկր նե
րում ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ա պա
հով ման մեջ ա ռանց քային դե րա կա տա
րում ու նեն հենց ա ռևտ րային բան կե րը: 

1  Zapodeanu, D., Cociuba M. (2010). Financial 
soundness indicators.// Economics – 10(3). – 2010.

Բան կային հա մա կար գի ֆի նան սա կան 
հաս տա տու նու թյան ու սում նա սի րու թյու
նը, կար ծում ե նք, կար ևոր դե րա կա տա
րում ու նի ը նդ հա նուր ֆի նան սա կան կա
յու նու թյան վեր լու ծու թյան մեջ, քա նի որ 
այն ա ռանց քային դիրք է զբա ղեց նում 
ֆի նան սա կան հատ վա ծում` ֆի նան սա
կան պարտ քային գոր ծիք նե րի տար բեր 
տե սակ նե րի թո ղարկ ման և ֆի նան սա
կան ներդր ման տար բեր տե սակ նե րի 
հա մե մատ, ո րոն ցով զբաղ վում են ֆի
նան սա կան հա մա կար գի մյուս տար
րե րը (ֆի նան սա կան շու կա ներ և ի նս
տի տուտ ներ): Բան կային հա մա կարգն, 
ի նչ պես ար դեն նշ վեց, տն տե սու թյան 
մեջ հիմ նա կան ֆի նան սա կան միջ նորդն 
է և ա ռանց դրա ար դյու նա վետ և կա յուն 
գոր ծու նե ու թյան ան հնա րին է տն տե սու
թյան ա ռա ջըն թաց զար գա ցու մը: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով ֆի նան սա կան կա յու նու
թյան վե րոն շյալ սահ մա նում նե րը սկզ
բուն քո րեն կա րե լի է դի տար կել որ պես 
բան կային հա մա կար գի ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյան սահ մա նում ներ: 

Ա նհ րա ժեշտ է նաև ու շադ րու թյու նը 
սևե ռել այն փաս տին, որ բան կային հա
մա կար գի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
և հաս տա տու նու թյան ու սում նա սի րու
թյուն նե րը սկիզբ են ա ռել ոչ այդ քան 
վաղ ան ցյա լում, ո ւս տի ներ կա յումս գո
յու թյուն ու նե ցող եզ րույ թա բա նու թյու նը 
բո լո րի կող մից ըն դու նե լի և հս տակ չէ 
և դրա վե րա բե րյալ մի ան շա նակ սահ
մա նում ներ դեռևս մշակ ված և հաս
տատ ված չեն: Հարկ է նշել, որ գո յու
թյուն ու նեն ո րոշ տա րա ձայ նու թյուն ներ` 
կապ ված այն հար ցի հետ, թե ա րդյոք 
«ֆի նան սա կան կա յու նու թյուն» և «ֆի
նան սա կան հաս տա տու նու թյուն» եզ
րույթ նե րը նույ նա կա՞ն են: Վեր լու ծե լով 
ար տա սահ մա նյան աղ բյուր նե րը՝ կհայտ
նա բե րենք, որ հաս տա տու նու թյու նը և 
կա յու նու թյու նը նշ վում են ան գլե րեն 
մեկ բա ռով` «stability» (կա յու նու թյուն, 
հաս տա տու նու թյուն): Այ սինքն` տվյալ 
հաս կա ցու թյուն նե րի տա րան ջա տումն 
ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան մեջ 
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բա ցա կա յում է: 
Ին չը վե րա բե րում է հետ խորհր դային 

տն տե սա գի տա կան հե տա զո տու թյուն
նե րին, ա պա այս տեղ բա ցա կա յում է 
մի աս նա կան կար ծիք ֆի ան սա կան կա
յու նու թյան վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա
պես, ռուս հե տա զո տող ներ Օ.Ի.Լավ րու
շի նը և Գ.Գ.Ֆե տի սո վը այն տե սա կետն 
են հայտ նում, որ «հաս տա տու նու թյուն» 
հաս կա ցու թյունն ա վե լի հա մա լիր և 
կար ևոր է հա մար վում. «… հաս տա տու
նու թյու նը հիմն վում է կա յու նու թյան` 
ներ քին և ար տա քին ազ դե ցու թյա նը դի
մա կայե լու ու նա կու թյան վրա… գոր ծըն
թա ցը կա րող է հաս տա տուն լի նել մի այն 
այն ժա մա նակ, ե րբ կա կա յու նու թյուն»1: 

Մեկ այլ ռուս հե տա զո տող` Ի. Վ. Լա
րի ո նո վան հակ ված է այլ դիր քո րոշ ման։ 
Ը ստ վեր ջի նիս` «բան կային հա մա կար
գի դեպ քում ա վե լի կի րա ռե լի է «կա յու
նու թյուն» եզ րույ թը, սա կայն դրա հետ 
մեկ տեղ նա հա վե լում է, որ բան կային 
հա մա կար գի կա յու նու թյու նը հնա րա վոր 
է մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրա բո լոր 
տար րե րը գտն վում են հաս տա տուն վի
ճա կում2: 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում նաև ադ
րա դառ նալ «կա յու նու թյուն» և «հաս
տա տու նու թյուն» եզ րույթ նե րի հա
րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ Պ. Վ. 
Կալ լաու րի տե սա կե տին: Ը ստ վեր ջի նիս՝ 
«ֆի նան սա կան կա յու նու թյունն» ա վե
լի ըն դար ձակ հաս կա ցու թյուն է, քան 
«ֆի նան սա կան հաս տա տու նու թյու նը»: 
Այդ կա պակ ցու թյամբ վեր ջինս նշում է 
հետ ևյա լը. «ֆի նան սա կան կա յու նու
թյունն են թադ րում է ֆի նան սա կան հա
մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյուն, ի սկ 
ֆի նան սա կան հաս տա տու նու թյու նը` 
մի այն հա վա սա րակշ ռու թյան ձգ տումն 

1  Лаврушин, О.И., Фетисов, Г.Г. Устойчивость 
прежде всего. //Национальный банковский журнал. – 
2005. – № 1. С. 56—60.

2  Ларионова, И.В. Стабильность банковской 
системы в условиях переходной экономики: дис. д–
ра экон. наук: 08.00.10 /И.В. Ларионова. — Москва, 
2001. — 415 с.

է, ի սկ դրան հաս նե լը հնա րա վոր է մի
այն տն տե սու թյան մեջ բա ցա սա կան ցն
ցում նե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում»3: 
Այս պի սով՝ ակ նա ռու է ֆի նա սա կան կա
յու նու թյան և հաս տա տու նու թյան վե րա
բե րյալ տն տե սա գետ նե րի շր ջա նում հա
կա սա կան կար ծիք նե րի առ կա յու թյու նը 
և դեռևս նշ ված հար ցի շուրջ մի աս նա
կան մո տեց ման բա ցա կա յու թյու նը: Կար
ծում ե նք, որ հե տա գա վեր լու ծու թյան և 
տվյալ եզ րույթ նե րի կի րա ռու թյան դեպ
քում խառ նաշ փո թից խու սա փե լու և 
կոնկ րե տաց ման նպա տակ նե րից ել նե
լով, լա վա գույն տար բե րակ է ֆի նան
սա կան կա յու նու թյուն և ֆի նան սա կան 
հաս տա տու նու թյուն հաս կա ցու թյուն նե
րի նույ նա կա նա ցու մը, այ սինքն` ա րևմ
տյան եզ րույ թա բա նու թյան տե սա կե տի 
ըն դու նու մը: 

Ռու սա կան հրա պա րա կում նե րում 
բան կային հա մա կար գի ֆի նան սա կան 
հաս տա տու նու թյու նը նույն պես բա վա
կա նա չափ ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն 
վեր ջին ժա մա նակ նե րում` աշ խար հում 
ճգ նա ժա մե րի ա ռա ջաց ման ռիս կե րի 
ա ճի, տն տե սու թյան գլո բա լաց ման և 
բան կային հատ վա ծի վրա ցն ցում նե րի 
ազ դե ցու թյան պայ ման նե րում, սկս վեց 
ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն դարձ վել 
տվյալ թե մա տի կային: Չնա յած ֆի նան
սա կան կա յու նու թյուն եզ րույ թի բա վա
կան ակ տիվ կի րա ռու թյա նը` դրա հս տակ 
սահ մա նու մը տր վում է չա փա զանց հազ
վա դեպ: Ս. Մ. Ի լյա սո վի աշ խա տան քում, 
ո րը նվիր ված է բան կային հա մա կար գի 
հաս տա տու նու թյան ու սում նա սի րու թյա
նը, տր վում է հետ ևյալ սահ մա նու մը` ո րո
շա կի հա րա չա փի հաս տա տու նու թյան 
մի ջո ցով. «տն տե սա կան հա մա կար գը 
(այդ թվում` նաև բան կային) գոր ծում է 
հաս տա տուն` ը ստ ո րո շա կի հա րա չա փի, 
ե թե տվյալ հա րա չա փի շե ղու մը չի գե
րա զան ցում թույ լատ րե լի մե ծու թյու նը, 

3  Каллаур, П.В. Концепт “финансовая 
стабильность” //Белорусский экономический журнал. 
– 2007. – № 1. – С. 25—37.
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ի սկ խո չըն դոտ նե րը կա րող են ո րո շա կի 
սահ ման նե րում փոխ հա տուց վել»: Բա ցի 
այդ` հաս տա տու նու թյունն ը նդ հա նուր 
առ մամբ հե ղի նա կը դի տար կում է որ պես 
բազ մա թիվ հա րա չա փե րի լա վա գույն 
ար ժեք նե րի հա րակ ցու թյու նը. հաս տա
տու նու թյան ո լոր տը, ո րից շե ղու մը նշա
նա կում է հա մա կար գի կող մից ան ցում 
ան կա յուն վի ճա կի1: 

Գ. Գ. Ֆե տի սո վի կար ծի քով՝ «բան
կային հա մա կար գի հաս տա տու նու թյան 
տակ են թադր վում է դրան հա տուկ գոր
ծա ռույթ նե րի և տն տե սու թյան մեջ հա
սա րա կու թյան կող մից պա հանջ ված 
մա կար դա կով պա հանջ մունք նե րի բա
վա րար ման վեր ջի նիս ու նա կու թյու նը` 
ան կախ դրանց ի րա գործ մա նը խո չըն
դո տող ար տա քին և ներ քին ու ժե րի ազ
դե ցու թյու նից»2: Վե րոն շյալ եր կու սահ
մա նում նե րում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
ը նդ հան րա կան մի գա ղա փար, այն է` 
ար տա քին ա պա կա յու նաց նող գոր ծոն
նե րի ճնշ ման և ազ դե ցու թյան պայ ման
նե րում բան կային հա մա կար գի գոր
ծու նե ու թյան հիմ նա կան հա րա չա փե րի 
ա պա հով ման ու նա կու թյունն ու ան հրա
ժեշ տու թյու նը: 

Հարկ է նշել, որ նմա նա տիպ սահ մա
նում ներ կա յաց վում է Օ. Ի Լավ րու շի նի 
աշ խա տու թյու նում, որ տեղ բան կային 
հա մա կար գի հաս տա տու նու թյու նը դի
տարկ վում է որ պես «հա մա լիր, դրա
կան ի րա վի ճակ, ո րը բնու թագր վում է 
տն տե սու թյան ոչ ֆի նան սա կան հատ
վա ծի շա հե րի հետ փո խազ դե ցու թյան 
մեջ ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րի 
ա պա կա յու նաց նող ազ դե ցու թյա նը դի
մա կայե լու ու նա կու թյամբ, ը նդ հա նուր 
առ մամբ հատ վա ծի և դրա ա ռան ձին 
կա ռուց ված քային բաղ կա ցու ցիչ նե րի 

1  Ильясов С..М. Устойчивость банковской 
системы: механизмы управления, региональные 
особенности — М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.

2  Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы 
— Автореферат диссертации на соискание уч.степ. 
д.э.н. (տ.գ.դ. գիտական աստիճանի հայցման համար 
ատենախոսության սեղմագիր) — Москва. – 2003.

գոր ծու նե ու թյան քա նա կա կան և ո րա
կա կան հա րա չա փե րի զար գաց մամբ»3: 

Բան կային հա մա կար գի հաս տա տու
նու թյու նը վեր ջի նիս զար գաց ման հատ
կա նիշն է, ո րը հա մա կար գին թույլ է 
տա լիս կա տա րել տն տե սու թյան մեջ իր 
գոր ծա ռույթ նե րը և դե րա կա տա րու մը` 
ան կախ ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե
րի խա թա րիչ ազ դե ցու թյուն նե րի բնույ
թից և տե սա կից, այդ թվում` սե փա կան 
կա ռուց ված քի ո րա կա կան փո փո խու
թյան հի ման վրա: 

Կա րե լի է ա սել, որ ե րկ րի բան
կային հա մա կար գը հաս տա տուն է, ե թե 
գտնվում է հա վա սա րակշ ռու թյան վի
ճա կում, և չա փա զանց կար ևոր է հաս նել 
այդ հա վա սա րակշ ռու թյա նը: Հա կա ռակ 
դեպ քում, ե թե այդ հա մա կար գը չի գտն
վում հա վա սա րակշ ռու թյան մեջ, ա պա 
վեր ջինս հաս տա տուն ան վա նե լը բա վա
կան վի ճա հա րույց է, քան ի որ դա նշա
նա կում է, որ ար տա քին և ներ քին ար
տա քին գոր ծոն ներն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կա րո ղա ցել են բա ցա սա կա նո րեն ազ դել 
այդ հա մա կար գի վրա և այն դուրս բե րել 
բնա կա նոն վի ճա կից: 

Այս տեղ ևս հարց է ծա գում, թե ի նչ
պի սի՞ հա վա սա րակշ ռու թյուն պետք է 
տեղ գտ նի բան կային հատ վա ծում` ան
շա՞րժ, թե՞ հա րա շար ժային: Գ.Գ.Ֆե տի
սո վի սահ ման ման մեջ, ը ստ է ու թյան, 
գե րիշ խում է ան շարժ հա վա սա րակշ
ռու թյան մո տե ցու մը, ո րում ա ռաջ նա
հերթ կար ևո րու թյուն է ներ կա յաց վում 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հա վա սա րակ շիռ 
դրու թյան ան փո փո խու թյու նը: Բան կե րի 
հաս տա տու նու թյան և դրանց հա վա
սա րակշ ռու թյան տե սան կյու նից ա վե
լի բազ մա թիվ են բուն հա րա շար ժային 
մո տեց ման կողմ նա կից նե րը: Այս պա
րա գա յում կար ծում ե նք, որ տվյալ դիր
քո րո շումն ա վե լի ի րա տե սա կան է, քա
նի որ ժա մա նա կի ըն թաց քում շատ բան 

3  Лаврушин, О.И., Фетисов, Г.Г. Устойчивость 
прежде всего. //Национальный банковский журнал. – 
2005. – № 1. С. 56—60.
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կա րող է փո փոխ վել, այդ թվում` նաև 
բան կային հա մա կար գի գոր ծու նե ու
թյու նը, ար տա քին ու ժե րի ազ դե ցու թյան 
բնույ թը և ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը: 
Այս հա մա տեքս տում հա մա կար գը հաս
տա տուն է, ե թե այն կա րող է ի նք նու
րույն կամ ոչ է ա կան օ ժան դա կու թյամբ 
հար մար վել և հաս նել հա վա սա րակշ
ռու թյան նոր՝ ա վե լի բարձր մա կար դա
կի՝ կա տա րե լա գոր ծե լով ո րա կա կան և 
քա նա կա կան այն հա րա չա փե րը, ո րոնք 
պա տա սա խա տու են հաս տա տու նու թյան 
ա պա հով ման հա մար: Այս պի սով՝ հա րա
շար ժային հա վա սա րակշ ռու թյա նը հաս
նե լը ֆի նան սա կան հաս տա տու նու թյան 
սահ ման ման հա մար ան հրա ժեշտ գոր
ծոն նե րից մեկն է: 

Հարկ է նշել, որ բան կային հա մա
կար գը, ի նչ պես և ո ղջ ֆի նան սա կան 
հա մա կար գը՝ ըն դա նուր առ մամբ, նույն
պես ի րեն ցից ներ կա յաց նում են փոխ կա
պակց ված տար րե րի և բա ղադ րիչ նե րի 
բարդ հա մա կարգ, ո րոն ցից յու րա քան
չյու րի վի ճա կը և նրանց միջև փոխ կա
պակ ցու թյան ամ րու թյու նը ո րո շում են 
տվյալ հա մա կար գի կա յու նու թյու նը և 
բազ մա պի սի ցն ցում նե րի հան դեպ հաս
տա տու նու թյու նը: Բան կային հա մա
կար գի հաս տա տու նու թյան բնո րոշ ման 
հա մար պետք է ու շադ րու թյուն դարձ
նել ժա մա նա կի ըն թաց քում դրա նում 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե
րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյա
նը և նոր պայ ման նե րում կամ նոր փո
փո խու թյուն նե րը վե րաց նե լու, կամ իր 
զար գաց ման նոր մա կար դա կին ան ցնե
լու, նոր հա վա սա րակշռ ված վի ճա կին 
հաս նե լու նրա ու նա կու թյու նը: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով բան կային հա մա կար գը, 
ի նչ պես և ցան կա ցած այլ հա մա կարգ, 
պետք է օ ժտ ված լի նի ի նք նա կազ մա
վոր ման հատ կա նի շով: Բան կային հա
մա կար գում տվյալ ո րա կի առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան մեջ հա մոզ վե լու 
նպա տա կով դի տար կենք հա մա կար գի 
ի նք նա կազ մա վոր ման հա մար բա վա
րար մի շարք նա խադ րյալ ներ: Ա ռա ջին 

հեր թին՝ այդ հա մա կար գը պետք է լի
նի բաց, այ սինքն` են թադր վում է տն տե
սա կան հա մա կար գի այլ տար րե րի հետ 
վեր ջի նիս փո խա դարձ կապ: Բան կերն 
ակ տիվ փո խազ դում են ֆի նան սա կան 
և ոչ ֆի նան սա կան հատ վա ծի բազ մա
թիվ ի նս տի տուտ նե րի հետ, մաս նակ ցում 
են ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի վե րա
բաշխ մա նը: Հետ ևա բար, բան կային հա
մա կար գը բաց հա մա կարգ է: 

Ե րկ րորդ նա խադ րյա լն ա յ ն է, որ 
բան կային հա մա կար գում բո լոր գոր ծըն
թաց նե րը պետք է ան ցնեն հա մա ձայ նեց
ված ըն թա ցա կար գով: Որ պես բան կային 
հա մա կար գում նմա նա տիպ գոր ծըն թա
ցի օ րի նակ կա րե լի է բե րել ա ռևտ րային 
բան կե րի գոր ծու նե ու թյան մեջ այն պի սի 
փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք ի հայտ են 
ե կել կենտ րո նա կան բան կի պա հան
ջով, բան կե րի մաս նա ճյու ղային ցան ցե
րի զար գա ցու մը, միջ բան կային ո ւղ ղա կի 
հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Եր րոր դը` հա վա սա րակշ ռու թյու նից 
խախ տում նե րը կա րող են գե րա զան ցել 
կրի տի կա կան ար ժեք նե րը: Տվյալ հատ
կա նիշն ար տա հայտ վում է, որ պես կա
նոն, տն տե սու թյան մեջ ճգ նա ժա մային 
ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման ժա մա նա
կա հատ ված նե րում, ե րբ բան կային հատ
վա ծի ո րա կը և վի ճա կը բնու թագ րող 
ցու ցա նիշ նե րը շեղ վում են թույ լատ րե լի 
նոր մայից դե պի վատ թա րաց ման կող մը: 

Չոր րոր դը` գոր ծըն թաց նե րը դի
տարկ վում են հա րա չա փե րի այն պի սի 
ը նդ գրկ մամբ, ե րբ վեր ջին նե րիս նկա
րագ րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են 
մա թե մա տի կա կան ոչ գծային մե թոդ ներ: 
Նկա տի ու նե նա լով, որ բան կային հա մա
կարգն ու նի բարդ և ոչ մի ան շա նակ կա
ռուց վածք, ո րն ու ղեկց վում է ար տա քին 
ու ժե րի կող մից ազ դե ցու թյան ան կա
յու նու թյամբ, ո րոնք գրե թե հնա րա վոր 
չէ վեր լու ծել գծային մե թոդ նե րի հի ման 
վրա, ա պա այն լի ո վին հա մա պա տաս
խա նում է տվյալ պայ մա նին: 

Այս պի սով՝ դի տար կում նե րը ցույց 
տվե ցին, որ բան կային հա մա կարգն 
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օ ժտ ված է ի նք նա կազ մա կերպ ման ու
նա կու թյամբ, ին չը շատ կար ևոր է վեր
ջի նիս ֆի նան սա կան հաս տա տու նու
թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար: Տվյալ 
հա մա տեքս տում բան կային հա մա կար գի 
հաս տա տու նու թյու նը կա րե լի է դի տար
կել որ պես «կա ռուց ված քային կա յու նու
թյան առ կա յու թյան, ի նք նա կազ մա վոր
ման եր ևույթ նե րի, հա մա կար գի կազ մի 
մեջ մտ նող ա ռևտ րային բան կե րի կա
յու նու թյան պահ պան ման, ի նչ պես նաև` 
կենտ րո նա կան բան կի կող մից կա ռա
վար չա կան ազ դե ցու թյուն նե րի շնոր հիվ 
վե րա դարձ դե պի հա վա սա րակ շիռ վի
ճա կի` չնա յած ներ քին և ար տա քին գոր

ծոն նե րի խա թա րիչ ազ դե ցու թյա նը1»: 
Այս պի սով՝ ի նչ պես եր ևում է, վե

րը ներ կա յաց ված սահ մա նում նե րի մեծ 
մա սին մի ա վո րում է այն գա ղա փա րը, 
որ բան կային հատ վա ծի ֆի նան սա կան 
հաս տա տու նու թյու նը պետք է պար տա
դիր իր մեջ նե րա ռի ան խա փան և նոր մալ 
գոր ծու նե ու թյան պար տա վո րու թյու նը` 
ան կախ ար տա քին ցն ցում նե րից ա ռա
ջա ցող բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե
րից: Վեր ջինս են թադ րում է ա ռա ջա ցող 
խն դիր նե րի նվա զա գույն կո րուս տե րով 
ա րագ լու ծում, ին չը կար ևոր է ի նչ պես 
բան կե րի, այն պես էլ ը նդ հա նուր առ
մամբ ո ղջ տն տե սու թյան հա մար: 
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The banking system is one of the key elements of the financial system and has an important 
role in the redistribution of financial resources and financial sector of the economy. Many scientists 
and economists have tried to identify the main factors affecting financial stability and developing 
a number of effective measures aimed at minimizing the negative effects. In professional literature 
there is no definition of financial stability and its estimation methods of generally acceptable 
approach. All definitions somewhat emphasize the most important characteristic of financial 
stability. Most of the definitions are united by the idea that the financial soundness of the banking 
sector must necessarily involve the commitment to the smooth and normal activities, despite the 
negative impacts of external shocks. 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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Соискатель института экономики им. М. Котаняна НАН РА, 
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Банковский сектор, являясь одним из ключевых элементов финансовой системы, играет 
важную роль в перераспределении финансовых средств и финансировании реального секто
ра экономики страны. Многие ученые и экономисты пытаются выявить основные факторы, 
оказывающие влияние на финансовую устойчивость, и разработать ряд эффективных мер, 
способных минимизировать их отрицательное воздействие. В профессиональной литературе 
отсутствует единый общепринятый подход для определения финансовой устойчивости и 
способов ее оценки. Все определения в той или иной степени выделяют очень важную харак
теристику финансовой устойчивости. Большую часть определений объединяет та мысль, что 
финансовая устойчивость банковского сектора должна обязательно включать в себя обяза
тельство за беспрепятственное и нормальное функционирование независимо от негативных 
воздействий, возникающих при внешних колебаниях.
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Ներ կա յումս Հա յաս տա նի տն տե սու
թյան հա մար կար ևո րա գույն խն դիր է 
դար ձել գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե
լա վումն ու շու կա յա կան մր ցակ ցու թյան 
խթա նու մը։ Այս հա մա տեքս տում կար
ևոր հիմ նախն դիր է հան դի սա նում տն
տե սու թյան մեջ գոր ծար քային ծախ սե րի 
ճշգրիտ գնա հա տու մը և ա նար դյու նա
վետ ծախ սե րի նվա զե ցու մը։ Հոդ վա ծում 
գնա հատ վել են Հա յաս տա նի տն տե սու
թյան մակ րո մա կար դա կում գոր ծար
քային ծախ սե րը և դրանց դի նա մի կան, 
ինչ պես նաև վեր լուծ վել են տն տե սու
թյան ու դրա բա զային և գոր ծար քային 
հատ ված նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. գոր ծար քային և բա զային 
հատ ված, տն տե սու թյան հա մա խառն 
թո ղար կում, գնա հա տում, ա վե լաց ված 
ար ժեք, ար դյու նա վե տու թյուն:

Գոր ծար քային հատ վա ծի տակ հաս
կաց վում է ի նս տի տուտ նե րի հա մա խում
բը, ո րոնք նպաս տում են ակ տիվ նե րի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք
նե րի փո խանց մա նը, վեր ջին նե րիս ամ
րագր մա նը և կող մե րի ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց
ման նկատ մամբ հե տա գա հս կո ղու թյան 
գծով գոր ծըն թաց նե րի ին տեն սի վաց
մա նը՝ տե ղե կատ վա կան ա սի մետ րի այի, 
կոնտ րա գենտ նե րի օ պոր տու նիս տա կան 
վար քագ ծի և ա նո րո շու թյան բարձր աս
տի ճա նի պայ ման նե րում: 

Գոր ծար քային հատ վա ծի տակ նեղ 
ի մաս տով հաս կաց վում են բա ցա ռա
պես այն ճյու ղե րը, ո րոնց սուբյեկտ ներն 
ի րա կա նաց նում են այն պի սի գոր ծու նե
ու թյուն, ո րը թույլ է տա լիս օպ տի մա լաց
նել և ամ րագ րել տն տես վա րող ըն կե րու

թյուն նե րի հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քում ակ տիվ նե րի նյու թա կան 
վե րա փո խում նե րի հետ չկապ ված սե փա
կա նու թյան ի րա վունք նե րի փո խան ցու մը: 
Այլ կերպ ա սած, գոր ծար քային հատ վա ծի 
մեջ նեղ ի մաս տով նե րառ վում են բա ցա
ռա պես տրան սակ ցի ոն ճյու ղե րը, մաս
նա վո րա պես, ֆի նան սա կան ո լոր տի, 
ո րոնք ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում չեն ի րա կա նաց նում ի րա կան ակ
տիվ նե րի տրանս ֆոր մա ցի ա և գործ ու
նեն մի այն ոչ ի րա կան ակ տիվ նե րի հետ։ 
Տ վյալ դեպ քում հաշ վի չեն ա ռն վում այն 
ի նս տի տուտ նե րը, ո րոնք նպաս տում են 
գոր ծար քային ծախ սե րi նվա զեց մա նը՝ 
մեկ գոր ծար քի հաշ վով, ինչ պես ամ բողջ 
տն տե սու թյան, այն պես էլ ա ռան ձին տն
տես վա րող սուբյեկտ նե րի մա կար դա կով, 
սա կայն պետք չէ մո ռա նալ այն մա սին, 
որ գոր ծար քային ծախ սեր և հետ ևա բար 
նաև դրանց նվա զեց մանն ո ւղղ ված հա
մա պա տաս խան ի նս տի տուտ ներ առ կա 
են նաև այն պի սի ճյու ղե րում, ո րոնց հիմ
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը տրանս ֆոր
մա ցի ոն բնույթ ու նի: Ա վե լին, պե տա կան 
մար մին նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյունն ի 
վի ճա կի է է ա պես նպաս տել տն տես վա
րող սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյան պայ
ման նե րը բա րե լա վե լու՝ բա րե փո խե լով 
տե ղե կա վու թյան ո րոն ման կի րառ վող 
մե խա նիզմ նե րը, պայ մա նագ րե րի կն
քու մը, սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը և այլն: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի տն տե սու
թյան հա մար կար ևո րա գույն խն դիր 
է դար ձել գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա
րե լա վու մը և շու կա յա կան մր ցակ ցու
թյան խթա նու մը։ Այս ա ռու մով՝ կար ևոր 

ՌԱ ԴԻԿ ՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քո թա նյա նի ան վան տն տե սա գի տու թյան ինս տի տու տի աս պի րանտ

ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԱՐ ՔԱՅԻՆ ՀԱՏ ՎԱ ԾԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ  
ԵՎ ԴԻ ՆԱ ՄԻ ԿԱՆ ՀՀ–Ո ՒՄ
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հիմ նախն դիր է հան դի սա նում տն տե
սու թյան մեջ գոր ծար քային ծախ սե րի 
ճշգրիտ գնա հա տու մը և ա նար դյու նա
վետ ծախ սե րի նվա զե ցու մը։ 

Տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի բար
դու թյու նը, դրանց հա կա սա կա նու թյու նը 
և ոչ մի ան շա նա կու թյու նը ան ցու մային 
տն տե սու թյու նում չա փա զանց դժ վա
րաց նում են տն տե սա կան քա ղա քա կա
նու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րի ը նտ րու թյու
նը: Ժա մա նա կա կից տն տե սու թյունն 
ի րե նից ներ կա յաց նում է մի մյանց հա
կա սող հա րա բե րու թյուն նե րի խմ բե րի 
հա մադ րու թյուն. շու կա յա կան տն տե
սա կան հա րա բե րու թյուն ներ՝ տն տե սու
թյան նպա տա կաուղղ ված կար գա վո
րում, ակ տիվ ձեռ նար կա տի րու թյուն, ո րը 
միտ ված է կապ իտա լի և դրա շա հու թա
բե րու թյան ա ճին, սո ցի ա լա կան ո ւղղ
վա ծու թյան զար գաց ման ան հրա ժեշ
տու թյուն, տն տե սու թյան գլո բա լաց ման 
մի տում ներ և ազ գային ար տադ րու թյան 
պաշտ պա նու թյուն: Առ կա են նաև սուր 
հա կա սու թյուն ներ շու կա յա կան վե րա
փո խում նե րի և ձևա վոր ված ազ գային 
ա վան դույթ նե րի միջև: Ա վե լին, Հա յաս
տա նի տն տե սու թյան զար գաց ման ար
դի փու լը բնո րոշ վում է շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ի նս տի տու ցի ո նալ 
հիմ քե րի ոչ ամ բող ջա կան ա վարտ վա
ծու թյամբ։ Տն տես վա րող կազ մա կեր պու
թյուն նե րը տն տե սու թյան մեջ գոր ծում են 
պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ի նս տի տուտ նե րի ոչ լի ար ժեք զար գաց
վա ծու թյան պայ ման նե րում։ Տն տե սա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցու մը 
ա ռաջ է բե րել ար տադ րա կան և ի րաց
ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի վե րա
նայ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ի նչն էլ, 
իր հեր թին պա հան ջում է սե փա կա նու
թյան և պայ մա նագ րային ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հս տակ մե խա նիզմ նե
րի ձևա վո րում` այդ նոր ռազ մա վա րու
թյուն նե րի հա մա տեքս տում։ 

ՀՀ տն տե սու թյան մակ րո մա կա դա
կում գոր ծար քային ծախ սե րի գնա հատ
ման հա մար կհիմն վենք ա մե րի կյան 

տն տե սա գետ ներ Ջ.Ո ւոլ լի սի և Դ.Նոր
տի կող մից ա ռա ջարկ ված մո տեց մա
նը, ը ստ ո րի` վեր ջին ներս գնա հա տել 
են գոր ծար քային ծախ սե րը ա մե րի կյան 
տն տե սու թյան մաս նա վոր և պե տա կան 
հատ ված նե րում1։ 

Ըստ այդ մո տեց ման՝ տն տե սու թյան 
մաս նա վոր հատ վա ծում գոր ծար քային 
ճյու ղե րին են դաս վում` 

• մե ծա ծախ և ման րա ծախ ա ռև
տուր, ավ տո մե քե նա նե րի և մո տո ցիկ
լետ նե րի նո րո գում. 

• ֆի նան սա կան և ա պա հո վագ րա
կան գոր ծու նե ու թյուն. 

• ան շարժ գույ քի հետ կապ ված 
գոր ծու նե ու թյուն. 

• վար չա րա րա կան և օ ժան դակ 
գոր ծու նե ու թյուն: 

Ինչ վե րա բեր ում է պե տա կան հատ
վա ծում գոր ծար քային ծախ սե րին, ա պա 
վեր ջին նե րիս կվե րագր վեն պե տա կան 
կա ռա վար ման և պաշտ պա նու թյան, 
պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վա
գրու թյան ծախ սե րը։ 

Այս պի սով՝ ա ռաջ նոր վե լով վե րը նշ
ված մո տեց մամբ` ներ կա յաց նենք ՀՀ տն
տե սու թյան մեջ գոր ծար քային ծախ սե րի 
գնա հա տու մը մակ րո մա կար դա կում` 5 
տա րի նե րի կտր ված քով՝2011–2015թթ.
ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Այդ նպա տա
կով կհաշ վարկենք ՀՀ տն տե սու թյան 
հա մա խառն թո ղարկ ման մեջ գոր ծար
քային ճյու ղե րի թո ղարկ ման ծա վալ ներն 
ու դրանց դի նա մի կան, այ նու հետ դրանք 
կհա մե մա տենք տն տե սու թյան բա զային 
հատ վա ծի հա մա պա տաս խան ցու ցա
նիշ նե րի հետ: 

ՀՀ տն տե սու թյան հա մա խառն թո
ղար կու մը 2011–2015 թթ. ու նե ցել է հետ
ևյալ կա ռուց ված քը (ա ղյու սակ 1).

1  Wallis, John J. and North, Douglass С (1986), 
Measuring the Transaction Sector in the American 
Economy, 1870–1970, in Long–term factors in American 
Economic Growth, Stanley Engermann and Robert 
Gallman (eds.), Chicago: University of Chicago Press, 
95–161.
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Ա ղյու սակ 1.
ՀՀ տն տե սու թյան հա մա խառն թո ղարկ ման կա ռուց ված քը` 2011–2015թթ.1, 

մլն.դ.:

Ան վա նու մը 2011 2012 2013 2014 2015

Բա զային հատ վա ծի 
թո ղար կում` հիմ նա կան 
գնե րով

4176128.6 4551575.2 4847774.4 5109539.4 5332796.1

Գոր ծար քային հատ վա
ծի թո ղար կում` հիմ նա
կան գնե րով

1309083.9 1608710.8 1715908.1 1851076.2 1907291.1

Հա մա խառն թո ղար
կում` հիմ նա կան գնե
րով

5485212.3 5989851.8 6380782.2 6754005.6 7046631.8

Գոր ծար քային հատ վա
ծի մաս նա բա ժի նը հա
մա խառն թո ղարկ ման 
մեջ` %

23.9 26.9 26.9 27.4 27.1

Ինչ պես եր ևում է վե րը բեր ված ա ղյու սա կից՝ գոր ծար քային ծախ սե րի տե սա կա
րար կշի ռը ՀՀ տն տե սու թյան հա մա խառն թո ղարկ ման կա ռուց ված քում վեր ջին հինգ 
տա րի նե րի ըն թաց քում կազ մել է մի ջի նում 26.4%՝ ու նե նա լով ցածր, բայց միև նույն 
ժա մա նակ դրա կան դի նա մի կա` բա ցա ռու թյամբ 2015 թվա կա նի: Ը ստ վե րը ներ կա
յաց ված դա սա կարգ ման` ՀՀ տն տե սու թյան մեջ գոր ծար քային ճյու ղե րի թո ղար կու մը 
2011–2015թթ. ու նե ցել է հետ ևյալ պատ կե րը (ա ղյու սակ 2).

Ա ղյու սակ 2.
ՀՀ տն տե սու թյան գոր ծար քային հատ վա ծի կա ռուց ված քը 2011–2015թթ2., մլն դ.

Հ/Հ Ան վա նու մը 2011 2012 2013 2014 2015

1
Մեծ. և ման րա ծախ ա ռև
տուր, ավ տո մեք. և մո տո
ցիկլ. նո րո գում

671060.7 710833.9 753522.8 789431.7 759919.5

2
Ֆի նան սա կան և ա պա հո
վագ րա կան գոր ծու նե ու
թյուն

190841.4 217056.4 230784.2 257731.3 247628.2

3
Ան շարժ գույ քի հետ կապ
ված գոր ծու նե ու թյուն

138422.9 392397.1 411851.8 448872.6 496629.2

4
Վար չա րա րա կան և օ ժան
դակ գոր ծու նե ու թյուն

50802.7 57570.0 53440.6 57609.9 62815.0

1  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն/ http: //armstat.am/file/doc/99499428.pdf:
2 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Ազգային հաշիվների համակարգ–Տարեգիրք 2016– http: //

armstat.am/am/?nid=586&year=2016:
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5

Պե տա կան կա ռա վա րում և 
պաշտ պա նու թյուն, պար
տա դիր սոց. ա պա հո վագ
րու թյուն

257956.2 230853.4 266308.7 297430.7 340299.2

6

Ըն դա մե նը գոր ծար քային 
հատ վա ծի հա մա խառն թո
ղար կում՝ հիմ նա կան գնե
րով

1309083.9 1608710.8 1715908.1 1851076.2 1907291.1

7 ԳՀ մի ջան կյալ սպա ռում 399168.5 373762.5 391205.6 421254.6 444160.1

8 ԳՀ ա վե լաց ված ար ժեք 909915.4 1234948.3 1324702.5 1429821.6 1463131.0

9
ԳՀ ա վե լաց ված ար ժեք/ԳՀ 
հիմ նա կան թո ղար կում

69.5 76.8 77.2 77.2 76.7

Ինչ պես եր ևում է վե րոգ րյա լից, գոր
ծար քային ծախ սե րի կա ռուց ված քում 
դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ա մե նա մեծ տե սա կա րար կշիռն է ու նե ցել 
մե ծա ծախ և ման րա ծախ ա ռևտ րի ո լոր
տի ծախ սե րը։ 2015 թվա կա նին վեր ջի նիս 
տե սա կա րար կշի ռը գոր ծար քային հատ
վա ծում կազ մել է շուրջ 40%: Ե րկ րորդ 
տե ղում ան շարժ գու քի հետ կապ ված 
գոր ծարք ներն ե ն՝ 26%, ե րր րորդ տե ղում՝ 
պե տա կան կա ռա վար ման և պաշտ
պա նու թյան, պար տա դիր սոց. ա պա
հո վագ րու թյան գծով ծախ սե րը` 18%: 
Ֆի նան սա կան և ա պա հո վագ րա կան 
գոր ծու նե ու թյան գծով ծախ սե րը կազ

մել են ամ բողջ գոր ծար քային ծախ սե րի 
13% –ը, ի սկ վար չա րա րա կան և օ ժան դակ 
գոր ծու նե ու թյան գծով ծախ սե րը` 3.3%–ը։ 

Ինչ պես եր ևում է ա ղյու սակ 2–ից` 
ՀՀ տն տե սու թյան գոր ծար քային հատ
վա ծի ա վե լաց ված ար ժե քի ցու ցա նի շը 
դրա կան դի նա մի կա է ու նե ցել վեր ջին 5 
տա րի նե րի ըն թաց քում` 69.5% տո կո սից 
հաս նե լով մինչև 76.7%–ի։ Սա խո սում է 
այդ հատ վա ծի ճյու ղե րի ար դյու նա վե
տու թյան մա սին։ Ե թե նույն ցու ցա նի շը 
վեր լու ծենք ամ բողջ տն տե սու թյան և 
դրա բա զային հատ վա ծի հա մար, ա պա 
կտես նենք հետ ևյալ պատ կե րը:

Ա ղյու սակ 3.

ՀՀ տն տե սու թյան և վեր ջի նիս բա զային հատ վա ծի հա րա բե րա կան ար դյու
նա վե տու թյու նը` 2011–2015թթ.1, մլն. դ.:

Հ/Հ Ան վա նու մը 2011 2012 2013 2014 2015

1
Հա մա խառն թո
ղար կում

5 485 212.3 5 989 851.8 6 380 782.2 6 754 005.6 7 046 631.8

2
Տն տե սու թյան ա վե
լաց ված ար ժեք

3 365 621.8 3 808 226.2 4 049 210.1 4 282 291.4 4 496 393.0

3
Ա վե լաց ված ար
ժեք/ հա մա խառն 
թո ղար կում

61.4 63.6 63.5 63.4 63.8

1  ՀՀ ԱՎԾ–Ազգային հաշիվների համակարգ–http: //armstat.am/file/doc/99499428.pdf
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4
Բա զային հատ վա
ծի հիմ նա կան թո
ղար կում

4176128.6 4381141.0 4664874.1 4902929.4 5139340.7

5
Բա զային հատ
վա ծի մի ջան կյալ 
սպա ռում

1720422.0 1807863.1 1940366.5 2050459.6 2106078.7

6
Բա զային հատ
վա ծի ա վե լաց ված 
ար ժեք

2455706.6 2573277.9 2724507.6 2852469.8 3033262.0

7
ԲՀ ա վե լաց ված 
ար ժեք/ԲՀ հիմ նա
կան թո ղար կում

58.8 58.7 58.4 58.1 59.0

Ինչ պես տես նում ե նք, ՀՀ տն տե սու
թյան բա զային հատ վա ծի ա վե լաց ված 
ար ժե քի տե սա կա րար կշի ռը ա վե լի ցածր 
է գոր ծար քային հատ վա ծի հա ման ման 
ցու ցա նի շից, ի նչ պես նաև ցածր է ե ղել 
վեր ջի նիս ա ճի դի նա մի կան։ 

Ս տորև բեր վող գծա պատ կեր 1–ո ւմ 
ներ կա յաց վում են ՀՀ տն տե սու թյան, 
վեր ջի նիս գոր ծար քային և բա զային 
հատ ված նե րի հա րա բե րա կան ար դյու
նա վե տու թյու նը` 2011–2015թթ.ժա մա նա
կա հատ վա ծում (գ ծա պատ կեր 1)։ 

Գ ծա պատ կեր 1 Տն տե սու թյան և նրա հատ ված նե րի հա րա բե րա կան  
ար դյու նա վե տու թյու նը ՀՀ–ո ւմ՝ 2011–2015թթ.(%–ով):

Գոր ծար քային հատ վա ծի մի ջին ար
դյու նա վե տու թյու նը 2011–2015թթ. կազ մել 
է 75.5%, բա զային հատ վա ծի նը` 58.6%, 
ի սկ ամ բողջ տն տե սու թյա նը` 63.1%։ Այս
պի սով՝ դա տե լով վե րը բեր ված տվյալ
նե րից` ՀՀ տն տե սու թյան գոր ծար քային 
հատ վա ծի հա րա բե րա կան ար դյու նա
վե տու թյու նը վեր ջին հինգ տա րի նե րին 
ա վե լի բարձ է ե ղել, քան ամ բողջ տն

տե սու թյան և դրա բա զային հատ վա ծի 
ար դյու նա վե տու թյու նը։ Ը նդ ո րում, բա
զային հատ վա ծի ար դյու նա վե տու թյու
նը մոտ է ը նդ հա նուր տն տե սու թյան ար
դյու նա վե տու թյա նը` զի ջե լով վեր ջի նիս 
ըն դա մե նը 3.5%–ով, ի սկ գոր ծար քային 
հատ վա ծին այն զի ջում է շուրջ 17%–ո վ։ 
Ն շենք, որ գոր ծար քային հատ վա ծի մի
ջին ար դյու նա վե տու թյու նը նշ ված տա



162

րի նե րին գե րա զան ցել է տն տե սու թյան 
մի ջին ար դյու նա վե տու թյու նը` 12.4%–ո վ։ 
Այս պի սով՝ ՀՀ տն տե սու թյան բա զային 
հատ վա ծի ա վե լաց ված ար ժե քի տե սա
կա րար կշիռն ա վե լի ցածր է գոր ծար
քային հատ վա ծի հա ման ման ցու ցա նի
շից, ի նչ պես նաև ցածր է ե ղել վեր ջի նիս 
ա ճի դի նա մի կան։ 

Այս պի սով՝ ՀՀ տն տե սու թյան հա
րա բե րա կան ար դյու նա վե տու թյու նը 
2012–2015թթ. գրե թե չի փոխ վել՝ մնա լով 
63% մա կար դա կի վրա, ին չը կա րե լի է 

ա սել նաև բա զային հատ վա ծի մա սին: 
Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում վեր ջինս 
գտնվել է մոտ 58% մա կար դա կի վրա ։ 
Ինչ վե րա բեր ում է գոր ծար քային հատ
վա ծին, ա պա այս տեղ տես նում ե նք է ա
կան աճ. վեր ջին 5 տար վա ըն թաց քում 
այն ա ճել է 7.2%–ո վ։ 

Ինչ վե րա բեր վում է ՀՆԱ կազ մում 
գոր ծար քային ծախ սե րի մաս նա բաժ նին, 
ա պա դրա հաշ վարկ ման ար դյուն քում 
տես նում ե նք հետ ևյալ պատ կե րը.

Գ ծա պատ կեր 2 . Գոր ծար քային հատ վա ծի և ՀՆԱ հա րա բե րակ ցու թյու նը ՀՀ–ո ւմ` 
2011–2015թթ., (%–ով) 1:

Ինչ պես եր ևում է ներ կա յաց ված գծա
պատ կե րից, 2011–2015թթ. ժա մա նա կա
հատ վա ծում գոր ծար քային հատ վա ծի 
մաս նա բա ժի նը ՀՆԱ կազ մում հս տակ 
ա ճի մի տում է ու նե ցել և 2015թ. դրու
թյամբ այդ ա ճը կազ մել է 5%: Նշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծար քային 
հատ վա ծի մաս նա բա ժի նը ՀՆԱ–ո ւմ մի
ջին հաշ վով կազ մել է 28.2%, ին չը 1.8%–
ով գե րա զան ցում է հա մա խառն թո
ղարկ ման մեջ գոր ծար քային հատ վա ծի 
տե սա կա րար կշ ռի մի ջին ցու ցա նի շին։ 1

Անդ րա դառ նա լով գոր ծար քային 
հատ վա ծի ա ռան ձին ո լորտ նե րի ար
դյու նա վե տու թյա նը՝ կա րող ե նք նշել, 

1 ՀՀ ԱՎԾ–Ազգային հաշիվների համակարգ–http: 
//armstat.am/file/doc/99499428.pdf:

որ ա մե նա բարձր հա րա բե րա կան ար
դյու նա վե տու թյուն են ու նե ցել ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյան 
և ֆի նան սա կան ու ա պա հո վագ րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի ո լորտ նե րը` դի
տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում մի
ջի նում հա մա պա տաս խա նա բար` 86.1% 
և 79.1%: Ա մե նա ցածր ար դյու նա վե տու
թյունն է ու նե ցել պե տա կան կա ռա վար
ման և պաշտ պա նու թյան, պար տա դիր 
սոց. ա պա հո վագ րու թյան են թա հատ վա
ծը` մի ջի նում կազ մե լով 66.3%։ Ման րա
ծախ և մե ծա ծախ ա ռևտ րի, ավ տո մե քե
նա նե րի ու մո տո ցիկ լետ նե րի նո րոգ ման 
և վար չա րա րա կան ու օ ժան դակ գոր
ծու նե ու թյան ո լորտ նե րի հա րա բե րա կան 
ար դյու նա վե տու թյու նը գոր ծա կից նե րը 
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THE STRUCTURE OF TRANSACTION SECTOR AND ITS DYNAMICS IN RA
RADIK VERDYAN 

Institute of Economics after M.Kotanyan, NAS, RA, Postgraduate

Currently the most important task for Armenia՛s economy is the improvement of business 
environment and the promotion of market competition. In this context it is an important issue on 
accurate assessment of transaction costs in the economy and the reduction of ineffective costs. The 
paper estimated the transaction costs in macro level of Armenia՛s economy and their dynamics, as 
well as analyzed the efficiency of the economy of its basing and transactioning sectors.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В РА
РАДИК ВЕРДЯН

НАН, РА, Института экономики им. М.Котаняна, аспирант

В настоящее время для экономики Армении наиболее важной задачей является улуч
шение бизнес–среды и поддержание рыночной конкуренции.В этом контексте важной про
блемой является точная оценка трансакционных затрат в экономике и сокращение неэффек
тивных затрат.В данной статье оценены трансакционные расходы на макроэкономическом 
уровне экономики Армении и их динамика, а также про анализированы эффективность эко
номики и ее базового и трансакционного сектора.

մի ջին ցու ցա նի շը գտն վում են նույն մա
կար դա կի վրա` 72.2%։ 

Հարկ է նշել, որ թեև գոր ծար քային 
հատ վածն ու նե ցել է բարձր հա րա բե
րա կան ար դյու նա վե տու թյուն, վեր ջինս 
չի նպաս տել ՀՀ տն տե սու թյան ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը և կա յուն 
ա ճին։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ ան
հրա ժեշտ է հս տակ քայ լեր ձեռ նար կել 

այդ հատ վա ծում ծախ սե րի կր ճատ ման 
ո ւղ ղու թյամբ (օ րի նակ՝ պե տա կան կա
ռա վար ման ո լոր տում)` դրա հաշ վին 
ա վե լաց նե լով տն տե սու թյան բա զային 
հատ վա ծի հե ռան կա րային ճյու ղե րի ֆի
նան սա վո րու մը, ին չը մեր հան րա պե
տու թյու նում կա պա հո վի տն տե սու թյան 
ա վե լի բարձր ար դյու նա վե տու թյուն ու 
կա յուն աճ: 
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐ ՄԵՆ Ա ՂԱ ԲԱԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տուտ, աս պի րանտ

ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԵ ՐԸ ՂԱ ՐԱ ԲԱՂՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆԴ ՐԻ  
ԲԱ ՆԱԿ ՑԱՅԻՆ ՁԵ ՎԱ ՉԱ ՓՈՒՄ

Ղա րա բա ղյան հիմ նախնդ րի կար
գա վոր մամբ զբաղ վում է Ե ԱՀԿ Մինս կի 
խում բը, ո րի շր ջա նակ նե րում էլ ներ կա
յումս ըն թա նում է բա նակ ցային գոր ծըն
թա ցը։ Ի նչ պես հա կա մար տող կող մե րը, 
այն պես էլ մի ջազ գային ու ժե րը կա րևո
րում են Ե ԱՀԿ ՄԽ–ի շր ջա նակ նե րում 
բա նակ ցու թյուն նե րի շա րու նա կա կա նու
թյու նը և հա մա նա խա գա հող ե րկր նե րի 
ներդ րու մը այս հար ցում։ Հա կա մար տու
թյան ո ղջ ըն թաց քում ը նդ գծ ված ակ տիվ 
գոր ծու նե ու թյուն է դրս ևո րում Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյու նը, ո րի միջ նոր դու
թյու նը աս տի ճա նա բար դառ նում է ա վե
լի հա մա կարգ ված: Հա կա մար տու թյան 
կար գա վոր ման գոր ծում Ռու սաս տա նի 
միջ նոր դա կան ջան քե րը շա րու նակ վում 
են հաս տա տա պես և ա մե նա տար բեր 
ձևա չա փե րով զար գա նալ՝ հիմ քում ու
նե նա լով այդ ե րկ րի շա հե րը Հա րավ կով
կա սյան տա րա ծաշր ջա նում: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. հա րավ կով կա սյան տա
րա ծաշր ջան, ան վտան գու թյուն, դաշ
նա կից, Ղա րա բա ղյան հիմ նախն դիր, 
բա նակ ցային գոր ծըն թաց, միջ նոր դա
կան ա ռա քե լու թյուն: 

Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյու նը, 
ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով լի նե լով 
ա ռա ջի նը խորհր դային ի րա կա նու թյան 
մեջ, մի ա ժա մա նակ, աչ քի է ը նկ նում 
նաև իր կար գա վոր ման բար դու թյամբ: 
Հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման գոր ծըն
թա ցը պա հան ջում է նաև այն գի տա հե
տա զո տա կան վեր լու ծու թյան են թար կել 
բա նակ ցային ձևա չա փի հս տա կեց ման 

ու դրա ա պա գա հնա րա վոր փո փո խու
թյուն նե րի հա մա տեքս տում: 

Հա յաս տա նի, Ա դր բե ջա նի, Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի ան կա խու թյան հռ չա կու մից 
հե տո սկս վում է Ղա րա բա ղյան հա կա
մար տու թյան ա ռա ջին խա ղա րա րար 
միջ նոր դու թյու նը: Ղա րա բա ղյան հա կա
մար տու թյան ա ռա ջին տևա կան գոր ծըն
թա ցը կա րե լի է հա մա րել Ռու սաս տա
նի և Ղա զախս տա նի նա խա գահ նե րի՝ 
Բ.Ել ցի նի և Ն.Նա զար բա ևի միջ նոր դա
կան ա ռա քե լու թյու նը՝ 1991թ. սեպ տեմ
բեր–նոյեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում [1]: 
Այս ժա մա նա կաշր ջա նում ըն թա նում է ին 
նաև Ալ մա թա–Բա քու–Ան կա րա մեր ձեց
ման գոր ծըն թաց ներ, հետ ևա պես կա
րե լի է փաս տել, որ Ղա զախս տանն այս 
ժա մա նա կաշր ջա նում ա նուղ ղա կի ո րեն 
ներ կա յաց նում էր նաև Թուր քի այի շա
հե րը: Միջ նոր դա կան ա ռա քե լու թյու
նը տե ղի ու նե ցավ Խորհր դային մի ու
թյան փլուզ ման նա խա շե մին և ե րկ րում 
ստեղծ ված խառ նակ ի րա վի ճա կի պայ
ման նե րում: Այս եր կու պայ ման ներն էլ, 
ան կաս կած, ի րենց ազ դե ցու թյու նը թո
ղե ցին, ի նչ պես գոր ծըն թա ցի, այն պես 
էլ նրա ար դյունք նե րի վրա: Նա խա
գահ ներ Ել ցինն ու Նա զար բա ևը 1991թ. 
սեպ տեմ բե րի 22–ին Մու թա լի բո վի հետ 
(Ա դր բե ջա նի նա խա գահ) Գյան ջայով 
ժա մա նում են Ստե փա նա կերտ: Նույն 
օ րը Եր ևա նում հան դի պում նե րից հե տո 
բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նակ վում են 
Հյու սի սային Կով կա սի ա ռող ջա րա նային 
Ժե լեզ նո վոդսկ քա ղա քում: 

Սեպ տեմ բե րի 23–ին Ժե լեզ նո վոդս
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կում Ռու սաս տա նի, Ղա զախս տա նի, Հա
յաս տա նի ու Ա դր բե ջա նի նա խա գահ նե
րի մաս նակ ցու թյամբ ստո րագր վեց «ՌԴ 
նա խա գահ Բ.Ել ցի նի և Ղա զախս տա նի 
նա խա գահ Ն.Նա զար բա ևի միջ նոր դա
կան ա ռա քե լու թյան մա սին հա մա տեղ 
կո մյու նի կեն»: Այս փաս տաթղ թի ստո
րագր մա նը մաս նակ ցում է ին նաև ԼՂՀ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, սա կայն մի այն դի
տոր դի կար գա վի ճա կով: Կո մյու նի կե ում 
դա տա պարտ վում էր ի րա վի ճա կը կար
գա վո րե լու կենտ րո նա կան իշ խա նու
թյուն նե րի ան կա րո ղու թյու նը և նշ վում, 
որ միջ նոր դա կան ա ռա քե լու թյան նպա
տակն է բա նակ ցու թյուն ներ սկ սել տա
րա ծաշր ջա նում ի րա վի ճա կի կա յու նաց
ման հա մար [2]: Հա տուկ ը նդ գծ ված էր 
Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի ի նք նիշ խա
նու թյան ան խախ տե լի ու թյու նը, ի սկ հա
կա մար տու թյան կար գա վոր ման ժամ կե
տը նշ վում էր 1992թ. հուն վա րի 1–ը: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ միջ
նոր դա կան տվյալ ա ռա քե լու թյու նը 
չհան գեց որ ևէ կոնկ րետ ար դյուն քի, այ
նո ւա մե նայ նիվ, Ել ցին–Նա զար բաև միջ
նոր դա կան նա խա ձեռ նու թյու նը ըն դուն
ված է դի տար կել որպես Ղա րա բա ղյան 
հիմ նախն դի րը կար գա վո րե լու ա ռա ջին 
տևա կան գոր ծըն թաց նե րից մե կը: 

1992թ. մար տի 24–ին կա յա ցավ 
Հել սին կի ում Ե ԱՀԽ Նա խա րար նե րի 
խորհրդի ար տա հերթ նիս տը, ո րի ժա
մա նակ ո րոշ վեց հնա րա վո րինս ա րագ 
Մինս կում խորհր դա ժո ղով հրա վի րել 
Ղա րա բա ղյան հար ցի կար գա վոր ման 
շուրջ, ո րը հա կա մար տու թյան խա ղաղ 
կար գա վոր ման բա նակ ցու թյուն նե
րի հար թակ կտրա մադ րեր` հիմն վե լով 
Ե ԱՀԽ սկզ բունք նե րի վրա։ 1992թ–ից 
վեր ղա րա բա ղյան հար ցի կար գա վոր
ման բա նակ ցու թյուն ներն ըն թա նում են 
Մինս կի խորհր դա ժո ղո վի ձևա չա փով: 

1994թ. մայի սից սկս վեց Ղա րա բա ղյան 
կոնֆ լիկ տի խա ղաղ բա նակ ցու թյուն նե
րի նոր շր ջան, ո րն ըն թա նում է առ այ
սօր: Խա ղաղ բա նակ ցու թյուն նե րին ա նց
մա նը նպաս տե ցին հայ կա կան զի նու ժի 

հաղ թա նակ նե րը հա կա մար տու թյան 
տա րածք նե րում: Այդ ժա մա նա կաշր ջա
նում Ա դր բե ջա նի հայ տա րա րու թյուն նե
րը հիմ նա կա նում այն բո վան դա կու թյան 
է ին, որ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի հե տա գա շա րու նա կու մը կա րող էր 
հան գեց նել տա րած քային կո րուստ նե րի 
Ա դր բե ջա նի կող մից, ո րն էլ նպաս տե լու 
էր փաս տարկ նե րի նոր ա լի քի ա ռա ջաց
մա նը: Նշ ված հան գա մանք նե րի ու ժով 
էլ Ա դր բե ջա նը ստիպ ված էր նս տել բա
նակ ցու թյուն նե րի սե ղա նի շուր ջը: Հաշ
տեց ման գոր ծըն թա ցում պետք է ներ կա 
լի ներ նաև ԼՂՀ–ն: 

Կ րա կի դա դա րե ցու մը տար բեր ե րկր
նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի տևա
կան բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյունք էր, 
ո րոնց ըն թաց քում շատ ակ տիվ էր պաշ
տո նա կան Մոսկ վան: Ռու սաս տա նի ակ
տի վու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր այն 
հան գա ման քով, որ Հա րավ կով կա սյան 
տա րա ծաշր ջա նը վեր ջի նիս հա մար ու
նի ռազ մա վա րա կան նշան կու թյուն, ո րը 
կան խում է Թուր քի այի, Ի րա նի, Ա ՄՆ–ի 
կամ այլ ե րկ րի ազ դե ցու թյան ու ժե
ղա ցու մը: ՌԴ խորհր դա րա նի խոս նակ 
Շու մեյ կոն կազ մա կեր պեց հան դի պում 
Ղրղզս տա նի մայ րա քա ղաք Բիշ քե կում, 
ո ւր նրան հա ջող վեց նա խա պատ րաս
տել նա խա գիծ՝ կրա կի դա դա րեց ման 
մա սին: ՀՀ–ի և ԼՂՀ–ի ղե կա վար նե րը 
հայ տա րա րե ցին, որ նրանք պատ րաստ 
են նս տել բա նակ ցու թյուն նե րի սե ղա նի 
շուրջ, ստո րագ րել Բիշ քե կի ար ձա նագ
րու թյու նը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց՝ 1994թ. 
մայի սի 8–ին ԱՀ–ն հայ տա րա րեց, որ ին
քը ևս պատ րաստ է, ար ձա նագ րու թյան 
կե տե րին հա մա պա տաս խան, կրա կը 
դա դա րեց նել 1994թ. մայի սի 12–ին [3]: 

Մայի սի 16–ին ՌԴ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րար Պա վել Գրա չո վը Մոսկ վա 
հրա վի րեց Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա
նի պաշտ պա նու թյան նա խա րար նե րին, 
ԼՂՀ Ի ՊՈՒ–ի գլ խա վոր հրա մա նա տա
րին (Սերժ Սարգ սյան, Մա մեդ ռա ֆի Մա
մե դի ա րով և Սամ վել Բա բա յան)՝ նրանց 
ա ռա ջար կե լով մի ծրա գիր, ո րով հաս
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տատ վում է հրա դա դար մայի սի 17–ի 00 
ժա մից, ը ստ ո րում՝ եր կու կող մե րի զոր
քե րը ռազ մա ճա կա տի ամ բողջ եր կա
րու թյամբ պետք է հետ քաշ վե ին 5–10կմ, 
որ պես զի հա կա մար տող կող մե րի միջև 
եր կա րու թյամբ տե ղադր վե ին «խա ղա
ղա րար ու ժեր»–(ո րոնք ռու սա կան զոր
քեր է ին լի նե լու): ԼՂՀ գլ խա վոր հրա մա
նա տա րը մինչ այդ կա տա րել էր Բիշ քե կի 
ար ձա նագ րու թյու նը և հրա մայել էր մի
ա կող մա նի դա դա րեց նել կրա կը ռազ
մա ճա կա տի իր կող մի եր կա րու թյամբ 
մայի սի 9–ի ժա մը 00–ից [4]: Բիշ քե կյան 
ար ձա նագ րու թյու նը պա րու նա կում էր 
կոնկ րետ ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ո ւղղ
ված հա կա մար տող բո լոր կող մե րին 
զին ված հա կա մար տու թյան դա դա րեց
ման, տա րա ծաշր ջա նում դի տորդ նե րի 
տե ղա բաշ ման շուրջ, ի նչ պես նաև Ա ՊՀ 
շր ջա նակ նե րում խա ղա ղա րար զի նու ժի 
ստեղծ ման հնա րա վո րու թյամբ: 

Հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման 
գոր ծում ՌԴ միջ նոր դա կան ջան քե րը 
շա րու նակ վե ցին տար բեր ձևա չա փե րով, 
նե րա ռյալ Մինս կի խմ բի շր ջա նակ նե
րում: Ե ԱՀԿ ի րա վա սու թյամբ Ղա րա բա
ղյան հա կա մար տու թյու նը կար գա վո
րե լու ջան քե րը շա րու նակ վում են եր կու 
տաս նա մյա կից ա վել: Այդ ըն թաց քում 
կող մե րին են ներ կա յաց վել կար գա
վոր ման բազ մա թիվ մո դել ներ, ար տա
հայտ վել են բազ մա թիվ մո տե ցում ներ: 
Ի նչ պես նշում են միջ նորդ նե րը՝ դեռևս 
շա րու նակ վում են ջան քե րը հա կա մար
տող կող մե րի տե սա կետ նե րը մեր ձեց նե
լու ո ւղ ղու թյամբ: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան կախ այն հան
գա ման քից, թե Ռու սաս տանն ի նչ կերպ է 
մաս նակ ցում Ղա րա բա ղյան հիմ նա հար
ցի լուծ ման բա նակ ցային գոր ծըն թա ցին՝ 
ո ւղ ղա կի, թե ա նուղ ղա կի այս կամ այն 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի նա խա ձեռ նու
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյան ճա նա պար
հով, մի ան շա նակ գեր տե րու թյան դերն 
այդ գոր ծում մեծ է: Դրա մա սին հար
ցազ րույց նե րից մե կում խո սել է ՀՀ ե րկ
րորդ նա խա գահ Ռ. Քո չա րյա նը. «Մենք 

բո լորս, իմ կար ծի քով՝ նաև մյուս հա մա
նա խա գահ նե րը, լավ ե նք հաս կա նում, 
որ ա ռանց Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու
թյան խո սել հա կա մար տու թյան ի րա կան 
կար գա վոր ման մա սին հնա րա վոր չէ, և 
ի նչ քան ար դյու նա վետ ու խո րը լի նի նրա 
ներգ րավ վա ծու թյու նը կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցին, այն քան շատ հնա րա վո
րու թյուն ներ կու նե նանք հա ջո ղու թյան 
հաս նե լու հա մար» [5]: Ռու սաս տա նի 
դե րի կար ևո րու թյունն ար տա հայտ վել է 
նաև ա դր բե ջա նա կան ղե կա վա րու թյան 
հայ տա րա րու թյուն նե րում: Նույն դիր քո
րոշ ման են նաև Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
իշ խա նու թյուն նե րը: Ի նչ պես նշել է ԼՂՀ 
նախ կին նա խա գահ Ա. Ղու կա սյա նը՝ 
«Ռու սաս տա նը շատ բան կա րող է ա նել 
Ղա րա բա ղի հա մար՝ և՛ կար գա վոր ման, 
և՛ ԼՂՀ ժո ղովր դին օգ նու թյուն ցու ցա բե
րե լու ա ռու մով: Մյուս կող մից՝ Ռու սաս
տա նը միջ նորդ է, ի սկ միջ նոր դը պետք է 
չե զոք դիր քո րո շում ու նե նա: … Ռու սաս
տա նը պատ մա կան պա տաս խա նատ վու
թյուն է կրում այն ա մե նի հա մար, ին չը 
տե ղի է ու նե նում հետ խորհր դային գո
տում» [6]: 

Ակն հայտ է, որ Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը թե՛ 
ը նդ հան րա պես Հա րավ կով կա սյան 
ո ւղ ղու թյամբ, թե՛ մաս նա վո րա պես՝ 
Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան խա
ղաղ կար գա վոր ման ա ռու մով, բխում է 
ոչ թե հա կա մարտ կող մե րից որ ևէ մե կի 
սպա սում նե րից, այլ հենց Ռու սաս տա
նի սե փա կան ազ գային շա հե րից: Ո րոշ 
ուսում նա սի րող նե րի շր ջա նում կար ծիք 
է ձևա վոր վել, թե Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյան ար տա քին քա ղա քա կան կուր
սը եր բեք եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա
րային ծրագ րե րի հա մար նա խա տես ված 
չի ե ղել, այլ շատ դեպ քե րում ո ւղղ ված 
է ե ղել «վայր կե նա կան» խն դիր նե րի 
լուծ մա նը: Այս մո տե ցումն ու նի իր ռա
ցի ո նալ տրա մա բա նու թյու նը. ի նչ պես 
խորհր դային, այն պես էլ հետ խորհր
դային ի րա կա նու թյու նում. Ռու սաս տա նի 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյունն աչ քի 
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էր ը նկ նում քա ղա քա կան ո րո շում նե րի 
բազ մա զա նու թյամբ, այդ պատ ճա ռով էլ 
չէ ին ա ռա ջա նում այն պի սի հար ցեր, ի նչ
պի սիք ե ն՝ սե փա կան սահ ման նե րի ան
վտան գու թյան ա պա հով ման մե թոդ նե րի 
կի րա ռու մը կամ հա կա մար տու թյուն նե րի 
մեջ ներգ րավ ված շր ջան նե րում խա ղա
ղու թյուն ու փոխ հա մա ձայ նու թյուն հաս
տա տե լը [7]: 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար
տու թյան պատ մու թյու նը փաս տում է 
Ռու սաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյան «վայր կե նա կա նու թյան» շատ 
օ րի նակ նե րի մա սին: Մաս նա վո րա պես՝ 
Ա ՊՀ–ի ին տեգ րա ցի ոն ծրագ րե րում 
Ա դր բե ջա նին ներգ րա վե լու հա մար Ռու
սաս տա նը Ա ՊՀ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
փաս տաթղ թե րը ստո րագ րե լու փո խա
րեն Ա դր բե ջա նին հանձ նեց ԽՍՀՄ Ա նդր
կով կա սյան ռազ մա կան օկ րու գի 4–րդ 
բա նա կի զեն քի, սպա ռա զի նու թյան ու 
ռազ մա կան տեխ նի կայի մեծ մա սը՝ իր 
նե կա յու թյու նը Ա դր բե ջա նի տա րած քում 
սահ մա նա փա կե լով Գա բա լա յում ռա
դի ո տե ղո րո շիչ կա յա նի ան ձնա կազ մի 
ծա ռա յու թյամբ: Հատ կան շա կան է, որ 
դա ար վել է Հա յաս տա նի կող մից ի րեն 
հա սա նե լիք սպա ռա զի նու թյու նը հա մա
խորհր դային զի նա նո ցից ստա նա լուց 
բա վա կա նա չափ ժա մա նակ ան ց: Վեր
ջին հաշ վով, նման գոր ծըն թա ցի ի րա կա
նու թյու նը պարզ դար ձավ Հա յաս տա նի 
վրա ա դր բե ջա նա կան Զին ված ու ժե րի 
լայ նա ծա վալ հար ձա կու մից հե տո, սա
կայն վերջ նար դյուն քում Ա.Էլ չի բեյի կա
ռա վա րու թյունն այդ պես էլ ցան կու թյուն 
չհայտ նեց ան դա մակ ցե լու Ա ՊՀ–ին: 

Մոսկ վայի ար տա քին քա ղա քա կան 
կուր սի «վայր կե նա կա նու թյան» վառ 
օ րի նակ է նաև 1996թ. դեկ տեմ բե րին 
Ե ԱՀԿ հա մա ժո ղո վը Լի սա բո նում, որ
տեղ Ռու սաս տա նը փոր ձեց կան խել 
կաս պի ա կան նավ թի ար տա հա նու մը 
ա րևմ տյան ու ղի ով, ի սկ դրա դի մաց 
պաշտ պա նեց Ա դր բե ջա նի դիր քո րո շու մը 
Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան կար
գա վոր ման վե րա բե րյալ: Ար դյուն քում ևս 

հիմ նա կան նավ թա տար ու ղին շր ջան
ցեց Ռու սաս տա նը, ի նչ պես և ծրագր ված 
էր, ի սկ այս պես կոչ ված «Լի սա բո նյան 
սկզբունք նե րը» այդ շր ջա նում բա նակ
ցային գոր ծըն թա ցը ո րո շա կի ո րեն փա
կու ղի մտց րե ցին [8]: 

ՌԴ նա խա գահ Վ. Պու տի նը ժա մա
նա կին հս տա կո րեն մատ նան շել է այն 
ու ղին, ո րով ի րենք շարժ վում են Հա
րավ կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նում 
խա ղա ղու թյան պահ պա նու թյան գոր
ծըն թա ցում. «Ռու սաս տա նը մտա դիր է 
հե տա գա յում էլ ակ տի վաց նել իր ջան
քե րը: Բա ցի այդ՝ մենք ե ղել ե նք ու հի մա 
էլ ե նք Մինս կի խմ բի ան դամ հան դի սա
նում և հա մա ձայ նեց ված քայ լե րի շր ջա
նակ նե րում մտա դիր ե նք կոոր դի նաց նել 
մեր ջան քե րը գոր ծըն թա ցին ներգ րավ
ված մյուս կող մե րի հետ: Մենք ել նում 
ե նք Ա դր բե ջա նի ու Հա յաս տա նի հետ 
ու նե ցած մեր ա ռանձ նա հա տուկ հա րա
բե րու թյուն նե րից և պատ րաստ ե նք օգ
տա գոր ծե լու այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
հօ գուտ տա րա ծաշր ջա նի բո լոր պե տու
թյուն նե րի: Ան կաս կած, այդ ա ռանձ նա
հա տուկ հա րա բե րու թյուն նե րը չենք օգ
տա գոր ծի պայ մա նա վոր վող կող մե րից 
որ ևէ մե կի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու 
հա մար: Մենք ել նում ե նք այն բա նից, 
որ մի այն Հա յաս տանն ու Ա դր բե ջանն 
են ի վի ճա կի հաս նել պայ մա նա վոր
վա ծու թյան, ի սկ Ռու սաս տա նը Մինս կի 
խմ բի մյուս ան դամ նե րի հետ կա րող են 
լի նել միջ նորդ ներ և ձեռք բեռ ված պայ
մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի ի րա գործ ման 
ե րաշ խա վոր ներ» [9]: Մոսկ վայի այս 
դիր քո րո շու մը պար բե րա բար հաս տատ
վել է նաև ղա րա բա ղյան հա կա մար տու
թյան կար գա վոր ման վե րա բե րյալ Ռու
սաս տա նի նա խա գա հի հա ջոր դող մյուս 
հայ տա րա րու թյուն նե րում ու դիր քո րո
շում նե րում: 

Պաշ տո նա կան Մոսկ վայի նման դիր
քո րո շում նե րի հիմ քում ըն կած է ին հա
կա մար տու թյան կար գա վոր ման գործ
նա կան ու ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի 
հար ցում Ռու սաս տա նի ի րա կան և ի րա
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տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Մյուս 
կող մից, այդ դիր քո րո շու մը նաև «վայր
կե նա կա նու թյան» քա ղա քա կա նու թյան 
հետ ևանք նե րի գնա հա տա կա նի, տա րա
ծաշր ջա նային խն դիր նե րին ա վե լի ծան
րակ շիռ վե րա բեր վե լու ան հրա ժեշ տու
թյան ա րդյ ունք է ին: 

Ցա վոք, քա ղա քա կան ո րոշ շր ջա
նակ նե րում առ այ սօր առ կա է մի գա ղա
փար, ո րը տա րած ված էր հատ կա պես 
1990–ա կան նե րի կե սե րին. գա ղա փարն 
այն մա սին, որ «Չեչ նի ան ռու սա կան Ղա
րա բաղն է»: Այս հաս կա ցո ղու թյան տակ 
հաս կաց վում էր, թե Լեռ նային Ղա րա
բա ղի հա կա մար տու թյու նում հայ կա կան 
կող մին սա տա րե լը Ռու սաս տա նում ան
ջա տո ղա կան շար ժում նե րի աճ է ա ռա
ջաց նում [10], սա կայն, մի ջազ գային և 
տա րա ծաշր ջա նային դեպ քե րի զար
գա ցում ներն ա պա ցու ցե ցին այդ գա
ղա փար նե րի այդ քան էլ ի րա տե սա կան 
չլի նե լը: Նմա նա տիպ գա ղա փար նե րի 
ան հե թե թու թյան վե րա բե րյալ կա րե լի է 
ա սել հետ ևյա լը. մար դիկ զգու շա նում են 
չե չե նա կան դեպ քե րի կրկ նու թյու նից, ով
քեր շատ հե ռու են ի նչ պես Չեչ նի ա յում 
տե ղի ու նե ցած, այն պես էլ Ղա րա բա ղում 
ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի է ու թյու նից: 
Եվ ե թե 90–ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե
րին սուբյեկ տիվ մո տեց մամբ կա րե լի էր 
զու գա հեռ ներ ան ցկաց նել տա րա ծաշր
ջա նային հա կա մար տու թյուն նե րի ու 
ռու սա կան ո րոշ վար չա կան մի ա վոր նե
րի ի նք նու րույ նու թյան և ան կա խու թյան 
ձգ տում նե րին, ա պա 20–րդ դա րի վեր
ջին ար դեն ա կն հայտ դար ձավ և 21–րդ 
դա րի ա ռա ջին տաս նա մյա կում էլ փաս
տարկ վեց, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
ազ գային–ա զա տագ րա կան շարժ ման և 
մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ
քա րի միջև որ ևէ ը նդ հան րու թյան բա
ղադ րիչ հնա րա վոր չէ դի տար կել: 

Հա րավ կով կա սյան տա րա ծաշր ջա
նում Ռու սաս տա նի դիր քե րի թու լաց ման 
և Ա րև մուտ քի ազ դե ցու թյան զու գա հեռ 
ու ժե ղաց ման պայ ման նե րում շատ վեր
լու ծա բան ներ բա վա կա նին թե րա հա վա

տու թյամբ վե րա բեր վե ցին ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյու նում ռու սա կան պե
տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հե ռա հար 
նպա տակ նե րին: Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի 
ռազ մա վա րա կան և ազ գային հե տա
զո տու թյուն նե րի կենտ րո նում (Հ ՌԱՀԿ) 
նշում է ին, որ Հա րա վային Կով կա սում 
ռու սա կան ազ դե ցու թյան թու լաց ման և 
ա մե րի կա–եվ րո պա կան ազ դե ցու թյան 
ու ժե ղաց ման պայ ման նե րում Մոսկ վայի 
հա մար այդ գոր ծըն թաց նե րի թու լաց ման 
(նա մա նա վանդ ՆԱ ՏՕ–ի՝ դե պի արևելք 
ը նդ լայն վե լու) հա մար մի ակ լծա կը մնում 
են տա րա ծաշր ջա նային հա կա մար տու
թյուն նե րը. «Ե թե գոր ծարկ վի հա կա մար
տու թյուն նե րի սր ման մե խա նիզ մը, ձեռք 
կբեր վի Մոսկ վային ձեռն տու ան կա յու
նու թյու նը, ին չը կթու լաց նի Ա րև մուտ քի 
տն տե սա կան, հետ ևա բար՝ քա ղա քա կան 
ազ գե ցու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում… 
Ի նչ քան մեծ լի նի ան կա յու նու թյունը, 
այն քան լավ Ռու սաս տա նի հա մար» [11]: 
Այս կար ծիքն էր կի սում նաև «Ս պեկտր» 
ռազ մա վա րա կան վեր լու ծու թյուն նե րի 
կենտ րո նի ղե կա վար Գ. Նո վի կո վան: 
Նա նշում է, որ «… Հա րա վային Կով կա սի 
գո տում ստեղծ ված «status quo»–ն, ը նդ
հա նուր առ մամբ, Ռու սաս տա նին ձեռն
տու է, քա նի որ վեր ջինս հան դի սա նում է 
հա կա մար տու թյուն նե րի կար գա վոր ման 
հիմ նա կան մաս նա կից: Չկար գա վոր վա
ծու թյան փաս տը թույլ է տա լիս մա նի
պու լյա ցի այի են թար կել հա կա մար տու
թյան կող մե րին և ամ րապն դել սե փա կան 
տն տե սա կան դիր քե րը այն պի սի գո տում, 
որ տեղ կա յու նու թյան ե րաշ խիք նե րի բա
ցա կա յու թյու նը հետ կպա հի ա րևմ տյան 
ներդ րող նե րին» [12]: 

Ն մա նա տիպ մեկ նա բա նու թյու նը դժ
վա րու թյամբ կա րե լի է հա մա պա տաս
խա նեց նել տար ծաշր ջա նային ի րա
կա նու թյա նը: Պարզ է, որ Հա րա վային 
Կով կա սը աշ խար հա քա ղա քա կան ա ռու
մով մի աս նա կան շր ջան է, ի սկ «եր կա
կի խա ղե րը» ոչ մի կերպ չեն նպաս
տում տա րա ծաշր ջա նի կա յու նու թյա նը, 
ա վե լին, ի րա վի ճա կի սրու մը սպառ նում 
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է նաև Հյու սի սային Կով կա սում Ռու
սաս տա նի ազ գային ան վտան գու թյա
նը: «Ռու սաս տանն ա ռա վե լա գույնս 
օգ տա գոր ծում է իր ազ դե ցու թյու նը հա
կա մար տող կող մե րի վրա ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րեց ման և 
ի րա վի ճա կին դի վա նա գի տա կան լու
ծում տա լու նպա տա կով…» [13]: Մի կող
մից՝ Ռու սաս տա նը շա հագրգռ ված է 
Հա րա վային Կով կա սում հա կա մար տու
թյուն նե րի կար գա վոր ման հար ցում, ին
չը կապ ված է նաև իր ան վտան գու թյան 
հետ, մյուս կող մից, տա րա ծաշր ջա նում 
կոնֆ լիկտ նե րի առ կա յու թյու նը Ռու սաս
տա նի դե րը բարձր գնա հա տե լի է դարձ
նում դրանց կար գա վոր ման գոր ծում: 

Վեր ջին շր ջա նում աշ խար հա քա ղա
քա կան ի րադ րու թյան փո փո խու թյուն
ներն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա
կի ո րեն ազ դե ցին Հա րավ կով կա սյան 
տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան ի րա
վի ճա կի, այդ թվում` Լեռ նային Ղա
րա բա ղի հիմ նախնդ րի վրա, քանի որ 
նա խորդ մի քա նի տա րի նե րին ար ձա
նագր վե ցին, թերևս, ա մե նա ծանր բա
խում ներն ու ա մե նա մեծ կո րուստ նե րը 
հայ կա կան և ա դր բե ջա նա կան ու ժե րի 
շփ ման գծում՝ նե րա ռյալ 2016թ. ապ րի
լյան քա ռօ րյա պա տե րազ մա կան ի րա
վի ճա կը: Ռու սաս տան–Ա րև մուտք դի
մա կա յու թյան զար գա ցում ներն ազ դում 
են ո ղջ Եվ րա սի այի, նախ կին խորհր
դային տա րած քի յու րա քան չյուր ե րկ րի 
վրա, ո րոնք շատ դեպ քե րում ստիպ ված 
են վե րա նայել ի րենց քա ղա քա կա նու
թյու նը, ի սկ կոնկ րետ ԼՂ շա րու նակ վող 
հա կա մար տու թյան մեջ այդ փո փո խու
թյուն նե րը ա ռանց քային դեր են խա ղում 
շա րու նակ վող հա կա մար տու թյան կար
գա վոր ման գոր ծում, սա կայն այդ տես
լա կա նում փորձ է ար վում նաև բախ վող 
շա հե րի հա մա տեքս տում գոր ծըն թա ցում 
ա րձ անա գր վող բա ցա սա կան ար դյունք
նե րը կա պել հա կա մար տող կող մե րի քա
ղա քա կան կամ քի բա ցա կա յու թյան հետ՝ 
նշե լով, որ խա ղաղ բա նակ ցու թյուն նե րի 
ան հա ջո ղու թյան վե րա բե րյալ Մինս կի 

խմ բի հա մա նա խա գահ նե րին ո ւղղ ված 
ցան կա ցած մե ղադ րանք հան դի սա նում է 
այն հիմ նա կան տար րը, ո րը խան գա րում 
է խա ղա ղու թյան գոր ծըն թա ցին [14]: Այս 
հա մա տեքս տում տե ղին է նաև մեջ բե րել 
փոր ձա գետ նե րից Լ.Շի րի նյա նի դեռևս 
2014թ. ար տա հայ տած տե սա կե տը, որ 
«այն գի տակ ցու թյու նը, որ Ռու սաս տա
նը մեր խնա մա կալն է, պետք է կող քի 
դնել»՝ խա ղա ղու թյան պար տադր ման 
գոր ծում շեշ տը դնե լով սե փա կան ու ժե
րի վրա [15]: 

Ռու սաս տա նը, ի նչ պես և յու րա քան
չյուր եր կիր, միշտ գոր ծում է ա ռա ջին 
հեր թին սե փա կան շա հե րից ել նե լով, 
հե տո նոր մտա ծում է իր հար ևան նե րի 
բա րօ րու թյան մա սին: Հա յաս տա նը և 
Կաս պյան տա րա ծաշր ջա նի ռու սա կան 
շր ջա նը դի տարկ վում է որ պես այդ ո ւղ
ղու թյամբ ՆԱ ՏՕ–ի ակ տի վաց ման զս պիչ 
գոր ծոն [16]: Մոսկ վայի ի րա կան նպա
տակ նե րը և հե տա գա յում նրա քա ղա քա
կա նու թյան կուր սի բնույ թը Հա րա վային 
Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նում հաս կա նա
լու հա մար ան հրա ժեշտ է դի տար կել, թե 
դեպ քե րի ըն թաց քի որ սցե նարն է հա
մա պա տաս խա նում նրա ի նչ պես տն տե
սա կան, այն պես էլ ռազ մա քա ղա քա կան 
շա հե րին: Ե թե են թադ րենք, որ ռազ մա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վերսկ սու մը կն
պաս տի տա րա ծաշր ջա նում ա րևտ մյան 
ե րկր նե րի ազ դե ցու թյան ու ժե ղաց մա նը, 
ա պա ա կն հայտ է, որ նոր պա տե րազ
մը սկզ բուն քո րեն կտար բեր վի նախ կի
նից, ո րը ու ներ բա ցա ռա պես տե ղային 
բնույթ, ի սկ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի աշ խար հագ րա կան տա րած քի ը նդ
լայ նու մը ո ղջ տա րա ծաշր ջա նի հա մար 
ը նդ հան րա պես և Ռու սաս տա նի հա մար 
մաս նա վո րա պես կա րող է հան գեց նել 
ան կան խա տե սե լի հետ ևանք նե րի: Դեպ
քե րի այս ըն թաց քի պա րա գա յում հա կա
մար տող կող մե րից ոչ մեկն ի վի ճա կի չի 
լի նի վճա րե լու ռու սա կան զեն քի դի մաց 
այն ծա վա լով, ո րով վճա րում են Ա սի ա
կան խաղաղօվ կի ա նո սյան շր ջա նի պե
տու թյուն նե րը: 



170

Մյուս գո րո ծո նը, ո րը, ը ստ մաս նա
գետ նե րի, պետք է Ռու սաս տա նին հետ 
պա հի տա րա ծաշր ջա նում ան կա յու նու
թյան խո րաց ման սցե նա րից, կրում է 
զուտ տն տե սա կան բնույթ: Սկ սած 2000–
ա կան թվա կան նե րից՝ ար ձա նագր վում է 
ռու սա կան պե տա կան և մաս նա վոր կա
պի տա լի խո շոր ներ հոսք դե պի Հա րա
վային Կով կա սի պե տու թյուն ներ: Ճիշտ 
է, մի աս նա կան ծա վա լով այն զի ջում է 
ա րևմ տյան կա պի տա լին, սա կայն զբա
ղեց րած ո լորտ նե րի (է ներ գե տի կա, կապ, 
տրանս պոր տային հա ղոր դակ ցու թյուն) 
կար ևո րու թյան ա ռու մով չի կա րե լի 
ա սել, թե ռու սա կան կա պի տա լը ան հու
սա լի կեր պով հետ է մնում ա րևմ տյա նից: 
Ար դյուն քում, չնա յած ան ցած 25 տա րի
նե րի կտր ված քին՝ Ռու սաս տա նը դեռևս 
գտն վում է ԽՍՀՄ–ի փլու զու մից հե տո 
ար դեն ի նք նիշ խան պե տու թյուն նե րում 
կորս ված դիր քե րի վե րա կանգն ման 
ճա նա պար հին: Բա ցի այդ՝ Ղա րա բա
ղյան հա կա մար տու թյան կար գա վոր
ման ձգձգու մը դրա մաս նա կից նե րի 
մոտ հան գեց նում է նաև Ռու սաս տա նի՝ 
գոր ծըն թա ցին օգ նե լու ան կա րո ղու թյան 
մտ քին, ի նչն իր հեր թին այդ գո ծըն թա
ցի մեջ այլ դե րա կա տա րի ակ տի վաց
ման նա խադ րյալ կա րող է դառ նալ: Դա 
Ռու սաս տա նի ա մեն ևին ձեռն տու չի լի

նի և կբե րի տա րա ծաշր ջա նում վեր ջի նիս 
դիր քե րի նա հան ջին: 

Այդ պի սով՝ կա րե լի է եզ րա հան
գել, որ ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո Լեռ
նային Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թյան 
խա ղաղ կար գա վոր ման զար գաց ման 
պատ մու թյու նը պարզ ցույց է տա լիս, որ 
Ռու սաս տա նի՝ որ պես միջ նոր դի գոր ծու
նե ու թյու նը հա մա չափ է ըն թա ցել կոնֆ
լիկ տի ժա մա նա կային զար գաց ման հետ: 
Խորհր դային Մի ու թյան գո յու թյան դա
դա րե ցու մից հե տո Մոսկ վան Հա յաս տա
նի և Ա դր բե ջա նի միջև մի ակ ի րա կան և 
գործ նա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող 
միջ նորդն էր Ղա րա բա ղյան հա կա մար
տու թյան կար գա վոր ման գոր ծըն թա
ցում: Հե տա գա յում այդ ա ռա քե լու թյու նը 
վեր ջինս զի ջեց Ե ԱՀԽ/Ե ԱՀԿ–ին, ա պա 
Ե ԱՀԿ շր ջա նակ նե րում կար գա վոր ման 
գոր ծըն թացն ան ցավ հա մա նա խա գա
հող կող մե րի միջ նոր դու թյա նը: Ռու սաս
տա նը, չնա յած որ մաս նակ ցում է մյուս 
միջ նորդ նե րի և Ե ԱՀԿ ՄԽ մյուս ան դամ
նե րի հետ հա մա տեղ հաշ տա րա րա կան 
գոր ծըն թաց նե րին, հան դես է գա լիս 
նաև ա ռան ձին միջ նոր դա կան նա խա
ձեռ նու թյուն նե րով, այդ թվում՝ տար բեր 
ոչ պաշ տո նա կան հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի ու ձևա չա փե րի մի
ջո ցով: 
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РОЛЬ РОССИИ В ФОРМАТЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХСКОМУ КОНФЛИКТУ
АРМЕН АГАБАБЯН

НАН РА, Институт философии, социологии и права, аспирант

Переговоры по урегулированию Карабахского конфликта осуществляются при посред
ничестве Минской группы ОБСЕ, в рамках которой в настоящее время проводится переговор
ный процесс. Как стороны конфликта, так и международные силы подчеркивают непрерыв
ность переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и вклад стран–сопредседателей в данном 
вопросе. На протяжении всего конфликта выраженую инициативу проявляет Российская 
Федерация, посредничество которой постепенно становится все более структурированным. 
Посреднические усилия России в деле урегулирования конфликта продолжают решительно 
и в разных форматах возрастать, имея в основе интересы страны в Южнокавказском регионе.

RUSSIA'S ROLE IN THE FORMAT OF TALKS ON KARABAKH CONFLICT
ARMEN AGHABABYAN

National Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Postgraduate

Negotiations on the settlement of the Karabakh conflict are carried out with the mediation 
of the OSCE Minsk Group. The parties of the conflict and the international forces emphasize 
the continuity of the negotiations within the OSCE Minsk Group and the contribution of the 
co–chairing countries on this issue. Throughout the conflict, the expression takes the initiative 
Russian Federation, which mediation is gradually becoming more structured. Mediation efforts 
of Russia in the settlement of the conflict continue to grow strongly and in different formats, 
referring to the country՛s interests on the basis of the South Caucasus region. 
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Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է օ րենս
դիր իշ խա նու թյան դե րը իշ խա նու թյուն
նե րի տա րան ջատ ման հա մա կար գում: 
Բնու թագր վում են այն հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք ներ կա յաց նում են իշ խա նու թյուն
նե րի տա րան ջատ ման հա մա կար գում 
օ րենս դիր մարմ նի՝ ի դեմս պառ լա մեն
տի, գոր ծա ռու թյան քա ղա քա գի տա կան 
դրս ևո րում նե րը: Օ րենս դիր մար մին նե րի 
դե րը հիմ նա վոր վում է սահ մա նադ րա
կան մե խա նիզմ նե րի զար գաց ման գոր
ծըն թա ցով իշ խա նու թյուն նե րի տա րան
ջատ ման հա մա կար գում: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. օ րենս դիր իշ խա նու թյուն, 
տա րան ջա տում, պառ լա մենտ, գոր ծա
ռու թյուն: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյան ձևա վո
րու մը, կա ռուց վածքն ու իշ խա նու թյան 
այլ ճյու ղե րի հետ փոխ գոր ծո ղու թյան 
ձևե րը սեր տո րեն կապ ված են իշ խա
նու թյան տա րան ջատ ման հա մա կար գի 
գոր ծարկ ման հետ: Ա ռանձ նա հա տուկ 
հե տաքրքրու թյուն են ներ կա յաց նում պե
տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում 
օ րենսդ րա կան իշ խա նու թյան գոր ծա
ռույթ նե րի կեն սու նա կու թյան հար ցադ
րում նե րը, մաս նա վո րա պես՝ կար ևոր վում 
է իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գում օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
ի րա վա քա ղա քա կան կեն սա գոր ծու նե ու
թյու նը: Օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը, լի նե
լով ի րա վա քա ղա քա կան ի րա կա նու թյան 
ան բա ժա նե լի մա սը, աս տի ճա նա բար ամ
րապն դում է իր դիր քե րը և ներ կա յա նում 
որ պես հա սա րա կա կան ի նս տի տուտ նե րի 
ան բա ժա նե լի տարր: Օ րենս դիր մար մին
նե րի դե րի հիմ նա վո րումն ու խո րա ցու մը 
պայ մա նա վո րում են սահ մա նադ րա կան 

մե խա նիզմ նե րի զար գա ցու մը իշ խա նու
թյուն նե րի տա րան ջատ ման ը նդ հա նուր 
հա մա կար գում: «Օ րենս դիր» եզ րույ թի 
բա ռա կազ մու թյու նը՝ «օ րեն» և «դիր» («դ
նել, սահ մա նել, հաս տա տել» ի մաստ նե
րով) բա ռար մատ նե րի հա մադ րու թյամբ, 
գրե թե լի ո վին բա ցա հայ տում է օ րենս դիր 
իշ խա նու թյան գոր ծառ նու թյան հիմ նա
կան սկզ բուն քը [7], սա կայն, այս տեղ ևս 
ծա գում են բազ մա թիվ հար ցեր՝ կապ ված 
նշ ված սկզ բուն քի ի րա գործ ման ե ղա
նակ նե րի և ձևե րի հետ: Հարց է ծա գում, 
թե ի նչ է օ րեն քը, ով է այն ըն դու նում և 
ի նչ մե խա նիզմ նե րով են ներ կա յաց վում 
ու քն նարկ վում օ րենք նե րի մշակ ման 
և վա վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան և ի րա
վա կան կշիռ ու նե ցող խն դիր նե րը: Այս 
հար ցադ րում նե րի ներ քո ամ բող ջա նում 
է իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գում օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
տե ղի ու դե րի գի տա կան ներ կա յաց ման 
ան հրա ժեշ տու թյունն ու գի տակ ցու մը, 
ո ւս տի պատ շաճ կեր պով ներ կա յաց նե լու 
հա մար վե րոն շյալ խն դի րը ան հրա ժեշտ 
է նախ՝ հա կիրճ ներ կա յաց նել օ րենս դիր 
կամ ներ կա յա ցուց չա կան իշ խա նու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, ո րոն ցից հարկ 
է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ նե րը՝ 

– հա մա կարգ վա ծու թու նը, ո րը 
պայ մա նա վոր ված է օ րենս դիր իշ խա
նու թյան հա մընդ հա նուր աղ բյուր լի նե լու 
հան գա ման քով և գոր ծու նե ու թյան ը նդ
հա նուր հիմ նա րար սկզ բունք նե րով. 

– օ րենս դիր իշ խա նու թյան կա ռուց
ված քային տար բե րու թյու նը գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան հի ե րար խիկ պատ կե րից.

– օ րենս դիր իշ խա նու թյան ներ կա
յա ցուց չա կա նու թյու նը և ը նտ րա կա նու

ԲԱԳ ՐԱՏ ԲԱԳ ՐԱՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ինս տի տու տի  

քա ղա քա գի տու թյան բա ժին, հայ ցորդ

Օ ՐԵՆՍ ԴԻՐ ԻՇ ԽԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵ ՐԸ ԻՇ ԽԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՏԱ ՐԱՆ ՋԱՏ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ 
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թյու նը. 
– գոր ծա ռույթ նե րի և լի ա զո րու

թյուն նե րի այն հա մա խում բը, ո րը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ի րա կա նաց նելու 
պե տու թյան սահ ման նե րում իշ խա նու
թյուն նե րի տա րան ջա տու մը, 

– իշ խա նու թյան ոչ մի ան ձյա, այլ 
կո լե գի ալ ի րա կա նա ցու մը [8, с. 42 – 
45.]: Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ
ման հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ տարրն 
է օ րենս դիր կամ ներ կա յա ցուց չա կան 
իշ խա նու թյու նը, ո րը ներ կա յա նում է 
օ րենս դիր իշ խա նու թյան ա ռաջ նայ
նու թյան գա ղա փա րի ներ քո, քա նի որ 
գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյան 
ճյու ղե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը հնա
րա վոր է մի այն ըն դուն ված օ րենք նե րի 
ի րա վա քա ղա քա կան մի ջա վայ րում: 

Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գը հիմ նա րար սահ մա նա դրա
կան սկզ բունք է: Քա ղա քա գի տա կան 
գի տա կար գում այն ճա նա չում է ստա ցել 
և ըն կալ վում է որ պես պե տա կան կա ռա
վար ման մար մին նե րի հա մա կար գային 
մի մո դել, ո րն կի րառ վում է ժո ղովր դա
վա րա կան պե տու թյուն նե րում: 

Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գի հա մա տեքս տում հռ չակ
վում է մի կող մից՝ օ րենս դիր իշ խա նու
թյան գե րա կա յու թյու նը և, մյուս կող մից՝ 
դա տա կան և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն
նե րի են թաօ րի նա կա նու թյու նը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ժո ղովր դա վա
րա կան պե տու թյուն նե րում օ րենս դիր 
իշ խա նու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես 
ժո ղովր դի կամ քի ի րա վա քա ղա քա կան 
ար տա հայ տու թյուն: Այս տեղ ծա գում 
է օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր ծառ
նու թյան ևս մի կար ևոր հար ցադ րում. 
ա րդյո՞ք օ րենս դիր մար մին նե րի կող մից 
վա վե րաց րած օ րենք նե րը ար տա հայ
տում են պե տու թյան բո լոր բնա կիչ նե րի 
կամքն ու ցան կու թյուն նե րը: Հետ ևա
բար, իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ
ման ը նդ հա նուր հա մա կար գում ա ռանձ
նա նում է օ րենս դիր իշ խա նու թյան շատ 
կար ևոր մի սկզ բունք, ո րն ո ւղղ ված է 

կոն սո լի դաց նե լու պե տու թյան տար բեր 
սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան ու ժե րի 
հե տաքրք րու թյուն նե րը և հա մընդ հա
նուր հա վա նու թյան ար ժա նի օ րենս դիր 
լու ծում նե րը [3]: 

Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գում օ րենս դիր իշ խա նու թյու
նը կոչ ված է սահ մա նե լու վար քագ ծի 
ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ և ի րա կա նաց
նե լու դրանց կա տար ման վե րահս կո ղու
թյու նը: Այդ սկզ բուն քին հա մա պա տաս
խան ձևա վոր վում են նաև գոր ծա դիր և 
դա տա կան իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծառ
նու թյան շր ջա նակ նե րը՝ որ պես կա տա
րո ղա կան–բաշ խիչ գոր ծու նե ու թյան և 
այդ գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե ճե
րի ի րա վա կան հան գու ցա լուծ ման մե
խա նիզմ նե ր: 

Պե տա կան իշ խա նու թյան յու րա քան
չյուր ճյուղ ու նի ու րույն խն դիր նե րի և 
գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րը, սա
կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, իշ խա նու թյուն
նե րի տա րան ջատ ման հա մա կար գում 
օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ա ռա ջա տար 
դեր է գրա վում: Այս տե սա նկյու նից ել նե
լով՝ իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
ը նդ հա նուր հա մա կար գում օ րենս դիր իշ
խա նու թյու նը ի րա վամբ կա րող է կոչ վել 
«ա ռաջ նային իշ խա նու թյան ճյուղ»: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը, նախ՝ 
սահ մա նում է վար քի կա նոն նե րը, այդ 
թվում՝ իշ խա նու թյան այլ ճյու ղե րի հա
մար: Ե րկ րորդ՝ սահ մա նե լով գոր ծա
դիր և դա տա կան իշ խա նու թյան գոր
ծա ռույթ նե րի կազ մա կերպ վա ծու թյու նը՝ 
օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ու ղղոր դող 
դեր է կա տա րում, ին չը չի սահ մա նա փա
կում այդ իշ խա նու թյուն նե րի ի նք նու րույ
նու թյու նը, այլ, ը նդ հա կա ռակն, միտ ված 
է իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղե րի հա մա
գոր ծակ ցու թյա նը: Եր րորդ՝ օ րենս դիր 
իշ խա նու թյու նը կա տա րում է վերս տու
գիչ գոր ծա ռույթ, ո րն ար տա հայտ վում է 
ըն դուն ված օ րենք նե րի գոր ծառ նու թյան 
ո րա կի և հա սա րա կայ նո րեն ա րժ ևոր
ված նպա տա կա հար մա րու թյան գնա
հատ ման մեջ: 
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Այս պի սով՝ օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
գլ խա վոր խն դի րը՝ օ րենք նե րի ըն դու
նու մը, ար տա հայ տում է կար ևո րա գույն 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և 
ի րա գործ վում է պե տա կան իշ խա նու թյան 
բո լոր ճյու ղե րի կող մից իշ խա նու թյան 
հա մա պա տաս խան մա կար դակ նե րում: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րե
լի է օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը բնո րո շել 
որ պես պե տա կան իշ խա նու թյան ո րո
շա կի ո րեն ա ռանձ նաց ված մի ո լորտ, 
ո րն ո ւղղ ված է օ րենսդ րա կան ո րո
շում նե րի ըն դուն մա նը և դրանց կա
տար ման գոր ծըն թա ցի վե րահս կո ղու
թյա նը: Պե տու թյան սահ մա նադ րա կան 
օ րի նա կա նու թյան ո րա կա կան կար
գա վի ճա կը բնո րոշ վում է հենց օ րենս
դրա կան իշ խա նու թյան վե րը նկա րագր
ված գոր ծա ռույթ նե րով: Այլ խոս քե րով՝ 
սահ մա նադ րա կան օ րի նա կա նու թյու նը 
ձևա վոր վում է ե րկ րի Սահ մա նադ րու
թյան դրույթ նե րի լի ա կա տար ի րա գործ
մամբ, ի սկ օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը 
ձևա վո րում է սահ մա նադ րա կան հա
մա պա տաս խան դրույթ ներն ու դրանք 
ար տա հայ տող վար քի կա նոն նե րը և 
ստեղ ծում է պայ ման ներ կար գու կա նո
նի պատ շաճ պահ պան ման հա մար: Բ. Ս. 
Էբ զե ևը մատ նան շում է օ րենս դիր իշ խա
նու թյան՝ որ պես ժո ղովր դա կան ի նք նո
րոշ ման ե րաշ խա վո րի կար գա վի ճա կը, 
այն ի նք նո րոշ ման, ո րն ի րա գործ վում 
է սահ մա նադ րա կան ձևե րի մի ջո ցով և 
պահ պան վում սահ մա նադ րա կան ի րա
վա կար գի պաշտ պան հան դի սա ցող դա
տա կան մար մին նե րի կող մից [10, с. 139 
– 140]: Այս տեղ էլ հան գում ե նք օ րենս դիր 
իշ խա նու թյան կող մից օ րենք նե րի ո րա
կա կան մշա կում նե րի ար դյուն քում ձեռք
բեր ված հա սա րա կա կան ի րա վա կար գի 
ար դյու նա վետ ա պա հով ման գա ղա փա
րին: Այդ հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան 
փոխ կապ վա ծու թյու նը շա րու նա կա կան 
է և ար տա հայտ վում է օ րենս դիր մար
մին նե րի իշ խա նու թյան հե տա գա գոր
ծա ռույթ նե րի կա տար ման նկատ մամբ 
պա տաս խա նատ վու թյան ա ճին, քա նի որ 

այդ գոր ծա ռույթ նե րը, ի նք նին լի նե լով 
շա րու նա կա կան, ի նչ պես տե սանք, կար
գա վո րում են պե տա կան կա ռա վար ման 
բո լոր օ ղակ նե րը և ի րենց վրա են կրում 
նախ կի նում ըն դուն ված օ րենք նե րի հա
սա րա կա կան ար ձա գան քը: Այդ պի սի 
շղ թա յա կան փոխ կապ վա ծու թյունն էլ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս քն նար կե լու, 
վե րա նայե լու և փո փո խե լու ար դեն ի սկ 
ըն դուն ված օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը 
[6, с. 10 – 48]: 

Ամ փո փե լով վե րոն շյա լը՝ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել պե տա կան իշ խա նու
թյան հա մա կար գում օ րենս դիր իշ խա
նու թյան փոխ գոր ծո ղու թյան եր կու կա
ր ևո րա գույն բնա գա վառ՝ օ րենսդ րա կան 
և պառ լա մեն տա կան–վե րահս կիչ: Ըն դ 
ո րում, այդ բնա գա վառ նե րից ա ռա ջի նի 
շնոր հիվ ստեղծ վում են պե տա կան կա
ռա վար ման ի րա վա–քա ղա քա կան հիմ
քե րը, ի սկ ե րկ րորդ՝ գոր ծու նե ու թյան 
պառ լա մեն տա կան–վե րահս կիչ բնա գա
վա ռի շնոր հիվ ա պա հով վում է շա րու
նա կա կան փո խա դարձ կա պը իշ խա նու
թյուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի միջև և, մյուս 
կող մից՝ պահ պան վում է իշ խա նու թյուն
նե րի տա րան ջատ ման հա մա կար գային 
սկզ բուն քը: 

Ն շենք նաև, որ չնա յած ժա մա նա կա
կից քա ղա քա կան գի տա կար գում առ կա 
օ րենս դիր իշ խա նու թյան սահ մա նում նե
րի բազ մա զա նու թյա նը՝ այ նո ւա մե նայ
նիվ, բա ցա կա յում է օ րենս դիր իշ խա
նու թյան լի ար ժեք հաս կա ցու մը որ պես 
իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գի բա ղադ րա տարր: Ի տար
բե րու թյուն գոր ծա դիր և դա տա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի, օ րենս դիր իշ խա
նու թյան գոր ծառ նու թյու նը իշ խա նու
թյուն նե րի տա րան ջատ ման ը նդ հա նուր 
հա մա կար գում մեր կող մից բնո րոշ վում 
է այդ բա ղադ րա տար րի ա ռաջ նայ նու
թյան գա ղա փա րով՝ որ պես իշ խա նու
թյան մյուս եր կու ճյու ղե րի գոր ծարկ ման 
ի րա վա քա ղա քա կան հիմ քի՝ հա տուկ մի
այն օ րենս դիր իշ խա նու թյա նը: 

Օ րի նաս տեղծ կամ ներ կա յա ցուց չա կան 
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իշ խա նու թյու նը ի րա կա նա նում է նախ
ևա ռաջ հա մա պե տա կան ներ կա յա ցուց
չա կան մարմ նի մի ջո ցով, ի սկ ֆե դե րա
տիվ պե տու թյուն նե րում՝ ֆե դե րա ցի այի 
ի նք նա վար սուբյեկտ նե րի կամ տե ղա կան 
օ րենս դիր մար մին նե րի մի ջո ցով: 

Հա մա պե տա կան ներ կա յա ցուց չա
կան մար մի նը կա րող է ու նե նալ տար
բեր ան վա նու ներ՝ ի դեմս Ազ գային կամ 
Ժո ղովր դա կան ժո ղո վի, Կոնգ րե սի և 
այլն, սա կայն այն հա ճախ ան վան վում 
է «պառ լա մենտ»: Քա ղա քա կան գի տա
կար գում պառ լա մեն տը հայտ նի է որ
պես մի եզ րույթ, ո րն ար տա հայ տում 
է պե տա կան իշ խա նու թյան ո րո շա կի 
կող մը՝ օ րի նաս տեղծ, ներ կա յա ցուց չա
կան և վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ նե րով, 
և դրա նով էլ հի ման վո րում է իշ խա նու
թյուն նե րի տա րան ջատ ման քա ղա քա
գի տա կան սկզ բուն քը [7]: Պառ լա մեն տի 
կոմ պե տեն տու թյու նը կազ մում է գոր ծա
ռույթ նե րի և ի րա վա սու թյուն նե րի հա
մա խում բը: Տար բեր պատ մա կան ժա մա
նա կա հատ ված նե րում պառ լա մենտ նե րը, 
ը ստ կա ռուց ված քի, ե ղել են մեկ, եր կու 
կամ ե րեք ա տյան նե րից բաղ կա ցած: Որ
պես կա նոն, վե րին ա տյա նի ան դամ նե
րը նշա նակ վում են, ի սկ ստո րին ա տյա նի 
ան դամ ներն՝ ը նտր վում: Ռու սաս տա նում 
պառ լա մեն տա կան տի պի ի նս տի տուտ
նե րը ա ռա ջին ան գամ հայտն վել են 1906 
թ. և գո յու թյուն ու նե ցել մինչև 1917 թ.՝ 
ու նե նա լով սահ մա նա փակ ի րա վա սու
թյուն ներ: Խորհր դային իշ խա նու թյան 
օ րոք օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը գոր ծում 
էր կու սակ ցա կան են թա կա յու թյան, այլ 
ոչ թե պառ լա մեն տա կան սկզ բուն քով [5, 
8]: Օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը մի ան ման 
չէ նաև բո լոր ժա մա նա կա կից ե րկր նե
րում և չի սահ մա նա փակ վում զուտ ներ
կա յա ցուց չա կան մարմ նի առ կա յու թյամբ: 
Մի շարք ե րկր նե րում «պառ լա մենտ» եզ
րույթն նե րա ռում է ոչ մի այն ը նտ րա կան, 
ներ կա յա ցուց չա կան մար մի նը, այլև վե
րին ա տյա նը և պե տու թյան ղե կա վա րին, 
ա ռանց ո րի ստո րա գրու թյան ըն դուն ված 
նա խագ ծե րը օ րեն քի ո ւժ չեն ստա նում: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան կար ևո րու թյան 
ըն դու նու մը և սահ մա նադ րա կան ար
ժեք նե րի ա ռաջ նայ նու թյան սկզ բուն քը 
կար ևո րա գույն պայ ման է պե տա կան 
իշ խա նու թյան բո լոր ճյու ղե րի է ֆեկ տիվ 
գոր ծառ նու թյան հա մար [2, 3]: Այդ պատ
ճա ռով էլ պառ լա մեն տի՝ որ պես ժո ղովր
դի կամքն ար տա հայ տող ներ կա յա ցուց
չա կան մարմ նի, ի նս տի տու տի կա յա ցու մը 
ի նք նին բնու թագ րում է խոս քի ա զա տու
թյան և օ րենք նե րի ներ կա յա ցուց չա կա
նու թյան հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան 
ձեռք բե րում նե րը պե տա կան կա ռա վար
ման է վո լյու ցի այի ըն թաց քում: Այլ խոս քե
րով՝ պառ լա մեն տի ի նս տի տու տը՝ որ պես 
օ րենս դիր իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց
չա կան մար մին, տա լիս է իշ խա նու թյուն
նե րի տա րան ջատ ման հա մա կար գային 
սկզ բուն քի քա ղա քա գի տա կան հիմ նա
վո րու մը մար դու քա ղա քա կան ի րա
վունք նե րի ներ կա յաց ման մի ջո ցով [1]: 

Ներ կա յաց նենք օ րենս դիր իշ խա նու
թյան հա մար բնու թագ րա կան հետ ևյալ 
հատ կա նիշ նե րը: Հեն քային եզ րույթ նե
րից է օ րենս դիր իշ խա նու թյան հա մա
կար գային լի նե լու հատ կա նի շը, քա նի 
որ օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ներ կա յա
նում է ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի 
հա մա կար գի տես քով, ո րն ու նի կո լե
գի ալ բնույ թի ներ հա մա կար գային կա
պեր, ո րոնք տար բեր վում են գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան ներ սում նկատ վող կա
տա րո ղա կան բնույ թի հա մա կարգ վա
ծու թյան պատ կե րից: Ա վե լին, օ րենս դիր 
իշ խա նու թյան հա մա կարգ վա ծու թյունն 
ար տա հայտ վում է իշ խա նու թյան մի աս
նա կան աղ բյու րի՝ ժո ղովր դի, առ կա յու
թյամբ և գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր 
սկզ բունք նե րով: Ֆե դե րա տիվ պե տու
թյուն նե րում օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
ներ քին հա մա սեռ հա մա կարգ վա ծու
թյան պատ կե րը տես նում ե նք հա մա պե
տա կան և տե ղա կան օ րենս դիր մար մին
նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նույն 
կո լե գի ալ հա մա կար գի օ րի նա կով, ե րբ 
հա մա պե տա կան ներ կա յա ցուց չա կան 
մար մի նը ի րա վա սու չէ լու ծա րե լու ֆե



176

դե րա ցի այի սուբյեկտ նե րի կամ վար չա
կան մի ա վո րի ի նք նա վար ներ կա յա ցուց
չա կան մար մին նե րը [5]: 

Օ րենս դիր մարմ նի ը նտ րա կան կամ 
ներ կա յա ցուց չա կան լի նե լու բնույ թը 
ներ կա յա նում է օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
հա ջորդ կար ևոր հատ կա նի շը: Ներ կա յա
ցուց չա կան մար մին նե րը տի րա պե տում 
են տվյալ ե րկ րում ժո ղովր դա վա րու
թյան մա կար դա կից, գո յու թյուն ու նե ցող 
փո խա դարձ զս պում նե րի ու հա կակ շիռ
նե րի հա մա կար գի պատ կե րից կախ ված 
ո րո շա կի լի ա զո րու թյուն նե րով: 

Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
ը նդ հա նուր հա մա կար գը չի են թադ րում 
իշ խա նու թյուն նե րի տար բեր ճյու ղե րի 
ա ռանձ նա ցու մը, քա նի որ այն ներ կա յա
նում է որ պես պե տա կան իշ խա նու թյու նը 
ար տա հայ տող մի աս նա կան ի րա վա քա
ղա քա կան ի նս տի տուտ [9, с. 130]: Պե
տա կան իշ խա նու թյան մի աս նա կա նու
թյու նը, ո րն ու ղեկց վում է իշ խա նու թյան 
ճյու ղե րի գոր ծա ռու թային բա ժան մամբ, 
հիմք է դրանց փոխ գոր ծո ղու թյան և 
փոխ կա պակց վա ծու թյան հա մար: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյան լի ա զո րու
թյուն նե րը կա րող են փոխ կապ ված լի նել 
նաև սահ մա նադ րա կան դա տա րան նե րի 
լի ա զո րու թյուն նե րի հետ: Վեր ջին ներս 
ի րա վա սու են ո րոշ օ րենք ներ հայ տա
րա րել ոչ սահ մա նադ րա կան, ին չի ար
դյուն քում օ րենք նե րը նույն պես կորց նում 
են ի րա վա կան ու ժը: 

Եվ ը նդ հա կա ռակն, պառ լա մեն տը իր 
հեր թին կա րող է ի րա գոր ծել ա ռան ձին 
գոր ծա դիր և դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ: 
Եր բեմն պառ լա մեն տը փո խա րի նում է 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը և տի րա պե
տում է ո րո շա կի դա տա կան գոր ծա ռույթ
նե րով: Ո րոշ ե րկր նե րում պառ լա մեն տը 
լի ա զոր ված է մե ղադ րա կան եզ րա կա
ցու թյուն ըն դու նել և բարձ րաս տի ճան 
պաշ տո նյա նե րին դա տա րան հանձ նել, 
ի սկ եր բեմն է լ՝ դա տա կան գոր ծըն թա
ցով դի տար կել իմ պիչ մեն տի դեպ քե րը: 

Ժո ղովր դա վա րա կան սահ մա նա
դրու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ պառ լա մեն

տը հան դես է գա լիս որ պես պե տու թյան 
բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մին, սա
կայն, դի տար կե լով տար բեր ե րկր նե րի 
փոր ձը, տես նում ե նք պառ լա մեն տի ի րա
վա սու թյուն նե րի տար բեր ար տա հայ
տու թյուն նե ր: Տար բեր են նաև պառ լա
մենտ նե րի գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
սկզ բունք ներն՝ ը ստ նրանց կա ռուց ված
քի: Մեկ ա տյա նից բաղ կա ցած պառ լա
մենտ նե րը գոր ծում են հիմ նա կա նում 
մա ժո րի տար սկզ բուն քով, այն դեպ քում, 
ե րբ ե րկ պա լա տա նի պառ լա մենտ նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը բնու թագր վում է որ
պես պառ լա մեն տի եր կու ա տյան նե րի 
միջև ձեռք բեր ված կոն սեն սուս [4]: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյան կո լե գի ալ 
բնու թա գի րը, այս պի սով, ար տա հայտ
վում է ոչ մի այն օ րենս դիր մարմ նի մազ
ման դամ կար գա վի ճա կով, այլև բուն 
պառ լա մեն տի եր կաս տի ճան կա ռուց
ված քով: 

Իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան 
իշ խա նու թյան հիմ նա րար նշա նա կու
թյու նը իշ խա նու թյուն նե րի տա րան
ջատ ման հա մա կար գում պառ լա մեն տի 
ա ռա ջա տար դե րի նոր մա տի վային ի րա
գործ ման մեջ է: Իշ խա նու թյուն նե րի տա
րան ջատ ման հա մա կար գային սկզ բուն
քը ո ւղղ ված է ան ձի սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ա պա հով մա նը, ո րոնք կա րող են ե րաշ
խա վոր վել մի այն այդ ճյու ղե րի փոխ
կա պակց ված գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ: 
Իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
սկզ բուն քը նա խա տե սում է ոչ թե պե տա
կան կա ռա վար ման ե րեք ճյու ղե րի պարզ 
բա ժա նու մը մե կը մյու սից, այլև՝ այն պի
սի պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնց պա
րա գա յում այդ ճյու ղե րը հա կակ շիռ նե րի 
և զս պում նե րի հա մա կար գի շնոր հիվ 
փո խա դար ձա բար կսահ մա նա փա կեն 
որ ևէ մի իշ խա նու թյան տա րա ծու մը մյուս 
եր կու իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ: 
Օ րի նակ՝ օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը վե
րահս կում է գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը 
վեր ջի նիս հա մար պար տա դիր օ րենք նե
րի ըն դուն ման մի ջո ցով: Պառ լա մեն տը՝ 
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որ պես օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը կրող 
մար մին, մարմ նա վո րում է օ րենս դիր իշ
խա նու թյան ա ռաջ նայ նու թյան սկզ բուն
քը: 

Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման 
հա մա կար գում իշ խա նու թյան օ րենս դիր 
ճյու ղը ա ռաջ նային է իր բնույ թով և ներ

կա յա նում է որ պես պե տու թյան ը նտ րա
կան մար մին նե րի կո լե գի ալ հա մա կարգ, 
ո րը կա տա րում է օ րի նաս տեղծ, ներ կա
յա ցուց չա կան և այլ գոր ծա ռույթ ներ՝ ը ստ 
տվյալ ե րկ րի պառ լա մեն տի ի նս տի տու
տի և փո խա դարձ զս պում նե րի ու հա
կակ շիռ նե րի հա մա կար գի ար տա հայ
տու թյուն նե րի: 
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РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
БАГРАТ БАГРАТЯН

НАН РА, Институт филологии, социологии и права, отдел политологии, соискатель

Статья представляет исследование роли законодательной власти в системе разделения 
властей. Характеризуются признаки, которые представляют политологические аспекты дея
тельности парламента в качестве органа законодательной власти в системе разделения вла
стей. Роль законодательных органов обосновывается процессом развития конституционных 
механизмов в системе разделения властей.

THE ROLE OF THE LEGISLATIVE POWER IN THE SEPARATION OF POWERS
BAGRAT BAGRATYAN

National Academy of Sciences of the RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Department of 
Political Science, Applicant

This article presents the investigation of the role of legislative power in the system of 
separation of powers. Features presenting politological aspects of the Parliament as a legislative 
body in the system of separation of powers are characterized.

The role of legislative power is based on the process of development of constitutional 
mechanisms in the system of separation of powers. 
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Հոդ վա ծի նպա տակն է վեր լու ծել 
մի ջա րա բա կան հա կա սու թյուն նե րը 
Իս րայե լի հետ հա րա բե րու թյուն նե
րում, հատ կա պես՝ ե գիպ տա–իս րայե
լա կան 1979թ–ի պայ մա նագ րի կն
քու մից հե տո: Ե գիպ տո սը դար ձավ 
ա ռա ջին ա րա բա կան եր կի րը, ո րը դեմ 
գնաց ե րեք «ոչ»–ե րի քա ղա քա կա նու
թյա նը և ան հա տա կան խա ղա ղու թյան 
պայ մա նա գիր կն քեց Իս րայե լի հետ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. մի ջա րա բա կան 
հա կա սու թյուն ներ, ե գիպ տա–իս րայե
լա կան պայ մա նա գիր, քա ղա քա կա
նու թյուն, ա ջակ ցու թյուն, պա տե րազ
մա կան ի րա վի ճակ: 

Դեռևս մինչև ե գիպ տա–իս րայե
լա կան պայ մա նա գի րը` ա րա բա կան 
ե րկր նե րը փոր ձել են խա ղա ղու թյուն 
հաս տա տել Իս րայե լի հետ, սա կայն 
1979թ–ը շր ջա դար ձային ե ղավ այդ 
հար ցում: Փոր ձել ե նք հիմ նա կա նում 
Սի րի այի, Հոր դա նա նի ու Լի բա նա նի 
օ րի նա կով վեր լու ծել ա րաբ–իս րայե
լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա գա 
զար գա ցու մը: 

Ի նչ պես նշե ցինք, Ե գիպ տո սը դար
ձավ ա ռա ջին ա րա բա կան եր կի րը, ո րը 
խա ղա ղու թյուն հաս տա տեց Իս րայե լի 
հետ: 1977թ. նոյեմ բե րի 19–ին Սա դա
թը այ ցե լեց Իս րայել և ե լույթ ու նե ցավ 
Քնես սե թում, ո րի ըն թաց քում բարձ
րաց րեց նաև Պա ղես տի նի ա րաբ նե րի 
ի նք նո րոշ ման հար ցը: Մինչև Ե րու սա
ղեմ կա տա րած այ ցե լու թյու նը՝ Սա դա
թը այ ցե լեց նաև Դա մաս կոս ու փոր ձեց 
ստա նալ Ա սա դի հա մա ձայ նու թյու նը: 
Վեր ջինս այդ պես էլ իր ա ջակ ցու թյու նը 

չհայտ նեց այդ գա ղա փա րին: Ե րու սա
ղեմ կա տա րած այ ցե լու թյու նը դա տա
պարտ վեց ա րա բա կան ե րկր նե րի մե
ծա մաս նու թյան կող մից, հատ կա պես՝ 
Սի րի այի, Ի րա քի, Լի բի այի, Ալ ժի րի, Հա
րա վային Ե մե նի, ի նչ պես նաև՝ ՊԱԿ–ի: 

Ա րա բա կան ե րկր նե րը, սա կայն, 
մի ան ման դիր քո րո շում չոր դեգ րե
ցին Սա դա թի՝ Ե րու սա ղեմ կա տա րած 
այ ցի վե րա բե րյալ: Ե թե Ալ ժի րը և Լի
բի ան Սի րի ային տրա մադ րե ցին եր
կա րա ժամ կետ ֆի նան սա կան օ ժան
դա կու թյուն Իս րայե լի դեմ պայ քա րե լու 
հա մար, ա պա Հոր դա նա նի ար քա Հու
սեյ նը նոյեմ բե րի 22–ին՝ Դա մաս կոս 
կա տա րած այ ցի ժա մա նակ, ար դա
րաց րեց Սա դա թին: Ը ստ Ա սա դի՝ Հոր
դա նա նի նման դիր քո րո շու մը պայ
մա նա վոր ված էր Ա ՄՆ ճնշ մամբ: 1 
Տե ղե կու թյուն ներ կան այն մա սին, որ 
Իս րայե լի ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րար Մո շե Դա յա նը 1977թ–ի կե սե րին 
փոր ձել է հա մո զել Հոր դա նա նի ար քա 
Հու սեյ նին (Լոն դո նում տե ղի ու նե ցած 
գաղտ նի հան դիպ ման ժա մա նակ)՝ մի
ա նալ ե գիպ տա–իս րայե լա կան խա ղա
ղու թյան պայ մա նագ րին, սա կայն Հու
սեյ նը կտ րա կա նա պես մեր ժել է: 2 

Օ մա նը, Սու դա նը և Մա րոկ կոն 
դրա կան ար ձա գան քե ցին Սա դա թի 
նա խա ձեռ նու թյա նը: Մյուս կող մից՝ 
Սաու դյան Ա րա բի ան, Լի բա նա նը, Ե մե

1  Ռու բեն Կա րա պե տյան, Սի րի այի տեղն ու դե րը 
ա րաբ–իս րայե լա կան հա կա մար տու թյու նում /1946–
2000թթ/, Կա հի րե, 2008թ, 352 էջ, էջ 184:

2  Евгений Примаквов, Конфиденциально: 
Ближний Восток на сцене и за кулисами, Москва, 
2006г. 415стр, стр. 178.

ԱՆԴ ՐԱ ՆԻԿ Ա ՌԱ ՔԵԼՅԱՆ
Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այ, ար ևե լա գի տու թյան ի նս տի տու տ, աս պի րանտ

ՔԵՄՓ–ԴԵ ՎԻ ԴԻ (1979Թ.) ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ.  
ԻՍ ՐԱՅԵ ԼԻ ՀԵՏ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ  
ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍ ՏԱՏ ՄԱՆ ՀԵ ՏԱ ԳԱ ՓՈՐ ՁԵ ՐԸ
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նի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյու նը և 
Ծո ցի ա րա բա կան մի ա պե տու թյուն նե
րը չե զոք դիրք գրա վե ցին: 1

Սա դա թի ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյան նոր ո ւղ ղու թյու նը կապ ված էր 
ներ պե տա կան խն դիր նե րի հետ: Ե րկ
րում գե րիշ խում էր աղ քա տու թյու նը, 
ո րի պայ ման նե րում ազ դե ցիկ ո ւժ է ին 
դար ձել իս լա միս տա կան շար ժում նե
րը: Հն չում է ին վար չա կազ մի տա պալ
ման կո չեր: 1978թ. սեպ տեմ բե րին Ա ՄՆ 
նա խա գահ Ջիմ մի Քար թե րը հրա վի րեց 
Սա դա թին և Իս րայե լի վար չա պետ Մե
նա չեմ Բե գի նին Մե րի լեն դում գտն վող 
նա խա գա հի ա ռանձ նա վայր՝ Քեմփ 
Դեյ վիդ: Կազմ վե ցին եր կու հա մա ձայ
նագ րեր, ո րոն ցից մե կը հիմք հան դի
սա ցավ Ե գիպ տո սի և Իս րայե լի միջև 
խա ղա ղու թյան հաս տատ ման հա մար: 
2 1979թ–ի մար տի 26–ին ստո րագր վե
ցին քեմփդ ևի դյան հա մա ձայ նագ րե րը: 
3 Խա ղա ղու թյան բա նակ ցու թյուն նե
րում Ե գիպ տո սը Պա ղես տի նի հար ցին 
ան դրա դար ձավ զուտ մա կե րե սո րեն 
(Ա րևմ տյան ա փի և Հոր դա նա նի միջև 
գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նի վե րա
բե րյալ), նրա հա մար ա ռաջ նային էր 
Սի նայի խն դի րը: 4 

Ար տա քին քա ղա քակ անու թյան նոր 
ո ւղ ղու թյուն մշա կե լով՝ Սա դա թը հետ 
վե րա դարձ րեց Սի նայն ու տն տե սա
պես ամ րապն դեց եր կի րը: Հաս տատ
վե ցին ա ռևտ րային կա պեր Իս րայե լի 
ու Ա ՄՆ հետ, ի սկ Մի ջազ գային Ար ժու
թային Հիմ նադ րա մը սկ սեց վար կեր 
տրա մադ րել կա ռա վա րու թյա նը: 5 

1  Taylor A.R., The Arab Balance of Power, Syracuse 
University Press., 1982, p. 124

2  Joel Beinin and Lisa Hajjar, Palestine, Israel and 
the Arab–Israeli conflict, Middle East research and 
information project, North Carolina, 2014

3  Eli E. Hertz, Arab–Israeli peace agreements, http: 
//www.mythsandfacts.org/media/user/PLO–Agreement.
pdf

4  Евгений Примаквов, նշվ. ա շխ. стр. 180
5  Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne. Foreign 

policy: Theories, Actors, Cases. Oxford, 2012, 543pages, 
էջ 411

Քեմփդ ևի դյան հա մա ձայ նագ րե րից 
հե տո ա րա բա կան աշ խար հում հս տակ 
ար տա հայտ վեց մի աս նու թյան խն դի
րը: Քա նի դեռ Սի րի ան և ՊԱԿ–ը խիստ 
մի ջոց ներ է ին ձեռ նար կում Ե գիպ տո
սի դեմ, Սաու դյան Ա րա բի ան և Ծո ցի 
ա րա բա կան մի ա պե տու թյուն նե րը շա
րու նա կում է ին ֆի նան սա կան օգ նու
թյուն ցու ցա բե րել վեր ջի նիս: 6 

Հոր դա նա նի նախ կին վար չա պետ 
Զեյդ Ռի ֆան 1981թ–ի մար տի 30–ին 
Ե. Պրի մա կո վի հետ ա ռանձ նազ րույ
ցում փոր ձեց բնո րո շել քեմփդ ևի դյան 
հա մա ձայ նագ րե րից հե տո ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կը: Նա հայ տա րա րեց.՝ «Իր 
տա րած քային խն դիր նե րը լու ծե լուց 
հե տո Սա դա թը կհայ տա րա րի ա րաբ
նե րին, որ ար դեն պատ րաստ է ան
դրա դառ նալ այլ հար ցե րի՝ Գա զայի 
հատ վա ծին կամ Գո լա նի բար ձունք
նե րին: Եվ ա րաբ նե րը, ո րոնք շուտ են 
ա մեն ի նչ մո ռա նում, կհ րա ժար վեն 
Ե գիպ տո սի մե կու սաց ման քա ղա քա
կա նու թյու նից»: 7 

Քեմփ–Դ ևի դից հե տո Իս րայե լի հետ 
խա ղա ղու թյան հաս տատ ման հա ջորդ 
լուրջ քայ լը ձեռ նար կեց Լի բա նա նը, 
սա կայն, ի տար բե րու թյուն ե գիպ տա–
իս րայե լա կան պայ մա նագ րի կնք ման, 
Լի բա նա նի դեպ քում հան գա մանք
ներն այլ է ին: Ե րկ րում ըն թա նում էր 
քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ: Պա
տե րազ մին մի ջամ տել է ին ար տա քին 
ու ժեր՝ այդ թվում Սի րի ան ու Իս րայե
լը: 1983թ–ի մայի սի 17–ին Իս րայե լի 
ու Լի բա նա նի միջև ստո րագր վեց հա
մա ձայ նա գիր, ո րով Լի բա նա նը հա
մա ձայ նեց վերջ դնել Իս րայե լի հետ 
դեռևս 1948թ–ից գոր ծող պա տե րազ
մա կան ի րա վի ճա կին: Դրա դի մաց 
Լի բա նա նից պետք է դուրս բեր վե ին 
իս րայե լա կան զոր քե րը: Հա մա ձայ
նեց վեց Բեյ րու թում իս րայե լա կան 

6  Валькова Л.В., Саудовская Аравия: Нефть, 
Ислам, Политика, Москва, 1987г, 252стр, ст. 212

7  Евгений Примаквов, նշվ. ա շխ. стр. 184



180

ներ կա յա ցուց չու թյան բաց ման հար ցը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ չհաս տատ վե ցին 
կող մե րի միջև: Լի բա նա նը նաև պար
տա վոր վեց թույլ չտալ Իս րայե լի վրա 
հար ձա կում ներ ի րա կա նաց նել իր տա
րած քից: Փաս տա ցի հաս տատ վեց խա
ղա ղու թյուն Լի բա նա նի ու Իս րայե լի 
միջև: Մի այն ար հես տա կա նո րեն չկնք
վեց խա ղա ղու թյան պայ մա նա գիր: 

Սի րի ան խիստ բա ցա սա բար ըն դու
նեց հա մա ձայ նա գի րը և հրա ժար վեց 
Իս րայե լի հետ զու գա հե ռա բար դուրս 
բե րել զոր քե րը Լի բա նա նից1: Հա մա
ձայ նա գի րը հա կա սու թյուն ներ ա ռա
ջաց րեց ո ղջ ա րա բա կան աշ խար հում: 
Ե գիպ տո սը դրա կան գնա հա տեց այն, 
ի սկ Սի րի ան՝ ծայ րա հեղ բա ցա սա կան: 
Սաու դյան Ա րա բի ան պահ պա նեց չե
զո քու թյու նը այն ժա մա նակ, ե րբ ա րա
բա կան ե րկր նե րը բոյ կո տե ցին հա մա
ձայ նա գի րը2:

1983թ–ի հու նի սի 2–ին Սի րի այի նա
խա գահ Հա ֆեզ Ա սա դը ԽՍՀՄ ներ կա
յա ցու ցիչ Պրի մա կո վի հետ հան դիպ
ման ժա մա նակ խիստ քն նա դա տեց 
լի բա նա նա–իս րայե լա կան հա մա ձայ
նա գիրն ու հայ տա րա րեց, որ այդ պի
սով իս րայե լա կան զոր քե րը՝ տե ղա
կայ վե ցին Դա մաս կո սից 24կմ, ի սկ 
սի րի ա կան զոր քե րը Թել Ա վի վից 
250կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Ը ստ նրա՝ 
այդ հա մա ձայ նա գի րը բա ցա հայ տո րեն 
ո ւղղ ված էր Սի րի այի դեմ3:

1983թ–ի հոկ տեմ բե րի 31–ին Ժն ևում 
հրա վիր վեց «Հաշ տեց ման կոն ֆե
րանս», ո րին մաս նակ ցե ցին Լի բա նա
նի նա խա գահ Ա մին Ժմայե լը, նախ կին 
նա խա գահ Քա միլ Շա մու նը ու Սու
լեյ ման Ֆրան ժի են: Այդ հան դիպ ման 
ժա մա նակ քն նա դատ վեց հա մա ձայ
նա գիրն ու հայ տա րար վեց, որ խա ղա
ղու թյուն հնա րա վոր է մի այն դրա չե

1  Ռու բեն Կա րա պե տյան, նշվ. ա շխ. էջ 215:
2  Валькова Л.В., նշվ. ա շխ. ст.9
3  Евгений Примаков. նշվ. ա շխ. Էջ 213

ղարկ ման դեպ քում: 
1984թ–ի մար տին լի բա նա նա–իս

րայե լա կան հա մա ձայ նա գի րը, ի վեր
ջո, չե ղյալ հայ տա րար վեց: Դա կա
տար վեց հիմ նա կա նում Դա մաս կո սի 
ճնշ ման տակ4:

Հե տա գա յում ևս ե ղան Իս րայե
լի հետ խա ղա ղու թյան հաս տատ ման 
փոր ձեր: 1992թ–ի վեր ջին Սի րի այի 
նա խա գահ Հա ֆեզ Ա սա դը հայ տա րեց, 
որ Սի րի ան մտա հոգ ված է Ե րու սա
ղե մի, Ա րևմ տյան ա փի ու Հա րա վային 
Լի բա նա նի ճա կա տագ րով: Հա կա ռակ 
դեպ քում ար դեն ստո րագր ված կլի ներ 
Սի րի ա–իս րայե լա կան հա մա ձայ նա
գի րը: Ի րա կա նում Սի րի ան ո ւղ ղա կի 
հետ ևում էր զու գա հե ռա բար ըն թա ցող 
իս րայե լա–պա ղես տի նյան բա նակ
ցու թյուն նե րին: Ա սա դին ձեռն տու չէր 
պա ղես տի նա–իս րայե լա կան կամ հոր
դա նա նա–իս րայե լա կան հա մա ձայ նա
գի րը՝ նախ քան սի րի ա–իս րայե լա կան 
հա մա ձայ նագ րի կն քու մը5:

1995թ–ի դեկ տեմ բե րին Ա ՄՆ–ո ւմ 
տե ղի ու նե ցան սի րի ա–իս րայե լա կան 
բա նակ ցու թյուն ներ: Հա մա ձայ նեց վե
ցին հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա
վոր ման 11 կե տեր, սա կայն 1996թ–ի 
սկզ բին Հա մա սը Ե րու սա ղե մում ա հա
բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա
նաց րեց: Դրա հետ ևան քով Իս րայե
լի պատ վի րա կու թյու նը ը նդ հա տեց 
բա նակ ցու թյուն նե րը և վե րա դար
ձավ Թել–Ա վիվ6: Սի րի ան ու Իս րայե
լը ի րենց գո յու թյան ըն թաց քում այլևս 
եր բեք այդ քան մոտ չե ղան խա ղա ղու
թյան հաս տատ մա նը: 

Հոր դա նա նը 1994թ–ի հոկ տեմ բե րի 
26–ին դար ձավ ե րկ րորդ ա րա բա կան 
եր կի րը, ո րը խա ղա ղու թյան պայ մա
նա գիր կն քեց Իս րայե լի հետ7, սա կայն 
նմա նա տիպ քայ լը լուրջ հետք չթո ղեց 

4  Նույն տե ղում, Էջ 213:
5  Ռու բեն Կա րա պե տյան, նշվ. ա շխ. էջ 252:
6  Ռու բեն Կա րա պե տյան, նշվ. ա շխ. էջ 264:
7  http: //www.nytimes.com/learning/general/

onthisday/big/1026.html
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ա րա բա կան աշ խար հի հետ Հոր դա
նա նի ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե
րի վրա (ի նչ պես դա ե ղավ Ե գիպ տո
սի դեպ քում): Հոր դա նա նը չհե ռաց վեց 
Ա րա բա կան Լի գայից և նույ նիսկ հա
մաա րա բա կան պատ ժա մի ջոց նե րի 
(էմ բար գո) չար ժա նա ցավ, ի նչ պես դա 
ե ղավ Ե գիպ տո սի դեպ քում: Նա մա նա
տիպ վե րա բեր մուն քը պայ մա նա վոր
ված էր 1993թ–ին կնք ված Օս լոյի հռ չա
կագ րով: Պա ղես տի նա–իս րայե լա կան 
հա մա ձայ նու թյան շր ջա նակ նե րում 
Հոր դա նա նի և Իս րայե լի միջև խա ղա
ղու թյան պայ մա նա գի րը դիտ վեց ի բրև 
ա վե լի ըն դար ձակ տա րա ծաշր ջա նային 
գոր ծըն թաց, քա նի որ ա ռա ջին քայլն 
ար ված էր հենց Պա ղես տի նի կող մից1:  
Իս րայե լի հետ խա ղա ղու թյուն հաս
տա տե լով Հոր դա նա նը հույս ու ներ 
վե րա կանգ նել իր տն տե սու թյու նը, ո րը 
ծանր վի ճա կում էր հայտն վել Ի րա քի 
նկատ մամբ կի րառ վող մի ջազ գային 
պատ ժա մի ջոց նե րի ար դյուն քում: Մե
ծա ցավ նաև Ա ՄՆ–ի կող մից Հոր դա
նա նին տրա մադր վող վար կե րի չա փը2:  

Հոր դա նա նի ար քա Հու սեյ նը դեռևս 
վա ղուց էր պատ րաստ խա ղա ղու թյուն 
հաս տա տել Իս րայե լի հետ, սա կայն 
Հոր դա նա նի թույլ դիր քե րը ա րա բա
կան աշ խար հում և ե րկ րի ներ պե տա
կան դե մոգ րա ֆիկ խն դիր նե րը3 ետ է ին 

1  Curtis R. Ryan, “Jordan First”: Jordan՛s inter–Arab 
relations and foreign policy under King Abdullah 2nd, 
Institute of Arab studies, 2004, էջ 52/ Andrew W. Terrill. 
“Saddam՛s closest ally: Jordan and the Gulf War” Journal 
of South Asian and Middle Eastern studies 9(2) 1985: 
էջ 51

2  Eli E. Hertz, Arab–Israeli peace agreements, http: //
www.mythsandfacts.org/media/user/PLO–Agreement.pdf

3  Տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ե րկ րի 
բնակ չու թյան 60–80% կազ մում է ին պա ղես տին ցի նե-
րը: Նրանք դեմ է ին ար տա հայտ վում Իս րայե լի հետ 
ցան կա ցած խա ղա ղու թյան գոր ծըն թա ցին: 1951թ–ին 
Հոր դա նա նի ար քա Աբ դուլ լա հի դեմ նույ նիսկ մա հա-
փորձ է կա տար վում պա ղես տին ցի ծայ րա հե ղա կա նի 
կողմից: Տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում Հոր դա-
նա նի եր կու վար չա պե տեր սպան վել են Իս րայե լի հետ 
խա ղա ղու թյան հաս տատ մանն ա ջակ ցե լու պատ ճա-
ռով: Eli E. Hertz, Arab–Israeli peace agreements, http: //
www.mythsandfacts.org/media/user/PLO–Agreement.pdf

պա հում նրան այդ քայ լին դի մե լուց: 
Չ նա յած Իս րայե լի հետ կնք ված խա

ղա ղու թյան պայ մա նագ րին՝ հե տա գա
յում Հոր դա նանն իր ա ջակ ցու թյու նը 
հայտ նեց իս րայե լա կան օ կու պաց ման 
դեմ պա ղես տի նյան ե րկ րորդ ին թի
ֆա դային և դեմ ար տա հայտ վեց Ա ՄՆ 
ներ խուժ մա նը Ի րաք: 

Հոր դա նա նա–իս րայե լա կան խա
ղա ղու թյան պայ մա նագ րից հե տո՝ 
1994 և 1996 թվա կան նե րին, Մա րոկ
կոն և Թու նի սը «հա մընդ հա նուր շա
հի ո լորտ նե րի» մա սին պայ մա նագ րեր 
կն քե ցին Իս րայե լի հետ: 1994թ–ին Իս
րայե լա կան պատ վի րա կու թյուն ժա
մա նեց Բահ րեյն: 1996 և 1998 թվա կան
նե րին Օ մա նը և Կա տա րը փոր ձե ցին 
ա ռևտրային հա րա բե րու թյուն ներ հաս
տա տել Իս րայե լի հետ, սա կայն որ ևէ 
լուրջ ա ռա ջըն թաց այդ պես էլ չգ րանց
վեց Իս րայե լի հետ բա նակ ցու թյուն նե
րում: Մի այն ե գիպ տա–իս րայե լա կան 
ու հոր դա նա նա–իս րայե լա կան պայ
մա նագ րե րը գո յու թյու նը պահ պա նե
ցին ե րկ րորդ ին թի ֆա դայից հետ4: 

Ի վեր ջո պատ մու թյու նը ցույց տվեց, 
որ Իս րայե լի հետ հա րա բե րու թյուն նե
րում ա րա բա կան ե րկր նե րի պե տա կան 
շա հերն ա վե լի բարձր դաս վե ցին հա
մաա րա բա կան շա հե րից: Ի հա կա ռակ 
Իս րայե լի դեմ ո ւղղ ված ծայ րա հե ղա
կան հռե տո րա բա նու թյան` ա րա բա կան 
ե րկր նե րը պատ րաստ է ին վեր ջի նիս 
հետ փոխ շա հա վետ խա ղա ղու թյուն 
հաս տա տել: Ա ռա ջին և դժ վա րա գույն 
քայլն ար դեն ար ված էր Քեմփ–Դ ևի
դում 1979թ–ին: 

4  Curtis R. Ryan, նշվ. ա շխ. էջ 48
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НАСЛЕДСТВО КЭМП–ДЕВИДА (1979г.): ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ  
АРАБСКИХ СТРАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ МИРА С ИЗРАИЛЕМ

АНДРАНИК АРАКЕЛЯН
НАН РА, Институт востоковедения, аспирант

Египет первым нарушил провозглашенный в 1967 г. в Хартумской декларации прин
цип «трех нет». Неоднократные попытки политического диалога между Израилем и Сирией, 
предпринимавшиеся с января 1982 г. по март 2000 г., закончились провалом.  Мирное согла
шение между Иорданией и Израилем было подписано 26 октября 1994 г. уже после заключе
ния Декларации принципов мирного урегулирования между Израилем и ООП (октябрь 1993 
г.).

CAMP–DAVID'S (1979) LEGACY: ARAB COUNTRIES' INDIVIDUAL  
PEACE EFFORTS WITH ISRAEL

ANDRANIK ARAKELYAN
National Academy of Sciences of the RA. Institute of Oriental Studies, Postgraduate

There were several peace plans following the 1967 war, but nothing happened until the 
historic visit to Jerusalem by the Egyptian President, Anwar Sadat, in November 1977. This was 
the beginning of the first recognition of Israel as a state by a major Arab country. Other efforts 
were made after by Syria, Lebanon and Jordan. The Israel–Jordan peace treaty was signed in 1994. 
Jordan was the second Arab country, after Egypt, to sign a peace accord with Israel. 
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և վեր
լուծ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան և ՆԱ ՏՕ–ի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ 
մաս նա վո րա պես ան դա մակ ցու թյու նը 
«Ան հա տա կան գոր ծըն կե րու թյան գոր
ծո ղու թյուն նե րի» և «Գոր ծըն կե րու թյուն 
հա նուն խա ղա ղու թյան» ծրագ րե րին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ար տա քին ռազ մա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն, Աֆ ղանս տա նում 
ան վտան գու թյան ա ջակ ցու թյան մի ջազ
գային ու ժեր, Ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման 
եվ րատ լան տյան հա մա դա սող կենտ րոն, 
խա ղա ղա շի նու թյուն, «Ան հա տա կան 
գոր ծըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի» 
և «Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն խա ղա
ղու թյան» ծրագ րեր, Հյու սի սատ լան տյան 
դա շին քի կազ մա կեր պու թյուն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տի ղե կա վա
րու թյու նը, ա ռաջ նորդ վե լով ե րկ րի ար
տա քին եվ րաին տեգր ման սկզ բուն քով, 
ձգ տում է հնա րա վո րինս ակ տիվ և ար
դյու նա վետ հա րա բե րու թյուն ներ զար
գաց նել Հյու սի սատ լան տյան դա շին քի 
հետ՝ ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու
թյուն ծա վա լե լով Ե ԱԳԽ և ԳՀԽ ծրագ
րե րի շր ջա նակ նե րում և ա ռա վե լա գույնս 
օ գտ վե լով ան վտան գու թյան ա պա հով
ման հա մար դրանց ըն ձե ռած հնա րա վո
րու թյուն նե րից, ի սկ ռազ մա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյան բնա գա վա ռում ձգ տում 
է զար գաց նել ա ռա վել ար դյու նա վետ 
ո ւղ ղու թյուն նե րը թե՛ ծրագ րե րի շր ջա
նակ նե րում, թե՛ ՆԱ ՏՕ–ի ան դամ պե տու

թյուն նե րի հետ եր կող մա նի հիմ քի վրա: 1 
ՆԱ ՏՕ–ի հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե

տու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կա րե լի 
է բա ժա նել ե րեք ժա մա նա կաշր ջա նի՝ 
ան կա խա ցու մից մինչև 1997 թվա կա նը՝ 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա յաց ման ժա մա
նա կա հատ ված, 1998–2002 թվա կան նե
րը՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդ լայն ման 
և հա մա կարգ ման ժա մա նա կա հատ ված, 
2002 թվա կա նից սկ սած՝ հա րա բե րու
թյուն նե րի վե րել քի ժա մա նա կա հատ
ված: ՀՀ–ՆԱ ՏՕ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցը պայ մա
նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու 
հիմ նա կան փու լի՝ պա սիվ և ակ տիվ: 
Ա ռա ջին փու լը ը նդ գր կում է 1990–ա կան 
թվա կան նե րը, երբ կող մե րը զբաղ ված 
է ին տար բեր մա կար դակ նե րով և ո լորտ
նե րում հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ
ման խն դիր նե րով: Այս փու լում կող մե րի 
միջև սկզբ նա վոր վում են հա րա բե րու
թյուն ներ.Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը 1992 թվա կա նից ան դա մակ ցում է 
Հյու սի սատ լան տյան հա մա գոր ծակ ցու
թյան խորհր դին (ՀԱԽՀ), 1997 թվա կա
նից դրա ժա ռան գորդ Եվ րատ լան տյան 
գոր ծըն կե րու թյան խորհր դին (Ե ԱԳԽ), 
ո րոնք Դա շին քի հետ ու ղիղ քա ղա քա
կան ե րկ խո սու թյան մեջ մտ նե լու հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս, բա ցի այդ՝ 
«Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն խա ղա ղու
թյան» ծրագ րի շնոր հիվ կող մե րը գործ
նա կան կա պեր են հաս տա տում տար բեր 
ո լորտ նե րում՝ այդ թվում ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան՝ ըն դու նե լով և 

1 Տե՛ս ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային 
ռազմավարական հետազոտությունների ինստի տուտ 
«Ռազմավարական անվտանգային հետազո տու-
թյուն ներ» հատոր# 3 Երևան 2014 էջ 345:

ԱՆ ԺԵ ԼԱ ՄՆԱ ՑԱ ԿԱՆՅԱՆ
ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան կադ րե րի և ռազ մա կան կր թու թյան վար չու թյան  

ա ռա ջին կար գի կրտ սեր ծա ռայող, քհծ 1–ին դա սի կրտ սեր մաս նա գետ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ–ՆԱ ՏՕ ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ
ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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ի րա կա նաց նե լով ան հա տա կան գոր ծըն
կե րու թյան մի քա նի ծրագ րեր: Երկ րորդ 
փու լը նե րա ռում է 2000 թվա կա նից մինչ 
օ րս, ե րբ հա րա բե րու թյուն նե րը ը նդ լայն
վում և զար գա նում են: 1

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը իր 
ար տա քին ռազ մա կան քա ղա քա կա նու
թյան մեջ մտա դիր է պահ պա նել ՆԱ
ՏՕ–ի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի ներ
կայիս զար գա ցում նե րը և խո րաց նել 
հա մա գոր ծա ցու թյու նը՝ ու շադ րու թյուն 
սև ռե լով «Ան հա տա կան գոր ծըն կե րու
թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի» (Ա
ԳԳԾ), «Պ լա նա վոր ման և վե րա նայ ման 
գոր ծըն թա ցի» (ՊՎԳ), «Պաշտ պա նու
թյան հաս տա տու թյուն նե րի կա ռուց ման 
հա մար Գոր ծըն կե րու թյան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրագ րի» (ՊՀԿ–ԳԳԾ), «Ա հա
բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի հար ցե րով 
Գոր ծըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի» (ԳԳԾ) վրա: Վեր ջին տա րի նե
րի ըն թաց քում Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը շո շա փե լի ո րեն ը նդ լայ նել է 
իր մաս նակ ցու թյու նը ԳՀԽ–ի ծրագ րում: 
Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ՆԱ ՏՕ–ի հետ 
դար ձել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյա նը ար տա քին ռազ մա կան քա ղա քա
կա նու թյան ա մե նա դի նա միկ զար գա ցող 
ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը: Որ դեգ րե լով 
ի րա տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն՝ Հա
յաս տա նի մաս նակ ցու թյու նը ԳՀԽ ծրագ
րում մի այն ա ռա ջըն թաց է ապ րում: 2

1990 ա կան թվա կան նե րին Հա յաս
տա նի և ՆԱ ՏՕ–ի միջև հաս տատ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը, չնա յած զա նա
զան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին և հայ տա
րա րու թյուն նե րին, այդ պես էլ է ա կան 
բո վան դա կու թյուն չս տա ցան: Հա յաս
տան–ՆԱ ՏՕ հա րա բե րու թյուն նե րում աշ
խու ժա ցում նկատ վեց 2002 թվա կա նից: 

1  Տե՛ս Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի «Հայաստանի 
Հան րապետության ռազմական անվտանգության 
ա պա հո վումը ազգային անվտանգության համա-
տեքս տում», Երևան, 2012, էջ 259:

2  Տե՛ս Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի «Ազգային 
ան վտան գության հիմունքների վերաբերյալ դասըն-
թաց», Երևան, 2013, էջ 190:

32002թ վա կա նի փետր վա րին Եր ևա նում 
կա յա ցավ ԳՀԽ շր ջա նա կում Հա յաս
տա նում ան ցկաց վող ա ռա ջին խո շոր 
մի ջո ցա ռու մը՝«Լա վա գույն հա մա տեղ 
ջանք» շար քի զո րա վար ժու թյուն նե րի 
պլա նա վոր ման գլ խա վոր խորհր դա
ժո ղո վը: Խորհր դա ժո ղո վի ըն թաց քում 
հայ տա րար վեց, որ 2003 թվա կա նին զո
րա վար ժու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նա
լու Հա յաս տա նի տա րած քում, ին չը ո րոշ 
մեկ նա բան նե րի կող մից ո րա կա վոր վեց 
որ պես «փոք րիկ սեն սա ցի ա». մինչ այդ 
Հա յաս տա նում ան ց է ին կաց վել մի այն 
հայ–ռու սա կան զո րա վար ժու թյուն ներ: 
4 «Լա վա գույն հա մա տեղ ջանք–2003» 
զո րա վար ժու թյուն նե րը Հյու սի սատ
լան տյան դա շին քի պատ մու թյան մեջ 
ա ռա ջինն է ին, որ ան ցկաց վում է ին Հա
յաս տա նի տա րած քում: Ռու սաս տա նը 
ա ռա ջին ան գամ էր մաս նակ ցում նմա
նա տիպ զո րա վար ժու թյուն նե րի: Զո րա
վար ժու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու նպա
տա կով Հա յաս տան է ին ժա մա նել նաև 
թուրք զին վո րա կան ներ: 5 2006 թվա կա
նին Եր ևա նում կա յա ցան ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի և ա ղետ նե րի պայ ման
նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րին նվիր ված 
«Փր կա րար–2006 թվա կա նի վար ժանք
նե րի» պլա նա վո րա նը նվիր ված հիմ նա
կան և եզ րա փա կիչ հա մա ժո ղով նե րը: 
2007 թվա կա նի գար նա նը Եր ևա նում ան
ցկաց վեց Ա ՄՆ–ի եվ րո պա կան հրա մա
նա տա րու թյան կող մից կազ մա կերպ ված 
«Հա մա տեղ ջանք–2007» ե րկ շա բա թյա 
հրա մա նաշ տա բային զո րա վար ժու թյուն
նե րը: 2007թ վա կա նի գար նա նը Հա յաս
տա նում ան ցկաց վեց նաև մի ջու կային 
և ռա դի ա ցի ոն սպառ նա լիք նե րի կանխ
մա նը, բա ցա հայտ մա նը և դի մա կայ մա

3  Տե՛ս Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի «Հայաստանի 
Հան րա պետության ռազմական անվտանգության 
ապա հո վումը ազգային անվտանգության համա-
տեքս տում», Երևան, 2012, էջ 268:

4  Տե՛ս Արա Թադևոսյան «Հայաստան–ՆԱՏՕ, 
առաջընթացի տաս տարիներ, 1999–2008», Երևան 
2008, էջ 15:

5  Տե՛ս Cooperative Best Effort 2003, NATO update, 
JUNE 2003 (http//www.nato.int/docu/update/2003)
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նը նվիր ված հա մա ժո ղով: Ար դեն 2008 
թվա կա նի աշ նա նը Հա յաս տա նը ԳՀԽ–ի 
շր ջա նակ նե րում հյու րըն կա լեց Հա րա
վային Կով կա սում ՆԱ ՏՕ–ի կող մից 
ե րբ ևէ ան ցկաց ված խո շո րա գույն զո
րա վար ժու թյուն նե րը «Հա մա տեղ ա ղեղ/ 
Հա մա տեղ նի զա կա կի 2008»: 

2003 թվա կա նին Հա յաս տա նը եվ
րատ լան տյան ին տեգր ման գոր ծըն թա
ցում կա տա րեց ևս մեկ կար ևոր քայլ և 
մի ա ցավ ԳՀԽ պլա նա վոր ման և վե րա
նայ ման գոր ծըն թա ցին, ին չին Վրաս
տա նը և Ա դր բե ջա նը ա վե լի վաղ է ին 
մի ա ցել: Գոր ծըն կեր նե րը ի րենց հայե
ցո ղու թյամբ է ին մի ա նում ՊՎԳ–ին, ո րը 
հիմն վում է ՆԱ ՏՕ–ի՝ պաշ տպա նու թյան 
ո լոր տում պլա նա վո րում ան ցկաց նե լու 
պատ կա ռե լի փոր ձի վրա և նե րա ռում է 
ի նչ պես ե րկ կողմ, այն պես էլ բազ մա կողմ 
տար րեր: Պ լա նա վոր ման յու րա քան չյուր 
եր կա րա մյա փու լի շր ջա նակ նե րում գոր
ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ցան կու թյուն 
ար տա հայ տած գոր ծըն կեր նե րը պար
տա վոր վում են պար բե րա բար տե ղե
կու թյուն տրա մադ րել ՆԱ ՏՕ–ին ի րենց 
պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան, 
Զին ված ու ժե րի ժո ղովր դա վա րա կան 
վե րահս կո ղու թյան հետ կապ ված զար
գա ցում նե րի, ԳՀԽ–ի շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց վող հա մա գոր ծակ ցու թյան 
շուրջ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան, 
հա մա պա տաս խան ֆի նան սատն տե սա
կան ծրագ րե րի վե րա բե րյալ: Յու րա քան
չյուր գոր ծըն կե րոջ պա տաս խա նի հի ման 
վրա մշակ վում է Պլա նա վոր ման և վե
րա նայ ման գնա հատ ման փաս տա թուղթ: 
Ի նչ պես նաև, նա խա պատ րաստ վում են 
«Գործ ըն կե րութ յան նպա տակ նե րը», 
ո րոն ցում շա րադր վում են բո լոր այն մի
ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք գոր ծըն կեր նե րը 
պետք է ի րա կա նաց նեն՝ սե փա կան Զին
ված ու ժե րը Դա շին քի Զին ված ու ժե րի 
հետ փոխ գոր ծու նակ դարձ նե լու նպա
տա կով: Երկ կողմ և բազ մա կող քն նար
կում նե րից հե տո ՊՎԳ փաս տա թուղ թը 
և փոխ գոր ծու նա կու թյան նպա տակ նե րի 
փաս տա թուղ թը մի աս նա բար հաս տատ

վում են Դա շին քի և հա մա պա տաս խան 
գոր ծըն կեր պե տու թյուն նե րի կող մից: 1

2005 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Ար տա քին գոր ծե րի նա
խա րար Վար դան Օս կա նյա նը Հյու սի
սատ լան տյան խորհր դին ներ կա յաց րեց 
ա ռա ջին ՀՀ–ՆԱ ՏՕ Ան հա տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը (Ա ԳԳԾ): 2009 
թվա կա նին Հյու սի սատ լան տյան խորհր
դի նիս տում քն նարկ վեց ՀՀ–ՆԱ ՏՕ նո
րոգ ված Ա ԳԳԾ–ն: Փաս տա թուղ թը սահ
մա նում է ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, 
ներ դաշ նա կեց նում և կազ մա կեր պում 
Հյու սի սատ լան տյան դա շինք–գոր ծըն կեր 
պե տու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր 
կող մե րը: Այն գոր ծըն կեր պե տու թյա նը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում զար
գաց նե լու ՆԱ ՏՕ–ի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը այն խն դիր նե րի շուրջ, ո րոնք 
մեծ կար ևո րու թյուն են ներ կա յաց նում 
գոր ծըն կե րոջ հա մար: 2 Ա ԳԳԾ–ե րը ըն
դուն վում են եր կու տա րի ժամ կե տով և 
թույլ են տա լիս ՆԱ ՏՕ–ին ա ռա վել ան
հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րել ԳՀԽ 
ծրագ րում ը նդ գրկ ված գոր ծըն կեր նե
րին, ո րոնց հիմ նա կան մո տե ցում նե րից 
մե կը տա րի ներ շա րու նակ ե ղել է այն, 
որ ԳՀԽ–ն չա փա զանց նեղ մաս նա գի
տա ցում ու նի և բա վա րար ռե սուրս ներ չի 
հատ կաց նում գոր ծըն կեր պե տու թյուն
նե րի հա մար ա ռաջ նայ նու թյուն ու նե ցող 
բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման գոր
ծում: 

Հա յաս տա նի Ա ԳԳԾ–ն շո շա փում է 
ՆԱ ՏՕ–ի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի օ րա
կար գում առ կա հար ցե րի լայն շր ջա նա
կը և նա խան շում է այն բնա գա վառ նե րը, 
ո րոն ցում բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց
նե լու հա մար Հա յաս տա նը ցան կա նում է 
ստա նալ Դա շին քի ա ջակ ցու թյու նը: Ը ստ 
ծրագ րի՝ Հա յաս տա նը պար տա վոր վում 
է բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նել չորս 
հի մա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով՝ քա ղա

1  Տե՛ս NATO Handbook:
2  Տե՛ս “Ministerial Meeting of the Nort Atlantic 

Council, Held in Madrid on June 3, 2003: Final 
Commoniqum”NATO Press Relase, June 3.
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քա կան և ան վտան գու թյանն ա ռնչ վող 
հար ցեր, պաշտ պա նա կան և ռազ մա կան 
խն դիր ներ, հա սա րա կու թյան ի րա զեկ
ման, գի տու թյան, բնա պահ պա նու թյան և 
քա ղա քա ցի ա կան ճգ նա ժա մե րի պլա նա
վոր մանն ա ռնչ վող հար ցեր, վար չա կան 
բնույ թի և ռե սուրս նե րին ա ռնչ վող հար
ցեր: Ծրագ րում շեշ տը դր վում է պաշտ
պա նա կան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի 
վրա, ո րոնք վե րա բերում են ՀՀ Զին ված 
ու ժե րի ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս
կո ղու թյա նը, ազ գային ան վտան գու
թյան քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող 
փաս տաթղ թե րի մշակ մա նը, ռազ մա
կան փոխ գոր ծու նա կու թյա նը, ան ձնա
կազ մի ու սուց մա նը և կա ռա վար մա նը, 
հ րա մա նա տա րու թյա նը, վե րահս կո ղու
թյա նը և թի կուն քային ա պա հով ման եր
կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի մշակ մա
նը, ազ գային ռազ մար դյու նա բե րա կան 
հա մա լի րի բա րե լավ մա նը և սահ մա
նային ան վտան գու թյա նը1: ՆԱ ՏՕ–ի հետ 
Ա ԳԳԾ–ն, ի նչ պես նաև Եվ րա մի ու թյան 
հետ Եվ րո պա կան հար ևա նու թյան քա
ղա քա կա նու թյան, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին ՀՀ Նա
խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի կար գադ րու
թյամբ ստեղծ ված միջ գե րա տես չա կան 
հանձ նա ժո ղով, Ազ գային ան վտան
գու թյան խորհր դի քար տու ղար Ար թուր 
Բաղ դա սա րյա նի նա խա գա հու թյամբ: 
Հանձ նա ժո ղո վի խն դիրն է ա պա հո վել 
եվ րո պա կան կա ռույց նե րի հետ Հա
յաս տա նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, այդ 
թվում՝ ՆԱ ՏՕ–ի Ա ԳԳԾ շր ջա նակ նե րում 
նա խա տես ված ըն թա ցիկ աշ խա տանք
նե րի ի րա կա նա ցու մը՝ քն նար կում նե րի 
կազ մա կե րպ ման և դրանց ար դյունք նե
րի հի ման վրա հա մա պա տաս խան պե
տա կան մար մին նե րի աշ խա տանք նե րի 
ար դյու նա վետ կա տար մա նը նպաս տե լու 

1  Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության 
պատվիրակությունը ՆԱՏՕ–ի հետ անհատական 
գործընկերության գործողությունների ծրագրի 
շրջանակներում» փաստաթուղթ (http//www.
armeniaforeignministry.com/fr/nato/paa–armenia.doc):

մի ջո ցով: 2

Դա շին քի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կար ևոր ո լորտ է նաև փոխ գոր ծու նակ 
կա րո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գոր ծումը 
հիմ նա կա նում խա ղա ղա պահ բրի գա
դի զար գաց ման և ՆԱ ՏՕ–ի ղե կա վա
րած գոր ծո ղու թյուն նե րին ՀՀ Զին ված 
ու ժե րի զո րախմ բե րի մաս նակ ցու թյան 
շր ջա նակ նե րում: Գոր ծո ղու թյուն նե րին 
մաս նա կցու թյան ժա մա նակ ռազ մա վա
րա կան փո խադ րում նե րի և նյու թա տեխ
նի կա կան ա պա հով ման հար ցե րում մեծ 
օ ժան դա կու թյուն է ստաց վում Գեր մա
նի այից և Հու նաս տա նից: Սահ ման ված 
գրա ֆի կով ըն թա նում է խա ղա ղա պահ 
բրի գա դի հա մալր ման, ան հրա ժեշտ կա
րո ղու թյուն նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն
թա ցը, ո րը գտն վում է Պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյան և Զին ված ու ժե րի ղե
կա վա րու թյան սևե ռուն ու շադ րու թյան 
ներ քո՝ մատ նանշ ված լի նե լով նաև որ
պես Զին ված ու ժե րի միջ նա ժամ կետ 
զար գաց ման պլա նի ա ռաջ նա հեր թու
թյուն նե րից մե կը: Ներ կա յումս հան
գու ցային է հա մար վում բրի գա դի նոր 
ա պա հով ման կա րո ղու թյուն նե րի զար
գա ցու մը՝ 2015 թվա կա նից հե տո գոր
ծո ղու թյուն նե րում տե ղա կայ ված ստո
րա բա ժա նում նե րում ի նք նա բավ նե րուժ 
ու նե նա լու նպա տա կով և այս հար ցում 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի Դա շին քի 
ե րկր նե րի կող մից ե րկ կողմ օ ժան դա
կու թյու նը: ՀՀ–ՆԱ ՏՕ ռազ մա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ա պա գայի և ու ժե րի 
փոխ գոր ծու նա կու թյան բա րե լավ ման 
ու ղղու թյամբ յու րա քան չյուր հան դիպ
ման ժա մա նակ եր կու կող մերն էլ ար
ձա նագ րում են, որ այդ փոխ գոր ծակ ցու
թյան հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի ՀՀ Զին ված ու ժե րի խա ղա ղա պահ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ար դյու նքում ար
ժա նա նա լով նաև խա ղա ղա պահ ա ռա
քե լու թյան հրա մա նա տա րու թյան բարձր 

2  Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահի կարգադրությունը միջգերատեսչական 
հանձնաժողով ստեղծելու մասին, ՆԿ–149–
Ա/08.09.2008թ(http//www.president.am):
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գնա հա տա կա նին: 
Հաշ վի առ նե լով ե րկ րի աշ խար հագ

րա կան դիր քի, հատ կա պես՝ դե պի ծով 
ել քի բա ցա կա յու թյու նը, Ադր բե ջա նի 
և Թուր քի այի կող մից պար տադր ված 
շրջա փա կու մը և Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հիմ նա հար ցի կար գա վորվ ման ձգձ գու
մը՝ Հա յաս տա նը չէր կա րող լծ վել բա
ցա ռա պես եվ րատ լան տյան ին տեգր ման 
գոր ծին: Այդ ի սկ պատ ճա ռով Ռու սաս
տա նի և Ի րա նի հետ հա րա բե րու թյուն
նե րը եվ րաին տեգր ման հետ մեկ տեղ 
շա րու նա կում են բարձր տեղ զբա ղեց
նել Հա յաս տա նի ար տա քին ռազ մա կան 
քա ղա քա կա նու թյան օ րա կար գում: Եվ
րատ լան տյան հա մայն քի մաս կազ մող 
մյուս պե տու թյուն նե րի դա վա նած նոր
մե րի խում բը մեծ գրավ չու թյուն է ներ
կա յաց նում Հա յաս տա նի հա մար, քա նի 
որ այն կա րող է ո րոշ չա փով հաս տա տել 
գա ղա փա րա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն 
և բե րել շո շա փե լի օ գուտ ներ ա րևմ տյան 
օ գուտ նե րի տես քով: Ան ցած տա րի նե
րի ըն թաց քում ե րկ րում տե ղի ու նե ցած 
ի նս տի տու ցի ո նալ և ի րա վա կան փո
փո խու թյուն նե րի հա մար ու ղե ցույց են 
ե ղել եվրատ լան տյան հան րու թյան մաս 
կազ մող կազ մա կեր պու թյուն նե րի, մաս
նա վո րա պես՝ ՆԱ ՏՕ–ի սահ մա նած պայ
ման նե րը: Թերևս Հա յաս տա նի և եվ
րատ լան տյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
միջև կա պե րի ամ րապնդ մա նը նպաս
տում է նաև Հա յաս տա նի և Եվ րո պայի 
մշա կու թային ժա ռան գու թյուն նե րի ո րո
շա կի մի ա տար րու թյու նը: 

Հա յաս տա նի հա րա բե րու թյուն նե րը 
Ռու սաս տա նի և ՀԱՊԿ–ի հետ մնում են 
ՀՀ ան վտան գու թյան հիմ քը, ի սկ ՆԱ ՏՕ–ի 
և դրա ան դամ պե տու թյուն նե րից մի քա
նի սի, հատ կա պես՝ Ա ՄՆ–ի, Հու նաս տա նի 
և Ֆրան սի այի հետ հա րա բե րու թյուն նե
րը ամ րաց նում են այդ հիմ քը: Հա յաս տա
նը ոչ մի այն ամ րաց նում է ՆԱ ՏՕ–ի հետ 
քա ղա քա կան կա պե րը, այլև ՆԱՏՕ–ի 
օգ նու թյամբ ջա նում է շա րու նա կել աշ
խա տանք նե րը ռազ մա կան ան վտան
գու թյան հա մա կար գի բա րե փո խում նե

րի ո ւղ ղու թյամբ՝ նպա տակ ու նե նա լով 
ստեղ ծելու այն պի սի քա ղա քա ցի ա կան 
վե րահսկ ման և պաշտ պա նա կան ծրագ
րա վոր ման և կա ռա վար ման հա մա կարգ, 
ո րը հիմն ված է ժո ղովր դա վա րա կան 
սկզ բունք նե րի վրա, հա մա պա տաս խա
նում է ժա մա նա կա կից աշ խար հի պա
հանջ նե րին և ի զո րու է ար դյու նա վետ 
ա պա հո վե լու Հա յաս տա նի ռազ մա
կան ան վտան գու թյունն ու պաշտ պա
նե լու ազ գային հիմ նա րար ար ժեք նե րը 
թվարկ ված ազ գային ան վտան գու թյան 
ռազ մա վա րու թյան և ռազ մա կան դոկտ
րի նում: 1

Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու թյու նը 
ԳԽՀ–ին հայ կա կան Զին ված ու ժե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում ու սում նա սի րե լու Ա րևմ տյան 
պե տու թյուն նե րի Զին ված ու ժե րի մար
տա վա րու թյու նը, ու սուց ման մե թոդ նե
րը և ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք նոր մե րի 
տա րած ման հի շյալ գոր ծըն թա ցի մասն 
են կազ մում: Հա յաս տա նը 2004թ. խա
ղաղ ապահ գումար տակ ու ղար կեց Կո
սո վո, ո րը ծա ռա յում էր ա մե րի կա ցի
նե րի ղե կա վա րած բազ մազգ ու ժե րի 
(KFOR) շր ջա նակ նե րում՝ Հու նաս տա նի 
Զին ված ու ժե րի գու մար տա կի կազ մում՝ 
2004թ.: Հա յաս տա նը ո րո շեց ակ տի վաց
նել իր մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գային 
խա ղա ղա պահ աս պա րե զում և բժիշկ
նե րից, սակ րա վոր նե րից, վա րորդ նե
րից բաղ կա ցած խումբ ու ղար կեց Ի րաք: 
2008թ. KFOR–ո ւմ ծա ռայող հայ կա կան 
զո րախմբի թվա քա նա կը կրկ նա պատկ
վեց, 2010 թ–ին հայ խա ղա ղա պահ նե րը 
մի ա ցան Աֆ ղանս տա նում ՆԱ ՏՕ–ի Մի
ջազ գային ան վտան գու թյան օ ժան դա
կու թյան ու ժե րին (ISAF)՝ գեր մա նա կան 
հրա մա նա տա րու թյան ներ քո: 

Դա շին քի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մյուս կար ևոր ո լոր տը փոխ գոր ծու նակ 
կա րո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գոր ծումն 

1  Տե՛ս Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի «Ազգային 
անվտանգության հիմունքների վերաբերյալ 
դասընթաց», Երևան, 2013, էջ 2013:
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է ր՝ հիմ նա կան խա ղա ղա պահ բրի գա
դի զար գաց ման և ՆԱ ՏՕ–ի ղե կա վա
րած գոր ծո ղու թյուն նե րին ՀՀ Զին ված 
ու ժե րի զո րախմ բե րի մաս նակ ցու թյան 
շր ջա նակ նե րում: Գոր ծո ղու թյուն նե րին 
մաս նակ ցու թյան ժա մա նակ ռազ մա վա
րա կան փո խադ րում նե րի և նյու թա տեխ
նի կա կան ա պա հով ման հար ցե րում մեծ 
օ ժան դա կու թյուն է ստաց վում Գեր մա
նի այից և Հու նաս տա նից: 1

Զար գա նում է նաև ռազ մա կան կր թու
թյան և ո ւս ման բնա գա վառ նե րը, ո րոն
ցում զգա լի դեր է կա տա րում Ա ՄՆ–ի, 
Ի տա լի այի և մյուս ե րկր նե րի հետ հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ա ՄՆ–ի և Մեծ Բիր
տա նի այի փոր ձա գետ նե րի օգ նու թյամբ 
ա շխա տանք ներ են տար վում պրո ֆե սի ո
նալ սեր ժան տա կան կազ մի զար գաց ման 
ռազ մա վա րու թյան մշակ ման ո ւղ ղու
թյամբ՝ այդ գոր ծըն թա ցը դի տար կե լով 
որ պես սպա նե րի գի տե լիք նե րի և սեր
ժանտ նե րի փոր ձի հա մադր ման շնոր հիվ 
ստո րա բա ժա նում նե րի օ պե րա տիվ ար
դյու նա վե տու թյան և Զին ված ու ժե րում 
կար գա պա հու թյան բարձ րաց ման մի ջոց: 

Ե՛վ Եր ևա նը, և՛ Բրյու սե լը պաշ տո
նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար
դա կով գոհ են ե րկ կողմ հա մա գոր
ծակ ցու թյու նից: 2008 թ. նոյեմ բե րին ՀՀ 
նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի ՆԱ ՏՕ–ի 
կենտ րո նա կա յան կա տա րած այ ցի ըն
թաց քում նա խա գա հը և ՆԱ ՏՕ–ի գլ խա
վոր քար տու ղար Յենս Ստոլ տեն բեր գը 
բարձր են գնա հա տել ՀՀ–ՆԱ ՏՕ փոխ
գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կը և գո հու
նա կու թյուն հայտ նել Ա ԳԳԾ–ի ի րա կա
նաց ման ըն թաց քի կա պակ ցու թյամբ: 2

ՀՀ–ՆԱ ՏՕ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ

1  Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ 
Դավիթ Տոնոյանի այցը Բրյուսել՝ մասնակցելու 
«28+Հայաստան» ձևաչափով ՆԱՏՕ–ի քաղաքական 
և գործընկերության կոմիտեի նիստին(http//www.
mediamax.am/am–news–104–1425.htlm, June 17.2011):

2  Տե՛ս նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը 
գերմանական «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
թերթին 2008թ նոյեմբերի 11 (http//www.president.am/
event.Vrjess/arm):

ցու թյու նը վեր ջին շր ջա նում հա րուստ 
է կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րով: 
2010թ–  ին ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սար
գսյա նը պաշ տո նա կան այ ցով գտն վում 
էր ՆԱ ՏՕ–ի կենտ րո նա կա յա նում, նույն 
տա րում ՀՀ– ում՝ Կո տայ քի մար զում ան
ց կաց վե ցին «Ա ղետ նե րի ար ձա գանք ման 
եվրատ լան տյան հա մա դա սող կենտ
րոն»–ի քա ղա քա ցի ա կան ա րագ ար
ձա գանք ման զո րա վար ժու թյուն նե րը: 
2011 թ–ին ՀՀ և ՆԱ ՏՕ–ն կն քե ցին 3–րդ 
Ա ԳԳԾ: 2012թ–ի մայի սին ՀՀ Ար տա
քին գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ Նալ
բան դյա նը Չի կա գո յում մաս նակ ցում էր 
Աֆ ղանս տա նում խա ղա ղա պահ ա ռա
քե լու թյա նը նվիր ված ՆԱ ՏՕ–ի գոր ծըն
կեր պե տու թյուն նե րի բարձ րաս տի ճան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գա գաթ նա ժո ղո
վին: 2012 թ–ի սեպ տեմ բե րին ՆԱ ՏՕ–ի 
գլ խա վոր քար տու ղա րը պաշ տո նա կան 
այ ցով ժա մա նել էր Եր ևան: 2013թ–ի 
սեպ տեմ բե րին հան րային դի վա նա գի
տու թյան հար ցե րով ՆԱ ՏՕ–ի գլ խա վոր 
քար տու ղա րի խորհր դա կան Կո լին դա 
Գրա բար–Կի տա րո վի չը Եր ևա նում մաս
նակ ցում էր ՀՀ Նա խա գահ Սերժ Սար
գ սյա նի ե րդ ման պաշ տո նա կան ա րա րո
ղու թյա նը: 2014թ– ի մար տին Եր ևան էր 
ժա մա նել ՆԱ ՏՕ–ի Խորհր դա րա նա կան 
Ա սամբ լե այի քա ղա քա կան կո մի տե ի՝ 
հա մա գո րծակ ցու թյան գլ խա վոր կո
մի տե ի պատ վի րա կու թյու նը: Մայի սին 
Բրու սե լում կա յա ցած ՀՀ–ՆԱ ՏՕ հան
դիպ մա նը մաս նակ ցե ցին ՀՀ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ Նալ բան
դյա նը և պաշտ պա նու թյան նա խա րար 
Սեյ րան Օ հա նյա նը, ՀՀ պատ վի րա կու
թյու նը հան դի պեց ՆԱ ՏՕ–ի գլ խա վոր 
քար տու ղա րի հետ: 

2014 թ–ի մայի սի 23–ին Հա յա տա
նի Հան րա պե տու թյու նը և ՆԱ ՏՕ–ն հա
մա ձա յու թյան ե կան 2014–2016 թթ 4–րդ 
Ա ԳԳԾ–ի շուրջ: Նույն տար վա սեպ տեմ
բե րի 4–ին ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սար
գսյա նը մաս նակ ցեց մի ջազ գային ան
վտան գու թյան օ ժան դա կու թյան ու ժե րի 
շուրջ հրա վիր ված ՆԱ ՏՕ–ի ան դամ և 
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գոր ծըն կեր պե տու թյուն նե րի և կա ռա
վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի գա
գաթ նա ժո ղո վին: Նա խա գա հը հան դես 
ե կավ ե լույ թով: Նոյեմ բե րին Հա յաս տա
նում կազ մա կերպ վեց 8–րդ «ՆԱ ՏՕ–ի 
շա բաթ» մի ջո ցա ռում նե րը: Դեկ տեմ բե
րի 2–ին ՀՀ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րար Էդ վարդ Նալ բան դյա նը Բրու սե լում 
մաս նակ ցեց ՆԱ ՏՕ–ի Ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար նե րի հան դիպ մա նը: 2015թ–ի 
ըն թաց քում հայ կա կան խա ղա ղա պահ 
ու ժե րը շա րու նա կում է ին ՆԱ ՏՕ–ի շրջա
նակ նե րում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել 
Աֆ ղանս տա նում: 2015 թ–ի հուն վա րի 
14–  16–ին պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս
տան էր ժա մա նել ՆԱ ՏՕ–ի գլ խա վոր 
քար տու ղա րի Կով կա սյան և Կենտ րո
նա կան Ա սի այի հար ցե րով հա տուկ ներ
կա յա ցու ցի չը: 2016 թ–ի հու լի սի 8–ին ՀՀ 
նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը, ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ Նալ բան
դյա նը և պաշտ պա նու թյան նա խա րար 
Սեյ րան Օ հա նյա նը Վար շա վա յում մաս
նակ ցե ցին ՆԱ ՏՕ–ի գա գաթ նա ժո ղո վին: 
Այս պի սով՝ ամ փո փե լով ՀՀ–ՆԱ ՏՕ հա

մա գոր ծակ ցու թյան՝ ան ցած տա րի նե րի 
դի նա մի կան՝ կա րող ե նք ար ձա նագ րել, 
որ այդ տա րի նե րի ըն թաց քում Հյու սի
սատ լան տյան դա շին քը և Հա յաս տա նը 
կա րո ղա ցել են օ գտ վել ստեղծ ված հնա
րա վո րու թյու նից և նոր թափ հա ղոր դել 
դա րա վեր ջին հաս տատ ված ե րկ խո սու
թյա նը՝ նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լով կա
պե րի հե տա գա ամ րապնդ ման հա մար: 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից հե տո Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ՀԱՊԿ–ի 
այն ան դամ պե տու թյուն նե րից է, ո րը վեր
ջին տա րի նե րին հա րա բե րու թյուն նե րի 
բա վա կա նին լայն շր ջա նակ է զար գաց
րել ՆԱ ՏՕ–ի հետ: Լի նե լով Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան մեկ այլ կազ մա կեր
պու թյան ան դամ՝ Հա յաս տա նը շա րու
նա կում է խո րաց նել կա պե րը Հյու սի սատ
լան տյան դա շին քի հետ՝ փոր ձե լով նուրբ 
հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման մի
ջո ցով իր հա մար ստեղ ծել ան վտան գու
թյան բազ մա շերտ հա մա կարգ, ո րը թույլ 
կտա սե փա կան ան վտան գու թյան ա պա
հով ման հա մար հեն վել ոչ թե մեկ, այլ մի 
քա նի ու ժե րի վրա: 
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված վեր լու
ծու թյու նը փաս տում է, որ Ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյու նը, իր մեջ ամ բող ջաց
նե լով էթ նո պատ մա կան, աշ խար հա քա
ղա քա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ալ–տն
տե սա կան, մշա կու թային խն դիր ներ, 
այ սօր վե րած վել է տա րա ծաշր ջա նային 
և մի ջազ գային ան վտան գու թյան ա պա
հով ման կար ևո րա գույն հիմ նա հար
ցե րից մե կի, ո րն իր չլուծ վա ծու թյան 
հան գա ման քով կա րող է վտան գել տա
րա ծաշր ջա նային խա ղա ղու թյան ա պա
գան: «Մադ րի դյան սկզ բունք նե րը» ԼՂ 
հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման Հիմ
նա րար սկզ բունք նե րի պայ մա նա կան 
ան վա նումն է, ո րի հիմ քում ըն կած է 
խնդ րի կար գա վոր ման 3 սկզ բունք՝ ժո
ղո վուրդ նե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վունք, 
ու ժի կամ ու ժի սպառ նա լի քի չկի րա ռում 
և տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյուն: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ղա րա բա ղյան հա կա մար
տու թյուն, Մինս կի խումբ, գոր ծըն թաց, 
կողմ, բա նակ ցու թյուն, խա ղա ղու թյուն, 
միջ նոր դա կան ա ռա քե լու թյուն, հա մա
նա խա գահ: 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի քա ղա քա կան–
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հետ կապ
ված հար ցի կար գա վոր ման գոր ծըն թա
ցը կա րե լի է բա ժա նել մի քա նի փու լե րի, 
ո րոնց ըն թաց քում փո փոխ վել է բա նակ
ցու թյուն նե րի թե՛ ձևա չա փը, թե՛ բնույ թը, 
ի նչ պես նաև՝ քն նար կում նե րի բո վան դա
կու թյու նը: Բա նակ ցու թյուն նե րի գոր ծըն
թա ցը կա րե լի է բա ժա նել չորս շր ջա նի.
ա ռա ջի նը սկս վեց Ե ԱՀԿ Բու դա պեշ տի 
գա գա թա ժո ղո վով և ա վարտ վեց Ե ԱՀԿ 
Լի սա բո նի գա գա թա ժո ղո վին, ե րկ րորդ 
շր ջա նը նե րա ռեց հետ–լի սա բո նյան տա

րի նե րը մինչև Հա յաս տա նում 1998թ. իշ
խա նա փո խու թյու նը, եր րորդ շր ջա նը ձգ
վեց մինչև հայր Ա լի ևի մա հը (2003 թ.), 
չոր րորդ շր ջանն այն է, ո րն սկս վեց Ա դր
բե ջա նում վար չա կազ մի փո փո խու թյամբ: 

Ե ԱՀԿ շր ջա նակ նե րում, Ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման ներ
կա զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում, 
կա րե լի է փաս տել, որ ի սկզ բա նե այդ 
կա ռույ ցի կող մից հա կա մար տու թյան 
բա նակ ցային գոր ծըն թա ցի հիմ նա րար 
սկզ բունք նե րից են սահ ման նե րի ան
խախ տե լի ու թյու նը և պե տու թյուն նե
րի տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու
նը, ո րոն ցում ար տա ցոլ վում են ի նչ պես 
Վար շա վյան պայ մա նագ րի կազ մա կեր
պու թյան ան դամ ե րկր նե րի, այն պես էլ 
ա րևմ տյան ե րկր նե րի տրա մադ րու թյուն
ներն ու ցան կու թյուն նե րը: 

1988թ–ից ակ տի վու թյան տես լա կան 
ստա ցած Լեռ նային Ղա րա բա ղի հար ցը 
ակ տիվ հա կա մար տու թյան վե րած վեց 
այն շր ջա նում, ե րբ, ի պա տաս խան խա
ղաղ ցույ ցե րի, Ա դր բե ջա նը ո ւժ կի րա ռեց, 
ի նչն, ի վեր ջո, հան գեց րեց ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի: Այդ տա րի նե րին 
նախ կին խորհր դային տա րած քում տա
րաբ նույթ, եր բեմն ի րա րա մերժ ու 
չհա մա կարգ ված, ցա քուց րիվ ու պա
տա հա կան միջ նոր դա կան ջան քեր գոր
ծադր վե ցին, ո րոնք այդ պես էլ չհան գեց
րին որ ևէ հետ ևո ղա կան գոր ծըն թա ցի, և 
դրանց ար դյուն քում չծն վեց կար գա վոր
ման որ ևէ փաս տա թուղթ: 

Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի հա մա նա խա գահ
նե րի՝ ՌԴ, Ա ՄՆ և Ֆրան սի այի կող մից 
Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի իշ խա նու
թյուն նե րին 1997թ. ներ կա յաց վեց «փա թե
թային տար բե րակ» ան վա նու մը ստա ցած 

ՀԱՅԿ ՂՈՒԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տ, աս պի րանտ

ՂԱ ՐԱ ԲԱՂՅԱՆ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՇՈՒՐՋ  
ՄԱԴ ՐԻԴՅԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ  

ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱԴՐՅԱԼ ՆԵ ՐԸ
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«Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար տու
թյան կար գա վոր ման հա մընդգր կուն 
հա մա ձայ նա գի րը» [1]` բաղ կա ցած նա
խա բա նից, «Զին ված հա կա մար տու թյան 
դա դա րե ցում» ան վա նա կոչ ված թիվ 1 
հա մա ձայ նագ րից, «Կար գա վի ճակ» վեր
նագր ված թիվ 2 հա մա ձայ նագ րից, «Հա
կա մար տող կող մե րի վս տա հու թյան ամ
րապնդ մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում ներ» 
բաժ նից, Հա վել ված 1–ից (զոր քե րի դուրս 
բեր ման ի րա կա նա ցում և տե ղա հան ված 
ան ձանց վե րա դարձ. աշ խար հագ րա
կան չա փո րո շիչ ներ, ժա մա նա կա ցույ ցեր 
և ան վտան գու թյան դի տան կյուն ներ) և 
Հա վել ված 2–ից (ու ժե րի դուրս բեր ման 
ու վե րա դա սա վոր ման տակ ը նկ նող տա
րածք նե րի կազ մա վո րում՝ որ պես բու ֆե
րային և բա ժա նա րար գո տի): 

ԱՄՆ–ի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա
նի հա մա նա խա գահ նե րը 2007թ. Մադ
րիդ քա ղա քում Հա յաս տա նին ու Ա դր
բե ջա նին ներ կա յաց րին կար գա վոր ման 
հիմ նա րար սկզ բունք նե րի նախ նա կան 
տար բե րակ [2]: Հիմ նա րար սկզ բունք նե
րը, ո րոնք ստա ցան «մադ րի դյան սկզ
բունք ներ» ան վա նու մը, հիմն ված են 
ու ժի չկի րառ ման, տա րած քային ամ բող
ջա կա նու թյան և ժո ղո վուրդ նե րի ի նք նո
րոշ ման սկզ բունք նե րի վրա (վեր ջին ներս 
ամ րագր ված են Հել սին կյան եզ րա փա
կիչ ակ տում [3]): 

Դեռևս 2007թ. Մի ջազ գային ճգ նա ժա
մային խմ բի «Լեռ նային Ղա րաբաղ. պա
տե րազ մի ռիսկ» զե կույ ցում խոս վում էր 
Մադ րի դում Հա յաս տա նի ու Ա դր բե ջա նի 
նա խա գահ նե րի միջև հա մա ձայ նեց ված 
բա նակ ցային հիմ նա րար սկզ բունք նե րի 
մա սին: Գրե թե դրա կրկ նու թյամբ հրա
պա րակ վել են լրամ շակ ված «մադ րի դյան 
սկզ բունք նե րը» ո րոնք հե տևյալն են՝

– Լեռ նային Ղա րա բա ղի շր ջա պա տող 
տա րածք նե րի վե րա դարձ Ա դր բե ջա նի 
վե րահս կո ղու թյա նը. 

– Լեռ նային Ղա րա բա ղի մի ջան կյալ 
կար գա վի ճակ՝ նրա ան վտան գու թյան 
և ի նք նա կա ռա վար ման ե րաշ խիք նե րի 
տրա մադ րու մով.

– Հա յաս տա նը Լեռ նային Ղա րա բա ղին 
կա պող մի ջանցք (սա կայն այն փոր ձա
գետ նե րի կող մից գնա հատ վեց որ պես 
«ո տի տա կի» ճա նա պարհ. մի ջանց քը 
վե րած վե լու է պա րա նո ցի ու խեղ դե լու 
է Հա յաս տանն ու Ար ցա խը [4]).

– Լեռ նային Ղա րա բա ղի վերջ նա կան 
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հե տա գա 
սահ մա նում ի րա վա կա նո րեն պար տա
դիր կա մար տա հայ տու թյան մի ջո ցով.

– ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց և 
փախս տա կան նե րի` ի րենց նախ կին բնա
կու թյան վայ րե րը վե րա դառ նա լու ի րա
վունք, ան վտան գու թյան մի ջազ գային 
ե րաշ խիք ներ, ո րոնք կնե րա ռեն խա ղա
ղա պահ գոր ծո ղու թյուն [5]: 

2009 թվա կա նից հա ճա խա կի հի շա
տակ վում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա
կա մար տու թյան կար գա վոր ման պլան՝ 
«ճա նա պար հային քար տե զի» ձևով։ 
Դրա նից մի քա նի տա րի ա ռաջ նույն փոր
ձը կի րառ վեց պա ղես տի նա–իս րայե լա
կան հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման 
հա մար: Ղա րա բա ղյան կար գա վոր ման 
հնա րա վոր «ճա նա պար հային քար տե
զի» գլ խա վոր նպա տակ նե րից մե կը, ո րի 
հետ ար տա քին ու ժե րը կա պում է ին գոր
ծըն թա ցում ա ռա ջըն թա ցի ա պա հո վու մը, 
կա րող էր լի նել այն, որ ղա րա բա ղյան 
հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման «ճա նա
պար հային քար տե զը», ի նք նըս տին քյան, 
կա րող է դառ նալ ո րո շա կի «փոխ զի ջում» 
կար գա վոր ման եր կու՝ «փա թե թային» և 
«փու լային» մո տե ցում նե րի միջև, ի նչն 
ա վան դա բար գլ խա վոր հա կա սու թյուն
նե րից է ե ղել հայ կա կան և ա դր բե ջա նա
կան կող մե րի մո տե ցում նե րում։ 

Դ րա նով ի սկ պետք է փաս տել, որ 
«մադ րի դյան սկզ բունք նե րը» կար ծես 
փա թե թային ու փու լային տար բե րակ նե
րի մի ա ձու լու մը լի նեն: Կար գա վոր ման 
մե խա նիզ մի բո վան դա կու թյու նը փու
լային տրա մա բա նու թյամբ է, բայց են
թադ րում է մի ան վագ հա մա ձայ նու թյուն՝ 
բո լոր մնա ցած կե տե րի վե րա բե րյալ: 

2008թ. նոյեմ բե րի 2–ին Մոսկ վայի 
մեր ձա կայ քում գտն վող «Մայեն դորֆ» 
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ըն դու նե լու թյուն նե րի տա նը Ռու սաս տա
նի, Ա դր բե ջա նի և Հա յաս տա նի նա խա
գահ նե րը ստո րագ րե ցին Ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հռ
չա կա գի րը, որ տեղ կող մե րը հա վաս
տում է ին հա կա մար տու թյու նը խա ղաղ 
բա նակ ցու թյուն նե րի և Ե ԱՀԿ ՄԽ–ի հա
մա նա խա գահ նե րի միջ նոր դու թյամբ 
լու ծե լու ի րենց պատ րաս տա կա մու թյու
նը [6]: Մոսկ վա յում ստո րագր ված փաս
տաթղ թում կող մե րը կր կին կար ևո րում 
են հա մա նա խա գահ նե րի ա ռա ջար կած 
վե րո հի շյալ մադ րի դյան դրույթ նե րը: 

Այ դու հան դերձ, Մայեն դոր ֆյան այդ 
հռ չա կագ րի ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը հայ տա րա րու թյուն նե րի մեջ չէ: Այն 
ստո րագր վել է տա րա ծաշր ջա նում լար
վա ծու թյան խո րաց ման ժա մա նա կաշր
ջա նում, ե րբ Հա րա վային Կով կա սի քա
ղա քա կան վե րաձ ևու մը թևա կո խել էր 
կար ևոր փուլ: 

Հե տա գա յում Եվ րո պայի ան վտան
գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ
մա կեր պու թյան (Ե ԱՀԿ) Մինս կի խմ բի 
հա մա նա խա գահ նե րի այ ցե րը տա րա
ծաշր ջան նպա տակ ու նե ին պար զե լու 
պաշ տո նա կան Եր ևա նի և Բաք վի մո տե
ցու մը ներ կա յաց ված փաս տաթղ թի հիմ
նա կան դրույթ նե րին: 

Այն, որ ներ կա յումս «մադ րի դյան 
սկզ բունք նե րը» Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հա մար նա խա տե սում են Ա դր բե ջա նից 
ան կախ քա ղա քա կան կար գա վի ճակ, 
են թադ րե լու հիմք է տա լիս հիմ նա րար 
սկզ բունք նե րում ամ րագր ված այն կե տը, 
ո րը սահ մա նում է Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
վերջ նա կան ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
հե տա գա սահ մա նում ի րա վա կա նո րեն 
պար տա դիր կա մար տա հայ տու թյան մի
ջո ցով: Մադ րի դում ա ռա ջարկ ված փաս
տաթղ թում ամ րագր ված սկզ բուն քե րի 
զգա լի մա սը շա րու նա կում էր ան հայտ 
մնալ հա սա րա կայ նու թյա նը, սա կայն 
2016 թվա կա նի ապ րի լյան «քա ռօ րյա 
պա տե րազ մից» հե տո հան րային ի րա
զեկ ման ներ կա յաց վեց այդ փաս տաթղ
թի ամ բող ջա կան տեքս տը [7]: 

Մի ա ժա մա նակ, «քա ռօ րյա պա տե
րազ մի» վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն
քում հայ կա կան կող մը սկ սեց նաև այլ 
մո տե ցում ևս քն նար կել, մաս նա վո րա
պես՝ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րա րի տե ղա կալ Շ.Քո չա րյա նի մեկ նա
բան մամբ՝ ապ րի լյան դեպ քե րից հե տո 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել լր ջո
րեն վե րա նայելու այն փոխ զի ջում նե րը, 
ո րոնք տեղ է ին գտել «մադ րի դյան սկզ
բունք նե րում»: «Այն տեղ կար Ար ցա խում 
հե տաձգ ված հան րաք վե ան ցկաց նե լու 
մա սին դրույթ: Դրա նպա տակն այն էր, 
որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Բա քուն 
պետք է նա խա պատ րաս տի իր հա սա
րա կու թյա նը այն մտ քին, որ Լեռ նային 
Ղա րա բա ղը չի լի նե լու Ա դր բե ջա նի կազ
մում, բայց այդ ժա մա նա կը նա օգ տա
գոր ծեց ապ րի լին այլ նպա տա կով» [8]: 

Ա մեն դեպ քում, ձևա կեր պում նե րի 
հա մա պար փակ վեր լու ծու թյու նը հու շում 
է, որ. «հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար
գա վոր ման ար դար և հա վա սա րակշռ
ված սկզ բունք նե րը» կամ այլ խոս քե րով` 
«մադ րի դյան սկզ բունք նե րը» հիմն վում 
են հետ ևյա լի վրա՝

Ա ռա ջին քայ լը հա մար վում է հայ կա
կան Զին ված ու ժե րի դուրս բե րումն այն 
դիր քե րից, ո րոնք նրանք ներ կա յումս 
զբա ղեց նում ե ն՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղից: 
Այլ խոս քե րով` ա ռա ջարկ վում է Ղա րա
բա ղի հայ կա կան ու ժե րը դուրս բե րել 
նախ կին ա դր բե ջա նա կան շր ջան նե րից` 
Աղ դա մից, Ֆի զու լի ից, Ջեբ րայի լից, Ղու
բաթ լի ից ու Զան գե լա նից, մա սամբ` Լա
չի նից, հնա րա վոր է, մա սամբ` Քել բա
ջա րից: Այս շր ջան նե րի տա րած քը մոտ 
8810 քա ռա կու սի կի լո մետր է, ին չը մի քիչ 
ա վե լի է նախ կին Խորհր դային Ա դր բե
ջա նի տա րած քի (86.600 քա ռա կու սի կի
լո մետր) 10 տո կո սից: Հարկ է նշել, որ ԼՂՀ 
պաշտ պա նա կան ու ժե րը մի այն մա սամբ 
են վե րահս կում Աղ դամն ու Ֆի զու լին: 

Այս գոր ծըն թա ցը, հա վա նա բար, են
թադ րում է մի ջազ գային խա ղա ղա
րար ու ժե րի տե ղա կա յում շփ ման գծի 
եր կայն քով` որ պես ան վտան գու թյան 
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ե րաշ խա վոր: Նման զիջ ման դի մաց 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյու
նը, ը ստ եր ևույ թին, կս տա նա հան րաք վե 
ան ցկաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: Ը ստ 
եր ևույ թին, Մադ րի դյան փաս տաթղ թի 
կար ևո րա գույն դրույթ նե րից է ա դր բե
ջան ցի նե րի վե րա դար ձը և ան կա խու
թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը ոչ մի այն 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի, այլև հա րա կից 
շր ջան նե րի տա րած քում: 

Մադ րի դյան փաս տաթղ թի մեկ այլ 
դրույթ է կո մու նի կա ցի ա նե րի շր ջա փակ
ման վե րա ցու մը Ա դր բե ջա նի և, հնա
րա վոր է, Թուր քի այի կող մից: Ա մե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ, ներ կա յաց ված 
փաս տա թուղ թը կողմ նո րոշ ված է լու
ծե լու վե րո հի շյալ խն դիր նե րը` ա ռանց 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կի 
հս տակ սահ ման ման: Հա մե նայն դեպս, 
դրա մա սին են վկա յում վեր ջին տա րի
նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րի տրա մա բա
նու թյունն ու ա ռան ձին դի վա նա գետ նե րի 
հայ տա րա րու թյուն նե րի հատ ված նե րը: 

Ակն հայտ է, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
այս կամ այն քա ղա քա կան կար գա վի
ճա կի ամ րագ րու մը փաս տաթղ թում հղի 
է ա ռանց այն էլ դան դաղ բա նակ ցային 
գոր ծըն թա ցի դա դա րեց ման սպառ նա լի
քով, քա նի որ դա հենց այն հարցն է, ո րի 
շուրջ կող մե րը ը նդ հա նուր հայ տա րա
րի չեն գա լիս: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ 
ա վե լի են հա ճա խա նում գնա հա տա կան
նե րը Ա դր բե ջա նի կող մից ակ տիվ ռազ
մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկ սե լու 
հե ռան կա րի մա սին, ին չը դրս ևոր վեց 
2016թ. ապ րի լյան պա տե րազ մի ար ձա
նագր մամբ: 

Լեռ նային Ղա րա բա ղում ի րա վի ճա
կի սր մանն ար ձա գան քե ցին աշ խար
հի բազ մա թիվ ե րկր նե րի, մաս նա վո
րա պես՝ Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի միջ նորդ 
պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը (Ռու
սաս տա նի և Ֆրան սի այի նա խա գահ ներ 
Վլա դի միր Պու տինն ու Ֆրան սո ւա Օ լան
դը, Ա ՄՆ պետ քար տու ղար Ջոն Քե րին, 
Ե ԱՀԿ գոր ծող նա խա գահ, Գեր մա նի այի 
ա րտ գործ նա խա րար Ֆրանկ–Վալ տեր 

Շթայն մայե րը, Մինս կի խմ բի հա մա նա
խա գահ նե րի ե ռյա կը), ո րոնք ափ սո սանք 
են հայտ նել լայ նա մասշ տաբ ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ և 
հա կա մար տու թյան կող մե րին կոչ ա րել 
ան հա պաղ դա դա րեց նել կրակն ու զսպ
վա ծու թյուն ցու ցա բե րել [9]: 

Հարկ է նշել, որ ապ րի լյան պա
տե րազ մի ա ռա ջին եր կու օ րե րին մի
ջազ գային մա մու լում տեղ գտած ան
դրա դարձ նե րում հա ճախ կա րե լի էր 
հան դի պել կտ րուկ գնա հա տա կան նե
րի, օ րի նակ՝ «հայ ան ջա տո ղա կան նե ր», 
«օ կու պաց ված տա րածք ներ» ձևա կեր
պում ներ։ Մաս նա վո րա պես, ա մե րի կյան 
հե ղի նա կա վոր լրատ վա մի ջո ցի՝ «The 
Wall Street Journal»–ի ապ րի լի 2–ի «Տաս
նյակ մար դիկ են զոհ վել հայ ան ջա տո
ղա կան նե րի պայ քա րում» վեր նա գի
րը կրող հրա պա րակ ման մեջ նշ վում է. 
«Հա յաս տանն ու Ա դր բե ջա նը հայտ նում 
են ան ջա տո ղա կան Լեռ նային Ղա րա
բա ղի շուրջ ծանր մար տե րի մա սին ան
հանգս տու թյուն՝ հայտ նե լով, որ եր կու 
ե րկր նե րի միջև եր կա րատև հա կա մար
տու թյու նը կա րող է սր վե լ», և մեջ է բեր
վում Իլ համ Ա լի ևի հայ տա րա րու թյունն 
առ այն, որ հա կա մար տու թյունը պետք 
է կար գա վոր վի ՄԱԿ–ի Ա նվ տան գու
թյան խորհր դի բա նաձ ևե րի և Տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյան սկզ բուն քի 
հի ման վրա [10]: Ապ րի լի 2–ին մեկ այլ 
այս պի սի հրա պա րա կում տեղ գտավ 
«New York Times»–ո ւմ, որ տեղ աս վում 
էր. «Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան ջա տո
ղա կան կա ռա վա րու թյու նը, ո րի սկզ
բուն քային ա ջա կից նե րը Հա յաս տանն ու 
Կա լի ֆոռ նի ա յում և շատ այլ վայ րե րում 
գտն վող հայ կա կան սփյուռքն են, ով քեր 
այս բա խում նե րի մա սին հայտ նում են, 
որ սա 1994թ–ի վեր ա ռա ջին ան գամն 
էր, ե րբ ծանր զի նա տե սա կի բո լոր մի
ջոց ներն օգ տա գործ վում են ա ռաջ նագ
ծում» [11]: Ա վե լի ո ւշ՝ ապ րի լի 8–ին, «New 
Eastern Europe» ամ սագ րում «Քա նի ղեռ 
շատ ո ւշ չէ» վեր նագ րով հոդ ված լույս 
տե սավ, ո րի հե ղի նա կը Է դո ւար դո Լո
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րեն ցո Օ չոան էր, ով Հա յաս տա նի եվ
րո պա ցի բա րե կամ ներ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան նա խա գահն է: Հոդ
վա ծում նշ վում էր. «Մենք (եվ րո պա ցի
ներս) ե րբ ևէ քն նա դա տո րեն դի տար կել 
ե նք մեր «պի տակ ներ ր», ի նչ պի սին են 
«ան ջա տո ղա կա նե րը»։ Մե զա նից որ ևէ 
մե կը հաս կա նում է, որ «ան ջատ ված» 
պե տու թյու նը կա րող է կա յուն և շատ 
ա վե լի ժո ղովր դա վար լի նել, քան իր 
նա խորդ, մետ րո պոլ ու ժը»՝ ներ կա յաց
նե լով նաև «Freedom House»–ի հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րը, որ տեղ Ղա րա
բա ղը գնա հատ վում է որ պես «մաս նա կի 
ա զա տ», ի սկ Ա դր բե ջա նը՝ «ոչ ա զատ» 
պե տու թյուն [12]։ Հարկ է նշել, որ Ղա
րա բա ղի ա ռա վել ժո ղովր դա վար պե
տու թյուն լի նե լու փաս տը բա վա կան ու
ժեղ կռ վան է մի ջազ գային աս պա րե զում 
ներ կա յա նա լու և հատ կա պես ա րևմ տյան 
«տե ղե կատ վա կան շու կա յում» ազ ղե ցու
թյուն գոր ծե լու տե սան կյու նից։ 

Ապ րի լյան պա տե րազ մի 3–րդ և 4–րդ 
օ րե րին մի ջազ գային հան րու թյան կող
մից ար ձա գանք ներն ան հա մե մատ չե զոք 
դար ձան, ո րոշ դեպ քե րում ար տա սահ
մա նյան մա մու լում նույ նիսկ հայ կա կան 
կող մից հա կա մար տու թյան շուրջ պար
գա բա նում ներ սկ սե ցին ներ կա յաց վել ոչ 
մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, 
այլև Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե
տու թյան պաշ տո նա տար ան ձինք։ Գրե
թե բո լոր հրա պա րա կում նե րում կա րե լի 
էր գտ նել հետ ևյալ միտ քը, որ հա կա
մար տու թյան կող մե րից յու րա քան չյու
րը մե ղադ րում է մյու սին ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ սան ձա զեր ծե լու մեջ։ 
Ա րա բա կան հե ղի նա կա վոր «Al Jazeera» 
հե ռուս տաըն կե րու թյան ան գլա լե զու կայ
քում տե ղադր ված հոդ վա ծում աս վում էր, 
որ Հա յաս տա նցի և Ա դր բե ջան ցի պաշ տո
նյա ներն ի րար են մե դադ րում այն բա նից 
հե տո, ե րբ կռիվ նե րի ըն թաց քում 30 զին
վոր է զոհ վել [13]։ Մեկ այլ հե ղի նա կա
վոր լրատ վա մի ջոց՝ Մի ա ցյալ Թա գա
վո րու թյան «Reuters» գոր ծա կա լու թյու նը 
«Հա յաս տանը զգու շաց նում է, որ Լեռ

նային Ղա րա բա ղի բա խում նե րը կա րող 
են լայ նա ծա վալ պա տե րազ մի վե րած
վել» վեր նագ րով հոդ վա ծում գրում էր, 
որ չնա յած միջ նորդ նե րի կո չե րին՝ կող մե
րը շա րու նա կում են ռազ մա կան զոր ծո
ղու թյուն նե րը և մե ղադ րում են մե կը մյու
սին դրանք սան ձա զեր ծե լու հա մար [14]: 
Այ դու հան դերձ, քա ռօ րյա պա տե րազ մի 
ըն թաց քում ձա խող վե լով սե փա կան ար
կա ծախնդ րու թյան մեջ՝ ա դր բե ջա նա կան 
կող մը ստիպ ված հա մա ձայ նեց Ե ԱՀԿ 
Մինս կի խմ բի հա մա նա խա գահ նե րի տա
րա ծաշր ջա նային այ ցե լու թյա նը: Ար դյուն
քում՝ Ի գոր Պո պո վը (ՌԴ), Պի եռ Ա նդ րի
ոն (Ֆ րան սի ա), Ջեյմս Ո ւոր լի քը (Ա ՄՆ) և 
Ե ԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի ան ձնա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ, դես պան Ան ջեյ Կասպր
չի կը քա ռօ րյա պա տե րազ մին հա ջոր դող 
օ րե րին ե ղան Բաք վում, Ստե փա նա կեր
տում և Եր ևա նում [15]: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է ը նդ հան րաց նել, 
որ Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան 
կար գա վոր ման շուրջ բա նակ ցային գոր
ծըն թա ցում մինչ օ րս տար բեր ակ տի վա
ցում նե րով հան դերձ չեն ար ձա նագր վել 
հիմ նա րար ար դյունք ներ, չեն ըն դուն վել 
և ձևա կերպ վել կար գա վոր ման ըն դու նե լի 
չա փո րո շիչ նե րը: Այ սօր էլ լար ված է մնում 
Ար ցախ – Ա դր բե ջան սահ մա նը, ան գամ 
են թադ րե լի է պա տե րազ մի վերսկ սու մը, 
սա կայն ա վե լի լայ նա ծա վալ տար բե րա
կով: Այս ա մե նը խնդ րի լու ծում չի կա րող 
լի նել: Հա կա մար տու թյան հա մա կող մա նի 
ու սում նա սի րու թյու նը հան գեց նում է այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ դրա լու ծու մը, ի նչ
պես պատ ճառ նե րի, այն պես էլ հետ ևանք
նե րի ա ռու մով, մոտ ժա մա նա կա հատ վա
ծում ի րա կա նու թյուն դառ նալ չի կա րող, 
այն կա րող է հան դի սա նալ շա րու նա կա
կան գոր ծըն թա ցի ար դյունք: Վերջ նա կան 
կար գա վոր ման տար բե րա կին հաս նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ե րկ կող մա նի քա
ղա քա կան կամք ու վճ ռա կա նու թյուն, 
թեև և՛ Հա յաս տա նում, և՛ Ա դր բե ջա նում 
հիմ նա հար ցի հե տա գա զար գա ցում նե րը 
կա րող են նաև քա ղա քա կան ռե ժիմ նե րի 
փո փո խու թյան հան գեց նել: 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МАДРИДСКИХ ПРИНЦИПОВ ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

ГАЙК ГУЛЯН
НАН РА, Институт философии, социологии и права, аспирант

Представленный в статье анализ показывает, что Карабахский конфликт, охватывающий 
этноисторические, геополитические, политические, социально–экономические, культурные 
вопросы, стал одним из наиболее важных вопросов региональной и международной безо
пасности, в силу своей нерешенности ставящий под угрозу будущее регионального мира. 
«Мадридские принципы» – это условное название основных принципов урегулирования На
горно–карабахского конфликта, который основан на трех принципах: право народов на само
определение, неприменение силы или угрозы силы и территориальная целостность. 

KEY PREREQUISITES OF MADRID PRINCIPLES FORMATION ON  
KARABAKH CONFLICT SETTLEMENT

HAYK GHOULYAN 
National Academy of Sciences of the RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Postgraduate

The analysis which is presented in article shows that the Karabakh conflict, covering 
ethnohistorical, geopolitical, political, socio–economic, cultural issues, has become one of the most 
important issues of regional and international security, due to its suspense became a threat to the 
future of regional peace.

«Madrid principles» – is the code name of the Basic Principles of the Nagorno–Karabakh 
conflict, which is based on 3 principles of conflict settlement: the right of self–determination of 
peoples non–use of force or threat of force and territorial integrity. 
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Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում Ի րա նի Ահ
վազ քա ղա քի ան կա նոն ըն դար ձա կու մը և 
նրա է կո լո գի ա կան պատ կե րի փո փո խու
թյուն նե րը կա ռուց ված քային հա կադ րու
թյուն ներ են ստեղ ծել Ահ վա զի բնա կան և 
քա ղա քային ար տա քի նում, ի նչ պես օ րի
նակ՝ կա նաչ տա րածք նե րի ման րա ցու
մը, բաց և կա նաչ գո տի նե րի միջև կա պի 
բա ցա կա յու թյու նը, քա ղա քային կա նաչ և 
ա զատ տա րածք նե րի, հանգս տա վայ րե րի 
ու տե սա հո րի զոն նե րի սահ մա նա փա կու մը, 
ո րոնց պատ ճա ռով խախտ վել է քա ղա քի 
է կո լո գի ա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը: 
Քա ղա քային նա խագծ ման ո րա կի գլ խա
վոր բա ղադ րիչ ներն ե ն՝ գոր ծառ նա կան 
ո րա կը, փոր ձա րա րա կան–գե ղա գի տա
կան ո րա կը և կեն սո լոր տի ո րա կը: Հաշ վի 
առ նե լով է կո լո գի ա կան ժա մա նա կա կից 
ճգ նա ժա մե րը՝ ռե սուրս նե րի ան խնա օգ
տա գոր ծու մը, օ դի և հո ղային ու ջրային 
աղ բյուր նե րի աղ տոտ վա ծու թյու նը, գլո բալ 
տա քա ցու մը և այլն, ա ռանձ նա կի կար ևո
րու թյուն է ստա ցել շր ջա կա մի ջա վայ րի 
ո րա կը: Հե տա զո տու թյան մե թո դը բու սա
կան ծած կույ թի ու սում նա սի րու թյունն է 
լանդ սեթ ար բա նյա կային նկար նե րի մի ջո
ցով՝ 1973, 1990, 2005 և 2013 թթ.: Հե տա
զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ Ահ վա զի կենտ րո նա կան հատ վա ծի և 
մյուս շր ջան նե րի միջև ներ դաշ նա կու թյուն 
ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պահ
պա նել քա ղա քի մեր ձա կայ քի և Քա րուն 
գե տի ա փա մերձ շր ջան նե րի կա նաչ գո
տի նե րը, նաև ներ քա ղա քային այ գի ներն 
ու կա նա չա պատ տա րածք նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. կեն սո լոր տի ո րակ, է կո
լո գի ա կան ժա մա նա կա կից ճգ նա ժա մեր, 
օ դի և հո ղային ու ջրային աղ բյուր նե րի 
աղ տոտ վա ծու թյուն, շր ջա կա մի ջա վայր, 
կա նաչ գո տի ներ: 

Վեր ջին տա րի նե րին քա ղաք նե րի միջև 
խիստ մր ցակ ցու թյուն է գնում՝ զար գաց
ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
և սո ցի ալ–տն տե սա կան ներդ րում նե րի 
ներգ րավ ման ո ւղ ղու թյամբ: Գլո բալ այս 
մր ցակ ցու թյան մեջ քա ղա քային տա րածք
նե րի ո րա կը և քա ղա քային նա խագ ծու
մը հան գու ցային չա փա նիշ են քա ղաք
նե րի գնա հատ ման հա մար: Քա ղա քային 
նա խագծ ման ու պլա նա վոր ման ո րա կի 
գնա հատ ման հա մար հաշ վի են առ նում 
ե րեք բա ղադ րիչ՝ գոր ծառ նա կան ո րա կը, 
փոր ձա րա րա կան–գե ղա գի տա կան ո րա
կը և շր ջա կա մի ջա վայ րի ո րա կը: Հաշ վի 
առ նե լով է կո լո գի ա կան ժա մա նա կա կից 
ճգ նա ժա մե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ ռե սուրս
նե րի ան խնա օգ տա գոր ծու մը, օ դի և հո
ղային ու ջրային աղ բյուր նե րի աղ տոտ
վա ծու թյու նը, գլո բալ տա քա ցու մը և այլն, 
ներ կա յումս ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն 
է ստա ցել եր րորդ բա ղադ րի չը, այ սինքն 
շր ջա կա մի ջա վայ րի ո րա կը: Այս բա ղադ
րի չը փոքր մասշ տա բով ու սում նա սի րում է 
քա ղա քային փոքր տա րածք նե րի կլի մայի 
հար ցե րը (ա րև, օ դային հո սանք ներ, ստ
վեր նե րի ա պա հո վում և այլն), ի սկ խո շոր 
մասշ տա բի վրա քն նում է կեն սո լոր տի 
պահ պան ման հիմ նա հար ցե րը՝ փոր ձե լով 
քա ղա քային ծրագ րե րով ու նա խագ ծե

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՀ ՄԱՆ ԲԱ ՀԱ ԴՈ ՐԻ 
ԵՊՀ–ի աշ խար հագ րու թյան ֆա կուլ տե տ, աս պի րանտ

ԱՀ ՎԱԶ ՔԱ ՂԱ ՔԻ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄՆ՝ Ը ՍՏ ԱՐ
ԲԱՆՅԱ ԿԱՅԻՆ ԵՎ Օ ԴԱՅԻՆ ՆԿԱՐ ՆԵ ՐԻՑ ՍՏԱՑ ՎԱԾ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ
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րով կար գա վո րել քա ղա քի շր ջա կա մի
ջա վայ րի վի ճա կը և բնա կան ռե սուրս նե րի 
ճիշտ օգ տա գոր ծու մը: Մեր հե տա զո տու
թյան մեջ մենք, ու սում նա սի րե լով է կո լո
գիկ քա ղա քա շի նու թյան հի մունք ներն ու 
սկզ բունք նե րը, ա ռա ջադ րե լ ենք քա ղա քի 
է կո լո գիկ զար գաց ման տար բեր կող մե րը: 
Սույն հոդ վա ծը կա րող է օգ տա կար լի նել 
քա ղա քային է կո լո գի այի հիմ նախն դիր նե
րի և քա ղա քային նա խագ ծե րի մշակ ման 
ո լոր տում աշ խա տող հե տա զո տող նե րի 
հա մար: 

Քա ղա քային է կո լո գի ան քա ղա քա ցի
նե րի կյան քի հա մար նպաս տա վոր մի
ջա վայ րի ձևա վոր ման նա խադ րյալն է: 
Տեխ նո լո գի ա կան զար գա ցում նե րը մի այն 
է կո լո գի ա կան խն դիր նե րի կար գա վոր
ման պայ ման նե րում կա րող են օգ տա
կար լի նել քա ղա քին (Հա շեմ փուր, 2002թ.): 
1890–1925 թվա կան նե րին Պատ րիկ Գեյդ
սը բարձ րաց րեց քա ղա քային է կո լո գի այի 
հար ցը և այս կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջադ
րեց մի շարք հաս կա ցու թյուն ներ ու դրույթ
ներ: Նրա գոր ծը շա րու նա կե ցին մի շարք 
հայտ նի տե սա բան ներ՝ Մարկ Ջեֆր սո նը, 
Պատ րիկ Է բերկ րոմ բին և Լո ւիզ Մամ ֆոր
դը, ո րոնք նոր տե սա հո րի զոն ներ բա ցե ցին 
քա ղա քային և է կո լո գի ա կան հար ցե րի ու
սում նա սի րու թյան հա մար: Հե տա գա յում 
1971 թվա կա նին ՄԱԿ–ն ա ռա ջին ան գամ 
ա ռա ջադ րեց «է կո–քա ղաք» հաս կա ցու
թյու նը: Ռի չարդ Ռե ջիս տերն ա ռա ջին հե
տա զո տող նե րից էր, ով իր աշ խա տու թյան 
մեջ սահ մա նեց «է կո–քա ղաք» հա սա կա ցո
թյու նը (Ռե ջիս տեր, 2008թ.): Ռ. Ռե ջիս տե րը 
հետ ևյալ ձևով է սահ մա նում է կո–քա ղա
քը. է կո–քա ղաքն այն պի սի քա ղաք է, ո րը 
նա խագծ վում է՝ հաշ վի առ նե լով շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյուն նե րը: Քա ղա քի 
բնա կիչ ներն աշ խա տում են նվա զա գույ նի 
հասց նել կեն ցա ղային կա րիք նե րի հա մար 
օգ տա գործ վող է ներ գի ան, օ դի աղ տոտ
վա ծու թյու նը (ած խա ծին, մե թան) և ջրի 
աղ տոտ վա ծու թյու նը, ջեր մու թյան ար տա
զատ ման հետ ևանք նե րը: Ը ստ Ռե ջես տե
րի՝ կա յուն զար գա ցում ու նե ցող քա ղա քը 
ի նքն ի րեն սնում է շր ջա կա մի ջա վայ րից 

ու նե ցած նվա զա գույն կախ վա ծու թյամբ 
և կի րա ռում է հիմ նա կա նում վե րա կանգ
վող է ներ գի ա ներ (Ռե ջիս տեր, 2008թ.): 
Այս սահ մա նու մից պարզ է դառ նում, որ 
«Է կո լո գի ա կան ոտ նա հետ քե րի» (Ecological 
footprinte1) կր ճատ ման նպա տակն է նվա
զա գույ նի հասց նել աղ տոտ վա ծու թյան և 
հո ղօգ տա գոր ծամն չա փե րը, կի րա ռել հո
ղօգ տա գործ ման ար դյու նա վետ գոր ծա
ռույթ ներ, թա փոն նե րից ու ա վե լորդ նյու
թե րից ստա նալ վե րամ շակ ված նյու թեր 
կամ պա րար տա նյութ, գոր ծի դնել «Թա
փո նից է ներ գի ա» (West to energy) ծրա
գի րը: Այս պի սի քայ լե րով ու մի ջոց նե րով 
կա րե լի է նվա զա գույ նի հասց նել քա ղա քի 
կամ տա րա ծաշր ջա նի և նրա բնակ չու թյան 
ազ դե ցու թյուն նե րը կլի մա յա կան փո փո
խու թյուն նե րի վրա: 

Ահ վազ քա ղա քը Ի րա նի Խուզս տան 
նա հան գի կենտ րոնն է և նա հան գի ա մե
նա մեծ քա ղա քը, ո րի մա կե րե սը կազ մում 
է 222 քառ.կմ, սպա սար կող տա րածք նե րը՝ 
300 քառ կմ, ի սկ պահ պան վող տա րածք
նե րը՝ 895 քառ.կմ: Քա ղա քի աշ խար հագ
րա կան կոոր դի նատ ներն ե ն՝ հյու սային 
լայ նու թյու նը՝ 310 աս տի ճան և 20՛, ի սկ 
ար ևե լյան եր կայ նու թյու նը՝ 400 ու 40՛ րո
պե. այն գտն վում է ծո վի մա կեր ևու թից 
18 մետր բարձ րու թյամբ հով տում: Ահ վազ 
քա ղա քը հյու սի սից հար ևան է Շեյ բան, 
Վեյս, Մո լա սա նի Շուշ թար, Դեզ ֆուլ և Շուշ 
քա ղաք նե րին, ար ևել քից՝ Ռամ հոր մո զին, 
ա րև մուտ քից՝ Հա մի դե քա ղա քին ու Ա զա
դե գան դաշ տա վայ րին, ի սկ հա րա վից՝ 
Շա դե գան, Մահ շահր, Խո րամ շահր և Ա բա
դան քա ղաք նե րին: Ահ վա զը բա ժան ված է 
8 վար չա տա րածք նե րի, ո րոնք նե րա ռում են 
ե րե քից չորս հա մայնք ներ: Ստորև բեր ված 
նկա րում ներ կա յաց ված են Խուզս տան նա
հան գի տեղն ու դիր քը Ի րա նի քար տե զի 
վրա, Ահ վա զի ագ րո մե րա ցի ան, Ահ վազ 
քա ղա քը և նրա շր ջա կայ քը: 

1  The impact of a person or community on the 
environment, expressed as the amount of land required 
to sustain their use of natural resources.
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Ն կար 1. Ահ վազ քա ղա քի աշ խար հագ րա կան 
դիր քը Խուզս տան նա հան գում և Ի րա նում:

Հե տա զո տու թյան մե թո դը ՝ NDVI1 
Քա ղա քային կեն սո լոր տի և շր ջա կա 

մի ջա վայ րի պահ պան ման կար ևոր չա
փա նիշ նե րից մե կը բու սա կան ծած կույթն 
է, ո րն ար տա հայտ վում է NDVI չա փա նի
շով կամ ցու ցի չով: Հե տա զո տու թյան մեջ 
մենք դի տար կել և ու սում նա սի րել ե նք 
1973, 1990, 2005 և 2013 թվա կան նե րին 
ստաց ված ար բա նյա կային նկար նե րը, 
ո րոնք ներ կա յաց ված են 2–ից 5 նկար նե

րում: Այս քար տեզ նե րում ներ կա յաց ված 
են բու սա կան ծած կույ թի ե րեք գո տի ներ, 
դրանք ե ն՝ ա ռանց բու սա կան ծած կույ թի 
տա րածք նե րը, նոսր բու սա կան ծած կույ
թով տա րածք նե րը, խիտ բու սա կան ծած
կույ թով տա րածք նե րը: 

Ն կար 2. NDVI բու սա կան ծած կույ թի ցու ցա նի
շը` ը ստ MSS չա փագ րող լանդ սեթ ար բա նյա
կային նկա րի (1973 թվա կան (հե ղի նա կային)) 

Վեր լու ծե լով նկար 2–ի տվյալ նե րը` 
տես նում ե նք, որ 1973 թվա կա նին Ահ
վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի 
տար բեր գո տի ներն ու նե ցել են հետ ևյալ 
մե ծու թյու նը.

Ա ղյու սակ 1 .
Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի NDVI ցու ցա նի շի տվյալ նե րը (1973թ.) 

NDVI՝ տա րած քի կա նա չա պատ վա ծու թյան աս տի ճան Մա կե րես (հեկ տար)

Լավ և խիտ բու սա կան ծած կույ թով 28

Նոսր բու սա կան ծած կույ թով 2118

Ա ռանց բու սա կան ծած կույ թի 348

Ինչ պես ցույց են տա լիս ա ղյու սակ 
1–ի տվյալ նե րը, 1973–ին Ահ վազ քա ղա
քում բու սա կան ծած կույ թի ա մե նա բարձր 
ցու ցա նի շը (2117.6982 հեկ տար) վե րա բե
րում է թեթ ևա կի կամ նոսր ծած կույ թով 
տա րածք նե րին, ի սկ ա ռանց բու սա ծած
կույ թի տա րածք նե րի մա կե րե սը կազ մել 
է 347.9679 հեկ տար, բու սա կան լավ և 
խիտ ծած կույթ ու նե ցող գո տի նե րի մա
կե րե սը կազ մել է 27.9414 հեկ տար: 

Ն կար 3. Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան  
ծած կույ թը 1990 թվա կա նին:

1   Բուսական ծածկույթի տարբերությունների 
միջինացված ցուցիչ, որով ներկայացվում է տվյալ 
տարածաշրջանի բուսական ծածկույթի ներկա և 
երկարաժամկետ վիճակը:
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Վե րը բեր ված քար տե զի վյալ նե
րը ցույց են տա լիս, որ 1990 թվա կա նին 
նվազ բու սա կան ծած կույ թով գո տի նե
րը ա մե նա մեծ տո կոսն են կազ մում՝ 77%, 
ի սկ ա ռանց բու սա կան ծած կույ թի գո տի
նե րը փոքր ե ն՝ ըն դա մե նը 5%: Խիտ բու
սա կա նու թյուն ու նե ցող տա րածք նե րը 
կազ մում են քա ղա քի ը նդ հա նուր մա կե
րե սի 18%–ը: Նկար 4–ը ներ կա յաց նում է 
քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի վի ճա կը 
2005 թվա կա նին: Ն կար 4. Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ

թի ցու ցա նի շի (NDVI) քար տե զը՝ Լանդ սեթ 
ETM չա փագ րող ար բա նյա կի նկա րի հի ման 

վրա 2005 թ. (հե ղի նակ):

Վեր լու ծե լով նկար 4–ի տվյալ նե րը՝ տես նում ե նք, որ 2005 թվա կա նին Ահ վազ 
քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի տար բեր գո տի ներն ու նե ցել են հետ ևյալ մե ծու թյու նը. 

Ա ղյու սակ 2 .
Ահ վազ քա ղա քի NDVI ցու ցա նի շի տվյալ նե րը 2005 թ. (հե ղի նա կային):

NDVI՝ տա րած քի կա նա չա պատ վա ծու թյան աս տի ճան Մա կե րես (հեկ տար)
Խիտ բու սա կան ծած կույ թով շր ջան ներ 334.54
Նոսր բու սա կան ծած կույ թով շր ջան ներ 1040.31
Ա ռանց բու սա կան ծած կույ թի շր ջան ներ 115.02

Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի ցու ցա նի շը (NDVI) 2013 թվա կա նին :
Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի տար բեր գո տի նե րի պատ կերն ար տա ցոլ

ված է ստորև բեր ված քար տե զում: 

Ն կար 5. Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի ցու ցա նի շի (NDVI) քար տե զը՝ Լանդ սեթ չա փագ
րող ETM ար բա նյա կի նկա րի հի ման վրա (2013 թ. (հե ղի նակ)):

Ու սում նա սի րե լով վե րը բեր ված պատ կե րը՝ կա րող ե նք ար ձա նագ րել բու սա կան 
ծած կույ թի տար բեր գո տի նե րի տվյալ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 3–
ո ւմ: 



202

1973–ից 2013 թթ. բու սա կան տար
բեր ծած կույթ նե րով գո տի նե րի ու
սում նա սի րու թյան ամ փո փում 

Ու սում նա սի րե լով գրանց ված տվյալ
նե րը՝ տես նում ե նք, որ 1973–ից 1990 թթ. 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ին չը պայ մա
նա վոր ված է այդ տա րի նե րի ջրային 
ա ռատ ռե սուրս նե րով: Այ նու հետև 1990–
2005 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում կա նաչ 
գո տի նե րի մա կե րե սը խիստ նվա զել են, 
ին չը կա րող ե նք կա պել այդ տա րի նե րի 
ե րաշտ նե րի հետ, նաև այն հան գա ման քի 
հետ, որ ար բա նյա կային նկա րը վերց վել 
է ամ ռան ե ղա նա կին: Ու սում նա սիր վող 
ժա ման կաշր ջա նում (1973–2013թթ.) նոսր 
բու սա կա նու թյամբ գո տի նե րը ևս ը նդ
լայն վել են և դրանց փո փո խու թյուն նե
րի դի նա մի կան վե րըն թաց է: Նույն ժա
մա նա կա հատ վա ծում Ահ վա զի ա ռանց 
բու սա կա նու թյան գո տի նե րի մա կե րե սը 
սկզ բում աճ է գրան ցել է (1973–1990 թթ.), 
այ նու հետև 1990–2005 թթ. ար ձա նագ
րել է նվա զող մի տում: Ահ վազ քա ղա
քում հո սող Քա րուն Գե տի գոր ծառ նու
թյան դաշ տը 1955–ին և 2013–ին մնա ցել 
է ան փո փոխ, այ սինքն՝ 224.97 հեկ տար: 
Ի հար կե, գե տի մեր ձա կա տա րածք նե րը 
ո րոշ փո փո խու թյուն ներ են կրել, հատ
կա պես, այ գի ներն ու կա նաչ գո տի նե րը 
հիմ նա կա նում վե րած վել են բնա կե լի շր
ջան նե րի: 

Կա նաչ գո տի նե րի մա կե րեսն Ահ վազ 
քա ղա քում մե ծա ցել է: Ե թե 1955–ին այն 
կազ մել է 32.21 հեկ տար, ա պա 2013–ին 
այն հա սել է 775.62 հեկ տա րի: Ներ կա
յումս քա ղա քային տար բեր վար չա տա
րածք նե րում բու սա կան ծած կույ թով 

գո տի նե րը կազ մում են Ահ վա զի ը նդ հա
նուր մա կե րե սի 15 տո կո սը: 

Այս պի սով՝ ամ փո փե լով հոդ վա ծը՝ 
պետք է նշենք, որ կա նաչ գո տի նե րը յու
րա քան չյուր քա ղա քի է կո լո գի այի կար
ևոր բա ղադ րիչն են, ո րոնք մեծ նշա նա
կու թյուն ու նեն նաև Ահ վազ քա ղա քի 
է կո լո գի այի հա մար: Է կո լո գի ա կան ներ
դաշ նա կու թյան ստեղծ ման և ա պա գա 
կա նաչ գո տի նե րի ձևա վոր ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է ըն դար ձա կել ու զար գաց
նել կա նաչ գո տի նե րը: Ահ վա զի կա նաչ 
գո տի նե րի նա խագծ ման ու ստեղծ ման 
աշ խա տան քը ա ռա վել ար դյու նա վետ 
կա րե լի է կազ մա կեր պել աշ խար հագ րա
կան ին ֆոր մա ցի ոն բա զայի և ար բա նյա
կային–օ դային նկար նե րի հի ման վրա՝ 
նաև գնա հա տե լով կա նաչ գո տի նե րի 
քա նա կու թյու նը (է կո լո գի ա կան գոր ծո նի 
շե մի մե թո դով) և կի րա ռե լով ե րկ րա մա
սի դի մագ ծի է կո լո գի ա կան սկզ բուն քը: 
Է կո լո գի ա կան այս վեր լու ծու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը փաս տում են, որ քա ղա քի 
կենտ րո նում և այլ հատ ված նե րում հա
վա սա րակշ ռու թյուն ստեղ ծե լու հա մար 
պետք է պահ պա նել քա ղա քի շր ջա կայ
քում և Քա րուն գե տի մեր ձա կայ քում առ
կա կա նաչ հատ ված նե րը, քա ղա քային 
այ գի ներն ու կա նա չա պատ վայ րե րը: Ահ
վազ քա ղա քի ո ւթ վար չա տա րածք նե րից 
ա մե նից շատ կա նաչ տա րածք ներ ու նեն 
3–րդ, 8–րդ, 5–րդ և 2–րդ շր ջան նե րը: 

Քա ղա քային այս կամ այն տա րած
քում ջեր մային կղ զյակ նե րի կապ վե լը 
ո ւղ ղա կի հա րա բե րակց վում է տվյալ 
տա րած քի գոր ծառ նու թյան տի պի հետ: 
Ջեր մային ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ նե

Ա ղյու սակ 3 .
Ահ վազ քա ղա քի բու սա կան ծած կույ թի (NDVI) ցու ցա նի շի տվյալ նե րը (2013թ.): 

NDVI՝ տա րած քի կա նա չա պատ վա ծու թյան աս տի ճան
Մա կե րես 
(հեկ տար)

Խիտ բու սա կան ծած կույ թով 1091.97

Նոսր բու սա կան ծած կույ թով 5066.1

Ա ռանց բու սա կան ծած կույ թի 21076.38
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րը գրանց վում են ար դյու նա բե րա կան 
շր ջան նե րում, այդ թվում Քա րուն գե
տի մո տա կայ քում, Խուզս տա նի պող
պա տա ձու լա րա նային հատ վա ծում և 
«Գուլս տան» մայ րու ղու մո տա կայ քում 
խո ղո վա կա շի նու թյան գոր ծա րա նի շր
ջա փա կում: Հա մե մա տե լով տար բեր 
գոր ծա ռույթ նե րով գո տի նե րի ջեր մային 
մի ջին ցու ցա նիշ նե րը՝ նկա տում ե նք, որ 
ջրային և կա նաչ գո տի նե րը հեր թա կա
նու թյամբ 27.5 և 33.3 աս տի ճան ջեր մու
թյամբ ա մե նա ցածր ցու ցա նիշն ու նեն, 
ի սկ ար դյու նա բե րա կան, կո մու նի կա ցի
ոն և ան մշակ հո ղե րի գո տի նե րը ա մե
նաբարձր մա կեր ևու թային ջեր մաս տի
ճանն ու նեն հեր թա կա նու թյամբ՝ 43.2, 
41.1 և 40.2 աս տի ճան: Քա րուն գե տի 
է կո լո գի ա կան աղ քա տու թյան պատ ճառ
նե րից են. Կեն ցա ղային և ար դյու նա բե
րա կան թա փոն նե րի ար տա նե տու մը գե
տի ջրե րում, կեն դա նա կան և բու սա կան 
է կո հա մա կար գի ան տե սում, ջրի ո րա կի 
և ջու րօ տա գործ ման հան դեպ ա նու շադ
րու թյուն, մի ջամ տու թյուն՝ Քա րուն գե
տի ա փի և հու նի բնա կան և օր գա նիկ 
վի ճա կում, ան կա նոն կա ռու ցա պա տումն 

այդ տա րածք նե րում, խո շոր սե լավ նե րից 
հե տո Քա րուն գե տի բնակ լի մա յա կան 
վի ճա կի ան տե սում, վե րահս կո ղա կան 
մե խա նիզշ նե րի բա ցա կա յու թյուն, Քա
րուն գե տի հու նի և պա տե րի տիղ մե րի 
չմաք րե լը և աղ տոտ վա ծու թյու նը, գե տի 
հու նում ի նքն ի րեն ա ճող ան տառ նե րի 
գո յա ցում, բնակ լի մա յա կան փո փո խու
թյուն նե րը վեր ջին տա րի նե րին և տե
ղում նե րի քա նա կի նվա զու մը: 

Ան ցած տաս նա մյակ նե րում Ահ վազ 
քա ղա քի ան կա նոն մե ծա ցումն ու ը նդ
լայ նու մը փո խել են նրա ե րկ րա մա սային 
դի մագ ծի է կո լո գի ա կան կա ռուց ված քը 
և բնա կան դի մա գի ծը: Օրի նակ կա նաչ 
տա րածք նե րը ման րաց վել ու տա րան
ջատ վել են, կր ճատ վել է կա նաչ և բաց 
տա րածք նե րի միջև կա պը, փոք րա ցել են 
քա ղա քային կա նաչ ու բաց տա րածք նե
րը, զբո սա վայ րերն ու տե սա դաշ տե րը: 
Այս բա ղադ րիչ նե րը յու րա քան չյուր քա
ղա քի բնակ լի մա յա կան ա ռա վե լու թյուն
ներն են հա մար վում և դրանց կր ճա տու
մը փո խել է տար բեր գոր ծա ռույթ նե րը և 
խախ տել քա ղա քի է կո լո գի ա կան բա
լան սը: 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА АЙВАЗ ПО ДАННЫМ 
СПУТНИКОВЫХ И ВОЗДУШНЫХ СНИМКОВ

БАХМАН БАХАДОРИ
ЕГУ, факультета географии, aспирант

С учетом современных экологических кризиов, безусловного использования ресурсов, 
загрязнения воздуха, земли и водных источников, а также глобального потепления особое 
значение приобрело качество окружающей среды. Зеленые пояса являются важным компо
нентом экологии города. Они имеют большое значение и для экологии города Айваз. Метод 
исследования изучение растительного покрова по спутниковым снимкам Ландсет (Landsat) 
1973, 1990, 2005 и 2013 гг. Результаты исследования показывают, что для создания гармонии 
между центральной частью Айваза и другими районами необходимо охранять прибрежные 
зеленые пояса района Айваз и реки Карун, а также внутригородские сады и парки.

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE STATE OF THE CITY OF AHVAZ , 
ACCORDING TO DATA RECEIVED FROM SATELLITE AND AIR IMAGES

BAHMAN BAHADORI
YSU, Faculty of Geography and Geology, Postgraduate student

Taking into consideration the current environmental crisis, resource use, pollution of air, 
land and water sources, as well as global warming, environmental quality has acquired special 
importance

Green areas are important components of urban ecology. They are also very important for 
the ecology of Ahvaz city. The method of research is the study of vegetation through satellite 
imagery Landset (Landsat) of 1973, 1990, 2005 and 2013. The research results show that in order to 
achieve harmony between the central part of Ahvaz city and other areas, it is necessary to protect 
the coastal green areas of Ahvaz city and the river Karun, as well as intracity gardens and parks.
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Ահ վա զը Խուզս տան նա հան գի կենտ
րոնն է և Ի րա նի կար ևոր քա ղաք նե րից 
մե կը, ո րն ու նի ո ւր բա նի զաց ման վա ղե մի 
ան ցյալ և մեծ փորձ: Քա ղա քի աշ խար
հագ րա կան կոր դի նատ ներն ե ն՝ հյու սի
սային լայ նու թյան 31 աս տի ճան և 20 րո պե, 
ար ևե լյան եր կայ նու թյան 48 աս տի ճան, 40 
րո պե: Քա ղա քը գտն վում է Խուզս տա
նի հով տում, Քա րուն գե տի ա փե րին՝ ծո
վի մա կեր ևույ թից 18 մետր բարձ րու թյան 
վրա: Քա ղա քի կար ևո րու թյու նը ժա մա նա
կա կից փու լում պայ մա նա վոր ված է նրա 
խիտ բնակ չու թյամբ, նա հան գի հով տային 
ու լեռ նային գո տի նե րի և բնա կու թյան 
կենտ րոն նե րի հետ ար դյու նա վետ կա պով, 
քա ղա քա մերձ գո տի նե րում նավ թային 
ա վա զան նե րի առ կա յու թյամբ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. մարդ կային աշ խար հագ
րու թյուն, ո ւր բա նի զա ցի ա, կեն սո լորտ, 
հո վիտ, խիտ բնակ չու թյուն, հով տային ու 
լեռ նային գո տի ներ: 

Ահ վա զի կեն սո լոր տը և շր ջա կա մի ջա
վայ րը տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ են 
ըն ձե ռում մարդ կանց ապ րուս տի ու գո
յատև ման և ո ւր բա նի զա ցի այի զար գաց
ման հա մար: Շր ջա կա մի ջա վայ րի դրա կան 
կող մե րից ե ն՝ Քա րուն ջրա ռատ գե տին 
մոտ գտն վե լը, նավ թային հա րուստ պա
շար նե րը, տա րած քի հար թա վայր լի նե լը և 
քա ղա քի մեր ձա կայ քում գյու ղատն տե սա
կան բեր րի հո ղե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնց 
շնոր հիվ քա ղա քա ցի նե րի հա մար ստեղծ
վում է գոր ծու նե ու թյան, զբաղ վա ծու թյան 
և ակ տիվ կյան քի լայն հնա րա վո րու թյուն
ներ: Քա րունն Ի րա նի ա մե նաջ րա ռատ 
գետն է, ո րն, ան ցնե լով Ահ վա զի մի ջով, 
քա ղա քը բա ժա նում է ար ևե լյան և ա րևմ
տյան հատ ված նե րի՝ ա ռանձ նա հա տուկ 
գե ղեց կու թյուն տա լով քա ղա քին: 

Ահ վազ քա ղա քի և նրա մեր ձա կա տա
րա ծաշր ջա նի բնակ չու թյու նը բաղ կա ցած 
է տար բեր էթ նիկ շեր տե րից և տար բեր 
քա ղաք նե րից ե կած խմ բե րից՝ ա րաբ նե
րից, բախ տի ար նե րից, դեզ ֆուլ ցի նե րից, 
ռամ հոր մո զի նե րից, շուշ տա րի նե րից և 
այլն: Ահ վազ քա ղաքն ու նի 8135.9 քառ.կմ 
մա կե րես և Ահ վազ տա րա ծաշր ջա նի ա մե
նա մեծ քա ղաքն է. այն զբա ղեց նում է նա
հան գի մա կե րե սի 12.78 տո կո սը: Այս քա
ղա քի բնակ չու թյան թիվ ն է 1381126 մարդ, 
այ սինքն՝ Խուզս տան նա հան գի բնակ չու
թյան ը նդ հա նուր թվի 31 տո կո սը: 

1991–2001 թթ. Ահ վազ քա ղաքն ըն դու
նել է ա վե լի քան 177 հա զար գաղ թա կան
ներ: Այս թի վը կազ մում է Խուզս տան նա
հանգ ներ գաղ թած և տե ղա շարժ ված նե րի 
30 տո կո սը: 

Խուզս տան նա հանգ ա պս տա նած ներ
գաղ թյալ նե րը, ո րոնք բո լորն էլ այս կամ 
այն կերպ ա ռնչ վում և մուտք են գոր ծում 
Ահ վազ քա ղաք, բազ մա թիվ դժ վա րու
թյուն ներ են ա ռա ջաց նում Ահ վա զի հա
մար: Ա նհ րա ժեշտ է մաս նա գի տա կան 
ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա րել, վեր 
հա նել դժ վա րու թյուն ներն ու խն դիր նե րը, 
որ պես զի քա ղա քային պլան նե րում նպա
տա կա հար մար մի ջոց ներ ձեռ նարկ վեն 
դրանց լուծ ման և գաղ թա կան նե րի ան
կա նոն հոս քե րի կանխ ման հա մար: 

Ի րան–Ի րաք ու թա մյա պա տե րազ մի 
տա րի նե րին, նա հան գի մյուս շր ջան նե րի 
ու քա ղաք նե րի հա մե մա տու թյամբ, Ահ վազ 
քա ղա քի ան վտան գու թյունն ու ա պա
հո վու թյունն ա վե լի բարձր էր, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով դե պի քա ղաք է ին ո ւղղ ված 
միգ րա ցի ոն հոս քե րը: Տար բեր տա րի նե
րին ի րա կա նաց ված մար դա հա մար նե րի 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 
Ահ վազ քա ղա քը գաղ թա կան նե րի ներգ

ԱԲ ԴՈԼ ԼԱՀ ՅԱ ՐԱՀ ՄԱ ԴԻ 
ԵՊՀ–ի աշ խար հագ րու թյան ֆա կուլ տե տ, աս պի րանտ

ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ Ի ՐԱ ՆԻ ԱՀ ՎԱԶ ՔԱ ՂԱ ՔԻ ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ  
ԱՇ ԽԱՐ ՀԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ 
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րավ ման ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ ներն ու
նի Խուզս տան նա հան գում: 1981–ից հե տո 
Ահ վազ քա ղա քը ժո ղովր դագ րա կան լայ
նա ծա վալ փո փո խու թյուն ներ կրած քա
ղա քա նե րից է Ի րա նում: Քա ղա քի վի ճա
կագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ 1976–ին նրա բնակ չու թյան 
թի վը կազ մում էր 579.826 մարդ, 1986–ին 
այդ թի վը հա սավ 579, 826–ի՝ գրան ցե
լով 241, 222 աճ, ո րից 166, 956–ը (69.2%–ը) 
կազ մում են գաղ թա կան նե րը և մի այն 
30.8%–ն է բնա կան ա ճի ար դյունք: 

1996–ի վի ճա կագ րու թյան հա մա
ձայն՝ Ահ վազ քա ղա քի բնակ չու թյան թի
վը կազ մում է 804, 980 մարդ, այ սինքն՝ 
1986–ի հա մե մա տու թյամբ 225, 154 –ով 
ա վե լա ցել է այդ թի վը, ո րից 153, 490–ը 
(68.2%–ը) գաղ թի հետ ևան քով է, ի սկ 31.8 
%–ը՝ բնա կան ա ճի ար դյունք: 

1976–1986 թթ. Ահ վա զի բնակ չու թյան 
թի վը ամ բողջ նա հան գի քա ղա քային 
բնակ չու թյան հա րա բե րակ ցու թյամբ կազ
մել է 16.5%, այ սինքն՝ ա մեն տա րի նա հան
գում գրան ցել է 1.5% աճ, մինչ դեռ նշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Ահ վա զի քա ղա
քային բնակ չու թյան ա ճը կազ մել է 73%, 
այ սինքն՝ տա րե կան 5.7 % աճ: Ահ վազ 
տա րա ծաշր ջա նի 5.7 % ա ճը, ե րբ հա մե մա
տում ե նք նա հան գի 1.5% ա ճի հետ, տես
նում ե նք, որ նա հան գի տար բեր վայ րե րից 
ու շր ջան նե րից մեծ հոս քեր են ե ղել դե
պի Ահ վազ քա ղաք: Նկա տի առ նե լով այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղի ու նե ցած 
հա մա պե տա կան նշա նա կու թյամբ դեպ
քերն ու ի րա դար ձու թյուն նե րը, այ սինքն՝ 
Իս լա մա կան հե ղա փո խու թյու նը և 1980–ին 
Ի րա նին պար տադր ված 8–ա մյա պա տե
րազ մը՝ ո րոշ չա փով տրա մա բա նա կան են  
ժո ղովր դագ րա կան այդ տե ղա շար ժե րը: 

Ահ վազ քա ղա քին և նրա մեր ձա կա 
տա րածք նե րին բնո րոշ է մեկ այլ հատ
կա նիշ՝ քա ղա քա մերձ ար վար ձան նե րի ու 
գո տի նե րի ձև ա վո րու մը տա րի նե րի ըն
թաց քում: 

1973 թվա կա նին ա ռա ջին ան գամ Թեհ
րա նի հա մալ սա րա նի սո ցի ա լա կան հե տա
զո տու թուն նե րի և ու սում նա սի րու թյուն

նե րի մաս նա գետ ներն ու սում նա սի րե ցին 
Ահ վազ քա ղա քի եզ րե րում և մեր ձա կա 
շր ջան նե րում գո յա ցած բնա կու թյան ձևե
րը, ո րոնք Ի րա նում հայտ նի են «եզ րային 
բնա կու թյուն» ան վամբ: Ահ վա զի հար ևա
նու թյամբ և նրա եզ րե րում բնա կու թյուն 
հաս տա տե լու պատ մու թյու նը հաս նում է 
մինչև 1940–ա կան ներ և դեռ ա վե լի վաղ 
տա րի ներ, ո րն ա ռա վել ը նդ լայն վեց 1950–
ա կան նե րին, ի սկ այ նու հետև 1960–ա կան
նե րին հո ղային ռե ֆորմ նե րի հետ ևան քով, 
ե րբ բազ մա թիվ սա կա վա հող կամ հող 
չու նե ցող գյու ղա ցի ներ տե ղա շարժ վե ցին 
դե պի մեծ քա ղաք ներ, գյու ղից քա ղաք 
ար տա գաղ թը նոր թափ ստա ցավ: 

1962–ին հո ղային ռե ֆորմ նե րը պատ
մա կան, սո ցի ալ–տն տե սա կան և քա ղա
քա կան խոր փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջաց
րին Խուզս տան նա հան գում: Հենց այդ 
տա րի նե րին էր, ե րբ նա հան գի և Ահ վազ 
քա ղա քի մեր ձա կայ քում հայտ նա բեր վե
ցին նավ թային պա շար ներ, այ նու հետև 
1974–ին հա մաշ խար հային շու կա նե րում 
բարձ րա ցան նավ թի գնե րը, ո րոնց ար
դյուն քում խթան վե ցին քա ղա քի բնակ չու
թյան ա ճը և տա րա ծա կան զար գա ցու մը: 
Հո ղային ռե ֆորմ նե րից հե տո շատ գյու
ղա ցի ներ կորց րին ի րենց հո ղա մա սե րը 
և տե ղա փոխ վե ցին քա ղաք ներ, ի սկ Ահ
վազն իր ար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե
ու թյան և խո շոր գոր ծա րան նե րի պատ
ճա ռով ա մե նագ րա վիչ վայ րե րից էր նման 
գյու ղա ցի նե րի հա մար: Նավ թային պա
շար նե րի հայտ նա բե րու մը Ահ վազ քա ղա
քի մո տա կայ քում, նավ թի խո ղո վա կա շա
րի կա ռու ցու մը Ահ վա զում, ե րկ րի մյուս 
նա հանգ նե րին նավ թի մա տա կա րա
րու մը պա հան ջում է ին հմուտ բան վոր
ներ ու աշ խա տող ներ և մաս նա գետ ին
ժե նե րա տեխ նիկ կադ րեր: Ի միգ րա ցի ոն 
հոս քե րի մի մա սը պայ մա նա վոր ված էր 
հմուտ աշ խա տու ժի կա րի քով և աշ խա
տա տե ղե րի առ կա յու թյամբ: Ար դուն քում 
1956–ին Խուզս տան նա հան գը ի միգ րա
ցի ոն հոս քեր ըն դու նող բևեռ նե րից մեկն 
էր Ի րա նում: 

Ի րան–Ի րաք ու թա մյա պա տե րազ մի 
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ըն թաց քում (1980–1988 թթ.) Ի րա նի հա
րա վային քա ղաք նե րի՝ Խո րամ շահ րի և 
Ա բա դա նի ա վե րա ծու թյու նը և այդ շր
ջան նե րի նավ թար դյու նա բե րա կան հս
կա յա կան կենտ րոն նե րի կոր ծա նու մը 
ա վե լի խթա նե ցին դե պի Ահ վազ քա ղաք 
բնակ չու թյան հոս քե րը, քա նի որ Ահ վա
զը հա մե մա տա բար ա վե լի ան վտանգ 
պայ ման նե րում էր գտն վում: Պա տե րազ
մա կան տա րի նե րին Ահ վազ քա ղա քի մո
տա կայ քում գտն վող գյու ղե րը ևս ըն դու
նե ցին ո րո շա կի թվով գաղ թա կան ներ և 
պա տե րազ մա կան փախս տա կան ներ: 

Խո շոր քա ղաք նե րի եզ րե րում և շր
ջա կայ քում մեծ թվով փախս տա կան նե րի 
և գաղ թա կան նե րի բնա կու թյուն հաս
տա տե լը, տար բեր մշա կույթ նե րով ու 
կար գա վի ճա կով մարդ կանց և խմ բե րի 
կու տա կում նե րը, նրանց սո ցի ալ–տն տե
սա կան ան մխի թար վի ճա կը, կյան քի ան
կա յուն պայ ման նե րը, գոր ծազր կու թյու նը 
և այլ նման գոր ծոն ներն ու դժ վա րու
թյուն նե րը ստեղ ծե ցին յու րա հա տուկ մի
ջա վայր և ի րա վի ճակ: Քա ղա քային սո ցի
ո լո գի այի հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում 
են, որ քա ղաք նե րի մեր ձա կայ քում և եզ
րե րում ձևա վոր ված նման թա ղա մա սե րը 
վե րած վում են հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կենտ րոն նե րի: Տն տե սա կան ա ռում նով 
ևս ոչ–մաս նա գետ փախս տա կան նե րի ու 
գաղ թա կան նե րի հոս քե րը մե ծաց նում են 
թաքն ված գոր ծազր կու թյան ցու ցա նիշ
նե րը և հան գեց նում սպա սարկ ման ո լոր
տի ան տե ղի ո ւռ ճաց ման: 

Գ ծա պատ կեր 1. Դե պի Ահ վազ քա
ղաք ի միգ րա ցի ոն հոս քի գոր ծոն նե րը:

Խո շոր քա ղաք նե րում ապ րուս տի 
բարձր գնե րը, շքեղ կյան քը, սո ցի ա լա
կան խա վե րի ու խմ բե րի միջև կար գա վի
ճակ նե րի մեծ ճեղ քը պատ ճառ են դառ
նում, որ ոչ– մաս նա գետ գաղ թա կան ներն 
ի րենց ապ րուս տը հայթ հայ թե լու հա մար 
ցան կա ցած մի ջո ցի դի մեն, թե կուզ ա պօ
րի նի գոր ծու նե ու թյան: Եզ րային թա ղա
մա սե րում մեծ տա րա ծում են գտ նում հա
կա սո ցի ա լա կան տար բեր վար քագ ծե րը՝ 
գո ղու թյու նը, մարմ նա վա ճա ռու թյու նը, 

թմ րա մո լու թյու նը, ապ րանք նե րի ա պօ րի
նի ա ռու վա ճառ քը և այլն: Գաղ թա կան նե
րը մշ տա պես մի շարք խն դիր ներ ու նեն 
կապ ված բնա կու թյան վայ րի և զբաղ վա
ծու թյան հետ, այդ ի սկ պատ ճա ռով պա
տե րազ մի տա րի նե րին գաղ թա կան նե րի 
կա րիք նե րի բա վա րար ման հետ ևան քով 
Ահ վազ քա ղա քը տա րա ծա կան ը նդ լայ
նում ու նե ցավ: 

Դի տար կում նե րը ցույց են տա լիս, որ 
Ահ վազ քա ղա քի բնակ չու թյու նը 1966–1996 
թթ. 120098–ի սահ մա նից հա սավ 800000–ի 
մա կար դա կին, ի սկ նրա տա րած քի մա
կե րե սը 2500 հեկ տա րից հա սավ՝ 20615 
հեկ տա րի: Տա րի նե րի ըն թաց քին գաղ
թած նե րի թվի ա ճով և քա ղա քի տար
բեր վայ րե րում նրանց կու տա կում նե րին 
զու գըն թաց եզ րային հատ ված նե րը նե
րառ վե ցին քա ղա քում: Գաղ թա կան նե
րը սո վո րա բար քա ղա քի ա մե նաաղ քատ 
խա վերն են կազ մում, նրանց բնա կու թյան 
տա րածք նե րը սո վո րա բար տար բեր կեն
ցա ղային դժ վա րու թյուն ներ ու նեն կապ
ված ա ռող ջա պա հու թյան, ա ռող ջու թյան 
և ֆի զի կա կակն պայ ման նե րին: Նրանց 
տե ղա շար ժե րը բար ձաց նում են տրանս
պոր տի գնե րը, ի սկ քա ղա քի կեն սա մա
կար դակն ու չա փո րո շիչ նե րը ի ջեց նում: 
Սո ցի ալ–տն տե սա կան ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րը տար բեր բա ցա սա կան հետ
ևանք ներ և ան ցան կա լի ցար գա ցում ներ 
են ար ձա նագ րում քա ղա քային կյան քում: 

Քա ղա քի եզ րային տա րածք ներն ու 
թա ղա մա սերն ու նեն ֆի զի կա կան, ան
վտան գու թյան և մի ջա վայ րի լուրջ խն
դիր ներ: Օ րի նակ՝ Մա լա շի ա շր ջա նում 
չկան կո յու ղու խո ղո վա կագ ծեր, կեն ցա
ղային կեղ տաջ րե րը բաց ա ռու նե րի մի ջո
ցով են հե ռաց վում՝ թափ վե լով կո յու ղու 
ջրե րի հա մար նա խա տես ված ջրա փո
սում: Այս վի ճա կը գար շա հո տի հետ մի
ա սին չա փա զանց վտան գա վոր է ա ռող
ջու թյան հա մար և աղ տո տում է շր ջա կա 
մի ջա վայ րը: Վնաս ներն ա վե լի մեծ են, 
հատ կա պես՝ ամ ռան ե ղա նա կին, ե րբ ան
տա նե լի պայ ման ներ են ստեղծ վում այդ 
տա րած քի բնա կիչ նե րի հա մար: Նման 
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պայ ման նե րում այդ տա րած քը մե կու
սաց վում է հա սա րա կու թյու նից և սո ցի
ա լա պես մերժ վում, ո րով և նպաս տա վոր 
պայ ման ներ են ստեղծ վում հա կա սո ցի ա
լա կան ու հան ցա գործ տար բեր եր ևույթ
նե րի, տար րե րի ու վար քագ ծե րի հա մար: 

Ահ վա զի քա ղա քային զար գաց ման և 
սո ցի ալ–տն տե սա կան բար գա վաճ ման 
պլան նե րում պետք է հա տուկ ու շադ րու

թյուն դարձ նել մարդ կային աշ խա րա
հագ րու թյան ներ կա հիմ նախն դիր նե րին 
ու մար տահ րա վեր նե րին, այ սինքն մի
ջոց ներ ձեռ նար կել ի միգ րա ցի ոն ան կա
ռա վա րե լի հոս քե րը կար գա վո րե լու, նաև 
մերձ քա ղա քային գո տի նե րում բնակ չու
թյան ան կա նոն կու տա կում նե րը և տա
րա տե սակ ար վար ձան նե րի ու գո տի նե րի 
ձևա վո րու մը կան խե լու ո ւղ ղու թյամբ: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ահ վա զի «Շա հիդ Չամ րան» հա մալ սա րան, Հե տա զո տա կան վար չու թյուն, Թա ղա մա սե րի 
կա րո ղու նա կու թյան բարձ րաց ման և ոչ պաշ տո նա կան բնա կու թյան մա սին ու սում նա սի րու
թյուն ներ, Ա. փուլ, Ահ վազ, 2006թ.: 

2. Ի րա նի Խուզս տա նի նա հան գա պե տա րան, Տե ղե կատ վու թյան և վի ճա կագ րու թյան գր սե
նյակ, Վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք, Ահ վազ, 2010թ.:

3. Ի րա նի Հան քար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րու թյուն, Ի րա նի ե րկ րա բա նա կան գի տու թյուն
նե րի տվյալ նե րի ազ գային բա զա, Թեհ րան, 2007թ: 

4. Ա. Թա ղի նե ժադ, Քա ղա քային զար գաց ման մո դե լա վո րու մը՝ GIS–ի կի րառ մա մաբ, Ահ վա զի 
«Շա հիդ Չամ րան» հա մալ սա րան, Ե րկ րա բա նու թյան ֆա կուլ տետ, Ահ վազ, 2009: 

5. Ք. Փուր քա զեմ, Խուզս տա նի պատ մա կան աշ խա րա հագ րու թյուն, «Ա յաթ» մշա կու թային հիմ
նար կի հրա տա րա կու թյուն, Ահ վազ, 1994թ.: 

НАБЛЮДЕНИЯ О ГЕОГРАФИИ ЧЕЛОВЕКА В ИРАНСКОМ ГОРОДЕ АЙВАЗ 
АБДУЛЛА ЯРАХМАДИ

ЕГУ , кафедра географии, аспирант
Айваз является центром провинции Хузстан и одним из важнейших городов Ирана. Он 

имеет глубокое прошлое и богатый опыт урбанизации. В планах городского развития и со
циально– экономического процветания необходимо уделять особое внимание актуальным 
проблемам и вызовам в области географии человека, то есть росту населения, неконтроли
руемым миграционным потокам из других регионов, аномальным скоплениям населения в 
пригородных районах, а также стихийному формированию различных типов пригородов.

OBSERVATIONS ON HUMAN GEOGRAPHY OF AHVAZ CITY OF IRAN
ABDOLLAH YARAHMADI

YSU, Faculty of Geography and Geology, Postgraduate
Ahvaz is the center of Khuzstan province and one of the most important cities of Iran. It has 

long–standing urbanization past and great experience. In Ahvaz plans of urban development and 
socio–economic prosperity it is necessary to pay special attention to current issues and challenges 
of human geography, i.e. population growth, uncontrolled immigration flows from other regions, 
suburban areas and the spontaneous formation of abnormal accumulations of different types of 
suburbs.
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На раз ви тие че ло ве чес кой ци ви ли за
ции су щест вен ное вли я ние ока зы ва ла и 
ока зы ва ет энер ге ти ка. Энер ге ти чес кий 
сек тор яв ля ет ся од ним из важ ных ин
ди ка то ров со ци аль но–э ко но ми чес ко го 
раз ви тия об щест ва. С дру гой сто ро ны, 
ис поль зу е мые сей час энер го ре сур сы ко
неч ны и ока зы ва ют зна чи тель ное не
га тив ное вли я ние на при род ную сре ду. 
Стат ья пос вя ще на сис тем но му ана ли зу 
энер ге ти чес ко го сек то ра РА в кон текс
те «ус той чи во го раз ви тия ». Пред ло же ны 
ряд мер, нап рав лен ных на раз ра бот ку ст
ра те гий ус той чи во го раз ви тия энер ге ти
чес ко го сек то ра Ар ме ни и. 

К лю че вые сло ва: ус той чи вое раз ви
ти е, сис тем ный ана лиз, энер ге ти чес кая 
сис те ма, ВИ Э.

На чи ная с 1980–х в об лас ти эко но ми
ки, эко ло гии, со ци о ло гии гло ба лис ти
ки ши ро кое расп рост ра не ние по лу чи ла 
кон цеп ция ус той чи во го раз ви ти я. Она 
обоз на ча ет со ци аль но е, эко но ми чес кое 
и эко ло ги чес кое раз ви ти е, нап рав лен ное 
на удов лет во ре ние пот реб нос тей лю дей 
при од нов ре мен ном улуч ше нии ка чест
ва жиз ни жи ву щих сей час и бу ду щих 
по ко ле ний, на бе реж ное ис поль зо ва ние 
ре сур сов пла не ты и сох ра не ние при род
ной сре ды. Боль шая часть ис поль зу е мых 
в нас то я щее вре мя энер го ре сур сов, ос
но ван ных на ог ра ни чен ных ре сур сах 
ис ко па е мых ви дов топ ли ва, счи та ет ся 
эко ло ги чес ки не ус той чи вой. Все ви ды 
про из водст ва энер гии зна чи тель но вли
я ют на при род ную сре ду и это вли я ние 
уже при ня ло гло баль ный ха рак тер. 

Перс пек ти вы раз ви тия че ло ве чес кой 
ци ви ли за ции в кон текс те кли мат–э нер

ге ти ка —об щест во в пос лед ние го ды оп
ре де ля лась дву мя со бы ти я ми: 

• Сам мит ООН в об лас ти ус той чи во го 
раз ви тия в штаб–квар ти ре ООН, Нью–
Йорк, 2015. На этом сам ми те бы ло одоб
ре ны 17 це лей ус той чи во го раз ви ти я, ко
то рые за ме ни ли при ня тые в 2000 г. це ли 
раз ви тия ты ся че ле тия 

• Кон фе рен ция ООН в об лас ти из ме не
ния кли ма та, сос то яв шая ся в 2015 в Па ри
же. Во вре мя кон фе рен ции бы ло при ня то 
сог ла ше ни е, оп ре де лив шее в гло баль ном 
масш та бе для всех ст ран ус ло вия в об
лас ти сок ра ще ния выб ро сов пар ни ко вых 
га зов и адап та ции к из ме не ни ем кли ма та 
с рас че том на ста би ли за цию гло баль ной 
тем пе ра ту ры к 2100 го ду на уров не не бо
лее 2 гра ду сов вы ше до ин дуст ри аль но го 
уров ня.

По ре зуль та там этих двух со бы тий 
бы ли оп ре де ле ны при мер ные рам ки пу ти 
раз ви тия ми ро вой энер ге ти ки . Бы ла от
ме че на осо бая роль аль тер на тив ной энер
ге ти ки, вк лю ча ю щей в се бя по вы ше ние 
ро ли энер го эф фек тив ных тех но ло гий 
и во зоб нов ля ю щих ис точ ни ков энер гии 
(ВИЭ).

В це лом про цесс гло баль но го пе ре хо да 
к ВИЭ обес пе че н вы со ким уров нем ана ли
ти чес кой под держ ки и про ра бот ки ква ли
фи ци ро ван ны ми спе ци а лис та ми в об лас
ти на у ки в дан ной об лас ти, в том чис ле 
уче ны ми и спе ци а лис та ми Меж ду на род
но го энер ге ти чес ко го агентст ва, груп пы 
Все мир но го бан ка и так  да ле е.

Во мно гих раз ви тых ст ра нах су щест
ву ют на ци о наль ные прог рам мы раз ви тия 
ВИ Э. Бла го да ря этим прог рам мах ре ша
ют ся на уч но–тех ни чес ки е, энер ге ти чес

Г РИ ГОР ЗА ХА РЯН
Санкт–Пе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, инс ти ту т на ук о зем ле,  

ка фед ра эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти и ус той чи во го раз ви тия ре ги о нов, ас пи рант

Э НЕР ГЕ ТИ ЧЕС КИЙ СЕК ТОР АР МЕ НИИ И КОН ЦЕП ЦИЯ  
«УС ТОЙ ЧИ ВО ГО РАЗ ВИ ТИЯ»
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ки е, эко ло ги чес ки е, со ци аль ные и мно
гие дру гие за да чи. Пос тав лен ные за да чи 
дос ти га ют ся с по мощ ью ре ше ни я за дач 
энер ге ти чес кой и эко ло ги чес кой по ли
ти ки. Инст ру мен та ми для ре ше ние та ких 
за дач яв ля ют ся ль гот ное кре ди то ва ние, 
на ло го вые ль го ты, соз да ние ин фор ма ци
он ной се ти, сис те мы спе ци аль но го об ра
зо ва ни я, соз да ние ра бо чих мест и т.д.

По ми мо ди вер си фи ка ции ис точ ни ков 
про из водст ва энер гии, в рам ках ко то ро
го рас тет до ля ВИ Э, к ми ро вым трен дам 
в сфе ре энер ге ти ки от но сит ся от ход от 
ны неш ней энер ге ти чес кой мо де ли. Сей
час дан ная мо дель ос но ва на на эксп лу а
та ций 100 круп ней ших мес то рож де ний 
ис ко па е мо го топ ли ва, боль ших мощ нос
тях и круп ных тех но ло ги ях про из водст
ва, цент ра ли зо ван ных спо со бах пе ре да чи 
энер гии. В но вой, бу ду щей энер ге ти чес
кой мо де ли бу дут ма лень кие и сред ние 
про из во ди те ли энер гий, обес пе чи ва ю щий 
ло каль ную и расп ре де лен ную ге не ра цию 
и пе ре да чу энер гии с по мощ ью ум ных 
тех но ло гий и се тей на ос но ве ВИ Э.

Та кая мо дель пред по ла га ет ка чест вен
ные и ко ли чест вен ные из ме не ния в ис
поль зо ва нии при род ных ре сур сов на ло
каль ном уров не, а так же че ло ве чес ко го 
ка пи та ла–т ру до вых ре сур сов и ин тел лек
ту аль но го ка пи та ла. 

Д ля лиц, при ни ма ю щих ре ше ни е, важ
но учи ты вать эко но ми чес ки е, со ци аль
ные и эко ло ги чес кие пос ледст вия при 
вы бо ре про из водст ва, дос тав ки и ис поль
зо ва ния энер гии. Раз ра бот чи кам ст ра те
гий нуж ны ме то ды из ме ре ния и оцен ки 
ны неш не го и бу ду ще го вли я ния ис поль
зо ва ния энер гии на здо ров ье че ло ве ка, 
об щест во, воз дух и во ду. Они долж ны оп
ре де лить, яв ля ет ся ли ны неш нее пот реб
ле ние энер гии ус той чи вым, и ес ли нет, 
то как из ме нить его так, что бы оно ста ло 
та ковым. 

Рес пуб ли ка Ар ме ния офи ци аль но за я
ви ла, что дви жет ся по пу ти ус той чи во го 
раз ви ти я. В 2002 был соз дан на ци о наль

ный со вет по ус той чи во му раз ви тию и 
раз ра бо та на прог рам ма ус той чи во го раз
ви тия ст ра ны. 

Э нер ге ти чес кий сек тор Ар ме нии вы
шел из сер ьез но го кри зи са, ко то рый на
чал ся пос ле раз ва ла СССР, и пе ре шел к 
бо лее ста биль но му сос то я ни ю. Сей час ли
ца, при ни ма ю щие ре ше ни я, вмес то то го, 
чтобы спас ти энер ге ти чес кую сис те му 
от то таль но го кол лап са, мо гут сфо ку си
ро вать ся на проб ле мах, ко то рые ха рак
тер ны для раз ви тых ст ран – обес пе че ние 
дос туп но го, на деж но го и эко ло ги чес ки 
чис то го энер гос наб же ни я. Со от ветст вие 
энер ге ти чес ко го сек то ра Ар ме нии дан
ным кри те ри ям и бу дет за ло гом ус пе ха 
ус той чи во го раз ви тия ст ра ны. Для ана
ли за энер ги чес ко го сек то ра Ар ме нии по 
кри те ри ям ус той чи во го раз ви ти я(э ко но
ми чес ким, э ко ло ги чес ким и со ци аль ным 
) в дан ном исс ле до ва нии ме то до ло ги чес
ки ми инст ру мен та ми бы ли выб ра ны сис
тем ный ана лиз и те о рия сис тем , пос
коль ку энер ге ти чес кий сек тор Ар ме нии 
яв ля ет ся слож ной , отк ры той сис те мой. 
Та кой инст ру мент поз во ля ет уви деть все 
об рат ные свя зи меж ду под сис те ма ми и 
эле мен та ми, вы я вить кри ти чес кие участ
ки и оп ти маль ные точ ки вли я ния на об
ъект исс ле до ва ни я[1]. 

С лож ная сис те ма — сос тав ной об ъект, 
час ти ко то ро го мож но расс мат ри вать как 
сис те мы, за ко но мер но об ъе ди нен ные 
в еди ное це лое в со от ветст вии с оп ре
де лен ны ми прин ци па ми или свя зан ные 
меж ду со бой за дан ны ми от но ше ни я ми [1]. 

Э нер ге ти чес кую сис те му Ар ме ни и, 
у чи ты вая кон цеп цию ус той чи во го раз ви
ти я, мож но расч ле нить на ко неч ное чис
ло час тей, на зы ва е мое под сис те ма ми: 

• социальная под сис те ма;
• э ко но ми чес кая под сис те ма;
• э ко ло ги чес кая под сис те ма;
• го су дарст вен ная или инс ти ту ци о

наль ная под сис те ма.
Каж дую та кую под сис те му (выс ше го 

уров ня) мож но, в свою оче редь, расч ле
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нить на ко неч ное чис ло бо лее мел ких 
под сис тем, вп лоть до по лу че ния под
сис тем пер во го уров ня, т. н. эле мен тов 
слож ной сис те мы, ко то рые ли бо об ъек
тив но не под ле жат расч ле не нию на час
ти, ли бо неце ле со об раз но их расч ле нять 
в свя зи с масш та ба ми исс ле до ва ния или 
ее це лей. Нап ри мер, эле мен та ми эко но
ми чес кой под сис те мы энер ге ти чес кой 
сис те мы яв ля ют ся об ъек ты инф раст рук
ту ры, нап ри мер, ге не ри ру ю щие мощ
нос ти, и их даль ней шее разд роб ле ние не 
име ет смыс ла. 

Под сис те ма, та ким об ра зом, с од ной 
сто ро ны, са ма яв ля ет ся слож ной сис те
мой из нес коль ких эле мен тов (под сис тем 
низ ше го уров ня), а с дру гой сто ро ны — 
эле мен том сис те мы выс ше го уров ня.

Э нер ге ти чес кая сис те ма Ар ме ни и, яв
ля ю ща я ся отк ры той сис те мой, вза и мо
дейст ву ет с внеш ней сре дой ( дру ги ми 
сис те ма ми). Под внеш ней сре дой по ни
ма ет ся со во куп ность об ъек тов, не яв
ля ю щих ся эле мен та ми дан ной слож ной 
сис те мы, но вза и мо дейст ви е с ко то ры ми 
учи ты ва ется при ее изу че ни и.

Ок ру жа ю щую сре ду для энер ге ти чес
кой сис те мы мы предс та вим в ви де над
сис те мы, вк лю ча ю щей се бя со сед ние ст
ра ны и не толь ко. 

Э ле мен ты слож ной сис те мы функ ци
о ни ру ют не изо ли ро ван но друг от дру га, 
а во вза и мо дейст ви и. Свойст ва слож ной 
сис те мы в це лом оп ре де ля ют ся не толь ко 
свойст ва ми эле мен тов, но и ха рак те ром 
вза и мо дейст вия меж ду ни ми.

Меж ду над сис те мой, эко ло ги чес кой 
под сис те мой, со ци аль ной под сис те мой, 
эко но ми чес кой под сис те мой, го су дарст
вен ной под сис те мой осу ществ ля ет ся 
цир ку ля ция по то ков энер ги и, ве щест ва, 
ин фор ма ции (Э ВИ) [1].

Дан ные под сис те мы и ее эле мен ты 
тес но вза и мо дейст ву ют друг с дру гом, 
поэто му це ле со об раз но исс ле до вать та
кие об ъек ты вмес те, а не от дель но. 

Цел ью та ко го ана ли за яв ля ет ся комп

лекс ный ана лиз сос то я ния сис тем, оцен ка 
про ис хо дя щих в них про цес сов, вы яв ле
ние кри ти чес ких участ ков. Это инст ру
мент для раз ра бот ки прог но зов и мно го
ва ри ант ных сце на ри ев отк ли ка сис те мы 
на при род ные яв ле ния и уп рав лен чес кие 
ре ше ни я.

С по мощ ью дан но го ана ли за мож но 
вы я вить на и бо лее кри ти чес кие участ
ки на шей сис те мы, ко то рые нуж да ют ся 
в из ме не ни ях для ус той чи во го раз ви тия 
энер ге ти чес кой сис те мы ст ра ны с по
мощ ью уп рав ля ю щих воз дейст вий.

Вы де лим глав ные проб ле мы и за да чи 
энер ге ти чес ко го сек то ра Ар ме ни и: 

• энер ге ти чес кая бе зо пас ность;
• тех но ло ги чес кая бе зо пас ность;
• эко ло ги чес кая бе зо пас ность .
Э нер ге ти чес кая бе зо пас ность яв ля ет

ся част ью на ци о наль ной бе зо пас нос ти 
Ар ме нии и име ет ог ром ное зна че ние для 
рес пуб ли ки. Яр ким при ме ром это го яв ля
ет ся энер ге ти чес кий кри зис 90–х, ког да 
бы ла па ра ли зо ва на все инф раст рук ту ра 
ст ра ны. Тог да при чи ной энер ге ти чес ко
го кри зи са бы ло со во куп ное воз му ща ю
щее воз дейст вие нес коль ких фак то ров: 
отк лю че ние АЭС из–за зем лет ря се ни я, 
прек ра ще ние пос та вок сыр ья для ТЭЦ 
из–за ге о по ли ти чес кой си ту а ци и. Кри зис 
в энер го сис те ме ока зал силь ное не га тив
ное воз дейст вие на все под сис те мы. Дос
та точ но ска зать, что лес ные пло ща ди в 
рес пуб ли ке рез ко сок ра ти лись, по то му 
что лю ди на ча ли выру бить ле са для по
лу че нии энер ги и.

Д ля ре ше ние дан ной за да чи ре ко мен
ду ют ся сле ду ю щие ме ры: 

• У ве ли че ние про из водст во собст вен
ной пер вич ной энер ги и. Пос коль ку у 
Ар ме нии не т ре сур сов уг ле во до род но
го топ ли ва, то нуж но де лать ак цент на 
во зоб нов ля е мую энер ге ти ку, уве ли чив 
про из водст ва энер гии с та ких ис точ ни
ков. Уве ли чи вая про из водст во с та ких 
ис точ ни ков, да вая им сис тем ную роль в 
об щем про из водст ве энер ги и, со вре ме
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нем пот реб ность им пор ти ро вать сыр ье 
для про из водст ва энер гии умень шит ся. 
Тог да энер го сис те ма не бу дет за ви си ма 
от не га тив ных воз му ща ю щих воз дейст
вий из над сис тем, или хо тя бы умень шит 
та кое вли я ни е. 

• Э нер гос бе ре же ние то же яв ля ет ся од
ним из пунк тов обес пе че ния энер ге ти
чес кой бе зо пас нос ти ст ра ны. Ме ры по 
энер гос бе ре же нию го раз до де шев ле, чем 
про из водст во энер ги и, не ока зы ва ют ни
ко го вли я ния на при род ную сре ду и да ют 
ряд кон ку рент ных пре и му ществ эко но
ми ке ст ра ны. Сто ит толь ко от ме тить, что 
сог лас но оцен ке Меж ду на род но го Бан ка, 
Ар ме ния, ин вес ти ро вав в энер гос бе ре
же ни е, мо жет сох ра нить при род ный газ, 
пот ра тив око ло 40 % сто и мос ти от та ко
го же ко ли чест ва им пор ти ру е мо го га за, и 
сох ра нить элект ро э нер ги ю, пот ра тив 30 
% от сто и мос ти но вой элект ро ге не ри ру
ю щей ус та нов ки для про из водст ва та ко го 
же ко ли чест ва элект ро э нер ги и[2]. 

• Ди вер си фи ка ция энер го пос та вок то
же име ет важ ное зна че ние для обес пе че
ние энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти. Сей час 
го су дарст во им пор ти ру ет энер го но си те
ли из Ира на и Рос си и. Энер го но си те ля ми 
яв ля ют ся при род ный газ, неф теп ро дук
ты, уран(т вэ лы). Не дав но пост ро ен ный 
га зоп ро вод Иран–Рос сия су щест вен но 
по вы сил энер ге ти чес кую бе зо пас ность 
ст ра ны. В слу чае не об хо ди мос ти пос тав
ки га за из Ира на мо гут обес пе чить внут
рен нюю пот реб ность ст ра ны. Неф теп ро
дук ты вво зят ся из Рос сии че рез Гру зи ю, 
и по ка это му пу ти не т аль тер на ти вы. В 
пос лед нее вре мя идут раз го во ры о ст ро
и тельст ве про во да неф теп ро дук тов из 
Ира на, од на ко этот про ект по ка эко но ми
чес ки не эф фек ти вен. Пос коль ку ге о по
ли ти чес кая си ту а ция в ре ги о не слож на я, 
то им порт энер гии из дру гих ст ран(А зер
байд жан) по ка не воз мо жен[3]. 

• От дель но нуж но по го во рить об АЭС, 
ка са ясь энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти. 
Сыр ье для АЭС им пор ти ру ет ся из Рос

си и. У Ар ме нии есть не ко то рые ура но
вые мес то рож де ни я, но в лю бом слу чаи 
ее нуж но пе ре ра бо тать в Рос си и. Энер ге
ти чес кий кри зис 1990–х по ка зал, что АЭС 
имел клю че вую роль при пре о до ле нии 
кри зи са. Пре и му щест во АЭС с точ ки зре
ния энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти зак лю
ча ет ся в том, что ее нуж но зап рав лять 
раз в го д, и в те че нии го да стан ция бу дет 
про из во дить фик си ро ван ное ко ли чест во 
элект ро э нер ги и. 

• У ве ли че ние хра ни лищ для га за и неф
теп ро дук тов то же мо жет спо собст во вать 
ста биль нос ти энер го сис те мы. Або вянс кое 
га зох ра ни ли ще сей час мо жет обес пе чить 
га зом стра ну око ло ме ся ца при оп ре де
лен ных не га тив ных обс то я тельствах. 

• Мо дер ни за ция и энер го эф фек тив
ность энер го ге не ри ру ю щих мощ нос тей. 
При та кой мо дер ни за ции су щест вен но 
мож но уве ли чить про из водст во энер гий, 
не уве ли чи вая из ъя тие ре сур сов из эко
ло ги чес кой под сис те мы и или им порт 
энер го ре сур сов.

• Дос туп к энер ги и: энер ге ти чес кая бе
зо пас ность и ус той чи вое раз ви тие пред
по ла га ет дос туп ную энер гию с при ем ле
мой це ной для на се ле ни я. Сей час це ны на 
энер гию в Ар ме нии от но си тель но низ ки е. 
При чи ной то му яв ля ет ся им порт при род
но го га за из Рос сии ни же ры ноч ных цен 
(как ст ра те ги чес ко му парт не ру), де ше вая 
се бес то и мость элект ро э нер ги и, вы ра ба
ты ва е мый АЭС, пос коль ку стан ция бы ла 
пост ро е на во вре мя СССР и не сто ит воп
роса о возв ра те ин вес ти ци й. Си ту а ция с 
этой точ ки зре ния по ме ня ет ся, пос коль
ку в ско ром вре ме ни нуж но за ме щать ус
та рев шие ус та нов ки на но вы е, вк лю чая 
АЭС. Ар ме ния име ет вы со кую сте пень га
зи фи ка ции и элект ри фи ка ции на дан ный 
мо мент.

Э нер ге ти чес кая сис те ма Ар ме нии яв
ля ет ся од ним из са мых важ ных сек то
ром эко но ми ки, ес ли не са мым важ ным. 
И ко неч но, она ока зы ва ет зна чи тель ное 
вли я ние на ок ру жа ю щую сре ду и на се
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ле ние, на со ци аль ную и эко ло ги чес кую 
под сис те му, и да же на над сис те му. Та кое 
воз дейст вие ока зы ва ет ся в ре зуль та те 
ст ро и тельст ва и эксп лу а та ции эле мен тов 
эко но ми чес кой под сис те мы, а имен но 
АЭС, ТЭЦ, ГЭС. 

В ре зуль та те ст ро и тельст ва Се ва н–
Раз данс ко го кас ка да за бор во ды из озе ра 
Се ван ока зал ся чрез мер ным. В ре зуль та
те на ру шил ась эко сис те ма озе ра Се ван, 
единст вен но го круп но го ис точ ни ка прес
ной во ды в ст ра не и в ре ги о не и его пар
ка. 

Па де ние уров ня озе ра в со во куп нос ти 
с уве ли че ни ем выб ро сов с точ ных вод от
ри ца тель но ска за лось на би о хи ми чес ком 
обо ро те ве ществ, при ве ло к на ру ше нию 
нор маль ной де я тель нос ти эко сис тем, что 
в ко неч ном ито ге пов лек ло за со бой про
цесс эвт ро фи ка ци и — уве ли че ние на коп
ле ния ор га ни чес ких ве ществ в во де. Ка
чест вен но по ме ня лась би о та эко сис те мы 
от ло со се вых к кар по вым. Дан ная проб ле
ма кос ну лась так же со ци аль ной под сис
те мы – мно гие сельс кие жи те ли, ко то рые 
за ни ма лись рыб ной лов лей, ли ши лись ис
точ ни ка за ра бот ка (м но гие сельс кие жи
те ли на хо дят ся за чер той бед нос ти).

Не дав но был за кон чен гид ро тех ни чес
кий тун нель Ар па– Се ван, че рез ко то рую 
из ре ки Ар па пе реб ра сы ва ют во ду в Се
ван. В ре зуль та те уро вень во ды в озе ре 
вновь на чал ся под ни мать ся. 

Дан ный кас кад уже пост ро ен и ог ром
ной вред ок ру жа ю щей сре де на не сен. 
Сей час нуж но ра ци о наль но вос поль зо
вать ся этим ре сур сом и мак си ми зи ро вать 
вы ра бот ку энер гии с дан ных элект рос
тан ци й, ин вес ти руя в их мо дер ни за ци ю.

В пос лед нее вре мя не ко то рые эко ло ги 
го во рят о не ко то рых проб ле мах с МГЭС. 
В ре зуль та те раз ви тия ВЭ на од ной ре ке 
ра бо та ет по нес коль ко ГЭС, что ока зы ва ет 
не ко то рое вли я ние на ок ру жа ю щую сре
ду. В этом воп ро се нуж но быть ос то рож
ны ми. 

Сей час наб лю да ет ся рост ст ро и тельст

ва ГЭС, и в осо бен нос ти МГЭС. Это по
ло жи тель ное яв ле ни е, пос коль ку та кие 
стан ции ока зы ва ют го раз до мень шее вли
я ние на ок ру жа ю щую сре ду, чем дру гие 
стан ци и. 

Са мые боль шие выб ро сы из энер ге ти
чес кой сис те мы Ар ме нии наб лю да ют ся из 
ТЭС. Кро ме ос нов ных ком по нен тов, об
ра зу ю щих ся в ре зуль та те сжи га ния ор
га ни чес ко го топ ли ва (уг ле кис ло го га за и 
во ды), выб ро сы ТЭС со дер жат пы ле вые 
час ти цы раз лич но го сос та ва, ок си ды се
ры, ок си ды азо та, фто рис тые со е ди
не ни я, ок си ды ме тал лов, га зо об раз ные 
про дук ты не пол но го сго ра ния топ ли ва. 
Де я тель ность ТЭЦ не га тив но вли я ет и на 
эко ло ги чес кую под сис те му, и на со ци аль
ную под сис те му. Умень ше ние не га тив но
го воз дейст вия дан ных ис точ ни ков мо жет 
быть ре ше но с по мощ ью мо дер ни за ции 
ТЭЦ, с од нов ре мен ным по вы шением их 
энер го эф фек тив ности. Пер вые ша ги 
бы ли сде ла ны еще 1990– х го дах, ког да 
ТЭЦ от ма зу та пе реш ли на эко ло ги чес
кие бо лее чис тый при род ный газ. Не дав
няя мо дер ни за ция и ст ро и тельст во но вых 
энер гоб ло ков на Ере ванс кой и Раз данс кой 
ТЭЦ поз во ли ли су щест вен но умень шить 
выб ро сы в ок ру жа ю щую сре ду.Так, при 
ра бо те но во го энер гоб ло ка на Ере ван ской 
ТЭЦ, на   тех же мощ нос тях, что и д ру гие 
элект рос тан ци и, ее выб ро сы бу дут зна
чи тель но ни же: ок си ды азо та — в де вять 
раз мень ше, уг ле кис лый газ — в два ра
за мень ше, уг ле род ный ок сид — в 38  раз 
мень ше, ис поль зо ва ние во ды — 3,6 ра за 
мень ше[4].

Вдо ба вок но вая элект рос тан ция на  вы
ра бот ку 1 кВт/ч элект ро э нер гии пот ра тит 
в 2–2, 3 ра за мень ше топ ли ва (п ри род ный 
газ), чем дру гие элект рос тан ции ст ра ны. 
Та кая эф фек тив ность поз во лит пос тав
лять энер гию на се ле нию по при ем ле мым 
та ри фам (воп рос энер ге ти чес кой бе зо
пас нос ти) [4]. 

Д ру гим эле мен том эко но ми чес кой 
под сис те мы, вли я ю щим на ок ру жа ю щую 
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сре ду, на эко ло ги чес кие и эко но ми чес
кие под сис те мы, яв ля ет ся АЭС. АЭС в 
Ар ме нии сос то ит из двух э нер гоб ло ков 
с ре ак то ра ми ти па В ВЭР–440. Ус та нов
лен ная теп ло вая мощ ность од но го бло ка 
сос тав ля ет 1375 МВт, элект ри чес кая мощ
ность — 440 МВт. Дейст ву ет толь ко один 
ре ак тор. 

Г лав ны ми ис точ ни ка ми воз дейст вия 
атом ной элект рос тан ции на ок ру жа ю щую 
сре ду яв ля ют ся: 

•  Ра ди а ци он ный (че рез об ра зу ю щи
е ся в про цес се ра бо ты АЭС жид ки е, га зо
об раз ны е, аэ ро золь ные и твер дые ра ди о
ак тив ные от хо ды);

•  Теп ло вой (п ри сб ро се в во дох ра
ни ли ще ис поль зу е мой для ох лаж де ния 
ТВЭ Л–ов во ды);

•  Хи ми чес кий (жид кие от хо ды с 
ток сич ны ми ве щест ва ми, об ра зу ю щи ми
ся при тех но ло ги чес ких опе ра ци ях).

Но с дру гой сто ро ны, АЭС об ла да ет 
рядом эко ло ги чес ких пре и му щест в. На
вер но е, глав ным из пре и му ществ яв ля ет
ся то, что АЭС не выб ра сы ва ет пар ни ко
вых га зов. 

От дель но нуж но от ме тить от ра бо
тан ное ядер ное топ ли во. По ми мо элект
ро э нер гии атом ные стан ции про из во дят 
вы со ко ра ди о ак тив ны е, сред не ра ди о ак
тив ные и сла бо ра ди о ак тив ные от хо ды, 
ко то рые к то му же очень ядо ви ты. Их не
об хо ди мо за хо ро нить в бе зо пас ном мес те 
на очень дол гий срок. Для мно гих ст ран 
это проб ле ма не ре ше на, а для Ар ме нии с 
та кой ма лень кой тер ри то рией это проб
ле ма осо бо ак ту аль на. Ст ро и тельст во 
мо гиль ни ка в са мой ст ра не то же очень 
слож но из–за соп ро тив ле ния мест но го 
на се ле ния и труд нос тей по ис ка под хо дя
щий тер ри то ри и. 

Д ля ус той чи во го раз ви тия энер ге ти ки 
нуж но обес пе чить адек ват ный уро вень 
тех но ло ги чес кой бе зо пас нос ти про из
водст ва энер ги и.

П рин цип ра бо ты атом ной элект рос
тан ции очень прост – это обыч ное пре

об ра зо ва ние теп ло вой энер гии в элект
ри чес ку ю, од на ко та опас ность, ко то рую 
не сет этот про цесс, по масш та бам ущер
ба в слу чае ка таст ро фы, мо жет ма ло с 
чем срав нить ся.

У чи ты вая рас по ло же ние АЭС в Ар ме
нии – ее тер ри то ри аль ную бли зость от 
сто ли цы, ма лые раз ме ры ст ра ны, сейс
мо о пас ность тер ри то рии и тех но ло ги
чес кую слож ность са мой стан ци и, АЭС 
в Ар ме нии вы зы ва ет са мую боль шую 
опас ность с точ ки зре ния тех но ло ги чес
кой бе зо пас нос ти по срав не нию с дру ги
ми стан ци я ми. Так, в Ар ме нии нет ГЭС с 
пла ти ной, раз ру ше ние ко то рых предс
тав ля ют са мой боль шой риск, а теп ло вые 
стан ции яв ля ют ся от но си тель но бе зо пас
ны ми, так как да же при са мой круп ной и 
тя же лой ава рии на ТЭС ее масш та бы ог
ра ни чи ва ют ся част ью тер ри то рии са мой 
стан ци и. Как по ка за ли не дав ние со бы тия 
в Япо ни и, че ло век еще не мо жет сп ра
вить ся с энер гией ато ма в пол ной ме ре. 

Со вер шен но но вый масш таб опас нос ти 
стал оче ви ден пос ле тер ро рис ти чес ких 
атак 11 сен тяб ря 2010 го да в Нью–Йор ке 
и Ва шинг то не. По э то му мы вы нуж де ны 
очень сер ьёз но от нес тись к вк лю че нию 
воз мож ных тер ро рис ти чес ких атак в чис
ло фак то ров рис ка АЭС. Ве ро ят ность та
ких атак зна чи тель но воз рос ла пос ле 11 
сен тяб ря 2001 го да.

В зак лю че нии мож но ска зать, что пос
коль ку пра ви тельст во при ня ло ре ше ние 
прод лить сро ки эксп лу а та ции дейст ву ю
щей АЭС, то не об хо ди мы ме ры и ин вес
ти ции по по вы ше нию мер бе зо пас нос ти 
эксп лу а та ции АЭС. 

А на ме ре ния ст ро ить но вую АЭС для 
обес пе че ния пот реб нос тей ст ра ны в 
энер гии пос ле зак ры тия АЭС нуж но под
верг нуть тща тель но му ана ли зу. Аль тер
на ти ва ми мо гут слу жить за ме на эле мен та 
эко но ми чес кой АЭС дру ги ми эле мен та ми, 
или со вре ме нем (до сро ка зак ры тия АЭС) 
уве ли чить про из водст во во зоб нов ля е мой 
энер гии в дос та точ ной ме ре, при нять 
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ме ры по энер гос бе ре же ни ю(у мень шить 
энер го ем кость ВВП ), мо дер ни зи ро вать и 
по вы сить энер го эф фек тив ность дейст ву
ю щих эле мен тов эко но ми чес кой под сис
те мы. Ком би ни ро вав та кие ша ги, мож но 
при ду мать ст ра те гию ус той чи во го раз
ви тия энер ге ти чес кой сис те мы Ар ме ни и. 
Та кие ком би на ции осу ществ ля ют ся че рез 
уп рав ля ю щие ме ры. Та кие ме ры вк лю ча
ют эко но ми чес ки е, инс ти ту ци о наль ны е, 
юри ди чес кие и дру гие ме ры. Уп рав ля ю
щие по то ки поз во ля ют ме нять (у ве ли чи
вать, умень шать) по то ки ЭВИ, оп ре де лять 
их нап рав ле ни е, ме нять ст рук ту ру энер
го сис те мы. Со во куп ность та ких уп рав ля
ю щих воз дейст ви й, в за ви си мос ти от их 
со че та ни я, да ет оп ре де лен ные ст ра те ги и. 

До зак ры тия атом ной станции нуж но 
на ра щи вать ге не ри ру ю щие мощ нос ти, 
чтобы за ме нить Ме ца мор сую АЭС. Сей час 
энер го сис те ма Ар ме нии мо жет удов лет
во рить внут рен ние пот реб нос ти ст ра ны 
без АЭС, ос та нав ли вая экс порт. Это про
ис хо дит во вре мя пла но вых ре монт ных 
ра бот АЭС. Схе ма ра бо ты энер го сис те мы 
та кая же, как в ст ра те гии ус той чи во го 
раз ви тия энер ге ти ки– ТЭЦ ра бо та ют как 
ба зо вые ис точ ни ки энер ги и, а во зоб нов
ля е мая энер ге ти ка яв ля ет ся ба лан си ру ю
щим ис точ ни ком. 

Но для по вы ше ния энер ге ти чес кой бе
зо пас нос ти ст ра ны, удов лет во ре ния рос
та энер го пот реб ле ни я, сох ра не ния экс
пор та и гиб кос ти энер го сис те мы нуж но 
на ра щи вать ге не ри ру ю щие мощ нос ти 
эко ло ги чес ки и тех но ген но бе зо пас ным 
пу тем. Во зоб нов ля е мые ис точ ни ки энер
гии удов лет во ря ют всем этим кри те ри
ям. Не тра тя ог ром ные день ги на АЭС и 
кон цент ри руя их на раз ви тие во зоб нов
ля е мой энер ге ти ки, нуж но уве ли чи вать 
про из водст во энер гии с этих ис точ ни ков. 
Они эко ло ги чес ки и тех но ген но бе зо пас
ны и поз во ля ют про из во дить пер вич ную 
энер гию внут ри энер го сис те мы и мень ше 
за ви сеть от им пор та энер го ре сур сов вне 

энер го сис те мы. 
О чень важ на инф раст рук ту ра энер

го сис те мы. С раз ви ти ем во зоб нов ля е мой 
энер ге ти ки, с де цент ра ли за ци ей энер го
сис те мы пот ре би те ли бу дут иметь воз
мож ность са мим про из во дить энер гию и 
пе ре да вать их в об щую сеть. Та кая прак
ти ка уже ис поль зует ся в не ко то рых ст ра
нах, и в част нос ти, в Гер ма ни и. К та ко му 
ме ха низ му, в пер вую оче редь, от но сят
ся тех но ло гии сол неч ной энер ге ти ки. 
Она сей час яв ля ет ся са мой до ро гой, но 
ее сто и мость не ук лон но умень ша ет ся, а 
эф фек тив ность рас тет (эф фект обу ча е
мос ти). Инф раст рук ту ра с АЭС бу дет оп
ре де ле на на 60 лет, и ее не по ме нять[5].

К это му вре ме ни тех но ло гии сол неч
ной энер ге ти ки в го раз до боль шей сте пе
ни бу дут дос туп ны для на се ле ни я. Ар ме
ния име ет боль шие воз мож нос ти в этой 
сфе ре. По тен ци ал сол неч ной энер ге ти ки 
в Ар ме нии очень боль шой. Го до вой по
ка за тель пос туп ле ния сол неч ной энер гии 
на 1 кв.м плос кой по верх нос ти в Ар ме нии 
сос тав ля ет 1720 кВт.ч/кв.м, в то вре мя 
как сред не ев ро пейс кий по ка за тель – 1000 
кВт.ч/кв.м[6]. 

Су щест ву ет также на уч но–тех ни чес ки 
по тен ци ал для это го и нес коль ко предп
ри я тий уже про из во дят та кие ба та реи 
(п рав да не мас со во). В Ар ме нии также 
су щест ву ют боль шие ре сур сы крем ния 
со от ветст ву ю щей чис то ты для про из
водст во сол неч ных ба та рей. То есть су
щест ву ет воз мож ность соз да ния но во го 
сек то ра про мыш лен нос ти с пол ной це
поч кой про из водст ва.

Ст ра те гия ус той чи во го раз ви тия энер
ге ти ки долж на ре шить ос нов ные за да чи, 
сто я щие пе ред энер ге ти чес ким сек то ром 
ст ра ны. Ос нов ные прин ци пы та кой ст ра
те гии сов па да ют с прин ци па ми ус той чи
во го раз ви ти я. Энер гия долж на про из
во дить ся пу тем эко ло ги чес ким чис тым, 
тех ни чес ки бе зо пас ным и со ци аль но дос
туп ным для на се ле ни я. 
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ENERGY SECTOR OF ARMENIA AND THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

GRIGOR ZAKHARYAN
Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences

Department of environmental safety and sustainable development of regions, PHD student

Energy has always had a significant impact on the development of human civilization. The 
energy sector is one of the important indicators of the socio–economic development of society. 
On the other hand, energy resources , which are used now have significant negative impact on 
the natural environment. The article focuses on the system analysis of the energy sector of RA in 
the context of sustainable development concept and presents a number of approaches aimed to 
develop the strategy of sustainable development of Armenia.

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԷՆԵՐ ԳԵ ՏԻԿ ՈԼՈՐ ՏԸ «ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ» ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Գ ՐԻ ԳՈՐ ԶԱ ԽԱՐՅԱՆ
Սանկտ–Պե տեր բուր գի պե տա կան հա մալ սա րան, Երկ րի մա սին գի տու թյուն նե րի ինս տի տուտ,

Շր ջա կա մի ջա վայ րի ան վտան գու թյան և տա րածք նե րի կա յուն զար գաց ման ամ բի ոն, աս պի րանտ

Է ներ գե տի կան միշտ ու նե ցել է զգա լի ազ դե ցու թյուն մարդ կային քա ղա քակր թու թյան 
զար գաց ման վրա: Էներ գե տիկ ոլոր տը նաև կար ևոր ցու ցա նիշ է հա սա րա կու թյան սո ցի
ալ–տն տե սա կան զար գաց ման հա մար: Մյուս կող մից՝ էներ գե տիկ ռե սուրս նե րը, որոնք օգ
տա գործ վում են հի մա, ու նեն զգա լի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա: 
Հոդ վա ծը վե րա բե րում է ՀՀ էներ գե տիկ ոլոր տի սիս տե մա տիկ վեր լու ծու թյա նը «Կա յուն 
զար գա ցում» հաս կա ցու թյան հա մա տեքս տում և ներ կա յաց նում է մի շարք մո տե ցում ներ, 
որոնց նպա տակն է զար գաց նել Հա յաս տա նի կա յուն զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը: 
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են սե ռա
դե րային նույ նա կա նաց ման հա մար կար
ևո րա գույն սե ռային սո ցի ա լի զա ցի այի 
աղ բյուր ծնո ղա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը: Ներ
կա յաց ված են նաև սե ռա դե րային նույ նա
կա նաց ման դեստ րուկ ցի ա նե րի դեպ քում 
դե ռա հաս նե րի և ծնող նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի ձևերն ու դրս ևո րում նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և արտահայ
տու թյուններ. սե ռա դե րային, նույ նա կա
նա ցում, դեստ րուկ ցի ա, սո ցի ա լի զա ցի, 
ըն տա նե կան, փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, 
դե ռա հա սու թյուն:

Սե ռա դե րային նույ նա կա նաց ման 
դեստ րուկ ցի ա նե րը ի  հայտ են գա լիս ան
բա վա րար սե ռա դե րային սո ցի ա լի զա
ցի այի պայ ման նե րում և կար ևո րա գույն 
սո ցի ա լի զա ցի այի աղ բյուր հա մար վում է 
ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ծնո ղա կան կեր պա րի նկատ մամբ ու նե
ցած հու զա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, հե
ղի նա կու թյան գոր ծո նը և հա րա բե րու թյան 
ձևը ի նչ պես ծնող նե րի այն պես էլ ծնող նե
րի և ե րե խա նե րի միջև: 

Ն. Ն. Օ բո զո վը գտ նում է, որ դե ռա հաս
նե րի սո ցի ա լի զա ցի ան բար դա ցել է, ո րը 
կապ ված է սո ցի ա լի զա ցի այի հիմ նա կան 
ի նս տի տուտ ըն տա նի քի հետ: Նա գտ նում 
է, որ փոք րա ցել է ըն տա նի քի կա յու նու թյու
նը և հոր ա վան դա կան դե րը, փոխ վել է 
կնոջ աշ խա տան քային զբաղ վա ծու թյու նը, 
նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո ճը 

[62, էջ 8]: 
Ա վան դա բար կի նը և տղա մար դը տար

բեր չա փա նիշ նե րով են գնա հատ վել: Մեր 
օ րե րում պար տա կա նու թյուն նե րի բաշ խու
մը կախ ված է ոչ թե սե ռից, որ քան զույ գե րի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րից, ո րը եր բեմն կոնֆ լիկ տի ա ռա ջաց ման 
նա խա պայ ման է դառ նում: Նա գտ նում է, 
որ մեր ժա մա նակ նե րում հատ կա պես հոր 
դերն է դար ձել պրոբ լե մային [62, էջ 9]: 

Խ.Ռեմշ միդ տը փոր ձում է ներ կա յաց նել 
դե ռա հա սու թյան փու լում ա ռա ջա ցող դժ
վա րու թյուն նե րը կոնֆ լիկ տի տե սան կյու
նից: 

Նա գտ նում է, որ հա սու նա ցու մը կոնֆ
լիկ տով է պայ մա նա վոր ված, ին չը հա ճախ 
շեղ վող վարք է ա ռա ջաց նում: Կոնֆ լիկ տի 
ա ռա ջաց ման կար ևոր շր ջա նա կը ծնո ղա
կան տունն է, ռե ֆե րենտ խում բը [72, էջ 
184]: 

Պ. Մա սե նը և այ լք գտ նում են, որ ծնող
նե րի հետ ու նե ցած փոխ հա րա բե րու թյան 
ձևով ո րոշ վում է, թե որ քան հեշտ է դե
ռա հա սը ձեռք բե րում ի նք նու րույ նու թյուն, 
ի նք նավս տա հու թյուն իր ու ժե րում, տար
բեր հմ տու թյուն ներ, ի նչ պես նաև դրա կան 
ի նք նագ նա հա տա կան [56, էջ 148]: 

Ի.Ս. Կո նը մեծ նշա նա կու թյուն է տա լիս 
սո ցի ա լի զա ցի այի կար ևոր ի նս տի տուտ ըն
տան ի քին, ո րի ձևե րը ժա մա նա կի ըն թաց
քում փո փոխ վում են, սա կայն նրա ազ դե
ցու թյան նկատ մամբ ե րե խան ա մե նա շատն 
է ըն կա լու նակ [37, էջ 107]: Նա ան դրա

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, դեկան, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԼԻ ԼԻԹ ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ
Հո գե բան «Շ վե դա կան Ա պա վեն» բժշ կա կա ն ա սո ցի ա ցի ա

Ծ ՆՈՂ–ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՍԵ ՌԱ ԴԵ ՐԱՅԻՆ 
ՆՈՒՅ ՆԱ ԿԱՆՑ ՄԱՆ ԴԵՍՏ ՐՈՒԿ ՑԻ Ա ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ  

ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ: 
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դառ նում է մի քա նի հա րա բե րա կան ի նք
նա վար հո գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րին, 
ո րոնց մի ջո ցով ծնող նե րը ներ գոր ծում են 
ի րենց ե րե խա նե րի վրա: 

Ա ռա ջի նը կոչ վում է «ամ րա ցում», ե րբ 
մե ծա հա սակ նե րը ե րե խայի վար քը հա մա
րում են ճիշտ, խրա խու սում են և պատ ժում 
են, ե րբ հա մա րում են վար քը սխալ: 

Երկ րորդ մե խա նիզ մը «նույ նա կա նա
ցումն» է. ե րե խան նման վում է ծնո ղին, 
կողմ նո րոշ վում է նրա օ րի նա կով, ձգ տում 
է նման վել նրան: 

Եր րորդ մե խա նիզ մը «հաս կա ցումն» է, 
ե րբ ծնող նե րը, ի մա նա լով նրա ներ քին աշ
խար հը, փոր ձում են դուրս հա նել պրոբ լե
մային ի րա վի ճա կից, ձևա վո րում են նրա 
ի նք նա գի տակ ցու թյու նը և հա ղոր դակ ցա
կան ո րա կը [37, էջ 108]: 

Նա կար ևո րում է նաև ըն տա նե կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում հու զա կան 
տո նը, ի նչ պես նաև հս կո ղու թյան և վե
րահս կո ղու թյան ըն տա նե կան տի պը: 

Դաս տի ա րա կու թյան ա ռա ջին մի ջո ցը 
հա մար վում է ու շադ րու թյու նը և խրա խու
սան քը, ե րկ րորդ մի ջո ցը՝ խս տու թյու նը և 
պա տի ժը: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են 
տվել ա ռա ջի նի ա ռա վե լու թյու նը: Ե րե խան, 
ո րը զրկ ված է ու ժեղ ծնո ղա կան սի րուց, 
ի նք նա հար գան քի քիչ հնա րա վո րու թյուն 
ու նի, այլ մարդ կանց հետ ջերմ և ըն կե րա
կան հա րա բե րու թյուն ներ չի կա րո ղա նում 
կազ մել: Ե րե խա նե րը, ով քեր նև րո տիկ, 
հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան և հո գե սո մա տիկ 
խան գա րում ներ ու նեն դժ վար են շփ վում, 
դժ վա րու թյուն ներ ու նեն մտա վոր գոր ծու
նե ու թյան կամ ու սուց ման մեջ, ո րը ծնո
ղա կան ու շադ րու թյան և ջեր մու թյան ոչ 
բա վա րար մա կար դա կով է պայ մա նա վոր
ված [37, էջ 108]: 

Ի.Ս.Կո նը գտ նում է, որ ան բա րյա ցա կամ 
վե րա բեր մուն քը կամ ա նու շադ րու թյու նը 
ծնող նե րի կող մից ե րե խա նե րի մեջ կա
րող է ա ռա ջաց նել թշ նա ման քի ռե ակ ցի ա: 
Ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան հու զա
կան տի պը կապ ված է ո րո շա կի տե սա կի 
հս կո ղու թյան և վե րահս կո ղու թյան հետ: 
Սա վե րա բեր ում է նե րըն տա նե կան հա

ղոր դակց ման ձևին, ո րով մի կող մից՝ հա
րա բե րու թյուն նե րում գե րա կա յու թյու նը, 
բա ցա ռի կու թյու նը տր վում է ծնո ղին, մյուս 
դեպ քում տր վում է ե րե խային: 

Այս մո տե ցում նե րում քն նարկ ված են 
սո ցի ա լի զա ցի այի ի նս տի տուտի՝ ըն տա նի
քի դե րի կար ևո րու թյու նը, ո րը նպաս տում 
է ըն տա նի քում մե ծա ցող դե ռա հա սի հո
գե բա նա կան հար մար մա նը: Հատ կա պես 
հո գե բա նա կան ի նք նա վար մե խա նիզմ նե
րի, հու զա կան կա պի և վե րահս կո ղու թյան 
ձևե րին է մեծ կար ևո րու թյուն տր վում, ո րի 
հետ հա մա ձայն ե նք նաև մենք: Նա ան
դրա դար ձել է նաև դաս տի ա րա կու թյան 
ո ճե րին և բա ցա սա կան ար դյունք ներ տվող 
դաս տի ա րա կու թյան ոճ է ավ տո րի տար 
կամ լի բե րալ  «ա մե նա թո ղու թյան» տի պը: 
Ավ տո րի տար ո ճը ա ռա ջաց նում է օ տա րա
ցում, ե րե խան ի րեն զգում է ան կար ևոր և 
ան ցան կա լի: 

Ա մե նա թո ղու թյան դաս տի ա րա կու թյան 
դեպ քում դե ռա հաս նե րի մոտ ա ռա ջա նում 
է զգա ցո ղու թյուն, որ ծնող նե րը ի րեն ցով 
հե տաքրքր ված չեն: Բա ցի դրա նից՝ այս 
դեպ քում ծնող նե րը ըն դօ րի նակ ման աղ
բյուր չեն դառ նում: Դպ րո ցը, հա սա կա կից
նե րը ևս ըն դօ րի նակ ման աղ բյուր չեն այս 
դեպ քում, և ե րե խան մնում է ա ռանց կողմ
նո րո շի չի [37, էջ 110]: 

Վ. Գ. Կա զանս կա յան ևս ան դրա դառ
նում է ըն տա նի քին, ո րը հա մա րում է ան
բա րեն պաստ դե ռա հաս նե րի ձևա վոր ման 
հիմ նա կան աղ բյու րը: Ան բա րեն պաստ 
դե ռա հաս նե րը ու նե նում են ոչ կոմ ֆոր
մու թյուն, լար վա ծու թյուն, դժ գո հու թյուն 
ի րե նից և իր շր ջա պա տից: Հու զա կան 
լար վա ծու թյու նը, կոնֆ լիկ տայ նու թյու նը, 
գերխ նամ քը, կամ թերխ նամ քը, ավ տո րի
տար ո ճը, դե ռա հա սի նկատ մամբ ոչ հա
մա պա տաս խան մա կար դա կով պա հան ջը, 
ան բա վա րար սո ցի ալ հո գե բա նա կան մթ
նո լոր տը, նյու թա կան վի ճա կը դե ռա հա սի 
սո ցի ա լի զա ցի ան ո րո շող պայ ման ներն են: 
Բա րեն պաստ սո ցի ա լի զա ցի ան տե ղի է ու
նե նում դե ռա հաս նե րի և ծնող նե րի միջև 
վս տա հու թյան և ա ջակց ման պայ ման նե
րում, ի նչ պես նաև հո գե բա նա կան շփ ման 
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և ստեղ ծա գոր ծա կան զար գաց ման հե
ռան կա րի առ կա յու թյամբ, ի նք նադրս ևոր
ման հնա րա վո րու թյամբ, ան ձի թույլ կող
մե րի փո խա կեր պում նե րով, նյու թա կան 
ա պա հով վա ծու թյամբ, ու սուց ման հնա
րա վո րու թյամբ [33]: Այս մեկ նա բա նու թյան 
մեջ ևս հար մար ման գոր ծո նը ըն տա նի քի 
դե րով է բա ցատր վում: 

Այս մո տե ցում նե րում քն նարկ վում է ըն
տա նի քի կար ևո րու թյու նը բա րեն պաստ 
սո ցի ա լի զա ցի ան ա պա հով վե լու հա մար, 
ի նչ պես նաև հո գե բա նա կան հար մար ման 
կար ևո րա գույն գոր ծըն թա ցը կար գա վո րե
լու հա մար: 

Նույ նա կա նաց ման մե խա նիզ մը սո վո
րա բար բա ցատր վում է ըն տա նի քում եր կու 
սե ռի ծնո ղա կան կեր պար նե րի հետ ու նե
ցած հա րա բե րու թյան ձևից և գե րա կայող 
դիր քե րից: 

Հո գե վեր լու ծու թյու նը նույ նա կա նա ցու
մը դի տար կում է որ պես վաղ շր ջա նում 
ձևա վոր ված հու զա կան կապ այլ մար դու 
հետ: Փոք րիկ տղան հա տուկ հե տաքրք
րու թյուն ու նի իր հոր նկատ մամբ, ու զում է 
դառ նալ նրա նման, քա նի որ հայ րը դառ
նում է նրա ի դե ա լը: Այս նույ նա կա նաց ման 
հետ մեկ տեղ տղան սկ սում է մո րը որ պես 
հե նա րան ըն կա լել: Ա ռա ջա նում է 2 հո գե
բա նա կան տար բեր կա պեր՝ մո րը վե րա
բեր վում է որ պես սեք սո ւալ օբյեկտ, հո րը 
կեր պար, ո րին նմա նա կում է: Հո գե բա նա
կան կա պե րի ար դյուն քում ա ռա ջա նում է 
է դի պյան բար դույ թը: Տղան նկա տում է, որ 
մո րը հաս նե լու ճա նա պար հին հայ րը խան
գա րում է, և նմա նա կե լու գոր ծըն թա ցը թշ
նա մա կան բնույթ է ստա նում, ո րը դրս ևոր
վում է հո րը փո խա րի նե լու ձգ տու մով [9, 
էջ 488]: 

Ն. Թո դո րոն նույ նա կա նաց ման մե խա
նիզ մը փոր ձում է մեկ նա բա նել ըն տա նի
քում մոր գե րա կայող դիր քե րից: Հա մա
ձայն նրա՝ նույ նա կա նա ցու մը տղա յի և 
ա ղջ կա հա մար տար բեր ձևով է տե ղի ու
նե նում, քա նի որ ա ռա ջին խնամ քը կա տա
րում է կի նը [10, էջ 206]: 

Եր կու սե ռե րի ե րե խա ներն էլ սկզ բում 
նույ նա կա նաց վում են մո րը, քա նի որ մոր 

դե րը տղա մար դու հա մե մատ ա վե լի տե
սա նե լի է: Այս տեղ տղա մար դու զար գա
ցու մը ա վե լի բարդ է, քան կնոջ դե րը: 
Տղան պետք է կա տա րի նույ նա կա նաց
ման փո փո խու թյուն: Տղան, որ պես զի ի րեն 
զգա տղա մարդ, պետք է ի րեն տա րան ջա
տի մո րից, ո րը ա ղջ կա հա մար կար ևոր չէ: 
Ա վե լի շատ ին չով հաս տատ վում է տղա
մարդ կայ նու թյու նը, հա կա ռակն է կա նա ցի
ու թյան: Այ սինքն՝ տղան այս ճա նա պար հը 
ան ցնում է կա նա ցի ու թյան մեր ժու մով: 

Աղջ կա հա մար տե ղի է ու նե նում ան
ձնային նույ նա կա նա ցում մո րը, ո րով հետև 
մոր հետ կա ան ձնային հա րա բե րու թյուն, 
ո րը վաղ ա ռաջ նային կա պում է ա ռա ջա
ցել, այ սինքն՝ նա գի տի՝ ի նչ է նշա նա կում 
լի նել կա նա ցի [10, էջ 207 – 209]: 

Այս մտե ցում նե րում ա ռաջ են քաշ վում 
ե րե խայի հա մար կար ևոր ան ձի հատ կա
պես ծնղ նե րի հան դեպ ու նե ցած հա րա
բե րու թյուն նե րը, հու զա կան կա պը, ըն դօ
րի նա կու մը, ի նչ պես նաև, գի տակ ցա կան 
վե րա բեր մուն քը իր վար քի մո դե լա վոր ման 
և կրկ նօ րի նակ ման նկատ մամբ: Սե ռա դե
րային նույ նա կա նա ցու մը սկս վում է վաղ 
տա րի քից և այն սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց 
է, այ սինքն կար ևոր է նույ նա կա նաց ման 
օբյեկ տի առ կա յու թյու նը, նրա նկատ մամբ 
ու նե ցած վե րա բեր մուն քը և հու զա կա նու
թյու նը: 

Հա սա րա կա կան պա հանջ նե րի ոչ բա
վա րար պայ ման նե րը, մո տե ցում նե րը, հա
րա բե րու թյուն նե րի խա թա րում նե րը կա
րող են նպաս տել սե ռա դե րային վար քի 
և կարծ րա տի պե րի փո խա կեր պում նե րին 
և խա թա րում նե րին, ո րը նույն պես տա
րի քային տար բեր փու լե րում ու նե նում է 
իր զար գաց ման և դր ևոր ման ա ռանձ նա
հատկւթյւն նե րը: Հետ ևա բար նույ նա կա
նաց ման օբյեկտ հան դի սա ցող ծնո ղա կան 
կեր պա րի նկատ մամբ բա ցա սա կան վե
րա բեր մուն քը, հու զա կան կա պի խա թար
վա ծու թյու նը կամ ը նդ հան րա պես օբյեկ տի 
բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում են նույ նա
կա նաց ման գոր ծըն թա ցի դեստ րուկ ցի ա
նե րի, ո րոնք տա րա կերպ դրս ևո րում ներ են 
ու նե նում, ո ւս տի ար տա քին հո գե բա նա կան 
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գոր ծոն նե րը ու նեն ա ռաջ նային և կար ևո
րա գույն նշա նա կու թյուն նույ նա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը մեկ նա բա նե լու և կան խո րո
շե լու հա մար: Կա րող ե նք ա սել՝ ե թե ան
բա վա րար են սե ռային սո ցի ա լի զա ցի այի 
պայ ման նե րը, ի  հայտ են գա լիս ար դեն 
ի սկ սե ռա դե րային դեստ րուկ տիվ վարք, 
փո խա կերպ ված դե րեր և կարծ րա տի պեր, 
ո րի ար դյուն քում ա րա կան սե ռի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին բնո րոշ են դառ նում ի գա կան 
սե ռին հա մար ժեք վար քային ձևեր, դե րեր, 
պատ կե րա ցում ներ և հա կա ռա կը՝ ի գա
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին բնո րոշ է 
դառ նում ա րա կան սե ռին հա մար ժեք վար
քային ձևեր, դե րեր, պատ կե րա ցում ներ, 
ո րը դե ռա հա սու թյան փու լում ու նե նում է 
իր յու րա տիպ դրս ևո րում նե րը: 

Սե ռային նույ նա կա նու թյան խան գա
րու մը կամ դեստ րուկ ցի ան հա կա ռակ սե
ռի հետ ու ժեղ և կա յուն նույ նա կա նաց ման 
ձգ տումն է, ո րն ու ղեկց վում է սե փա կան 
սե ռի նկատ մամբ ան հար մար վո ղա կա նու
թյան զգա ցո ղու թյամբ [11 էջ 493]: 

Կար ևոր ե նք հա մա րում ան դրա դառ
նալ նաև Գ. Մ. Վա սիլ չեն կոյի հո գե սե ռա
կան զար գաց ման խան գա րում նե րի ու
սում նա սիր մա նը, որ տեղ նա քն նար կում է 
սե ռա դե րային վար քի փո խա կեր պում հաս
կա ցու թյու նը, հա մա ձայն ո րի, թեև պահ
պան ված է սե ռային ի նք նա գի տակ ցու թյու
նը, սա կայն ձևա վոր վում է սե ռա դե րային 
վարք, ո րը հա տուկ է հա կա ռակ սե ռին: 

Սե ռա դե րային վար քի փո խա կերպ ման 
ժա մա նակ սե ռային ի նք նա գի տակ ցու թյան 
խան գա րու մը ախ տո գեն գոր ծո նի հա մար 
մի այն ֆոն է դառ նում: Հիմ նա կա նում այն 
հիմ նա վո րում է ծնող նե րի դաս տի ա րա
կու թյան ա ղա վա ղու մով, ե րբ ե րե խային 
վե րա բեր վում են որ պես հա կա ռակ սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ, ի նչ պես նաև ըն տա նի քում 
առ կա սե ռա կան դե րե րի խան գա րու մով 
(հե ղի նա կու թյուն և գե րա կա յու թյուն վայե
լող մայր, են թարկ վող հայր, ան լի ար ժեք 
ըն տա նիք ներ, որ տեղ մայ րը տղային մե
ծաց նում է կա նա ցի սկզ բունք նե րով, ի սկ 
աղ ջիկ նե րի դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում է 
մայ րա կան սե րը, ո րի ար դյուն քում ա ռա

ջա նում է կնո ջը ոչ հա տուկ ագ րե սի վու
թյուն, կոպ տու թյուն): 

Այ սինքն նա սե ռա դե րային վար քի փո
խա կեր պու մը բա ցատ րում է հո գե բա
նա կան խան գա րում նե րով և փոր ձում է 
հա մե մա տել տրան սեք սո ւա լու թյան հետ: 
Հիմ նա կան տար բե րա կիչ հատ կա նի շը 
ա ռանձ նաց նում է այլ սե ռին պատ կա նե
լի ու թյան զգա ցո ղու թյու նը, ո րը բնո րոշ է 
տրան սեք սո ւա լու թյա նը: 

Նա գտ նում է, որ սե ռա դե րային խան
գա րու մը սկս վում է դե րային խա ղե րում, 
ե րբ աղ ջի կը խա ղում է ավ տո մե քենք նե
րով, կռ վում է տղա նե րի հետ, վերց նում է 
հոր, ա մուս նու կամ եղ բոր դեր: Տղա նե րը 
ա վե լի փա փուկ, կա նա ցի դե րեր են ը նտ
րում, խու սա փում են կոնֆ լիկտ ներց: 

Նա գտ նում է, որ սե ռա դե րային խան
գա րում նե րի ժա մա նակ ձգ տում են հա կա
ռակ սե ռի հա գուստ նե րի, սրա նով ար տա
հայտ վում է ձգ տու մը հա կա ռակ սե ռին, 
չնա յած ի նք նա նույ նա ցու մը պահ պան ված 
է և առ կա չէ սեք սո ւալ գու նա վո րում [8]: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը՝ մեր 
կա տար ված հե տա զո տու թյան մեջ ներգ
րավ վել ե նք ար դեն ի սկ ը նտր ված որ պես 
սե ռա դե րային դեստ րուկ ցի ա ներ ու նե ցող 
թվով 51 ո ւշ դե ռա հա սու թյան փու լի 13–15  
տա րե կան ներ կա յա ցու ցիչ ների, ո րից՝ 28 
աղ ջիկ և 23 տղա: Հե տա զո տու թյունն ի րա
կա նաց վել է Ա ռող ջու թյան և կր թու թյան 
հայ կա կան կենտ րո նի հո գե բա նա կան 
ծա ռա յու թյան բաժ նի, եր ևա նի, Գյում րու, 
Վա նա ձո րի այ լընտ րան քային վե րա կանգ
նո ղա կան կենտ րոն նե րի, ՀՕՖ–ի, Օր րա նի, 
ՍՈՍ ման կա կան գյու ղե րի, Եր ևան և Ա բո
վյան քա ղաք նե րի 106, 134, 164, 10, 4 դպ
րոց նե րի դե ռա հաս նե րի շր ջա նում: 

Հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման հա
մար կի րառ վել է Ջ. Փար քե րի կող մից 
մշակ ված ե րե խա–ծ նող հա րա բե րու թյուն
նե րի բա ցա հայտ ման մե թո դի կա, ո րի 
նպա տա կը ե ղել է բա ցա հայ տե լու սե ռա
դե րային նույ նա կա նաց ման դեստ րուկ ցի
ա ներ ու նե ցող դե ռա հաս նե րի և ծնող նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևը: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից եր
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ևում է, որ ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մոտ հոր հետ ու նե ցած հա րա բե րու
թյուն նե րում ցածր (17%) է ար տա հայտ վել 
ըն դուն ման սանդ ղա կի ցու ցա նի շը ի տար
բե րու թյուն մոր հետ ու նե ցած հա րա բե րու
թյան ցու ցա նի շի (29): Սա մենք բա ցատ րում 
ե նք, որ սե ռա դե րային նույ նա կա նաց ման 
դեստ րուկ ցի ա նե րի դեպ քում հոր կող մից 
հաս տատ ված հու զա կան կա պի ձևա վոր
վա ծու թյու նը խախտ ված է, դե ռա հա սը 
նույն սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ հան դի սա ցող 
ծնո ղի կող մից հա մա պա տաս խան հո գա
տա րու թյան, սի րո և ու շադ րու թյան չի ար
ժա նա նում, ին չը այլ բնույթ ու նի մոր հետ 
կա ռու ցած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: 
Կոնֆ լիկ տայ նու թյու նը բարձր է մոր (80%) 
և հոր (75%) հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյու
նում: Բարձր են ստաց վել մոր հս կո ղու թյան 
(36%) և մո նի թո րին գի (30%) ցու ցա նիշ նե րը՝ 
ի տար բե րու թյուն հոր հս կո ղու թյան (29%) 
և մո նի տո րին գի (22%) ցու ցա նիշ նե րի: Այս 
փաս տը մենք բա ցատ րում ե նք այն հան
գա ման քով, որ սե ռա դե րային նույ նա կա
նու թյան դեստ րուկ ցի ա ու նե ցող ա րա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի դաս տի ա րա
կու թյամբ զբաղ վում և սե փա կան կյան քի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ու հս կո ղու
թյուն ցու ցա բե րում են ա վե լի շատ մայ րե րը 
և քիչ հայ րե րը: Հե ղի նա կու թյան սանդ ղա
կում բարձր են ստաց վել մոր ցու ցա նիշ նե
րը (70%)՝ ի տար բե րու թյուն հոր հե ղի նա
կու թյան ցու ցա նիշ նե րի (35%): 

Այս ար դյունք նե րից կա րող ե նք դուրս 
բե րել այն օ րի նա չա փու թյու նը, որ ա րա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի սե ռա դե րային 
նույ նա կա նաց ման ձևա վոր ման հա մար 
կար ևոր է հոր հետ կա ռու ցած հու զա կան 
կա պի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ի նչ
պես նաև սո ցի ա լա կան փոր ձի փո խանց
ման ձևե րը: Սե ռա դե րային նույ նա կա նաց
ման դեստ րուկ ցի այի դեպ քում, կար ևոր 
նույ նա կա նաց ման օբյեկտ հան դի սա ցող 
հայ րա կան կեր պա րի կող մից առ կա է լի
նում ոչ բա վա րար սեր, ու շադ րու թյուն և 
խա թար ված հու զա կան կա պի ձևա վոր
վա ծու թյուն, ո րի ար դյուն քում նույ նա կա
նաց ման օբյեկ տը դառ նում է հա կա ռակ 

սեռ հան դի սա ցող ծնո ղա կան կեր պա րը: 
Սե ռա դե րային նույ նա կա նաց ման դեստ
րուկ ցի ա ներ ու նե ցող ա րա կան սե ռի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի կյան քի ձևե րի, հե տաքրք
րու թյուն նե րի նկատ մամբ մի ջամ տու թյուն 
և հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նում է ա վե լի 
շատ հա կա ռակ սեռ հան դի սա ցող ծնո
ղա կան կեր պա րը: Ար տա քին ազ դե ցու
թյուն նե րի խառ նաշ փո թը և ան ներ դաշ
նա կու թյու նը, որ պես օ րի նա չա փու թյուն, 
նպաս տում է եր կու սե ռե րի ծնող նե րի հետ 
բարձ րաց ված ներ քին և ար տա քին կոնֆ
լիկ տայ նու թյան ա ռա ջաց մա նը: 

Ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մոտ բարձր ցու ցա նիշ նե րով ար տա հայտ
վեց հոր հե ղի նա կու թյու նը (68%)՝ ի տար
բե րու թյուն մոր հե ղի նա կու թյան (37%): 
Բարձր ցու ցա նիշ նե րով ար տա հայտ վել 
մոր խրա խու սան քը (71%) ի տար բե րու
թյան հոր (48%): Ցածր ցու ցա նիշ նե րով են 
ար տա հայտ վել ը նդ հա նուր բա վա րար
վա ծու թյուն մոր և հոր հետ ու նե ցած հա
րա բե րու թյու նից (20%): Հոր հս կո ղու թյան 
և մո նի թո րինգի սանդ ղա կը ցածր ցու ցա
նիշ նե րով է ար տա հայտ վել (32%) և (30%)՝ 
ի տար բե րու թյուն մոր (40%) և ( 69%) : Ա մու
սին նե րի՝ մի նյանց նկատ մամբ թշ նա ման քը 
նույն պես բարձր է. մայր (71%) և հայր (53%): 
Այս ար դյունք նե րից կա րող ե նք դուրս բե
րել այն օ րի նա չա փու թյու նը, որ ի գա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մոտ, թեև պահ
պան ված են մոր կող մից հս կո ղու թյան, 
խրա խու սան քի, կյան քի ձևե րին մի ջամ
տու թյան սահ ման նե րը, սա կայն որ պես 
նույ նա կա նաց ման օբյեկտ դառ նում է իր 
հա մար հա կա ռակ սե ռի ծնո ղը: Ի տար բե
րու թյուն ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի՝ հա կա ռակ սե ռի ծնո ղը դառ նում է նույ
նա կա նաց ման օբյեկտ այլ ճա նա պար հով: 
Ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցի չը նա խընտ
րում է նույ նա կա նաց վել հոր կեր պա րին, 
ե րբ նույն պես առ կա է բա ցա սա կան զգա
ցո ղու թյուն ներ հոր կեր պա րի նկատ մամբ 
կամ ե րբ հա կա ռակ սեռ հան դի սա ցող 
կեր պա րը դառ նում է հե ղի նա կու թյուն իր 
հա մար և ան տես վում է նույ նա կա նաց ման 
օբյեկտ հան դի սա ցող մայ րա կան կեր պա
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րը: 
Հե տա զո տու թյան ը նդ հա նուր ար

դյունք նե րից ել նե լով՝ սե ռա դե րային նույ
նա կա նաց ման դեստ րուկ ցի ա նե րը կան
խար գե լե լու նպա տա կով կար ևոր ե նք 

հա մա րում նե րըն տա նե կան փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի շտկ ման և կար գա վոր ման 
ո ւղ ղու թյամբ ի րա կանց վող հո գե բա նա
կան աշ խա տանք նե րի դերն ու նշա նա կու
թյու նը: 
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Շատ ե րկր նե րում հու զա կան ին տե
լեկ տի կի րա ռու թյու նը տար բեր ո լորտ
նե րում (աշ խա տան քի ը նտ րու թյուն, 
կր թու թյան ո լոր տի ը նտ րու թյուն, ա մուս
նու թյուն, կա ռա վար ման բա րե լա վում, 
ար դյու նա վետ, ա մուր և ա ռողջ հա րա
բե րու թյուն նե րի ստեղ ծում և պահ պա
նում) գնա լով ա ճում է: Այս գոր ծըն թա ցը 
նկա տե լի է նաև մեր ե րկ րի՝ Ի րա նի պա
րա գա յում, սա կայն պետք է նշել, որ այս
տեղ պատ շաճ ու շադ րու թյուն չի դարձ
վել հու զա կան ին տե լեկ տի ձևա վոր ման 
հիմ նախնդ րին և որ պես հետ ևանք՝ դրա 
ար դյու նա վե տու թյա նը, հատ կա պես՝ ու
սում նա կան ա ռա ջա դի մու թյան ա ռու մով: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. ու սա նող, ան ձնային 
հատ կա նիշ ներ, հու զա կան ին տե լեկտ, 
հա րա բե րակ ցու թյուն: 

Հու զա կան ին տե լեկ տը ձեռք բե րո
վի հատ կու թյուն ու նի և այն հնա րա վոր 
է ձևա վո րել: Այս փաս տը չա փա զանց 
կար ևոր է, քա նի որ նպա տա կաուղղ ված 
ու սում նա կան ծրագ րե րի պլա նա վոր ման 
և ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում: Հու զա կան ին տե լեկ տի ձևա
վո րու մը կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում 
դի մա կայե լու և գոր ծու նե ու թյու նը բա
րե լա վե լու հնա րա վո րու թյուն է ստեղ
ծում: Մեր հե տա զո տու թյան ան հրա ժեշ
տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ Ի րա նի պաշ տո նա կան կր թա կան հա
մա կար գում հու զա կան ին տե լեկ տը կամ 
ան ձնային գծե րը զար գաց նող դա սըն
թաց ներ գո յու թյուն չու նեն: 

«Հու զա կան ին տե լեկտ» հաս կա ցու
թյա նը տր վել են բազ մա թիվ սահ մա նում
ներ ու բա ցատ րու թյուն ներ: «Ին տե լեկտ» 
հաս կա ցու թյա նը տր վել են տար բեր 
սահ մա նում ներ ու մեկ նա բա նու թյուն

ներ, բայց հնա րա վոր չէ տալ ա վար տուն 
և մի ան շա նակ ձևա կեր պում: Բազ մա թիվ 
սահ մա նում նե րից կա րող ե նք նշել Փին
թե րի նը (1921թ.), ով ին տե լեկ տը հա մա
րաել է կյան քի նոր ի րա վի ճակ նե րին լի
ար ժեք հար մար վե լու ըն դու նա կու թյուն: 
Նրա կար ծի քով, հար մա րու մը հիմ նա կա
նում կապ ու նի ներ վային հա մա կար գի 
փո փոխ վե լի ու թյան հետ: 

Հու զա կան ին տե լեկ տը մի ջա վայ րին 
հար մար վե լու կա րո ղու թյուն է հա մար
վում, ու րեմն ին տե լեկ տը մար դուն ան
հա տա կա նու թյան և ան ձնա վո րու թյան 
մաս է կազ մում, այ սինքն՝ ին տե լեկ տի 
այն մա սը, որ ար տա հայտ վում է մի
ջանձ նային և սո ցի ա լա կան փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րում կոչ վում է հու զա կան 
ին տե լեկտ: Հու զա կան ին տե լեկ տը որ
պես հո գե բա նա կան նոր հաս կա ցու թյուն 
ա ռա ջա ցել է է մո ցի ո նալ և ճա նա չո ղա
կան կող մե րի փոխ կա պաց վա ծութ յու
նից: Հու զա կան ին տե լեկ տը բա նա կա
նու թյան և է մո ցի ա նե րի փո խա դարձ 
կապն է: Մար դիկ մեծ մա սամբ սոսկ բա
նա կան է ակ չեն և ոչ էլ սոսկ է մո ցի ո նալ 
է ակ. այլ այդ եր կու սի հա մադ րու թյու նը, 
հետ ևա բար ան ձի կա րո ղու թյու նը մի
ջա վայ րի հետ հար մար վե լու և կյան քի 
դժ վա րու թյուն նե րին հա մա կերպ վե լու 
հա մար կախ ված է ան ձի հու զա կան ու 
բա նա կան ու նա կու թյուն ներ տի հա
մադր ված գոր ծա ռույ թից: 

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու
թյու նում հու զա կան ին տե լեկ տի և ան
ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ո լոր տում կա տար ված հե տա զո տու
թյուն ներ քիչ կան: Թե մային ա ռնչ վող 
գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը 
մեզ վս տա հեց րեց, որ հու զա կան ին տե
լեկ տի, ան ձնային գծե րի և ու սում նա կան 

ԱԲ ԴՈԼ ՄԱ ՋԻԴ ՆԵ ԳԱ ՐԵՇ ՆԵ ԺԱԴ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, աս պի րանտ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ Ա ՆՁ ՆԱՅԻՆ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀՈՒ ԶԱ ԿԱՆ  
ԻՆ ՏԵ ԼԵԿ ՏԻ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
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ա ռա ջա դի մու թյան հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ տե սա կան նյու թը հա մալր
ման և մշակ ման կա րիք ու նի: 

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու
թյու նում հու զա կան ին տե լեկ տի և ան
ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ո լոր տում կա րատ ված հե տա զո տու
թյուն ներ քիչ կան: Թե մային ա ռնչ վող 
գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը 
մեզ վս տա հեց րեց, որ հու զա կան ին տե
լեկ տի, ան ձնային գծե րի և ու սում նա կան 
ա ռա ջա դի մու թյան հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ տե սա կան նյու թը հա մալր
ման և մշակ ման կա րիք ու նի: 

Ու սա նող նե րի ան ձնային հատ կա նիշ
նե րի և նրանց հու զա կան ին տե լեկ տի 
փո խառն չու թյուն ներն ու հա րա բե րակ
ցու թյու նը քն նե լու նպա տա կով սույն հե
տա զո տու թյան շր ջա նա կում նե րա ռել ե նք 
Ի րա նի տեխ նի կա կան և հու մա նի տար 
ֆա կուլ տետ նե րից 400 ու սա նող ներ (201 
ու սա նող ի գա կան սե ռից և 199 ու սա նող 
ա րա կան սե ռից, ո րոն ցից 235–ը սոո վո
րում են տեխ նի կա կան գի տա ճյու ղե րում, 
ի սկ 165–ը հու մա նի տար գի տու թյուն նե
րում): Ու սա նող նե րի ը նդ հա նուր թի վը 
կազ մում է 31716 հո գի, ո րոնք և հետ զո
տու թյան բա զան են հան դի սա նում: 

Հե տա զո տու թյան մե թո դը կո րե լա ցի
ոն տի պի է, ո րի հա մար Ի րա նի Ալ բորզ 
և Ղազ վին նա հանգ նե րի պե տա կան հա
մալ սա րան նե րի բա կա լավ րի ա տում սո
վո րող ու սա նող նե րի մի ջից (2011–2012 
ու սում նա կան տար վա ե րկ րորդ կի սա
մյա կում) կլաս տե րային նմու շառ ման և 
պարզ պա տա հա կա նու թյան սկզ բուն քով 
ը նտր վել են 400 մաս նա կից նե րը, ո րոնք 
և հա մար վում են այս հե տա զո տու թյան 
ը նտ րան քը: 

Տ վյալ նե րի հա վա քագր ման գոր ծիք
նե րը հետ ևյալն են՝

1– Ա նձ նային հինգ մեծ գոր ծոն նե
րի գնա հատ ման հար ցա րա նը («NEO 
personality questionnaire»–ի կարճ տար
բե րա կը՝ կազմ ված 60 կե տե րից), ո րով 
չափ վում ու գնա հատ վում են ան ձային 
հինգ գլ խա վոր գոր ծոններ՝ նև րո տիզմ, 

է սքտ րա վեր սի ա, հար մա րում, ճկու նու
թյուն (փոր ձե րի դի մաց բաց լի նել) և 
բա րեխղ ճու թյուն: Հար ցա րա նում ը նդ
գրկ ված 60 հար ցե րի պա տաս խան նե րը 
տր ված են հինգ տար բե րա կով՝ «Ամ բող
ջո վին հա մա ձայն եմ»–ից մինչև «Ամ բող
ջո վին հա կա ռակ եմ» մի ջա կայ քում: Ամ
բողջ հար ցա րա նի հա մար Քրոն բա խի 
ալ ֆայի գոր ծա կի ցը կազ մել է 70, ի սկ 
նրա են թա սանդ ղակ նե րի հա մար հեր
թա կա նու թյամբ հետ ևյալ կար գով՝ բա
րեխղ ճու թյուն՝ 0.83, ճկու նու թյուն՝ 0.57, 
հար մա րում՝ 0.71, է քստ րա վեր սի ա՝ 0.71 
և նև րո տիզմ՝ 0.81: 

2–Բար–Օ նի հու զա կան ին տե լեկ տի 
գնա հատ ման թես տը, ո րը կազմ վել է 
1980 թվա կա նին Բար–Օ նի կող մից և ու
նի 15 են թա սանդ ղակ: Պա տաս խան նե րը 
տր ված են Լի քեր թի հն գաս տի ճան տար
բե րակ նե րով՝ «Ամ բող ջո վին հա մա ձայն 
եմ»–ից մինչև «Ամ բող ջո վին հա կա ռակ 
եմ» մի ջա կայ քում: Բար–Օ նի հու զա կան 
ին տե լեկ տի գնա հատ ման հար ցա րա
նի են թա սանդ ղակ ներն ե ն՝ 1. հու զա կան 
ի նք նա ճա նա չում, 2. ի նք նաար տա հայ տում 
(ի նք նավս տա հու թյուն), 3.  ի նք նագ նա հա
տում (հար գանք սե փա կան ան ձի նկատ
մամբ), 4. ին քաի րա ցում և ի նք նադրս ևո
րում, 5. ան կա խու թյուն, 6. ապ րու մակ ցում, 
7. բա րեխղ ճու թյուն և պա տաս խա նատ
վու թյան զգա ցում, 8. մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն ներ, 9.  ի րա տե սու թյուն և ի րա
կա նու թյան ըն կա լում, 10.  ճ կու նու թյուն, 
11.  պ րոբ լեմ նե րի լու ծում, 12. սթ րես նե րի 
դի մագ րա վում, 13. իմ պուլս նե րի կա ռա վա
րում և վե րահս կում, 14. լա վա տե սու թյուն, 
15. ու րա խու թյուն և եր ջան կու թյուն: 

Հու զա կան ին տե լեկ տի հար ցա րա նի 
հա մար Քրոն բա խի ալ ֆան գրանց վել 
է 0.93: Յու րա քան չյուր են թա սանդ ղա
կի հա մար գրանց ված ցու ցա նի շի և հու
զա կան ին տե լեկ տի թես տի ը նդ հա նուր 
ցու ցա նի շի միջև հա մա հա րա բե րակ
ցու թյու նը ցույց է տա լիս, որ թես տում 
նե րառ ված բո լոր են թա սանդ ղակ նե րը 
դրա կան հա րա բե րա կու թյուն ու նեն հու
զա կան ին տե լեկ տի հետ: 
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Ս տաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու
նը կա տար վել է Պիր սո նի հա մա հա րա
բե րակ ցու թյան (կո րե լա ցի ոն) գոր ծակ ցի 
և T թես տի մի ջո ցով: 

Ու սում նա սիր վող փո փո խա կան նե րի 
նկա րագ րա կան տվյալ նե րը (մի ջի նը և 
ստան դարտ շե ղու մը) ներ կա յաց ված են 
ա ղյու սակ 1–ո ւմ: 

 Փո փո խակն ներ Մի ջին Ս տան դարտ շե ղում

 Հու զա կան ին տե լեկտ 3.61 0.43

Անձ նային
հատ կա նիշ նե րի
են թա սանդ ղակ ներ 

Էքս տար վեր սի ա 41.07 4.96

Նև րո տիզմ 31.62 7.60

Բա րեխղ ճու թյուն 46.42 7.67

Հար մա րում 42.56 6.20

Ճ կու նու թյուն 37.93 5.06

Մարդ կանց ան ձնային հատ կա նիշ
նե րի թույլ և ու ժեղ կող մե րի բա ցա հայ
տու մը և նրանց հու զա կան ին տե լեկ տի 
մա կար դա կի ո րո շար կու մը կա րող են 
նպաս տել կյան քի խն դիր նե րին ու դժ
վա րու թյուն նե րին ար դյո ւնա վետ կեր
պով հար մար վե լու և դի մագ րա վե լու 
գոր ծին, քա նի որ ան ձնային թույլ կող
մե րը շտ կե լով և հու զա կան ին տե լեկ տի 

խթան մամբ մե ծա նում է ան ձի կա րո
ղու թյու նը կյան քի դժ վա րու թյուն նե րին 
հաղ թա հա րե լու հա մար: 

Հու զա կան ին տե լեկ տի և ան ձնային 
հինգ գոր ծոն նե րի միջև հա րա բե րակ ցա
կան կա պը քն նե լու հա մար կի րառ վել է 
Պիր սո նի կո րե լա ցի ոն գոր ծա կի ցը, ո րի 
ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են ա ղյու
սակ 2–ո ւմ: 

Ա ղյու սակ 2.
Ու սա նող նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի և ան ձնային հինգ գոր ծոն նե րի միջև 

հա մա հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը:

Հինգ գոր ծոն ներ Էքս տար վեր սի ա Նև րո տիզմ Բա րեխղ ճու թյուն Հար մա րում Ճ կու նու թյուն 

Հու զա կան  
ին տե լեկտ 

0.486* –0.661* 0.533* 0.502* 0.097*

P< 0.01*

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
են տա լիս, որ հու զա կան ին տե լեկ տը 
դրա կան նշա նա կա լից հա րա բե րակ ցու
թյուն ու նի է քստ րա վեր սի այի (r=0.486), 
հար մար ման (r=0.502), բա րեխղ ճու թյան 
(r=0. 533) հետ, բայց նև րո տիզ մի հետ 
առ կա է նշա նա կա լից չա փով բա ցա սա
կան հա րա բե րակ ցու թյուն (r=–0.661), ի սկ 
հու զա կան ին տե լե տի և ճկու նու թյան 
(փոր ձի հան դեպ բաց լի նե լու) միջև չի 
գրանց վել նշա նա կա լից հա րա բե րակ
ցու թյուն (r=0.097): 

Ինչ պես նշ վեց ար դեն, հու զա կան ին
տե լեկ տը ձեռք բե րո վի հատ կու թյուն ու նի 

և կյան քի ըն թաց քում կա րող է զար գա
նալ ու ը նդ լայն վել, այլ խոս քով հու զա
կան ին տե լեկ տը ճա նա չո ղա կան ին տե
լեկ տի հա մե մա տու թյամբ ա վե լի ճկուն 
է, հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է ու սում նա
սի րել տար բեր գոր ծոն նե րի (օ րի նակ՝ 
կրթու թյան ո լոր տի և սե ռի) ազ դե ցու
թյու նը հու զա կան ին տե լեկ տի խթան
ման կամ սահ մա նա փակ ման վրա: Այս 
գոր ծոն նե րի ճա նա չումն ու գնա հա տու մը 
մե ծա պես կա րող են նպաս տել կյան քի 
խն դիր նե րի հան դեպ ան ձի խո ցե լի ույ
թյան կամ ար դյու նա վե տու թյան ո րո
շարկ մա նը: 
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Ա ղյու սակ 3. 
Ու սա նող նե րի հու զա կան ին տե լեկ տի մա կար դա կը՝ ը ստ սե ռի և կր թու թյան 

ճյու ղի:

Խմ բեր Քա նակ Մի ջին
Ս տան դարտ 

շե ղում
Ա զա տու թյան 
աս տի ճան

T

Ա րա կան 199 3.58 0.41 398 –1.09*

Ի գա կան 201 3.63 0.46

Տեխ նի կա կան  
գի տու թյուն ներ

235 3.57 0.45

398 –1.87*Հու մա նի տար  
գի տու թյուն ներ

165 3.66 0.41

P< 0.01* 
Ա ղյու սակ 3–ի տվյալ նե րը ցույց են տա

լիս, որ նշա նա կա լից տար բե րու թյուն չի 
գրանց վել տեխ նի կա կան և հու մա նի տար 
ո լորտ նե րում սո վո րող ու սա նողն րի հու
զա կան ին տե լեկ տի միջև, նաև նշա նա կա
լից տար բե րու թյուն չի գրանց վել ա րա կան 
և ի գա կան սե ռե րի միջև հու զա կան ին տե
լեկ տի ա ռու մով: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 
են տա լիս, որ հու զա կան ին տե լեկ տի մա
կար դա կը հա րա բե րակց վում է ան ձնային 
հատ կա նիշ նե րի ու գծե րի հետ թե՛ ի գա կան 
և թե՛ ա րա կան սե ռի ու սա նող նե րի մոտ: 
Դա նշա նա կում է, որ սե ռը դե րա կա տար չէ 

հու զա կան ին տե լեկ տի և ան ձնային գծե
րի հա րա բե րակց կա կան հար ցում, ո ւս տի 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը կա րե լի է 
կի րա ռել եր կու սե ռե րի հա մար: 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, 
որ հու զա կան ին տե լեկ տի և ան ձնային 
հա տա կա նիշ նե րի միջև հա րա բե րա կա
ցա կան կա պը նշա նա կա լից է: Հու զա կան 
ին տե լեկ տը ան ձի կա ռուց ված քի մի մասն 
է կազ մում, ան ձը հու զա կան ին տե լեկ տի 
դրս ևոր ման ու ար տա հայտ ման են թա հողն 
է, ո ւս տի հու զա կան ին տե լեկ տը պետք է 
ո սում նա սիր վի և դի տարկ վի որ պես ան ձի 
ա ռա վել լայն հա մա կար գի մի բա ղադ րիչ: 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ն. Աք բար զա դե, Հու զա կան ին տե լեկտ, Սե լոո ւեյի և այ լոց տե սա կետ նե րը, Ֆա րա բի, Թեհ
րան, 2004: 

2. Ս. Բեհ րու զյան, Թեհ րա նի նա հանգ նե րում Ֆե նիլ կե տո նու րի այով հի վանդ նե րի ան ձնային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, հու զա կան ին տե լեկ տի և հո գե կան ա ռող ջու թյան հա րա բե
րակ ցու թյու նը, Մա գիստ րո սա կան աշ խա տանք, Փա յա մե Նուր հա մալ սա րան, 2008: 

3. Մ. Փաշմ Ֆո րուշ, Ի նտ րո վերտ և է քստ րա վերտ ան ձանց հու զա կան ին տե լեկ տի գնա հա տու
մը և հա մե մա տու թյու նը ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ, Իս լա մա կան Ա զադ 
հա մալ սա րա նի կենտ րո նա կան մաս նա ճյուղ, Թեհ րան, 2005: 

4. Ս. Հեյն, Հու զա կան ին տե լեկ տը բո լո րի հա մար (հու զա կան ին տե լեկ տի գործ նա կան ձեռ
նարկ), պարս կե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ Քու չաք զա դե Է. Ռ., Մու սա վի Շուշ թա րի Մ., Թա ջա
սոմ Ախ լաղ հրատ., Թեհ րան, 2004: 

5. Դ. Գոուլ ման, Հու զա կան ին տե լեկտ, հու զա կան ի նք նա գի տակ ցու թյուն, ի նք նա վե րահս կում, 
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ИСС ЛЕ ДО ВА НИ Е СО ОТ НО ШЕ НИЯ ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫХ КА ЧЕСТВ И  
ЭМО ЦИ О НАЛЬ НО ГО ИН ТЕЛ ЛЕК ТА СТУ ДЕН ТОВ 

АБ ДОЛ МАД ЖИД НЕ ГА РЕШ НЕ ЖАД 
Е ГУ, ас пи рант

Ба зу исс ле до ва ния сос тав ля ют сту ден ты ба ка лав ри а та го су дарст вен ных уни вер си те тов 
про вин ций Ира на Аль борз и Хаз вин, из ко то рых кла стер ным ме то дом и по прин ци пу слу
чай нос ти бы ли выб ра ны 400 сту ден тов (201 женс ко го по ла и 199 мужс ко го, из ко то рых 235 
учи лись на тех ни чес ких фа куль те тах, а 165– на гу ма ни тар ных). Для оцен ки уров ня эмо ци о
наль но го ин тел лек та мы ис поль зо ва ли воп рос ник, а для оцен ки пя ти ос нов ных лич ност ных 
ка честв – воп рос ник ин ди ви да (Neopersonality questionnaire). По лу чен ные ре зуль та ты бы ли 
под верг ну ты ста тис ти чес ким кор ре ля ци он ным тес там Пир со на и Т. Ре зуль та ты по ка зы ва ют, 
что эмо ци о наль ный ин тел лект име ет зна чи тель ную по ло жи тель ную вза и мос вязь с экст ра
вер си ей, Agreeableness и чувст вом от ветст вен нос ти, зна чи тель ную от ри ца тель ную связь с 
нев ро тиз мом, а с гиб кост ью и отк ры тост ью не име ют ни че го об ще го.

RESULTS OF SURVEY CONCERNING THE STUDENTS` INDIVIDUAL  
PECULIARITIES AND EMOTIONAL INTELLECT RATIO

ABDOLMAJID NEGARESHNEJAD 
YSU, Postgraduate

The study base comprises undergraduate students of state universities of Iran Alborz and 
Ghazvin provinces among which 400 students, who are randomly selected (201 female and 199 male, 
235 of students are enrolled in technical branches, and 165– in humanities) by cluster method. To 
assess the level of emotional intelligence, we used a questionnaire and for the evaluation, of five 
main personality traits– an individual questionnaire– (Neopersonality questionnaire).

The obtained data were subjected to Pearson’s coefficient of correlation and T statistical tests. 
The results show that Emotional intelligence has substantial positive correlation with Extraversion, 
Agreeableness and Responsibility. Significant negative correlation with Neuroticism. But there is 
no correlation with flexibility and Openness.
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ըն
տա նե կան մի ջա վայ րի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի ու կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
ան ձի ձևա վոր ման հիմ նախն դիր ներն ու 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ներ կա յաց ված են մի շարք ու սում նա
սի րու թյուն ներ առ կա հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ.կրտ սեր դպ րո ցա կան, 
մի ջա վայր, ըն տա նե կան դաս տի ա րա
կու թյուն, վս տա հու թյան մթ նո լորտ, ան
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի կենտ
րո նա կան նո րա գո յա ցու թյուն ներն են` 
կա մա ծին մտա ծո ղու թյան, ու շա դու
թյան, հի շո ղու թյան կա յա ցու մը, վար քի և 
գոր ծու նե ու թյան կա մա ծին կար գա վոր
ման զար գաց ման ո րա կա պես նոր մա
կար դա կը, ռեֆ լեք սի ան, վեր լու ծու թյու
նը, գոր ծո ղու թյուն նե րի ներ քին պլա նը, 
ի րա կա նու թյան նկատ մամբ նոր ճա նա
չո ղա կան վե րա բեր մուն քի զար գա ցու
մը, դդա պատ ճառ նե րի, ի նք նագ նա հա
տա կա նի և ի նք նա վե րահս կո ղու թյան, 
դր դա պատ ճառ նե րի կա յուն հա մա կար
գի ձևա վո րու մը, կողմ նո րո շու մը դե պի 
հա սա կա կից նե րի խումբ: Կրտ սեր դպ
րո ցա կան տա րի քը պա հան ջում է հա
տուկ վե րա բեր մունք նշա նա կա լի մե ծա
հա սակ նե րի` ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի 
կող մից, ո րոն ցից կախ ված է կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի հո գե կան ա ռող ջու թյու
նը: Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե
խա նե րը բնու թագր վում են բա րո յա կան, 
ին տե լեկ տո ւալ, հու զա կան, ֆի զի կա
կան, գե ղա գի տա կան հատ կու թյուն նե րի 
զար գաց ման շր ջա փու լով, ին չը կրտ սեր 

դպ րո ցա կա նի ան ձնա վո րու թյան հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
զար գաց ման հիմքն են: 

Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե
րի կր թա կան մի ջա վայ րի ժա մա նա կա
կից ու սում նա սի րու թյուն նե րում ա ճում է 
ըն տա նի քի կր թա կան մի ջա վայ րի նշա
նա կու թյու նը: Ա ճում է ծնող–ե րե խա հա
րա բե րու թյուն նե րի, ըն տա նի քում դաս
տի ա րա կու թյան մե թոդ նե րի և ո ճե րի, 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ան ձնա վո րու
թյան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի զար գաց ման մեջ ծնո ղա կան 
դե րե րի և վար քի դե րը: Հե տա զո տող
նե րը հաշ վի են առ նում մի ջա վայ րի բո
լոր տե սակ նե րը, ներ կա յաց նում են դրա 
բնու թագ րիչ նե րը` ել նե լով կա ռուց ված քի 
չա փա նիշ նե րից և սուբյեկտ նե րի ա ռա
ջա տար գոր ծու նե ու թյու նից: 

Ըն տա նի քի դաս տի ա րակ չա կան մի
ջա վայ րի տի պե րի դա սա կար գու մը ներ
կա յաց րել է Յա.Կոր չա կը իր «Ինչ պես 
սի րել կրտ սեր դպ րո ցա կա նին» ման կա
վար ժա կան աշ խա տան քում: Նա ա ռա
ջադ րել է «դաս տի ա րա կող մի ջա վայ րի» 
չորս տի պե րի` «դոգ մա տիկ», «գա ղա
փա րային», «ան հոգ պա հան ջա տի րա
կան», «ար տա քին փայ լի և կա րի ե րայի», 
բնու թագ րե րը: Ը ստ Յա.Կոր չա կի՝ դոգ
մա տիկ մի ջա վայ րը նպաս տում է կա
խյալ և պա սիվ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
ձևա վոր մա նը, գա ղա փա րայի նը` ա զատ 
և ակ տիվ, ան հոգ պա հան ջա տի րա կա նը` 
ա զատ, բայց պա սիվ, կա րի ե րային մի
ջա վայ րը` ակ տիվ, բայց կա խյալ [1, 2, ]: 
Յա.Կոր չա կի` դա րասկզ բում կա տա րած 
բա ցա հայ տում ներն այ սօր էլ ար դի ա կան 
են թե՛ հո գե բա նու թյան և թե՛ ման կա

ԳԱՅԱ ՆԵ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ
Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան 
տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո ն, դո ցենտ

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ ԵՎ ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԱՆ ՁԻ  
ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ 
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վար ժու թյան հա մար: Տա րի ներ շա րու
նակ Յա.Կոր չա կի տե սու թյու նը հո գե
բա նու թյան բնա գա վա ռում ըն տա նե կան 
դաս տի ա րա կու թյան ո լոր տի ու սում նա
սի րու թյուն նե րի հիմք էր, ո րն ար տա ցո
լում էր «դաս տի ա րա կող մի ջա վայ րի» 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, դաս տի ա րա
կու թյան մե թոդ ներն և ո ճե րը, ծնո ղա
կան վար քի տի պե րը, ծնող–ե րե խա հա
րա բե րու թյուն նե րի բնո րո շու մը: 

Ըն տա նե կան մի ջա վայ րի ա ռա վել 
ամ բող ջա կան տի պո լո գի ան ու սում նա
սիր վել է ար տա սահ մա նյան հո գե բա նու
թյան մեջ: Մ.Չեր նոու շե կը ըն տա նե կան 
մի ջա վայ րը բնո րո շել է ի բրև «տա րա
ծու թյան ֆի զի կա կան և բնա կա րա նային 
հար թու թյուն, մի ա ժա մա նակ նաև մարդ
կանց միջև փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, 
որ տեղ ա ճում և զար գա նում է ե րե խան»: 
Նա ա ռանձ նաց րել է մի ջա վայ րի մի շարք 
բնու թագ րիչ ներ` «դպ րո ցա կան մի ջա
վայր», «հու զա կան մի ջա վայր», և «շր
ջա կա մի ջա վայր»` «հա սա կա կից նե րի, 
մշա կու թային, ազ գային, գա ղա փա րա
կան, տե ղե կատ վա կան, աշ խար հագ րա
կան մի ջա վայր» [3]: Կր թա կան մի ջա
վայ րի բնու թագր ման մեջ սո ցի ա լա կան 
բա ղադ րի չի հու զա կան ե րան գա վո րու մը 
նշ վում է որ պես այդ մի ջա վայ րի բո լոր 
սուբյեկտ նե րի միջև «հու զա կան բա
րեն պաս տու թյուն»: «Հու զա կան բա րեն
պաս տու թյու նը» կար ևոր գոր ծոն է նաև 
ըն տա նե կան կր թա կան մի ջա վայ րում` 
հաշ վի առ նե լով այդ մի ջա վայ րի մաս
նա կից նե րի փո խա հա րա բե րու թյուն նե րը; 
Այս պի սով, ը ստ Մ.Չեր նոու շե կի, մի ջա
վայ րի հու զա կան բա ղադ րի չը ա ռա ջա
ցող սուբյեկտ–օբյեկ տային հա րա բե րու
թյուն նե րի կար ևոր բնու թագ րիչ է: 

Չեխ հե տա զո տող Բ.Կ րաու սը ա ռա
ջար կում է ըն տա նե կան մի ջա վայ րի իր 
տա րա տե սակ նե րը: «Հու զա կան ան հա
տա կան մի ջա վայ րի» հետ մեկ տեղ նա 
ա ռանձ նաց նում է այն պի սի տա րա տե
սակ ներ, ի նչ պի սիք են՝ սո ցի ալ–մ շա կու
թային մի ջա վայ րը (ծ նող նե րի կր թա կան 
մա կար դա կը և սո ցի ա լա կան ստա տու

սը), տեխ նի կա կան–հի գի ե նիկ մի ջա
վայ րը, սո ցի ալ–տն տե սա կան և դե մոգ
րա ֆի ա կան մի ջա վայ րը (ըն տա նի քի 
կա ռուց ված քը, գույ քային հա րա բե ու
թյուն նե րը, ծնող նե րի զբաղ վա ծու թյու
նը), ի նչ պես նաև դաս տի ա րակ չա կան և 
դպ րո ցա կան հիմ նակ նե րի մի ջա վայ րը և 
լո կալ մի ջա վայ րը (են թաշր ջան, ա վան) 
[4]: 

20–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սում և 21–րդ 
դա րի սկզ բին ըն տա նե կան մի ջա վայ րի 
հիմ նախնդ րի հե տա զա տու թյուն նե րը 
շա րու նակ վե ցին տար բեր ո ւղ ղու թյուն
նե րով` վեր հա նե լով ըն տա նիք նե րի 
տե սակ նե րը, ծնող նե րի վար քը, դաս
տի ա րա կու թյան ո ճե րը, ըն տա նե կան 
մի ջա վայ րի կազ մա կերպ ման մա կար
դակ նե րը, ծնող–ե րե խա փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րը: 

Օ րի նակ՝ Տ.Վ.Սեն կոյի հե տա զո տու
թյուն նե րում ըն տա նե կան մի ջա վայ րի 
ու սում նա սիր ման հիմ նա կան հար ցե րից 
են.

–ըն տա նե կան մի ջա վայ րի ը նդ հա նուր 
կա ռուց ված քը, 

–ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մախմբ
վա ծու թյու նը, 

–ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծում ծնո ղա կան ղե կա վար ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

–կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հա մար հա
մա պա տաս խան մի ջա վայ րի ստեղծ ման 
մե թոդ նե րը, 

–ըն տա նի քի ներ սում ան կա խու թյան և 
պա տաս խա նատ վու թյան սահ մա նա փա
կում նե րը, 

–ծ նո ղա կան ոգ ևո րու թյու նը և օգ նու
թյու նը, 

– փո խազ դե ցու թյան ո ճե րը ըն տա նե
կան սո ցի ու մում, 

–ե րե խա նե րի ա սո ցի ալ վար քը և 
դրանց պատ ճառ նե րը, 

–ծ նող ներն ի բրև դե րային մո դել, 
–ծ նող–ե րե խա փո խազ դե ցու թյան 

շտկ ման ձևերն ու մե թոդ նե րը ըն տա նե
կան մի ջա վայ րի շր ջա նակ նե րում [5]: 

Հե տաքր քիր է այն, որ Տ.Վ.Սեն կոն 
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ա ռանձ նաց նում է ըն տա նե կան մի ջա
վայ րի ձևա վոր ման մա կար դակ նե րը` 
օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ: Այն ը նդ գծում 
է հենց սո ցի ա լա կան մի ջա վայի ձևա
վոր ման կար ևո րու թյու նը ան ձի հա մար, 
ո րը «ազ դում է ան ձնա վո րու թյան զար
գաց ման և գոր ծու նե ու թյան վրա նրա 
գո յու թյան բո լոր մա կար դակ նե րի վրա` 
մշա կույ թից, օ րենք նե րից և ա վան դույթ
նե րից մինչև սո վո րու թյուն ներ, նոր մեր և 
կա նոն ներ» [5]: 

Է.Հա րու թյու նյան ցի աշ խա տանք
նե րում դի տարկ վել է ըն տա նիք նե
րի հո գե բա նա կան տի պա բա նու թյու նը` 
տար բե րա կե լով ա վան դա կա նի, ե րե խա
յա կենտ րո նի և ա մուս նա կա նի [6]: Ծնող
նե րի հետ փո խազ դե ցու թյան ըն թաց քում 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի դրա կան հու
զա կան վե րապ րում նե րը ըն տա նի քում 
ստեղ ծում են փո խա դարձ վս տա հու թյան 
մթ նո լորտ, ո րը պա կաս կար ևոր չէ կրտ
սեր դպ րո ցա կա նի ան ձնային հատ կու
թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: Ա ռա
վել ևս ա պա ցուց ված է, որ ման կա կան 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի կա ռուց ման 
մեջ ո րո շիչ դե րը ըն տա նե կան մի ջա վայ
րինն է: Ե րե խա–ծ նող ոչ ար դյու նա վետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում հու զա կան բա
ղադ րի չի խան գա րում նե րից են ծնող նե
րի տագ նա պայ նու թյու նը և տար բեր ֆո
բի ա նե րը, ծնո ղա կան զգաց մունք նե րի 
պա կաս զար գաց վա ծու թյու նը, ե րե խա
նե րի նկատ մամբ քնք շու թյան, հո գա տա
րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: «Հու զա կան 
բա րեն պաս տու թյու նը» այն հիմքն է, ո րի 
վրա պետք է կա ռուց վի ե րե խա նե րի հետ 
ու սու ցիչ նե րի և ծնող նե րի շփու մը: 

Կր թա կան մի ջա վայ րը կա ռուց վում է` 
հաշ վի առ նե լով սո վո րող նե րի ան հա
տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը և հնա
րա վո րու թյուն նե րը: Ի սկ ըն տա նե կան 
կր թա կան մի ջա վայ րը նե րա ռում է ըն
տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մի ան
հա տա կան տվյալ նե րի հաշ վա ռու մը: 
Ժա մա նա կա կից տե սու թյուն նե րը ըն
տա նե կան մի ջա վայ րի դե րը դի տար կում 
են որ պես տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր: 

Ծնող նե րի, եղ բայր նե րի և քույ րե րի, տա
տիկ նե րի և պա պիկ նե րի հետ շփ ման ըն
թաց քում ե րե խան ստա նում է օգ տա կար 
տե ղե կատ վու թյուն, ո րը հան գեց նում է 
նրա հե տա գա զար գաց մա նը: Դրա հետ 
մեկ տեղ ըն տա նի քի հու զա կան մթ նո լոր
տը հիմք է հան դի սա նում շր ջա պա տող 
մի ջա վայ րում ստա ցած տե ղե կատ վու
թյան օգ տա գործ ման ա ռու մով կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի ի նք նու րույ նու թյան և ակ
տի վու թյան հե տա գա զար գաց մա նը: Վս
տա հե լի շփ ման, փո խա դարձ հար գան
քի, ցան կա ցած նոր գոր ծի մեջ ծնող նե րի 
փո խըմբռն ման և բա րե համ բու րու թյան 
վրա հիմն ված ծնող–ե րե խա փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րը կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րին վս տա հու թյուն են 
ներշն չում, ին չը հան գեց նում է ոչ մի այն 
ի մա ցա կան ո րակ նե րի զար գաց մա նը, 
այլև այլ մադ կանց հետ շփ ման մեջ հո
գե կան բա րե հար մա րու թյա նը: 

Բազ մա մյա հե տա զո տու թյուն նե րի 
հի ման վրա Լ.Ի.Բո ժո վի չը բա ցա հայ տել 
է, որ «կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ան ձի ձևա
վո րու մը ո րոշ վում է նրան հա սա նե լի 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի հա
մա կար գում զբա ղեց րած տե ղի և նախ
կին փոր ձի ար դյուն քում ձևա վոր ված 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի հա րա բե րակ ցու թյամբ» [7]: 

Այս պի սով՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
ծնող նե րի վե րա բեր մուն քը մեծ նշա նա
կու թյուն ու նի ըն տա նի քի կր թա կան մի
ջա վայ րում կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
զար գաց ման գոր ծում և այդ պատ ճա
ռով պետք է կա ռուց վի վս տա հու թյան, 
սի րո, սե փա կան կրտ սեր դպ րո ցա կա
նին ճա նա չե լու և, կախ ված տա րի քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, դաս տի
ա րա կու թյան ը նդ հա նուր մո տե ցում նե րը 
վե րա կա ռու ցե լու ու նա կու թյան հեն քի 
վրա: 

Իր հե տա զո տու թյուն նե րում Ա.Ն.Լե
ոնտևն ը նդ գծում էր ե րե խա նե րի հո գե
կան զար գաց ման յու րա հատ կու թյու նը` 
պայ մա նա վոր ված այն հա րա բե րու թյուն
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նե րով, ո րոնք ա ռա ջա նում են այդ գոր
ծըն թա ցում: «Դա կրտ սեր դպ րո ցա կա
նի այն ի րա կան դիրքն է, ո րի մի ջո ցով 
նրա ա ռջև բա ցա հայտ վում է մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն նե րի աշ խարհն, ո րով 
պայ մա նա վոր ված է այդ հա րա բե րու
թյուն նե րում նրա զբա ղեց րած օբյեկ
տիվ դիր քը»: «Այն, ի նչն ան մի ջա կա նո
րեն ո րո շում է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
հո գե կան զար գա ցու մը, նրա կյանքն է, 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի գոր ծու նե ու թյան 
զար գա ցու մը ի նչ պես ար տա քին, այն
պես էլ ներ քին, ի սկ նրա զար գա ցու մը, 
իր հեր թին, կախ ված է առ կա պայ ման
նե րից» [8]: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի «առ
կա պայ ման նե րը», ը ստ Ա.Ն.Լե ոնտ ևի, 
«ըն տա նիքն ու դպ րոցն են»: 

Այս պի սով՝ դպ րո ցա կան և ըն տա
նե կան կր թա կան մի ջա վայր նե րի միջև 
ա ռնչ ման կե տեր կան, ո րոնք հաշ վի են 
առ նում դրան ցում փո խազ դե ցու թյան 
յու րա հատ կու թյու նը, ո րոն ցից են շփու
մը, ի րա զեկ վա ծու թյու նը և «հու զա կան 
բա րեն պաս տու թյու նը» (ըստ Վ.Ա.Յաս
վի նի): 

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ան ձնա վո րու
թյան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի զար գաց ման մեջ ըն տա նե կան 
կր թա կան մի ջա վայ րի ու սում նա սի րու
թյուն նե րը ա ռա ջաց րին ե րե խա–ծ նող 
հա րա բե րու թյուն նե րի, ծնո ղա կան դիր
քո րո շում նե րի ա ռանձ նաց ման և կրտ
սեր դպ րո ցա կա նի ներ քին դիր քո րո շու
մը հաշ վի առ նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: 
Մի ջա վայ րը կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ան
ձնա վո րու թյան հո գե բա նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի զար գաց ման 
կար ևոր պայ ման է, բայց ի նք նին քիչ 
ազ դե ցու թյուն է գոր ծում: Մի ջա վայ
րի բեկ մամբ ա ռա ջա ցող ե րե խա–ծ նող 
հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րը և 
դրանց ար տա ցո լու մը կրտ սեր դպ րո ցա
կա նի ան ձնա վո րու թյան հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա հարկ է 
դի տար կել ա ռան ձին: Կան ե րե խա–ծ նող 
հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մա թիվ բնո
րո շում ներ: Մ.Վ.Սա պո րովս կա յան (2003) 

ա ռա ջար կում է հետ ևյալ բնո րո շու մը. 
«Ե րե խա–ծ նող հա րա բե րու թյու նը ըն
տա նե կան կա պե րի ան հա տա կան ը նտ
րո ղա կան ար տա ցոլ ման գոր ծըն թացն 
է և ար դյուն քը, ո րոնք միջ նոր դա վո րում 
են ներ քին և ար տա քին ակ տի վու թյու նը, 
ի նչ պես նաև ծնող նե րի և ե րե խա նե րի 
վե րապ րում ներն են հա մա տեղ գոր ծու
նե ու թյան մեջ» [9]: 

Յա. Ա.Կո մենս կու, Մ. Լյու տե րի, Ի. Գ. 
Պես տա լո ցու, Ժ. Ժ. Ռու սոյի, Ֆ. Ֆ րե բե
լի և այ լոց հե տա զո տու թյուն նե րը վկա
յում են այն մա սին, թե ի նչ կար ևոր դեր 
է միշտ հատ կաց վել ծնող նե րին ե րե խա
նե րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում: 

Ծ նող նե րի և ե րե խա նե րի փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դիր նե րով 
զբաղ վել են բազ մա թիվ հո գե բան ներ և 
ման կա վարժ ներ` Ա. Ա. Բո դալյով, Լ. Ի. 
Բո ժո վիչ, Բ. Ս. Վոլ կով, Լ. Ս. Վի գոտս կի, 
Ա. Վ. Դոբ րո վիչ, Ա. Գ. Կո վալյով, Ի. Կոն, 
Վ. Լե վի, Ա. Ս. Ս պի վա կովս կա յա, Վ. Յա. 
Տի տո րեն կո, Դ. Բ. Էլ կո նին, Ա. Դե լա Տո
րե, Յա. Կոր չակ, Կ. Ռոսս, Վ. Սա տիր, Դ. 
Ս պոկ, Է. Շեֆ ֆեր և այլք: 

Դեռևս 20–րդ դա րի սկզ բում Ա.Ադ լե
րը իր «Ծ նող նե րի դաս տի րա կու թյու նը» 
հոդ վա ծում (1912) շա րադ րեց մտա վոր 
ա ռողջ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի դաս տի
ա րա կու թյան հիմ նադ րույ թը: 

Ծ նող նե րի ադ լե րյան դաս տի ա րա կու
թյան հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներն 
են «հա վա սա րու թյու նը», «հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը» և «բ նա կան ար դյունք
նե րը»: Դրանց հետ են կապ ված դաս
տի ա րա կու թյան եր կու կենտ րո նա կան 
սկզ բունք նե րը` հրա ժա րում իշ խա նու
թյան հա մար պայ քա րից և կրտ սեր դպ
րո ցա կա նի պա հանջ մունք նե րի հաշ վա
ռում: Ա.Ադ լե րը ը նդ գծում էր ծնող նե րի 
և ե րե խա նե րի միջև հա վա սա րու թյու
նը, ի նչ պես ի րա վունք նե րում, այն պես 
էլ պա տաս խա նատ վու թյան ա ռու մով, 
հա վա սա րու թյու նը, բայց ոչ նույ նա կա
նու թյու նը: Ա նհ րա ժեշտ է սո վո րեց նել 
ծնող նե րին հար գել ե րե խա նե րի յու րօ
րի նա կու թյու նը, ան հա տա կա նու թյու նը 
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և ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը վաղ տա րի քից: 
Ը ստ Ադ լե րի` ըն տա նե կան դաս տի ա րա
կու թյան հիմ նա կան սկզ բուն քը ըն տա նի
քի ան դամ նե րի փո խա դարձ հար գանքն 
է և սե րը կրտ սեր դպ րո ցա կա նի նկատ
մամբ: Ե րե խայի ի նք նա գի տակ ցու թյու նը 
նա ու ղիղ կախ վա ծու թյան մեջ է դնում 
նրա նից, թե ի նչ քան են կրտ սեր դպ րո
ցա կա նին սի րում և հար գում ըն տա նի
քում [10]: 

Ար տա սահ մա նյան հո գե բան նե րը և 
ման կա վարժ նե րը ա ռանձ նաց րել են 
ծնո ղա կան վար քի ո րոշ չա փո րո շիչ ներ 
և հա տուկ ը նդ գծել են ծնո ղի ան ձը, ո րը 
ար տա ցոլ վում է ե րե խա–ծ նող հա րա բե
րու թյուն նե րում վար քի այս կամ այն տի
պի ը նտ րու թյան մեջ: 

Ե.Ս.Շեֆ ֆե րը (1959) ծնո ղա կան վար
քի բնո րոշ ման հա մար ա ռա ջար կել է 
հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը` «ան կա խու
թյուն–վե րահս կո ղու թյուն» (կրտ սեր դպ
րո ցա կա նին տր վող ա զա տու թյան աս
տի ճա նը), «սեր–ա տե լու թյուն» (կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի նկատ մամբ հու զա կան 
վե րա բեր մուն քը): Շատ հո գե բան ներ 
ի րենց աշ խա տանք նե րում պն դում են, 
որ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի նկատ մամբ 
ծնո ղի վե րա բեր մուն քը «վե րահս կո ղու
թյան կամ իշ խա նու թյան» և «հույ զե րի 
և զգաց մունք նե րի» հի ման վրա ո րո
շում է նրա հո գե բա նա կան զար գաց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Կրայ
գը (2001) ծնո ղա կան վե րահս կո ղու թյան 
հի ման վրա ա ռանձ նաց րել է ծնո ղա
կան վար քի չորս պա րա մետ րեր` ծնո
ղա կան վե րահս կո ղու թյուն, ծնո ղա կան 
պա հանջ ներ, ե րե խա նե րի հետ շփ ման 
մի ջոց ներ դաս տի ա րակ չա կան ազ դե
ցու թյուն նե րի ըն թաց քում, հու զա կան 
օգ նու թյուն [11]: 

Ար տա սահ մա նյան հո գե բա նու թյան 
մեջ նշ վում է, որ տար բեր կոնֆ լիկ տային 
ի րա վի ճակ նե րում` կապ ված ե րե խա նե
րի ի նք նա հաս տատ ման հետ, ծնող ներն 
ի րենց պա հում են նման ձևով: Դրա հետ 
մեկ տեղ ա ռանձ նաց նում են ծնող նե րի 
վար քի ե րեք տիպ՝

1. Փոխ հա տու ցող ա մե նա թո ղու թյուն, 
ե րբ ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րին տա
լիս են այն ա մե նը, ին չից ի րենք զրկ ված 
են ե ղել, և մեծ բա վա կա նու թյուն են 
ստա նում դրա նից: Մեր պրակ տի կա յում 
նման ըն տա նիք ներ քիչ չեն հան դի պել, և 
մի այն հո գե բա նի զրույցն է օգ նել բա ցա
հայ տել ի րա վի ճա կը ծնող նե րի հա մար: 

2. Պայ մա նա կան ա մե նա թո ղու թյուն, 
որ տեղ ե րե խա նե րը ստա նում են ա մեն 
ի նչ, ի նչ ու զում են, քա նի դեռ դա հա մա
պա տաս խա նում է ծնող նե րի հնա րա վո
րու թյուն նե րին: 

3.Ան տար բեր ա մե նա թո ղու թյուն, որ
տեղ ծնող նե րը նյու թա կան նվեր ներ 
են տա լիս` դրա նով ի սկ ա զատ վե լով 
նրանց հետ հու զա կան շփու մից (Stewart 
& Zaenglin–Senger, 1982): Ըն տա նի քում 
նման վե րա բեր մուն քին սո վո րե լը հե տա
գա յում ստեղ ծում է կոնֆ լիկ տային ի րա
վի ճակ ներ դպ րո ցում «ե րե խա–ու սու ցիչ» 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Ո րոշ ժա
մա նա կա կից ըն տա նիք ներ գե րա դա սում 
են փոխ հա տու ցող և ան տար բեր ա մե
նա թո ղու թյան հա մադ րու թյու նը կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի դաս տի րա կու թյան մեջ: 

Ատ կին սո նը (Atkinson, 1989) օգ տա
գոր ծել է կապ վա ծու թյան հիմ նադ րույ
թը ծնող–ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի և նրանց վար քի ու սում նա սիր ման 
հար ցում. «Ե րե խա ներն ա նընդ հատ 
ի նք նա հաս տատ վում են ծնող նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, հա ճախ 
ար տա ցո լում են ծնո ղա կան բնու թագ
րիչ նե րը սե փա կան վար քում և ջանք 
են գոր ծադ րում սե փա կան ծնող նե րին 
նման վե լու հա մար: Ծնող նե րի և ե րե
խա նե րի փո խա դարձ ազ դե ցու թյան 
պատ ճառ նե րից մե կը մի մյանց մա սին 
տե ղե կատ վու թյան ե րկ կող մա նի ստաց
ման ան հրա ժեշ տու թյունն է»: Ջ.Բոուլ բին 
ա ռանձ նաց նում էր խա չաձև կա պե րը և 
նույ նա կա նու թյու նը ե րե խա–ծ նող փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Ե րե խայի ան ձնա վո րու թյան հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը պա հան ջում է ե րե խա–
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ծ նող հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի 
պայ ման ներ. դրա հետ կապ ված Հ.Ջայ
նո տը (1992) ա ռա ջար կել է ծնող նե րի 
վար քի հետ ևյալ մի քա նի սկզ բունք նե րը՝

– «Բո լոր ի րա վի ճակ նե րում ծնող
նե րը պետք է ձգ տեն պահ պա նել կրտ
սեր դպ րո ցա կա նի մեջ «Ես» դրա կան 
պատ կե րը: 

–  Պետք է խո սել ի րա վի ճա կի, 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ա րար քի մա սին` 
խու սա փե լով ան ձնային բա ցա սա կան 
գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րից: 
Մե ծա հա սա կի ար տա հայ տու թյուն նե րը 
չպետք է պա րու նա կեն կրտ սեր դպ րո
ցա կա նի հե տա գա ճա կա տագ րի կան
խա տե սում ներ և ախ տո րո շում ներ:

– Շփ ման մեջ մե ծա հա սա կը միշտ 
պետք է հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա ջար
կի նա խա ձեռ նո ղը լի նի: Այդ ա ռա ջար կը 
չպետք է սպառ վի գոր ծո ղու թյան հա
մա պա տաս խան մի ջո ցի ու ղիղ նշու մով, 
այլ պետք է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի ա ռաջ 
բա ցա հայ տի պրոբ լե մային ի րադ րու
թյան ի նք նու րույն լուծ ման հնա րա վո րու
թյուն նե րը: Դպ րո ցի զար գաց նող ու սուց
ման սկզ բունք նե րից մե կը ե րե խա նե րին` 
պրոբ լե մային ի րադ րու թյան մեջ լու ծումն 

ի նք նու րույն գտ նե լու սո վո րեց նե լու մեջ է:
– Ու շա դիր լսել կրտ սեր դպ րո ցա

կա նին: Ե րե խայի ու շա դիր լսող ծնող
նե րը ցույց են տա լիս, որ լսում են նրա 
կար ծի քը, գնա հա տում են այն, ամ րապն
դում են իր նկատ մամբ կրտ սեր դպ րո
ցա կա նի հար գան քը: 

–  Խու սա փել և թույլ չտալ այն պի սի 
գոր ծո ղու թյուն ներ և բա ռեր, ո րոնք կա
րող են վի րա վո րել կրտ սեր դպ րո ցա կա
նին կամ նրա մեջ չա րու թյուն ա ռա ջաց
նել:

– Դրս ևո րել մտ քերն ու զգաց մունք
ներն ա ռանց ա գե սի վու թյան. ծնող նե րը 
պետք է ան կեղծ խո սեն այն մա սին, ի նչ 
զգում են, և սե փա կան զգաց մունք նե րի 
դրս ևոր ման ժա մա նակ հար գեն կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի ան ձը» [12]: 

Այս պի սով՝ ծնող նե րի վար քը հե
տա գա յում ար տա ցոլ վում է ե րե խա
նե րի վար քում, նրանց հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րում, ան
ձնային հատ կու թյուն նե րի զար գաց ման 
մեջ, հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րում, սո ցի ա լա կան շր ջա պա տում 
ա դեկ վատ վարք դրս ևո րե լու ու նա կու
թյան մեջ: 
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В статье представлены особенности семейной среды и формирования личности млад
шего школьного возраста. Проанализированый исследования, касающиеся существующих 
проблем.
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Theory and History

The article presents the features of the family environment and the formation of the personality 
of primary school age. Studies related to the existing problems, which are analyzed.



235

Հոդ վա ծում փորձ է ար վել ու սում նա
սի րե լու ըն տա նե կան և մաս նա գի տա կան 
ո լորտ նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և 
նրա ազ դե ցու թյու նը կնոջ մաս նա գի տա
կան ի նք նի րաց ման գոր ծըն թա ցում: Ու
սում նա սի րու թյան ա ռար կա են դար ձել 
մի շարք տե սա կան մո տե ցում ներ, ի նչ
պես նաև ան ց է կաց վել հե տա զո տու
թյուն նշ ված թե մայով: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ի նք նի րա ցում, մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյուն, ը նատ նիք, սե
ռա դե րային կարծ րա տի պեր, կին: 

Դեռևս պատ րի ար քալ (հայր իշ խա նու
թյուն) ժա մա նա կաշր ջա նից ձևա վոր վել 
է սե ռա դե րային մի կարծ րա տիպ, հա մա
ձայն ո րի՝ ըն տա նի քը կա նա ցի ո լորտ է, 
ի սկ աշ խա տան քը` տղա մարդ կային: Եվ 
ե թե նախ կի նում կի նը բա վար վում էր 
տնային տն տե սու հու կար գա վի ճա կով, 
ա պա այ սօր որ քան էլ որ նա նվիր ված 
լի նի ըն տա նի քին, ըն տա նե կան կյան քը 
նրան հա ճույք ու եր ջա նիկ հո գե վի ճակ
ներ պարգ ևի, միև նույն է, իր շփում նե
րի սահ ման ներն ըն դար ձա կե լու, բա ցի 
ըն տա նի քից, նաև այլ սո ցի ա լա կան խմ
բե րի ան դամ դառ նա լու, կրթ վե լու, իր 
մտա վոր ու նակ նու թյուն նե րը ու մաս նա
գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը դրս ևո րե
լու, ի նք նի րաց վե լու մեծ ձգ տում ու նի [1, 
էջ 98], ի սկ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե
ու թյու նը հան դի սա նում է ի նք նի րաց ման, 
ի նք նա բա ցա հայտ ման կար ևո րա գույն 
ո լորտ: Յու րա քան չյուր կին կյան քի ո րո
շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում կանգ նում 
է ը նտ րու թյան ա ռաջ. ձգ տել մաս նա գի
տա կան բարձ ունք նե րի, թե՞ թող նել այն 
և նվիր վել ըն տա նի քին: 

Մինչ այ սօր հս տակ պա տաս խան չի 
տր վել այն հար ցին, թե ըն տա նի քը և աշ

խա տան քը՝ կնոջ կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
այս եր կու կար ևո րա գույն ո լորտ նե րը, 
ի րա րա մե՞րժ են, թ՞ե փոխլ րաց նող: 

Մեր հոդ վա ծի ն պա տակն է ու սում
նա սի րել աշ խա տան քի և ըն տա նի քի 
փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և դրա ազ
դե ցու թյու նը կնոջ ի նք նի րաց ման գոր
ծըն թա ցի վրա: 

Վար կած. Կնոջ մաս նա գի տա կան և 
ըն տա նե կան ի նք նի րաց ման միջև գո յու
թյուն ու նի ա մուր կապ: Կա նանց մաս նա
գի տա կան ի նք նի րաց ման հա մար հիմք 
են ծա ռա յում ըն տա նե կան բա րեն պաստ 
մթ նո լորտն և ա մուս նու ա ջակ ցու թյու նը: 

Հա մա ձայն ռուս հո գե բան Լ.Ա.Կո ռոս
տիլյո վայի` ան ձի ի նք նի րա ցու մը «Ես»–ի 
հնա րա վոր զար գա ցումն է՝ ի հա շիվ 
սե փա կան ջան քե րի, հնա րա վո րու
թյուն նե րի և ակ տի վու թյան [3, էջ 11–12]: 
Հու մա նիս տա կան հո գե բա նու թյան ներ
կա յա ցու ցիչ Ա.Մաս լոուն նշում է, որ ան
ձի ի նք նի րա ցու մը ը նդ գր կում է մա դու 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե
րը, և ան ձի ի նք նի րա ցու մը հնա րա վոր է 
նաև տնային տն տե ու թյուն վա րե լու գոր
ծըն թա ցում: Լ.Յաս պեր սը կա պում է ի նք
նի րա ցումն այն գոր ծի հետ, ո րն ա նում 
է մար դը: Ի.Ս.Կո նը ա սում է, որ ի նք նի
րա ցու մը դրս ևոր վում է աշ խա տան քի և 
շփ ման մի ջո ցով [5, էջ 78–80] : 

Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, 
որ կյան քի նկատ մամբ բա վա րար վա ծու
թյու նը, նե րա ռյալ սե փա կան կյան քի ար
ժե վո րու թյու նը և ի նք նագ նա հա տա կա նը 
աշ խա տող կա նանց մոտ ա վե լի բարձր 
է, քան տնային տն տե սու հի նե րի մոտ: 
Աշ խա տան քը օ գում է կնո ջը զգալ սե
փա կան ան կա խու թյու նը և ի նչ–որ բան 
ի նք նու րույն ա նե լու կա րո ղու թյու նը [2]: 

Ար տա սահ մա նյան հո գե բա նու թյան 

ՀԱՅ ԿՈՒ ՀԻ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ռուս–Հայ կա կան (Ս լա վո նա կան)  հա մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան ամ բի ո ն, հայ ցորդ

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԿՆՈՋ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
Ի ՆՔ ՆԻ ՐԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ
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բնա գա վա ռում կա նանց մաս նա գի տա
կան գոր ծու նե ու թյան ու սում նա սի րու
թյու նը սկս վել է XX դա րի 70–ա կան 
թվա կան նե րին և կապ ված է աշ խա
տա շու կա յում կա նանց հա վա սա րու
թյան հա մար հա սա րա կա կան շարժ ման 
զար գաց ման հետ: Հենց այս ժա մա նա
կա հատ վա ծում էր, որ ա րևմ տյան հա
սա րա կու թյան մեջ փո փո խու թյուն ներ 
ե ղան կա նանց ըն կալ ման կարծ րա տի
պե րի մեջ։ 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա վոր ցե ին 
եր կու ի րա րա մերժ կար ծիք ներ կապ ված 
կնոջ մաս նա գի տա կան և ըն տա նե կան 
ո լորտ նե րի ի նք նի րաց ման հետ: 

Լ. Կո վա լեն կոն կար ևո րում էր կնոջ 
վե րա դար ձը ըն տա նիք: Այս տե սա կե տին 
դուրս ե կավ Պանկ րա տո վան, ով կնոջ 
վե րա դար ձը ըն տա նիք ան հե թե թու թյուն 
էր հա մա րում: Ը ստ նրա՝ աշ խա տող կա
նայք ի նք նու րույն են, բա վա կա նին հեշտ 
են ո րո շում ներ կա յաց նում [4, էջ 50–57]: 
Գ. Վ. Տու րեց կա յան կա նանց բա ժա նեց 
եր կու խմ բի՝ կա նայք, ով քեր ո ւղղ ված 
են դե պի ը նա նի քը, և կա նայք, ով քեր 
ո ւղղ ված են դե պի մաս նա գի տա կան 
գոր ծո ւե նու թյու նը: Ը ստ նրա հե տա զո
տու թյուն նե րի՝ մաս նա գի տա կան աճ 
ունե ցող կա նայք ու նեն մեղ քի զգա ցում 
ի րենց ե րե խա նե րի, ա մուս նու և հա րա
զատ նե ի հան դեպ, քա նի որ եր կար ժա
մա նակ չեն կա րող հատ կաց նել նրանց, 
ի սկ այն կա նայք, ով քեր ո ւղղ ված է ին 
դե պի ը նտա նի քը, աշ խա տան քը դար ձել 
է նրանց հա մար բեռ [6, էջ 37–46]: 

Հիմք ըն դու նե լով տե սա կան ո րոշ մո
տե ցում ներ՝ մեր կող մից ան ց է կաց վել 
հե տա զո տու թյուն: Հե տա զո տու թյուն
ներն ի րա կա նաց վել են 2013–2016 թվա
կան նե րին, Եր ևա նում, Շի րա կի, Վայոց 
Ձո րի, Կո տայ քի մար զե րում և Ար ցա խի 
հան րա պե տու թյու նում: 

Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են 35–
45 տա րե կան 130 կա նայք, ով քեր ա մուս
նա ցած է ին, ու նե ին 2 կամ ա վե լի ե րե խա: 
Ը նտ րա կազ մին մաս նակ ցող կա նան ցից 
65–ը (հիմ նա կա նում ման կա վարժ ներ և 

բժիշկ ներ) աշ խա տում է ին, ու նե ին ա ռն
վազն 5 տար վա աշ խա տան քային փորձ, 
ի սկ 65–ը ներ կա յումս գտն վում է ին գոր
ծազր կու թյան կար գա վի ճա կում, սա կայն 
նրան ցից շա տե րը նախ կի նում աշ խա տել 
էին: 

Հե տա զա տու թյան նպա տակն է ու
սում նա սի րել մաս նա գի տա կան գոր ծու
նե ու թյան և ըն տա նի քի փոխ կա պակց
վա ծու թյու նը և ազ դե ցու թյու նը կնոջ 
ի նք նի րաց ման գոր ծըն թա ցում: Հե տա զո
տու թյան ի րա կա նաց ման հա մար կի րառ
վել է մեր կող մից մշակ ված հար ցա թեր
թի կը և ինք նաար դի ա կա նաց ման թեստ 
(ՍԱԹ) Է. Շոստ րոմ, ա դապ տաց ված Լ. 
Յա. Գոզ մա նո վի կող մից: 

Հար ցա թեր թի կի կի րա ռու մը նպա տակ 
ու ներ ստա նա լու հե տա զոտ վող կա նանց 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան բնու թա գի րը: 
Ի նք նի րաց ման վե րա բե րյալ մե թո դի կա
նե րի սղու թյան պատ ճա ռով նպա տա
կա հար մար ե ղավ կի րա ռել Շոստ րո մի 
ի նք նաար դի ա կա նաց ման մե թո դի կան: 
Այս հար ցա րա նը նա խա տես ված է ախ
տո րո շե լու հե տա զոտ վող կա նանց ի նք
նաի րա կա նաց ման մա կար դա կը: 

Մինչ ար դյունք ներին ան րա դառ նա լը 
նշենք, որ հա մա ձայն մեր ե րկ րի վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րի բարձ րա գույն 
կր թու թյուն ստա նում են կա նանց 57%–ը, 
և տղա մարդ կանց 38%–ը: Կր թու թյուն 
ստա ցած կա նանց 54% (7303284 կին) աշ
խա տու նակ է, սա կայն նրան ցից մի այն 
40%–ն (540984 կին) է աշ խա տում կամ 
աշ խա տանք փնտ րում: Նման ցու ցա նի
շը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ դեռ 
գո յու թյուն ու նի այն կար ծի քը որ կին ու 
աշ խա տան քը ան հա մա տե ղե լի են[7]: 

Ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան 
ար դյուն քում ստա ցած տվյալ նե րը հե
տևյալն են: 

Հա մա ձայն հար ցա թեր թի կից ստաց
ված տվյալ նե րի՝ (դի ագ րա մա 1, 2)  կա
րե լի է են թադ րել, որ կնոջ աշ խա տե
լու և մաս նա գի տա կան ի նք նի րաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը շատ դեպ քե րում 
պայ մա նա վոր ված են հա սա րա կու թյան 
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մեն թա լի տե տի ազ դե ցու թյամբ: Հա սա
րա կու թյան մեջ գե րակշ ռող գեն դե րային 
դիր քո րո շում նե րը և դե րային ա կն կա լիք
նե րը պայ մա նա վո րում են, թե կի նը ի նչ
պես է ի րեն տես նում մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում: Հե տա
զո տու թյա նը մաս նակ ցած աշ խա տող 
կա նանց 43.07(28 կին)%–ը և գո րա զուրկ 
կա նանց 73.84%–ը (47 կին) նշում է ին, որ 
կնոջ ա ռաջ նային պար տա կա նու թյու նը՝ 
ըն տա նի քով և ե րե խա նե րով զբաղ վելն է: 

Հա մա ձայն աշ խա տող կա նանց ը նտ
րա կազ մի 48%(31 կին)–ի՝ մաս նա գի տա
կան ա ճի և ի նք նի րաց ման հա մար հիմք 
են հան դի սա նում ըն տա նե կան ա ռողջ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց տվե
ցին նաև, որ ներ կա յումս հայ կինն իր 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ 
իր ա ռջև դնում է հա վակ նու թյուն նե
րի այն մա կար դա կը, ո րը չի խան գա րի 

ի նք նի րաց նել ի րեն, ա ռա ջին հեր թին, 
որ պես ըն տա նի քի կին և մայր: Աշ խա
տող կա նանց 58.46%–ի (38 կին) և գոր
ծա զուրկ կա նանց 73.84%(48 կին) այն 
հա մոզ մանն են, որ մաս նա գի տա կան 
բարձր հա վակ նու թյուն ներ ու նե նա լը իր 
հեր թին բե րում է նոր պա տաս խա նատ
վու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը, բար դաց
նում է կնոջ աշ խա տան քային գոր ծու նե
ու թյու նը: Աշ խա տող կա նանց 75.38%–ը 
(49) «աշ խա տանք թ՞ե ըն տա նիք» դի
լե մայի ը նտ րու թյան մեջ նա խընտ րել է 
ըն տա նի քը: Հե տա զո տու թյա նը մաս նա
կից աշ խա տող կա նանց 49.23%–ի (32 
կին) և գոր ծա զուրկ կա նանց 17%–ի (11 
կին) ա մու սի նե րը դրա կան դիր քո րո շում 
ու նեն կնոջ աշ խա տան քի նկատ մամբ: 
Կյան քի նկատ մամբ բա վա րար վա ծու
թյան զգա ցում ու նեն աշ խա տող կա
նանց 78, 46%–ը (51 կին) և գոր ծա զուրկ 
կա նանց 36.92%–ը (24 կին): 

(դի ագ րա մա 1)

(դի ագ րա մա 2)

Հար ցա թեր թի կից պարզ է դառ նում 
նաև, որ կա նանց մաս նա գի տա կան ի նք
նի րա ցու մը կախ ված է ըն տա նի քի մո տե
ցու մից: Շատ կա նայք նշում է ին, որ ե թե 
ըն տա նի քը ա ջակ ցում է, ա պա կի նը կա
րող է հաս նել հա ջո ղու թյան և ցան կա նալ 

շա րու նա կել իր մաս նա գի տա կան ա ճը: 
Հիմն վե լով հար ցա թեր թի կից ստաց

ված ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն նե րի 
վրա՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կա նանց 
մաս նա գի տա կան ի նք նի րա ցու մը ո րո շա
կի սահ մա նից հե տո պայ մա նա վոր ված է 
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(Դի ագ րա մա 3)

ոչ այն քան կնոջ ի նք նու րույն ո րո շու մով, 
որ քան ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան 
պատ կե րա ցում նե րով: 

«Ինք նաի րա կա նաց ման» թես տի կի
րա ռու մը, ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, նպա

տակ ու ներ ու սում նա սի րե լու հե տա
զոտ վող կա նանց ի նք նաի րա կա նաց ման 
մա կար դա կը: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը հետ ևյալն 
են` 

Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցող աշ
խա տող կա նանց մոտ ի նք նի րաց ման 
դի ա պա զո նին հա մա պա տաս խա նում է 
ա ջակ ցու թյուն, ի նք նա բե րա կա նու թյուն 
և հա ղոր դակ ցում սանդ ղակ նե րը: 

Ս տա տիս տիկ նոր մա տի վային չա
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նում է 
ար ժե քային կողմ նո րո շում ներ, ճկու նու
թյուն, սեն զի տի վու թյուն, ագ րե սի այի 
ըն դու նում, ճա նա չո ղա կան պա հանջ
մունք նե րը, ի նք նաըն դու նում, ի նք նա
հար գանք, հա յացք մար դու է ու թյանն ու 
ստեղ ծա րա րու թյուն սանդ ղակ նե րը: 

Գոր ծա զուրկ կա նանց մոտ պատ կերն 
այլ է:

Ս տա տիս տիկ նոր մա տի վային չա փա
նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նում է ժա
մա նա կի կողմ նո րո շում, ա ջակ ցու թյուն, 
ճկու նու թյուն, ի նք նա հար գանք, հա յացք 
մար դու է ու թյանն ու սպոն տա նու թյուն 
սանդ ղակ նե րը: 

Ցածր ցու ցա նի շում են գտն վում 
սպոն տա նու թյուն, սեն զի տի վու թյուն և 
ի նք նաըն դու նում սանդ ղակ նե րը: 

Ընդ հան րաց նե լով ստաց ված ար
դյունք նե րը՝ կա րող ե նք ա սել, որ աշ
խա տող կա նայք ապ րում են ներ կայով 
և տես նում են ի րենց կյան քը իր ամ բող
ջու թյան մեջ: Նրանք հետ ևում են ի րենց 

սե փա կան հա մոզ մունք նե րին, սկզ
բունք նե րին: Է մո ցի ո նալ ա ռու մով ա վե
լի կա յուն են, գնա հա տում են սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ի նք նու րույն են 
ո րո շում ներ կա յաց նում, վս տա հում են 
սե փա կան ու ժե րին, աչ քի են ը նկ նում 
բարձր մո տի վա ցի այով և ա դեկ վատ 
ի նք նագ նա հա տա կա նով: 

Ե թե աշ խա տող կա նայք ապ րում է ին 
ներ կայով, ա պա գոր ծա զուրկ կա նայք 
կամ ապ րում են ան ցյա լով, կամ ա պա
գայով: Կողմ նո րո շում ժա մա նա կում 
սանդ ղա կի ցածր բա լե րը խո սում են 
նև րո տի կո րեն ծան րա բեռն ված մարդ
կանց մա սին, ով քեր կաս կա ծա միտ են 
և ան վս տահ ի րենց հնա րա վո րու թյուն
նե րի վրա: Սպոն տա նու թյան, սեն զի տի
վու թյան և ի նք նաըն դուն ման ցածր մա
կար դա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
են թադ րելու, որ գոր ծա զուրկ կա նանց 
բնո րոշ է տագ նա պայ նու թյու նը, ան վս
տա հու թյու նը մարդ կանց նկատ մամբ: 

Մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու
նը կնո ջը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ի նք նադրս ևոր վելու որ պես սո ցի ա լա
կան է ա կի, ա րժ ևո րելու սե փա կան ան ձն 
ու կա տա րած աշ խա տան քը, ու նե նալու 
բա վա րար վա ծու թյան զգա ցում կյան քի 
հան դեպ, ի նչ պես նաև՝ հան գելու այն 
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կար ծի քին, որ կնոջ մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյունն ու ձեռք բե րում նե րը 
ար մա տա կան փո փո խու թյան են են
թար կում նաև ըն տա նի քի միկ րոկ լի ման, 
բարձ րա նում է կնոջ հե ղի նա կու թյու նը 
ըն տա նի քում որ պես մայր և կին: Մոր 
աշ խա տան քային հա ջո ղու թյուն նե րը սո
ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն է ու նե նում 
ե րե խա նե րի հա մար: Նրանք սո վո րում 
են ըն դու նել ան հա տին որ պես ստեղ
ծա գործ, ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վունք 

ու նե ցող է ա կի՝ ան կախ նրա սե ռային 
պատ կա նե լի ու թյու նից: 

Ընդ հան րաց նե լով աշ խա տան քի տե
սա կան և հե տա զո տա կան մա սը՝ կա րող 
ե նք ա սել, որ մեր վար կա ծը հաս տատ
վեց. կնոջ մաս նա գի տա կան և ըն տա նե
կան ի նք նի րաց ման միջև գո յու թյուն ու նի 
ա մուր կապ: Կա նանց մաս նա գի տա կան 
ի նք նի րաց ման հա մար հիմք են ծա ռա յում 
ըն տա նե կան բա րեն պաստ մթ նո լորտն և 
ա մուս նու ա ջակ ցու թյու նը: 
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Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց
վել է ՀՀ ԿԳՆ գի տու թյան պե տա կան 
կո մի տե ի ֆի նան սա վոր վող 16A–5a08 
ծած կագ րով գի տա կան թե մայի շր ջա
նակ նե րում: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են սո ցիա
լա կան կարծ րա տի պե րի տե սա կան մո
տե ցում նե րը, ի նչ պես նաև՝ տե սա կան 
և մե թո դո լո գի ա կան խն դիր նե րի շարք, 
ո րոնք ան հրա ժեշտ են սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի ու սում նա սի րու թյան 
հա մար սո ցի ալ–հո գե բա նա կան գի տու
թյան մեջ։ Սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի 
հիմ նախն դիր նե րը ա ռան ձին–ա ռան ձին 
ու սում նա սիր վել են փի լի սո փա յու թյան, 
սո ցի ո լո գի այի, տն տե սա գի տու թյան, հո
գե բա նու թյան շր ջա նակ նե րում, սա կայն 
մեր ու շադ րու թյան կենտ րո նում են հո
գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 
Ա նդ րա դար ձել ե նք այն պի սի հե ղի նակ
նե րի տե սա կետ նե րին, ի նչ պի սիք ե ն՝ Ու. 
Լիպ մա նը, Տ. Շի բու տա նին, Ռ. Թադ ջու
րին, Հ. Թեջ ֆե լը և այլք։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան կարծ րա
տիպ, հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն, ըն
կա լում, հիմ նա կան հայե ցա կար գեր։ 

Սո ցի ա լա կան կարծ րա տիպ ա սե լով՝ 
սո վո րա բար հաս կա նում ե նք որ ևէ սո
ցի ա լա կան խմ բի կամ հա մայն քի՝ հեշ
տաց ված, հու զա կա նո րեն ար տա հայտ
ված և չա փից կա յուն կեր պար, ո րը շատ 
հեշ տու թյամբ տա րած վում է նրա բո լոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վրա։ Սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի ո րոշ ման հար ցում հա
ճախ ը նդ գծում են նրա ամ բող ջա կա
նու թյու նը, ու ժեղ ար տա հայտ ված ար
ժե քային պատ կե րը, ի նչ պես նաև՝ նրա 

դի նա միկ բնու թագ րիչ նե րը՝ դի մաց կու
նու թյու նը, ռի գի դու թյու նը, պահ պա նո
ղա կա նու թյու նը, ո րոնք վկա յում են նրա 
ու նա կու թյան մա սին դի մադ րե լու յու րա
քան չյուր ին ֆոր մա ցի այի, ո րը ո ւղղ ված 
է նրա փո փո խու թյա նը։ Սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի և դրանց ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ շատ 
կար ևոր ներդ րում ու նեն Ու. Լիպ մա նի, 
Գ. Օլ պոր տի նա խա պա շար մուն քի, Հ. 
Թեջ ֆե լի սո ցի ա լա կան նույ նա կա նաց
ման տե սու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև մի 
շարք ռուս գիտ նա կան նե րի հե տա զո
տու թյուն նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ Կ. Կ. Պլա
տո նո վը, Ռ. Ս. Նե մո վը, Ա. Գ. Շմելյո վը 
և այլք։ Սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի 
և դրանց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ շատ կար ևոր են նաև Ո. Լ. 
Ար տե մո վի, Ե. Վ. Օր լո վայի մեկ նու թյուն
նե րը և տե սա կետ նե րը։ 

Հոդ վա ծի նպա տակն է ոչ թե ամ բող
ջու թյամբ տալ սպա ռիչ պատ կե րա ցում 
սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի տե սա
կան մո տե ցում նե րի մա սին, այլ ներ կա
յաց նել և քն նար կել, տե սա կան և մե թո
դո լո գի ա կան խն դիր նե րի շարք, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են սո ցի ա լա կան կարծ րա
տի պե րի ու սում նա սի րու թյան հա մար 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան գի տու թյան մեջ։ 
Այդ պատ ճա ռով մենք կանդ րա դառ նանք 
մի քա նի հե ղի նակ նե րի մեկ նու թյուն նե
րին և տե սա կետ նե րին։ 

Ընդ հա նուր գի տու թյան մեջ, ա ռա ջին 
ան գամ «կարծ րա տիպ» հաս կա ցու թյու նը 
կի րառ վել է 20–րդ դա րի 20–ա կան թվա
կան նե րին Ա ՄՆ–ո ւմ, ե րբ ա ռա ջա ցավ 
մաս սա յա կան գի տակ ցու թյան գոր ծու նե
ու թյան օ րենք նե րի ու սում նա սի րու թյան 
և բա ցատ րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

ԺՈ ԶԵ ՖԻ ՆԱ Ե ՍԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, 

հո գե բա նու թյան ամ բի ո ն, աս պի րանտ

ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԿԱՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԵ ՐԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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Կարծ րա տի պային մտա ծե լա կեր պի և 
վար քի կոն ցեպ ցի այի հիմ նա դի րը դար
ձավ ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Ո ւոլ տեր 
Լիպ մա նը (Walter Lippman): Հա մա ձայն 
Ու. Լիպ մա նի «Հա սա րա կա կան կար ծիք» 
(1922թվ.) աշ խա տու թյան՝ կարծ րա տի
պե րը՝ կար գա վոր ված, սխե մա տիկ, դե
տեր մի նաց ված «պատ կեր ներ» են մար
դու «գլ խում», ո րոնք խնա յում են նրա 
ջան քե րը բարդ սո ցի ա լա կան օբյեկտ նե
րի ըն կալ ման հար ցում և պաշտ պա նում 
են նրա ար ժեք նե րը, դիր քե րը և ի րա
վունք նե րը։ [4] Գո յու թյուն ու նեն կարծ
րա տի պե րի տար բեր տե սու թյուն ներ, 
ի նչ պի սիք ե ն՝ սո ցի ալ–բի հեյ վի ո րիս տա
կան (Ու. Լիպ ման, Ռ.Օ. Հա րա), սիմ վո
լիկ–ին տե րակ ցի ո նիս տա կան (Տ. Շի բու
տա նի, Դ.Կ. Դևիս), ֆե նո մե նո լո գի ա կան 
(Է. Ու. Վայ նե կի) և այլն։ 

Ռ. Թադ ջու րին, սո ցի ա լա կան կարծ
րա տիպ ա սե լով, հաս կա նում է «ըն կա
լող սուբյեկ տի մի տու մը, շատ հեշտ և 
ա րագ նե րա ռել ըն կալ վող սուբյեկ տին 
հա մա պա տաս խան կա տե գո րի ա նե րում, 
ին չը կախ ված է նրա տա րի քից, սե ռից, 
էթ նիկ պատ կա նե լի ու թյու նից, մաս նա
գի տու թյու նից, ազ գու թյու նից, և այդ պես 
վե րագ րել նրան հատ կու թյուն ներ, ո րոնք 
հա մար վում են բնո րոշ տվյալ կա տե գո րի
այի մարդ կանց հա մար»։ [8]

Տ. Շի բու տա նին բնո րո շում է սո ցի ա
լա կան կարծ րա տի պը՝ որ պես «հան րա
հայտ հայե ցա կարգ, ո րը նշա նա կում է 
ո րո շա կի մարդ կանց խումբ, որ ևէ հեշտ 
տար բեր վող նշա նով, ին չը կախ ված է 
տվյալ մարդ կանց հատ կու թյուն նե րի հա
մա տա րած ըն կա լու մից»։ [6] 

Անգ լի ա ցի հո գե բան Հ. Թեդջ ֆե լը 
(H. Tajfel) ա ռանձ նաց րել է սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի հե տա զո տու թյան հիմ
նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը՝
Ø Մար դիկ պատ րաստ են հեշ տու

թյամբ բնու թագ րեր տալ չտար բեր վող, 
կո պիտ և կողմ նա կալ նշան նե րով հս կա
յա կան մարդ կային խմ բե րին (կամ սո ցի
ա լա կան կա տե գո րի ա նե րին)։ 
ØՆ ման դա սա կար գու մը տար բեր

վում է եր կա րատև, ա մուր կա յու նու
թյամբ։ 
Ø Սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րը ո րոշ 

չա փով կա րող են փո փոխ վել, կախ ված 
սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան կամ տն տե
սա կան փո փո խու թյուն նե րից, սա կայն 
այդ գոր ծըն թա ցը չա փա զանց դան դաղ 
է ըն թա նում։ 
Ø  Սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րը 

դառ նում են ա վե լի հս տակ («ար տա սա
նե լի»), ե րբ խմ բե րի միջև ա ռա ջա նում է 
սո ցի ա լա կան լար վա ծու թյուն։ 
Ø Սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րը յու

րաց վում են դեռևս վաղ տա րի քում, և 
օգ տա գործ վում են ե րե խա նե րի կող մից 
շատ ա վե լի շուտ, քան նրանք պատ կե
րա ցում են կազ մում այն խմ բե րի մա սին, 
ո րին պատ կա նում ե ն։ 
Ø Սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րը մեծ 

խն դիր չեն ներ կա յաց նում, ե րբ խմ բե րի 
միջև թշ նա մանք չկա, սա կայն դժ վար է 
փո փո խել և կա ռա վա րել նրանց, ե րբ կա 
լար վա ծու թյուն և կոնֆ լիկտ [9.10] :

Ինչ պես ար դեն նշել է ինք, գո յու թյուն 
ու նեն մի շարք տե սա կան և մե թո դո լո գի
ա կան խն դիր ներ, ո րոնց խո րը ու սում նա
սի րու թյու նը ան հրա ժեշտ է սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի ու սում նա սի րու թյան 
հա մար։ Այդ խն դիր նե րից մե կն այն է, թե 
ի ՞նչ տար բե րու թյուն ներ կան սո ցի ա լա
կան կարծ րա տի պե րի հո գե բա նա կան և 
սո ցի ա լա կան ֆունկ ցի ա նե րի միջև։ Հա
ջորդ խն դի րը այն է, թե ո րո՞նք են այդ 
եր ևույ թի տա րած ման սահ ման նե րը, կամ 
«կարծ րա տի պայ նաց ման» գոր ծըն թա ցը 
ո ՞ր միջխմ բային մա կար դակ նե րում է 
գոր ծում։ 

Անդ րա դառ նա լով ա ռա ջին խնդ րին՝ 
պետք է նշել, որ կարծ րա տիպ հաս
կա ցու թյու նը սո ցի ո լոգ նե րի ու շադ րու
թյան կենտ րո նում հայտն վել է ա վե լի 
շուտ, քան հո գե բան նե րի։ Սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի սո ցի ա լա կան և հո գե
բա նա կան ֆունկ ցի ա նե րի մա սին պատ
կե րա ցու մը պայ մա նա վոր ված է գի տա
կան վեր լու ծու թյան մա կար դա կի՝ ի րար 
խառն վե լով, ո րը հան գեց նում է սո ցի
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ա լա կան կարծ րա տի պե րի մի ան շա նակ 
բա ցա սա կան գնա հա տա կա նի և՛ որ պես 
հո գե բա նա կան, և՛ որ պես սո ցի ա լա կան 
եր ևույթ։ Ա նհ րա ժեշտ է հաս կա նալ այն 
պատ ճառ նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են 
կյան քում այս կամ այն եր ևույ թը, ակ տի
վաց նում այն այս կամ այն ի րա վի ճա
կում, նկա րագ րել բո լոր ֆունկ ցի ա նե րը, 
նաև դրա կան, ո րոնք էլ ա ռա ջաց նում և 
դարձ նում են այդ եր ևույ թը ան հրա ժեշ
տու թյուն։ 

Երկ րորդ խնդ րին ան դրա դարձ կա
տա րե լով՝ կա րող ե նք ա սել, չնա յած 
այն հան գա ման քին, որ շատ հե ղի նակ
ներ հակ ված են նրան, որ «կարծ րա տի
պայ նաց ման» գոր ծըն թա ցը գոր ծում է 
սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի տար բեր մա կար դակ նե րում, սա կայն 
«սո ցի ա լա կան կարծ րա տիպ» հաս կա
ցու թյու նը ա սո ցաց վում է այդ մա կար
դակ նե րից մի քա նի սի հետ, ա ռա ջին 
հեր թին՝ էթ նիկ և ռաս սա յա կան մա
կար դակ նե րի հետ, ա ռա վել քիչ տա րի
քային և մաս նա գի տա կան։ Սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րի հիմ նա կան աշ խա տու
թյուն նե րը հիմն ված են էթ նիկ և ռաս սա
յա կան կարծ րա տի պե րի ու սում նա սի րու
թյուն նե րի վրա։ 

Շատ հե ղի նակ ներ հա ճախ նա խընտ

րում են որ քան հնա րա վոր է քիչ օգ
տա գոր ծել այդ հաս կա ցու թյու նը, ե րբ 
խոս քը գնում է էթ նիկ կարծ րա տի պե րի 
հե տա զո տու թյուն նե րի, կամ ար դի ա
կան մի ջէթ նի կա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի մա սին։ Հա վա նա բար, դա պայ
մա նա վոր ված է այն հա մոզ մամբ, որ 
«կարծ րա տի պը վատ է», սա կայն վեր
ջին ժա մա նակ նե րում ի րա վի ճա կը սկ սել 
է փոխ վել։ Ռուս հե ղի նակ նե րից շա տե
րը այն հա մոզ ման են, որ սո ցի ա լա կան 
կարծ րա տի պե րը կա րող են և կա ռու ցո
ղա կան դեր ու նե նալ։ 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծը՝ կա րող ե նք 
ա սել, որ սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի 
և սո ցի ա լա կա նաց ման վե րա բե րյալ հո
գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ու
նեն մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա վե
լի լավ հաս կա նալու և բա ցատ րել այդ 
եր ևույթ նե րը։ Շատ կար ևոր է նշել նաև, 
որ կարծ րա տի պային մտա ծե լա կեր պը 
ո՛չ լավ է և ո՛չ էլ վատ. այն կա տա րում 
է ան հրա ժեշտ ֆունկ ցի ա՝ թույլ տա լով 
ա րագ և հու սա լի դա սա կար գել, պար
զեց նել ան հա տի սո ցի ա լա կան շր ջա պա
տը։ Ը ստ ի ս՝ սո ցի ա լա կան կարծ րա տի
պե րի դի տար կու մը մի այն բա ցա սա կան 
տե սան կյու նից, այդ քա ն էլ օբյեկ տիվ չէ։ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Андреева Г.М. Социальная психология, М., 2007.
2. Белинская Е.П., Тихомадрицкая О.А., Социальная психология: Хрестоматия, 2003 г.– 471 с.
3. Дейкер X., Фрейда Н. Национальный характер в национальные стереотипы // Современная 

зарубежная этнопсихология. М., 1979. С. 23—44. 
4. Липпман  У.  Общественное  мнение  /пер.  с  англ.  Т.В.  Барчунова,   под  ред.  К.А.  Левинсон,   

К.В.  Петренко.  М.:   Институт  Фонда  «Общественное  мнение»,   2004.  —  68  с. 
5. Ноэль–Нойман Э., Общественное мнение. Открытие спирали молчания. Пер. с нем./Общ. ред. 

и предисл. Мансуро ва Н.С. — М.: Прогресс–Академия, Весь Мир, 1996. — 352 с.
6. Шибутани  Т.  Социальная  психология.  М.,   1989.  —  534  с. 
7. Allport G. W. The nature of prejudice. Cambridge: Addison–Welsey, 1954.— 438 p.
8. Taguiri R. Person perception // Lindzey J., Aronson E. (eds.) The Handbook of social psychology. V. 

3. N. Y., 1969.
9. Tajfel H. Intergroup behavior // Tajfel H., Fraser C. (eds.) Introducing social psychology. N. Y.: Pen

guin Books, 1978. P. 401—466.
10. Tajfel H. Social stereotypes and social groups. – Intergroup behaviour / Ed. by J.C. Turner, H. Giles. 

Oxford, «Basil Blackwell», 1981



243

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета 
по науке МОН РА в рамках научного проекта № «16A–5a08»

ЖОЗЕФИНА ЕСАЯН
НАН РА, Международный научно–образовательный центр, 

кафедры психологии, аспирант

В статье представлены теоретические подходы к социальным стереотипам и вопросам 
социализации, а также теретические и методологические проблемы, которые необходимы 
для изучения социальных стереотипов в психосоциальной науке. Проблемы социальных 
стереотипов изучались в рамках философии, социологии, экономики и психологии, а мы 
сосредоточились на основных особенностях психологических исследований. Мы ссылаемся 
на мнения таких авторов, как У. Липман, Т. Шибутани, Р. Таджири, Г. Тэджфел и другие.

MAIN FEATURES OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH ON SOCIAL STEREOTYPES
This work was supported by the RA MES State Committee of Science 

in the frames of project № ‘16A–5a08’.

JOZEFINA YESAYAN
International Scientific–Educational Center of NAS RA, 

Department of Psychology, Postgraduate

The article presents theoretical approaches to social stereotypes and socialization, as well as 
theoretical and methodological problems, which are necessary for the study of social stereotypes 
in psychosocial science. Issues of social stereotypes were individually studied in the frames of 
philosophy, sociology, economy and psychology, but we focus on the main features of psychological 
research. We referred to the viewpoints of such authors as W. Lippman, T. Shibutani, R. Taguiri, 
H. Tajfel and others. 



244

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՉԻ ԼԻՆ ԳԱՐՅԱՆ 
Գործ նա կան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի

«Ու րար տու» հա մալ սա րա նի հայ ցորդ, 
ՀԱԱՀ ի րա վա գի տու թյան և քա ղա քա գի տու թյան 

ամ բի ո ն, ա սիս տենտ

ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱ ԼԻՐՆ Ը ՍՏ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ ԴԵ ՐԵ ՐԻ 

Կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան 
կար ևո րա գույն գոր ծոն է յու րա հա տուկ 
կա ռա վար չա կան ու նա կու թյուն նե րի 
հա մա կար գը: Ոչ մի այն կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը, այլ նաև ը նդ
հան րա պես, կա ռա վար չա կան գոր ծու նե
ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու
թյու նը կախ ված է նրա նից, թե ա րդյո՞ք 
ան ձն ու նի հա մա պա տաս խան ըն դու նա
կու թյուն ներ, թե՞ ոչ: Ի նչ պես բո լոր գոր
ծըն թաց նե րը, այն պես էլ կա ռա վար ման 
գոր ծըն թա ցը կա րող է բնու թագր վել իր 
ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի տար բեր 
մա կար դակ նե րով և ի րա կա նաց վել շատ 
կամ քիչ ար դյու նա վե տու թյամբ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. կա ռա վար չա կան ըն
դու նա կու թյուն ներ, դո մի նան տու թյուն, 
հու զա կան կա յու նու թյուն, ան ձնային 
դի նա միկ զար գա ցում, կո լեկ տիվ, հմ
տու թյուն: 

Ըն դու նա կու թյուն նե րը ան ձի հո գե
բա նա կան յու րա հատ կու թյուն ներն են, 
ո րոնք հիմք են ծա ռա յում որ ևէ գոր ծո ղու
թյան ի րա կա նաց ման հա մար և բա ցա
հայ տում են ան ձի հա մար ան հրա ժեշտ 
հմ տու թյուն նե րի ու գի տե լիք նե րի ձեռք 
բեր ման տար բեր ըն թացք ներ: Ըն դու նա
կու թյուն նե րը մնա ցյալ բո լոր հո գե բա
նա կան եր ևույթ նե րից տար բեր վում են 
հետ ևյալ հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րով՝

•  Ըն դու նա կու թյուն նե րը ան հա տա
կան հո գե բա նա կան յու րա հատ կու թյուն
ներ են, ո րոն ցով մար դիկ տար բեր վում 
են ի րա րից: Դրանք այն յու րա հատ կու
թյուն ներն են, ո րոնք կապ ված են գոր
ծու նե ու թյան կամ մի քա նի գոր ծու նե ու

թյուն նե րի հա ջող կա տար ման հետ:
• Ըն դու նա կու թյուն նե րը չեն հա

մար վում գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն
նե րի և հմ տու թյուն նե րի ար դյունք, ո րոնք 
ար դեն գո յու թյուն ու նեն մար դու մոտ, 
ո րոնք որ պայ մա նա վո րում են դրանց 
հեշտ և ա րագ ձեռքբե րու մը:

• Ըն դու նա կու թյուն նե րը բնու
թագր վում են եր կու հիմ նա կան հատ կա
նիշ նե րով՝ ո րա կա կան և քա նա կա կան: 
Ը ստ ըն դու նա կու թյուն նե րի ո րա կա կան 
հատ կու թյուն նե րի՝ դրանք մար դու հո
գե բա նա կան հատ կու թյուն նե րի բարդ 
հա մադ րու թյունն են, ո րոնք ա պա հո վում 
են գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու
թյու նը: Քա նա կա կան բնույ թը են թադ
րում է դրանց ար տա հայտ վա ծու թյան, 
զար գաց վա ծու թյան՝ ըն դու նա կու թյան 
մա կար դա կի ո րո շա կի չափ (Шикун А. 
Ф., Филинова И., 2002: 114–115): 

Ըն դու նա կու թյուն նե րի կա ռուց ված
քում ըն դուն ված է ա ռանձ նաց նել եր
կու հիմ նա կան տե սակ ներ՝ ը նդ հա նուր 
և հա տուկ: Ը նդ հա նուր ըն դու նա կու
թյուն նե րից է կախ ված ոչ թե մեկ, այլ մի 
քա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջող ի րա
կա նա ցու մը, ո րոն ցից է օ րի նակ ին տե
լեկ տը: Հա տուկ ըն դու նա կու թյուն ներն 
ա պա հո վում են որ ևէ կոնկ րետ տե սա կի 
գար ծու նե ութւ թյան ար դյու նա վե տու
թյո ւը: Ըն դու նա կու թյուն նե րը մար դու 
նախ նա կան տվյալ նե րի, ձիր քի հի ման 
վրա ձևա վոր վում, զար գա նում են գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Ձիր քը նյար
դային հա մա կար գի և ո ղջ օր գա նիզ
մի կա ռուց ված քային ու ֆունկ ցի ո նալ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ամ բող ջու
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թյունն է, ո րը նա խա պայ ման է բնա կան, 
կեն սա բա նո րեն հիմ նա վոր ված ըն դու
նա կու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար: 
Ըն դու նա կու թյուն նե րի զար գա ցումն 
ան բա ժան է ամ բող ջա կան ան ձի զար
գա ցու մից: Դրանք ազ դե լով ան ձնային 
ո րակ նե րի ձևա վոր ման վրա՝ ազ դե ցու
թյան են են թարկ վում ձևա վոր ված ան ձի 
կող մից [Карпов А. В. 2004: 526]: 

Կար ծում ե նք՝ ըն դու նա կու թյուն նե
րի մեջ են մտ նում նաև կա ռա վար ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Վեր ջին
նե րը հան դի սա նում են ան ձի այն հատ
կու թյուն նե րը, ո րոնք որ պես ըն դու նա
կու թյուն նե րի գոր ծա ռույթ են ծա ռա յում: 
Ան ձի կա ռա վար չա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը հա ջող
ված կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու և ան ձի կող մից կոնկ
րետ մաս նա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյուն 
ը նտ րե լու վրա, բա վա կա նին մեծ է: 

Հիմ նա կան կա ռա վար չա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը հետ ևյալն են. 
տա րի քը, սե ռը, կրթ վա ծու թյան մա
կար դա կը, սո ցի ալ– տն տե սա կան կար
գա վի ճա կը և այլն: Ըն դու նա կու թյուն
նե րի գոր ծա ռույթ նե րի մեջ են մտ նում 
ու ար դյու նա վետ կա ռա վա րում ա պա
հո վում ղե կա վա րի ան ձնային հետ ևյալ 
ո րակ նե րը. դո մի նան տու թյու նը, ի նք
նավս տա հու թյու նը, հու զա կան կա յու
նու թյու նը, սթ րե սա կա յու թյու նը, կրե ա
տի վու թյու նը, նպա տակ նե րին հաս նե լու 
ձգ տու մը, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը, 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, ա ռա ջադ
րանք կա տա րե լու վս տա հու թյու նը, մտ քի 
ան կա խու թյու նը և շփ վո ղա կա նու թյու նը.

Դո մի նան տու թյու նը ավ տո րի տար 
ո ճի կա ռա վար ման նա խա պայ մանն է: 
Փոր ձա ռու ղե կա վար նե րը, ո րոնք ու
նեն ար տա հայտ ված դո մի նան տու թյուն, 
ձգ տում են ավ տո րի տար մե թոդ նե րը 
հա մադ րել դե մոկ րա տա կա նի հետ, ին
չը խթա նում է են թա կա նե րի, «աշ խա
տան քային պո տեն ցի ա լի» ա վե լի մեծ 
ներգ րա վու մը: Ի նք նավս տա հու թյու նը 
կա ռա վար ման գոր ծու նե ու թյան վրա 

դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում եր
կու հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով. այն 
ղե կա վա րի ան հա տա կան գոր ծու նե
ու թյան, սե փա կան ջան քե րի կա յու նա
րարն է, նրան տա լիս է ներ քին ո ւժ, ո րը 
խոչն դո տում է ար տա քին հա կազ դե ցու
թյուն նե րին: Ի նք նավս տա հու թյան բա
ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է ղե կա վա
րի փո փո խա միտ վար քի ա ռա ջաց մա նը, 
կորց նում է նրա վար քի ի նք նու րույ նու
թյու նը: Այս ա մե նը տե ղի ու նե նում, ե րբ 
ղե կա վա րը վս տահ չէ իր ու ժե րին և իր 
ճշ մար տա ցի լի նե լուն [Карпов А. В. 2004: 
532]: 

Երկ րորդ ո ւղ ղու թյու նը կապ ված է են
թա կա նե րի հետ: Են թա կա նե րը շատ լավ 
են զգում ղե կա վա րի վի ճա կը: Նույ նա
կա նաց ման, էմ պա տի այի, փո խանց ման 
շնոր հիվ նրանք վե րար տադ րում են ղե
կա վա րի վար քային կողմ նո րո շում նե րը: 
Ե թե այն բա ցա սա կան է, ա պա են թա կա
նե րի մոտ ա ռա ջա նում է լար վա ծու թյուն, 
ա նինք նավս տա հու թյուն, ո րն էլ ազ դում 
է կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան ար
դյու նա վե տու թյան վրա: 

Հու զա կան կա յու նու թյու նը ան հրա
ժեշտ է ոչ մի այն ղե կա վա րի հու սա լի 
ան հա տա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար: 
Հո գե բա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նի 
վի ճա կի ար տա ցոլ ման մե խա նիզմ, ե րբ 
խմ բի ան դամ նե րից մե կի վի ճա կը, հիմ
նա կա նում լի դե րի, փո խանց վում է մյուս 
ան դամ նե րի վրա, ի նչ պես գի տակ ցա
բար, այն պես էլ ան գի տակ ցա բար: Հետ
ևա բար, ղե կա վա րի մոտ ա ռա ջա ցած 
բա ցա սա կան վի ճա կը (հու զա կան ան
կա յու նու թյու նը ) կա րող է ազ դել են
թա կա նե րի վրա՝ ին չը կա րող է խմ բի 
մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա
վե տու թյան նվազ ման նա խադ րյալ դառ
նալ: Նպա տա կին հաս նե լու ձգ տու մը 
և նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը ու նեն 
պատ ճա ռա հետ ևան քային սերտ կապ: 
Նման ղե կա վարն ու նակ է իր ա ռջև դնել 
կշ ռա դատ ված, չա փա վոր նպա տակ ներ 
ու ձգ տում է, որ ռիս կը լի նի կան խա տե
սե լի ու կա ռա վա րե լի: Նա չի խու սա



246

փում ռիս կից, հս տակ պատ կե րաց նե լով, 
որ այն հա ջո ղու թյան ան հրա ժեշտ պայ
մանն է: Այդ պի սի ղե կա վար նե րը ձգ տում 
են այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, ե րբ հաղ
թա հար ման պա տաս խա նատ վու թյու նը 
դր ված է ի րենց վրա, ու հա ջո ղու թյու
նը հիմ նա կա նում կախ ված է սե փա կան 
ջան քե րից և ըն դու նա կու թյուն նե րից: 
Այլ կերպ ա սած, նրանք նա խընտ րում 
են այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ե րբ ի րենք 
են ի րենց վար քի , տե րըե: Նրանք չեն 
խու սա փում ի րենց վար քի ար դյունք
նե րի մա սին տե ղե կաց նող հե տա դարձ 
կա պից, այլ ը նդ հա կա ռա կը՝ շատ դրա
կան են վե րա բեր վում դրան և ձգ տում 
են որ քան հնա րա վոր է ամ բող ջա կան և 
օբյեկ տիվ տե ղե կու թյուն ստա նալ ի րենց 
վար քի ար դյունք նե րի մա սին: Այդ ի րա
զե կու թյու նը նրանք դի տար կում են որ
պես մի ջոց, ո րի հի ման վրա կա րե լի է 
և պե՛տք է շտ կել սե փա կան վար քը, որ
պես զի այն դարձ նեն ա վե լի ար դյու նա
վետ [Розанова В. А., Москва 2003: 279]: 

Ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լու պա
տաս խա նատ վու թյունն ու վս տա հե լի
ու թյու նը ու սում նա սիր ված աշ խա տու
թյուն նե րում նույն պես փոխ կա պակց ված 
են: Վս տա հե լի ու թյու նը հիմ նա կա նում, 
խոս քը պա հե լո ւե ու նա կու թյունն է, 
գոր ծու նե ու թյան այն պի սի ար դյունք
նե րի հաս նե լու և այն պես կա ռու ցե լու, 
որ պես զի ա պա հո վի իր վրա վերց րած 
պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու
մը: Ա ռանց վս տա հե լի ու թյան կա ռա
վար չա կան գոր ծու նե ու թյունն ան հնար 
է, ի սկ ղե կա վա րի հան դեպ վե րա բեր
մուն քը, ան գամ ե թե այն ե ղել է դրա
կան, ա րագ փոխ վում է ի նչ պես են թա
կա նե րի, այն պես էլ այլ ղե կա վար նե րի 
կող մից: Գո յու թյուն ու նեն պա տաս խա
նատ վու թյունն ի րենց վրա վերց նե լու 
ան հա տա կան տար բե րու թյուն ներ: Ա վե
լի տա րած ված է պա տաս խա նատ վու
թյու նից խու սա փե լու սուբյեկ տիվ մի տու
մը, սա կայն պա տաս խա նատ վու թյու նը 
կա րող է ըն կալ վել որ պես սուբյեկ տիվ 
նա խընտ րե լի եր ևույթ, ո րի դեպ քում 

դիտ վում է պա տաս խա նատ վու թյան 
յու րա տիպ պա հանջ մուն քը: Պա տաս
խա նատ վու թյու նը սեր տո րեն կապ ված 
է նպա տակ նե րին հաս նե լու մո տի վա
ցի այի աս տի ճա նից: Ղե կա վա րի դե րը 
կա ռա վար ման ո լոր տում պար տադ րում 
է այս պա հանջ մունք նե րի բարձր աս տի
ճա նի զար գաց վա ծու թյուն, ո րն էլ վե
րը նշ ված ան ձնային ո րակ նե րը տվյալ 
կազ մա կեր պու թյան հա մար դարձ նում է 
նշա նա կա լի [Розанова В. А., Москва 2003: 
280, Мангутов И. С. Уманский Л. И. 1975]: 

Կա ռա վար ման ըն թաց քում տե ղի են 
ու նե նում մտ քե րի, կար ծիք նե րի, ան հա
տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի, դիր
քե րի բա խում և բա ցի այդ, ղե կա վարն 
ա նընդ հատ, «ճնշ վում է վեր ևից»` վե րա
դաս մար մին նե րի կող մից: Ե թե նա չու նի 
բա վա րար կա յուն և ու ժեղ ներ քին պա
շար դի մա կայե լու վեր ևից ու  ներք ևից 
ե կող ճն շում նե րին, ա պա կա ռա վա րու մը 
վե րած վում է քաո սի, ի սկ կա ռա վար ման 
ո ճը՝ լի բե րա լի: 

Սկզբ նա կան շր ջա նում, ե րբ ղե կա
վա րը «ջերմ» հա րա բե րու թյուն ներ է 
ու նե նում են թա կա նե րի հետ և լավ հե
ղի նա կու թյուն է ձեռք բե րում վե րա դաս 
մար մին նե րի մոտ, նման դիր քո րո շու մը 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում 
հե ռան կա րային գոր ծու նե ու թյու նում: 
Ը նդ հա կա ռա կը հենց ան կախ, այս պես 
կոչ ված «ան հար մար» ղե կա վար նե րը 
կա րող են սկզբ նա կան շր ջա նում դժ վար 
ըն դուն վել կո լեկ տի վի կող մից և կոնֆ
լիկտ ներ ու նե նալ վե րա դաս մար մին ներ 
հետ, սա կայն ար դյուն քում նրանք հաս
նում են բա վա կա նին մեծ ար դյունք նե րի: 

Շ փո ղա կա նու թյու նը ի նք նին շատ 
կար ևոր հատ կու թյուն է յու րա քան չյուր 
մար դու և հատ կա պես ղե կա վա րի հա
մար: Դա մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն ներ կա ռու ցե լու ու նա կու թյուն է, 
ի նչ պես նաև լայն սո ցի ալ կան կա պեր 
հաս տա տե լու պա հանջ մուն քը: Ղե կա վա
րի հա մար այս ըն դու նա կու թյան կար ևո
րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն 
ըն կած է կո մու նի կա տիվ և կազ մա կերպ



247

չա կան գոր ծա ռույթ նե րի հիմ քում, ո րոնք 
հիմ նա կանն են ո ղջ կա ռա վար չա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա ռուց ված քում [Шикун 
А. Ф, Филинова И.М., М. 2002: 114–115]: 

Կար ծում ե նք` կա ռա վար չա կան գոր
ծու նե ու թյու նը ար դյու նա վետ ի րա կա
նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ վե րը 
նշ ված հատ կա նիշ ներն ու ան ձնային 
ո րակ նե րը վերջ նա կան և ամ բող ջա կան 
չեն: Կա ռա վար ման տե սու թյան մեջ նե
րառ ված են նման ան ձնային ո րակ նե րի 
բազ մա թիվ թվար կում ներ, ո րոնք ան հր
ժեշտ են ղե կա վա րի գոր ծու նե ու թյունն 
ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար: 

Հե տա զո տու թյուն նե րից մե կում բեր
վում է հետ ևյալ դա սա կար գու մը`

Ա. Կոն ցեպ տո ւալ ըն դու նա կու թյուն
ներ և ստան դարտ վարք.

1. լայն հա յաց քի առ կա յու թյուն, գլո բալ 
մո տե ցում, 

2.եր կա րա ժամ կետ կան խա տե սում և 
ճկու նու թյուն, 

3.աշ խու ժու թյուն, նա խա ձեռ նո ղա կա
նու թյուն, վճ ռա կա նու թյուն, 

4. հա մառ աշ խա տանք և ան դա դար 
ու սու ցում: 

Բ. Ա նձ նային ո րակ ներ.
1.ն պա տակ նե րը հս տակ ձևա կեր պե

լու կա րո ղու թյուն, 
2.ու րիշ նե րի կար ծի քը լսե լու պատ

րաս տա կա մու թյուն, 
3.ան կողմ նա կա լու թյուն, ան շա

հախնդ րու թյուն և օ րի նա պա հու թյուն, 
4.են թա կա նե րի կա րո ղու թյուն ներն 

ամ բող ջու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կա րո
ղու թյուն՝ կա տա րե լով աշ խա տան քի 
ճիշտ բա ժա նում, 

5.անձ նա կան հմայք, 
6. կո լեկ տիվ և ներ դաշ նակ մթ նո լորտ 

ստեղ ծե լու կա րո ղու թյուն, 
7.ա ռող ջու թյուն [Карпов А. В. 2004: 

535–536]: 
Մեծ Բրի տա նի ա յում ղե կա վա րի 

նկատ մամբ ներ կա յաց վող պա հանջ ներն 
են՝ 

•  կա րո ղա նալ հաս կա նալ կա ռա
վար չա կան գոր ծըն թա ցի բնույ թը, տի

րա պե տել կա ռա վար ման ար դյու նա
վե տու թյունն ա պա հո վող և մե ծաց նող 
տար բեր մի ջոց նե րի.

•  կա րո ղա նալ հաս կա նալ ժա մա
նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի
ա նե րի և կո մու նի կա ցի ոն մի ջոց նե րի հետ 
աշ խա տան քը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են կա
ռա վար չա կան գոր ծըն թա ցի հա մար.

• հ ռե տո րա կան ըն դու նա կու թյուն
ներ և սե փա կան մտ քերն ար տա հայ տե
լու կա րո ղու թյուն. 

•  տի րա պե տել մարդ կանց կա
ռա վա րե լու ար վես տին, կադ րե րի 
ը նտ րու թյան և պարտ րաստ ման ըն
դու նա կու թյուն, են թա կա նե րի միջև հա
րա բե րու թյուն նե րի կա նո նա կարգ ման 
կա րո ղու թյուն.

• կա րո ղա նալ կա ռա վա րել կազ
մա կեր պու թյան ռե սուրս նե րը, պլա նա
վո րել և կան խո րո շել նրանց գոր ծու նե
ու թյու նը.

• սե փա կան գոր ծու նե ու թյան ի նք
նագ նա հա տա կա նի ըն դու նա կու թյուն, 
կա րո ղա նալ ճիշտ հետ ևու թյուն ներ ա նել 
և բարձ րաց նել սե փա կան ո րա կա վո րու մը.

• կա րո ղա նալ գնա հա տել և զար
գաց նել ոչ մի այն սե փա կան գի տե լիք նե
րը, այլ նաև պրակ տիկ հմ տու թյուն նե
րը (http: //www.hanadeeva.ru/biblioteka/
kingiekonomika/Sergeev/trebovania k 
rukovoditelu/index.html): 

ԱՄՆ–ո ւմ կա ռա վար ման հա մա կար
գում կա ռա վար չի ան հրա ժեշտ ըն դու
նա կու թյուն ներն են՝

• ինք նա կա ռա վար ման ըն դու նա
կու թյուն.

• պարզ և հս տակ նպա տակ ներ 
ա ռա ջադ րե լու կա րո ղու թյուն.

• դի նա միկ ան ձնային զար գա ցում.
• ո րո շում ներ ըն դու նե լու ու նա կու

թյուն.
•  աշ խա տան քի մեջ ստեղ ծա գոր

ծա կա նու թյուն.
•  սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ 

վս տա հու թյուն.
•  մարդ կանց վրա ազ դե լու ըն դու

նա կու թյուն.
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• կա ռա վար ման աշ խա տան քի յու
րա հատ կու թյու նը հաս կա նա լու կա րո
ղու թյուն.

• ա ռողջ մտա ծե լա կեր պի առ կա
յու թյուն.

• կազ մա կերպ չա կան ու նա կու
թյուն ներ.

• սո վո րեց նե լու ըն դու նա կու թյուն.
• կո լեկ տիվ ձևա վո րե լու և այն զար

գաց նե լու կա րո ղու թյուն (http: //revo lution.
allbest.ru/management/oo/1596.html/): 

ՌԴ–ո ւմ ա ռանձ նաց նում են կա ռա
վար չա կան հետ ևյալ ըն դու նա կու թյուն
ներն ու հմ տու թյուն նե րը՝

1. Վար չա կան հմ տու թյուն ներ.
• պ լա նա վո րում և կազ մա կեր պում,
•  անձ նա կազ մի կա ռա վա րում,
•   են թա կա նե րի զար գաց ման 

խթա նում,
•  լի դե րու թյուն:
2.  Մո տի վա ցի ոն հմ տու թյուն ներ.
•  նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն,
•   կողմ նո րոշ վա ծու թյուն դե պի 

ո րակ,
• ն պա տա կաուղղ վա ծու թյուն,
•  ինք նա զար գա ցում:
3.  Ո րո շում ներ ըն դու նե լու հմ տու

թյուն,
• խնդ րի վեր լու ծու թյուն,
•   տե ղե կատ վու թյան հա վա քում և 

մշա կում,
•  մ տա ծո ղու թյան հա մա կարգ վա

ծու թյուն:
4. Անձ նային ո րակ ներ.
• Սթ րե սա կա յու նու թյուն,
•  հար մար վե լու ըն դու նա կու թյուն,
•  պա տաս խա նատ վու թյուն,
• դ րա կան մտա ծո ղու թյուն:
5.  Մի ջանձ նային հմ տու թյուն ներ.
• խմ բային աշ խա տանք,
•  հա մո զիչ հա ղոր դակ ցում,
•   փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա

ռու ցում: 
6.   Ղե կա վա րի կազ մա կեր պա կան, 

ը նդ հա նուր, սո ցի ա լա կան և 
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու
թյուն ներ.

• շփ վե լու ու նա կու թյուն, 
•  կո լեկ տի վում դրա կան փոխ հա

րա բե րու թյուն նե րը, 
•  բա րեն պաստ մի ջանձ նային հա

րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու ու նա կու
թյուն նե րը (http: //www.perfecting.ru/
finance163–organizatorskie–sposobnosti–
sovremennogo.html/): 

Ել նե լով մշակ ված գրա կա նու թյան 
տե սա կան հիմ քե րից՝ կա րող ե նք եզ րա
կաց նել, որ ըն դու նա կու թյուն նե րը ձևա
վոր վում են կյան քի ըն թաց քում, սա կայն 
դրանց զար գաց ման նա խա հակ վա ծու
թյու նը տար բեր մարդ կանց մոտ տար
բեր է: 

Դ րանք դրս ևոր վում են ոչ թե գի տե
լիք նե րում, հմ տու թյուն նե րում և ու նա
կու թյուն նե րում, այլ վեր ջին նե րիս ձեռք 
բեր ման ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյան՝ յու
րաց նե լու գոր ծըն թա ցում [Кишкель Е. Н., 
Москва, «Высшая школа» 2002: »58]: 

Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում են
թա կա նե րի վրա ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու 
կար ևո րա գույն գոր ծիք է խոս քը: Ղե կա
վա րի խոս քը կա րող է են թա կա նե րի մոտ 
ա ռա ջաց նել ի նչ պես դրա կան, այն պես էլ 
բա ցա սա կան հույ զեր, ո րի ար դյուն քում 
փոխ վում է տրա մադ րու թյու նը, կո լեկ տի
վում տի րող հո գե բա նա կան մթ նո լոր տը, 
են թա կա նե րի աշ խա տու նա կու թյու նը, 
ո րն ո ւղ ղա կի կեր պով ազ դում է կո լեկ
տի վի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու
թյան վրա: Խոս քային հա ղոր դակց ման 
ըն դու նա կու թյու նը շատ կար ևոր է ղե կա
վա րի հա մար՝ լի նի դա հան րային ե լույթ, 
խորհր դատ վու թյուն, ժո ղով, ըն կե րա կան 
կամ դաս տի ա րակ չա կան զրույց, սխալ
նե րի վեր լու ծու թյուն, հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյուն, գործ նա կան բա նակ
ցու թյուն ներ և այլն: Ղե կա վա րի հա մար 
կար ևոր է ի մա նակ մարդ կանց հետ փոխ
հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու ճիշտ և 
ար դյու նա վետ ու ղի նե րը, սա կայն այդ 
մի ջոց նե րը պետք է պրակ տիկ փոր ձի ար
դյուն քում բռ նած ղե կա վա րի գոր ծու նե ու
թյան ան բա ժան մի մա սը: 

Կո լեկ տի վի աշ խա տան քում բարձր 
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ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար, ժա մա
նա կա կից ղե կա վա րին ան հրա ժեշտ են 
կազ մա կեր պա կան ըն դու նա կու թյուն
ներ, ո րոնք մի ա վոր վում են ե րեք խմ բե
րում. 

1.  Կազ մա կեր պա կան խո րա թա
փան ցու թյու նը, ո րը նե րա ռում է`

•  հո գե բա նա կան ը նտ րո ղա կա նու
թյուն, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ման
րուք նե րին ու շադ րու թյուն դարձ նե լու 
կա րո ղու թյուն, ղե կա վա րի ու են թա կայի 
է մո ցի ո նալ վի ճա կի հա մա ժա մա նա կա
ցում, ի րեն ու րի շի տե ղը դնե լու ըն դու
նա կու թյուն.

• ին տե լեկ տի պրակ տիկ ո ւղղ վա
ծու թյուն. ղե կա վա րը պտակ տիկ ա ռա
ջադ րանք նե րը կա տա րե լու հա մար 
պետք է ու նե նա կո լեկ տի վի հո գե բա նա
կան վի ճա կի մա սին տվյալ ներն օգ տա
գոր ծե լու կողմ նո րոշ վա ծու թյուն.

•  հո գե բա նա կան նր բազ գա ցու
թյուն՝ իր հո գե բա նա կան ը նտ րո ղա
կա նու թյան և պրագ մա տիկ կողմ նո
րոշ վա ծու թյան մեջ չա փի զգա ցու մը 
պահ պա նե լու ըն դու նա կու թյու նը: 

2.  Կա մային է մո ցի ո նալ ար դյու նա
վե տու թյուն՝ հույ զե րով և կամ քի ու ժով 
այլ ան ձանց վրա ազ դե լու կա րո ղու
թյուն, ո րը կազմ ված է հետ ևյալ գոր ծոն
նե րից՝ 

•  աշ խու ժու թյուն.
•  են թա կա նե րի գոր ծու նե ու թյու նը 

սե փա կան ցան կու թյուն նե րին հա մա պա
տաս խան ո ւղ ղոր դե լու կա րո ղու թյուն.

•  են թա կա նե րի մեջ ձգ տում ա ռա
ջաց նե լու կա րո ղու թյուն.

• ն պա տակ նե րին հաս նե լու հա
վատ և դրա կան տրա մադր վա ծու թյուն. 

•  սե փա կան ա ռա ջադ րանք նե
րի կա տար ման նկատ մամբ պա հանջ
կո տու թյուն և են թա կա նե րին ո ւղղ ված 
պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման կա րո ղու
թյուն.

•  սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը քն
նա դա տա բար գնա հա տե լու ըն դու նա
կու թյուն: 

3.  Կազ մա կեր պա կան գոր ծու նե ու
թյան հակ վա ծու թյուն (Карпов А. В. 2004: 
530–531): 

Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյու
նը սո վո րա կան և ա մե նօ րյա ի րա դար ձու
թյուն նե րի և ա ռա ջադ րանք նե րի նկատ
մամբ մարդ կային յու րա հա տուկ հա յացք, 
մո տե ցում ներ գտ նե լու ու նա կու թյունն է: 
Յու րա քան չյուր ան ձ ու նի ստեղ ծա գոր
ծա կան ո րո շա կի նա խադ րյալ ներ, ո րոնք, 
սա կայն, մի ան գա մից ի հայտ չեն գա լիս: 
Դրանք պետք է զար գաց նել: Ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծըն թա ցը ո րո շում նե րի 
շղ թա է, ո րոնք ի հայտ են գա լիս խոր հե
լու կամ քն նար կում նե րի ըն թաց քում: Այլ 
կերպ ա սած, հայտ նա գոր ծու թյուն ներն 
ու բա ցա հայ տում նե րը նպա տա կաուղղ
ված մտա վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյունք 
են, ի սկ ը նդ հա նուր ըն դու նա կու թյուն նե
րը, ո րոնք նշա նա կա լի ո րեն ազ դում են 
կա ռա վար ման գոր ծու նե ու թյան ար դյու
նա վե տու թյան վրա, հիմ նա կա նում հետ
ևյալն ե ն՝ ին տե լեկ տը, կրե ա տի վու թյու
նը, ռեֆ լեք սի վու թյու նը, ակ տի վու թյու նը 
և ի նք նա կա ռա վա րու մը: 
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Комплекс специфических управленческих навыков является одним из важнейших фак
торов управленческой деятельности. Не только эффективность управления, но и возмож
ность ведения управленческой деятельности зависят от того, обладает ли данное лицо со
ответствующими способностями. Как и любой другой процесс управленческая деятельность 
может характеризоваться различными уровнями качественных показателей и может осу
ществляться с большей или меньшей эффективностью. 

SET OF LEADERSHIP COMPETENCIES ACCORDING TO THE ROLES ENACTED 
LUSINE CHILINGARYAN 

Urartu University, Department of Applied Psychology and Sociology, Applicant
The Armenian National Agrarian University, Department of Political Science and Jurisprudence, 
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The complex of specific management skills is one of the most important factors of administrative 
activity. Not only management efficiency but also the ability to perform administrative activities 
in general depend on whether or not the person has the appropriate skills. Like any other process, 
management activities can be defined in different levels of their qualitative characteristics and can 
be more or less efficient.
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Այս հոդ վա ծում քն նարկ վում է «ին
տե լեկտ» հաս կա ցու թյու նը և դրա դե րը 
գի տու թյան մեջ: Ին տե լեկ տի հիմ նախն
դիրն ու սում նա սիր ել են բազ մա թիվ հե
ղի նակ ներ, ի նչ պես՝ Ֆ. Գալ տո նը , Ժ. 
Պի ա ժեն, Լ. Տերս տոու նը, Հ. Այ զեն կը, 
նաև Խ. Գարդ նե րը, Մ. Ան դեր սո նը և 
այլք: Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են նաև 
ին տե լեկ տի ու սում նա սի րու թյա նը վե
րա բեր ող հիմ նա կան տե սու թյուն նե րը՝ 
Չ. Սպիր մե նի «Ին տե լեկ տի ե րկ ֆակ տոր 
տե սու թյու նը», Մ.Ան դեր սո նի «Ին տե լեկ
տի և ճա նա չո ղու թյան զար գաց ման տե
սու թյու նը», Խ. Գարդ նե րի «Բազ մա կի 
ին տե լեկ տի տե սու թյու նը» և այլն: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ին տե լեկտ, ին տե լեկ տո
ւալ կա րո ղու թյուն, մտա ծո ղու թյուն: 

Աշ խա տան քը նվիր ված է «ին տե
լեկտ» հաս կա ցու թյան ու սում նա սիր
մա նը, քա նի որ այն գի տու թյան մեջ 
վի ճա հա րույց է: Գաղտ նիք չէ, որ մեր 
օ րե րում ա մե նուր, պա տեհ և ոչ պա տեհ 
ա ռիթ նե րով ար ծարծ վում է «ին տե լեկտ» 
հաս կա ցու թյու նը: Խո շոր գոր ծա տու
ներն աշ խա տան քի ըն դու նե լիս կար
ևո րում են աշ խա տո ղի ին տե լեկ տուալ 
կա րո ղու թյուն նե րը, շատ կր թա կան 
օ ջախ ներ ևս կար ևո րում են բարձր ին
տե լեկ տուալ կա րո ղու թյուն նե րով սո վո
րող նե րի ըն դու նե լու թյու նը, ի սկ ի նչ պե՞ս 
են այն  սահ մա նում, ի ՞նչ տե սու թյուն ներ 
են ա ռա ջադր վել և ո ՞ր գիտ նա կան նե րի 
կող մից: Ա հա այս տե ղից էլ բխում է «ին
տե լեկ տի» հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րու
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: «Ին տե լեկտ» 
բա ռը լա տի նե րեն ծա գում ու նի, ծա գել է 

«intelleqtus» բա ռից, ո րը նշա նա կում է 
ի մա ցու թյուն [1, էջ 29]։ Մար դու ըն դու
նա կու թյուն նե րի հի ե րար խի ա կան ամ
բող ջու թյու նը, ո րով բնու թագր վում է 
նրա մտա ծո ղու թյան պրո ցես նե րի մա
կար դա կը, նոր ի րադ րու թյուն նե րը ճիշտ 
ը մբռ նե լու և ի նք նու րույ նա բար խն դիր
ներ լու ծե լու, ըն կա լած ին ֆոր մա ցի այի 
տար բեր բա ժին նե րի միջև կա պեր հաս
տա տե լու հնա րա վո րու թյունն է։ Ին տե
լեկ տը դրս ևոր վում է բո լոր ի մա ցա կան 
պրո ցես նե րում և չի հան գեց նում դրան
ցից որ ևէ մե կին, թեև մտ քի հիմ նա կան 
ո րակ նե րը (խո րու թյու նը, լայ նու թյու նը և 
այլն) նաև բա նա կա նու թյան հիմ նա կան 
ո րակ ներն ե ն։ Ին տե լեկ տի բարձր մա
կար դա կը թույլ է տա լիս հա ջո ղու թյամբ 
ի րա գոր ծել գոր ծու նե ու թյան զա նա զան 
տե սակ ներ և ճիշտ ար տա ցո լել ու ձևա
փո խել ի րա կա նու թյու նը [1, էջ 29]: 

Ին տե լեկ տի հիմ նախնդ րին ան դրա
դար ձել են բազ մա թիվ ռու սա կան և 
ար տա սահ մա նյան հե ղի նակ ներ: Ին տե
լեկ տի ու սու ման սի րու թյան հար ցում մեծ 
ա վանդ ու նեն Ֆ. Գալ տո նը [4], Ժ. Պի ա
ժեն [7], Լ. Տերս տոու նը [4, էջ 29], Հ. Այ
զեն կը [3], հե տա գա յում նաև Խ. Գարդ
նե րը, Մ. Ան դեր սո նը և այ լք: Ին տե լեկ տի 
ար դյունք նե րի կոմ պո նենտ նե րի ու սում
նա սիր ման փոր ձեր են ա րել գեշ տալտ 
հո գե բան ներ՝ Մ. Վերտ հայ մե րը, Վ. Կյո
լե րը, 20–րդ դա րի ֆրան սի ա ցի հո գե
բան ներ Ա. Բի նեն և Տ. Սի մո նը, ով քեր 
ա ռա ջար կե ցին մտա վոր օ ժտ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի ստուգ ման սո ցի ա լա կան 
թես տե րը [4. էջ 119]: 

Հայտ նի ան գլի ա ցի հո գե բան Հանս 

ՄԱ ՐԻ Ա ՆԱ Ա ՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ 
ՀՊՄՀ կի րա ռա կան հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ, 

հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՏԱ ԹԵՎ Ա ՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 
ՀՊՄՀ կի րա ռա կան հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ 

ԻՆ ՏԵ ԼԵԿ ՏԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒ ՄԸ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  
ԵՎ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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Յուր գեն Այ զենկն [3] ին տե լեկ տի վե րա
բե րյալ գրել է, որ այն գի տա կան հաս
կա ցու թյուն է, այն պես ի նչ պես ծան
րու թյան ո ւժն է, քի մի ա կան կա պե րը, 
է լեկտ րաէ ներ գի ան: Ին տե լեկտ հաս
կա ցու թյու նը մար դիկ հայտ նա բե րել են, 
որ պես զի կար գի բե րեն և հա մա կար գեն 
գի տա կան գի տե լիք նե րը [3, էջ 111]: Նա 
նշում է նաև, մինչ ին տե լեկ տի սահ մա
նու մը տա լը պետք է հս տա կեց նել նրա 
ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րը՝ կեն սա բա նա
կան ին տե լեկ տը, հո գե չա փա կան ին
տե լեկ տը և սո ցի ա լա կան ին տե լեկ տը: 
Ա ռանց այդ ե րեք կե տե րի հս տա կեց մա
նը, տար բե րակ մա նը մենք չենք կա րող 
բա ցա հայ տել ին տե լեկտ հաս կա ցու թյու
նը: Հ. Այ զեն կը կար ևո րեց սո ցի ա լա կան 
ին տե լեկ տի դե րը, ո րը նե րա ռում է կր
թու թյու նը, ա ռող ջու թյու նը, մշա կու թային 
ներ գոր ծու թյու նը: Հո գե չա փա կան կող մը 
դաս տի ա րա կու թյունն է ըն տա նի քում, 
կր թու թյու նը, ի սկ կեն սա բա նա կան ին
տե լեկ տը ֆի զի լո գի ա կան և գե նե տիկ 
կողմն է նե րա ռում: Այս տե ղից էլ սահ
մա նեց՝ ին տե լեկ տը կեն սա բա նա կան, 
հո գե չա փա կան և սո ցի ա լա կան կոն ցեպ
ցի ա նե րի մի աս նու թյունն է [3. Էջ 112]: 

Հայտ նի հո գե բան Ժ. Պի ա ժեն (1951թ.) 
ին տե լեկ տը նկա րագ րում է որ պես զար
գաց ման կա րո ղու թյուն և գի տե լիք նե րի 
վե րար տադ րու թյուն։ Նա հետ ևյալ օ րի
նակն ու հա մեմ տու թյունն է ա ռա ջար կել՝ 
ին տե լեկ տը նման է տան կա ռու ցու մա
նը: Նա կար ծում էր տան կա ռու ցու մը 
կախ ված է ոչ մի այն կա ռու ցո ղի հնա
րա վո րու թյուն նե րից, այլ նաև այն նյու
թե րից, ո րոն ցից նա օ գտ վում է։ Նույ նը 
ին տե լեկ տի դեպ քում է, մար դը կա րող 
է ու նե նալ բարձր ին տե լեկ տո ւալ կա րո
ղու թյուն ներ, բայց կար ևորն այն է, թե 
նոր ստա ցած գի տե լիք նե րից ի նչ պես է 
օ գտ վում: Այս տե ղից էլ նա եզ րա կաց
րեց` որ քան ու ժեղ է ան հա տի պա հանջ
մունք նե րի բա վա րար ման ստի մու լը, 
այն քան ու ժեղ է նրա հա կազ դումն այդ 
պա հանջ մուն քի նկատ մամբ [6, էջ 32]: 
Այս տեղ հարց է ծա գում, թե որ տե ղից 

է սկիզբ առ նում այդ պա հանջ մունք նե
րի բա վա րար ման ստի մու լը, ո րը նպաս
տում է ին տե լեկ տի զար գաց մա նը: Այդ 
մա սին, ար դեն Ա նաս տա զին, գրում է, որ 
շր ջա պա տը, ո րը ա ռա ջար կում է ան հա
տին հա մա պա տաս խան ստի մուլ, գրգ
ռում է փո խազ դե ցու թյու նը շր ջա պա տող 
աշ խար հի նկատ մամբ, ազ դում է մար դու 
հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա և աշ խա
տեց նում գի տե լիք ներն ու հենց դրա նով 
զար գաց նում նրա ին տե լեկ տը: Ա նաս
տա զին (1976թ.) բա ցա հայ տեց նաև, որ 
շր ջա պա տի փո փո խու թյուն նե րը, օ րի
նակ՝ ըն տա նե կան հա մա կար գում (նոր 
ե րե խայի ծնունդ, ա ռա վել օ ժտ ված քույր 
կամ եղ բայր, ծնող նե րի բա ժա նում, հի
վան դու թյուն, մոտ մարդ կան ցից որ ևէ 
մե կի կո րուստ) բա ցա սա կան ձևով է ազ
դում ե րե խայի ին տե լեկ տի զար գաց ման 
վրա։ Նման ի րա վի ճակ նե րում շատ հա
ճախ լու ծու մը կա յա նում է նրա նում, որ 
պետք է ին տե լեկ տի գոր ծա կի ցը բարձ
րաց նել պո զի տիվ ին տեր վեն ցի այի հիմ
քի վրա։ Օ րի նակ՝ թե րա պի այի մի ջո ցով, 
ո րը կա յու նաց նում է ե րե խայի ան հա
տա կա նու թյու նը։ Նաև գո յու թյուն ու նի 
ներ քին կապ ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րի՝ ե րե խայի նկատ
մամբ և նրա ին տե լեկ տի թես տա վոր ման 
ար դյունք նե րի միջև [6, էջ 45]: 

Ին տե լեկ տի սահ մա նում է տվել նաև 
ան գլի ա ցի հո գե բան Չ. Սպիր մե նը [2, էջ 
26]: Նա կար ծում է, որ ին տե լեկ տը մի 
ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն է, ո րի աշ խա
տան քը պայ մա նա վոր ված է այն գոր ծո
նով, ո րը ա ռանձ նա հա տուկ է կոնկ րետ 
տվյալ գոր ծու նե ու թյան հա մար: Եվ հե
տա գա յում նա ա ռաջ քա շեց ին տե լեկ տի 
ե րկ ֆակ տոր տե սու թյու նը: Այդ ֆակ տոր
ներն են նա նշա նա կեց G և  S ֆակ տոր
ներ [2, էջ 27]: Սա ին տե լեկ տի ու սում
նա սի րու թյան մի ակ տե սու թյու նը չէ: 
Ին տե լեկ տի ու սում նա սի րու թյան բազ
մա թիվ տե սու թյուն ներ կան, դրան ցից 
են ՝ Լ. Տերս տոու նի «Ին տե լեկ տի բազ
մա գոր ծոն մատ րից նե րի կո րե լյա ցի այի 
տե սու թյու նը» [2, էջ 29], Խ. Գարդ նե րի 
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«Բազ մա կի ին տե լեկ տի տե սու թյուն» [5, 
էջ 421], Մ. Ան դեր սո նի «Ին տե լեկ տի և 
ճա նա չո ղու թյան զար գաց ման տե սու
թյուն» [5, էջ 423] և այլն: Ա նդ րա դարձ 
կա տա րենք այդ տե սու թյուն նե րից մի 
քա նի սին ևս: 

Խ. Գարդ ներն [5, էջ 421] ին տե լեկ տը 
դի տար կում էր ի բրև խն դիր ներ, հար
ցեր լու ծե լու կա րո ղու թյուն: Ը ստ նրա՝ 
ին տե լեկ տը մի քա նի տե սակ ու նի, ո րն 
էլ պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման
քով, որ խն դիր նե րը տար բեր լու ծում ներ 
կա րող են ստա նալ՝ վեր բալ, ե րաժշ տա
կան–ձայ նային, նե րանձ նային և այլն: Իր 
ա ռա ջար կած տե սու թյու նը կո չեց «Բազ
մա կի ին տե լեկ տի տե սու թյուն»: Ին տե
լեկ տո ւալ կա րո ղու թյուն ներն ը ստ Խ. 
Գարդ նե րի յոթն են ` վեր բալ ին տե լեկտ, 
ե րաժշ տա կան ին տե լեկտ, մա թե մա տի
կա կան–տ րա մա բա նա կան, տա րա ծա կան 
ին տե լեկտ, մարմ նա կան–կի նես թե տիկ 
ին տե լեկտ, նե րանձ նային ին տե լեկտ, մի
ջանձ նային ին տե լեկտ [5, էջ 421]: 

Սա կայն, Խ. Գարդ նե րի ա ռա ջար կած 
տե սու թյան նկատ մամբ հե տա գա յում 
ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց րեց հո գե
բան Մայք Ան դեր սո նը [5]: Մաս նա վո
րա պես նա գտ նում էր, որ Խ. Գարդ նե րը 
հս տակ չի բա ժա նել բազ մա կի ին տե լեկ
տո ւալ կա րո ղու թյան բնույ թը: Ան դեր
սո նը գտ նում էր, որ Խ. Գարդ նե րը մեկ 
վար քի ձևի տե սան կյու նից է բա ժա նել 
ին տե լեկ տը, մեկ կոգ նի տիվ պրո ցես նե րի 
տե սան կյու նից, մեկ ու ղե ղի կա ռուց ված
քի տե սան կյու նից: Այս ա նո րո շու թյու նից 
դուրս գա լու և ը նդ հա նուր ին տե լեկ տը 
սահ մա նե լու հա մար նա հետ ևեց Տերս
տոու նին: Դրա հի ման վրա ա ռա ջադ րեց 
իր տե սու թյու նը և կո չեց «Ին տե լեկ տի և 
ճա նա չո ղու թյան զար գաց ման տե սու
թյուն» [5, էջ 423]: Հա մա ձայն Ան դեր սո
նի, ին տե լե տը նե րա ռում է եր կու «յու րա
հա տուկ կա րո ղու թյուն»: Դրան ցից մե կը 
կապ ված է լեզ վա մա թե մա տի կա կան 
ար տա հայտ ման հետ, մյու սը՝ տա րա ծա
կան տե սո ղա կան գոր ծա ռույ թի հետ [5, 
էջ 424]: 

Ի տար բե րու թյուն Ան դեր սո նի ա ռա
ջար կած տե սու թյան, Ստերն բեռ գը 
ա ռա ջար կեց իր ե ռաս տի ճան տե սու
թյու նը, ո րը դի տար կում է ան հա տա կան 
փոր ձի, ի նչ պես նաև ին ֆոր մա ցի այի 
մշակ ման հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը 
[5, էջ 425]: : Նրա տե սու թյու նը բաղ կա
ցած է հետ ևյալ ե րեք բա ժին նե րից կամ 
սուբ տե սու թյուն նե րից՝ բաղ կա ցուց
չային սուբ տե սու թյուն, փոր ձա րա րա
կան (էքս պե րի մեն տալ) սուբ տե սու թյուն, 
կոն տեքս տային սուբ տե սու թյուն: Ը ստ 
Ստերն բեռ գի, սրան ցից ա ռա վել մշակ
վածն ու կի րա ռե լին բաղ կա ցուց չային 
սուբ տե սու թյունն է, ո րը վե րա բեր վում է 
մտա ծո ղու թյան գոր ծըն թա ցին, սա կայն 
մի այն բաղ կա ցուց չային սուբ տե սու թյու
նով հնա րա վոր չէ ամ բող ջա պես մեկ նա
բա նել մարդ կանց միջև ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու տար բե
րու թյուն նե րը ին տե լեկ տո ւալ ո լոր տում, 
քա նի որ ին տե լեկ տի մեկ նա բան ման 
ո լոր տում կար ևոր է նաև ան հա տի վրա 
մշա կու թային ազ դե ցու թյու նը և ան հա
տա կան փոր ձը [5, էջ 425]: 

Այս պի սով՝ ին տե լեկ տը մար դու մտա
ծո ղու թյան պրո ցե սի բաղ կա ցու ցիչն է, 
ո րը խիստ ան հա տա կան է: Այս տեղ մենք 
հակ ված ե նք կր կին ան դրա դառ նա լու Հ. 
Այ զեն կի ա ռա ջար կած այն մտ քին, որ 
մար դու ին տե լեկ տի զար գաց ման վրա 
ազ դում են ոչ մի այն ժա ռան գա կա նու
թյու նը, այլև ար տա քին սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րը՝ դաս տի ա րա կու թյու նը, կր
թու թյու նը, մշա կույ թը, ան հա տի սո ցի
ա լա կան ստա տու սը: Կար ծում ե նք, որ 
ին տե լեկ տը բազ մա կող մա նի է և գոր
ծու նե ու թյան տար բեր ո լորտ նե րում դրս
ևոր վում է յու րո վի: Այս տեղ էլ հան գում 
ե նք Խ. Գարդ ներ նի ին տե լեկ տի վե րա
բե րյալ սահ ման մա նը, հա մա ձայն ո րի, 
ին տե լեկ տը խն դիր նե րի լուծ ման կա
րո ղու թյունն է [5]: Ին տե լեկ տի վե րա
բե րյալ մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
շա րու նակ վում են և հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը կներ կա յաց նենք մեր հե
տա գա աշ խա տանք նե րում: 
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Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում է աշ
խա տա վայ րում կի րառ վող հո գե բա նա
կան ճնշ ման՝ մոբ բին գի եր ևույ թը։ Ներ
կա յաց վում են մոբ բին գի ա ռա ջաց ման 
պատ ճառ նե րը, տա րա տե սակ նե րը, հիմ
նա կան դրս ևո րում նե րը և հետ ևանք նե
րը։ Բա ցա հայտ վում են աշ խա տակ ցի և 
ղե կա վա րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող 
մոբ բին գի հայ տա նիշ նե րը։ Տր վում են 
մի շարք հանձ նա րա րա կան ներ, ո րոնք 
նպաս տում են մոբ բին գային ի րա վի
ճակ նե րը հաղ թա հա րե լուն։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. մոբ բինգ, բուլ լինգ, 
բա րո յա կան խախ տում, զոհ, հո րի զո
նա կան և ո ւղ ղա հա յաց մոբ բինգ, սենդ
վիչ֊ մոբ բինգ։ 

Մեր բա ռա պա շա րում հազ վա դեպ է 
օգ տա գործ վում «մոբ բինգ» եզ րը: Ի րա
կա նում եր ևույ թը նոր չէ. աշ խա տա վայ
րում պաշ տո նա կից նե րի հար ձա կում
ներն ու բան սար կու թյուն նե րը հայտ նի 
փաստ են, սա կայն որ պես հո գե բա
նա կան հիմ նա հարց՝ մոբ բին գը սկ սեց 
քն նարկ վել XX դա րի ե րկ րորդ կե սին: 
Ա ռա ջին հե տա զո տու թյուն ներն ան ց են 
կաց վել Շվեյ ցա րի ա յում և Գեր մա նի ա
յում: Եր ևույ թը շա տե րին հե տաքրք րեց 
այն բա նից հե տո, ե րբ բա ցա հայտ վե ցին 
մոբ բին գի հե տևանք նե րը: Դրանք ե ն՝

•ն շա նա կա լի տն տե սա կան վնաս ներ 
ձեռ նար կու թյա նը՝ ար տադ րու թյան կտ
րուկ նվազ ման տես քով.

• մոբ բին գի զոհ դար ձած աշ խա տա
կից նե րի մոտ մարմ նա կան և հո գե կան 
հի վան դու թյուն նե րի մի ամ բողջ «փն ջի» 
առ կա յու թյուն: 

Տար բե րա կում են ան ձնա կազ մի 
«մոբ բինգ» և «բուլ լինգ» հաս  կա ցու

թյուն նե րը [5]: Մոբ բին գը (ա նգլ.՝ mob 
– հա վաք վել, խմբ վել) բնո րոշ վում է 
որ պես գոր ծա տո ւի և այլ աշ խա տա կից
նե րի կող մից որ ևէ աշ խա տակ ցի նկատ
մամբ հո գե բա նա կան ճնշ ման գոր ծադ
րում, ո րի մեջ նե րառ վում են մշ տա կան 
բա ցա սա կան կար ծիք նե րը, քն նա դա
տու թյուն նե րը, աշ խա տակ ցի մա սին 
սխալ տե ղե կա տվու թյան տա րա ծու մը, 
կազ մա կեր պու թյան ներ սում նրա սո ցի
ա լա կան մե կու սա ցու մը: Բուլ լի գը (ա
նգլ.՝ bully – կռիվ սար քել, սպառ նալ) 
ագ րե  սիվ վար քա գիծ է, ո րը դրս ևոր
վում է աշ խա տակ ցի նկատ մամբ դա
ժա նու թյան, չա րա միտ հե տա պնդ ման, 
ստո րաց ման, նրա հե ղի նա կու թյա նը 
վնա սե լու փոր ձե րի տես քով: Բուլ լին գը 
կա րող է դրս ևոր վել հետ ևյալ ձևե րով՝ 
վի րա վո րանք ներ, գոռ գո ռոց ներ, ու րի շի 
տե սա կե տի չըն դու նում, շր ջա պա տող
նե րին սե փա կան տե սա կե տի պար տադ
րում, քն նարկ ման բա ցա կա յու թյուն, լի
ա զո րու թյուն նե րի կենտ րո նա ցում մեկ 
մար դու ձեռ քե րում, աշ խա տակ ցի մշ
տա կան քն նա դա տու թյուն, ծա ռա յո ղա
կան ան հա մա պա տաս խա նու թյան և 
ան ձեռն հա սու թյան մատ նա նշում: 

Ան շուշտ, նշ ված եր կու եզ րե րը մոտ 
են, ո ւս տիև մոբ բին գը դի տարկ վում է 
որ պես կազ մա կերպ չա կան փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի մի ամ բող ջու թյուն, ո րը 
դրս ևոր վում է հո գե բա նա կան ճնշ ման 
տա րաբ նույթ ձևե րով: 

Մի քա նի տաս նա մյակ է, ի նչ եվ րո
պա կան ե րկր նե րում բազ մա թիվ կազ
մա կեր պու թյուն ներ հե տա զո տու թյուն
ներ են ի րա կա նաց նում աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման 
ո լոր տում: Հիմ նա հար ցի ար դի ա կա նու

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՊՄՀ հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 

hո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
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թյու նը հաս տատ վում է վի ճա կա գրա
կան տվյալ նե րով: 

Ար դյունք նե րը փաս տում են, որ աշ
խա տան քի վարձ վող նե րի 3–4% –ը 
հայտն վում է ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա
կի հո գե բա նա կան ճնշ ման ի րա վի ճա
կում: Եվ դա կա տար վում է դե ռևս աշ
խա տան քի ըն դուն վե լու պա հին: Եր կար 
ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում աշ
խա տող նե րի տվյալ նե րը ևս մխի թա րիչ 
չեն՝ մոբ բին գի զոհ է դառ նում 30–50%–ը 
[2]: 

Մոբ բինգ ի րա կա նաց նող ան ձի գոր
ծո ղու թյուն նե րը սո վո րա բար ի րա վա
բա նո րեն պատ ժե լի չեն և հա մար վում 
են բա րո յա կան խախ տում ներ, վա տա
գույն դեպ քում կա րող են ո րակ վել որ
պես կար գու կա նո նի խան գա րում, սա
կայն եր բեմն մար դիկ, մո լե գին կեր պով 
տար վե լով հա լա ծանք նե րով, խախ տում 
են օ րեն քը կամ էլ մոբ բին գի զո հին 
հրահ րում են կա տա րել գոր ծո ղու թյուն
ներ, ո րոնք ի րա վա բա նո րեն պատ ժե լի 
են: 

Մոբ բին գում առ կա են եր կու կող մեր՝ 
հար ձակ վող ներ և պաշտ պան վող ներ: 
Հա ճախ հար ձակ վող նե րի թվա քա նակն 
ա րագ ա ճում է, և պաշտ պա նու թյու նը 
գնա լով թու լա նում է: Ար դյուն քում մոբ
բին գի զո հը զգում է մի այ նա կու թյուն, 
օ տա րում, հայտն վում է «մե կը բո լո րի 
դեմ» ի րա վի ճա կում: 

Հար ձակ վո ղի, այ սինքն՝ մոբ բին գի 
կազ մա կերպ չի դե րում, կա րող է հայտն
վել ցան կա ցած մարդ: Եվ պար տա դիր 
չէ, որ դա լի նի ղե կա վա րը: Մոբ բին գի 
կազ մա կեր պի չը հա ճախ ա ռաջ նորդ
վում է հետ ևյալ սկզ բուն քով. «Այն մար
դը, ով ի նձ դուր չի գա լիս, պետք է հե
ռա նա»: 

Մոբ բին գի պատ ճառ նե րը բազ մա
զան են. օբյեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ պատ
ճառ նե րով մար դը կա րող է զգալ վախ, 
նա խանձ, ան հանգս տու թյուն, կաս կած: 
Ը նդ ո րում, զո հը կա րող է ը նդ հան րա
պես չի մա նալ դրանց մա սին կամ ի մա
նալ ար դեն աշ խա տան քից ա զատ վե

լուց հե տո: 
Այն ի րա վի ճա կում, ե րբ աշ խա տա

կից նե րի մեջ «հ նա բնակ նե րի» մեծ մա սը 
կազ մում են ա վագ սերն դի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը, ի սկ նո րե կը ե րի տա սարդ, 
նոր գի տե լիք նե րով և կա րո ղու թյուն
նե րով ան ձնա վո րու թյուն է, մոբ բին գի 
պատ ճա ռը հնա բնակ նե րի՝ աշ խա տա
տե ղը պահ պա նե լու վախն է: 

Կա րող է լի նել այլ ի րա վի ճակ՝ հնաբ
նակ ներն ու րույն կար ծիք ներ, հա մոզ
մունք ներ ու նեն, ի սկ նո րեկն այլ կերպ 
է մտա ծում: Սկ սում է գոր ծել հետ ևյալ 
սկզ բուն քը. «Նա այն պի սին չէ, ի նչ պես 
բո լո րը»: Եվ դա ա ռա ջաց նում է ան հան
դուր ժո ղա կա նու թյուն նոր աշ խա տակ ցի 
նկատ մամբ: 

Մեկ ու րիշ ի րա վի ճա կում նոր աշ խա
տա կի ցը փոր ձում է ցույց տալ, թե ի նքն 
ին չե րի է ըն դու նակ, այ սինքն՝ աշ խա
տում է շատ, ա րագ, ին տեն սիվ՝ ու րիշ
նե րի մոտ ա ռա ջաց նե լով կտ րուկ դժ գո
հու թյուն: Մար դիկ չեն ցան կա նում, որ 
աշ խա տան քի հաս տա տուն ռե ժի մը (ան
գամ ե թե այն ար դյու նա վետ չէ) խախտ
վի որ ևէ մե կի կող մից: 

Մոբ բին գի պատ ճառ կա րող է դառ
նալ «հին» աշ խա տակ ցի տար րա կան 
նա խան ձը, ով պլա նա վո  րել էր ստա նալ 
տվյալ պաշ տո նը, ի սկ նո րեկն իր ճա նա
պար հը «կտ րեց»: 

Մոբ բինգ ա ռա ջա նում է նաև «ան
պա տաս խան սի րո» պատ ճա ռով, ե րբ 
են թա կան կամ պաշ տո նա կի ցը մշ տա
պես են թարկ վում է սե ռա կան ո տնձ
գու թյուն նե րի: Աշ խա տան քից հե ռաց
վե լու շատ դեպ քեր տե ղի են ու նե նում 
այս հո ղի վրա: 

Հա ճախ կազ մա կեր պու թյան աշ խա
տան քային մթ նո լորտն է մարդ կանց 
մղում վնա սել ու րիշ նե րին: Մար դիկ 
խար դա վանք ներ են հյու սում, որ պես զի 
ի րենց դիրքն «ա մուր» պա հեն: 

Մոբ բին գի ա ռիթ կա րող է հան դի
սա նալ հենց ին քը՝ զո հը, ով, օ րի նակ, 
ցու ցադ րի իր ա ռա վե լու թյունն ու րիշ նե
րի նկատ մամբ, ի րեն պա հի ամ բար տա
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վան, գո ռոզ, պաշ տո նա կից նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում հե ռա վո րու
թյուն պահ պա նի: 

Մոբ բին գային ի րադ րու թյան դրս
ևո րում նե րը կա րող են զո հին հու շել, 
որ պես զի նա ան հրա ժեշտ քայ լեր ձեռ
նար կի, զգու շա նա չմ տած ված ա րարք
ներ կա տա րե լուց: Մոբ բին գի հիմ նա կան 
դրս ևո րում ներն ե ն՝

•  զո հին կամ չեն հա ղոր դում ան
հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը, կամ ներ
կա յաց նում են այն պի սի հաշ վար կով, որ 
նա ո չինչ չկա րո ղա նա փո խել. 

•  ե թե ան գամ տե ղե կատ վու թյու նը 
ներ կա յաց վում է, ա պա՝ խե ղա թյուր ված 
տես քով.

•  զո հի աշ խա տան քային սե ղա նից 
փաս տաթղ թե րը պար բե րա բար կոր չում 
են կամ դր վում են այլ տե ղում.

•  մոբ բին գում ներ քաշ ված աշ խա
տա կից ներն ա նում են ա մեն ի նչ, որ պես
զի ա նե լա նե լի ու թյան տպա վո րու թյուն 
ստեղծ վի (գոր ծե րի ըն թաց քը մշ տա պես 
ներ կա յաց նում են վա տա գույն ձևով). 

•  զո հի հետ խո սակ ցու թյուն ներ 
չեն վա րում աշ խա տան քին չվե րա բե րող 
թե մա նե րով (ար ձա կուրդ, ծնն դյան տա
րե դարձ, վեր ջին ի րա դար ձու թյուն ներ). 

•  ե թե զո հը մտ նում է այն տա րած
քը, որ տեղ գտն վում են իր դեմ դա վեր 
նյու թող աշ խա տա կից նե րը, խո սակ
ցու թյու նը ցու ցադ րա բար ը նդ հատ վում 
է, ող ջույ նին ոչ ոք չի պա տաս խա նում. 
մար դը հաս կա նում է, որ իր հետ հա
ղոր դակ ցու մը սահ մա նա փակ ված է և 
հան գում է մի այն խիստ ան հրա ժեշ տին. 

•  մոբ բին գի ցան կա ցած ի րա վի
ճակ կապ ված է զո հի մա սին տար բեր 
ա սե կո սե  նե րի տա րած ման հետ, ո րոնք 
հա ճախ ան հե թեթ բնույթ են կրում, սա
կայն զո հի բա ցատ րու թյուն նե րը ոչ ոք չի 
ցան կա նում լսել կամ ըն դու նել.

•  զո հին մշ տա պես կա տա կով 
ծաղ րում են, օ րի նակ՝ կա րող է սուրճ 
լց վել այն փաս տաթղ թի վրա, ո րը նրա 
հա մար կար ևոր է, կոր չեն նրա ան ձնա
կան ի րե րը [4]: 

Ա ռա ջին հա յաց քից վե րոն շյալ գոր
ծո ղու թյուն նե րը կա րող են ան վնաս 
թվալ, սա կայն ե րբ դրանք պար բե րա
կան բնույթ են կրում, զո հին կա րող 
են հասց նել մո լեգ նու թյան: Զո հը դառ
նում է ագ րե սիվ և սկ սում է բա ցա հայտ 
կեր պով վրեժ խն դիր լի նել, ը նդ ո րում, 
պար տա դիր չէ, որ վրեժ խնդ րու թյան 
օբյեկտ դառ նա հենց մոբ բին գի կազ
մա կեր պի չը: Վրեժ խնդ րու թյու նը կա րող 
է ըն դու նել այն պի սի ձևեր, որ ա րդ յուն
քում զո հը հայտն վի դա տա պար տյա լի 
ա թո ռին: 

Մշ տա պես «թու նա վոր ման» են թարկ
վող մար դը սկ սում է ան փույթ վե րա
բեր վել իր ար տա քին տես քին, թույլ է 
տա լիս ի րեն ոչ բնու թագ րա կան սխալ
ներ, հիմ նա կա նում վատ տրա մադ
րու թյուն է ու նե նում: Մոբ բին գային 
ի րա վի ճա կը կա րող է այն քան ու ժեղ 
ներ գոր ծել մար դու հո գե կա նի վրա, որ 
նա լր ջո րեն հի վան դա նա: Մոբ բին գի 
ծանր հետ ևանք նե րից մե կը հետտ րավ
մա տիկ սթ րե սային խան գա րումն է, ո րի 
հաղ թա հար ու մը պա հան ջում է հո գե բա
նի ա ջակ ցու թյուն: 

Մոբ բին գը լի նում է «հո րի զո նա կան» 
(նույն մա կար դա կի աշ խա տա կից նե
րի միջև) և «ուղ ղա հա յաց» (տար բեր 
մա կար դա կի աշ խա տա կից նե րի միջև): 
Հո րի զո նա կան մոբ բինգ հա ճախ ի րա
կա նաց նում են հին աշ խա տա կից նե րը 
նո րեկ նե րի նկատ մամբ: Այն կա րող է 
դրս ևոր վել «բոյ կո տի» ձևով, ոչ ճիշտ 
տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լով, 
խնդ րանքն ան տե սե լով, բամ բա սանք
ներ տա րա ծե լով: Սո վո րա բար նման 
ի րա վի ճակ ստեղծ վում է, ե թե նո րե կին 
մր ցա կից են հա մա րում կամ նա կո լեկ
տի վից խիստ ա ռանձ նա նում է իր յու
րա հա տուկ լի նե լով: Հա ճախ պատ ճա ռը 
նա խանձն է ա վե լի ե րի տա սարդ և հա
ջո ղակ պաշ տո նակ ցի նկատ մամբ: 

Բա ցա հայտ վել է, որ «թու նա վոր ման» 
կազ մա կեր պիչ նե րը մեծ մա սամբ տա
րեց աշ խա տա կից ներն են, ով քեր տե ղը 
կորց նե լու մտա վա խու թյուն ու նեն: Եր
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բեմն էլ ճն շու մը ժա մա նա կա վոր բնույթ 
է կրում և նո րե կին կո լեկ տի վի ան դամ 
«ձեռ նադ րե լու» յու րա հա տուկ ա րա րո
ղու թյուն է դառ նում [1]: 

«Ուղ ղա հա յաց» մոբ բինգ հա ճախ 
ծա գում է այն տեղ, որ տեղ ծա ռա յու
թյան մեջ ա ռաջ գնա լու հա  մար «տեղ 
ա զա տե լու», մր ցակ ցին վե րաց նե լու 
կամ նրա նկատ մամբ վրեժ խն դիր լի
նե լու կա րիք կա: Եր բեմն ղե կա վարն 
այս կամ այն պատ ճա ռով ցան կա նում է 
ա զատ վել աշ խա տակ ցից, սա կայն դա 
չի կա րող ա նել օ րի նա կան ճա նա պար
հով: Օ րի նակ՝ նոր ղե կա վարն ու զում է 
այլ թիմ հա վա քել: Հա մա ձայն օ րեն քի՝ 
ա ռանց լուրջ հիմ քե րի են թա կային հնա
րա վոր չէ ա զա տել: Շատ ա վե լի հեշտ 
է աշ խա տակ ցին մշ տա պես մե ղադ րել 
ան ձեռն հա սու թյան, ան կար գա պա հու
թյան մեջ, նրա ա ռջև ա նի րա կա նա նա լի 
ա ռա ջադ րանք ներ դնել և, վեր ջի վեր ջո, 
հար կադ րել նրան՝ հե ռա նալ սե փա կան 
կամ քով: 

Մի ջին օ ղա կի ղե կա վա րը, որ պես 
կա նոն, ու նե նում է օգ նա կան ներ, ով քեր 
ե րա զում են զբա ղեց նել նրա տե ղը: Բա
ցի այդ, մեկ աս տի ճան վեր ևում գտն վող 
ղե կա վա րը նույն պես մտա վա խու թյուն 
է ու նե նում, որ կա րող են ի րեն «դա րա
նա կա լել»: Եր կու կող մե րից գտն վե լով 
ճնշ ման տակ՝ մի ջին օ ղա կի ղե կա վարն 
իր մաշ կի վրա զգում է «սենդ վիչ–մոբ
բին գի» բո լոր ան հար մա րու թյուն նե րը: 

Կա ռա վար ման բարձ րա գույն մա
կար դա կում կա րի ե րա յին ա ճի հար ցե
րը չա փա զանց սուր են դր ված, հետ
ևա բար, ո ւղ ղա հա յաց մոբ բին գում 
կի րառ վում են ա ռանձ նա հա տուկ նենգ, 
դա վա դիր մե թոդ ներ: Ե թե շար քային 
աշ խա տա կի ցը հեշ տու թյամբ զգում է 
կո լեկ տի վում իր նկատ մամբ վե րա բեր
մուն քի փո փո խու թյու նը, ա պա ղե կա
վա րի նկատ մամբ մոբ բին գի հայ տա նիշ
ներն այլ տեսք ու նեն՝

• ն րան չեն փո խան ցում ա վե լի 
բարձր ղե կա վա րու թյան կար գադ րու
թյուն նե րը.

•  ե թե նախ կի նում ղե կա վա րին 
հրա վի րում է ին բարձ րա գույն ղե կա
վա րու թյան բո լոր խորհր դա կցու թյուն
նե րին, ա պա այժմ նա դրանց մա սին 
ի մա նում է ու շա ցու մով.

•  ա վե լի բարձր կանգ նած ղե կա
վա րը բա ցա սա կան տե ղե կա տվու թյուն 
է ստա նում տվյալ ստո րա բա ժան ման 
աշ խա տան քի մա սին.

•  տա րած վում են ան հա վա նա կան 
պատ մու թյուն ներ, որ տեղ ղե կա վա րը 
հիմ նա կան «հե րոսն» է.

•  ղե կա վա րը շր ջա պատ ված է են
թա կա նե րի վա տա տե սու թյամբ.

•  են թա կա նե րը գաղտ նի կամ բա
ցա հայտ նեն գա դու լում են ղե կա վա րի 
կար գադ րու թյուն նե րի կա տա րու մը [3]: 

Գո յու թյուն ու նեն մոբ բին գա յին ի րա
վի ճա կից դուրս գա լուն նպաս տող մի 
շարք հանձ նա րա րա կան ներ: 

Ա ռա ջին հեր թին, պետք է ըն դու նել, 
որ տե ղի ու նե ցո ղը ի րա կա նու թյուն է, 
այլ ոչ թե եր ևա կա յու թյան ար գա սիք: 
Եվ դա տե ղի է ու նե նում ոչ այն պատ
ճա ռով, որ տվյալ ան ձը յու րա հա տուկ 
է կամ նման ի րա վի ճա կում մի այն ի նքն 
է հայտն վում, այլ հա ման ման դեպ քեր 
կա րող են պա տա հել բո լոր նո րեկ նե րի 
հետ: Ա ռա ջին նա խա նշան նե րը հա ճախ 
ակ նա ռու չեն լի նում, և մար դը մի ան գա
մից չի հաս կա նում, որ մոբ բին գի հեր
թա կան թի րախ է դար ձել: 

Անհ րա ժեշտ է չկորց նել հա վա տը 
սե փա կան ու ժե րի հան դեպ: Մոբ բինգն 
ո ւղղ ված է մար դուն հա վա սա րակշ ռու
թյու նից հա նե լուն, ո ւս տի նման բա վա
կա նու թյուն չպետք է պա ճա ռել հրահ
րիչ նե րին: Յու րա քանչ յուր մարդ պետք է 
հի շի, թե ի նչ հա ջո ղու թյուն նե րի է հա սել, 
ի նչ դժ վար ի րա վի ճակ ներ է հաղ թա հա
րել: Նա չպետք է կար ծի, թե ի նքն աշ
խար հում բո լո րո վին մե նակ է մնա ցել: 
Շա տե րը վս տա հում են ի րեն՝ ըն տա նի
քը, հին ըն կեր նե րը, նախ կին պաշ տո
նա կից նե րը: Ա նհ րա ժեշտ է բարձ րաց նել 
ի նք նա գնա հա  տա կա նը: 

Չի կա րե լի շու տա փույթ ո րո շում ներ 
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կա յաց նել, նույ նիսկ ե թե թվում է, թե 
հան գա մանք նե րը դա են պա հան ջում: 
Մար դը պետք է սա ռը դա տո ղու թյամբ 
մտա ծի: 

Չ պետք է ա մեն ի նչ սե փա կան ձևով 
վե րա փո խե լու փոր ձեր կա տա րել: Ան
գամ տի րա պե տե լով աշ խա տան քի 
ա ռա վել կա տա րյալ մե թոդ նե րի՝ սկզ
բում պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
պաշ տո նա կից նե րի հետ վս տա հե լի հա
րա  բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լուն, հե տո 
մի այն՝ կա տա րել ա ռա ջար կու թյուն ներ 
և նո րա մու ծու թյուն ներ: 

Անհ րա ժեշտ է պար զել՝ կո լեկ տի վում 
ի նչ ա վան դույթ ներ կան (օ րի նակ՝ մի
մյանց հետ վե րա բեր վե լու ըն դուն ված 
կար գը, ղե կա վա րու թյա նը դի մե լու ձևը) 
և պատ շա ճու թյան սահ ման նե րում հետ
ևել այդ ա վան դույթ նե րին: 

Հարկ է դրս ևո րել դի տո ղա կա նու
թյուն և հետ ևել ի րա դար ձու թյուն նե րին՝ 
ով ո ւմ հետ է շփ վում, ո ւմ է օգ նու թյան 

դի մում, խոր հուրդ հարց նում, ու շա ցում
նե րի դեպ քում ի նչ կերպ են ի րենց պա
հում աշ խա տա կից նե րը [6]: 

Անհ րա ժեշտ է գի տակ ցել, որ ոչ բո լոր 
կտ րուկ դի տո ղու թյուն ներն ու սխալ նե
րի մատ նան շում ներն են նշա նա կում, որ 
տվյալ մար դու դեմ պա տե րազմ է սկս
վել: 

Այս պի սով՝ մոբ բին գը բարդ հո գե
բա նա կան գոր ծըն թաց է, ո րի հաղ թա
հա րու մը մեծ ջան քեր է պա հան ջում: 
Աշ խա տա կի ցը, տե ղե կաց ված լի նե լով 
մոբ բին գի պատ ճառ նե րի մա սին, կա
րող է կան խար գե լել այն՝ խու սա փե լով 
մոբ բին գային ի րա վի ճակ նե րից։ Ե թե 
ար դեն առ կա են մոբ բին գի դրս ևո րում
ներ, ա պա հոդ վա ծում ներ կա յաց ված 
հանձ նա րա րա կան նե րը հնա րա վո րու
թյուն կըն ձե ռեն ման րակր կիտ վեր լու
ծելու ի նչ պես հա կա ռա կոր դի, այն պես 
էլ սե փա կան վար քա գի ծը և կշ ռա դատ
ված, ա դեկ վատ ո րո շում ներ կա յաց նել: 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ  
В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ
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АПГУ, преподаватель кафедры психологии, кандидат психоогических наук
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Կա նանց հան ցա վո րու թյու նը հո գե
բա նա կան գի տու թյուն նե րի տե սան կյու
նից դի տար կե լով՝ շատ ժա մա նա կա կից 
հե տա զո տող նե ր նշում են, որ կա
նայք ա ռանձ նա նում են այն պի սի հատ
կու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք են՝ բարձր 
զգա յու նա կու թյու նը, տպա վոր վո ղա
կա նու թյու նը, նյար դային հա մա կար գի 
լա բի լու թյու նը, ո րոնք ազ դե ցու թյուն են 
ու նեն քրե ա կան մո տի վա ցի այի ձևա վոր
ման վրա: Այն կրում է վառ ը նդ գծ ված 
հու զա կան ե րանգ, ի սկ կա նանց քրե ա
կան վար քա գի ծը բնու թագր վում է ագ
րե սի վու թյամբ, իմ պուլ սի վու թյամբ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. կա նանց հան ցա վո րու
թյուն, տրավ մա ներ, կին մար դաս պան, 
օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ պատ ճառ ներ, 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
ներ: 

Հո գե բա նա կան տրավ մա նե րը՝ կապ
ված մաս նա գի տա կան կամ ըն տա նե կան 
կոնֆ լիկտ նե րի հետ, նրանց մոտ կա րող 
են կրել եր կա րատև և խո րը բնույթ: Կա
նայք հա ճախ կեն սա կան ի րադ րու թյուն
նե րը գնա հա տում են որ պես սպառ նա լիք 
ի րենց կամ ի րենց հա րա զատ նե րի հա
մար: Հետ ևա բար, ա պօ րի նի գոր ծո ղու
թյուն ներ հա ճախ կրում են պաշտ պա նա
կան բնույթ և միտ ված են պաշտ պա նե լու 
ի րենց կամ ըն տա նի քին ա նա խոր ժու
թյուն նե րից [5] :

Ու սում նա սի րե լով հան ցա գոր ծու
թյուն ներ կա տա րած կա նանց հո գե
բա նա կան ա ռանձ նա հա տու թյուն նե րը՝ 
հե տա զո տող նե րը նշում են, որ բռ նի 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մո տի վա ցի ան 
տար բեր վում է շա հա դի տա կան հան ցա
գոր ծու թյան մո տի վա ցի այից: 

Ե. Սե րե դան նշում է, որ ա ռա վել 

հա ճախ բռ նի հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի շար ժա ռիթ է հան դի սա նում զո հից 
ա զատ վե լու ցան կու թյու նը կամ նրա նից 
վրեժխն դիր լի նել ցան կու թյու նը: Մո
տա վո րա պես հա վա սար չա փով առ կա 
են այն պի սի շար ժա ռիթ նե րը, ի նչ պի սիք 
են վա խը և խան դը: Այս կա տե գո րի այի 
կա նայք հակ ված են գոր ծե լու տվյալ 
պա հին գե րիշ խող հույ զե րի ազ դե ցու
թյան տակ՝ ա ռանց գի տա կե լու ի րա վի
ճա կը, ին չը հան գեց նում է չմ տած ված, 
հա ճախ ագ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի: 
Ծանր բռ նի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա
մար ա ռա ջին ան գամ դա տա պարտ ված 
կա նայք, ը ստ Սե րե դայի ու նեն այն պի սի 
ան ձնային գծեր ի նչ պի սիք են հա մընդ
հա նուր նոր մե րի ան տե սու մը, բարձր 
ի նք նագ նա հա տա կա նը, է գոիզ մը, ի նք
նա հաս տատ ման ձգ տու մը: Հե ղի նա կը 
նշում է, որ նշ ված կա տե գո րի այի դա
տա պարտ ված կա նանց բնո րոշ են սո
ցի ալ–դե մոգ րա ֆի ա կան, քրե ա գի տա
կան   և բա րո յա–հո գե բա նա կան բնույ թի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Այդ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներն էլ պայ մա նա վո
րում են նրանց կող մից հան ցա գոր ծու
թյուն նե րի կա տա րու մը [6]:

Լ. Մե լի քիշ վի լի ի ի րա կա նաց րած ու
սում նա սի րու թյուն նե րում նշ վում է, որ 
հան ցա գործ կա նանց ան ձնային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը նպաս տում են 
վար քային տար բեր դր դա պատ ճառ նե
րի ձևա վոր մա նը, ո րոնք ա ռա վել հա
ճախ գոր ծում են ան գի տակ ցակ Ը ստ 
հիմ նա կան հո գե բա նա կան բնու թագ րե
րի և ա ռա ջա տար դր դա պատ ճառ նե րի, 
ա ռանձ նաց վում է բռ նի հան ցա գոր ծու
թյուն ներ կա տա րած կա նանց ան ձնային 
եր կու տիպ: Ա ռա ջին տի պը՝ պաշտ պա
նա կան, ո րը բնու թագր վում է նրա նով, 

ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՄԱՐ ԳԱՐՅԱՆ
ՀՊՄՀ կի րա ռա կան հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

ԿԻՆ ՄԱՐ ԴԱՍ ՊԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ



262

որ սպա նու թյան և ծանր մարմ նա կան 
վնաս ներ հասց նե լու ա մե նա տա րած ված 
դր դա պատ ճառ նե րից է պաշտ պա նու
թյու նը հնա րա վոր, հա ճախ գո յու թյուն 
չու նե ցող ագ րե սի այի դեմ: Ե րկ րորդ տի
պը՝ կա խյալ: Նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 
բնո րոշ է ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նը, 
ան վս տա հու թյու նը, ու ժեղ սո ցի ալ–հո
գե բա նա կան կախ վա ծու թյու նը տղա
մարդ կան ցից: 

Յու. Ան տո նյա նը նշել է, որ կա նանց 
ձգ տու մը պաշտ պա նե լու ի րենց և ի րենց 
ըն տա նիք նե րին ֆի զի կա կան սպառ
նա լիք նե րից պայ մա նա վո րում են բռ նի 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րու մը: 

Յու. Ան տո նյա նը նշել է, որ կա նանց 
շր ջա նում դա տա պար տյալ նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը ու նեն նև րո տիկ խան գա
րում ներ: Տա րած ված են տագ նա պային– 
դեպ րե սիվ վի ճակ նե րը, ո րի ժա մա նակ 
ա պա գան նրանց հա մար եր ևում է շատ 
մռայլ լույ սի ներ քո: Ի հար կե, սա պայ մա
նա վոր վում է նաև ա զա տազրկ ման վայ
րում գտն վե լու հան գա ման քով [1] :

Տ. Վոլ կո վան նշում է, որ կա նանց բռ
նի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մո տի վա ցի
ան շատ դեպ քե րում զար գա նում է ըն
տա նե կան–կեն ցա ղային կոնֆ լիկտ նե րի 
ֆո նի վրա, ի սկ դր դա պատ ճառ են հան
դի սա նում զայ րույ թը, շա հը, խան դը և 
ա վե լի: 

Կա նանց կող մից կա տար ված հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի հե տաքն նու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը հիմ նա կա նում 
կախ ված է նրանց ան ձնային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի և ո րակ նե րի դա
սա կարգ մամբ: Հարկ է ա ռանձ նաց նել 
բռ նի հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած 
կա նանց ան ձի հո գե բա նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի ո րո շա կի հա մա
կարգ: Այս հան գա մանք նե րը պա հան
ջում դր դում են կին ի րա վա խախտ նե րի 
տի պա բա նու թյան ձևա վոր մա նը, ո րը 
կա րող է օգ տա գործ վել նրանց կող մից 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հե
տաքն նու թյուն նե րի ժա մա նակ: Տի պա
բա նու թյան տակ հաս կաց վում է տար

բեր տե սա կի օբյեկտ նե րի և եր ևույթ նե րի 
միջև հա րա բե րակ ցու թյան դա սա կար
գու մը: 

Իր «Типология личности преступника 
и мотивация преступного поведения» 
(1974) գր քում Կ. Ի գոշ ևը ար դա րա ցի ո րեն 
նշում է, որ տի պա բա նու թյու նը ֆիք սում 
է այն կար ևո րը, ա ռանց ո րի չի կա րող 
լի նել հան ցա գոր ծի ան ձը, ի նչ պես նաև 
բա ցա հայ տում է է ա կան հատ կա նիշ նե
րի միջև առ կա ներ քին կա յուն կա պե րը և 
դրա նով ի սկ նպաս տում է հան ցա գոր ծի՝ 
որ պես տի պի բնո րոշ օ րի նա չա փու թյուն
նե րի բա ցա հայտ մա նը [4, էջ 55]: 

Ժա մա նա կա կից քրե ա գի տու թյան, 
ի րա վա բա նա կան հո գե բա նու թյան մեջ 
փոր ձեր են ար վում ա ռանձ նաց նե լու 
կին–հան ցա գործ նե րի տար բեր տի պեր: 

Յու. Ան տո նյա նը, Լ. Մե լի կաշ վի
լին ա ռանձ նաց նում է ին շա հա դի տա
կան մո տիվ նե րով կին հան ցա գործ նե
րի հետ ևյալ տի պե րը. «Հաս տատ վող» 
(«ինք նա հաս տատ վող»), «ըն տա նե կան», 
«կա խյալ», «ալ կո հո լային», «խա ղային», 
«վ րեժխն դիր» [2, էջ 48]:

Վ. Շի յա նը լրաց նում է հետ ևյալ դա
սա կար գու մը «թմ րա մոլ» տի պի շա
հա դի տա կան հան ցա գործ նե րով: Կին–
հան ցա գործ նե րի նշ ված տի պերն ու նեն 
կար ևոր քրե ա բա նա կան նշա նա կու թյուն: 
Սպա նու թյուն ներ կա տա րած կա նանց 
ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը հնա րա վո րու
թյուն տվե ցին ա ռանձ նաց նե լու վար
քային հետ ևյալ վեց տի պե րը. «մա զո
խիս տա կան», «ակն հայտ թշ նա մա կան 
բռ նի տիպ», «թաքն ված թշ նա մա կան 
բռ նի տիպ», «ոչ ա դեկ վատ տիպ», «փ սի
խո տիկ տիպ», «ան բա րո յա կան տիպ» [3, 
էջ 36]:

1. Մա զո խիս տա կան տիպ: Այս տի
պի կա նայք ի րենց ա մու սին նե րի սպա
նու թյու նը կա տա րել են նրանց կող մից 
եր կա րա մյա վի րա վո րանք նե րից հե տո: 
Սպա նու թյուն նե րը հա ճախ կա տար վել 
են ա ֆեկ տի ֆո նի վրա՝ կնո ջը ան մի
ջա կա նո րեն ծե ծի են թար կե լու ժա մա
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նակ: Հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նաց ման 
ե ղա նա կը նա խա պես չի մտած վել կնոջ 
կող մից: 

2. Ա կն հայտ թշ նա մա կան բռ նի տիպ: 
Նման կա նայք բնու թագր վում են որ պես 
ագ րե սիվ, է մո ցի ո նալ ան կա յուն, ան ցյա
լում բռ նի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րած: 
Այս խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին բնո րոշ 
է ցածր ին տե լեկ տը, մշ տա պես ալ կո հո
լային խմիչք նե րի չա րա շա հու մը և այդ 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ սպա
նու թյուն կա տա րե լը: 

3. Թաքն ված թշ նա մա կան բռ նի տիպ: 
Այս տի պի կա նանց բնո րոշ է բա վա կա
նին դա ժան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կա տա րու մը: Ա ռա վել հա ճախ՝ ե րե խա
նե րի սպա նու թյու նը: 

4. Ոչ ա դեկ վատ տիպ: Այս հան ցա գործ 
կա նայք ա ռանձ նա նում են ցածր ին տե
լեկ տով, գոր ծում են ի րենց վրա մեծ ազ
դե ցու թյուն ու նե ցող մար դու հրա մա նով: 

5. Փսի խո տիկ տիպ: Այս խմ բի ներ

կա յա ցու ցիչ նե րը, որ պես կա նոն, ու նեն 
տար բեր հո գե բու ժա կան ախ տո րո շում
ներ, ի նչ պի սիք են օ րի նակ շի զոֆ րե նի ան 
և այլն: Նրանց կող մից սպա նու թյուն նե
րը կա տար վել են փսի խո պա տիկ վի ճա
կի ժա մա նակ կամ ան դի մադ րե լի ազ դե
ցու թյան տակ: 

6. Ան բա րո յա կան տիպ: Այս պի սի կա
նայք նա խա պես ծրագ րա վո րել են սպա
նու թյան կա տա րու մը, ո րոնք, ը նդ ո րում, 
ոչ հազ վա դեպ ի րա կա նաց վել են շա հա
դի տա կան նպա տակ նե րով: Այս կա նայք 
տար բեր վում են ին տե լեկ տի ա ռա վել 
բարձր մա կար դա կով: Նրանք նա խա
պես պլա նա վո րում են ի րենց հան ցա
գոր ծու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ե ղա
նակ նե րը՝ փոր ձե լով թաքց նել ի րենց 
ներգ րավ վա ծու թյու նը: 

Կին ի րա վա խախտ նե րի ան ձնային նշ
ված տի պե րը և են թա տի պե րը հան դի պում 
են ոչ մի այն «մա քուր» ձևով, այլև տար բեր 
հա մակ ցու թյան տար բե րակ նե րով: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН– УБИЙЦ
РУЗАННА МАРКАРЯН

АГПУ, кагедра прекладной психологии, соискатель

Рассматривая преступность среди женщин с точки зрения психологической науки, мно
гие современные иследователи отмечают, что женщины выделяются такими качествами, как 
высокая восприимчивость, впечетлительность, лабильность нервной системы, которые вли
яют на формирование криминальной мотивации. Она несет в себе ярко выраженный эмоци
ональный нюанс, а криминальное поведение характеризуется агрессивностью, импульсив
ностью.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF WOMEN– KILLERS
RUZANNA MAKARYAN
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Considering the crime rate among women in terms of psychological science, many 
contemporary researchers note that women are distinguished by such qualities as high sensitivity 
susceptibility, the lability of the nervous system that affects the formation of a criminal nuance 
and criminal behavior characterized by aggressiveness and impulsiveness.
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Ներ կա յումս գեն դե րի խնդ րին ան դրա
դառ նում են բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ` 
փոր ձե լով հաս կա նալ դրա հիմ նախ նդի րը 
տար բեր դիս ցիպ լին նե րի տե սան կյու նից 
և դի տար կե լով այն տար բեր աս պեկտ նե
րից: Հոդ վա ծում այն քն նարկ վել է ՝ հո գե
բա նու թյան գի տու թյան շր ջա նակ նե րում և 
փորձ է ար վել դուրս բե րելու գեն դե րային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դրանց 
նկատ մամբ առ կա վե րա բեր մուն քը` դի
տար կում նե րի կի զա կե տում պա հե լով հայ 
հա սա րա կու թյունն ու հայ կա կան մշա կույ
թը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. գեն դեր, սեռ, մաս կու լի
նու թյուն, ֆե մի նի նու թյուն, գեն դե րային 
վե րահս կո ղու թյուն, կարծ րա տի պեր, մշա
կույթ, հա սա րա կու թյուն, սո ցի ա լի զա ցի ա: 

Ժա մա նա կա կից գի տու թյու նը տար բե
րա կում է «սեռ» և «գեն դեր» հաս կա ցու
թյուն նե րը: «Գեն դեր» հաս կա ցու թյու նը 
գործ ածվել է ան ձի ար ժե քը մատ նան շե
լու և ը նդ գծե լու հա մար` ան կախ նրա սե
ռային պատ կա նե լի ու թյու նից: Սե ռը կնոջ 
և տղա մար դու միջև առ կա ու նի վեր սալ 
տար բե րու թյուն նե րից է և ի րե նից ներ կա
յաց նում է ֆի զի ո լո գի ա կան և ա նա տո մի
ա կան հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյուն, 
այ սինքն` այն կեն սա բա նա կան հատ կա
նիշ նե րի, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են 

տա լիս ան հա տին դա սելու համ պա տաս
խան կեն սա բա նա կան սե ռին` ա րա կան 
կամ ի գա կան: 

Այս պի սով՝ սե ռը կեն սա բա նո րեն պայ
մա նա վոր ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի ամ բող ջու թյունն է, ի սկ գեն դե րը` 
սո ցի ա լա կա նո րեն և հո գե բա նո րեն պայ
մա նա վոր ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի ամ բող ջու թյու նը: 

Հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի մեջ 
գեն դե րը կի րառ վում է լայն ի մաս տով՝ 
են թադ րե լով ցան կա ցած հո գե կան և 
վար քային հատ կու թյուն ներ, ո րոնք ա սո
ցաց վում են մաս կու լի նու թյան կամ ֆե մի
նի նու թյան հետ և տար բե րա կում կա նանց 
և տղա մարդ կանց: 

Այս կամ այն սե ռի ներ կա յա ցուց չի ըն
կալ ման տար բե րու թյուն նե րը ա ռա ջա ցել 
են ոչ թե ա նա տո մի ա կան տար բե րու
թյուն նե րի պատ ճա ռով, այլ մշա կու թային 
տար րե րի մի ջո ցով դրանց սո ցի ա լա կան 
ու սուց ման ար դյունք են: 

Սե ռի հետ կապ չու նե ցող մի շարք հաս
կա ցու թյուն ներ մեր ա ռօ րյա կյան քում նույ
նա կա նա նում են «տ ղա մարդ կայի նի» կամ 
«կա նա ցի ի» հետ, այ սինքն` ձեռք են բե րում 
յու րա հա տուկ «սե ռային», կամ որ ա վե լի 
ճիշտ է գեն դե րային ե րան գա վո րում: Այս 
դեպ քե րում կի րառ վում են «ֆե մի նին» 
(ի գա կան սե ռին բնո րոշ) և «մաս կու լին» 

Ա ՆԱ ՀԻՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հա մա ռու սաս տա նյան հո գե թե րապև տիկ լի գայի իս կա կան ան դամ, 

սեր տի ֆի կաց ված խորհր դա տու և խմ բա վար
Սանկտ – Պե տեր բուր գի Բա լին տյան ա սո ցի ա ցի այի ան դամ, 

Սանկտ – Պե տեր բուր գյան Բա լին տյան ա սո ցի ա ցի այի կող մից  
հա վա տար մագր ված Բա լին տյան խմ բա վար, 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան մաս նա գի տա կան հո գե թե րապև տիկ լի գայի կող մից 
հա վա տար մագր ված խորհր դա տու և դա սըն թա ցա վար, հո գե բան, հո գե թե րապևտ 

ԱՆ ԺԵ ԼԻ ԿԱ ԱՅ ՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 

հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, հո գե բան, խմ բա վար, հո գե թե րապևտ

ԳԵՆ ԴԵ ՐԱՅԻՆ ԴԵ ՐԵ ՐԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ 
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ  

ՏԱՐ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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(ա րա կան սե ռին բնո րոշ) հաս կա ցու թյուն
նե րը: 

Գեն դե րը սահ ման վում է որ պես այս 
կամ այն մշա կույ թի շր ջա նակ նե րում ըն
դուն ված պատ կե րա ցում նե րին հա մա
պա տաս խան վար քի ձևե րի, ար ժեք նե րի, 
դիր քո րո շում նե րի, սո ցի ա լա կան ատ րի
բուտ նե րի (օ րի նակ` հա գուստ և այլն) ամ
բող ջու թյուն: Այս բո լո րը բնու թագ րեր են, 
ո րոնք շատ հա ճախ խս տո րեն վե րագր
վում են յու րա քան չյուր ան հա տին` իր 
ա նա տո մի ա կան հատ կու թյուն նե րին հա
մա պա տաս խան: 

Ցան կա ցած հա սա րա կու թյու նում 
«տ ղա մարդ կանց» և «կա նանց» աշ խարհ
նե րի տա րա բա ժա նու մը տե ղի է ու նե նում 
տար բեր սե ռե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի սո
ցի ա լի զա ցի այի տար բեր մե խա նիզմ նե րի 
շնոր հիվ: Ար դյուն քում նրանք կյան քից ու
նե նում են տար բեր սպա սե լիք ներ, հու զա
կան և ին տե լեկ տո ւալ զար գաց ման տար
բեր ճա նա պարհ ներ: 

Գեն դե րային դե րե րը, ը ստ է ու թյան, 
նոր մա վոր ված բնու թագ րեր են, ո րոնք 
մատ նան շում են, թե ի նչ պես պետք է պա
հեն և ի նչ պետք է զգան տար բեր գեն դե
րային կար գա վի ճակ կրող նե րը: Դե րերն 
ամ րապնդ վում են մյուս ան հատ նե րի 
սպա սում նե րով ա մե նօ րյա սո ցի ա լա կան 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի ըն թաց քում: 

Տ ղա մարդ կանց և կա նանց սո ցի ա լա
պես պայ մա նա վոր ված և խիստ ո ւր վագծ
ված դե րե րը ան ձի ի նք նար տա հայտ ման 
ձևե րի հետ հա ճախ հա կա սու թյան մեջ 
են լի նում և հիմք են դառ նում ներ քին և 
մի ջանձ նային կոնֆ լիկտ նե րի: Կա նանց 
և տղա մարդ կանց սո ցի ա լա կան դե րե րի 
հա կա մար տու թյու նը և բևե ռա ցու մը պայ
մա նա վոր ված են զուտ մշա կու թո րեն: Դեռ 
մա նուկ հա սա կից մատ նանշ վում է գեն
դե րային դե րե րի ի րա կա նաց ման ո րո շա
կի նա խատ րա մադր վա ծու թյուն և նույ
նիսկ պար տադ րանք: Օ րի նակ` նո րա ծին 
ե րե խա նե րը, ո րոնք ան գամ դեռ չեն ան ցել 
սո ցի ա լի զա ցի այի ո րո շա կի փուլ, տար
բեր վում են սե ռին հա մա պա տաս խա նող 
գույ նի հա գուս տի և մնա ցած բո լոր պա

րա գա նե րի առ կա յու թյամբ, աղ ջիկ նե րի նը` 
վար դա գույն, ի սկ տղա նե րի նը` կա պույտ: 
Կամ ա վե լի մեծ տա րի քում առ կա կարծ
րա տի պե րից մե կը, ո րը հա ճախ շր ջա նառ
վում և կի րառ վում է հայ հա սա րա կու թյան 
կող մից` «դու տղաս ես, տղան լաց չի լի
նում, լա լիս են մի այն աղ ջիկ նե րը»: Այս
պի սով՝ ե րե խա նե րի մոտ դեռ փոքր տա
րի քից սկ սած ա կա մայից ձևա վոր վում է 
գեն դե րային դե րե րի ո րո շա կի հս տակ 
սահ մա նա զա տում, թե ի նչ կա րե լի ա նել 
և զգալ կոնկ րետ գեն դե րի պտ կա նե լի ու
թյան դեպ քում, և ի նչ չի կա րե լի: 

Հարկ է նշել, որ բա ցի կեն սա բա նա կան 
և սո ցի ա լա կան աս պեկտ նե րից գեն դե րի 
վրա մե ծա պես ազ դում է նաև մշա կույ թը: 
Ա մե նա լայն ի մաս տով մշա կույթն այն է, 
ի նչ ստեղծ վել է մար դու կող մից` աշ խար
հի ճա նաչ ման և դրա ար դյուն քում իր գի
տե լիք նե րի հա մա կարգ ման ըն թաց քում: 
Այն նե րա ռում է լե զուն, սո վո րու թյուն նե
րը, վար քային նոր մե րը, հա մոզ մունք նե րը, 
գի տե լիք նե րը, ար ժեք ներն ու աշ խար հի 
սիմ վո լիկ ըն կա լումն ար վես տում: Հա ճախ 
մարդ կանց մեն թա լի տե տում առ կա է կա
նանց և տղա մարդ կանց սիմ վո լիկ բնու
թագ րե րի հետ ևյալ շար քը` 

•տ ղա մարդ – ռա ցի ո նալ– հոգ ևոր– 
ա ստ վա ծային–…– մշա կու թային.

• կին – հու զա կան– մարմ նա կան –…– 
բնա կան:

Հայ հա սա րա կու թյու նը, լի նե լով խիստ 
պահ պա նո ղա կան, ա ռա վել կար ևո րում 
է առ կա կարծ րա տի պերն ու պատ կե րա
ցում նե րը գեն դե րային կոնկ րետ դե րե րի 
վե րա բե րյալ և փոր ձում է հնա րա վո րինս 
վե րահս կել դրանք: Յու րա քան չյուր մարդ, 
ով փոր ձում է խախ տել գեն դե րային դե
րե րին բնո րոշ բնու թագ րերն ու դրս ևո րել 
տար բե րակ վող վարք, բա ցա սա կան ար
ձա գանք է ստա նում: 

Աշ խա տան քի գեն դե րային բա ժա նու
մը տար բեր գեն դե րային կար գա վի ճակ
նե րին, այս կամ այն աշ խա տան քային 
ո լոր տի վե րագ րումն է: Ի նչ քան բարձր 
է գեն դե րային կար գա վի ճա կը, այն քան 
հարգ ված և գնա հա տե լի է կա տար վող 
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աշ խա տան քը, ի նչ քան ա վե լի հարգ ված և 
ե կամ տա բեր է դառ նում աշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան ձևը, այն քան ա վե լի շատ 
են դրա մեջ ներգ րավ վում ար տո նյալ սո
ցի ա լա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Աշ խա տան քի ձևե րի բաշխ ման մի ջո ցով 
տե ղի է ու նե նում իշ խա նու թյան հան գու
ցային դիր քե րի բաշ խու մը: 

Հայ ի րա կա նու թյան մեջ շատ ա վե լի 
են ղե կա վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
տղա մար դիկ, քան կա նայք, ին չը պայ
մա նա վոր ված է պատ մա կա նո րեն ե կող 
քա րա ցած մտա ծե լա կեր պով, որ «հայ կի
նը պետք է նվիր վի ըն տա նի քին և զբաղ
վի ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյամբ և 
տնային գոր ծե րով»: 

Գեն դե րային վե րահս կո ղու թյու նը սո
ցի ա լա կան վե րահս կո ղու թյան մի ձև է, 
ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է գեն դե րային 
այս կամ այն դե րը խրա խու սող կամ 
չխրա խու սող պատ կե րա ցում նե րի ամ բող
ջու թյուն: Գեն դե րային վե րահս կո ղու թյան 
պրո ցե սում մեծ դեր է խա ղում հա սա րա
կա կան կար ծի քի ճն շու մը: 

Որ քան խիստ է գեն դե րային վե րահս
կո ղու թյու նը այս կամ այն հա սա րա կու
թյու նում, այ քան ցայ տուն են ար տա հայտ
վում գեն դե րային հա կա սու թյուն նե րը: 

Լե զուն և տե ղե կատ վու թյան մա տուց
ման ո ճն ըն դու նե լի` լե գի տիմ է դարձ նում 
և հաս տա տում գեն դե րային կար գա վի
ճա կը: Տե ղե կատ վու թյան մա տուց ման 
ժա մա նակ առ կա է այս կամ այն գեն դեր 
կրո ղի նկատ մամբ ո րո շա կի սո ցի ա լա կան 
են թա տեքստ: Միև նույն բնու թագ րե րի 
տար բե րակ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում 
են հա կա ռակ գեն դե րի նկատ մամբ կա րող 
են դի տարկ վել ի նչ պես դրա կան, այն պես 
էլ բա ցա սա կան կեր պով. դա կախ ված է 
տվյալ բնու թագ րե րը կրող գեն դե րի գե
րիշ խա նու թյան աս տի ճա նից: Օ րի նակ` 
«տ ղա մարդ կին է» ար տա հայ տու թյու նը 
կնոջ նա կատ մամբ սո ցի ա լա կան խրա
խուս ման ե րանգ ու նի, ի սկ տղա մար դու 
հա մար օգ տա գործ վող «կա նա ցի տղա
մարդ է» ար տա հայ տու թյունն ըն կալ վում 
է որ պես վի րա վո րանք: 

Առ կա է 4 աս պեկտ, ո րոն ցով մի ա նում 
են այլ ցու ցա նիշ նե րով տար բեր մշա կույթ
նե րը` 

1. աշ խա տան քի բա ժա նում՝ սե ռային 
չա փո րո շիչ նե րից ել նե լով. 

2.  կա նանց և տղա մարդ կանց տար
բե րու թյուն նե րի հետ կապ ված հա մոզ
մունք ներ և կարծ րա տի պեր. 

3. աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի դի ֆե րեն
ցի ալ, տար բե րակ ված սո ցի ա լի զա ցի ա. 

4.  կա նանց ա վե լի քիչ իշ խա նու թյուն 
և ցածր ստա տուս: 

Պատ մա կա նո րեն ստաց վել է այն պես, 
որ հա մա րյա թե ցան կա ցած մշա կույ թում 
կա նայք և տղա մար դիկ կա տա րում են 
տար բեր աշ խա տանք ներ, սա կայն միշտ 
չէ, որ աշ խա տան քի կոնկ րետ տե սակ
նե րի կա տա րու մը տար բեր սե ռե րի կող
մից հա մընկ նում է: Օ րի նակ` Կենտ րո նա
կան Աֆ րի կա յում հո ղա գոր ծու թյան հետ 
կապ ված աշ խա տանք նե րը կա տա րում են 
հիմ նա կա նում կա նայք, ի սկ Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յում` տղա մար դիկ: 

Յու րա քան չյուր ե րկ րում առ կա է կա
նանց և տղա մարդ կանց կարծ րա տի պե րի 
նա խընտ րու թյուն: Այս տեղ մեծ ազ դե ցու
թյուն ու նի կրո նը: Կա նա ցի կարծ րա տի
պե րը ա ռա վել ըն դուն ված են այն ե րկր նե
րում, որ տեղ ա վան դույթ նե րը նե րա ռում 
են ի գա կան սե ռին ա ստ վա ծաց նե լու եր
ևույ թը և որ տեղ կա նանց թույլ է տր վում 
մաս նակ ցել կրո նա կան ծի սա կա տա րու
թյուն նե րին: 

Արևմ տյան մշա կույ թը բնու թագր վում 
է որ պես ին դի վի դո ւա լիս տա կան հա սա
րա կու թյուն: Նման հա սա րա կու թյուն նե
րում մար դիկ ա վե լի են հե տաքրքր ված 
կա րի ե րայով, ան ձնային ի րա վունք նե րով 
և ա զա տու թյամբ: Կո լեկ տի վիս տա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րը, ի նչ պի սին է Ճա
պո նի ան, մեծ նշա նա կու թյուն են տա լիս 
ան հա տա կան նպա տակ նե րի ծա ռայ մա նը 
կո լեկ տի վիս տա կա նին, ին չը նկատ վում 
է շր ջա պա տի հան դեպ բարձր հո գա ծու
թյամբ: Այն պի սի մշա կույթ նե րը, որ տեղ 
խրա խուս վում է մե ծա հա սակ նե րին են
թարկ վե լու եր ևույ թը, կա րող են տար
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բեր վել սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի 
հան դեպ բարձր ռե զիս տեն տու թյամբ, քա
նի որ մար դիկ տա րի քի մե ծաց մա նը զու
գըն թաց ա վե լի դժ վար են հար մար վում 
փո փո խու թյուն նե րին: Ո ւս տի այս տեղ 
գեն դե րային դե րե րին բնո րոշ կարծ րա տի
պե րը շատ դժ վա րու թյամբ կեն թարկ վեն 
փո փո խու թյան: 

Գեն դե րային հա վա սա րու թյան հաս
նե լու ճա նա պարհ նե րը ու նեն տար բեր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ` կախ ված 
կոնկ րետ մշա կույ թից, և գոր ծոն նե րը, 
ո րոնք փո փո խու թյուն ներ են ա ռա ջաց
նում մի ե րկ րում, կա րող են տար բեր վել 
մեկ այլ ե րկ րում փո փո խու թյուն ներ ա ռա
ջաց նող գոր ծոն նե րից: 

Յու րա քան չյուր ե րկ րի մշա կույ թը 
ա ռանձ նա հա տուկ է և ին դի վի դո ւալ, 
նրա նում առ կա են թե նմա նու թյուն ներ, և 
թե տար բե րու թյուն ներ այլ մշա կույթ նե րի 
հետ, սա կայն յու րա քան չյուր եր կիր ու նի 
իր մշա կու թային սո վո րույթ նե րը: 

Վե րոն շյա լից կա րող ե նք եզ րա կաց
նել, որ գեն դե րային տար բե րու թյուն ներն 
այն քան էլ մեծ չեն, որ քան կար ծում ե նք, 
սա կայն ու նեն ի րենց հս տակ ազ դե ցու
թյուն նե րը մարդ կանց վար քի, փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի վրա: 

Առ կա են բազ մա թիվ սահ մա նա փա
կում ներ և տար բե րու թյուն ներ կա նանց 
և տղա մարդ կանց դե րե րի միջև: Կա նաց 
խն դիր նե րի շար քին կա րե լի է դա սել ցածր 
ստա տու սը, ա վե լի քիչ իշ խա նա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև տնային 
գոր ծե րով ծան րա բեռն վա ծու թյու նը: Տղա
մարդ կանց խն դիր նե րի շար քին կա րե լի է 
դա սել հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա
կային կող մի բա ցա կա յու թյու նը, ան բա

վա րար սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը, 
ռիս կային վար քով պայ մա նա վոր ված և 
աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ֆի զի կա կան 
խն դիր նե րը: 

Այս ա մե նը են թադ րում է, որ դե րե
րը պետք է փոխ վեն: Ի հար կե ա նի մաստ 
է ձգ տել բա ցար ձակ գեն դե րային հա
վա սա րու թյան, ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե
րում, բնա կա նա բար, նպա տա կա հար մար 
է և ցա նա կա լի տղա մարդ կանց կող մից 
տղա մարդ կայի նի, ու ժե ղի դե րի ի րա կա
նա ցու մը, ի սկ կա նաց կող մից` կա նա ցի ի, 
նուր բի և թույ լի: Պար զա պես ան հրա ժեշտ 
է քչաց նել բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են մեր գեն դե րային 
դե րե րի հետ ևան քով: 

Մենք չենք կա րող վս տա հո րեն ա սել, 
որ գեն դե րային տար բե րու թյուն նե րը 
պայ մա նա վոր ված և հիմ նա վոր ված են 
կեն սա բա նո րեն: Մեր գեն դե րային դե
րե րի վրա ազ դում են մի շարք ար տա
քին գոր ծոն ներ` սկ սած ծնն դյան պա
հից: Մենք տես նում ե նք մեր ծնող նե րի և 
այլ մե ծա հա սակ նե րի վար քը` փոր ձե լով 
նա մա նա կել մեր գեն դե րի մարդ կանց, 
խա ղում ե նք դրանց հա մա պա տաս խան 
խա ղեր: Զանգ վա ծային լրատ վա կան 
մի ջոց նե րը մեր կյան քում և հա սա րա կու
թյան մեջ ձևա վո րում են կա նա ցի ու թյան 
և տղա մարդ կու թյան կարծ րա տի պեր, 
ո րոնք մենք չեն կա րող ա նու շադ րու թյան 
մատ նել: Մենք մե ծա նում ե նք՝ փոր ձե
լով մե ծա պես հա մա պա տաս խա նել մեր 
դե րին` լի նե լով «իս կա կան» կին կամ 
տղա մարդ, հա ճախ չհա մա ձայ նե լով այն 
ա մե նի հետ, ի նչ այդ դե րին վե րագ րում 
է հա սա րա կու թյու նը: 
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О СО БЕН НОС ТИ ГЕН ДЕР НЫХ РО ЛЕЙ И РАЗ ЛИ ЧИЯ В ОТ НО ШЕ НИИ К НИМ, 
СФОР МИ РО ВАВ ШИ Е СЯ В АР МЯНС КОМ ОБ ЩЕСТ ВЕ.

А НА ИТ САРГ СЯН
Кон суль та тив ный член Об ше рос сийс кой про фес си о наль ной пси хо те ра пев ти чес кой ли ги, 

сер ти фи ци ро ван ный кон суль тант и тре нер ОППЛ, 
акк ре ди то ван ный ру ко во ди тель ба лин товс ких групп 

Санкт–пе тер бургс кой ба лин товс кой ас со ци а ци и, 
акк ре ди то ван ный кон суль тант и офи ци аль ный пре по да ва тель ОППЛ РФ, 

п си хо лог, пси хо те ра певт 

АН ЖЕ ЛИ КА АЙ ВА ЗЯН
НАН РА, Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, ка фед ра пси хо ло гии,  

кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук, п ре по да ва тель, пси хо те ра певт

В нас то я шее вре мя к проб ле ме ген де ра об ра ща ют ся мно гие уче ны е, пы та ясь по нять 
проб ле му с точ ки зре ния раз лич ных дис цип лин и расс мат ри вая ее с раз ных сто рон. В стат ье 
проб ле ма расс мот ре на в рам ках пси хо ло ги чес кой на у ки и сде ла на по пыт ка вы де лить ген
дер ные осо бен нос ти, су щест ву ю щее к ним от но ше ние с точ ки зре ния ар мянс ко го об щест ва 
и ар мянс кой куль ту ры.

Со ци о куль тур ный ха рак тер ген де ра до ка зан в ре зуль та те мно го чис лен ных исс ле до ва
ний, а по то му дан ный ана лиз про ве ден с уче том куль тур ных осо бен нос тей ар мян.

FEATURES OF GENDER ROLES AND DIFFERENCES IN ATTITUDES FORMED 
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Nowadays many scientists refer to the issue of gender attempting to perceive its from the 
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Ա ՐԱՅԻԿ ՖԻՐՅԱՆ 
ՀՊՄՀ–ի հայ ցորդ, Ա րՊՀ–ի «Ֆի զի կա կան դաս տի ա րա կու թյան» ամ բի ո ն, դա սա խոս

ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՄԵՐՁ ԳՈ ՏՈՒՄ ԲՆԱԿ ՎՈՂ ԴԵ ՌԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ  
ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐՈՒ ՄԸ

Հիմք ըն դու նե լով այն փաս տը, որ դե
ռա հաս ներն ա ռա վել զգա յուն են տար
բեր բնա կան և սո ցի ա լա կան գոր ծոն
նե րի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ՝ սույն 
աշ խա տան քում ու սում նա սի րել ե նք մար
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վերսկս ման 
սպառ նա լի քով պայ մա նա վոր ված տևա
կան սթ րե սային վի ճակ նե րի ազ դե ցու
թյու նը սահ մա նա մերձ գո տում բնակ վող 
դե ռա հաս նե րի հո գե բա նա կան կա յու նու
թյան վրա: Դե ռա հաս նե րի հո գե բա նա
կան կա յու նու թյան հարցն ար տա ցո լում 
է ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան նո
րա հաս խն դիր նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. սահ մա նա մերձ գո տի, 
հո գե բա նա կան կա յու նու թյուն, սթ րես, 
ֆրուստ րա ցի ա, դե ռա հաս ներ, մար տա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ: 

21–րդ դա րի բնո րոշ ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րից մե կը մար դու հո գե կա
նի վրա ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյամբ ա ռա ջա ցած ճն շում նե րի 
բարձ րա ցումն է, ո րն ու նի ի նչ պես սո
ցի ալ–կեն ցա ղային և ռազ մա քա ղա քա
կան նա խադ րյալ ներ, այն պես էլ պայ
մա նա վոր ված է մեծ թվով բնա կան ու 
տեխ նա ծին ա ղետ նե րի և ա հա բեկ չու
թյուն նե րի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող սթ րե
սոր նե րի առ կա յու թյամբ: Ան կախ ձևից ու 
ծագ ման աղ բյու րից` նշ ված ի րա դար ձու
թյուն նե րից յու րա քան չյուրն ար տա կարգ 
պայ ման նե րի ձևա վոր ման ու սթ րե սի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ կա րող է հան
դի սա նալ: 

Այս գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ար
դյուն քում հա վա նա կան է դառ նում 
այն պի սի մի ջա վայ րի ձևա վո րումն ու 
զար գա ցու մը, ո րում մարդն ան զոր է 
պահ պա նե լու կեն սա գոր ծու նե ու թյան 

բնա կա նոն ըն թաց քը, ո րով հետև այդ 
ա մե նը տե ղի է ու նե նում հո գե կան ա ռող
ջու թյան վատ թա րաց ման հան րան կա
րում, ո րը պայ մա նա վոր ված է հո գե բա
նա կան կան կա յու նու թյան մա կար դա կի 
նվազ մամբ: 

Մի շարք գիտ նա կա ներ ի րենց աշ
խա տանք նե րում ա պա ցու ցել են, որ 
սահ մա նա մերձ գո տու ազ գաբ նակ չու
թյան մոտ նկատ վում են հո գե բա նա կան 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ, 
ո րոնք ար տա հայտ վում են բնա վո րու
թյան շեշտ վա ծու թյամբ, նյար դա հո գե
կան լար վա ծու թյամբ, զգա յու թյան շե
մե րի, ար ժե քային կողմ նո րո շիչ նե րի 
փո փո խու թյամբ և այլն: Մ.Պ.Մկր տու
մյա նը հակ ված է այն տե սա կե տին, որ, 
ե թե խոս քը վե րա բե րում է նյու թա կան, 
մշա կու թային ար ժեք նե րի կո րուստ նե
րին, ա պա ի նչ–որ տեղ մար դը հա մա
կերպ վում է դրան, սա կայն այն ա մե նը, 
ի նչ վե րա բե րում է մարդ կային կյան քի 
կո րուստ նե րին, սպառ նա լիք նե րին, բա
րե կամ նե րի և հա րա զատ նե րի ա ռող
ջու թյա նը, մար դը պատ րաստ չէ դրանց: 
Մար դու հա մար ա մե նա թան կը իր և իր 
հա րա զատ նե րի կյանքն է: Ո ւս տի մարդ
կային կո րուստ նե րի հետ կապ ված ան ձը 
եր կար ժա մա նակ ապ րում է խոր վիշտ, 
հայտն վում դժ վա րին հո գե բա նա կան 
ճգ նա ժա մի մեջ[1]: 

Գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված այն 
փաս տը, որ դե ռա հաս նե րը ա ռա վել 
զգա յուն են տար բեր բնա կան և սո ցի
ա լա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 
նկատ մամբ, թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե
լու, որ սահ մա նա մերձ գո տում բնակ վող 
դե ռա հաս նե րի ձևա վոր վող ի նք նա գի
տակ ցու թյան «Ես–հայե ցա կար գի» վրա 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցող պայ ման նե րի 
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շար քին է դաս վում այն պի սի դիսթ րե
սո րային (բա ցա սա կան սթ րես) գոր ծոն, 
ի նչ պի սինն է ` պա տե րազ մի վերսկս ման 
սպառ նա լի քը: 

Ներ կա յումս ան հրա ժեշտ է հա տուկ 
ու շադ րու թյուն դարձ նել սահ մա նա
մերձ գո տում բնակ վող և սահ մա նում 
տի րող լար ված ի րա վի ճա կից տու ժող 
դե ռա հաս նե րի ֆի զի կա կան և հո գե
կան ա ռող ջու թյան վրա, քա նի որ դե ռա
հաս նե րի հո գե բա նա կան կա յու նու թյան 
հարցն ար տա ցո լում է ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կու թյան նո րա հաս խն դիր նե րը 
և կա րող է բնակ չու թյան շար քե րում հո
ռե տե սու թյան պատ ճառ հան դի սա նալ: 

«Սահ մա նային գո տի» հաս կա ցու
թյու նը. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան պե տա կան սահ մա նի մա սին» Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 21 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան պե տա կան սահ մա նագ
ծից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քի խոր քը միչև 5 կմ լայ նու թյամբ 
ծա վալ վող տա րածքն է: Ի սկ սահ մա
նային գո տու մի մա սը, ո րը հա րում է 
պե տա կան սահ մա նին մինչև 1 կմ լայ նու
թյամբ, կոչ վում է սահ մա նային շերտ[2]: 

«Սահ մա նա մերձ գո տի» տեր մինն 
օ րեն քում ամ րագր ված չէ, սա կայն լայն 
կի րա ռու թյուն ու նի: 

Սույն աշ խա տան քում ու սում նա սի
րել ե նք մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վերսկս ման սպառ նա լի քով պայ մա նա
վոր ված տևա կան սթ րե սային վի ճակ
նե րի ազ դե ցու թյու նը սահ մա նա մերձ 
գո տում բնակ վող դե ռա հաս նե րի հո գե
բա նա կան կա յու նու թյան վրա: 

Սո ցի ալ–հո գե բա նա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի ար դյուն քում պարզ վել 
է, որ մար դիկ որ քան մեծ ին ֆոր մա ցի
այի հոսք են ստա նում, տվյալ դեպ քում` 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի մա սին 
(թշ նա մու կող մից հար ձա կում ներ, խա
փա նա րար–հե տա խու զա կան փոր ձեր 
և այլն), այն քան նրանց մոտ սթ րե սի 
ա ռա ջա ցումն ան խու սա փե լի է դառ նում: 
Ձևա վոր ված ի րա վի ճա կում սահ մա նա

մերձ գո տու ե րե խա նե րը հա ճախ են են
թարկ վում չնա խա տես ված բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րի[3]: 

Ար տա կարգ պայ ման նե րը բնու թագ
րող հիմ նա կան սթ րե սային գոր ծոն ներն 
են.

• բռ նու թյան ու սպա նու թյան ա կա
նա տես լի նե լը, 

• ռմ բա կո ծու թյուն նե րը, կրա կոց նե
րը, 

• դպ րո ցի, բնա կու թյան վայ րի 
հար կադր ված փո փո խու թյու նը, 

• ն կու ղում, ա պաս տա րա նում 
գտն վե լը: 

Այս պի սով` կա րե լի է են թադ րել, որ 
դժ վար ի րա վի ճակ նե րում գտն վող ե րե
խա նե րի հո գե բա նա կան կա յու նու թյան 
ձևա վոր ման հա մար նպաս տա վոր կա
րող է լի նել դրա կան ին ֆոր մա ցի այի 
հոս քը: 

Վ.Ի.Մեդ վեդ ևը գտ նում է, որ կա
յու նու թյան մե խա նիզմ նե րի ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցում մե ծա նում է նաև 
հո գե կան գոր ծոն նե րի դե րը, ո րոնք 
կար գա վո րում են սո ցի ա լա կան և կեն
սա բա նա կան պրո ցես նե րի փոխ հա րա
բե րակ ցու թյու նը[4]: 

Հո գե բա նու թյան մի շարք բնա գա վառ
նե րում ան ձի վրա դժ վար ի րա վի ճակ նե
րի ներ գոր ծու թյան պրոբ լե մի վեր լու ծու
թյու նը գլ խա վո րա պես ի րա կա նաց վում է 
ֆրուստ րա ցի այի հետ ևանք նե րի ու սում
նա սի րու թյան հայե ցա կե տից: 

Ֆրուստ րա տիվ ի րա վի ճակ նե րի վրա 
ան ձի հա կազ դում նե րը կա րե լի է տար
բե րա կել դրա կա նի և բա ցա սա կա նի: 
Դրա կան հա կազ դում ներն ու ղեկց վում 
են դժ վար ի րա վի ճակ նե րի հաղ թա
հար ման կա ռու ցո ղա կան մո տեց մամբ: 
Նպաս տա վոր ար դյունքն ա պա հով վում 
է խնդ րի հան գու ցա լուծ մանն ո ւղղ ված 
մեծ ճի գե րի գոր ծադր ման շնոր հիվ: Ը ստ 
այդմ մի շարք գի տա կան հայտ նա գոր
ծու թյուն նե րի, տեխ նի կա կա կան և մշա
կու թային նվա ճում նե րի հա մար խթան 
է ին հան դի սա նում մարդ կանց կյան քում 
եր ևան ե կած ֆրուստ րա տիվ եր ևույթ
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նե րը: Ֆրուստ րա ցի այի բա ցա սա կան 
հա կազ դում նե րի շար քին են դաս վում 
ագ րե սի ան, ռեգ րե սի ան, ռեպ րե սի ան, 
ժխ տո ղա կա նու թյու նը և մեր ժո ղա կա
նու թյու նը: Վեր ջի նիս վառ ար տա հայտ
ման դեպ քում եր ևան է գա լիս ի րա վի
ճա կի նկատ մամբ ան տար բե րու թյու նը, 
ան հա տի մոտ զար գա նում է սե փա կան 
ան ձին վե րա բե րող պրոբ լեմ նե րի և դժ
վա րու թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը չմաս
նակ ցե լու մի տու մը [5]: 

Ռեպ րե սիվ հա կազ դում նե րի պա րա
գա յում մար դը փոր ձում է ար գե լա փա
կել և հե ռաց նել գի տակ ցու թյան ո լոր տից 
սթ րե սոր նե րի և ֆրուստ րա տոր նե րի թո
ղած տհաճ տպա վո րու թյուն նե րը: Այս
տեղ գոր ծում է « Պրոբ լե մը ան հե տա նում 
է, ե թե նրա մա սին չես մտա ծում» ցնո րա
կան սկզ բուն քը: 

Հո գե բա նա կան և սո ցի ալ–հո գե բա
նա կան ֆրուստ րա տիվ գոր ծոն նե րի 
տևա կան և լար ված նե րազ դու մը կա
րող է հան գեց նել հո գե բա նա կան սթ րե
սի զար գաց մա նը: 

Սթ րե սը` օր գա նիզ մի և նրա հո գե կա
նի լար վա ծու թյունն է, ո րն ա ռա ջա նում 
է ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րի` սթ
րե սոր նե րի ազ դե ցու թյան տակ: «Սթ րես» 
(ճն շում, լար վա ծու թյուն) բա ռը շր ջա նա
ռու թյան մեջ է մտել 19–րդ դա րում: Այս 
եզ րը ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծել է Ու. 
Քե նո նը, ի սկ նրա սկզ բունք նե րը մշա կել 
և զար գաց րել է կա նա դա ցի բնա գետ 
Հանս Սելյեն: Ը ստ Սելյե ի, հա ճե լի ապ
րում նե րի հետ կապ ված սթ րե սը է վսթ րես 
է, տհաճ ապ րում նե րի հետ կապ վա ծը` 
դիսթ րես: Սրանց միջև տար բե րու թյունն 
այն է, որ ա ռա ջի նի դեպ քում մար դը` 
սուբյեկ տի վո րեն գնա հա տե լով ի րա վի
ճա կը և հա մե մա տե լով այն իր ու ժե րի 
հետ, հա մա րում է, որ այն հաղ թա հա րե
լի է, ի սկ ե րկ րորդ դեպ քում` ի րա վի ճա կը 
դուրս է գա լիս վե րահս կո ղու թյու նից և 
դի տարկ վում ի նչ պես ան հաղ թա հա րե լի: 
Դա պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն ներ
գոր ծող սթ րե սո գեն գոր ծո նի ո ւժգ նու
թյու նից, այլ նաև մար դու պաշտ պա նա

կան և դի մադ րո ղա կան մե խա նիզմ նե րի 
աշ խա տան քից, ո րոնց նպա տա կը սթ րե
սոր նե րից և ֆրուստ րա տոր նե րից նրա 
Ես–ի պաշտ պա նումն է: Պաշտ պա նա
կան մե խա նիզմ նե րին կա րե լի է վե րագ
րել` ռա ցի ո նա լի զա ցի ան, ատ րի բու ցի ան, 
պրոյեկ ցի ան, ռեգ րե սի ան և ար տամ ղու
մը: Ներ կա յումս ա ռաջ նային պլա նում է 
ժա մա նա կա կից մար դու հո գե բա նա կան 
կա յու նու թյան ձևա վոր ման ու զար գաց
ման հիմ նախն դի րը: Դժ վար ի րա վի ճակ
նե րում գտն վող մարդ կանց հո գե ֆի զի
ո լո գի ա կան վի ճա կի մո դե լա վոր մանն 
ի րենց աշ խա տանք նե րում ան դրա դար
ձել են Ռո բերտ Յերկ սը և Ջոն Դոդ սո նը: 
Նրանք ա պա ցու ցել են, որ աշ խա տան քի 
ար դյո ւա վե տու թյան կախ վա ծու թյու նը 
հու զա կան գրգռ վա ծու թյու նից ու նի ո րո
շա կի սահ ման, ո րից հե տո շար ժա ռի թա
վոր ման բարձր աս տի ճա նը հան գեց նում 
է ան ցան կա լի հու զա կան հա կազ դում
նե րի (լար վա ծու թյուն, ան հանգս տու
թյուն, սթ րես), ար դյուն քում գրանց վում 
է գոր ծու նե ու թյան վատ թա րա ցում [5]: 

Նույն տե սա կե տին է հակ ված նաև 
Ե.Պ.Իլյի նը: Նա նշել է, որ մի ջին հու
զա կան լար վա ծու թյան պայ ման նե րում 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու
նը բո լոր մարդ կանց մոտ բարձ րա նում 
է, ան կախ այն հան գա ման քից, թե նա 
ի նչ պի սի ան հա տա կան ա ռաձ նա հատ
կու թյուն նե րով է օ ժտ ված, սա կայն մեծ 
լար վա ծու թյան դեպ քում թույլ նյար
դային հա մա կարգ ու նե ցող ան ձանց մոտ 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյունն 
իջ նում է, ի սկ ու ժեղ նյար դային հա մա
կարգ ու նե ցող նե րը մեծ կա յու նու թյուն 
են ցու ցա բե րում նշա նա կա լից հու զա
կան լար վա ծու թյա նը, այն դեպ քում, ե րբ 
մի ջին սթ րես նե րի առ կա յու թյան պայ
ման նե րում ցու ցա բե րում են գոր ծու նե
ու թյան բարձր ար դյու նա վե տու թյուն[6]: 

Հետ ևա բար աշ խա տու նա կու թյու նից 
և ա ռող ջու թյան հետ կապ ված մի շարք 
գոր ծոն նե րից բա ցի, սթ րե սային ի րա վի
ճակ նե րի ա ռա ջաց ման նկատ մամբ մեծ 
դեր է խա ղում հո գե բա նա կան կա յու նու
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թյու նը: Սթ րես նե րի նկատ մամբ բարձր 
հո գե կան կա յու նու թյու նը ան ձի ա ռող
ջու թյան պահ պան ման, զար գաց ման և 
ամ րապնդ ման գրա վա կանն է: 

Մարդն իր կյան քի ըն թաց քում հա ճախ 
է հայտն վում տար բեր բնույ թի դժ վար 
ի րա վի ճակ նե րում, սա կայն դրան ցից 
ոչ բո լորն են թող նում քայ քայիչ ազ դե
ցու թյուն նրա հո գե կա նի վրա: Ներ քին 
ներ դաշ նա կու թյան պահ պա նումն ի րա
կա նաց վում է ան ձի հո գե բա նա կան կա
յու նու թյան շնոր հիվ: 

Բնու թագ րե լով «կա յու նու թյու նը»՝ որ
պես հո գե բա նա կան եր ևույթ (ֆե նո մեն)՝ 
գիտ նա կան նե րը կի րա ռում են տար
բեր եզ րույթ ներ` «ան ձի կա յու նու թյուն» 
(Բ.Ս.Բա սա րով, Ա.Ն.Լե ոնտև, Կ.Կ.Պ լա
տո նով), «կա յու նու թյուն սթ րե սի նկատ
մամբ» (Բ.Վ.Կու լա գին), «հու զա կան կա
յու նու թյուն» (Լ.Մ.Ա բո լին, Ե.Ա.Մի լե րյան), 
«հո գե կան կա յու նու թյուն» (Մ.Ա. Մա տո
վա, Մ.Ֆ.Սե կաչ), «հո գե բա նա կան կա յու
նու թյուն» (Ի.Ն.Գ րըզ լո վա, Վ.Կ.Կա լին): 

Ա. Ռե բե րի բա ռա րա նում կա յու նու
թյու նը հաս կաց վում է որ պես ան ձի 
բնու թա գիր, ո րը ոչ ստան դարտ ի րա
վի ճակ նե րում հա մե մա տա բար հու սա լի 
և կա յուն ցու ցա նիշ ներ ու նի: Տվյալ բա
ռա րա նում կա յու նու թյու նը բնու թագր
վում է որ պես ա ռա վել հու զա կան փո
փո խու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն: Այս 
դեպ քում հա ճախ օգ տա գործ վում է հու
զա կան կա յու նու թյուն ճշ տող, շտ կող 
հաս կա ցու թյու նը: 

Հո գե բա նա կան կա յու նու թյու նը դժ
վար ի րա վի ճակ նե րում, ֆրուստ րա տիվ 
ու սթ րե սո րային գոր ծոն նե րի ազ դե ցու
թյան պայ ման նե րում ան ձի ար դյու նա
վետ հո գե կան գոր ծու նե ու թյան պահ
պան ման ո րակն է: Այն չի հան դի սա նում 
ան ձի բնա ծին հատ կու թյուն, այլ ձևա
վոր վում է նրա զար գաց ման ըն թաց
քում ու կախ ված է մար դու նյար դային 
հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյու նից, 
փոր ձից, մաս նա գի տա կան պատ րաստ
վա ծու թյու նից և ան ձի ճա նա չո ղա կան 
պրո ցես նե րի զար գաց ման մա կար դա

կից: 
Հո գե բա նա կան կա յու նու թյան կա

րևո րա գույն կող մե րը ներ կա յաց նում են 
հո գե բա նա կան ե րեք հիմ նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ՝

• Կա յու նու թյուն, հաս տա տու նա
կու թյուն` ֆրուստ րա տիվ ի րա վի ճակ նե
րում դժ վա րու թյուն նե րին դի մա կայե լու, 
ի նք նավս տա հու թյան ու տրա մադ րու
թյան հա մե մա տա բար բարձր մա կար
դա կի պահ պան ման ո րակ: 

• Հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն, մի
ա չա փու թյուն` հա կազդ ման ու ժի հա մա
չա փու թյու նը, ներ գոր ծող ազ դա կի ու
ժին ու նշա նա կու թյա նը: 

• Դի մադ րո ղա կա նու թյուն` կա րո
ղու թյունն է դի մա կայե լու այն ա մե նին, 
ին չը կա րող է սահ մա նա փա կել ա ռան
ձին ո րո շում նե րի ըն դուն ման, ի նչ պես 
նաև ար ժեք նե րի, նոր մե րի, աշ խար հա
հա յաց քի և ապ րե լա կեր պի ը նտ րու թյան 
ան ձի ա զա տու թյու նը: 

Հո գե բա նա կան կա յու նու թյունն է 
թույլ տա լիս ան ձին դի մա կայե լու կյան
քի դժ վա րու թյուն նե րին, ժխ տո ղա կան 
ճնշ ման պայ ման նե րին ու սթ րես նե րին: 
Այն ան ձի շատ բարդ ու տա րո ղու նակ 
ո րակ է, ո րում մի ա վոր վում են մի շարք 
հա մա լիր ըն դու նա կու թյուն ներ, տար բեր 
մա կար դակ նե րի նյար դա հո գե բա նա կան 
բարդ եր ևույթ ներ: 

Այս պի սով` հո գե բա նա կան կա յու նու
թյունն ան ձնային ո րակ է, ո րի ա ռան ձին 
կող մերն են` հաս տա տու նու թյու նը, հա
վա սա րակշ ռու թյու նը, դի մադ րո ղա կա
նու թյու նը: 

Հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն
նե րը ցույց են տվել, որ կա յու նու թյան 
ձևա վո րումն օն տո գե նե զում ան ցնում է 
մի քա նի փուլ: 

Սթ րե սա կա յու նու թյուն. ձևա վոր վում 
է ման կու թյան հա սա կում հո գե ֆի զի ո
լո գի ա կան, հու զա կան, ճա նա չո ղա կան, 
վար քագ ծային աս պեկ տում: 

Հո գե բա նա կան կա յու նու թյուն. ձևա
վոր վում է դե ռա հա սու թյան տա րի քում, 
ե րբ հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան, հու զա կան, 
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ճա նա չո ղա կան, վար քագ ծային աս պեկ
տից բա ցի ար մա տա վոր վում է մաս նա
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մո դե լի կա
յուն բնա վո րու թյուն: 

Հո գե բա նա կան ան վտան գու թյուն. 
ձևա վոր վում է պա տա նե կան հա սա կում: 
Հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան, հու զա կան, ճա
նա չո ղա կան, վար քագ ծային աս պեկ տից 
ի նչ պես նաև մաս նա գի տա կան գոր ծու
նե ու թյան մո դե լից բա ցի, ձևա վոր վում է 
կա յու նու թյան` շփ ման և ա ջակ ցու թյան 
ե ղա նա կը: 

Հո գե բա նա կան մշա կույթ. ձևա վոր
վում է հա սուն տա րի քում: Այն հո գե
ֆի զի ո լո գի ա կան, հու զա կան, ճա նա
չո ղա կան, վար քագ ծային աս պեկ տից, 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան մո
դե լից, կա յու նու թյան` շփ ման և ա ջակ
ցու թյան ե ղա նա կից բա ցի, իր ար տա ցո
լանքն է գտ նում կա յուն բնա վո րու թյան 
ձևա վոր ման մեջ[7]: 

Ան ձի հո գե բա նա կան կա յու նու թյու նը 
կա րե լի է դի տար կել որ պես բարդ կա
ռուց վածք, ո րի դրս ևո րու մը կախ ված է 
բա զում գոր ծոն նե րից: Հո գե բա նա կան 
կա յու նու թյանն օ ժան դա կում են ան ձի 
ներ քին պա հես տային հնա րա վո րու թյուն
նե րը և ար տա քին ( մի ջանձ նային, սո ցի
ա լա կան ազ դե ցու թյան) գոր ծոն նե րը: 

Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյուն նե րի նկատ մամբ ան
ձի կա յու նու թյան ձևա վոր ման գոր ծում 
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի 
դե ռա հա սու թյան և վաղ պա տա նե կու
թյան շր ջա նը: 

Այն Ի.Ս. Կո նը ան վա նել է «եր րորդ 
աշ խարհ», ո րը գո յու թյուն ու նի ման կու
թյան և հա սու նու թյան միջև[7]: 

Ը ստ Ու.Լ. Խաս մա գո մե դով նայի, ո րն 
ու սում նա սի րել է ար տա կարգ պայ ման
նե րում գտն վող դե ռա հաս նե րի ապ րում
ներն ու պրոբ լեմ նե րը՝ դե ռա հա սու թյան 
տա րի քի կար ևոր կազ մա վո րում նե րից 
մե կը հան դի սա նում է «Ես–հայե ցա կար
գի» ձևա վո րու մը: Այս տա րի քում նկատ
վում է գի տակ ցու թյան ա րա գաց ված 
աճ, մե ծա նում է ան ձի բա րո յա հո գե բա

նա կան հատ կա նիշ նե րի վեր լու ծու թյան 
հե տաքրք րու թյու նը, տե ղի է ու նե նում 
մյուս նե րի նկատ մամբ գնա հա տո ղա կան 
վե րա բեր մուն քի փո փո խու թյուն[8]: 

Ձևա վոր ված «Ես–հայե ցա կար գը» 
գոր ծում է ի նչ պես ներ քին «զ տիչ», ո րը 
սահ մա նում է դե ռա հա սի կող մից ըն կալ
ված ցան կա ցած ի րա վի ճա կի բնույ թը: 
«Զ տի չի» մի ջով ան ցնե լով ցան կա ցած 
ի րա վի ճակ ի մաս տա վոր վում է և ստա
նում այն պի սի նշա նա կու թյուն, ո րը հա
մա պա տաս խա նում է իր ի սկ մա սին մար
դու պատ կե րա ցում նե րին: Սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րում դե ռա հա սի վար քը պայ մա
նա վո րող չա փա զանց կար ևոր գոր ծոն է 
հան դի սա նում ի նք նագ նա հա տա կա նը, 
ո րն են թադ րում է գո հու նա կու թյուն, ի նք
նաար ժե վո րում և դրա կան վե րա բեր
մունք սե փա կան ան ձի նկատ մամբ: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նը 
դրա կա նո րեն փոխ կա պակց ված է դե
վի անտ վար քի գրե թե բո լոր տե սակ նե
րին[7]: 

Ա.Բ. Ախ մե դո վը, ո րն ու սում նա սի
րել է մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի շր ջա նում բնակ վող դե ռա հաս նե րի 
ի նք նա գի տակ ցու թյան հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ե կել է այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ նրանց «Ես–հայե
ցա կար գը» բնու թագր վում է շր ջա պա
տող աշ խար հը սպառ նա լիք ըն կա լե լու, 
ի սկ սե փա կան դե րը նրա նում որ պես 
պաշտ պան վո ղի, մեռ նո ղի, վրեժ լու ծո
ղի ը մբռ նե լու մի տու մով: Տվյալ խմ բի 
դե ռա հաս նե րին բնո րոշ է ա րա գաց ված 
սո ցի ա լա կան հա սու նաց ման եր ևույ
թը (ցայ տուն հա սու նու թյան զգա ցում), 
ա պա գայի հո ռե տե սա կան ըն կալ ման 
հա կու մը [9]: 

Հո գե բա նա կան կա յու նու թյան ցածր 
մա կար դա կը նրանց մոտ ֆրուստ րա ցի
այի ա ռա ջաց ման հիմք է հան դի սա նում, 
ո րն ար տա հայտ վում է այն պի սի զգա
ցում նե րում ի նչ պի սիք են հի աս թա փու
թյու նը, ան հանգս տու թյու նը և զայ րույ թը: 

Վե րոնշ վա ծից նույն պես կա րե լի է եզ
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րա կաց նել, որ դժ վար ի րա վի ճակ նե րի 
ազ դե ցու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց ման 
պա րա գա յում հո գե բա նա կան կա յու նու
թյան մա կար դա կը դե ռա հաս նե րի մոտ 
նվա զում է: 

Իլ զա Ֆլին կը, ո րն ու սում նա սի
րել է մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վերսկս ման պատ ճա ռով ար տա գաղ
թած ե րե խա նե րի և չտե ղա հան ված ե րե
խա նե րի հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ 
կապ ված ը նդ հա նուր խն դիր նե րի մի ջին 
ցու ցա նի շը, ո րը կազ մել է ա ռա ջին խմ
բի մոտ 49,5%, ի սկ ե րկ րորդ խմ բի մոտ՝ 
41,1%, նույն պես հակ ված է այն տե սա
կե տին, որ պա տե րազմ ներն ու դրանց 
վերսկս ման սպառ նա լի քը սահ մա նա
մերձ գո տում բնակ վող ե րե խա նե րի հո
գե բա նա կան կա յու նու թյան վրա է ա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոն նե րից են: 
Բել գի այի Գենտ հա մալ սա րա նի պրո ֆե
սոր Իլ զա Դյո լայնն ու սում նա սի րե լով 
սթ րե սային գոր ծոն նե րի ճնշ ման տակ ու 
կա յուն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում գտն
վող ե րե խա նե րի մոտ ան հանգս տու թյան 
ախ տա նիշ նե րի, հետտ րավ մա տիկ սթ րե
սի և դեպ րե սի այի առ կա յու թյու նը, ա ռա
ջին խմ բում ը նդ րկ ված ե րե խա նե րի մոտ, 
ո րոնք գտն վում են տևա կան սթ րե սային 
վի ճակ նե րի ազ դե ցու թյան տակ, հո գե
բա նա կան խն դիր նե րի վառ ար տա հայտ
ված աճ չի ար ձա նագ րել [10]: 

Դա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
տա րի քային հո գե բա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րով: 

Յա. Ռեյ կովս կին իր հեր թին գտ նում է, 
որ ո րո շա կի ան ձանց հա տուկ է սթ րես–
կա յու նու թյան բարձր մա կար դակ` ցածր 
հու զա կան զգա յու նու թյան պատ ճա ռով: 
Հետ ևա բար, Յա.Ռեյ կովս կին «սթ րես–
կա յու նու թյուն» հաս կա ցու թյան բնո րոշ
ման մեջ նե րա ռում է հու զա կա նու թյան 
չա փա նիշ նե րը հու զա ծին գրգ ռիչ նե րի 
նկատ մամբ [11]: 

ԼՂՀ սահ մա նա մերձ գո տում (Մար
տա կերտ, Թա լիշ) բնակ վող (25) ե րե
խա նե րի հո գե բա նա կան կա յու նու թյան 
մա կար դա կը ո րո շե լու նպա տա կով մեր 

կող մից ան ցկաց ված ու սում նա սի րու
թյուն նե րը և թես տա վոր ման ար դյուն
քում ստա ցած տվյալ նե րը, նույն պես 
թույլ են տա լիս հակ վել այն տե սա կե
տին, որ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վերսկս ման սպառ նա լի քով պայ մա նա
վոր ված տևա կան սթ րե սային վի ճակ
նե րի ազ դե ցու թյուն նե րը, սահ մա նա մերձ 
գո տում բնակ վող դե ռա հաս նե րի հո գե
բա նա կան կա յու նու թյան վրա, մի ան ման 
չեն: 

Դե ռա հա սու թյան տա րի քում ե րե խա
նե րի հա մար տաղտ կա լի է դառ նում 
կախ վա ծու թյու նը մե ծե րից և նրանք փոր
ձում են կեր պա րա նա փո խել մե ծե րի մշա
կած շփ ման բա նաձ ևը, ձգ տե լով ու նե նալ 
հա վա սար ի րա վունք ներ: Դե ռա հաս նե րը 
հա ճախ են հայտն վում ի նք նու րույ նու
թյան հաս տատ ման և ո րո շում նե րի կա
յաց ման ա զա տու թյան խն դիր նե րի ա ռջև, 
քան զի շատ դեպ քե րում նրանց փո խա
րեն ո րո շում նե րը կա յաց նում են ծնող նե
րը, ո րը պայ մա նա վոր ված է վեր ջին նե
րիս ավ տո րի տար դիր քով: 

Դե ռա հաս նե րը, հայտն վե լով բարդ 
ի րա վի ճակ նե րում, ի նք նըս տին քյան ո րո
շում նե րի կա յաց ման ի րա վուն քը զի ջում 
են մե ծե րին, մի ա ժա մա նակ նրանց վրա 
բար դե լով նաև սե փա կան ան ձի ան
վտան գու թյան պահ պան ման պա տաս
խա նատ վու թյու նը: 

Ու սում նա սի րե լով մար տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի վերսկս ման սպառ նա
լի քով պայ մա նա վոր ված տևա կան սթ
րե սային վի ճակ նե րի ազ դե ցու թյու նը 
սահ մա նա մերձ գո տում բնակ վող դե ռա
հաս նե րի հո գե բա նա կան կա յու նու թյան 
վրա՝ ե կել ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
տևա կան սթ րե սո րային և ֆրուստ րա տիվ 
գոր ծոն նե րը տար բեր ազ դե ցու թյուն ներ 
կա րող են թող նել սահ մա նա մերձ գո
տում բնակ վող դե ռա հաս նե րի հո գե բա
նա կան կա յու նու թյան վրա, ո րը կա րող 
է պայ մա նա վոր ված լի նել սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյամբ, տա րի քային 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րով և ազ գային պատ կա նե լի ու թյամբ: 
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Исходя из того, что подростки более чувствительны к воздействию различных при
родных и социальных факторов, в работе мы изучили воздействие длительных стрессовых 
состояний на психологическую устойчивость подростков, проживающих в приграничных 
зонах. Психологическая устойчивость подростков отражает новейшие проблемы современ
ного общества.

PSYCHOLOGICAL STABILITY CHARACTERISTICS OF THE TEENAGERS  
LIVING ON THE BORDERLINE

ARAYIK FIRYAN
Lecturer of the Chair of Physical Upbringing, ASPU, Applicant

Based on the fact that teenagers are more sensitive towards different natural and social 
factors, so in the given work we’ve studied the influence of lasting stress, caused by the threat 
of the resumption of military actions, on the psychological stability of the teenagers living near 
the borderline. The issue of the psychological stability of teenagers reflects the new problems in 
modern society.
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Հոդ վա ծում ար ծած վում է տն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րավ
ված հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր 
ան դա մի ան հա տա կան հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի դե րի կա
ր ևոր ման խն դի րը: Շեշ տադր վում է այն 
հան գա ման քը, որ տն տե սու թու նը ար
դյու նա վետ կազ մա կեր պե լու և կա ռա
վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ տն
տե սա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րը 
դիտ վեն ոչ մի այն որ պես տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի օբյեկտ ներ, այլև 
որ պես հա սա րա կու թյան տն տե սա կան 
վար քա գիծ ձևա վո րող սուբյեկտ ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. տն տե սա կան գոր ծու նե ու
թյուն, սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, 
տն տե սա կան վար քա գիծ, հո գե բա նա կան 
գոր ծոն ներ, նպա տակ, դր դա պատ ճառ, 
հե տաքրք րու թյուն ներ, ըն կա լում, տն տե
սու թյան ար դյու նա վետ կա ռա վա րում: 

Տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան մեջ 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը դիտ վում 
է որ պես նյու թա կան ու հոգ ևոր բա րիք
նե րի ար տադ րու թյան, փո խա նակ ման, 
բաշխ ման և սպառ ման գոր ծըն թաց նե րի, 
ի նչ պես նաև տն տես վա րող սուբյեկտ
նե րի (ա ռան ձին ան հատ ներ, մարդ կանց 
խմ բեր, ֆիր մա ներ, կազ մա կեր պու թյուն
ներ, էթ նոս ներ) փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի հա րա բե րա կա նո րեն ի նք նու րույն 
հա մա կարգ [1], [2]: Նման ե լա կե տով 
սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
կա տա րե լիս մար դու տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյու նը վե րա ցարկ վում է նրա 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան այլ ո լորտ նե րից, 
ի սկ տն տե սա կան վար քա գի ծը և փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը` վար քագ ծի և փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի այլ տե սակ նե րից: 

Ոչ տն տե սա կան հա սա րա կան եր ևույթ
նե րը դիտ վում են կամ որ պես տն տե սա
կան եր ևույթ նե րով պայ մա նա վոր ված և 
նրան ցից ա ծանց ված, կամ որ պես տն
տե սա կան վար քագ ծի և փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի վրա ազ դող գոր ծոն ներ, 
հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րը` որ պես տն
տե սա կան եր ևույթ նե րը սուբյեկ տի վո րեն 
ար տա ցո լող եր ևույթ ներ [3]: Մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րում հա սա րա
կու թյան ան դամ նե րի դրս ևո րած սո ցի ա
լա կան վար քա գի ծը հա մար վում է զուտ 
տն տե սա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա
վոր ված և տն տե սա կան վար քագ ծից 
ա ծանց ված հետ ևան քային բնու թագ րիչ, 
ի սկ տն տե սա կան եր ևույթ նե րը հա մար
վում են մար դու ը նդ հա նուր կեն սա գոր
ծու նե ու թյու նը և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ
րը պայ մա նա վո րող ներ քին գոր ծոն ներ: 
Ան հա տը կամ հա սա րա կա կան խմ բե րը 
հան դես են գա լիս տն տե սա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը կրող 
օբյեկտ նե րի դե րում, ին չով պայ մա նա
վոր ված էլ տն տե սա գի տա կան հո գե
բա նու թյան հե տա զո տու թյան խն դիր է 
դառ նում այն, թե ի նչ պես են ար տադ րա
կան հա րա բե րու թյուն ներն ար տա ցոլ վում 
հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դա մի 
գի տակ ցու թյան մեջ: Մաս նա վո րա պես, 
ու սում նա սիր վում են տն տե սա կան հար
ցե րում մար դու ի նք նազ գա ցո ղու թյան և 
վար քագ ծի վրա սո ցի ալ–տն տե սա կան 
մի ջա վայ րի թո ղած ազ դե ցու թյան հետ
ևանք նե րը, հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի 
կող մից նա խա պատ վու թյուն ներ տա լու 
և նա խընտ րե լի ո րո շում ներ կա յաց նե
լու գոր ծըն թաց նե րը պայ մա նա վո րող 
գոր ծոն նե րը, փո փոխ վող տն տե սա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ պայ մա նա

ԿԱՐ ԼԵՆ ՈՍ ԿԱՆՅԱՆ 
ԵՊՀ մա թե մա տի կայի և մե խա նի կայի ֆա կուլ տետ, 

ակ տո ւա րա կան և ֆի նան սա կան մա թե մա տի կայի բաժ նի ու սա նող

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ  
ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐՈՒՄ
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վոր ված հո գե բա նա կան այն ներ թա քույց 
մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք կա րող են ի հայտ 
գալ ը նտ րու թյան հետ ևանք նե րի, աշ խա
տան քի վար ձատ րու թյան, ե կա մուտ նե
րի ձևա վոր ման և բաշխ ման, սպառ ման, 
սե փա կա նու թյան, վար կա վոր ման և այլ 
հա րա բե րու թյուն նե րում [4], [5]: 

Որ քան էլ որ գոր ծու նե ու թյան այլ 
ձևե րում և հա րա բե րու թյուն նե րում 
ա ռան ձին ան հատ նե րի ծա վա լած տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյու նը ան հա տա կա
նու թյան դրս ևոր ման և ի նք նաի րաց ման 
նա խադ րյալ ու բնու թագ րիչ հան դի սա
նա, այ նո ւա մե նայ նիվ տն տե սու թյու նը 
կազ մա կեր պե լու և այն ար դյու նա վետ 
կա ռա վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ 
տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րում ա ռան
ձին ան հատ նե րը և խմ բե րը դիտ վեն ոչ 
մի այն որ պես տն տե սա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի օբյեկտ ներ, այլև որ պես հա
սա րա կու թյան տն տե սա կան վար քա գիծ 
ձևա վո րող սուբյեկտ ներ: Այ սինքն` սո
ցի ալ–տն տե սա գի տա կան հե տա զո տու
թյուն ներ կա տա րե լիս խն դիր նե րը պետք 
է դի տար կել ոչ մի այն տն տե սա գի տա
կան, այլ նաև հո գե բա նա կան տե սան
կյու նից: Այս դեպ քում, գո յա բա նա կան 
ի մաստ ձեռք բե րե լով, տն տե սու թյու
նը` որ պես մարդ կանց կեն սա գոր ծու
նե ու թյան մի ո լորտ, ի նքն է դառ նում 
հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
օբյեկտ: Ար դյուն քում, հո գե բա նա կան 
եր ևույթ նե րը դիտ վում են ոչ մի այն որ
պես հետ ևանք ներ, այլև պատ ճառ ներ և, 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում պար
զե լու, թե ի նչ պես են հա սա րա կու թյան 
յու րա քան չյուր ան դա մի ան հա տա կան 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը (ըն կա լում նե րը, զգաց մունք նե րը, 
հույ զե րը, խառն ված քը, բնա վո րու թյու
նը, եր ևա կա յու թյու նը, կա մային ո րակ նե
րը, մտա ծո ղու թյու նը, դիր քո րո շում նե րը, 
կարծ րա տի պե րը) և տվյալ հան րույ թին 
բնո րոշ էթ նոմ շա կու թային և ժո ղովր
դագ րա կան գոր ծոն ներն ազ դում ո ղջ 
հա սա րա կու թյան տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան և վար քագ ծի վրա, ո րոն ցով, 

ի նչ խոսք, պայ մա նա վոր վում է ցան կա
ցած ե րկ րում տն տե սա կան այս կամ այն 
քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը, 
ար տադ րու թյան ար դյու նա վետ կազ մա
կեր պումն ու կա ռա վա րու մը: 

Սո ցի ո լո գի ա կան գրա կա նու թյան մեջ 
տն տե սա կան վար քա գի ծը սահ ման վում 
է որ պես սո ցի ա լա կան վար քագ ծի մի 
այն պի սի տե սակ, ո րն ար տա ցո լում է 
հա սա րա կու թյան տն տե սա կան կյան քին 
ան հա տի մաս նակ ցու թյու նը տն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան այն պի սի ձևե րով, 
ո րոնք պայ մա նա վոր ված են նրա հա
սա րա կա կան հե տաքրք րու թյուն նե րով 
և նյու թա կան հնա րա վո րու թյուն նե րով: 
Տն տե սա գի տու թյան մեջ տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը դիտ վում է որ պես 
տն տես վար ման տար բեր մա կար դակ
նե րում ի րա կա նաց վող այն պի սի գոր
ծո ղու թյուն նե րի հա մա խումբ, ո րոնց 
ար դյուն քում մար դիկ բա վա րա րում են 
ի րենց կա րիք նե րը` նյու թա կան բա րիք
նե րի ու ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նակ
ման մի ջո ցով: Տն տե սա կան վար քա գի ծը 
կապ վում է տն տե սա կան այն այ լընտ
րանք նե րի հետ, ո րոնց դեպ քում ծախ սե
րը նվա զա գույնն են, ի սկ ե կա մուտ նե րը` 
ա ռա վե լա գույ նը [6], [7]: 

Հո գե բա նու թյան տե սան կյու նից տն
տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը հա սա րա
կա կան գոր ծու նե ու թյան այն պի սի մի 
ա ռանձ նա հա տուկ տա րա տե սակ է, ո րը 
ծն վում է ան հա տի տն տե սա կան բա րե
կե ցու թյան հաս նե լու պա հանջ մուն քից և 
բնու թագր վում է նրա նպա տակ նե րով, 
դր դա պատ ճառ նե րով, գոր ծո ղու թյան 
ձևե րով և ար դյունք նե րով: Յու րա քան
չյուր ան հա տի տն տե սա կան գոր ծու նե
ու թյան նպա տա կը իր հա կում նե րին և 
ձգ տում նե րին հա մա պա տաս խան ե կա
մուտ նե րի ստա ցումն է: Տն տե սա կան 
դր դա պատ ճառ նե րը ֆի զի կա կան և հա
սա րա կա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա
րար մա նը միտ ված մղում ներն են: 

Գոր ծու նե ու թյու նը, որ պես հո գե բա
նա կան եզ րույթ, մար դու ակ տի վու թյան 
դրս ևոր ման այն գոր ծըն թացն է, ո րի 
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նպա տա կը բնու թյան և հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի ճա
նաչ ման և վե րա փոխ ման ճա նա պար հով 
ան ձնա կան կեն սա գոր ծու նե ու թյան պայ
ման նե րի ա պա հո վումն է: Գոր ծու նե ու
թյան մա սին կա րե լի է խո սել մի այն այն 
ժա մա նակ, ե րբ մար դու ակ տի վու թյան 
հիմ քում կա գի տակ ցա կան նպա տակ: 
Գոր ծու նե ու թյուն ներն ի րա րից կա րող են 
տար բեր վել ձևով, ի րա կա նաց ման ե ղա
նակ նե րով, հու զա կան լար վա ծու թյամբ, 
ֆի զի ո լո գի ա կան մե խա նիզմ նե րով: Մի 
գոր ծու նե ու թյու նը մյու սից տար բե րող գլ
խա վոր գոր ծո նը գոր ծու նե ու թյան ա ռար
կան է, ո րը գոր ծու նե ու թյան ի րա կան դր
դա պատ ճառն է [8]– [11]: Գոր ծու նե ու թյան 
ա ռար կան «կա րող է լի նել ի նչ պես նյու թա
կան, այն պես էլ ի դե ա լա կան. գո յու թյուն 
ու նե նալ ըն կա լում նե րում, եր ևա կա յու թյան 
մեջ, մտ քում: Գլ խա վորն այն է, որ նրա ետ
ևում միշտ կանգ նած է պա հանջ մուն քը» 
[10, էջ 102]: Գոր ծու նե ու թյան դր դա պատ
ճա ռը ան ձի կող մից կա րող է չգի տակց վել 
կամ թե րի գի տակց վել, սա կայն նպա տա
կի գի տակ ցու մը պար տա դիր է: Յու րա
քան չյուր գոր ծու նե ու թյուն ու նի ու րույն 
կա ռուց վածք, ո րի բա ղադ րիչ ներն են գի
տակց ված նպա տա կի (կամ նպա տակ նե
րի) ի րա գործ ման հա մար ի րա կա նաց վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դր դա պատ ճառ նե րը 
մար դուն մղում են գոր ծու նե ու թյան, ի սկ 
նպա տա կը գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով 
ո ւղ ղոր դում է նրան: Տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյուն ծա վա լող ցան կա ցած սուբյեկտ 
կա րող է ու նե նալ ոչ մի այն բա ցա հայտ 
դր դա պատ ճառ ներ (օ րի նակ` ե կա մու տի 
կամ շա հույ թի ստա ցում, հա սա րա կա կան 
պարտ քի կա տա րում, հոգ ևոր և բա րո յա
կան բա վա րար վա ծու թյուն), այլև ան հա
տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րով և ար ժե
քային հա մա կար գով պայ մա նա վոր ված 
թաքն ված դր դա պատ ճառ ներ (օ րի նակ` 
հա սա րա կու թյան մեջ ան ձնա կան կար
գա վի ճա կի բարձ րա ցում, ազ դե ցու թյան 
ո լորտ նե րի ը նդ լայ նում, հա վե լյալ իշ խա
նու թյան ձեռք բե րում), ո րոնք, ը ստ նրա, ևս 
օ րի նա կան են և ըն դու նե լի հա սա րա կու

թյան կող մից: Ա ռանց տն տե սա կան գոր
ծու նե ու թյան նպա տա կի ետ ևում առ կա 
թաքն ված դր դա պատ ճառ նե րի հաշ վառ
ման և դրանց հո գե բա նա կան վեր լու ծու
թյան հնա րա վոր չէ հաս կա նալ տն տես
վա րող սուբյեկ տի կող մից դրս ևոր վող 
այս կամ այն տն տե սա կան վար քա գի ծը և 
դրա նով պայ մա նա վոր ված կան խո րո շել 
նրա` որ պես քա ղա քա ցու, հա սա րա կա կան 
հա վա նա կան վար քա գի ծը: 

Ան հա տի տն տե սա կան վար քա գի ծը 
պայ մա նա վոր վում է նրա ըն կա լում նե րով: 
«Ըն կա լու մը զգա յա րան նե րի մի ջո ցով 
ար տա ցոլ վող ա ռան ձին հատ կա նիշ նե րի 
մի ա վո րումն է ա ռար կա նե րի, ի րադ րու
թյուն նե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի ամ
բող ջա կան պատ կեր նե րի մեջ: Ըն կա լում 
ա սե լով պետք է հաս կա նալ և՛ ա ռար կա
նե րի (եր ևույթ նե րի, ի րադ րու թյուն նե րի 
և ի րա դար ձու թյուն նե րի) ամ բող ջա կան 
ար տա ցոլ ման հո գե կան գոր ծըն թա ցը, և՛ 
այդ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քը` հո գե կան 
պատ կե րի ձևով» [11, էջ 147]: Ըն կալ ման 
գոր ծըն թա ցի (ո ւս տի նրա ար դյուն քի) 
վրա կա րող են ազ դել մար դու կեն սա
փոր ձը, հա մոզ մունք նե րը, սո ցի ա լա կան 
դիր քո րո շում նե րը և կարծ րա տի պե րը, 
տար բեր հո գե վի ճակ նե րը, գի տե լիք նե
րը, խառն ված քը, աշ խա հա յաց քը և ան
ձնային այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Այն քա նով, որ թվարկ ված ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը խիստ ան հա տա կան 
են, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ միև նույն 
եր ևու թը տար բեր մարդ կանց մեջ կա րող 
է ա ռա ջաց նել տար բեր` ը նդ հուպ եր ևույ
թի բո վան դա կու թյա նը ոչ հա մար ժեք ըն
կա լում ներ: «Այ սօր ար դեն ա կն հայտ է, 
որ ա ռան ձին ան հա տը ոչ մի այն ի ռա ցի
ո նալ է մտա ծում, այլև շատ դեպ քե րում 
շր ջա պա տող աշ խար հը ոչ ա դեկ վատ է 
ըն կա լում: Նրա զգա յու թյուն նե րը, ըն կա
լում նե րը, ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու
նը, զգաց մունք նե րը, եր ևա կա յու թյու նը և 
հո գե կան այլ գոր ծըն թաց նե րը, ի նչ պես 
նաև հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներն ու հո գե կան ի րա վի ճակ նե
րը լի են սխալ նե րով, պատ րանք նե րով, 
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հա կա սու թյուն նե րի և ան հա մար ժե քու
թյուն նե րի օ րի նակ նե րով» [12, էջ 58]: 
Հատ կա պես դի նա միկ տն տե սա կան հա
րա բե րու թյուն նե րում, ե րբ տն տես վա րող 
սուբյեկ տը (ան հա տը կամ ան հատ նե րի 
խում բը) հա ճա խա կի է հայտն վում իր հա
մար ոչ նպաս տա վոր հո գե կան ի րա վի
ճակ նե րում, կա րող է ոչ հա մար ժեք ձևով 
հա կազ դել այդ փո փո խու թյուն նե րին, 
ին չը կա րող է հան գեց նել հա սա րա կու
թյան հա մար ան ցան կա լի տն տե սա կան 
ան հա վա սա րակ շիռ ի րա վի ճակ նե րի, 
ո րն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կա
րող է ու նե նալ ո ղջ ե րկ րի տն տե սու թյան 
վրա: Ա նս պա սե լի փո փոխ վող տն տե սա
կան ի րա դար ձու թյուն նե րը խախ տե լով 
տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի հո գե կան 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը հան գեց նում են 
փո փո խու թյուն նե րի բո վան դա կու թյանն 
ու նպա տա կին ան հա մար ժեք հա սա րա
կա կան կարծ րա տի պե րի և դիր քո րո
շում նե րի ձևա վոր ման, ա ռա ջաց նում են 
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մտա վոր 
գոր ծու նե ու թյան կա ռուց ված քային ճշ
տում նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն: Ձգ տե լով 
հա կազ դել ան սպա սե լի տն տե սա կան 
ի րա վի ճակ նե րին և հաս նել հո գե կան 
հա վա սա րակշ ռու թյան` տն տես վա րող 
սուբյեկ տը կա րող է դի մել պա տա հա կան 
(հա ճախ ոչ ռա ցի ո նալ) այ լընտ րանք նե րի, 
նա խա պատ վու թյուն նե րի, ին չը կա րող է 
հան գեց նել նրա տն տե սա կան վար քագ ծի 
ան կան խա տե սե լի փո փո խու թյան, տն տե
սու թյան կա ռա վար ման գոր ծող մե խա
նիզ մի խա թար ման: Հետ ևա բար տն տես
վա րող սուբյեկտ նե րի տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը և տն տե սա կան վար
քագ ծի հա վա նա կա նային դրս ևո րում նե
րը հե տա զո տե լիս պետք է հաշ վի առ նել 
նաև փո փոխ վող և ան սպա սե լի ի րադ
րու թյուն նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող 
հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի հնա րա վոր 
ազ դե ցու թյուն նե րը ևս: Այս հան գա ման
քը հաշ վի չառ նե լը կա րող է հան գեց նել 
տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի տն տե սա
կան գոր ծու նե ու թյան և վար քագ ծի ոչ 
ճիշտ մեկ նա բան ման և ար տադ րա կան 

գոր ծըն թաց նե րի ոչ ար դյու նա վետ կազ
մա կերպ ման ու պլա նա վոր ման: 

Մարդն ի զո րու չէ հա վա սա րա պես 
ներգ րավ վել հա սա րա կա կան բո լոր հա
րա բե րու թյուն նե րում: Ա ռաջ նորդ վե լով 
թե՛ ի րադ րա կան (ա ռօ րե ա կան) և թե՛ հե
ռա հար նպա տակ նե րով` յու րա քան չյուր 
ոք ը նտ րո ղա բար մտ նում է ո րո շա կի հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, 
ո րոնց հա մա պա տաս խան էլ հայտն վում 
է ո րո շա կի սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում: 
Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը` որ պես մարդ
կանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան նյու թա կան, 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան, հոգ ևոր և 
մշա կու թային պայ ման նե րի մի աս նա կան 
ը նդ հան րա կան հա մա կարգ, ազ դում է 
հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դա
մի ոչ մի այն ձևա վոր ման, այլև զար գաց
ման գոր ծըն թաց նե րի վրա: Տն տես վա րող 
սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյանն ու վար
քագ ծին ա ռնչ վող խն դիր ներն ու սում նա
սի րե լիս չի կա րե լի ան տե սել այն հան
գա ման քը, որ նրան ցից յու րա քան չյուրն 
ի վեր ջո մի ո րո շա կի սո ցի ա լա կան մի ա
վո րի (հան րույ թի) ներ կա յա ցու ցիչ է, և որ 
ա մեն մի հան րույթ ու նի ի րեն բնո րոշ ար
ժե քային հա մա կարգ ու դրա նով պայ մա
նա վոր ված հո գե բա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներ: Նույն կերպ էլ, ա մեն մի 
հա սա րա կու թյուն (պե տու թյուն)` որ պես 
տար բեր հան րույթ նե րի մի ա վո րում, ու նի 
իր պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քով 
պայ մա նա վոր ված և ի րեն հա տուկ սո ցի
ալ–տն տե սա կան և մշա կու թային ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք հետ ևանք են 
նրան բնու թագ րող էթ նո հո գե բա նա կան 
գոր ծոն նե րի: Ո ւս տիև, ան հատ տն տես
վա րող սուբյեկ տի տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան մե խա նիզմ նե րը և տն տե սա
կան վար քա գի ծը պայ մա նա վոր վում են 
ոչ մի այն նրա ան հա տա կան հո գե բա նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, այլև 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րով, այդ մի ջա
վայ րում նրա կեն սա պայ ման նե րով, ո ղջ 
հան րու թյան պատ մա կան զար գաց ման 
և մշա կու թային ու էթ նո հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 
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З НА ЧИ МОСТЬ РО ЛИ ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ЯВ ЛЕ НИЙ  
В ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ ПРО ЦЕС САХ

КАР ЛЕН ВОС КА НЯН 
Е ГУ, фа куль тет ма те ма ти ки и ме ха ни ки, 

от де ле ние ак ту ар ной и фи нан со вой ма те ма ти ки, сту дент

Во мно гих эко но ми чес ких те о ри ях эко но ми чес кая де я тель ность суб ъек тов об щест ва 
расс мат ри ва ет ся как до ми ни ру ю щая де я тель ность в сфе ре жиз не де я тель нос ти все го об щест
ва, а пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти каж до го чле на об щест ва расс мат ри ва ют ся как следст вия 
суб ъек тив но го от ра же ния эко но ми чес ких от но ше ний. Чле ны об щест ва, за ни ма ю щи е ся эко
но ми чес кой де я тель ност ью, расс мат ри ва ют ся все го лишь как об ъек ты эко но ми чес ких вза и
мо от но ше ний. В стат ье расс мат ри ва ет ся важ ность уче та ро ли пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей 
каж до го ин ди ви да в эко но ми чес кой де я тель нос ти об щест ва. Ак цен ти ру ет ся тот факт, что в 
эко но ми чес ких от но ше ни ях чле ны об щест ва выс ту па ют не толь ко в ка чест ве об ъек та, но и в 
ка чест ве суб ъек та эко но ми чес кой де я тель нос ти, что име ет не ма ло важ ное зна че ние для про
дук тив но го хо зяйст во ва ни я. 
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IMPORTANCE OF THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL PHENOMENA  
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According to many theories the economic activity of the members of society is regarded 
as a dominant activity, whereas the psychological characteristics of each member of society are 
regarded as a consequence of the subjective reflection of economic relations, i.e. members of 
society are engaged in economic activity and are considered more objects in economic relations. 

The article discusses the significance of considering the role of psychological characteristics 
of each individual in the economic activity of society. The article also emphasizes the fact that 
economic relations between the members of society are not only the object, but also the subject of 
economic activity, which is extremely important for productive economic management.
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Օ ՖԵԼՅԱ Ա ՎԱԳՅԱՆ
«Գ լո բալ Բրիջ» դպ րո ցի և ու սում նա կան կենտ րո նի  

հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան մաս նա գետ, 
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի հո գե բա նու թյան մա գիստ րոս

ԿՐՏ ՍԵՐ ԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱ ՆԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՏԵՔՍ ՏԸ ՀԱՍ ԿԱ ՆԱ ԼՈՒ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Մեր այս աշ խա տան քում ներ կա յաց
վում է կրտ սեր դպ րո ցա կա նի կող մից 
տեքս տը հաս կա նա լու հիմ նախն դի րը 
հո գե բա նու թյան մեջ: Ա կզ րում պար զա
բան վում է, թե ի նչ է ու սու ցու մը, ա պա 
ան դրա դարձ է կա տար վում ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան կա ռուց ված քին, 
հե տո ան ցում է կա տար վում կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի ու սում նա սիր ման ո լորտ, 
ներ կա յաց վում է վեր ջի նիս ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան կա ռուց ված քը, 
նրա ան ձնա վո րու թյան հո գե կան հիմ նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և վեր
ջում՝ հո գե բա նու թյան մեջ նրա կող մից 
տեքս տը հաս կա նա լու հիմ նախն դի րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ու սու ցում, ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյուն, կրտ սեր դպ րո ցա կան, 
տեքստ, հաս կա նա լու հիմ նախն դիր, 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե կան հիմ նա
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Հան րա հայտ ճշ մար տու թյուն է, որ 
մարդն իր ո ղջ կյան քում սո վո րում է, 
ո ւս տի կա րող ե նք ըն դու նել, որ սո վո րե
լու, կրթ վե լու գործրն թացր կրում է շա
րու նա կա կան բնույթ: Ան կախ նրա նից, 
թե մարդ ի նչ է սո վո րե լու, վեր ջինս ի րա
կա նաց նում է ու սում նա կան գոր ծու նե
ու թյուն: Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու
նը ի նք նին շատ կար ևոր է, ո րի հիմ քում 
րն դուն ված է ա ռաջ նային րն դու նել այն 
դիր քո րո շու մը, որ ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար ան հրա
ժեշտ կա րո ղու թյուն նե րի հիմ քե րը դր
վում են հենց կրտ սեր դպ րո ցում: 

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում ման կա
վարժ նե րին և հո գե բան նե րին ա ռա վել 
շատ է ան հանգս տաց նում այն փաս տը, 

որ ժա մա նա կա կից ե րե խա նե րը քիչ և 
մա կե րե սային են կար դում, դժ վա րու
թյուն նե րի են հան գում կար դա ցա ծը 
հաս կա նա լու և հի շե լու հետ կապ ված: 
Միև նույն ժա մա նակ հետ ևու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ ու սու ցիչ նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը ա շա կերտ նե րի ու սու ցու
մը՝ տեքս տը հաս կա նա լու ե ղա նակ նե
րով, չի դի տում որ պես ա ռանձ նա հա տուկ 
հո գե բա նաու սու ցո ղա կան խն դիր: 

Եր կար կա րե լի է վի ճել այն հար ցի 
շուրջ, թե ի նչ և ի նչ պես ու սու ցա նել, բայց 
ա ռանց հաս կա նա լու խն դի րը լու ծե լու 
դժ վար է ան ցում կա տա րել ու սուց ման 
մյուս խն դիր նե րի լուծ մա նը, ո րով հետև 
յու րա քան չյուր ոք ա ռանց կար դա լու և 
կար դա ցա ծը հաս կա նա լու կա րո ղու
թյան չի կա րող ճա նա չել շր ջա պա տող 
աշ խար հը: 

Ներ կա յաց վող հիմ նախն դի րը դի
տար կե լու հա մար նախ և ա ռաջ հաս կա
նանք, թե ի նչ է ու սու ցու մը: Այս հար ցին 
սո վո րա բար տր վում է այս պի սի պա
տաս խան. «ու սու ցու մը ո րո շա կի գի տե
լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու
թյուն նե րի հա ղոր դումն է ա շա կեր տին»: 
Այս սահ մա նու մը ա ռա ջին հա յաց քից 
ճիշտ է ար տա ցո լում ու սուց ման ցան կա
ցած պրո ցե սի բնույ թը: Իս կա պես, մինչև 
ու սու ցու մը մար դը չու ներ այս կամ այն 
գի տե լիք նե րը, կա րո ղու թյուն ներն ու 
հմ տու թյուն նե րը: Ու սուց ման հետ ևան
քով դրանք ի հայտ ե կան: Բայց ո ՞րն է 
դրանց աղ բյու րը: Այդ աղ բյու րը ու սու
ցիչն է, ո րն իր ու նե ցած գի տե լիք նե րը, 
կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը 
փո խան ցում է իր ա շա կերտ նե րին: Հենց 
փո խանց ման կամ հա ղորդ ման այդ 
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պրո ցեսն էլ ու սու ցումն է, բայց գի տե
լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը, ի նչ պես և 
ըն կա լում նե րը, մտա պատ կեր նե րը, հաս
կա ցու թյուն ներն ու մտա ծո ղու թյու նը ֆի
զի կա կան ա ռար կա ներ չեն, ո րոնք ձեռ
քից ձեռք են փո խանց վում կամ մի գլ խից 
«լց վում» են մյու սը: Գի տե լիք նե րը, կա րո
ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը մար
դու հո գե կա նի ար տա ցո լող ու կար գա
վո րիչ պրո ցես նե րի ձևեր ու ար դյունք ներ 
են: Սա նշա նա կում է, որ մար դու գլ խում 
դրանք կա րող են ծա գել մի այն նրա սե
փա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով 
և մե խա նի կո րեն ու րի շից ստաց վել չեն 
կա րող: Դրանք պետք է ստաց վեն սո
վո րո ղի հո գե կան ակ տի վու թյան հետ
ևան քով, բայց մի ա ժա մա նակ հան դի
սա նում են այդ ակ տի վու թյան ո րո շա կի 
ձևեր: Ե թե սո վո րո ղը ակ տի վու թյուն 
հան դես չի բե րում, ա պա նրա նում գի
տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ չեն կա րող 
հայտն վել: Այս հան գա ման քը հայտ նի է 
ա մեն մի փորձ ված ման կա վար ժի, թեև 
այն միշտ չէ, որ ճիշտ է գի տակց վում: 
Սա է պատ ճա ռը, որ «հան դի պա կան հո
գե կան ակ տի վու թյան բա ցա կա յու թյուն» 
ար տա հայ տու թյան փո խա րեն հա ճախ 
օգ տա գոր ծում են «ա նու շադ րու թյուն», 
«ծու լու թյուն», «ա նըն դու նա կու թյուն» և 
այլ ար ժե քա վո րող հաս կա ցու թյուն ներ: 

Հետ ևա բար, ու սուց ման պրո ցե սում 
ա ռա ջա ցող «ու սու ցիչ–ա շա կերտ» հա
րա բե րու թյու նը ոչ մի կերպ չի կա րե
լի հան գեց նել «հա ղոր դող–ըն դու նող» 
տի պի հա րա բե րու թյան: Այդ կա պի մեջ 
ան հրա ժեշտ է պրո ցե սի եր կու մաս նա
կից նե րի ակ տի վու թյունն էլ: Այս կար գի 
հա րա բե րու թյու նը ան վա նում են փոխ
ներ գոր ծու թյուն: Սրա հի ման վրա ու
սու ցու մը ա վե լի ճշգ րիտ կա րե լի է սահ
մա նել որ պես ու սու ցա նո ղի և սո վո րո ղի 
միջև հաս տատ վող փոխ ներ գոր ծու թյան 
այն պի սի պրո ցես, ո րի հետ ևան քով սո
վո րո ղի մոտ ո րո շա կի գի տե լիք ներ, 
կա րո ղու թյուն ներ ու հմ տու թյուն ներ են 
ձևա վոր վում: Վեր ջին նե րը ձևա վոր վում 
են մի այն այն դեպ քում, ե րբ ու սուց չի 

ներ գոր ծու թյուն նե րը ա ռաջ են բե րում 
ա շա կեր տի ֆի զի կա կան ու հո գե կան 
ո րո շա կի ակ տի վու թյուն: 

Օր գա նիզ մի ո րո շա կի ակ տի վու
թյուն ա ռաջ բե րող ար տա քին ներ գոր
ծու թյուն նե րը ան վա նում են խթա նում 
(ս տի մու լյա ցի ա), ի սկ այն ար տա քին 
ազ դե ցու թյուն նե րը, ո րոնց շնոր հիվ 
ձեռք է բեր վում նա խա պես ա ռա ջադր
ված նպա տա կը, ան վա նում են կա ռա
վա րում: Հետ ևա բար, ու սու ցու մը կա րե լի 
է սահ մա նել որ պես ա շա կեր տի ներ քին 
ու ար տա քին ակ տի վու թյան խթան ման 
և կա ռա վար ման այն պի սի պրո ցես, ո րի 
հետ ևան քով նրա նում ո րո շա կի գի տե լիք
ներ, հմ տու թյուն ներ ու կա րո ղու թյուն ներ 
են ձևա վոր վում: 

Ու սու ցու մը այդ պի սի ակ տի վու թյան 
հա մար կա րող է ան հրա ժեշտ պայ ման
ներ ստեղ ծել: Ու սու ցա նե լիս, օ րի նակ, 
պետք է կազ մա կեր պել ա շա կեր տի ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ո ւղ ղու
թյուն տալ դրան, վե րահս կել, ան հրա
ժեշտ մի ջոց ներ ու տե ղե կու թյուն ներ 
տրա մադ րել, բայց մար դու գի տե լիք նե
րի, հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն
նե րի, հաս կա ցու թյուն նե րի, մտա ծո ղու
թյան, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու վար քի 
ձևա վո րու մը հնա րա վոր է մի այն նրա 
սե փա կան գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ: 

Ա շա կեր տի ի նչ պի սի՞ ակ տի վու թյուն 
պետք է ա ռաջ բե րել և ի նչ պի սի՞ ո ւղ ղու
թյուն պետք է հա ղոր դել դրան, որ պես
զի հնա րա վոր դառ նա գի տե լիք նե րի, 
հմ տու թյուն նե րի ու կա րո ղու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը, ի ՞նչ սկզ բունք նե րի վրա 
պետք է հեն վի այդ ձևա վո րող մի ջոց
նե րի օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պե՞ս պետք 
է կազ մա կեր պել ու սու ցու մը այն ա ռա
վել ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար: 
Այս հար ցե րին տր վող պա տաս խան նե
րի բնույ թը կախ նած է այն հան գա ման
քից, թե նա խա պես ի նչ պես է լուծ վում 
հետ ևյալ հիմ նա կան խն դի րը, սո վո րո ղի 
ներ քին և ար տա քին ի նչ պի սի ակ տի վու
թյունն է ար տա ցոլ վում նրա գի տե լիք
նե րում, հմ տու թյուն նե րում ու կա րո ղու
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թյուն նե րում և ծնում, ա ռաջ բե րում այդ 
ար դյունք նե րը [1, էջ 229–231]: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը գոր
ծու նե ու թյան յու րա հա տուկ ձև է և ա ռա
վել գե րա զանց է, քան աշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյու նը: Նյու թը փո խե լով, 
աշ խա տե լով վեր ջի նիս վրա՝ աշ խա
տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
մար դը ստեղ ծում է նոր ար դյունք: Աշ
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան է ու թյու
նը հենց ար դյուն քի ստեղ ծումն է: Ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան է ու թյու նը 
ար դեն ի սկ գի տե լիք նե րի յու րա ցումն է: 
Ու սուց չի ղե կա վա րու թյամբ ա շա կեր տը 
սկ սում է ծա նո թա նալ գի տա կան հաս
կա ցու թյուն նե րին [2, էջ 84 ]: 

Ան ձի այն յու րա հա տուկ գոր ծու նե
ու թյու նը, ո րը ու սու ցում են ան վա նում, 
կազմ ված է ո րո շա կի օ պե րա ցի ա նե րից: 
Սրանց բնույ թը կախ ված է այն տե ղից, 
որ սո վո րո ղը գրա վում է ման կա վար
ժա կան ու ժե րի ու ներ գոր ծու թյուն նե րի 
ո լոր տում, այ սինքն՝ ման կա վար ժա կան 
ի րադ րու թյան մեջ նրա կա տա րած գոր
ծա ռույթ նե րից: Այդ գոր ծա ռույթ նե րը կա
րող են հետ ևյալ նե րը լի նել.

–  պա սիվ ըն կա լում և դր սից մա
տուց վող ին ֆոր մա ցի այի յու րա ցում, 

– ին ֆոր մա ցի այի ակ տիվ ու ի նք
նու րույն ո րո նում, հայտ նա բե րում և օգ
տա գոր ծում, 

– դր սից պար տադր վող և ո ւղ ղու
թյուն ստաց վող ո րո նում, ին ֆոր մա ցի
այի հայտ նա բե րում և օգ տա գոր ծում: 

Ա ռա ջին դեպ քում սո վո րո ղը դիտ վում 
է լոկ որ պես մա կա վար ժի՝ ձևա վո րող 
ներ գոր ծու թյուն նե րի օբյեկտ: Ու սու ցումն 
ի րա գործ վում է սո վո րո ղին պատ րաստ 
ին ֆոր մա ցի ա հա ղոր դե լու և նրան ո րո
շա կի ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րում պար տադ րե լու ե ղա նա կով: 
Ե րկ րորդ դեպ քում սո վո րո ղը դիտ վում 
է որ պես սուբյեկտ, ո րը ձևա վոր վում 
է իր ի սկ զար գա ցող հա կում նե րի և 
նպա տակ նե րի ազ դե ցու թյան տակ: Այս 
ու սուց ման հիմ քում դր վում է ի նք նա
շար ժու մը, այ սինքն՝ սո վո րո ղի կող մից 

այն պի սի տե ղե կու թյուն նե րի և գոր ծո
ղու թյուն նե րի ո րո նումն ու ը նտ րու թյու
նը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են նրա 
պա հանջ մունք նե րին և ար ժեք նե րին: 
Եր րորդ դեպ քում սո վո րո ղը հան դես 
է գա լիս և որ պես ման կա վար ժա կան 
ներ գոր ծու թյուն նե րի օբյեկտ, և որ պես 
ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյեկտ: 
Ման կա վար ժը վար քի ար տա քին աղ
բյուր նե րը (պա հանջ նե րը, սպա սում ներն 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րը) այն պես է 
կազ մա կեր պում, որ դրանք սո վո րո ղի 
մեջ ան հրա ժեշտ հա կում ներ և ար ժե
քային կողմ նո րո շում ներ են ձևա վո րում, 
ի սկ սրանք ի րենց հեր թին կան խո րո շում 
են ա շա կեր տի կող մից ան հրա ժեշտ ին
ֆոր մա ցի այի ակ տիվ ը նտ րու թյունն ու 
օգ տա գոր ծու մը: Այս դեպ քում ու սուց ման 
հիմ քում ըն կած է ան հա տի գոր ծու նե ու
թյան աղ բյուր նե րին այն պի սի ո ւղղ վա
ծու թյան հա ղոր դու մը, ո րը պայ ման ներ է 
ստեղ ծում պա հանջ վող ին ֆոր մա ցի այի 
ու գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նտ րու թյան, վե
րամ շակ ման և օգ տա գործ ման հա մար [1, 
էջ 243–244]: 

«Տար րա կան դպ րո ցում ու սու ցու
մը նպա տա կաուղղ վում է ա շա կեր տի 
լեզ վամ տա ծո ղու թյան և տրա մա բա
նու թյան հիմ քե րի, ու սում նա ռու թյան և 
աշ խա տան քային հմ տու թյուն նե րի ձևա
վոր մա նը, ազ գային և հա մա մարդ կային 
ար ժեք նե րին, նախ նա կան հա ղոր դակց
մա նը» [3]: 

Այ սօր ա նա ռար կե լի ո րեն ըն դուն վում 
է այն դիր քո րո շու մը, որ կրտ սեր դպ րո
ցը մի այն գի տե լիք նե րի օ ղակ չէ. գի տե
լիքն ու սուց ման այս փու լում դի տարկ
վում է որ պես ան ձի զար գաց ման մի ջոց: 
Այ սինքն՝ կրտ սեր դպ րո ցում պի տի կա
րևո րել ոչ թե գի տե լիք նե րի մեծ ծա վա
լի հա ղոր դու մը, այլ դրանց՝ ե րե խա նե րի 
կող մից յու րաց ման ձևե րը, գոր ծած ման 
ար ղյու նա վե տու թյու նը, հե տա գա ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ ման 
և ե րե խա նե րի բարձ րա կարգ մտա ծո ղու
թյան ձևա վոր ման հա մար պի տա նե լի ու
թյու նը: Այս խն դիր նե րի ի րա կա նա ցու մը 
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պա հան ջում է, որ ու սուց ման բո վան
դա կու թյու նը, մե թոդ ներն ու մի ջոց նե
րը հա մա պա տաս խա նեց վեն կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի՝ ստեղ ծա գոր ծա կան, 
մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման նպա
տակ նե րին [4, էջ 5]: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
ի րա կա նաց վում է դպ րո ցում ե րե խային 
ուսու ցա նե լու ո ղջ ըն թաց քում, բայց «իր 
ա ռա ջա տար գոր ծա ռույ թը այս կամ այն 
գոր ծու նե ու թյու նը, – ի նչ պես նշում է Դ.Բ. 
էլ կո նի նը, – ի րա կա նաց նում է լի ար ժեք 
ա ռա ջըն թաց, ե րբ այն դա սա վոր վում, 
ձևա վոր վում է: Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի 
տա րի քը ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
հենց ա մե նաին տեն սիվ ձևա վոր ման 
ա ռա ջըն թացն է [5, էջ 18]: 

Գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և 
հմ տու թյուն նե րի յու րա ցու մը կա տար վում 
է հա րա զատ նե րի և հա սա կա կից նե րի 
հետ շփ վե լիս, խա ղա լիս և գր քեր կար
դա լիս: Մար դը իր փոր ձի զգա լի մա սը 
ձեռք է բե րում աշ խա տան քի պրո ցե սում: 
Ո ՞րն է բուն ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում կա տար վող յու րաց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: Ա մե նից 
ա ռաջ պետք է հի շել, որ գի տե լիք նե րի 
այդ պի սի յու րա ցում ի րա գոր ծե լու հա
մար պայ ման ներ ստեղծ վում են մի այն 
դպ րո ցում, որ տեղ ե րե խա նե րին դա սա
վան դում են գի տու թյուն նե րի հի մունք
նե րը և ձևա վոր վում է նրանց գի տա կան 
աշ խար հա յաց քը: Ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան բո վան դա կու թյու նը ու նի 
մի յու րա հատ կու թյուն, նրա հիմ նա կան 
մասն են կազ մում գի տա կան հաս կա ցո
ղու թյուն նե րը, գի տու թյան օ րենք նե րը և 
գործ նա կան խն դիր նե րի լուծ ման ը նդ
հա նուր ե ղա նակ նե րը, ո րոնք հիմն ված 
են դրանց վրա: 

Գոր ծու նե ու թյան այլ ձևե րում յու րա
ցու մը հան դես է գա լիս որ պես կողմ նա
կի ար դյունք: Օ րի նակ՝ խա ղա լիս ե րե
խան ձգ տում է լավ կա տա րել իր վրա 
վերց րած այս կամ այն դե րը: Այս տեղ 
վար քի կա նոն նե րի յու րա ցու մը մի այն 

ու ղեկ ցում է հիմ նա կան ձգտ ման բա
վա րար մա նը: Աշ խա տան քի հիմ նա կան 
նպա տա կը ի րե րի ար տադ րու թյունն է: 
Հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը այս տեղ 
հան դես է գափս որ պես աշ խա տան քի 
կար ևոր, բայց կողմ նա կի, լրա ցու ցիչ ար
դյունք: Եվ մի այն ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում է գի տա կան գի տե
լիք նե րի և դրանց հա մա պա տաս խա նող 
հմ տու թյուն նե րի յու րա ցու մը հան դես 
գա լիս որ պես գոր ծու նե ու թյան հիմ նա
կան նպա տակ և գլ խա վոր ար դյունք: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ու նի 
ո րո շա կի կա ռուց վածք: Նրա բա ղադ րա
մա սերն են.

1. ու սում նա կան ի րադ րու թյուն նե րը 
(կամ խն դիր նե րը), 

2. ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը,
3.  վե րահս կո ղու թյու նը, 
4. գ նա հա տու մը [1, էջ 93–94]: 
Դ.Բ. էլ կո նի նը և Վ.Վ. Դա վի դո վը 

նույն պես ա ռանձ նաց նում են ու սում նա
կան գոր ծու նե ու թյան վե րոն շյալ բա
ղադ րա մա սե րը [5, էջ 45 ]: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը կրտ
սեր դպ րո ցա կա նի ա ռա ջա տար գոր ծու
նե ու թյունն է: Սո վե տա կան ման կա կան 
հո գե բա նու թյան ա ռա ջա տար գոր ծու
նե ու թյու նը հաս կաց վում էր որ պես այն
պի սի գոր ծու նե ու թյուն, ո րի ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե նում ան ձի հիմ նա կան հո
գե բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի և հատ
կու թյուն նե րի ձևա վո րու մը, ի հայտ են 
գա լիս տա րի քի կար ևոր նո րա գո յա ցու
թյուն նե րը (ի նք նա կա մու թյուն, ռեֆ լեք
սի ա, ի նք նա կա ռա վա րում, գոր ծո ղու
թյուն նե րի ներ քին պլան) [6, էջ 86]: 

Տար րա կան դա սա րան նե րում ու սու
ցա նե լու և դաս տի ա րա կե լու հա մար 
ար տա կարգ նա խադ րյալ է ու սուց չի 
հե ղի նա կու թյու նը: Նրա նից ճիշտ օ գտ
վե լու դեպ քում փոր ձա ռու ու սու ցի չը իր 
ա շա կերտ նե րի մոտ շատ հա ջող ձևա
վո րում է կազ մա կերպ վա ծու թյուն, աշ
խա տա սի րու թյուն, դրա կան վե րա բեր
մունք ու սում նա կան պա րապ մունք նե րի 
նկատ մամբ, սե փա կան վար քը և ու շա



287

դրու թյու նը ղե կա վա րե լու կա րո ղու
թյուն: Եվ այդ հե ղի նա կու թյան խախ
տու մը, ա շա կերտ նե րի ներ կա յու թյամբ 
ու սուց չին վար կա բե կե լը, նրանց ներ կա
յու թյամբ ու սուց չին քն նա դա տե լը ա նըն
դու նե լի է [7, էջ 50]: 

Տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի մեջ յու րա հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու նեն հո գե կան հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց 
բա ցա հայ տու մը պրակ տի կա յում և տե
սու թյան մեջ ո րո շա կի դժ վա րու թյուն
նե րի հետ է կապ ված, ո րով հետև ի րենց 
բնույ թով նրանք սեր տո րեն կապ ված են 
մի մյանց հետ, չա փա զանց փո փո խա կան 
են ու բարդ: 

Չ նա յած որ կրտ սեր դպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խա նե րի հո գե բա նու թյու նը հա
մե մա տա բար ա վե լի պարզ է և մատ չե լի 
ու սու ցիչ նե րի ու ծնող նե րի հա մար, քան 
ա վե լի բարձր տա րի քի ե րե խա նե րի հո
գե կան կերտ ված քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
պրակ տի կա յում հա ճախ դժ վար է լի նում 
ճիշտ բա ցա հայ տել ու գնա հա տել նաև 
կրտ սեր դպ րո ցա կա նի բնա վո րու թյան և 
հո գե կան պրո ցես նե րի բնո րոշ գծե րը: 

Այդ դժ վա րու թյան պատ ճառ նե
րից մեկն այն է, որ կան ու սու ցիչ ներ, 
ո րոնք ի րենց աշ խա տան քում հա ճախ 
սուբյեկ տիվ մո տե ցում են ցու ցա բե րում 
ե րե խայի հո գե բա նու թյու նը ճա նա չե
լիս, այ սինքն՝ ի րենց «ակ նոց նե րով» են 
նա յում ե րե խային, ե լա կետ են ու նե
նում ի րենց մտա ծո ղու թյա նը, բնա վո
րու թյա նը, զգաց մունք նե րին հա տուկ 
գծե րը: Նրանք կրտ սեր դպ րո ցա կա նին 
սխալ մամբ հա մա րում են «մի նյա տու
րային մե ծա հա սակ», նրան վե րագ րե
լով հո գե պես ձևա վոր ված չա փա հաս 
մար դու հատ կու թյուն նե րը: Այս պի սով՝ 
կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հո գե բա նու
թյու նը չհաս կա նա լով, մե ծա հա սակ նե
րից ո մանք նրանց մե ծաց նում ե ն՝ տա
րի քային ան հա մա պա տաս խան, ա վեփ 
բարձր ո րա կի հատ կա նիշ ներ վե րագ րե
լով նրանց: 

Տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու
թյան այս թյու րըմբռն ման հիմ նա կան 

հետ ևանք նե րից մեկն այն է, որ ար
հես տա կա նո րեն, այ սինքն՝ ի րենց գի
տակ ցու թյան մեջ մե ծաց նե լով կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նին, այդ պի սի ու սու ցիչ նե րը 
գեր ծան րա բեռ նում են նրա միտ քը: Այս 
նկա տի ու ներ ման կա վարժ Ն. Զո րա
յա նը, ե րբ դեռ ան ցյալ դա րի կե սե րին 
խո սե լով ու սուց ման և դաս տի ա րա կու
թյան սխո լաս տիկ ձևե րի և ե րե խա նե րի 
տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի թե րագ նա հատ ման մա սին, գրում էր. 
«Ա նանկ մա տաղ հա սա կի մը մեջ ա նոր 
իր կա րո ղու թե նեն վեր ճիգ ը նել տա լը՝ 
ը նե լիք ա ռա ջա դի մու թյու նը ու շա ցու նել 
է» [8]: 

Կան և այն պի սի ու սու ցիչ ներ և ծնող
ներ, ո րոնք ը նդ հա կա ռակն, ար հես տա
կա նո րեն ա վե լի են փոք րաց նում կրտ
սեր դպ րո ցա կան նե րին և առ հա սա րակ՝ 
ե րե խա նե րին: Նրանք մո ռա նում են, որ 
ե րե խա նե րը ա ճում ու զար գա նում են, 
հետզ հե տե թող նում ի րենց բնա վո րու
թյան և մտա ծո ղու թյան թե րու թյուն նե
րից շա տե րը և ձեռք բե րում ո րա կա պես 
ա վե լի բարձր հո գե կան հատ կա նիշ ներ: 
Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի հո գե կան 
զար գաց ման պրո ցե սը հա ճախ ա վե լի 
ա րագ է կա տար վում, քան ծնող նե րի և 
ու սու ցիչ նե րի կող մից այդ քա նա կա կան 
և ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րի ը մբռ
նու մը: Այդ պատ ճա ռով էլ մե ծա ցող, 
հո գե պես զար գա ցող ե րե խան այդ պի
սի նե րի աչ քում «միշտ փոքր» է եր ևում: 
Այս ոչ ճիշտ պատ կե րա ցու մից էլ բխում 
է նրանց ոչ ռե ա լիս տա կան և հա կա ման
կա վար ժա կան մո տե ցու մը նրա օ րա վուր 
զար գա ցող հո գե կան կերտ ված քի, նրա 
վար քի և ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ: 

Հատ կա պես ծնող նե րի մոտ եր բեմն 
նկատ վում է ի րենց ե րե խա նե րի մտա
վոր զար գաց ման և բնա վո րու թյան տա
րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ոչ 
ճիշտ գնա հատ ման հետ ևան քով ա ռա
ջա ցող ան հիմն ոգ ևո րու թյուն: Այս ոգ ևո
րու թյան ար տա հայ տու թյուն նե րից մեկն 
այն է, որ ծնող նե րը, զրույց նե րի ըն թաց
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քում լսե լով ե րե խա նե րի այս կամ այն 
պա տաս խա նը, նրանց գոր ծա ծած բա ռե
րը և ար տա հայ տած մտ քե րը, շտապ դա
տո ղու թյուն ներ են ա նում նրանց խոս քի 
և մտա ծո ղու թյան զար գաց ման «բարձր 
աս տի ճա նի» հա սած լի նե լու մա սին: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի տա րի քի 
«փոք րաց ման» ար տա հայ տու թյուն նե րից 
է այն, որ ծնող նե րը հա ճախ կաշ կան
դում են նրանց ի նք նու րույ նու թյունն ու 
նա խա ձեռ նու թյու նը՝ պատ ճա ռա բա նե
լով՝ նրանք դեռևս փոքր են, ի վի ճա կի 
չեն կա տա րե լու այս կամ այն հանձ նա
րա րու թյու նը [9, էջ 71–73]: 

Ա. Վ. Պետ րովս կու կար ծի քով՝ կրտ
սեր դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խայի 
հո գե բա նա կան հիմ նա կան նո րա գո
յա ցու թյուն ներն են. գոր ծո ղու թյուն նե
րի կա մա ծի նու թյու նը, դրանց ներ քին 
բնույ թը (ներ քին պլա նի առ կա յու թյու
նը) և ռեֆ լեք սի ան: Այս ձեռք բե րում նե րի 
շնոր հիվ կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե
կա նը հաս նում է զար գաց ման այն պի սի 
մա կար դա կի, ո րն ան հրա ժեշտ է միջ
նա կարգ դպ րո ցում ա ռա ջի կա յում ևս 
սո վո րե լու, նոր մալ կեր պով դե ռա հա սի 
տա րի քին ան ցնե լու հա մար, ո րն ու նի իր 
ա ռանձ նա հա տուկ հնա րա վո րու թյուն
ներն ու պա հանջ նե րը: Մի ջին դա սա րան
նե րում սո վո րե լու հա մար ո րոշ կրտ սեր 
դպ րո ցա կան նե րի ան պատ րաստ լի նե լը 
ա մե նից հա ճախ կապ ված է ան ձի այդ 
ը նդ հա նուր ո րակ նե րի և ըն դու նա կու
թյուն նե րի բա վա րար չա փով ձևա վոր
ված չլի նե լու հետ: Բայց այդ ո րակ ներն 
ու ըն դու նա կու թյուն ներն են ո րո շում 
հո գե կան պրո ցես նե րի և ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան մա կար դա կը [1, էջ 108]: 

Ժա մա նա կա կից հո գե բա նու թյան 
ա ռաջ նու թյուն նե րից մեկն էլ հա մար
վում է մար դու հո գեմ շա կու թային կազ
մա վո րու մը վեր ջի նիս ան հա տա կան 
ան ձնային և սուբյեկ տային զար գաց ման 
ճա նա պար հին: Դա օ րի նա չա փո րեն ու
սում նա սի րող նե րին բե րում է հաս կա նա
լու խնդ րին. չէ՞ որ հաս կա նա լը իր մեջ 
պա րու նա կում է հաս կա ցող սուբյեկ տի 

հո գե բա նա կան զար գաց ման նե րու ժը, 
նրա ի նք նի րա ցում նե րը, կա յու նա ցու
մը, աշ խար հում ի նքն իր հաս տա տու մը 
(Վ.Վ. Զնա կով): Հաս կա նա լու հնա րա
վո րու թյու նը դիտ վում է որ պես մար դու 
կար ևո րա գույն բնու թա գիր, ի նչ պես նաև 
հաս կա նա լու ցան կու թյու նը և հաս կաց
վե լը հոգ ևոր պա հանջ մունք նե րի կա
ռուց ված քում ա մե նաու ժեղ նե րից են: 

Հո գին (և՛ սե փա կան, և՛ ու րի շի), Մ. 
Մ. Բախ տի նի խոս քե րով, չի կա րող տր
ված լի նել որ պես ա ռար կա, այլ մի այն 
սե փա կան ան ձի և կամ ու րի շի հա մար 
տեքս տե րում ի րաց ման, հն չյու նային ար
տա հայ տու թյան մեջ, ո ւս տի հո գե բա նա
ման կա վար ժա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ա ռա վել հա ճա խա կի քն նարկ վող «հաս
կա ցող մար դու» ձևա վոր ման հար ցե րը 
շատ ան գամ կապ վում են տեքս տը հաս
կա նա լու կա րո ղու թյան մշակ ման հետ: 

Ակն հայտ է, որ տեքս տը հաս կա նա
լու կա րո ղու թյան ձևա վոր մա նը ան
հրա ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյան 
ար ժա նաց նել դպ րո ցա կան ու սուց ման 
սկզբ նա կան փու լում, չէ՞ որ գր քի հետ 
շփու մը կա րե լի է հա մա րել կրտ սեր դպ
րո ցա կա նի ան հա տա կա նու թյան հան
րայ նաց ման կար ևոր աղ բյուր նե րից մե
կը: Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան 
ըն թեր ցա նու թյան մեջ պա հանջ մուն քի 
բա ցա կա յու թյու նը աղ քա տաց նում է ե րե
խայի հոգ ևոր աշ խար հը, զր կում է նրան 
շատ «հո գու ու րա խու թյուն նե րից»՝ խթա
նե լով սերն դե սե րունդ հա ղորդ վող բա
րո յա կան փոր ձի ու ղին՝ խո չըն դո տե լով 
վեհ զգաց մունք նե րի ձևա վոր մա նը: Այս
տե ղից էլ հե տա գա յում շատ դե ռա հաս
նե րի մոտ ձևա վոր վում են բա րո յա կան 
«գի տակ ցու թյան մթագ նում» և խն դիր
նե րը հաղ թա հա րե լու կա րո ղու թյան ան
կում՝ սե փա կան ան ձի ներ սում ե ղած: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քում 
տե ղի է ու նե նում ե րե խայի՝ որ պես ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ
տի կազ մա վո րու մը, ո րի հիմ քում ըն կած 
են ի նք նու րույն սո վո րե լու րն դու նա
կու թյունն ու պատ րաստ վա ծու թյու նը: 



289

Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի մոտ մտա վոր 
պա շա րում տեքս տը հաս կա նա լու ե ղա
նակ նե րի բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում 
է ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան տի րա
պետ ման մեջ մի շարք դժ վա րու թյուն նե
րի, տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան և 
եր ևա կա յու թյան զար գաց ման խն դիր նե
րին, գոր ծո ղու թյուն նե րի ներ քին պլա նի 
չձ ևա վոր մա նը, և, առ հա սա րակ, ճա նա
չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյան կորս տին: 

Տար րա կան դպ րո ցում սկ սե լով Կ. Դ. 
Ու շինս կի ից, ով խո սում էր գի տակ ցա
կան ըն թեր ցա նու թյան կար ևո րու թյան 
մա սին, աշ խա տանք է տար վում տեքս
տը հաս կա նա լու ո ւղ ղու թյամբ, բայց և 
այն պես, չնա յած ու սուց ման մե թո դի կայի 
կող մից կու տակ ված եր կա րա մյա փոր
ձին՝ ա կն հայտ է դառ նում, որ տեքս տը 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման 
նկատ մամբ ա վան դա կան մո տե ցու մը չի 
բա րա րա րում ժա մա նա կա կից պա հանջ
մունք նե րը: Ման կա վարժ նե րին և հո գե
բան նե րին ա ռա վել շատ ան հանգս տաց
նում է այն փաս տը, որ ժա մա նա կա կից 
ե րե խա նե րը քիչ և մա կե րե սային են 
կար դում, դժ վա րու թյուն նե րի են հան
գում կար դա ցա ծը հաս կա նա լու և հի շե
լու հետ կապ ված: Միև նույն ժա մա նակ 
հետ ևու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ու սու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ա շա
կերտ նե րի ու սու ցու մը տեքս տը հաս կա
նա լու ե ղա նակ նե րով չի դի տում որ պես 
ա ռանձ նա հա տուկ հո գե բա նաու սու ցո
ղա կան խն դիր: Դրա հետ կապ ված ե րկ
րորդ սերն դի ամ բող ջա կան կր թու թյան 
հան րա պե տա կան պե տա կան չա փա նի շի 
մեջ նշ վում է. «ժա մա նա կա կից դպ րո ցի 
նշա նա բա նը դառ նում է «սո վո րեց նել 
ե րե խային կար դալ» պա հան ջը’ կար
դալ նպա տա կադր ված, հաս կա նա լով, 
ստեղ ծա գոր ծա բար», ի սկ կար դա ցա ծը 
հաս կա նա լու ե ղա նակ նե րին տի րա պե
տե լը դիտ վում է որ պես ըն թեր ցո ղա կան 
հե ղի նա կա վո րու թյան (կոմ պե տեն տու
թյուն) կար ևո րա գույն բա ղադ րա մաս՝ 
տար րա կան դա սա րան նե րում ձևա վոր

ված: Դա նշա նա կում է, որ ու սուց ման 
սկզբ նա կան փու լում տեքս տը հաս կա
նա լու ար դի ա կան և ի մաս տա լից խն
դի րը իր ո րոշ ման հա մար պա հան ջում 
է ժա մա նա կա կից գի տա կան մո տե ցում
ներ, ո րոնք ու նեն ան մի ջա կան ե լք դե
պի կր թա կան պրակ տի կա: Այդ թվում 
կա րող է օգ տա գործ ված լի նել հո գե բա
նաու սու ցո ղա կան մո տե ցում, ի նչ պես որ 
հաս կա նա լու խն դի րը կոմպ լեք սային է, 
և նրա ար դյու նա վետ ո րո շու մը հնա րա
վոր է այն «շր ջա նում, ո րը նպա տա կա
մետ է ան վա նել հո գե բա նաու սու ցո ղա
կան՝ միջ կար գա պա հա կան խն դիր ներ 
մշա կող» (Դա վի դով Վ. Վ.): 

Հո գե բա նա կան գի տու թյու նը զբա
ղեց նում է կար ևոր բար ձունք ներ տեքս տը 
հաս կա նա լու հե տա զոտ ման շր ջա նում, 
չնա յած որ գո յու թյուն ու նի տա րա ծու
թյուն (այս պես ա սած «մկ րատ նե րի» 
խն դի րը) մաս սա յա կան ման կա վար ժա
կան պրակ տի կա յում հաս կա նա լու բա
զում գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
և ստաց ված նոր գի տե լիք նե րի ներդր
ման միջև: 

Ներ կա ժա մա նա կում տեքս տը հաս
կա նա լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման 
խն դի րը ո րոշ վում է կրտ սեր դպ րո ցա
կան նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կր թու
թյան առ կա հա մա կար գե րի շր ջա նակ
նե րում: Հե ղի նակ նե րը (Գ.Ն. Կուդ րի նա, 
Զ.Ն. Նով լյանս կա յա, Վ.Ա. Լե վին, Է.Է. 
Կաց, Օ.Վ. Կու բա սո վա, Վ.Ա. Լա զա րե վա, 
ՄԻ. Օ մո րո կո վա, Զ.Ի. Ռո մա նովս կա յա, 
Ն.Ն. Մվետ լովս կա յա, Լ.Ի. Մա բաս կի
նա, Լ.Ե. Մտ րել ցո վա, Տ.Մ. Տրոից կա յա 
և այլք) տեքս տը հաս կա նա լը հա մա րում 
են կար ևո րա գույն խն դիր, չնա յած որ 
ի րենց հա յացք նե րում նրանք վե րա նա
յում են տվյալ խն դի րը ու րիշ նե րի կող
քին, ո րոնք լու ծում է ստեղ ծա գոր ծա կան 
գրա կա նու թյան ու սու ցու մը: Միև նույն 
ժա մա նակ տեքս տը կար դա լու կա րո
ղու թյան ձևա վոր ման կար ևո րու թյու նը 
թե լադ րում է խնդ րի ա ռանձ նաց ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը՝ որ պես ի նք նու րույ նի: 
Բա ցի դրա նից՝ նշ ված հա յացք նե րում 
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որ պես կա նոն ներ կա յաց ված են աշ խա
տան քի հո գե բա նա կան (Գ.Ն. Կուդ րի նա, 
Զ.Ն. Նով լյանս կա յա, Վ.Ա. Լե վին) և մե
թո դա կան (Լ.Ա. Եֆ բո սի նի նա, է.է. Կաց, 
Օ.Վ. Կու բա սո վա, Վ.Ա. Լա զա րե վա, Ե.Ի. 
Մատ վե ե վա, ՄԻ. Օ մո րո կո վա, Զ.Ի. Ռո
մա նովս կա յա, Տ.Ս. Տրոից կա յա և այլք) 
տե սան կյուն նե րը տեքս տը հաս կա նա լու 
ո ւղ ղու թյամբ՝ չհեն վե լով ի նք նին բուն 
հաս կա նա լու գոր ծըն թա ցի հո գե բա նա
կան վեր լու ծու թյան վրա: 

Նշ ված ի րադ րու թյու նում հո գե բա
նաու սու ցո ղա կան մո տեց ման կի րա ռու
մը կա րող է հան գեց նել հո գե բա նա կան, 
ու սու ցո ղա կան, մե թո դա կան և ա ռար
կա յա կան գի տե լիք նե րի ամ բող ջաց
մա նը (ին տեգ րաց մա նը)՝ ո ւղղ ված նոր 
ո րա կա կան ար տադ րան քի ստեղծ մա նը՝ 
նոր կր թա կան տեխ նո լո գի այի և դրա 
հիմ քի վրա մշակ ված նոր տե սա կի դա
սագր քի՝ թույլ տա լով նպա տա կաուղղ
ված և ար դյու նա վետ ո րո շե լու տեքս տը 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման 
խն դի րը կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի մոտ: 

Հաս կա նա լու խն դի րը միջ կար գա
պա հա կան բնույթ ու նի: Նրա հե տա
զո տու թյուն նե րով զբաղ վում են փի
լի սո փա յու թյու նը, հո գե բա նու թյու նը, 
լեզ վա բա նու թյու նը, գրա կա նա գի տու
թյու նը, դա սա վանդ ման մե թո դի կան: 
Վեր ջին ժա մա նակ նե րում գի տու թյա նը 
հետ ևե լու ար դյուն քում հաս կա նա լու 
խնդ րի շուրջ ցայտք չի ե ղել: Շատ ան
գամ այն սահ ման վում է աշ խար հը վե
րա փո խող գլո բալ գոր ծըն թաց նե րով և 
այս աշ խար հի գո յու թյան հետ մար դու 
պա տաս խա նատ վու թյան ա ճով, ո րով
հետև յու րա քան չյուր չհաս կաց ված բան 
ագ րե սի ա է ծնում: Հաս կա նա լը՝ որ պես 
գի տա կան հիմ նախն դիր, քնն վել է դա
սա կան մեկ նա բան նե րի (Ֆ.Շ լեյեր մա
խեր, Վ. Դիլ տեյ) և նրանց հա ջորդ նե րի 
(Մ. Խայ դե գեր, է. Բետ տի, Գ.Գ. Գա դա
մեր, Պ. Րիկյոր, է. Կո րե ա, Ա.Ի. Ո ւայտ
խեդ և այլք) կող մից: 

Հաս կա նա լու է ու թյան տե սա կան ներ
կա յա ցում նե րի փի լի սո փա յա կան հիմ քը 

ար տա ցոլ ված է նաև Մ.Մ. Բախ տի նի, 
Վ.Ս. Բիբ լե րի, ՄԿ. Մա մար դաշ վի լի ի, 
Վ.Վ. Նա լի մո վայի, Վ.Պ. Ռուդ նե վայի և 
ու րիշ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում: 

Հաս կա նա լու հիմ նախնդ րի հո գե բա
նա կան հիմ քե րը ար տա ցոլ ված են Վ.Ա 
Ա րտյո մո վայի, Դժ. Բրու նե րայի, Ա.Ա. 
Բրուդ նո վոյի, Լ.Մ. Վեկ կե րայի, Լ.Ս. Վի
գոտս կի ի, Լ.Լ. Գու րո վոյի, Վ.Վ. Զնա կո
վայի, Ի.Ա. Զիմ նե ի, Ն.Ի. ժին կի նայի, Զ.Ի. 
Կփչ նի կո վայի, Գ.Ս. Կոս տյու կի, Ա.Ռ. Լու
րի ի, Ա.Ա. Սմիր նո վայի, Ա.Ն. Սո կո լո վայի, 
Բ.Մ. Տեպ լո վայի և ուրիշ նե րի աշ խա տու
թյուն նե րում: 

Տեքս տը հաս կա նա լու գոր ծըն թա ցի 
ու սում նա սիր ման մեջ նշա նա կա լի ներդ
րում են ա րել հո գե լեզ վա բա նու թյու նը 
(Գ.Ի. Գո բին, Ա.Ա. Զա լեվս կա յա, Ա.Ա. Լե
ոնտև, Ն.Վ. Ռա ֆի կո վա և ու րիշ ներ), մա
տե նագ րա կան հո գե բա նու թյու նը (Ն.Ա. 
Ռու բա կին, Օ.Լ. Կա բա չեկ, Ի.Ի. Տի խո մի
րո վա և ու րիշ ներ), դի դակ տի կան և մե
թո դի կան (Ե.Ս. Ան տո նո վա, Բ.Ս. Մուչ նիկ, 
Գ.3ա. Սոգ լա նիկ և ու րիշ ներ): Ման կա
վար ժա կան հո գե բա նու թյան մեջ տվյալ 
հիմ նախն դի րը քնն վել է Լ.Պ Դոբ լաե վի, 
Զ.Ի. Կալ մի կո վայի, Ե.Ա. Կոր սունս կի ի, Մ. 
Կօու լո մի, Ի.Գ. Ռու բոյի, Ի.Վ. Ոաա չե վայի, 
Բ.Ի. Խո դո սի ե ու րիշ նե րի, ի նչ պես նաև 
կոնկ րետ ու սուց ման սկզբ նա կան փու
լում’ Ա.Վ. Բեխ տեր ևի, Ե.Լ. Գոն չա րո վայի, 
Գ.Ն. Կու դի նայի, Զ.Ն. Նով լյանս կա յայի, 
Վ.Ա. Լե վի նայի, Ն.Պ. Լո կա լո վայի, Ս.Ա. 
Տա բա սո վայի և ու րիշ նե րի կող մից: Տեքս
տը հաս կա նա լու կա րո ղու թյան ձևա վո
րու մը հո գե բա նաու սու ցո ղա կան տե սան
կյու նից ներ կա յաց ված է Գ.Գ. Գրա նի կի, 
Ս.Մ. Բոն դա րեն կոյի, Ն.Ա. Բո րի սեն կոյի, 
Լ.Ա. Կոն ցե վայի, Ա.Ն. Սամ սո նո վայի, Ս.Ա. 
Շա պո վա լի և ու րիշ նե րի աշ խա տու թյուն
նե րում: 

Ընդ հան րաց նե լով գե ղար վես տա կան 
կր թու թյան հա մա կար գե րում ար տա ցոլ
ված կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի կող մից 
տեքս տը հաս կա նա լու կա րո ղու թյան 
հիմ նախնդ րի գործ նա կան լուծ ման գա
ղա փար նե րը՝ հնա րա վոր է դառ նում 
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ա ռանձ նաց նել եր կու հիմ նադ րույ թային 
մո տե ցում ներ: 

Ա ռա ջի նը տեքս տի բնու թագ րա կան 
նպա տա կային ըն կա լումն է, ո րը ա պա
հո վում է տեքս տի զգաց մուն քային ազ
դե ցու թյու նը: Տեքս տի վեր լու ծու թյու
նը սկս վում է տեքս տի զգաց մուն քային 
վեր լու ծու թյու նից: Տեքս տի վեր լու ծու
թյունր սկս վում է նրա վե րըն թեր ցու մից: 
Տվյալ դեպ քում օգ տա գործ վում են այդ 
վեր լու ծու թյան սահ ման ված ձևեր՝ կար
դա լով տե ղե կա նա լու տար բեր մի ջոց
ներ, հար ցե րի հա մա կարգ, տեքս տե րի 
հա մե մա տու թյուն, ժան րի յու րա հատ կու
թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն և այլն: Հե ղի
նակ նե րից ո մանք մեծ ու շադ րու թյուն են 
դարձ նում ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա
կան գոր ծու նե ու թյան վրա’ գտ նե լով, որ 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հաս կա նա լու ճա
նա պարհ նե րից մե կը սե փա կան տեքս տը 
ստեղ ծելն է: Դա սի ժա մա նակ գոր ծու
նե ու թյու նը բաշխ վում է ու սուց չի, ա շա
կեր տի և ու րիշ ա շա կերտ նե րի միջև: Այս 
դեպ քում ա ռաջ նոր դի դե րը տվյալ փոխ
հա րա բե րու թյան մեջ տր վում է ու սուց
չին: Դրա նից ել նե լով՝ տվյալ մո տեց ման 
ի րա կա նա ցու մը շատ դեպ քե րում կախ
ված է ու սուց չի վար պե տու թյու նից, ո րը 
հենց ի ր՝ ման կա վար ժի՝ տեքս տը վեր
լու ծե լու կա րո ղու թյունն է, և հե տո մի այն 
դա սի ըն թաց քում կո լետ կիվ–բաշ խո ղա
կան գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պու մը: 

Երկ րորդ մո տե ցու մը հիմն վում է այն 
բա նի վրա, որ տեքս տը հաս կա նալն ու
սու ցա նե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է ար
դեն տեքս տը ը մբռ նե լու ա ռա ջին ի սկ 
քայ լին գե րակ տի վաց նել ե րե խայի աշ
խա տան քը: Այս դրու թյու նը հիմն վում է 
ար դեն կազ մա վոր ված ըն թեր ցող նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան վրա, 
ին չը և վկա յում է նրանց ներ քին ակ տի
վու թյան մա սին՝ ա ռաջ նային ըն թեր ցա
նու թյան գործրն թա ցում սահ ման ված 
ձևե րի օգ տա գործ ման դեպ քում: Սկս նակ 
ըն թեր ցո ղի մոտ նշ ված ձևե րի բա ցա կա
յու թյունր հա ճախ հան գում է նրան, որ 
ա ռաջ նային ը մբռ նու մը ա վարտ վում է 

նվազ հաս կա նա լով կամ նրա բա ցա կա
յու թյամբ: Տեքս տի ա ռաջ նային ը մբռ նումն 
ակ տի վաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը սահ մա
նել ոչ մի այն ու սուց չի և ա շա կերտ նե րի, 
այլև ու սուց չի, ա շա կերտ նե րի և հա տուկ 
ստեղծ ված ա շա կեր տի (ու սում նա կան 
գր քի) միջև: Այս մո տեց ման տե սան կյու
նից և՛ դա սին կո լեկ տիվ–տա րա ծա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը, և՛ ըն թեր ցա նու թյան 
հետ կապ ված ի նք նու րույն աշ խա տան քը 
ա շա կեր տի մոտ ո ւղ ղոր դում և կազ մա
կեր պում է հենց դա սա գիր քը: Դա թու
լաց նում է ու սուց չի ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյու նից բխող գոր ծըն թա ցի 
կախ վա ծու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ 
ու սուց չի ղե կա վար դե րը չի նվա զում, 
այլ փոխ վում է նրա գոր ծու նե ու թյան բո
վան դա կու թյու նը: Դա սին աշ խա տան քը 
պլա նա վո րե լու ժա մա նակ ման կա վար
ժի մոտ հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում 
նկա տի առ նե լու տվյալ դա սա րա նի և 
ա ռան ձին ա շա կերտ նե րի յու րա հատ կու
թյուն նե րը և օգ տա գոր ծե լու սե փա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը [10, էջ 3–6]: 

Ու սում նա սի րե լով մեզ ա ռա ջադր ված 
խն դի րը՝ կա րող ե նք ա նել մի շարք եզ
րա կա ցու թյուն ներ՝

v Ու սուց չի կող մից ա շա կերտ նե րին 
իր ու նե ցած գի տե լիք նե րի, կա րո ղու
թյուն նե րի ու հմ տու թյուն նե րի փո խանց
ման կամ հա ղորդ ման պրո ցե սը հենց ու
սու ցումն է: 

v Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու հա մար ան հրա ժեշտ կա րո
ղու թյուն նե րի հիմ քե րը դր վում են հենց 
կրտ սեր դպ րո ցում: 

v Տար րա կան դա սա րան նե րում ու
սու ցա նե լու և դաս տի ա րա կե լու հա մար 
շատ կար ևոր նա խա պայ ման է ու սուց չի 
հե ղի նա կու թյու նը: Նրա նից ճիշտ օ գտ
վե լու դեպ քում մի այն փոր ձա ռու ու սու
ցի չը իր ա շա կերտ նե րի մոտ շատ հա ջող 
կձ ևա վո րի կազ մա կերպ վա ծու թյուն, աշ
խա տա սի րու թյուն, դրա կան վե րա բեր
մունք ու սում նա կան պա րապ մունք նե րի 
նկատ մամբ, սե փա կան վար քը և ու շադ
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րու թյու նը ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյուն: 
v Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե

բա նու թյու նը չհաս կա նա լով՝ չի կա րե լի 
նրանց մե ծաց նել՝ տա րի քային ան հա
մա պա տաս խան՝ ա վե լի բարձր ո րա կի 
հատ կա նիշ ներ վե րագ րե լով նրանց. չի 
կա րե լի գեր ծան րա բեռ նել նրա միտ քը: Չի 
ըն դուն վում նաև այն պատ կե րա ցու մը, որ 
մե ծա ցող, հո գե պես զար գա ցող ե րե խան 
ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի աչ քում «միշտ 
փոքր» է եր ևում, ո րով հետև կրտ սեր դպ
րո ցա կան նե րի հո գե կան զար գաց ման 
պրո ցե սը հա ճախ ա վե լի ա րագ է կա
տար վում, քան ծնող նե րի և ու սու ցիչ նե րի 
կող մից այդ քա նա կա կան և ո րա կա կան 

փո փո խու թյուն նե րի ը մբռ նու մը: 
v Տեքս տը հաս կա նա լու բարդ 

գոր ծըն թա ցում որ պես ա ռաջ նային քայլ 
պետք է ըն դու նել տեքս տի բնու թագ րա
կան նպա տա կային ըն կա լու մը: Տվյալ 
դեպ քում կար ևոր վում են կար դա լով 
տե ղե կա նա լու տար բեր մի ջոց նե րը, 
հար ցե րի հա մա կար գը, տեքս տե րի հա
մե մա տու թյու նը, ժան րի յու րա հատ
կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը և այլն: 
Որ պես ե րկ րորդ քայ լի` տեքս տը հաս
կա նա լու հա մար ու սու ցա նե լու դեպ քում 
ար դեն տեքս տը ը մբռ նե լու ա ռա ջին ի սկ 
քայ լը դիտ վում է ե րե խայի աշ խա տան քի 
գե րակ տի վա ցու մը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ա. Վ. Պետ րովս կի, Տա րի քային ե ման կա վար ժա կան հո գե բա նու թյուն, Եր ևան, 1977: 
2. Га ме зо М.В., Ма тю хи на М.В, Ми халь чик Т.С Воз цаст ная и пе да го ги чес кая пси хо ло ги я, Моск ва, 

1984.
3. ՀՀ պաշ տո նա կան տե ղե կա գիր, Կր թու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը, 

1999, կետ 18: 
4. Ջ. Գյու լա մի րյան, Հայոց լեզ վի տար րա կան ու սուց ման մե թո դի կա, Եր ևան, 2009: 
5. Эль ко нин Д.Б. Пси хо ло гия обу че ния млад ше го школь ни ка., М., 1974 (< Пе да го ги ка у пси хо ло

ги я, N 10).
6. Пет ровс кий А.В Boзբacтнaя и пе да го ги чес кая пси хо ло ги я/2–e изд., М., 1979.
7. К ру тец кий В.А. Ос но вы пе да го ги че кой пси хо ло ги и, Моск ва, 1972.
8. Ն. Զո րա յան, Վար ժու թյուն ըն թեր ցա նու թյան, էջ ԵԳ, Կ. Պո լիս, 1851: 
9. Հ. Մ. Թու թուն ջյան, Կրտ սեր դպ րո ցա կա նի հո գե բա նա կան հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու

թյուն նե րը, Եր ևան, 1962: 
10. Со бо ле ва О. В. Пси хо ди дак ти чес кая кон цеп ция по ни ма ния техс та школ ни ка ми на на чаль ном 

эта пе обу че ни я, Куцск, 2010

П РОБ ЛЕ МА ПО НИ МА НИЯ ТЕКС ТА МЛАД ШИ МИ ШКОЛЬ НИ КА МИ В ПСИ ХО ЛО ГИ И 
О ФЕ ЛЯ АВА ГЯН

С пе ци а лист ар мянс ко го азы ка и ли те ра ту ры ш ко лы и учеб но го цент ра „Г ло бал Бридж”, 
НАН РА, Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, ка фед ры пси хо ло ги и, ма гистр 

В ра бо те предс тав ле на проб ле ма ос мыс ле ния текс та млад ши ми школь ни ка ми. Вна ча ле 
об ьяс ня ет ся, что из се бя предс тав ля ет обу че ни е, за тем де ла ет ся пе ре ход к ст рук ту ре обу
че ния и к поз на ва тель ной де я тель нос ти млад ших школь ни ков, предс тав ля ет ся ст рук ту ра 
учеб но го про цес са, пси хи чес кие ин ди ви ду аль ные спо соб нос ти млад ших школь ни ков и, в 
ко неч ном ито ге, ус во е ние текс та млад ши ми школь ни ка ми с точ ки зре ния пси хо ло ги и.
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This paper presents the issue of text comprehension by junior pupils in Psychology.
First it explains ‘what teaching is’, then a transition is made to teaching structure 
Then we move on to the sphere of studying junior pupils; the structure of their educational 

activity, the main psychological peculiarities of their personalities, and, finally, the issue of text 
comprehension by junior pupils in Psychology are introduced.



294

Հոդ վա ծում ը նդ հա նուր ան դրա դարձ 
է կա տար վել կեն սա բա րո յա գի տու թյան 
կա յաց ման հիմ նախն դիր նե րին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. մի ջա ռար կա յա կան գի
տե լիք, մի ջա ռար կա յա կան հե տա զո տու
թյուն նե րի բնա գա վառ, ա ռող ջու թյան 
մար դա բա նու թյուն, կեն սա բա րո յա գի
տու թյու նը՝ որ պես գի տա կան գի տե լի քի 
նոր ձև: 

Ժա մա նա կա կից հետ դա սա կան գի
տա կան գի տե լի քը ձևա վոր վում և 
զար գա նում է մի ջա ռար կա յա կան, ին
տեգ րա տիվ հե տա զո տու թյուն նե րի ը նդ
հա նուր տա րած քում: Ի հայտ են ե կել 
բազ մա թիվ «հա մա կար գային», «ին
տեգ րա տիվ», «մի ջա ռար կա յա կան» նոր 
գի տու թյուն ներ: Դրան ցից մե կը կեն սա
բա րո յա գի տու թյունն է, ո րը ձևա վոր
վել է 20–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին` բջ
ջային կեն սա բա նու թյան, գե նե տի կայի 
նոր ճյու ղի` գե նո մի կայի և պրոտ մի այի, 
ի նչ պես նաև ի մու նա բա նու թյան, փոխ
պատ վաս տա բա նու թյան, ա նես թե զի
ո լո գի այի, ռե ա նի մա տո լո գի այի, գե
նային դե ղա բա նու թյան, բժշ կա կան նոր 
տեխ նո լո գի այի ո լորտ նե րում տար վող 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
փի լի սո փա յա կան–բա րո յա գի տա կան 
ի մաս տա վոր ման հիմ քե րի վրա: Ա հա 
թե ին չու փի լի սո փա յա կան հե տաքրք
րու թյուն նե րի ծան րու թյան կենտ րո նը 
փո խադր վել է ի մա ցա բա նու թյու նից և 
գի տա կան հե տա զո տու թյան տրա մա բա
նու թյու նից դե պի մար դու, նրա կյան քի և 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման, գի տու թյան 
և բժշ կու թյան հու մա նիս տա կան զար

գաց ման հիմ նախն դիր նե րը: 1

«Կեն սա բա րո յա գի տու թյուն» եզ րույ թը 
շր ջա նա ռու թյան մեջ է դրել ա մե րի կա ցի 
ու ռուց քա բան Վան Ռեն սե լեր Պոտ տե րը` 
իր «Կեն սա բա րո յա գի տու թյուն` կա մուրջ 
դե պի ա պա գան» Bioethiks Bridge to the 
Future 1969թ.գրքով: Պոտ տե րի կար ծի
քով` կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը կոչ ված 
է կեն սա բա նա կան գի տե լի քը մի ա վո րե
լու հա մա մարդ կային ար ժեք նե րի բազ
մա դա րյան փոր ձի հետ: Այս տե ղից պարզ 
է, որ կեն սա բա րո յա գի տու թյան որ պես 
մի ջա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րի նոր 
բնա գա վա ռի կազ մա վո րու մը կապ ված է 
հա մա մարդ կային ար ժեք նե րի քն նա դա
տա կան, փի լի սո փա յա կան վե րախմ բա
վոր ման հետ: Այդ ար ժեք նե րը դի տարկ
վում են որ պես հու մա նիզ մի տար բեր 
փի լի սո փա յա կան հա րա ցույց նե րի բա րո
յաէ թի կա կան սկզ բունք ներ: Կեն սա բա
րո յա գի տու թյու նը Պոտ տերն ան վա նել 
է «գո յատև ման գի տու թյուն» («Bioethiks 
the Science of Survival»): Ի դեպ, հենց 
այդ պես է կոչ վում գր քի ա ռա ջին գլ խի 
վեր նա գի րը: 

Ա մե րի կա ցի հե տա զո տող Ա նդ րե Հել
լե գեր սը կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը 
փոխ կա պակ ցել է բժշ կա կան բա րո յա
գի տա կան հիմ նախն դիր նե րի, մաս նա
վո րա պես հի վան դի ի րա վունք նե րի և 
ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու
թյան հիմ նա հար ցե րի հետ: Նա կա րո ղա
ցել է կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը բե րել 
կա ռուց ված քային տես քի` ը ստ ա կա դե
մի ա կան գի տու թյան չա փա նիշ նե րի: Հել
լե գեր սյան մեկ նա բա նու թյու նը լայ նո րեն 

1  Апресян Р.Г. Материалы “Круглого стола”: Мы и 
биоэтика. – Человек, 1990, N6, с.98–100.

ՍՈ ՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի  

սո ցի ա լա կան փի լի սո փա յու թյան բաժ նի հայ ցորդ

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՐՈՅԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՄԻ ՋԱ ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ ԵՎ  
ԱՐ ԺԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆՈՐ ԲՆԱ ԳԱ ՎԱՌ
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տա րած ված է Մի ա ցյալ Նա հանգ նե
րի հա մալ սա րա նա կան մի ջա վայ րում: 
Կեն սա բա րո յա գի տու թյան ա մե րի կյան 
դոկտ րի նան ձևա կերպ վել է Տ.Լ.Բո շա
մի և Ջ.Ֆ.Չայլդ րե սի` «Կեն սաբժշ կու
թյան բա րո յա գի տու թյուն» գր քում (Ա ՄՆ, 
1994)1: 

Մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա
յաց նում ի տա լա ցի գիտ նա կան ներ 
Է.Սգ րեչ չայի և Վ.Տամ բո նե ի հե տա զո
տու թյուն նե րը: Նրանք, ի դեպ, կեն սա
բա րո յա գի տու թյան գծով ա ռա ջին հիմ
նա րար աշ խա տու թյան հե ղի նակ ներն 
են (թարգ ման վել է ռու սե րեն լեզ վով, 
«Биоэтика», 2001): 2 Գր քում զար գաց
ված գա ղա փար ներն ու եզ րա կա ցու
թյուն նե րը հիմք են ծա ռայել կեն սա բա
րո յա գի տու թյան, փի լի սո փա յու թյան, 
կեն սա բա նու թյան, սո ցի ո լո գի այի և 
ի րա վա գի տու թյան կա պե րի հե տա գա 
սեր տաց ման, դրանց վե րա բե րյալ մի
ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի 
մշակ ման հա մար: 

Վեր ջին նե րիս թվում են ա ռա ջին հեր
թին հի շա տա կու թյան ար ժա նի է ա ռա
ջին հեր թին Հել սին կի ի հռ չա կա գի րը 
(1964): Նրա մեջ հս տակ ձևա կերպ ված 
է մար դու վրա գի տա կան հե տա զո տու
թյուն նե րի բա րո յա գի տա կան չա փո
րո շի չը: Այ նու հետև` Մար դու գե նո մի և 
մար դու ի րա վունք նե րի մա սին հա մընդ
հա նուր հռ չա կա գի րը (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ, 1997), 
Կեն սա բա րո յա գի տու թյան և մար դու 
ի րա վունք նե րի մա սին հա մընդ հա նուր 
հռ չա կա գի րը (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ, 2005), Մար
դու կլո նա վոր ման մա սին հռ չա կա գի րը 
(ՄԱԿ, 2005), Մար դու ի րա վունք նե րի և 
կեն սաբժշ կու թյան մա սին հա մա ձայ
նա գի րը (Եվ րո պայի Խոր հուրդ, 1997) 
և նրան կից լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու
թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են մար
դու կլո նա վոր ման ար գել քի, փոխ պատ
վաս տա բա նու թյան ո լոր տում տար վող 

1  Биоэтический словарь (сост.В.И.Киселев, 2–
ое изд., исп. и доп.). – Екатеринбург: УГМА, 2006, 
с.123–124.

2  Сгречча Э., Тамбоне В. Пер.с ит. – М., 2001.

կեն սաբժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ի րա վա կան հիմ քե րի ա պա հով ման հար
ցե րին: 

Կեն սա բա րո յա գի տու թյան որ պես 
մի ջա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րի նոր 
բնա գա վա ռի հա մար կար ևո րա գույն 
ի րա վա կան փաս տա թուղ թը, այս պես 
կոչ ված, Է րի չե ի փաս տա թուղթն է: Այն 
ըն դուն վել է 1994թ. փետր վա րին մի ջազ
գային հա մա ժո ղո վում, որ տեղ հս տակ 
ձևա կերպ վել է կեն սա բա րո յա գի տու
թյան նպա տա կը և նրա կա ռուց ված քը: 

Կեն սա բա րո յա գի տու թյան բնա գա վա
ռում ա ռա ջա տար կազ մա կեր պու թյու նը 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ն (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) է: Նրա 
շր ջա նակ նե րում մշակ վել է կեն սա բա
րո յա գի տու թյան զար գաց ման հա տուկ 
ռազ մա վա րա կան ծրա գիր, ո րի շր ջա
նակ նե րում պար բե րա բար կազ մա կերպ
վում և ան ցկաց վում են մի ջազ գային 
սե մի նար ներ և կոն ֆե րանս ներ, մշակ
վում ի րա վա կան նոր գոր ծիք ներ և չա
փո րո շիչ ներ: 1993թ. ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ին կից 
ստեղծ վել է Կեն սա բա րո յա գի տու թյան 
գծով մի ջազ գային կո մի տե, ո րի կազ
մի մեջ մտ նում են 36 ան կախ փոր ձա
գետ ներ: Նրանք հետ ևում են, որ պես զի 
մար դու վրա գի տա կան հե տա զո տու
թյուն ներ ան ցկաց նե լիս պահ պան վեն 
յու րա քան չյուր ան հա տի ար ժա նա պատ
վու թյան նկատ մամբ հար գան քի սկզ
բուն քը և նրա ի րա վունք նե րը: Կո մի տեն 
չի ա ռա ջար կում պատ րաս տի ո րո շում ներ 
և հրա հանգ ներ` կեն սա բա րո յա գի տա
կան հիմ նախն դիր ներն ի նք նու րույ նա
բար մշա կե լու ի րա վուն քը վե րա պահ վել 
է կոնկ րետ ե րկ րի օ րենս դիր մար մին
նե րին: Կո մի տեն յու րօ րի նակ հա մաշ
խար հային բա նա վի ճային հրա պա րակ 
է, որ տեղ բարձ րաց վում և քն նարկ վում 
են նաև կեն սա բա րո յա գի տա կան փի լի
սո փա յա կան հիմ նախն դիր նե րը: Դեռևս 
հան ճա րեղ Ի.Կանտն է նկա տել, որ փի
լի սո փա յու թյու նը մարդ կանց հար կա վոր 
է այն բա նի հա մար, որ պես զի պա տաս
խա նի «ինչ պե՞ս ապ րել», այ սինքն` «ապ
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րել եր կար` չհի վան դա նա լով» հար ցին: 
Միև նույն ժա մա նակ «ինչ պե՞ս ապ րել» 
կան տյան հար ցը այ սօր փո խա կերպ վել 
է «ինչ պե՞ս պաշտ պա նել կյան քը» հար
ցի: 1 Ա հա թե ո րն է կան տյան հար ցադ
րում նե րի ար դի ա կա նու թյու նը: Դրանք 
կա րող են մե թո դա բա նա կան հիմք ծա
ռայել գի տու թյան է թի կայի և կեն սա
բա րո յա գի տու թյան սեր տա ցող կա պե րի 
խոր վեր լու ծու թյան հա մար: 

Գի տու թյան է թի կայի հա մե մա տու
թյամբ կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը ու
շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում է գի
տու թյան և պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան 
այն կող մե րի վրա, ո րոնք հա վակ նում 
են կա ռա վա րել կյան քի բո լոր գոր ծըն
թաց նե րը: Ը ստ է ու թյան, կեն սա բա րո
յա գի տու թյու նը` բնա գի տու թյան և բժշ
կա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման 
նոր փու լում վե րայժ մե ա կա նաց նում է 
մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան պահ
պան ման փի լի սո փա յա կան խնդ րա շա րը: 
Այ սօր ո րա կա պես փոխ վում է բժշ կա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե
րի ո լոր տը, այն ձեռք է բե րում «կյանք 
տա լու», «կյան քը կա ռա վա րե լու», «մա
հը վե րահս կե լու», այ սինքն` մարդ կային 
կյան քի ծնուն դի, ըն թաց քի և ա վար տի 
գոր ծըն թաց նե րի վրա ձեռ նա ծո ւա կան 
ակ տիվ ներ գոր ծու թյուն ներ ի րա կա նաց
նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Նե րառ նե լով իր մեջ կե ցու թյան բո լոր` 
մո լե կու լայի նից մինչև հաս կա ցա կան և 
գնա հա տիչ մա կար դակ նե րը ժա մա նա
կա կից մար դը ներ կա յաց նում է մի ա ձույլ 
և ան բա ժան մի ամ բող ջա կա նու թյուն: 2 
Կա րո՞ղ ե նք պն դել, թե ժա մա նա կա կից 
գի տու թյու նը բա վա կա նա չափ գի տե լիք
ներ են կու տա կել մար դու ամ բող ջա կան 
հայե ցա կար գի ձևա կերպ ման հա մար: 
Ե թե «այո», ա պա դրա հա մար կպա
հանջ վեն ին տեգ րա տիվ, բո լոր գի տու

1  Кант И. О спососбности духа силою только воли 
побеждать болезненные ощущения. – Трактаты и 
письма. – М.: Наука, 1980, с.298–317.

2  Марков В. Философская антропология. – Спб. 
Питер, 2008, с.11–12.

թյուն նե րից քաղ ված գի տե լիք ներ, ո րոնք 
այս պես թե այն պես ա ռնչ վում են մար
դու ու սում նա սի րու թյան խնդ րա շա րին: 
Կեն սա բա րո յա գի տու թյան մի ջա ռար կա
յա կա նու թյու նը, ին տեգ րա տի վու թյու նը 
բնավ չի նշա նա կում տա րաբ նույթ գի
տե լիք նե րից ստեղծ ված ի նչ–որ կար ծե
ցյալ ը նդ հան րու թյուն: 3 Խոսքն ա վե լի 
շուտ բնա գի տա կան և հու մա նի տար գի
տու թյուն նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցու թյան 
ճկուն կա պե րի և նոր մե խա նիզմ նե րի 
ստեղծ ման մա սին է: 4

Հայտ նի ռուս փի լի սո փա Բ.Գ.Յու դի
նը կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը դի տում 
է որ պես կեն սաբժշ կա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի ան նա խա դեպ զար գաց մամբ 
հա րուց ված բա րո յա կան, սո ցի ա լա կան 
և ի րա վա կան հիմ նախն դիր նե րի մի ջա
ռար կա յա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
բնա գա վառ: 5 

Անմ տու թյուն կլի ներ բա րո յա կան 
խրա տա բա նու թյամբ ներ խու ժել գի
տա կան և նո րա գույն բժշ կա կան տեխ
նո լո գի ա նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի 
ո լորտ՝ ան տե սե լով տար բեր բնա գա
վառ նե րում կու տակ ված բնա գի տա կան 
ու հու մա նի տար գի տե լիք նե րի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Բնա գի տու թյան 
մեջ բա րո յա կան ար ժեք նե րը ոչ մի այն 
ու նեն ո րո շա կի է թի կա կան բո վան
դա կու թյուն, այլև կա տա րում են ի րա
վի ճա կային հան գա մանք նե րից բխող 
կոնկ րետ, գոր ծի քային գոր ծա ռույթ ներ: 
Բնա գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե
րով հա րուց ված վտանգ նե րից մար դու 
կյան քի և ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու

3  Токарева С.Б. Методологические проблемы 
биоэтики как междисциплинарной области 
исследования. – Тезисы докладов и выступлений 
IV Российского философского конгресса. Т.2, М.: 
“Современные тетради”, 2005, с.688.

4  Фролов И.Т. Жизнь и познание. О диалектике 
в современной биологии. – М.: Книжный дом 
“Либроком”, 2009, с.24–25.

5  Юдин Б.Г. Человек в научном познании: 
методология и ценности (Человек в единстве 
социальных и биологических качеств). – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2012, с.204.
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թյան խն դի րը բնավ չպետք է հան գեց
նել գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջա դի մու
թյան հա խուռն թե րագ նա հատ մա նը: 
Գի տա տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա ցի 
դրա կան և բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
հա մար ժեք սո ցի ալ–բա րո յա կան գնա
հա տա կանն ան պայ ման պետք է հիմն
վի բնա գի տա կան գի տե լիք նե րի վրա, 
սա կայն մեզ ան հրա ժեշտ է նաև յու րօ
րի նակ փի լի սո փա յա կան «ալ րա մաղ», 
ո րը գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի 
դրա կան և բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
վե րա բե րյալ կշ ռա դատ ված բա րո յա կան 
դա տո ղու թյուն ներն ու հետ ևու թյուն նե րը 
կզա տի ցան կա ցած բա րո յախ րա տա կան 
պատ րանք նե րից և չհիմ նա վոր ված մե
ղադ րանք նե րից: 

Թեև բժշ կու թյու նը մի ան շա կա նո
րեն չի կա րե լի մտց նել բնա գի տա կան 
գի տա կար գե րի մեջ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
այն միշտ ե ղել ու մնում է այն ո լոր տը, 
որ տեղ մար դու ա ռող ջաց ման գոր ծըն
թա ցը ո րոշ վում է որ պես բուժ ման մե
թոդ նե րից և մի ջոց նե րից ա կն կալ վող 
օ գու տի և հնա րա վոր վնա սի միջև ի նչ–
որ «ոս կե մի ջին» ու ղու ը նտ րու թյան ար
դյունք: Ա պա քին ման–ա ռող ջաց ման այդ 
յու րօ րի նակ չա փի, հա վա սա րակշռ ված 
մո տեց ման ո րո նու մը ը նդ հա նուր է և՛ 
բժշ կու թյան, և՛ կեն սա բա րո յա գի տու
թյան հա մար: Կեն սա բա րո յա գի տու թյան 
հա մար ա ռանձ նա պես կար ևոր վում են 
բժշ կա կան բա րո յա գի տու թյան էմ պի րիկ 
տվյալ նե րը: 1 

Ինչ վե րա բե րում է ի րա վա գի տու թյա
նը, ա պա այն կոչ ված է ա պա հո վե լու 
մար դու կյան քի, ա ռող ջու թյան, մարդ
կային ար ժա նա պատ վու թյան և ա զատ 
ը նտ րու թյան ի րա վուն քի ի րա վա բա նա
կան հիմ նա վո րու մը: Ի րա վա գի տու թյան 
ո լոր տից կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը 
քա ղում է գի տե լիք ներ հա սա րա կա կան 
կյան քի այն տա րած քի սահ ման նե րի մա

1  Гребенщиков Е.Г. Биоэтика – вариант 
“постэтики”. – Философские науки, 2009, N1, с.90–
96.

սին, որ տեղ այս կամ այն բա րո յա կան 
դիր քա վո րում նե րը ամ րապնդ վում են 
օ րեն քի հե ղի նա կու թյամբ: Մեր կար ծի
քով, ե թե բա րո յա գի տու թյու նը վկա յա կո
չում է ան հա տա կան խղ ճին և հա սա րա
կա կան կար ծի քին, ա պա օ րեն քը` «հայ ցի 
ու ժին», ո րն ա պա հով վում է պե տու թյան, 
նրա ի նս տի տուտ նե րի կող մից: 2 

Ինչ պես եր բեք, այ սօր Հա յաս տա նում 
հրա տապ է կեն սա բա րո յա գի տու թյան 
սկզ բունք նե րի ամ րագ րու մը ըն թա ցիկ 
օ րենսդ րու թյան մեջ և ի րա վա կի րա ռա
կան պրակ տի կա յում: Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան բնակ չու թյան ը նդ հա նուր 
ի րա վա բա նա կան ան գրա գի տու թյու
նը, այդ թվում` կյան քի և ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման հար ցե րում, խիստ այժ
մե ա կան է դարձ նում կեն սա բա րո յա գի
տու թյան հիմ նախն դիր նե րի ի րա վա կան 
կար գա վոր մա նը նվիր ված հա մա լիր հե
տա զո տու թյուն նե րը: 3 Շար քային հայե
րի սո ցի ա լա կան ի նք նազ գա ցո ղու թյան 
վրա այ սօր մե ծա պես ազ դում է ա ռող
ջա պա հու թյան ո լոր տում ստեղծ ված 
տագ նա պա լի ի րա վի ճա կի վրա ի նչ–որ 
ձևով ներ գոր ծե լու ան հնա րի նու թյան 
զգա ցու մը, ո րը ներ սից քայ քա յում է 
մարդ կանց հո գե կան և ֆի զի կա կան 
ա ռող ջու թյու նը: Խոս քը կեն սաա պա հով
ման ո լոր տի կա ռուց ված քի խոր ա նար
դա րու թյան մա սին է, ո րը տա րեց տա րի 
վե րար տադր վում է: Հետ ևա բար, կյան
քի և ա ռող ջու թյան պահ պան ման մե
րօ րյա պա հան ջը` դա հայ հա սա րա կու
թյան «սո ցի ա լա կան խղ ճի տրո փումն» է: 
Միև նույն ժա մա նակ, մարդ կանց կյան քի 
և ա ռող ջու թյան պահ պան ման խն դիր նե
րի լուծ ման հա մար հայ րե նա կան սո ցի
ո լո գի ան ևս պետք է գի տակ ցի իր տե ղը 
կա ռա վար ման հա մա կար գում: 

Ոչ դա սա կան սո ցի ո լո գի այի այն պի
սի ո ւղ ղու թյունն, ի նչ պի սին է վի տա լիս

2  Лыкин С.С. Философско–правовые аспекты 
становления биоэтики. – Политика. Власть. Право. – 
СПб., 2000, Вып. 4(2), с.63–71. 

3  Седова Н.Н. Правовые основы биоэтики. – М.: 
Триумф, 2004, с.222–223.
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տա կան սո ցի ո լո գի ան (սո ցի ո լո գի ա կան 
վի տա լիզ մը), կեն սա բա րո յա գի տու թյան 
հետ ու նի բազ մա թիվ ը նդ հա նուր հիմ
նախն դիր ներ և հար ցեր: Այդ եր կու գի
տու թյուն նե րի շա հե րը տրա մա խաչ վում 
են «կեն սո րակ», «սո ցի ա լա կան ան
վտան գու թյուն», «սո ցի ա լա կան ռիս կեր», 
«մար դու կեն սա կան ու ժեր», «սո ցի ա լա
կան ա նո մի ա» և այլ հաս կա ցու թյուն
նե րի մեջ: Մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը 
և հի վան դու թյու նը պետք է դառ նան 
սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե
րի ա ռար կա: Սո ցի ո լո գի ա կան գի տե
լիք նե րի լայն օգ տա գոր ծու մը ոչ մի այն 
կա րող է հարս տաց նել կեն սա բա րո յա
գի տու թյան հաս կա ցա կան ա պա րա տը, 
այլև է ա պես ը նդ լայ նել կեն սա բա րո յա
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի սո ցի
ա լա կան են թա տեքս տը: 1 

Կեն սա բա րո յա գի տա կան հիմ նախն
դիր նե րի հե տա գա մշա կում հե րը նշա
նա կա լի չա փով կապ ված է սո ցի ա լա
կան է կո լո գի այի հետ: Սո ցի ա լա կան 
է կո լո գի ան, ի նչ պես և կեն սա բա րո յա գի
տու թյու նը, ա ռա ջա ցել է բնա գի տա կան 
(կեն սա բա նու թյուն, աշ խար հագ րու թյուն, 
ֆի զի կա, ա ստ ղա գի տու թյուն, քի մի ա) և 
հու մա նի տար (փի լի սո փա յու թյուն, սո
ցի ո լո գի ա, հո գե բա նու թյուն, մշա կու թա
բա նու թյուն, պատ մու թյուն) գի տե լիք
նե րի հատ ման կե տում: Սո ցի ա լա կան 
է կո լո գի ան ու սում նա սի րում է հա սա
րա կու թյան և բնու թյան կա պը: Մար դու 
սո ցի ա լա կան կե ցու թյան բնա կան մի ջա
վայ րի պահ պա նումն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված է մար դու և հա սա րա կու թյան 
ար ժե քային ը նտ րու թյան, այն է` բնու
թյան նկատ մամբ շա հա գոր ծո ղա կան 
կամ ռե սուր սա պահ պա նո ղա կան վե րա
բեր մուն քի մշակ ման հետ: Բա րեն պաստ 
է կո լո գի ա կան ի րադ րու թյու նը և է կո
լո գի ա կան մշա կույ թը` մար դու կյան քի, 

1  Эрцлиш К. Болезнь и здоровье как объекты 
социологии. – Журнал социологии и социальной 
антропологии, 1999, т.2, Спецвыпуск, с.191; Петрова 
В.И., Седова Н.Н. Проблема качества жизни в 
биоэтике. – Волгоград, Издатель, 2001, с.15–26.

ա ռող ջու թյան և բա րօ րու թյան պահ պան
ման վճ ռո րոշ գոր ծոն նե րից են: 

Կեն սա բա րո յա գի տու թյան որ պես 
ա ռանձ նա հա տուկ գի տա կար գի կա յաց
ման մեջ ան գնա հա տե լի է սո ցի ոմ շա կու
թային և փի լի սո փա յա կան մար դա բա
նու թյան մեջ կու տակ ված գի տե լիք նե րի 
դերն ու նշա նա կու թյու նը: Կար ևոր վում 
է նաև բժշ կա կան մար դա բա նու թյու նը, 
կամ, որ նույնն է, ա ռող ջու թյան մար
դա բա նու թյան դե րը: Այն ծա գել է Ա րև
մուտ քում` 20–րդ դա րի 60–80 թվա կան
նե րին: Նրա եր ևան գա լը կապ ված է 
հի վան դու թյան և ա պա քին ման սո ցի
ոմ շա կու թային գոր ծոն նե րի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյան ան նա խա դեպ ա ճով: 
Բժշ կա կան մար դա բա նու թյան զար գա
ցու մը նշա նա կա լի չա փով ազ դա կել է 
հի վան դու թյան և բուժ ման հիմ նա հար
ցե րի փի լի սո փա յա կան վեր լու ծու թյան 
մե թո դա բա նա կան հիմ քե րի մշակ մա նը: 
Ա ռանձ նա պես դա վե րա բե րում է բժշ կա
կան մար դա բա նու թյան քն նա դա տա կան 
ո ւղ ղու թյա նը, ո րը պար զել է, թե սո ցի
ա լա կան, տն տե սա կան և քա ղա քա կան 
գոր ծոն նե րը ի նչ պես են ազ դում մարդ
կանց ա ռող ջու թյան և ա ռող ջա պա հու
թյան հա մա կար գի փո խա կերպ ման 
բարդ և հա կա սա կան գոր ծըն թաց նե րի 
վրա, սա կայն այս հար ցե րը ա վե լի խոր 
ու սում նա սի րու թյան կա րիք ու նեն, քա նի 
որ դրանք կապ ված են այս կամ այն ժո
ղովր դի կե ցու թյան ազ գային, կրո նա դա
վա նա բա նա կան, մշա կու թային, կր թա
կան, սո ցի ալ–տն տե սա կան, ի րա վա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ամ բող ջու
թյամբ վերց րած ազ գային հո գե կերտ
ված քի հետ: Այդ նպա տա կով հար կա վոր 
է Հա յաս տա նում մշա կել կեն սա բա րո յա
գի տու թյան ազ գային մո դե լը, որ պետք է 
ամ բող ջո վին կողմ նո րոշ ված լի նի դե պի 
հայ ժո ղովր դի գո յատև ման, նրա կյան քի 
ո րա կի բարձ րաց ման ար ժեք նե րը, մատ
նան շի դրանց ի րա կա նաց ման գոր ծում 
ազ գային պե տու թյան բա ցա ռիկ դե րա
կա տա րու թյու նը: 

Հայտ նի է, որ գե ղար վես տա կան 
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գրա կա նու թյու նը բո վան դա կում է իր մեջ 
վիթ խա րի մար դա սի րա կան, ազ գա կեր
տող նե րուժ: Այս տեղ կա րե լի է հայտ
նա բե րել մարդ կային կյան քի ար ժե բա
նա կան բա ցար ձա կա նաց ման հրա շա լի 
գե ղար վես տա կան մարմ նա վո րում ներ, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են այս 
կամ այն ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի պատ մա կա նո րեն կա յու նա ցած բա
րո յա հոգ ևոր դիր քո րո շում նե րին: Բժշ կի 
բա րո յա կան սխ րա գոր ծու թյու նը, գիտ
նա կան նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը` 
ի րենց հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք
նե րի հա մար` այս և այլ թե մա նե րը, ո րոնք 
ու նեն կեն սա բա րո յա գի տա կան բնույթ, 
բազ միցս ո գեշն չել են ռուս գրող նե րին 
(Ա.Ի.Կուպ րին, Մ.Ա.Բուլ գա կով, Ստ րու
գաց կի եղ բայր ներ, Բ.Լ.Պաս տեր նակ և 
ու րիշ ներ): Հայ գրող նե րը ևս ար ծար ծել 
են ազ գային կյան քի բժշ կա կան թե մա
ներ: 

Պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, թե 
մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան նկատ
մամբ ար ժե քային վե րա բեր մուն քի ի նչ
պի սի ազ գային մո դել ներ են ե ղել պատ
մու թյան տար բեր շր ջա փու լե րում և թե 
ի նչ պես են դրանք փոխ վել` կապ ված 
քա ղա քա կան, մշա կու թային փո փո խու
թյուն նե րից, տն տե սա կան ի րադ րու թյու
նից և այլ նից: Պատ մու թյու նը մեզ ներ
կա յաց նում է այն բա նի պատ կե րը, թե 
ի նչ պի սին է ազ գային կյան քում ա ռող
ջու թյան տե ղը մեր հոգ ևոր ար ժեք նե րի 
հա մա կար գում: Կեն սա բա րո յա գի տու
թյան հա մար ա ռանձ նա պես կար ևոր վում 
է բժշ կու թյան և բժշ կա կան մտ քի պատ
մու թյու նը, ո րը մեզ տե ղե կու թյուն ներ է 
հա ղոր դում նաև գի տու թյան և բժշ կու
թյան զար գաց ման ազ գային ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի մա սին: 

Կեն սա բա րո յա գի տու թյան՝ որ պես 
գի տա կան գի տե լի քի նոր ձևի կա յաց
ման մեջ ա ռանձ նա հա տուկ դե րա կա
տա րու թյուն են ու նե ցել նաև փի լի սո
փա յա կան և կրո նա կան գա ղա փար նե րը: 
Կրո նա բա րո յա կան տե սան կյու նից` կյան
քը բարձ րա գույն ա ստ վա ծային շնորհ և 

բա րիք է: Ա նդ րա դար ձը ա ստ վա ծա բա
նա կան գի տե լի քին պատ ճա ռա բան վում 
է կյան քի ի մաս տը և կյան քի մարդ կային 
ի րա վուն քի կրո նա կան խոր քային հիմ
քե րը պար զե լու նպա տա կով: Ա ստ վա
ծա բա նա կան գի տե լիք նե րը մեզ օգ նում 
են հաս կա նա լու գի տա կան և փի լի սո
փա յա կան ի մա ցու թյան քրիս տո նե ա կան 
հիմ քե րը: Կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը ոչ 
մի այն շատ բան է փո խա ռել փի լի սո
փա յու թյու նից, այլև այն հարս տաց րել 
է: Թեև պետք է խոս տո վա նել, որ դա
սա կան փի լի ո փա յու թյան տե սա դաշ տից 
դուրս են մնա ցել մարդ կային կե ցու թյան 
բազ մա թիվ աս պեկտ նե րը` կապ ված 
ֆի զի ո լո գի ա կան ա ռող ջու թյան, մարմ
նա կա նու թյան, սե ռա կա նու թյան, ա ռօ
րե ա կա նու թյան փաս տե րի և ի րա դար
ձու թյուն նե րի հետ: 

Կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը, ի նչ–
որ ի մաս տով, նաև մարդ կային կյան
քի և ա ռող ջու թյան փի լի սո փա յա կան 
հիմ նախն դիր նե րի ճա նա չո ղու թյունն 
է` ա ռօ րե ա կա նու թյան տե սան կյու նից: 
Կյան քի փի լի սո փա յու թյու նը` նախ ևա
ռաջ պա հան ջում է ա ռօ րե ա կան կյան քի 
ճա նա չո ղու թյուն, քա նի որ ա վե լի լավ 
մենք յու րաց նում ե նք այն, ին չի հետ ան
մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վել ե նք և ին չը վե
րա բե րում է մեզ ան ձնա պես: Ի սկ ի նչն 
է մեզ ա վե լի մոտ ու հա րա զատ, ե թե ոչ 
մեր ա մե նօ րյա կյանքն ու ա ռող ջու թյու
նը: 1 Ի սկն ա սած, հենց այս պես էլ կազ
մա վոր վել է կեն սա բա րո յա գի տա կան 
հե տա զո տու թյան տե սու թյու նը, նրա 
տրա մա բա նու թյու նը` որ պես կյան քի և 
ա ռող ջու թյան ա մե նօ րյա հիմ նախն դիր
նե րի վեր լու ծու թյան և լուծ ման գի տա
կան մե թոդ: Մար դու կյանքն ու ա ռող
ջու թյու նը բարձ րա գույն բա րո յա կան 
ար ժեք ներ են, մար դուն մատ չե լի բո լոր 
ար ժեք նե րից ա մե նաի րա կա նը: Հենց 
կյան քի և ա ռող ջու թյան ո րա կի բարձ րա

1  Смирнов И.Н. Философские измерения 
биоэтики. – “Вопросы философии", 1987, N12, с.83–
97.
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ցումն է բնա գի տա կան և հու մա նի տար 
գի տե լիք նե րի վճ ռո րոշ սո ցի ա լա կան չա
փա նի շը, մարդ կային հա սա րա կու թյան 
պատ մա կան ա ռա ջա դի մու թյան և կա
տա րե լա գործ ման վճ ռո րոշ չա փա նի շը: 
Հետ ևա բար, կեն սա բա րո յա գի տու թյունն 
ու նի ոչ մի այն գի տա կան, այլև ար ժե
բա նա կան հն չո ղու թյուն, ո րն այ սօր թա
փան ցել է նաև ժա մա նա կա կից հետ դա
սա կան գի տու թյան մեջ: 

Կեն սա բա րո յա գի տա կան գի տե լիք
ներն այ սօր մե թո դա բա նա կան, ար ժե
բա նա կան և փի լի սո փա յա կան լրա ցու
ցիչ մշակ ման կա րիքն ու նեն: ՌԴ ԳԱԱ 
ա կա դե մի կոս, ճա նաչ ված ռուս փի լի սո
փա Վ.Ս.Ստյո պի նը նշում է. «Այ սօր գիտ
նա կան նե րի կող մից ի մաս տա վոր վում է 
ոչ մի այն գո յա բա նա կան կան խադ րույթ
նե րի, այլև բուն ի մա ցու թյան ի դե ալ նե րի 
և նոր մե րի պատ մա կան փո փո խա կա նու
թյու նը: Ար ժեք նե րի դի տարկ ման պա
հան ջը ոչ մի այն չի հա կա սում աշ խար հի 
մա սին օբյեկ տիվ–ճշ մա րիտ գի տե լիք
ներ ստա նա լու ա վան դա կան դիր քո րոշ
մանն, այլև հան դի սա նում է այդ պի սի 
մո տեց ման մարդ կային նա խադ րյա լը»: 1

Մարդ կային գոր ծու նե ու թյու նը նպա
տա կաուղղ ված և գի տակց ված գոր
ծու նե ու թյուն է, ո րն ան խու սա փե լի ո րեն 
ձեռք է բե րում նաև խոր բա րո յաէ թի
կա կան, ար ժե քային բո վան դա կու թյուն: 
2 Հետ ևա բար, այ սօր բնավ հա մո զիչ չէ 
գի տու թյան և նրա փաս տարկ նե րի բա
րո յա գի տա կան չե զո քու թյան գա ղա փա
րը: Նոր բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րը 
(ար հես տա կան բեղմ նա վո րու մը, կլո
նա վո րու մը, օր գան նե րի փոխ պատ վաս
տու մը և այլն), ան շուշտ, կազ մում են գի
տու թյան ո լոր տի մի մա սը, ե թե խոսքն 
այս տեղ գլ խա վո րա պես տեխ նի կա կան 
աս պեկտ նե րի մա սին է, սա կայն ժա մա

1  Степин В.С. Становление идеалов и норм 
постнеклассичевской науки. – Проблемы методологии 
постнеклассичевской науки. – М.: ИФ РАН, 1992, с.48.

2  Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: проблемы 
и дискуссии. – М.: книжный дом “Либроком", 2009, 
с.41.

նա կա կից բժշ կա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րա ռու մը` ար դեն բա րո յա կան ը նտ րու
թյան ո լորտ է, և չպետք է այս տեղ սահ
մա նա փակ վել զուտ տեխ նո լո գի ա կան 
ո րո շում նե րով: Մարդ կու թյան ին տե լեկ
տո ւալ զար գա ցու մը` բնա գի տա կան և 
տեխ նի կա կան նվա ճում նե րի ո ւղ ղա գիծ 
շար ժում չէ, այն նաև մար դու և հա սա
րա կու թյան բա րո յա կան թռիչք նե րի և 
ան կում նե րի դժ վա րին ու ղի է: 3 

Ամ բող ջու թյամբ վերց րած, բնա գի տու
թյան, բժշ կու թյան, փի լի սո փա յու թյան, 
ի րա վա գի տու թյան, մար դա բա նու թյան, 
սո ցի ո լո գի այի, սո ցի ա լա կան է կո լո գի
այի, գրա կա նու թյան, ա ստ վա ծա բա նու
թյան և պատ մու թյան մի ա գու մար ման 
կենտ րո նա կե տը այ սօր ա վե լի ու ա վե լի 
դառ նում է կեն սա բա րո յա գի տու թյու նը: 
Այն իր մեջ մի ա տե ղում է բնա գի տա կան 
և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի զար
գաց ման շա հե րը, հետ ևա բար կեն սա
բա րո յա գի տու թյան խնդ րա շարն իր լու
ծու մը կա րող է գտ նել մի այն և մի մի այն 
մի ջա ռար կա յա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան 
մի աս նա կան դաշ տում: Ի սկ դրա կենտ
րո նում` մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան 
ար ժե բա նա կան հիմ նա վոր ման պրոբ
լեմն է, կամ որ նույնն է, հա սա րա կա կան 
գի տակ ցու թյան մեջ կյան քի նոր ար ժե
բա նու թյան ձևա վոր ման հիմ նախն դի րը: 
Քա ղա քակր թու թյան գե րա գույն ար ժե քը 
ե ղել ու կա մար դու կյանքն ու ա ռող ջու
թյու նը, դրան ցից ա ծանց ված մյուս բո լոր 
ար ժեք նե րի մի աս նա կան հա մա կար գը, 
ո րն ար տա ցոլ ված է կեն սա բա րո յա գի
տու թյան ա ռար կայի, հիմ նա կան կա տե
գո րի ա նե րի և սկզ բունք նե րի մեջ: 4

3  Юдин Б.Г. Принципы биоэтики (введение в 
биоэтику, под общ.ред. Б.Г. Юдина).– М.: Прогресс–
Традиция, 1998, с.21–53.

4  Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика. 
Аксиологические альтернативы. – Вопросы 
философии, 1994, №3, с. 49–61; Трунёв С.И. 
Жизнь как ценность: проблемы и противоречия. – 
Философия и общество, №4, октябрь–декабрь, 2008, 
с.118–125.
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր 
նկա րա գի րը՝ սկ սած ան տիկ փի լի սո
փա յա կան պատ կե րա ցում նե րից մինչև 
ժա մա նա կա կից հո գե բա նա կան մեկ
նա բա նու թյուն ներ։ Խոս վում է նաև մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ
նա կան տե սու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք 
ե ն՝ կապ վա ծու թյան տե սու թյու նը (նե րա
ռյալ՝ «մայր–նո րա ծին» կապ վա ծու թյան 
տե սու թյունն ու մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն նե րի նեյ րո կեն սա բա նու թյու
նը), սո ցի ա լա կան ներ թա փանց ման տե
սու թյու նը, ա նո րո շու թյան նվա զեց ման 
տե սու թյու նը, հա րա բե րու թյուն նե րի դի
ա լեկ տի կայի տե սու թյու նը, հիմ նա րար 
կողմ նո րոշ ման տե սու թյու նը և Ջորջ 
Լե վին գե րի հինգ փու լա նոց մո դե լը: 
Հոդ վա ծում դի տարկ վում են նաև մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը՝ հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, հա
ղոր դակց ման, շփ ման և գոր ծու նե ու թյան 
հա մա տեքս տե րում։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն ներ, հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն ներ, հա ղոր դակ ցում, շփում, 
գոր ծու նե ու թյուն։ 

Կեն դա նի բնու թյան եր ևույթ նե րի ու
սում նա սի րու թյան մե թո դա կան սկզ
բունքն է` ու սում նա սի րել օբյեկտ նե րը մի
ջա վայ րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
գոր ծըն թա ցում: Բնա կա նա բար, մար դը և 
նրա ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը նույն
պես հա սու են ու սում նա սի րու թյան, ճա
նա չե լի են դառ նում` շր ջա կա մի ջա վայ րի 
հետ ու նե ցած իր հա րա բե րու թյուն նե րում 
[17, էջ 13–15]. այդ հա րա բե րու թյուն նե րից 
մեկն էլ մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն

ներն են: 
Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն

նե րը մի շարք գի տու թյուն նե րի (հո
գե բա նու թյուն, փի լի սո փա յու թյուն, 
սո ցի ո լո գի ա, բժշ կու թյուն, մար դա բա
նու թյուն, լեզ վա բա նու թյուն, նշա նա գի
տու թյուն/ սե մի ո տի կա) կենտ րո նա կան 
հիմ նախն դիր նե րից է: Մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն ներն ու սում նա սի րող 
գի տու թյուն նե րի հա մա կար գը եր բեմն 
ան վա նում են նաև «Հա րա բե րու թյուն
նե րի գի տու թյուն» (Relationship Science) 
[32]: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րին, ու ղիղ թե միջ նոր դա վոր ված, ան
դրա դար ձել են դեռ հին մտա ծող նե րը 
սկ սած Կոն ֆու ցի ո սից, Ա րիս տո տե լից 
մինչև Հոբբս և Սպի նո զա: Մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը ա ռա վել դի տարկ
վել են «գործ նա կան փի լի սո փա յու թյան»` 
է թի կայի շր ջա նակ նե րում, ը նդ ո րում 
ու սում նա սի րու թյան օբյեկտ է հան դի
սա ցել մի ջանձ նային հա ղոր դակ ցու մը, 
շփու մը, ո րում էլ հենց բա ցա հայտ վում 
և ի րա կա նաց վում են մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րը [3, էջ 88–90]: 

Դեռևս չի նա կան փի լի սո փա յու թյան 
հիմ նա դիր նե րից Կոն ֆու ցի ո սը (մ.թ.ա. 
VI–Vդդ.), ան դրա դառ նա լով մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն նե րին, նշում է, որ վեր
ջին ներս կա րող են կար գա վոր վել կամ 
ը ստ վար չա կան օ րենք նե րի կամ էլ ը ստ 
բա րո յա կան օ րենք նե րի: Մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու
մը վար չա կան օ րենք նե րով կամ բռ նու
թյամբ, ը ստ Կոն ֆու ցի ո սի, հնա րա վոր չէ 
քա նի որ հա կա ռակ է բա րո յա կան օ րենք
նե րին: Այ նինչ բա րո յա կան օ րենք նե րով 
կա ռա վար վող մարդ կային հա րա բե րու

ԱՐ ՄԱՆ ԲԵ ԳՈՅԱՆ 
«Հիլֆ մանն» հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն, գլ խա վոր մաս նա գետ, աս պի րանտ, 

Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան ՀՊՄՀ

ՄԻ ՋԱՆՁ ՆԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ 
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թյուն նե րը հա սա րա կու թյան մեջ խա
ղա ղու թյան և ար դա րու թյան պահ պան
ման ե րաշ խիքն են [1, էջ 15]: Կե ցու թյան 
գե րա գույն սկզ բուն քի` Դաո–ի մա սին 
քա րո զող Լաո Ցզի ի (մ.թ.ա. V–IVդդ.) 
«ան գոր ծու թյան» կամ «բ նու թյան օ րենք
նե րին ներ դաշ նակ գոր ծե լու» սկզ բուն
քը տա րած վում է նաև մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա. մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րում մար դիկ 
պետք է ա ռաջ նորդ վեն այն սկզ բունք
նե րով, ո րոնք բնա կան են և ներ դաշ նակ 
են ի րենց բնու թյա նը, քա նի որ «հետ ևել 
Դաոյին, նշա նա կում է ձեռք բե րել դե՝ 
ա ռա քի նու թյուն ներ, և ապ րել բնու թյան 
օ րենք նե րով» [1, էջ 18]։ Այս տե սան կյու
նից և դաոյի ո ւս մուն քը և կոն ֆու ցի ա կա
նու թյու նը նպաս տում են մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի այն պի սի մո դե լի 
զար գաց մա նը, ո րը միտ ված է հա սա
րա կա կան հո մե ոս տա զի պահ պան մա
նը` մեկ ը նդ հա նուր պատ կե րա ցում նե րի 
հա մա կար գի, ի մաս տա բա նա կան հա մա
կար գի պահ պան մամբ և տա րած մամբ: 

Հին Հնդ կաս տա նում մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը մարդ կանց միջև 
որ պես այդ պի սին չեն զբա ղեց րել մտա
ծող նե րին. ա ռա վել կար ևոր է ե ղել շփ
ման հիմ նախն դի րը, ո րը դի տարկ վում 
էր կրո նա կան աշ խար հա յաց քի շր ջա
նակ նե րում և հան գում էր Բրահ մա նի և 
Ատ մա նի կրո նա–փի լի սո փա յա կան գի
տակց մա նը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ան տիկ շր ջա նի 
փի լի սո փա յու թյունն ա վե լի շատ կենտ
րո նա ցած էր բնու թյան և ճա նա չո ղու
թյան հիմ նախն դիր նե րի վրա, սա կայն 
ո րոշ մտա ծող նե րի մոտ առ կա են մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րին վե
րա բեր վող գա ղա փար ներ: Օրի նակ՝ 
Դե մոկ րի տը հաս կա նում էր փի լի սո
փա յու թյու նը որ պես շփ ման, հա րա բեր
վե լու և ապ րե լու ար վեստ: Սոկ րա տե
սը մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նա կան սկզ բունքն է հա մա րում հա
վա սա րու թյու նը` դի տար կե լով շփու մը 
որ պես հա մա հա վա սար ե րկ խո սու թյուն, 

փո խա դարձ զրույց: Պլա տո նը մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րը դի տար կում 
է որ պես ա ռա ջին հեր թին պե տա կան 
պա հանջ նե րի ի րա գործ մանն ո ւղղ ված 
ու շա հե րին հա մա պա տաս խան ո րո շա կի 
ծի սա կարգ ված շփ ման գոր ծըն թաց [20, 
էջ 5–12]: Ա րիս տո տելն ու սում նա սի րել է 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը շփ
ման, հա ղոր դակց ման մա կար դա կում: 
Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում 
նա տես նում էր ի նչ պես տան ջան քի այն
պես էլ հա ճույ քի աղ բյուր: Բա ցի այդ՝ 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի կա
ռուց ման, մաս նա վո րա պես՝ ըն կե րու
թյան ստեղ ծու մը, ըն կե րա նա լը ան հնար 
էր հա մա րում ա ռանց բա վա կա նու թյուն 
պատ ճա ռով հա րա բե րու թյուն նե րի: 
Շփու մը Ա րիս տո տե լը հա մա րում է որ պես 
բա րիք, ո րին ան հրա ժեշտ է ձգ տել: Հենց 
շփ ման պա հանջ մունքն է հիմ քը լեզ վի, 
ար վես տի և մշա կույ թի ա ռա ջաց ման [4]: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը 
ան մի ջա կան և կենտ րո նա կան ու սում
նա սի րու թյան և փի լի սո փա յա կան վեր
լու ծու թյան օբյեկտ չդար ձան նաև միջ
նա դա րում: Այս ժա մա նա կաշր ջա նում 
ճա նա չո ղու թյու նը որ պես հիմ նախն
դիր մի փոքր իր դիր քե րը զի ջեց Ա ստ
ծո, ա ստ վա ծայի նի, ի նչ պես նաև մարդ–
Ա ստ ված հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը 
և շփու մը որ պես այդ պի սին սկ սե ցին հե
տաքրք րել փի լի սո փա նե րին սկ սած վե
րածնն դի ժա մա նա կաշր ջա նից, ե րբ ու
սում նա սի րու թյան օբյեկ տը Ա ստ ծուց և 
նրա հետ մար դու ու նե ցած հա րա բե րու
թյուն նե րից տե ղա փոխ վեց դե պի մար դը 
և նրա ու նե ցած հա րա բե րու թյուն ներն իր 
նման նե րի հետ: Դ.Հյու մը շփու մը տես
նում էր որ պես աշ խա տան քային գոր
ծըն թա ցի մի մաս [25, հ. 2, էջ 11–15]: 
Վեր ջի նիս հա մոզ մամբ շփ ման կա րո ղու
թյու նը, բա նա կա նու թյան և գոր ծու նե ու
թյան հետ մեկ տեղ, կազ մում է մար դու 
է ու թյու նը: Ջ.Լոկկն ա ռանձ նաց նում էր 
հա ղոր դակց մամբ ի րա կա նաց վող մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի դաս
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տի ա րակ չա կան գոր ծա ռույ թը [15, էջ 
460–461]: Թ.Հոբբ սի պնդ մամբ՝ շփու մը 
հա սա րա կու թյան մեջ ար հես տա ծին եր
ևույթ է և ձևա վոր վում է հա սա րա կա կան 
դա շին քի ազ դե ցու թյան ար դյուն քում 
[8]: Բ.Ս պի նո զայի բա նա կան է գոիզ մի 
տե սու թյան մեջ շփու մը հաս կաց վում է 
ձգո ղա կա նու թյան և վան ման հա կա սա
կան գոր ծըն թաց և որ պես նպա տակ նե րի 
ի րա գործ ման մի ջոց [22, էջ 538]: 

Հիմ նախնդ րի հե տա գա զար գա ցում
ներն ըն թա ցել են գեր մա նա կան դա
սա կան փի լի սո փա յու թյան ներ սում: 
Ի.Կանտն ու Հե գե լը մշա կե լով հա սա
րա կու թյան և այլ մարդ կանց մեջ մար
դու կե ցու թյան, սուբյեկտ–սուբյեկ տային 
և սուբյեկտ–օբյեկ տային հա րա բե րու
թյուն նե րի հիմ նախնդ րի փի լի սո փա յա
կան և բա րո յա գի տա կան աս պեկտ նե
րը [18], այդ պի սով ի սկ մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը 
բարձ րաց րե ցին մեկ այլ մա կար դա կի 
վրա: Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
նե րի հիմ նախնդ րի փի լի սո փա յա կան 
զար գաց ման գոր ծում լուրջ ներդ րում 
ու նի նաև Լ.Ֆոյեր բա խը, ո րը մար դու կե
ցու թյան ձևա վոր ման, ի նք նա գի տակ ցու
թյան կա յաց ման գոր ծում ա ռա ջա տար 
դե րե րից մեկն էր հա մա րում մարդ կանց 
միջև հաս տատ վող հա րա բե րու թյուն նե
րը: Նրա խո րին հա մոզ մամբ մարդն իր 
է ու թյամբ կա րող է դրս ևոր վել, տե սա նե
լի լի նել մի այն ու րիշ նե րի հետ ու նե ցած 
իր հա րա բե րու թյուն նե րում [23, էջ 203]: 
Ֆ.Նից շեն և Ա.Շո պեն հաո ւե րը կանգ նած 
է ին այն գոր ծըն թա ցի ա կունք նե րում, ո րը 
ХХ դա րում փի լի սո փա յու թյու նը վե րա
փո խեց «գի տակ ցու թյան փի լի սո փա յու
թյու նից» դե պի «հա ղոր դակց ման փի լի
սո փա յու թյուն» [ Сит ни чен ко, էջ 3]: Այդ 
շր ջա դար ձը պայ մա նա վոր ված էր նաև 
Է.Հու սեր լի կող մից միջ սուբյեկ տի վու
թյան ո ւս մուն քի [9, էջ 433–515.], Մ.Շե լե
րի «հա մակ րան քի ֆե նո մե նո լո գի այի», 
Մ.Բու բե րի «դի ա լո գի կայի», Կ.Յաս պեր
սի «էկ զիս տեն ցի ալ հա ղոր դակց ման» և 
Յ.Հա բեր մա սի «հա ղոր դակց վող բա նա

կա նու թյան» [20, էջ 17–20] և «հա ղոր
դակց վող գոր ծո ղու թյան» մա սին ո ւս
մուն քի մշակ մամբ [24]: 

Հաս կա ցու թյուն՝ մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րի մա սին 

Ինչ պես ար դեն նշ վել էր, մար դը և 
նրա ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ
պես կեն դա նի բնու թյան եր ևույթ նե րը, 
հա սու են ու սում նա սի րու թյան, ճա նա չե
լի են դառ նում` շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ 
ու նե ցած իր հա րա բե րու թյուն նե րում [17, 
էջ 13–15]: Այդ հա րա բե րու թյուն նե րից 
մեկն էլ մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
ներն են, ո րոնք հե տաքրք րու թյուն են 
ներ կա յաց նում մի շարք գի տու թյուն նե
րի (հա մար, ի նչ պի սիք են օ րի նակ` հո
գե բա նու թյու նը, փի լի սո փա յու թյու նը, 
սո ցի ո լո գի ան, բժշ կու թյու նը, մար դա
բա նու թյու նը, լեզ վա բա նու թյու նը, նշա
նա գի տու թյու նը/ սե մի ո տի կան և այն: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը 
կա րե լի է սահ մա նել, որ պես` մարդ կանց 
մի մյանց նկատ մամբ առ կա սուբյեկ տիվ 
վե րա բեր մուն քի ի րա ցում (Realisation) 
[10]: Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
նե րը եր կու կամ ա վե լի հա րա բեր վող 
մարդ կանց միջև զգա ցո ղու թյուն նե րի և 
դիր քո րո շում նե րի ար տա հայտ ման ձև է 
[45]: Մեկ այլ բնո րոշ մամբ մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը ա ռա ջա նում են 
սո ցի ա լա կան խմ բի ան դամ նե րի փո խա
դարձ ըն կալ ման ու հա ղոր դակ ցու թյան 
ար դյուն քում [2]։ Եր բեմն «մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն ներ»–ի փո խա րեն կի
րառ վում է «փոխ հա րա բե րու թյուն ներ» 
եզ րույ թը, ո րն ա ռա ջար կել է Յ.Լ.Կո լո
մինս կին [12]: Մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րը կա րող են լի նել ըն կե րա կան, 
ռո ման տիկ, ըն տա նե կան և մաս նա
գի տա կան [54]: Մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն նե րը կա րող են դրս ևոր վել 
մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
ագ րե սի այի, թշ նա մու թյան, ա տե լու թյան, 
կոնֆ լիկ տի, սի րո, հար գան քի, մտեր մու
թյան, մա նի պու լյա ցի այի, վե րահսկ ման 
և այլ ձևե րով [27]: 

Այս գլ խում ներ կա յաց ված տե սու
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թյուն նե րը, դրույթ ներն ու գա ղա փար նե
րը ան մի ջա կա նո րեն չեն հան դի սա նում 
հե տա զո տու թյան տե սա–մե թո դա բա
նա կան հիմ քը, սա կայն վեր ջի նիս հետ 
մեկ տեղ (տես` Հե տազ տու թյան տե սա
կան հիմ քե րը, Հե տա զո տու թյան մե թո
դա բա նա կան հիմ քե րը) կազ մում են այն 
հայե ցա կար գային հա մա կար գը, ո րն 
ա պա հո վում է սույն աշ խա տան քի շր ջա
նակ նե րում ներ կա յաց վող մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հո գե ի մաս տա բա
նա կան տե սու թյան տե սա մե թո դա բա նա
կան ամ բող ջու թյու նը: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի տե սու թյուն ներ և մո տե ցում ներ

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րին վե րա բեր վող տե սու թյուն նե րը քիչ 
չեն, սա կայն դրան ցից ա ռա վել նշա նա
կա լի ներն ու փոր ձա րա րա կան տվյալ նե
րով հիմ նա վոր ված նե րը ներ կա յաց ված 
են ստորև: Դրանք են` կապ վա ծու թյան 
տե սու թյու նը, սո ցի ա լա կան ներ թա
փանց ման տե սու թյու նը, ա նո րո շու թյան 
նվա զեց ման տե սու թյու նը, հա րա բե րու
թյուն նե րի դի ա լեկ տի կայի տե սու թյու նը, 
հիմ նա րար կողմ նո րոշ ման տե սու թյու նը 
և Լե վին գե րի տե սու թյու նը: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի նեյ րո կեն սա բա նու թյու նը

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը, 
դրանց ի րա կա նաց ման հո գե բա նա կան, 
սո ցի ա լա կան և այլ տե սա կի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն ներն ու գոր ծըն թաց ներն 
ի րենց հիմ քում ու նեն կեն սա բա նա կան 
և նյար դա բա նա կան կա ռույց ներ և գոր
ծըն թաց ներ: Ո րոշ դեպ քե րում նեյ րո կեն
սա բա նա կան գոր ծոն ներն ու դե տեր մի
նանտ նե րը ա ռա վել մեծ մաս նա բա ժին 
են ու նե նում մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րում քան մնա ցած բո լոր տե սա կի 
գոր ծոն նե րը (հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա
կան և այլն): Այդ ի սկ պատ ճա ռով չա
փա զանց կար ևոր վում է մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի նեյ րո կեն սա բա
նա կան մեկ նա բա նու թյու նը: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի նեյ րո կեն սա բա նա կան մեկ նա բա

նու թյու նը հեն վում է կապ վա ծու թյան 
(Attachment) գա ղա փա րի վրա, ո րի հո
գե կեն սա բա նա կան մո դե լը մշա կել է 
Ջ.Բոուլ բի ին [34]: Հա մա ձայն կապ վա
ծու թյու նը բա ցատ րող նեյ րո կեն սա բա
նա կան տե սու թյան, մարդ կանց միջև 
կա պե րը, մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րը ստեղծ վում և զար գա նում 
են նեյ րո կեն սա բա նա կան պատ տեր նի 
հի ման վրա, ո րը ձևա վոր վում է նո րած
նու թյան շր ջա նում` նո րած նի և մոր միջև 
(The Mother–Infant Attachment Theory) 
[56]: Ֆե նո մե նո լո գի ա կան մա կար դա
կում դա ներ կա յաց վում է որ պես ե րե
խայի և մոր միջև ա ռա ջա ցող ը նդ հա նուր 
հու զա կան դաշտ, տրա մադ րու թյուն [51] 
կամ գի տակ ցու թյան դի ա դիկ վի ճակ 
[56]: Միև նույն ժա մա նակ մո րից ե րե
խայի բա ժան ման տագ նա պը հետ ևանք 
է կապ վա ծու թյան նեյ րո կեն սա բա նա կան 
մե խա նիզմ նե րի խա թար ման [44]: 

Կապ վա ծու թյան տե սու թյունն իր 
հեր թին հեն վում է նեյ րո նային ան դրա
դարձ ման հա մա կար գի (Neural Mirroring 
System), այ սինքն հայե լային նեյ րոն նե րի 
աշ խա տան քի վրա, ո րն էլ և ա պա հո
վում է հաս կա ցու մը, ապ րու մակ ցու մը և 
ոչ–վեր բալ հա ղոր դակ ցու մը [36; 47]: 

Մոր և նո րած նի միջև կապ վա ծու
թյան ա ռա ջաց ման նեյ րո կեն սա բա նա
կան մե խա նիզմ նե րը ի րա կա նաց վում են 
մի շարք նեյ րո կեն սա բա նա կան հա մա
կար գե րի մի ջո ցով, ո րոն ցից ա մեն կար
ևոր ներն են օք սի ցո տի ներ գիկ և դո պա
մի ներ գիկ հա մա կար գե րը.

• Օք սի տո ցի ներ գիկ հա մա կարգ 
(Oxytocinergic System): Օք սի տո ցի նը պեպ
տի դային հոր մոն է, ո րն ար տա զատ վում 
է հի պո թա լա մու սում և հի պո ֆի զի ե տին 
բաժ նով փո խանց վում է ա րյան մեջ: Օք
սի տո ցի նը ազ դում է կաթ նա գեղ ձե րի և 
ար գան դի վրա, որ պես զի խթա նի կա թի 
ար տա զա տու մը և ար գան դի կծ կում նե
րը ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ: Փոր
ձե րը ցույց են տվել որ մոր օր գա նիզ
մում օք սի տո ցի նի քա նա կը չա փա զանց 
կար ևոր դե րա կա տա րում ու նի ե րե խայի 
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նկատ մա մաբ մոր վար քային դրս ևո րում
նե րում: Այս պես օ րի նակ, օք սի տո ցի նի 
քա նա կի կտ րուկ նվա զե ցու մը (օ րի նակ 
ան տա գո նիս տի նե րարկ ման մի ջո ցով) 
կա րող է մոր մոտ ան տար բե րու թյուն 
և խու սա փո ղա կան վարք ա ռա ջաց նել 
ե րե խայի նկատ մամբ [52] : 

• Դո պա մի ներ գիկ հա մա կարգ 
(Dopaminergic System): Դո պա մի նը նեյ րո
մե դի ա տոր է, ո րն է ա կա նո րեն ազ դում 
է մար դու վար քի և տրա մադ րու թյան 
վրա: Այն ներ քին ամ րապնդ ման քի մա
կան կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից է և 
գլ խու ղե ղի խրա խուս ման հա մա կար գի 
կար ևո րա գույն բա ղադ րիչն է, քա նի որ 
ա ռա ջաց նում է հա ճույ քի և բա վա րար
վա ծու թյան զգա ցու մը, ո րն էլ իր հեր թին 
ազ դում է ու սուց ման և մո տի վա ցի այի 
վրա [28; 57]: Դո պա մի նի քա նա կը մոր 
գլ խու ղե ղում ան մի ջա կա նո րեն կա րող է 
ան դրա դառ նալ նո րած նի նկատ մա մաբ 
վեր ջի նիս հու զա կան վե րա բեր մուն քի 
և խնամ քի վրա և հետ ևա բար ազ դել 
կապ վա ծու թյան պատ տեր նի ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցի վրա [52]: 

Կապ վա ծու թյու նը ան պայ մա նո րեն 
են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան սեն սո
րային և կոգ նի տիվ մշա կում` շար ժո ղա
կան բարդ հա կազ դում նե րի հա մար, այլ 
կերպ ա սած կոնկ րետ վար քա տե սակ նե
րի դրս ևոր ման հա մար [55]: 

Սո ցի ա լա կան ներ թա փանց ման 
տե սու թյան հիմ նա կան գա ղա փար
նե րը 

Սո ցի ա լա կան ներ թա փանց ման տե
սու թյու նը (Social penetration theory) 
մշա կել են հո գե բան ներ Ի.Ա լտ մանն ու 
Դ.Թեյ լո րը 1973 թվա կա նին` եր կու ան
ձանց միջև մտեր մու թյան մե խա նիզմ
նե րը բա ցատ րե լու հա մար: Տե սու թյան 
հա մա ձայն մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց 
խո րա նում է նաև մի ջանձ նային հա ղոր
դակ ցու մը [38]: Մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծըն թա
ցում կար ևո րա գույն դե րա կա տա րում 
ու նի կող մե րի ի նք նա բա ցա հայ տու մը` 

կիս վե լը ին տիմ, նեղ ան ձնա կան տե ղե
կատ վու թյամբ և հույ զե րով: Ը նդ ո րում 
որ պես մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
նե րի զար գաց ման հիմ նա վոր պայ ման 
կար ևոր վում է այդ ի նք նա բա ցա հայտ
ման փու լայ նու թյու նը, ո րոշ ժա մա նա
կա հատ վա ծի մեջ ձգ ված լի նե լը [26]: 
Մաս նա կից կող մե րի փո խա դարձ ի նք
նա բա ցա հայ տու մը, որ պես մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման, ամ
րապնդ ման և վս տա հու թյան մթ նո լոր
տիս տեղծ ման նա խա պայ ման կար ևոր
վում է հատ կա պես հո գե թե րա պի ա յում 
[58, էջ 116–118], որ պես մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի յու րա հա տուկ ձև: 

Ինք նա բա ցա հայ տու մը, այ սինքն սե
փա կան ան ձի բա ցա հայ տու մը մեկ ու րի
շին, կող մե րի մոտ ա ռա ջաց նում է խո ցե
լի ու թյան զգա ցում, ո րն էլ ը ստ Ա լտ մա նի 
և Թեյ լո րի` հա րա բե րու թյուն նե րի զար
գաց ման, խո րաց ման ե րաշ խիքն է [26]: 

Ա նո րո շու թյան նվա զեց ման տե սու
թյան հիմ նա կան դրույթ նե րը 

Ա նո րո շու թյան նվա զեց ման տե սու
թյու նը (Uncertainty reduction theory) 
մշա կել են Չ.Բեր գերն ու Ռ.Քա լաբ րի սը 
1975 թվա կա նին: Այս տե սու թյան հիմ
նա կան դրույթն այն է, որ մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րում մար դիկ կա րիք 
են ու նե նում հա րա բեր վող մյուս կող
մի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան, ո րի 
ար դյուն քում կա րո ղա նում են նվա զեց
նել ա նո րո շու թյան մա կար դա կը: Ստա
նա լով ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը` 
կող մե րը կա րո ղա նում են ի նչ–որ չա
փով նաև կան խա տե սել մի մյանց վար
քը և հա րա կից եր ևույթ նե րը: Բեր գե րի 
և Քա լաբ րի սի պնդ մամբ ա նո րո շու թյան 
մա կար դա կի նվա զեց ման ան հրա ժեշ
տու թյամբ պայ մա նա վոր ված տե ղե
կատ վու թյան պա հան ջը կար ևո րա գույն 
դե րա կա տա րում ու նի մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման և 
հե տա գա ըն թաց քի վրա. մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րում ա ռա ջա ցող 
ա նո րո շու թյու նը հնա րա վոր է նվա զեց
նել մի մի այն մի ջան ձյա նին հա ղոր դակց
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ման մի ջո ցով [30]: 
Տե սու թյան հիմ նա դիր նե րի կող մից 

մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում 
ա նո րո շու թյան նվա զեց ման կար ևո րու
թյու նը տես նե լը զար մա նա լի չէ, քա նի որ 
ար դեն 1960–ա կան նե րին ա նո րո շու թյու
նը հա մար վում էր որ պես տագ նա պի և 
ան ձնային տագ նա պայ նու թյան հիմ նա
կան պատ ճառ [40; 49], ի սկ կա պը ա նո
րո շու թյան և տագ նա պի, տագ նա պային 
խան գա րում նե րի, օբ սե սիվ–կոմ պուլ սիվ 
խան գա րում նե րի, դեպ րե սի ավ խան գա
րում նե րի միջև փաս տում են շատ հե տա
զո տու թյուն ներ [33; 35; 37; 39]: 

Բեր գերն ու Քա լաբ րի սը ա ռաջ են քա
շում 7 դրույթ՝

1.  մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
նե րում մար դիկ ապ րում են ա նո րո շու
թյան զգա ցում ներ.

2. ա նո րո շու թյու նը ոչ ցան կա լի հո
գե վի ճակ է ո րն ա ռա ջաց նում է կոգ նի
տիվ սթ րես.

3. ան ծա նոթ մար դիկ հան դի պե լիս 
ա ռա ջին հեր թին ջա նում են նվա զեց նել 
ա նո րո շու թյու նը` կան խա տե սե լի ու թյու նը 
բարձ րաց նե լու հա մար.

4. մի ջանձ նային հա ղոր դակ ցու մը 
զար գա ցող և փու լային գոր ծըն թաց է.

5.  մի ջանձ նային հա ղոր դակ ցու մը 
ա նո րո շու թյան նվա զեց ման ա ռաջ նային 
մի ջոցն է.

6. տե ղե կատ վու թյան քա նակն ու 
բնույ թը, ո րը մար դիկ կի սում եմ մի մյանց 
հետ, ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ
վում ե ն.

7.  մարդ կանց վար քը հնա րա վոր է 
կան խա տե սել ո րոշ օ րի նա չա փու թյուն
նե րի շր ջա նակ նե րում [30]: 

Ա նո րո շու թյան կենտ րո նա կան գա
ղա փա րի և մի ջաձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի զար գաց ման վե րոն շյալ յո թը 
դրույթ նե րի հետ կա պը հե ղի նակ նե րը 
բա ցատ րում են մի շարք աք սի ոմ նե րի 
մի ջո ցով [42, էջ 176–183]: 

Բեր գերն ու Քա լաբ րիսն ա ռանձ նաց
նում են ա նո րո շու թյան եր կու տե սակ` 
կոգ նի տիվ և վար քային, ի նչ պես նաև 

մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում 
տե ղե կատ վու թյան ո րոն ման ե րեք ռազ
մա վա րու թյուն` ակ տիվ, պա սիվ և ին
տե րակ տիվ: Ը նդ ո րում գո յու թյուն ու
նի ա նո րո շու թյան նվա զեց ման եր կու 
հիմ նա կան գոր ծըն թաց` կան խա տե սում 
և բա ցատ րու թյույն: Կան խա տե սու մը 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում 
ներգ րավ ված ան ձանց կոնկ րետ վար
քա տե սակ նե րի կան խա տե սումն է, ի սկ 
բա ցատ րու թյու նը` այդ ի սկ վար քա տե
սակ նե րի ի մաստն ու նշա նա կու թյու նը 
մեկ նա բա նե լու կա րո ղու թյու նը [31]: 

Հա րա բե րու թյու նե րի դի ա լեկ տի
կայի հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը 

Հա րա բե րու թյուն նե րի դի ա լեկ տի կան 
սահ ման վում է որ պես` մի ջանձ նային հա
րա բե րու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի 
կամ հա կա սող և հա կըն դեմ մի տում նե
րի ան դա դար փո խազ դե ցու թյուն նե րի 
հան գույց [38]: Հա րա բե րու թյուն նե րի 
դի ա լեկ տի կայի (Relational dialectics) տե
սու թյու նը ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց րել 
են Լ.Բաքս տե րը [29] և Ու.Ռոու լին սը [46] 
1988թ–ին, սահ մա նե լով հա րա բեր վող 
կող մե րի միջև ե ղած հա ղոր դակց ման 
պա տերն նե րը որ պես ներ քին դի ա լեկ
տի կա կան ճն շում նե րի և լար վա ծու թյան 
ար դյունք: 

Լ.Բաքս տե րը և Մ.Մոնտ գո մե րին նշում 
են, որ հա րա բե րու թյուն նե րի դի ա լեկ տի
կայի տե սու թյան բնույ թը կա րե լի է փո
խան ցել` «հա կադ րու թյուն նե րը ձգում են 
մի մյանց», «ձկ նոր սը ձկ նոր սին հեռ վից է 
տես նում», «եր կու հո գին ըն կե րա խումբ 
է, ե րե քը` բազ մու թյուն» սա կայն «որ քան 
շատ այն քան լավ» ա սաց վածք նե րով 
[29]: Նրանց կար ծի քով մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը լա վա գույնս նկա
րագր վում են հենց նմա նա տիպ հա կա
սու թյուն ներ պա րու նա կող, ա սույթ նե
րով: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ որ 
մար դուն հա տուկ է միև նույն եր ևույ թի 
վե րա բե րյալ ու նե նալ մի քա նի, եր բեմն 
ի րա րա մերժ, ի րար հա կա սող, տե սա
կետ: Հետ ևա բար բնա կան է որ այդ հո
գե կան հատ կու թյու նը ևս դրս ևոր վում է 
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մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում: 
Հա րա բե րու թյուն նե րի դի ա լեկ տի կան 

Մ.Բախ տի նի այն դրույ թի հե տա գա զար
գա ցումն է հա մա ձայն ո րի կյան քը բաց 
մե նա խո սու թյուն է և մար դիկ մի ջաձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի ներ սում 
ու նե նում են հա կա դիր ցան կու թյուն նե րի 
և պա հանջ մունք նե րի բախ ման ապ րում
ներ [29] 

Գո յու թյուն ու նեն 4 հիմ նա կան 
դրույթ ներ, ո րոք կազ մում են հա րա բե
րու թյուն նե րի դի ա լեկ տի կայի հեն քը` հա
կա սու թյուն, ամ բող ջու թյուն, գոր ծըն թաց 
և պրակ սիս: 

1. Հա կա սու թյուն նե րը հա րա բե րու
թյուն նե րի դի ա լեկ տի կայի հիմ նա կան 
դրույթն են: Այն մի ա վոր ված հա կադ րու
թյուն նե րի ակ տիվ փո խազ դե ցու թյունն 
է: Հա կա սու թյու նը կա րող է սահ ման վել, 
որ պես եր կու ի րա րա մերժ մի տում նե
րի կամ ու ժե րի փոխ կա պաց վա ծու թյուն 
[42]: Որ պես օ րի նակ կա րե լի է նշել կող
մե րի մտեր մա նա լու և հե ռա վո րու թյուն 
պա հե լու մի ա ժա մա նա կյա ցան կու թյու նը 
մի ջաձ նային հա րա բե րու թյունն նե րում: 

2.Ամ բող ջու թյու նը մատ նան շում է 
այն փաս տը, որ մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րը հան
դես են գա լիս մեկ մի աս նու թյամբ և չեն 
կա րող հաս կաց վել ա ռան ձին–ա ռան ձին: 
Օ րի նակ, կախ վա ծու թյան և փոխ կախ
վա ծու թյան միջև գո յու թյուն ու նե ցեղ 
լար վա ծու թյու նը չի կա րե լի ա ռանձ նաց
նել հրա պա րա կայ նու թյան և գաղտ նի
ու թյան միջև ե ղած լար վա ծու թյու նից. 
եր կուս էլ ազ դում են մե կը մյու սի վրա և 
պայ մա նա վո րում մե կը մյու սին: 

3. Գոր ծըն թաց: Հա րա բե րու թյուն նե
րի դի ա լեկ տի կան ան հրա ժեշտ է դի
տար կել սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի 
են թա տեքս տում: Մի ջանձ նային հա րա
բե րու թյուն նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րը 
և փո փո խու թյու նը ֆունկ ցի ո նալ հատ
կու թյուն ներ են, ո րոնք պայ մա նա վոր
ված են սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րով. 
ան ձը կա րող է ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տա տան վել և փո փո խել իր պահ ված քը 

մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում` 
հրա պա րա կայ նու թյու նից դե պի ա վե լի 
գաղտ նի ու թյուն և հա կա ռա կը [46]: 

4.Պ րաք սի սը փի լի սո փա յա կան 
դրույթ է ո րը վե րա բեր վում է գոր ծե
լու փոր ձա ռու թյու նը: Պրակք սի սի ըն
թաց քում դի ա լեկ տի կա կան ճն շում նե րը 
ստեղծ վում և վերս տեղծ վում են ակ տիվ 
ներգ րավ վա ծու թյան և փո խազ դե ցու
թյան մի ջո ցով: Այլ կերպ ա սած, ան ձը 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում իր 
ի րա կան ներգ րավ վա ծու թյան շնոր հիվ է 
որ բախ վում է այլ մարդ կանց պա հանջ
մունք նե րի և ար ժեք նե րի հետ: Պրաք սի
սի ըն թաց քում ան ձը կա տա րում է ը նտ
րու թյուն հա կա դիր պա հանջ մունք նե րի 
և ար ժեք նե րի միջև (դի ա լեկ տի կա կան 
ճն շում նե րի): Միև նույն ժա մա նակ ը նտր
ված պա հանջ մունք ներն ու ար ժեք նե րը 
ստեղ ծում, վերս տեղ ծում, փո փո խում 
են մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թը: 

Հիմ նա րար կողմ նո րոշ ման տե սու
թյան ա ռանց քային գա ղա փար նե րը

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նա րար կողմ նո րոշ ման (Fundamental 
Interpersonal Relations Orientation – FIRO) 
տե սու թյան հիմ նա դիր Ու.Շուտ ցը գտ նում 
է, որ ա մեն ան հատ ու նի այլ մարդ կանց 
նկատ մամբ յու րա հա տուկ սո ցի ա լա կան 
կողմ նո րո շում, ո րն էլ և պայ մա նա վո
րում է վեր ջի նիս մի ջանձ նային վար քը: 
Շուտ ցը ան հա տի մի ջանձ նային վար քը 
փոր ձում է բա ցատ րել ե րեք պա հանջ
մունք նե րի` ներգ րավ վա ծու թյան, վե
րահս կո ղու թյան և աֆ ֆեկ տի մի ջո ցով: 
Այդ պա հանջ մունք նե րը զար գա նում են 
դեռ ման կա կան տա րի քում` մե ծա հա
սակ նե րի հետ փո խազ դե ցու թյուն նե րում: 
Օ րի նակ, ներգ րավ վա ծու թյան պա հանջ
մուն քի զար գա ցու մը մե ծա պես կախ
ված է նրա նից թե որ քա նով էր ե րե խան 
ներգ րավ ված ըն տա նի քում, նե րըն տա
նե կան մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կար գում: Վե րահս կո ղու թյան 
պա հանջ մուն քը կախ ված է նրա նից թե 
ծնող–ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րում 
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շեշ տը դր ված է ե ղել ա զա տու թյան թե 
վե րահս կո ղու թյան վրա: Ի սկ աֆ ֆեկ տի 
պա հանջ մուն քը կախ ված է շր ջա պա տի 
կող մից ե րե խայի ըն դուն ված կամ մերժ
ված լի նե լու մա կար դա կով: Ե թե ման
կա կան տա րի քում այս պա հանջ մունք
նե րը չեն բա վա րար վում` ան հատն ի րեն 
զգում է ու րիշ նե րի սի րուն և հար գան քին 
ա նար ժան [50]: Վ.Ն.Մյա սիշ ևը ա ռա վել 
կար ևո րում է մի ջաձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից 
վե րա բեր մուն քը: Մյա սիշ ևի հիմ նա կան 
դրույթն այն է, որ ան ձը, հո գե կանն ու 
գի տակ ցու թյու նը ի րեն ցից ներ կա յաց
նում են օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան ար
տա ցոլ ման և դրա նկատ մամբ մար դու 
վե րա բեր մուն քի մի աս նու թյուն: Մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րը Մյա սիշ ևի 
տե սու թյան մեջ հան դես են գա լիս որ
պես մար դու վե րա բեր մունք նե րի ամ
բող ջա կան հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե
րից մե կի, այլ մարդ կանց հետ սուբյեկ տի 
գի տակ ցա կան կա պե րի, ի րա կա նաց ման 
ձև [17]: 

Այս պի սով, «մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն նե րի» հաս կաց ման մեջ կար ևոր 
տեղ է զբա ղեց նում «վե րա բեր մուն քը»: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար ևոր բնու թագ րիչ նե րից են նաև ներ
դաշ նա կու թյունն ու ան ներ դաշ նա կու
թյու նը [10], մի ջանձ նային հա մա տե ղե լի
ու թյու նը [43; 50]: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի հինգ փու լա նոց մո դե լի հիմ նա կան 
գա ղա փա րը և փու լային նկա րագ րու
թյու նը

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց ման ա մե նա տա րած ված մո
դել նե րից մե կի հե ղի նա կը Ջ.Լե վին գերն 
է [41]: Ի սկզ բա նե այդ մո դե լը ձևա
կերպ վել էր չա փա հաս հե տե րո սեք սո
ւալ մարդ կանց միջև ռո ման տիկ հա րա
բե րու թյուն նե րի զար գաց ման ըն թաց քը 
նկա րագ րե լու հա մար, սա կայն ժա մա
նա կի ըն թաց քում այն ա պա ցու ցեց իր 
կի րա ռե լի ու թյու նը նաև մնա ցյալ տի պի 
մի ջաձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Հա մա ձայն Լե վին գե րի մո դե լի, մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րը զար գա նում 
են հինգ փու լով.

1. Ծա նո թու թյուն (Acquaintance): Ծա
նո թու թյու նը հիմն վում է նախ նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի, ֆի զի կա կան 
նմա նու թյան, ա ռա ջին տպա վո րու թյան և 
այլ գոր ծոն նե րի վրա: Ե թե եր կու մարդ 
հա վա նում են մեկմ կու ա պա նրանց հա
րա բե րու թյուն ներն ան ցնում են հա ջորդ 
փուլ, սա կայն ծա նո թու թյան փու լը կա
րող է զար գա նալ նաև այլ ճա նա պար
հով (օ րի նակ` մաս նա գի տա կան մի ու
թյուն և այլն): 

2.Ամ րապն դում (Buildup): Այս փու լի 
ըն թաց քում հա րա բեր վող կող մե րը սկ
սում են վս տա հել մի մյանց և դրս ևո րել 
մի մյանց նկատ մամբ հո գա տա րու թյուն 
կամ հե տաքրքր վա ծու թյուն: Այս փու լից 
ան ցում է կա տար վում հա ջորդ փուլ, ե թե 
կող մե րը հա մա տե ղե լի են լի նում, դրս
ևո րում են մտեր մա նա լու ցան կու թյուն և 
այլն: 

3. Խո րա ցում (Continuation): Այս փու
լում հա րա բե րու թյուն նե րը խո րա նում 
են: Կող մե րը դառ նում են մտե րիմ. կա
րող է ա ռա ջա նալ եր կա րատև ըն կե րու
թյուն, ռո ման տիկ հա րա բե րու թյուն ներ և 
ա մուս նու թյուն: Այ նո ւա մե նայ նիվ հա րա
բե րու թուն նե րը կա րող են խո րա նալ և 
զար գա նալ նաև այս փու լում: Մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի խո րաց ման 
փու լը հա մե մա տա բար ա վե լի եր կար է 
տևում քան նա խորդ եր կու փու լե րը: 

4. Վատ թա րա ցում (Deterioration): Ոչ 
բո լոր հա րա բե րու թյուն ներն են որ ըն
թաց քում վատ թա րա նում են, սա կայն 
վատ թա րաց ման տա րաբ նույթ, թե կուզ 
չն չին թվա ցող նշան նե րը կա րող են հե
տա գա յում հան գեց նել դրան: Հա րա
բե րու թյուն նե րում դժ գո հու թյուն նե րի, 
զայ րույ թի ու ձանձ րույ թի ար դյուն քում 
կող մե րը կա րող են սկ սել քիչ շփ վել մի
մյանց հետ, սահ մա նա փա կել այն և խու
սա փել մե կը մյու սից: Ի սկ վս տա հու թյան 
պա կա սը կա րող է ի վեր ջո հան գեց նել 
հա րա բե րու թյուն նե րի ա վար տին, ե թե 
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ի հար կե կող մե րը ձեռ նա մուխ չլի նեն 
ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րում ա ռա ջա
ցած խն դիր նե րի լուծ մա նը: 

5.Ա վարտ (Termination): Հա րա բե
րու թյուն նե րի վեր ջին փու լը դրանց 
ա վարտն է, ո րը կա րող է պայ մա նա
վոր ված լի նել կող մե րից մե կի մա հով, 
ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ նրանց 
հե ռա վո րու թյամբ, բո լոր տե սա կի կա պե
րի խզ մամբ և այլն [41]: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րը շփ ման եվ հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը, 
կախ ված հե տա զո տող նե րի մե թո դա բա
նա կան ո ւղղ վա ծու թյու նից, դի տարկ վել 
և դի տարկ վում են տար բեր հա րա կից 
եր ևույթ նե րի, ի նչ պի սիք են՝ շփումն ու 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը, շր ջա նակ նե րում և հա մա տեքս տում: 
Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի է ու թյու նը, բնույթն և տե ղը մար դու 
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում 
հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է դի
տար կել այն այդ ի սկ հա մա կար գի բա
ղադ րիչ նե րի հա մա տեքս տում: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րը հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա տեքս տում

Վ.Ն.Մյա սիշ ևը ձևա կեր պել է հո գե
բա նու թյան կար ևո րա գույն սկզ բունք նե
րից մե կը, հա մա ձայն ո րի հա սա րա կա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը, 
ո րում զար գա նում է ան ձնա վո րու թյու
նը, ձևա վո րում է վեր ջի նիս սուբյեկ տիվ 
վե րա բեր մուն քը ի րա կա նու թյան բո լոր 
եր ևույթ նե րի նկատ մամբ: Մյա սիշ ևի 
պնդ մամբ, հա րա բե րու թյուն նե րի այդ 
հա մա կար գը շր ջա պա տող աշ խար հի և 
սե փա կան ան ձի նկատ մամբ` ան ձի ա մե
նաբ նո րոշ հատ կա նիշն է. ա ռա վել բնո
րոշ քան ա սենք խառն վածքն ու ըն դու
նա կու թյուն նե րը [6, էջ 5–7]: 

Մի ջաձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
տե ղի և դե րի վե րա բե րյալ հո գե բա նու
թյան մեջ գո յու թյուն ու նեն տար բեր մո
տե ցում ներ: Եր բեմն դրանք դի տարկ վում 

են հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի հետ միև նույն հար թու թյան վրա, 
ի սկ եր բեմն էլ` որ պես հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րից վեր գտն վող 
հա մա կարգ [13, էջ 146]: Կ.Պ լա տո նովն, 
օ րի նակ, մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րը հաս կա նում է որ պես գի տակ
ցու թյան մեջ` հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի ար տա ցո լանք [19, էջ 
30]: Գ.Ա նդ րե ևան, հա կա ռա կը, նշում է, 
որ մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի 
է ու թյու նը հնա րա վոր է ճիշտ հաս կա նալ 
մի այն այն դեպ քում ե թե դրանք չդր վեն 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հետ միև նույն հար թու թյան վրա: Նրա 
պնդ մամբ, մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն ներն ան հրա ժեշտ է դի տար կել որ
պես յու րա քան չյուր տե սա կի հա սա րա
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ներ սում 
ա ռա ջա ցող յու րա հա տուկ տի պի հա րա
բե րու թյուն ներ [3, 84–87]: Մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը է ա պես տար բեր
վում են հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րից, քա նի որ դրանց բնու թագ
րող հիմ նա կան ա ռաձ նա հատ կու թյու նը` 
հու զա կա նու թյունն է: Մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հու զա կա նու թյու
նը են թադ րում է այն, որ դրանք ա ռա ջա
նում և կազ մա վոր վում են մե կը մյու սի 
հետ հա րա բեր վող մարդ կանց մոտ ծն
վող ո րո շա կի հույ զե րի և զգաց մունք նե
րի հի ման վրա [3, էջ 84–87]: 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը եր բեմն ա վե լի են կապ վում «շ փում» 
հաս կա ցու թյան հետ քան «մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն ներ» հաս կա ցու թյան 
հետ: Օ րի նակ Բ.Լո մո վը գտ նում է, որ 
հենց մարդ կանց ա մե նօ րյա շփ ման և 
գոր ծու նե ու թյան մեջ է որ ա ռա ջա նում և 
զար գա նում են հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը [16, էջ 242–271]: Լ.Բո ւե
վան նշում է որ շփու մը ան մի ջա կա նո րեն 
դի տարկ վող և ա պր վող ի րա կա նու թյուն 
է, ի նչ պես նաև հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի կոնկ րե տա ցումն ու ան
հա տա կա նա ցու մը: Եվ ի նչ պես հա սա րա
կու թյու նը չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ 
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որ պես ա ռան ձին «դեմք», այն պես էլ հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը չեն 
կա րող գո յու թյուն ու նե նալ մարդ կանց 
շփու մից և կեն սա գոր ծու նե ու թյու նից 
դուրս [7, էջ 116]: 

Ա.Բո դալ ևը նույն պես շփու մը բնու
թագ րում է որ պես մի ջանձ նային կա պե րի 
և փո խազ դե ցու թյուն նե րի, հետ ևա բար 
և մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի, ստեղծ ման գոր ծըն թաց, ո րը պայ
մա նա վո րում են հա սա րա կա կան հա
րա բե րու թյուն նե րը [5, էջ 6]: Բո ւե վայի 
հաս կաց մամբ հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
յու րա տի պու թյու նը կա յա նում է նրա նում, 
որ վեր ջինս ա ռա ջա նում է օբյեկ տիվ սո
ցի ա լա կան եր ևույթ նե րի, ի րա վի ճակ
նե րի, կա պե րի, գոր ծու նե ու թյան ձևե րի 
նկատ մամբ ա ռան ձին ան ձանց սուբյեկ
տիվ վե րա բեր մուն քից [7, էջ 116–117]: Եվ 
Բո ւե վան [7, էջ 110–117] և Լո մո վը պն դում 
են որ շփ ման մեջ, ի տար բե րու թյուն այլ 
տե սա կի փո խազ դե ցու թյուն նե րի, դրս
ևոր վում են մարդ կանց հո գե կան ո րակ
նե րը [16, էջ 300]: Այս տե սան կյու նից ը ստ 
Բո ւե վայի հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը և շփու մը այ նո ւա մե նայ նիվ 
մի ա սին կազ մում են մեկ գոր ծըն թաց, 
ո րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում են 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ի սկ շփու մը` գոր ծըն թա ցի ան հա տա կա
նաց ված ձևե րը: Այ սինքն խո սե լով օ րի
նակ տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, 
որ պես հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի տե սա կի, մա սին հնա րա վոր 
է մի այն գի տա կան վե րա ցարկ ման մա
կար դա կում, այ նինչ ի րա կա նում դրանք 
ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են շփ ման 
հետ, քա նի որ ի րա կա նաց վում (տն տե
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը) են մարդ
կանց մի ջո ցով: [7, էջ 118] Կա գա նը ա ռաջ 
է քա շում մի գա ղա փար, հա մա ձայն ո րի 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
ծն վում են մարդ կանց միջև շփ ման ար
դյուն քում, սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց
քում ձեռք են բե րում ան կա խու թյուն և 
շա րու նա կում են ի րեց գո յու թյու նը ան

հատ նե րի գի տակ ցու թյու նից ան կախ և 
որ նույ նիսկ տե ղի է ու նե նում հա կա ռա
կը. այդ հա րա բե րու թյուն նե րը սկ սում են 
ազ դել մարդ կանց միջև ի րա կա նաց վող 
շփ ման վրա [11, էջ 134–136]: 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը դրանք հա րա բե րու թյուն ներն են 
հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քային 
տար րե րի միջև: Դրանց յու րա հատ կու
թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը ա ռա
ջին հեր թին բխում են հենց հա սա րա
կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից. 
տն տե սա կան կա ռուց ված քից, գոր ծու նե
ու թյան պայ ման նե րից, սե փա կա նու թյան 
ձևե րից և այլն [7, էջ 120]: 

Ի վեր ջո, կա րե լի է ըն հան րաց նե լով 
ա սել, որ հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը ը նդ հա նուր առ մամբ ներ կա
յաց վում են որ պես ան դեմ [7, էջ 121], 
միջ նոր դա վոր ված և վե րանձ նային [11, 
էջ 136–137] հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոն
ցում բաց վում են մարդ կանց կեն սա գոր
ծու նե ու թյան ո լորտ նե րի, աշ խա տան քի 
տե սակ նե րի և հան րույթ նե րի միջև գո
յու թյուն ու նե ցող սո ցի ա լա կան կա պե րը: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րը շփ ման հա մա տեքս տում

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի և մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի միջև ե ղած կա պի վեր լու ծու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս կա նա
լու շփ ման տեղն ու դե րը ար տա քին աշ
խար հի հետ մար դու կա պե րի բարդ հա
մա կար գի մեջ: 

Հա րա բե րու թյուն նե րի հո գե բա
նու թյան մեջ կար ևոր խն դիր նե րից է 
«շ փում» հաս կա ցու թյան ճիշտ մեկ նա
բա նու թյու նը: Վեր ջինս հա ճախ օգ տա
գործ վում է որ պես «հա ղոր դակց ման» 
(Communication) հո մա նիշ: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ դա այդ պես էլ կա, սա կայն 
վեր ջինս մի փոքր այլ ի մաս տային ե րան
գա վո րում է ստա նում գոր ծու նե ու թյան 
տե սու թյան շր ջա նակ նե րում: 

Հա մա ձայն գոր ծու նե ու թյան տե սու
թյան՝ և՛ հա սա րա կա կան, և՛ մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րը բա ցա
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հայտ վում և ի րա կա նաց վում են հենց 
շփ ման մեջ: Այ սինքն շփ ման հիմ քե րը 
հենց մարդ կային նյու թա կան կեն սա
գոր ծու նե ու թյան մեջ են: Ա.Ն.Լե ոնտ ևի 
բնո րոշ մամբ մար դու վե րա բեր մուն քը 
ի րեն շր ջա պա տող ա ռար կա յա կան աշ
խար հի նկատ մամբ միշտ միջ նոր դա վոր
ված է այլ մարդ կանց, հա սա րա կու թյան 
նմատ մամբ իր վե րա բեր մուն քով [14, էջ 
289]: Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րը լի նե լով հա րա բե րու թյուն նե րի յու րա
հա տուկ ձև այ նո ւա մե նայ նիվ ի րա կա
նաց վում են կոնկ րետ հա սա րա կա կան 
հա մա կար գի ներ սում` փո խազ դե լով 
վեր ջի նիս հետ: Այդ փո խազ դե ցու թյան 
ար դյուն քում վեր ջին ներս ա նընդ հատ 
փո խա կեր պում են մի մյանց հա րա բեր
վե լով մե կը մյու սի հետ ֆի զի կա կան, 
նյու թա կան, հու զա կան, վար քային և 
ի մաս տային մա կար դակ նե րում: 

Անդր ևան նշում է, որ ա ռանց շփ ման 
հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել մարդ
կային հա սա րա կու թյու նը, քա նի որ հենց 
շփումն է որ կա պում և մի ա վո րում է 
մարդ կային ան հատ նե րին մեկ հա մա
կար գի մեջ: Այս ա ռու մով շփու մը ըն կալ
վում է և՛ որ պես հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի, և՛ որ պես մի ջաձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, 
ռե ա լի զա ցի ա [3, էջ 88–90): Այս տե ղից 
հետ ևում է որ մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն նե րը և հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը որ պես հար թու թյուն ներ 
հատ վում են «շփ ման» ժա մա նակ–տա
րա ծու թյան մեջ: 

Սա կայն շփ ման մեջ տար բեր կերպ 
են ի րա գործ վում մի ջանձ նային և հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով այդ վեր ջին նե րիս 
ի րա գործ ման գոր ծըն թաց նե րը ու սում
նա սիր վում են տար բեր գի տու թյուն նե
րի շր ջա նակ նե րում: Օ րի նակ ե թե շփու մը 
որ պես մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն
նե րի ի րա գոր ծում ու սում նա սիր վում է 
հո գե բա նու թյան, սո ցի ա լա կան հո գե
բա նու թյան մեջ, ա պա խմ բե րի միջև 
ե ղած հա րա բե րու թյուն ներն ա ռա վել 

շատ սո ցի ո լո գի այի ու սում նա սի րու թյան 
օբյեկտն են: 

Շ փու մը պար տադր ված է մարդ կանց 
հա մա կե ցու թյան փաս տով, այդ պատ ճա
ռով այն ան խու սա փե լի ո րեն ի րա գործ
վում է ա մե նա տար բեր մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րում` շփ վող նե րի մի
մյանց նկատ մամբ և դրա կան և բա ցա
սա կան վե րա բեր մուն քի առ կա յու թյան 
դեպ քում [3, էջ 88–90]: Մի ան շա նակ դա 
ազ դում է հա րա բե րու թյուն նե րի ո րա կի, 
ըն թաց քի և ար դյուն քի վրա, սա կայն այդ 
նույ նը գոր ծում է նաև մակ րո մա կար
դա կի վրա, ե րբ շփ վող կող մե րը ոչ թե 
ա ռան ձին ան ձիք են այլ [3, էջ 90–91]: Ը նդ 
ո րում պար տադր ված շփ ման եր ևույ թը 
ան տա գոր նիս տա կան խմ բե րի կամ այդ 
խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև ա վե
լի հա ճախ հան դի պող եր ևույթ է քան 
պար տադր ված շփու մը մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րում [3, էջ 88–91]: 

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րը հա ղոր դակց ման, շփ ման եվ գոր
ծու նե ու թյան հա մա տեքս տում

Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մեկ այլ 
խումբ էլ կա րե լի է դի տար կել ու սումն
սաի րե լով վեր ջինս հա ղոր դակց ման, 
շփ ման և գոր ծու նե ու թյան հա մա տեքս
տե րում: Ե թե շփ ման և գոր ծու նե ու թյան 
հա մա տեքս տում մի ջանձ նային հա րա բե
րու թյուն նե րը հան դես են գա լիս ա վե լի 
որ պես ան ձի և հա սա րա կու թյան զար
գաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման, ա պա 
հա ղոր դակց ման հա մա տեսք տում ա ռա
վել ու շադ րու թյուն է դարձ վում մի ջանձ
նային հա րա բե րու թյուն նե րի կո մու նի
կա տիվ և ի մաս տա բա նա կան կող մե րի 
վրա: 

Քա նի որ շփու մը, այս պես ա սած, 
«պար տադր ված» է մարդ կային հա մա
կե ցու թյամբ, ա պա հա րա բե րու թյուն նե
րի ա ռար կան միշտ գոր ծու նե ու թյունն է: 
Ը նդ ո րում հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռար
կան կա րող են լի նել գոր ծու նե ու թյան 
ա մեն տար բեր ձևե րը [17, էջ 24–26] 

Շ փումն ու գոր ծու նե ու թյու նը ի նչ պես 
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ան ձի, այն պես էլ հա սա րա կու թյան զար
գաց ման ան հրա ժեշտ և հա մընդ հա նուր 
պայ ման է: Ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն 
են թադ րում է մար դու ներգ րա վու մը 
ո րո շա կի հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի մեջ [7, էջ 110]: Շփ ման ըն թաց
քում կող մե րի միջև ի րա կա նաց վում է 
գոր ծու նե ու թյուն նե րի մի ջոց նե րի և ար
դյունք նե րի փո խա դարձ փո խա նա կում 
[16, էջ 242–271]: Լո մո վի հա վաստ մա մաբ, 
չի կա րե լի շփումն ու գոր շու նե ու թյու նը 
դի տար կել մի մյան ցից ան ջատ որ պես 
ան կախ և զու գա հեռ զար գա ցող գոր
ծըն թաց ներ: Այլ ը նդ հա կա ռա կը, շփումն 
ու գոր ծու նե ու թյու նը մեկ գոր ծըն թա ցի 
եր կու կող մեր են ո րոնց միջև գո յու թյուն 
ու նեն շատ ան ցում ներ և փո խա կեր
պում ներ [16, էջ 242–271]: 

Շ փու մը ոչ մի այն հոգ ևոր, այլև նյու
թա կան, սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց է 
ո րում տե ղի են ու նե նում փոր ձի, ըն դու
նա կու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի, 
հմ տու թյուն նե րի, գոր ծու նե ու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի փո խա նա կում: Եվ քա
նի որ շփու մը սեր տա ճած է մարդ կանց 
պրակ տիկ գոր ծու նե ու թյան հետ` այն 
կա րող է ի րա գոր ծել իր գոր ծա ռույթ նե րը 
մի մի այն գոր ծու նե ու թյան հետ մեկ տեղ 
և գոր ծու նե ու թյան մեջ [16, էջ 242–271]: 
Ը նդ ո րում շփ ման ի րա կան միջ նորդ ներ 
կա րող են հան դի սա նալ ի նչ պես հոգ ևոր 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը (գա ղա
փար ներ, կար ծիք ներ և այլն), այն պես 
էլ սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը և մարդ
կային փոր ձը կրող նյու թա կան ի րերն ու 
օբյեկտ նե րը [7, էջ 110]: 

Բո ւե վան դի տար կում է շփու մը նաև 
որ պես սուբյեկ տի ակ տի վու թյան ի նք
նու րույն և յու րա հա տուկ տե սակ, ո րի 
ար դյուն քը ոչ թե նյու թա կան կամ ի դե
ա լա կան ա ռար կան է, այլ մի ջանձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րը [7, էջ 110]: Այս պի
սով, մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րը ոչ մի այն բա ցա հայտ վում և ի րա գործ
վում են շփ ման մեջ [3, էջ 88–90], այլև 
հան դի սա նում են վեր ջի նիս ար դյուն քը: 

Շփ ման ո լոր տը, մի ջոց ներն ու շար

ժըն թա ցը պայ մա նա վոր ված են շփ վող 
կող մե րի սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ
նե րով և հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մա կար գում ի րենց գրա
ված դիր քով [7, էջ 120–125]: 

Շփ ման ըն թաց քում տե ղի է ու նե նում 
ան հատ նե րի ռա ցի ո նալ և հու զա կան 
փո խազ դե ցու թյուն ներ, ի նչ պես նաև 
կա մային փոխ գոր ծակ ցու թյուն: Շփ ման 
ըն թաց քում բա ցա հայտ վում և ձևա վոր
վում են կող մե րի տրա մադ րու թյուն նե րը, 
մտ քե րը, հա յացք նե րը: Տե ղի է ու նե նում 
սո վո րու թյուն նե րի, վար քա տե սակ նե րի, 
հա յացք նե րի փո խան ցում և փո խա կեր
պում [7, էջ 111]: Շփ ման ըն թաց քում տե ղի 
է ու նե նում նաև ան ձնային ի մաստ նե րի, 
ի մաս տային կա ռույց նե րի փո խան ցում, 
կոնկ րետ եր ևույթ նե րի ի մաս տա վո րում, 
վե րաի մաս տա վո րում և ի մաս տային 
ներ կա յաց վա ծու թյան փո խա կեր պում: 

Շ փու մը հան դես է գա լիս նաև գոր
ծու նե ու թյան և ը նդ հան րա պես վար քի 
սո ցի ա լա կան դե տեր մի նանտ [7, էջ 112]: 
Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն ներն 
ի րենց հեր թին պար բե րա բար հս տա
կեց վում, փո խա կերպ վում և հղկ վում 
են, զար գա նում են շփ ման ըն թաց քում և 
մի ջո ցով: 

Գոր ծու նե ու թյան տե սու թյու նից դուրս 
և ը նդ հա նուր գի տա կան մա կար դա կում 
շփու մը դի տար կե լիս ըն դուն ված է գոր
ծա ծել «հա ղոր դակ ցում» եզ րույ թը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա ղոր դակ
ցու մը գոր ծըն թաց է ո րի ժա մա նակ 
ի րա վի ճա կը, ի րադ րու թյու նը մի վայ
րից փո խանց վում է դե պի մեկ այլ վայր` 
սիմ վոլ նե րի մի ջո ցով [48]: Մի ջանձ
նային հա ղոր դակց ման է ու թյունն ու 
կա ռուց ված քը բա ցա հայ տող մո դել նե
րից ա մե նա տա րած վա ծը Շե նոն–Ո ւի վե
րի մո դելն է (Shannon–Weaver’s Model of 
Communication): 
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Շե նոն–Ո ւի վե րի մո դե լը նե րա ռում է 
8 հիմ նա կան բա ղադ րիչ, ո րոնք են` աղ
բյու րը կամ ու ղար կո ղը (Source/Sender), 
ծած կագ րո ղը (Encoder), հա ղոր դագ րու
թյու նը (Message), ա լի քը (Channel), աղ մու
կը (Noise), ա պա ծած կագ րո ղը (Decoder), 
ստա ցո ղը (Receiver) և հե տա դարձ կա պը 
(Feedback): 

•  Աղ բյու րը կամ ու ղար կո ղը հա
ղոր դակց ման նա խա ձեռ նող կողմն է, 
ո րը նպա տակ ու նի փո խան ցել կոնկ րետ 
տե ղե կույթ կամ կոն ցեպտ և այդ ի սկ 
պատ ճա ռով էլ կա րիք ու նի հա ղոր դակց
ման գոր ծըն թա ցի: 

•  Ծած կագ րո ղը: Հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թա ցը սկ սե լու ո րո շու մից հե տո 
ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում փո
խանց ման են թա կա տե ղե կույ թը կամ 
կոն ցեպ տը որ ևէ ձևա չա փով ծած կագր
ման: 

•  Հա ղոր դագ րու թյու նը այն տե
ղե կույթն է կամ կոն ցեպ տը ո րը պետք է 
փո խանց վի մի կե տից մյու սը: 

•  Ա լիքն այն ճա նա պարհն է ո րով 
պետք է ան ցի հա ղոր դագ րու թյու նը (բա
նա վոր, գրա վոր կամ այլ տե սա կի): 

•  Աղ մու կը այն խա թա րումն է ո րի 
ար դյուն քում փո փոխ վում է սկզբ նա կան 
հա ղոր դագ րու թյու նը: Աղ մուկ կա րող 
է հան դի սա նալ ցան կա ցած բան, ո րն 
ա ղա վա ղում է հա ղոր դագ րու թյու նը: Այն 
կա րող է լի նել ֆի զի կա կան կամ ի մաս

տա բա նա կան: 
•  Ա պա ծած կագ րո ղը: Մինչ տե

ղե կույ թը կհաս նի հաս ցե ա տի րո ջը` այն 
պետք ա պա ծած կագր վի, որ պես զի ներ
կա յաց վի ստա ցո ղի հա մար հաս կա նա լի 
ի մաս տա բա նա կան ձևա չա փով: 

• Ս տա ցո ղը կամ ըն դու նո ղը հա
ղոր դակց ման մո դե լի այն բա ղադ րիչն է 
ո րի հա մար էլ նա խա տես ված է կոնկ րետ 
տե ղե կույ թը կամ կոն ցեպ տը: 

•  Հե տա դարձ կա պը: Ի մաս տա
վոր ված հա ղոր դակց ման հա մար ան
հրա ժեշտ է, որ պես զի ստա ցո ղը ա պա
հո վի ու ղար կո ղին կամ աղ բյու րին 
հե տա դարձ կա պով: Հե տա դարձ կա պը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս աղ բյու րին 
ի մա նալ` ա րդյոք հա ջող էր հա ղոր դակ
ցու մը թե ոչ [48]: 

Այս պի սով՝ մի ջանձ նային հա րա բե րու
թյուն նե րի ի րա գոր ծու մը հա ղոր դակց ման 
մի ջո ցով ներ կա յաց վում է որ պես որ ևէ 
աղ բյու րից` կոնկ րետ ստա ցո ղին տե ղե
կույ թի փո խանց ման գոր ծըն թաց: Վեր
ջինս կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ 
մո դե լով` ո ՞վ – ի ՞նչ աս վեց – ի ՞նչ ա լի քի 
մի ջո ցով – ո ւ՞մ – ի նչ պի սի՞ ար դյուն քով 
[53]: Մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե
րում, այս տե սան կյու նից, ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում այն թե 
որ քան ճշգ րիտ և հա մար ժեք են տե ղե
կույ թի կամ կոն ցեպ տի մեկ նա բա նու
թյուն նե րը ստա ցո ղի կող մից. կոգ նի տիվ 

Գծա պատ կեր 1. Հա ղոր դակց ման Շե նոն–Ո ւի վե րի մո դե լը:
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հո գե բա նու թյան մեջ նման դեպ քե րում 
խոս վում է ըն կա լում նե րի հա մար ժե քու
թյան մա սին: Հա ղոր դակց ման ո րոշ տե
սա բան նե րի կար ծի քով հա ղոր դակց ման 
է ու թյու նը կա յա նում է ոչ թե տե ղե կատ
վու թյան փո խա նակ ման այլ մեկ նա բա
նու թյուն նե րի կիս ման (ա նգ լե րեն Share 

բա ռի ի մաս տով) մեջ [53]: 
Մի ջանձ նային հա ղոր դակց մա նը 

նույն պես, ի նչ պես և շփ մա նը գոր ծու
նե ու թյան տե սու թյան շր ջա նակ նե րում, 
վե րագր վում են մարդ կանց վար քի ո ւղ
ղորդ ման, հա մա կարգ ման և նե րազդ
ման գոր ծա ռույթ ներ [53]: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АР МАН БЕ ГО ЯН 

АГ ПУ им. Х.А бо вя на, г. Ере ван, РА, ас пи рант
Г лав ный спе ци а лист, Пси хо ло ги чес кая служ ба “Хильф манн”, 

В стат ье предс тав ле но об щее опи са ние меж лич ност ных от но ше ний, на чи ная от ан
тич ных предс тав ле ний и за кан чи вая сов ре мен ны ми пси хо ло ги чес ки ми ин терп ре та ци я ми. 
В стат ье так же предс тав ле ны ос нов ные те о рии меж лич нос тных от но ше ний, та кие как те о
рия при вя зан нос ти (в том чис ле те о рия при вя зан нос ти ма те ри и мла ден ца и ней ро би о ло гия 
меж лич ност ных от но ше ний), те о рия со ци аль но го про ник но ве ни я, те о рия ре дук ции не оп ре
де лен нос ти, ди а лек ти ка от но ше ний, те о рия фун да мен таль ной ори ен та ции меж лич ност ных 
от но ше ний, и пятиэтап ная мо дель Джорд жа Ле вин ге ра.

GENERAL CHARACTERISTICS OF INTERPERSONAL RELATIONS
ARMAN BEGOYAN

PHD student, The Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan, 
Yerevan, Republic of Armenia
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In the article were given an overview of interpersonal relations, starting from ancient 
philosophical views to modern psychological interpretations. The main theories of interpersonal 
relations, like the Attachment theory (including Mother–infant attachment theory, and 
neurobiology of interpersonal relations), the Social penetration theory, the Uncertainty reduction 
theory, Relational dialectics, the Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO), George 
Levinger’s 5–stage model, were also presented. In the article also discussed interpersonal relations 
in the context of public relations, communication, contact, and activity.
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Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ –ի սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի 

ամբիոնի ասիստենտ, փիսիփայական գիտությունների թեկնածու 

ՆԵՐՍԵՍ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ –ի սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի 

ամբիոնի ասպիրանտ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԻ ԱՐՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ 
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԲԱՐՈՅԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Հա սա րա կու թյան ներ կա վի ճա կը 
վեր լուծ վում, հիմ նա վոր վում ու բա
ցատր վում է ել նե լով տն տե սա կան, դե
մոկ րա տա կան և այլ զար գա ցո ղա կան 
տե սու թյուն նե րից: Հե ղի նակ նե րի խո րին 
հա մոզ մամբ՝ հայոց կյան քում թե՛ հա սա
րա կու թյան, թե՛ նրա ա ռան ձին ան դամ
նե րի, թե՛ ըն տա նիք նե րի ծանր վի ճա կում 
հայտն վե լու պատ ճառ նե րը բա րո յա կան 
լք վա ծու թյան, մարդ կային հո գու և հենց 
հոգ ևոր կյան քի նկատ մամբ ան տար
բե րու թյան խն դիր նե րի ամ բող ջու թյան 
մեջ են, և այդ խն դիր նե րի հաղ թա հար
ման ու ղին քրիս տո նե ա կան ա կունք նե
րին վե րա դառ նա լու ան հրա ժեշ տու թյան 
գի տակց ման ա րթ նու թյունն է: Հե տա
զո տու թյան հիմ քում ըն կած է հա սա
րա կա կան սեկ տո րի շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց ված խիստ ա նա պա հով ըն
տա նիք նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան մթ
նո լոր տի և սո ցի ա–տն տե սա կան վի ճա
կի բա րե լավ ման ո ւղղ ված սո ցի ա լա կան 
ծրագ րի ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ըն տա նիք, բա րո յա կա նու
թյուն, քրիս տո նե ա կան կեն սա կերպ, սո
ցի ա լա կա նո րեն նշա նա կա լի կա րիք 

Ըն տա նի քի նկատ մամբ պե տու թյան 
կող մից ի րա կանց վող քա ղա քա կա նու
թյու նը եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րային 
ներդ րում է՝ ան ձանց, խմ բի, հան րույ թի, 
ազ գի ու հա սա րա կու թյան բուն մարդ
կային ի նք նու թյան, փոխ վե րա բեր մուն

քի, փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ու փոխ
գոր ծու նե ու թյան սո ցի ա լա կա նո րեն 
նշա նա կա լի կա րի քային խնդ րա կար
գում հա սա րա կու թյան բա րո յա–հոգ ևոր 
ներկր թու թյան ու վե րըն թա ցի և այդ
կերպ՝ քա ղա քակր թա կան կա յաց ման 
ու ձեռք բե րում նե րի ա կն կա լի քով, քան
զի կա յուն և լի ար ժեք գոր ծառ նող ըն
տա նիքն է ա մե նայն այդ հա մախմ բու
թյուն նե րի ու ո ղջ մարդ կու թյան կա յուն 
զար գաց ման և բար գա վաճ ման հիմ քը: 
Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս
տա նում տե ղի ու նե ցող սո ցի ա լա կան, 
տն տե սա կան փո խա կեր պում նե րը դրա
կա նի հետ մեկ տեղ ու նե ցել են նաև բա
ցա սա կան ան դրա դարձ հա սա րա կու
թյան կյան քում, ա ռաջ բե րե լով այն պի սի 
եր ևույթ ներ, ի նչ պի սին են` զանգ վա
ծային աղ քա տու թյունն ու գոր ծազր կու
թյու նը [1, էջ 183–197], մարդ կանց բա
րո յալ քու թյունն ու ար ժե քա նոր մային 
հա մա կար գի խարխ լու մը, ան կա ռա
վա րե լի միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րը: 
Խորհր դային տա րի նե րին ձևա վոր ված 
և զար գա ցած ի նս տի տու ցի ո նալ ցան
ցը, ո րը բազ մա ճյուղ մաս նա գի տաց ված 
ծա ռա յու թյուն ներ էր մա տու ցում հա սա
րա կու թյան խո ցե լի խմ բե րին և հատ կա
պես ըն տա նիք նե րին, նույն պես հայտն
վեց դժ վա րին ի րա վի ճա կում: Լրա ցու ցիչ 
ու ա ռա վել խորհր դա ծու թյուն նե րի մեջ 
է սու զում միտ քը նշա նա կա լի այն ի րո
ղու թյու նը, որ փո փո խու թյուն նե րի այս 
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բո լո րապ տույ տում հայ ըն տա նի քը, ո րը 
դա րեր շա րու նակ հան դի սա ցել է հա
սա րա կու թյու նը, նրա ար ժե քային կողմ
նո րո շումն ու հա մա կար գը կա յու նաց
նող կար ևո րա գույն գոր ծոն, նույն պես 
հայտն վեց ճգ նա ժա մի մեջ: 

Տար բեր մաս նա գետ ներ հա սա րա կու
թյան ներ կա վի ճա կը վեր լու ծում, բա
ցատ րում ու հիմ նա վո րում են, ել նե լով 
տն տե սա կան, դե մոկ րա տա կան և այլ 
զար գա ցո ղա կան տե սու թյուն նե րից: Հե
ղի նակ նե րի խո րին հա մոզ մամբ՝ մարդ
կանց ազ գե րի ու կոնկ րե տո րեն նաև 
հայոց կյան քում՝ թե՛ հա սա րա կու թյան, 
թե՛ նրա ա ռան ձին ան դամ նե րի, թե՛ ըն
տա նիք նե րի ծանր վի ճա կում հայտն վե
լու պատ ճառ նե րը բա րո յա կան լք վա ծու
թյան, մարդ կային հո գու և հենց հոգ ևոր 
կյան քի նկատ մամբ ան տար բե րու թյան 
խն դիր նե րի ամ բող ջու թյան մեջ են, և 
այդ խն դիր նե րի հաղ թա հար ման ու ղին 
քրիս տո նե ա կան ա կունք նե րին վե րա
դառ նա լու ան հրա ժեշ տու թյան գի տակց
ման ա րթ նու թյունն է, մարդ կու թյան՝ 
սո ցի ա լա կան–ազ գային–ան հա տա կան 
մի ա հյուս բա ղադ րիչ նե րով հան դերձ, 
ա ստ վա ծա տուր հոգ ևոր ու մշա կու
թային ը նդ հա նուր ի նք նու թյան ճա
նա չո ղու թյու նը, այ սուհետ և` ապ րե լու, 
գոր ծե լու հոգ ևոր ու ա ռինք նող ի րա կան 
նպա տա կի ճշգր տու մը: 

Այ սօր Հա յաս տա նի զար գաց մանն 
ո ւղղ ված կա ռա վա րու թյան ո ղջ ռազ մա
վա րու թյու նը կա ռուց ված է տն տե սա կան 
զար գաց ման հայե ցա կար գի վրա, ո րի 
տե սա կան մշա կում նե րի մեր ձա վոր ու հե
ռան կա րային հնա րա վո րու թյուն նե րում 
և ի րա գոր ծում նե րում դեռ նկա տե լի չեն 
կա յուն վե րըն թա ցու թյուն ու մի ան շա նա
կո րեն ար դյու նա վե տու թյուն: Ը ստ այդ 
հայե ցա կար գե րի, որ պես ա ռաջ նային 
նպա տակ է դի տարկ վում հա սա րա կու
թյան տն տե սա կան ա ճը, կար ծո ղա կան՝ 
խա բու սիկ ու պատ րան քային բնույ թի 
այն մտայ նու թյամբ, թե՝ տն տե սու թյու նը 
որ պես հետ ևանք կհան գեց նի ը նդ հա
նուր զար գաց ման ա պա հով մա նը՝ կր

թա կան, ա ռղ ջա պա հա կան, վեր ջին հաշ
վով նաև բա րո յա կան, սա կայն, ի նչ պես 
ցույց է տա լիս նմա նա տիպ մո տե ցում նե
րի վրա հիմն ված և զար գա ցած ե րկր նե
րի փոր ձը, ար դյուն քում ստեղծ վում է լոկ 
նյու թա կան ո րո շա կի «բա րե կե ցու թյուն», 
ո րոշ չա փով՝ ա ռղ ջա պա հա կան, կր թա
կան, մշա կու թային ծա ռա յու թյուն նե րից 
օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն: Տն տե սա
կան զար գաց ման հայե ցա կար գի շր
ջագ ծում՝ մտային տե սա դաշ տում ու հե
ռան կա րում, թեև կար ևոր վում է մար դու 
կր թու թյուն ստա նա լու, ա ռողջ ապ րե լու 
ու զար գա նա լու հնա րա վո րու թյուն նե
րի ա ճը, սա կայն կյան քի կազ մա կերպ
ման տե սա կե տից՝ կյան քի գե րա գույն 
նպա տակն է դառ նում, ոչ թե մար դու 
ան ձի ձևա վո րու մը՝ մարդ կային իր ի նք
նու թյան կոչ մանն ու ներ քին ու նա կու
թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, այլ՝ 
տն տե սու թյան հա մար բարձր ար դյու նա
վե տու թյուն ու նե ցող աշ խա տու ժի ձևա
վո րու մը: Մար դը դիտ վում է ոչ որ պես 
գե րա գույն ար ժեք և բուն նպա տակ, այլ՝ 
զուտ մի ջոց և հենց սպա սար կու ու կա
տա րող՝ տն տե սու թյան ու տն տե սա հիմն 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, ը ստ 
է ու թյան, ի հա մե մատ ու նաև ի հա շիվ 
այ լոց՝ նյու թա կան պո տեն ցի այի հա րա
ճուն ա ռա վե լու թյան մի այն ձգ տող ի դե
ա նե րի, դրանց դի տա վո րու թյան (մ տո վի 
տե սա նու թյան) և ը ստ այդմ՝ նա խա ձեռ
նու թյուն նե րի ու գոր ծու նե ու թյան կեր
պա րան ման ու կա տա րու մի: Սե փա կան 
պե տու թյան որ պես այդ պի սին գո յու
թյան ու գոր ծառ նու թյան հա մար հիմ
նո րոշ՝ իր քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ 
պարտ քի ու պար տա կա նու թյան [ 2, 
էջ 230]՝ նրանց մարդ կային ի նք նու
թյամբ կե նա լու ան հրա ժեշտ ու նա
խընտ րե լի կեր պը հնա րա վո րե լու ու 
նաև ա պա հո վե լու [ 3, էջ 125, 126, 130], 
և ու րեմն՝ սո ցի ա լա կա նո րեն նշա նա
կա լի կա րի քա վո րու թյան խնդ րա կար գի 
լուծ մանն ո ւղղ ված «հե տաքրք րու թյուն
նե րի» շր ջա նակ նե րից և նպա տա կա
մետ հո գա ցու թյան բուն նշա նա կե տից 
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դուրս են մնում և, որ պես հետ ևանք, ռե
սուրս նե րի բաշխ ման և գոր ծըն թաց նե
րի ի րա կա նաց ման մի այն մնա ցոր դային 
մաս նա բաժ նում «տեղ» գտ նում ան ձի 
ձևա վոր ման, սո ցի ա լա կա նաց ման հա
մար հիմ նո րոշ բա րո յա հոգ ևոր, գի տա–
մ շա կու թային ար ժեք նե րը: Ար դյուն քում՝ 
պե տա կան և հա ճախ նաև հա սա րա կա
կան կա ռույց նե րի հե տաքրք րու թյան ու 
հո գա ցու թյան տե սա դաշ տից դուրս են 
մնում կամ մնա ցոր դային ու շադ րու թյան 
ար ժա նա նում մարդ կային ի նք նու թյան, 
ա ռանձ նա կե ցու թյան ու հա մա կե ցու
թյան և մշա կույ թի բա րե կար գու թյան 
ստեղ ծա գոր ծա բար՝ տե սա կան ու գործ
նա կան ի մաս տու թյամբ մի այն հնա րա
վոր քա ղա քակր թա կան ձեռք բե րում նե րի 
ո ղջ խնդ րա կար գը: 

Հարկ է ամ րագ րել, որ տն տե սա կա նը՝ 
հա սա րա կու թյան կյան քի «մար մի նը», 
հան րույ թի, ազ գի ու ո ղջ մարդ կու թյան 
քա ղա քակր թա կան, ո րում և՝ բա րո յա–
հոգ ևոր, գի տա–մ շա կու թային, սո ցի ա լա
կան, բո վան դակ զար գաց ման խնդ րա
կար գում որ պես ա ռաջ նա հիմն գոր ծոն 
դի տար կող մտայ նու թյու նը, ո րը սո ցի
ա լա կան ո ւս մունք նե րի պատ մու թյան 
մեջ ա մեն ևին էլ նոր չէ, ը ստ է ու թյան, 
կա րե լի է բնո րո շել որ պես կան խա դա
տու թյուն, ին չը ան հրա ժեշտ ու նաև նա
խընտ րե լի պի տո յա կա նու թյամբ հարկ է 
հաղ թա հա րել: Ան ձանց, խմ բե րի, հան
րույ թի, ազ գի ու հա սա րա կու թյան 
կյան քի «մար մի նը»՝ տն տե սու թյու
նը, չի կա րող ստեղ ծել այդ կյան քի 
«հո գին»՝ ի մաս տու թյու նը: Ը նդ հա կա
ռա կը, մի այն «հո գին» և որ պես այդ պի
սին՝ մարդ կային ի նք նու թյան ու կյան քի 
(ներ քի նի ու ար տա քի նի) ի մաս տու թյու նը 
կա րող է ստեղ ծել բա րե կարգ տն տե սա
վա րող կեն սա կերպ: Ի մաս տու թյունն է 
ստեղ ծում տն տե սու թյուն, այլ ոչ թե 
տն տե սու թյու նը՝ ի մաս տու թյուն: 

Հայ ըն տա նի քը դա րեր շա րու նակ 
գոր ծառ նում էր որ պես սո ցի ա լա կա նաց
ման ա ռաջ նային ա գենտ` կր թու թյան ու 
դաս տի ա րա կու թյան խնդ րա կար գում իր 

ե րա զան քով և ը ստ այդմ՝ դի տա վո րու
թյան ու կա տա րու մի դրա կան բաժ նե չա
փով սեր մա նե լով ու ար մա տա վո րե լով 
իր զա վակ նե րի և ան դամ նե րի նե րաշ
խար հում ու կեն սա կեր պում՝ ներ քի նում 
ու ար տա քի նում, ա ռողջ բա րո յա հո գե
բա նա կան ար ժեք նե րի հա մա կարգ, ո րի 
ար դյուն քում ան ձը կա րո ղու նակ լի նի 
ա զատ և պա տաս խա նա տու ը նտ րու
թյուն կա տա րել կյան քում իր հե տա գա 
կա յաց ման ու գոր ծառ նու թյան ըն թաց
քում: «Հա սա րա կու թյու նը, ո րը չի կա րո
ղա նում կազ մա կեր պել ըն տա նի քի բնա
կան և ար դյու նա վետ ա ջակ ցու թյու նը, 
չո րաց նում է իր սե փա կան գո յու թյան 
աղ բյուր» [4, էջ 20]: 

Մեր խո րին հա մոզ մամբ՝ հա սա րա
կու թյան և յու րա քան չյուր հայ ըն տա նի քի 
սո ցի ա լա կան, նյու թա կան, կեն ցա ղային 
ծանր վի ճա կի գլ խա վոր պատ ճառ նե
րից մե կը հոգ ևոր–բա րո յա կան կյան քի 
կամ դրա որ ևոր բա ղադ րի չի նվա զումն 
ու ան հրա ժեշ տու թյան գի տակց ման բա
ցա կա յու թյունն է ան ձանց, խմ բե րի, հա
մախմ բու թյան կեն սա կեր պում: Ը ստ Է. 
Դյուրկ հեյ մի, հենց բա րո յա կա նու թյունն 
է ա ռան ձին ան հատ նե րին մի աս նա կան 
սո ցի ա լա կան օր գա նիզ մի մեջ ին տեգ
րող հիմ նա կան ու ան մի ջա կան ու ժը, 
գրում է Է. Տի րի ա կյա նը, և սո ցի ա լա կան 
կյան քը վտան գող ու ա պա կա յու նաց
նող գոր ծոն նե րը ճշ մար տա պես պատ
կե րաց նե լու, կան խե լու ու չե զո քաց նե լու 
ու ղի նե րը նշ մա րե լու հա մար հար կա վոր 
է նկա տի ու նե նալ բա րո յա կա նու թյան՝ 
սո ցի ումն ին տեգ րող այդ զո րու թյու նը՝ 
դերն ու նշա նա կու թյու նը: Ե րբ թու լա նում 
է հա սա րա կու թյան, ըն տա նի քի բա րո յա
կան հիմ քը, վտան գի տակ է հայտն վում 
նրա կա ռուց ված քային կա յու նու թյու նը: 
Եվ Ճգ նա ժա մը, ո րն ը նդ գր կում է հա սա
րա կու թյան կյան քի քա ղա քա կան, տն տե
սա կան, սո ցի ա լա կան, ու այլ ո լորտ նե րը, 
իր հիմ քում հենց բա րո յա կա նու թյան ճգ
նա ժամն է [5]: 

Ո րո՞նք են ըն տա նե կան բա րո յա կա
նու թյան ճգ նա ժա մի հայ տա նիշ նե րը: 
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Ա նդ րա դառ նանք ո րոշ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի մեկ նա բա նա կան վեր լու ծու
թյա նը, որ պես ըն տա նի քի բա րո յա հո
գե բա նա կան ճգ նա ժա մի գնա հատ ման 
չա փո րո շիչ ներ վերց նե լով ա մուս նա լու
ծու թյուն նե րի, մի այն մայ րե րի դի մում նե
րի հի ման վրա գրանց ված ե րե խա նե րի և 
ըն տա նե կան բռ նու թյան թվային տվյալ
նե րը: ՀՀ–ի ազ գային վի ճա կագ րա կան 
ծա ռա յու թյան տվյալ նե րով՝ 2004թ–ին 
ա մուս նու թյուն նե րի թի վը կազ մել է 16 
975, ի սկ ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի թի վը՝ 
1 968, 2012թ. գրանց ված 19063 ա մուս նու
թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նել է 3250 
ա մուս նա լու ծու թյուն: Ի հա մե մատ դրան՝ 
2013թ–ին գրանց ված ա մուս նու թյուն նե
րի թի վը նվա զել է 18363, ի սկ ա մուս
նա լու ծու թյուն նե րի թի վը ա ճել է՝ հաս
նե լով 3756–ի, 2014թ. 18912 նո րից ա ճել 
է, հա մա պա տաս խա նա բար ա ճել է նաև 
ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի թի վը հաս
նե լով 4496 [6]: Այս պի սով՝ նկատ վում 
է ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի թվի կա յուն 
աճ, ո րը տաս տար վա ըն թաց քում քա
ռա պատկ վել է: Հարկ է սա կայն հի շել, որ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը վե րա բեր
վում են գրանց ված ա մուս նու թյուն նե րին 
և հա մա պա տաս խա նա բար՝ դա տա րա նի 
կամ քա ղա քա ցի ա կան ակ տե րի գրանց
ման բա ժին նե րում նրանց դա դա րեց մա
նը: Հետև բար պատ կե րը ամ բող ջա կան 
հա մա րել չենք կա րող: Ա նդ րա դառ նա
լով ա ռանց ա մուս նու թյան գրանց ման 
մի այն մայ րե րի (մի այ նակ մայ րեր) կամ 
եր կու ծնող նե րի (հայ րու թյան ճա նաչ մա
մաբ) հա մա տեղ դի մում նե րի հի ման վրա 
գրանց ված ե րե խա նե րի թվային տվյալ
նե րը վեր լու ծու թյա նը՝ նկա տում ե նք, 
որ 2004թ. 4288 մի այն մայ րե րի կող մից 
գրանց ված և 9 383 հայ րու թյու նը ճա նա
չաց ե րե խա, ը նդ հա նուր ծն ված ե րե խա
նե րի թի վը 37 520, ի սկ 2014թ. ը նդ հա
նուր ծն ունդ նե րի թի վը կազ մել է 43 031, 
ո րոն ցից ա մուս նու թյու նը չգ րանց ված 
կա նանց ե րե խա նե րի թի վը կազ մում է 
14600 ե րե խա` հա մա պա տաս խա նա բար 
մի այն մայ րե րի կող մից գրանց ված 3 549 

և հայ րու թյու նը ճա նա չած՝ 10 951: Այս
պի սով՝ 2014թ. ամ բողջ ծն ված նե րի 33, 9 
% ա մուս նու թյու նը չգ րանց ված կա նանց 
ըն տա նիք նե րում են մե ծա նում [13] : Ի նչ 
վե րա բեր ում է ըն տա նե կան բռ նու թյան 
տվյալ նե րին, ա պա՝ ը ստ ոս տի կա նու
թյան տվյալ նե րի, 2012թ. գրանց վել է 766 
դեպք, 5 կին մա հա ցել է` թող նե լով 12 
ման կա հա սակ ե րե խա, ար դեն 2014թ.–ին 
գրանց վել է 1500 դեպք, ո րոն ցից մահ վան 
ել քով՝ 11 [7]:  Հա յաս տա նում ըն տա նե կան 
բռ նու թյու նը հա ճախ դիտ վում է որ պես 
ըն տա նի քի ներ քին խն դիր, ո րին հա սա
րա կու թյունն ի րա վունք չու նի մի ջամ տել: 
Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն այլ են. 
Կա նանց ի րա վունք նե րի կենտ րո նի Ազ
գային  Թեժ Գ ծին 2011թ–ին գ րանց վել է 
2032  զանգ, ը նդ ո րում, 1678–ը  վե րա բե
րում էր ըն տա նե կան բռ նու թյա նը (537–ը` 
ա ռաջ նային, 1141–ը` կրկն վող): Զան գե րի 
և այ ցե րի ան հա մե մա տե լի ա ճի  պատ ճա
ռով 2012թ. ըն թաց քում գրանց վել է 2832 
 զանգ, ո րից 1845–ը ե ղել է ըն տա նե կան 
բռ նու թյան  զանգ (656 –ը ե ղել է ա ռաջ
նային և 1189–ը` կրկն վող) [8], 2014թ. կա
նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
տա րաբ նույթ կենտ րոն նե րը ստա ցել են 
ար դեն 4500 ա հա զանգ [9, էջ 62–65]: 
Այս պի սով՝ նկատ վում է ա ռա ջարկ ված 
չա փա նիշ նե րի՝ «ա մուս նա լու ծու թյուն նե
րի», «մի այ նակ մայ րե րի» և «ըն տա նե կան 
բռ նու թյան» դեպ քե րի ա ճի մի տում: Այդ 
ա մե նը ա պա ցույց է հան դի սա նում նման 
ըն տա նիք նե րում բազ մա թիվ պրոբ լեմ
նե րի ա ռա ջաց մա նը՝ տն տե սա կան ան
կա յուն վի ճա կը, ցածր ե կե մուտ նե րի, 
ե րե խա նե րի հե տա գա սո ցի ա լա կա նաց
ման դժ վա րու թյուն նե րի, հա սա րա կու
թյան մեջ պա տաս խա նատ վու թյան ան
կման և այլն: 

Ըն տա նիք նե րի՝ աղ քա տու թյան ու սո
ցի ա լա կան կյան քի լու սանց քում հայտն
վե լու պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ հե
տա զո տու թյուն նե րում կրկ նո րոշ վում ու 
բա վա կա նա չափ մեծ տո կոս է կազ մում 
եզ րա հան գումն, ը ստ ո րի` աղ քա տու
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թյան մեջ հայտն վե լը և մնա լը կապ
ված է ոչ մի այն և ոչ այն քան օբյեկ տիվ` 
հա սա րա կու թյան տն տե սա կան կար գի 
փո փո խու թյան, գոր ծազր կու թյան և այլ 
ար տա քին գոր ծոն նե րի հետ, այլ` ա ռա
վե լա պես սուբյեկ տիվ` ան ձնա կան հատ
կա նիշ նե րի և նրանց ար տա հայտ ման 
ձևե րի հետ [10]: 

Ըն տա նիքն է ա պա հո վում ան հա տի 
զրա գա ցու մը նրա բո լոր աս պեկտ նե
րի՝ հոգ ևոր, բա րո յա կան, ին տե լեկ տո
ւալ, ֆի զի կա կան ամ բող ջու թյան մեջ և 
հիմք է ստեղ ծում մար դուն ձևա վո րող 
մյուս ի նս տի տուտ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
հա մար: Ըն տա նի քում է կա տար վում 
ե րե խայի մուտ քը աշ խարհ, նրա հետ 
ա ռաջ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի և փո խազ դե ցու թյան հաս տա տու մը: 
Եվ հենց ըն տա նիքն է այն օբյեկ տը, ո րը 
պետք է ա ռա վել չա փով, քան մնա ցած 
սո ցի ա լա կան ի նս տի տուտ նե րը, կրի 
ա ջակ ցո ղա կան ներ գոր ծու թյուն և ըն
թա նա ա ռող ջաց ման, բա րե փոխ ման և 
զար գաց ման ու ղի ով՝ այդ պի սով ա ռող
ջաց նե լով, բա րե փո խե լով և զար գաց նե
լով ո ղջ հա սա րա կու թյու նը [12, էջ 122]: 
Ո ւս տի նրա բա րո յա–հո գե բա նա կան 
մթ նո լոր տի ան կա յու նու թյու նը, ներ քին 
լար վա ծու թյու նը, սի րո, փո խա դարձ հո
գա ցու թյան, պաշտ պան վա ծու թյան և 
հաս կաց ված լի նե լու ան կու մը կամ բա
ցա կա յու թյու նը, հիմ նա կան գոր ծա ռույթ
նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման ան կա
րո ղու թյու նը հան գեց նում են մշ տա կան 
կոնֆ լիկտ նե րի և որ պես ար դյունք՝ 
մարդ կային կոտր ված ճա կա տագ րե րի: 

Ըն տա նի քի ա ռողջ գո յատև ման, գոր
ծառ նու թյան և զար գաց ման հա մար 
ա ռաջ նային ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 
խախտ ման պա րա գա յում ա ռա ջա ցող 
ա մե նա կար ևոր խն դիր նե րից ե ն՝ ա մուս
նա լու ծու թյուն նե րը, որ դեծ նու թյան ար
հես տա կան ը նդ հա տու մը, ա մուս նա կան 
ան հա վա տար մու թյու նը, ըն տա նե կան 
բռ նու թյան ա ճը, ծնո ղա վար ման հմ տու
թյուն նե րի ան կու մը, սի րո և հո գա ցու
թյան, փոխ հաս կաց ման և փո խըմբռն

ման ան կու մը: 
Ըն տա նե կան այս խն դիր նե րի պատ

ճառ ներն ու նեն եր կա կի բնույթ՝
•  սո ցի ա լա կան՝ աղ քա տու թյան 

ը նդ հա նուր մա կար դա կի կտ րուկ աճ, 
գոր ծազր կու թյուն, որ պես հնա րա վոր 
լուծ ման ե ղա նակ ան վե րահս կե լի ար
տա գաղթ, պե տա կան ա ջակ ցո ղա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ա նար դյու նա վե
տու թյուն և այլն, 

• հոգ ևոր–բա րո յա կան՝ հե ռա ցում 
քրիս տո նե ա կան, բա րո յա կան, ազ գային 
ա վան դու թյուն նե րից ու ար ժեք նե րից, 
օ տա րա մո լու թյուն, կր թու թյան նկատ
մամբ «ձ ևա կան» վե րա բեր մունք և այլն: 

Ըն տա նի քի քրիս տո նե ա կան կա ռույցն 
ա մուր պա հե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հետ ևել Սուրբ Գր քի խոր հուրդ նե րին ու 
պատ գամ նե րին: Ե թե ու շա դիր քն նենք 
այ սօր վա մեր հա սա րա կու թյան մեջ 
ե ղած ըն տա նե կան խն դիր նե րը, ա պա՝ 
հնա րա վոր է նկա տել, որ դրանք ծն վում 
են ա ստ վա ծաշն չյան պատ գամ նե րից հե
ռա նա լու հետ ևան քով [12, էջ 17–18]: 

Այժ մե ա կան սո ցի ա լա կան կյան
քի ի րո ղու թյուն նե րի ճշ մար տու թյու նը 
հաս կա նալ և մեկ նո ղա բար բա ցո րո
շող՝ տե սա կան և դրա հետ մեկ տեղ՝ 
բա րե կար գու թյան դի տա վո րու թյան, 
նա խա ձեռ նու թյան ու կա տա րու
մի՝ գործ նա կան բնույ թի գի տա կան 
խորհր դա ծու թյուն նե րում, ար դարև, որ
պես ա ռաջ նա հերթ խն դիր, հարկ է նշել 
կյան քի ա մե նայն բա ղադ րա տար րեր 
ներ թա փան ցած Ճգ նա ժա մից հայ ըն տա
նի քի դուրս գա լու և հա սա րա կու թյան 
մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե
րին կա յուն, գի տակց ված ի նք նու թյամբ 
լի ար ժեք մաս նա կից դառ նա լու՝ սո ցի
ա լա կա նո րեն նշա նա կա լի կա րի քը և 
ա պա՝ մշա կել հո գա ծու ու սա տա րա գետ 
ա ջակ ցու թյան հնա րա վոր, ան հրա ժեշտ 
ու նա խընտ րե լի ու ղի նե րը: Եվ պետք է 
ա սել, որ Հա յաս տա նում սո ցի ա լա կան 
այս հիմ նախնդ րի լուծ մանն է ա կա նո րեն 
նպաս տում է բա րե գոր ծա կան հիմ քով 
գոր ծող և սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի 
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մաս նա գի տաց ված կա ռույց ի րեն ցում 
նե րընդգր կող՝ քրիս տո նե ա կան կեն սա
կեր պի ար մա տա վոր ման դի տա վո րու
թյանն ու կա տա րու մին հե տա մուտ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
բազ մա բո վան դակ գոր ծու նե ու թյու նը: 

Այդ պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ա ռաջ նեկ էր Թու ֆեն կյան բա րե գոր ծա
կան հիմ նադ րա մի «Մենք Պար տա վոր 
ե նք ապ րել» (Մ ՊԱ) ծրա գի րը՝ «ք րիս տո
նե ա կան կեն սա կեր պի ար մա տա վոր ման» 
իր դի տա վո րու թյամբ ու կա տա րու մով, 
ո րն ը ստ մեր հա մոզ ման, սկզ բուն քո րեն 
նա խընտ րե լի կեր պօ րի նակ է նմա նա տիպ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու
թյան հա մար: Ծրագ րի նպա տա կային 
հիմ նախն դիրն էր դիտ վում` վեր հա նել 
խիստ ա նա պա հով ըն տա նիք նե րում առ
կա ա ռաջ նային կա րիք նե րը, ծանր վի ճա
կում նրանց հայտն վե լու պատ ճառ նե րը, 
ի հայտ բե րել մարդ կանց ու նա կու թյուն
ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը, կազ մա կեր
պել հա մա պա տաս խան ու սու ցում ներ և 
խորհր դատ վու թյուն ներ: Սո ցի ա լա կան 
աշ խա տանքն ա ռնչ վում էր կա րի քային 
բազ մա բո վան դակ խնդ րա կար գի, ո րում 
ա ռանձ նա նում ու հա մա լիր փոխ կա
պակց վա ծու թյամբ բա ցա հայտ վում է ին 
ա մու սին նե րի, ծնող–ե րե խա, դպ րո ցա
հա սակ ե րե խա նե րի ու ե րի տա սարդ նե
րի նե րըն տա նե կան ու նաև այլ ան ձանց, 
կյան քի ու մշա կույ թի ի րո ղու թյուն նե րի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի, հա րա բե
րու թյան ու գոր ծու նե ու թյան, դրա հետ 
մեկ տեղ՝ աշ խա տան քային, ո ւս ման, հա
ղոր դակ ցու թյան... այլ ևայլ հիմ նախն դիր
ներ: Այդ ըն տա նիք նե րի նկատ մամբ ՄՊԱ 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող 
սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի դի տա վո րու
թյունն է ր՝ հոգ ևոր սերմ նա ցա նու թյամբ, 
ի նք նու թյամբ ու կեն սա կեր պի բա րո յա
հոգ ևոր և հենց ա ռա քի նի կար գա վո րու
թյամբ ու նաև կր թու թյան ա րժ ևոր մամբ՝ 
ա պա հո վել, ը ստ իր հնա րա վո րու թյուն նե
րի, ըն տա նի քի ան դամ նե րի ներ քին կա
րո ղու թյուն նե րի աճ, ու նա կու թյուն նե րի՝ 
որ պես հմ տու թյուն, ներհմ տու թյուն, ար

վես տա վո րու թյուն ու գի տե լիք ներկր թու
թյուն և դաս տի ա րա կել ժա մա նա կա կից 
սո ցի ա լա կան կյան քին ակ տի վո րեն մաս
նակ ցու թյամբ քրիս տո նա վայել կյան քով 
ապ րող ան ձանց: Ծրագ րի դի տա վո րու
թյան ու ը ստ այդմ՝ կա տա րու մի են թախն
դիր նե րից է ին` սո ցի ա լա կան դաշ տում 
լի ար ժեք քա ղա քա ցի ա կան կյան քի հա
մար ան հրա ժեշտ` ըն տա նի քի ներ քին 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ճի ու ար տա քին 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան դարձ
նե լու խն դի րը և բա րո յա հո գե բա նա կան, 
մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյան ի րա
կա նա ցումն իր այլ ևայլ բա ղադ րիչ նե րով` 
հոգ ևոր–կր թա կան, ի րա վա կան, բժշ կա
կան, աշ խա տան քային և այլն: Քրիս տո
նե ա կան կեն սա կեր պի մեջ կա յաց ման, 
ներկր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան 
ա րժ ևոր ման բարձ րաց ման նպա տա
կային խնդ րի շուրջ Ծրագ րի շր ջա նակ
նե րում գոր ծող Ս. Սա հակ–Մես րոպ Կր
թա դաս տի ա րակ չա կան Կենտ րո նում 
և տու նայ ցե րով՝ նաև ըն տա նիք նե րում 
ծա վալ վող սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի, 
հոգ ևո րա կան նե րի ու հո գե բան նե րի հետ 
հան դի պում նե րի ար դյուն քում ծնող նե
րը դառ նում է ին ա վե լի բաց, մաս նա գե
տի ու նաև մի մյանց հետ կիս վում ի րենց 
կյան քում ա ռա ջա ցած հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ, հա մա տեղ քն նար կում նե
րի ըն թաց քում փնտ րում ու ղի ներ բարդ 
ի րա վի ճակ նե րից դուրս գա լու նպա տա
կով: Այդ կերպ կա յա նում էր նաև ի նք նօգ
նու թյան խումբ՝ «ծ նո ղա կան ա կում բը», 
ո րի գոր ծու նե ու թյունն այլևս կախ ված 
չէր մի այն Կենտ րո նի գոր ծու նե ու թյան 
հետ: ՄՊԱ ծրա գի րը, ը ստ Հայ Ա ռա քե լա
կան Ե կե ղե ցու վար դա պե տու թյան և իր 
չա փա վոր ռե սուրս նե րի ու կա րո ղու թյան, 
խիստ ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի հետ 
իր գոր ծու նե ու թյան վայ րե րում՝ Եր ևան, 
Մե ծա մոր, Վա նա ձոր, ի րա կա նաց նում է ր՝ 

ա) քրի տո նե ա կան հա վա տի վերս տին 
նո րոգ ման ու մկր տու թյան. 

բ) ո ղոր մու թյան ու բա րե գոր ծու թյան 
նյու թա կան ու հոգ ևոր կա րիք նե րի խն
դիր նե րում օգ նու թյան. 
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գ) շա հա ռու ան ձանց, ըն տա նիք նե րի, 
դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի ու ե րի տա
սարդ նե րի հո գեկր թու թյան. 

դ) հոգ ևոր խնամ քի ու հո գա ծու թյան. 
ե) ա ղոթ քի ու սուց ման և ա ղո թա կան 

կյան քի մեջ հաս տատ ման. 
զ) ա ստ վա ծա բա նա կան գի տե լիք

նե րի ու սու ցա նու թյան և այս բո լո րով՝ 
ի րա գոր ծում քրիս տո նե ա կան ա ռա քի
նա սեր ու փր կու թյու նա սեր, կոնկ րե տո
րեն՝ նե րըն տա նե կան և ը նդ հան րա պես՝ 
սո ցի ա լա կան կյան քում գոր ծու նո րեն 
նե րընդգրկ ված կյան քի նպա տա կա մետ 
ա ջակ ցու թյուն: 

Ըն տա նի քի գոր ծառ նու թյան հա
մար հիմ նայի նը ոչ թե ի նչ–որ պա հի և 
մարդ կային տկա րու թյամբ որ ևոր նկա
տա ռում նե րով ը նտր ված կարգն է, այլ, 
ը ստ է ու թյան, ա ստ վա ծա սի րու թյու նից 
ծնունդ առ նող և ա ստ վա ծա սի րու թյան 
ի սկ տա նող մար դա սի րու թյան և ա ջա
կից հո գա ծու թյան կե նա րար սկզ բունք
նե րը: Ո ՞րն է պատ շաճ մար դու ի նք նու
թյա նը, ըն տա նի քին և նրանց կոչ մա նը. 
մարդ կանց հետ գործ ու նե նա լով, ա վե
լաց նե՞լ ա րդյոք նրանց բե ռը, թե՞ ը նդ
հա կա ռա կը` թեթ ևաց նել և սկզ բուն քո
րեն ը նտ րել` ա ստ վա ծա սի րու թյունն ու 
մար դա սի րու թյունն իր նե րանձ նա կա
նում, ըն տա նի քում կեն դա նի պա հող 
հո գա ծու թյունն ու խնամ քը և այդ կե՛րպ 
մի այն` ըն տա նի քի ան դամ նե րին և ա վե
լին՝ ա մե նայն մարդ կանց ա ռնչ վող գոր
ծու նե ու թյան տնօ րի նու թյան «ինչն» ու 
«ինչ պե սը»: Յու րա քան չյու րի հա մար 
է պի տո յա կան և ա մեն քին է վե րա բե
րում այն, որ չի կա րե լի ա ստ վա ծայի նը 
պատ վի րա նը, մար դա սի րու թյու նը, ար
դա րու թյու նը, ո ղոր մա ծու թյու նը..., ը ստ 
է ու թյան, մի մյանց Ա ստ ծով սի րե լը զո
հել հա նուն մարդ կային, ըն տա նե կան 
և նույ նիսկ քա ղա քա ցի ա կան կյան քի 
բո լոր ո լորտ նե րի այն կար գի, որ պի սին 
այս կամ այն շա հագր գիռ հե տաքրք
րու թյամբ ու կողմ նո րոշ մամբ տե սա նե
լի ու ը մբռ նե լի է դար ձել տվյալ ան ձին, 

ան կախ նրա նից` ըն տա նի քի տեր, կամ 
ան հատ` ոչ այ լոց ղե կա վար ան ձ, կամ 
պե տա կան կա ռույ ցի, թե` հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար է, 
թե` մի այն: Սո ցի ա լա կան կյան քի քրիս
տո նե ա կան դոկտ րի նայի հիմ քում ըն կած 
ա ստ վա ծային պատ վի րան ներն ու քրիս
տո նե ա կան ա ռա քի նու սույց վար դա պե
տու թյու նը, սի րո ու հո գա ծու թյան, համ
բե րու թյան, հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
ու նե րե լու, կա րեկ ցե լու և օգ նե լու խն
դիր նե րին պատ րաս տա կա մո րեն ար ձա
գան քե լու գա ղա փար նե րը հնա րա վո րու
թյուն են տա լիս ան ձին ու ըն տա նի քին՝ 
դժ վա րու թյուն նե րով հան դերձ, հաղ թա
հա րե լու կյան քի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող 
խն դիր նե րը մի մյանց կար ծիք նե րի և մո
տե ցում նե րի տար բե րու թյան պա րա գա
յում, պա հե լու ներ քին խա ղա ղու թյու նը 
և ըն տա նե կան բա րո յա հո գե բա նա կան 
բա րե կարգ մթ նո լոր տը: 

Հեր մենև տի կա կան մե թո դա բա նու
թյամբ՝ ՄՊԱ ծրագ րի բազ մա բո վան
դակ փոր ձա ռու թյան իս կու թյան բա ցո
րո շու մից ու սյալ, որ պես հայ ըն տա նի քի 
ժա մա նա կա կից բա րո յա հո գե բա նա կան 
ճգ նա ժա մի հաղ թա հար ման ռազ մա
վա րու թյուն, հե ղի նակ նե րի կող մից 
ա ռա ջարկ վում է «ք րիս տո նե ա կան կեն
սա կեր պի ար մա տա վոր ման» մո դե լը: 
«Ք րիս տո նե ա կան կեն սա կեր պի ար
մա տա վո րում» ա սե լով, մտ քի այս բա
նաձ ևում ար դեն ի սկ նկա տի է ա ռն վում 
«կյան քի» ո րո շա կի մո դել, «հա ղոր
դակ ցա կա նու թյան» ո րո շա կի կերպ, 
«վար քային» ո րո շա կի կազ մա կերպ վա
ծու թյուն, ըն տա նիք նե րի «կա ռուց ված
քային» ներ կազ մա կերպ վա ծու թյուն, և 
այդ ա մե նի ա ռն չու թյամբ՝ քրիս տո նե ա
կան հայե ցա կար գում կա րող է լի նել ու 
հենց կա և՛ «հա մընդ հա նու րը», և՛ սո
ցի ա լա կան խմ բի ու նրա կա րի քա վո
րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյամբ (ե րե
խա ներ, ե րի տա սարդ ներ, ա մու սին ներ, 
տա րեց ներ…) պայ մա նա վոր ված՝ «հա
տու կը» կամ «լո կա լը» [3, էջ 247–251]: 
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Cовременное состояние общества в данной статье анализируется, обосновывается и объ
ясняется исходя из экономических, демократических и других развивающих теорий. По 
глубокому убеждению авторов, причины того, что в жизни народов и наций, и конкретно 
в жизни Армении как общество, так и отдельные личности и семьи оказываются в тяжёлом 
состоянии заключаются в проблеме моральной заброшенности и безразличия по отношению 
к человеческой душе и особенно к духовной жизни, и путем преодоления этих проблем яв
ляется осознание необходимости возврата к христианским истокам. В основе исследования 
лежит анализ результатов осуществлённой в общественном секторе социальной программы, 
направленной на улучшение морально–психической атмосферы и социально–экономическо
го положения крайне необеспеченных семей. 
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The condition of the modern society is being analyzed, justified and explained on the basis of 
economical, democratic and other developing theories. The authors are convinced that in the life 
of peoples, nations, and specifically in the life of Armenia both society, individuals and families 
are in serious conditions because of moral abandonment and indifference in regard of human soul 
and just of spiritual life, and the way for overcoming these problems is the waking consciousness 
of the necessity of returning to Christian roots. In the basis of this investigation lays the analysis 
of the results of the implementation in the public sector of the program aimed at improving the 
moral and psychological atmosphere and socio–economic status of extremely needy families.
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ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

 ՄԻ ՐԱ ԱՆ ՏՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ Սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, 

 սո ցի ո լո գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԱՂ ՔԱՏ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐԻ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ  
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱԻ ՄԱՍ ՏԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՆԵՐ ԿԱ  

ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Հոդ վածն ան դրա դառ նում է ըն տա
նիք նե րի աղ քա տու թյու նը հաղ թա հա
րե լու համար կի րարկ վող սո ցի ա լա կան 
ներ կա տեխ նո լո գի ա նե րի ան կա տա րու
թյա նը, հիմնա վո րում դրանց վե րաի մաս
տա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը սո ցի
ա լա կան աշխա տան քի մո տե ցում նե րի 
հա մա տեքս տում: Նման վե րաի մաս տա
վո րու մը հնա րավո րու թյուն կս տեղ ծի 
բա րե գոր ծու թյու նից և պե տա կան` ը նդ
հան րա կան տի պի, առանց ան հա տա կան 
մո տե ցում նե րի կի րառ ման սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րից ան ցում կա տա րե
լու մարդ կանց ակ տի վա ցու մը խթա նող 
տեխ նո լո գի ա նե րի: 

Հանդուցային բա ռեր և արտահայ
տություններ. սո ցի ա լա կան տեխ նո
լո գի ա, սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր, 
աղ քատու թյուն, հաս ցե ա կա նու թյուն, 
ան հա տա կա նաց ված մո տե ցում:

Հետ խորհր դային Հա յաս տա նում 
հա սա րա կա կան կյան քի զար գա ցում
նե րը հան գեց րին նոր, մինչ այդ ան
ծա նոթ սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի, 
ո րոնց ճա նա չու մը, սահ մա նու մը և հե
տա գա մի տում նե րի կան խա տե սում նե
րը քա ռորդ դար ան ց դեռևս տե ղի չեն 
ու նե ցել: Ա վե լին, ի հայտ ե կած սո ցի ա
լա կան հիմ նախն դիր ներն այ սօր էլ շա
րու նա կում են մնալ խիստ ար դի ա կան: 
Մաս նա վո րա պես, դա վե րա բե րում է 
ե րկ րում օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ գոր
ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ոչ ար դյու նա վետ 
կա ռա վար ման, սո ցի ա լա կան պաշտ

պա նու թյան ո լոր տում հայե ցա կարգ
ված մո տե ցում նե րի բա ցա կա յու թյան, 
իշ խա նու թյան կենտ րո նաց ման և այլ նի 
ազ դե ցու թյամբ ձևա վոր ված այն պի սի 
հիմ նախն դիր նե րի, ի նչ պի սիք են՝ աղ
քա տու թյան ա նընդ հատ շր ջապ տույ տը 
և դրա ար դյուն քում ձևա վոր վող աղ քա
տու թյան մշա կույ թը, հա սա րա կու թյան 
սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան բևե ռա ցու
մը, տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան ճգ նա
ժա մե րը։ 

Ար դի ա կա նաց ման այս վեր ջին քա
ռորդ դա րյա ժա մա նա կաշր ջանն իր հետ 
բե րեց հա սա րա կա կան կյան քի ա վան
դա կան հիմ քե րի փո փո խու թյուն ներ, սա
կայն ան ցման շր ջա նի ձգձ գու մը և նոր 
սկզ բունք նե րի ձևա կերպ ման ու շա ցու
մը բե րե ցին նրան, որ հա սա րա կու թյու
նը մնաց յու րա տե սակ մար գի նա լու թյան 
վի ճա կում՝ նա խորդ պա տեռ նա լիս տա
կան մո տե ցում նե րի և դեռևս «չձ ևա
կերպ ված նո րի» միջև: Այս ի րա վի ճա կը, 
մար տահ րա վեր ներ ա ռա ջադ րե լով հա
սա րա կա կան ո ղջ հա մա կար գին, խո րը 
ճգ նա ժամ ա ռաջ բե րեց նաև սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում։ Պատ
ճառն այն է, որ չնա յած նախ կին մո տե
ցում նե րը հաս կա նա լի ու փոր ձարկ ված 
են, աս տի ճա նա բար դրանք դուրս են 
մղ վում պրակ տի կայից: Միև նույն ժա մա
նակ, նոր մո տե ցում նե րի հս տա կեց ման 
հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կա հատ
վածն ա նո րոշ տևո ղու թյամբ ձգձգ վում 
է: Նման պայ ման նե րում բնակ չու թյան 
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սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյունն ար
դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար 
գոր ծուն և փոր ձարկ ված սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա ներ են ան հրա ժեշտ, ո րոնք 
թույլ կտան կա նո նա կար գել սո ցի ա լա
կան ո լոր տում առ կա հա խուռն զար գա
ցում նե րը: Այ սինքն՝ կա րիք կա գնալու 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր
տում առ կա մո տե ցում նե րի կի րառ վող 
մե թոդ նե րի տեխ նո լո գի ա կա նաց ման 
ճա նա պար հով։ 

Տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց ա սե
լով՝ այս հա մա տեքս տում նկա տի ու նենք 
սո ցի ա լա կան կյան քի, հա սա րա կու թյու
նում ան հա տի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
տեխ նո լո գի ա կան ըն կա լու մը, ը ստ այդմ՝ 
մի ջամ տու թյան տեխ նո լո գի ա կա նա
ցումն այն պես, որ մի կող մից տեխ նո լո
գի ա կա նաց ման հոր ձա նու տում չկոր չի 
ան հա տա կա նու թյունն ու ան հա տա կան 
մո տե ցում նե րի սկզ բուն քը, մյուս կող մից՝ 
մի ջամ տու թյան քայ լե րի յու րաց ված հե
տագ ծով շարժ վե լով՝ հնա րա վոր լի նի 
ա ջակ ցել ա վե լի մեծ թվով ըն տա նիք նե
րի, ո րոնք գտն վում են աղ քա տու թյան 
ճի րան նե րում: Սո ցի ա լա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի մա սին խո սե լիս նպա տա
կա հար մար է նշել, որ սրանք տեխ նո
լո գի ա կան գոր ծըն թա ցի՝ կար ծես թե 
մի ակ տիպն են, ո րոնց դեպ քում խոս քը 
ոչ թե օբյեկտսուբյեկտ, այլ սուբյեկտ
սուբյեկտ փո խազ դե ցու թյան մա սին է։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, տեխ նո լո գի
ա կան գոր ծըն թա ցը են թադ րում է ե րեք 
բա ղադ րիչ՝ 1) գոր ծո ղու թյուն նե րի ալ գո
րիթմ, այ սինքն՝ գոր ծո ղու թյուն նե րի հս
տակ մշակ ված շարք, ո րոնք փո փո խում 
են օբյեկ տը և այն հասց նում ցան կա լի 
վի ճա կի, 2) ը նդ հա նուր նպա տա կի ի րա
կա նաց մանն ո ւղղ ված պարզ գոր ծո ղու
թյուն ներ, 3) գոր ծի քա կազմ, ո րն ա պա
հո վում է նպա տա կի ի րա կա նա ցու մը։ 1

 Տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թաց նե րի, 

1 Տե՛ս Павленок П.Д., Руднева М.Я., Технологии 
социальной работы с различными группами 
населения: Учебное пособие / Под ред. проф. П.Д. 
Павленка.—М.: ИНФРА-М, 2009, էջ7: 

ի նչ պես նաև ա ռան ձին սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման մեկ նա բա
նու թյու նը նպա տա կա հար մար է դի տար
կել տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թա ցին 
բնո րոշ վե րոն շյալ ե րեք բա ղադ րիչ նե րի 
և գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման փու լային 
հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյան հա մա
տեքս տում. 1) տե ղե կատ վու թյան հա վա
քագր ման և հիմ նախնդ րի սահ ման ման 
հի ման վրա նպա տա կի ձևա կեր պում, 2) 
ազ դե ցու թյան մի ջոց նե րի ը նտ րու թյուն 
և մշա կում, 3) ը նտր ված մի ջոց նե րի կի
րա ռում(ազ դե ցու թյուն օբյեկ տի վրա), 4) 
ազ դե ցու թյան գնա հա տում և վեր լու ծու
թյուն։ 2 Այս պի սով՝ սո ցի ա լա կան տեխ
նո լո գի այի ա մե նա կար ևոր ա ռանձ նա
հատ կու թյունն այն է, որ նրա կի րառ ման 
հիմ քում կա որ ևէ խնդ րա հա րույց ի րա
վի ճակ (օ րի նակ՝ ըն տա նիք նե րի աղ քա
տու թյու նը), ո րի հաղ թա հար ման հիմ քով 
էլ մշակ վում և ներդր վում են տեխ նո լո
գի ա ներ՝ սո ցի ա լա կան օբյեկ տի վի ճա կի 
բա րե լավ ման ե րաշ խա վոր ման հա մար 
(աղ քա տու թյան հաղ թա հա րում կամ 
նվա զե ցում), ի սկ սո ցի ա լա կան տեխ նո
լո գի այի ըն կալ ման հիմ քում նրա մի ջո
ցով ստաց ված ար դյունքն է, ո րն, ըստ 
է ու թյան, գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի մի
ջո ցով կամ կի րառ մամբ հնա րա վոր է 
հաս նել սահ ման ված նպա տա կին, և ո րն 
իր հեր թին հան դի սա նում է հիմք՝ գոր
ծու նե ու թյան օբյեկ տի չափ ման հա մար3: 
Օ րի նակ՝ որ քա նո՞վ է ըն տա նիք նե րին 
ո ւղղ ված նպաստ նե րի գոր ծող հա մա
կար գը նպաս տում ըն տա նիք նե րում աղ
քա տու թյան մա կար դա կի նվազ մա նը: 

 Միև նույն ժա մա նակ, սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ան ըն կալ վում է որ պես կա
ռա վար ման մե խա նիզ մի տարր, ո րի մի
ջո ցով գի տու թյան վե րա ցա կան լե զուն 
թարգ ման վում է նպա տակ նե րի ձեռք 
բեր ման հա մար ան հրա ժեշտ կոնկ րետ 

2 Տե՛ս նույն տեղում։ 
3 Տե՛սСтефанов Н., Обшественные науки и 

социальная технология: Пер. с болг. –М., 1976, էջ 182։ 
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գոր ծո ղու թյուն նե րի։ 1 Այս տե սա կե տից 
ըն տա նիք նե րի աղ քա տու թյան նվա զեց
մանն ո ւղղ ված տեխ նո լո գի ա նե րը մշ
տա պես փո փոխ վել, կա տա րե լա գործ վել 
են, օ գտ վել գի տու թյան նվա ճում նե րից 
և ար դի ա կա նաց վել, սա կայն տեխ նո
լո գի այի ըն կա լու մը որ պես ար դյուն քի 
հաս նե լու կամ բա րե լավ ված կա ռա
վար ման մի ջոց, չի ար տա ցո լում նրա 
դրա կան ի մաս տով «մա նի պու լյա տիվ» 
կա րո ղու թյու նը՝ բա ցա հայ տե լու սո ցի ա
լա կան հա մա կար գի թաքն ված նե րու ժը, 
հետ ևա բար նաև այդ նե րու ժը օգ տա
գոր ծե լուն ո ւղղ ված մե թոդ նե րի նո րա
րա րա կան հա մա կար գը։ 2 Այս պի սով՝ 
«սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա» հաս կա
ցու թյան ար դի ը մբռ նու մը վե րա բե րում 
է ոչ թե ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա նո նա կարգ ված շար քի պարզ գո յու
թյա նը (ո րոնք են թադր վում է, որ պետք 
է բե րեն ար դյուն քի), այլ ո րո շա կի գոր
ծըն թա ցի, ո րի մի ջո ցով սուբյեկտ նե րը 
փո խազ դե լով ա ռաջ են բե րում օբյեկ տի 
վի ճա կի կա յուն փո փո խու թյուն ներ: 

Այս տե սան կյու նից ՀՀ սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան պե տա կան հա մա
կար գի 25ա մյա պատ մու թյան ու սում
նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ նրա 
ձևա վոր ման հիմ քում ան կա խաց ման 
ա ռա ջին տա րի նե րին՝ ե րկ րա շար ժի, 
պա տե րազ մի, տն տե սա կան շր ջա փակ
ման հետ ևան քով ա ռաջ ե կած սո ցի ա լա
կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ցան կու
թյունն է ր՝ «այս տեղ և հի մա» մո տեց ման 
շր ջա նակ նե րում։ Այդ շր ջա նում, մաս
նա վո րա պես 19901995թթ., սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում 
ի րա կա նաց վող գոր ծըն թաց նե րը մի քա
նի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն ներ ու նե ին՝ 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ, հա
մա կար գի կա ռա վար ման ար դի ա կա նա
ցում, մարդ կային ռե սուրս նե րի հա վա
քագ րում, մար դա սի րա կան օգ նու թյան 

1 Տե՛ս Афанасьев B. С. Человек в управлении 
обществом. — М., 1977, էջ 235։ 

2 Տե՛ս Иванов В.А. Социальные технологии в 
современном мире. — М.—Н.-Новгород, 1996, էջ 4։ 

բաշխ ման կազ մա կեր պում։ Միև նույն 
ժա մա նակ, մի հա մա կար գից մյու սին ան
ցում կա տա րե լու ըն թաց քում պե տու թյու
նը կա րիք ու ներ պա տաս խա նելու ո րո
շա կի հար ցե րի. սո ցի ա լա կան ո լոր տում 
հեն վել սպոն տա նո րեն ձևա վոր վող և 
ի նք նա կա ռա վառ վող հա մա կար գե րի՞ 
վրա, թե՞ ստեղ ծել հա տուկ հա մա կար
գեր, ան ցու մային ժա մա նա կա հատ վա
ծում ու շադ րու թյու նը հրա վի րել մի այն 
տն տե սա կան հա մա կար գե րում տե ղի 
ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րին, թե՞ հաշ
վի առ նել ը նդ հա նուր առ մամբ սո ցի ա
լա կան կյան քի փո փո խու թյուն նե րը, սո
ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման 
հիմ քում թի րա խա վոր ման ի նչ պի սի՞  մե
խա նիզմ ներ կի րա ռել, և ա մե նա կար ևո
րը՝ սո ցի ա լա կան ո լոր տում ներդր վող 
մի ջոց նե րը դի տար կել որ պես ո ւղ ղա կի 
ծախ սեր, թե՞ ներդ րում ներ ա պա գայի 
հա մար։ 

Այս հար ցերն ի րենց պա տաս խա նը 
պետք է ստա նային այն դեպ քում, ե թե 
հս տա կեց վեր սո ցի ա լա կան քա ղա քա
կա նու թյան մո դե լի, գա ղա փա րա խո
սու թյան հար ցը, սա կայն հա մա կար գը 
գնաց մի այն առ կա սո ցի ա լա կան խն
դիր նե րին ան մի ջա պես ար ձա գան քե լու 
ճա նա պար հով՝ մո ռա նա լով վե րոն շյալ 
հս տա կեց ման մա սին։ Ար դյուն քում այս 
շր ջա նը բնու թագր վեց ո ղջ հան րա պե
տու թյու նում սո ցի ա լա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի տա րած քային կենտ րոն նե րի և 
զբաղ վա ծու թյան տա րած քային մար մին
նե րի ստեղ ծու մով՝ ի լրումն խորհր դային 
ժա մա նա կա հատ վա ծից ժա ռան գու թյուն 
մնա ցած սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
բա ժին նե րի։ Ար դյուն քում ստեղծ ված 
կա ռա վա րող և կա ռա վար վող են թա հա
մա կար գե րը, չնա յած են թադր վող փոխ
կապ վա ծու թյա նը, միև նույն ժա մա նակ 
սկ սե ցին գոր ծել մի մյան ցից «մե կու սի»՝ 
բաց թող նե լով մի ջո լոր տային հիմ նախն
դիր նե րի լու ծու մը։ Ը նդ ո րում, նո րաս
տեղծ սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րը սկս վում և ա վարտ վում 
է ին մար դա սի րա կան օգ նու թյան բաշխ
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մամբ։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, այս շր ջա
նում պե տու թյան կող մից սո ցի ա լա կան 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու
թյուն նե րը ա վե լի նման է ին բա րե գոր
ծու թյան, քան բուն սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյան ի րա կա նաց ման։ 

Բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ
պա նու թյան ո լոր տում առ կա ռե սուրս
նե րի ռա ցի ո նալ բաշխ ման, թի րա խա
վոր ման մե խա նիզմ նե րի կի րառ ման, 
տար բեր խմ բե րին տար բե րակ ված մո
տե ցում ցու ցա բե րե լու խն դիրն ա վե լի 
ար դի ա կան դար ձավ ար դեն 90ա կան 
թվա կան նե րի վեր ջե րին, ե րբ ե րկ րի 
ի րա վի ճա կը բնու թագր վում էր ո րո շա
կի կա յու նու թյամբ։ Այս շր ջա նում կար
ևո րա գույն փո փո խու թյուն նե րը վե
րա բե րում է ին «ներդ րում ա պա գայի 
հա մար» խնդ րի լուծ ման հա մար նա խա
պատ րաս տում նե րին: Այս պես ներ մուծ
վեց ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան 
գնա հատ ման հա մա կար գը, ա վե լա ցան 
սո ցի ա լա կան ո լոր տին պե տու թյան կող
մից հատ կաց վող մի ջոց նե րը, ակ տի
վա ցավ պե տու թյան և հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը, ա ռաջ նային հա մար վե ցին 
նաև մաս նա գի տա կան ու մարդ կային 
ռե սուրս նե րի կա տա րե լա գործ ման խն
դիր նե րը, սկիզբ դր վեց կեն սա թո շա
կային հա մա կար գի վե րա փոխ ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի քն նար կում նե րին և 
այլն։ 

Այս ըն թաց քում ար դեն սո ցի ա լա կան 
ո լոր տի առ կա պրակ տի կան մատ նան
շում էր, որ բնակ չու թյա նը ան հրա ժեշտ 
է ին ի րա կան սո ցի ա լա կան ծա ռա յու
թյուն ներ, ո րոնք ոչ մի դեպ քում չպետք 
է սահ մա նա փակ վե ին ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի բաշխ մամբ, ո րով հետև այդ 
դա դա րել էր ար դյու նա վետ լի նել։ Քա
ղա քա ցու ա զա տու թյուն նե րի և ի րա
վունք նե րի լի ար ժեք ի րա ցու մը, նրանց 
սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րի եր կա
րա ժամ կետ լու ծում նե րը պա հան ջում 
է ին տրա մադր վող ֆի նան սա կան մի
ջոց նե րին զու գա հեռ նաև ո րո շա կի ար

տո նու թյուն նե րի տրա մադ րում՝ ի դեմս 
ան վճար բու ժօգ նու թյան, կր թու թյան 
հա մա կար գում զեղ չե րի, ի նչ պես նաև 
սո ցի ալհո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն
նե րի հա սա նե լի ու թյան ա պա հով ման։ 
Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր
տում առ կա պրակ տի կան թեև դեռևս 
փոքր էր, սա կայն ար դեն մատ նան շում 
էր, որ հիմ նախն դիր նե րի լու ծումն ան
հնար է, ե թե դրանք դի տարկ վում են 
ա ռան ձինա ռան ձին։ Այս պի սով՝ չնա յած 
ո րո շա կի զար գա ցում նե րին՝ օգ նող բուն 
են թա հա մա կար գե րի և գոր ծող ծրագ րե
րի «վեր ևից ներքև» տար աբա ժան ման 
պատ ճա ռով կի րառ վող սո ցի ա լա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի նշ ված կա տա րե լա
գոր ծում ներն է ա կան փո փո խու թյուն ներ 
ա ռաջ չէ ին բե րում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, 2000ա կան 
թվա կան նե րին գրանց ված տն տե սա
կան ա ճի տեմ պե րը, մի ջազ գային և 
տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ակ տի վա
ցու մը հա մա կար գին թույլ տվե ցին բա
վա կա նին ը նդ լայ նել ի րա կա նաց վող 
սո ցի ա լա կան ծրագ րե րը բո լոր ո լորտ
նե րում՝ սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն, 
զբաղ վա ծու թյուն, ե րե խա նե րի պաշտ
պա նու թյուն, հաշ ման դա մու թյուն, տա
րե ցու թյան հիմ նախն դիր ներ և այլն։ 
Այս ժա մա նա կաշր ջա նը հատ կա պես 
բնու թագր վում է նոր մո տե ցում նե
րի ներդր մամբ, ո րոնք հիմ նա կա նում 
պայ մա նա վոր ված են մի ջազ գային 
փաս տաթղ թե րի, մաս նա վո րա պես, 
Եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար տի
այի վա վե րաց մամբ։ Մաս նա վո րա
պես, զբաղ վա ծու թյան ո լոր տում սկ
սե ցին գնալ զբաղ վա ծու թյան ակ տիվ 
ծրագ րե րի, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու
թյան բնա գա վա ռում՝ «կա րի քի գնա
հատ ման» տեխ նո լո գի այի ներդր ման, 
ի սկ կեն սա թո շակ նե րի հա մա կար գում՝ 
ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գի ակ
տի վաց ման ճա նա պարհ նե րով։ 

Այս շր ջա նում ձեռք բեր ված ար դյունք
նե րը, ո րոնք բնո րոշ վում է ին աղ քա տու
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թյան, գոր ծազր կու թյան մա կար դա կի 
կր ճատ մամբ և այլն, 20082009թթ. տն տե
սա կան ճգ նա ժա մով պայ մա նա վոր ված, 
ի չիք դար ձան։ Սո ցի ա լա կան հիմ նախն
դիր նե րը նո րից գլուխ բարձ րաց րին։ 
Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա
կար գի հա մար կր կին հրա տապ դար
ձավ աղ քա տու թյան, գոր ծազր կու թյան, 
ի նչ պես նաև ար տա գաղ թի խն դիր նե րի 
լու ծու մը։ Նման ի րա վի ճա կը պայ մա նա
վո րող պատ ճառ նե րից մեկն այն էր, որ 
մինչ տն տե սա կան ճգ նա ժամն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում տն տե սա կան 
ա ճն այդ պես էլ չէր ու ղեկց վել սո ցի ա
լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում կի
րառ վող սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի ար դի ա կա նաց մամբ և ի րա վի ճա կին 
հա մար ժեք լու ծում ներ տա լու նա խա ձեռ
նո ղա կա նու թյամբ, ի սկ ի րա կա նաց ված 
փո փո խու թյուն ներն ըն դա մե նը «կոս մե
տիկ» բնույթ է ին կրել (օ րի նակ՝ փո փո
խու թյուն ներն ըն տա նիք նե րի ա նա պա
հո վու թյան գնա հատ ման բա նաձ ևում)։ 
Ա հա թե ին չու սո ցի ա լա կան պաշտ պա
նու թյան հա մա կար գը չկա րո ղա ցավ հա
մար ժե քո րեն ար ձա գան քել տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մի հետ ևան քով նոր թափ ստա
ցած սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րին 
(հա մա ձայն ՀՀ Ա ՎԾ տվյալ նե րի՝ աղ քա
տու թյան ցու ցա նի շը դեռևս զի ջում էր 
մինչճգ նա ժա մային ցու ցա նի շին (2007թ.՝ 
26.4%, 2015թ.՝ 29.8%)): 

20122015 թվա կան ներն ա վե լի շատ 
բնու թագր վում են որ պես բա րե փո խում
նե րի ի րա կա նաց ման փուլ։ Զբաղ վա ծու
թյան ո լոր տում այս շր ջա նում մեկ տաս
նյա կից ա վե լի ծրագ րեր ներդր վե ցին, 
օ րի նակ՝ «Գյու ղա ցի ա կան տն տե սու
թյուն նե րի հա մար սե զո նային զբաղ վա
ծու թյան խթան ման ծրա գի րը»1։ Ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու նե րի հա մոզ մամբ, 

1 Պետությունը գյուղացուն գումար է տալիս, որ նա 
կամ նրա ընտանիքի անդամներն աշխատեն իրենց 
սեփականությունը հանդիսացող կամ վարձակալած 
հողի վրա, միաժամանակ, եթե լրացուցիչաշխատուժ 
է ներգրավվում, պետությունը փոխհատուցում էնաև 
ներգրավված աշխատողների աշխատավարձի 50%-ը։ 

այս տեխ նո լո գի ան լի ո վին ար դա րաց
ված էր հո ղից օ տա րա ցած գյու ղա ցուն 
հո ղին կա պե լու, սե փա կան ջան քե րով 
աղ քա տու թյու նը հաղ թա հա րե լու տե
սա կե տից: Կեն սա թո շա կային ա պա հո
վու թյան հա մա կար գում սկ սել է գոր ծել 
կու տա կային կեն սա թո շակ նե րի հա մա
կար գը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ըն տա նիք նե րի 
աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման տեխ նո
լո գի ան դեռևս այն քան չի բարե լավ վել, 
որ պես զի ի վի ճա կի լի նի բա ցա հայ տե
լու մարդ կանց նե րու ժը և ակ տի վաց նե
լու այն: 

 Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա
մադր ման կա տա րե լա գոր ծու մը են
թադ րում է ար դյու նա վետ գոր ծող սո
ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք 
հա մա կար գի պատ կե րա ցում նե րի շր
ջա նակ նե րում հան դես են գա լիս հա
մա լիր սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե
րի ձևա չա փով։ Հա մա ձայն վեր ջի նիս, 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ին
տեգ րու մը և դեպ քի վար ման մե թո
դա բա նու թյան ներդ րու մը պետք է ի 
վի ճա կի լի նեն հան գեց նե լու սո ցի ա
լա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը։ 
Ը ստ այդմ, 2010 թվա կա նից սկ սած՝ 
պա տաս խա նա տու նա խա րա րու թյու նը 
փոր ձում է ստեղ ծել սո ցի ա լա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի մաս նա գի տաց ման և 
սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի ի նս տի տու
տի զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
նա խադ րյալ նե րը։ Վեր ջին եր կու տար
րե րի ներդ րումն ան հրա ժեշ տու թյուն է 
այս շր ջա նում զու գա հեռ ըն թա ցող բա
րե փո խում նե րը սպա սար կե լու հա մար՝ 
ե րե խա նե րի խնամ քի հաս տա տու թյուն
նե րի վե րա կազ մա կեր պում, ըն տա նիք
նե րի ամ րապն դում, այ լընտ րան քային 
ըն տա նիքա հեն խնամ քի մո դել նե րի 
զար գա ցում, «մարդծա ռա յու թյուն նե
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րի»1 զար գա ցում: 
Ար դյու նա վե տու թյան ձգ տե լով՝ ըն

տա նիք նե րին ո ւղղ ված ա ջակ ցու թյան 
մե թոդ նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի հե
ղի նակ նե րը փոր ձում են ա նընդ հատ 
կա տա րե լա գոր ծել այն բա նաձ ևե րը, 
ո րոնք ա վե լի շուտ ֆիլտ րում/ն վա զեց
նում են մուտ քը դե պի սո ցի ա լա կան 
ա ջակ ցու թյան հա մա կարգ, քան ա պա
հո վում հաս ցե ա կա նու թյու նը: Աղ քա
տու թյան ըն տա նե կան նպաս տի հա մա
կար գի ներդր ման սկզբ նա կան փու լում 
զսպ ման բա նաձ ևե րի բա ցա հայ տում
ներն ի րենց բնույ թով նո րա րա րա կան 
է ին և լու ծում է ին այդ փու լի հա մար 
շատ կար ևոր՝ հա մա կար գում ը նդ գրկ
ման շե մի սահ մա նա փակ ման խն դի րը՝ 
մուտ քի չա փա նիշ նե րի հա սա րա կայ նո
րեն ըն դու նե լի մո տե ցում նե րի կի րառ
մամբ (խո ցե լի ու թյան մա կար դակ) և 
չա փում նե րի հիմ քում դնե լով օբյեկ տիվ 
այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են՝ 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի թի վը, ըն տա
նի քում խո ցե լի խմ բե րին պատ կա նող 
ան ձանց թի վը, ըն տա նի քի ե կա մու տի 
չա փը և այլն: 

Դ րանց ներ մու ծու մը և հա մա տա րած 
կի րա ռու մը թույլ տվե ցին գրե թե տա րե
րայ նո րեն գոր ծող հա մա կար գում ո րո
շա կի կա նո նա կար գում ներ կա տա րել: 
Հա մա կար գի, դրա նում գոր ծող տեխ նո
լո գի ա նե րի հե տա գա կա տա րե լա գոր
ծում նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում 
է ին ըն տա նի քի խո ցե լի ու թյու նը բնու
թագ րող և չա փե լի փո փո խա կան նե րի 
թվի ա վե լաց մա նը և ստաց վող տե ղե
կատ վու թյան հու սա լի ու թյան մե ծաց մա
նը: Պետք է նշել, որ նման կա տա րե լա
գոր ծում նե րի շա րաու նա կա կա նու թյան 
ար դյուն քում ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո

1  «Մարդ-ծառայություն» գաղափարը 
համեմատաբար նոր է արևմտյան սոցիալական 
աշխատանքում: Այն նշանակում է սոցիալական 
աշխատողի՝ որպես մասնագետի, գոյությունն 
իսկ որպես ծառայություն՝ հաշվի առնելով բոլոր 
այն դերերն ու գործառույթները, որ կարող է անել 
առանձին վերցրած մեկ սոցիալական աշխատողը: 

վու թյան գնա հատ ման բա նաձևն ա վե
լի հղկ վեց, սա կայն եր կու տաս նա մյակ 
ան ց հս տա կո րեն նշ մար վում են ո րո
շա կի խն դիր ներ, ո րոնք ի րենց հեր թին 
տեխ նո լո գի աց ված լու ծում նե րի պա
հանջ են դնում: 

Ի նք նա կա տա րե լա գործ վե լով՝ ըն տա
նիք նե րի աղ քա տու թյան նվա զեց մանն 
ո ւղղ ված հա մա կարգն, այ նո ւա մե նայ
նիվ, չի կա րո ղա նում լու ծել խն դի րը 
ցան կա լի մա կար դա կում. այն թույլ է 
տա լիս ներգ րավ ված ըն տա նիք նե րին 
լու ծել գո յատև ման խն դիր՝ ըն դա մե նը 
44%2 հաս ցե ա կա նու թյան պայ ման նե
րում: 3 

Ըն տա նիք նե րին ո ւղղ ված այս օգ նու
թյան ո ՛չ չա փը և ո ՛չ էլ ա ռա վել ևս հաս
ցե ա կա նու թյու նը բա վա րար չեն ակ տի
վաց նե լու մարդ կանց, նրանց ո ւղ ղե լու 
դե պի աշ խա տա շու կա։ Ը նդ հա կա ռա կը՝ 
պե տա կան ա ջակ ցու թյան այս ծրագ րում 
ը նդ գրկ ված ըն տա նիք նե րի մեծ մա սի 
հա մար ա ռաջ է ե կել հա մա կար գից քրո
նիկ բնույ թի կախ վա ծու թյան հիմ նախն
դիր: 

Ն պաստ ստա ցող աղ քատ ըն տա
նիք նե րը, չկա րո ղա նա լով լքել աղ քա
տու թյան փակ շր ջա նը, մշ տա պես գտն
վում են ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մեջ 
հայտն վե լու ռիս կի ներ քո: Նույն հե տա
զո տու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ աղ
քատ ըն տա նիք նե րի մինչև 20 տո կո սը 
ա մեն տա րի կա րող է հայտն վել ծայ րա
հեղ աղ քատ նե րի խմ բում: Ստաց վում է, 
որ աղ քա տու թյան ըն տա նե կան նպաստ 
ստա ցող ծայ րա հեղ աղ քատ նե րի և աղ

2  Տե՛ս Ընտանիքի կենսամակարդակի 
բարձրացմանն ուղղված նպաստներ բյուջետային 
ծրագրի գնահատում, Տնտեսական զարգացման և 
հետազոտությունների կենտրոն, 2016թ.: 

3  Դա նշանակում է, որ աղքատության ընտանեկան 
նպաստի համակարգում ընդգրկված ընտանիքների 
միայն 44%-ն է, որ, համաձայն չափանիշների, 
ճիշտ է ընտրված: Բացի դրանից նշանակում է, որ 
աղքատությունից տուժող մեծ թվով ընտանիքներ, 
որոնք օգնության կարոտ են՝ համակարգից դուրս 
են հայտնվում և մարգինիլացվում-օտարանում 
հասարակությունից: 
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քատ նե րի խմ բե րը մշ տա պես շր ջա նառ
վում են, փո խա տեղ վում՝ ստեղ ծե լով 
փակ շր ջան: 

 Ար դեն ի րա կա նաց ված և ըն թաց քի 
մեջ գտն վող փո փո խու թյուն նե րի զն
նու մը ցույց է տա լիս, որ սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գը գնա ցել 
է ի նք նա բուխ գոր ծըն թաց նե րից դե պի 
սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ
ման հա մա կար գային տեխ նո լո գի ա նե րի 
մշակ ման և կի րառ ման ճա նա պար հով, 
ին չը բնա կան է՝ հաշ վի առ նե լով սո ցի
ա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի 
զար գաց մանն ու ղեկ ցող ժա մա նա կաշր
ջանն ու ի րա դար ձու թյուն նե րը, սա կայն 
չնա յած այդ զար գա ցում նե րին՝ կի րառ
վող սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և 
առ կա սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյունն ու հա մար
ժե քու թյու նը շա րու նա կում են ար դի ա
կան խն դիր ներ մնալ: Ի լրումն կոնկ րետ 
սո ցի ա լա կան հիմ նախն դիր նե րին հա
մա լիր լու ծում ներ տա լու ան կա րո ղու
թյա նը՝ կի րառ վող սո ցի ա լա կան տեխ
նո լո գի ա նե րին չի հա ջող վում բա ցա ռել 
բա րե գոր ծա կան, պե տա կան և մաս նա
վոր սեկ տոր նե րի կող մից ի րա կա նաց
վող ծրագ րե րում վե րա ծած կե րը, լու ծել 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մաս
նա գի տաց ման և մարդ կանց կյան քում 
մի ջամ տու թյուն նե րի ը նտր ված մո տե
ցում նե րի ըն դու նե լի լի նելչ լի նե լու խն
դիր նե րը։ 

 Մարդ կանց ակ տի վաց ման հիմ նա
կան հե նա սյու նը՝ ան հա տա կան մո
տե ցու մը, թեև գի տակց ված է, սա կայն 
դեռևս չի ներ մուծ վել ըն տա նիք նե րի 
ա ջակ ցու թյան հա մա կարգ: Ան հա տա կան 
մո տեց մամբ են թադր վող աշ խա տան քը, 
դեպք վա րողսո ցի ա լա կան աշ խա տող
նե րի մի ջո ցով դեռևս չի ի նս տի տու ցի ո
նա լաց վել, քա նի որ՝

·  ըն կա լե լի չեն նրանց նոր դե րա
կա տա րում նե րը.

· չ կան ան հա տա կան մո տեց ման 
կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ ֆունկ
ցի ո նալ աշ խա տան քային մի ջա վայ րեր.

·  առ կա է ան սո վո րու թյուն սո ցի
ա լա կան ո լոր տի այլ դե րա կա տար նե րի 
հետ հո րի զո նա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի ա ռու մով (վար չահ րա մա յա կան սո վոր 
գոր ծառ ման հա մա տեքս տում).

·  դեպք վա րող ներն ու նեն ցածր 
մո տի վա ցի ա և կա տա րե լա գործ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նա փա
կու թյուն: 

 Մար դու՝ որ պես հա սա րա կա կան 
է ա կի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի 
փո փո խու թյու նը, որ տեղ մար դը հա
մար վում է մե ծա գույն ար ժեք, ան հրա
ժեշ տա բար ա ռաջ է բե րում պա հանջ՝ 
հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ
ման գոր ծըն թա ցը դարձ նել ար դյու
նա վետ, ի սկ սո ցի ա լա կան պաշտ պա
նու թյան հա մա կար գը՝ ճկուն և ու նակ, 
նվա զեց նե լու հնա րա վոր սո ցի ա լա կան 
ռիս կե րը: Ի սկ սո ցի ա լա կան ո լոր տի 
տեխ նո լո գի ա կան մո տե ցու մը են թադ
րում է փո փո խու թյուն նե րի դի տար
կում ի նչ պես հա սա րա կու թյան՝ որ պես 
ամ բող ջի, այն պես էլ նրա ա ռան ձին 
տար րե րի նկատ մամբ։ Սա պայ մա
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
ան հա տի, ըն տա նի քի կամ ցան կա ցած 
սո ցի ա լա կան խմ բի կյան քում տե ղի ու
նե ցող փո փո խու թյուն ներն ան պայ ման 
այս կամ այն կերպ ազ դե ցու թյուն են 
գոր ծում մեկ ու րի շի կեն սա գոր ծու նե
ու թյան վրա։ 

 Սո ցի ա լա կան ո լոր տում փո փո խու
թյուն նե րը, զար գա ցում նե րը, ո րոնք 
են թադր վում են տեխ նո լո գի ա կան 
գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում, հնա րա վոր 
են մի այն այն դեպ քում, ե րբ գոր ծըն
թա ցի օբյեկ տը, ո րն այս դեպ քում նաև 
սուբյեկտ է, հան դես գա որ պես հա
մա գոր ծակ ցող և ակ տի վո րեն գոր ծող 
կողմ։ Սո ցի ա լա կան ո լոր տի պրակ տի
կան ցույց է տա լիս, որ ան հա տի, ըն
տա նի քի կյան քում մաս նա գի տա կան 
մի ջամ տու թյան ար դյուն քում ցան կա
լի փո փո խու թյուն նե րը հնա րա վոր են 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրանք ի րա
կա նաց վում են վե րոն շյալ նե րի հա մա
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ձայ նու թյամբ և մաս նակ ցու թյամբ։ Սա է պատ ճա ռը, որ սո ցի ա լա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի ը նտ րու թյու նը և կի րա ռու մը պետք է հիմն վեն հա սա րա կու թյան և նրա 
ա ռան ձին կա ռուց ված քային տար րե րի խոր քային վեր լու ծու թյան վրա։ Հետ ևա
բար, ըն տա նիք նե րի աղ քա տու թյու նը և սո ցի ա լա կան տար բեր հիմ նախն դիր նե րը 
հաղ թա հա րե լու ներ կա սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րը վե րաի մաս տա վոր ման 
կա րիք ու նեն, ի նչ պես Ա. Բու դու ղյա նը կա սեր՝ «ան հետ ևո ղա կան և ան պա տաս
խա նա տու բա րե գոր ծու թյու նից»1 մարդ կանց ակ տի վաց նե լու փի լի սո փա յու թյանն 
ան ցնե լու, ի նք նօգ նու թյան և փո խօգ նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րը փո խառ նե լու 
նպա տա կով: 
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Ереванский государственный университет, кафедра социальной работы и  

социальных технологий, кандидат социологических наук, доцент

Смены в общественной жизни в послесоветской Армении привели к новым, возможно, в 
какойто степени к незнакомым социальным процессам, распознание, определение, техноло
гизирование интервенций, а также прогнозирование дальнейших развитий которых все еще 
не были сделаны. Статья рассмaтривает несовершенство нынешних социальных технологий 
по преодолению бедности семей, и в дополнение, обосновывает необходимость применения 
новейших методов в рамках социальной работы. Такой подход даст возможность перейти от 
благотворительности и общих типов государственных социальных технологий без примене
ния индивидуального подхода к технологиям содействия и активизации людей. 

THE ISSUE OF RECONSIDERING CURRENT SOCIAL TECHNOLOGIES OF 
SUPPORT OF POOR FAMILIES IN POST SOVIET ARMENIA 

MIRA ANTONYAN
Yerevan State University, Department of Socail Work and Social Technologies PHD, Dozent

The changing developments of social life in postsoviet Armenia led to new, perhaps unfamiliar 
social processes, the recognition and definition of which as well as technologization of intervention 
and further developments have not yet ocurred. The article focuses on the imperfection of current 
social technology to overcome poverty of families and justify the necessity of its reconsideration 
and application of new approaches in the context of social work. This approach will make it 
possible to switch from charity and general type of state social technology without an application 
of individualized approach towards promoting activation of people. 

1 Ա. Բուդաղյան, Կարիք և բարեգործություն, ՆորՆախիջևան, եղբ. Հ. ևՍ. Ափգարյաններ, 1901թ.։ 
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Ու սում նա սիր վող հիմ նախնդ րի տե
սա կան հիմ քե րի վեր լու ծու թյու նը և 
էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե րի ար
դյունք նե րի քն նու մը ցույց են տա լիս, որ 
նշա նա կա լից դրա կան փոխ կա պակց վա
ծու թյուն գո յու թյուն ու նի սո ցի ա լա կան 
ան վտան գու թյան ըն կալ ման և սո ցի ա
լա կան վս տա հու թյան ու նրա տար բեր 
դրս ևո րում նե րի միջև: Ի րա նի Մա զան
դա րան նա հան գում ի րա կա նաց րած 
մեր հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց 
են տա լիս, որ մարդ կանց մոտ ի նչ քան 
բարձր լի նի սո ցի ա լա կան ան վտան գու
թյան մա կար դա կի ըն կա լու մը, այդ քան 
բարձր կլի նի նաև սո ցի ա լա կան վս տա
հու թյան մա կար դա կը: Այս ար դյունք
նե րը հա մընկ նում են ի րան ցի մի շարք 
հե տա զո տող նե րի ու սում նա սի րու թյուն
նե րի եզ րա հան գում նե րին և Ռոզս տի
նի, Ստո լի, Գիդ դեն սի մո տե ցում նե
րին: Ա նվ տան գու թյան զգա ցո ղու թյու նը 
քա ղա քա ցի նե րի մոտ բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով պետք է խթա նել հան րու
թյան սո ցի ա լա կան վս տա հու թյու նը, ի սկ 
դրա հա մար ան հրա ժեշտ է բա րե լա
վել քա ղա քա ցի նե րի սո ցի ալ–տն տե սա
կան կար գա վի ճա կը, ա պա հո վել նրանց 
հո գե կան ա ռող ջու թյա նը նպաս տող 
պայ ման նե րը: Հատ կա պես կար ևոր է 
հո գա տար վե րա բեր մունք ե րի տա սարդ
նե րի խն դիր նե րին, Հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ մար
դիկ ա մե նա բարձր մտա հո գու թյունն ու 
ա նա պա հո վու թյան զգա ցո ղու թյունն են 
հայտ նել ի րենց և ե րե խա նե րի ա պա
գայի հան դեպ: Պետք է կար գա վոր վեն 
ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան և 
ան գոր ծու թյան հար ցե րը, բարձ րա գույն 
կր թու թյան, ըն տա նիք կազ մե լու, ա պա

գայի հան դեպ հույս ու հա վատ ու նե նա
լու և այլ բազ մա թիվ խն դիր նե րը: Ի րա նի 
պե տու թյու նը և հա սա րա կա կան կյան քի 
պա տաս խա նա տու նե րը պետք է ա ռանձ
նա կի ու շադ րու թյուն դարձ նեն մի ջանձ
նային վս տա հու թյան, հա սա րա կակ կան 
տար բեր ի նս տի տուտ նե րի հան դեպ վս
տա հու թյան վրա: Սո ցի ա լա կան վս տա
հու թյան տա րա ծու մը հա սա րա կու թյան 
տար բեր մա կար դակ նե րում պա հան ջում 
է լուրջ ներդ րում ներ կա տա րել կր թա
դաս տի ար կու թյան, մշա կու թային և հա
սա րա կա կան բնա գա վառ նե րում: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան կա պի տալ, 
սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյուն, սո ցի
ալ–տն տե սա կան կար գա վի ճակ, ե րի
տա սարդ նե րի խն դիր ներ, սո ցի ա լա կան 
վս տա հու թյուն: 

Սո ցի ա լան վս տա հու թյու նը՝ որ պես 
սո ցի ա լա կան կա պի տա լի ա մե նա կար
ևոր բաղ կա ցու ցիչ, վա ղուց ի վեր հե
տաքրք րել է դա սա կան սո ցի ո լո գի այի 
տե սա բան նե րին, սա կայն այն ա ռա
վել լուրջ ու շադ րու թյան ար ժա նա ցավ, 
հատ կա պես, վեր ջին տաս նա մյա կում՝ 
սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի զար
գաց ման և սո ցի ա լա կան ի րա կա նու թյան 
կեր պա փոխ ման ու տե ղա շար ժե րի ար
դյուն քում: 

Մարդ կային փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի, ի նս տի տուտ նե րի ու կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ը նդ լայն ման և հա
սա րա կու թյան կա ռուց ված քի ա ռա վել 
բար դաց ման հետ ևան քով, նաև մարդ
կանց մոտ ե սա կենտ րո նու թյան մա
կար դա կի բարձ րաց ման պայ ման նե
րում՝ ա ռա վել ար դի ա կան ու հրա տապ 
է դար ձել սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան 

ՌԱ ՋԱ ԲԱ ԼԻ ԱԼ ԼԱՀՅԱ ՐԱՀ ՄԱ ԴԻ 
ԵՊՀ–ի սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի աս պի րանտ 

ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԻ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ  
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՎՍ ՏԱ ՀՈՒ ԹՅԱՆ  

ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՎՐԱ 
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հիմ նա հար ցը: Ժա մա նա կա կից ար դի
ա կա նաց ված հա սա րա կու թյան հա մար 
է ՛լ ա վե լի ան հրա ժեշտ է սո ցի ա լա կան 
վս տա հու թյան մա կար դա կի խթա նու
մը՝ հա վա քա կան կյան քի հա րատև
ման, գոր ծըն թաց նե րի սա հու նաց ման և 
հա սա րա կա կան կար գու կա նո նի հաս
տատ ման հա մար: Ա նվ տան գու թյունն 
ու ա պա հո վու թյու նը մարդ կային հա
սա րա կու թյան զար գաց ման և խա ղաղ 
կյան քի կար ևոր նա խադ րյալ նե րից են: 
Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ու ո ճիր նե
րի, բա րո յա կան շե ղում նե րի, մար դու 
ի րա վունք նե րի դեմ ո տնձ գու թյան, ար
ժեք նե րի ու նոր մե րի խախտ ման ցածր 
մա կար դա կը վկա յում է սո ցի ա լա կան 
ան վտան գու թյան և կարգ ու կա նո նի 
առ կա յու թյան մա սին: 

Ա.Մաս լո ւոյի՝ պա հանջ մունքն նե րի 
հի ե րա խի այի տե սու թյան հա մա ձայն՝ 
մարդ կային պա հանջ մունք նե րից մեկն 
էլ ան վտան գու թյան ու ա պա հո վու թյան 
կա րիքն է, ո րն ու նի օբյեկ տիվ և սուբյեկ
տիվ կող մեր, այ սինքն նե րա ռում է թե՛ 
ֆի զի կա կան ա պա հո վու թյունն ու հար
մա րա վե տու թյու նը և թե՛ հո գե կան ու հո
գե բա նա կան հանգս տու թյունն ու հան
դար տու թյու նը: 1 Հա սա րա կու թյան մեջ 
առ կա ան վտան գու թյու նը պետք է տար
բե րա կել՝ դրա ըն կա լու մից ու պատ կե
րա ցու մից հա սա րա կու թյան ան դամ նե
րի մոտ: Այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը 
թեև սեր տո րեն փո խառնչ վում են ի րար, 
բայց նույ նա կան չեն և կա րող են լի նել 
հա մար ժեք կամ էլ ոչ հա մար ժեք: Հա սա
րա կա կան ան վտան գու թյան ըն կա լու մը 
այդ հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մոտ 
ձևա վոր ված պատ կե րա ցու մը, զգա ցո
ղո թույնն ու ըն կա լումն է հա սա րա կա
կան ան վտան գու թյան մա կար դա կից: 
Մարդ կանց գնա հա տա կանն ու ըն կա լու
մը կա րող է լի նել ճշ մար տա ցի, օբյեկ
տիվ և ռե ալ, սա կայն կա րող է լի նել նաև 

1 Շ. Սարլաքզադեհ, Ազատության և անվտան-
գության փոխառնչությունները Իմամ Խոմեյնիի տե-
սան կյունից, Քաղաքական գիտությունների հան դես, 
9–րդ տարի, 34–րդ համար, Թեհրան, 2006, էջ 136: 

սուբյեկ տիվ, ի րա կա նու թյա նը չհա մա
պա տաս խա նող: Ի նչ պի սի պատ ճառ նե
րով էլ կազմ ված լի նի այդ սուբյեկ տիվ 
կար ծիքն ու ըն կա լու մը, պետք է հաշ վի 
առ նել այն և քն նել դրա ար մատ ներն ու 
դր դա պատ ճառ նե րը: Ա նվ տան գու թյան 
ըն կա լումն ա ռա ջա նում է ան հա տա կան 
ու հա սա րա կա կան մի շարք գոր ծոն նե րի 
փո խազ դե ցու թյամբ ու զու գակց մամբ, 
ի սկ դրա բա ցա կա յու թյու նը կամ նվա
զու մը պայ մա նա վոր ված են բազ մա
թիվ պատ ճառ նե րով ու պայ ման նե րով: 
Հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան մա
կար դա կի ըն կա լու մը հա սա րա կու թյան 
ան դամ նե րի մոտ կար ևոր գոր ծոն նե
րից մեկն է սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան 
ձևա վոր ման հա մար: 

Է. Գիդ դեն սը, մեր ժե լով ա մեն տե
սա կի մի նի մա լիս տա կան մո տե ցու մը 
սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան հար ցին, 
շեշ տում է մանր ու խո շոր եր ևույթ նե
րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը, նրանց 
հա մա լիր ու հա մադր ված դի տարկ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: 2 Ա նդ րա դառ նա
լով ա բստ րակտ հա մա կար գե րի հան
դեպ վս տա հու թյա նը և ը նդ հան րաց
ված վս տա հու թյա նը՝ Գիդ դենսն այն 
կար ծիքն է հայտ նում, որ վս տա հու թյան 
վրա հիմն ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րը խիստ ան հրա ժեշտ են հենց մո դերն 
հա սա րա կու թյա նը, քա նի որ այս տեղ 
ժա մա նա կային ու տա րա ծա կան մի ջա
կայ քը չա փա զանց լայն է, ո ւս տի սո ցի
ա լա կան կա պե րի հաս տատ ման հա մար 
ա ռա վել ան հրա ժեշտ է վս տա հու թյան 
առ կա յու թյու նը: 3 Մո դերն հա սա րա կու
թյու նում մեծ դեր ու նեն հա մա կար գե րի 
և ի նս տի տուտ նե րի հան դեպ վս տա հու
թյու նը, հա վատ այն պի սի գի տե լի քի ու 
ին ֆոր մա ցի այի հան դեպ, ո րոնք հիմն

2 Ս. Օջաղլու և Մ. Զահեդի, Սոցիալական 
վստահությունը և նրա վրա ազդող գործոնները 
Զանջան քաղաքի բնակիչների շրջանում, Իրանի 
հասարակագիտության հանդես, 6–րդ շրջան, 4–րդ 
համար, Թեհրան, 2005, էջ 100: 

3  Է. Գիդդենս, Մոդերնիզմի հետևանքները, թարգ-
մանիչ Սալասի Մ., «Մարքազ» հրատարակչություն, 
Թեհրան, 1998, էջ 119: 
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ված չեն մար դու ան ձնա կան փոր ձի 
վրա: Գիդ դեն սը նաև ա ռաջ է քա շում 
«անվս տա հու թյուն» եզ րույ թը, ո րը կա
րող է տա րած վել մարդ կանց և ա բստ
րակտ հա մա կար գե րի վրա: 1 

Շ վե դա ցի քա ղա քա գետ Բ. Ռո զես տի
նը և կա նա դա ցի հե տա զո տող Դ. Ստո լը 
նշում են, որ սո ցի ա լա կան կա ռույց նե րի 
քա ղա քա կան ար դա րու թյան ու ար դյու
նա վե տու թյան ըն կա լու մը կա րող է դրա
կան ազ դե ցու թյուն թող նել ը նդ հան րաց
ված վս տա հու թյան ձևա վոր ման վրա: 
Օ րի նա պահ մար մին նե րի ու հա մա կար
գե րի պար տա կա նու թյունն է հայտ նա
բե րել ու պատ ժել օ րի նա խախտ ան ձանց 
(հան ցա գործ ներ, ոճ րա գործ ներ, գո ղեր 
և այլն), ով քեր մե ծա պես վնա սում են 
ը նդ հա նուր սո ցի ա լա կան վս տա հու թյա
նը: Ե թե քա ղա քա ցի նե րը տես նեն, որ 
ի րա վա պահ մար մին նե րը և պե տա կան 
ի նս տի տուտ նե րը գոր ծում են թա փան
ցիկ, ար դա րա ցի և ար դյու նա վետ, ա պա 
կա րող են ըն դու նել այն գա ղա փա րը, 
հա մա ձայն ո րի օ րի նա խախտ մարդ
կանց հնա րա վո րու թյու նը փոքր է օ րեն
քից փա խուստ տա լու ա ռու մով: Այս պի սի 
մի ջա վայ րում մար դիկ կեն թադ րեն, որ 
ու րիշ նե րը դժ վար թե դե վի անտ վար քա
գիծ կցու ցա բե րեն, քա նի որ կպատժ վեն, 
հետ ևա բար սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան 
մա կար դա կը այդ պի սի մի ջա վայ րում 
ա ճում է: 2

Ռոթս տի նի ու Ստո լի հա մոզ մամբ՝ 
սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան ձևա վոր
ման հա մար ա ռա վել կար ևոր է ի րա վա
պահ ի նս տի տուտ նե րի ար դա րու թյունն 
ու ար դյու նա վե տու թյու նը: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ, ե թե քա ղա քա ցի նե րը վս տա հեն 
դա տա կան և ոս տի կա նա կան հա մա կար
գե րին, ա վե լի հեշտ կվս տա հեն ու րիշ 
մարդ կանց և սո ցի ա լա կան կա ռույց նե
րին: Մի խոս քով, ի նս տի տուտ նե րի հան

1  Նույն տեղը էջ 119: 
2  Rothstein, B., and D. Stolle.(2008). “The State 

and Social Capital: A Theory of Generalized Trust”. 
Comparative Politics., Vol. 40, No. 4, July , 2008, pp. 
1–16.

դեպ ան վս տա հու թյու նը, կա շա ռա կե րու
թյան ու կո ռուպ ցի այի առ կա յու թյու նը և 
ու րիշ նե րի հան դեպ վտան գի ու ա նա
պա հո վու թյան ըն կա լում նե րը բա ցա սա
բար են ազ դում սո ցի ա լա կան վս տա հու
թյան ձևա վոր ման վրա: 3 

Անդ րա դառ նա լով ի րա նա կան հա սա
րա կու թյա նը նշենք, որ Ի րա նում վեր ջին 
տա րի նե րին կա տար վել են մի շարք հե
տա զո տու թյուն ներ ի րա նա կան հա սա
րա կու թյան մեջ սո ցի ա լա կան վս տա
հու թյան դրս ևո րում նե րի գնա հատ ման 
նպա տա կով: Մի շարք հե տա զո տու
թյուն ներ քն նել են ան վտան գու թյան վե
րա բե րյալ ըն կա լում նե րի գոր ծո նի ազ
դե ցու թյան չափն ու մա կար դա կը: 

Սալ ման Սաֆ դա րին սո ցի ա լա կան 
ան վտան գու թյան ըն կա լում նե րի վրա 
ազ դող գոր ծոն նե րը ճա նա չե լու նպա
տա կով իր հե տա զո տու թյան մեջ մի 
շարք բնու թագ րիչ ներ ու ցու ցիչ ներ է 
ա ռա ջար կել սո ցի ա լա կան վս տա հու
թյան գնա հատ ման հա մար: Նա իր աշ
խա տան քում սո ցի ա լա կան վսա հու թյան 
մա կար դա կը գնա հա տել է հետ ևյալ չա
փա նիշ նե րով կամ սանդ ղակ նե րով՝ ու
րիշ նե րի հան դեպ հո գա տա րու թյան մա
սին ըն կա լու մը, ա պօ րի նի ա րարք նե րի 
հա ճա խա կա նու թյան մա սին ըն կա լու մը, 
ըն կեր նե րին վս տա հե լու մա կար դա կը 
և ու րիշ նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն 
ծա վա լե լիս կաս կա ծամ տու թյան չափն ու 
մա կար դա կը: 4

Քի ա քա ջու րին և Աֆ րա սի ա բին (2012 
թ.) Շի րազ քա ղա քի պե տա կան և Փա յամ 
նուր հա մալ սա րան նե րի ու սա նո ղու թյան 
շր ջա նում կա տա րած հե տա զո տու թյան 
մեջ մի շարք եզ րա հան գում նե րի հա
սան. սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան մա
կար դա կը ու սա նող նե րի շր ջա նում մի
ջի նից ա վե լի բարձր է: Վար կած նե րի 

3  Նույն տեղը, էջ 1–16: 
4  Սաֆդարի Ս., Սոցիալական բավա րար վա ծու-

թյունը և նրա գործոնները, Թեհրանի Շահիդ Բեհեշթիի 
անվան համալսարան, Հասարակական գիտու թյուն-
ների հետազոտությունների մագիստրոսական թեզ, 
Թեհրան, 1995: 
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ստու գու մը ցույց տվեց, որ սո ցի ա լա
կան վս տա հու թյու նը նշա նա կա լի ո րեն 
կապ ված է մի շարք փո փո խա կան նե րի 
հետ՝ հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան 
մա կար դա կի ըն կալ ման, ու սում նա կան 
ա ռա ջա դի մու թյան, ու սում նա կան ան
ցյա լի, սո ցի ա լա կան ը նդ գրկ վա ծու թյան 
և շե ղում նե րի հետ: Ռեգ րե սի ոն վեր լու
ծու թյան ար դյունք ներն ա պա ցու ցե ցին, 
որ հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան 
մա կար դա կի ըն կալ ման և կրո նա կան 
հա վա տար մու թյան փո փո խակն ներն 
ա մե նից շատ է ին փոխ կա պակց ված ու
սա նող նե րի սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան 
մա կար դա կին և 38 տո կո սով պայ մա նա
վո րում է ին ու սա նող նե րի շր ջա նում սո
ցի ա լա կան վս տա հու թյան մա կար դա կի 
տա տա նում նե րը: 1

Մահ մուդ Քե թա բին, Մեհ դի Ա դի բի 
Սա դեն, Վա հիդ Ղա սե մին և Սաթ թար 
Սա դե ղի Դահ չեշ մեն (2010թ.) սո ցի ա լա
կան վս տա հու թյան դրս ևո րում ներն ու
սում նա սի րե ցին Ի րա նի Չա հար մա հալ և 
Բախ տի ա րի նա հան գում: Նշա նա կա լից 
կապ է գրանց վել հա սա րա կա կան ան
վտան գու թյան մա կար դա կի ըն կալ ման, 
կրո նա կան հա վա տա լիք նե րի և այլ մար
կանց կրո նա կան լի նե լու մա սին հա մոզ
վա ծու թյան միջև: 2

Ման սուր Վո սու ղին և Հա շեմ Ա րա մը 
(2000թ.) հե տա զո տու թյուն ան ցկաց րին 
Խալ խալ քա ղա քում: Ստաց ված ար
դյունք ներն ա պա ցու ցում է ին, որ տա րի
քը, հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան 
մա կար դա կի ըն կա լու մը, կյան քից բա
վա րար վա ծու թյու նը և մի աս նա կան ար
ժեք նե րը նշա նա կա լի ո րեն կապ ված են 
սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան հետ: 3

Սաիդ Մոիդ ֆա ռը և Փար վիզ Ջա

1  Քիաքաջուրի և Աֆրասիաբի, Տնտեսական 
սոցիոլոգիայի և զարգացման հանդես, 2–րդ համար, 
Թեհրան, 1912, էջ 143–165: 

2 Մ. Քեթաբի, Մ. Ադիբի Սադեհ, Վ. Ղասեմի և Ս. 
Սադեղի, Կիրառական հոգեբանություն, 21–րդ տարի, 
4 (40), Թեհրան, 2010, էջ 97–122: 

3  Մ. Վոսուղի, Հ. Արամ, Սոցիալական 
գիտությունների հանդես, 3–րդ տարի , 3–րդ համար, 
Թեհրան, 2009, էջ 133–153: 

հան գի րին (2000թ.) Ո ւր մի ա քա ղա քում 
ու սում նա սի րե ցին սո ցի ա լա կան ը նդ
հան րաց ված վս տա հու թյան վրա ազ դող 
հա սա րա կա կան գոր ծոն նե րը: Ար դյունք
ներն ա պա ցու ցե ցին, որ սո ցի ա լա կան 
վս տա հու թյան մա կար դա կը ցածր է այս 
քա ղա քում: Հա սա րա կա կան ան վտան
գու թյան մա կար դա կի ըն կա լու մը, սո
ցի ա լա կան հե ղի նա կու թյու նը, սո ցի
ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
հա ղոր դակ ցա կան կա պե րը և հա մա գոր
ծակ ցու թյուն նե րը նշա նա կա լից փոխ կա
պակ ցու թյուն են գրան ցել սո ցի ա լա կան 
վս տա հու թյան հետ: 4

Քա ղա քա ցի նե րի մոտ հա սա րա կա
կան ան վտան գու թյան մա կար դա կի 
ըն կա լում նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 
կար ևոր է և ան հրա ժեշտ, հատ կա պես, 
ի րա նա կան հա սա րա կու թյան հա մար, 
ո րը գտն վում է ա վան դա կա նից դե պի 
ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն 
ան ցու մային փու լում: Եր բեմն սո ցի ա
լա կան վս տա հու թյու նը կորց նում է իր 
մի ա վոր ման ու մո բի լի զաց ման գոր ծա
ռույ թը, այդ դեպ քում իջ նում է սո ցի ա
լա կան վս տա հու թյան ու ան վտան գու
թյան մա կար դա կը հա սա րա կու թյան 
մեջ և բարձ րա նում մի ջանձ նային կաս
կա ծամ տու թյու նը, ին չի հետ ևան քով 
խա թար վում է սո ցի ա լա կան ան վտան
գու թյու նը, ո րը սո ցի ա լա կան վս տա
հու թյան, հատ կա պես վե րա ցա կան և 
ը նդ հան րաց ված վս տա հու թյան հիմքն 
է կազ մում: 

Մեր հե տա զո տու թյան մեջ մենք քն
նել ե նք մի շարք գոր ծոն նե րի, այդ թվում 
հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան մա
կար դա կի ըն կալ ման ազ դե ցու թյունն ու 
նշա նա կու թյու նը սո ցի ա լա կան վս տա
հու թյան ձևա վոր ման հար ցում: Մենք 
ա ռա ջադ րել ե նք այն կան խա վար կա
ծը, որ նշա նա կա լից հա րա բե րակ ցու
թյուն գո յու թյուն ու նի հա սա րա կու թյան 

4 Ս. Մոիդֆառ և Փ. Ջահանգիրի, Հասարակա-
կան գիտությունների հանդես, 1–ին շրջան, 1–ին հա-
մար, Թեհրան, 2009, էջ 47–67: 
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ան դամ նե րի մոտ հա սա րա կա կան ան
վտան գու թյան մա կար դա կի ըն կալ ման 
և նրանց սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան 
մա կար դա կի միջև: 

Սույն հե տա զո տու թյան գլ խա վոր հա
մախմ բու թյունն է Ի րա նի Մա զան դա րան 
նա հան գում ապ րող 18–ից 65 տա րե կան 
քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնց ը նդ հա նուր թի
վը կազ մում է 2 մի լի ոն 100 հա զար մարդ: 
Ը նտ րան քի ծա վա լը կազ մել է 384 մի ա
վոր Քուք րա նի բա նաձ ևի հա մա ձայն 5 
տո կոս սահմ նային սխա լի և 0.95 վս տա
հու թյան հա վա նա կա նու թյան հա մար: 
Ա ռա վել ճշգր տու թյան ու նաև հա վա նա
կան դժ վա րու թյուն նե րից ու ան վա վեր 

պա տաս խան նե րից խու սա փե լու հա մար՝ 
ը նտ րան քի ծա վա լը մե ծաց րել և ը նդ գր
կել ե նք 440 մարդ: Վա վեր և լի ար ժեք է 
ճա նաչ վել 400 թեր թիկ, ո րոնք և կազ մել 
են սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման վեր լու
ծու թյան հիմ քը: 

Ի րա կա նաց վել է շեր տա վոր ված 
քլաս տե րային ը նտ րանք, որ տեղ ներ
կա յաց վել են քա ղա քա կան և գյու ղա
կան բնակ չու թյու նը և Մա զան դա րան 
նա հան գի 3 տա րա ծաշր ջան նե րը: Ստորև 
ներ կա յաց ված է սո ցի ա լակaն վս տա հու
թյան և հա սա րա կա կան ան վտան գու
թան ըն կալ ման վե րա բե րյալ տվյալ նե րի 
մի ա չափ բաշ խու մը: 

Ա ղյու սակ 1.
Հարց վող նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը՝ ը ստ ա պա հո վու թյան և հա սա րա կա

կան ան վտան գու թյան ըն կալ ման վե րա բե րյալ տր ված պա տաս խան նե րի:

Թիվ Հար ցեր 
Շատ 
քիչ

Քիչ
Ո րոշ 

չա փով 
Շատ

Բա վա
կա նին 
շատ

Մի ջին

1
Մութն ը նկ նե լուց հե տո փո ղո ցում 
քայ լե լիս ի նչ քա նո՞վ եք Ձեզ ա պա
հով ու ան վտանգ զգում: 

13.5 10.0 48.8 22.5 5.3 2.96

2
Տա նը ի նչ քա նո՞վ եք ա պա հով 
զգում Ձեզ՝ գո ղու թյան և հան ցա
գոր ծու թյան դեմ: 

13.5 2.5 48.5 31.0 4.5 3.11

3
Ձեր բնա կա վայրն ի նչ չա փո՞վ 
ա պա հո վու թյուն և ան վտան գու
թյուն ու նի: 

6.0 12.0 54.5 25.3 2.3 3.06

4

Կար ծում եք ներ կա յումս կա րե լի՞ է 
ա ռանց մտա վա խու թյան բան կից 
մեծ գու մար դուրս բե րել և փո
խադ րել փո ղո ցում: 

34.8 30.8 25.8 8.0 0.8 2.09

5

ինչ քա նո՞վ հնա րա վոր է հա սա րա
կու թյան մեջ ար տա հայ տել սե փա
կան կար ծիք ներն ու հա մոզ մունք
նե րը: 

26.3 26.0 39.5 6.8 1.5 2.31

6

Փո ղո ցում ավ տո մե քե նան կանգ
նեց նե լու ժա մա նակ ի նչ քա նո՞վ եք 
մտա հոգ վում ավ տոն գո ղա նա լու 
հա վա նա կա նու թյան հա մար: 

7.5 9.3 32.5 20.0 30.8 3.57

7
Ինչ քա նո՞վ եք մտա հոգ վում Ձեր և 
Ձեր զա վակ նե րի ա պա գայի հա
մար: 

3.8 2.3 23.5 27.8 42.8 4.04
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Ինչ պես ար տա ցոլ ված է ա ղյու սակ 1–
ո ւմ՝ ա ռա ջադր ված հար ցե րից ա մե նա
բարձր մի ա վո րը գրանց վել է «Ինչ քա նո՞վ 
եք մտա հոգ վում Ձեր և Ձեր ե րե խա նե րի 
ա պա գայի հա մար» տար բե րա կի դեպ
քում, ին չը խո սում է ա պա գայի հան դեպ 
քա ղա քա ցի նե րի մտա հո գու թյան բարձր 
մա կար դա կի մա սին: Ա մե նա ցածր մի ա
վո րը գրանց վել է ի պա տաս խան «Ներ

կա յումս կա րե լի՞ է ա ռանց մտա վա խու
թյան բան կից մեծ գու մար դուրս բե րել 
և փո ղո ցում փո խադ րել» հար ցադր ման: 
Այս ար դյուն քը պայ մա նա վոր ված է 
Ի րա նի խո շոր քա ղաք նե րում բան կային 
գոր ծարք նե րի ժա մա նակ դրա մա կան 
առ ձեռն տե ղա փո խում նե րի բարձր ռիս
կայ նու թյամբ և վտանգ նե րով: 

Ա ղյու սակ 2.
Հարց վող նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը՝ ը ստ հա սա րա կա կան ան վտան գու

թյան մա կար դա կի ըն կալ ման:

Հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան  
մա կար դա կի ըն կա լում Հա ճա խա կա նու թյուն Տո կոս

Ցածր 155 38.8%

Մի ջին 215 53.8%

Բարձր 30 7.5%

Ըն դա մե նը 400 100%

Ընդ հա նուր մի ջին 17.92

Հն գաս տի ճան գնա հատ մամբ մի ջին 2.56

Այս պի սով, ը ստ ա ղյու սակ 2–ի 
տվյալ նե րի՝ հարց վող նե րի 53.8 տո կո
սը դրս ևո րում է հա սա րա կա կան ան
վտան գու թյան մի ջին մա կար դա կի ըն
կա լում, 38.8 տո կո սը՝ ցածր մա կար դակ, 
ի սկ հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան 

բարձր մա կար դա կը դրս ևո րել է 7.5 տո
կո սը: Ա պա հո վու թյան զգա ցո ղու թյան 
ը նդ հա նուր մի ջի նը կազ մում է 17.92, 
ի սկ հն գաս տի ճան գնա հատ մամբ մի ջի
նը կազ մում է 2.56, ո րը ցածր է հա մար
վում: 

Ա ղյու սակ 3.
Հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան մա կար դա կի ըն կալ ման և սո ցի ա լա կան 

վս տա հու թյան միջև Սպիր մա նի կո րե լա ցի այի թեստ:

Ան կախ 
փո փո խա կան

Կա խյալ 
փո փո խա կան 

Ընտ րանք Կո րե լա ցի ա P

Հա սա րա կա կան 
ան վտան գու թյան 
ըն կա լում 

Բա զային վս տա հու թյուն 400 0.157 0.002

Ա բստ րակտ վս տա հու թյուն 400 0.398 0.000

Ը նդ հան րաց ված վս տա հու թյուն 400 0.160 0.001

Սո ցի ա լա կան վս տա հու թյուն 400 0.345 0.000

Ա ղյու սակ 3–ը ներ կա յաց նում է հա
սա րա կա կան ան վտան գու թյան մա
կար դա կի ըն կալ ման և սո ցի ա լա կան 
վս տա հու թյան միջև կո րե լա ցի ոն վեր
լու ծու թյու նը Սպիր մա նի գոր ծակ ցի օգ

նու թյամբ: Ստաց ված ար դյունք նե րի հա
մա ձայն և հաշ վի առ նե լով կո րե լա ցի այի 
գոր ծա կիցն ու P–ի մե ծու թյու նը (99 աս
տի ճան վս տա հու թյամբ)՝ նշա նա կա լից 
կապ է գրանց վել հա սա րա կա կան ան
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վտան գու թյան ըն կալ ման և սո ցի ա լա
կան վս տա հու թյան միջև: Կո րե լա ցի այի 
ո ւղ ղու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ի նչ քան 
մար դիկ բարձր են հա մա րում և ըն կա
լում հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան 
մա կար դա կը, այդ քան ա վե լի բարձ րա
նում է նաև նրանց սո ցի ա լա կան վս տա
հու թյան մա կար դա կը: 

Է. Գի դեն սի կար ծի քով՝ սո ցի ա լա կան 
վս տա հու թյան մի շարք կող մեր ո ւղ ղա
կի ո րեն փոխ կա պակց ված են հա սա րա
կա կան ան վտան գու թյան մա կար դա կի 
ըն կալ ման հետ: Ռե զիս տե նի և Ստո լի 
կար ծի քով՝ սո ցի ա լա կան ան վտան գու
թյան բարձ րաց ման մի ջո ցով կա րե լի է 
ներ գոր ծել սո ցի ա լա կան վս տա հու թյան 
վրա: Քա մա լին (2004թ.) իր ու սում նա սի
րու թյան մեջ ար ձա նագ րեց, որ ը նդ հան
րաց ված վս տա հու թյու նը և բա զային 
վս տա հու թյունն ա մե նա սերտ փոխ կա
պակց վա ծու թյուն ու նեն հա սա րա կա կան 
ան վտան գու թյան մա կար դա կի ըն կալ
ման հետ, այ սինքն ը նդ հան րաց ված վս
տա հու թյան և բա զային վս տա հու թյան 
բարձ րաց մամբ՝ խո րա նում է հա սա րա
կա կան ան վտան գու թյան մա կար դա կի 
ըն կա լում նե րը: 

Ն կա տի առ նե լով սո ցի ա լա կան վս
տա հու թյան նշա նա կու թյունն ու կա րևո
րու թյու նը հա սա րա կա կան կյան քում՝ 
ան հրա ժեշտ է փնտ րել ու ղի ներ ու մի
ջոց ներ այն բարձ րաց նե լու և խո րաց նե
լու հա մար: 

Հա սա րա կու թյան զար գաց ման ու 
բար գա վաճ ման ո ւղ ղու թյամբ քա ղա քա
ցի նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ու մաս
նակ ցու թյան ը նդ լայն ման նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել միջ նորդ խմ բեր 
կամ քա ղա քա ցի ա կան կազ մա կեր պու
թյուն ներ (կու սակ ցու թյուն ներ, ա րհ մի ու
թյուն ներ, կոո պե րա տիվ ներ, կա մա վո
րա կան խմ բեր և այլն): Միջ նորդ խմ բե րի 
ա մե նագլ խա վոր գոր ծա ռույթն այն է, որ 
սո ցի ա լա կան տար բեր ցան ցե րում ը նդ
լայ նում ու ըն դար ձա կում են մարդ կանց 
հա ղոր դակ ցա կան և ար տա հայտ ման 
փոխշ փում նե րը, նրանց սո ցի ա լա կան 

կա պի տա լը և ռե սուրս նե րը: ՀԿ–նե րը, 
կա մա վո րա կան սկզ բուն քով աշ խա
տանք նե րը, քա ղա քա ցի ա կան մի ջո ցա
ռում նե րը կա րող են խթա նել մարդ կանց 
քա ղա քա ցի ա կան ներգ րավ վա ծու թյու
նը, նրանց հա սա րա կա կան ակ տի վու
թունն ու մաս նակ ցու թյու նը սե փա կան 
մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար
ձու թյուն նե րում և գոր ծըն թաց նե րում: 

Անհ րա ժեշտ է կա ռու ցել և գոր ծի դնել 
հան րային վայ րեր (զ բո սայ գի ներ, գրա
դա րան ներ, հա վա քա տե ղի ներ ու սրահ
ներ, ցու ցա հան դես ներ, մի ու թյուն ներ, 
մար զաս րահ ներ և այլն ...), որ տեղ քա
ղա քա ցի նե րը կա րո ղա նան հա վաք վել 
ի րար շուրջ, ը նդ լայ նել ի րենց սո ցի ա լա
կան կա պերն ու հա մա գոր ծակ ցու թյուն
նե րը, կազ մա կեր պել մի աս նա կան աշ
խա տանք ներ ու նա խագ ծեր: Այս վայ րե րը 
պետք է լի նեն ա պա հով և ջերմ մի ջա
վայ րով, հատ կա պես, ե րե խա նե րի, պա
տա նի նե րի և կա նանց հա մար, որ պես զի 
քա ղա քա ցի ներն ու ըն տա նիք ներն ի րենց 
ան կաշ կանդ ու պաշտ պան ված զգան և 
բարձ րա նա նրանց հա սա րա կա կան ան
վտան գու թյան մա կար դա կի ըն կա լու մը: 

Իշ խա նու թյուն նե րը միշտ էլ ան
վտան գու թյան հաս տա տու մը և հա սա
րա կու թյան մեջ ան վտան գու թյան զգա
ցո ղու թյան ձևա վո րու մը հա մա րել են 
ի րենց գլ խա վոր պար տա կա նու թյուն նե
րից մե կը: Հե ղի նա կա վոր և ու ժեղ է այն 
իշ խա նու թյու նը, որ տեղ մար դիկ զգան 
ֆի նան սա կան, հո գե կան, ֆի զի կա կան 
և բա րո յա կան ան վտան գու թյուն, պաշտ
պան ված լի նեն ա մեն տի պի ո տնձ
գու թյու նից և չվա խե նան սե փա կան 
ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան ա զա տու
թյուն նե րի հա մար: Այս պի սի հա սա րա
կար գում խթան վում է սո ցի ա լա կան վս
տա հու թյու նը, ի նչն իր հեր թին դրա կան 
ազ դե ցու թյուն է թող նում հա սա րա կու
թյան մո բի լի զաց ման, ե րկ րի զար գաց
ման և պե տու թյան ա ռա վել ամ րապնդ
ման վրա: 
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ВЛИЯНИЕ ВОСПРИЯТИЯ УРОВНЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

РАДЖАБАЛИ АЛЛАХЯРАХМАДИ
ЕГУ, факультет социологии, аспирант

Между восприятием социального обеспечения, социального доверия и его различны
ми проявлениями существует значительная положительная корреляция. Данные наших ис
следований, осуществленных в провинции Ирана Мазандаран, показывают, что чем выше 
восприятие уровня социального обеспечения, тем выше уровень социального доверия. Эти 
результаты совпадают с заключениями ряда иранских исследователей, а также с подходами 
Розстина, Столи, Гидденса. С целью повышения у граждан чувства обеспечения необходимо 
поощрять социальное доверие, а для этого необходимо улучшить социально–экономическое 
положение граждан, обеспечить условия, способствующие их психическому здоровью.

INFLUENCE OF PERCEPTION OF THE LEVEL OF PUBLIC SAFETY ON THE 
FORMATION OF SOCIAL CONFIDENCE

RAJABALI ALLAHYARAHMADI
YSU, Department of Sociology, Postgraduate

There is a significant positive correlation between the perception of social support, social trust and its vari-
ous manifestations. The findings of our research carried out in the Iranian province of Mazandaran, show that the 
higher the perception of the level of social security, the higher the level of trust and social confidence. These results 
are consistent with the findings of a number of Iranian scholars, as well as approaches Rothstein, Stolle, Giddens. 
In order to increase the citizens` sense of ensure, it is necessary to promote social trust, and for this it is necessary 
to improve the socio–economic situation of citizens, to ensure an environment conducive to their mental health. 
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THE PROBLEM OF MEDIA COMPETENCY AMONG STUDENTS

The article is devoted to the issue of 
forming students’ media competence. 
In recent years, in native and foreign 
methodology, the problem of forming the 
abilities of media competence is being 
actively developed. Nowadays we have to 
give new literacy to our students, to make 
them ready for new challenges, to prepare 
them for a new citizenship in digital society. 

Political, economic, scientific and everyday 
discourses agree that media have become 
increasingly significant. In fact, media and 
especially visuals have always been relevant 
to processes of human communication – no 
matter where you start in history.

Today, it is generally yielded that media 
play a perceptible part in the processes of 
growing up, the development of identities, 
values and everyday aesthetics, or the 
shaping of references to the self and the 
world. In short, it is largely beyond 
doubt that media are involved in the 
creation of realities and the formation 
of communicative processes, and that 
they have to be considered an agent of 
socialization. In this general sense they are 
granted quite constructive traits, also and 
especially when the influences and effects 
of media are judged as destructive.

Key words: media competency, media 
education, formation of media competency, 
media communication.

Traditionally, technologies and media 
have been used in education as “teaching 
resources”.

This reductionist approach must change, 

expanding to other perspectives: the media 
as a way of teaching content, and the media 
as communication; considering both the 
constructivist model, which puts the emphasis 
on learning rather than on teaching, and on 
students constructing their own knowledge 
from what we give them, being able to 
acquire information within the chaos.

Today modern life points out to the 
Teachers the necessity of forming media 
competence. The analysis of the school and 
university experience to implement media 
education to pupils and students gives grounds 
for the conclusion that the majority of  Teachers 
do not take into consideration the fact that 
the most significant and important changes 
are taking place in the information sphere 
and that, due to the wide spread of media, 
the pupil is constantly under the influence 
of multiple streams of information. And the 
impact of those flows, as a rule, controlled, 
neither by teachers nor by parents and is not 
predicted and practically not considered.

The theoretical basis for the use of media 
education in the educational process was the 
Grunwalt Declaration of 1982, which pointed 
out the importance of literacy in the industry 
of mass media pointing attention to the 
influence of media on education. One of the 
general tendencies of the world development 
is the integration to the information society. 
In this regard, the Council of Europe defined 
the most significant (key) competences 
associated with the life in the information 
society, and include the knowledge of new 
technologies of searching and processing 
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information, understanding the importance 
of their use, the ability to evaluate and 
criticize information in mass media, the 
ability to persist the negative influence of 
mass media. In Pedagogics in the 60–70 
years of the last century and at present, 
media education has developed together 
with global educational issues as the theory 
of media education (V Baranov, A. Fedorov, I. 
Graschenkova, I. Levshina, V. Monastyrsky, A. 
Nechaev, G. Pacco, S. Penzin, Y. Rabinovich, 
V. Speed, I. Weisfield, I. Zadorozhna etc.).

According to the definition adopted in 
the 1989 international conference organized 
by the Association for Media Literacy of 
Canada, media literacy is the ability to 
decode, analyze, evaluate and communicate 
in a variety of ways.

One must ensure that children and young 
people develop these skills and attitudes that 
are based on multiple forms of communication 
as part of their daily lives. Working with 
the visual language enriches our aesthetic 
perception (sensitivity to sound, image and 
text), but there is also a need to develop 
critical thinking, analysis and understanding 
of the media in connection with their 
audience, and a need to teach students to 
express themselves using that medium. They 
will be audiovisual literates when they are 
able to decode a series of signs, and also to 
produce or to encode them.

Media competence has three main 
aspects or areas to teach, and inside each on 
them we may include several dimensions: 
knowledge (media industry, technology, 
language, processes of production, access 
to information), understanding (ideology 
and values) and expression (communication, 
creation, citizen participation). It would be 
better to consider media education as an 
educational practice, rather than a line of 
research, so in this case we need to create a 
series of practical activities, experiences that 
aim to train learners in active and critical 
interpretation of the mass media (film, radio, 
television, and printed media, among other 

new media). As it was mentioned above, it is 
more a pedagogical activism than a theoretical 
development. Knowing the discourse structure 
of news or announcements allows students to 
maintain focus on the ideological part; but 
this will only happen after a learning period in 
which they are taught the basic codes that are 
used, the visual semiotics. The student has to 
internalize this analysis; he or she has to know 
that there is a misinformation, a manipulation 
of that media.

Media education, as indicated by R. 
Aparici et al. (2010: 49), must always 
consider six dimensions: Language, 
Technology, Production processes, Ideology 
and values, Aesthetic, Interaction. To read 
and create media messages, students must 
go through three phases. The approach, 
when our students have to become aware of 
the peculiarities of media. A second phase, 
of deeper knowledge, involves analysis of 
the technological characteristics or specific 
language of the media, where they will be 
able to be thoughtful and critical readers. 
It is about knowing the visual codes and 
analyzing resources. A third phase implies 
that students construct their own messages.

Today there is a gap between the learning 
styles used by formal schooling and those 
that are characteristic of children՛s after–
school experiences, for instance, video 
games and social networks, which assign 
them an active role. Moreover, they spend 
much of their lives watching television, 
and not only programs and advertising 
designed for children, but also the ones 
for adults. Therefore, we have to connect 
with their motivations and forms of relating 
and obtaining information, otherwise, the 
“formal” teaching experiences will remain as 
a marginal experience in their lives. We also 
must help them to develop critical thinking.

We should expand the educational 
scenario from a formal education to an 
informal and even fortuitous one (as Cobo 
and Moravec indicated in his book on 
invisible education, 2011).
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ՄԵ ԴԻ ԱԻ ՐԱ ԶԵ ԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ
ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, ռո մա նա գեր մա նա կան ֆա կուլ տետ,  
ան գլե րեն լեզ վի և գրա կա նու թյան ամ բի ոն, հայ ցորդ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է մե դի աի րա զե կու թյան ձևա վո րումն ու սա նող նե րի դա սա
վանդ ման գոր ծըն թա ցում: Այս տեղ մե դի ա կր թու թյու նը ներ կա յաց ված է, որ պես կր թա կան 
փորձ, ո րը միտ ված է ու սու ցա նող նե րին ո ւղ ղոր դե լու մաս մե դի այի հնա րա վո րու թյուն նե
րից հնա րա վո րինս ար դյու նա վետ օ գտ վե լուն: Ժա մա նա կա կից աշ խարհն ու ին ֆոր մա ցի ոն 
դաշտն ա նընդ մեջ փո փոխ վում են, հետ ևա բար ու սա նող նե րի մոտ մե դի աի րա զե կու թյան 
ձևա վո րումն դառ նում է ան հրա ժեշ տու թյուն: 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
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давания. Медиа–образование рассматривается как образовательный опыт, помогающий сту
дентам в выборе направленности, эффективном использовании возможностей масс–медиа.
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ՄԱՌ ԼԵ ՆԱ Ա ԼԵՔՅԱՆ
Գա լի նա Ստա րա վոյ տո վայի ան վան հ. 177 դպ րո ցի  

հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան մե թոդ մի ա վոր ման նա խա գահ

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԴՐ ԴԱ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵՐ. ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐՆ  
ՈՒ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ու սում
նա կան դր դա պատ ճառ նե րի տե սակ
ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 
վեր ջին նե րիս ձևա վո րու մը հա մա րե լով 
ժա մա նա կա կից դպ րո ցի ա ռաջ նա կարգ 
խն դիր նե րից մե կը: Ու սում նա կան դր
դա պատ ճառ նե րը դի տար կե լով ի բրև 
կր թա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա
վե տու թյան ցու ցա նիշ՝ հոդ վա ծում դա
սա կարգ վում են դր դա պատ ճառ նե րը, 
տր վում մեկ նա բա նու թյուն ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. դր դա պատ ճառ, դպ րոց, 
տրա մադր վա ծու թյուն, գոր ծու նե ու թյուն, 
գնա հա տում: 

Դր դա պատ ճա ռը ը նդ հան րա պես 
ցան կա ցած մար դու գոր ծու նե ու թյան աղ
բյուրն է: Ե թե չկան ներ քին մղում ներ և 
շար ժիչ ո ւժ, ա պա ցան կա ցած գործ դա
տա պարտ ված է դառ նա լու ձանձ րա լի ու 
տաղտ կա լի սո վո րույ թի: Հին ի մաս տու
թյունն ա սում է՝ կա րե լի է ձի ուն բե րել 
ջրի մոտ, բայց չի կա րե լի նրան ստի պել 
խմել: Ան շուշտ, կա րե լի է ե րե խա նե րին 
նս տեց նել դպ րո ցա կան նս տա րան նե րին 
և հաս նել ան թե րի կար գա պա հու թյան, 
սա կայն ա ռանց ո ւս ման նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյուն ա ռա ջաց նե լու և ներ քին 
շար ժա ռի թի ու սու ցում և յու րա ցում տե
ղի չեն ու նե նում: Ու սում նա կան գոր ծու
նե ու թյունն այս դեպ քում ձևա կան բնույթ 
է կրում, ի սկ ի նչ պես դպ րո ցա կան նե
րի մեջ «գի տե լիք նե րի աղ բյու րից ջուր 
խմե լու» ցան կու թյուն ա ռա ջաց նել: Այս 
խնդ րի ի րա կա նաց ման ո ւղ ղու թյամբ է, 
որ հա մա ռո րեն պետք է աշ խա տենք բո
լորս: Ե րե խային որ ևէ գոր ծու նե ու թյուն 
պար տադ րե լու փո խա րեն հար կա վոր է 
հե տաքրք րու թյուն ա րթ նաց նել նրա մեջ 

[4, 56–57]: Պետք է հոգ տա նել հայտ
նա բե րե լու, որ նա պատ րաստ է և տի
րա պե տում է այդ գոր ծու նե ու թյան հա
մար ան հրա ժեշտ բո լոր ու ժե րին: Ա ռանց 
շար ժա ռի թի՝ ա րագ, դրա կան ար դյունք 
չի լի նի: Ե թե ան տես վում է ե րե խայի ներ
քին տրա մադր վա ծու թյու նը , ա պա, ը ստ 
է ու թյան, որ պես հիմ նա կան մի ջոց ը նտր
վում է բռ նու թյու նը: Ե թե ման կա վարժն 
իր գոր ծու նե ու թյան մեջ հեն վում է բռ
նու թյան վրա, ա պա բախ վում է բա ցա
սա կան, ժխ տող դր դա պատ ճա ռի: Նման 
դեպ քե րում ե րե խայի մեջ ձևա վոր վում է 
դա սից խու սա փե լու ու ժեղ և կա յուն մի
տում: Ու սում նա կան գո րու ծու նե ու թյունն 
ու ար դյունք նե րը լի նում են ան նշան, ի սկ 
դա սից շեղ վա ծու թյու նը՝ ու ժեղ: Ա ռա
ջա նում է «ճն շում գոր ծադ րե լու» ի րա
վի ճակ: Նման դեպ քե րում ե րե խա նե րը 
հոգ նած են և ը նկճ ված: Նրանք ու նե նում 
են ան բա վա րար վա ծու թյան զգա ցում, 
նկատ վում է մտա ծե լու ան հրա ժեշ տու
թյուն [5, 65]: 

Դպ րո ցա կան կյան քի բո վան դա կու
թյան մեջ ա ռանց ի մաս տի ու ար ժե քա
վոր ման հիմ քի չի կա րող գո յու թյուն ու
նե նալ գոր ծու նե ու թյուն: Հար կա վոր է 
հս տակ ձևա վո րել, զար գաց նել և խթա
նել սո վո րե լու դր դա պատ ճառ ներ: 

Այ սօր կր թու թյանն ու դաս տի ա րա կու
թյանն ա ռնչ վող ա ռա վե լա պես սուր խն
դիր նե րը կապ ված են կամ դպ րո ցա կա նի 
վար քագ ծի բա ցա սա կան դր դա պատ
ճա ռի, կամ դր դա պատ ճառ նե րի բա ցա
կա յու թյան (վեր ջինս հան դի պում է մեծ 
մա սի մոտ), հետ ևա բար նաև կր թու թյան 
ու դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա կան ցու
ցա նիշ նե րի ի ջեց ման հետ: 

Դ րա կան դր դա պատ ճառ նե րը հո գե
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բա նա կան, բա րո յա կան և ֆի զի կա կան 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման ու զար գաց
ման ու ժեղ գոր ծոն ներ են: 

Դր դա պատ ճա ռը բնու թագ րում է գոր
ծո ղու թյան ո ւղ ղու թյու նը, ամ բող ջա կան 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ վա ծու
թյունն ու կա յու նու թյու նը, ո րո շա կի նպա
տա կի հաս նե լու ձգ տու մը: Սո վո րող նե րի 
մոտ ու սում նա կան մո տի վա ցի այի ձևա
վո րու մը ա ռանց չա փա զան ցեց ման կա
րե լի է ան վա նել ժա մա նա կա կից դպ րո
ցի կենտ րո նա կան խն դիր նե րից մե կը: 

Ն րա ար դի ա կա նու թյու նը հիմն վում է 
կր թու թյան բո վան դա կու թյան թար մաց
մամբ, դպ րո ցա կան նե րի մոտ գի տե լիք
նե րի ձեռք բեր ման, ի նք նու րույն հնար նե
րի և կյան քի ակ տիվ դիր քի զար գաց ման 
ա ռա ջադ րանք նե րի դր ված քով [8, 241]: 
Քա նի որ կր թու թյան և դաս տի ա րա կու
թյան ա ռա վել սուր խն դիր նե րը կապ
ված են սո վո րող նե րի հիմ նա կան մա սի 
մոտ կր թու թյուն ստա նա լու դր դա պատ
ճա ռի բա ցա կա յու թյան հետ, ո րի հետ
ևանք է հա մար վում բո լոր հաս տա տու
թյուն նե րի ու սա նող նե րի կրթ վա ծու թյան 
և դաս տի ա րակ վա ծու թյան հիմ նա կան 
ցու ցա նիշ նե րի ի ջե ցու մը, ա պա նշ ված 
ցու ցա նիշ նե րը դառ նում են ա կն հայտ: 
Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը տար
բեր դպ րո ցա կան նե րի հա մար տար բեր 
ի մաստ ու նի: Դպ րո ցա կա նի հա մար սո
վո րե լու ի մաս տի և ու սում նա կան դր
դա պատ ճա ռի բնու թագ րի վեր հա նու մը 
ու սուց չի հա մար ման կա վարժ–նե րազդ
ման յու րա քան չյուր ա ռան ձին դեպ քում 
խա ղում է ո րո շիչ դեր: 

Ան ձի դր դա պատ ճա ռային կազմ ված
քը բա վա կա նին բազ մաբ նույթ է: Այն
պի սի հա մա կարգ ված բնու թագր ման 
ու սում նա սի րու թյան հա մար, ի նչ պի սին 
դր դա պատ ճառն է և նրա ախ տո րոշ ման 
մե թո դի կայի կա ռուց ված քը կար ևոր է 
հա մար վում բա ղադ րի չային բլո կե րի 
ա ռանձ նա ցու մը, ո րոնք կար տա ցո լեն ու
սուց ման դր դա պատ ճա ռի ա ռա վել է ա
կան բա ղադ րա տար րեր [6, 45]: Դպ րո ցա
կան նե րի ու սում նա կան դր դա պատ ճա ռի 

ու սում նա սիր ման մե թո դի կան պետք է 
կոմ պակտ լի նի և է քսպ րես–ախ տո րոշ
ման հա մար հնա րա վոր լի նի օգ տա գոր
ծել: Թվար կենք այդ պի սի բլոկ ներ.

Դր դա պատ ճառ նե րի ձևե րը.
Ու սում նա կան դր դա պատ ճա ռը դի

տար կե լով որ պես կր թա կան հա սա րա
կու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե
տու թյան ցու ցա նիշ, մենք կհիմն վենք 
դր դա պատ ճառ ներ խմ բե րի բնու թագր
ված ե րեք մո տե ցում նե րի վրա: 

Դա սա կարգ ման ա ռա ջին տար բե րա
կը են թադ րում է եր կու մեծ դր դա պատ
ճառ նե րի խմ բե րի դի տար կում: 

Ի մա ցա կան դր դա պատ ճառ ներ: 
Սրանք կապ ված են ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան, բո վան դա կու թյան և նրա 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի հետ: Այս 
դր դա պատ ճառ նե րը վկա յում են դպ րո
ցա կան նե րի մոտ գի տե լիք նե րի ձեռք
բեր ման կողմ նո րոշ ման մա սին, ու սում
նա կան հմ տու թյուն նե րի, ո րո շում են 
նոր կար ևոր փաս տե րի, եր ևույթ նե րի 
դրանց է ա կան հատ կու թյուն նե րի, ա ռա
ջին դե դուկ տիվ եզ րա հան գում նե րի, 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի և տեն դենց նե րի 
տե սա կան սկզ բունք նե րի, հիմ նային գա
ղա փար նե րի և այլ նի նկատ մաբ գի տե
լիք նե րի հե տաքրք րու թյան խո րու թյու նը: 

Այս խմ բի մեջ են մտ նում նաև դպ րո
ցա կան նե րի գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու, 
հնար նե րին տի րա պե տե լու կողմ նո րոշ
ման մա սին վկայող մո տիվ նե րը: Հե
տաքրք րու թյու նը ի նք նու րույն գի տե լիք 
ստա նա լու փոր ձեր, գի տա կան ի մա ցու
թյան մե թոդ նե րի, ու սում նա կան, աշ
խա տան քի ի նք նա կա ռա վար ման ձևե րի, 
սե փա կան ու սում նա կան աշ խա տան քի 
ռա ցի ո նալ կազ մա կերպ մա նը: Ճա նա չո
ղա կան դր դա պատ ճառ նե րը ար տա ցո
լում են դպ րո ցա կա նի ի նք նակր թու թյան 
ձգ տու մը, գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
ի նք նու րույն կա տա րե լա գործ ման ձևե րի 
ո ւղղ վա ծու թյու նը [9, 147]: 

Սո ցի ա լա կան դր դա պատ ճառ ներ: 
Սրանք կապ ված են դպ րո ցա կա նի այլ 
մարդ կանց հետ սո ցի ա լա կան փո խազ
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դե ցու թյան տար բեր ձևե րի հետ: Օ րի
նակ՝ գի տե լիք ներ ստա նա լու ձգ տու մը, 
որ պես զի հա սա րա կու թյանն օգ տա կար 
լի նել, սե փա կան պարտ քը կա տա րե լու 
ցան կու թյու նը, սո վո րե լու ան հրա ժե
տու թյու նը հաս կա նա լը, պա տաս խա
նատ վու թյան զգա ցու մը: Այ դու հան դերձ 
հս կա յա կան է սո ցի ա լա կան ան հրա ժեշ
տու թյան դր դա պատ ճառ նե րի գի տակ
ցու մը, պարտ քի և պա տաս խա նատ վու
թյան, մաս նա գի տա կան ը նտ րու թյա նը 
լավ պատ րաստ վե լու ձգ տու մը: Սո ցի
ա լա կան դր դա պատ ճառ նե րի թվին են 
պատ կա նում նաև այս պես կոչ ված դիր
քային մո տիվ նե րը, ո րոնք դրս ևոր վում 
են շր ջա պա տող նե րի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րում ո րո շա կի դիք գրա վե լու, 
նրանց հա վա նու թյա նը ար ժա նա նա լու, 
հե ղի նա կու թյուն ձեռք բե րե լու ձգտ ման 
մեջ: 

Դիր քային դր դա պատ ճառ: Կա րող է 
դրս ևոր վել ի նք նա հաս տատ ման տար
բեր տի պի փոր ձե րով լի դե րի տե ղը զբա
ղեց նե լու ցան կու թյամբ, այլ դպ րո ցա
կան նե րի վրա ազ դե լու, կոլ լեկ տի վում 
գե րա կայե լու և այլ նի մեջ: Սո ցի ա լակն 
հա մա գոր ծակ ցու թյան դր դա պատ ճառ
նե րը կա յա նում են նրա նում որ դպ րո
ցա կա նը ոչ մի այն ցան կա նում է շփ վել 
և փո խազ դե ցու թյան մեջ մտե նել այլ 
մարդ կանց հետ, այլ նաև վեր լու ծել ու
սուց չի ու դա սըն կեր նե րի հետ սե փա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ու փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րի հնար ներն ու ձևե րը 
և մշ տա պես դրանք կա տա րե լա գոր ծել: 
Տվյալ մո տի վը հա մար վում է ի նք նա
դաս տի ա րա կու թյան ան ձի ի նք նա կա
տա րե լա գործ ման կար ևոր հիմք [11, 218]: 

Դա սա կարգ ման ե րկ րորդ խում
բը բնու թագ րում է դր դա պատ ճառ նե րի 
հա րա բե րու թյու նը և ոչ ան մի ջա կան ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Ո րո շա կի 
գոր ծու նե ու թյու նը խթա նող դր դա պատ
ճառ նե րը (այս դեպ քում՝ ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցը ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված չէ 
դրա հետ, այդ գոր ծու նե ու թյան նկատ
մամբ) ան վա նում են ար տա քին: Ե թե դր

դա պատ ճառ նե րը ոչ ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ու նեն ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան հետ, ա պա նրանք հա մար վում են 
ներ քին: Սո վո րե լու դր դա պատ ճա ռը կա
րող է լի նել ներ քին, ի նք նու րույն ճա նա
չո ղա կան աշ խա տան քի դեպ քում և ար
տա քին՝ մե ծե րի օգ նու թյամբ: 

Ներ քին դր դա պատ ճառ նե րը այս պի
սին ե ն՝ գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հե
տաքրք րա սի րու թյու նը, գոր ծու նե ու թյան 
ար դյուն քի նկատ մամբ հե տաքրք րա սի
րու թյու նը, ի նք նա զար գաց ման, սե փա
կան ի նչ որ ո րակ նե րի, կա րո ղու թյուն
նե րի զար գաց ման ձգ տու մը: 

Ար տա քին դր դա պատ ճառ ներ դրս
ևոր վում են այն ժա մա նակ, ե րբ գոր
ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց վում է որ պես 
պարտ քի պա տաս խա նատ վու թյուն, հա
նուն հա սա կա կից նե րի շր ջա նում ո րո շա
կի դիրք զբա ղեց նե լու, հա րա զատ նե րի, 
ու սուց չի և այլ նի: 

Ե թե ե րե խան լու ծում է ա ռա ջադ րան
քը, ա պա այս գոր ծո ղու թյան ար տա քին 
դր դա պատ ճառ ներ կա րող են լի նել լավ 
գնա հա տա կան ստա նա լու ցան կու թյու
նը, ըն կեր նե րին ցույց տալ ա ռա ջադ րանք 
լու ծե լու կա րո ղու թյու նը, ու սուց չի գո վա
սան քին ար ժա նա նա լու հա մար և այլն: 
Այս դեպ քում ներ քին դր դա պատ ճառ ներ 
են հա մար վում խնդ րի լուծ ման ու ղի ներ 
փնտ րե լու, ար դյուն քի հաս նե լու նկատ
մամբ հե տաքրք րա սի րու թյու նը: Ա նհ րա
ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ դր դա պատ ճա
ռը մի կող մից՝ մշ տա պես հա մար վում է 
դպ րո ցա կա նի գի տակ ցու թյան ներ քին 
բնու թա գի րը, նրա գոր ծու նե ու թյան դր
դա պատ ճա ռը: Մյուս կող մից՝ այդ պի սի 
դր դա պատ ճա ռը կա րող է լի նել դր սից, 
այլ մար դուց: Ե թե ա ռանց մե ծա հա սա
կի վե րահս կո ղու թյան և հի շեց ման դր
դա պատ ճա ռը չի ի րաց վում, հետ ևա բար 
դպ րո ցա կա նի հա մար այն հա մար վում է 
ար տա քին: Ու սուց ման սկզբն ու սուց չին 
ան հրա ժեշտ է ձգ տել այն բա նին, որ սո
վո րո ղի մոտ նախ և ա ռաջ ձևա վոր վեն 
ներ քին դր դա պատ ճառ ներ: 

Ու սուց ման դր դա պատ ճառ նե րի դա
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սա կարգ ման եր րորդ տար բե րա կը հեն
վում է դր դա պատ ճառ նե րի եր կու տեն
դենց նե րի՝ հա ջո ղու թյան հաս նե լու և 
ան հա ջո ղու թյուն թույլ չտա լու առ կա յու
թյան վրա: 

Հա ջո ղու թյան հաս նե լու դր դա պատ
ճա ռա վոր ված դպ րո ցա կան նե րը սո վո
րա բար ի րենց ա ռջև ո րո շա կի դրա կան 
նպա տակ են դնում, ակ տի վո րեն փոր
ձում են ի րա գոր ծել այն, ը նտ րում են մի
ջոց ներ ո ւղղ ված այդ նպա տա կին հաս
նե լուն: Գոր ծու նե ու թյու նը նրանց մոտ 
ա ռա ջաց նում են դրա կան հույ զեր, ներ
քին ռե սուրս նե րի հա մախմ բում և ու շադ
րու թյան կենտ րո նա ցում: 

Ներ կա յումս փոխ վել է նաև դպ րոց 
հա ճա խե լու տա րի քային սահ մա նը՝ 6 
տա րե կան, ի նչն էլ իր հեր թին է ա ռա
վե լա պես ը նդ գծում կրտ սեր դպ րո
ցա կա նի հար մար ման և ու սում նա կան 
դր դա պատ ճա ռի հիմ նախն դիր նե րի ու
սում նա սի րու թյան կար ևո րու թյու նը [11, 
148]: 

Դպ րո ցա կան կյան քի բո վան դա կու
թյան մեջ ա ռանց ի մաս տի ու ար ժե քա
վոր ման հիմ քի չի կա րող գո յու թյուն ու
նե նալ գոր ծու նե ու թյուն: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան դր
դա պատ ճառ նե րի ձևա վոր ման վրա նե
րազ դող գոր ծոն նե րից ե ն՝ ու սում նա կան 
նյու թի բո վան դա կու թյու նը, ու սուց չի և 
սո վո րող նե րի շփ ման ո ճը, ու սում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան մա կար դակն ու բնույ
թը: Կր թու թյան բո վան դա կու թյու նը և 
ու սում նա կան տե ղե կատ վու թյու նը ոչ մի 
նշա նա կու թյուն չու նեն ե րե խայի հա մար, 
ե թե դրանք չեն բխում նրա պա հանջ նե
րից և ի նք նա բե րա բար չեն դր դում ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան: Կրտ սեր 
դպ րո ցա կա նի հետ աշ խա տող նե րի հա
մար հատ կա պես կար ևոր է տար բե րել 
ճա նա չո ղու թյան նկատ մամբ հե տաքրք
րու թյուն և հե տաքրք րու թյուն ի նչ–որ 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Ա ռա ջին 
դա սա րան ցին ու րախ գնում է դպ րոց, իր 
ցան կու թյամբ մաս նակ ցում դա սա րա նա
կան աշ խա տանք նե րին, չի ցան կա նում 

ը նդ հա տել գոր ծու նե ու թյու նը դա սի ժա
մա նակ: Ա ռա ջին դա սա րան ցին սի րում է 
օ րի նակ. կար դալ, գրել, նկա րել, պատ
րաս տել, դա նրան հա ճույք է պատ ճա
ռում: Ե րե խան ցու ցա բե րում է հու զա
կան վե րա բեր մունք (նա հա ղոր դում է, 
որ ի րեն դուր է գա լիս լու ծել խն դիր նե
րը, կա տա րել վար ժու թյուն ներ), չնա յած 
կա րող է ճա նա չո ղա կան վե րա բեր մուն
քը բա ցա կայել (ն րան չի ան հանգս տաց
նում, ի նչ է այն այս պես հաս կաց վում, այլ 
ոչ թե այն պես, որ տար բե րա կով է լավ, 
հեշտ տվյալ խն դի րի լուծ ման հա մար և 
այլն): Այս դեպ քում առ կա է մի այն մեկ 
կոմ պո նենտ–հու զա կան: 

Այս տեղ չի կա րե լի խո սել ոչ մի այն 
ճա նա չո ղա կան հե տաքրք րա սի րու թյան, 
այլ ո ւս ման նկատ մամբ սի րո առ կա յու
թյան մա սին: Ո ւս ման դր դա պատ ճա ռի 
նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քի 
ձևա վոր մա նը նպաս տում են դպ րո ցի 
և դա սա րա նի ը նդ հա նուր մթ նո լոր տը, 
ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը խմ բա
կային աշ խա տանք նե րին, հա մա գոր
ծակ ցու մը ու սուց չի և ա շա կեր տի, ա ռա
ջադ րանք նե րի կա տար ման ժա մա նակ 
ու սուց չի օգ նու թյու նը ոչ թե ու ղիղ մի
ջամ տու թյամբ, այլ խոր հուրդ նե րի մի
ջոց նե րով: Ի նչ պես նաև ու սում նա կան 
նյու թը պետք է մա տուց վի այն պես, որ
պես զի ա ռա ջաց նի դպ րո ցա կան նե րի 
հու զա կան ար ձա գան քը: Դրա հա մար 
ան հրա ժեշտ են ու սում նա կան նյու թի 
մա տուց ման և մեկ նա բան ման հա տուկ 
մո տե ցում ներ, ու սում նա կան նյու թի բո
վան դա կու թյու նը պետք է լի նի գրա վիչ, 
հար կա վոր է նե րա ռել հե տաքրք րա շարժ 
հար ցե րով վար ժու թյուն ներ, կազ մա կեր
պել գի տե լիք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի 
ցու ցադ րում, ո րոնք կա րող են ու նե նալ 
հա սա րա կա կան և ան ձնա կան բնույթ, 
հաս տա տել մի ջա ռար կա յա կան կա պեր: 

Տար բեր ո ճեր ձևա վո րում են տար բեր 
դր դա պատ ճառ ներ: «Ան հա ջո ղու թյու նից 
խու սա փե լու» մի տումն ար գե լա կում է 
ներ քին դր դա պատ ճա ռի ձևա վո րու մը: 
Ու սուց չի ժո ղովր դա վա րա կան ո ճը, ը նդ
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հա կա ռա կը, խան գա րում է ներ քին դր
դա պատ ճա ռին: Լի բե րալ ո ճը ի ջեց նում 
է ո ւս ման դր դա պատ ճա ռը և ձևա վո րում 
«հա ջո ղու թյան հույ սի» դր դա պատ ճառ: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան կազ
մա կերպ ման կար ևոր պահ է գործ նա
կան–ճա նա չո ղա կան փու լը: Այս փու լում 
ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան դր դա
պատ ճառ ա ռա ջաց նե լու հա մար հար կա
վոր է ձգ տել, որ պես զի սո վո րողն սկ սի 
գոր ծել: Այդ ա ռու մով նպա տա կա հար
մար է ի մա ցա կան (խնդ րա հա րույց, ո րո
նո ղա կան, վի ճա հա րույց ա ռա ջադ րանք
ներ), խա ղային (ճա նա չո ղա կան խա ղեր, 
մր ցույթ ներ), զգաց մուն քային (հա ջո ղու
թյան ձգ տում, թե մայով կլան վե լը) և այլ 
բնույ թի ի րա վի ճակ նե րի ստեղ ծու մը: 

Հայտ նի է, որ ու սում նա կան գոր
ծու նե ու թյան հա մա գոր ծակ ցային ձևը, 
ան հա տա կա նից ա ռա վել, ստեղ ծում է 
դր դա պատ ճառ [11, 257]: Այն ակ տիվ աշ
խա տան քի մեջ է «ներ քա շում» նույ նիսկ 
պա սիվ, թույլ մղում ներ ու նե ցող ա շա
կերտ նե րին: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ ճիշտ վե րա բեր մուն քի ա ռա
ջաց ման վրա է ա կան ազ դե ցու թյուն կա
րող են գոր ծել դրա կան հույ զե րը, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են սո վո րող նե րի գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում և ձեռք բեր ված ար
դյուն քից: 

Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան ար
դյունք նե րի գնա հատ ման դր դա պատ
ճա ռային դե րը կաս կած չի հա րու ցում: 
Կար ևոր է, որ պես զի սո վո րող նե րի ու
սում նա կան գոր ծու նե ու թյան գնա հա
տա կա նի մեջ տր վի ո րա կա կան, այլ ոչ 
քա նա կա կան տար րա լու ծում, ը նդ գծել 
դրա կան պա հե րը, ու սում նա կան նյու թի 
յու րաց ման ա ռաջ խա ղա ցու մը, պար զա
բա նել թե րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը, և 
ոչ մի այն նշել դրանց առ կա յու թյու նը: 

Գ նա հա տա կան ներն ի նք նան պա
տակ չպետք է լի նեն սո վո րող նե րի հա
մար: Դրա նից կա րող է տե ղի ու նե նալ 
ու սում նա կան դր դա պատ ճա ռի տե ղա
շարժ գոր ծու նե ու թյան, ճա նա չո ղա կան 

գոր ծըն թա ցից գնա հա տա կան, ո րը ձեռք 
է բեր վում ա նազ նիվ մի ջոց նե րով: Դա 
հան գեց նում է ու սում նա կան գոր ծու նե
ու թյան հան գա ման քի և սո վո րո ղի ան
ձի զար գաց ման դե ֆոր մաց մա նը: Դա
սի յու րա քան չյուր փուլ ու սու ցի չը պետք 
է լի նի հո գե բա նա կան բո վան դա կու
թյամբ: Քա նի որ յու րա քան չյուր փուլ 
հո գե բա նա կան ի րա վի ճակ է: Որ պես զի 
կա ռուց վի գրա գետ հո գե բա նա կան կա
ռուց ված քով դաս, կար ևոր է, ու սու ցի չը 
տի րա պե տի զար գաց նող և դաս տի ա
րա կող խն դիր նե րի այն մա սի կազ մա
կերպ ման կա րո ղու թյան, ո րը կապ ված 
է դր դա պատ ճա ռի և դպ րո ցա կան ներ 
սո վո րե լու կա րո ղու թյուն նե րի վի ճա կի 
հետ [6, 69]: 

Հար կա վոր է հս տակ ձևա վո րել, զար
գաց նել և խթա նել սո վո րե լու դր դա
պատ ճառ ներ: 

Այ սօր կր թու թյան ն ու դաս տի ա րա
կու թյանն ա ռնչ վող ա ռա վե լա պես սուր 
խն դիր նե րը կապ ված են կամ դպ րո ցա
կա նի վար քագ ծի բա ցա սա կան դր դա
պատ ճա ռի, կամ դր դա պատ ճառ նե րի 
բա ցա կա յու թյան (վեր ջինս հան դի պում է 
մեծ մա սի մոտ), հետ ևա բար նաև կր թու
թյան ու դաս տի ա րա կու թյան հիմ նա կան 
ցու ցա նիշ նե րի ի ջեց ման հետ: 

Դպ րո ցա կան կյան քի հար մար վա ծու
թյան մա կար դա կով է պայ մա նա վոր ված 
վե րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը՝ գի տե լիք
նե րի, հե տա գա մաս նա գի տու թյան, մի
ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի ո ճի 
նկատ մամբ, ըն կե րու թյուն ա նե լու, ի նչ
պես նաև սի րե լու, սիր վե լու ըն դու նա
կու թյան, կյան քի նկատ մամբ դիր քո րո
շում նե րի և ան ձնային ո րակ նե րի: 

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ա դապ տա
ցի այի և ու սում նա կան դր դա պատ ճա ռի 
փոխ կապ վա ծու թյան խնդ րի վե րա բե
րյալ կա տա րած տե սա կան վեր լու ծու
թյուն նե րից պարզ դար ձավ, որ հա սուն 
մար դու հա ջո ղու թյուն նե րը են թադ րում 
են նրա դպ րո ցա կան կյան քի բնա կա նոն 
ըն թացք և հար մար վա ծու թյան բարձր 
մա կար դակ: 
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УЧЕБНЫЕ МОТИВАЦИИ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
МАРЛЕНА АЛЕКЯН

Школа 177им. Галины Староватовой, председатель методического объединения  
по армянскому языку и литературе

Формирование побудительных причин к обучению считается одной из важнейших за
дач современной школы. Мотивация обучения рассматривается как показатель эффективно
сти образовательной деятельности, приводится классификация и интерпретация указанных 
мотивов.

TEACHING MOTIVATION: TYPES AND CHARACTERISTICS
MARLENA ALEKYAN

Yerevan Basic School №177 named after Galina Starovoytova, 
Teacher of methodical association of Armenian language and literature

Formation of motivation towards teaching is considered to be one of the most important tasks 
of modern school. Teaching motivation is considered to be an indicator of the effectiveness of 
educational activities, a classification and interpretation of these motives is being provided.
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ԱՆՆԱ ՉԱՐՉՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական  

համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի լոգոպեդիայի և  
վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս, համալսարանի  
շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ՝ ՄՏԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՇՏԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՅՐԵՆԻԻ  
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է հա տուկ 
(օ ժան դակ) դպ րո ցի տար րա կան դա սա
րան նե րում սո վո րող նե րի գրա վոր խոս
քի խան գա րում նե րի շտկ ման մի ջոց նե րի 
ու մե թոդ նե րի տե սա կան հիմ նա վո րու
մը, ի նչ պես նաև սո վո րող նե րի գրա
վոր խոս քի խան գա րում նե րի շտկ ման 
հիմ նա կան մի ջոց նե րի, մե թոդ նե րի և 
կի րառ ման պայ ման նե րի վեր լու ծա կան 
նկա րա գի րը: Նյու թում հան գա մա նա լից 
ներ կա յաց ված են նաև հա տուկ (օ ժան
դակ) դպ րո ցի տար րա կան դա սա րան նե
րում սո վո րող նե րի գրա վոր խոս քի խան
գա րում նե րի շտկ ման ո ւղղ ված խա ղեր, 
վար ժու թյուն ներ ու ա ռա ջադ րանք ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. գրա վոր խոս քի խան
գա րում, մտա վոր զար գաց ման խան
գա րում ներ ու նե ցող, շտ կում, մայ րե նի ի 
ու սուց ման գոր ծըն թաց, լո գո պե դա կան 
աշ խա տանք ներ 

Վեր ջին տա րի նե րին ու սու ցիչ նե րի և 
լո գո պեդ նե րի պրակ տի կա յում մեծ թիվ 
են կազ մում դպ րո ցա կան ծրա գի րը դժ
վա րու թյամբ յու րաց նող, կար դա լու և 
գրե լու գոր ծըն թա ցում կա յուն և կրկն վող 
բնույ թի սխալ ներ ու նե ցող սո վո րող նե
րը: Գրե լու և կար դա լու գոր ծըն թաց նե րի 
խան գա րում նե րը տա րած ված են ի նչ պես 
բնա կա նոն զար գա ցում ու նե ցող, այն
պես էլ զար գաց ման խան գա րում ներ 
ու նե ցող սո վո րող նե րի շր ջա նում: Սրա
նով է պայ մա նա վոր ված գրա վոր խոս քի 
խան գա րում նե րի շտկ ման խնդ րի նկատ

մամբ տար րա կան դա սա րան նե րում դա
սա վան դող ու սու ցիչ նե րի, լո գո պեդ նե րի 
և ծնող նե րի ան հանգս տու թյու նը հե
տաքրք րու թյու նը: Հա տուկ (օ ժան դակ) 
դպ րո ցում սո վո րող նե րը, ու նե նա լով 
գլ խու ղե ղի օր գա նա կան ախ տա հա
րում և, դրա նով պայ մա նա վոր ված, ճա
նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյան կա յուն 
խան գա րում, որ պես ե րկ րոր դային դրս
ևո րում ներ, ու նեն նաև խոս քային խան
գա րում ներ, ո րոն ցում մաս նա վո րա պես 
գե րակշ ռում են գրա վոր խոս քի՝ գրե լու 
և կար դա լու գոր ծըն թաց նե րի խան գա
րում նե րը՝ դիս լեք սի ան և դիսգ րա ֆի ան: 
Այս խն դիր ներն ա վե լի շատ նկա տե լի են 
դպ րո ցա կան ու սուց ման ա ռա ջին–ե րկ
րորդ տա րում, շատ դեպ քե րում դրանք 
մնում են ո ղջ ու սում նա կան գոր ծու նե ու
թյան ըն թաց քում, ո րոնք դժ վա րաց նում 
են սո վո րող նե րի ոչ մի այն հա ղոր դակց
վե լու, գրել–կար դա լու գոր ծըն թա ցը, 
այլև բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում 
նրանց գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու, ժա
մա նա կա կից աշ խար հում այս ե րե խա նե
րի սո ցի ա լա կան հար մար վո ղա կա նու
թյան ու ին տեգր ման գոր ծըն թա ցի վրա 
[8, 10, 11, 12]: 

Հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րո ցի տար րա
կան դա սա րան նե րում մայ րե նի ի և մյուս 
ա ռար կա նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա
ցում սո վո րող նե րի ու նե ցած դժ վա րու
թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու գոր ծըն թացն 
ի րա կա նա նում է նրանց պահ պան ված 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ա ռա վե լա գույնս 
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օգ տա գործ ման հաշ վին: Այս ե րե խա նե րի 
գրա վոր խոս քի խան գա րում նե րի շտկ
ման նպա տա կով մայ րե նի ի դա սե րին 
ան ցկաց վող վար ժու թյուն նե րի ու ա ռա
ջադ րանք նե րի կի րառ ման նպա տակն ոչ 
մի այն ու սո ցո ղա կան է, այլ ու նի ճա նա
չո ղա կան, շտ կո ղա կան, զար գաց նող և 
դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյուն, 
սա կայն մտա վոր զար գաց ման խն դիր
ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի գրա վոր խոս
քի խան գա րում նե րի շտ կու մը հնա րա վոր 
է և պայ մա նա վոր ված է լո գո պե դի և 
ու սուց չի փոխ հա մա ձայ նեց ված աշ խա
տան քով: Մայ րե նի ի ու սուց ման գոր ծըն
թա ցում և լո գո պե դա կան պա րապ մունք
նե րին այս ե րե խա նե րի հետ տար վող 
աշ խա տանք ներն ի րա րից ան կախ չեն. 
դրանք փոխլ րաց նում են մի մյանց և 
ո ւղղ ված են ե րե խա նե րի խոս քային և ոչ 
խոս քային գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա
նը [1, 5, 6, 8, 11, 12]: 

Մաս նա վո րա պես լո գո պե դի և ու
սուց չի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ա ռաջ
նային է դառ նում մտա վոր զար գաց ման 
խն դիր ներ ու նե ցող նե րի հն չյու նահն չու
թային գոր ծըն թաց նե րի, լեզ վա կան վեր
լու ծու թյուն և հա մադ րու թյուն կա տա
րե լու՝ հն չյու նը տա ռի և տա ռը հն չյու նի 
հետ հա րա բե րակ ցե լու, բա ռից հն չյունն 
ա ռանձ նաց նե լու, բա ռում հն չյու նի տեղն 
ու դիր քը ո րո շե լու, գրու թյամբ մոտ տա
ռերն ի րա րից տար բե րա կե լու և այլ կա
րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Սրա նով 
պայ մա նա վոր ված՝ ու սուց չի և լո գո պե դի 
աշ խա տան քում կար ևոր վում է մայ րե նի ի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րող նե
րի լեզ վա կան տար րա կան գի տե լիք ներ 
ձեռք բե րե լը, ու սում նա կան մյուս ա ռար
կա նե րի դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա
րե լը և դրանք սե փա կան խոս քում գոր
ծա ծե լը: 

Մ տա վոր զար գաց ման խն դիր ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի գրա վոր խոս քի 
խան գա րում նե րի վաղ բա ցա հայ տու մը 
և շտ կու մը կար ևոր են ու սու ցու մը մե թո
դա պես ճիշտ կազ մա կեր պե լու հա մար: 
Մայ րե նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 

գրա վոր խոս քի խան գա րում նե րի շտ
կումն ի րա կա նաց վում է՝ հաշ վի առ նե
լով մտա վոր զար գաց ման խն դիր ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հո գե կան, ան հա
տա կան և տա րի քային զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ու սում
նա դաս տի ա րակ–չա կան խն դիր նե րը, 
նրանց բնո րոշ գրա վոր խոս քի խան գա
րում նե րի և դրանց շտկ ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը [2, 3, 4, 7, 9, 13]: 

Մեր հե տա զո տու թյան նպա տա կը հա
տուկ (օ ժան դակ) դպ րո ցի տար րա կան 
դա սա րան նե րում սո վո րող նե րի մայ րե
նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում գրա վոր 
խոս քի խան գա րում նե րի շտկ ման մի ջոց
նե րի ու մե թոդ նե րի մշա կումն է, ո րից ել
նե լով ա ռանձ նաց րել ե նք հետ ևյալ խն
դիր նե րը՝

• ու սում նա սի րել և վեր լու ծել 
մտա վոր զար գաց ման խն դիր ներ ու նե
ցող դպ րո ցա կան նե րի գրա վոր խոս քի 
խան գա րում նե րի շտկ ման ժա մա նա կա
կից մո տե ցում նե րը մայ րե նի ի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում.

• ո րո շել այս ե րե խա նե րի մայ րե
նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում դրս ևոր
վող գրա վոր խոս քի խան գա րում նե րի 
հիմ նա կան տե սակ նե րը.

• մշա կել մտա վոր զար գաց ման 
խն դիր ներ ու նե ցող նե րի գրա վոր խոս
քի խան գա րում նե րի շտկ մանն ո ւղղ ված 
մի ջոց ներ, մե թոդ ներ և դրանց կի րառ
ման պայ ման ներ: 

Հե տա զո տա կան աշ խա տան քի նպա
տա կին ու ա ռա ջադր ված խն դիր նե րին 
հա մա պա տաս խան՝ մեր կող մից ը նտր
վել են հե տա զո տու թյան հետ ևյալ մե
թոդ նե րը.

•  հո գե բա նա կան և ման կա վար
ժա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ նե րի 
(դի տում, հար ցում, զրույց, ան կե տա վո
րում) կի րա ռում.

•  ու սում նա սիր վող հիմ նա հար ցի 
վե րա բե րյալ ու սում նա կան ծրագ րե րի, 
ձեռ նարկ նե րի և ա տե նա խո սա կան նյու
թե րի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյուն.

•  հե տա զոտ ման էմ պի րիկ մե թոդ
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նե րի (գ րա վոր ա ռա ջադ րանք ներ, ըն
թեր ցա նու թյան նյու թեր, ստեղ ծա գոր ծա
կան և ստու գո ղա կան աշ խա տանք ներ, 
լեզ վա քե րա կա նա կան խա ղեր և այլն) 
կի րա ռում.

•  լո գո պե դա կան մե թոդ նե րի (բա
նա վոր խոս քի, գրա վոր խոս քի հե տա
զո տում, լո գո պե դա կան պա րապ մունք
նե րի, խա ղե րի ան ցկա ցում) կի րա ռում.

Մեր կող մից ու սում նա սիր վել և հե
տա զոտ վել են չորս հա տուկ (օ ժան դակ) 
դպ րո ցի 1–4–րդ դա սա րան նե րում սո

վո րող 285 ա շա կեր տի գրա վոր խոս քի 
խան գա րում նե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյուն
քում բա ցա հայտ վել և պար զա բան վել են 
մտա վոր զար գաց ման խն դիր ներ ու նե
ցող դպ րո ցա կան նե րի գրե լու և կար դա
լու գոր ծըն թա ցում դրս ևոր վող կա յուն և 
կրկն վող բնույ թի սխալ նե րը: 

Ս տորև բեր ված նկա րում ա ռանձ նաց
րել ե նք 3–րդ և 4–րդ դա սա րան նե րում 
սո վո րող նե րի գրա վոր խոս քում ա ռա վել 
հա ճախ հան դի պող սխալ նե րը: 

Նկ. 1 Հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րո ցի տար րա կան դա սա րան նե րում սո վո րող նե րի 
գրա վոր խոս քում հան դի պող սխալ նե րի տո կո սային ար տա հայ տու թյու նը

Ինչ պես եր ևում է նկա րից, սո վո րող
նե րի գրա վոր խոս քում գե րակշ ռում են 
հն չյուն նե րի, տա ռե րի, վան կե րի, ամ
բող ջա կան բա ռե րի, դրանց վեր ջա
վո րու թյուն նե րի բաց թո ղում նե րը և 
տե ղա փո խում նե րը (14%), ար տա սա նու
թյամբ և հն չո ղու թյամբ մոտ հն չյուն նե
րի շփո թում նե րը և փո խա րի նում նե րը 
(12%): Մեծ թիվ են կազ մում գրու թյամբ 
մոտ կամ նման տա ռե րի և բա ռե րի 
շփո թում ներն ու փո խա րի նում նե րը 
(9, 8%), տա րա ծա կան կողմ նո րոշ ման 
խան գա րում նե րը (8, 4%) և այլն: 

Մ տա վոր զար գաց ման խան գա րում
ներ ու նե ցող նե րի լսո ղա կան, տե սո
ղա կան ըն կալ ման, վեր լու ծու թյուն և 

հա մադ րու թյուն կա տա րե լու կա րո
ղու թյուն նե րը յու րա հա տուկ ձևով են 
զար գա ցած: Նրանք դժ վա րա նում են 
հա մե մա տել, տար բե րա կել ա ռար կա նե
րը, եր ևույթ նե րը և այլն: Ա շա կերտ նե րի 
բա նա վոր կա պակց ված խոս քում (ե րկ
խո սու թյուն, ի րա վի ճա կային խոսք, հե
քի աթ նե րի, պատմ վածք նե րի պատ մում, 
տե սա ծի, լսա ծի, զգա ցա ծի վե րար տադ
րում և այլն) և գրա վոր կա պակց ված 
խոս քում (շա րադ րու թյուն, փո խադ րու
թյուն) առ կա քե րա կա նա կան սխալ նե րի 
շտկ ման ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը 
պետք է տար վեն ի նչ պես մայ րե նի ի դա
սե րին, այն պես էլ լո գո պե դա կան պա
րապ մունք նե րին՝ մտ քե րը հա ջոր դա բար 
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և տրա մա բա նո րեն ի րար կա պե լու, ժա
մա նա կային, խոս քի մա սային, հո լո վա
կան ու դի մաթ վային վեր ջա վո րու թյուն
նե րը, կա պերն ու կա պա կան բա ռե րը 
ի րար հետ հա մա ձայ նեց նե լու և նմա նա
տիպ այլ աշ խա տանք ներ [4, 5, 7, 9, 11, 13]: 

Գ րա վոր խոս քի խան գա րում նե րի 
շտկ ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր է հաշ
վի առ նել սո վո րող նե րի ան հա տա կան 
և հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի զար
գաց ման, ան ձնային հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Գ րե լու և կար դա լու գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր և ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու
թյուն ու նեն ի նչ պես սո վո րող նե րի ը նդ
հա նուր շար ժո ղա կա նու թյու նը՝ նս տե
լու դիր քը, գիր քը կամ տետ րը աչ քե րից 
ո րո շա կի հե ռա վո րու թյան վրա պա հե լը 
և այլն, այն պես էլ մանր և նուրբ շար
ժո ղա կա նու թյու նը՝ գրա շար ժո ղա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի աչ քե րի և ձեռ քի 
մատ նե րի շար ժում նե րի հա մա ձայ նեց
ված աշ խա տան քը: Հե տա զո տող նե
րը նշում են ե րե խա նե րի մանր և նուրբ 
շար ժո ղա կա նու թյան խան գա րում նե րի և 
նրանց տե սա շար ժո ղա կան պատ կե րա
ցում նե րի խան գա րում նե րի կա պը: 

Վե րը թվարկ ված գոր ծոն նե րից յու
րա քան չյու րը գրե թե եր բեք ա ռան ձին 
չի դրս ևոր վում և դրան ցից մե կի խան
գա րու մը կա րող է ա ռաջ բե րել մյուս 
գոր ծըն թաց նե րի խան գա րում, օ րի նակ, 
հն չյու նահն չու թային գոր ծըն թաց նե րի 
խան գա րու մը և դրա նով պայ մա նա
վոր ված խոս քի մյուս բա ղադ րիչ նե րի 
խան գա րում նե րը կա րող են ա ռաջ բե րել 
գրա վոր խոս քի խան գա րում ներ և այլն: 

Մեր կար ծի քով, մտա վոր զար գաց
ման խան գա րում ներ ու նե ցող դպ
րո ցա կան նե րի գրա վոր խոս քի խան
գա րում նե րի ար դյու նա վետ շտ կու մը 
հա մա կար գային մո տեց ման կամ բազ
մա շերտ ձևով ի րա կա նաց ման մեջ է՝ 
հաշ վի առ նե լով հա տուկ ման կա վար
ժա կան, լո գո պե դա կան, սո ցի ալ–հո գե
բա նա կան և լեզ վա բա նա կան սկզ բունք
ներն ու մո տե ցում նե րը: Դրանք են. 

1. Հա տուկ ման կա վար ժա կան մո
տե ցու մը, ո րի կի րա ռու մը լո գո պե դա
կան պա րապ մունք նե րին և մայ րե նի ի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում նպա տակ 
ու նի հաշ վի առ նել ը նդ հա նուր և հա
տուկ ման կա վար ժու թյան սկզ բունք նե
րը, մե թոդ նե րը, մտա վոր զար գաց ման 
խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ու սուց ման պայ ման նե րը ու սում նա կան 
գոր ծըն թա ցը (խա ղային ու սու ցում, ան
հա տա կան և տար բե րակ ված ու սու ցում 
և այլն): 

2. Լեզ վա բա նա կան մո տեց ման 
նպա տա կը դպ րո ցա կան նե րի լեզ վի և 
մտա ծո ղու թյան զար գա ցումն է, ու սում
նա կան այլ ա ռար կա նե րից ան հրա ժեշտ 
գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու, գրել–կար
դա լու, քե րա կա նո րեն ճիշտ մտ քեր ձևա
կեր պե լու, վեր լու ծե լու, հա մադ րե լու, 
ը նդ հան րաց նե լու և մաս նա վո րեց նե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 

3. Սո ցի ալ–հո գե բա նա կան մո տե
ցու մը նպա տակ ու նի ա պա հո վել այս 
ե րե խա նե րի հար մա րե ցու մը մի ջա վայ
րում՝ հաշ վի առ նե լով նրանց ցածր ի նք
նագ նա հա տա կա նը, ան վս տա հու թյու նը 
սե փա կան ան ձի նկատ մամբ, սո վո րե լու 
ցածր մո տի վա ցի ան, հե տաքրք րու թյուն
նե րի պա կա սը և այլն: 

4. Լո գո պե դա կան մո տեց ման նպա
տակն է լո գո պե դա կան մե թոդ ներն 
(խա ղեր, վար ժու թյուն ներ, բա ռային) 
ու հնար նե րը կի րա ռել՝ հաշ վի առ նե
լով ե րե խայի խոս քի նա խադ րյալ նե րի 
և խոս քի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի, գրե
լու և կար դա լու գոր ծըն թաց նե րի զար
գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
խոս քը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի՝ 
նյար դային հա մա կար գի, հո գե կան գոր
ծըն թաց նե րի զար գաց ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը և այլն: 

Ս տորև բեր ված նկա րում ներ կա յաց
ված են մտա վոր զար գաց ման խն դիր
ներ ու նե ցող դպ րո ցա կան նե րի գրա վոր 
խոս քի խան գա րում նե րի շտկ ման մեր 
կող մից մշակ ված հա մա կար գային կամ 
բազ մա շերտ մո տե ցու մը: 
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Հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րո ցի տար
րա կան դա սա րան նե րում սո վո րող նե րի 
գրա վոր խոս քի խան գա րում նե րի շտկ
ման մի ջոց նե րի, մե թոդ նե րի տե սա կան 
հիմ նա վո րում նե րի վեր լու ծու թյու նը 
մեզ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կազ
մել շտկ ման բազ մա կող մա նի կամ բազ
մա շերտ մո տեց ման օ րի նա կե լի հա մա
կարգ, ի նչ պես նաև ը նտ րել, մշա կել և 
այս ե րե խա նե րի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան 
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նե
րին հար մա րեց նել նրանց գրա վոր խոս
քի խան գա րում նե րի շտկ ման հա տուկ 
մի ջոց նե րը, մե թոդ նե րը: 

Մեր կող մից որ պես գրա վոր խոս
քի խան գա րում նե րի շտկ ման մի ջոց
ներ ը նտր վել, մշակ վել և կի րառ վել են 
մայ րե նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
գոր ծադ րե լի սո վո րող նե րի հն չյու նահն
չու թային ըն կա լու մը, բա ռա պա շա րը, 
կա պակց ված խոս քը, տե սա տա րա ծա
կան պատ կե րա ցում ներն ու կողմ նո րո
շու մը, գրա շար ժո ղա կան կա րո ղու թյուն

նե րը շտ կող և զար գաց նող լեզ վա կան 
խա ղեր, ի նչ պես նաև ա շա կերտ նե րի 
տե սո ղա կան, լսո ղա կան հի շու թյունն 
ու ու շադ րու թյու նը, ըն կա լու մը, վեր լու
ծու թյունն ու հա մադ րու թյու նը, գրա վոր 
խոս քը զար գաց նող, գործ նա կան վար
ժու թյուն ներ: Դրանք կի րա ռե լի են թե՛ 
մայ րե նի ի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում, 
թե՛ լո գո պե դա կան պա րապ մունք նե
րին՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի զար
գաց ման, տա րի քային և ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, վար ժու
թյուն նե րի ու ա ռա ջադ րանք նե րի ան
ցկաց ման նպա տա կը, պայ ման ներն ու 
ար դյո ւան վե տու թյու նը: Այս պես, գրա
վոր խոս քի խան գա րում ներ շտ մանն 
ո ւղղ ված վար ժու թյուն ներ և ա ռա
ջադ րանք ներ: Ե րե խա նե րին ա ռա ջարկ
վում է՝

1.  Փոք րա տա ռե րով և մե ծա տա
ռե րով քար տեր, որ տե ղից նրանք պետք 
է գտ նեն մե ծա տա ռե րը փոք րա տա ռե րի 
մի ջից, ա պա՝ փոք րա տա ռե րը մե ծա տա

Նկ. 2. Մտա վոր զար գաց ման խն դիր ներ ու նե ցող դպ րո ցա կան նե րի գրա վոր խոս քի 
խան գա րում նե րի շտկ ման հա մա կար գային մո տեց ման գծա պատ կեր
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ռե րի մի ջից: 
2.  Քար տեր, որ տեղ նրանք պետք է 

ը նդ գծեն ի րար նման տա ռե րը: 
Օ րի նակ՝ ա, պ, ս, ի, խ, ր, ռ, ու, ո, 

բ, ր, զ, չ, լ, ր, թ: 
3.  Գտ նել ձե ռա գիր տա ռե րի մեջ 

տպա գիր տա ռե րը և հա կա ռա կը: 
4.  Ի րա րից հե ռու գր ված կամ խա

ռը դա սա վոր ված տա ռե րից կազ մել բա
ռեր: Օ րի նակ՝ տ ու ն, ծ ա ռ, մ ա յ ր , 
մ ու կ, 

ջրու, հցա, քռեձ, ո ւռդ, լսյու, ույնգ
5.1 Ի րա րից հե ռու գր ված կամ խա ռը 

դա սա վոր ված տա ռե րի մաս նիկ նե րից 
ստա նալ տա ռեր. ե րե խա նե րին օգ նե լու 
հա մար կա րե լի է հա մա րա կա լել տա ռի 
յու րա քան չյուր մաս նի կը: 

5.2 Իրա րից հե ռու գր ված կամ խա ռը 
դա սա վոր ված տա ռե րից ստա նալ բա
ռեր. ե րե խա նե րին օգ նե լու հա մար կա
րե լի է հա մա րա կա լել յու րա քան չյուր բա
ռի տա ռե րը

5.3 Խա ռը դա սա վոր ված բա ռե րից 
ստա նալ նա խա դա սու թյուն ներ. կա րե լի 
է հա մա րա կա լել բա ռե րը: 

6. Ու շա դիր դի տել և կար դալ բա ռե րը, 
միև նույն բա ռա շար քում գտ նել և մա տի
տով օ ղա կի մեջ վերց նել ա վե լորդ բա ռը. 

տուն, տուն, տուն, շուն, տուն, 
գույն, բույն, գույն, գույն, գույն, 
6.1 Ու շա դիր դի տել քա ռա կու սու մեջ 

գր ված բա ռե րը ու տր ված բա ռա շար քում 
գտ նել գրու թյամբ դրան նման բա ռե րը. 

Արագ
ու րագ, ա րագ, ու րագ, ա րագ

Նավ
լավ, կավ, հավ, ցավ, նավ, 

Ակնոց
թիկ նոց, վզ նոց, ակ նոց, թև նոց, 

7. Ցու ցադր վում է նախ՝ մեկ ա պա՝ 
մի ա ժա մա նակ եր կու–ե րեք բա ռա քարտ, 
ե րե խա նե րը պետք է ու շա դիր նայեն, 
կար դան և մտա պա հեն այդ բա ռե րը, այ
նու հետև փա կեն աչ քերն ու ա սեն, թե ո ՛ր 

բառն են մտա պա հել: 
8. Բա ռը մի քա նի ան գամ կրկ նե լուց 

հե տո ա վե լաց վում է այդ բա ռին հն չո
ղու թյամբ մոտ մի նոր բառ: Ե րե խա նե
րը պետք է լսո ղա կան ու շադ րու թյամբ և 
հի շո ղու թյամբ տար բե րա կել, ա պա, հա
մե մա տե լով նա խա պես լսած բա ռի հետ, 
գտ նել ա վե լորդ բա ռը 

Օ րի նակ՝ դուռ–դուռ–դուռ–դուռ–
նուռ, հաց–հաց–հաց–թաց–հաց

բույս–լույս–լույս–լույս–բույս սունկ–
սունկ–տունկ–սունկ:

9. Լսել և ձեռ քե րով ցույց տալ մեծ 
– փոքր, բարձր–ցածր, վերև–ներքև, 
կարճ – եր կար, շատ–քիչ բա ռե րի նշա
նա կու թյու նը: 

10.  Ու շա դիր լսել և հար ցե րին պա
տաս խա նել՝ ցույց տա լով գոր ծո ղու թյու
նը: 

Դեր ձա կը կո ճակ է կա րում, ի սկ մե
քե նա վա րը՞: 

Ձմե րու կը նման է գն դա կի, ի սկ սե խը՞: 
Գն դա կը կլոր է, ի սկ գիր քը՞: 
Օ դա նա վը թռ չում է օ դում, ի սկ գնաց

քը՞: 
Նա վը լո ղում է ջրում, ի սկ օ դա պա

րի կը՞: 
Ֆուտ բո լը խա ղում են գն դա կով, ի սկ 

շախ մա տը՞: 
Կավ ճով գրում են այս պես, ի սկ գրի

չո՞վ: 
11.1 Գտ նել բա ռի «կո րած» տա ռը: 
Դու. – դուռ, դու Գե. –
Թե. – թել, թեյ, թեժ Նա. –
Կա րա.– կա րագ, կա րաս, կա րապ 

Մե. –
11.2 Քար տեր, ո րոն ցում գր ված են 

բա ռե րի ա ռա ջին վան կե րը, պետք է այդ 
վան կե րով կազ մել բա ռեր և գրել՝ օ գտ
վե լով բեր ված օ րի նակ նե րից: 

Օ րի նակ՝ գա թա, գո տի, կա մար, կո
շիկ, քա մի, քո թոթ: 

գա– __________ կա– __________ քա– 
_________ գո– __________ կո– __________ 
քո– ___________

12. Փո խել տր ված բա ռե րի սկզբ նա
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տա ռե րը և ստա նալ նոր բա ռեր: Օ րի
նակ, գանձ–տանձ–սանձ, 

սարդ, ծառ, մայր, տուն, մութ, կաթ, 
մուկ, լույս, սև: 

13. Երե խա ներն ա սում են բա ռեր, 
ո րոնք գր վում են գրա տախ տա կին: Այ
նու հետև, հեր թա կա նու թյամբ ծած կե
լով յու րա քան չյուր բա ռի մի հատ վա ծը, 
ե րե խա նե րը պետք է կռա հե լով կար դան 
դրանք: Օ րի նակ՝ տո նա ծառ, ծա ղիկ, 
ձմե րուկ, պա յու սակ, պաղ պա ղակ, 
ա րա գիլ: 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք ա սել, որ հե
տա զո տու թյան ըն թաց քում մեր կող մից 

մշակ ված գրա վոր խոս քի խան գա րում
նե րի շտկ մանն ո ւղղ ված վար ժու թյուն–
նե րի ու ա ռա ջադ րանք նե րի ար դյու նա
վետ կի րա ռու մը մայ րե նի ի ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցում նպաս տել են հա տուկ 
(օ ժան դակ) դպ րո ցի տար րա կան դա սա
րան նե րում սո վո րող նե րի գրա վոր խոս
քի խան գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
կար դա լու և գրե լու կա րո ղու թյուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես, հն չու թային գոր ծըն
թաց նե րի, տե սա տա րա ծա կան պատ կե
րա ցում նե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց
մա նը: 
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ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏ ՂԻԿ Ա ՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռա դի ո հե ռուս տա տե սային ժուռ նա լիս տի կայի ամ բի ո նի 

դո ցենտ, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱԱՐ ՏԱԴ ՐԱՆ ՔԻ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՎՐԱ

Հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա ներն 
օ րե ցօր զար գա նում են, ի սկ ի հա շիվ հե
ռուս տա դի տող նե րի՝ ա ճում է հա մա ցան
ցից օ գտ վող նե րի թի վը: Ա վան դա կան 
հե ռուս տա տե սու թյունն իր դիր քե րը զի
ջում է, քա նի որ հե ռուս տա դի տո ղի ժա
մա նա կա կից պա հանջ ներն ա վե լի շատ 
են: Ե թե լր ջա գույն քայ լեր չձեռ նարկ
վեն, ա պա հա մա ցան ցը հե ռուս տաար
տադ րան քը կօգ տա գոր ծի մի մի այն իր 
նպա տակ նե րի հա մար և վտագ կա, որ 
հե ռուս տա տե սու թյու նը եր կար կյանք չի 
ու նե նա: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. հա ղոր դակ ցա կան տեխ
նո լո գի ա, ազ դե ցու թյուն, հե ռուս տաար
տադ րանք, փո խա կեր պում: 

Հե ռուս տա դի տողն այ սօր հե ռուս
տաար տադ րան քը սպա ռում է յու թու
բում կամ սո ցի ա լա կան ցան ցե րում: Սա 
նշա նա կում է, որ նախ կի նում ա մե նա դի
տե լի հա ղոր դում նե րի ըն թաց քում հե
ռար ձակ վող գո վազ դը կորց նում է իր 
նշա նա կու թյու նը: Ե թե հաշ վի առ նենք 
այն հան գա ման քը, որ հե ռուս տաար
տադ րան քը ստեղծ վում էր գո վազ դա
տու նե րի վճա րած գու մա րով, ա պա այս 
դեպ քում հե ռուս տաըն կե րու թյու նը ֆի
նան սա կան հոս քե րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, կա րող է դա դա րեց նել 
իր աշ խա տան քը: 

Ա վան դա կան ԶԼՄ–ներն ամ բողջ 
աշ խար հում փո խա կերպ վում ե ն՝ հե
ռուս տա ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րը հատ

կա պես: Նույն մար տահ րա վեր նե րը 
հաղ թա հա րե լու խն դիր ու նեն նաև հե
ռա հա ղոր դակ ցու թյան ըն կե րու թյուն նե
րը: 

«Աշ խար հում ա վան դա կան հե ռա
խո սա զան գե րի քա նա կը շեշ տա կի ո րեն 
նվա զում է։ Մար դիկ գե րա դա սում են 
«Վայ բե րը», «Ս կայ պը», «Ո ւոթ սա փը», 
«Ֆեյս թայ մը»։ Հա մա ցան ցի ա րագ տա
րա ծումն էլ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար լուրջ մար տա
հրա վեր է ստեղ ծում և մենք հաս կա նում 
ե նք, որ ե կել է նոր ծա ռա յու թյուն նե րով 
մր ցե լու ժա մա նա կը»1։ 

Հա յաս տա նում ա ռա ջին քայլն այս 
ո լոր տում ի րա կա նաց րեց «Ար մե նի ա» 
հե ռուս տաըն կե րու թյու նը. մեկ տա րի 
ա ռաջ հա մա գոր ծակ ցե լով «Յու քոմ» ըն
կե րու թյան հետ ստեղ ծեց «Ար մե նի ա 
Պրե մի ում» հե ռուս տաա լի քը, որ տեղ գո
վազդ չկա, ի սկ հա ղոր դում նե րի ու ֆիլ
մե րի զգա լի մա սը ցու ցադր վում է մեկ օր 
ա ռաջ: Նմա նա տիպ տար բեր ա լիք ներ են 
ստեղծ վել, ո րոնք ո ւղղ ված են տար բեր 
տա րի քային, սո ցի ա լա կան, կր թա կան ու 
մշա կու թային խմ բե րին2։ 

Աշ խար հի բազ մա թիվ հե ռուս տաըն

1  «Բիլայն Հայաստան» ընկերության գլխավոր 
տնօրեն Անդրեյ Պյատախինի հետ փորձագիտական 
հարցազրույցից: 

2 http: //www.tert.am/am/news/2016/11/07/Armen–
Arzumanyan, Հեռուստատեսությունը պետք է փոխվի, 
այլապես անդառնալիորեն կպարտվի համացանցին, 
«Պանարմենիան մեդիա գրուպ»–ի գործադիր տնօրեն 
Արմեն Արզումանյանի հարցազրույցից: 
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կե րու թյուն ներ ու հե ռար ձա կող ներ վա
ղուց կի րա ռում են վճա րո վի մա լու խային 
հե ռուս տա տե սու թյան փոր ձը, և դա օգ
նում է գու մար հայ թայ թել, ստեղ ծել հե
տաքր քիր նա խագ ծեր, ո րոնք բա ժա նոր
դագ րու թյան ար դյուն քում հա սա նե լի են 
դառ նում հե ռուս տա դի տո ղին: Չնա յած 
որ Հա յաս տա նում ա նա լո գային հե ռար
ձա կումն ամ բող ջու թյամբ փո խա կերպ
վեց թվայի նի, այ նո ւա մե նայ նիվ, թվային 
ըն դու նիչ նե րի պա հան ջար կը հի մա կա
նում զգաց վեց մար զե րում, ո րով հետև 
մայ րա քա ղա քում մա լու խային հե ռար
ձակ ման հնա րա վո րու թյուն ներն օգ տա
գործ վում են մեծ չա փե րով: 

«Այ սօր հե ռուս տա տե սու թյան զար
գաց ման հիմ նա կան ու ղե նի շը ո րա կյալ 
և հե տաքր քիր կոն տեն տի ար տադ րու
թյունն է, ին չը կա րող են ի րենց թույլ 
տալ մի այն խո շոր և հա րուստ հե ռուս
տաըն կե րու թյուն նե րը»1:  

Հե ռուս տա ռա դի ո հե ռար ձա կումն 
է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք նե րի մի ջո
ցով պատ կեր նե րի և (կամ) հն չյուն նե րի 
կամ դրանց պայ մա նան շան նե րի այն պի
սի տա րա ծումն է հա ղոր դագ ծով (նե րա
ռյալ` մա լու խային կա պով) կամ ա ռանց 
հա ղոր դագ ծի (նե րա ռյալ` ռա դի ոյով, 
հե ռուս տա տե սու թյամբ կամ ար բա նյա
կային կա պով ե թեր հե ռար ձա կու մը), որ 
այդ պատ կեր նե րը կամ հն չյուն նե րը հա
սա նե լի լի նեն հա սա րա կու թյա նը: Հե ռա
հա ղոր դակ ցա կան կա պի ծա ռա յու թյուն
ներն ի րենց մեջ նե րա ռում են ձայ նի, 
տվյալ նե րի, տեքս տե րի, ձայ նագ րու
թյուն նե րի, պատ կեր նե րի փո խան ցու մը 
և դրա հետ կապ ված ծա ռա յու թյուն նե
րի մա տու ցու մը: Այդ գոր ծո ղու թյուն նե
րի ի րա կա նաց ման հա մար հա ղոր դիչ 
մի ջոց նե րը կա րող են հիմն վել մեկ կամ 
մի քա նի հա մակց ված տեխ նո լո գի ա նե րի 

1  http: //www.panorama.am/am/news/2016/07
/07/%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%
D5%A5%D5%B5–%D5%8E%D5%B8%D5%AC%D5%
AB%D5%B6/1609195, ՌԴ կապի և զանգվածային 
հաղորդակցման փոխնախարար Ալեքսեյ Վոլինի 
հարցազրույցից:

վրա: Այս ծա ռա յու թյուն ներն ո ւղղ ված են 
մի այն տե ղե կատ վու թյան փո խանց մա նը 
և չեն ա ռնչ վում բո վան դա կային մա սի 
ստեղծ մա նը: Հե ռուս տա տե սային ազ
դան շան նե րի փո խան ցու մը կա րող է նե
րա ռել հե ռուս տաա լի քով հե ռար ձակ վող 
ամ բող ջա կան ծրագ րի բա ժա նու մը փա
թեթ նե րի: Ար բա նյա կային կա պի ծա ռա
յու թյուն նե րը նե րա ռում է ձայ նի, տվյալ
նե րի, տեքս տե րի, ձայ նագ րու թյուն նե րի, 
պատ կեր նե րի փո խանց ման հա մար ար
բա նյա կային կապն ա պա հո վող մի ջոց նե
րի սպա սար կումն ու շա հա գոր ծու մը կամ 
այդ կա պից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյան 
տրա մադ րու մը, հե ռուս տաա լիք նե րով ու 
հե ռուս տա տե սային կա յան նե րից և ցան
ցե րից կամ ռա դի ո ցան ցե րից ստաց ված 
ձայ նա–, տե սած րագ րե րի, տեքս տե րի 
փո խան ցումն ան մի ջա կան սպա ռո ղին, 
ի նչ պես նաև ին տեր նե տից օ գտ վե լու 
հնա րա վո րու թյան տրա մադ րու մը` ար
բա նյա կային հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
կապն ա պա հո վող օ պե րա տո րի կող մից: 
Այս տեղ դա սա կարգ վող մի ա վոր նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը չի նե րա ռում ծրագ րե
րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը: Հե ռա հա
ղոր դակ ցու թյան այլ ծա ռա յու թյուն ներն 
ի րենց մեջ նե րա ռում են ար բա նյակ նե րի 
դի տու մը, կա պու ղի նե րի հե ռուս տա չա
փու մը, ռա դա րային կա յան նե րի ծա ռա
յու թյուն նե րը, ար բա նյա կային վերջ նա
կա յան նե րի (տեր մի նալ նե րի) և մեկ կամ 
ա վե լի վեր գետ նյա հա ղոր դակց ման հա
մա կար գե րի միջև ան մի ջա կան հե ռա հա
ղոր դակ ցա կան կա պը (հե ռար ձա կու մը 
և ըն դու նու մը) ար բա նյա կային հա մա
կար գի հետ ա պա հո վող սպա սարկ ման 
մի ջոց նե րի շա հա գոր ծու մը, ոչ սե փա
կան ISP (Internet service provider) կամ 
կա ռա վար վող ISP ցան ցի մի ջո ցով ին
տեր նե տից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյան 
տրա մադ րու մը օ գտ վո ղին, հա սա րա կա
կան վայ րե րում ին տեր նե տից օ գտ վե լու 
հնա րա վո րու թյան տրա մադ րու մը հե ռա
խո սա ցան ցի մի ջո ցով, գոր ծող հե ռա հա
ղոր դակ ցա կան հա մա կար գե րի մի ջո ցով 
այլ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը, հե



362

ռա հա ղոր դակ ցա կան կա պի վե րա վա
ճառ քի գոր ծու նե ու թյու նը (ցան ցի ո րո շա
կի ծա վա լի ծա ռա յու թյուն նե րի գնու մը և 
վե րա վա ճառ քը, ա ռանց լրա ցու ցիչ ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման)1: 

Լա րային հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն ներն են` 
հե ռա խո սային ցան ցի, հե ռագ րա կան 
կա պի, ին տեր նետ հա սա նե լի ու թյան, 
մա լու խային հե ռուս տա տե սային հա մա
կար գե րի: 

Ան լար հե ռա հա ղոր դակ ցա կան հա
մա կա գե րի ծա ռա յու թյուն ներն են` բջ
ջային հե ռա խո սա կա պի, ռա դի ոա լի
քային (փեյ ջին գային), շա ռավ ղային 
գոր ծո ղու թյան, ին տեր նետ հա սա նե լի
ու թյան: 

Մա լու խային հե ռուս տա տե սու թյան 
հա ղոր դակ ցու թյան հա մա կար գե րին 
մի աց ման բա ժա նորդ նե րի քա նա կը 
ո րոշ վում է մա լու խային հե ռուս տա տե
սու թյան հա մա կար գին մի աց ված բնա
կա րան նե րի քա նա կով2: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան
րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղո վի տվյալ նե րի հա մա ձայն 
2016 թվա կա նի հուն վա րի 1–ի դրու թյամբ 
ՀՀ բո լոր քա ղա քային և գյու ղա կան հա
մայնք ներն ա պա հով ված են ա ռն վազն 
մեկ օ պե րա տո րի հան րային շար ժա
կան կա պի ծած կույ թով։ Ը նդ ո րում, հա
մայնք նե րի 4, 2 տո կոսն ա պա հով ված է 
1 օ պե րա տո րի, 18, 1 տո կո սը՝ 2 օ պե րա
տոր նե րի և 77.7 տո կո սը՝ 3 օ պե րա տոր
նե րի հան րային շար ժա կան կա պի ծած
կույ թով։ 

Ըստ օ պե րա տոր նե րի հաշ վետ վու
թյուն նե րի՝ բջ ջային կա պի բա ժա նորդ
նե րի թվա քա նա կը Հա յաս տա նում 2016թ. 
եր րորդ ե ռամ սյա կում հա սել է 3 486 480 

1  http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=77362, ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի որոշում, 20 մայիսի 2011 թվականի թիվ 
03–Ն:

2  http: //www.armstat.am/file/Qualitydec/am/19.23.
pdf, ՀՀ ազգային վիճակագրության ծառայության 
պաշտոնական կայքէջ:

– ի, ին չը նա խորդ ե ռամ սյա կի հա մե մատ 
ցույց է տվել 52 084 բա ժա նորդ նե րի աճ: 
2015 թվա կա նին այս ցու ցա նի շը հաս նում 
էր 3 424 236–ի 3։ 

Ըստ օ պե րա տոր նե րի՝ բա ժա նորդ նե
րը բաշխ վում են հետ ևյալ կերպ. փա
կագ ծե րում տր ված է ա ճը մեկ ե ռամ սյա
կի ըն թաց քում.

Vivacell –  2 112 606  (+28 444)
Beeline – 890 507 (+26 945)
Ucom – 483 367 (–3 305)4։ 
Սա նշա նա կում է, որ ի նչ քան ա վե լա

նում է բա ժա նորդ նե րի թի վը, այդ քան 
ա վե լա նում է հա ղոր դակ ցա կան նոր 
տեխ նո լո գի ան նե րով հե ռուս տաար տադ
րանք դի տող նե րի քա նա կը: Դրան զու
գա հեռ հե ռուս տա հե ռար ձակ ման թվային 
հա մա կար գին ան ցման հայե ցա կար գը և 
դրա ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում ներն 
էլ նպա տա կաուղղ ված են ա պա հո վե
լու բազ մա բո վան դակ հե ռուս տա հե
ռար ձակ ման լայն հա սա նե լի ու թյու նը և 
մատ չե լի ու թյու նը, հա ճա խա կա նու թյուն
նե րի տի րույթ նե րի ար դյու նա վետ օգ
տա գոր ծու մը, հե ռուս տա հե ռար ձակ ման 
և տե ղե կատ վա կան ցան ցե րի հա մակ ցե
լի ու թյու նը, հե ռար ձակ ման պլատ ֆորմ
նե րի օգ տա գործ ման հա մա ձայ նեց վա
ծու թյու նը և տե ղե կատ վա կան ո լոր տում 
կի րառ վող տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի 
հա մա տե ղե լի ու թյու նը5: 

Հա մա ձայն «Հե ռուս տա տե սու թյան և 
ռա դի ոյի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ Հե ռուս տա
տե սու թյան և ռա դի ոյի ազ գային հանձ
նա ժո ղո վի կող մից 2010թ. դեկ տեմ բե
րի 16–ին ան ցկաց ված մր ցույթ նե րում 

3  http: //www.noravank.am/arm/articles/
d e t a i l . p h p ? E L E M E N T _ I D = 1 3 4 6 0 & s p h r a s e _
id=57070, Ս.Մարտիրոսյան, Հայաստանի 
հեռահաղորդակցության ոլորտը 2014թ. տվյալներով:

4  http: //www.media.am/armenian–telecommuni-
cation–2016, Ս. Մարտիրոսյան, 2016 թվականի 
Հայաս տանի հեռահաղորդակցությունը:

5  Հայաստանի Հանրապետությունում թվային 
հեռուստատեսային հեռարձակման համակարգի 
ներդրման գործընթացը սկսվել է 2009թ–ին, 
երբ ՀՀ կառավարության 12.11.2009թ–ի թիվ 
47 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է 
համապատասխան հայեցակարգը: 
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թվային հե ռար ձակ ման ցան ցի մի ջո ցով 
հան րա պե տա կան, մայ րա քա ղա քային և 
մար զային սփռ ման ի րա վունք է ստա ցել 
թվով 28 հե ռուս տաըն կե րու թյուն, այդ 
թվում՝

•  հան րա պե տա կան սփ ռում՝ 8 (եր
կու հան րային հե ռուս տաա լիք՝ ը նդ հա
նուր ո ւղղ վա ծու թյան և հոգ ևոր–մ շա կու
թային, հինգ մաս նա վոր հե ռուս տաա լիք՝ 
ը նդ հա նուր ո ւղղ վա ծու թյան, մեկ վե րա
հե ռար ձակ վող հե ռուս տաա լիք).

•  մայ րա քա ղա քային սփ ռում՝ 10 
(մե կա կան ժա ման ցային, ե րի տա սար
դա կան, ե րաժշ տա կան, մեկ ման կա
պա տա նե կան, գի տակր թա կան, դաս
տի ա րակ չա կան, ճա նա չո ղա կան, մեկ 
մի ջազ գային և տե ղա կան լրատ վա կան–
վեր լու ծա կան, մեկ միջ պե տա կան, մեկ 
ը նդ հա նուր և ե րեք վե րա հե ռար ձակ վող 
հե ռուս տաա լիք).

•  մար զային սփ ռում՝ 10 (ը նդ հա
նուր ո ւղղ վա ծու թյան և տվյալ տա րած
քի բնակ չու թյան հե տաքրք րու թյուն նե րը 
բա վա րա րող մե կա կան հե ռուս տաա լիք 
յու րա քան չյուր մար զում): 

Թ վային հե ռուս տա տե սային հե
ռար ձակ ման հա մա կար գի են թա կա
ռուց վածք նե րի տեխ նի կա կան լու
ծում նե րը ամ րագր վել և սկս վել են 
ի րա կա նաց վել 2014 թվա կա նի հուն վա
րի 14–ից: Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց
նում է «Հա յաս տա նի հե ռուս տա տե սային 
և ռա դի ո հա ղոր դիչ ցանց» ըն կե րու
թյունն իր հիմ նա կան գոր ծըն կեր՝ շվե
դա կան Է ՐԻՔ ՍՈՆ ըն կե րու թյան հետ: 
Աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում են նաև 
հա մաշ խար հային ճա նա չում ու նե ցող 
ի տա լա կան՝ ԹԵԼ ՍԱՏ, սլո վե նա կան՝ ԷԼ
ԹԻ, իս պա նա կան՝ ՊՐՈ ՄԱՔՍ և այլ ըն
կե րու թյուն ներ1: 

Թ վային հե ռուս տա տե սային հե ռար
ձակ ման հա մա կար գը բաղ կա ցած է 
հետ ևյալ հա մակց ված օ ղակ նե րից՝

1  http: //tna.am/?p=457, Հայաստանի 
հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանցի 
պաշտոնական կայք:

•  հան րա պե տա կան մուլ տիպ լեք
սա վոր ման, վե րահսկ ման և կա ռա վար
ման կենտ րոն.

• թ վային DVB–T2 վեր գետ նյա հե
ռար ձակ ման հա ղոր դիչ ցանց

•  օպ տի կա–ման րա թե լային կա պի 
գծե րի ցանց.

• DVB–S2 ար բա նյա կային կա պի 
ցանց:

Հան րա պե տա կան մուլ տիպ լեք սա
վոր ման, վե րահսկ ման և կա ռա վար ման 
կենտ րո նում ի րա կա նաց վում է հե ռուս
տաըն կե րու թյուն նե րից տր վող ազ դան
շան նե րի ըն դու նում, կո դա վո րում, մուլ
տիպ լեքս նե րի ձևա վո րում և հա ղոր դում 
թվային DVB–T2 վեր գետ նյա հե ռար ձակ
ման հա ղոր դիչ ցան ցին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ներ կա յումս 
թվային ազ դան շա նը հա սա նե լի է Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու
թյան շուրջ 66.3 տո կո սին2: 

Տե ղե կատ վա կան դա րաշր ջա նը հե
ղաշր ջել է նույ նիսկ ա մե նա հե ռա վոր 
գյու ղե րում ապ րող նե րի կյան քը: «Գ լո
բալ գյու ղա կում3», որ տեղ ձայ ներն ու 
պատ կեր նե րը հե ռա վոր տա րա ծու թյուն
նե րից կա րող են ազ դել որ պես հո գե բա
նա կան ու քա րոզ չա կան ազ դե ցու թյան 
մի ջոց ներ, օգ նում են, որ աշ խա րի տար
բեր ան կյուն նե րում գտն վող մար դիկ 
տե ղե կա նան մի մյանց գտն վե լու վայ րի, 
մտա ծո ղու թյան, վար քագ ծի, սպա սե լիք
նե րի, նա խա սի րու թյուն նե րի և դժ վա րու
թյուն նե րի մա սին: Գրե լու և կար դա լու 
հմ տու թյուն նե րը ձեռք բե րե լով և հա մա
կարգ չին ու հա մա ցան ցին հա սու լի նե
լով նրանք դառ նում են «Գ լո բալ գյու ղա
կի» ոչ թե դի տող ներ, այլ ան մի ջա կան 
ան դամ ներ և այդ մի ջո ցով կա րո ղա նում 
են հա ղոր դակց վել մի մյանց հետ: 

2  Տե՛ս, նույն տեղում:
3  «Գլոբալ գյուղ» եզրույթն առաջին անգամ 

օգտագործել է կանադացի գիտնական Մ.Մաքլուհանը 
նկատի ունենալով այն հանգամանքը, երբ գերարագ 
էլեկտրոնային լրատվամիջոցները կապակցում 
են աշխարհը մեկ հսկայական սոցիալական 
համակարգում: 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ТРАНСФОРМАЦИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОДУКТА

АСТГИК АВЕТИСЯН
ЕГУ, кафедрa телерадиожурналистики, кандидат филологических наук, доцент

Коммуникационные технологии развиваются с каждым днём. Количество пользователей 
интернета растет, а число потребителей телевидения уменьшилось за последние десятиле
тия. 

Современному телевидению приходится противостоять очень сереьезным вызовам. Об
щественное и коммерческие телекомпании Армении должны немедленно разработать стра
тегические действия, чтобы параллельно развитию технологий создать такой продукт, кото
рый поможет телевидению идти в ногу со временем.

THE IMPACT OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON 
TRANSFORMATION OF TELEVISION PRODUCT

ASTGHIK AVETISYAN
YSU, Chair of Radio and TV Journalism, Candidate of Philological sciences, Associate professor 

Communication technologies are developing day by day. The number of Internet users grows, 
while the number of TV consumers has been decreasing in recent decades.

The modern television faces very serious challenges. Public and business TV companies of 
Armenia should immediately develop strategic actions to create a product, which will help them 
keep pace with the development of technologies.

Հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ան նե
րը նոր ո րակ և նոր չա փա նիշ ներ ներ
մու ծե ցին, ին չը ա վան դա կան ԶԼՄ–նե րի 
փո խա կերպ ման բուն պատ ճառ հան դի
սա ցավ: Ժա մա նա կա կից հե ռուս տաար
տադ րու թյու նը լուրջ մար տահ րա վեր
նե րի ա ռջև է կանգ նած: Հա յաս տա նի 
հան րային և մաս նա վոր հե ռուս տաըն

կե րու թյուն նե րը պետք է օր ա ռաջ ռազ
մա վա րա կան քայ լեր մշա կեն, որ պես զի 
կա րո ղա նան տեխ նո լո գի ա կան զար
գաց մա նը զու գա հեռ ստեղ ծել այն պի սի 
ար տադ րանք և կի րա ռել այն պի սի տեխ
նի կա կան և բո վան դա կային հնարք ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան ժա մա
նա կին հա մըն թաց քայ լել: 
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Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար
վում է լեկտ րո նային դա րաշր ջա նի ա մե
նա տա րած ված տեխ նո լո գի ա նե րից 
մե կին՝ բջ ջային հե ռա խոս նե րին ու Հա
յաս տա նում նրա ազ դե ցու թյուն նե րին 
ու հետ ևանք նե րին: Ներ կա յաց վում է 
բջ ջային հե ռա խոս նե րի ցտեղխ ման ու 
տա րած ման գոր ծըն թա ցը, մաս նա վո րա
պես բջ ջայ նաց ման ար տադ րու թյուն նե
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև բջ ջային նե րի ազ դե ցությունը մի 
շարք ո լորտ ներ վրա՝ բնու թյուն, ա ռող
ջա պա հու թյուն, մի ջանձ նային փոխ հա
րա բե րու թյուն ներ, հա ղոր դակ ցու թյուն
ներ և այլն: Հոդ վա ծում քն նարկ վում է 
նաև այն, թե ի նչ պես են բջ ջային հե ռա
խոս նե րը փո խել մարդ կանց կեն սա կեր
պը. ա րդյո՞ք նրանք ի մի ջի է լե մենտ ներ 
են, թե՞, ը ստ է ու թյան, օգ տա կար են և 
ան հրա ժեշտ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. մո բի լի լո գի ա, բջ ջային, 
տեխ նո լո գի ա, հա ղոր դագ րու թյուն ներ, 
ան վտան գու թյուն

Հա մա ձայն մե դի ու մի տե սու թյան` 
մարդ կու թյան պատ մու թյու նը կա րե լի 
է բա ժա նել չորս մեծ դա րաշր ջան նե րի` 
ը ստ տվյալ դա րաշր ջա նին բնո րոշ հա
ղոր դակ ցու թյան գե րիշ խող ե ղա նա կի` 
բա նա վո րու թյան, գրու թյան, տպագ րու
թյան և է լեկտ րո նային դա րաշր ջան նե րի: 
Վեր ջին` է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու
թյան դա րաշր ջա նի սկիզ բը հա մար վում 
է տաս նին նե րորդ դա րի ա ռա ջին կե սը, 
ե րբ սկ սե ցին լայ նո րեն օգ տա գործ վել 
ա ռա ջին է լեկտ րո նային տե ղե կատ վա
մի ջոց նե րը. հե ռա գի րը և հե ռա խո սը 
ա վե տե ցին ռա դի ոյի, հե ռուս տա ցույ ցի 
դա րաշր ջա նի գա լուս տը: Այս հոդ վա ծի 

շր ջա նա կում ան դրա դար ձել ե նք է լեկտ
րո նային դա րաշր ջա նի տեխ նո լո գի ա նե
րից մե կին` բջ ջային հե ռա խո սին: 

Բջ ջային հե ռա խո սի նա խա տի
պը ստեղծ վել է դե ռևս 1947 թվա կա
նին: «Bell Laboratories» ըն կե րու թյու նում 
խումբն ա ռա ջար կում էր մո բիլ հե ռա
խոս ներ կի րա ռել, ին չը հետ պա տե րազ
մյան շր ջա նում բա վա կան ան հա վա նա
կան էր մատ չե լի ու թյան տե սան կյու նից: 
1973 թվա կա նին այդ ըն կե րու թյու նը 
հան րու թյանն ու գի տա կան աշ խար
հին ներ կա յաց րեց 1.5 կի լոգ րամ քա շով 
սար քը, ո րով կա րե լի էր խո սել ա ռանց 
լա րի: Տա րեց տա րի այս գյու տը կա տա
րե լա գործ վեց այն չափ, որ մեր կյան քի 
ու գոր ծի ան բա ժան մաս նի կը դար ձավ 
բազ մա ֆունկ ցի ո նալ մի սարք, ո րն իր 
մեջ նե րա ռում է զան գե լու, նա մակ ներ 
ու ղար կե լու, նկա րե լու, տե սագ րե լու, 
հե ռուս տա հա ղոր դում դի տե լու և Է լի 
հա զար ու մի գոր ծո ղու թյուն: Ա պա ցուց
վել է, որ բջ ջայինն ա վե լի ան վտանգ է, 
ե րբ քիչ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյուն ու նի: Այն որ բջ ջայինն 
իր օգ տա գոր ծու մով ո րո շա կի վտանգ է 
պա րու նա կում, այ լևս կաս կա ծից վեր 
է: Հե տաքր քիր է, որ բջ ջային հե ռա
խոս ներ ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե
րի    կող մից մշ տա պես ի նչ–ի նչ մի ջոց նե
րով կան խար գել վում են հե ռա խոս նե րի 
ան վտան գու թյան ու ա կն հայտ վտան գի 
վե րա բե րյալ գի տա հե տա զո տա կան հե
ղի նա կա վոր խմ բե րի հե տա զո տու թյուն
նե րի ար դյունք նե րի հրա պա րա կում նե
րը: Տա րի ներ ա ռաջ նույ նիսկ լու րեր էին 
տա րած վել «Nokia» ըն կե րու թյան կո
ռուպ ցի ոն գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: 
Ա մե րի կյան մի հե տա զո տող խումբ այս 

ԻՆ ԳԱ ՄԱՐ ՏԻՆՅԱՆ 
ԵՊՀ ժուռ նա լիս տի կայի ֆա կուլ տե տի մա մու լի տե սու թյան և պատ մու թյան  

ամ բի ո նի աս պի րանտ

ՄՈ ԲԻ ԼՈ ԼՈ ԳԻ Ա. ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  
ՀԵ ՏԵՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ
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ֆիր մայից ստա ցած մի լի ար դա վոր դո֊ 
լար նե րի դի մաց հրա ժար վեց հրա պա րա
կել իր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը: 
Ը նդ֊ հան րա պես, ներ կա յում ա մե նա շատ 
կա շառք տվող ըն կե րու թյուն նե րը հենց 
բջ ջային սար քա վո րում ներ ար տադ րող
ներն են: Նրանց կա շառք նե րը, ը ստ ին
տեր նե տային սղ բյուր նե րի, հաս նում են 
մին չև Հա մաշ խար հային ա ռող ջա պա հա
կան կազ մա կեր պու թյուն, ՄԱԿ, Կար միր 
Խաչ...Այս ա մե նը թե րեսւ ցույց է տա
լիս, որ բջ ջային հե ռա խոս նե րի ե տևում 
լուրջ ան ձինք են կանգ նած, կա լուրջ 
ին դուստ րի ա և դժ վար է պայ քա րել այդ 
ա մե նի դեմ: 

Նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ի հայտ գա
լուն պես գիտ նա կան նե րը բա ժան վե ցին 
եր կու խմ բի, նրանց մի մա սը խո սում է 
դրանց օգ տա կա րու թյան, ի սկ մյուս մա
սը` վնա սի մա սին: Ֆլո րե Բրի զե լը (Florie 
Brizel), ով ա վե լի քան 6 տա րի է` ու
սում նա սի րում է բջ ջային հե ռա խոս նե
րի ին դուստ րի ան, կամ ի նչ պես ի նքն է 
ա սում` մո բի լո լո գի ան, ա սում է, որ իշ
խա նու թյան լու ծից ա զատ վե լու հա մար 
նա խևա ռաջ պետք է ճա նա չել իշ խա նու
թյա նը: «Ո րոշ մարդ կանց հա մար «ա մե
նա գոյ» հե ռա խո սը ըն դա մե նը հե ռա խոս 
է, ու րիշ նե րի հա մար` շատ ա վե լին: Վեր
ջին խմ բի մարդ կանց հա մար հե ռա խո սը 
ձեռ քին ու նե նա լը հա վա սա րա զոր է ա փի 
մեջ ո ղջ աշ խար հը ու նե նա լուն, քա նի որ 
դրանք թույլ են տա լիս մարդ կանց խո
սել աշ խար հի հետ: Բջ ջային հե ռա խոս
նե րը ոչ մի այն դար ձել են մարդ կանց 
կյան քի ան բա ժա նե լի մա սը, այ լև փո
խում են նրանց կյան քը, եր բեմն` ա վե
լի լա վը, եր բեմն` ա վե լի վա տը, եր բեմն` 
նույ նիսկ ա ռանց գի տակ ցե լու այդ», 
– ա սում է նա և հա վե լում, որ բջ ջային 
հե ռա խոս նե րի ստեղծ ման սկզբ նա կան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում դրանք ստե
ցին մարդ կու թյա նը: Նա հա վա տա ցած 
է, որ այդ տեխ նո լո գի ան, ո րը մեզ ա ռա
ջին հա յաց քից ա զա տու թյուն է տա լիս, 
ի րա կա նում բան տար կում է մեզ: «Բջ
ջային հե ռա խոս նե րի օգ տա գործ ման 

ազ դե ցու թյու նը ա վե լին է, քան ան ցնող 
մի ե րևույթ կամ ի նչ–որ բան` ար ժա նի 
օ րի նա կան ու սուց ման: Տեխ նո լո գի ա նե
րը և մար դա սի րու թյու նը եր բեք հա մա
տե ղե լի չեն: Մե կը միտ ված է դե պի ան
հայ տը ու սում նա սի րե լու, զար գաց նե լու 
և շա հա գոր ծե լու այն, ին չը կա րևոր է, 
ի սկ մյու սը ու շադ րու թյուն է դարձ նում 
ան հատ նե րին և նրանց շր ջա պա տող 
աշ խար հին` զար գաց նե լով հա րա բե րու
թյուն նե րը, գի տակ ցու թյու նը: Եր կուսն 
էլ ան հրա ժեշտ են: Այս տեղ մար տահ
րա վերն այն է, թե ի նչ պես օգ տա գոր ծել 
տեխ նո լո գի ան` բարձ րաց նել մար դա սի
րու թյու նը, ոչ թե դեգ րա դաց նել այն», 
– ա սում է նա` օ րի նակ բե րե լով ա մե րի
կա ցի նե րին, ով քեր բջ ջային հե ռա խո սով 
քվե րա կում են ի րենց սի րե լի կա տա րո
ղի օգ տին, կյան քի ըն կեր են գտ նում և 
այլն: Մարդ կու թյան նպա տակն է հաս նել 
խա ղա ղու թյան, տն տե սա կան ար դա րու
թյան, է կո լո գի ա կան ա ռող ջու թյան, քա
ղա քա կան ա զն վու թյան, կա յու նու թյան, 
լավ աշ խա տան քի, ի սկ թե որ քա նով են 
մեր օգ տա գոր ծած տեխ նո լո գի ա նե րը 
նպաս տում այս ա մե նին, դժ վար է ա սել: 
Բրի զե լը չի քն նա դա տաում բջ ջային հե
ռա խոս նե րին` մեր ժե լով դրանք, նա նաև 
նշում է դրանց դրա կան կող մե րը, մաս
նա վո րա պես` օ պե րա տի վու թյու նը, ա մե
նա հա սու թյու նը և այլն: Օ րի նակ բե րե լով 
այն, որ մի դեպ քում բջ ջային հե ռա խո սով 
կա րող ե նք նկա րա հա նել ի նչ–որ ա նար
դա րու թյուն և տե ղադ րել ին տեր նե տում, 
նա նաև նշում է, որ այդ բջ ջայի նով կա
րե լի է նկա րա հա նել ի նչ–որ տե սա նյութ 
և դրա նով թշ նա մի նե րիդ վա տու թյուն 
ա նել, ըն տա նիք ներ քայ քայել և այլն: Նա 
հակ ված է բջ ջային նե րը հա մա րել ա վե լի 
շատ չա րա գործ, քան բա րե գործ և դրա 
հա մար բե րում է իր պատ ճառ նե րը. «Մեզ 
թվում է, թե մենք կա րող են վե րահս կել, 
թե ո ւմ ե նք նա յում, երբ, որ տեղ, բայց 
չենք կա րող: Բջ ջային հե ռա խոս նե րը 
մեզ ո ւժ են տա լիս, բայց մյուս կող մից էլ` 
մենք ար դեն ձուլ ված ե նք դրանց», – նշեց 
նա: «Google»–ի գոր ծա դիր տնօրեն Է րիկ 
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Շմիդ տը մեկ նա խա դա սու թյամբ ամ փո
փել է բջ ջային հե ռա խոս նե րի ազ դե
ցու թյու նը ժա մա նա կա կից կյան քի վրա` 
նշե լով, որ մենք բո լորս պի տի ստի պենք 
նրանց մեր փո խա րեն ա նել ա մեն ի նչ: 
Ի դեպ, ար դեն ստեղծ վել են հե ռա խոս
ներ, ո րոնք կա րող են մար դու կող մից 
ստա նալ ի նչ–որ հանձ նա րա րու թյուն և 
կա տա րել դա: Բրի զե լը ա հա զան գում է 
այս մա սին` հայ տա րա րե լով, որ ե թե այս
պես շա րու նակ վի, ա պա մար դու գո յու
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը ե րկ րագն դի 
վրա կաս կա ծի տակ կդր վի, ո րով հե տև 
տեխ նո լո գի ա նե րը կա նեն ա մեն ի նչ մեր 
փո խա րեն: 

Ու սում նա սի րե լով մո բի լո լո գի ան 
տար բեր տե սան կյուն նե րից, մաս նա վո
րա պես` բջ ջային հե ռա խոս նե րի ազ դե
ցու թյու նը վար քի, հան րույթ նե րի, մշա
կույ թի, ժա ման ցի և տն տե սու թյան վրա, 
Ֆլո րի ե Բրի զե լը (Florie Brizel) նշում է, որ 
հե ռա խո սը մի տեխ նո լո գի ա է, ո րը վե
րաց նում է սահ ման նե րը, մար դիկ սկ սում 
են նման վել ի րար, ի սկ տի րա պե տող է 
դառ նում ա րևմ տյան մշա կույթ կամ աշ
խար հը ա րևմ տա կա նա նում է: Սա կա րող 
է կոր ծա նա րար լի նել փոքր ազ գե րի և 
մշա կույթ նե րի հա մար: Նա օ րի նակ է բե
րում մո րը և նո րա ծին ե րե խային` նշե լով, 
որ նրանք ի րար հետ կապ ված են պոր
տա լա րով և ա սում է, որ ա րև մուտ քից 
բո լո րիս կախ վա ծու թյան պոր տա լարն էլ 
տեխ նո լո գի ա ներն են, բա վա կան է հի
շել, թե քա նի ժամ ե նք մենք ան ցկաց նում 
նրանց հետ: Հա յաս տա նը ևս, չս տեղ
ծե լով սե փա կան տե խո նո լո գի ա նե րը, 
դրանք վերց նում է ա րևմ տյան հա սա րա
կու թյու նից և հայ հա սա րա կու թյան ա մե
նօ րյա կյան քը ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված և 
կախ ված է ա րևմ տյան տեխ նո լո գի ա նե
րից: Սռա ջին հա յաց քից` այդ տեղ կա րող 
է ոչ մի վատ բան չլի նել, այ սինքն` նոր
մալ է, ե րբ դու չու նես ի նչ–որ բան և ու
րի շից ես վերց նում, սա կայն, տեխ նո լո
գի ա նե րը մի հա սա րա կու թյու նից մեկ այլ 
հա սա րա կու թյուն հենց այն պես չեն տե
ղա փոխ վում, դրանք ի րենց հետ տա նում 

են ո րո շա կի գա ղա փար ներ: Ա րև մուտ քը 
ամ բողջ աշ խար հում հաս նում է տի րա
պե տու թյան ոչ թե պա տե րազմ նե րով, այլ 
տեխ նո լո գի ա նե րով ու այն պես է ա նում, 
որ դա լի նի տի րա պետ վող ե րկր նե րի 
կամ քով: Ա րև մուտքն Հա յաս տա նում հա
սել է տի րա պե տու թյան և իշ խա նու թյան, 
ի սկ ա րևելքն էլ ան գի տա կա ցա բար կամ 
գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս, որ ի րեն 
տի րա պե տեն: Դրա ել քե րից մեկն այն է, 
որ կամ դու պետք է քո տեխ նո լո գի ան 
ստեղ ծես, ին չը կապ ված է մի շարք պայ
ման նե րի հետ` ֆի նան սա կան, տեխ նի
կա կան, մաս նա գի տա կան, և այդ ա ռու
մով գրե թե ան հնար է Հա յաս տա նում: 
Կամ պետք է վերց նել տեխ նո լո գի ան և 
հար մա րաց նել ը ստ քո հա սա րա կու թյան, 
որ պես զի այդ տեխ նո լո գի ան չձևա փոխ
վի և հա ջո ղու թյուն բե րի: Ա պա ցուց ված 
է, որ պատ շա ճո րեն ներք նաց ված տեխ
նո լո գի ա նե րը ոչ թե վատ թա րաց նում են 
մարդ կային կյան քը, այլ ը նդ հա կա ռա կը, 
բա րե լա վում: 

Ամ բողջ աշ խար հում խոս վում է տեխ
նո լո գի ա նե րից կախ վա ծու թյան մա սին: 
Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն ներ են 
կա տար վում, տե սու թյուն ներ են ստեղծ
վում: «Մեր կապ վա ծու թյու նը ին տեր նե
տին վե րած վել է իս կա կան կախ վա ծու
թյան։ Եվ, մի քա նի հար ցում նե րի թարմ 
տվյալ նե րով, այն (կախ վա ծու թյու նը) ու
ժեղ է», – գրում է Շան Լին «Los Angeles 
Times»–ի բլո գում։ Հա մա ձայն վեր ջերս 
«TeleNav» տեխ նո լո գի ա կան ըն կե րու
թյան ան ցկաց րած հարց ման` ա մե րի
կա ցի նե րի կե սից ա վե լին պատ րաստ է 
մեկ շա բա թով հրա ժար վել շո կո լա դից, 
ալ կո հո լից և սուր ճից, քան հե ռա խո սից։ 
Հարց ված նե րի մեկ եր րոր դը կհ րա ժար
վեր սեք սից, 22%–ը՝ ա տա մի խո զա նա
կից, 21%–ը՝ դուրս կգար տնից ա ռանց 
կո շիկ նե րի, քան ա ռանց բջ ջային հե
ռա խո սի։ Հարց ված նե րի 66%–ը քնում է 
ի րենց սմարթ ֆոն նե րի հետ։ Ա վե լի վաղ 
բրի տա նա կան «Intersperience» ըն կե րու
թյան ան ցկաց րած մեկ այլ հարց ման հա
մա ձայն՝ մեր կախ վա ծու թյունն այն քան 
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ու ժեղ է, որ մար դիկ ա ռանց ին տեր նե
տի ան ցկաց րած օ րե րը հա մե մա տում են 
ալ կո հո լից կամ խմիչ քից բա ժան վե լու 
հետ։ Ի սկ Մե րի լեն դի հա մալ սա րա նի 
ան ցկաց րած հարց ման հա մա ձայն ՝ին
տեր նե տից և ԶԼՄ–նե րից կտր ված ու
սա նող նե րի մոտ ան գամ նկատ վում են 
ա բս տի նեն տային հա մախ տա նի շի նշան
ներ։ Մեծ Բրի տա նի այի ազ գաբ նակ չու
թյան 1/3–ը տեխ նի կա կան սար քա վո րում 
է գնում, ո րի կա րիքն այդ պա հին չու նի 
ու որ պես կա նոն չի էլ ու նե նում, ի սկ յու
րա քան չյուր 5–րդ լե հը կա տա ղու թյան 
ջղաձ գում է ու նե նում, ե թե մի ան գա մից 
չի կա րո ղա նում տեխ նի կա կան նո րույթն 
օգ տա գոր ծել:    Ռու սաս տա նում ե րի տա
սար դու թյան 85%–ին տեխ նի կայից հնա
րա վոր չէ բա ժա նել: Ի րա վի ճակն այն
քան լուրջ է, որ 18–35 տա րե կան մար դիկ 
ան գամ լո գա րա նում չեն բա ժան վում 
բջ ջային հե ռա խոս նե րից: Նրանց մի 
մասն էլ կախ վա ծու թյան մեջ է ա կան
ջա կալ նե րով նվա գար կիչ նե րից:   Բարձր 
տեխ նո լո գի ա նե րից այս տե սակ կախ
վա ծու թյա նը գի տա կան բա ցատ րու թյուն 
են տվել ճա պո նա ցի գիտ նա կան նե րը: 
Գե նե տի կա կան ու սում նա սի րու թյուն նե
րի ար դյուն քում նրանք պար զել են, որ 
հատ կա պես սմարթ ֆոն նե րը մեծ ազ դե
ցու թյուն են թող նում կոնկ րետ ֆեր մենտ
նե րի վրա: Ար դյուն քում էլ մենք ի վի ճա
կի չենք լի նում ի նք ներս մեզ կա ռա վա րել 
Ֆին լան դի ա յում «հի վան դու թյան» դեմ 
պայ քա րի ա վե լի հե տաքր քիր մի ջոց են 
գտել: Կազ մա կերպ վում է մր ցույթ, ո րում 
հաղ թում է նա, ով հնա րա վո րինս հե ռու 
կնե տի… բջ ջային հե ռա խո սը: Այս «մար
զա ձևն» իս կա պես թու լաց նում է նյար
դե րը: Ի դեպ, այս «մար զա ձևում» ռե կոր
դը պատ կա նում է Միկ կո Լամ պի նին. նա 
բջ ջային հե ռա խո սը նե տել է ա վե լի քան 
100 մետր:   Բ րի տա նա ցի հո գե բան Ռո
բերտ Է դել մա նը հա վաս տի աց նում է, որ 
տեխ նո լո գի ա նե րը բարձ րաց րել են հա
սա րա կու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող 
լար վա ծու թյու նը: Հա ղոր դակ ցու թյան 
գե րա րագ տար բե րակ նե րի պատ ճա

ռով մար դիկ դա դա րել են ան ձնա կան 
կյանքն աշ խա տան քից բա ժա նե լուց կամ 
ա ռանձ նաց նե լուց: Հենց այդ պատ ճա ռով 
էլ հա մա կարգ չային ման րէ նե րը, դան
դաղ ին տեր նե տը կամ վատ աշ խա տող 
ստեղ նա շա րը մեզ մի ան գա մից ա փե րից 
հա նում են: Որ քան տեխ նո լո գի ա նե րը 
զար գա նում են, այն քան պա կա սում է 
համ բե րու թյու նը: Ա մե րի կա ցի նե րի 85%–
ը խոս տո վա նել է, որ օր վա ըն թաց քում 
ի րենց ա մե նա նյար դայ նաց նող ե րևույ թը 
տեխ նո լո գի ա ներն են: Նրանք նյար դայ
նա նում են, գո ռում և ջար դում այն ա մե
նը, ի նչ հայտն վում է ձեռ քի տակ:   Այս 
բո լոր տվյալ նե րը «Harris Interactive» 
ըն կե րու թյան հար ցում նե րի ար դյունքն 
են:   Բժշ կու թյունն ար դեն ի սկ սկ սել է 
ան հանգս տու թյուն հայտ նել, որ շու
տով պաշ տո նա պես կըն դուն վի «գժ վել 
է տեխ նի կա կան ան հար թու թյան «հե
տևան քով» ախ տո րո շու մը: 

2005–ին չի նա կան ան կախ փոր ձա
գի տա կան խմ բի եզ րա կա ցու թյուն նե րից 
տե ղե կա նում ե նք, որ բջ ջային հե ռա խոս
նե րի ճա ռա գայ թու մը մի ան շա նակ վնա
սում է մար դու ԴՆԹ–ի կո դը: Նրանց 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ մարդ կային գե
նը կա րող է գո յա տևել 200 տա րուց ոչ 
ա վել, ի սկ 50–60 տա րի ան ց ե րկ րագն
դում կծն վեն գե նե տի կո րեն ան բու ժե
լի հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող 
ա րա րած ներ: Հե տաքր քիր է ի մա նալ, 
որ բջ ջային հե ռա խո սի ճա ռա գայ թու
մից ա մե նաանվ տանգ վի ճա կում չծն
ված պտուղն է, մայ րա կան ըն կեր քից 
ներս թա փան ցել այս ճա ռա գայթ նե րը 
չեն կա րող: Փո խա րե նը դրանք կրկ նա կի 
են ազ դում եր կուն քի վի ճա կում գտն
վող կնոջ մի շարք օր գան նե րի վրա, ի սկ 
ճա պո նա կան մի գիտ նա կա նի հայտ
նա գոր ծու թյան հա մա ձայն՝ բջ ջայի նի 
ճա ռա գայ թումն այ լա փո խում է լյար դի 
ար տադ րած լե ղին՝ դարձ նե լով ա ռա
վել թու նա վոր ու վնա սա կար, ո ւս տի 
լյարդ–լե ղա պար կային հի վան դու թյուն
ներ ու նե ցող նե րը պետք է հնա րա վո րինս 
հե ռու լի նեն հե ռա խո սից: Բջ ջային ներն 
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ի րա կան ա ղետ են լսո ղու թյու նը խթա
նող սար քեր  դաշտն այն քան ո ւժ գին են, 
որ դրանք վնա սում են լսո ղա կան հա
մա կարգն ամ բող ջու թյամբ` նույ նիսկ 
հասց նե լով լի ար ժեք խլու թյան: 2000 
թվա կա նին Ա ռող ջա պա հա կան հա մաշ
խար հային կազ մա կեր պու թյունն ու սում
նա սի րել ու պար զել է, որ բջ ջային հե ռա
խո սի ազ դակ նե րը չու նեն քաղց կե ղա ծին 
հատ կու թյուն ներ, սա կայն դրա նից հե
տո հե ռա խոս նե րը կա տա րե լա գործ վել 
են և այժմ այլ ան կախ փոր ձա գետ ներ 
նույ նիսկ մե ղադ րում են այս հե ղի նա
կա վոր կազ մա կեր պու թյա նը լրա ցու ցիչ 
հե տա զո տու թյուն չանց կաց նե լու մեջ: 
Կա նա դա կան այս խում բը պար զել է, 
որ հատ կա պես նոր մո դել նե րը՝ ի րենց 
շուրջն ա ռա ջաց նող մագ նի սա կան ու 
ճա ռա գայ թային դաշ տով, դառ նում են 
քաղց կե ղի զար գաց մանն ու տա րած
մա նը նպաս տող կա րևոր գոր ծոն: Նույն 
ճա ռա գայ թային–մագ նի սա կան դաշ տը 
նաև հո գե ներ գոր ծուն հատ կու թյուն ու
նի, հատ կա պես զան գի ըն դուն ման պա
հին դրանք այն քան ո ւժ գին են, որ ճն
շե լով մար դուն, ազ դե լով ա րյու նա տար 
ա նոթ նե րի վրա` նվա զեց նում են ա րյան 
մա տա կա րա րումն ու ղե ղին: Հար կա վոր 
է ի մա նալ նաև, որ այս ճա ռա գայթ նե րը 
նպաս տում են հոր մո նալ խախ տում նե
րի ա ռա ջաց մա նը: Գե նե տիկ կո դի պես 
դրանք ազ դում են նաև հոր մոն նե րի 
բա ղադ րու թյան վրա, և հոր մոն նե րի ոչ 
ա ռողջ լի նե լու կամ հա կում նե րի դեպ
քում խախ տում ներն ան խու սա փե լի են: 
Հե տաքր քիր է, որ վա րակ նե րի դեպ
քում ևս ճա ռա գայթ ներն «օգ նում» են. 
ո րոշ վա րա կա հա րու ցիչ բակ տե րի ա ներ 
«բար գա վա ճում» են բջ ջային հե ռա խո սի 
շնոր հիվ, սա կայն ա վե լի վտան գա վոր 
են  ոչ թե հե ռա խոս նե րը, այլ բջ ջային կա
պի հա ղոր դիչ ա լե հա վաք նե րը: Դրանց 
քա նա կով է պայ մա նա վոր ված բջ ջային 
կա պի ո րա կը, դրանք տե ղադր վում են 
ա մե նուր՝ քա ղա քում, գյու ղում, բաձ
րա բերձ սա րե րի գա գաթ նե րին: Ստաց
վում է, որ բջ ջայի նի հա սա նե լի ու թյա նը 

զոհ է գնում նաև է կո լո գի ա պես մա քուր 
ու ան վտանգ գո տում հանգս տա նա լու 
գոր ծո նը: Ի սկ դրանց շուր ջը պտտ վող 
մագ նի սա կան դաշ տերն ի րոք գեր լար
ված են, վնա սա կա րու թյու նը՝ ու ղիղ 100 
ան գամ ա վե լի: Այս քա նից հե տո կա րևոր 
է ի մա նալ, որ բջ ջային հե ռա խոսն ա ռա
վել վտան գա վոր է հա մա կարգ չի, ծխա
խո տի, սուր ճի ու ալ կո հո լի «ու ղեկ ցու
թյամբ»: Այս պի սով առ կա են բազ մա թիվ 
փաս տեր, ո րոնք վի ճա կագ րո րեն ա պա
ցու ցում են բջ ջային հե ռա խո սի վնա
սա կա րու թյու նը: Չնա յած այս ա մե նին, 
մար դիկ ա վե լի տա րեց տա րի շատ են 
օգ տա գոր ծում բջ ջային հե ռա խո սը: 

Շոտ լան դի ա յում ու սու ցիչ նե րը հա
վա տա ցած են, որ բջ ջային հե ռա խոս նե
րով հա ղոր դագ րու թյուն ներ գրե լը վատ 
է ազ դում դե ռա հաս նե րի գրա կան հմ
տու թյուն նե րի վրա: Նրանք նշում են, որ 
դպ րո ցա հա սա կան նե րը այն քան հա ղոր
դագ րու թյուն ներ են գրում, որ մո ռա նում 
են ան գլե րեն գրա գետ գրել, քա նի որ 
հա ղոր դագ րու թյան լե զուն այլ է, այդ
տեղ նրանք չեն հե տևում քե րա կա նա
կան կա նո նե րին, բա ռե րը կր ճա տում են: 
Ու սու ցիչ ներն ա հա զան գում են, որ ի րենց 
ա շա կերտ նե րը սկ սել են խո սել և շա
րադ րու թյուն ներ գրել այն լեզ վով, ո րով 
հա ղոր դագ րու թյուն են գրում ի րեն ըն
կեր նե րին: Հա յաս տա նում ևս այս տեխ
նո լո գի այի ճա կա տա գի րը հաս տա տում 
և շա րու նա կում է ե րկ րում առ կա մի տու
մը ` գրա գի տու թյան և գրա կան հայե րե
նի ի րա վի ճա կի ան կու մը, ժա մա նա կա
կից կր թա կան հա մա կար գի ստեղծ ման 
հա վա նա կա նու թյան նվա զու մը, սպա
ռո ղա կա նու թյան տա րա ծու մը, հա սա
րա կու թյան գա վա ռա կա նա ցու մը և այլն։ 
Ա կն հայտ է, օ րի նակ, որ բջ ջային նե րի 
տա րա ծու մը ծա ռա յում է բար բա ռային 
և ժար գո նային լե զու նե րի սո ցի ա լա
կան կար գա վի ճա կի ամ րապնդ ման առ
կա մի տում նե րին։ Օ րի նակ` բջ ջային նե
րի հետ մի ա սին մեր բա ռա պա շա րում 
հայտն վե ցին նոր բա ռեր` «է սե մես վել», 
«բ լյու թութ վել», «ծն գալ» և այլն: 
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Այժմ մար դիկ ա վե լի շատ տեխ նո
լո գի ա նե րի հետ են շփ վում, քան ի րար 
հետ, ին չը բնա կա նա բար ա կն հայ տո րեն 
սպառ նում է մարդ կային հա րա բե րու
թյուն նե րին: Դա էլ իր հեր թին կա րող է 
հե ռա հար ա ղետ ներ բե րել, մաս նա վո
րա պես` այն ա ռու մով, որ մար դը ա ռանց 
իր նմա նի հետ շփ ման չի կա րող: Նոր 
տեխ նո լո գի այի «շ նոր հիվ» փո խա րի նում 
ե նք ոչ թե ի նչ–որ մի բան, այլ ի նչ–որ մե
կին: Օ րի նակ` նախ կի նում, ե րբ բջ ջային 
հե ռա խոս ներն այս քան տա րած ված չէ
ին, ե րե խա նե րը ժա մա նակ առ ժա մա
նակ այ ցե լում էին ի րենց ծնող նե րը, 
ի սկ այ սօր նրանք զան գում են և հե
տաքրքրվում նրանց որ պի սի ու թյամբ: 
Թե րևս հենց դրա հա մար էլ բջ ջային 
հե ռա խո սը մե նա կու թյան տեխ նո լո գի ա 
է, ե րբ դու այս աշ խար հում քեզ ա մե նա
հա րա զատ ի րը հա մա րում ես բջ ջային 
հե ռա խո սը, դրա հա մար էլ չես կա րո
ղա նում րո պե ան գամ բա ժան վել դրա
նից: Հա յաս տա նում բջ ջային հե ռա խոս
նե րի վե րա բե րյալ հե տա զո տու թյուն ներ 
չկան: Այս տեղ ևս դրանց օգ տա գործ
ման բա ցա սա կան հե տևանք նե րի մա սին 
պար բե րա բար ա հա զան գում են բժիշկ
նե րը, հո գե բան նե րը: Նրանք ևս նշում 
են, որ բջ ջային նե րից կախ վա ծու թյու նը 
ա կն հայտ է նաև մեզ մոտ, բա վա կան է 
դուրս գալ փո ղոց և ա մեն քայ լա փո խի 
կա րե լի է տես նել բազ մա թիվ օ րի նակ
ներ: Պա րա դոքս է այն, որ տեխ նո լո գի
ա ներն այս քան ար հես տա կան են, բայց 
այս ար հես տա կա նու թյու նը բնա կան է 
մարդ կանց հա մար, այդ ի սկ պատ ճա
ռով էլ նրանք եր բեք չեն մտա ծում, թե 
ի նչ տեխ նո լո գի ա ներ են օգ տա գոր ծում 
և ին չի հա մար: 

Հա յաս տա նում տե ղե կատ վա կան 
և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե
րի վեր ջին տա րի նե րի հիմ նա կան փո
փո խու թյու նը բջ ջային հե ռա խոս նե րի 
տա րած ման բուռն ըն թացքն է։ Դրան 
նպաա տեց նաև հե ռա խո սային կա պի 
ա զա տա կա նա ցու մը և բջ ջային օ պե րա
տոր նե րի մուտ քը Հա յաս տան: Ան ցյա լում 

մնա ցին այն ժա մա նակ նե րը, ե րբ հա
զար ու մի ծա նոթ էր պետք ու նե նալ հե
ռա խո սի քարտ կամ բջ ջային հե ռա խոս 
գնե լու հա մար, ի նչ պես նաև այ լևս քո 
բջ ջային հե ռա խո սով չես կա րող զար
մաց նել բո լո րին, չես կա րող լի նել մի
ա կը: Այդ պի սով` բջ ջային հե ռա խոս նե րը 
դար ձան մատ չե լի և տա րած ված, բայց 
հարց է, թե ի նչ քա նով են ան հրա ժեշտ 
դրանք հայ հա սա րա կու թյու նում: Օ րի
նակ` Ե րևա նում, ե րբ ա մեն օր դա սի կամ 
աշ խա տան քի ես գնում, ա ռա վե լա պես 
աղ ջիկ նե րը քայ լում են` բջ ջային հե ռա
խոս նե րը պինդ բռ նած: Եր թու ղայի նում 
ևս բո լո րի բջ ջային նե րը զան գում են, 
ի սկ խո սակ ցու թյան հիմ նա կան թե ման 
նույնն է` ո ւր ես, ե րբ կհաս նես, ի նչ ես 
ա նում և այլն: Այ սինքն` հար ցեր, ո րոնց 
պա տաս խան նե րը չի մա նա լով էլ մեծ ող
բեր գու թյուն չի պա տա հի: Չէ՞ որ նախ
կի նում էլ մար դիկ ապ րում է ին, պայ մա
նա վոր վում, հան դի պում և կար ծես վատ 
չէ ին ապ րում ա ռանց բջ ջային հե ռա խոս
նե րի: Այս տե ղից կա րե լի է հե տևու թյուն 
ա նել, որ ե թե նախ կի նում այդ պես ապ
րել են, ա պա այժմ էլ կա րե լի է ապ րել, 
քա նի որ այն պես չէ, որ ե րկ րագն դի վրա 
ան դառ նա լի փո փո խու թյուն ներ են տե ղի 
ու նե ցել և բջ ջային հե ռա խոս նե րը օդ ու 
ջրի նման ան հրա ժեշտ են դար ձել: Ա ռա
վել ևս, ե թե կան մար դիկ, ով քեր հրա
ժար վել են բջ ջային հե ռա խո սից և դրա 
հա մար բա վա կան փաս տարկ ված հիմ
քեր ու նեն: Բջ ջային հե ռա խո սից հրա
ժար ված մար դիկ ապ րում են բջ ջայի
նա մոլ նե րի կող քին և դեռ հարց է, թե ով 
է ա վե լի լավ ապ րում, ով ի նչ է կորց
նում և շա հում: Դրա նից բա ցի` մե զա նում 
բջ ջային հե ռա խո սը այլ սո ցի ա լա կան 
ի մաստ է ստա նում` պայ մա նա վոր ված 
հան րու թյան մեջ առ կա կո դե րով: Մշա
կու թա բան Հրաչ Բա յա դյա նը գրում է, 
որ բջ ջային հե ռա խոս նե րը հա յաս տա
նյան հա սա րա կու թյան մեջ շա րու նա
կում են մնալ ար տա քին հար դա րան քի 
տարր, ա վե լի հա ճախ` պրես տի ժային, 
քան գործ նա կան մի բան։ «Թե րևս, այն 
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ա վե լի շատ մարմ նաց նում է այն պի սի 
բնու թագ րա կան սո ցի ա լա կան հատ կու
թյուն ներ, ի նչ պի սիք են՝ ոչ գործ նա կա
նու թյու նը և ան պար տա ճա նա չու թյու նը, 
զրույ ցի ոչ պար տա դիր բնույ թը` դրանց 
տա լով հա ղոր դակ ցա կան նոր ե ղա նակ, 
հա ղոր դե լով տեխ նո լո գի ա կան հմայք և 
փայլ: Հա յաս տա նում նոր տեխ նո լո գի
ա նե րի գա ղա փա րա բա նու թյունն այ սօր 
ա ռա վե լա պես կապ վում է հենց բջ ջային
նե րի հետ։ Մի ջին հա յաս տան ցին, ո րին 
ա վե լի շքեղ բա ներ մատ չե լի չեն, հենց 
բջ ջայի նի հետ է կա պում ժա մա նա կա
կի ցը և մո դայի կը, հա սա րա կայ նո րեն 
ցու ցադ րե լի սպա ռո ղա կան ի նչ–ի նչ կա
րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, ի նք նու
թյան ո րո շա կի պատ կեր և սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կի հա վաստ ման հնա րա վո
րու թյու նը» , – գրել է նա։ 

Ի հար կե, այս ա մե նի կող քին պետք է 
նշել նաև, որ բջ ջայի նը դար ձել է ա րագ 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու աղ բյուր, 
ու ե թե շա տե րի հա մար դա ար տա
քին հար դա րան քի տարր է, կա ստ վար 
մարդ կանց խումբ, ո ւմ հա մար բջ ջայի նը 
ծա ռա յում է «մի նի» հա մա կար գիչ, ո րով 
հե տևում է լրա հո սին, գրում մեկ նա բա
նու թյուն ներ, նա մակ ներ: Այս ա ռու մով 
կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ բջ ջային հե

ռա խոս նե րի տա րա ծումն ու մաս սա յա
կան ցու մը բե րեց ին տեր նե տային լրատ
վա մի ջոց նե րի «հե ռա խո սային» լսա րա նի 
ձևա վոր մա նը և ա ճին: Ո րևէ վի ճա կագ
րու թյուն մե զա նում չկա, ո րով հնա րա
վոր կլի ներ պար զել, թե Հա յաս տա նում 
քա նի հո գի է բջ ջային հե ռա խո սից մուտք 
գոր ծում լրատ վա կան կայք, այդ մա սով 
ա ռան ձին լրատ վա մի ջոց ներ գու ցե ու
նե նան սե փա կան վեր լու ծու թյու նը` հե
տա գա ռազ մա վա րու թյան մշակ ման, 
թի րախ խմ բե րին ա ռանձ նաց նե լու հա
մար, բայց մինչ նման հե տա զո տու թյուն 
ա նե լը, նա խևա ռաջ կայ քե րը պետք է ու
նե նան ի րենց լրատ վա մի ջո ցի «մո բայլ» 
տար բե րա կը, ո րը կբա ցի ա րագ, նոր մալ 
և բո լոր բջ ջային հա մա կար գե րից, ի սկ 
այ սօր Հա յաս տա նում քիչ կայ քեր ու նեն 
նոր մալ «մո բայլ» տար բե րակ, պարզ 
է, դա կապ ված է ծախ սե րի հետ, բայց 
չպետք է ան տե սել այն լսա րա նը, ո րը 
կա րե լի է ներգ րավ վել մո բայլ տար բե
րա կի մի ջո ցով: Մին չև տեխ նոկ րատ նե
րը և տեխ նա տյաց նե րը վի ճում են հե ռա
խոս նե րի օգ տա կար–չօգ տա կար լի նե լու 
մա սին, մե դի այի ղե կա վար նե րը կա րող 
են օ գուտ քա ղել դրա նից, այն ծա ռայեց
նել սե փա կան բիզ նե սին: 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: ВЛИЯНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ В АРМЕНИИ
ИНГА МАРТИНЯН

ЕГУ, факультет журналистики, кафедра теории и истории прессы, аспирант

В статье мы затронули одну из самых распространенных технологий электронной эпохи. 
Представили процесс создания и распространения сотовых телефонов, особенности инду
стрии мобилологии, любопытные исследования, а также влияние мобильников на ряд сфер: 
природу, здравоохранение, грамотность, человеческие отношения, контакты и так далее. В 
статье показано также, как мобильные телефоны изменили жизнь людей, являются ли они 
элементом имиджа или действительно необходимы и полезны.

MOBILE PHONES, IMPACT AND CONSEQUENCES IN ARMENIA
INGA MARTINYAN

YSU, Department of Journalism, Postgraduate 

In this article we touched upon one of the most common e–technology era. We presented the 
process of the creation and distribution of mobile phones, the peculiarities of mobile industry, 
interesting research, as well as the impact of mobile phones on a number of spheres: nature, 
health, literacy, human relations, communication and so on. As shown in the article mobile phones 
have changed human life, whether they are part of the image, or, indeed, necessary and useful.
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Հան րային կա պե րը (ա նգլ.՝ PR– Public 
relations) ժա մա նա կա կից հա սա րա կա
կան–քա ղա քա կան կյան քի ա մե նա գոր
ծուն գի տա ճյու ղե րից է, ո րը ա ռն չակ ցու
թյուն ու նի գրե թե բո լոր գի տա ճյու ղե րի 
հետ: 

Հան րային կա պե րի ո լոր տի ռահ վի
րա նե րից մե կը՝ ան գլի ա ցի սո ցի ո լոգ Սեմ 
Բլե քը, հան րային կա պե րը սահ մա նում է 
հետ ևյալ կերպ. «Դա փո խըմբռն ման մի
ջո ցով ներ դաշ նա կու թյան ձեռք բեր ման 
մշա կույթ և գի տու թյուն է, ո րը հիմն ված 
է ճշ մար տու թյան և բա ցար ձակ տե ղե
կատ վու թյան վրա»1։ Ի սկ 1948 թ.–ին Մեծ 
Բրի տա նի ա յում հիմ նադր ված հան րային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ի նս տի տու տը 
հետ ևյալ սահ մա նումն է տա լիս.«Հան
րային կա պե րը պլա նա վոր ված, եր կա
րատև աշ խա տանք է, ո րն ո ւղղ ված է 
հան րու թյան և կազ մա կեր պու թյան միջև 
փո խա դարձ կա պի, բա րիդ րա ցի ա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ մանն ու 
պահ պան մա նը»2: 

Պետք է նշել, որ այս հաս կա ցո ղու թյու
նը hա յաս տա նյան ի րա կա նու թյուն մուտք 
է գոր ծել ըն դա մե նը 2000–ա կան թթ–ին 
այն դեպ քում, ե րբ ամ բողջ աշ խար հում, 
մաս նա վո րա պես Ա ՄՆ–ո ւմ PR–ը, որ
պես գոր ծող տեխ նո լո գի ա, կի րառ վում է 
1900–ա կան թթ–ից: Այս պես՝ PR–ի ա ռա ջին 

1  С. Блек, Паблик рилейшнз. Что это такое?, 
Москва, 1990, էջ 17: 

2  https: //hy.wikipedia.org 

բյու րոն ստեղծ վել է 1912 թ. ա մե րի կյան 
հե ռա խո սա հե ռագ րային մի ա վոր մանն 
ա ռըն թեր։ 1918 թ. PR–ի դա սըն թաց ներն 
ա ռա ջին ան գամ ը նդ գրկ վել են Իլ լի նոյս 
նա հան գի ու սում նա կան ծրագ րում։ 1923 
թ. Է. Բեր նեյ սը հրա տա րա կել է PR –ի մա
սին ա ռա ջին գիր քը և այլն: 

Ա ռա ջին պաշ տո նա կան PR կա ռույց
նե րը Հա յաս տա նում հիմն վե ցին մո տա
վո րա պես 20 տա րի ա ռաջ: Այ սօր ար դեն 
ի սկ կա րե լի է ա սել, որ այն ա րա գըն
թաց զար գա ցում ապ րող գի տու թյուն է, 
ո րը ան հրա ժեշտ է գրե թե յու րա քան չյուր 
ո լոր տի, այդ թվում և՝ զբո սաշր ջու թյա նը: 

Չ նա յած որ PR–ը մեր օ րե րում ա մե
նաա րագ զար գա ցող մաս նա գի տու
թյուն նե րից է հա մար վում, ի սկ զբո սաշր
ջու թյու նը գրե թե բո լոր ե րկր նե րի հա մար 
դի տարկ վում է որ պես տն տե սու թյան 
զար գա ցող ճյուղ, ո րին պե տա կան մա
կար դա կով փորձ է ար վում զարկ տալ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ շատ քիչ ե րկր նե րում 
են այս ո ւղ ղու թյամբ գի տա կան հե տա
զո տու թյուն ներ տար վում: Ե թե 2000 թ–
ից հե տո հրա տա րակ ված ռու սա լե զու և 
ան գլա լե զու ո րո շա կի գրա կա նու թյուն 
կա րե լի է գտ նել, ա պա հա յա լե զու գրա
կա նու թյուն այս ո լոր տի վե րա բե րյալ, 
կա րե լի է ա սել, չկա: Այ սինքն՝ «հան րային 
կա պե րը զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում» 
գի տա հե տա զո տա կան դաշ տը, կա րե լի 
է ա սել, բաց է: Այ նինչ զբո սաշր ջու թյու
նը՝ որ պես զար գա ցող ճյուղ կա րիք ու

ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի

կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման բաժ նի ղե կա վար, 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԿԱ ՊԵ ՐԸ ԶԲՈ ՍԱՇՐ ՋՈՒԹՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ
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նի հան րային կա պե րի լավ մաս նա գետ
նե րի և տու րիս տա կան գոր ծու նե ու թյան 
յու րա քան չյուր բնա գա վառ իր հեր թին 
դրա կա րիքն ու նի: Այս պես, թե այն պես 
տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը, 
հյու րա նո ցային խո շոր հա մա լիր նե րը, 
պատ կե րաս րահ ներն ու տու րիզ մի այլ 
օ ժան դակ կա ռույց ներ կի րա ռում են PR, 
սա կայն հա մա կարգ ված մո տե ցում այս 
դաշ տում, կա րե լի է ա սել, դեռ նոր–նոր 
է ձևա վո րում: 

Այս հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում մեր ու
սում նա սի րու թյան նյու թը հիմ նա կա նում 
ը նդ գր կում է եր կու հարց. ի ՞նչ մաս նա
գի տա կան ո րակ ներ պետք է ու նե նա PR 
մաս նա գետն ը նդ հան րա պես, որ կա րո
ղա նա աշ խա տել զբո սաշր ջու թյան ո լոր
տում և ի ՞նչ է ու սում նա սի րում PR–ը զբո
սաշր ջու թյան բնա գա վա ռում: 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ նշ վում է, որ ար հես տա վարժ PR 
մաս նա գե տը պետք է ու նե նա. 

•  մաս նա գի տա կան կր թու թյուն, 
•  տեքս տի հետ աշ խա տե լու ու նա

կու թյուն, 
•  տա րա տե սակ ԶԼՄ տեխ նո լո գի

ա նե րի ի մա ցու թյուն, 
•  մի քա նի օ տար լե զու նե րի ի մա

ցու թյուն, 
•  մե նեջ մեն թի, մար քե թին գի, սո

ցի ո լո գի այի, լրագ րու թյան, քա ղա
քա գի տու թյան, տն տե սա գի տու թյան, 
հո գե բա նու թյան, վի ճա կագ րու թյան հի
մունք նե րի ի մա ցու թյուն: 

Ակն հայտ է, որ այս ո լոր տի մաս նա
գետ նե րից պա հանջ վում են մի շարք ու
նա կու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ: Եվ դա 
բնա կան է, քա նի որ PR–ը գոր ծու նե ու
թյան տար բեր ո լորտ ներ նե րա ռող գի
տա ճյուղ է: 

Հան րային կա պե րի վե րա բե րյալ 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տար
բեր հե ղի նակ ներ ա ռանձ նաց նում են PR 
մաս նա գե տի մի շարք, ը ստ ի րենց, կար
ևոր ո րակ ներ: Ո րոշ հե ղի նակ ներ շեշ տը 
դնում են բա րո յա կան, ի սկ մյուս նե րը՝ 
մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի վրա: Օ րի

նակ՝ PR–ի դա սա կան հա մար վող Սեմ 
Բլե քը ա ռանձ նաց նում է PR մաս նա գե տի 
հետ ևյալ հիմ նա կան ո րակ նե րը.

• ող ջա խո հու թյուն, 
• կազ մա կերպ չա կան գե րա զանց հմ

տու թյուն ներ, 
• դա տո ղու թյուն նե րի պար զու թյուն և 

հս տա կու թյուն, 
• ըն կա լում նե րի օբյեկ տի վու թյուն և 

կրի տի կա կա նու թյուն, 
•  հա րուստ եր ևա կա յու թյուն և դի մա

ցի նի տե սա կե տը հաս կա նա լու կա
րո ղու թյուն, 

• բնա վո րու թյան տո կու նու թյուն, 
• բա ցա ռիկ ու շադ րու թյուն ման րուք

նե րին, 
• ակ տիվ և հար ցա խույզ միտք, 
•  ջա նա սի րու թյուն, հա կում դե պի եր

կա րա ժամ կետ ի նք նու րույն և ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տանք, 

• լա վա տե սու թյուն և հու մո րի զգա
ցում, 

•  ճկու նու թյուն և մի ա ժա մա նակ մի 
քա նի խն դիր նե րով զբաղ վե լու կա
րո ղու թյուն1: 

Բ նա կա նա բար, այս ո րակ ներն ան
հրա ժեշտ պայ ման են նաև զբո սաշր
ջու թյան ո լոր տում PR գոր ծու նե ո ւյամբ 
զբաղ վե լու հա մար: Դեռ ա վե լին, այս
տեղ լի ար ժեք գոր ծե լու հա մար խիստ 
ան հրա ժեշտ է նաև զբո սաշր ջու թյան 
հի մունք նե րի, աշ խար հագ րու թյան, տու
րիս տա կան հե տաքրք րու թյուն ներ ներ
կա յաց նող ե րկր նե րի պատ մամ շա կու
թային ար ժեք նե րի և այլ նի վե րա բե րյալ 
լի ար ժեք տե ղե կու թյան առ կա յու թյու նը: 

Տու րիզ մի ին դուստ րայի մեջ են մտ
նում զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում ծա ռա
յու թյուն ներ մա տու ցող բո լոր կազ մա
կեր պու թյուն նե րը. տու րօ պե րա տոր ներ, 
տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյուն ներ, 
հյու րա նո ցային հա մա լիր ներ, սնն դի ցան
ցեր, է կս քուր սի ա նե րի բյու րո ներ և այլն: 

PR–ը զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում նա

1  Այս մասին մանրամասն տե՛ս С. Блек, Паблик 
рилейшнз. Что это такое?, Москва, 1990, էջ 208: 
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խա պես պլա նա վոր ված և հետ ևո ղա կա
նո րեն ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն
նե րի հա մա լիր է, ո րը տու րիս տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի և նրանց թի
րա խային լսա րա նի միջև հաս տա տում է 
վս տա հու թյան վրա հիմն ված բա րիդ րա
ցի ա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Տու րիս
տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա
մար թի րա խայն լսա րան են հա մար վում 
պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րը, գոր ծըն
կեր նե րը, ա ռա քիչ նե րը, մր ցա կից նե րը, 
ԶԼՄ–նե րը, սե փա կան աշ խա տա կից նե
րը և այլն: 

Հան րային կա պե րը կար ևոր դե րա
կա տա րու թյուն ու նեն զբո սաշր ջային 
բիզ նե սի զար գաց ման գոր ծում, քա նի 
որ այս կա ռույ ցի ծա վա լած գոր ծու նե
ու թյան մի ջո ցով հա ճա խոր դը կա րո ղա
նում է ճիշտ կողմ նո րոշ վել բազ մա թիվ 
տու րիս տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
միջև, ո րոնք բո լորն էլ ա ռա ջար կում են 
գրե թե նույն բա նը: 

Եվ ե թե հաշ վի առ նենք, որ տու րիս
տա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի գո վազ
դը դառ նում է կա մաց–կա մաց ոչ ար
դյու նա վետ, ա պա հան րային կա պերն 
հա սա րա կայ նու թյան շր ջա նում ա ռա վել 
եր կա րա ժամ կետ ու վս տա հե լի գոր ծու
նե ու թյան դաշտ են ա պա հո վում: Ի սկ 
հա սա րա կայ նու թյան շր ջա նում շատ 
կար ևոր է տու րիս տա կան կազ մա կեր
պու թյան վար կա նի շի ձևա վո րումն ու 
դե րա կա տա րու մը, ո րով հետև հա ման
ման կազ մա կեր պու թյուն նե րից պո
տեն ցի ալ հա ճա խորդն ը նտ րե լու է այն 
մե կին, ով ու նի ան խախտ, վս տա հե լի 
վար կա նիշ: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել PR–ի մի շարք 
ո ւղղ վա ծու թյուն ներ. 

1. Բ րեն դի ա ռաջ խա ղա ցում
2.  Տու րիս տա կան ծա ռա յու թյուն նե

րի ա ռաջ խա ղա ցում
3.  Կազ մա կեր պու թյան ի մի ջի և հե

ղի նա կու թյան ձևա վո րում
4.  Հա կաճգ նա ժա մային PR

5. PR–ը զբո սաշր ջու թյան բնա գա
վա ռում կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև 
տու րիս տա կան որ ևէ շր ջա նի կամ ե րկ րի 
ա ռաջ խա ղաց ման, հա սա րա կայ նու թյան 
շր ջա նում դրա հան դեպ հե տաքրք րու
թյան ձևա վոր ման հա մար՝ որ պես գրա
վիչ տու րիս տա կան գո տի: 

6.  Ներ քին PR–ը տու րիզ մում և այլն: 
Զ բո սաշր ջու թյան ո լոր տում PR–ի կազ

մա կեր պու մը են թադ րում է PR մի շարք 
գոր ծի քա կազ մի կի րա ռում: Դի տար կենք 
հիմ նա կան մի ջոց նե րը և հան րային կա
պե րի հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը.

1. ԶԼՄ–նե րի հետ հա մա գոր ծակ
ցու թյուն (մամ լո հա ղոր դագ րու թյուն ներ, 
հոդ ված ներ, հար ցազ րույց ներ, տու րեր՝ 
մա մու լի աշ խա տա կից նե րի հա մար կամ 
մամ լո տու րեր, մա մու լի ա սու լիս ներ և 
այլն): 

2.  Մի ջո ցա ռում ներ (նոր ո ւղ ղու
թյուն նե րի ներ կա յա ցում, ցու ցա հան
դես ներ, տո նա վա ճառ ներ, աշ խա տա
ժո ղով ներ, թրեյ նինգ ներ, սե մի նար ներ, 
հան դի պում ներ, բաց ման հան դի սու
թյուն ներ, կազ մա կեր պու թյան հիմ նադր
ման օր վա տո նա կա տա րու թյուն ներ, 
ֆլեշ մո բեր և ա լն): 

3. Ի մի ջային գո վազդ: 
4.  Բա րե գոր ծա կան ակ ցի ա ներ: 
5.  Ներ քին PR (թ րեյ նինգ ներ, ո րա

կա վոր ման բարձ րաց ման դա սըն թաց
ներ, կոր պո րա տիվ կո դեքս ներ, հանգս տի 
կազ մա կեր պում, թի մային աշ խա տանք, 
գո վազ դային տու րեր և այլն): 

6. Պ րո մո և PR կամ պա նի ա ներ: 
7.  Հա մա ցան ցային տա րած քում 

ա ռաջ խա ղա ցում (կայք, սոց ցան ցեր, 
բլոգ, առ ցանց խորհր դակ ցու թյուն ներ, 
ֆո րում ներ, է լեկտ րո նային տե ղե կատ
վու թյան մի ջոց ներ և ա լն): 

8.  Ֆիր մային ոճ (գույն, գլ խա բառ 
կամ ա ռա ջա բան, տա ռա չափ, գոր ծա րա
նային ապ րան քա նիշ, բլանկ, այ ցե քարտ 
և այլն): 

Հան րային կա պե րը զբո սաշր ջու թյան 
ո լոր տում ա ռա ջադր ված նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար ի րա կանց վող ո րո շա
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կի գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է։ 
Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմ նա կա նում 
բաղ կա ցած են չորս տար բեր, բայց ի րար 
հետ փոխ կա պակց ված մա սե րից.

1.  վեր լու ծու թյուն, հե տա զո տու
թյուն, խնդ րի գի տակ ցում

2. ծ րագ րե րի մշա կում
3.  հա ղոր դակ ցու թյուն և ծրագ րե րի 

ի րա կա նա ցում
4. ար դյունք նե րի հե տա զո տում, 

գնա հա տա կան և հնա րա վոր վե րամ շա
կում ներ։ 

Այս 4 մա սե րը հա ճախ ան վա
նում են RACE, ո րը հետ ևյալ բա ռե
րի հա պա վումն է՝ Research (հե տա
զո տում), Action (գոր ծո ղու թյուն), 
Communication (հա ղոր դակ ցու թյուն), 
Evaluation (գ նա հա տա կան)։ 

Յու րա քան չյուր PR մի ջո ցա ռու մից 
ա ռաջ կար ևոր է նպա տակ նե րի հս տակ 
ամ րագ րու մը: Նպա տակ նե րը կա րող են 
լի նել կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և 
եր կա րա ժամ կետ և յու րա քան չյու րի դեպ
քում պետք է մշակ վի գոր ծո ղու թյուն
նե րի հս տակ պլան–ժա մա նա կա ցույց: 
Յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյու նից հե տո 
PR խում բը պար տա վոր է ան ցկաց նել 
տվյալ գոր ծո ղու թյան վեր լու ծու թյուն՝ 
ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման և 
հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի բա րե լավ
ման հա մար: 

Ամ փո փե լով՝ կա րող ե նք ա սել, որ 
PR–ը զբո սաշր ջու թյան ո լոր տում նե րա

ռում է.
1. այն ա մե նը, ի նը կա րող է նպաս

տել տու րիս տա կան ըն կե րու թյան և նրա 
հնա րա վոր շա հա կից նե րի միջև փոխ հա
մա գոր ծակ ցու թյան ձևա վոր մա նը ի նչ
պես ե րկ րի ներ սում, այն պես էլ ե րկ րից 
դուրս: 

2.  Տուր կազ մա կեր պու թյան «հա
սա րա կա կան դեմ քի» մշա կում: 

3.  Մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք նպա
տա կաուղղ ված կլի նեն հա սա րա կայ
նու թյան աչ քին կազ մա կեր պու թյան 
համ բա վի և վար կա նի շի հաս տա տու
նու թյա նը, ա ռաջ խա ղաց մա նը կամ ե թե 
վատ լու րեր են տա րած վել, այդ լու րե րի 
հերք մա նը: 

4.  Մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք տու
րիս տա կան կազ մա կեր պու թյան ի մի ջի, 
համ բա վի բարձ րաց մա նը՝ տու րիս տա
կան ար տադ րանք–ա ռա ջար կի գո վազ
դի, ցու ցադ րու թյան, վի դե ո և կի նո ներ
կա յա ցում նե րի և այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մի ջո ցով: 

5. Պ լա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն
ներ, ո րոնք կն պաս տեն տու րիս տա կան 
կազ մա կեր պու թյան և հա սա րա կայ նու
թյան միջև հա րա բե րու թյուն նե րի զար
գաց մա նը և բա րե լավ մա նը: 

Այս ա մե նով հան դերձ PR–ը տու րիզ
մի ո լոր տում ո ՛չ կեղ ծիք է, ո ՛չ քա րոզ
չու թյուն, ո ՛չ մա մու լի հետ պար զու նակ 
աշ խա տանք և ո ՛չ էլ ան վճար տու րիս
տա կան գո վազդ: 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ТУРИЗМЕ
НАРИНЕ ВАРДАНЯН

НАН РА, Международный научно–образовательный центр,  
заведущая отделом обеспечению качества, кандидат филологических наук, доцент

Связи с общественностью (PR– Public relations) – это современная научная дисциплина, 
которая перекрещивается почти со всеми научными дисциплинами, в том числе и с туриз
мом.

В этой статье мы рассмотрели два основных вопроса: 
1) какую профессиональную квалификацию должны иметь специалисты по связям с 

общественностью, чтобы иметь возможность работать в сфере туризма ?
2) что является предметом иследования общественных отношений в сфере туризма ? 
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PUBLIC RELATIONS IN TOURISM
NARINE VARDANYAN

International Scientific–Educational Center of NAS RA, Head of the QA Department,  
Candidate of Philological Sciences

Public Relations (PR– Public relations) – is a modern scientific discipline that crosses almost 
all scientific disciplines, including tourism.

Two main issues we reviewed in this article: 
1. What professionаll qualifications should PR specialists have in general to be able to work in 

the tourism industry?
2. What is the study subject of public relations in the tourism industry?
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Ի ՐԻ ՆԱ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ 
ԵՊՀ սփյուռ քա գի տու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

ԱՌ ԿԱՅԱՑ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԻ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  
Ա ՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅ ՉԱ ՓԱ ԾՈՅՈՒՄ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ո րո
շյալ և ա նո րոշ առ ման ձևաի մաս տային 
հատ կա նիշ նե րը ա րևմ տա հայ չա փա
ծո յում: Սույն քն նու թյան մեջ բեր վում 
են առ կա յաց ման ձևային դրս ևո րում
նե րի օ րի նա չափ և դրան ցից շեղ վող 
այն կա ռույց նե րը, ո րոնք հան դի պում 
են ա րևմ տա հայ բա նաս տեղծ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Ի մաս
տային դաշ տի ման րակր կիտ ու սում
նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
ա նո րոշ հոդն ու նի ոչ մի այն ա նո րո
շու թյան ի մաս տային գոր ծա ռույթ, այլև 
ի բրև վե րա բե րա կան այն հան դես է 
գա լիս ի մաս տային ա մե նա տար բեր 
նր բե րանգ նե րով` ար տա հայ տե լով հե
ղի նա կի զգաց մուն քային աշ խար հը: 
Ո րո շիչ և ա նո րոշ հո դե րը ա րևմ տա հայ 
չա փա ծոյի ո ճա վոր ման կար ևո րա գույն 
մի ջոց են: Ը ստ այդմ էլ, նրանք պի տի 
ա րժ ևո րել ի բրև գե ղար վես տա կան 
խոս քի ո ճա վոր ման կար ևո րա գույն մի
ջոց ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. առ կա յաց ման կարգ, 
ո րո շյալ և ա նո րոշ հոդ, ձևույթ, հո լով, 
ձայ նա վոր, բա ղա ձայն, ա րևմ տա հայե
րեն, հն չե րանգ, հան գա վո րում, բա
նաս տեղ ծա կան խոսք: 

Արևմ տա հայե րե նում առ կա յաց
ման կարգն ու նի ար տա հայ տու թյան 
ո րո շա կի դրս ևո րում ներ, ո րոնք պայ
մա նա վոր ված են ա րևմ տա հայե րե նի 
լեզ վա կան կա ռուց ված քի հատ կա
նիշ նե րով: Հետ ևե լով այն լեզ վա բան
նե րին, ո րոնք առ կա յաց ման կար գի 
են թա կար գեր են հա մա րում ցու ցա
կան, դի մո րոշ, ստա ցա կան, ո րո շյալ 

և ա նո րոշ ա ռում նե րը1՝ սույն աշ խա
տան քում ներ կա յաց րել ե նք ո րո շյալ և 
ա նո րոշ ա ռում նե րի ձևաի մաս տային 
հատ կա նիշ նե րը ա րևմ տա հայ չա փա ծո 
խոս քում՝ մի ա ժա մա նակ ա րժ ևո րե լով 
դրանց կար ևո րա գույն դե րը բա նաս
տեղ ծա կան խոս քի ո ճա վոր ման հա
մար: 

Ո րո շյալ առ ման դեպ քում ա ռար
կա յա կան ի մաստ ար տա հայ տող մի ա
վո րը հայտ նի է, ի սկ ա նո րոշ առ ման 
դեպ քում՝ ոչ: Գ. Ջա հու կյա նը, ս, դ, ն 
վեր ջա մաս նիկ նե րին հա տուկ հա մա
րե լով «ո րո շե լու, ան մի ջա կա նաց նե լու 
ի մաս տը», դրանք կո չում է «առ կա յա
ցա կան հո դեր»2: 

Ար տա հայ տե լով ցու ցա կան, ստա
ցա կան և դի մո րոշ ի մաստ ներ՝ դրանք 
մի ա ժա մա նակ բա ռը դարձ նում են 
ո րո շյալ հա ղոր դակց ման տվյալ տի
րույ թում3: Հայե րե նի զար գաց ման ըն
թաց քում ն հո դի մեջ ամ րա կայ վում է 
ո րո շյա լու թյան ի մաս տի ար տա հայտ
ման գոր ծա ռույ թը, ո րի դիր քային 
տար բե րա կը ը ձևույթն է` ձևա վոր ված 
գրա բա րում ըն–ով (ձուկն, մուկն, գա
գաթն և այլն) վեր ջա ցող բա ռե րի մեջ 
ն–ի՝ ի բրև ո րո շիչ հո դի, ան կման մի
ջո ցով: Ը–ն՝ ի բրև ո րո շիչ հոդ, մի ջին 
հայե րե նում դեռևս չի գոր ծած վում4. 
այն գոր ծա ծու թյան մեջ է մտ նում նոր 
գրա կան հայե րե նում: 

1  Տե՛ս Հ. Պետրոսյան, Ակնարկներ հայերենի 
պատմական ձևաբանության, Հոդային կարգ, Եր., 
1976, էջ 26–29: 

2  Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և 
կառուցվածքը, Եր., 1969, էջ 139: 

3  Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 284: 
4  Տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի 

պատմության, Եր., 1975, էջ 79: 
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Ո րո շյալ և ա նո րոշ ա ռում ներն ու նեն 
ձևաի մաս տային տար բե րակ վա ծու
թյուն և՛ ար ևե լա հայե րե նում, և՛ ա րևմ
տա հայե րե նում: 

Գե ղար վես տա կան խոս քում հո դե րի 
կա նո նարկ ված գոր ծա ծու թյուն նե րին 
զու գա հեռ հան դի պում են դրանց բազ
մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք խոս քը 
դարձ նում են ի նք նա տիպ, նե րազ դու 
և հա սա նե լի ըն թեր ցո ղի մտ քին ու հո
գուն: Ը ստ այդմ՝ հո դե րի գոր ծա ծու
թյու նը ստա նում է ո ճա կան ո րո շա կի 
ար ժեք ի նչ պես գե ղար վես տա կան ար
ձա կում, այն պես էլ բա նաս տեղ ծա կան 
խոս քում: Յու րա քան չյուր հե ղի նա
կի լեզ վում հո դի մաս նա վոր դրս ևո
րում նե րը պայ մա նա վոր ված են գրո ղի 
լեզ վամ տա ծո ղու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րով, ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ժան րային հատ կա նիշ նե րով, բո վան
դա կու թյամբ, տո ղա չա փի պահ պան
ման և հան գա վոր ման պա հան ջով: 
Պետք է նշել, որ բա նաս տեղ ծա կան 
խոս քում առ կա յաց ման կար գի յու րա
քան չյուր դրս ևո րում խոս քին տա լիս է 
ո ճա կան ո րո շա կի «ե րան գա վո րում» և 
կազ մում է բա նաս տեղ ծա կան խոս քի 
ո ճա վոր ման կար ևո րա գույն մի ա վոր
նե րից մե կը1: 

Ո րո շյալ և ա նո րոշ ա ռում նե րը 
ա րևմ տա հայե րե նում ար տա հայտ վում 
են ն, ը, մը, մըն, մþ ձևույթ նե րի և 
դրանց բա ցա կա յու թյան մի ջո ցով (զ
րո ձևույթ): Ա րևմ տա հայ հե ղի նակ նե
րը հո դե րի գոր ծա ծու թյու նը բա նաս
տեղ ծա կան խոս քում կա տա րում են 
մեծ վար պե տու թյամբ՝ այն դարձ նե
լով ի րենց ա սե լի քի ար տա հայ տու թյան 
հիմ նա կան մի ջոց նե րից մե կը: 

Արևմ տա հայե րե նում ը և ն ո րո
շիչ հո դե րին բնո րոշ են գոր ծա ռա կան 
հետ ևյալ օ րի նա չա փու թյուն նե րը. 

Ն ո րո շիչ հո դը գոր ծած վում է ձայ
նա վո րով վեր ջա ցող բա ռի կամ բա

1  Տե՛ս Լ. Եզեկյան, Ոճագիտություն, Եր., 2003, էջ 
249–254: 

ռաձ ևի հետ: Օ րի նակ՝ «Մեկ մþես, մեկ 
մþալ ... նա վաս տին»2: 

«Հո վին շուն չին տակ ը նդ հատ զան
գա կա տան ե րգ մը չէ», 

Որ սա րե րուն կը պատ մե հին մե
ներգ մը սգա վոր»3: 

Քա նի որ ա րևմ տա հայե րե նում ո րո
շիչ հոդ ստա նում են թեք հո լով նե րը 
ևս, հետ ևա բար ե թե հո լո վա կազ միչ 
ձևույ թը ձայ նա վոր է, ա պա բա ռաձ ևը 
ստա նում է ն ո րո շիչ հո դը, օ րի նակ՝ 

«Օ դը պարզ էր, հող մը մեղ միկ, 
Ծո վուն ջու րերն ալ հան դար տիկ…» 

(ՊԴ, 77): 
Արևմ տա հայե րե նում սե ռա կան հո

լո վը ստա նում է ո րո շիչ հոդ, ո րը ու նի 
նաև շա րա հյու սա կան ո րո շա կի ար
ժեք: Ե թե սե ռա կա նով դր ված գո յա
կա նը ա նո րոշ ա ռու մով է, այն հան դես 
է գա լիս ո րոշ չի գոր ծա ծու թյամբ, ի սկ 
ե թե ո րո շյալ ա ռու մով է գոր ծած ված, 
ու նի հատ կա ցուց չի կի րա ռու թյուն: 

«Համ բու րին հեթ շիթ մþըզ գա ցի 
ար տաս վաց, 

Ա չերս տե սան ար ցունք նե րու լոկ եր
կինք» (ՊԴ, 7): 

Ար ցունք նե րու եր կինք կա պակ ցու
թյան մեջ ու նենք ար տաս վա լից եր կինք 
ի մաս տը: 

«Երբ որ տե սավ ա րյուն լը վա վար
դին ծոց՝

Վար դա տար փիկ բլ բուլն դո ղով թռ
չե ցավ» (ՊԴ, 8): 

Վար դին ծոց կա պակ ցու թյան մեջ 
ու նենք հատ կա ցու ցիչ՝ վար դը, ո րի 
հատ կա ցյա լը ծոց–ն է: 

«Փշ րի՛ Պարս կին ան դուլ կա ցին
Հայք բավ լա ցին» (ՊԴ, 9): 
Ինչ պես տես նում ե նք, ո րո շյալ առ

ման դեպ քում ու նենք հատ կա ցու ցիչ, 
ո րն ու նի հատ կա ցյալ: 

«Ո րա կա կա նի ա ռու մով սե ռա կան 
ա նու նը ե զա կի ա նո րոշ ձևով վե րագ
րո ւե լով այլ ա նուն նե րու` ո րա կա կան 

2  Պ. Դուրյան, Երկեր, Եր., 1947, էջ 78: 
3  Ռ. Սևակ, Երկեր, Եր., 1955, էջ 34: 
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մա կա նու նի յատ կու թիւն կը ստա նա»1, 
ի սկ հատ կա ցուց չի պաշ տո նում ձայ
նա վո րա հանգ բա ռե րում (ոչ մի այն 
գո յա կան նե րի, այլև ա ռար կա յա կան 
ի մաստ ար տա հայ տող այլ խոս քի մա
սե րի դեպ քում) սե ռա կա նը միշտ ո րո
շյալ ա ռու մով է գոր ծած վում.

«Ո րուն ա կանց տեղ ան գին` 
Դառ նա թա խիծ մը տած մանց … » 

(ՊԴ, 8): 
Ա ներկ բա է, որ «արևմ տա հայե րե

նում ո րո շիչ և հատ կա ցու ցիչ սե ռա
կան նե րի հա մար հո դա ռու թյու նը քե
րա կա նա կան տար բե րա կիչ հատ կա նիշ 
է»2: 

Ժա մա նա կի ա նուն նե րի հետ ո րո շիչ 
հո դի գոր ծա ծու թյու նը սե ռա կան հո լո
վում նրանց տա լիս է ժա մա նա կային 
տի րույ թի ո րո շա կի աց ման ի մաստ, 
օ րի նակ` 

«Ի՜նչ ա նուշ է հան դար տիկ հովն 
ի րիկ վան» (ՌՍ, 19): 

«Գի շեր է լուռ, հան դա՜րտ գի շեր 
ա մառ վան » (ՌՍ, 21): 

Նշ ված բա ռերն ու նեն ո րոշ չի 
ի մաստ: 

Ուղ ղա կան–հայ ցա կան հո լո վով 
դր ված ու ղիղ խն դի րը գոր ծած վում է 
ո րո շյալ ա ռու մով, օ րի նակ` 

«Նու կու գա Հայոց մար գե րեն կար
միր, 

Ա զա տեց Քր դեն Հայը վըշ տա կիր» 
(ՊԴ, 10): 

Ուղ ղա կա նաձև ներ գո յա կա նը 
նույն պես գոր ծած վում է ո րո շյալ ա ռու
մով, օ րի նակ` 

«Ո՛չ, թուր չէ ձեռքն, այլ խաչ բռ ներ 
ար դեն» (ՊԴ, 10): 

Հա ճա խա դեպ է տե ղի մակ բայ նե
րի` ո րո շյալ ա ռու մով գոր ծա ծու թյու նը 
ներ գո յա կա նի ի մաս տի ար տա հայտ
ման հա մար, օ րի նակ` 

1  Եդ. Տասնապետեան, Քերականութիւն, 
Անթիլիաս, 1990, էջ 153: 

2  Յու. Ավետիսյան, Արևելահայերենի և 
արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, 
Եր., 2007, էջ 49: 

«Քա ղաք նե րու կը պլպ լա Լույսն հե
ռուն» (ՌՍ, 21): 

«Վա րը քնա ցող ջու րին վրա տրտ
մա բար» (ՌՍ, 22): 

Կա պային ներ գո յա կա նի կա ռույ ցը 
նույն պես կա րող է հան դես գալ ո րո շիչ 
հո դով, ո րը ո րո շյա լու թյու նը ը նդ գծե
լու հա մար կա րող է դր վել և՛ կա պի, և՛ 
կա պա կան բա ռի վրա, ի նչ պես` 

«Ո՜, ա նոնց գան գե րուն մե ջը` հաղ
թա նակ նե րու 

ծա րա վեն գի նով ար ծիվ նե րու…»3: 
Բա ցա ռա կան հո լո վը նույն պես գոր

ծած վում է ն ո րո շիչ հո դով, քա նի որ 
այն ձայ նա վո րա հանգ է, օ րի նակ` 

«Չը ցայ տեր աչ քեն շան թեր, այլ 
սե՜ր, գու՜թ. Դո ղա ան կե Քուրդ» (ՊԴ, 
10): 

Գոր ծի ա կան հո լո վը ևս կա րող է 
հան դես գալ ո րո շիչ հո դով: Չնա յած 
բա ղա ձայ նա հանգ լի նե լու պատ ճա ռով 
այն պի տի որ ո րո շիչ հոդ չս տա նար4, 
սա կայն ա րևմ տա հայ բա նաս տեղ ծա
կան խոս քում այն հա ճախ է հան դի
պում ո րո շյալ ա ռու մով, օ րի նակ ներ` 

«Ա րե գակն իր մա հո վը հո րի զոն ներն 
ե ղեռ նո րեն` կը ներ կեր …» (Ս, 166): 

«Մայ րա մու տի քաղց րիկ շուն չո վը 
լե ցուն» (ՌՍ, 19): 

Յու. Ա վե տի սյա նը նշում է այն հան
գա ման քը, որ պայ մա նա վոր ված Պոլ
սի բար բա ռում ո րո շիչ հո դով գոր ծի
ա կա նի հնա րա վոր գոր ծա ծու թյամբ` 
ա րևմ տա հայե րե նում ար ձա նագր վում 
է ո րո շիչ հո դի գոր ծա ռույ թը գոր ծի ա
կան հո լո վի հետ, ո րն իր մեջ ու նի նաև 
ստա ցա կա նու թյան ի մաստ5.

Արևմ տա հայ չա փա ծո խոս քում 
հան դի պում ե նք գոր ծի ա կան հո լո վի 
հետ ո րո շիչ հո դի գոր ծա ծու թյան բազ
մա թիվ օ րի նակ նե րի: Ն ո րո շիչ հո դը 
գոր ծած վում է ձայ նա վո րով սկս վող 
բա ռից ա ռաջ. սա ն–ի օ րի նա չա փո րեն 

3  Սիամանթո, Ընտիր երկեր, Եր., 1957, էջ 5: 
4  Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի 

դասագիրք, Եր., 2006, էջ 132: 
5  Տե՛ս Յու. Ավետիսյան, նշվ. աշխ., էջ 50: 
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հաս տատ ված գոր ծա ռույթ է և՛ ար
ևե լա հայե րե նում, և՛ ա րևմ տա հայե րե
նում: 

«Նա մեր հայ եղ բարց ար ցունքն է 
քա վեր» (ՊԴ, 10): 

Ալ–ից ա ռաջ ևս գոր ծած վում է ն 
ո րո շիչ հո դը: 

«Ու ա մենքն ալ հոն պի տի ըլ լան, 
այ սօր մե զի հետ» (Ս, 5): 

«Ա սուպ կ՚ ՚ըլ լան, կ՚ըլ լան վար դերն 
ալ` վեր քեր»1: 

Ի հա կադ րու թյուն ար ևե լա հայե րե
նի, որ տեղ բա ցառ վում է բա ղա ձայ նից 
ա ռաջ ն ո րո շիչ հո դի գոր ծա ռույ թը /
չ հաշ ված սկ, սպ, զբ, զգ, շտ և նման 
կա պակ ցու թյուն նե րով սկս վող բա ռե
րը/, ա րևմ տա հայե րե նում նման գոր
ծա ծու թյուն նե րը հա ճա խա դեպ են: 
Նրանք կի րա ռե լի են հատ կա պես բա
նաս տեղ ծա կան խոս քում` պայ մա նա
վոր ված մի շարք գոր ծոն նե րով, օ րի
նակ` 

«Զե փյուռն չ՚ե կավ նժ դեհ ճա կատս 
շոյե լու» (ՊԴ, 7): 

Ն հո դը ա րևմ տա հայե րե նում, մաս
նա վո րա պես չա փա ծո խոս քում գոր
ծած վում է հ–ի ց

և ե ձայ նա վո րից ա ռաջ. «Պետք է 
ա սել, որ ա րևմ տա հայ գրող նե րը հա
մե մա տա բար ա զատ են զգում ի րենց 
հ (հո գիր) և յ (հի գիր) հն չյուն նե րով 
սկս վող բա ռե րից, ի սկ եր բեմն էլ նույ
նիսկ բա ղա ձայ նից ա ռաջ հո դե րի ը նտ
րու թյան հար ցում»2: 

«Դե պի քա ղաք ներն ու գյու ղերն ու 
հն ձան ներն հե ռա վոր» (Ս, 4): 

«Հայն ու դամ բանն, տա ճարն, հյու
ղակն` Հա յաս տան» (ՊԴ, 15): 

Ն–ի գոր ծա ծու թյու նը հ–ից ա ռաջ 
տի րա պե տող է, եր բեմն կա րող է գոր
ծած վել նաև ը ո րո շիչ հո դը, օ րի նակ` 

«Բա նա լու հա մար մեծ ճամ փա նե րը 
Հույ սին» (Ս, 4): 

1  Դ. Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, 
հտ. 1, Եր., 1986, էջ 5: 

2  Յու. Ավետիսյան, նշվ. աշխ., էջ 57: 

Նույ նը վե րա բե րում է նաև ե–ից 
ա ռաջ ն և ը հո դե րի գոր ծա ծու թյա նը, 
օ րի նակ` 

«Դե պի ե ղեռ նը եր կա րե ցին …» (Ս, 
5): 

«Ու ա նոնք ալ որ մեր վար պետ ներն 
ե ղան ը նդ վզու մի» (Ս, 5): 

Հ–ից և ե–ից ա ռաջ ն ո րո շիչ հո դի 
տի րա պե տող կի րա ռու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է նաև բա նաս տեղ ծա կան 
խոս քում հն չե րան գի ե րաժշ տա կան 
ե րան գա վոր ման պա հան ջով: Հա մե
մա տենք` 

«Է՞ր կը հանձ նես տեր ևը` գուժ մը
րըր կին

Լե ռան ա վազն` հե ղեղ նե րուն մո լե
գին» (ԴՎ, 21): 

Բեր ված օ րի նա կը վկա յում է այն 
մա սին, որ հ–ից ա ռաջ ն ո րո շիչ հո դի 
գոր ծա ծու թյու նը ոչ մի այն տի րա պե
տող է, այլև ձգ տում է օ րի նա չա փու
թյան: Օ ժան դակ բայի զեղչ ման դեպ
քում ևս Դ. Վա րու ժա նը գոր ծա ծում է ն 
ո րո շիչ հո դը: 

«Ե րա զան քի հա մար է մեր օ րո րանն 
Ու ան կո ղինն` հույ զի, շի րիմն` լը ռու

թյան» (ԴՎ, 20): 
Բա նաս տեղ ծա կան խոս քում հա

ճախ ո րո շիչ հո դը դառ նում է հան գա
վոր ման կար ևոր մի ջոց, օ րի նակ` 

«Ի՜նչ ա նուշ է հան դար տիկ հովն 
ի րիկ վան, 

Մայ րա մու տի քաղց րիկ շուն չո վը լե
ցուն.

Ծա ղիկ նե րը կը մթագ նին, կը հևան, 
Կը նվա զի թռչ նի կին եր գը ցն ծուն…» 

(ՌՍ, 19): 
Ն ո րո շիչ հո դի գոր ծա ծու թյու նը 

բա նաս տեղ ծա կան խոս քում ո րո շա
կի ե րաժշ տա կա նու թյուն է ստեղ ծում, 
և այն դառ նում է թե՛ բա ղա ձայ նույ
թի դրս ևոր ման և թե՛ հան գա վոր ման 
ար տա հայտ ման մի ջոց: Այս պես՝ Վա
րու ժա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում 
հա ճա խա դեպ է ն ո րո շիչ հո դի գոր
ծա ծու թյու նը տո ղա վեր ջում: 

«Սր բա զա՜ն քնար, պիտ լա րերն իր 
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մը կըրտ վին` 
Մար տի րոս ված եղ բայ րու թյան 

ա վա զանն» (ԴՎ, 14): 
Տո ղա մի ջում նրա գոր ծա ծու թյու նը 

հա ճախ ստեղ ծում է ար տա սա նա կան 
դա դար, ո րով ը նդ գծ վում է ո րո շյալ 
ա ռու մով դր ված բա ռը, օ րի նակ` 

«Ուր գա ղա փարն` պի տի բնա կի 
զերդ Աս տո ւած» (ԴՎ, 14): 

«Կը տրո փե մեջս եր գե րու սաղմն. 
կըս պա սեմ » (ԴՎ, 13): 

Ինչ պես եր ևում է, հո դե րը կար ևո
րա գույն բա ղադ րիչ են հան դի սա նում 
բա նաս տեղ ծու թյան հան գա վոր ման 
հա մար: 

«Գա Մա սյաց սա րեն, նա ձախն ու 
ա ջը 

Մով սե սի քը նարն, Ղևոն դի խա չը…» 
(ՊԴ, 10): 

Հո դի ը նտ րու թյան հա մար կար ևոր 
է նաև բա նաս տեղ ծու թյան բո վան
դա կու թյու նը: Օ րի նակ` Սի ա ման թոյի 
«Հույ սին ճամ փան» բա նաս տեղ ծու
թյան բո վան դա կու թյու նը թե լադ րում 
է հե ղի նա կին հույ սի ճա նա պար հի ո ղջ 
դժ վա րու թյու նը ներ կա յաց նել ո րո շյալ 
առ ման հա մար հիմ նա կա նում գոր ծա
ծե լով ը ո րո շիչ հո դը, ո րը գոր ծած ված 
է նաև ձայ նա վո րից ա ռաջ, օ րի նակ` 

«Բայց նվի րա կան Ցա վը ի նքն իր մե
ջը ձգե՛» (Ս, 4): 

Ը հո դը ո րո շա կի ար տա սա նա կան 
դա դար նե րի հա մար ի նք նա տիպ գոր
ծա ռույ թով է հան դես գա լիս նաև Պ. 
Դու րյա նի «Նոր սև օ րեր» բա նաս տեղ
ծու թյան մեջ.

«Մինչ բնու թյան` ըն կան ա րյան դա
րե րը, 

Աշ խարհ մը կա ար ցունք թա փող 
սա րե րը» (ՊԴ, 19): 

Ա նո րոշ ա ռումն ար տա հայտ վում է 
մը (մըն) և 0 (զ րո) ձևույթ նե րի մի ջո
ցով: Ա նո րոշ հո դը ներ կա յա նում է մը 
և մըն տար բե րակ նե րով. մըն տար
բե րա կը հան դի պում է հիմ նա կա նում 
է ա կան բայից ու ալ շաղ կա պից ա ռաջ 
ըն կած դիր քում: Եր կու տար բե րակ

ներն էլ հո դա ռու բա ռի նկատ մամբ 
վեր ջա հար ան շեշտ տար րեր են: Ձայ
նա վո րից ա ռաջ մը–ի ը–ն սղ վում է և 
դր վում է ա պա թարց մ’: Օ րի նակ ներ` 

«Հոս կը պառ կի: Քուն մըն է այդ` որ 
եր բեք

Պիտ` չը բա նա իր այդ գո ցած աչ
քերն հեգ» (ԴՎ, 19): 

«Փա ռա՛ց օ րեր, ձեզ մոռ նա՜լ …
Եր բե՛ք, այլ ձեզ պատ րույգ մ՚ըլ լալ, 

ու լույս տալ» (ՊԴ, 17): 
Մի ձևույ թը ալ–ից ա ռաջ ևս գոր

ծած վում է մ՚ ձևով.
«Մեկ մ՚ալ հան կարծ սան դու խեն
Վեր ել նե լու ոտ նա ձայն մը …» (ՊԴ, 

77): 
Սա կավ, բայց գոր ծած վում է նաև 

ա նո րոշ հո դի մըն տար բե րա կը, օ րի
նակ` 

«Աչ քեր նուդ շող մըն ալ, ըս տեպ, չի 
ցայ տեր» (ԴՎ, 15): 

Քա նի որ հ–ից ա ռաջ տա րած ված է 
ն և ոչ թե ը ո րո շիչ հո դի գոր ծա ծու
թյու նը, պա տա հա կան չէ հ–ից ա ռաջ մ՚ 
ձևի գոր ծա ծու թյու նը ևս: 

«Պիտ մի ա նա ծի ծաղ մ՚ հի մակ այս 
սու գին» (ԴՎ, 21): 

«Ա նոնք, ան գետ, կը ծած կեն, հո՜ն, 
քիչ մ՚ հե ռուն» (ԴՎ, 23): 

Օ ժան դակ բայից ա ռաջ նույն պես 
գոր ծած վում է մ՚ ձևույ թը. մըն–ով կա
ռույց նե րը սա կա վա դեպ են: Օ րի նակ` 

«Ո՜հ, կար ծես թե նա ե րկ նային
Զը վար թուն մ՚էր վար ի ջած» (ՊԴ, 

77): 
Ա պա թար ցով մ՚ ձևը սա կավ, բայց 

հան դի պում է նաև ան ջատ գրու թյամբ, 
օ րի նակ` 

«Ե թեր մ՚ աս տեղց, ո ւր փո խան
Հ րա շեկ սլացք կը շո ղան» (ՊԴ, 26): 
Բա ղա ձայ նից ա ռաջ ա նո րոշ առ

ման հա մար գոր ծած վում է մը ձևույ
թը: Օ րի նակ` 

«Բ նու թյունն ու զեց այդ մար մը նույն 
մեր ժը ված

Պատս պա րան մը նը վի րել, ո ՜հ, 
ա ռանց
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Մը տա ծե լու թե գե րեզ ման մը կու տա 
» (ԴՎ, 19): 

Ա նո րոշ հո դը բազ մի մաստ է. այն 
բա ցի ա նո րոշ, ան ծա նոթ ա ռար կա կամ 
ան ձ ցույց տա լուց, ու նի ի մաս տային 
տար բեր գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք հատ
կա պես մեծ ար ժեք են ստա նում բա
նաս տեղ ծա կան խոս քում, որ տեղ նրա 
գոր ծա ծու թյու նը դառ նում է ստեղ ծա
գոր ծու թյան ո ճա վոր ման ան բա ժա նե
լի մա սը: Այս պես` Ռ. Սևա կի «Հո գիս» 
բա նաս տեղ ծու թյու նը բա նաս տեղ ծի 
հո գե կան աշ խար հը ներ կա յաց նող 
ի նք նա տիպ մի պատ կեր է, որ տեղ 
գար նա նային հի աս քանչ, ու րախ և 
գու նեղ բնան կա րում կա նա չող դաշ
տե րի և ե րփ նա թույր ծա ղիկ նե րի հա
կադ րա պատ կե րը ան ժա մա նակ թա ռա
մած մի տերև է` նման իր հո գուն: Մը 
ա նո րոշ հո դի գոր ծա ծու թյու նը տերև 
բա ռի հետ` զու գըն թաց գար նան` շո շա
փե լի ո րեն կեն սա լի թր թի ռով լի գույ
նե րը ներ կա յաց նող ն ո րո շիչ հո դով 
ու ղեկց վող բա ռե րի մեջ ա վե լի շո շա
փե լի է դարձ նում մեռ նող տեր ևի «կեր
պա րը»: Մը հո դը իր ի մաս տային ո ղջ 
նր բե րանգ ներն է ներ կա յաց նում բա
նաս տեղ ծու թյան մեջ. այն և՛ վե րա բե
րա կա նի ի մաստ ու նի, և՛ առ կա յաց ման 
կար գին բնո րոշ` ա ռար կայի խոս քային 
մի ջա վայ րում շո շա փե լի դարձ նե լու 
ի մաստ: 

«Հի վա՜նդ տերև մը տե սա կա նա չին 
մեջ դաշ տե րուն, 

Ի՜նչ աղ վոր էր գա րու նը, փա փուկ 
հո վեն օ րո րուն…» (ՌՍ, 23): 

Բա նաս տեղ ծու թյան ա վար տին հե
ղի նա կը կրկ նում է ա ռա ջին տո ղը` «Հի
վա՜նդ տերև մը տե սա կա նա չին մեջ 
դաշ տե րուն»: Մեռ նող տեր ևին հա մե
մատւմ է իր հո գու հետ՝ 

«Ան ժա մա նակ թար շա մած գար նան 
տերև մ՚ է հո գիս» (ՌՍ, 23): 

Ա վե լին` տերևն այդ դառ նում է ո րո
շա կի, շո շա փե լի ոչ մի այն հե ղի նա կի, 
այլև ըն թեր ցո ղի հա մար: 

Մը ձևույ թը ի նք նա տիպ ի մաս տաո

ճա կան գոր ծա ռույթ ու նի Պ. Դու րյա նի 
գր չի տակ: 

«Սի րել» և «Դր ժել» բա նաս տեղ
ծու թյուն նե րի մեջ մը ձևույ թը, վե
րա բե րա կա նի ի մաստ ձեռք բե րե լով, 
ար տա հայ տում է սեր, քնք շանք, խան
դա ղա տանք.

«Բույլ մը նայ վածք, փունջ մը ժը
պիտ, 

Քու րա մը խոսք դյու թեց իմ սիրտ» 
(ՊԴ, 28): 

Բա նաս տեղ ծու թյան կա ռուց ման 
գլ խա վոր մի ջոց նե րից մե կը դառ նա
լով` մը ձևույ թը պատ կե րը դարձ նում 
է շո շա փե լի և նե րազ դու: Տա ղան դա
վոր հե ղի նա կի գր չի տակ այն ար տա
հայ տում է սի րող մար դու հո գե կան 
նե րաշ խար հը ներ կա յաց նող ա մե նա
տար բեր ի մաս տային ե րանգ նե րը.

«Ո՜հ, խուրձ մը վարս, ե դեմ մը շունչ, 
Շր ջազ գեստ մը շր շեց իմ շուրջ» 

(ՊԴ, 28): 
«Ե թեր մը տրոփ», «փունջ մը բոց». 

սրանք սի րող սր տի թր թի ռը պատ կե
րող ան կրկ նե լի կա ռույց ներ են: Այս 
օ րի նակ նե րը մի այն բա վա կան են` 
ա րժ ևո րե լու հա մար մը ձևույ թի ո ճա
կան ան կրկ նե լի դրս ևո րում նե րը բա
նաս տեղ ծա կան խոս քում և կար ևո րե
լու այն ի բրև բա նաս տեղ ծա կան խոս քի 
կա ռուց ման ի նք նա տիպ մի ա վոր: 

Իբրև վե րա բե րա կան մը ձևույ թը 
հե տաքր քիր ժա մա նա կային տի րույթ է 
ստեղ ծում ժա մա նակ ցույց տվող բա
ռե րի հետ, օ րի նակ` 

«Ե կո՛ւր, որ պես զի մեր շր թունք նե րը 
քո շր թունք ներդ ըն դու նին ...

Վայր կյա նի մը ու հա վեր ժու թյան մը 
հա մար» (Ս, 6): 

Այն եր բեմն խոս քային ո րո շա կի ու
թյան տի րույթ է բե րում, և բա ռը տվյալ 
պատ կե րում այն քան շո շա փե լի է, որ 
մը հո դի հետ ար տա հայ տում է ո րո շյալ 
առ ման ի մաստ.

«Գի շեր մը, ա րյուն ռուշտ կա տա
ղան քի ու կո րուս տի գի շեր» (Ս, 15): 

Այս տեղ խոս քը այն ա հա վոր գի շեր
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վա մա սին է, որ ներ կա յաց նում է Սի
ա ման թոն «Ճա կա տա մար տը» բա նաս
տեղ ծու թյան մեջ: 

Մը ձևույ թը հա ճախ է հան դես գա
լիս ան գամ բա ռի հետ, օ րի նակ` 

«Հայ մայ րե րը հե տին ան գամ մը սև 
ա րե գա կին և ա պա գային ժպ տե լով` 

Այլևս ա լիք նե րուն հետ կը մեռ նին» 
(Ս, 221): 

Մը ձևույ թը հա ճախ հան դի պում է 
նաև բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի վեր
նագ րե րում, օ րի նակ` «Հաղ թա նակ մը» 
(Ս, 182), «Մոր մը ե րա զը» (Ս, 196): 

Կո չա կան նե րը հա ճախ հան դի պում 
են ա նո րոշ առ ման զրո ձևույ թով, 
ո րի լա վա գույն օ րի նակն է Սի ա ման
թոյի «Տե սիլ քը» բա նաս տեղ ծու թյու նը` 
նվիր ված Մաշ տո ցին.

«Ո՜վ հրա շա լիք, ո ՜վ հա վատ քի ան
նյու թա կան հուր, 

Ո՜վ զար մա նա գործ զո րու թյուն, 
Ո՜վ բո ցե ղեն բժ ժանք, ո ՜վ ան լույծ 

խոր հուրդ...» (Ս, 242): 
Ա նո րոշ հո դի ձևաի մաս տային գոր

ծա ռույթ նե րի բազ մա զա նու թյու նը 
փաս տում է այն, որ նրանց գոր ծա ծու
թյան հա մար կար ևոր է բա նաս տեղ ծա
կան տո ղա չա փի պահ պա նու մը, հան
գա վո րու մը, պատ կե րի ի մաս տային 
նր բե րանգ նե րը, բա նաս տեղ ծա կան 
ե րաժշ տա կա նու թյան պահ պա նու մը 
և, վեր ջա պես, բա նաս տեղ ծու թյան բո

վան դա կու թյու նը: 
Ինչ պես ն և ը ո րո շիչ հո դե րը, այն

պես էլ մը ա նո րոշ հո դի ձևային բո լոր 
տար բե րակ նե րը ա րևմ տա հայ չա փա
ծո խոս քի կա ռուց ման և ո ճա վոր ման 
հա մար կար ևո րա գույն մի ա վոր ներ են 
թե՛ ձևային կա ռույց նե րում, թե՛ ի մաս
տային դաշ տում: Ա նո րոշ հո դը ոչ մի
այն ա նո րոշ առ ման ի մաս տի գոր
ծա ռույթ ու նի, այլև վե րա բե րա կա նի, 
ա վե լին` եր բեմն կա րող է նաև ո րո շյա
լու թյան ի մաստ ար տա հայ տել բա նաս
տեղ ծա կան տվյալ պատ կե րում: 

Հետ ևա բար խո սե լով ա րևմ տա հայ 
չա փա ծո յում առ կա յաց ման կար գի ո րո
շյալ և ա նո րոշ առ ման են թա կար գե րի 
դրս ևո րում նե րի մա սին` պետք է նշենք, 
որ լի նե լով ձևա բա նա կան մա կար դա
կի մի ա վոր ներ` այդ կա ռույց ներն ու նեն 
ո ճա կան կար ևոր գոր ծա ռույթ և հան
դես են գա լիս ի բրև բա նաս տեղ ծու թյան 
ո ճա վոր ման ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րից 
մե կը: Ա րևմ տա հայ չա փա ծո յում ն և ը 
ո րո շիչ հո դե րի և մը (մըն, մ՚ ) ա նո րոշ 
հո դի դրս ևո րում նե րը պայ մա նա վոր
ված են ոչ մի այն ա րևմ տա հայե րե նում 
առ կա յաց ման կար գի ձևաի մաս տային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, այլև 
գրո ղի լեզ վամ տա ծո ղու թյամբ, ա սե
լի քի նպա տա կաուղղ վա ծու թյամբ, 
բա նաս տեղ ծա կան խոս քի կա ռուց ման 
ան հրա ժեշտ գոր ծոն նե րով: 
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О СО БЕН НОС ТИ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ГРАМ МА ТИ ЧЕС КИХ КА ТЕ ГО РИЙ ОП РЕ ДЕ ЛЕН
НОС ТИ И НЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОС ТИ В ЗА ПАД НО АР МЯНС КОЙ ПО Э ТИ ЧЕС КОЙ РЕ ЧИ 

И РИ НА МЕЛ КО НЯН 
Е ГУ, ка фед ра ди ас по ро ло ги и, со ис ка тель

В стат ье предс тав ле ны фор мо–с мыс ло вые свойст ва оп ре де лен ных и не оп ре де лен ных 
зна че ний категорий в за пад но ар мянс кой по э ти чес кой ре чи. В нас то я щем исс ле до ва нии при
ве де ны за ко но мер ные и отк ло ня ю щи е ся от них ст рук ту ры фор мен ных про яв ле ний грам ма
ти чес ких ка те го рий оп ре де лен нос ти и не оп ре де лен нос ти, ко то рые вст ре ча ют ся в про из ве
де ни ях за пад но ар мянс ких по э тов. Тща тель ное изу че ние смыс ло во го по ля по ка зы ва ет, что 
не оп ре де лен ный ар тикль име ет не толь ко смыс ло вую функ цию не оп ре де лен нос ти, но и в 
ка чест ве ре ля ци он но го выс ту па ет в са мых раз лич ных смыс ло вых ню ан сах, вы ра жая эмо
ци о наль ный мир ав то ра. Оп ре де лен ные и не оп ре де лен ные ар тик ли яв ля ют ся важ ней шим 
с редст вом сти ли за ции за пад но ар мянс кой по э ти чес кой ре чи. При этом их нуж но оце ни вать в 
ка чест ве важ ней ших средств сти ли за ции ху до жест вен ной ре чи.

PECULIARITIES OF EXPRESSING THE CATEGORY OF DETERMINATION IN 
WESTERN ARMENIAN VERSE

IRINA MELKONYAN 
YSU, Chair of Diaspora Studies, Applicant 

The article presents form and semantic features of the definite and indefinite articles in 
Western Armenian verse.The research envisages regular and diverted structures of article forms 
which are found in the works of Western Armenian poets. The detailed study of the semantic aspect 
of article shows that an indefinite article does not only have semantic function of indefinitnes but 
it also functions as an emotive word with various semantic nuances expressing the emotional 
world of an author. Definite and indefinite articles in Western Armenian verse are one of the most 
important means of speech styling. Therefore, they should be valued as an important means of 
style in fiction.
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1855–1856 թթ. Փա րի զում տպագր վող 
«Ար ևելք» հան դե սի հեր թա կան 15–րդ 
հա մա րը, ամ բող ջու թյամբ պատ րաստ 
լի նե լով, չի հրա տա րակ վել, սա կայն հա
մա րի լու սա պատ ճենն առ կա է ՀՀ ազ
գային գրա դա րա նի՝ «Ար ևել քի» հա վա
քա ծո ւում: Հար ցե րին, թե ի նչ պե՞ս է այն 
հայտն վել գրա դա րա նում, ին չո՞ւ 1980 
թ. Գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի կազ
մած «Ար ևելք» (1855–1856) և «Արև մուտք» 
(1859, 1864–1865) հան դես նե րի ա նո տաց
ված մա տե նա գի տու թյուն» գր քում չկա 
հա մա րի մա տե նա գի տու թյու նը, հնա րա
վոր չե ղավ պա տաս խա նել բա վա րար 
փաս տեր չու նե նա լու պատ ճա ռով: Սույն 
հոդ վա ծում տր վում է «Ար ևելք» հան դե
սի 15–րդ հա մա րի ա նո տաց ված մա տե
նա գի տու թյու նը, ո րը լրաց նում է «Ար
ևելք» (1855–1856) և «Արև մուտք» (1859, 
1864–1865) հան դես նե րի ա նո տաց ված 
մա տե նա գի տու թյուն» գիր քը: 

Հան գու ցային բա ռեր և արտահայ
տություններ. Ստե փան Ոս կա նյան, 
«Ար ևելք», 15–րդ հա մար, Հա յաս տա նի 
ազ գային գրա դա րան, ա նո տաց ված մա
տե նա գի տու թյուն: 

ՍՏ. ՈՍ ԿԱՆՅԱ ՆԻ «Ա ՐԵ ՎԵԼՔ» ՀԱՆ
ԴԵ ՍԻ ԹԻՎ 15–ի Ա ՆՈ ՏԱՑ ՎԱԾ ՄԱ ՏԵ
ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ու սում նա սի րե լով Ստե փան Ոս կա
նյա նի՝ Փա րի զում տպագ րած «Ար ևելք» 
և «Արև մուտք» հան դես նե րի՝ Հա յաս
տա նի ազ գային գրա դա րա նում առ կա 
հա մար նե րը և Գի տու թյուն նե րի ա կա
դե մի այի կազ մած «Ար ևելք» (1855–1856) 
և «Արև մուտք» (1859, 1864–1865) հան
դես նե րի ա նո տաց ված մա տե նա գի տու

թյուն» գիր քը1 (1980 թ.)՝ ցան կու թյուն 
ա ռա ջա ցավ պար զե լու, թե ին չու «Ար
ևելք» հան դե սի 15–րդ հա մա րի մա տե
նա գի տու թյու նը նե րառ ված չէր գր քում: 
Հա մա րը կար ՀՀ ազ գային գրա դա րա նի՝ 
«Ար ևել քի» հա վա քա ծո ւում: Ե թե թե՛ ժա
մա նա կա կից նե րի, թե՛ հե տա գա ու սում
նա սի րող նե րի վկա յու թյամբ «Ար ևելք»–ի 
15–րդ հա մա րը չի տպագր վել2, ա պա ի նչ
պե՞ս է այն հայտն վել ՀՀ ազ գային գրա
դա րա նի՝ «Ար ևել քի» հա վա քա ծո ւում: 
Այս փաս տը փոր ձե ցինք բա ցատ րել այն 
հան գա ման քով, որ «Ար ևելք»–ի 15–րդ 
հա մա րը, ամ բող ջու թյամբ պատ րաստ 
լի նե լով, չի տպագր վել, և մա տե նա գի
տու թյան հե ղի նակ նե րը այն՝ որ պես չտ
պագր ված հա մար, չեն նե րա ռել ի րենց 
աշ խա տան քում: Չնա յած չի բա ցառ վում 
նաև, որ հա մարն ի րա կա նում տպագր
վել է (այդ է վկա յում ՀՀ ազ գային գրա
դա րա նի՝ «Ար ևել քի» հա վա քա ծո ւում 
առ կա 15–րդ հա մա րը՝ պար բե րա կա նի 
մյուս հա մար նե րին բնո րոշ ձևա չա փով), 
սա կայն հե տո ար գել վել է գրաքն նու
թյան կող մից: Հե տա գա յում հա մա րը 
հայտ նա բեր վել և ներ կա յաց վել է հան
րու թյա նը: Պար զա պես Ոս կա նյա նի հան
դես նե րի ա նո տաց ված մա տե նա գի տու
թյու նը կազ մե լիս և առ հա սա րակ դրանց 

1  Բյու լե տե նը պատ րաս տել են պատմ. գիտ. թեկ-
նա ծու Մ. Ն. Հա կո բյա նը և Ժ. Մ. Ծե րու նյա նը (տե՛ս 
«Ար ևելք» (1855–1856) և «Արև մուտք» (1859, 1864–
1865) հան դես նե րի ա նո տաց ված մա տե նա գի տու-
թյուն, Եր ևան, 1980, էջ 3): 

2  Տե՛ս Հրանտ Ա սա տուր, Դի մաստ վեր ներ, Կ. 
Պո լիս, 1921, էջ 108–109, Լե ո, «Մուրճ», 1901, N 11, 
էջ 125–129: Հար ցը ման րա մաս նո րեն ու սում նա սի րել 
է Ժի րայր Դա նի ե լյա նը «Բա նա սի րու թե ան բա ւիղ նե-
րուն մէջ: Յօդ ված ներ և ու սում նա սի րու թիւն ներ» գր քի 
«Ս տե փան Ոս կա նի «Ա րևելք» հան դէ սի ա ռեղ ծո ւա ծը» 
գլ խում (Եր ևան: Մուղ նի, 2011, էջ 259–280): 

Ք ՐԻՍ ՏԻ ՆԵ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ու սում նա կան մա սի գլ խա վոր մաս նա գետ 

Ս ՏԵ ՓԱՆ ՈՍ ԿԱՆՅԱ ՆԻ «Ա ՐԵ ՎԵԼՔ» ՀԱՆ ԴԵ ՍԻ 15–ՐԴ ՀԱ ՄԱ ՐԻ  
Ա ՆՈ ՏԱՑ ՎԱԾ ՄԱ ՏԵ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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ա ռնչ վող հոդ ված նե րը պատ րաս տե լիս 
(խոս քը վե րա բե րում է ան ցյալ դա րի 
60–ա կան թվա կան նե րի վեր ջից մինչև 
80–ա կան թվա կան ներն ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծին) հա մա րը չի ե ղել 
հա յաս տա նյան գրա պա հոց նե րում, և 
Ոս կա նյա նի կյան քով ու գոր ծով հե
տաքրքր ված գիտ նա կա նան ներն ի րենց 
հոդ ված նե րում և մե նագ րու թյուն նե րում 
չեն ան դրա դար ձել նշ ված հա մա րի բո
վան դա կու թյա նը: Հար ցը պար զա բա նե
լու հա մար դի մե ցինք ՀՀ ազ գային գրա
դա րա նի հա մալր ման բա ժին, սա կայն 
այն տեղ դժ վա րա ցան պա տաս խա նել` 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ հնա րա վոր չէ 
ճշ տել մինչև վեր ջին տա րի նե րը ստաց
ված գր քե րի կամ ամ սագ րե րի ձեռք բեր
ման տա րեթ վե րը: 

«Ար ևելք» հան դե սի 15–րդ հա մա րին 
է ան դրա դար ձել նաև լի բա նա նա հայ 
բազ մա վաս տակ բա նա սեր, խմ բա գիր, 
հա սա րա կա կան և կր թա կան գոր ծիչ 
Ժի րայր Դա նի ե լյա նը 2011 թ. տպագր
ված իր «Բա նա սի րու թե ան բա ւիղ նե րուն 
մէջ: Յօդ ված ներ և ու սում նա սի րու թիւն
ներ» գր քի «Ս տե փան Ոս կա նյա նի «Ար
ևելք» հան դե սի ա ռեղծ վա ծը» գլ խում: 
Ճիշտ է, հե ղի նա կը, ան դրա դառ նա լով 
Ոս կա նյա նի կյան քին և գոր ծու նե ու թյա
նը, հա մադ րե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի 
կար ծիք նե րը, ներ կա յաց րել է «Ար ևել քի» 
15–րդ հա մա րի ար գել ման պատ մու թյու
նը, սա կայն սպա ռիչ բա ցատ րու թյուն չի 
տվել այն հար ցին, թե ին չու գի տա կան 
շր ջան նե րում չեն ան դրա դար ձել այդ 
հա մա րի բո վան դա կու թյա նը: 

Սույն հոդ վա ծը ևս չի հա վակ նում 
տալ այդ հար ցի սպա ռիչ պա տաս խա նը՝ 
խնդ րի ա ռն չու թյամբ չու նե նա լով բա
վա րար փաս տեր: Ժի րայր Դա նի ե լյա նի 
ան դրա դար ձը պար զա պես ամ րապն դեց 
մեր վա ղե մի ցան կու թյու նը՝ հետ ևե լով 
1980 թ. տպագր ված «Ար ևելք» (1855–
1856) և «Արև մուտք» (1859, 1864–1865) 
հան դես նե րի ա նո տաց ված մա տե նա գի
տու թյուն» գր քի օ րի նա կին՝ տալ «Ար ևել
քի»` Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա րա

նում առ կա 15–րդ հա մա րի ա նո տաց ված 
մա տե նա գի տու թյու նը: Հա մարն ը նդ գր
կում է 449–480 է ջե րը: 

N15, փետր վա րի 1, 1856, էջ 449–460: 
1. Ազ գային, Կ. Ա. Տա տյան Պո ղոս 

ա մի րային տետ րա կը1 և Յու նի վեր2, էջ 
449–460. Կոչ՝ ո ւղղ ված Տա տյան Պո ղոս 
ա մի րային՝ պաշտ պա նե լու Հա յաս տա
նյաց ե կե ղե ցու ի րա վունք նե րը: Վկա յա
կո չե լով լրագ րա կան օ րեն քը՝ ը ստ ո րի՝ 
«Ճշ մա րիտ է որ Եվ րո պայի մեջ ստո րագ
րու թյունն է միշտ պա տաս խա նա տու, և 
գիրք մը, որ մե և շա րագ րյալ ըլ լա, հա
սա րա կու թյան ա ռջև ստո րագ րո ղի նը 
կը հա մար վի: Մտա դյուր կը հա վա նիմք 
թե այս է օ րենք, այս է նաև ար դա րու
թյուն…»3* և պա հան ջում է, որ Տա տյան 
Պո ղոս ա մի րան հեր քի Յու նի վե րում գր
ված հոդ վա ծը: 

Հոդ վա ծի վեր ջում Ոս կա նյա նը կոչ է 
ա նում հայե րին չհե ռա նալ ազ գային ճշ
մա րիտ ար ժեք նե րից. «Հայ կա թո ռե՛ր, 

1  1855 թ. վեր ջին ար քու նի վա ռո դա պետ Պո ղոս 
ա մի րա Տա տյա նը Փա րի զում ե ղած ժա մա նակ այ-
ցե լում է Փա րի զի ար քե պիս կո պոս Մ. Տ. Օ գյուս տին: 
Գաբ րի ել Այ վա զովս կին՝ ի բրև թարգ ման, ըն կե րակ-
ցում է նրան: Խո սակ ցու թյան ժա մա նակ Տա տյան 
ա մի րան հայ տա րա րում է, թե Հայոց ե կե ղե ցին հերձ-
վա ծող չէ, (այդ ժա մա նակ կա թո լիկ շր ջա նակ նե րում 
այդ պիս է ին հա մա րում), և թե Հայոց ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցին դա վա նա բա նա կան հիմ նա կան տար բե րու-
թյուն չու նի Կա թո լիկ ե կե ղե ցուց: Այ նու հետև Պո ղոս 
Տա տյան ա մի րայի ա նու նով (հա վա նա բար Գաբ րի ել 
վրդ. Այ վա զովս կու գր չից ե լած) ա վե լի ման րա մասն 
ֆրան սե րեն մի գր քույկ է հրա տա րակ վում: Հայ ե կե ղե-
ցին դի մա փո խող այս եր ևույ թի դեմ ը նդ հա նուր բո ղոք 
և զայ րույ թի ա լիք է բարձ րաց նում հա սա րա կու թյան 
մեջ, ո րին մի ա նում է և Ստ. Ոս կա նյանն «Ար ևել քի» 
հա մար նե րում (տե՛ս Ժ. Դա նի ե լյան, Բա նա սի րու թե ան 
բա ւիղ նե րուն մէջ: Յօդ ված ներ և ու սում նա սի րու թիւն-
ներ, էջ 266–268): 

2  Յու նի վեր (L’Univers)– 1833–1914 թթ. Փա րի զում 
տպագր վող կա թո լիկ օ րա թերթ (տե՛ս Le petit Robert 2: 
Dictionnaire universel des noms propres.– Paris, 1977, 
p. 1862): 

3 * «Ար ևելք» (1855–1856) և «Արև մուտք» (1859, 
1864–1865) հան դես նե րի ա նո տաց ված մա տե նա գի-
տու թյուն» գր քում հան դես նե րից բեր ված քաղ վածք-
նե րի ո ւղ ղագ րու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց ված է 
ար դի ար ևե լա հայե րե նի ո ւղ ղագ րու թյա նը: Հոդ վա ծում 
բեր ված քաղ վածք նե րը կա տա րել ե նք` հետ ևե լով մա-
տե նա գի տու թյան վեր ևում նշ ված օ րի նա կին: 
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Ա րա րա տա որ դի՛ք, հե ռո՛ւ. մի մո տե նաք 
վտան գը մա հա բեր է և կո րուս տը հա վի
տե նա կան. մի՛ մո տե նաք, ո ւր գե րու թյուն 
կտի րե հոն քրիս տո նե ու թյուն չի կա… 
ա հա՛ Հա յաս տա նի նկա րա գի րը ՀԱ ՎԱՏՔ 
ԵՎ Ա ԶԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ: Ա զա տու թյու նը մի
այն կր նա փառք տալ ձեզ ե րկ րի վրա, 
հա վատ քը ա զա տու թյու նով փառք ու 
ար քա յու թյուն կու տա եր կին քի մեջ…»: 

2. Գրա գի տա կան. Պ. Թե ո ֆիլ Կո թի ե1 
և իր Կոս տանդ նու պո լիս2 ա նուն գիր քը, 
էջ 460–465: 

Գո թի ե ին տր ված ը նդ հա նուր բնու
թա գի րը. «Թոե ֆիլ Կո թի են տա րօ րի նակ 
մա տե նա գիր մ’ է և օ տա րա կան մը, ա ռա
ջի բե րան, ա նոր ո ճը և կեր պա րը չի կր
նար հաս կա նալ: … Այս հոդ վա ծի մեջ կը 
փա փա գինք մի այն ի բրև ճամ բորդ քն նել 
այս մա տե նա գի րը, ո րու ա նու նը Պոլ սո 
շատ հայե րու ծա նոթ է, և իր գիր քե քա նի 
մը տող թարգ մա նել կամ հա մա ռո տել, 
ո րք մեր ազ գային նե րու կը վե րա բե րին»: 

«…. Իր մե ա ռաջ և ո ՛չ մեկ օ տա րա կան 
մը Թյուր քի այի մայ րա քա ղա քը այն քան 
ճշ մար տու թյամբ նկա րագ րեր է ր….»: 

3. Ե րկ րա գոր ծա կան. Օ (Հ.) Թյույ սու

1  Գո թի ե Թե ո ֆիլ (1811–1872), ֆրանսիացի գրող, 
քննադատ։ Պառնասյան դպրոցի սկզբ նա վո րող նե րից 
(https: //hy.wikipedia.org/wiki/Թեոֆիլ_Գոթիե): Պոետ, 
քն նա դատ, վի պա սան լի նե լուց զատ՝ Գո թի են ճա նա-
պար հոր դու թյուն նե րի մո լի սի րա հար էր. շր ջա գայել է 
ո ղջ Եվ րո պա յում, ե ղել Ար ևել քում և Ռու սաս տա նում 
(տե՛ս https: //ru.wikipedia.org/wiki/Готье, _Теофиль). 

2  Թե ո ֆիլ Գո թի են   Կոս տանդ նու պո լիս է մեկ նել 
1852 թ. հու լի սի 9–ին և նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րին 
վե րա դար ձել է Փա րիզ (http: //www.librairieherodote.
com/pages/litterature/editions–originales/theophile–
gauthier–constantinople–par–theophile–gautier.html): 
1853 թ. տպագր վել է «Կոս տանդ նու պո լիս» ռե պոր-
տաժ նե րի ժո ղո վա ծուն: Բնան կար, կեն ցաղ, ժան-
րային էս քիզ ներ. այս ա մե նը Թե ո ֆիլ Գո թի են նկա-
րագ րել է շատ ճշգ րիտ, հս տակ, մի ա ժա մա նակ 
գե ղար վես տո րեն, իս կա կան ֆրան սի ա կան հու մո րով 
(տե՛ս https: //www.livelib.ru/author/196115/top–teofil–
gote): 

զյան3, Լե ղա կա ծա ռին բու սա կան աշ
խար հագ րու թյու նը, էջ 465–473: Տե՛ս NN 
12, 13, 14: 

4. Այլ ևայլք, էջ 474–475: 
Եր կու հա ղոր դում. ա) Եվ րո պայի, 

մա նա վանդ Ֆրան սի այի լրա գիր նե րը 
տար բեր լու րեր են հրա պա րա կում Հա
յաս տա նյայց ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
մա սին: Սի եքլ4 օ րա գի րը գրում է, որ գո
ղը Էջ մի ած նից գո ղա ցել է Սուրբ Գրի գոր 
Լու սա վոր չի թևը, որ պահ վում էր ա րկ
ղի մեջ: Հան դի մա նում է հայե րին «Հայե
րը ան հոգ ժո ղո վուրդ մ’են և ա մեն ևին 
ե ռանդ չ’ու նին զի րենք պաշտ պա նե լու 
և օ տար թշ նա մի ի մը զր պար տու թյու նը 
փա րա տե լու: Այս մեզ միշտ տրտ մու թյուն 
տվեր է և կու տա, և ո րով հետև Հա յաս
տա նի կամ Ա սի այի կող մե րե ճիշդ լու րեր 
չ’ու նինք ան հնա րին է գե՛թ պա տաս խան 
մը գրել և ճշ մար տու թյու նը պաշտ պա
նել»: 

բ) Յու նի վե րի լու րը՝ Մա զի նի ի փո խա
նա կագ րի մա սին, որ սխալ մամբ ըն կել է 
հռո մե ա կան պաշ տո նա վո րի ձեռ քը: Մի 
խումբ պաշ տո նա վոր ներ ո րո շել են գու
մա րը հետ չվե րա դարձ նել և հռո մե ու
թյան վե րա բե րյալ ար ձան շի նել: «Մենք 
չ’ենք գան գա տիր. օր մը Մա զի նի ին կող
մը հաղ թե լու ըլ լա, նե այս գո ղե րեն ար
ժա նի վրե ժը կ’առ նու»: 

5. Վի պա կան. Շա տոբ րի ան, Հե տին 
Ա պեն սե րաժ, էջ 475–480: Տե՛ս «Ար ևելք», 
NN 11, 12, 13, 14: 

3  Հով հան նես Թյույ սու զյան (1830–1898)– հայ 
մշա կու թային գոր ծիչ։ Ծն վել է Կ. Պոլ սում, որ տեղ 
ստա ցել է նախ նա կան կր թու թյու նը, ա պա մեկ նել 
Փա րիզ, ստա ցել ե րկ րա գոր ծա կան բարձ րա գույն ու-
սում։ 1855–ին աշ խա տակ ցել է ֆրան սի ա կան մա մու-
լին մաս նա գի տա կան հոդ ված նե րով։ Վե րա դառ նա-
լով Կ. Պո լիս, 1857–ին հրա տա րա կել է «Որ թա ծա ղիկ 
կամ քյուլ լե մե» գիր քը (https: //hy.wikipedia.org/wiki/
Հովհաննես_Թյույսուզյան)։ 

4  Սի եքլ (Le siecle)– 1836–1917 թթ. Փա րի զում 
տպագր վող քա ղա քա կան օ րա թերթ (տե՛ս Le petit 
Robert 2: Dictionnaire universel des noms propres.– 
Paris, 1977, p. 1704): 
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АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 15–ГО НОМЕРА  
ЖУРНАЛА СТ. ВОСКАНЯНА “АРЕВЕЛК” 

КРИСТИНЕ ОГАННЕСЯН
НАН РА, Международный научно – образовательный центр, главный специалист учебной части 

Очередной 15–ый номер журнала «Аревелк», который издавался в Париже в 1855–1856 
гг., будучи целиком готовым к печати, не был опубликован. Но фотокопия номера имеется 
в сборнике “Аревелк” в Национальной библиотеке Армении. На вопросы как она попала в 
библиотеку, почему нет библиографии номера в книге “Аннотированная библиография жур
налов “Аревелк” (1855–1856) и “Аревмутк” (1859, 1864–1865)”, составленной в Академии наук в 
1980 г., не было возможности ответить из–за нехватки фактов. В данной статье дается анно
тированная библиография 15–ого номера, которая дополняет книгу “Аннотированная библи
ография журналов “Аревелк” (1855–1856) и “Аревмутк” (1859, 1864–1865)”. 

THE ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF THE 15TH ISSUE OF THE JOURNAL  
‘THE AREVELK’ BY ST. VOSKANYAN 

KRISTINE HOVHANNISYAN
Chief Specialist of the Educational Department at ISEC NAS RA

The regular 15th issue of the journal «The Arevelk», was published in Paris in the years of 
1855–1856, being fully prepared for the press, was not announced. However, the copy of this issue 
is available at “The Arevelk” collection at the National Library of Armenia. To such questions 
as how it appeared in the library, why there was no bibliography of the issue in the book “The 
Annotated bibliography of “The Arevelk” (1855–1856) and “The Arevmutk” (1859, 1864–1865) 
journals”, compiled by the Academy of Sciences in 1980, still couldn’t be answered due to lack of 
facts. 

.
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ЛА У РА МЕ ЛИ КЯН
НАН РА, Меж ду на род ный на уч но –об ра зо ва тель ный центр,  

кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до цент

КОМ МУ НИ КА ТИВ НЫЕ НЕ У ДА ЧИ КАК НА РУ ШЕ НИЕ ЭТИ КЕТ НЫХ  
НОРМ В МЕЖ КУЛЬ ТУР НОЙ КОМ МУ НИ КА ЦИИ 

С тат ья пос вя ще на проб ле ме ком му
ни ка тив ных не у дач в меж куль тур ной 
ком му ни ка ции на при ме ре на ру ше
ния эти кет ных норм. Дан ная проб ле
ма очень ак ту аль на в свя зи с пос то ян
но рас ши ря ю щи ми ся по ли ти чес ки ми, 
куль тур ны ми, эко но ми чес ки ми и на уч
ны ми свя зя ми меж ду ст ра на ми. Проб
ле мы не по ни ма ния в про цес се об ще ния 
обус лов ле ны мно ги ми фак то ра ми, сре
ди ко то рых осо бо вы де ля ют ся куль тур
ны е, обус лов лен ные на ци о наль ной спе
ци фи кой. Об раз цы по ве де ни я, ко то рые 
зиж дут ся на тра ди ци ях, обы ча ях, ре ли
ги и, цен нос тях, не ред ко от ли ча ют ся у 
раз ных на ро дов, яв ля ясь при чи ной сбо
ев и не у дач в про цес се об ще ния предс
та ви те лей раз ных куль тур. 

К лю че вые сло ва. меж куль тур ная 
ком му ни ка ци я, куль ту ра, ком му ни ка
тив ные не у да чи, эти кет, вер баль ный, 
не вер баль ный и па ра вер баль ный язык, 
конф ликт куль тур, сте ре о ти пы.

Ком му ни ка ция дос та точ но слож ное 
яв ле ни е, име ю щее цел ью ус та нов ле ние 
кон так та меж ду дву мя и бо лее людь
ми. Нас коль ко об ще ние мо жет быть ус
пеш ным, за ви сит от мно гих фак то ров 
– пси хо ло ги чес ких, со ци аль ных, куль
тур ных, лич ност ных и др. Очень час то 
в про цес се об ще ния воз ни ка ет не по ни
ма ние или не до по ни ма ние со бе сед ни
ков, в ре зуль та те ко то ро го ком му ни
кан ты не при хо дят к по ни ма нию или 
сог ла си ю. В на у ке ус та но ви лись не ко
то рые тер ми ны, обоз на ча ю щие это яв
ле ние как “ком му ни ка тив ные не у да чи” 
(communicative failures) или “ком му ни

ка тив ные сбо и”.
П роб ле ма исс ле до ва ния об ще ния 

мно го ас пект на и тре бу ет меж дис цип
ли нар но го под хо да. Она в дос та точ ной 
ме ре изу че на исс ле до ва те ля ми та ких 
об лас тей на ук, как пси хо ло ги я, куль
ту ро ло ги я, линг вис ти ка, со ци о ло ги я, 
ак си о ло гия и др.

В нас то я щее вре мя, в пе ри од про
дол жа ю щей ся гло ба ли за ци и, осо бую 
ак ту аль ность при об ре та ют исс ле до ва
ния в об лас ти меж куль тур ной ком му
ни ка ци и. Все бо лее рас ши ря ю щи е ся 
кон так ты меж ду ст ра на ми на раз ных 
уров нях – по ли ти чес ком, дип ло ма ти
чес ком, куль тур ном, эко но ми чес ком, 
на уч ном, в сфе ре биз не са и ту риз ма 
дик ту ют не об хо ди мость изу че ния по ве
де ния предс та ви те лей раз ных на ро дов в 
раз лич ных си ту а ци ях об ще ни я.

Е ще в прош лом сто ле тии исс ле до
ва те ли об ра ти ли вни ма ние на то, что 
не по ни ма ние меж ду людь ми – это не 
толь ко (и не столь ко) ре зуль тат не дос
та точ но го вла де ния иност ран ным язы
ком, но и норм ино я зыч ной куль ту ры. 
Да же от лич ное вла де ние иност ран ным 
язы ком не обес пе чи ва ет “г ра мот но го” 
об ще ни я. При чи на то му – от сутст вие 
фо но вых зна ний о дан ной куль ту ре (ус
ло вий, обс та нов ки, ок ру же ни я, в ко то
ром про ис хо дит об ще ни е).

В ря ду проб лем, ко то рые мож но об
ъе ди нить под наз ва ни ем “по ве ден чес
ки е”, вы де ля ет ся проб ле ма вер баль но го 
и не вер баль но го эти ке та. Па ра вер баль
ный язык (ин то на ци я, то наль ность, 
темп ре чи, тембр, вы со та и гром кость 
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го ло са и т.п.) иг ра ет не пос лед нюю роль 
в про цес се об ще ни я, он так же на ци о
наль но спе ци фи чен, как вер баль ный и 
не вер баль ный язы ки.

Э ти кет ные фор му лы об ще ния име
ют боль шую ком му ни ка тив ную зна чи
мость. Они слу жат средст вом для ус та
нов ле ни я, под дер жа ния и за вер ше ния 
кон так та, т.е. про ни зы ва ют об ще ние от 
на ча ла до кон ца. В лю бом об щест ве об
ще ние на чи на ет ся с эти кет ных фор мул 
при ветст вия и за вер ша ет ся про ща ни ем. 
В про цес се об ще ни я, в за ви си мос ти от 
це ли и си ту а ци и, ис поль зу ют ся фор му
лы прось бы, позд рав ле ни я, по же ла ни я, 
из ви не ни я, со бо лез но ва ния и т.д. Все 
эти фор му лы ус ва и ва ют ся с детст ва в 
про цес се со ци а ли за ци и, а это зна чит, 
что они ис поль зу ют ся так час то, что 
до ве де ны до ав то ма тиз ма, стан дар ти
зи ро ва ны.

Как вер баль ны е, так и не вер баль ные 
эти кет ные фор мы ком му ни ка ции от
ра жа ют че ло ве чес кие от но ше ни я, на
ци о наль ную спе ци фи ку, со ци аль ную 
при над леж ность участ ни ков ком му ни
ка ци и. Ина че го во ря, они так же на ци о
наль но обус лов ле ны и со ци аль но диф
фе рен ци ро ва ны. Эти кет ные фор му лы 
об ще ния не есть неч то ста тич ное и не 
из ме ня ю ще е ся во вре ме ни. Ес тест вен
но, они пре тер пе ва ют из ме не ния в хо де 
ис то ри чес ко го раз ви тия об щест ва. Из
ме не ние ст рук ту ры и ст роя об щест ва, 
сис те мы цен нос тей, вза и мо дейст вие и 
вза и мов ли я ние куль тур и др. – все это 
фак то ры, вли я ю щие на эти кет ное по
ве де ние лю дей в об щест ве. Бе зус лов
но, уро вень об ра зо ван нос ти и вос пи
тан нос ти иг ра ет очень важ ную роль в 
эти кет ном по ве де нии лич нос ти, од на ко 
в дан ной стат ье эта проб ле ма на ми не 
зат ра ги ва ет ся.

По че му в меж куль тур ном об ще ни и, 
да же при дос та точ но хо ро шем вла де
нии язы ком, воз ни ка ют сбои в ком му
ни ка ци и? При чи на но мер один – это 

раз ли чие куль тур, раз ли чие мо де лей 
по ве де ни я. Это не сов па де ние в куль ту
рах восп ри я тия и по ни ма ния то го, что 
мож но, до пус ти мо, не об хо ди мо, а что – 
нет. Ес ли нор мы эти кет но го по ве де ния 
(вер баль но го, не вер баль но го, па ра вер
баль но го) в обе их куль ту рах сов па да ют, 
то здесь мы мо жем го во рить о “ди а ло ге 
куль тур”. Ес ли же они вс ту па ют в про
ти во ре чи е, то про ис хо дит “конф ликт 
куль тур”. Исс ле до ва те ля ми ус та нов
ле но, что куль тур ные ошиб ки восп ри
ни ма ют ся бо лее не га тив но и труд нее 
про ща ют ся, чем язы ко вы е. Неп ра виль
ное оп ре де ле ние ар тик ля, ро да су щест
ви тель ных, сти лис ти чес кие ошиб ки и 
т.д. восп ри ни ма ют ся с по ни ма ни ем, с 
не ко то рым снис хож де ни ем. Ошиб ки же 
куль тур ные вы зы ва ют от ри ца тель ную 
ре ак цию и восп ри ни ма ют ся бо лез нен
но, пос коль ку своя род ная куль ту ра не
ред ко предс тав ля ет ся единст вен но воз
мож ной и пра виль ной. 

С толк но ве ние куль тур про ис хо дит 
до воль но час то, на чи ная с пов сед нев
но го, бы то во го об ще ни я, кон чая вст ре
ча ми по ли ти чес ких ли де ров на вы со ком 
уров не. В ка чест ве при ме ра расс мот рим 
сле ду ю щие си ту а ци и. 

Ав тор кни ги “Вой на и мир язы ков и 
куль тур” С.Г.Тер–Ми на со ва расс ка зы
ва ет: “Ког да я при е ха ла чи тать лек ции 
в уни вер си тет Хок кай до в 2001 го ду, 
вош ла в ау ди то рию и на ча ла с обыч
ных ввод ных слов, ме ня очень веж ли
во ос та но ви ли и поч ти тель но поп ро си
ли сесть. Я ни ког да в жиз ни не чи та ла 
лек ции си дя. Нa ли це мо ем от ра зи лась 
та кая сте пень не до у ме ния и бес по мощ
нос ти, что мне сра зу об ъяс ни ли: “Ес
ли вы сто и те, вы про ти во пос тав ля е те 
се бя ау ди то ри и, и воз вы ша е тесь над 
не ю, смот ри те на лю дей свер ху вниз” 
[1: 104]. В рос сийс ких и ар мянс ких ау
ди то ри ях, как пра ви ло, при ня то чи
тать лек ции сто я, у ка фед ры. Мы час то 
не за ду мы ва ем ся над тем, по че му мы 



дейст ву ем по доб ным об ра зом, и от ку
да приш ла эта тра ди ци я? В лю бом слу
ча е, в соз на нии предс та ви те лей мно гих 
куль тур – это не по пыт ка “воз вы сить ся 
над слу ша те ля ми”, а ско рее все го удоб
ная фор ма кон так та с ау ди то ри ей и, по
че му бы нет, про яв ле ние ува же ния и 
го тов нос ти слу жить ау ди то ри и.

И ме ет ли зна че ни е, ка кой ру кой сле
ду ет про тя ги вать вещь со бе сед ни ку – 
ле вой или пра вой? Мы не за ду мы ва ем ся 
над этим и не об ра ща ем вни ма ни я. Ско
рее все го, лев ша про тя нет ле вой ру кой, 
прав ша – пра вой. Од на ко в меж куль тур
ной ком му ни ка ции с предс та ви те ля ми 
му суль манс ких и не ко то рых ази атс ких 
ст ран, не про по ве ду ю щих ис лам, пре
под не се ние пред ме та ле вой ру кой бу
дет расс мат ри вать ся как сер ьез ное ос
корб ле ни е, пос коль ку в их куль ту ре 
ле вая ру ка пред наз на че на для ги ги е ны 
и счи та ет ся не чис той. 

Как сле ду ет вес ти се бя в пе ре пол
нен ном транс пор те, ког да че ло ве ку 
нуж но прой ти к две ри, что бы вый ти 
из транс пор та? Ес тест вен но, не ра бо
тать лок тя ми, прок ла ды вая се бе путь. 
В ар мянс кой и русс кой куль ту рах еще 
в не да ле ком прош лом ис поль зо ва лась 
фра за: “Вы на сле ду ю щей ос та нов ке 
вы хо ди те?” Са ма по се бе эта фра за оз
на ча ла на мек на то, что бы пас са жи ра 
про пус ти ли к вы хо ду. Ока зы ва ет ся, та 
же фра за мо жет выз вать не го до ва ние 
и воз му ще ние в Япо ни и. “Ха рак тер но 
сви де тельст во про фес со ра К.П ре об ра
женс ко го; ког да он был сту ден том 4–го 
кур са японс ко го от де ле ния и по е хал на 
прак ти ку в Япо ни ю, то, стоя в ав то бу се 
за че ло ве ком у две ри, он сп ро сил то го 
на хо ро шем, с его точ ки зре ни я, японс
ком язы ке: Вы вы хо ди те на сле ду ю щей 
ос та нов ке?, на что по лу чил гнев ный от
вет: А Вам ка кое де ло? Хо чу вы хо жу, 
а хо чу не вы хо жу”. [2: 170]. Фак ти чес
ки здесь име ла мес то ком му ни ка тив ная 
не у да ча в ре зуль та те пе ре но са сво е го 

куль тур но го “т ранс порт но го” сте ре о
тип но го по ве де ния в японс кую куль
ту ру, где по доб ное по ве де ние бы ло 
ис тол ко ва но как втор же ние в лич ную 
зо ну.

Го во ря о ком му ни ка тив ных сбо ях 
или не у да чах в меж куль тур ной ком му
ни ка ци и, мы не мо жем обой ти вни ма
ни ем проб ле мы, свя зан ные с ис поль зо
ва ни ем язы ка, т.е. язы ко вые труд нос ти, 
ко то рые мож но клас си фи ци ро вать как 
оче вид ные и ск ры ты е. При изу че нии 
иност ран но го язы ка впол не оче вид
ны труд нос ти, свя зан ные с раз ни цей 
в фо не ти ке и ор фо э пи и, в грам ма ти
чес ком ст рое и др. Го раз до сер ьез нее 
обс то ят де ла со ск ры ты ми язы ко вы ми 
труд нос тя ми, пос коль ку они не ле жат 
на по верх нос ти и на пер вый взг ляд не 
та ят в се бе “о пас нос ти” оши бить ся. В 
ос нов ном это ка са ет ся лек си чес ких и 
лек си ко–ф ра зе о ло ги чес ких еди ниц. В 
ка чест ве при ме ра расс мот рим об ра ще
ние к ком му ни кан ту на “ты” или “Вы” 
(веж ли во е). В тех язы ках, где нет диф
фе рен ци а ции об ра ще ния на “ты” или 
“Вы” к од но му ли цу, иног да при об ще
нии воз ни ка ют проб ле мы с но си те ля ми 
тех куль тур, где обе фор мы функ ци о
ни ру ют. Об ра ще ние на “ты” к нез на
ко мым, ма лоз на ко мым расс мат ри ва ет
ся как не у ва жи тель ное от но ше ние или 
от сутст вие вос пи тан нос ти, меж ду тем 
– это вы у чен ные с детст ва мо де ли об
ра ще ни я, функ ци о ни ру ю щие в дан ной 
куль ту ре. 

Ка са ясь воп ро са об об ра ще ни ях, от
ме тим, что они так же на ци о наль но спе
ци фич ны, и при меж куль тур ных кон
так тах, осо бен но в офи ци аль но–де ло вом 
об ще ни и, сле ду ет при дер жи вать ся при
ня тых эти кет ных форм об ра ще ни я. Во 
мно гих ази атс ких ст ра нах (Ки тай, Япо
ни я, Син га пур) в ка чест ве об ра ще ния 
упот реб ля ет ся фа ми ли я. В Ис па нии 
ува жи тель ное об ра ще ние в офи ци аль
ной ре чи пред по ла га ет ис поль зо ва ние 
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мо де ли Señor+ фа ми лия к муж чи не и 
Señora  (Señorita) +   фа ми лия к жен щи не. 
Од на ко при ува жи тель ном об ра ще нии 
к жен щи не (в не ст ро го офи ци аль ной 
обс та нов ке) до пус ка ет ся так же ис поль
зо ва ние мо де ли   Señora (Señorita)+ имя. 
В нас то я щее вре мя по доб ные фор мы 
об ра ще ния функ ци о ни ру ют и в ар
мянс ком язы ке, хо тя еще в не да ле ком 
прош лом, в го ды со ветс кой влас ти, об
ра ще ния гос по дин (պա րոն) и гос по жа 
(տի կին) бы ли неп ри ем ле мы. Это яр кий 
при мер из ме не ния куль ту ры об ще ния 
под вли я ни ем со ци аль но–ис то ри чес ких 
фак то ров и иде о ло ги и. 

Ка ко ва роль па ра вер баль но го об ще
ния в меж куль тур ной ком му ни ка ци и? 
То, что па ра вер баль но му язы ку в про
цес се ком му ни ка ции от во дит ся боль
шое мес то, а по ре зуль та там не ко то рых 
исс ле до ва те лей [4] бо՛ль ше е, чем вер
баль но му, не вы зы ва ет сом не ний. Нап
ри мер, обык но вен ное “с па си бо”, ин то
на ци он но про из не сен ное по–раз но му, 
мо жет оз на чать бла го дар ность, от каз, 
оби ду, иро нию и т.д. 

В меж куль тур ной ком му ни ка ции ин
то на ция ре че во го об ще ния “… за час
тую оп ре де ля ет смысл и со дер жа ние 
пе ре да ва е мой ин фор ма ци и. Нап ри мер, 
в ев ро пейс ких язы ках зна чи мая ин фор
ма ция вы де ля ет ся при по мо щи конт
раст но го уда ре ни я. В юж но а зи атс ких 
язы ках, на о бо рот: но вая ин фор ма ция 
со об ща ет ся ти ше, чем уже из вест на я. 
В не ко то рых арабс ких и аф ри канс ких 
куль ту рах гром кость го во ре ния ис
поль зу ет ся как средст во ре гу ли ро ва ния 
сме ны ро лей го во ря щий – слу ша ю щий. 
В ев ро пейс ких куль ту рах гром кое и од
нов ре мен ное го во ре ние оз на ча ет спор 
или ссо ру” [6].

Об ра ща ясь к не вер баль но му язы ку, 
от ме тим, что в меж куль тур ной ком
му ни ка ции на и бо лее час тые не у да чи и 
сбо и, с на шей точ ки зре ни я, про ис хо

дят имен но на этом уров не. Од ни и те 
же жес ты в раз ных куль ту рах име ют 
раз ное зна че ни е; кон такт глаз в од ной 
куль ту ре счи та ет ся обя за тель ным ком
по нен том об ще ния и рас це ни ва ет ся 
как отк ры тость, в дру гой – как аг рес
сия или не поч ти тель ное от но ше ние к 
вз рос ло му или вы шес то я ще му по ста
ту су. По це луй как нор ма эти ке та так
же обус лов лен тра ди ци я ми: в ка чест
ве при ветст вия он про шел дли тель ный 
ис то ри чес кий путь. Улыб ка как про яв
ле ние веж ли вос ти име ет раз ное зна че
ние у раз лич ных на ро дов. В не ко то рых 
ази атс ких ст ра нах вы ра же ние со бо
лез но ва ния родст вен ни кам и близ ким 
умер ше го обя за тель но соп ро вож да
ет ся улыб кой, что вы зы ва ет куль тур
ный шок у дру гих на ро дов. Мож но ли 
ка сать ся сво е го со бе сед ни ка во вре мя 
об ще ни я? На этот воп рос нет од ноз нач
но го от ве та. Все за ви сит от то го, но си
те лем ка кой куль ту ры яв ля ет ся ком му
ни кант. Из вест но, что в му суль манс ких 
ст ра нах ст ро го зап ре ща ет ся ка сать ся 
“чу жой” жен щи ны, да же про тя ги вать 
или по жи мать ее про тя ну тую ру ку в 
офи ци аль ной обс та нов ке. В ию ле 2005 
г. про и зо шел конф ликт куль тур на го
су дарст вен ном уров не, ког да пред се
да тель иранс кой де ле га ции от ка зал ся 
по жать ру ку жен щи не – чле ну бель
гийс ко го пар ла мен та. В от вет на это 
она от ме ни ла вст ре чу (Те ле пе ре да ча 
“Но вос ти”, 1 ию ля, 2005г.).

В меж куль тур ном об ще нии поч ти 
не воз мож но пол ност ью из бе жать ком
му ни ка тив ных не у дач или сбо ев. Но 
ком му ни ка тив ная ком пе тент ность или 
гра мот ность, то ле рант ное от но ше ние к 
дру гой куль ту ре, от каз от эт но цент риз
ма – ск лон нос ти оце ни вать жиз нен ные 
яв ле ния ск возь приз му цен нос тей сво
е го эт но са, по мо гут из бе жать мно гих 
оши бок и бо лее ус пеш но об щать ся.
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ՄԻՋՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԷԹԻ ԿԵ ՏԻ ՆՈՐ ՄԵ ՐԻ ԽԱԽ ՏՈՒ
ՄԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՁԱ ԽՈ ՂՈՒՄ ՆԵՐ

ԼԱՈՒ ՐԱ ՄԵ ԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ մի ջազ գային գի տակր թա կան կենտ րո նի դա սա խոս,  

ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ

Հոդ վա ծը նվիր ված է միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում հա ղոր դակ ցա
կան ձա խո ղում նե րի խն դիր նե րի ու սում նա սիր մա նը՝ հիմն վե լով էթի կե տի նոր մե րի խախտ
ման օրի նա կի վրա: Սույն հիմ նախն դի րը շատ հրա տապ է ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում, 
քա նի որ գնա լով էլ ավե լի են ընդ լայն վում երկր նե րի միջև քա ղա քա կան, մշա կու թային, 
տն տե սա կան և գի տա կան կա պե րը: Հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում մի մյանց չհաս կա նա լու 
խն դի րը պայ մա նա վոր ված է տար բեր գոր ծոն նե րով, որոնց թվում հատ կա պես առանձ նա
նում է մշա կու թայի նը: Հա ղոր դակ ցու թյան մո դել նե րը, որոնք խարսխ ված են ավան դույթ
նե րի, սո վո րույթ նե րի, կրո նի, ար ժեք նե րի վրա, տար բեր ժո ղովրդ նե րի մոտ տար բեր են, և 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան ըն թաց քում հա ճախ հենց դրանք են դառ նում ձա խող
ման պատ ճառ: 

COMMUNICATION FAILURES IN INTERCULTURAL COMMUNICATIOS AS A BREACH 
OF ETIQUETTE RULES 
LAURA MELIKYAN

International Scientific–Educational Center of NAS RA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

The article deals with the problem of communication failures in intercultural communication 
on the example of breaches of etiquette rules. This problem is very urgent nowadays, as political, 
cultural, economical and scientific relations between different countries are increasingly 
expanding. The misunderstanding problem in the communication process is a result of various 
factors – especially cultural. Samples of communication which are based on traditions, customs, 
religion, values   are often various in different nations; this is the reason of failures in the process 
of communication between representatives of different cultures.
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Հոդ վա ծում քնն վում են հայոց հար
սա նե կան ծե սի ըն թաց քում փե սայի շե մի 
ա ռջև ե րգ վող ծի սեր գե րի ծի սա պաշ տա
մուն քային մո տիվ նե րը: Ա ռանձ նա հա
տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում նո
րապ սակ նե րի` որ պես ծա գող ա րև նե րի 
բազ մաձև բնու թագ րում նե րին, ո րոնց 
հիմ քում հին ար ևա պաշ տու թյան ըն կա
լում ներ են ըն կած, ի նչ պես նաև նո րապ
սակ նե րի` որ պես նո րա տուն կե րի ըն կալ
մա նը, ո րն էլ կապ վում է հար սա նե կան 
կե նաց ծա ռի նոր ա ճի գա ղա փա րին: 

Հան գու գային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. հար սա նե կան ծի սա շար, 
ծի սա կա տա րու թյան, շեմ, հարս նա բե րի 
ծի սեր գեր, կա տա կերգ, բա նա տող, նո
րապ սակ զույգ: 

Հայոց ա վան դա կան հար սա նե կան 
ծի սա շա րի ո ղջ ըն թացքն ու ղեկց վել է 
ծի սեր գե րով, ո րոնք տվյալ ի րա վի ճա կին 
բնո րոշ տրա մադ րու թյան և բազ մա զան 
հու զապ րում նե րի ար տա հայ տու թյուն նե
րը լի նե լուց բա ցի, ծե սի մաս նա կից–եր
գա սաց նե րի խոր հա մոզ մամբ օ ժտ ված 
են ե ղել նաև հմա յա կան ներ գոր ծուն զո
րու թյամբ, ո րոն ցով հա րա զատ նե րը նո
րաս տեղծ ըն տա նե կան զույ գին կա մե ցել 
են հա ղոր դել կեն սա գործ ման ու կեն սա
նո րոգ ման ո ւժ և ա վյուն: Հա յա գի տու
թյան մեջ ան շուշտ ան դրա դարձ ներ ե ղել 
են հար սա նե կան ծի սա կա տա րու թյան 
հիմ քում ըն կած ծի սա պա շա մուն քային 
պատ կե րա ցում նե րին, սա կայն ու սում
նա սի րու թյուն նե րը մեծ մա սամբ ազ
գագ րա կան բնույ թի են, ո ւր որ պես ե րկ
րոր դային նյութ հի շա տակ վում են նաև 
ծի սեր գային բնագ րե րը: Մեր ու սում նա

սի րու թյու նը հիմն վում է ծե սի խոս քային 
դրս ևո րում նե րի քն նու թյան վրա: Սույն 
հոդ վա ծում կփոր ձենք դի տար կել շե
մի կամ, այլ կերպ ա սած, հարս նա բե րի 
ծի սեր գե րում դրս ևոր վող պաշ տա մուն
քային մո տիվ նե րը և դրանց հիմ քում ըն
կած պատ կե րա ցում նե րը: 

Հար սին իր հայ րա կան տնից հա նե լուց 
հե տո հար սա նե կան ու րախ թա փո րը սո
վո րա բար ո ւղ ևոր վում է ե կե ղե ցի, այ նու
հետև` փե սայի տուն, ո ւր և կա տար վում 
են շե մի ծե սե րը: Որ պես ան ցու մային ծե
սե րի խտաց ված և հա մա պար փակ տար
բե րակ ներ` շե մի ծե սե րը հան դի սա նում 
են հար սա նի քի ա ռա վել խորհր դան շա
կան կե տե րը1, հա մա պա տաս խա նա բար, 
ծե սի այս փու լում ե րգ վող եր գե րը ևս 
խտաց նում են ծի սեր գային բնագ րե րի 
ա ռա վել կար ևոր և խորհր դան շա կան 
մո տիվ նե րը: Շե մի ծե սե րի ըն թաց քում 
ե րգ վող եր գա տե սակ նե րը հիմ նա կա նում 
հմա յա կան–օ րհ նա բա նա կան գով քեր և 
աշ խույժ կա տա կեր գեր են: 

Հար սա նե կան ծե սը ներ կա յաց նող 
բա նա հա վաք նե րը հիմ նա կա նում նույն 
եր գերն են հի շա տա կում շե մի ծե սե րը 
նկա րագ րե լիս: Գա միր քում, օ րի նակ, 
ե կե ղե ցուց վե րա դար ձող նո րապ սակ նե
րին եր գով էր դի մա վո րում փե սա մայ րը, 
ո րը, «տ նե ցի նե րի զգաց մունք նե րին որ
պես թարգ ման, հարս ու փե սին ո ւղղ
ված խաղ էր ա սում.

Եր կու ֆի տան ժա մեն կու գան 
Առ նենք, ել լանք վե րի օ դան, 

1  Գայանե Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր», հայոց 
հարսանիքի համայնապատկեր, Եր., 2011, էջ 409: 

Ն ՎԱՐԴ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ գրա կա նու թյան 

պատ մու թյան ամ բի ո նի ա սի սենտ, 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԾԻ ՍԱ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆ ՔԱՅԻՆ ՄՈ ՏԻՎ ՆԵ ՐԸ ՓԵ ՍԱՅԻ ՇԵ ՄԻՆ  
ԿԱ ՏԱՐ ՎՈՂ ՀԱՐ ՍԱ ՆԵ ԿԱՆ ԾԻ ՍԵՐ ԳԵ ՐՈՒՄ



396

Նազ ը րե, նազդ վերց նեմ, 
Ա լա դով շա քար կերց նեմ»1: 
Ակ նում փե սայի դռան ա ռաջ նվա

գա ծու ներն ու հարսն ևոր նե րը եր գել են 
«Բա րի լուս, ա ղո ւոր, բա րի լուս» սկս
ված քով հար սի և փե սային նվիր ված 
գովք–ձո ներ գը2 : 

Փե սայի շե մի ծի սեր գե րի մա սին հա
րուստ տե ղե կու թյուն ներ է թո ղել Բեն
սեն: Նա նշում է, որ փե սայի շե մի ա ռջև 
դռն բա ցե քի ծե սին զու գա հեռ մի ե րի
տա սարդ եր գում էր «Մեր թագ վո րին 
ի ՞նչ պի տեր», «Մեր թագ վո րին ծա ղիկ 
պի տեր ծաղ կու նաց» եր գե րը, ո րից հե
տո ե րգ վում էր «Թագ վո րա մե՛ր, դուս 
ա րի» ու րախ կա տա կեր գը: 

Թագ վո րի մեր, դո՛ւս ա րի, 
Տե՛ս, քը զի ի՛նչ ի նք բե րի, 
Քը զի քֆ րող ի նք բե րի, 
Գ լուխ քթ վող ի նք բե րի, 
Քը զի բամ բող ի նք բե րի3: 
Վեր ջին կա տա կեր գի` փե սայի դռան 

ա ռաջ կա տար վե լու մա սին բազ մա թիվ 
այլ վկա յու թյուն ներ կան: Ար ճա կում, ը ստ 
ըն դուն ված սո վո րու թյան, կա տա կեր գը 
կա տար վում էր դռն բա ցե քի ծե սին զու
գա հեռ4: Վա նում «Թագ վո րի մէր, տյիւս 
ա րե» կա տա կեր գը կա տար վել է ա մու
րի ե րի տա սարդ նե րի (մխկ նե րի) խմ բի 
կող մից, ո րոնք եր գե լով շուրջ պար է ին 
բռ նում փե սայի մոր շուր ջը` ոտ քի դո
փյուն նե րով թն դաց նե լով գե տի նը5: Ը ստ 
եր ևույ թին կա տա կեր գը շատ սիր ված է 
ե ղել և բա վա կան լայն տա րա ծում է ու
նե ցել: 

Ծի սա կան ա ռանց քային գոր ծո ղու
թյուն նե րը եր գային բնագ րե րում ամ
րագր վում են ո րո շա կի կա յուն բա նաձ

1  Թեմուրճյան, Գամիրքի հայերը, ՀԱԲ, հ. 1, Եր., 
1970, էջ 125: 

2  Յ.Կ. Ճանիկեան, Հնությիւնք Ակնայ, Թիվլիս, 
1895, էջ 418–422: 

3  Ս. Մովսիսյան (Բենսե), Հարք (Մշո Բուլանըխ), 
ՀԱԲ, հ. 3, էջ 97, 109: 

4  Արճակ, ՀԱԲ, հ. 8, Եր., 1978, էջ 68: 
5  Երվանդ Տեր–Մկրտչյանը, Վանեցոց 

հարսանիքը (կենցաղագրական պատկեր), ՀԱԲ, հ 1, 
ր., 1970, էջ 170: 

ևե րով, ո րոն ցով էլ հա ճախ ո րոշ վում է 
կոնկ րետ եր գի` ծե սի այս կամ այն փու
լին պատ կա նե լու թյու նը: Այդ պի սին է, 
օ րի նակ, «Ժա մեն կու գան ջուխտմ ֆի
տան»` հիմ նի մաս տա կիր կա յուն–բա նա
տո ղը, ո րի շուրջ հա մախմբ վում են ծի
սա կան ե րկ րոր դա կան ման րա մաս նե րի 
ար տա ցո լող այլ ար տա հայ տում ներ: 

Ծի սա կան հա մա պատ կե րում` որ պես 
ծե սի խոս քային ան մի ջա կան ար տա հայ
տու թյուն, հարս նա բե րի եր գե րում հա
ճա խա կի կրկն վում է նաև «թաք գնա
ցել, ջուխտ է կել է» կա յուն–բա նաձ ևը, 
ո րն իր ա ռան ձին դրս ևո րումն ու նի նաև 
ծե սի նախ նա կան փու լե րում հն չող օ րհ
նանք–բա րե մաղ թանք նե րում: 

Հարս նա բե րի փու լում ա ռանձ նա
հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում փե սայի 
մոր կեր պա րը, ո րը սո վո րա բար ի րա
վունք չու ներ գնալ ե կե ղե ցի և նո րապ
սակ զույ գին պետք է դի մա վո րեր տա նը` 
ստանձ նե լով նո րապ սակ նե րին հա ցով և 
քաղց րե ղե նով դի մա վո րե լու պար տա
վո րու թյու նը: Սրա նով պայ մա նա վոր ված` 
այս ծե սի և՛ գով քե րին, և՛ կա տա կեր գե
րին բնո րոշ և ա մե նա հա ճախ հան դի պող 
կա յուն բա նա տո ղը փե սա մորն ո ւղղ ված 
դի մում–կոչն է` «Թագ վո րի մեր, դուրս 
ա րի», ո րն ը ստ է ու թյան իր մեջ ամ փո
փում է այս փու լի ծի սա կան ա ռանց
քային գոր ծո ղու թյու նը: Այս դի մում–կո չը 
հիմ նա տող է դառ նում հատ կա պես կա
տա կեր գե րում` հան դես գա լով և՛ որ պես 
եր գի սկզբ նա տող (տար բե րակ նե րում` 
«Հար սի կե սուր դուրս է լի»6, «Վի՛ր ի լը 
հա՛յ, վի՛ր ի լը, // Թաքվու րը մեր վի՛ր 
ի լը»7 և այլն), և՛ հա րակրկ նու թյուն նե
րուվ իր վրա վերց նե լով եր գի ի մաս
տային ծան րա բեռն վա ծու թյու նը: 

Հարս նա բե րի ըն թաց քում կա տար վող 
ձո ներ գերն ու կա տա կեր գե րը, ար տա
ցո լե լով միև նույն ի րա վի ճա կին հա տուկ 

6  Բալուի (և տարածաշրջանի) երաժշտական–
ազգագրական հավաքածու, Կլենտեյլ, Գալիֆորնիա, 
2009, էջ 115: 

7  Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը, Եր., 
2015, էջ 435: 
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հո գե բա նու թյունն ու ըն կա լում նե րը, է ա
կա նո րեն տար բեր վում են և՛ եր գային 
կա տար ման ձևով, և՛ նպա տա կադր
մամբ: Ե թե ա ռա ջին նե րում հս տա կո րեն 
ը նդ գծ ված են եր գի ծի սա պաշ տա մուն
քային մո տիվ նե րը, ա պա ե րկ րորդ նե րը 
հե տա գա յում ա ռա վել թեթև, կեն ցա
ղային դրս ևո րում են ստա ցել` ի րենց եր
գի ծա կան մո տիվ նե րում ձեռք բե րե լով 
նաև խրա տա կան բնույթ, դառ նա լով 
ետ հար սա նե կան կեն ցա ղային սո վո
րույթ նե րի խոս քային ամ րագ րում ներ: 

Ե կե ղե ցուց վե րա դար ձող և փե սայի 
շե մի ա ռջև կանգ նած նո րապ սակ զույ
գին ո ւղղ ված գովք–ձո ներ գե րը հիմ նա
կա նում պա րու նա կում են նոր կյան քի 
ա րար ման, տի ե զե րա կան նոր կար գու
կա նո նի ստեղծ ման մո տիվ ներ, ո րոնք 
դրս ևոր վում են հնա գույն պաշ տա մուն
քային ըն կա լում նե րի հիմ քով ստեղծ ված 
ո րո շա կի կա յուն խորհր դա նիշ–պատ
կեր նե րի մի ջո ցով: 

Հար սա նե կան այն ձո ներ գե րը, ո րոնք, 
ը ստ բա նա հա վաք նե րի վկա յու թյան, 
ե րգ վել են փե սայի դռան ա ռաջ, հատ
կանշ վում են մեկ յու րա հատ կու թյամբ. 
կա՛մ սկս վում են բա րի լուս` ծե գի ող
ջույ նով («Բա րի լուս, ա ղո ւոր, բա րի 
լուս, // Բա րի լու սուն բա րին վրատ1»), 
կա՛մ նոր ծա գող ա րե գա կի պատ կեր–
խորհր դա նի շով, ո րով հիմ նա կա նում 
բնու թագր վում է ե կե ղե ցուց վե րա դար
ձող փե սան («Բա րով ե կիր, դուն բարկ 
ա րև, // Ծա գե ցար դուն մեր տան 
վերև.»2): 

Այ գա բա ցի ող ջույ նով սկս վածք ներ 
հազ վա դեպ, բայց հան դի պում են նաև 
«Թագ վո րի մեր, դուրս ա րի» կա տա
կեր գե րում: Եր գի տար բե րակ նե րից մե
կի սկս ված քային բա նա տո ղը ի հայտ է 
գա լիս «Թագ վու րի մայր, բա րի լոյս»3 
տար բե րա կով: Սկս ված քի մի ի նք նա տիպ 

1  Յ.Կ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակնայ, էջ 418–422: 
2  Գ. Սրվանձտյանց, Երկեր, հ. 1, Եր., 1978, էջ 

519–520: 
3  Նշխարներ Համշենի և Տրապիզոնի 

բանահյուսության, Եր., 1986, էջ 144: 

օ րի նակ ե նք գտ նում Հայ կու նու գրա ռած 
Ա լաշ կեր տի բար բա ռային տար բե րա կում, 
ո րը թագ վո րա գով քե րի մի ըն դար ձակ 
եր գա շա րի մաս է կազ մում: 

Ե՛կ բարև, եկ բարև, 
Թա գո ւո րին շատ ա րև=4: 
Հար սա նի քին հա ջոր դող օ րե րի` այ գը 

ող ջու նե լու ծի սեր գին բնո րոշ սկ ված
քը` «Էք ա րև, էք ար ևու տանք բարև»5, 
տար բե րա կային նոր դրս ևո րում է ստա
նում. «Էգ, էք, այգ»` ծե գի ող ջույ նի կո չե
րը այս տար բե րա կում փո խա րին վել են 
թագ վո րա մորն ո ւղղ ված «ե՛կ» հրա մա
յա կա նով: 

Ե կե ղե ցուց վե րա դար ձող նո րապ
սակ նե րին ա րե գակ նային հատ կա նիշ ներ 
վե րագ րե լը և կամ` լու սա բա ցի ող ջույն
նե րի ա ռա տու թյու նը հարս նա բե րի եր գե
րում ո րո շա կի ծի սա պաշ տա մուն քային 
ար մատ նե րից են սե րում: Վա նե ցի նե րի 
հար սա նի քը նկա րագ րող Եր վանդ Տեր–
Մկրտ չյա նը նկա տում է. «Հին ա տեն ներ 
պսա կի ա րա րո ղու թյու նը կկա տար վեր 
ա ռա վո տյան ժա մեր գու թյան մի ջո ցին 
– գու ցե ար ևա պաշ տու թյան ժա մա նակ
նե րեն մե զի հա սած – ար շա լույ սը դեռ 
չբաց ված, որ պես զի պսակ վե լե հե տո նո
րա ծագ ար ևի շո ղերն ու ճա ռա գայթ նե րը 
նո րապ սակ նե րու վրա իյ նային: Մինչև 
ի սկ մեղք կհա մար վեր ար ևա ծա գեն հե
տո պսակ վի լը »6: 

Այն, որ նո րապ սակ նե րի` պար տա դիր 
ար ևա ծա գից հե տո ե կե ղե ցուց դուրս 
գա լը ըն դուն ված և սր բա գործ ված ծի
սա կարգ է ե ղել, հու շում է նաև ժո ղովր
դա կան ա վան դու թյու նը. 

«Ե րի տա սարդն ու աղ ջի կը, ա ռանց 
ծնող նե րի կամ քի, գնա ցել են պսակ վե
լու: Հա կա ռակ ըն դուն ված սո վո րու թյան, 
նրանք ե կե ղե ցուց դուրս են ե կել ար ևա
ծա գից ա ռաջ, ո րի հա մար էլ ա ստ ված 

4  Էմինյան ազգագրական ժողովածու, հ. Զ, 
Մոսկվա–Վաղարշապատ, 1906 էջ 35: 

5  Նույն տեղում, էջ 32: 
6 Երվանդ Տեր–Մկրտչյան, Վանեցոց հարսանիքը 

(կենցաղագրական պատկեր), ՀԱԲ, հ 1, էջ 169: 
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պատ ժել ու քար է դարձ րել նրանց»: 1

«Նոր կյանք, նոր կեն սաշր ջան սկ սող» 
նո րապ սակ նե րի` ար ևից ա ռաջ դուրս 
գալն ու քա րա նա լը բա նա գետ Սար գիս 
Հա րու թյու նյա նը հետ ևյալ կերպ է մեկ
նա բա նում. «Ար ևա ծա գից ա ռաջ դուրս 
գալ ե կե ղե ցուց` նշա նա կում է ա նարև 
մնալ, այ սինքն` կյանք չու նե նալ, կյան քից 
զրկ վել, ո րի հետ ևան քով էլ կա տար վում 
է ա ստ վա ծային պա տի ժը, և ծի սա կար գը 
խախ տող զույ գը զրկ վում է ար ևից, քա
րա նում է»2: 

Այս ա ռու մով բնո րոշ է հատ կա պես 
Ակ նում ե րգ վող ծի սեր գը, ո ւր ա ռա վո
տյան և ար ևա ծա գի մո տիվ նե րի հա
րակրկ նու թյուն նե րը խտաց նում են եր գի 
ա կն հայտ ար ևա պաշ տա կան բնույ թը: 

Բա րի լուս, ա ղո ւոր, բա րի լուս, 
Բա րի լու սուն բա րին վրատ.
Ուր ցա թէ ա րևն ի վրատ=
Ծի սեր գի հե տա գա բո լոր տնե րը 

սկս վում են «Ա ռա վո տուն» բա ռով և 
ըն թա նում ար ևի և ար ևա ծա գի պատ
կեր–խորհր դա նի շի բազ մաձև կրկ նու
թյուն նե րով: 

Ա ռա ւօ տուն աս ի ՞նչ շաղ է.
Հարսն ի պաղ ճան վարդ կու քա ղէ=
=Ա ռա ւօ տուն կա նուխ կա նուխ.
Հար սի նը սիրտն է պու լա նուխ =
=Ա ռա ւո տուն թեզ մի ա րև.
Թագ ւո րը տայ մօ րը բարև.
Բա րով ե կիր դուն, բարկ ա րև.
Ցա թե ցիր մեր տանն ի վերև= 3(Ը

նդգ ծում նե րը ի մն են–ՆՎ)
Ե թե նոր կյան քի շե մին կանգ նած նո

րապ սակ նե րի ել քը ե կե ղե ցուց ար տա
հայտ վում է ար ևա ծա գի խորհր դա նիշ–
պատ կե րով, ա պա հարս նա բե րի եր գե րի 
հա ջորդ խորհր դա նիշ նե րը ար դեն ար
տա հայ տում են նոր տան, նոր ա ճի ու 
զար գաց ման մո տիվ նե րը: Վեր ջին նե րիս 
ար տա հայ տում ներն են դառ նում հար սին 

1  Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Եր., 1969, 
էջ 68: 

2 Ս. Հարությունյան, Հայ առասպելաբանություն, 
Բեյրութ, 2000, էջ 248: 

3  Ճանիկեան, Ակն ու ակնցիք, էջ 419: 

և փե սային բնո րո շող կա յուն խորհր դա
նիշ–փո խա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք ծի սա
կան հա մա տեքս տում ը նդ գր կում են նո
րապ սակ նե րի` ե կե ղե ցուց դուրս գա լու` 
սր բա գործ վե լու, և տուն մտ նե լու` տու նը 
նո րաց նե լու և շե նաց նե լու ի մաս տա բա
նու թյու նը: 

Վա նի (Վա նի ռշ տուն ցի նե րի) և Գա
միր քի ժո ղովր դա կան հարս նա բե րի եր
գե րում ե կե ղե ցուց դուրս ե կող նո րապ
սակ նե րը նո րա տունկ են ան վան վում` 
«Ժա մեն կու գա ջուխտ մի ֆի տան4»: 
Ի մաս տա բա նո րեն այս խորհր դա նի շին 
է հա րում նաև բա ցա ռա պես թագ վո
րին բնո րո շող` «Դու ես մեր տան ոս կի 
սու նը»5 բա նա տո ղում փե սա–ոս կի սյուն 
խորհր դա նի շը: Սյու նը` որ պես տի ե զեր քի 
մո դել, տի ե զեր քի և իր ա ռանց քի (տի ե
զե րա կան ծառ) խորհր դա նիշ, սույն հա
մա տեքս տում ի հայտ է գա լիս նոր տան` 
ի բրև տի ե զե րա կան նոր ստեղծ վող կար
գու կա նո նի խորհր դա նիշ6, ո րի ա ռանց քը 
տվյալ դեպ քում փե սան է` նոր ստեղծ վող 
օ ջա խի հե նա րա նը: Սյուն–գե րան խորհր
դա նիշ–պատ կե րը, որ հան դի պում է նաև 
ծե սի այլ փու լե րում ե րգ վող թագ վո րա
գով քե րում (Շի նե ցե՛ք հըյ շի նե ցե՛ք, // 
Շեն ու շեմ գալ զարտ րե ցեք, // Սունն 
ու զգե րան նուր գանգ ցեք7), ի մաս
տային իր լի ու թյանն է հաս նում հենց 
շե մի ծե սե րում: Ե կե ղե ցուց վե րա դար ձող 
նո րապ սակ նե րի` ար ևի նոր շր ջապ տույ
տի հետ նոր կեն սաշր ջան, նոր կյանք սկ
սած ըն տա նի քի հա մա բա նու թյամբ ոս
կե սյուն–նո րա տոնկ խորհր դա նիշ նե րը 
ան մի ջա կա նո րեն կապ վում են եր գե րի 
վաղ պաշ տա մուն քային ըն կա լում նե

4  Ֆիտան – թուրքերեն փոխառություն է, որ 
նշանակում է տունկ, նորատունկ: Տե՛ս Աճառեան 
Հրաչեայ Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ 
ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, 
Ղարաբաղի և Նոր–Նախիջևանի բարբառներուն, 
Մոսկուա–Վաղարշապատ, 1902, էջ 376: 

5 Գ. Սրվանձտյանց, հ, 1, էջ 519:  
6  Այս մասին տե՛ս Ռաիսա Խաչատրյան, Հայ 

ժողովրդական երգերի պոետիկան, Եր., 2010, էջ 83: 
7 Ռ. Խաչատրյան, Թալին, ՀԱԲ հ. 19, Եր., 1999, 

էջ 115: 
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րի հետ, հար սա նի քի` որ պես սր բա զան 
ա մուս նու թյան հնա գույն ա ռաս պե լի թա
տե րա կա նաց ման, փե սայի` որ պես տի ե
զեր քի ա մուր հե նա սյան, տի ե զե րա կան 
կար գու կա նո նը ան խախտ պահ պա նող 
ա ռանց քի, և նո րապ սակ նե րի` որ պես 
կե նաց ծա ռի նոր աճ տվող նե րի` նոր 
տուն կե րի, ո րոնք պետք է ա պա հո վեն 
բնու թյան զար թոնքն ու նոր ա ճը: 

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, փե սայի շե մի 
ա ռջև կա տար վող հմա յա կան այս գովք–
ձո ներ գե րին զու գա հեռ լայ նո րեն կեն ցա
ղա վա րել է «Թագ վո րի մեր, դուրս ա րի» 
կա յուն սկս վածք–բա նա տո ղով հայտ նի 
կա տա կեր գը, ո ւր լա վա գույնս ար տա
հայ տում է շե մային ի րա վի ճա կին բնո
րոշ` յու րային/օ տար հա կադ րու թյու նը, 
ո րով պայ մա նա վոր ված` եր գային տրա
մա խո սու թյուն է ծա վալ վում «ծի սա կան 
հա կա դիր» կող մե րի միջև, ո ւր հա կա

սա կան բնու թա գիր է ստա նում դառևս 
«օ տար» տա րած քում գտն վող հար սի 
կեր պա րը, ծա վալ վում է հարս/ս կե սուր 
հա կա դիր զույ գի վե րա բե րյալ եր գի ծա
կան մո տիվ նե րի ըն դար ձակ շար քը: 

Այս պի սով՝ տես նում ե նք, որ հարս
նա բե րի կամ շե մի ծե սե րին զու գա հեռ 
կա տար վող եր գե րը ծի սա կան հա մա
պա տաս խան ի րա վի ճա կը բա վա կան 
հա րա զա տո րեն ար տա ցո լե լուց բա ցի, 
հա րուստ են վաղ ծի սա պաշ տա մուն
քային ար մատ նե րից սե րող ըն կա լում
նե րով` նոր ար շա լույ սի, ե կե ղե ցուց վե
րա դար ձող նո րապ սակ նե րի` որ պես նոր 
տուն կե րի, տի ե զե րա կան նոր կար գու կա
նո նի ստեղ ծող նե րի խորհր դա նիշ–պատ
կեր նե րով, ո րոնց ու սում նա սի րու թյու նը 
ի հայտ է բե րում նա խաք րիս տո նե ա կան 
ժա մա նակ նե րից սե րող պատ կե րա ցում
ներ: 
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РИТУАЛЬНО–КУЛЬТОВЫЕ МОТИВЫ СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН,  
ИСПОЛНЯЮЩИХСЯ НА ПОРОГЕ ЖЕНИХА
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Особое внимание уделено мотивам, в которых новобрачные характеризуются как восхо
дящее солнце, в основе которых лежат древние представления о поклонения солнцу, а также 
восприятие новобрачных как саженецев, связанное с идеей нового роста свадебного дерева. 

RITUAL–RELIGIOUS MOTIVES OF WEDDING SONGS–  
SUNG AT THE GROOM’S THRESHOLD

NVARD VARDANYAN
Yerevan State University, Assistant at the Chair of History of Armenian Literature,  

Candidate of Philological Sciences

The article investigates the ritual–religious motives of Armenian wedding songs sung at the 
groom’s threshold. Particular attention is paid to the motives, in which the couple were described 
as the rising sun, is based on ancient ideas of sun worship. It also investigates the perception of the 
Bridal sapling associated with the idea of a new growth of the wedding tree. 
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Дан ная стат ья пос вя ще на пе ре вод
чес кой де я тель нос ти И.С не го вой из 
по э зии из вест но го ар мянс ко го по э та 
ХХ ве ка Ва аг на Дав тя на. 

Цел ью исс ле до ва ния яв ля ет ся про
ве де ние со пос та ви тель но го ана ли за 
пе ре во дов с их ори ги на ла ми для вы
яв ле ния их ка чест ва и со от ветст ви я. 
Из про ве ден но го ана ли за сле ду ет, 
что Сне го вой уда лось вер но пе ре дать 
смысл, стиль ори ги на лов, раск ры вая 
при этом по э ти чес кую ин ди ви ду аль
ность ар мянс ко го по э та русс ко я зыч
ным чи та те лям.

Но виз на стат ьи зак лю ча ет ся в том, 
что в ней впер вые исс ле ду ют ся пе
ре во ды И. Сне го вой из по э зии В. Дав
тя на, пос лу жив шие еще од ним ша гом 
к ук реп ле нию и раз ви тию русс ко–ар
мянс ких ли те ра тур ных вза и мос вя зей. 

К лю че вые сло ва: по э зи я; ори ги
нал; воль ный пе ре вод; риф ма; со пос
та ви тель ный ана лиз; ме та фо ра; пе ре
вод чес кое ис кусст во. 

Ар мянс кая ли те ра ту ра с на ча ла 
XX ве ка бы ла в цент ре прис таль но го 
вни ма ния вы да ю щих ся русс ких по
э тов–пе ре вод чи ков – В. Брю со ва, А. 
Бло ка, О. Ман дельш та ма, Б. Пас тер на
ка и дру гих, ко то рые с боль шим вдох
но ве ни ем пе ре во ди ли луч шие об раз цы 
ар мянс кой по э зи и. Бла го да ря их мно
го чис лен ным пе ре во дам, во вто рой 
по ло ви не ХХ ве ка ин те рес русс ких 
по э тов–пе ре вод чи ков к ар мянс кой ли

те ра ту ре за мет но воз рос, об ъе ди нив 
вок руг се бя та ких из вест ных по э тов, 
как В. Звя гин це ва, И. Сне го ва, Е. Ни ко
ла евс ка я, А. Ах ма то ва, Б. Ах ма ду ли на, 
Д. Са мой лов, Б. Слуц кий, Л. Озе ров, Л. 
Ле ви танс кий, М. Ду дин, П. Ве гин, Ю. 
Мо риц, М. Си нель ни ков и дру ги е.

С се ре ди ны шес ти де ся тых го дов 
XX ве ка боль шой ин те рес к ар мянс кой 
по э зии про я ви ла так же по э тес са–пе
ре вод чи ца Ири на Сне го ва (1922–1975), 
пе ру ко то рой при над ле жат пе ре во ды 
из по э зии Ов. Ши ра за, Па руй ра Се ва ка, 
Ге вор ка Эми на, Ма ро Мар ка рян, Ва аг на 
Дав тя на. 

Впер вые к ар мянс кой по э зии Сне го
ву при об щи ла ее нас тав ни ца и пре по
да ва тель Инс ти ту та ли те ра ту ры име
ни М. Горь ко го, по э тес са–пе ре вод чи ца 
Ве ра Клав ди ев на Звя гин це ва, ко то рая 
бы ла боль шим зна то ком и про па ган
дис том ар мянс кой по э зи и.

Уг луб ля ясь в плас ты ар мянс кой по
э зи и, раск ры вая ее сущ ность, но виз ну 
и са мо быт ность, И. Сне го ва не мог ла 
не оце нить и ос та вить без долж но го 
вни ма ния и по э зию Ва аг на Дав тя на, 
твор чест во ко то ро го раск ры ло но вую 
ст ра ни цу в ар мянс кой ли те ра ту ре ХХ 
ве ка.

Ва агн Дав тян (1922–1996) – из вест
ный ар мянс кий по эт, пе ре вод чик, Зас
лу жен ный де я тель куль ту ры Ар ме ни и. 

Бо гат и сво е об ра зен по э ти чес кий 
мир В. Дав тя на. Его вол ну ют фи ло

ЗА РУИ АЙ РЯН 
НАН РА, Инс ти тут ли те ра ту ры име ни М. Абе гя на, 

с тар ший на уч ный сот руд ник от де ла 
“ За ру беж ной и со пос та ви тель ной ли те ра ту ры”, 

кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент

КОМ ПА РА ТИВ НЫЙ АНА ЛИЗ ПЕ РЕ ВО ДОВ ИРИ НЫ СНЕ ГО ВОЙ  
ПО Э ЗИИ ВА АГ НА ДАВ ТЯ НА
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софс кие проб ле мы бы ти я. В по ис ках 
от ве та на из веч ные воп ро сы жиз ни 
по эт прис таль но взг ля ды ва ет ся в ок
ру жа ю щий мир, раск ры вая при этом 
вза и мос вязь все го су ще го на зем ле и 
связь их со Все лен ной.

По э зия В. Дав тя на, от ра зив шая в се
бе са мые свет лы е, яр кие крас ки жиз
ни, ста ла из лу чать и расп рост ра нять 
ис тин ную кра со ту, да ру ю щую лю дям 
свет и доб ро.

Ха рак те ри зуя по э зию В. Дав тя на, 
ли те ра ту ро вед Л.Мкрт чян пи сал: ”В 
по э зии Дав тя на мно го цве та и его оча
ро вы ва ю щее оби лие – от доб ро ты по
э та. За все зап ла че но доб ро той. И при 
не ко то рой вы со кой празд нич нос ти все 
до под лин но. Крас ки его ли ри ки чис
тые и лег ки е. Он – по эт ак ва рель ный, 
яс ный и та инст вен ный, как та инст
вен ны са мые прос тые ве щи: ка мень, 
во да, свет. Кист ью, как пти ца кры лом, 
она слег ка ка са ет ся бу ма ги. Ему чуж да 
твер дость эпи ка. Он ли рик–ми ни а тю
рист. Та ков он, на мой взг ляд, да же в 
по э мах”. [5, с. 222]

За мет ное мес то в твор чест ве Дав
тя на за ни ма ет так же пе ре вод чес кая 
де я тель ность. Так, из русс кой ли те ра
ту ры В. Дав тя ну уда лось с пре дель ной 
точ ност ью восп ро из вес ти на ар мянс
кий язык ли ри ку А. С. Пуш ки на и С. 
Есе ни на, при об щив к ней и ар мянс ких 
чи та те лей. 

Пер вый по э ти чес кий сбор ник В. 
Дав тя на в пе ре во де на русс кий вы
шел в свет в 1947 го ду, под наз ва ни
ем “Пер вая лю бовь” [1]. В не го вош ли 

пе ре во ды та ких русс ких по э тов, как 
В. Звя гин це ва, М. Мак си мо ва, Е.Ни
ко ла евс ка я, И. Сне го ва и дру ги е. В 
сбор ник вош ли та кие по пу ляр ные 
сти хот во ре ния В. Дав тя на, как “Пес
ня Ар ме ни и”, “Се дые кам ни”, “Ар мянс
ко му на ро ду”, “Пей заж”, “Мое серд
це” и дру ги е, ко то рые бы ли вы со ко 
оце не ны как русс ко я зыч ны ми чи та те
ля ми, так и ли те ра тур ной кри ти кой. 
Впос ледст вии друг за дру гом на русс
ком язы ке бы ли из да ны кни ги “Ут ро 
ми ра”(1950) [2], “До ро га че рез серд
це”(1953, вто рая ре дак ция этой кни
ги – 1960 г.) [3], “Ли ри ка”(1956) [4], 
“С вет как хлеб”(1981) [5], “С ка за ние о 
люб ви”(1984) [6] и дру ги е. 

Сре ди мно го чис лен ных пе ре во дов 
из вы ше пе ре чис лен ных книг не воз
мож но не оце нить пе ре во ды И. Сне го
вой, ко то рые под пе ром та лант ли вой 
по э тес сы наш ли свое вто рое рож де
ние на русс ком язы ке. Из на и бо лее 
удач ных ее пе ре во дов вы де лим сле ду
ю щи е: “Се дые кам ни”, “В по ез де”, “Са
дов ник”, “К рем левс кие звез ды”, “Пес ня 
о до ме”, “По эт”, “Ап рель”.

Сти хот во ре ние “По эт” В. Дав тян 
пос вя тил па мя ти по э та В. Тер ья на, 
ко то рый про жил “…с не ист ре би мой 
неж ност ью меч ты…”. Пе ре вод И. Сне
го вой и по смыс лу, и по наст ро е нию 
бли зок к ори ги на лу, в ко то ром грусть 
по э та од нов ре мен но пе реп ле та ет ся с 
оп ти миз мом са мо го В. Дав тя на, что, 
в свою оче редь, при да ет ему осо бую 
эмо ци о наль ную ок рас ку. На русс ком 
язы ке фраг мент пе ре во да зву чит так: 

Под лин ник: [10, p. 174] Пе ре вод И. Сне го вой: [8, с. 119]

Դեռ չէր բախել այդքան նրբին մի սիրտ, Ка кое серд це неж ност ью срав нит ся, 

Ու չէր եղել քնքշանքն այդքան անհուն, С рав нит ся с этим серд цем глу би ной?

Սակայն սառն էր աշխարհն, ու բախտը` 
բիրտ, Жес то кою бы ла судь бы дес ни ца, 
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Եվ խենթ հողմն էր արդեն հասունանում: Но на рас та ла бу ря за спи ной.

Եվ նա զգաց, որ դա հողմն է միակ, И по нял он, что этой бу ри си ла

Որը փրկի պիտի ծաղիկ ու տենչ, Од на спа сет и неж ность, и цве ты, 

Որը փրկի պիտի սեր ու քնքշանք С па сет на ирс ких хи жин ка мень ми лый, 

Եվ նաիրյան երկրի խուղերը խեղճ: О су щест вит за вет ные меч ты.

Ու երբ շանթն էր ձևում հող ու երկինք, И в день, ког да взыг ра ла бу ря в ми ре

Ու երբ ցասման ահեղ ալիքն ելավ, И гнев на ро да жар ко за ки пел, 

Նա իր քնքուշ սրտով նետվեց մրրիկ` Он, по за быв о слад кост рун ной ли ре, 

«Ցնծուն ու խենթ, որպես մրրկահավ»… С тал бу ре вест ни ком ве ли ких дел…

Из со пос та ви тель но го ана ли за пе ре во
да с под лин ни ком вид но, что пе ре вод вы
пол нен нес коль ко воль но и это осо бен но 
ощу ща ет ся в трет ьем столб це под лин ни
ка. Од на ко воль нос ти, до пу щен ные в пе
ре во де, не ис ка зи ли смысл под лин ни ка, 
а спо собст во ва ли бо лее вер ной пе ре да че 
его смыс ла.

Пе ре вод, как и ори ги нал, вы пол нен 
пе рек рест ной риф мов кой абаб, бла го да
ря че му он зву чит так же вы ра зи тель но 
и ли рич но.

Сне го вой так же в пе ре во де уда лось с 
мас терст вом восп ро из вес ти срав не ни я, 
ме та фо ры под лин ни ка, ко то рые по сво
е му смыс лу не ус ту па ют под лин ни ку. 
Срав ним: 

Под лин ник: դեռ չէր բախել այդքան 
նրբին մի սիրտ; և խենթ հողմն էր 
արդեն հասունանում; որը փրկի պիտի 
սեր ու քնքշանք; և նաիրյան երկրի 
խուղերը խեղճ и дру ги е.

Пе ре вод: ка кое серд це неж ност ью 
срав нит ся; но на рас та ла бу ря за спи
ной; спа сет на ирс ких хи жин ка мень 
ми лый, осу щест вит за вет ные меч ты 
и дру ги е.

Пе ре вод, не сом нен но, удал ся Сне го
вой, вер но пе ре дав шей лич ное от но ше
ние Дав тя на к судь бе ар мянс ко го по э та 
В. Тер ья на, что осо бен но ощу ща ет ся в 
сле ду ю щих ст ро ках: 

Он, по за быв о слад кост рун ной ли ре, 
С тал бу ре вест ни ком ве ли ких дел…
Анд рей Бе лый, в свое вре мя, ука зы вая 

на слож ность пе ре вод чес ко го ис кусст ва, 
пи сал: “И де аль ный пе ре вод чик дол жен 
чет ко виб ри ро вать на все осо бен нос ти 
язы ка: в сущ нос ти каж дый пе ре вод дол
жен быть сум мой пе ре во дов смыс ло во го, 
кор не во го, фо не ти чес ко го, рит ми чес ко
го; иде аль ный пе ре вод есть пе ре вод пе
ре во дов, и по то му–то под час он труд нее 
са мо го со зи да ния ве щи; пе ре вод чик есть 
сот во рец, он, об ла дая все ми свойст ва ми 
по э та, кро ме то го дол жен об ла дать все ми 
свойст ва ми ана ли ти ка. И по то му–то не 
все по э ты суть та лант ли вые пе ре вод чи
ки, а толь ко не ко то рые из них.” [9, с.54]

Пе ре вод чес кой уда чей Сне го вой мож
но приз нать так же пе ре вод сти хот во
ре ния “Се дые кам ни”, ко то рое це ли ком 
про ни за но оп ти миз мом В. Дав тя на. В 
сти хот во ре нии по эт вос соз дал ко ло рит 
древ ней Ар ме ни и, об раз ар мянс ко го мас
те ра, изоб ра жа ю ще го на ты ся че лет них 
ска лах грозд ья ви ног ра да как сим вол ми
ра и веч ной кра со ты, пе ре да вая при этом 
свое мас терст во из по ко ле ния в по ко ле
ни е. В пе ре во де И. Сне го вой пат ри о ти
чес кие чувст ва ар мянс ко го по э та вос соз
да ны с боль шим граж данс ким па фо сом. 
Фраг мент пе ре во да зву чит так: 
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Под лин ник: [10, p. 190] Пе ре вод И. Сне го вой: [4, с. 20]

Մի հին ավերակ, մամռապատ քարեր, Се дые кам ни, древ ние ру и ны

Շքեղ խոյակներ` տապալված գետին, Х ра нят сле ды ис кус но го рез ца, –

Նայում ու փառք եմ տալիս արդարև, С мот рю я на зам ше лые кар ти ны

Նրա անանուն, անհայտ վարպետին: И слав лю их без вест но го твор ца.

Նրան, որ այս ժեռ քարերի վրա Тот мас тер, что тру дил ся здесь ког да–
то

Քանդակել է լոկ ողկույզներ ու նուռ, Над глы ба ми ты ся че лет них скал, 

Որ եղնիկներ է քանդակել չքնաղ, И зоб ра жал лишь грозд ья ви ног ра да

Սակայն ոչ երբեք նիզակներ ու սուր: И ни ког да коп ья не вы се кал.

Ով նիզակով է եկել մեզ վրա` А кто с коп ьем и гру бой си лой

Մեր կոթողները փշրել հանճարեղ, Те па мят ни ки злоб но раз ру шал, 

Խլել մեր ձեռքից մուրճը շինարար, К то вы би вал из на ших рук зу би ла, –

Վաղուց փոշի է աշխարհում դառել: Дав ным–дав но ле ту чей пыл ью стал.

Իսկ այն անանուն, անհայտ վարպետի И, в мас терст ве се бе не зная рав ных, 

Թոռների թոռը հիացքով անհուն В новь ви ног рад и го лу бей по лет

Ողկույզ ու նուռ է քանդակել կրկին Не ве до мо го мас те ра прап рав нук

Այստեղ` նորակերտ իմ Երևանում: (1950) На ст рой ках вдох но вен но соз да ет.

Пе ре вод, как и под лин ник, сос то ит 
из че ты рех чет ве рос ти ший, вы пол нен
ных пе рек рест ной риф мов кой: абаб с 
точ ной риф мой, где глас ные и сог лас
ные зву ки, вхо дя щие в соз вуч ные окон
ча ния сти хов, в ос нов ном, сов па да ют. 
Срав ним: 

под лин ник: քարեր – արդարև, 
գետին – վարպետին, նուռ – սուր, 
հանճարեղ – դառել и др.

пе ре вод: ру и ны – кар ти ны, рез ца 
– твор ца, ког да–то – ви ног ра да, скал – 
вы се кал, раз ру шал – стал и др.

Сне го ва так же вос соз да ла об раз тру
до лю би во го мас те ра, вы се ка ю ще го на 
кам нях грозд ья ви ног ра да, не упус тив 
так же де таль, ука зы ва ю щую на его ми
ро лю би е. С боль шим усер ди ем Сне го
ва пе ре да ла и те ст ро фы под лин ни ка, 

где по эт дал со би ра тель ный об раз вра
га, раз ру ша ю ще го хра мы, от ко то ро го, 
со вре ме нем, ос та лась од на лишь пыль. 
Это вид но из трет ьей и чет вер той ст
роф. Од на ко в пе ре во де не от ра же ны 
та кие сим во ли зи ру ю щие Ар ме нию об
ра зы, как նուռ, եղնիկներ, նորակերտ 
Երևան.

Пе ре вод Сне го вой не ус ту па ет под
лин ни ку так же бо гатст вом сво е го по э
ти чес ко го язы ка, где бла го да ря мно го
чис лен ным срав не ни ям сти хот во ре ние 
об ре ло яр ко эмо ци о наль ную ок рас ку. 
Срав ним: 

под лин ник: մամռապատ քարեր, 
կոթողները հանճարեղ, հիացքով 
անհուն и др.

пе ре вод: се дые кам ни, древ ние ру
и ны, ис кус но го рез ца, зам ше лые кар
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ти ны и др.
В пе ре во де, как и в под лин ни ке, 

ощу ща ет ся наст ро е ние по э та, его оп
ти мизм, ко то рый яр ко от ра зил ся в зак
лю чи тель ных трех сти хах. На русс ком 
язы ке эти ст ро ки не ус ту па ют под лин
ни ку. Из пе ре во да сле ду ет, что Сне го ва 
блес тя ще пе ре да ла пси хо ло гию ар мя
ни на, его тру до лю бие и упорст во, бла
го да ря ко то рым он не од но сто ле тие 
смог вы жить и по бе дить сво их вра гов. 

Для пе ре во да Сне го вой ак ту аль но 
выс ка зы ва ние К. Чу ковс ко го, ко то рый 
сп ра вед ли во от ме чал, что как ак тер вы
би ра ет роль со от ветст вен но со сво им 
амп лу а, так и пе ре вод чик дол жен вы би
рать ори ги нал для пе ре во да. Об этом он 
пи сал: “П реж де чем взять ся за пе ре вод 
ка ко го–ни будь иност ран но го ав то ра, 
пе ре вод чик дол жен точ но ус та но вить 
для се бя стиль это го ав то ра, сис те му 
его об ра зов и рит ми ку.

Он дол жен воз мож но ча ще чи тать 
это го ав то ра вс лух для то го, что бы уло
вить темп и ка данс его ре чи, столь су
щест вен ные не толь ко в сти хах, но и в 
ху до жест вен ной про зе”. [9, с. 57]

Из вы ше расс мот рен ных пе ре во дов 
мож но зак лю чить, что по э зия В. Дав
тя на бы ла близ ка Сне го вой по смыс лу, 
сти лю, ду ху, тем пе ра мен ту, что и поз
во ли ло пе ре вод чи це восп ро из вес ти по
э ти чес кие об ра зы, му зы ку и рит ми ку 
сти хот во ре ний ар мянс ко го по э та.

К сти хот во ре ни ю“ Се дые кам ни” со
от не сем выс ка зы ва ние сов ре мен ни ка 
В. Дав тя на, вы да ю ще го ся ли товс ко го 
по э та Э. Ме же лай ти са, ко то рый пи сал: 
“М не ка жет ся, что свои сти хи Ва агн 
Дав тян гра ви ру ет так юве лир но, фи
лиг ран но, ста ра тель но и изоб ре та тель
но, как ста рые ар мянс кие кам не ре зы 
ук ра ша ли хач ка ры. В его по э ти чес кой 
тех ни ке я уга ды ваю мо гу чее вли я ние 
мас те ров ста рин ной ар мянс кой шко лы 
резь бы по кам ню. Его по э ти чес кую тех
ни ку я наз вал бы хач кар ной тех ни кой. 

И еще я ви жу в его по э зии цве та зна
ме ни то го ту фа. Ро зо во го, жел то ва то
го, ры же ва то го, се ро го, го лу бо го. Ва агн 
Дав тян впи тал в се бя все, что мож но 
впи тать на зем ле Ар ме ни и– зем ле, бо
га той ланд шаф том, ис то ри ей, ар хи тек
ту рой, крас ка ми, аро ма та ми. Его ду ша 
на по ми на ет кув шин с ви ном – бро дит 
мо ло дое ви но, пе ре ли ва ет ся че рез гли
ня ные кра я… Та лант по э та до ка зы ва ет
ся упор ным тру дом. Ва агн Дав тян до ка
зал это”. [5, с. 21]

Бла го да ря пе ре во дам И. Сне го вой и 
дру гих русс ких пе ре вод чи ков, русс
ко я зыч ный чи та тель поз нал не толь ко 
Ар ме ни ю, но и по лю бил и во о ду ше вил
ся ее прек рас ной по э зи ей. Ее пе ре во
ды глу бо ко про чувст во ва ны и дос той но 
пе ре ве де ны на русс кий язык. Яв ля ясь 
об раз ца ми воль ных пе ре во дов, они сви
де тельст ву ют о по э ти чес ком вку се и 
та лан те по э тес сы. 

Вы со ко оце ни вая пе ре вод чес кое ис
кусст во русс ких по э тов–пе ре вод чи
ков, ли те ра ту ро вед Л. Мкрт чян пи сал: 
“Из вест но, что по э зию ин тел лек ту аль
ную пе ре во дить лег че, не же ли по э зию 
чувств, где мно гое зна чат “ме ло чи”, 
от тен ки. “Есть ре чи – зна чен ье / Тем
но и нич тож но, / Но им без вол нен ья / 
Вни мать не воз мож но” (Лер мон тов). Та
кие вот сти хи пе ре во дить очень труд
но. Пе ре вел бы и адек ват но, и точ но, 
а вол не ние (не из беж ность вол не ни я) 
про па да ет, ос та ет ся од но зна че ние (ло
ги чес ко е) без чу да по э зи и. И ты уже 
сти хам не ве ришь…

Пе ре вод чи ки Дав тя на пе ре соз да ли 
его ли ри ку пыл ки ми, чис ты ми и глу бо
ки ми сти ха ми”. [7, с. 122]

Яр ким подт верж де ни ем выс ка зы ва
нию Л. Мкрт чя на мо гут пос лу жить и 
пе ре во ды И. Сне го вой, ко то рые вы де
ля ют ся осо бой эмо ци о наль ной ок рас
кой, зна ме нуя со бой об раз цы вы со кой 
по э зи и.
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The aim of the research is a comparative analysis of the translations and the original, identifying 
their quality and relevance. The analysis shows, that Snegova totally managed to present the true 
meaning of the original style, which greatly contributed to discover the originality of the poetic 
writer by Russian–speaking readers.
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Ա սաց վածք նե րը հնուց ի վեր հա
մար վում են ազ գային ի մաս տու
թյան, մարդ կու թյան փոր ձի, հա մընդ
հա նուր պատ կեր նե րի և լեզ վա կան 
փո խա բե րու թյուն նե րի գան ձա րան: 
Զու գադր վող ե րեք լե զու նե րում «ըն
տա նիք» գեր հաս կա ցույթն ար տա
հայ տող դարձ վա ծային մի ա վոր նե րի 
վեր հա նու մը ա ռա վել հա մա պար փակ 
պատ կե րա ցում է տա լիս զու գադր վող 
լե զու նե րի լեզ վամշ կույթ նե րի նմա
նու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն նե րի 
մա սին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. ըն տա նիք, գեր
հաս կա ցույթ, «բա րե կա մա կան հա րա
բե րու թյուն ներ» ի մաս տային դաշտ, 
դարձ վա ծային մի ա վոր ներ: 

«Ցան կա ցած լեզ վի բա ռամ թեր քը 
հա րուստ է դարձ ված նե րով, ո րոնք 
լեզ վա կան ի նք նա տիպ և «ք մա հաճ» 
ի րո ղու թյուն ներ են և լեզ վի ու խոս
քի մշա կույ թի զար գաց ման կար ևո
րա գույն գոր ծոն» (Գ. Ե ղի ա զա րյան, 
2007, 3): 

Ա սաց վածք նե րը հնուց ի վեր հա
մար վում են ազ գային ի մաս տու թյան, 
մարդ կու թյան փոր ձի, հա մընդ հա նուր 
պատ կեր նե րի և լեզ վա կան փո խա բե
րու թյուն նե րի գան ձա րան: Ար տա ցո լե
լով մարդ կային պատ կե րա ցում նե րը 
բա րու և չա րի, շր ջա կա մի ջա վայ րի, 
մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ` ա սաց վածք նե րը «կեն սա
կա նո րեն ի րենց մեջ հա մադ րում են 

ազ գային հան րա գի տա կան ար ժա
նիք նե րը, պոե տիկ գլուխ գոր ծոց նե րը 
և ի րենց նր բա գե ղու թյան մեջ ան կրկ
նե լի հռե տո րա կան ար վես տի պատ
կեր նե րը» (З. Тарланов, 1999, 3): 

Ա սաց վածք նե րի բո վան դա կու թյան 
մեջ հա րուստ նյութ կա տվյալ ազ գի 
կամ հան րույ թի մշա կույ թի, ծե սե րի, 
սո վո րույթ նե րի, վար քու բար քի, մտա
ծե լա կեր պի, աշ խար հըն կալ ման և 
այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա
սին (А. Мамонтов, 2002; Г. Николаева, 
1995; Т. Орлянская, 2002; Г. Пермяков, 
1970; Ю. Сорокин, 1988; М. Шолохов, 
1957; R. Dorson, 1978; A. Taylor, 1985): 

Ինչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշում է Գ. 
Պեր մյա կո վը, մի կող մից՝ դրանք լեզ
վա կան եր ևույթ ներ են, նման սո վո
րա կան դարձ ված նե րի, մյուս կող
մից՝ տրա մա բա նա կան մի ա վոր ներ 
են (դա տո ղու թյուն ներ կամ մտա հան
գում ներ), մի եր րորդ կող մից դի պուկ 
ար տա հայտ ված և հմ տո րեն հղկ ված 
գե ղար վես տա կան ման րա պա տում
ներ, ո րոնք ար տա ցո լում են կեն դա նի 
ի րա կա նու թյան ա մե նա տար բեր փաս
տե րը (Г. Пермяков, 1970, 8): 

Սույն հոդ վա ծում ան դրա դարձ չի 
կա տար վում ա սաց վածք–ա ռած եզ րե
րի տա րան ջատ մա նը, քան ի որ լի ո վին 
հա մա ձայն ե նք Լ. Ե զե կյա նի հետ, որ 
ա ռած նե րը, ա սաց վածք նե րը և թևա
վոր խոս քե րը, ի րենց ո ճա կան ե րա նա
վո րում նե րով ու ար տա հայտ չա կա նու
թյամբ, պետք է դա սել դարձ ված նե րի 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Հայաստանում ֆրասնիական համալսարանի

օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

«ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴԱՇՏՆ 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ, 

ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԻՍՊԱՆԵՐԵՆՈՒՄ
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շար քին և դի տել ի բրև դարձ վա ծային 
ար տա հայ տու թյուն ներ, ո րոնք ի մաս
տային տե սա կե տից ոչ մի այն ան բա
ժա նե լի են, այլև կազմ ված են ա զատ 
ի մաստ ու նե ցող բա ղադ րիչ բա ռե րից 
(Լ. Ե զե կյան, 2003: 188): 

Սույն հոդ վա ծում փոր ձել ե նք հա
մե մա տել «ըն տա նիք» գեր հաս կա
ցություն ար տա հայ տող ա սաց վածք
նե րը զու գադր վող ե րեք լե զու նե րում, 
վեր հա նել դրանց միջև ե ղած ը նդ
հան րու թյուն նե րը և տար բե րու թյուն
նե րը, փոր ձել տալ գո յու թյուն ու նե ցող 
տար բե րու թյուն նե րի բա ցատ րու թյուն
նե րը: 

«Ըն տա նիք» գեր հաս կա ցության 
ո ղջ տի րույ թը ծած կե լու նպա տա կով 
ա սաց վածք նե րը բա ժան վել են ե րեք 
ի մաս տային դաշ տե րի` բա րե կա մա
կան, ա մուս նա կան և ծնող–ե րե խա 
հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոն ցից մի այն 
«բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն
ներ» ի մաս տային դաշտն ար տա հայ
տող դարձ վա ծային մի ա վոր նե րը (այ
սու հետ` ԴՄ) կներ կա յաց վեն սույն 
հոդ վա ծում: 

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան 
ար դի ա կա նու թյունն այն է, որ ժա
մա նա կա կից աշ խար հում տար բեր 
ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շփու
մը չի սահ մա նա փակ վում մի այն լե
զու նե րի ի մա ցու թյամբ, ան հրա ժեշտ 
է նաև ազ գային բնա վո րու թյան, աշ
խար հըն կալ ման և աշ խար հա յաց
քի ի մա ցու թյուն, ո րն էլ կա պա հո վի 
միջմ շա կու թային ար դյու նա վետ հա
ղոր դակ ցու թյուն: Աշ խա տան քի ար
դի ա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
նաև իս պա նե րե նում «ըն տա նիք» հաս
կա ցույ թին նվիր ված աշ խա տու թյուն
նե րի ի սպառ բա ցա կա յու թյամբ, ի սկ 
ան գլե րե նում և հայե րե նում նշ ված 
հաս կա ցույ թի հա մա կող մա նի ու սում
նա սի րու թյուն նե րի ոչ բա վա րար քա
նա կով, ան գլե րե նում և զու գադր վող 

եր կու լե զու նե րում դարձ վա ծային 
մի ա վոր նե րի վե րոգ րյալ ե րեք ի մաս
տային դաշ տե րի ու սում նա սի րու թյա
նը նվիր ված աշ խա տու թյուն նե րի բա
ցա կա յու թյամբ: 

Մեզ հա սա նե լի գրա կա նու թյան 
շր ջա նում ի րա կա նաց ված ու սում նա
սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում վեր է 
հան վել «Ըն տա նիք» գեր հաս կա ցու
թյան ո ղջ տի րույ թը` ե րեք ի մաս տային 
դաշ տերն ար տա հայ տող 613 ա սաց
վածք իս պա նե րե նում, 231` անգլե րե
նում և 165` հայե րե նում: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը ներ կա
յաց նում ե նք ստորև.

ա. Ա նգ լե րե նում, ի նչ պես նաև իս
պա նե րե նում, եր բեմն ա սաց վածք նե րի 
մեջ գոր ծած վում է «friend/amigo» բա
ռը հա մա պա տաս խա նա բար` ի տար
բե րու թյուն հայե րե նի, որ տեղ այն փո
խա րին վում է «բա րե կամ» բա ռով: Սա 
բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, 
որ ան գլե րե նի «friend» բա ռային մի
ա վորն իր ի մաստ նե րի շար քում ու նի 
«բա րե կամ» («one’s close relatives») 
ի մաս տը, ո րը թեև հա մար վում է հնա
ցած, բայց, այ դու հան դերձ, ու նե ցել 
է եր բեմ նի կի րա ռու թյուն: Ա վե լին, 
հայե րե նի «բա րե կամ» բա ռային մի
ա վո րը Է. Ա ղա յա նի Ար դի հայե րե նի 
բա ցատ րա կան բա ռա րա նի հա մա ձայն 
նշա նա կում է նաև «մ տե րիմ մարդ», 
ի սկ Ա. Սու քի ա սյա նի Հայոց լեզ վի հո
մա նիշ նե րի բա ռա րա նում «բա րե կամ» 
բա ռային մի ա վո րի հո մա նի շային 
շար քում զե տեղ ված ա ռա ջին մի ա
վորն «ըն կեր» բառն է: Ո ւս տի, ան կախ 
բա ռային տար բեր մի ա վոր նե րի կի րա
ռու թյան, կա րող ե նք փաս տել, որ ան
գլե րենն ու հայե րենն այս տեղ ա ռա վել 
նմա նու թյուն ներ են հան դես բե րում, 
ին չը չի կա րե լի փաս տել իս պա նե րե նի 
մա սին, որ տեղ «amigo» բա ռային մի
ա վորն ու նի մի այն «ըն կեր» ի մաս տը 

Օ րի նակ` 
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Անգ լե րեն Հայե րեն Իս պա նե րեն

Eat and drink with your 
friends but do not trade 
with them. 

Առևտուրըբարեկամու
թյունչիսիրում:

Anda de parranda con tu ami go, pero 
no hagas negocio de compraventa con 
e՛l; entra en negocios con el enemigo 
pe ro no banquetees con e՛l.

Lend your money and loose 
your friend. 

Մաքուր հաշիվը բա
րեկամությունը երկար 
կպահի: 

–

– Մի՛ ունեցիրհարյուր
դահեկան,ունեցի՛ր եր
կուբարեկամ:

Ma՛s valen amigos en la plaza, que 
dineros en arca.
Ma՛s vale amigo en apuro que dineros 
en el puño.

– Բարեկամ կա սրտի, 
բարեկամ էլ կա փորի: 

Hay amigo de corazo՛n y lo hay de 
panza.

– Ուղտապանի բարեկա
մը պիտի բարձր դուռ 
ունենա: 

La puerta de la casa del que tiene amigo 
camallero, sera՛ alta.

բ. Իս պա նե րե նի գրե թե բո լոր ա սաց
վածք նե րի ար տա հայ տած ի մաստ ներն 
առ կա են նաև հայե րե նում, բայց ար տա
հայտ ված չեն դարձ վա ծա բա նա կան մի
ա վոր նե րով կամ ա սաց վածք նե րով.

Cuando fui nuera, nunca tuve buena 
suegra, y cuando fui suegra nunca tuve 
nuera. – Չկան լավ սկե սուր ներ և լավ 
հարս ներ: 

En cuanto fui nuera, nunca tuve buena 
suegra, cuando fui suegra nunca tuve buena 
nuera. – Հարս նե րը բո ղո քում են սկե
սուր նե րից, սկե սուր նե րը հարս նե րից, 

բայց ե րբ նույն հարս նե րը սկե սուր են 
դառ նում, մո ռա նում են, թե ի րենք ի նչ են 
զգա ցել ու նույնն ա նում են ի րենց հարս
նե րի գլ խին: 

Quien compra al amigo o al pariente, 
compra caro y queda doliente. – Ըն կեր 
կամ բա րե կամ չես կա րող գտ նել: 

Los parientes del rico son tan numerosos 
como granos de arroz en un arrozal. – Ե րբ 
հա րուստ ես, բա րե կամ ներդ շատ են: 

Բեր ված շար քում հան դի պում են այն
պի սի ա սաց վածք ներ, ո րոնց ի մաստ նե
րը հաս կա նա լի են ռու սե րե նի մի ջո ցով.

El amigo, lo escojo yo, el pariente, no. Родственников не выбирают.

գ. Իս պա նե րե նում, ի տար բե րու թյուն 
հայե րե նի, սկե սուր նե րի վե րա բե րյալ 
ա սաց վածք նե րի թի վը 36–ն է, ան գլե
րե նում 3, մինչ դեռ հայե րե նում դրանք 
ը նդ հան րա պես չկան: Իս պա նե րե նի 
գրե թե բո լոր ա սաց վածք նե րը հու մո
րային ե րանգ ու նեն, ո րը վկա յում է այն 
մա սին, որ իս պա նա կան լեզ վամ շա կույ
թում սկե սուր–հարս հա րա բե րու թյուն նե
րը «պայ թյու նավ տանգ» չեն: Հայե րե նում 
սկե սուր նե րի մա սին ա սաց վածք նե րի 

բա ցա կա յու թյու նը և զո քանչ նե րի մա սին 
ա սաց վածք նե րի գո յու թյու նը, ը ստ մեզ, 
նախ վկա յում է հայ հա սա րա կու թյան 
տղա մար դա կենտ րոն լի նե լու, ա պա` ռու
սա կան լեզ վամ շա կույ թի ազ դե ցու թյան 
մա սին.

Իս պա նե րեն
Acuérdate, nuera, de que también serás 

suegra. (Acuérdate, nuera, que serás suegra.) 
A las suegras, oírles la misa y sacarles el 
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cuerpo. 
A la suegra hay que sufrirla, como a la 

muela picada. 
Allá vayas, casada, donde no halles 

suegra ni cuñada. 
Aquella es bien casada, que no tiene 

suegra ni cuñada. 
Barre la nuera, lo que ve la suegra. 
Bien me quiere mi suegra, si de mi mal 

no se alegra. 
Cuando fui nuera, nunca tuve buena 

suegra, y cuando fui suegra nunca tuve 
nuera. 

Cuñada y suegra, ni de barro buenas. 
Զո քանջ ներ շատ ան գամ կը մոռ նան 

թե ժա մա նա կին ի րենք ալ զո քանջ ու
նէ ին: 

¹. «Բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն
ներ» ար տա հայ տող ի մաս տային դաշ
տին պատ կա նող ա սաց վածք նե րի հո մա
նի շային շար քեր հան դի պում են մի այն 
իս պա նե րե նում: Հո մա նիշ նե րի առ կա յու
թյու նը վկա յում է տվյալ հաս կա ցու թյուն
նե րի և դրանց ար տա հայ տած ի մաստ նե
րի կար ևո րու թյան մա սին: 

Ա սաց վածք Հո մա նի շային շարք
A casa de tu hermana, 
una vez a la semana. 

A casa de tu hermano no 
irás cada verano. 

A casa de tu hermano no vayas de 
ordinario, y menos si es casado.

ե. Զու գադր վող լե զու նե րում ա սաց վածք նե րի հա մար ժեք նե րի հա մընկն ման 
պատ կերն այս պի սին է.

Անգ լե րեն Իս պա նե րեն

Visit your aunt, but not every day of the year. A casa de tu tía, entrada por salida.
A casa de tu tía, más no cada día

Happy is she who marries the son of a dead 
mother.
She is well–married, who has neither mother–
in–law nor sister–in–law by her husband.

Aquella es bien casada, que no tiene 
suegra ni cuñada.

The mother–in–law remembers not that she was 
a daughter–in–law. Acuérdate, suegra, que fuiste nuera.

Անգ լե րեն Հայե րեն
A friend’s frown is better than a foe’s 
smile.

Ա վե լի լավ է բա րե կամդ լա ցաց նի, քան 
թշ նա միդ ծի ծա ղեց նի: 

Don’t teach your grandma to such eggs. Տա տի կիդ ձու ու տել մի՛ սո վո րեց րու: 

Eat and drink with your friends but do 
not trade with them.
Lend your money and loose your friend.

Առև տու րը բա րե կա մու թյուն չի սի րում: 
Մա քուր հա շի վը բա րե կա մու թյու նը եր
կար կպա հի: 
Ազ գա կան նե րի հետ կե՛ր ու խմի՛ր, բայց 
ա ռև տուր մի՛ ա րա: 
Եղ բայ րը եղ բորն ա սաց. «Ա ռաջ հա
շիվդ տե՛ս, հե տո աչ քիս լույսն ես»: 
Ե թե բա րե կա մի փող տաս, թե փողդ 
կկորց նես, թե բա րե կա միդ: 

False friends are worser than open ene
mies.

Կեղծ բա րե կամ նե րը բա ցա հայտ թշ նա
մի նե րից վտան գա վոր են: 
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Հայե րեն Իս պա նե րեն
Զո քանչ նե րը շատ ան գամ կմո ռա նան, թե 
ժա մա նա կին ի րենք ալ զո քանչ ու նե ին: Acuérdate, suegra, que fuiste nuera.

Նեղ ան ցքի մեջ ո ՛չ եղ բայր կա, ո ՛չ բա րե
կամ: 
Մե ռա ծը և կորս վա ծը բա րե կամ չի ու նե
նա: 

Al que es pobre todos sus parientes le 
despre ciarán; si es rico, todos son sus 
parientes.

Լավ հար ևա նը լավ բա րե կա մից լավ է: 

¿Quien es tu hermano? El vecino más 
cercano.
Más vale buen vecino que pariente ni 
primo.

Հատ կան շա կան է, որ հայե րե նի և 
իս պա նե րե նի հա մընկն ման դեպ քե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը հու մո րային ա սաց
վածք ներն են: Ի նչ պես ար դեն վե րը նշել 
ե նք, այս եր ևույ թը շատ բնո րոշ է իս պա

նա կան լեզ վամ շա կույ թին: 
զ. Ա նգ լե րե նում և զու գադր վող եր կու 

լե զու նե րում առ կա է հար ևան նե րին վե
րա բե րող մի ա սաց վածք.

Անգ լե րեն Հայե րեն Իս պա նե րեն

Better wed over the mix
en than over the moor. Ճի պոտդ քո լիցդ կտ րի՛ր: 

A la hija de tu vecino, límpiale 
el moco y cásala con tu hijo. 
Con buen vecino, casarás tu 
hija y venderás tu vino.

է. «Բա րե կա մա կան հա րա բե րու
թյուն ներն» ար տա հայ տող ըն դա մե նը 
մեկ մշա կու թակ ե նք գտել ան գլե րե նում: 
Դրանց ի մաս տը հաս կա նա լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ծա նոթ լի նել ան գլի ա կան 
մշա կույ թին, վար քու բար քին, ա ռաս պել
նե րին և բա–նա հյու սու թյա նը: Իս պա նե
րե նում գտել ե նք ըն դա մե նը ե րեք մշա
կու թակ.

1. From clogs to clogs in only three 
generation. – «clog»– ը փայ տյա հաստ 
տա կա ցու ու նե ցող կո շի կի տե սակ էր, 
ո րը հագ նում է ին գոր ծա րան նե րի աշ
խա տա կից նե րը Ա նգ լի այի հյու սի սում: 
Ա սաց վածքն ակ նար կում է, որ ի նչ քան էլ 
հա րուստ դառ նա աղ քատ մար դը, միև
նույն է նրա ծոռ նե րը ետ են վե րա դառ
նա լու աղ քա տու թյա նը` կր կին կրե լով 
փայ տե տա կա ցու ու նե ցող կո շիկ ներ: 

Ընդ հան րաց նե լով կա րող ե նք փաս

տել, որ «Բա րե կա մա կան հա րա բե րու
թյուն ներն» ար տա հայ տող ի մաս տային 
դաշտն ան գլե րե նում ներ կա յաց ված է 8, 
հայե րե նում` 44, ի սկ իս պա նե րե նում 113 
ԴՄ–նե րով: Հայ րե նում այս ի մաս տային 
դաշ տը քա նա կա պես ա մե նա շատն է, 
մինչ դեռ ան գլե րե նում և իս պա նե րե նում 
«Բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ» 
ի մաս տային դաշ տը քա նա կա պես ա մե
նա սա կավն է, ո րը թերևս, կր կին վկա
յում է ան գլի ա կան և իս պա նա կան ըն
տա նիք նե րի մի ջու կային լի նե լու մա սին: 

Վե րոգ րյա լից զատ կա րող ե նք փաս
տել, որ որ մեզ հա սա նե լի գրա կա նու
թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում 
պարզ դար ձավ, որ իս պա նե րե նի գրե
թե բո լոր ա սաց վածք նե րի ար տա հայ
տած ի մաստ ներն առ կա են նաև հայե
րե նում, բայց ար տա հայտ ված չեն 
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Ա ՐՈՒՍՅԱԿ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 

ար տա քին կա պե րի բաժ նի պետ, ան գլե րե նի դա սա խոս

ՀԱ ՏՈՒԿ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ ԼԵ ԶՈՒՆ (ՀՆԼ) ԵՎ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵՆ  
Ի ՐԱ ՎԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԵՆ ԹԱ ԼԵԶ ՎԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ Ո ՐՈՇ ՀԱՐ ՑԵՐ

Հոդ վա ծում քն նու թյան է ա ռն վում 
հա տուկ նպա տակ նե րով ան գլե րեն 
(ՀՆԱ) ի րա վա գի տա կան լեզ վի ու սուց
ման մի քա նի հար ցեր։ Վեր լուծ վում 
են ՀՆԱ–ի մի քա նի հիմ նա կան սահ
մա նում ներ՝ հատ կա պես հայ կա կան 
կր թա կան տա րա ծու թյան հա մա տեքս
տում։ Է ա կանն այդ վեր լու ծու թյան 
մեջ այն է, որ ՀՆԱ–ի կր թա կան ծրագ
րե րի, դա սագր քե րի և այլ ռե սուրս
նե րի պատ րաս տու մը պետք է սկ սել 
թի րախ խմ բե րում ու սում նա ռող նե րի 
ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րի վեր
լու ծու թյու նից։ Այդ վեր լու ծու թյա նը 
հեն վում է Հա լի դեյի (և այ լոց) «Լեզ
վա բա նա կան գի տու թյու նը և լե զուն» 
աշ խա տան քի վրա։ Հետ ևու թյունն 
այն է, որ ի րա վա բա նա կան խո սույ թի 
պրակ տի կան տեքս տի և սո ցի ա լա կան 
գոր ծու նե ու թյան միջև հան դես ե կող 
յու րա հա տուկ միջ նորդ է։ 

Հոդ վա ծում ա ռանձ նաց վում է ի րա
վա բա նա կան ան գլե րե նին բնո րոշ 
ի նը գիծ՝ բա ռային մա կար դա կում և 
տասն մեկ գիծ՝ շա րա հյու սա կան մա
կար դա կում։ Բեր վում են նաև այդ 
բնո րոշ գծե րը մեկ նա բա նող հա մա
պա տաս խան օ րի նակ ներ։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. հա տուկ նպա տակ
նե րի ան գլե րեն լե զու, կա րիք նե րի 
վեր լու ծու թյուն, խո սույ թի վեր լու ծու
թյուն, ի րա վուն քի լե զու, ի րա վա բա
նա կան խո սույ թի տիպ։ 

20–րդ դա րի ե րկ րորդ կե սից լայն 
տա րա ծում գտավ «հա տուկ նպա
տակ նե րի լե զու» (ա նգ լե րեն՝ LSP – 
Language for Specific Purposes) հաս

կա ցու թյուն–ձ ևույ թը: Ա ռանձ նա նա լով 
որ պես կի րա ռա կան լեզ վա բա նու թյան 
մի ճյուղ՝ ՀՆԼ–ն դար ձավ ա ռան ձին 
գի տու թյուն՝ իր ա ռար կայով, սե փա
կան մե թո դա բա նու թյամբ և ու սուց
ման յու րա հա տուկ մե թոդ նե րով: 

Պատ մա կան ա ռու մով ՀՆԼ–ի 
ա ռան ձին տար րեր կա րե լի է գտ նել 
ար դեն Հին Հու նաս տա նում և Հռո մե
ա կան կայս րու թյան մեջ: 1960–ա կան
նե րին ՀՆԼ–ն դար ձավ «անգ լե րե նը 
որ պես ե րկ րորդ (օ տար) լե զու» ու
սու ցա նե լու նո րա րա րա կան շար ժում, 
ի սկ 1970–ա կան նե րից ար մա տա վոր
վեց Եվ րո պայի գեր մա նա խոս ե րկր
նե րի լեզ վա դի դակ տի կայի մեջ: Նշե
լով մի աս նա կան գեր մա նե րեն լեզ վի 
հն չյու նա բա նա կան, ո ւղ ղագ րա կան 
և բա ռա կազ մա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը Ա վստ րի այի, Բել գի այի, 
Գեր մա նի այի, Շվեյ ցա րի այի տա րած
քում՝ տեր մի նա բա նու թյան բնա գա
վա ռում աշ խա տող գիտ նա կանն ներն 
ան հրա ժեշտ հա մա րե ցին պահ պա նել 
գեր մա նե րեն լեզ վի մի աս նու թյու
նը՝ ա ռն վազն հա տուկ գի տե լիք նե րի 
ո լոր տում: 

ՀՆԼ–ն մոտ է հայե րե նում (և ռու
սե րե նում) օգ տա գործ վող են թա լե զու 
հաս կա ցու թյա նը. «ՀՆԼ–ն կա րե լի է 
հա մա րել են թա լեզ վի մի տե սակ, ո րը 
հար մա րեց ված է գի տու թյան և տեխ
նի կայի բնա գա վա ռում հա տուկ հա
ղոր դակ ցու թյան հա մար» [1, էջ 64]: 
ՀՆԼ–ն կա րե լի է դի տար կել որ պես 
հա տուկ նպա տակ նե րի, օ րի նակ՝ բիզ
նե սի, ի րա վա բա նու թյան, բժշ կու թյան, 
տու րիզ մի, տեխ նի կայի և այլ նի հա
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մար ստեղծ ված են թա լե զու: Ի հար կե, 
«են թա լե զու» ձևույ թը պայ մա նա կան 
է. «այն հիմ նա կա նում տեր մի նա բա
նա կան և քե րա կա նա կան մի ջոց նե րի 
մի հա մա կարգ է, ո րը բնո րոշ է գի տու
թյան, տեխ նի կայի և ար տադ րու թյան 
հետ ա ռնչ վող լեզ վին» [2, է ջեր 18–19]։ 

Ֆունկ ցի ո նալ լեզ վա բա նու թյան 
տե սա կե տից ՀՆԼ–ն ֆունկ ցի ո նալ լե
զու է՝ լե զու հա տուկ գոր ծառ նու թյուն
նե րի հա մար և տվյալ ազ գային լեզ վի 
են թա լե զու: ՀՆԼ–ն մո նո ֆունկ ցի ո նալ 
է՝ ի տար բե րու թյուն ազ գային լեզ վի, 
ո րը բազ մա ֆունկ ցի ո նալ է: 

Հե տա գա շա րադ րան քը կտար վի 
«անգ լե րե նը հա տուկ նպա տակ նե
րի հա մար» (ESP–English for Specific 
Purposes) հա մա տեքս տում: 

Հա տուկ նպա տակ նե րով ան գլե
րե նի (Հ ՆԱ) ու սու ցումն ա ռա ջա ցել է 
որ պես նշա նա կա լից շար ժում ան գլե
րեն լեզ վի ու սուց ման ո լոր տում [3]: 
Գրա կա նու թյան մեջ ՀՆԱ–ի ա մե նա
շատ հղ վող սահ մա նում նե րը ներ կա
յաց ված են Հաթ չին սո նի և Ո ւո թեր սի, 
Սթ րի վեն սի, Ռո բին սո նի և Դյուդ լի–
Ի վան սի ու Սթ. Ջո նի կող մից: 

Բե րենք մի հատ ված Սթ րի վեն սի 
սահ մա նու մից՝ նկա տե լով, որ դրա
նում նա ա ռան ձաց նում է ՀՆԱ–ի չորս 
բա ցար ձակ և եր կու փո փո խա կան բա
ղադ րիչ: 

Բա ցար ձակ բնու թագ րիչ ներ
Հ ՆԱ–ն ան գլե րեն լեզ վի այն պի սի 

ու սու ցում է, ո ր՝
•  Նա խա տես ված է ու սում նա

ռող նե րի հա տուկ կա րիք նե րի հա մար, 
•  Է ա պես ա ռնչ վում է ո րո շա

կի դիս ցիպ լի նի, մաս նա գի տու թյան 
և գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու թյան 
հետ, 

•  Ուղ ղորդ ված է հա մա պա տաս
խան գոր ծու նե ու թյա նը նպա տա կա
հար մար լեզ վին՝ շա րա հյու սու թյան, 
բա ռա կազ մու թյան, ի մաս տա բա նու
թյան և խո սույ թի (ի նչ պես նաև այդ 

խո սույ թի վեր լու ծու թյան) ա ռու մով: 
Փո փո խա կան բնու թագ րիչ ներ
Հ ՆԱ–ն կա րող է (բայց ոչ ան հրա

ժեշ տա բար)՝
•  Սահ մա նա փակ վել լեզ վա կան 

մեկ (կամ մի քա նի) կա րո ղու թյուն նե
րի (օ րի նակ՝ կար դա լու) ու սուց մամբ, 

•  Լի նել քիչ աշ խա տա տար, քան 
ը նդ հա նուր ան գլե րե նը, 

•  Լի նել քիչ ժա մա նա կա տար, 
•  Լի նել ար դյու նա վետ՝ ու սում

նա ռո ղին ու սու ցա նե լու տե սա կե տից 
[4, էջ 2]։ 

Բե րենք նաև Դյուդ լի–Է վան սի սահ
մա նու մը, ո րում նույն պես ա ռանձ նաց
վում են բա ցար ձակ և փո փո խա կան 
բնու թագ րիչ ներ.

• Հ ՆԱ–ն կա րող է նա խագծ վել 
հա տուկ դիս ցիպ լին նե րի հա մար, 

• Հ ՆԱ–ն կա րող է գոր ծած վել 
ու սուց ման ո րո շա կի ի րադ րու թյան 
մեջ, ը նդ սմին կի րա ռե լով ը նդ հա նուր 
ան գլե րե նի ու սուց ման մե թոդ նե րից 
տար բեր մե թոդ ներ, 

• Հ ՆԱ–ն ա վե լի շատ նա խա տես
ված է չա փա հաս նե րի կամ բու հե րի 
ու սա նող նե րի հա մար, չնա յած կա րող 
է գոր ծած վել նաև հիմ նա կան և ա վագ 
դպ րո ցում, 

• Հ ՆԱ–ն նա խագծ վում է մի ջին 
կամ բարձր գի տե լիք նե րով ու սում նա
ռող նե րի հա մար, 

• Հ ՆԱ շատ դա սըն թաց ներ նա
խա տես ված են ո րո շա կի հեն քային 
գի տե լիք ներ ու նե ցող ու սում նա ռող
նե րի հա մար, չնա յած դրա նից կա րող 
են օ գտ վել նաև սկս նակ նե րը [5, է ջեր 
4–5]: 

Ռո բին սո նը, ի նչ պես նաև Հաթ
չին սո նը, դի տար կում են կա րիք նե
րի գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյու
նը: Ռո բին սո նը պն դում է, որ ՀՆԱ–ն 
«սո վո րա բար նպա տա կաուղղ ված» է, 
ի սկ ՀՆԱ դա սըն թաց նե րը մշակ վում 
ե ն՝ սկ սե լով կա րիք նե րի գնա հա տու
մից, ո րի նպա տակն է «հ նա րա վո րինս 
հս տա կեց նել, թե ու սա նող նե րը կոնկ
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րետ ի նչ պետք է ա նեն ան գլե րեն ու
սում նա ռե լու մի ջո ցով» [6, էջ 3]: Բա ցի 
հիմ նա կան չա փա նիշ նե րից, Ռո բին սո
նը ը նդ գծում է, որ ՀՆԱ–ն ու նի ո րո
շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. ՀՆԱ 
դա սըն թաց ներն ու նեն սահ մա նա փակ 
ժա մա նա կա հատ ված, ու սա նող նե րը 
չա փա հաս ներ են և ը նդ գրկ ված են 
ը ստ մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու
թյուն նե րի խմ բե րում: 

Սթ րի վեն սի և Ռո բին սո նի սահ մա
նում նե րը բնո րոշ վում են հետ ևյալ 
կերպ. յու րա քան չյուր սահ մա նում ու նի 
իր հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, բայց ու նի 
նաև թույլ կող մեր՝ կամ սահ ման ման, 
կամ նկա րագր ված ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի ա ռու մով: Սթ րի վեն սի 
սահ մա նումն ա մե նաընդգր կունն է, 
բայց կա րող է ա ռա ջաց նել ո րո շա կի 
տա րըն թեր ցում: Բո վան դա կու թյան 
վրա հղու մը ե րկ րորդ բա ցար ձակ 
ա ռանձ նա հատ կու թյան մեջ կա րող է 
ամ րապն դել շատ դա սա վան դող նե րի 
այն կեղծ տպա վո րու թյու նը, որ ՀՆԱ–ն 
միշտ և ան հրա ժեշ տա բար ո ւղ ղա կի ո
րեն ա ռնչ վում է թե մայի բո վան դա կու
թյա նը: Ռո բին սո նի մի ա տարր խմ բեր 
հաս կա ցու թյան հի շա տա կու մը որ պես 
ՀՆԱ–ի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը նույն
պես կա րող է հան գեց նել միև նույն 
եզ րա կա ցու թյան [5, է ջեր 3–4]: 

Վե րոն շյալ սահ մա նում նե րից կա
րե լի է եզ րա կաց նել, որ ՀՆԱ–ն հաշ վի 
է առ նում ու սում նա ռող նե րի ա ռանձ
նա հա տուկ կա րիք նե րը, նույ նա կա
նաց նում է կոնկ րետ լեզ վա բա նա կան 
և խո սույ թի բնո րոշ գծեր և տրա մադ
րում է վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թաց ներ, որ տեղ ու սում նա ռող նե րը 
կա րող են հա մա պա տաս խա նա բար 
գոր ծել կոնկ րետ ա կա դե մի ա կան և 
մաս նա գի տա կան մի ջա վայ րում: Հետ
ևա բար, կա րիք նե րի վեր լու ծու թյու նը 
և լեզ վի նկա րագ րու թյու նը կար ևոր 
են, քա նի որ ՀՆԱ դա սըն թաց նե րը և 
նյու թե րը հիմն ված են այս եր կու բա
ղադ րիչ նե րի վրա: 

Հ ՆԱ–ի ա ռա ջաց ման և հե տա գա 
զար գաց ման պատ ճառ նե րից մեկն 
այն էր, որ ան գլե րե նին ան հրա ժեշտ 
էր դի մա կայել «Նոր աշ խար հի» մար
տահ րա վեր նե րին: «Նոր աշ խարհ»–ը 
սկզբ նա վոր վել է 1940ա կան նե րի 
կե սից (Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի ա վար տին) և շա րու
նակ վում է մինչ այժմ: Գի տու թյան և 
տեխ նո լո գի այի վեր ջին նվա ճում նե
րը հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար մեծ 
թվով ոչ լեզ վա կիր ներ սո վո րում են 
ան գլե րեն, քա նի որ Ե րկ րորդ աշ խար
հա մար տից հե տո հե տա զո տու թյան 
մե ծա մաս նու թյունն ի րա կա նաց վել է 
ան գլա խոս ե րկր նե րում: 

Հ ՆԱ–ի ա ռա ջաց ման և զար գաց ման 
ե րկ րորդ գոր ծո նը, ի նչ պես նշում են 
Հաթ չին սո նը և Ոու թեր սը, «Լեզ վա
բա նու թյան հե ղա փո խու թյուն» է: Այս 
հե ղա փո խու թյու նը տե ղի ու նե ցավ, 
ե րբ բրի տա նա ցի ե րեք լեզ վա բան 
հրա տա րա կե ցին շր ջա դար ձային աշ
խա տանք՝ «Լեզ վա բա նա կան գի տու
թյուն նե րը և լե զուն» խո րագ րով [7]: 

Ի հա կադ րու թյուն տե սա բան լեզ
վա բան նե րի, ո րոնք ա վան դա բար 
լե զուն դի տար կում են որ պես վե
րա ցա կան հա մա կարգ, կի րա ռա բան 
լեզ վա բան նե րը սկ սե ցին դի տար կել 
այն որ պես հա ղոր դակց ման աղ բյուր 
և պա շար, ո րն ու նի զա նա զան կի
րա ռու թյուն ներ՝ հա մա ձայն այն հա
մա տեքս տի կամ ի րա վի ճա կի, որ տեղ 
ա ռա ջա նում է: Այս նպա տա կով լեզ
վի դա սա վանդ ման բար դու թյունն այն 
էր, որ ու սում նա ռող նե ը, ով քեր լե զուն 
տի րա պե տում է ին որ պես վե րա ցա
կան հա մա կարգ (ի նչ պես աու դի ո վի
զո ւալ հա մա կար գով ու սում նա ռող
նե րի դեպ քում), ո րն ան գլե րեն լեզ վի 
ու սուց ման գե րիշ խող մո տե ցումն էր 
1960ա կան նե րին (մաս նա վո րա պես 
Հյու սի սային Ա մե րի կա յում), քա նի որ 
նրանք պատ րաստ չէ ին լի նի հա ղոր
դակց վել կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում, 
ո րոն ցում հա վա նա բար կհայտն վե ին, 
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ե թե ցան կա նային կի րա ռել լե զուն: 
Ա նհ րա ժեշտ էր լեզ վի դա սա վանդ
ման այն պի սի մո տե ցում, ո րը հիմն
ված կլի ներ լեզ վի նկա րագ րու թյուն
նե րի վրա, ին պես այն կի րառ վում էր 
կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում [8, էջ 8]։ 

1964թ. բրի տա նա ցի ե րեք լեզ վա
բա նի կող մից ներդր ված լեզ վա
բա նա կան վեր լու ծու թյան տե սա կը 
հայտ նի է որ պես ո ճի ռե գիստ րի վեր
լու ծու թյուն: 

Լեզ վի նկա րագ րու թյուն նե րը հա
ճախ բա ժան վում են մի շարք կա
տե գո րի ա նե րի, ո րոնք ու նեն ու
սում նա ռու թյան սե փա կան կոնկ րետ 
սկզ բունք նե րը, հաս կա ցու թյուն նե րը և 
նպա տակ նե րը [9, էջ 25]: ՀՆԱ–ի հա
մա տեքս տում, հնա րա վոր է նույ նա
կա նաց նել լեզ վի նկա րագ րու թյան մի 
շարք փու լեր [8, էջ 14], ո րոն ցից ա ռա
ջի նը կա րող է լի նել ո ճի ռե գիստ րի 
վեր լու ծու թյու նը: 

Ո ճի ռե գիստ րի վեր լու ծու թյու նը 
տեքս տային ու սում նա սի րու թյուն է, 
ո րի նպա տակն է ո րո շել տեքս տի տե
սա կը: Վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց
վում է՝ հաշ վե լով տեքս տում առ կա 
բա ռային և քե րա կա նա կան մի ա վոր
նե րի հան դի պե լի ու թյու նը: 

Ն մա նա տիպ վեր լու ծու թյան ան
ցկաց ման պատ ճառն այն է, որ ՀՆԱ 
մաս նա գետ նե րը մտա հոգ ված են 
են աու թեն տիկ–ի րա կան լեզ վա կան 
ի րա վի ճակ նե րի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րի նույ նա կա նաց մամբ, որ տեղ 
ու սա նող նե րը կի րա ռում են ան գլե
րեն: Հետ ևա բար, ՀՆԱ դա սըն թաց
նե րը պա հան ջում են դա սա վանդ ման 
այն պի սի նյու թեր, ո րոնք հա տուկ են 
թի րախ ի րա վի ճակ նե րին: Այդ նպա
տա կով, ան հրա ժեշտ է լեզ վի նկա
րագ րու թյուն, ի նչ պես այն գոր ծած
վում է թի րախ ի րա վի ճակ նե րում [8, 
էջ 11]: Ե թե գի տա կան կամ տեխ նի
կա կան գրա կա նու թյան քե րա կա նու
թյու նը չի տար բեր վում ը նդ հա նուր 

ան գլե րե նի քե րա կա նու թյու նից, ա պա 
ո րո շա կի քե րա կա նա կան և բա ռային 
ձևեր շատ ա վե լի հա ճախ են գոր ծած
վում [5, էջ 21]: Նման վեր լու ծու թյու
նը կբա ցա հայ տի գի տու թյան ճյու ղին 
հա տուկ ան գլե րե նը: 

Սո ւել սը նշում է, որ չնա յած 1962թ. 
Բար բե րը Շվե դի ա յում հրա տա րա
կեց նո րա րա րա կան հոդ ված գի տա
կան լեզ վի մա սին, ի սկ 1963թ. դուրս 
ե կավ Մե լին կոֆ ֆի «Ի րա վուն քի լե
զու» հոդ վա ծը, նոր մո տեց ման հիմ
նա կան խթա նը Հա լի դեյ եվ այլքն էր: 
Հա լի դեյ եվ այլ քի հե ղի նա կու թյամբ 
«Լեզ վա բա նա կան գի տու թյուն նե րը և 
լեզ վի դա սա վան դու մը» աշ խա տան քը 
մեծ ազ դե ցու թյուն թո ղեց՝ խթա նե լով 
տե սա կան աշ խա տան քը լեզ վի նկա
րագ րու թյան ո լոր տում ԱԱՆ (ա նգ լե
րե նը ա կա դե մի ա կան նպա տակ նե րով) 
նյու թե րի ստեղծ ման և կի րառ ման 
ո լոր տում: Բանն այն է, որ մի այն հե
տա զո տու թյան նվա զա գույն բա ժինն 
է ի րա կա նաց վել ու սում նա սի րե լու, թե 
ան գլե րե նի ա վան դա կան դա սըն թա ցի 
որ մասն է ան հրա ժեշտ, ա սենք՝ Հնդ
կաս տա նի է լեկտ րա կա յա նի ին ժե ներ
նե րին կամ Նի գե րի այի ոս տի կանն նե
րին. ա ռա վել քիչ է հայտ նի, թե ի նչ 
հա վե լյալ մաս նա գի տա կան նյութ է 
հար կա վոր: 

Սա այն հանձ նա րա րու թյուն է, ո րի 
հա մար ան հրա ժեշտ է հրա վի րել լեզ
վա բան նե րի: Նախ քան դա սա վանդ
ման հա մա պա տաս խան նյու թե րով 
ա պա հո վե լը՝ ան հրա ժեշտ է մաս նա
գի տա կան կա րիք նե րից յու րա քան
չյու րի հա մար ման րա մասն ու սում
նա սի րել լեզ վա կան ռե գիստր նե րը և 
կոնկ րետ ան ձանց կող մից գոր ծած
վող լե զուն՝ մեծ թվով օ րի նակ նե րի 
վրա: 

Այդ դեպ քում հնա րա վոր կլի նի 
պար զել, թե կոնկ րետ ի նչ ան գլե րեն է 
գոր ծած վում, օ րի նակ, Հնդ կաս տա նի 
է լեկտ րա կա յան նե րում. ար դյուն քում 
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տվյալ լե զուն դի տար կե լուց, գրան
ցե լուց և վեր լու ծե լուց ան մի ջա պես 
հե տո կա րե լի է ստեղ ծել ան գլե րե նի 
ու սուց ման դա սըն թաց նման լեզ վա
կան վար քա գիծ փո խան ցե լու հա մար 
[7, է ջեր 189–190] ։ 

Հա լի դեյի և այլ քի հե ղի նա կու թյամբ 
«Լեզ վա բա նա կան գի տու թյուն նե րը և 
լեզ վի դա սա վան դու մը» աշ խա տան քը 
սահ մա նում է չա փո րո շիչ ներ ՀՆԱ հե
տա զո տող նե րի հա մար լե զու ու սում
նա սի րե լու նպա տա կով: 

Խո սույ թի վեր լու ծու թյուն
Ռե գիստ րի (բա ռա կազ մի) վեր

լու ծու թյան մո տե ցու մը ը ստ է ու թյան 
հիմն ված էր նա խա դա սու թյան և ձևի 
վրա, ե րբ հաշ վի չէր ա ռն վում, թե ի նչ
պես են նա խա դա սու թյուն նե րը մի ա
վոր վում՝ դր վագ ներ կամ ամ բող ջա
կան տեքս տեր ստեղ ծե լու հա մար, մի 
բան ո րն հան գեց րեց այն փաս տին, որ 
ու սա նող նե րի մոտ դժ վա րու թյուն ներն 
ա ռա ջա նում է ին ոչ մի այն լեզ վա կան 
հա մա կար գի վատ ի մա ցու թյան, այլ 
նաև այն պատ ճա ռով, որ ծա նոթ չէ ին 
ան գլե րե նով հա ղոր դակ ցա կան ակ
տեր ստեղ ծե լու հետ: 

Բե րենք խո սույ թի վեր լու ծու թյան 
մի սահ մա նում. «Խո սույ թի վեր լու ծու
թյու նը լեզ վի ու սում նա սի րու թյունն 
է հա ղոր դակց ման տե սան կյու նից և/ 
կամ հա ղոր դակց ման ու սում նա սի րու
թյու նը լեզ վա բա նու թյան տե սան կյու
նից: Նման սահ ման ման ցան կա ցած 
ա ռա վել ման րա մասն կամ բա ռա ցի 
ձևա կեր պու մը սո վո րա բար վե րա բեր
վում է լեզ վի՝ գոր ծած վող հաս կա ցու
թյուն նե րին, լեզ վին որ պես փոխ ներ
գոր ծու թյան ի մաստ, և լեզ վին որ պես 
ի րա դար ձային և մշա կու թային հա
մա տեքստ: Կախ ված լեզ վա բա նա կան 
դպ րո ցից՝ ֆունկ ցի ո նա լիզմ, ստ րուկ
տու րա լիզմ կամ սո ցի ա լա կան փոխ
ներ գոր ծու թյուն և այլն, լեզ վա բան
նե րը հակ ված են ա ռանձ նաց նել մեկ 
կամ մի քա նի սը, բայց ոչ բո լոր կե տե

րը» [10, էջ 131]: 
Հ ՆԱ հա մա տեքս տում դիս կուրս 

վեր լու ծու թյու նը քն նար կե լիս Սո ւել սը 
[10] ա ռանձ նաց նում է չորս տիպ՝ բա
նա վոր դիս կուրս, դիս կուրս վեր լու
ծու թյուն, հռե տո րա կան մո դե լա վո
րում և գոր ծած ման կա նոն ներ: 

Ն կա տենք, որ խո սույ թային պրակ
տի կան, մի տե սակ, հան դես է գա լիս 
որ պես միջ նորդ տեքս տի և սո ցի ա
լա կան գոր ծու նե ու թյան միջև: Բա ցի 
տեքս տի վեր լու ծու թյու նից խո սույ
թային վեր լու ծու թյու նը են թադ րում է 
սո ցի ա լա կան պայ ման նե րի նկա րագ
րու թյուն: Օ րի նակ՝ ի րա վա բա նա կան 
խո սույ թի մաս նա կից ներ են, մի կող
մից, պե տու թյու նը, ո րը կար գա վո րում 
է ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, մյուս 
կող մից, դա տա վորն ու դա տա խա զը, 
դա տա խազն ու մե ղադ րյա լը և այլն: 

Ի րա բա վա նա կան խո սույ թին հա
տուկ է ե րկ խո սու թյու նը: Ա ռանձ նաց
վում են ի րա վա բա նա կան խո սույ թի 
հետ ևյալ են թա տի պե րը. սահ մա նադ
րա կան ի րա վունք, վար չա կան ի րա
վունք, քրե ա կան ի րա վունք, ըն տա
նե կան ի րա վունք, պայ մա նագ րային 
ի րա վունք, աշ խա տան քային ի րա
վունք և այլն: Ի րա վուն քի այս ճյու
ղե րից յու րա քան չյու րը բնո րոշ վում է 
բա ռա պա շա րի ո րո շա կի հա մա կար
գով, ո րոնք բա ցա հայ տում են ի րա
վուն քի նոր մի սահ մա նում նե րը: Ի րա
վա բա նա կան խո սույ թին հա տուկ են 
այն պի սի հաս կա ցու թյուն ներ, ի նչ պի
սիք ե ն՝ հո մա նի շային հա մա կար գը, 
հա մա նու նու թյու նը և բազ մի մաս տու
թյու նը: Նշենք, որ այ սօ րի նակ տեր մի
նա բա նու թյուն քիչ է հան դի պում այլ 
խո սույթ նե րում: Բազ մի մաս տու թյան 
օ րի նակ է, ա սենք, «to commit» բայը, 
ո րն ու նի հետ ևյալ ի մաստ նե րը՝

1. գործ հա րու ցել
2. դա տի տալ
3. կա լա նա վո րել
4. կա տա րել 



419

իսկ «to call» եզ րու թային մի ա վո րը 
նշա նա կում է ՝

1. կանչ
2. այ ցե լու թյուն
3. պա հանջ
4. դա դար 
Ի րա վա բա նա կան տեքս տը հաս կա

նա լու հա մար հա տուկ դժ վա րու թյուն 
է ներ կա յաց նում հա մա նու նու թյու նը, 
օ րի նակ՝ «a few jurisdictions demand 
that the defense disclose before the 
trail the general nature of any defenses 
it will raise at trial»: 

Ժան րային վեր լու ծու թյուն
Հայ լեն դի հա մար ժան րը զար գա

ցել է որ պես «հ զոր գոր ծիք, ո րի մի
ջո ցով կա րե լի է հաս կա նալ մաս նա
գի տա կան դիս կուրս նե րը կա պե լով 
տեքս տային նա խա սի րու թյուն նե րը 
սո ցի ա լա կան պրակ տի կայի հետ» [12, 
էջ 213]: Ժան րի հաս կա ցու թյու նը, որ
պես լեզ վի դա սա վանդ ման հիմք, հա
րա բե րա կա նո րեն նոր է. այն ա ռա ջա
ցել է 1980թ. սկզ բին [13, էջ 131]։ 

Աշ խար հի տար բեր մա սե րում 
«Ժան րային մո տե ցու մը» ԱԱՆ–ո ւմ 
ի րա գործ վել է տար բեր կերպ՝ կախ
ված ու սուց ման նպա տակ նե րից և 
դա սա վանդ ման տար բեր ի րա վի ճակ
նե րից: Օ րի նակ՝ Բրի տա նի ա յում և 
Ա ՄՆ–ո ւմ ԱԱՆ–ի կի րա ռու թյուն նե րը 
հիմ նա կա նում վե րա բեր վում են մի
ջազ գային ու սա նող նե րի ու սուց մա նը 
ան գլի ա կան մի ջա վայր ու նե ցող հա
մալ սա րան նե րում: Այս տեղ հիմ նա կան 
շեշ տը դր վում է ա կա դե մի ա կան մի
ջա վայ րում ան գլե րե նի կի րառ ման հս
տա կեց ման, ի նչ պես նաև ան գլա խոս 
ա կա դե մի ա կան դիս կուրս ու նե ցող 
հա մայնք նե րում ու սա նո ղին լեզ վա
կան հար մար ման վրա: Ի տար բե րու
թյուն ՄԹ–ի և Ա ՄՆ–ի, Ա վստ րա լի ա
յում ժան րային մո տե ցու մը ա ռա ջա ցել 
է հա մայն քում քիչ ար տո նու թյուն ու
նե ցող ան դամ նե րին ա ջակ ցե լու և 
նրանց ա կա դե մի ա կան հա ջո ղու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի 

տրա մադր ման մտա հո գու թյու նից: 
Անց նե լով այս տե սա կան դրույթ նե

րը ի րա վա բա նա կան ան գլե րե նի հար
թու թյուն տե ղա փո խե լուն, նկա տենք 
որ «ի րա վուն քի լե զու» եզ րույթն իր 
մեջ նե րա ռում է մի շարք հա ղոր դակ
ցա կան նպա տակ ու նե ցող «օգ տա
կար և տար բե րա կե լի ժան րեր», ո րոնք 
միտ ված են ի րա կա նաց վել տար բեր՝ 
ա կա դե մի ա կան, մաս նա գի տա կան և 
կոնկ րետ սո ցի ա լա կան հա մա տեքս
տե րում: 

Ի րա վա գի տա կան լեզ վի լեզ վա
բա նա կան կար գա վի ճա կը բաց է քն
նարկ ման ի րա վուն քի և լեզ վի ո լորտ
նե րի մաս նա գետ նե րի հա մար: Ո րոշ 
մաս նա գետ ներ (Charrow and Crandall) 
այն հա մա րում են ի նք նին մի խոս
վածք: Այն կա րող է այ լընտ րա բար 
դի տարկ վել որ պես ան գլե րե նի ռե
գիստր, որ պես ժար գո նի մի ձև, այ
սինքն՝ խոս քի մի տե սակ, ո րը ու նի 
սահ մա նա փակ կի րա ռում մաս նա գի
տա կան խմ բում կամ ե րկ լեզ վայ նու
թյան մի ձև: Ի նչ պես ա ռա ջար կում է 
Դա նե թը, ե րկ լեզ վայ նու թյու նը խոս քի 
հս տակ տա րա տե սակ է, ո րի գոր ծա
ծու մը սահ մա նա փակ վում է պաշ տո
նա կան և հան րային ի րա դար ձու թյուն
նե րով՝ ի հա կադ րու թյուն ա մե նօ րյա 
հա ղոր դակց ման հա մար գոր ծած վող 
խոս քի տա րա տե սակ նե րի [14, էջ 295]: 

Վեր ջին ե րեք տաս նա մյակ նե րի ըն
թաց քում ի րա վուն քի լե զի ու սում նա
սի րու թյան նկատ մամբ հե տաքրք րու
թյու նը կտ րուկ ա ճել է: Բհա թի ան [15, 
էջ 227] նշում է, որ ի րա վուն քի լեզ վի 
նկատ մամբ հե տաքրք րու թյունն ա ռն
վազն ե րեք դիս ցիպ լին նե րի՝ պրագ
մա տի կայի, կի րա ռա կան լեզ վա բա
նու թյան և հա սա րա կա գի տու թյան 
զար գա ցում նե րի ար դյունք է.

Բ հա տի ան [15, էջ 227] դա սա կար
գում է ի րա վուն քի լե զուն հետ ևյալ 
կերպ՝
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Իրավունքի լեզու 

Բանավո                            ր  խոսք Գրավոր խոսք 

Մանկավարժական Ակադեմիական     Մասնագիտական 

Դասախոսություններ Դատախաղեր Իրավաբան-վստահորդ 
խորհրդակցություն 

Դատապաշտպան- վկա 
հարցաքննություն 

Ակադեմ                          իական 

Երդվյալ ատենակալների ցուցումներ  

Օրենսդրական Իրավական 

Դատավճռեր Դատական գործեր Ամսագրեր 

Օրենսդրություն 

նորմեր,  

կանոնակարգ 

Դասագրքեր 

Պայմանագրեր 

համաձայնագրեր 

Պաշտոնական Հնաբան 

Ի րա վա գի տա կան են թա լեզ վի նկա
րագր ման ձևե րից մեկն այդ են թա լեզ
վի լեզ վա բա նա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի մատ նան շումն է տար բեր 
մա կար դակ նե րում՝ բա ռային, շա րա
հյու սա կան, ո ճային և այլն: 

Դա նե թը նշում է ե րեք մա կար դակ՝ 
բա ռային, շա րա հյու սա կան և ո ճային 
[16, է ջեր 447–481]: 

Բա ռային մա կար դա կում ի րա վա
բա նա կան ան գլե րենն ու նի ի նը բնո րոշ 
գիծ.

1)  Տեխ նի կա կան եզ րույթ ներ 
(«waiver», «restraint of trade», «restrictive 
covenant», «promissory estoppel»),   

2)  Սո վո րա կան եզ րույթ ներ ոչ–սո
վո րա կան ի մաս տով («assignment» նշա
նա կում է ի րա վուն քի, ու նեց ված քի կամ 
պար տա վո րու թյան փո խան ցում, ի սկ 
սո վո րա կան ի մաս տով նշա նա կում է 

«հանձ նա րա րու թյուն, ա ռա ջադ րանք»), 
3)  Լա տի նե րե նից, ֆրան սե րե նից 

կամ հին ան գլե րե նից ծա գող բա ռեր 
(insolvent, justice, judge, insolvency, 
attorney, property, hereafter, ), 

4)  Բազ մա վանկ բա ռեր («collateral», 
«recommend»), 

5)  ան սո վոր նախ դի րային դարձ
ված ներ («in the event of default, 
provided that», ո րը նշա նա կում է «if»), 

6)  եր կույթ ներ, այ սինքն ան գլո
սաք սո նա կան ծագ ման բա ռի բա ռա
կա պակ ցու թյու նը ֆրան սե րե նից կամ 
լա տի նե րե նից ա ռա ջա ցած բա ռի հետ 
(«will and testament, null and void, cease 
and desist, heirs and assigns, aid and 
abet»), 

7)  պաշ տո նա կա նու թյուն («shall»–ի 
կի րա ռու մը «will»–ի փո խա րեն), 

8)  ա նո րո շա կի ու թյուն (հս տա կու
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թյան պա կաս, ի նչ պես օ րի նակ՝ «all the 
rights and remedies available» բա ռա կա
պակ ցու թյու նը), 

9)  գերճշգր տու թյուն (բա ցար ձակ 
եզ րույթ նե րի գոր ծա ծում, ի նչ պես օ րի
նակ՝ «all» և «none»): 

Շա րա հյու սա կան մա կար դա կում 
ի րա վա բա նա կան ան գլե րենն ու նի 11 
բնո րոշ գիծ. 

1)  Գո յա կա նա ցում կամ բայե րից 
գո յա կան նե րի կամ գո յա կա նա կան 
դարձ վածք նե րի կազ մում («assign»–ի 
փո խա րեն «make assignment» գո յա կա
նա կան դարձ վա ծի կի րա ռում), 

2) Կ րա վո րա կան կա ռույց ներ 
(«may be provided by law»), 

3)  Պայ մա նի պա րա գա ներ («in the 
event of default, provided than»), 

4)  Ան սո վոր հա րակրկ նու թյուն ներ, 
հատ կա պես ե րբ հղում ե նք նախ կի նում 
նշ ված գո յա կա նին՝ օգ տա գոր ծե լով գո
յա կա նը և ոչ թե դե րա նուն. («borrower» 
բա ռի կրկ նո ղու թյու նը նա խա դա սու
թյան եր կու հա ջոր դա կան դարձ ված
նե րում «any obligation or any collateral 
on the borrower’s part to be performed 
or observed; or the undersigned borrower 
shall die», սո վո րա կան գրա վոր խոս
քում ե րկ րորդ դարձ վա ծի են թա կան 
կլի ներ in «he» կամ «she»), 

5)  Հա րա բե րա կան դե րա նուն նե րի՝ 
«who», «which» կամ «that» բաց թո ղում, 
(«all the rights and remedies [which are] 
available to a secured party»), 

6)  Նախ դի րային բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րի հան դի պե լի ու թյան բարձր 
հա ճա խա կա նու թյու նը և դրանց ան
սո վոր տե ղադ րու մը նա խա դա սու
թյան են թա կայի և ստո րո գյա լի միջև 
(«without demand or notice» նախ դի
րային բա ռա կա պակ ցու թյան դիր քը 
հետ ևյա լից. «a right ... (at its option) 
without demand or notice of any kind, to 
declare normally the phrase would go in a 
position following the verb, as in «a right 
to declare without demand or notice (at 
its option...)», 

7)  Եր կար նա խա դա սու թյուն ներ, 
ո րը հա ճախ է հան դի պում օ րենսդ րու
թյու նում և ա ռևտ րային փաս տաթղ թե
րում, 

8)  Ե զա կի ո րո շիչ ներ. «such» և 
«said» բա ռե րի կի րա ռու մը գո յա կան նե
րից ա ռաջ, ե րբ այլ դեպ քե րում կի րառ
վում են այլ ո րո շիչ ներ, ի նչ պես օ րի նակ 
«this», «that» և «in any such event» և ոչ 
թե «in this event», 

9)  Ան դե մու թյուն. եր րորդ դեմ
քի նա խընտ րու մը ա ռա ջին և ե րկ րորդ 
դեմ քե րի նկատ մամբ, («the party», «the 
borrower» և «the lessee» բա ռե րի կի րա
ռու մը ի հա կադ րու թյուն «I» կամ «you» 
դե րա նուն նե րի կի րառ ման), 

10)  Ի մաս տա բա նո րեն ժխ տա կան 
բա ռե րի կի րա ռու մը «not»–ի փո խա րեն 
(«never», «unless», «except» և «un» ժխ
տա կան նա խա ծան ցով սկս վող բա ռեր), 

11)  Կա պող բա ռե րի և բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րի զու գա հեռ կա ռույց
նե րի օգ տա գոր ծում «or» և «and» շաղ
կապ նե րի մի ջո ցով («now or hereafter», 
«to be immediately due and payable»): 

Խո սույ թի մա կար դա կում ի րա վա
բա նա կան են թա լե զուն բնո րոշ վում 
է եր կու հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րով. ա ռա ջի նը՝ ի րա վա գի
տա կան են թա լեզ վում բա ցա կա յում է 
հա րակ ցու մը: Հա րակրկ նու թյուն նե րի 
սահ մա նա փակ կի րառ ման պատ ճա
ռով ի րա վա գի տա կան են թա լե զուն 
ի րար կց ված նա խա դա սու թյուն նե րի 
շա րա նի տեսք ու նի: Ե րկ րորդ. ի րա
վա գի տա կան են թա լե զուն չա փա զանց 
սեղմ է: Յու րա քան չյուր նա խա դա սու
թյուն պա րու նա կում է մեծ քա նա կու
թյամբ տե ղե կատ վու թյուն, ո րը հա ջոր
դող նա խա դա սու թյուն նե րում այլ կերպ 
շա րադր ված չէ, որ պես զի ըն թեր ցո ղը 
կա րո ղա նա այն ըն կա լել: Նման ո ճը 
կտ րուկ հա կադր վում է սո վո րա կան 
գրա վոր ան գլե րե նի ո ճին, ո րն ը ստ 
է ու թյան օգ նում է ըն թեր ցո ղի ըն կալ
մա նը վե րաձ ևա կեր պում նե րի մի ջո ցով: 
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АНГ ЛИЙС КИЙ ДЛЯ СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ ЦЕ ЛЕЙ (АСЦ) И НЕ КО ТО РЫЕ  
АС ПЕК ТЫ ФОР МИ РО ВА НИЯ ЮРИ ДИ ЧЕС КО ГО АНГ ЛИЙС КО ГО 

A РУ СЯК А РУ ТЮ НЯН
НАН РА, Меж ду на род ный на уч но –об ра зо ва тель ный центр, 

на чаль ник от де ла внеш них свя зей, пре по да ва тель

В стат ье расс мат ри ва ют ся не ко то рые воп ро сы обу че ния юри ди чес ко го анг лийс ко го в 
кон текс те «Анг лийс кий для спе ци аль ных це лей» (АСЦ). Ана ли зи ру ют ся нес коль ко оп ре де
ле ний АСЦ. Су щест вен ное в этом ана ли зе яв ля ет ся то, что конст ру и ро ва ние (ди зайн) учеб
ных пла нов и прог рамм, учеб ни ков и дру гих ре сур сов нуж но на чать с ана ли за спе ци аль ных 
потреб ностей уча щих ся. Ана лиз этих потреб ностей ос но вы ва ет ся на исс ле до ва нии Ха ли дея 
«Линг вис ти чес кая на у ка и язык». Ос но вы ва ясь на этօй ра бо те, де ла ет ся зак лю че ни е: юри ди
чес кий дис курс это пос ред ник меж ду текс том и со ци аль ной дейст ви тель ност ью.
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The article discusses several issues of teaching Legal English as English for Specific Purposes 
(ESP). Several definitions of ESP have been analyzed especially in the context of Armenian education 
areas. The focus of this analysis is that the development of ESP curricula, textbooks and other 
resources shall start with the analysis of special needs of learners in target groups. This analysis 
is based on ‘The Linguistic Sciences and Language’ work by Halliday and others. The following is 
concluded that the practice of legal discourse is a unique intermediary between the text and social 
activities.

The article outlines 9 features specific to Legal English at word level and 11 features at word 
order level. These features are defined and supported with specific examples.
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В стат ье расс мат ри ва ют ся проб ле мы 
раз ви тия на вы ков ино я зыч ной спон тан ной 
ре чи сту ден тов – жур на лис тов на ос но ве 
от бо ра масс–ме дий ной лек си ки. Важ ным 
предс тав ля ет ся чет кое оп ре де ле ние всех 
тем и под тем изу ча е мо го ма те ри а ла. Ес
ли лек си чес кий ма те ри ал от би ра ет ся не 
толь ко по тра ди ци он ным схе мам и прог
рам мам, то на пер вый план выс ту па ет учет 
пси хо линг вис ти чес ких и экст ра линг вис ти
чес ких фак то ров обу че ния иност ран но му 
язы ку.

К лю че вые сло ва: ре че вая ком пе тент
ность, ком му ни ка ци я, ау тен тич ный 
текст, ме ди а речь, куль ту ро ло ги чес кая 
спон тан ная речь, бе зэк ви ва лент ная 
лек си ка, про фес си о наль ная ком му ни
ка ци я, ме ди а текст.

Т ра ди ци он но пре по да ва те ли от да ва ли 
пред поч те ние тем ино я зыч ным ме ди а
текс там, ме ди а дис кур сам, ко то рые предс
тав ля ли ин те рес с точ ки зре ния осо бен
нос тей анг лийс кой стан дарт ной лек си ки. 
Этим и об ъяс ня ет ся то обс то я тельст во, 
что в ос нов ном ау тен тич ные текс ты бы ли 
по воз мож нос ти адап ти ро ва ны, сок ра ще
ны. Нес тан дарт на я, бе зэк ви ва лент ная лек
си ка, не о ло гиз мы не ред ко бы ли упу ще ны 
или уп ро ще ны.

По вы ше ние уров ня ре че вой ком
пе тент нос ти сту ден тов–жур на лис тов 
ори ен ти ро ва но на двус то рон нюю при
ро ду текс та как про дук та и про цес са 
ре чет вор чест ва. С од ной сто ро ны, ре
че вая ком пе тен ция пред по ла га ет зна
ние сту ден тов о жан ро вых, сти лис ти
чес ких, грам ма ти чес ких, лек си чес ких 

приз на ках текс та. С дру гой сто ро ны, 
она пре дус мат ри ва ет ов ла де ние спо
со ба ми де я тель нос ти, фор ми ру ю щи
ми уме ния клас си фи ци ро вать текс ты, 
рас поз на вать их жан ро вые осо бен нос
ти, вы де лять сти лис ти чес ки е, лек си
чес кие при е мы, при ме ня е мые в текс
тах, оп ре де лять ти пы лек си ки и т.д.

От бор масс–ме дий ной лек си ки в 
про цес се раз ви тия уст ной спон тан ной 
ре чи тре бу ет уче та и тра ди ци он ных, 
и сов ре мен ных прин ци пов обу че ния 
лек си ке.

А. А. Ми ро лю бов, И. В. Рах ма нов, В. 
М. Цет лин в ка чест ве ос нов ных прин
ци пов от бо ра ре че во го ма те ри а ла вы
де ля ют сле ду ю щие прин ци пы: 

– се ман ти чес кий прин цип лек си ки, 
от ра жа ю щий на и бо лее важ ные по ня
тия (ис поль зу ет ся при чте нии ли те
ра ту ры или при ве де нии бе се ды на 
иност ран ном язы ке); 

– прин цип сти лис ти чес кой не ог ра
ни чен нос ти; 

– прин цип мно гоз нач нос ти; 
– прин цип сло во об ра зо ва тель ной 

цен нос ти (о бес пе чи ва ет вк лю че ние в 
ми ни мум в пер вую оче редь слов, спо соб
ных дать на и боль шее ко ли чест во про из
вод ных); 

– прин цип ст ро е вой спо соб нос ти (п ред
по ла га ет от бор ст ро е вых эле мен тов язы ка 
— пред ло гов, ар тик лей, со ю зов и др.); 

– прин цип час тот нос ти (пов то ря е мость 
слов в ли те ра ту ре); 

– прин цип иск лю че ния си но ни мов (из 
ря да отоб ран ных для пер во на чаль но го 
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АГПУ им. Хачатура Абовяна, 

кафедра русского языка, преподаватель,
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спис ка си но ни ми чес ких зна че ний в ак тив
ный ми ни мум вы де ля ют ся толь ко те сло
ва, ко то рые при на и боль шей упот ре би
тель нос ти от ли ча ют ся нейт раль ност ью в 
сти лис ти чес ком от но ше ни и) (Ми ро лю бов, 
Рах ма нов, Цет лин, 1967: 46). 

В рам ках ком му ни ка тив ной ме то ди
ки от бор и ор га ни за ция масс–ме дий ной 
лек си ки по се ман ти чес ко му прин ци пу 
предс тав ля ет ся эф фек тив ным, пос коль ку 
спон тан ная речь пред по ла га ет уме ние вы
де лить клю че вые по ня тия или вес ти бе се
ды на иност ран ном язы ке. 

С пон тан ные текс ты мно го функ ци
о наль ны и для них ха рак тер ны раз ные 
сти ли, по э то му прин цип сти лис ти чес кой 
не ог ра ни чен нос ти мо жет быть ус пеш но 
ис поль зо ван в про цес се обу че ния спон
тан ной ре чи.

То же са мое ка са ет ся прин ци па мно гоз
нач нос ти, так как ме ди а речь дос та точ но 
слож ное яв ле ни е. 

Дос та точ но про дук тив ным предс тав ля
ет ся прин цип сло во об ра зо ва тель ной цен
нос ти, пос коль ку ме ди а речь изо би лу ет 
раз лич ны ми сло во об ра зо ва тель ны ми мо
де ля ми. То же са мое от но сит ся к прин ци пу 
ст ро е вой спо соб нос ти. 

По прин ци пу час тот нос ти исс ле до ва те
ли не толь ко вы де ля ют нейт раль ные сло
ва, но и вы яв ля ют не о ло ги чес кую лек си ку.

П рин цип иск лю че ния си но ни мов во 
мно гих учеб но–ре че вых си ту а ци ях не 
предс тав ля ет ся эф фек тив ным в том пла
не, что спон тан ную речь труд но раз ви вать 
на ос но ве ау тен тич ных ме ди а текс тов, от
ка зав шись от раз лич ной нес тан дарт ной, 
нейт раль ной или на ци о наль но– мар ки ро
ван ной лек си ки. 

Бо лее про дук тив ным предс тав ля ет ся 
под ход Дж. Ск рив не ра, раз ра бо тав ше го 
прин ци пы от бо ра лек си чес ко го ма те ри а ла 
в рам ках ком му ни ка тив ной ме то ди ки. Сог
лас но его под хо ду, сло ва: 

– долж ны быть свя за ны дан ным со бы
ти ем или мес том, где это со бы тие про ис
хо дит;

– долж ны при над ле жать од ним и тем 
же грам ма ти чес ким ка те го ри ям или об лас
ти ис поль зо ва ни я;

– долж ны быть ис поль зо ва ны для дос
ти же ния оп ре де лен ной це ли» (Scrivener, 
2005: 24). При ме ча тель но, что дан ные 
прин ци пы то же не мо гут счи тать ся уни
вер саль ны ми, пос коль ку в масс–ме дий ном 
дис кур се сло ва не всег да свя за ны с дан ным 
со бы ти ем, и на ру ше ние лек си чес ко го сос
та ва или грам ма ти чес ко го ст роя яв ля ет ся 
сво е об раз ным при е мом в жур на лис ти ке.

С точ ки зре ния раз ви тия ком му ни ка
тив ной ком пе тен ци и, ле жа щей в ос но ве 
раз ви тия ино я зыч ной спон тан ной ре чи, 
вы де ля ет ся под ход Е. И. Пас со ва, пред ла
га ю ще го сле ду ю щие прин ци пы от бо ра: 

•  ком му ни ка тив ность (на ли чие у ре
че во го об раз ца оп ре де лен ной за да чи го во
ря ще го); 

•  об раз цо вость (о бес пе че ние ст рук
тур ной сто ро ны ус во е ни я); 

•  час тот ность (час то та упот реб ле
ния сло ва в ре чи) (Пас сов, 1977: 45). 

Э тот под ход от ли ча ет ся тем, что ав тор 
в ка чест ве еди ни цы от бо ра пред ла га ет си
ту а цию и выд ви га ет прин цип ком му ни ка
тив нос ти. Е.И. Пас сов оп ре де ля ет глав ные 
за да чи для го во ре ния сле ду ю щим об ра зом: 

1) Сос тав ля ет ся по воз мож нос ти пол
ный спи сок си ту а ций в той сфе ре об ще
ни я, к ко то рой го то вят уча щих ся; 

2) Из сис те мы дан ной сфе ры вы де ля ют 
на и бо лее упот ре би тель ные ре че вые еди
ни цы и ус та нав ли ва ют ре че вые об раз цы 
всех уров ней; 

3) Ре че вые об раз цы расп ре де ля ют ся по 
си ту а ци ям в пос ле до ва тель нос ти, ко то рая 
за ви сит от раз лич ных фак то ров обу че ни я; 

4) Для каж дой си ту а ции от би ра ют ся 
лек си чес кие еди ни цы в за ви си мос ти от 
не об хо ди мос ти дейст вий в дан ной си ту а
ции (Пас сов, 1977: 62). 

Не ме нее важ ным яв ля ет ся со пос
та ви тель ный ана лиз ти по ло гии фор мул 
ре че во го эти ке та. В си ту а тив ном обу
че нии лек си ке очень труд но оп ре де
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лить гра ни цу меж ду пер вым и вто рым. 
Как из вест но, ре че вой эти кет – это сис
те ма пра вил ре че во го по ве де ния и ус
той чи вых фор мул веж ли во го об ще ни я,  
       яв ля ю щий ся функ ци о наль но–се ман ти чес
кой уни вер са ли ей. При этом прак ти чес кое 
осу ществ ле ние средст ва ми мас со вой ин
фор ма ции ре че во го эти ке та долж но про
из во дить ся с уче том сво е об ра зия ре че во го 
по ве де ни я, пра вил об ще ни я, обы ча ев и ри
ту а лов оп ре де лен но го ре ги о на или со ци у ма. 

Жур на лис ты долж ны пос ле до ва тель но 
изу чать раз го вор ну ю, не нор ма тив ную лек
си ку, пос коль ку они так или ина че име ют 
кос вен ное или пря мое от но ше ние к так 
на зы ва е мой «буль вар ной прес се». Раз лич
ные при ме ры из анг ло я зыч ной буль вар ной 
прес сы до ка зы ва ют, что для то го, что бы 
по нять и восп ро из вес ти масс–ме дий ные 
текс ты та ко го ха рак те ра, жур на лис ты 
долж ны пре о до леть труд нос ти грам ма ти
чес ко го, лек си чес ко го, сти лис ти чес ко го 
ха рак те ра.

О че вид но, что сту ден ты долж ны вы де
лить и пе ре вес ти те сло ва и вы ра же ни я, 
ко то рые яв ля ют ся яр ки ми при ме ра ми раз
го вор ной и прос то реч ной ре чи. Анг лийс
кие жур на лис ты ис поль зу ют в сво ей ре чи 
раз лич ные иди о мы, ка лам бу ры, пос ло ви цы 
и по го вор ки. Нап ри мер: 

Hit the beach оз на ча ет “вый ти, вы са
дить ся на бе рег; вы са дить де сант: Have 
you heard? We hit the beach this morning. (I. 
Shaw, ‘The Young Lions’, ch. 25). В дан ном 
кон текс те пе ре вод иди о мы не поз во ля ет 
по нять смысл пред ло же ни я. 

Для ее по ни ма ния нуж ны дру гие при
ме ры.

П роб ле ма сос то ит в их рас поз на ни и, 
пе ре во де и, ко неч но, ис поль зо ва нии в ак
тив ной ре чи.

Ши ро кое ис поль зо ва ние иных сти лис
ти чес ких средств, при е мов и фи гур ре чи, 
та ких как ги пер бо лы, ли то ты, об раз ные 
срав не ни я, ме та фо ры (в том чис ле раз
вер ну тые и «зас тыв ши е», лек си ка ли зо
ван ны е), ме то ни ми я, па ро ни ми чес кая атт

рак ция (о со бен но в рек лам ных текс тах), 
инос ка за ни я, эв фе миз мы и др. (ча ще ха
рак те ри зу ет ав торс кие ма те ри а лы, ком
мен та ри и, стат ьи и за мет ки на раз лич ные 
те мы и т.п.).

О че вид но, что толь ко на пер фор ма тив
ном уров не ре а ли за ции ре че вых на вы ков 
и уме ний мож но в долж ной ме ре ус во ить 
ре че вой эти кет. Зна ние пра вил ре че во го 
эти ке та, их соб лю де ние поз во ля ет че ло
ве ку чувст во вать се бя уве рен но и неп ри
нуж ден но, не ис пы ты вать не лов кос ти и 
зат руд не ний в об ще ни и. 

П ри от бо ре масс–ме дий ной лек си ки 
важ но учесть сти лис ти чес кую оп по зи цию 
— оп по зи цию меж ду нор мой и отк ло не
ни ем от не е. Поль зу ясь тер ми ном, пред
ло жен ным Ю. М. Ск реб не вым, здесь име
ет мес то оп по зи ция «меж ду тра ди ци он но 
обоз на ча ю щим и си ту а тив но обоз на ча ю
щим» (Ар нольд, 1981: 55). 

Как из вест но, ре а лии пе ре во дят ся с 
тру дом и счи та ют ся бе зэк ви ва лент ной 
лек си кой. Тер мин «бе зэк ви ва лент ная лек
си ка» в русс ко я зыч ной ли те ра ту ре впер
вые ста ли ис поль зо вать Е.М.Ве ре ща гин и 
В.Г.Кос то ма ров. По их мне ни ю, бе зэк ви ва
лент ной лек си кой яв ля ют ся «с ло ва, слу
жа щие для вы ра же ния по ня тий, от сутст
ву ю щие в иной куль ту ре и в ином язы ке, 
сло ва, от но ся щи е ся к част ным куль тур
ным эле мен там, т.е. к куль тур ным эле мен
там, ха рак тер ным толь ко для куль ту ры А 
и от сутст ву ю щим в куль ту ре В, а так же 
сло ва, не име ю щие пе ре во да на дру гой 
язык, од ним сло вом, не име ют эк ви ва лен
тов за пре де ла ми язы ка, к ко то ро му они 
при над ле жат» (Ве ре ща гин, Кос то ма ров, 
1983: 53). 

П ри обу че нии ино я зыч ной спон тан ной 
ре чи сле ду ет учесть то обс то я тельст во, 
что сту ден ты пре о до ле ва ют оп ре де лен ные 
сте ре о ти пы меж куль тур но го ха рак те ра. В 
этом пла не боль шое зна че ние име ют на ци
о наль но – пси хо ло ги чес кие ла ку ны. Нап ри
мер, ког да не сов па да ют ви ды куль тур ной 
сим во ли ки, ха рак тер ные для раз лич ных 
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эт но сов: «д ля япон цев лист ья па по рот ни
ка – знак по же ла ния уда чи в нас ту па ю щем 
го ду, а в русс ком узу се па по рот ник ас со
ци и ру ет ся со смерт ью, клад би щем» (Со ло
во ва, 2006: 3). 

С ту ден ты долж ны пос те пен но ус ва
и вать ки не си чес кие и ру тин ные ла ку ны. 
При изу че нии по ве ден чес ких ла кун, осо
бен но эф фек тив ны ми предс тав ля ет ся ис
поль зо ва ние ви де о ма те ри а лов в учеб ных 
це лях. Пра виль ная ин терп ре та ция жес тов, 
при ня тых в чу жой куль ту ре, име ет пер
во на чаль ное зна че ни е. Не ме нее важ ным 
предс тав ля ет ся проб ле ма обу че ния пра
виль но му и адек ват но му ре а ги ро ва нию на 
все воз мож ные ла ку ны бы то во го или ру
тин но го ха рак те ра. 

П рин ци пи аль но важ но вы ра бо тать 
спо со бы ус во е ния ла кун в учеб но–ре че
вых си ту а ци ях. В ме то ди ке пре по да ва ния 
иност ран ных язы ков су щест ву ют раз лич
ные под хо ды к пре о до ле нию раз ли чий 
двух куль тур. 

Ю. А. Со ро кин, И. Ю. Мар ко ви на вы де
ля ют два спо со ба пре о до ле ния куль тур ных 
ла кун: за пол не ние и ком пен са ци я.

Ком мен ти ро ва ние мо жет иметь учеб
ный ха рак тер. Ю. В. Ску га ро ва вы де ля ет 
два ос нов ных спо со ба ком мен ти ро ва ни я: 

–эн цик ло пе ди чес кий (со об ща ют ся 
конк рет ны е, точ ные све де ни я, за имст во
ван ные из сп ра воч ных ис точ ни ков);

– исс ле до ва тельс кий; ком мен та рий, 
сос тав лен ный та ким об ра зом, дол жен 
иметь линг вост ра но вед чес кий ха рак тер 
(раск ры вать на ци о наль ные осо бен нос ти 
восп ри я тия вне я зы ко во го фак та) (С ку га
ро ва, 2001: 13–14).

При обу че нии спон тан ной ре чи про
дук тив ны оба спо со ба. На на чаль ном эта пе 
эф фек ти вен эн цик ло пе ди чес кий спо соб 
ком мен ти ро ва ни я. На сред нем и прод ви
ну том эта пах сту ден ты с удо вольст ви
ем при ме ня ют исс ле до ва тельс кий спо соб 
ком мен ти ро ва ни я. 

П ри ис поль зо ва нии этих спо со бов важ
но раз ви вать фо но вые зна ни я, ко то рые 

предс тав ля ют «со во куп ность предс тав ле
ний о том, что сос тав ля ет ре аль ный фон, 
на ко то ром раз вер ты ва ет ся кар ти на жиз ни 
дру гой ст ра ны, дру го го на ро да» (Фе до ров, 
1983: 146). 

Ис хо дя из это го, не об хо ди мо пред ла
гать сту ден там ау тен тич ны е, ак ту аль ные 
текс ты, со дер жа щие мно го но вых тер ми
нов, ре а лий и не о ло гиз мов.

В этом пла не масс–ме дий ные текс
ты предс тав ля ют ся бо лее эф фек тив ным 
средст вом в про цес се ус во е ния ино я зыч
ной лек си ки.

Важ но, что бы сту ден ты изу ча ли спо со
бы об ра зо ва ния но вых слов в анг лийс кой 
масс–ме ди а, име ли чет кое предс тав ле ние 
о сло воп ро из водст ве, сло вос ло же ни и, кон
вер си и, сок ра ще ни и, что поз во ля ет оп ре
де лить тип сло во об ра зо ва ни я, до га дать ся о 
зна че нии сло ва в дан ном кон текс те.

Как из вест но, в сов ре мен ной ме то ди ке 
в рам ках ког ни тив ной линг вис ти ки в раз
ных обу ча ю щих кур сах для от бо ра слов 
соз да ют ся фрей мо вые сло вар ные стат ьи. 
Эти сло ва ри предс тав ля ют те ма ти чес ки 
отоб ран ные кон цеп ты. Оче вид но, что со
от ветст ву ю щий масс–ме дий ный кон цепт 
мо жет быть предс тав лен и стан дарт ны ми 
и нес тан дарт ны ми сло ва ми, фра за ми, иди
о ма ти чес ки ми вы ра же ни я ми. В этом пла не 
не ме нее важ ны ми предс тав ля ют ся не о ло
гиз мы: по тен ци аль ные сло ва и ок ка зи о на
лиз мы. 

Ис поль зо ва ние масс – ме дий ных текс тов 
в учеб ных це лях име ет ряд пре и му ществ, 
и не дос тат ков. Не сек рет, что в анг ло я зыч
ных СМИ вст ре ча ют ся не толь ко об раз цы 
стан дарт ной, но и нес тан дарт ной лек си ки. 
Все ча ще в масс–ме ди аль ных текс тах или 
ме ди а текс тах ста ло вст ре чать ся упот реб
ле ние жар го низ мов и сни жен ной лек си ки. 

Та ким об ра зом, при от бо ре лек си чес
ко го ма те ри а ла учи ты ва ют ся не толь ко 
тра ди ци он ные прин ци пы, но и дан ные 
ана ли за поз на ва тель ных, перс пек тив ных 
пот реб нос тей сту ден тов. 

П рин ци пи аль но важ но чет ко оп ре де
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лить все те мы и под те мы изу ча е мо го ма те
ри а ла. Ес ли лек си чес кий ма те ри ал от би ра
ет ся не толь ко по тра ди ци он ным схе мам и 
прог рам мам, то на пер вый план выс ту па ет 
учет пси хо линг вис ти чес ких и экст ра линг
вис ти чес ких фак то ров обу че ния иност
ран но му язы ку.

П ри осу ществ ле нии от бо ра про фес си
о наль но–о ри ен ти ро ван ной жур на листс кой 

лек си ки важ но чет ко оп ре де лить со от но
ше ние раз го вор ной, про фес си о наль ной и 
спе ци аль ной лек си ки, так как спон тан ная 
речь жур на лис та не мо жет сос то ять толь
ко из про фес си о наль ной или спе ци аль ной 
лек си ки. Раз ви тие уме ний ком по нент но го, 
фи ло ло ги чес ко го и дис кур сив но го ана ли за 
лек си ки яв ля ет ся важ ным ус ло ви ем обу
че ния спон тан ной ре чи.
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ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ–Լ ՐԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ԸՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ–Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՍ ՔԻ  

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ 
ԱԼ ԼԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան, 

ռու սաց լեզ վի ամ բի ո նի դա սա խոս, մ.գ.թ.

Զանգ վա ծային–լ րատ վա կան բա ռա պա շա րի ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ 
է հաշ վի առ նել ինչ պես ավան դա կան, այն պես էլ ժա մա նա կա կից բա ռա պա շա րի ընտ րու
թյան և ու սուց ման սկզ բունք նե րը, ինչ պես նաև ու սա նող նե րի ճա նա չո ղա կան, հե ռան կա
րային պա հանջ մունք նե րը: 

Սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն ու նեն ու սում նա սիր վող նյու թի թե մա նե րը և են թա թե
մա նե րը՝ հաշ վի առ նե լով օտար լեզ վի ու սուց ման ար տա լեզ վա բա նա կան և հո գե լեզ վա բա
նա կան գոր ծոն նե րը: 

Լ րատ վա կան բա ռա պա շա րի ընտ րու թյունն իրա կա նաց նե լիս ան հրա ժեշտ է հս տա կո
րեն որո շել խո սակ ցա կան, մաս նա գի տա կան և հա տուկ բա ռա պա շա րի հա րա բե րակ ցու
թյու նը, քա նի որ լրագ րո ղի օտա րա լե զու ինք նա բե րա կան խոս քը չի կա րող բաղ կա ցած լի
նել մի այն մաս նա գի տա կան կամ հա տուկ, մաս նա հա տուկ բա ռա պա շա րից: 



429

THE PROBLEM OF SELECTING MASS–MEDIA VOCABULARY TO TEACH 
SPONTANEOUS SPEECH TO STUDENT–JOURNALISTS

ALLA MKRTCHYAN
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer of Russian.

In the process of selecting mass–media vocabulary it is necessary to take into account both the 
traditional such as modern principles of selecting and teaching vocabulary and students’ cognitive, 
perspective needs.
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taking into account the extra–linguistic and psycholinguistic factors of teaching foreign languages.

In the process of selecting mass–media vocabulary it is necessary to clearly determine the 
correlation of colloquial, professional and special vocabulary as the foreign spelling of the journalist 
can not only be composed of professional or specific vocabulary.
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Ա լես սանդ րո Ման ձո նի ի «Ն շան ված
նե րը» վե պը, ի տա լա կան գրա կա նու թյան 
մեջ լի նե լով ա ռա ջին պատ մա վե պը, մեծ 
տա րա ծում է գտ նում, ո րը դառ նում է 
ոչ մի այն վառ օ րի նակ ի տա լա ցի հե ղի
նակ նե րի հա մար, այլև հիմք շա րու նա
կե լու ի տա լա կան գրա կա նու թյու նը նոր 
ո ւղ ղու թյամբ և ձևով: Պատ մա վե պում 
տեղ են գտել ռո ման տիզ մի գրե թե բո
լոր տար րե րը, հե ղի նա կը ան դրա դար ձել 
է պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին` 
ժան տախտ, պա տե րազմ, հա ցի կռիվ ներ, 
սով: Եվ ի հար կե ոչ մի այն պատ մա կան 
ի րա դար ձու թյուն ներ կա րող ե նք տես նել, 
այլ նաև պատ մա կան դեմ քեր: 

Հան գու ցային բա ռեր. ժան տախտ, 
պա տե րազմ, սեր, խար դա խու թյուն, հա
վատ, սով, մի աս նու թյուն: 

Ռո ման տիզ մի դա րաշր ջա նի հե ղի
նակն նե րից Ա լես սանդ րո Ման ձո նին ծն
վել է 1785 թ. Մի լա նում` Ա վստ րի այի 
տի րա պե տու թյան տակ գտն վող Լոմ բար
դի ա քա ղա քում և մա հա ցել է 1873 թվա
կա նին, Հռո մի` մի աս նա կան Ի տա լի այի 
մայ րա քա ղա քը հռ չակ վե լուց եր կու տա
րի ան ց: Նա եր բեք չէր բարձ րա ձայ նում 
իր գա ղա փար նե րը և այ նո ւա մե նայ նիվ 
գրո ղի կար ծի քը և գա ղա փար նե րը ու նե
նում են հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն ե րկ րի 
քա ղա քա կան կյան քում: Ա. Ման ձո նին իր 
հե ղի նա կու թյու նը վաս տա կում է սե փա
կան ար տա սո վոր ան հա տա կա նու թյան և 
ի հար կե գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րի` գլ խա վո րա պես «Ն շան
ված նե րը» վե պի շնոր հիվ: Վեր ջինս գրո
ղին բե րում է մեծ ճա նա չում, դարձ նե լով 
նրան 19–րդ դա րի Ի տա լի այի ա մե նա խո
շոր ստեղ ծա գոր ծո ղը, ի տա լա կան գրա

կա նու թյան դա սա կան նե րից մե կը, կա
յուն տեղ ա պա հո վե լով Ռի սոր ջի մեն տոյի 
դա րաշր ջա նում (M. Puppo 1988, 7): 

Նախ և ա ռաջ ա սենք, որ ռո ման տիզմ 
ո ւղ ղու թյու նը ա ռա ջա ցել է Գեր մա նի
ա յում 18–րդ դա րի վեր ջում, այ նու հետև 
տա րած վել է Եվ րո պա յում և Ա մե րի
կա յում: Ռո ման տիզ մի պաշ տո նա կան 
ծնունդն Ի տա լի ա յում հա մար վում է 1816 
թվա կա նի հուն վա րը (A. Damerini 1942, 
12): 

Ման ձո նի ի պատ մա վե պում տեղ են 
գտել ռո ման տիզ մի գրե թե բո լոր տար
րե րը: Նա ներ կա յաց նե լով պատ մա կան 
կեր պար նե րի` պատ մա կան հե րոս նե րի 
ռո ման տի կա կա նաց ման է ան ցել, և ին չու 
չէ նաև գե ղար վես տա կան կեր պար նե րի 
ի դե ա լա կա նաց ման, սա կայն հե ղի նա կը 
մի փոքր հե ռա ցել է կեր պար նե րի ի րա
կան լի նե լուց և ի րա դար ձու թյուն նե րի 
մեջ հե րոս նե րին դարձ րել մաս նա կից այն 
գոր ծո ղու թյուն նե րին ո րոնք չեն հա մա
պա տաս խա նում պատ մա կան ի րա կա նու
թյա նը: Այ սինքն` նա վերց րել է պատ մա
կան, ի րա կան ան ձանց, բայց նույն ձևով 
չի ներ կա յաց րել նրանց: Ի հար կե սա չի 
վե րա բե րում բո լոր կեր պար նե րին: Ճիշտ 
է, գրո ղը նրանց չի օժ տել այլ հատ կա
նիշ նե րով, բայց ո րոշ փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րել է նրանց դի ման կա րի ձևա վոր
ման հար ցում: Օ րի նակ՝ Ա նա նու նը, պատ
մա կան կեր պար է, բայց վի պա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում հե ղի նա կը 
ի դե ա լա կա նաց րել է նրան: Հե րո սի հան
դի պու մը կար դի նալ Ֆե դե րի կոյի հետ, 
նրա կտ րուկ փո փո խու թյու նը, ա նընդ մեջ 
կապ պա հե լը կար դի նա լի հետ, թեթև 
շե ղում է ի րա կան պատ մու թյու նից: Վե

ԱՆ ՆԱ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի 

ի տա լե րեն լեզ վի և գրա կա նու թյան բա ժին, մա գիստ րոս

Ա ԼԵՍ ԱՆԴ ՐՈ ՄԱՆ ՁՈ ՆԻ Ի «ՆՇԱՆ ՎԱԾ ՆԵ ՐԸ» («ՖԵՐ ՄՈ ԵՎ ԼՈԻ ՉԻ Ա») 
ՊԱՏ ՄԱ ՎԵ ՊԻ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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պում հե րո սի կեր պա րա նա փո խու թյու նը 
կտ րուկ և մի ան գա մից է կա տար վում: 
Հան ցա վոր, չար և դա ժան ան ձնա վո
րու թյու նը մի ա նա գա մից կեր պա րա նա
փոխ վում և դառ նում է դրա կան հե րոս, 
ին չը ո րոշ չա փով հա կա սում է ի րա կա
նու թյա նը: Ա նա նու նի կեր պա րը ստեղ
ծե լով, գրո ղը ո գեշնչ վել է պատ մա կան 
կեր պար` Ֆրան չես կո Բեր նար դի նո Վիս
կոն տի ից, ով հայտ նի ա վա զակ էր և ապ
րել է XVI – XVII դա րե րում: Պետք է նշել 
նաև, որ ա վա զա կը սե րում էր ճա նաչ
ված ա զն վա կան Վիս կոն տի նե րի տոհ մից 
(A. Galletti 1942, 8): 

Մեկ այլ կեր պար հայր Քրիս տո ֆո րոն 
(ն շա նա կում է խա չա կիր), ո ւմ հե ղի նա կը 
կր կին ի դե ա լա կա նաց նում է: Պատ մե լով 
նրա կյան քի դր վագ նե րը, պարզ եր ևում 
է, որ նրա շուրջ կան այն պի սի մար դիկ, 
ով քեր բռ նու թյուն ներ և դա ժա նու թյու ներ 
են կա տա րում: Ե թե նկա տի ու նե նաք, որ 
Ա.Ման ձո նին պատ մա կան կեր պա րի մի
ջո ցով է տա լիս հայր Քրիս տո ֆո րոյի 
(պատ մա կան կեր պար Քրիս տո ֆո րո Պի
չե նար դի դա Կրե մո նա) կեր պա րը, կտես
նեք մի փոքր շե ղում: Նա ի դե ա լա կա
նաց րել է այս ան ձնա վո րու թյա նը որ պես 
ար դա րու թյան պաշտ պան, հա մա րյա հա
կադ րե լով դոն Ա բոն դի ոյին, որ պես ստո
րու թյան խորհր դա նիշ: 

Հե րոս նե րից շա տե րը ի րա կան, պատ
մա կան կեր պար ներ են, ո րոնք ստեղծ վել 
են պատ մա կան հեն քի վրա: Ի նչ պես ար
դեն նշ վել էր, կան հե րոս ներ, ո րոնք ի դե
ա լա կա նաց ված են, ի նչն ան հրա ժեշտ է 
դառ նում պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն
նե րի ամ բող ջա կան պատ կեր ստա նա
լու հա մար: Ա. Ման ձո նի ի պատ մա վե
պում բազ մա թիվ պատ մա կան հե րոս ներ` 
դրա կան և բա ցա սա կան կեր պար ներ, 
մի ա վոր վում են սո ցի ա լա կան հա կա դիր 
շեր տե րում. հա րուստ ներ և աղ քատ ներ, 
ա րիս տոկ րատ ներ և աշ խա տա վոր ներ և 
այլն: 

Ռո ման տիկ հե ղի նակ նե րը ան դրա
դար ձել են պատ մա կան տար բեր դա
րաշր ջան նե րի: Պատ մու թյան հան դեպ 

հե տաքրք րու թյու նը դառ նում է ռո ման
տիզ մի ձեռք բե րում նե րից մե կը, ո րի շնոր
հիվ ստեղծ վում են գրա կան ար ժե քա վոր 
կո թող ներ և ժա մա նա կի փոր ձու թյա նը 
դի մա կայող գլուխ գոր ծոց ներ: Ա. Ման
ձո նին իր վե պը սկ սե լիս նե րա ռել է այն 
տար րե րը, ե րբ ձևա վոր վում էր ռո ման
տիզ մը: Ռո ման տիզ մի սկզ բունք նե րից էր 
ան ցյա լի ի րա դար ձու թյուն նե րին ան դրա
դառ նա լը: Ա. Ման ձո նի ի «Ն շան ված նե րը» 
վե պում ա կն հայ տո րեն տես նում ե նք, որ 
նա ոչ մի այն ան դրա դառ նում է ան ցյա լի 
ի րա դար ձու թյուն նե րին, այլև այդ ա մե նը 
մի ա հյու սում է իր վե պի գոր ծո ղու թյուն
նե րի զար գաց մա նը:  

Ռո ման տիզ մի մեկ ու րիշ տարր այս
տեղ նույն պես տեղ է գտել` դա հա վատ
քի ար ժեքն է, ո րը վե պում մի ա հյուս վում 
է մեկ այլ տար րի` հե րոս նե րի ռո ման տի
կա կա նաց ման հետ: Հո րին ված կեր պար
նե րից Լու չի ան և Ագ նե սը մեծ հա վատ
քի տեր մար դիկ են: Նրանց հա վատ քի 
շնոր հիվ է, որ ի րա դար ձու թյուն նե րի ըն
թաց քը փոխ վում է: Գրո ղը նկա րագ րում 
է այն ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե
ղի են ու նե ցել այդ ժա մա նա կաշր ջա նում, 
մի ա հյու սե լով պատ մա կան և հո րին ված 
կեր պար նե րը: Կեր պար նե րի ստեղծ ման 
ժա մա նակ Ման ձո նին կա րո ղա նում է 
հա մադ րել գե ղար վես տա կան չա փա
նի շը և պատ մա կան տե ղե կու թյուն նե րը, 
ո րոնց օգ նու թյամբ ստա նում է բազ մա
կող մա նի և հա մա կարգ ված կեր պար ներ: 
Ըն թեր ցո ղը կա րո ղա նում է հետ ևել մի
լան ցի նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ա կա
նա տես է լի նում ա կա նա վոր մարդ կանց 
քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Ըն թեր
ցո ղը հայտն վում է դոն Ռոդ րի գոյի կամ 
էլ Ա նա նու նի ամ րո ցում, այ նու հետև մե
նաս տա նում: Ա կա նա տես ե նք լի նում 
նաև հա ցի հա մար պայ քա րին, սո վի ժա
մա նա կաշր ջա նին, տես նում ե նք, թե ի նչ 
օ րենք ներ են գոր ծում և ով քեր են դրանց 
կա տա րող նե րը, զգում ե նք պա տե րազ մի 
վտան գը և ժան տախ տի ար հա վիրք նե րը: 

Ա.Ման ձո նին այն հե ղի նակն է, ով դեմ 
էր, որ գրա կա նու թյու նը հա սա նե լի լի նի 



432

մի այն հա սա րա կու թյան մեկ խա վին: Այդ 
պատ ճա ռով նրա պատ մա վե պում տեղ 
են գտ նում այն պի սի կեր պար ներ, ով քեր 
չու նեն ա զն վա կա նա կան ծա գում, այլ 
հա սա րակ մար դիկ են, ո րոնց մի ջո ցով 
ձևա վոր վում է դա րաշր ջա նի պատ կե րը: 
Գրո ղը ստեղ ծա գոր ծում է հա սա նե լի լեզ
վով, որ հաս կա նա լի լի նի բո լո րին: Նա 
ժո ղովր դի կողմ նա կիցն է, նրա հա մար 
կար ևոր է կանգ նել ժո ղովր դի կող քին և 
օգ նել նրան: 

Ա. Ման ձո նի ի պատ մա վե պում հս կա
յա կան տեղ է զբա ղեց նում ժան տախ տը, 
ո րը մի ա հյուս վում է հե րոս նե րի կյան
քին և շա տե րի հա մար ճա կա տագ րա
կան դառ նում: Թե պետ այդ ժա մա նակ 
ժան տախ տը դա րաշր ջա նի ա ղետ էր 
և ար դեն ի սկ իր հետ բա զում դժ բախ
տու թյուն ներ էր բե րել: «Ն շան ված նե րը» 
վե պի XXXII գլ խի սկզ բում նշ վում է, որ 
1630 թ. մայի սի 4–ին, ե րբ ժան տախ տը 
գրա վում է Մի լա նը, ա վե լի դժ վար է 
դառ նում բա վա րա րել հա սա րա կու թյան 
պա հանջ նե րը: Սպի նո լային խնդ րում են 
օգ նել և լու ծում ներ գտ նել եր կի րը ծայ
րա խեղ վի ճա կից դուրս բե րե լու հա մար, 
սա կայն նրա պա տաս խա նը մռայլ և ա նո
րոշ է լի նում: Ի տա լի այի ժո ղովր դի հա
մար էլ ա վե լի դժ վար ժա մա նա կաշր ջան 
էր, քա նի որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նը հա
մըն կավ մինչ պա տե րազ մյան և պա տե
րազ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ ( 
A. Manzoni 1985, 250): 

Ի տա լա ցի ժո ղովր դի հա մար օ տա
րերկ րա ցի նե րի ճն շու մը բե րում է տա ռա
պանք նե րի և զր կանք նե րի եր կա րատև 
մի ժա մա նա կաշր ջան: Փոր ձե լով ա վե լի 
մո տի կից հա ղոր դա կից լի նել այդ ժա
մա նա կա հատ վա ծին, ի տա լա ցի գրո ղը 
ու սում նա սի րում է պատ մա կան այն փաս
տերն ու ի րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք պայ
մա նա վո րում է ին դրանք: Ա հա այս տեղ, 
ա ռա ջին ան գամ ի տա լա կան գրա կա նու
թյան մեջ հայտն վում է ժո ղովր դի հա վա
քա կան կեր պա րը: 

Ա լես սանդ րո Ման ձո նի ի վե պի սկիզ
բը և ա վար տը կապ վում են պատ ճա

ռա հետ ևան քային հա մո զիչ կա պե րով: 
Վե պի գոր ծո ղու թյուն նե րը սկս վում են 
1628 թ. նոյեմ բե րի 7–ի պատ մա կան ի րա
դար ձու թյուն նե րով, և ա վարտ վում 1630 
թ. դեպ քե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րը տևում 
են եր կու տա րի, ո րոնք պայ մա նա վո րում 
են գրո ղի մտադ րու թյուն նե րը ո րո շա կի 
պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար: 
Ման ձո նին ը նտ րում է կենտ րո նաց ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և հա կա սու թյուն
նե րի սր ման տա րի նե րը: Մի լա նի քաղ
ցի տա րի նե րի կռիվ նե րին հա ջոր դում են 
գեր մա նա ցի նե րի ներ խու ժու մը և ժան
տախ տի սար սա փե լի հա մա ճա րա կը: 
Պա տե րազ մից և սո վից ար դեն ի սկ տա
ռա պած ժո ղովր դի գլ խին հա ջոր դում են 
ան վեր ջա նա լի դժ բախ տու թյուն նե րը: 

Մինչև բո լո րո վին վեր ջերս, ըն դուն
ված էր հա մա րել, որ «ա նա նուն ձե ռա գի
րը», ո րի վրա հղում է կա տա րում Ման
ձո նին, որ պես իր ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ա ռա ջին հիմք, ոչ ա վե լի, քան գրա կան 
հնարք է: Բայց ար դեն 1960 թվա կա նին 
Տու րի նի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ջո
վա նի Ջի ե տոն «Lettere italiane» ամ սագ
րում հրա տա րա կում մի հոդ ված, որ տեղ 
ցույց է տա լիս բա րոկ կոյի շուն չը «Ն շան
ված նե րը» պատ մա վե պում: Նրա մեջ 
խոս վում է այժմ ար դեն մո ռաց ված գրող 
Պա չե Պա զի նի ի (ի տա լա ցի փի լի սո փա, 
պոետ) «Կո րած կա վա լե րի պատ մու թյու
նը» գր քի մա սին, ո րը հրա տա րակ վել է 
1644 թվա կա նին, Վե նե տի կում: Գր քում 
նկա րագր վում են Լյու չի ա նայի չա րա գոր
ծու թյուն նե րը, ո րին սի րում է Դրու զոն, 
բայց ո րը, հե տա գա յում պետք է առ ևանգ
վեր հզոր սինյոր Ստ րապ պա կո ւո րի ի 
կող մից` փակ վե լով չա րա շունչ և գաղտ
նի դղյա կում, ո րը պահ պան վում է բրա
վոյի կող մից, սա կայն Ագ նե սի խնամ քին 
վս տահ ված Լյու չի ա նային հա ջող վում է 
դուրս պրծ նել ի րեն առ ևան գող նե րի ձեռ
քից: Գր քում ման րա մասն նկա րագր ված 
է նաև ժան տախ տի հա մա ճա րա կը, ո րի 
ժա մա նա կա կիցն է ե ղել հե ղի նա կը: Այս
պի սով, ոչ մի այն սյու ժե նե րի, այլև գոր
ծող ան ձանց ա նուն նե րի նմա նու թյու նը, 
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հա մընկ նում են «Ն շան ված նե րի» մի շարք 
դե տալ նե րի հետ: Հնա րա վոր է, որ Ման
ձո նի ի հա մար որ պես «ա նա նուն ձե ռա
գիր» կա րող էր ծա ռայել Պա չե Պա զի նի ի 
վե պը: (Danilo S. 1990, 23)

Ա. Ման ձո նի ի վե րոն շյալ ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը տա րի ներ շա րու նակ ե ղել է ու
սում նա սի րու թյան ա ռար կա բազ մա թիվ 
գրող նե րի հա մար, ո րոն ցից են Ա. Մո րա
վի ան, Լ. Պի րան դել լոն, Ի. Կալ վի նոն Ու. 
Է կոն և այ լոք: Այս հե ղի նակ նե րը կար ծես 
հիմք են դրել այն կար ևոր հար ցադ րում
նե րի հա մար, ո րոնց հե տա գա յում ան դրա
դար ձել են ժա մա նա կա կից նե րը` ու շադ րու
թյան ար ժա նաց նե լով կեր պա րա կերտ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Ս տեղ ծե լով իր պատ մա վե պը, գրողն 
ար տա հայ տել է ժա մա նա կի գա ղա փար
նե րը, ի սկ պատ մա կան դեմ քե րը դարձ րել 
գե ղար վես տա կան կեր պար ներ: «Ն շան
ված նե րը» վե պը հս կա յա կան ազ դե ցու
թյուն ու նե նա լով պատ մա վե պի զար
գաց ման գոր ծըն թա ցում մի ա ժա մա նակ 
պահ պա նել է իր ար դի ա կա նու թյու նը, 
ի սկ է ա կան հա ցադ րում նե րի մի ջո ցով 
կա րող ե նք տես նել վե պի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը.

•  Վե պի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ Ա. Ման ձո նի ի պատ մա վե
պում հա մա տեղ վում են ռո ման տիզ մի 
գրե թե բո լոր տար րե րը

•  Հե ղի նա կը ան դրա դառ նում է հա
վեր ժա կան թե մա նե րին: Մի կող մից վեր 
է հա նում իր ժա մա նա կի հա մար ար դի ա
կան դար ձած խն դիր նե րը, մյուս կող մից` 
քն նում է բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար 
ար դի ա կան թե մա նե րը` սե րը, պայ քա րը, 
խար դա վան քը, պար տու թյու նը և հաղ
թա նա կը: Ա նդ րա դառ նա լով ժան տախ տի 
թե մային գրողն ը նդ գծում է նրա ազ դե
ցու թյու նը ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն պես 
էլ հո գե բա նա կան ո լորտ նե րում, ցույց 
տա լով մար դու դի մա կայող և տո կուն 
տե սա կը, ո րը ար դի ա կան է բո լոր ժա մա
նակ նե րի հա մար: 

•  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն
նե րը ա ռա վել հա վաս տի դարձ նե լու հա

մար հե ղի նա կը իր վե պի հե րոս նե րի մեջ 
խտաց նում է պատ մա կան բազ մա թիվ 
դեմ քեր: Միև նույն ժա մա նակ հե ղի նա
կը ի դե ա լա կա նաց նում է նրանց, տա լով 
դրա կան հատ կա նիշ ներ և ի րա դար ձու
թյուն նե րում դրս ևոր վե լու հնա րա վո րու
թյուն ներ: 

• Գ րո ղի ստեղ ծած և ի դե ա լա կա
նաց րած կեր պար նե րը մի ա ժա մա նակ 
ան թե րի և սի րե լի են նաև իր` հե ղի նա
կի հա մար: Դրանք ի նչ պես պատ մա կան, 
այն պես էլ ժո ղովր դա կան կեր պար ներ 
են` հա սա րակ, աշ խա տա վոր մար դիկ: 

•  Հե ղի նա կը նպաս տում է վի պա
կան ա ռեղծ վա ծի գո յու թյա նը: 

•  Հա վա տը այն գլ խա վոր շար ժիչ 
ո ւժն է, ո րը զար գաց նում է վե պի գոր ծո
ղու թյուն նե րը և տա լիս դրա կան ա վարտ: 
Ա. Ման ձո նի ի հե րոս նե րը այն քան լի է ին 
հա վա տով, որ այն դրա կա նո րեն ազ դում 
է ի րենց շր ջա պա տի վրա: Հա վա տի շնոր
հիվ է, որ Ա նա նու նը վե պում վե րա փոխ
վում և դառ նում է դրա կան կեր պար: 

•  Ի տար բե րու թյուն «Ֆեր մո և Լու
չի այի», ո րը գր ված է ֆլո րեն տա կան 
բար բա ռով, ի տա լա ցի գրո ղը «Ն շան
ված նե րը» պատ մա վե պում գնում է լեզ վի 
պար զեց ման, որ պատ մա վե պը հա սա նե
լի լի նի հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե
րին: 

«Ն շան ված նե րը» պատ մա վե պի ա ռա
ջին տար բե րա կը զա նա զան վում է այն 
օ րի նա կից, ո րը 1840 թվա կա նին, քսան 
տար վա աշ խա տան քից հե տո տպագ
րու թյանն է հանձ նել Ա լես սանդ րո Ման
ձո նին: Վե պի նախ նա կան տար բե րա կը` 
«Ֆեր մո և Լու չի ա» վե պը բաղ կա ցած էր 
չորս մա սից, ո րը վեր նագր ված է գլ խա
վոր հե րոս նե րի ա նուն նե րով: Ո գեշնչ վե
լով հե ղա փո խա կան ժա մա նա կաշր ջա նի 
ա վան դույթ նե րով, Ա. Ման ձո նին ա ռա
ջինն էր, որ գլ խա վոր հե րոս դարձ րեց 
հա սա րակ, աշ խա տա վոր մար դուն, ին չը 
նո րու թյուն էր ի տա լա կան գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյան հա մար: Վեպն 
ա վար տե լուց հե տո հե ղի նա կը չի գո հա
նում իր գրա ծով, դի մում է իր ըն կեր ներ 
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Էր մես Վիս կոն տի ին և Չարլզ Կլաու դի ո 
Ֆաու րե լի ոյին, ո րոնց ա ռա ջար կու թյամբ 
բազ մա թիվ փո փո խու թյուն ներ է կա տա
րում: 1825–ին գրողն իր պատ մա վե պը 
բա ժա նում է` ե րեք մա սի, ի սկ 1827–ին, եր
կու ա մս վա ըն թաց քում «Ն շան ված նե րը» 
վե պը վա ճառ վում է եր կու հա զար օ րի
նակ: Հե ղի նա կը վե պի վրա աշ խա տե լը 
չի դա դա րեց նում մինչև 1840 թվա կա նը, 
ան գամ ե րբ հրա տա րակ վել էր «Ն շան
ված նե րը» վե պի վերջ նա կան տար բե րա
կը (G. Squarotti Bàrberi 1988, 5): 

«Ֆեր մո և Լու չի ա» մա սը բաղ կա ցած է 
37 գլուխ նե րից: Վեր ջինս ու նի եր կու նե
րա ծու թյուն, ո րոն ցից մե կը վեր լու ծում է 
վե պի գե ղար վես տա կան ար ժա նիք նե րը, 
մյու սը` XVII դա րի պատ մա կան ի րո ղու
թյուն նե րը: 

Մեծ է «Ֆեր մո և Լու չի այի» և «Ն շան
ված նե րը» պատ մա վե պի միջև ե ղած 
տար բե րու թյու նը: Գրո ղը պահ պա նել է 
պատ մու թյան փաս տե րը, բայց «Ն շան
ված նե րի» կա ռուց ված քը այլ կերպ է 
ար ված: 4 մա սից և 37 գլուխ նե րից բաղ
կա ցած պատ մա կան նյու թը դառ նում է 
մի աս նա կան կա ռույց` 38 գլուխ, որ տե
ղից հան վում են ո րոշ շե ղում ներ: Օ րի նակ 
«Ն շան ված նե րը» պատ մա վե պում սի
րային նկա րագ րու թյուն ներ չեն տր վում: 
Վե րամ շակ վում է վի պա կան լե զուն և ո ճը` 
Ֆեր մոյի լե զուն, գրա կան – գե ղար վես
տա կան ան ցում նե րը: Ա ռա ջին և գլ խա
վոր սկզ բունք նե րից է գլ խա վոր հե րո սի 
ա նու նը` Ֆեր մո, ո րը XVII դա րի Լոմ բար
դի ա յում տա րած ված էր, խորհ դան շե լով 
ե րի տա սար դի ու ժեղ բնույ թը: Ա. Ման ձո
նի ի պատ մե լաո ճը զուսպ է և խո րը: Այն 
եր ևում է սի րա հար նե րի զգաց մունք նե րի 
նկա րագ րու թյան բա ցա կա յու թյու նից: 

Տար բեր է Ա նա նու նի կեր պա րը «Ն շան
ված նե րը» և «Ֆեր մո և Լու չի ա» վե պե
րում: Այս տեղ նրան ան վա նում են Կ. դել 
Սագ րա տո, «ե կե ղե ցու կոմս», ե կե ղե ցու 
բա կում մար դաս պա նու թյան կա տա րե լու 
հա մար: 

Տար բեր մեկ նա բա նու թյուն ու նի դոն 
Ռոդ րի գոյի մա հը: «Ն շան ված նե րը» վե

պում այս դր վա գը դուրս է մնա ցել և խոս
վում է մի այն վե պի վեր ջին գլուխ նե րում: 
Ֆեր մոյի և Լու չի այի մա սին պատմ վում է 
ա ռանձ նա հա տուկ ան հանգս տու թյամբ, 
ե րբ ար գե լա նո ցում դոն Ռոդ րի գոն տես
նում է Լու չի ային ու Ֆեր մոյին: Վի րա վո
րան քից խան դից նա մո լեգ նում է, ի սկ 
ո րոշ ժա մա նակ ան ց` մա հա նում: 

Ա լես սանդ րո Ման ձո նին ստեղ ծում է 
պատ մա վե պը օ գտ վե լով ի րա կան փաս
տե րից: Նման սկզ բուն քը տեղ է գտել 
«Ֆեր մո և Լու չի ա» հատ վա ծում: Վե պի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում 
Լոմ բար դի ա յում XVII դա րում` իս պա նա
ցի նե րի իշ խա նու թյան տա րի նե րի ըն
թաց քում: Մի լա նում ա ղետ նե րի ժա մա
նա կաշր ջանն էր. սո վի և խռո վու թյան 
տա րի ներ (1628), Ման տո ւայի պա տե
րազմ (1618–1648) և այլն: Պատ մա վե
պը հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է որ պես 
մի ճշ մա րիտ պատ մու թյուն` զգու շո րեն 
հա վաս տի ու թյուն տա լով պատ մա կան 
փաս տե րին: 

Ա. Ման ձո նին օգ տա գոր ծում է գրա
կան հնարք ներ, ըն դար ձա կում է գրա կա
նու թյու նը, հայտ նա բե րում է ձե ռագ րեր: 
«Ֆեր մո և Լու չի ան» պատ մա վե պի մշա
կու մը մի կող մից` գրո ղի լու սա վոր չա կան 
կր թու թյան ար դյունքն է, ո րը կար ծես 
ցույց է տա լիս XVII դա րի ի րա դար ձու
թյուն նե րը, մյուս կող մից` ար տա հայ տում 
է 1821–ի պատ մա կան ձա խող ման հետ
ևանք նե րը` նպա տակ ու նե նա լով է ներ
կա յաց նել իշ խա նու թյան խե ղա թյուր ված 
վի ճա կը: 

Վե պի գա ղա փա րը հե ղի նա կի մոտ 
ծն վել է Փա րի զում ապ րե լու տա րի նե րին 
(1819–1820), ե րբ զբաղ վում էր Վ. Սկո տի 
պատ մա վե պի ըն թեր ցա նու թյամբ: Հա
վա քե լով պատ մա կան այլ փաս տեր և 
աղ բյուր ներ, վեր ջին ներս նյութ հան դի
սա ցան պատ մա կան այն պի սի կեր պար
նե րի ստեղծ ման հա մար, ի նչ պի սիք են 
Մոն ցայի մի անձ նու հու, Ա նա նու նի կամ 
Կ. Սագ րա տոյի, կար դի նալ Ֆե դե րի կո 
Բո րո մե ոյի և մյուս նե րի կեր պար նե րը: 
Հա վաք ված պատ մա կան փաս տե րը օգ
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տա կար ե ղան նաև սո վի և ժան տախ տի 
նկա րագ րու թյուն ներն ա ռա վել հա վաս
տի դարձ նե լու հա մար: 

Իր աշ խա տան քի ըն թաց քում «Ֆեր
մո և Լու չի այից» մինչև «Ն շան ված նե րը», 
Ա. Ման ձո նին կենտ րո նա նում է գրա կան 
լեզ վի ո րոն ման մեջ, փնտ րում է մի լե զու, 
ո րը բա վա կա նու թյուն կտար հա սա րա կու
թյան լայն խա վե րին: 1827–ից հե տո Ռի
սոր ջի մեն տոյի մշա կույ թում, ե րբ ան հրա
ժեշտ էր ազ գային լեզ վի ներ կա յու թյու նը, 
հե ղի նա կը պատ մա վե պի հա մար ո րո նում 
է լեզ վի նոր ո րակ, ո րի պատ ճա ռով ու
սում նա սի րում է նախ կի նում օգ տա գործ
վող տոս կա նա կան լե զուն: Ո րոշ ժա մա
նակ մնա լով Ֆլո րեն ցի ա յում` ծա նո թա նում 
է տոս կա նա կան լեզ վի ա վան դույթ նե րի 
հետ (M. Adele Garavaglia 1996, 7): 

Վե պի սյու ժեն հիմն ված է դժ բախտ 
ի րա դար ձու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն
նե րի վրա, եր կու խեղճ մարդ կանց մա
սին, ո րոնք զոհ են դառ նում դա ժան բռ
նու թյուն նե րին: Սկզ բում ներ կա յաց վում 
են այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց հան դի պել 
են Ֆեր մոն և Լու չի ան դոն Ռոդ րի գոյի 
մեղ քով և ստիպ ված փախ չում են գյու
ղից: Վե պի ե րկ րորդ մա սում խոս վում է 
Լու չի այի դեմ նյու թած դա վե րի մա սին, 
ե րբ Մոն ցայի մե նաս տա նում Հերտ րու
դը և նրա մեղ սա կի ցը դոն Ռոդ րի գոյի 
հրա մա նով փախց նում են Լու չի ային: Այ
նու հետև Ա նա նու նի, այս տեղ Կոն տե դել 
Սագ րա տոյի հան դի պու մը կար դի նալ Ֆե
դե րի կո Բո րո մե ոյի հետ: Եր րորդ մա սում, 
Լու չի այի ա զատ ար ձակ վե ուց հե տո, հետ
ևում է Ֆեր մոյի պատ մու թյու նը, ո րը Լու
չի ային թո ղել էր Մոն ցա յում: 4–րդ մա սում 
պատմ վում է պա տե րազ մի և ժան տախ տի 
մա սին, որ տեղ տեղ են գտ նում եր կու սի
րա հար նե րի Բեր գա մոս կո հաս նե լու ճա
նա պար հոր դա կան նկա րագ րու թյուն նե րը: 

Կեր պար նե րի հո գե բա նու թյու նը սխե
մա տիկ է, մի կող մից լավ մյուս կող մից 
վատ` ու ժեղ և դրա մա տիկ ներ քին խն
դիր նե րով և բա խում նե րով հա գե ցած: 
Ը ստ Ա. Ման ձո նի ի ցա վի տա ռա պան քի 
առ կա յու թյու նը խո սում է ե րկ նային գո

յու թյան մա սին: 
Այս տար բե րու թյուն նե րը ու սում նա սի

րե լիս պարզ են դառ նում հետ ևյալ կե
տե րը՝

• «Ֆեր մո և Լու չի ան» գր վել է 1821–
1824 և չի հրա տա րակ վել: «Ն շան ված նե
րի» ա ռա ջին հրա տա րա կու թյու նը ե ղել է 
1827 թվա կա նին, ի սկ վերջ նա կան խմ
բագ րու մը 1840–42 թվա կան նե րին:

• «Ֆեր մո և Լու չի ան» բաղ կա ցած 
է չորս մա սից և 37 գլուխ նե րից, ի սկ 
«Ն շան ված նե րը» պատ մա վե պը մեկ մի
աս նա կան կա ռույց է` բաղ կա ցած 38 
գլուխ նե րից: 

• «Ֆեր մո և Լու չի ա» ստեղ ծա գոր
ծու թյան նախ նա կան տար բե րա կում 
տես նում ե նք ան մի ա տար րու թյուն` պատ
մա կան և հե ղի նա կային մա սե րի միջև, 
ի սկ «Ն շան ված նե րը» վե պում ա մե նա մեծ 
մի ա տար րու թյու նը պատ մո ղա կան կա
ռուց ված քում է: 

• «Ֆեր մո և Լու չի ա» վե պում կա վի
պա կան տար րե րի կենտ րո նա ցում (ի նչ
պես ժան տախ տի նկա րագ րու թյան մեջ), 
ի սկ «Ն շան ված նե րը» վե պում նկա տե լի 
են վի պա կան տար րե րի և ո րոշ ման րա
մաս նե րի մեղ մա ցում, օ րի նակ Մոն ցայի 
մի նաձ նու հու դր վա գի «կր ճա տու մը»: 

• «Ֆեր մո և Լու չի ա յում» հե ղի նա կը 
քիչ ու շադ րու թյուն է հատ կաց նում հե
րոս նե րի հո գե վի ճա կին (օ րի նակ Կոմս 
Սագ րա տոյի կամ մի անձ նու հի Հերտ րու
դի կեր պար նե րում), ի սկ «Ն շան ված նե րը» 
վե պում հա կա ռա կը` հո գե բա նա կան մեծ 
ու շադ րու թյուն է հատ կաց ված մաս նա
վո րա պես Ա նա նու նի և Հերտ րու դի կեր
պար նե րին: 

Ու սում նա սի րե լով Ա լես սանդ րո Ման
ձո նի ի «Ն շան ված նե րը» պատ մա վե պը՝ 
վս տա հա բար կա րող ե նք ա սել, որ այն 
ար դի ա կան է բո լոր ժա մա նակ նե րի հա
մար: Թեև Ման ձո նին ռո ման տիկ հե ղի
նակ է, ի սկ ռո ման տիզ մը հա մար վում է 
ան ցյա լի ո ւղ ղու թյուն, սա կայն հե ղի նա կի 
ան դրա դար ձը հա վեր ժա կան թե մա նե րին 
և գա ղա փար նե րին, ստեղ ծա գոր ծու թյա
նը հա ղոր դում են մնա յուն ար ժեք: 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА МАНДЗОНИ “ОБРУЧЕННЫЕ” 
(ФЕРМО И ЛУЧИЯ)

АННА АРУТЮНЯН
ЕГУ, факультет романо–германской филологии,

отделение итальянского языка и литературы, магистр

Роман Алессандро Мандзони «Обрученные», будучи первым историческим романом в 
итальянской литературе, находит широкое распространение и становится не только ярким 
примером для итальянских авторов, но и основой для продолжения развития итальянской 
литературы в новом направлении и по–новому. В роман включены почти все элементы ро
мантизма, автор упомянул исторические события – чума, война, битвы за хлеб и голод. И 
конечно, в романе мы можем увидеть не только исторические события, но и исторические 
личности.

FEATURES OF HISTORICAL NOVEL THE “BETROTHED LOVERS”  
(FERMO AND LUCIA) BY A. MANZONI

ANNA HARUTYUNYAN
Faculty of Romance–Germanic Philology

Department of Italian Language and Literature, Master’s degree student

The “Betrothed Lovers”, a novel by Alessandro Manzoni, being the first historical novel of 
Italian literature, being the first historical novel in Italian literature, was widespread and not only 
a vivid example for Italian authors, but also the basis for the continuing development of Italian 
literature in a new direction. The novel brought Manzoni immediate acclaim and had enormous 
patriotic appeal for Italians of the nationalistic Risorgimento period. The novel includes almost all 
elements of romanticism – the author referred to the historical events, plague, war, hunger, food 
fights. And, of course, here we can see not only historical events, but also historical figures.



437

Հա ղոր դակ ցու թյան բնա գա վա ռում 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
խնդ րի ար դի ա կա նու թյու նը բա ցատ րու
թյան կա րիք չու նի: Հա մաշ խար հայ նաց
ման ար դի փու լում միջմ շա կու թային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ու հա ղոր
դակ ցու թյան հիմ նախն դի րը ձեռք է բե
րել տե սա կան ու գործ նա կան մեծ նշա
նա կու թյուն: Մեր դա րաշր ջա նում դա 
ա ռա վել ցայ տուն է դրս ևոր վում, քա նի 
որ մարդ կու թյու նը հայտն վել է զար գաց
ման մի աս նա կա նաց ման մի նոր փու լում: 
Այ սօր աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ա մեն 
մի ի րա դար ձու թյուն հա սա նե լի է բո լո
րին հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն
թաց նե րի, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի զար գա ցում նե րի շնոր հիվ: 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հը ձևա վո
րել է միջմ շա կու թային փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րի ու մի հա մընդ հա նուր ցանց, 
ին չը գլ խա վո րա պես կապ ված է հա
մաշ խար հային տն տե սա կան շու կայի 
ստեղծ ման, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գի ա նե րի տա րած ման և քա ղա քակր թա
կան այլ զար գա ցում նե րի հետ: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով գի տե լիքն ու տե ղե կատ վու
թյու նը ձեռք են բե րել ա ռանձ նա հա տուկ 
դեր և նշա նա կու թյուն: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցու թյուն, փոխ ներ թա փան ցում ներ, 
ի նք նու թյուն, քա ղա քակր թա կան զար
գա ցում ներ, հա մաշ խար հայ նա ցում: 

Լե զուն, ո րում ար տա ցոլ ված է տվյալ 
մշա կույ թը, հիմ նա կա նում այն խո չըն
դոտ–պատ նեշն է, ո րը բա ժա նում է 
ազ գու թյուն նե րը և նրանց մշա կույթ նե

րը, ի նչ պես նաև ազ գային ի նք նու թյան 
պաշտ պա նու թյունն է: Եր կու դեպ քում էլ 
յու րա քան չյուր լե զու և մշա կույթ խո չըն
դոտ ներ է ստեղ ծում այն օ տա րերկ րյա 
տար րե րի ներ թա փան ցու մից պաշտ
պան վե լու նպա տա կով, ո րոնք փոր ձում 
են ներ խու ժել ի րենց տա րածք և դրա նով 
ի սկ հա կա սել տվյալ լե զու նե րին և մշա
կույթ նե րին: 

Ան հեր քե լի է այն փաս տը, որ ժա մա
նա կա կից հա սա րա կու թյու նը հա մաշ
խար հայ նաց ման դա րաշր ջա նում հա
ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թա ցի ը մբռն ման 
խիստ կա րիք ու նի: Մի կող մից ան հրա
ժեշտ է ու սում նա սի րել այն տեն դենց նե
րը, ո րոնք նպաս տում են տար բեր քա
ղա քակր թու թյուն նե րի, ժո ղո վուրդ նե րի 
և մշա կույթ նե րի մի ա վոր մա նը, մյուս 
կող մից ան հրա ժեշտ է գի տակ ցել այն 
փաս տը, որ սերտ շփ ման ար դյուն քում 
են պայ մա նա վոր վում ազ գային ի նք նու
թյունն ու մշա կույ թը: Ի նչ պես մշա կույ
թում, այն պես էլ լեզ վում և հա սա րա
կու թյու նում ակ նա ռու են ա ռանձ նաց ման 
և մի ա վոր ման տեն դենց ներ, ո րոնք հա
վա սա րա պես ար դի ա կան են ու սում
նա սի րու թյան հա մար: Վեր ջերս հե
տա զո տող նե րի շր ջա նում մե ծա ցել է 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյու նը: 

Միջմ շա կու թային կոմ պե տեն ցի ա նե րի 
ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վում է միջմ
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյու նը: 

Այն ա րագ զար գա ցող և հա սա րա
կու թյան կող մից պա հան ջարկ ու նե ցող 
տե սա կան և կի րա ռա կան գի տա կան 
ո ւղ ղու թյուն է, ո րը հատ վում է լեզ վա

ԳՈ ՀԱՐ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա, 

գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, 
օ տար լե զու նե րի ամ բի ո նի վա րիչ, 

բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՄԻՋՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻ ՋԱՆՁ ՆԱՅԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ  
ԴԵ ՐԸ Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ ՈՒ ՍՈՒ ՑԱ ՆԵ ԼԻՍ
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բա նու թյան, մշա կու թա բա նու թյան, լեզ
վա դի դակ տի կայի և հա ղոր դակ ցա կան 
ար վես տի հետ: Միջմ շա կու թային հա
ղոր դակ ցու թյու նը շատ ա վե լի կի րա
ռա կան բնույթ ու նի, քան մշա կու թային 
լեզ վա բա նու թյու նը, քա նի որ այն և’ նե
րա ռում է միջմ շա կու թային հա ղոր դակ
ցու թյան կոմ պե տեն ցի ա նե րի ու սում նա
սի րու թյուն, և’ սեր տո րեն կապ ված է 
օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման հետ: 

«Միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու
թյուն» տեր մի նը բազ մի մաստ է, քա նի 
որ այն տար բեր մշա կույթ նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի բուն հա ղոր դակց ման 
գոր ծըն թացն է, որ տեղ ար տա ցոլ վում 
են տար բեր լեզ վամ շա կույթ նե րի նմա
նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը, 
միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան 
գոր ծըն թա ցի ու սում նա սի րու թյան գի
տա կան, ի նչ պես նաև օ տար լե զու նե րի 
դա սա վանդ ման ո լորտ է, ո րն իր մեջ 
նե րա ռում է միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցու թյան կոմ պե տեն ցի ա նե րի ձևա
վո րում, ո րոնք ձեռք են բեր վում օ տար 
լե զու նե րի տի րապտ ման ար դյուն քում: 

Լեզ վամ շա կու թային կոմ պե տեն ցի ա
նե րի ձևա վո րու մը կապ ված է կր թա կան 
գոր ծըն թա ցում ան հա տի կամ միկ րո սո
ցի ու մի կող մից ներմ շա կու թային և միջմ
շա կու թային կա րո ղու թյուն նե րի ձեռք
բեր ման հետ: 

Օ տար լե զու նե րի և միջմ շա կու թային 
հա ղոր դակ ցու թյան դա սա վանդ ման 
գոր ծըն թա ցում հա ճախ կի րառ վող հա
մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը վեր հա նել 
է հա մե մատ վող մե թոդ նե րի բազ մա թիվ 
յու րա հա տուկ մշա կու թային–ար ժե քային 
հա մա կար գեր և ու սա նող նե րի վար քագ
ծի կա նոն ներ: 

Այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար
դյունք նե րը ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա
ջաց րին կր թա կան ծրագ րեր գրե լիս 
ու սու ցան վող նյու թե րի` ա վե լի ման
րակր կիտ ը նտ րու թյուն կա տա րել: 

Բարձ րա գույն կր թու թյան նոր պե տա
կան ստան դարտ նե րի հա մա ձայն` սահ
ման վել են բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի 

վե րա պատ րաստ ման մի շարք ա ռաջ
նային պա հանջ ներ, այդ թվում` օ տար 
լե զու նե րով ա զատ հա ղոր դակց վե լու 
ու նա կու թյուն և ու սա նող նե րի ակ տիվ 
շար ժու նա կու թյան ա պա հո վում: 

Օ տար լե զու նե րի դա սա վան դումն 
ա վե լի նպա տա կա հար մար է կա ռու ցել 
մե ծա մա սամբ տեքս տե րի ու սում նա սի
րու թյան հի ման վրա, ո րի հիմ քում ըն
կած է գի տա կան և գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյուն: 

ՈՒ սուց ման աղ բյուր նե րի սին թե
տիկ մո տեց ման շր ջա նակ նե րում լե զուն 
պետք է դի տար կել լեզ վա կիր նե րի հետ 
սերտ կա պի, ի նչ պես նաև մշա կույ թի 
ազ դե ցու թյան ներ քո: 

Հա կա ռակ դեպ քում հա ղոր դակց վող 
կող մե րի միջև ան ներ դաշ նա կու թյան և 
թյու րըմբռն ման հետ ևան քով ի հայտ է 
գա լիս «լեզ վա կան պատ նեշ» հաս կա
ցո ղու թյու նը, ո րն էլ խան գա րում է բնա
կա նոն հա ղոր դակց մա նը: 

Հա յաս տա նյան կր թա կան հա մա
կար գում Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի նոր 
նպա տակ ներն ու խն դիր ներն ան հրա
ժեշ տու թյուն ա ռա ջաց րին վե րա նայել և 
հա մա պա տաս խան ո ւղ ղում ներ մտց նել 
օ տար լե զու նե րի դա սա վանդ ման մե թո
դի կա յում: 

Ժա մա նա կա կից ին տեն սիվ կր թա
կան մե թո դա բա նու թյան հիմ քում պետք 
է դնել հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նե ու
թյան ակ տիվ մո տե ցում` հիմն ված հա
մընդ հա նուր հու մա նիս տա կան ո լոր տի 
գի տե լիք նե րի վրա: 

Հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան 
մո տեց ման շր ջա նակ նե րում ա վե լի մեծ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել խո
սակ ցա կան և լսո ղա կան աս պեկտ նե րին, 
ո րոնք, ա վան դա կան թարգ ման չա կան/ 
քե րա կա նա կան մո տեց ման հա մա ձայն, 
գրե թե ան տես վել են: Այ սօր ժա մա նա
կա կից կր թա կան ռազ մա վա րու թյու նը 
պա հան ջում է վե րա նայել օ տար լե զու
նե րի դա սա վանդ ման հա ղոր դակ ցա կան 
ե ղա նա կը, քա նի որ հա ղոր դակ ցումն 
ի րա կա նաց վում է հա ղոր դակ ցա կան 
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գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով: Մարդ կային 
ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց
քում վեր ջինս իր հեր թին ծա ռա յում է 
սոցշ փում նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած 
խն դիր ներ լուծ մա նը: 

Այդ պի սի հա ղոր դակց ման ար դյուն
քում բո լոր մաս նա կից նե րին հա մախմ
բում է հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում ա ռա ջա ցած ի րա կան կամ 
են թադ րյալ խն դիր նե րի մի աս նա կան 
լուծ ման հար ցը օ տար լեզ վի մի ջո ցով. 
Ար դյուն քում բո լո րը ներգ րավ վում են 
հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: 

Ու սուց ման ան հա տա կան մո տեց ման 
ի րա կա նաց ման ձևն ա ռա վե լա գույնս 
ու շադ րու թյուն է պա հան ջում ու սա
նող նե րի հո գե բա նա կան բնու թագ րե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյա նը, ե րբ ստեղծ
վում են դրա կան (խ թա նիչ) ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ կր թա կան պրո ցե սում ան ձի 
ակ տիվ և ա զատ զար գաց ման հա մար: 
Այլ կերպ ա սած` բարձ րա նում է ու սուց
ման ան հա տա կա նա ցու մը: 

Ա վե լի ու ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն 
է դարձ վում յու րա քան չյուր ու սա նո ղին 
գնա հա տե լու կա րո ղու թյա նը, նրա դր
դա պատ ճառ նե րին և մաս նա գի տա կան 
հե ռան կար նե րին: 

Այս մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում ու սա նող նե րին ա զա տո րեն 
ար տա հայ տել ի րենց մտ քերն ու զգաց
մունք նե րը հա ղոր դակց ման ըն թաց քում: 
Դա սի ըն թաց քում ու սու ցի չը խրա խու
սում է այն բո լոր կար ծիք ներն ու ակ տիվ 
դիր քո րո շում նե րը, ո րոնք ը նդ գծում են 
ու սա նող նե րի ի նք նու րույ նու թյու նը: 

Խո սակ ցա կան նյու թի օգ տա գոր ծու
մը նա խա տես ված է ան հա տա կան խո
սակ ցա կան մտ քի զա գաց ման հա մար: 
Խմ բային աշ խա տան քի մե թո դը պահ
պա նում է «Մենք ան հա տա կա նու թյուն 
ե նք» հաս կա ցույ թը: Թույլ տր ված սխալ
նե րը չեն քն նա դատ վում: Որ պես նման 
մո տեց ման ի րա կա նաց ման հետ ևանք, 
նկատ վում է ու սա նո ղի ան ձի ի նք նաար
տա հայտ ման աճ, ո րը եր բեմն ա վե լի 
շատ է կար ևոր վում, քան ի րենց ձեռք 

բե րած լեզ վա կան գի տե լիք նե րը: 
Ինչ պես գի տենք, կոմ պե տեն ցի ան գի

տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի և ան ձնա
կան հատ կա նիշ նե րի հա մա գու մարն է, 
ո րը մար դուն հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա
րել: Ը նդ հա նուր կոմ պե տեն ցի ա նե րը 
լեզ վա կան չեն, ա պա հո վում են ցան
կա ցած գոր ծու նե ու թյուն, այդ թվում` 
հա ղոր դակ ցա կան: Վեր լու ծե լով է ո րոշ 
գի տա մե թո դա կան գրա կա նու թյուն և 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
փաս տաթղ թեր` ակ նա ռու է դառ նում, որ 
կոմ պե տեն ցի ա նե րի մո տեց ման կի րառ
ման նպա տա կը կա րե լի է բնու թագ րել 
որ պես`  

1. ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ան մի
ջա կա նո րեն ներգ րավ ված ու սա նող նե րի 
ա զատ և ստեղ ծա գործ մտա ծո ղու թյուն, 

2.  գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի 
ձևա վո րում, ո րոնք բու հի շր ջա նա վար
տին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հաս
կա նա լու հա սա րա կու թյու նում առ կա 
սո ցի ա լա կան պայ ման նե րի հա մա պա
տաս խա նու թյու նը, 

3. անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան 
ի նք նու րույն հայ թայ թում և մշա կում, 

4. ա ռաջ նոր դու թյան և նո րանձ նա
կան հատ կու թյուն նե րի ձևա վո րում: 

Ակ նատ ռու է նաև խո սույ թային կոմ
պե տեն ցի ա նե րի կար ևո րու թյու նը, ո րը 
հա ղոր դակ ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ան բա ժա նե լի մասն է և տար բեր տե սա
կի խո սույթ նե րի ի մա ցու թյուն է են թադ
րում. Տեքս տը` որ պես լեզ վա կան նյու թի 
ներ կա յաց ման մի ա վոր, տեքս տը` որ պես 
տե ղե կատ վու թյան հա ղոր դագ րու թյան, 
տեքս տը` որ պես խոս քային հմ տու թյուն
նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման 
մի ջոց: 

Հա ղոր դակց ման/երկ խո սու թյան 
ի րա վի ճակն էլ հենց բա ցատ րում է խո
սույ թի և նրա ստեղծ ման հմ տու թյուն նե
րի հաս կա ցու թյու նը: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով ու սու ցո ղա կան 
տեք տե րի ը նտ րու թյան հար ցում շատ 
կար ևոր է, որ նրանք հա մա պա տաս խա
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նեն ոչ մի այն ու սուց ման գործ նա կան 
նպա տակ նե րին, այլև ի րենց բո վան դա
կային բա ղադ րի չով հա մա պա տաս խա
նեն ը նդ հա նուր կր թա կան և դաս տի ա
րակ չա կան նպա տակ նե րին: 

Խո սե լով ա պա գա մաս նա գետ նե րի 
վե րա պատ րաստ ման ո րա կի և ար դյու
նա վե տու թյան մա սին` հարկ է նշել, որ 
նրա ար դյու նա վե տու թյու նը և մի ջազ
գային չա փո րո շիչ նե րի հա մա պա տաս
խա նա տու թյու նը կո րոշ վի նախ և ա ռաջ 
հու մա նի տար կա րո ղու թյուն նե րի վերջ
նա կան ձևա վոր մամբ: 

Ն րանք կա րող են ու նե նալ լեզ վա
կան, մշա կու թային, ե րկ րա գի տա կան 
սո ցի ալ–մ շա կու թային գի տե լիք ներ, ո րի 
հիմ քում ու սուց ման մեջ հմ տու թյուն նե րի 
մո տե ցումն է: 

Այ սօր վա աշ խար հում կր թու թյան ժա
մա նա կա կից հաս կա ցու թյու նը ան պատ
կե րաց նե լի է ա ռանց ան ձի միջմ շա կու
թային հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի, 
գրա վոր և բա նա վոր հա ղոր դակ ցու
թյան, ո րը մշակ վել է կր թու թյան, գի
տու թյան և գրա կա նու թյան մի ջո ցով, և 
ի նչ պես տե սանք, կար ևոր սո ցի ա լա կան 
դեր ու նի: 

Հան րու թյու նը չի կա րող քա ղա քա
կան, տն տե սա կան և այլ զար գա ցում
ներ ապ րել` ա ռանց մշա կու թային ժա

ռան գու թյան գնա հատ ման: Մի այն այն 
աշ խար հը, ո րը տի րա պե տում է միջմ
շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյուն հմ
տու թյուն նե րին կա րող է սո ցի ա լա պես 
շար ժու նակ լի նել ժա մա նա կա կից հա
սա րա կու թյու նում: 

Հա յաս տա նյան կր թա կան չա փո րո
շիչ նե րի մշակ ման, մի աս նա կա նաց ման և 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րի սահ ման ման 
ժա մա նակ պետք է ա ռաջ քա շել օ տար 
լեզ վի` որ պես միջմ շա կու թային հա ղոր
դակ ցու թյան հիմ նա կան մի ջո ցի գործ
նա կան ի մա ցու թյան խն դի րը: 

Աշ խար հում տե ղի ու նե ցող հա մընդ
հա նուր գոր ծըն թաց նե րի` հա մաշ խար
հայ նաց ման շնոր հիվ այ սօր ա ռա վել քան 
ե րբ ևէ կար ևոր վում է օ տար լե զու նե րի, 
հատ կա պես ան գլե րե նի` որ պես տար բեր 
լեզ վամ շա կույթ ներ կամր ջող հա ղոր
դակց ման մի ջո ցի ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այն ա պա հո վում է մի շարք խն դիր նե
րի լու ծում: 

Դա կր թու թյան շա րու նա կու թյունն է 
կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու
նը օ տար մի ջա վայ րում, ի նչ պես նաև 
ա ռօ րյա հա ղոր դակ ցա կան ի րա վի ճակ
նե րում հա ղոր դակ ցու թյան և լեզ վաերկ
րա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի կի րա ռու
մը: 
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Հոդ վա ծն ուղղված է ան գլե րե նի 
բա ռա պա շա րում տեղ գտած փո խա ռու
թյուն նե րի կամ փո խա ռյալ բա ռե րի ու
սում նա սիր մա նը, նրանց ու նե ցած դե րին 
ան գլե րեն լեզ վի գրա վոր և բա նա վոր 
խոս քի, լեզ վի բա ռա պա շա րի, հն չյու նա
կան և քե րա կա նա կան կա ռուց վածք նե
րի զար գաց ման գոր ծում: Հոդ վա ծում 
նաև ներ կա յաց ված է մի շարք լե զու նե
րից ար ված փո խա ռու թյուն նե րի ցանկ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. փո խա ռյալ բա ռեր, 
փո խա ռու թյուն ներ, փո խա տու լե զու, 
փո խա ռյալ լե զու, հն չյու նա կան հա մա
կարգ, բա ռա պա շար, ազ դե ցու թյուն: 

«Չ կա աշ խար հում մի ժո ղո վուրդ, որ 
իր գո յու թյան ամ բողջ ըն թաց քում բո լո
րո վին ան ջատ ու մե նակ ապ րած լի նի: 
Բո լոր ժո ղո վուրդ ներն էլ փո խա դարձ 
հա րա բե րու թյան մեջ են և այդ հա րա
բե րու թյուն նե րից է կախ ված լե զու նե րի 
բախ տը (Հր. Ա ճա ռյան, Լի ա կա տար քե
րա կա նու թյուն հայոց լեզ վի, Եր ևան, 
1955 թ., հ. 1, էջ 368)»: Եվ ի րոք, աշ
խար հում հա զիվ թե գտն վի փո խա ռյալ 
բա ռե րից զերծ գո նե մեկ լե զու: Եվ սա 
բնա կան է, քա նի որ փո խա ռու թյուն ներն 
ու փո խառն ված բա ռե րը ար դյունք են 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի հետ տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան, մշա կու թային կա պե րի 
զար գաց ման և պատ մա կան ան ցյա լի: 
«Փո խա ռյալ բա ռե րը օ տար ազ դե ցու
թյուն նե րի մեջ ա մե նից ցայ տունն են և 
նրանց թիվն օ րե ցօր ա ճում է՝ կախ ված 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րից» 
(Հր. Ա ճա ռյան, Լի ա կա տար քե րա կա
նու թյուն հայոց լեզ վի, Եր ևան, 1955 
թ., հ. 1, էջ 368): 

Անգ լե րե նին ևս բնո րոշ են փո խա ռու
թյուն ներն ու փո խա ռյալ բա ռե րը (ա նգլ.՝ 

loanwords կամ borrowings): Քա նի որ 
Բրի տա նա կան կղ զի նե րը բազ միցս են
թարկ վել են օ տար աս պա տա կու թյուն
նե րի և նվա ճում նե րի, լեզ վա կան այս 
եր ևույ թը կրել է շա րու նա կա կան բնույթ 
ան գլե րեն լեզ վի ո ղջ զար գաց ման ըն
թաց քում: 

Ն շենք, որ փո խա ռու թյուն նե րի մեջ 
են մտ նում ոչ մի այն ա ռան ձին փո
խառն ված բա ռե րը, այլև փո խառն ված 
ա ռան ձին տար րեր (օր.՝ ա ծանց ներ, բա
ռա կազ մա կան կա ղա պար ներ և այլն): 
Քիչ չէ պա տա հում, ե րբ փո խա ռյալ բա
ռը ա վե լի շատ գոր ծա ծա կան ձևեր ու
նե նա փո խա ռու լեզ վի, քան փո խա տու 
լեզ վի մեջ (փո խա տու լե զուն այն լե զուն 
է, ո րից փո խառն վում է տվյալ բա ռը 
կամ լեզ վա կան տար րը, ի սկ փո խա ռուն 
էլ այն լե զուն է, ո րի մեջ ներ թա փան
ցում են փո խա ռյալ բա ռե րը): Օ րի նակ, 
ֆրան սե րեն »clique» բա ռը սահ մա նա
փակ գոր ծա ծու թյան բառ է ֆրան սե
րե նում (հայ. թար գա ման բար՝ “կ լան, 
հան ցա խումբ”), սա կայն փո խա ռու ան
գլե րեն լեզ վում այն ու նի բազ մա թիվ 
ա ծան ցում ներ՝ – cliquedom, cliqueless, 
cliquery, cliquomania, cliquomaniac, 
cliquishness, cliquism, cliquy կամ cliquey 
(Jespersen, Otto: Growth and Structure 
of the English Language, Oxford: Basil 
Blackwell, 1952, p. 102). 

Փո խա ռու թյուն նե րը սո վո րա բար 
վե րա բե րում են հա սա րա կա կան–քա
ղա քա կան, գի տա տեխ նի կա կան տեր
մին նե րին, կեն ցա ղային, տնային 
գոր ծա ծու թյան ա ռար կա նե րին, տե ղա
նուն նե րին, աշ խար հագ րա կան ա նուն
նե րին, ան ձնա նուն նե րին և այլն, : 
Նկա տենք, որ լեզ վից–լե զու ա ռան ձին 
բա ռե րի կամ տար րե րի փո խան ցու մը 

ՀԱՍ ՄԻԿ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն,

ան գլե րեն լեզ վի դա սա խոս

ՓՈ ԽԱՌՅԱԼ ԲԱ ՌԵՐՆ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆՈՒՄ
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բա վա կան բարդ գոր ծըն թաց է և այն, 
պա հան ջում է ո րո շա կի ժա մա նակ, սա
կայն, փո խառն ված բա ռե րը կա րող են 
են թարկ վել ար տա սա նա կան ո րո շա կի 
փո փո խու թյուն նե րի, այ սինքն, փո խա
տու լեզ վից ան ցնե լով տվյալ փո խա ռյալ 
լե զու, հնա րա վոր է որ նրանք չպահ պա
նեն ի րենց ար տա սա նա կան նախ կին 
հա մա կար գը: Սո վո րա բար տվյալ բա ռի 
կամ տար րի փո խան ցու մը այս կամ այլ 
լե զու կա տար վում է փո խա տու լեզ վին 
բա վա կա նին լավ ծա նոթ լի նե լու պայ
ման նե րում: Այս դեպ քում, սո վո րա բար 
պահ պան վում է բա ռի նախ նա կան ար
տա սա նու թյու նը: Օ րի նակ, ներ կայիս 
ան գլե րե նի garage բա ռը փո խա ռու թյուն 
է ֆրա սե րե նից և գրե թե պահ պա նել է 
իր ֆրան սե րե նի ար տա սա նու թյու նը՝ 
ֆրան սե րե նի “ղ”հն չյու նը փո խա րի նե
լով ան գլե րե նում հն չող “ր”–ով, սա կայն 
փո խա տու լեզ վին գրե թե չտի րա պե տող 
ան ձինք ա վե լի հակ ված են չպահ պա
նե լու, այ սինքն փո խե լու ար տա սա նու
թյու նը: 

Ինչ պես ար դեն վե րը նշե ցինք, բա ռե
րը փո խա ռե լու գոր ծըն թա ցը բարդ է և 
պա հան ջում է ժա մա նակ: Փո խառն ված 
բա ռե րը, ո րոնք ան հաս կա նա լի են փո
խա տու լեզ վին չտի րա պե տող տվյալ 
ան ձին կամ ան հա տին, սկզ բում հան
դես են գա լիս որ պես “օ տար բա ռեր”: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում, ե րբ մե ծա նում 
են օ տար բա ռե րի օգ տա գործ ման շր
ջա նակ նե րը, և ամ րապնդ վում է նրանց 
տե ղը տվյալ լեզ վի հա մա կար գում, 
նրանք վե րած վում են փո խա ռու թյուն
նե րի կամ փո խա ռյալ բա ռե րի: 

Ն կա տենք, որ ան գլե րեն լե զուն ու
նի փո խա ռյալ բա ռե րի բա վա կան հա
րուստ հա մա կարգ: Փո խա ռյալ բա ռերն 
այս տեղ ա վե լի մեծ տո կոս, են կազ մում, 
քան բուն ան գլե րեն բա ռե րը: Ի նչ պես 
դա նի ա ցի լեզ վա բան Օտ տո Յես փեր
սենն է նշում. “...ա նգ լե րեն լե զուն փո
խա ռու թյուն նե րի շղ թա է”, ո րը, նրա հա
մոզ մամբ, հետ ևանք է Մեծ Բրի տա նի ա 
ներ խու ժած օ տար նվա ճող նե րի աս

պա տա կու թյուն նե րի ( Jespersen, Otto: 
Growth and Structure of the English 
Language, Oxford: Basil Blackwell, 1952, 
p. 102). Սա կայն օ տա րերկ րա ցի նե րին 
չի հա ջող վում բրի տա նա ցի նե րին լի ո
վին պար տադ րել ի րենց սե փա կան լե
զու նե րը, այլ մի այն նրանք այս կամ այն 
չա փով մի ա խառն վում են տե ղա կան 
բնիկ լեզ վին՝ ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն 
թող նե լով ան գլե րեն լեզ վի բա նա վոր և 
գրա վոր խոս քի է վո լյու ցի ոն զար գաց
ման վրա: 

Սկզ բում գա լիս են հռո մե ա ցի նե րը՝ 
ի րենց հետ բե րե լով լա տի նե րե նը: Մինչ 
կել տե րը կգո յակ ցե ին հռո մե ա ցի նե րի և 
այս պես կոչ ված “մայր ցա մա քային գեր
մա նա ցի նե րի” (continental Germans) հետ 
կողք–կող քի, ան գլե րե նի բա ռա պա շարն 
են թա փան ցում մի քա նի հա րյուր լա
տի նե րեն բա ռեր: Ի սկ քրիս տո նե ու թյան 
ըն դու նու մից հե տո` 6–րդ դա րում, ե կե
ղե ցու մի ջո ցով ա վե լի շատ լա տի նե րեն 
բա ռեր են փո խառն վում: 

Երբ մեր թվար կու թյան 5–րդ դա
րում ան գլո սաք սե րը ներ խու ժում են 
Բրի տա նի ա, նրանք ի րենց հետ բե
րում են ի րենց լե զուն՝ Englisc կամ Old 
English (հին ան գլե րեն): Կել տե րե նը 
կա մաց–կա մաց իր տեղն է զի ջում նոր 
փո խա ռյալ բա ռե րին: Հին ան գլե րե
նի բա ռե րից են, օ րի նակ, shirt, sheep, 
dog, work, field, the, you և այլն: 9–
րդ դա րում վի կինգ նե րի ներ խուժ ման 
հետ ևան քով ան գլե րե նի բա ռա պա շար 
են ներ թա փան ցում նոր վե գա կան բա
ռեր, ի նչ պես, օ րի նակ, skirt, skin, get, 
leg, same, wrong և այլն: Հե տա գա յում 
նոր ման ներն ի րենց հետ Բրի տա նի ա են 
բե րում ֆրան սե րեն լե զուն, ո րի ազ դե
ցու թյու նը ան գլե րեն լեզ վի հա մա կար
գի վրա զգա լի է լի նում: Ֆրան սե րե նը 
շու տով դառ նում է ու սյալ վեր նա խա
վի լե զուն, ի սկ ան գլե րե նով խո սում 
է ին մի այն ա վե լի ցածր խա վի մար դիկ: 
Շու տով ան գլե րե նը ար գել վում է օգ
տա գործ վել գրա վոր խոս քում, սա կայն 
14–րդ դա րի վեր ջում ան գլե րե նը կր կին 
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սկս վում է օգ տա գործ վել գրա վոր խոս
քում, քա նի որ ֆրան սե րե նը դար ձել էր 
ամ բող ջո վին վեր նա խա վի լե զուն: Հա
րյու րա մյա պա տե րազ մի ըն թաց քում 
Է դո ւարդ III–ը /1327–77/ ար գե լում է իր 
բա նա կում խո սել ֆրան սե րե նով: Նա 
այս ձևով ցան կա նում էր իր զին վոր նե
րի գի տակ ցու թյա նը հասց նել ան գլի ա ցի 
լի նե լու գա ղա փա րը: Ո րոշ աղ բյուր նե
րի հա մա ձայն՝ այ սօր ան գլե րեն լեզ
վում ֆրան սե րե նից փո խա ռյալ բա ռե րը 
կազ մում են մոտ 10.000 բառ, ի սկ այլ 
աղ բյուր նե րի հա մա ձայն էլ նրանց թի
վը շատ ա վե լին է /N.A.Vavilov: Aspects 
of British history, Moscow, 2000, pp. 
72–73/: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, 14–15–րդ դա րե րում 
Բրի տա նի ա յում ե կե ղե ցու և կր թու թյան 
լե զուն լա տի նե րենն էր: Այս պի սով, մի 
կող մից լա տի նե րե նի, մյուս կող մից էլ 
ֆռան սե րե նի ու բնիկ ան գլե րե նի առ
կա յու թյան հետ ևան քով ան գլե րե նում 
եր ևան են գա լիս բազ մա թիվ հո մա նիշ
ներ: Այ սինքն, միև նույն բա ռը կա րող էր 
ու նե նալ մե կից ա վե լի հո մա նիշ ներ: Այս 
է պատ ճա ռը, որ ժա մա նա կա կից ան գլե
րե նում այ սօր առ կա են միև նույն բա ռի 
հա մար բազ մա թիվ հո մա նիշ ներ, ո րոնք, 
հա ճախ, շփո թու թյան մեջ են գցում ան
գլե րեն լե զուն սո վո րող նե րին և թարգ
մա նիչ նե րին: Օ րի նակ՝

Begin (ա նգլ.)– commence (ֆր.)– 
initiate (լատ.) 

Time (ա նգլ.) – age (ֆր.) – epoch (լատ.)
Ask (ա նգլ.)– question (ֆր.)– interrogate 

(լատ.)
Ն կա տենք, որ ֆրան սե րե նից ո րոշ 

փո խա ռյալ հո մա նիշ բա ռեր ան գլե
րե նում ու նեն ա վե լի քա ղա քա վա րի 
ի մաստ, ո րը հետ ևանք է նոր ման նե րի 
նվաճ ման հետ ևան քով դա սա կար գային 
բա ժան ման: 

Օ րի նակ՝
Belly (ա նգլ.–փոր)– stomach (ֆր. –

ս տա մոքս)
Stool (ա նգլ. –ա թո ռակ, տա բու րետ )– 

chair (ֆր. –ա թոռ)

Կեն դա նի, այ սինքն, չմորթ ված կեն
դա նի ներն ու նե ին սաք սո նա կան ան
վա նում ներ, օ րի նակ, swine, ox, calf, 
sheep, ի սկ մորթ վե լուց հե տո ար դեն 
գե րիշ խում էր նրանց նոր մա նա կան ան
վա նու մը՝ pork (խո զի միս), beef (տա
վա րի միս), mutton (ոչ խա րի միս) և 
այլն: 

Վե րածնն դի դա րաշր ջա նում ան
գլե րե նում հայտն վում են մի շարք 
փո խա ռյալ բա ռեր ի տա լե րե նից, իս
պա նե րե նից, սա կայն ի տա լե րե նի կամ 
իս պա նե րե նի ազ դե ցու թյունն ար դեն 
այն քան մեծ չէր, քա նի որ ան գլե րե նը, 
որ պես լե զու, ար դեն ձևա վոր վել էր: 

Ներ կա յաց նենք մի շարք փո խա ռյալ 
բա ռե րի ցանկ տար բեր լե զու նե րից, 
ո րոնք, ան շուշտ, կհե տաքրք րեն ան գլե
րեն լե զուն սո վո րող նե րին և ու սում նա
սի րող նե րին (Հա մա ցանց. Borrowed 
Words: Major Periods of Borrowings): 

Ի տա լե րե նից
Alto, arsenal, balcony, broccoli, cameo, 

casino, cupola, duo, fresco, gazette (ֆ րան
սե րե նի մի ջո ցով), gondola, macaroni, 
piano, opera, pantaloons, prima donna, 
soprano, studio, torso, umbrella. viola, 
violin etc.

Իս պա նե րե նից
Armada, adobe, alligator, barricade, 

bravado, cannibal, canyon, coyote, 
embargo, desperado, guitar, marijuana, 
mosquito, mustang, ranch, tornado, tortilla, 
vigilante etc.

Ֆ րան սերս նից
Attorney, bailiff, chancellor, chattel, 

country, court, crime, defendant, evidence, 
government, jail, judge, jury, noble, 
parliament, prison, revenue, state, tax, 
verdict, abbot, chaplain, chapter, clergy, 
friar, prayer, preach, priest, religion, 
sacrament, saint, sermon, baron, baroness, 
count, countess, duke, duchess, marquis, 
marquess, prince, princess, viscount, 
viscountess, noble, royal, lord, lady, 
knight, kingly, queenly, army, artillery, 
battle, captain, company, corporal, 
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defense, enemy, marine, navy, sergeant, 
soldier, volunteer, beef, boil, dine, fry, 
mutton, pork, poultry, roast, salmon, 
stew, veal, art, bracelet, claret, clarinet, 
dance, diamond, fashion, fur, jewel, oboe, 
painting, pendant, satin, ruby, sculpture, 
change, charge, chart, devout, dignity, 
enamor, feign, fruit, letter, literature, 
magic, male, female, pilgrimage, proud, 
question, regard, special etc (ան շուշտ, 
ֆրան սե րե նից փո խա ռյալ բա ռե րի մի
այն մի չն չին մասն ե նք ներ կա յաց նում, 
հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով).

Գեր մա նե րե նից
Loafer, noodle, poodle, quartz, hex, 

liverwurst, pinochle, schnitzel, stein, 
lederhosen, zeppelin, strafe, delicatessen, 
hamburger, frankfurter, wiener, hausfrau, 
kindergarten, schuss, wunderkind, spritz 
etc.

Սանսկ րի տե րե նից
Ombudsman, ski, slalom, smorgasbord, 

maelstrom etc.
Հին դի լե զու նե րից
Bandanna, bangle, bungalow, cot, 

jungle, maharaja, pajamas, punch, shampoo, 
dungaree, 

cummerbund, juggerrnaut, loot etc.
Լա տի նե րե նից
Agile, abdomen, anatomy, area, 

capsule, compensate, dexterity, discus, 
disc/disk, excavate, expensive, fictitious, 
gradual, habitual, insane, janitor, meditate, 
notorious, orbit, peninsula, physician, 
superintendent, ultimate, vindicate etc.

Հու նա րե նից
Anonymous, atmosphere, autograph, 

catastrophe, climax, comedy, critic, 
data, ectasy, history, ostrasize, parasite, 
pneumonia, skeleton, tonic, tragedy (այս 
բա ռե րից շա տե րը թա փան ցել են ան
գլե րե նի բա ռա պա շար միջ նորդ լեզ վի՝ 
լա տի նե րե նի մի ջո ցով). Ա նգ լե րե նի ism 
և ize վեր ջա վո րու թյուն նե րը ևս հու նա
րե նից են: 

Հո լան դե րե նից 
Avast, boom, bow, commodate, cruise, 

dock, freight, leak, pump, scoop, skipper, 
smuggle, spice, yacht, ease, etching, 
landscape, sketch, brandy, cookie, 
cranberry, gin, waffle etc.

Զար մա նա լի է, բայց փաստ է, որ ան
գլե րե նում առ կա են փո խա ռու թյուն ներ 
ան գամ ա րա բե րե նից, չի նա րե նից, ճա
պո նե րե նից, պարս կե րե նից (ֆար սի), և 
այլն: 

Ա րա բե րե նից
Bedouin, emir, gazelle, giraffe, harem, 

hashish, lute, minaret, mosque, myrrh, 
sultan, vizier, bazaar, caravan etc.

Չի նա րե նից
Chop suey, chow mein, dim syum, 

ketchup, tea, ginseng, kowtow, litchee etc.
Ճա պո նե րե նից
Geisha, judo, jujitsu, kamikaze, karaoke, 

kimono, samurai, soy, sumo, sushi, tsunami 
etc.

Պարս կե րե նից (ֆար սի)
Check, checkmate, chess etc.
Ն կա տենք, որ փո խա ռու թյուն նե րը 

լի նում են ան մի ջա կան (ո ւղ ղա կի) կամ 
միջ նոր դա վոր ված (ա նուղ ղա կի): Ան մի
ջա կան փո խա ռու թյան դեպ քում փո խա
ռու լե զուն իր պատ մա կան զար գաց ման 
ըն թաց քում ան մի ջա կա նո րեն է փո խառ
նում այս կամ այն բա ռը կամ տար րը փո
խա տու լեզ վից: Ի սկ միջ նոր դա վոր ված 
փո խա ռու թյուն նե րի դեպ քում փո խառն
վող բա ռե րը տվյալ լե զու են թա փան
ցում միջ նորդ լեզ վի մի ջո ցով: Օ րի նակ, 
հու նա րե նից ան գլե րեն թա փան ցած մի 
շարք բա ռեր ե կել են միջ նորդ լեզ վից՝ 
լա տի նե րե նից: Այդ պի սի բա ռե րից ե ն՝ 
parasite, climax, comedy, data և այլն: 
Միջ նոր դա վոր ված փո խա ռու թյուն նե րը 
բնո րոշ են նաև հայե րեն լեզ վին: Օ րի
նակ, մե դա լի ոն, լի դեր, կա րա մել, դի
րի ժոր, ի նս տի տուտ, ռե ժի սոր, է վո լու
ցի ա, ռես տո րան բա ռե րը հայե րե նում 
փո խառն վել են ռու սե րե նից, ի սկ ռու սե
րենն էլ իր հեր թին փոխ է ա ռել նրանց 
ան գլե րե նից, ֆրան սե րե նից, ի տա լե րե
նից, հո լան դե րե նից, իս պա նե րե նից և 
այլն (Հա մա ցանց: Փո խա ռու թյուն ներ. 
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Վի քի պե դի այի ա զատ հան րա գի տա
րան): Գոյո թյուն ու նեն նաև բա նա վոր և 
գրա վոր (կամ գր քային) փո խա ռու թյուն
ներ: Սո վո րա բար բա նա վոր փո խա ռու
թյուն նե րը կա տար վում են բա նա վոր 
խո սակ ցա կան շփ ման ըն թաց քում: Այս 
դեպ քում հնա րա վոր են հն չյու նա կան, 
ար տա սա նա կան ա ղա վա ղում ներ, քա
նի որ փո խա ռյալ բա ռե րը հիմ նա կա
նում հար մա րեց վում են տվյալ լեզ վի 
հն չյու նա կան, քե րա կա նա կան և ի մաս
տային հա մա կար գին: Ի սկ գրա վոր կամ 
գր քային փո խա ռու թյուն նե րը կա տար
վում են գի տա կան, տեխ նի կա կան, հա
սա րա կա կան–քա ղա քա կան, մա մու լի, 
գրա կա նու թյան, պաշ տո նա կան, փաս
տաթղ թե րի շնոր հիվ: Սո վո րա բար գրա
վոր փո խա ռու թյուն նե րի դեպ քում փո
խա ռյալ բա ռե րը պահ պա նում են ի րենց 
ի րենց սկզբ նաղ բյու րային հն չյու նա կան 

կազ մը և ի մաս տը: 
Ի հար կե, փո խա ռու թյուն նե րի մա սին 

կա րե լի է խո սել ան վերջ, քա նի որ լե
զու նե րի զար գա ցու մը շա րու նա կա կան 
գոր ծըն թաց է: Նկա տենք, որ վե րո հի
շյալ փո խա ռյալ բա ռե րի ցանկն ան գլե
րե նում սրա նով չի սահ մա նա փակ վում: 
Կան նաև այլ լե զու նե րից վերց ված 
փո խա ռու թյուն ներ, ո րոնց մա սին այս
տեղ չնշ վեց, քա նի որ նրանք ար ժա նի 
են ա ռանձ նա հա տուկ քն նարկ ման (ի նչ
պես, օ րի նակ, հայոց լե զուն): Ը նդ հան
րա պես փո խա ռու թյուն նե րը նպաս տում 
են տվյալ լեզ վի զար գաց մանն ու հարս
տաց մա նը, սա կայն հարկ է զերծ մնալ 
ան հար կի փո խա ռու թյու նե րից, ո րոնց 
կա րի քը հա ճախ չի զգաց վում, քա նի որ 
նրանց հա մա պա տաս խան հա մար ժեք
նե րը վա ղուց գո յու թյուն ու նեն տվյալ 
լեզ վում: 
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преподаватель английского языка

Каждому языку свойствены заимствованные слова, которые имеют большое влияние на 
эволюционном развитии устной и письменной речи данного языка. В статье рассматривают
ся заимствованные слова, проникшие в английский язык из различных языков, и их роль на 
лексико–грамматическое и фонетическое развитие языка. В статье также представлен список 
ряда заимствованных слов, имеющих свое стабильное место в лексике современного англий
ского языка, которые, несомненно, представят интерес для студентов и всех интересующих
ся английским языком.
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Borrowed words (loan words) are typical for every language and have a great influence on the 
evolutionary development of spoken and written languages. The given article deals with borrowed 
words (loan words) penetrated into the English language from a variety of languages and their 
role in phonetic language development. The article also lists a number of borrowed words having 
found their stable place in the word stock of modern English. Undoubtedly, the article will be 
interesting for students and those, who are interested in the English language.
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В дан ной стат ье расс мат ри ва ют ся га
зет ные ау тен тич ные текс ты как важ ное 
средст во обу че ния и усо вер шенст во ва
ния уст ной ре чи сту ден тов–э ко но мис
тов. Ана ли зи ру ют ся ос нов ные функ ции 
ау тен тич ных текс тов в учеб ных це лях, а 
имен но поз на ва тель на я, раз ви ва ю ща я, 
вос пи та тель ная и ин фор ма тив на я, ко
то рые спо собст ву ют всес то рон не му ус
во е нию текс та, вк лю чая про фес си о наль
ную лек си ку. 

К лю че вые сло ва: уст ная речь, ау тен
тич ный текст, вер баль ная ком му ни ка
ци я, дис курс, учеб ный текст.

В ме то ди ке пре по да ва ния иност
ран ных язы ков су щест ву ют мно жест
во прин ци пов ис поль зо ва ния ау тен
тич ных текс тов в учеб ных це лях.

Как от ме ча ют исс ле до ва те ли, ра бо
та с ау тен тич ным текс том пред по ла
га ет раз ви тие осо бых уме ний, так как 
они ори ен ти ро ва ны на оп ре де лен ный 
род ре че вой де я тель нос ти. Ис поль зо ва
ние ау тен тич но го текс та в учеб ных це
лях це ле со об раз но тем, что он, выс ту пая 
как сво е об раз ное ре че вое про из ве де ни е, 
“ре а ли зу ет ся как в уст ной, так и пись
мен ной ре чи” (Фи лип пов, 1989; Штерн, 
1991 и др.). 

Та ким об ра зом, обу че ние уст ной 
ре чи сту ден тов–э ко но мис тов пред
по ла га ет сво е об раз ную текс то вую 
де я тель ность, в ко то рой от ра жа ет ся 
не толь ко зна ние язы ко вой сис те мы, 
еди ниц и пра вил их из ме не ния и со че
та ни я, но и вла де ние ме ха низ мом по
рож де ния и восп ри я тия со об ще ний с 
уче том це лей и за дач об ще ни я, фак то
ра ад ре са та, сфе ры об ще ни я, ус ло вий. 

Опо ра на линг вис ти чес ки е, куль ту ро
ло ги чес кие зна ния учеб но го или ау
тен тич но го текс та спо собст ву ет бо лее 
ус пеш но му раз ви тию ком му ни ка тив
но–ре че вых спо соб нос тей сту ден тов.

П ри обу че нии ино я зыч ной уст ной 
ре чи важ но оп ре де лить свойст ва и ти
пы ау тен тич ных текс тов, ко то рые ис
поль зу ют ся в учеб ных це лях. В об щей 
линг вис ти ке счи та ет ся, что ос нов ны ми 
свойст ва ми текс та яв ля ют ся цель ность, 
связ ность и от дель ность, а так же вы де
ля ют ся та кие ха рак тер ные приз на ки как 
за вер шен ность/ не за вер шен ность текс та, 
на ли чие те мы в текс те и т.д. 

Ч то ка са ет ся ти пов текс та, то исс
ле до ва те ли разг ра ни чи ва ют сле ду ю щие 
ви ды текс та: ин фор ма ци он ны е, функ ци
о наль ны е, ст рук тур но–се ми о ти чес ки е, 
ком му ни ка тив ны е. Ана лиз со дер жа тель
ных ха рак те рис тик дан ных текс тов по
ка зы ва ет, что ком му ни ка тив ные текс ты 
яв ля ют ся эф фек тив ным учеб ным ма те
ри а лом в пла не раз ви тия уст ной ре чи.

С точ ки зре ния прин ци па ком му ни ка
тив нос ти, ме то дис ты раз ли ча ют “на уч
ные и не на уч ны е”, “ху до жест вен ные и 
не ху до жест вен ны е”, “мо но ло ги чес кие и 
ди а ло ги чес ки е”, “мо но ад ре сат ные и по
ли ад ре сат ные текс ты” и др. Та ким об
ра зом, все ви ды ком му ни ка тив ной де я
тель нос ти (п ре зен та ци и, кон фе рен ци и, 
дис кус си и, ди а ло ги, конт рак ты) ре а ли
зу ю щи е ся в эко но ми чес кой сфе ре мож
но ус лов но клас си фи ци ро вать сог лас но 
раз ным кри те ри ям, ис хо дя из ком му ни
ка тив ных ин тен ций ад ре са та и ад ре сан
та. Сп ра вед ли во от ме ча ет Н.С. Вал ги на, 
что су щест ву ю щие клас си фи ка ции но

ЛЮ СЯ ТЕР–САРГ СЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный эко но ми чес кий уни вер си тет, 

п ре по да ва тель ка фед ры язы ков

П РИН ЦИ ПЫ ОТ БО РА АУ ТЕН ТИЧ НЫХ ТЕКС ТОВ В ЦЕ ЛЯХ РАЗ ВИ ТИЯ 
УСТ НОЙ РЕ ЧИ СТУ ДЕН ТОВ–Э КО НО МИС ТОВ
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сят ус лов ный ха рак тер, да же ес ли учи
ты ва ют ся осо бен нос ти “об щей и еди ной 
ти по ло ги и”. Ху до жест вен ный текст, сог
лас но ав то ру, мож но от нес ти к “г руп пе 
не на уч ных, а с дру гой сто ро ны, – од нов
ре мен но к груп пе мо но ло ги чес ких и ди
а ло ги чес ких” (Вал ги на, 2003).

Важ но оп ре де лить ка кие текс ты 
не об хо ди мо от би рать в про цес се обу
че ния уст ной ре чи сту ден тов–э ко но
мис тов. Тра ди ци он но в учеб ном про
цес се ис поль зу ют ся учеб ные текс ты. 
Осо бен нос ти учеб но го текс та обус
лов ле ны, преж де все го, тем, что он 
обс лу жи ва ет осо бую сфе ру – учеб
ную, и выс ту па ет средст вом обу че
ни я. Нес мот ря на это, на ны неш нем 
эта пе раз ви тия ме то ди ки пре по да ва
ния иност ран ных язы ков пред поч те
ние от да ет ся ау тен тич ным текс там. 
Та кая тен ден ция ха рак тер на как для 
про фес си о наль ных, так и для про фес
си о наль но–о ри ен ти ро ван ных кур сов 
иност ран ных язы ков. 

С од ной сто ро ны, воз ни ка ет не
об хо ди мость ре ше ния та ких ме то
ди чес ких за дач, как от бор, адап та ци я, 
мо де ли ро ва ние учеб но го текс та, вы бор 
спо со ба его пре зен та ци и, с дру гой сто
ро ны, под чер ки ва ет ся зна чи мость от бо ра 
ау тен тич ных текс тов в учеб ных це лях. В 
дан ном слу чае речь идет об ау тен тич ных 
текс тах или дис кур сах, ко то рые мо гут 
быть про дук тив ны ми средст ва ми раз
ви тия уст ной ре чи, а имен но о га зет ных 
стат ьях, ис поль зу е мых в учеб ных це лях 
для сту ден тов – эко но мис тов.

С точ ки зре ния обу че ния уст ной ре
чи сту ден тов, важ но то, что не ко то рые 
ав то ры под ау тен тич ны ми текс та ми по
ни ма ют текс ты, про из ве ден ные для то го, 
что бы вы пол нить не кий со ци аль ный за
каз при изу че нии язы ка, не на пи сан ные 
спе ци аль но для изу ча ю щих вто рой язык 
(об раз цы га зет ных или жур наль ных ста
тей, ра ди о пе ре да чи, рек лам ные об ъяв ле
ни я)” (Little, Devitt, Singleton, 1988).

По су ти, га зет ные текс ты впол не мо
гут слу жить го то вым, ау тен тич ным ма те
ри а лом для обу че ния ино я зыч ной уст ной 
ре чи. В этой свя зи ме то дис ты пред ла га
ют тер мин “ме то ди чес ки ау тен тич ный 
текст”. По мне нию Е. В. Но со но ви ча, “ме
то ди чес ки ау тен тич ный текст предс тав
ля ет со бой ес тест вен ное ре че вое про из
ве де ни е, соз дан ное (с ко ре е, по на ше му 
мне ни ю, прив ле чён но е) в ме то ди чес ких 
це лях” (Е.В. Но со но вич, 1999: 18). 

О бос но вы вая эф фек тив ность при ме
не ния ау тен тич ных не а дап ти ро ван ных 
текс тов, О.Н. Ки ян срав ни ва ет учеб ные 
и ау тен тич ные текс ты, вы де ляя ис кусст
вен ность, уп ро щен ность учеб ных текс
тов. Сог лас но ав то ру: “П ре па ри ро ван ные 
учеб ные текс ты те ря ют ха рак тер ные 
приз на ки текс та как осо бой еди ни цы 
ком му ни ка ци и, ли ше ны ав торс кой ин
ди ви ду аль нос ти, на ци о наль ной спе ци
фи ки”. Тот же ав тор вы де ля ет так же 
сти лис ти чес кие ха рак те рис ти ки ау тен
тич ных текс тов. Сту ден ты ра бо та ют над 
раз нос ти ле вы ми текс та ми с боль шим ин
те ре сом. Бо лее то го, та кие текс ты оп ти
маль но предс тав ля ют куль ту ру ст ра ны 
изу ча е мо го язы ка.

Важ но то, что “а у тен тич ные текс ты 
ил люст ри ру ют функ ци о ни ро ва ние язы
ка в фор ме, при ня той но си те ля ми язы ка, 
и в ес тест вен ном со ци аль ном кон текс те” 
(О.Н. Ки ян, 2010: 4).

Бо лее то го, ау тен тич ные ма те ри а лы 
мо ти ви ру ют сту ден тов. В этом пла не га
зет ные текс ты, ко то рые ка са ют ся эко но
ми чес кой сфе ры, предс тав ля ют боль шой 
ин те рес для бу ду щих эко но мис тов. Они 
не толь ко приб ли жа ют их к це ле вой 
язы ко вой куль ту ре, но к об лас ти бу
ду щей про фес си о наль ной де я тель нос
ти.

Е.В. Но со но вич и Р.П. Миль руд расс
мат ри ва ют со дер жа тель ные ас пек
ты ау тен тич нос ти учеб но го текс та 
и вы де ля ют 7 та ких ас пек тов. Они 
вы де ля ют, в пер вую оче редь, куль
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ту ро ло ги чес кую ау тен тич ность. Она 
пред по ла га ет “ис поль зо ва ние текс
тов, фор ми ру ю щих предс тав ле ния о 
спе ци фи ке дру гой куль ту ры, об осо
бен нос тях бы та, о при выч ках но си те
лей язы ка”(Но со но вич, Миль руд, 1999: 
6–12). Не ме нее важ ным предс тав ля
ет ся “ин фор ма тив ная ау тен тич ность”. 
При от бо ре та ких текс тов важ но 
учесть воз раст ные осо бен нос ти и ин
те ре сы сту ден тов–э ко но мис тов.Так, 
на пер вом кур се обу че ния от да ет ся 
пред поч те ние изу че нию ау тен тич ных 
текс тов об ще го эко но ми чес ко го ха
рак те ра, в свя зи с тем, что сту ден ты 
на дан ном эта пе еще толь ко зна ко мят
ся с ос нов ны ми по ня ти я ми пред ме та 
эко но ми ки, в то вре мя как на выс ших 
кур сах, по ме ре уг луб ле ния про фес си
о наль ных зна ний, со дер жа ние ау тен
тич ных текс тов но сит бо лее спе ци а
ли зи ро ван ный ха рак тер, пре дос тав ляя 
воз мож ность сту ден там–э ко но мис там 
рас ши рить свои про фес си о наль ные 
зна ни я, ос но вы ва ясь на ино я зыч ном 
ау тен тич ном текс те.

С точ ки зре ния ин те рак тив ных ме
то дов обу че ния, боль шой ин те рес 
предс тав ля ет по ня тие “ре ак тив ная ау
тен тич ность”, так как “п ри раз ра бот ке 
учеб но го текс та” пред ла га ет ся “вы зы
вать у обу ча е мых ау тен тич ный эмо
ци о наль ный, мыс ли тель ный и ре че вой 
отк лик”. В том же ло ги чес ком клю че 
трак ту ет ся по ня тие “а у тен тич ность 
оформ ле ни я”, ко то рое пред по ла га ет 
прив лечь вни ма ние сту ден тов и об
лег чить “по ни ма ние ком му ни ка тив ной 
за да чи текс та, ус та нов ле ние его свя
зей с ре аль ност ью”. В со дер жа тель
ном и функ ци о наль ном пла не важ ным 
предс тав ля ет ся учет ау тен тич нос ти 
учеб ных за да ний текс там, так как та
кие “за да ния долж ны сти му ли ро вать 
вза и мо дейст вие с текс том, долж ны 
быть ос но ва ны на опе ра ци ях, ко то рые 
со вер ша ют ся во вне у чеб ное вре мя при 

ра бо те с ис точ ни ка ми ин фор ма ци и” 
(Но со но вич, Миль руд, 1999: 6–12). Так, 
пос ле ана ли за га зет но го ау тен тич но го 
текс та в ау ди то ри и, сту ден там пред
ла га ет ся в ка чест ве вне а у ди тор ной 
ра бо ты под го то вить пре зен та цию по 
уже из вест ной те ме, та ким об ра зом, 
ре а ли зуя зак реп ле ние прой ден но го 
ма те ри а ла.

П рин ци пи аль но важ но от ме тить, 
что ис поль зо ва ние ау тен тич но го 
текс та в це лях раз ви тия ино я зыч
ной уст ной ре чи име ет прак ти чес кую 
нап рав лен ность. Это пред по ла га ет вы
пол не ние ря да функ ций: поз на ва тель
ной, раз ви ва ю щей, вос пи та тель ной и 
т.д. 

Как из вест но из ис то рии ме то ди
ки, поз на ва тель ная функ ция текс та 
вы пол ня ет ся при всех ви дах ре че вой 
де я тель нос ти (оз на ко ми тель ной, изу
ча ю щей и прос мот ро вой).

В прак ти чес ком пла не для ау тен
тич но го текс та ха рак тер на, в пер вую 
оче редь, раз ви ва ю щая функ ци я. Ос
но ва тель ный ана лиз функ ци о наль ных 
ха рак те рис тик текс та подт верж да ет 
ска зан но е. Сог лас но С.К.Фо лом ки ной 
“и но я зыч но му текс ту свойст вен ны: 

1) функ ция рас ши ре ния и по пол не
ния язы ко вых зна ний сту ден та; 

2) функ ция тре ни ров ки язы ко во го 
ма те ри а ла, ко то рым уча щи е ся долж
ны ов ла деть; 

3) функ ция раз ви тия уст ной ре чи 
– го во ре ни я; 

4) функ ция раз ви тия уме ния чи
тать” (Фо лом ки на, 1985: 20).

П ри расс мот ре нии функ ции ау
тен тич но го текс та в пла не раз ви тия 
сло вар но го за па са у сту ден тов–э ко но
мис тов не об хо ди мо учи ты вать осо бен
нос ти раз ви тия сло во об ра зо ва тель ной 
сис те мы изу ча е мо го языкa, про цесс 
ста нов ле ния но вых сло во об ра зо ва
тель ных мо де лей слов и из ме не ния 
сло во об ра зо ва тель но го про цес са.
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А у тен тич ные текс ты со дер жат дос
та точ но бо га тый лек си чес кий ма те ри
ал, в том чис ле спе ци аль ную лек си ку. 
Ис хо дя из это го, кро ме вы ше у ка зан
ных функ ций, они вы пол ня ют функ
ции ин те ри о ри за ции ино я зыч ных выс
ка зы ва ний, бе зэк ви ва лент ной лек си ки, в 
том чис ле про фес си о наль ных тер ми нов 
и по ня тий, не о ло гиз мов в сфе ре эко но
ми ки, фор ми ро ва ния ино я зыч но го ре
че во го ме ха низ ма, ре а ли за ции ре че
вой ин тен ции сту ден тов–э ко но мис тов, 
ак ту а ли за ции средств род но го язы ка, 
фор ми ро ва ния пол но цен ных ка честв 
лек си чес ко го на вы ка, его ав то ма ти за
ции и зак реп ле ни я. Так, нап ри мер, ра
бо та над га зет ным ау тен тич ным текс том 
мо жет спо собст во вать изу че нию та ких 
не о ло гиз мов как brandalism  (раз ме ще ние 
на об щест вен ных и офис ных зда ни ях на
руж ной рек ла мы, ко то ра я, как пра ви ло, 
уро ду ет их внеш ний вид), to dollarize (пе
ре о ри ен ти ро вать на ци о наль ную эко но
ми ку на доллар), to kitchen–sink (п ре да вать 
ог лас ке всю ин фор ма цию о пло хом фи
нан со вом по ло же нии ком па ни и), ко то рые 
яв ля ют ся от ра же ни ем сов ре мен ной эко
но ми чес кой дейст ви тель нос ти.

С ме то ди чес кой точ ки зре ния, га
зет ные ау тен тич ные текс ты край не 
про дук тив ны. Они яв ля ют ся од ной из 
са мых расп рост ра нён ных форм сов ре
мен но го бы то во го язы ка, а их со во куп ная 
про тя жен ность нам но го пре вы ша ет об
щий об ъём ре чи в про чих сфе рах че ло

ве чес кой де я тель нос ти. Ис хо дя из это го, 
в учеб ных це лях пре по да ва те ли долж ны 
от да вать пред поч те ние га зет ным ау тен
тич ным текс там, так как они, от ра жая 
сов ре мен ные тен ден ции эко но ми чес ких 
со бы тий, од нов ре мен но рас ши ря ют и 
сло вар ный за пас, и про фес си о наль ные 
зна ния сту ден тов–э ко но мис тов.

В це лом мож но зак лю чить, что сам 
про цесс ра бо ты с ау тен тич ным текс том 
пред по ла га ет фор ми ро ва ние и раз ви тие 
уст ной ре чи. Лю бой вид ра бо ты с текс
том спо собст ву ет раз ви тию уст ной ре чи, 
да же ес ли эта ра бо та но сит ре цеп тив ный 
ха рак тер. Кро ме усо вер шенст во ва ния 
ком му ни ка тив ных уме ний и на вы ков, 
ау тен тич ные текс ты раз ви ва ют так
же и про фес си о наль ные зна ни я, та
ким об ра зом, вы пол няя ин фор ма тив
ну ю, поз на ва тель ную и раз ви ва ю щую 
функ ци и. 

Та ким об ра зом, в рам ках усо вер
шенст во ва ния на вы ков уст ной ре чи 
сту ден тов–э ко но мис тов, счи та ет ся 
це ле со об раз ным ис поль зо вать га зет
ные ау тен тич ные текс ты та ких элект
рон ных ре сур сов, как www.economist.
com, www.ft.com, www.theindependent.
com, www.theguardian.com и т.д, ко
то рые обо га ща ют про фес си о наль ный 
сло вар ный за пас сту ден тов–э ко но мис
тов, а так же од нов ре мен но ин фор ми
ру ют о пос лед них со бы ти ях, ко то рые 
про ис хо дят в сов ре мен ном эко но ми
чес ком ми ре. 
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ուսանողների բանավոր խոսքի ձևավորման և զարգացման սկզբունքները՝ հաշվի առնելով 
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THE PRINCIPLES OF SELECTING AUTHENTIC TEXTS TO DEVELOP SKILLS OF 
STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS

LUSYA TER–SARGSYAN
Armenian State University of Economics, Chair of Languages, Lecturer of English

The article deals with the principles of forming and developing students’ oral speech through 
authentic texts, taking into account their content, functions, the peculiarities of vocabulary, 
phraseological units, genre and style. When selecting authentic texts for developing students’ 
speaking skills should be taken into account their cognitive, developing and educational functions.
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Հոդ վա ծում քն նարկ վում է ե րկ րորդ 
լեզ վի ու սում նա սի րու թյան գոր ծըն
թա ցում վեր լու ծաքն նա դա տա կան հմ
տու թյուն նե րի և դրանց զար գաց ման 
ե ղա նակ նե րի ու լսա րա նում այդ ե ղա
նակ նե րի կի րառ ման կա րևո րու թյու նը։ 
Հոդ վածն ա ռա ջար կում է կի րա ռել վեր
լու ծաքն նա դա տա կան նե րու ժի զար
գաց մանն ո ւղղ ված մի քա նի տար բե
րակ ներ հատ կա պես ե րկ րորդ լեզ վում 
ա վե լի ա րագ ու ար դյու նա վետ ար
դյունք ներ գրան ցե լու հա մար։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. օ տար լե զու, վեր
լու ծաքն նա դա տա կան և ստեղ ծա գոր
ծա կան միտք, բնա վո րու թյուն, է գո, 
ին տե կել տո ւալ չա փա նիշ ներ, ար դյու
նա վետ ու սու ցում 

Երկ րորդ լեզ վի ու սում նա սի րու թյան 
գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ պայ ման
ներ են 21–րդ դա րի հմ տու թյուն ներ հա
մար վող քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյունն ու ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը։ 
Այս եր կու հմ տու թյուն նե րի առ կա յու
թյու նը չա փա զանց կա րևոր է ոչ մի այն 
լեզ վի ու սում նա սի րու թյան գոր ծըն թա
ցի հա մար, այ լև այն ու սա նող նե րի հա
մար, ո րոնք, որ պես մաս նա գի տու թյուն, 
ը նտ րում են հո գե բա նու թյու նը։ Ի ՞նչ է 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը. այն 
վեր լու ծե լու, քն նար կե լու, փաս տար
կե լու, եզ րա կաց նե լու, հե տևու թյուն
ներ ա նե լու, ներ կա յաց նե լու, խոր հե լու, 
դի տար կե լու, բա նա վի ճե լու, հա կազ
դե լու և մի քա նի այլ հմ տու թյուն նե րի 
հա մա լիր է, ո րի տար րե րից մի քա նի սի, 
ե թե ոչ մեծ մա սի զար գա ցու մը կա րե
լի է կա պել ներ քին խոս քի զար գաց

ման հետ։ [1, էջ 519–522]: Կա կար ծիք, 
որ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան 
հմ տու թյուն ներ պետք է սո վո րեց նել 
հո գե բա նու թյան ե րեք հար թու թյուն նե
րում՝ գործ նա կան, տե սա կան և մե թո
դա կան։ Հո գե բա նու թյան մեջ զար գա
ցած քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն 
ու նե ցող մաս նա գետ նե րին այլ կերպ 
ան վա նում են «ի մաս տուն սպա ռող ներ», 
«բ նա վո րու թյան ա վե լի զգոն դա տա
վոր ներ», «վար քագ ծի ա վե լի զգույշ ու 
խե լա միտ ներ կա յաց նող ներ»։ Այլ կերպ 
ա սած՝ վար քագ ծային հս տակ, ճշգ րիտ 
գնա հատ ման հա մար հո գե բա նու թյան 
մեջ քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյունն 
ան հրա ժեշտ պայ ման է։ [2, էջ 52]: Սա 
գործ նա կան հար թու թյունն է, ի սկ ա հա 
տե սա կան հար թու թյու նում նույն պես 
կա րևոր է քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան գոր ծո նը՝ հատ կա պես վար քագ ծի 
գի տա կան մեկ նա բան ման գնա հատ
ման տե սու թյու նում։ Այ սինքն՝ տե սա
կան հար թու թյու նում քն նա դա տա կան 
մտա ծո ղու թյան նպա տա կը ոչ թե հո գե
բա նու թյան է ու թյու նը, տե սու թյուն նե րը, 
սկզ բունք ներն ու օ րենք ներն ի մա նալն 
է, այլ դրանք հաս կա նալն ու տե ղին կի
րա ռե լը։ Տե սա կան ո լոր տում քն նա դա
տա կան մտա ծո ղու թյուն զար գաց նե լու 
հա մար կա րե լի է, օ րի նակ, վար քագ ծին 
ա ռնչ վող ցան կա ցած բարդ թե մա (օր.՝ 
հո գե բա նա կան խն դիր ներ ու նե ցող ու
սա նող նե րը և ե րկ րորդ լեզ վի ու սում
նա սի րու թյու նը, կամ աու տիզ մով կամ 
դիս լեք սի այով տա ռա պող ե րե խա նե
րի ու սում նա կան դժ վա րու թյուն նե րը, 
և այլն) ը նտ րել և փոր ձել տալ սե փա
կան վար քագ ծային տե սա կան բա ցատ

ԼԻ ԼԻԹ ՄԵ ԼԻՔՅԱՆ 
«Ու րար տու» հա մալ սա րա նի աս պի րանտ, 

Մի ջին Ար ևել քի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նի ան գլե րեն լեզ վի դա սա խոս

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԼԵԶ ՎԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ  
ՎԵՐ ԼՈՒ ԾԱՔՆ ՆԱ ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  

ԵՎ ԿԻ ՐԱՐԿ ՄԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ
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րու թյուն նե րը։ Սա մի մար տահ րա վեր է, 
ո րը թույլ է տա լիս հա մադ րել, մշա կել և 
ա վե լաց նել ար դեն ա պա ցուց ված կամ 
ա ռա ջարկ ված տե սու թյա նը, ա վե լաց
նել թե կուզ մի փոք րիկ ման րուք, ո րը 
կա րող է հե տա գա յում հիմք ծա ռայել 
ա վե լի մեծ և խո րը բա ցա հայ տում նե րի 
հա մար։ Մե թո դա կան հար թու թյու նում 
հո գե բա նու թյան շատ ֆա կուլ տետ ներ 
ի րենց ու սա նող նե րի շր ջա նում փոր ձում 
են զար գաց նել քն նա դա տա կան մտա
ծո ղու թյան ու նա կու թյուն ներ՝ կի րա ռե
լով զա նա զան հե տա զո տա կան մե թոդ
ներ. նախ և ա ռաջ, ու սա նո ղը պետք է 
սո վո րի, թե ին չի կա րող է հան գեց նել 
գի տա կան մե թո դը, այ նու հե տև ու սա նո
ղը պետք է կի րա ռի իր կող մից յու րո
վի ըն կալ ված գի տա կան այդ մե թո դը՝ 
բա ցա հայ տե լով մո դե լի տար րե րը ար
դեն գո յու թյուն ու նե ցող ու սում նա սի
րու թյուն նե րում։ Մե թո դա կան քն նա դա
տա կան մտա ծո ղու թյան նպա տակ նե րից 
մեկն այս տեղ այն է, որ ու սա նո ղը սկ
սում է գնա հա տել առ կա ու սում նա սի
րու թյան ո րա կը և մար տահ րա վեր ներ 
է նե տում հե տա զո տու թյան բա ցա հայ
տում նե րին ու եզ րա կա ցու թյուն նե րին։ 
Ի նչ պես հո գե բա նու թյան մեջ, այն պես 
էլ լեզ վում, քն նա դա տա կան մտա ծո ղու
թյան բուն է ու թյու նը նույնն է, սա կայն 
դրա զար գաց ման մե թոդ նե րը բնա կա
նա բար տար բեր ե ն։ Հո գե բա նու թյան 
մեջ հա ճախ լսում ես այն տե սա կե տը, 
որ ե րբ ու սա նողն ան տե ղյակ է իր մտա
ծո ղու թյու նում առ կա ո րոշ է ա կան խն
դիր նե րին, նշա նա կում է, որ նա «չմ տա
ծող», «չար ձա գան քող» տե սակ է, ի սկ 
ե րբ նա կանգ նում է ո րևէ խնդ րի ա ռաջ 
կամ նրան մար տահ րա վեր են նե տում, 
նա ար դեն տե ղե կա նում է իր մտա ծո
ղու թյու նում առ կա խն դիր նե րի մա սին։ 
[3, էջ 2–3]: Սկզբ նա կան շր ջա նում ու սա
նո ղին կա րե լի է քն նա դա տա կան մտա
ծո ղու թյան հմ տու թյուն ներ սո վո րեց նել 
հար ցի տե սա կան կող մը ա պա հո վե լով, 
սա կայն այս հմ տու թյու նը զար գաց նելն 
ու կա տա րե լա գոր ծե լը գործ նա կան ան

հրա ժեշ տու թյուն ու նի։ Կար ծում ե նք, որ 
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան հմ
տու թյուն ներ սո վո րե լու ու զար գաց
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են ո րո շա
կի հո գե բա նա կան գոր ծոն ներ. նախ և 
ա ռաջ պետք է ըն դու նենք, որ մեր մտա
ծո ղու թյան հետ լուրջ խն դիր ներ ու
նենք, և հե տո նոր մի այն սկ սենք դրա 
ա ռա ջաց ման ու զար գաց ման ո ւղ ղու
թյամբ քայ լեր ձեռ նար կել։ Ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում ը նդ հան րա պես 
«մ տա ծող տե սակ» կեր տե լու հա մար հե
տաքր քիր ա ռա ջադ րանք ներ կան, ո րոնց 
նպա տակն է ան գամ «ա մե նաչմ տա ծող» 
մար դուն ստի պել մտա ծել։ Նշեմ դրան
ցից ա մե նա կա րևոր նե րը. [3, էջ 4–6]: 

• Օգ տա գոր ծել «վատն ված» ժա մա
նա կը

• Մեկ խնդ րի լու ծում օր վա մեջ
•Յու րաց նել ին տե լեկ տո ւալ չա փա

նիշ ներ
• Պա հել ին տե լեկ տո ւալ օ րա գիր
• Վե րա ձևել բնա վո րու թյու նը
• Հա մա ձայ նու թյուն կն քել ձեր է գո–ի 

հետ
• Վե րա սահ մա նել աշ խար հըն կա լու մը
• Կապ հաս տա տել հույ զե րի հետ
• Վեր լու ծել կյան քի վրա ո րևէ խմ բի 

կամ ան հա տի ազ դե ցու թյու նը և այլն: 
Ինչ պես տես նում ե նք, այս ա ռա ջադ

րանք նե րի մեծ մա սը հո գե բա նա կան 
նա խադ րյալ ներ ու նեն, և բնա կա նա
բար ա ռողջ քն նա դա տու թյուն ու նե նա
լու հա մար ան հրա ժեշտ է հո գե բա նա
կան կա յու նու թյուն և ա ռողջ հո գե կան 
ու մտային վի ճակ։ 

Օր.՝ «Օգ տա գոր ծիր վատն ված ժա
մա նակդ» ռազ մա վա րու թյու նը մտա ծո
ղու թյուն ձևա վո րե լու ա ռա ջին փու լե րից 
է, ե րբ, օ րի նակ, հե ռուս տա ցույ ցի ա լիք
ներն ան դա դար փո խե լու կամ բազ մո
ցին ժա մե րով ան նպա տակ պառ կե լու 
փո խա րեն պետք է օ գտ վել այդ ժա մա
նա կից, մտո վի ետ գնալ ան ցկաց րած, 
օ րի նակ, նա խորդ օ րը և գնա հա տել այդ 
օր վա ձեռք բե րում ներն ու ձա խո ղում նե
րը, օր վա ըն թաց քում ցու ցա բե րած սե
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փա կան ու ժեղ կող մերն ու թու լու թյուն
նե րը։ [3, էջ 6–8]: Կա րող ես մտա ծել 
այն պի սի հար ցե րի շուրջ, ի նչ պես օ րի
նակ, այ սօր «ինչ պես եմ նայել այն կամ 
այն խնդ րին, որ հար ցում եմ սխալ վել, 
որ հար ցում այլ կերպ կվար վե ի, ե թե 
ժա մա նա կը հետ տայի, ին չը կփո խե ի, 
ի նչ բա ցա սա կան մտ քեր են այ սօր ի նձ 
ան տե ղի նյար դայ նաց րել, ի նչ եմ ա րել, 
որ գո նե փոքր–ի նչ մո տե նամ իմ եր կա
րա ժամ կետ նպա տակ նե րին, ա րդյոք 
գոր ծում եմ իմ ար ժե հա մա կար գին ու 
սկզ բունք նե րին ներ դաշ նակ» և նման 
այլ հար ցեր։ Ի հար կե, այս հար ցե րից 
յու րա քան չյու րը ո րո շա կի ժա մա նակ է 
պա հան ջում, սա կայն աս տի ճա նա բար 
այս հար ցե րին ժա մա նակ տրա մադ րե
լուց հե տո կփոխ վեն մտա ծո ղա կան ու 
վար քագ ծային նմուշ նե րը։ 

Երկ րորդ՝ օ րա կան «մեկ խն դիր» 
ռազ մա վա րու թյու նը, նույն պես լավ մի
ջոց է վեր լու ծաքն նա դա տա կան հմ տու
թյուն ներ զար գաց նե լու հա մար։ Օր վա 
մեջ կա րող եք ը նտ րել ձեզ նյար դայ նաց
րած կամ թե կուզ մի–փոքր ան հանգս
տաց րած խն դիր և վեր լու ծել դրա տար
րե րը, օ րի նակ, թե ի նչն է խնդ րի բուն 
է ու թյու նը, ին չով է այն խան գա րում մեր 
կա րիք նե րին ու նպա տակ նե րին, ի նչ պես 
կա րե լի է այն ա րագ ու հեշտ լու ծել, և 
ա մե նա կա րևո րը, ա րդյոք տվյալ խնդ րի 
լու ծու մը մեր վե րահս կո ղու թյան հար
թու թյու նում է, թե դրա նից դուրս։ 

Եր րորդ՝ ին տե լեկ տո ւալ չա փա նիշ
նե րի յու րա ցու մը, յու րա քան չյուր շա
բաթ ին տե լեկ տո ւալ հատ կու թյուն նե րից 
մե կի զար գա ցումն է, ի նչ պես օ րի նակ, 
պար զու թյուն, ճշգր տու թյուն, ճշ տու
թյուն, հա մա պա տաս խա նու թյուն, խո
րու թյուն, լայ նու թյուն, տրա մա բա նու
թյուն, նշա նա կու թյուն, կա րևո րու թյուն, 
և այլն։ Օ րի նակ, ու սա նող նե րին մեկ 
շա բաթ շա րու նակ դա սա խո սը կա րող 
է կենտ րո նաց նել պար զու թյան վրա, 
փոր ձել նրանց օգ նել նկա տել, թե այս 
կամ այն ան ձի հետ հա ղոր դակց վե լիս 
ե րբ են ոչ պարզ ար տա հայտ վել, կամ 

ի րենց հետ ով է ան հաս կա նա լի կամ ոչ 
պարզ ար տա հայտ վել, կամ ըն թեր ցե
լիս որ հատ վածն է ան հաս կա նա լի, կամ 
գրե լիս ի նչ են ու զում պարզ ա սել, որ չի 
ստաց վում։ [4, էջ 22–25]: Զուտ լեզ վա
կան աս պեկ տում կան մի քա նի քայ լեր, 
ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է սո վո րեց նել 
«պար զու թյուն» չա փա նի շը. զգու շա
նալ բա ռե րի ը նտ րու թյան հար ցում և 
փոր ձել հա տուկ բա ռե րի օգ նու թյամբ 
հս տակ ներ կա յաց նել ի րենց ա սե լի քը, 
հե տո վե րա սահ մա նել նույն միտ քը այլ 
կերպ, տալ օ րի նակ ներ՝ ել նե լով սե փա
կան փոր ձա ռու թյու նից, օգ տա գոր ծել 
փո խա բե րու թյուն ներ, դարձ վածք ներ, 
նկա րեր, սխե մա ներ՝ պատ կե րա վոր 
ներ կա յաց նե լու հա մար ի րենց ա սե լի քը։ 
Սա հի ա նա լի մի ջոց է հատ կա պես ոչ մի
այն քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը 
զար գաց նե լու, այ լև օ տար լեզ վի բա
ռա պա շա րը բազ մա պատ կե լու հա մար։ 

Չոր րորդ՝ ին տե լեկ տո ւալ օ րա գիր 
պա հե լու տեխ նի կան, նույն պես ու նի 
իր ար դյու նա վե տու թյու նը, ե թե շա րու
նա կա կան ու պա տաս խա նա տու բնույթ 
է կրում։ Ու սա նողն օ րագ րում նկա
րագ րում է մի ի րադ րու թյուն, ո րը շատ 
է ա կան նշա նա կու թյուն է ու նե ցել իր 
հա մար, ման րա մասն նկա րագ րում է, 
թե ի նչ պես է ար ձա գան քել այդ ի րադ
րու թյա նը, այ նու հե տև վեր լու ծում, թե 
կոնկ րետ ի նչ է տե ղի ու նե ցել այդ ի րա
վի ճա կում, փոր ձում է խո րը ներ թա
փան ցել խնդ րի մեջ և ա մե նա վեր ջում՝ 
գնա հա տել, թե ի նչ սո վո րեց րեց ի րեն 
այդ ի րադ րու թյու նը, ի նչն այլ կերպ կա
ներ, ե թե վե րապ րեր նույն ի րա վի ճա կը։ 

Հին գե րորդ՝ «վե րա ձևա վո րիր բնա
վո րու թյունդ» ե ղա նա կը, ին տե լեկ տո ւալ 
գծե րից մեկն ը նտ րելն ու այն ու սա նո
ղի մեջ սեր մա նելն ու զար գաց նելն է, 
դա կա րող է լի նել ին տե լեկ տո ւալ հաս
տա տա կա մու թյուն, ան կա խու թյուն, կա
րեկ ցանք, քա ջու թյուն, հա մես տու թյուն 
և այլն։ Օր.՝ հա մես տու թյուն սեր մա նե
լիս, ան հրա ժեշտ է ու սա նող նե րին սո
վո րեց նել նկա տել և ա մե նա կա րևո րը՝ 
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ըն դու նել սե փա կան սխա լը, նկա տել 
նաև այն, թե ի նչ պես է ին քը հրա ժար
վում ըն դու նել իր սխա լը, ան գամ ե թե 
ա մեն ի նչ վկա յում է նրա սխալ լի նե
լու մա սին, նկա տել թե ի նչ պես է սկ
սում ի նք նա պաշտ պան վել, ե րբ ի նչ–որ 
մե կը փոր ձում է իր աշ խա տան քի կամ 
մտա ծե լա կեր պի մեջ ո րևէ թե րու թյուն 
գտ նել, նկա տել, թե ի նչ պես է իր ին տե
լեկ տո ւալ մե ծամ տու թյու նը խան գա րում 
ո ւս ման գոր ծըն թա ցին, հատ կա պես, ե րբ 
ու սա նո ղին թվում է, որ ար դեն ծա նոթ է 
մա տուց վող նյու թին և կա րիք չու նի այն 
կր կին լսե լու։ 

Վե ցե րորդ՝ է գոյի հետ հաշ տու թյուն 
կնք նե լու մե խա նիզմն ա ռա ջար կում է 
ու սա նո ղին օր վա ըն թաց քում դի տար
կել իր ե սա կենտ րոն մտա ծո ղու թյու նը 
տվյալ հար ցե րի շուրջ խոր հե լով. ի նչ 
հան գա մանք նե րում եմ միշտ մտա ծում 
ի օ գուտ ի նձ, ա րդյո˚ք ե րբ ևէ բո րո բոք
վել եմ ան նշան բա նե րից, ա րդյոք ե րբ ևէ 
որ ևէ ան միտ բան եմ ա րել կամ ա սել 
իմ հա մա ռու թյան պատ ճա ռով, ա րդյո˚ք 
պար տադ րել եմ իմ կամ քը մյուս նե րին, 
ա րդյո˚ք ցան կա ցել եմ իմ կար ծիքն ար
տա հայ տել ո րևէ հար ցի շուրջ, սա կայն 
չեմ ար տա հայտ վել և ա վե լի ո ւշ զայ
րույթ եմ զգա ցել, և նման այլ հար ցեր։ 
[4, էջ 40–43]: Հենց բա ցա հայ տում եք, 
թե ձեր ե սա կենտ րոն մտա ծո ղու թյու նը 
ի նչ պես է «շա հա գոր ծում» ձեզ, կա րող 
եք աշ խա տել այն ա վե լի ռա ցի ո նալ մտ
քե րի մի ջո ցով փո խա րի նե լու ո ւղ ղու
թյամբ. դա կա րող եք ա նել հա մա կարգ
ված ի նք նաար տա ցոլ ման և ի նք ներդ 
ձեզ հար ցեր տա լու մի ջո ցով, ի նչ պես 
օ րի նակ, ի նչ պես կվար վեր ռա ցի ո նալ 
մար դը, ին չով է տար բեր վում ռա ցի ո նալ 
մար դու ա րար քը իմ կող մից կա տա րած 
ա րար քից։ Տվյալ պա րա գա յում մար
դիկ հա ճախ կար ծում են, որ ռա ցի ո նալ 
մար դը կվար վեր հենց այն պես, ի նչ պես 
ի րենք են վար վել, ին չը, հա վա նա բար, 
ինք նա խա բե ու թյուն է։ 

Յո թե րորդ՝ աշ խար հըն կա լու մը վե
րա սահ մա նե լու մե խա նիզ մը, են թադ

րում է այն գա ղա փա րը, որ մենք բո
լորս ապ րում ե նք մի աշ խար հում, ո րը 
և’ ան ձնա կան, և’ սո ցի ա լա կան է, ո րում 
յու րա քան չյուր ի րա վի ճակ ու նի սահ մա
նում, այ սինքն դրան տր ված է նշա նա
կու թյուն, և այդ ի րա վի ճա կին սահ մա
նում տա լը վճռ վում է ոչ մի այն նրա նով, 
թե ի նչ պի սի վե րա բեր մունք ու նենք դրա 
նկատ մամբ, այլ նաև նրա նով, թե ի նչ
պես ե նք գոր ծում այդ ի րա վի ճա կում։ 
[5, էջ 112–116]: Այ սինքն մենք կա րող 
ե նք այս կամ այն ի րա վի ճա կը պի տա
կա վո րել որ պես բա ցա սա կան, մինչ դեռ 
մյուս նե րը նույն ի րա վի ճա կը կա րող են 
ո րա կել դրա կան։ Այ սինքն, մե զա նից է 
կախ ված, թե ի նչ պես կնայենք այս կամ 
այն ի րա վի ճա կին, ի նչ պես բա ցա սա կա
նը կվե րա ծենք դրա կա նի, (և հա կա ռա
կը), ի նչ պես փա կու ղի թվա ցող ի րա
վի ճակ նե րը նոր բա նի շր ջա դար ձային 
սկիզբ կդարձ նենք, սխալ նե րին՝ որ պես 
նոր բան սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն 
կնայենք։ Այս ռազ մա վա րու թյու նը գործ
նա կա նում կի րա ռե լու հա մար ա ռա
ջարկ վում են ո րո շա կի ու ղե ցույց ներ. 
օ րի նակ, մտա բե րենք մի քա նի հեր թա
կան բա ցա սա կան ի րա վի ճակ ներ, ո րում 
մեզ հի աս թափ ված, բար կա ցած, դժ
բախտ կամ մտա հոգ ված ե նք զգա ցել։ 
Այս պես մենք կա րող ե նք բա ցա հայ տել 
բա ցա սա կան հույ զի խոր քում ըն կած 
պատ ճա ռը, այդ պես մենք կա րող ե նք 
գտ նել հնա րա վոր այ լընտ րան քային 
սահ մա նում ներ դրան ցից յու րա քան չյու
րի հա մար, ի նչ պես նաև ծրագ րել նոր 
ար ձա գանք ներ և նոր հույ զեր նմա նա
տիպ ի րա վի ճակ նե րի հա մար։ Ե թե կա 
խն դիր, կա լու ծում, պետք է մտա ծել 
ու գտ նել այն, ե թե չկա լու ծում, ու րեմն 
պետք է մո ռա նալ այդ խնդ րի մա սին ու 
դա դա րել մտա հոգ վել, ո րով հե տև, մի և
նույն է, այն լու ծում չու նի։ 

Ու թե րորդ՝ հույ զե րիդ հետ կապ հաս
տա տե լու ռազ մա վա րու թյու նը նա խա
տե սում է հե տևյա լը. ե րբ ո րևէ բա ցա
սա կան հույզ եք ու նե նում, ա նընդ հատ 
հարց րեք ձեզ, թե կոնկ րետ որ միտքն է 
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բե րում այդ հույ զը, օ րի նակ, ե թե բար
կա ցած եք, հարց րեք ի նք ներդ ձեզ, թե 
կոնկ րետ ի նչն է ձեզ բար կաց նում, ո րն 
է ի րա կան պատ ճա ռը ձեր բար կու թյան, 
կամ ի նչ պես կա րող եք հու մոր տես նել 
դրա մեջ։ 

Ին նե րորդ՝ ա մե նա վեր ջին մե խա նիզ
մը, ձեր կյան քի վրա ո րևէ խմ բի ազ դե
ցու թյան վեր լու ծու թյունն է, ո րն ա ռա
ջար կում է վեր լու ծել այն վար քա գի ծը, 
ո րը խրա խուս վում է և, հա կա ռա կը, չի 
խրա խուս վում այն խմ բե րում, ո րոնց 
դուք պատ կա նում ե ք։ [5, էջ 160–165]: 
Այս տեղ պետք է վեր լու ծել, թե տվյալ 
խում բը ի նչ է քե զա նից «պա հան ջում», 
ի նչ է քեզ «ար գե լում» ա նել, ա րդյոք ճն
շում է «գոր ծադ րում» ձեզ վրա և ա րդյոք 
ար ժե մեր ժել այդ ճն շու մը, այ սինքն յու
րա քան չյուր խումբ հար կադ րում է ո րո
շա կի մա կար դա կի հա մա պա տաս խա

նե լի ու թյուն։ 
Ինչ պես տես նում ե նք, այս մե խա

նիզմ նե րից գրե թե բո լո րի հիմ քում ըն
կած է հո գե բա նա կան գոր ծո նը, և այս 
մե խա նիզմ նե րը քն նա դա տա կան մտա
ծո ղու թյուն զար գաց նե լու նպա տա կով 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած գի
տա կան բնա գա վա ռում, այդ թվում՝ 
լեզ վա կան աս պեկ տում։ Նշեմ, որ վե
րոն շյալ մե խա նիզմ նե րից թե կուզ մի 
քա նի սի կի րա ռու մը լսա րա նում զգա լի
ո րեն խթա նում է ու սա նող նե րի քն նա
դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, ո ւս տի և 
նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը, և սա 
բնա կան է, ո րով հե տև վե րը նշ ված մե
խա նիզմ նե րի զար գա ցու մը և կա տա րե
լա գոր ծու մը վեր ջի վեր ջո հան գեց նում 
է ի դե ա լա կա նու թյան, ստեղ ծա րա րու
թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան մեծ նե րու ժի 
բա ցա հայտ մա նը։ 
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МЕ ТО ДЫ РАЗ РА БОТ КИ И ПРИ МЕ НЕ НИЕ НА ВЫ КОВ КРИ ТИ ЧЕС КО ГО МЫШ ЛЕ НИЯ 
В УС ВО Е НИИ ВТО РО ГО ЯЗЫ КА

ЛИ ЛИТ МЕ ЛИ КЯН 
У ни вер си тет Урар ту, ас пи рант

В стат ье под чер ки ва ет ся роль на вы ков кри ти чес ко го мыш ле ния в уст ро е нии вто ро го 
язы ка и ме то дов раз ви тия и при ме не ния этих на вы ков в клас сах. Стат ья пред ла га ет при ме
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458

METHODS OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CRITICAL THINKING SKILLS 
IN LEARNING A SECOND LANGUAGE

LILIT MELIKYAN
Urartu University, postgraduate

The article highlights the significance of critical thinking skills in second language acquisition 
and the methods of developing those skills and applying them in classrooms. The article proposes 
to use different methods of critical capacity development in the study of a second language for a 
large and rapid progress in the learning process.
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ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԳ ՐԱՆ ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ
Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա րա նի տնօ րեն, 

տեխ նի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱՅ ԿԱ ՆՈՒՇ ՂԱ ԶԱՐՅԱՆ
Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա րա նի տնօ րե նի տե ղա կալ

ՄԱՅԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա րա նի մա տե նա գի տու թյան և 

գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ, 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀԱՅ ՏՊԱ ԳԻՐ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ ՀՈ ԼՈ ՎՈՒՅ ԹՈՒՄ

Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա րա նը, 
որ պես աշ խար հում հայե րեն տպա գիր 
ժա ռան գու թյան խո շո րա գույն պա հոց, 
ստեղ ծում է բո լոր հնա րա վոր պայ ման
նե րը՝ հայ տպա գիր գիրքն ու մա մու լը 
մեկ ը նդ հա նուր դաշ տում ամ փո փե լու և 
ներ–կա յաց նե լու հա մար: Տե ղե կատ վա
կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի
ա նե րը, ի նչ պես նաև գրա դա րա նային 
ավ տո մա տաց ման հա մա կար գե րը 
օ ժտ ված են ան–սահ մա նա փակ հնա
րա վո րու թյուն նե րով՝ հայ տպա գիր ժա
ռան գու թյու նը հա վա քագ րե լու և ամ
բող ջաց նե լու հա մար: 

Ի թիվս այլ շտե մա րան նե րի՝ Հա յաս
տա նի ազ գային գրա դա րա նում այ սօր 
շա րու նակ վում են «Հայ գիրք» և «Հայ 
մա մուլ» շտե մա րան նե րի ստեղծ ման 
աշ խա տանք նե րը: Նպա տա կը՝ այս եր
կու շտե մա րան նե րում հա վա քաել և 
ամ բող ջաց նել հայ տպա գիր գր քի և 
մա մու լի պատ մու թյու նը, հե ղի նակ նե րի 
և խմ բա գիր նե րի կեն սագ րա կան նե րը, 
հրա տա րա կիչ նե րի, տպագ րիչ նե րի և 
տպա–րան նե րի մա սին տե ղե կատ վու
թյու նը: Հնա րա վոր բո լոր տար բե րակ
նե րով (ս քա նա վո րում, ներ բեռ նում այլ 
կայ քե րից, նվի րատ վու թյուն ներ հե ղի
նակ նե րից) ձեռք են բեր վում գր քե րի և 

պար բե րա կան նե րի թվային պատ ճե
նե րը և կց վում են մա տե նա գի տա կան 
գրա ռում նե րին՝ գիր քը կամ պար բե րա
կա նը առ ցանց ըն թեր ցե լու հա մար: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. հայ գիրք, հայ մա
մուլ, տպագ րու թյուն, հայ կա կան գաղ
թօ ջախ ներ, է լեկտ րո նային պա շար ներ, 
թվայ նա ցում, տպա գիր նյու թե րի եր կա
րա ժամ կետ պահ պա նու թյուն, Հա յաս
տա նի ազ գային գրա դա րան: 

Գիր քը և մա մու լը՝ որ պես տե ղե
կատ վու թյան փո խանց ման կար ևո րա
գույն կրիչ ներ, ի րենց ու րույն դերն են 
ու նե ցել հա յա պահ պա նու թյան գոր
ծում՝ սկ սած տպագ րու թյան գյու տից 
մինչ մեր օ րե րը: Հա սա րա կու թյան 
պատ մա կան զար գաց մա նը զու գա հեռ, 
տպա գիր ժա ռան գու թյու նը ստանձ նել 
է տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի ձեռք
բե րում ներն ա պա գա սե րունդ նե րին 
փո խան ցե լու բարդ գոր ծա ռու յ թը, ին չը 
հնա րա վո րու թյուն է տվել ճիշտ գնա
հա տե լու ան ցյա լը: Այս ե րևույթն ա ռա
վել ը նդ գծ վում է, ե րբ ան դրա դարձ ե նք 
կա տա րում հայ գրատ պու թյան պատ
մու թյա նը: Հայ գր քի, հե տա գա յում նաև 
հայ մա մու լի տպագ րու թյան պատ մու
թյան ըն թաց քը զու գա հեռ վել են հայ 
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ժո ղովր դի պատ մու թյա նը, ին չը Ռ. Իշ
խա նյա նի բնու թա գր մամբ` «… հե ղաշր
ջիչ է ե ղել մարդ կու թյան պատ մու թյան 
մեջ»1: Ներ կա յաց նենք հայ գր քի և մա
մու լի տպագ րու թյան պատ մու թյան 
օ րի նա չափ զար գաց ման ըն թաց քը: 

Հայ գրատ պու թյան սկիզբ է հա
մար վում 1512 թվա կա նը, ե րբ Հա կոբ 
Մե ղա պար տի ջան քե րով Վե նե տի կում 
տպագր վել են հայե րեն ա ռա ջին գր քե
րը: Հայ պար բե րա կան մա մու լի տպագ
րու թյան պատ մու թյու նը սկս վում է 1794 
թվա կա նից, ե րբ Մադ րա սում Հա րու
թյուն Շմա վո նյա նի ջան քե րով հրա
տա րակ վել է «Ազ դա րար»–ը: Նշենք, 
որ ա ռա ջին պար բե րա կանն իր բո լոր 
չա փա նիշ նե րով հա մընկ նում էր գր քի 
ձևա չա փին: 

Ար դեն ի սկ պարզ է, որ հայ գր
քար վես տի և մա մու լի պատ մու թյու նը 
կերտ վել է պատ մա կան Հա յաս տա
նի սահ ման նե րից դուրս: Պատ ճառ նե
րից մե կը բուն հայ կա կան տա րածք
նե րում առ կա սո ցի ալ–տն տե սա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վի ճակն էր, ո րի 
ար դյուն քում մեծ չա փե րի էր հաս նում 
ար տա գաղ թը: Ե րկ րորդն այն էր, որ 
եվ րո պա կան տար բեր քա ղաք նե րում 
ձևա վոր ված հայ կա կան հա մայնք նե րը 
մաս նակ ցում է ին այդ ե րկ րի քա ղա
քա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, 
մշա կու թային հար ցե րի կար գա վոր ման 
և զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին, այդ 
ա մե նը ծա ռայեց նում է ին հայ ժո ղովր
դի և սե փա կան գաղ թօ ջա խի շա հե
րին: Հայտն վե լով օ տար մի ջա վայ րում՝ 
հայե րը ի նք նա կազ մա կերպ վում է ին, 
հա մախմբ վում և ձևա վո րում հա մայն
քի կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու նը: «Ա
մեն տեղ, ո ւր ար դէն գաղ թա կա նու
թիւն կար, ե թէ մի այն չէր հան գել նո րա 
մէջ հայ րե նի քի սէ րը, ազ գա սի րա կան 
զգաց մուն քը, ազ գայ նու թե ան գա ղա

1  Այս հարցի շուրջ հիմնավոր 
ուսումնասիրությունները տես Լևոնյան Գ., Հայ գիրքը 
և տպագրության արվեստը, Ե., 1958, Իշխանյան Ռ., 
Հայ գրքի պատմություն, Ե. 2012: 

փա րը, և ե թէ չէր կուլ գնա ցել ի րան 
տի րա պե տող ազ գի տար րի մէջ, սկ սում 
էր կամ հե տաքրքր վել իր հայ րե նա կան 
նոր գրա կա նու թե ամբ, կամ մաս նակ ցել 
և կամ վեր ջա պէս գոր ծել այդ բա նում՝ 
կա մե նա լով մի և նոյն ժա մա նակ իր 
բնա կու թե ան տե ղը հայ նոր գրա կա
նու թե ան գրէ թե կեդ րոն դարձ նել»2: 

Փաս տենք հետ ևյա լը. Աբ գար Դպիր 
Թո խա թե ցին Կ. Պոլ սում հայե րեն գիրք 
է հրա տա րա կել դեռևս 1568 թ, ի սկ 
նույն Կ. Պոլ սում թուր քե րեն ա ռա ջին 
գիր քը տպա գր վել է 1729 թ.: Ի րա նում 
հայե րեն ա ռա ջին գիր քը տպագր վել է 
1638 թ. Խա չա տուր վար դա պետ Կե սա
րա ցու ջան քե րով, ե րբ Մի ջին Ար ևել
քում դեռևս տպա րան գո յու թյուն չու
ներ, ի սկ պարս կե րեն ա ռա ջին գիր քը 
տպագր վել է 1830 թ.3: Փաս տե րը խո
սում են այն մա սին, թե ի նչ կար ևոր 
նշա նա կու թյուն է ու նե ցել տպագ րու
թյու նը հայ ի րա կա նու թյան մեջ: 16–րդ 
դա րում հրա տա րակ վել է 17 հայե րեն 
գիրք՝ Վե նե տիկ՝ 8 գիրք, Կ.Պո լիս՝ 6 
գիրք, Հռոմ՝ 3 գիրք: Սրան զու գա հեռ 
նույն հա րյու րա մյա կում հրա տա րակ վել 
է հայե րեն հատ ված ներ պա րու նա կող 
16 այ լա լե զու գիրք: 

17–րդ դա րում հայ գր քար վեստն 
ու տպագ րու թյու նը զար գա ցել ե ն՝ 
ը նդ գր կե լով աշ խար հագ րա կան նոր 
տա րածք ներ: Հայ մշա կույ թի, պատ
մագ րու թյան, գրա կա նու թյան զար
գաց մա նը զու գա հեռ ո րա կա կան նոր 
փուլ է մտել գրատ պու թյան ար վես տը: 
Ի նչ պես նշում է Ռ. Իշ խա նյա նը` «Այս 
դա րի ե րկ րորդ կե սում էր, որ հայ գր քի 
տպա գրու թյու նը ան ջատ, ը նդ հատ վող 
պոռթ կում նե րից վե րած վեց մշ տա կան, 
ա նընդ մեջ մի գոր ծո ղու թյան, որ այդ
պես շա րու նակ վե լով` հա սավ մեր օ րե

2  Յարոյ, Հայոց մամուլը Ռուսաստանում և 
Կովկասի մէջ, Թիֆլիս, 1878, էջ 13: 

3  Տես Ռ. Իշխանյան, Հայ գրքի պատմություն, Ե. 
2012: 
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րը»1: 17–րդ դա րում տպագր վել է 165 
ա նուն հայե րեն գիրք: Հայ գր քի տպագ
րու թյան կենտ րոն ներ են դար ձել Հռո մը 
(38 գիրք), Վե նե տի կը (32 գիրք), Ա մս
տեր դա մը (40 գիրք), Լվո վը (3 գիրք), 
Փա րի զը (2 գիրք), Մար սե լը (20 գիրք), 
Նոր Ջու ղան (12 գիրք), Կ. Պո լի սը (2 
գիրք), Լի վոռ նոն (1 գիրք), Զմյուռ նի ան 
(1 գիրք), Լայպ ցի գը (1 գիրք), Սու չա վան 
(1 գիրք), Պա դո ւան (1 գիրք) և այլ քա
ղաք ներ: Կա րե լի է վս տահ նշել, որ ի 
տար բե րու թյուն նա խորդ դա րի` 17–րդ 
դա րը աչ քի է ը նկ նում տպագր ված գր
քե րի ա ռա տու թյամբ և տպագ րու թյան 
բարձր ո րա կով: 18–րդ, ի սկ ա վե լի ո ւշ 
19–րդ դա րից գրատ պու թյան ար վես տը 
մտել է ժո ղովր դի ա ռօ րյայի մեջ, դար
ձել է պա հանջ ված հա սա րա կու թյան 
տար բեր խա վե րի կող մից: Զար գաց
ման այս մի տու մը շա րու նակ վել է նաև 
20–րդ դա րում` ը նդ գծե լով գր քի ար
ժե քը մեր ի րա կա նու թյան մեջ: 19–րդ 
դա րում աշ խար հի տար բեր ծա գե րում 
տպագր վել է մոտ 9200 հայե րեն կամ 
հայե րեն ե լից տվյալ ներ պա րու նա կող 
գիրք, 20–րդ դա րում այդ թի վը հա սել 
է շուրջ 80.000–ի: 

Հայ գրատ պու թյան հա մա տեքս տում 
կար ևոր վում են տար բեր ժա մա նա կա
շր ջան նե րում ստեղծ ված գրա ցու ցակ
նե րը կամ մա տե նա գի տու թյուն նե րը, 
ո րոնք լա վա գույնս պատ կե րա ցում են 
տա լիս գրատ պու թյան և հայ կա կան 
տպա րան նե րի ան ցած ու ղու մա սին: 
19–րդ դա րում հայ գր քի և մա մու լի մա
տե նա գի տու թյան պատ մու թյու նը թևա
կո խել է նոր գի տա կան փուլ` մա տե նա
գի տա կան ցան կե րը ներ կա յաց նե լով 
ո րո շա կի վեր լու ծու թյուն նե րով: Վե նե
տի կի Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան ան
դամ Իգ նա տի ոս Փա փազ յա նը կազ մել 
է 1565–1800 թթ. տպագր ված հայե րեն 
գր քե րի ցու ցակ, ո րը մնա ցել է ան տիպ, 
բայց ան տիպ այս աշ խա տան քը դար ձել 

1 Ռ. Իշխանյան, Հայ գրքի պատմություն, Ե. 2012, 
էջ 32: 

է Գա րե գին Զարբ հա նա լյա նի «Հայ կա
կան մա տե նա գի տու թյուն» գր քի հիմ քը: 
Այս պես սկզբ նա վոր վել է հայ տպա
գիր գր քի մա տե նա գի տու թյան պատ
մու թյու նը, ո րը հե տա գա տաս նամ
յակ նե րում հս կա յա կան ա ռա ջը նթաց է 
ու նե ցել: Վե նե տի կի Մխի թա րյան մի ա
բա նու թյան ան դամ նե րը պար բե րա բար 
տպագ րել են մա տե նա գի տա կան ցան
կեր, ո րոն ցում ներ կա յաց րել են մի ա
բա նու թյու նում պահ վող, ի նչ պես նաև 
ի րենց հրա տա րա կած գր քե րը: 

  Հայ կա կան պար բե րա կան նե րի 
վե րա բե րյալ մա տե նա գի տա կան ու
սում նա սի րու  թյուն նե րը եր ևան ե կան 
ար դեն 19–րդ դա րի կե սե րին, ե րբ հրա
պա րա կում գտն վող պար բե րա կան նե
րի թի վը չէր ան ցնում մի քա նի տաս
նյա կից: Դրանք սո վո րա կան պարզ 
ցու ցակ ներ է ին, ո րոնք տպագր վում 
է ին ժա մա նա կին լույս տես նող պար բե
րա կան նե րի՝ «Բազ մա վէպ» հան դե սի, 
«Եվ րո պա» շա բա թա թեր թի, «Փա րիզ» 
թեր թի է ջե րում: 19–րդ դա րի ե րկ րորդ 
կե սին, պար բե րա կան նե րի ա ճին զու
գա հեռ, դրանց ու սում նա սի րու թյու նը 
զար գաց ման նոր փուլ մտավ: Սկ սե ցին 
հրա տա րակ վել ոչ մի այն պար բե րա
կան նե րի լրիվ ցու ցակ ներ, այլև ա ռան
ձին պար բե րա կան նե րի կամ ա ռան ձին 
աշ խար հագ րա կան վայ րում հրա տա
րակ ված պար բե րա կան նե րին վե րա բե
րող ու սում նա սի րու թյուն ներ, օ րի նակ, 
Յա րոյի «Հայոց մա մու լը Ռու սաս տա
նում և Կով կա սի մէջ» (Թիֆ լիս, 1878), 
Գ. Գա լեմ քյա րյա նի «Պատ մու թյուն հայ 
լրագ րու թյան ի սկզ բա նե մինչև մեր 
ժա մա նա կը» (Վի են նա, 1893), Գ. Լևո
նյա նի «Հայոց պար բե րա կան մա մու լը 
սկզ բից մինչև մեր օ րե րը» (Ա լեք սանդ
րա պոլ, 1895) և այլն: 

Հայ մա տե նա գի տու թյան պատ
մու թյան մեջ ակ նա ռու են այն պի սի 
ան հատ ներ, ի նչ պի սիք են Ստ. Նա
զա րյա նը, Ալ. Խու դա բա շյա նը, Հովհ. 
Շահ խա թու նյան ցը, Գ. Զարբ հա նա լյա
նը, Գ. Գա լեմ քյա րյա նը, Գ. Լևո նյա նը, 
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Մ. Պո տու րյա նը, Մ. Մի ան սա րյան ցը, 
Ղ. Ա լի շա նը, Ա. Ղա  զի կյա նը, Հ. Ա նա
սյա նը, Հ. Պետ րո սյա նը, Ա. Բա բա յա
նը, Հ. Կոս տի կյա նը, Ն. Ոս կան յա նը, Ռ. 
Իշ խա նյա նը և այլք: Նրանց կազ մած 
մա տե նա գի տա կան ցան կե րի շնոր հիվ 
հայ ի րա կա նու թյան մեջ ձևա վոր վել է 
«ազ գա յին մա տե նա գի տու թյուն» հաս
կա ցու թյու նը, ի նչն էլ այ սօր հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րա ցում 
կազ մել տպագր ված գր քե րի և մա մու լի 
քա նա կի, ո րա կի, տպագ րա կան գտն
վե լու վայ րի և այլ կար ևոր գոր ծոն նե
րի մա սին1: 

Հայ մա տե նա գի տու թյան պատ մու
թյու նը ո րա կա կան նոր փուլ է մտել, 
ե րբ Ալ. Մյաս նի կյա նի ան վան հան րա
պե տա կան գրա դա րա նում 1946 թվա
կա նից ձեռ նա մուխ են ե ղել հայ գր
քի ամ բող ջա կան մա տե նա գի տու թյան 
կազմ ման աշ խա տանք նե րին: Ա նհ րա
ժեշտ էր մեկ ամ բող ջու թյան մեջ նե րա
ռել և ներ կա յաց նել հայ տպա գիր գիր
քը: Ա ռա ջին հա տո րը պետք է նե րա ռեր 
1512–1800 թթ. տպագր ված հայ հնա տիպ 
գր քե րը, սա կայն ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
աշ խա տանք նե րը դա դա րեց վել են, քա
նի որ բա ցա կա յում է ին հա մա պա տաս
խան աշ խա տան քային պայ ման ներն ու 
մի ջոց նե րը: 1958 թ. ՀՍՍՌ կուլ տու րայի 
մի նիստ րու թյան ո րոշ մամբ վերսկս
վել են աշ խա տանք նե րը, գրա դա րա նի 
գիտ խորհր դին ներ կա յաց վել են ո րոշ 
թե զիս ներ և ա պա գա գր քի կազմ ման 
հայե ցա կար գը, ո րոնք սա կայն մերժ
վել են` նա խա րա րու թյան ծրագ րե
րին չհա մա պա տաս խա նե լու պատ ճա
ռով: Հատ կա պես գր քի կա ռուց ված քի, 
գր քե րի նկա րագ րու թյան հար ցե րը 
լուրջ քն նար կում նե րի նյութ են դար
ձել: Հայե ցա կար գային փաս տա թուղ
թը, ո րն ար տա ցո լում էր աշ խա տան

1  Հայ մատենագիտության պատմությունը, այդ 
թվում` հայ գրքի մատենագիտությունը, լավա գույնս 
ներկայացված է Ռ. Իշխանյանի աշխա տու թյուն-
ներում: Տես Իշխանյան Ռ., Հայ մատե նագիտության 
պատմություն, Պրակ Ա–Գ, Եր., 1964–1968: 

քի նպա տա կը, գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոշ 
դի տո ղու թյուն նե րով հաս տատ վել է 
1958 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին, ո րից հե տո 
սկս վել են աշ խա տանք նե րը: Առ այ սօր 
հրա տա րակ վել է հինգ հա տոր` ներ
կա յաց նե լով հայ գր քի պատ մու թյու նը 
1512–1930 թվա կան նե րին: Ա վար տա
կան փու լում է գտն վում 6–րդ հա տո րը, 
ո րը նե րա ռում է 1931–1940 թվա կան
նե րի հրա տա րա կու թյուն նե րը: Յու րա
քան չյուր հա տոր ժա մա նա կագ րա կան 
կար գով հնա  րա վո րինս ամ բող ջա կան 
ներ կա յաց նում է հայ տպա գիր ար
տադ րան քը` տպագր ված աշ խար հի 
տար բեր ան կյուն նե րում: Հա տոր նե րի 
վեր ջում այբ բե նա կան կար գով ար տա
ցոլ վում են ան ձնա նուն նե րի, վեր նագ
րային, ա ռար կա յա կան, աշ խար հագ
րա կան, ի նչ պես նաև տպա րան նե րի ու 
մա տե նա շա րե րի ցան կե րը: Կա տար վող 
հս կա յա ծա վալ աշ խա տան քը ա ռա վե
լա գույնս նպաս տում է հայ գր քի պահ
պա նու թյան և հան րահռ չակ ման հա
մընդ հա նուր գոր ծին: 

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
զար գաց ման ներ կա փու լը ա ռա ջադ
րում է նոր լու ծում ներ հայ գր քի և մա
մու լի մա տե նա գի տու թյան կազմ ման 
հար ցում: Խոս քը տե ղե կատ վա կան նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի և ավ տո մա տաց ման 
հա մա կար գե րի մա սին է, ո րոնք ըն դար
ձա կում են գր քի և մա մու լի պահ պա նու
թյան, խնամ քի, ա պա գա սե րունդ նե րին 
ան խա թար փո խան ցե լու հնա րա վո րու
թյուն նե րը: Սրան զու գա հեռ, գր քե րի 
ու մա մու լի թվայ նաց ման աշ խա տանք
նե րը սկ սում են կրել զանգ վա ծային 
բնույթ ՝ընդգր կե լով ա վե լի մեծ ծա վալ
ներ, ամ բող ջա կան դարձ նե լով հայ գր
քի և մա մու լի պատ մու թյու նը: 

  Հա յաս տա նի ազ գային գրա
դա րա նը ստեղ ծում է հնա րա վոր բո
լոր պայ ման նե րը` հայ տպա գիր և 
է լեկտ րո նային գր քերն ու մա մու լը մի 
ը նդ հա նուր դաշ տում ամ փո փե լու և 
ներ կա յաց նե լու հա մար: Ստեղծ ված 
տա րաբ նույթ է լեկտ րո նային շտե մա
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րան նե րի շար քում ա ռանձ նա նում են 
«Հայ գիրք» և «Հայ մա մուլ» շտե մա
րան նե րը1, ո րոնց ստեղծ ման աշ խա
տանք նե րը սկս վել են 2010 թվա կա նից 
Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա րա
նում և ՀՀ Գի տու թյուն նե րի ազ գային 
ա կա դե մի այի հիմ նա րար գի տա կան 
գրա դա րա նում: Այ սօր այս եր կու գի
տա հե տա զո տա կան կենտ րոն ներն աշ
խա տում են զու գա հեռ՝ հա մա տե ղե
լով շտե մա րան նե րի ստեղծ ման ի րենց 
ջան քերն ու կա րո ղու թյուն նե րը: «Հայ 
գիրք» է լեկ տրո նային շտե մա րա նում 
նե րառ վում են 1512 թվա կա նից մինչ 
այ սօր աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում 
տպագր ված հայե րեն, հա յա տառ, ի նչ
պես նաև հայե րեն հատ ված ներ պա
րու նա կող գր քե րը: Ա ռանձ նա նում են 
նաև բազ մա լե զու հրա տա րա կու թյուն 
նե րը, ո րոնց բնագ րի լե զու նե րից մե
կը հայե րենն է: «Հայ մա մուլ» է լեկտ
րո նային շտե մա րա նում նե րառ ված 
են 1794 թվա կա նից մինչև մեր օ րե րը 
աշ խար հի տար բեր ծա գե րում հրա տա
րակ ված հա յա տառ պար բե րա կան նե րը: 
Այս տեղ նե րառ վում են նաև այ լա լե զու, 
ե րկ լեզ վյան ու բազ մա լեզ վյան մա մու
լի այն ան վա նում նե րը, ո րոնց բնագ րի 
լե զու նե րից մե կը հայե րենն է, ի նչ պես 
նաև է լեկտ րո նային պար բե րա կան ներ: 
Ազ գային գրա դա րա նի մա մու լի հա
վա քա ծո ւում հաշվ վում է 3760 ա նուն 
պար բե րա կան, ո րից 2.108 ա նուն՝ հան
դես և 1.652 ա նուն՝ լրա գիր: Դրան ցից 
մեկ ա նուն՝ 18–րդ դ., մեկ ա նուն՝ 18–19–
րդ դդ., 332 ա նուն՝ 19–րդ դ. և մնա
ցած ա նուն նե րը՝ 20–21–րդ դդ. /ն կա
տի է ա ռն ված տպագ րու թյան սկիզ բը/: 
Դրանք են Ազ դա րար (Մադ րաս, 1794 
թ.), Տա րեգ րու թյուն (Վե նե տիկ, 1799 
թ.), Ար մե նի ա (Մար սել, 1885 թ.), Ար
շա լույս Ա րա րա տյան (Զ մյուռ նի ա, 1840 
թ.), Բազ մա վեպ (Վե նե տիկ, 1843 թ.), 

1  Շտեմարանները հասանելի են համացանցի 
հետևյալ հասցեներով՝ http: //tert.nla.am, http: //
haygirk.nla.am/

Հան դես ամ սօ րյա (Վի են նա, 1887 թ.), 
Ա րծ վիկ Տա րո նո (Մուշ, 1863 թ.), Հյու
սի սա փայլ (Մոսկ վա, 1858 թ.), Մշակ 
(Թիֆ լիս, 1872 թ.), Մուրճ (Թիֆ լիս, 
1889 թ.), Լու մա (Թիֆ լիս, 1896 թ.) և այլ 
ար ժե քա վոր ա նուն ներ: Լույս ըն ծայ վե
լով ո րո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ՝ 
հան դես նե րը և թեր թե րը, հատ կա պես 
օ րա թեր թե րը, շա բա թա թեր թե րը, հայ
կա կան կենտ րոն նե րում ու գա վառ նե
րում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րը 
ար ձա նագ րել են վա վե րա կան ար ժա
նա հա վա տու թյամբ: Պար բե րա կան նե րը 
ան սպառ նյութ են պա րու նա կում հայ 
ժո ղովր դի պատ մու թյան, հա սա րա կա
կան–քա ղա քա կան կյան քի, մշա կույ թի 
և այլ բնա գա վառ նե րի վե րա բե րյալ, և 
այդ ա ռու մով դրանք հե տա զո տող նե
րի հա մար հա մար վում են աղ բյու րա
գի տա կան ան փո խա րի նե լի շտե մա
րան ներ: Թերևս այդ է պատ ճա ռը, որ 
պահ պա նու թյան ա ռու մով պար բե րա
կան նե րը ա ռա վել խո ցե լի են, քան գր
քե րը: Ո ւս տի հայ կա կան մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան պահ պան ման, քա րոզ
չու թյան ու հան րահռ չակ ման հա մար 
թվայ նաց ման մի ջո ցով դրանց եր կա
րա ժամ կետ պահ պա նու թյան ա պա հո
վու մը օ րա խն դիր հարց է, ին չը ար դեն 
5–րդ տա րին է՝ Ազ գային գրա դա րա նը 
հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նում և 
հա մա կար գում է2: 

Եր կու շտե մա րան նե րում էլ սկզ բուն
քը մեկն է՝ հա յա տա ռու թյու նը: Նպա
տա կը՝

1. Ամ բող ջա կան ներ կա յաց նել հայ 
գր քի և մա մու լի պատ մու թյու նը` տե
սա նե լի դարձ նե լով պատ մու թյան հար
ցա կան նե րը և օ րի նա չափ զար գաց ման 
պատ կե րը: 

2. Հա վա քել աշ խար հով մեկ սփռ
ված հայե րեն և հայե րեն հատ ված ներ 

2  Պետք է նկատի ունենալ որ 2010–2013 
թթ. ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական 
գրադարանը թվայնացրել և համացանցում է 
տեղադրել գիտական հանդեսների ավելի քան 400 
հազար էջ։ 
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պա րու նա կող օ տա րա լե զու գրա կա
նու թյու նը` ա պա գա յում կո րուստ նե րից 
խու սա փե լու նպա տա կով: 

3. Ճշ տել աշ խար հով մեկ սփռ ված 
գր քե րի և պար բե րա կան նե րի աշ խար
հագ րա կան տա րածք նե րը` նշե լով յու
րա քան չյուր մի ա վո րի գտն վե լու վայ րը, 
ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան վի ճա կը: 

4. Պահ պա նե լով հե ղի նա կային 
ի րա վուն քի նոր մե րը` թվայ նաց նել գր
քե րը և մա մու լը՝ ըն թեր ցո ղա կան լայն 
լսա րան ու նե նա լու հա մար: 

5. Ի րա կա նաց նել հա վա քա ծու նե րի 
եր կա րա ժամ կետ պահ պա նու թյուն։ 

Շ տե մա րան նե րը կա ռուց վում են 

հետ ևյալ սկզ բունք նե րով.
ա. Նախ նկա րագր վում է տվյալ 

գիր քը կամ պար բե րա կա նը: Մա տե
նա գի տա կան նկա րագ րու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ամ փոփ տե
ղե կատ վու թյուն ստա նալ գր քի կամ 
պար բե րա կա նի ստեղծ ման, վայ րի, 
տա րեթ վի, ստեղ ծո ղի, պա տաս խա
նա տու նե րի մա սին: Մա տե նա գի տա
կան գրառ ման մեջ կար ևոր վում են 
բո լոր այն լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե
րը, ո րոնք հնա րա վո րինս կդյու րաց նեն 
գիրքն ու սում նա սի րե լու և ըն կա լե լու 
ըն թեր ցո ղա կան պա հանջ նե րը: 
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2. Մա տե նա գի տա կան յու րա քան չյուր 
գրառ մա նը կց վում է թվային տար բե րա
կը՝ գիր քը կամ պար բե րա կա նը՝ առ ցանց 
ըն թեր ցե լու հա մար: Մա մու լի և գր քե րի 
թվայ նաց ման աշ խա տանք ներն ի րա
կա նաց վում են Հա յաս տա նի ազ գային 
գրա դա րա նում և ՀՀ ԳԱԱ հիմ նա րար 
գի տա կան գրա դա րա նում: Թվայ նաց
ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում են 
նաև հա մայն քային և մար զային գրա
դա րան նե րը, մշա կու թա յին, հոգ ևոր 
հաս տա տու թյուն ներ՝ Մայր Ա թոռ Ս. Էջ
մի ած նի «Վա չե և Թա մար Մա նու կյան» 
Մա տե նա դա րա նը, Մե ծի Տանն Կի լի կի ո 
Կա թո ղի կո սու թյան Մա տե նա դա րա նը, 
Վե նե տի կի և Վի են նայի Մխի թա րյան 
մի ա բա նու թյան մա տե նա դա րան նե րը, 

Խն կո–Ա պոր ան վան ազ գային ման կա
կան, Գի տա տեխ նի կա կան, Գի տաբժշ
կա կան գրա դա րան նե րը, Մ. Մաշ տո ցի 
ան վան հին ձե ռագ րե րի ի նս տի տու տը, 
Գրա կա նու թյան և ար վես տի թան գա
րա նը, Ե ՊՀ և մյուս բու հա կան գրա դա
րան նե րը, ա ռան ձին պար բե րա կան նե րի 
խմ բագ րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ան
հատ ներ Հա յաս տա նից և ար տերկ րից: 

Եր կու շտե մա րան նե րում էլ թվային 
տար բե րակ նե րը տե ղադր վում են PDF 
ձևա չա փով: «Հայ մա մուլ» է լեկտ րո նային 
շտե մա րա նում յու րա քան չյուր ա նուն 
պար բե րա կա նի հա մար ստեղծ վում են 
ա ղյու սակ ներ, ին չը հեշ տաց նում է ըն
թեր ցո ղի ո րո նո ղա կան աշ խա տան քը: 

Նշ վում է պար բե րա կա նը, տա րե թի
վը և յու րա քան չյուր հա մա րը, ո րին էլ 
կց վում է պար բե րա կա նի PDF տար բե
րա կը: 

Բա ցի դրա նից, կա տար վում են ո րո
նո ղա կան աշ խա տանք ներ՝ աշ խար հի 
տար բեր գրա դա րան նե րում պահ պան
վող հա յա լե զու գր քե րի ու պար բե
րա կան նե րի թվային տար բե րակ նե րը 
հայտ նա բե րե լու ո ւղ ղու թյամբ: Նման 
աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում հայտ
նա բեր վում են գր քեր ու պար բե րա
կան ներ, ո րոնց ա նուն ներն ան գամ 
ան հայտ են ե ղել, և ո րոնք դուրս են 
մնա ցել տար բեր դա րաշր ջան նե րում 
ստեղծ ված մա տե նա գի տա կան ցան
կե րից: Կա տար վում են ներ բեռ նում ներ, 
և պահ պա նե լով հե ղի նա կային ի րա
վուն քի բո լոր նոր մե րը՝ այդ թվային 
տար բե րակ նե րը նույն պես կց վում են 
հա մա պա տաս խան գրա ռում նե րին: Ար
դյուն քում ամ բող ջա կան են դառ նում 
շտե մա րան նե րը՝ ամ բող ջաց նե լով նաև 
հայ գր քի ու մա մու լի պատ մու թյու նը: 
Օ րի նակ՝ Ազ գային գրա դա րա նի հա

վա քա ծո ւում և մա տե նա գի տա կան 
ցան կե րում բա ցա կա յում է ին Յա կոբ 
Շա հան Ջր պե տե ա նի ու սում նա սի րու
թյու նը հրա տա րակ ված 1812 թ.՝ հիմ
նված Ֆրան սի այի Կայ սե րա կան գրա
դա րա նի 2 ձե ռագ րե րի վրա և 1926 թ. 
հրա տա րակ ված «Մար կո սի Ա վե տա
րա նի» ան գլե րեն ու սում նա սի րու թյու նը 
Ալ բերտ Էդ մունդ սի խմ բագ րու թյամբ: 
Ներ կա յումս գր քերն ի րենց ար ժա նի 
տեղն են գտել «Հայ գիրք» է լեկտ րո
նային շտե մա րա նում: Հայտ նա բեր վում 
են նաև մինչ այժմ մա տե նա գի տա կան 
աղ բյուր նե րում չհի շա տակ ված պար
բե րա կան նե րի ա նուն ներ: Օ րի նակ, Ար
ման Հա կո բյա նի՝ ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ի նս
տի տու տում պաշտ պա նած՝ ««Բա բե լոն» 
հա յա լե զու ա սո րա կան պար բե րա կա
նը որ պես հայ–ա սո րա կան լեզ վա կան 
հա մա կե ցու թյան ե զա կի նմուշ» ա տե
նա խո սու թյան հրա պա րակ ված սեղ
մագ րից (Եր., 2016թ.) տե ղե կա նա լով 
1919–1921թթ. Բոս տո նում հրա տա րակ
ված հա յա լե զու պար բե րա կա նի մա սին, 
նրա թվային տար բե րակ նե րը գտանք 
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http: //assyrianarchive.org կայ քում1: 
Ո րո նում նե րի ար դյուն քում գտանք և 
շտե մա րա նում գրա ռե ցինք նաև Բոս
տո նում ա սո րի նե րի հրա տա րա կած և 
մինչ այժմ հայ մա մու լի մա տե նա գի
տա կան ցան կե րում բա ցա կա «Նի նո ւէ» 
պար բե րա կա նը /1927–1928թթ./ (պար
բե րա կա նի ո րոշ հա մար ներ հա յա լե զու 
են)2:  

Ներ կա յումս թվայ նաց ման լայ նա
ծա վալ աշ խա տանք ներ են ըն թա նում 
աշ խար հի բազ մա թիվ գրա դա րան նե
րում՝ Ա ՄՆ Կոնգ րե սի գրա դա րա նում, 
Բրի տա նա կան գրա դա րա նում, Ֆրան
սի այի ազ գային գրա դա րա նում, Ռու
սաս տա նի ազ գային գրա դա րա նում, 
Եվ րո պա կան գրա դա րան նե րը մաս
նակ ցում եմ Europeana3 ան վա նու մով 
հա մաեվ րո պա կան նա խագ ծի ի րա կա
նաց մա նը / նա խագ ծի ան դամ է հան
դի սա նում նաև Հա յաս տա նի ազ գա յին 
գրա դա րա նը/, Ա մե րի կյան հա մալ սա
րա նա կան և հան րային գրա դա րան
նե րը ի րա կա նաց նում են թվայ նաց ման 
«Հա թի Թրասթ»4 նա խա գի ծը, «Գուգլ» 
կոր պո րա ցի ան ի րա կա նաց նում է 
թվայ նաց ման իր նա խա գի ծը5, ՅՈՒ
ՆԵՍ ԿՕ–ն ևս ակ տի վո րեն ա ջակ ցում 
է տպա գիր ժա ռան գու թյան թվայ նաց
մա նը իր «Գու տեն բերգ նա խագ ծով»6։ 
Նման նա խագ ծե րի կայ քե րից շատ հա
ճախ հնա րա վոր է լի նում հայտ նա բե րել 
հա յե րեն գր քեր՝ մե ծա մա սամբ դրանք 
17–19–րդ դա րե րի հրա տա րա կու թյուն
ներ են, և եր բեմն հան դի պում են գր
քեր, ո րոնք բա ցա կա յում են Հա յաս տա
նի գրա դա րան նե րում, ի սկ եր բեմն էլ 
պա տա հում են գր քեր, ո րոնք նե րառ
ված չեն հայ գր քի մա տե նագ ի տա կան 
ցան կե րում։ Քա նի որ նման գր քե րի 

1  http: //tert.nla.am/cgi–bin/koha/opac–detail.
pl?biblionumber=5832

2  http: //tert.nla.am/cgi–bin/koha/opac–detail.
pl?biblionumber=6027

3  http: //www.europeana.eu/
4  https: //www.hathitrust.org/
5  https: //books.google.com/
6  https: //www.gutenberg.org/

թվային պատ ճեն նե րը ա զատ հա սա նե
լի են հան րու թյա նը, ա պա այս գր քե րի 
մա տե նա գի տա կան նկա րա գրու թյու
նից հղում է կա տար վում գր քի թվային 
պատ ճե նի վրա։ Խնայ վում են թե՛ ժա
մա նակ և թե՛ հաշ վո ղա կան պա շար
ներ։ Այլ գրա դա րան նե րից ու կայ քե րից 
կա տար ված ներ բեռ նում նե րի շնոր հիվ 
լրաց վում են բա ցա կա գր քե րի թվային 
պատ ճեն նե րը, ո րի ար դյուն քում մի այն 
հնա տիպ շր ջա նի 751 գր քի կց ված է 
թվային տար բե րակ: Ը նդ ո րում՝ հնա
տիպ շր ջա նի 159 գիրք, ֆի զի կա պես 
բա ցա կա լի նե լով պա հոց նե րից, հնա
րա վոր է ըն թեր ցել առ ցանց տար բե
րա կով: Կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
շնոր հիվ 2016 թ. մի այն Նոր Ջու ղայի 
Ս. Ա մե նափր կիչ վան քի գրա դա րա
նում թվայ նաց րել և Հա յաս տա նի ազ
գային գրա դա րա նին են տրա մադ րել 
10 հնա տիպ գր քի թվային տար բե րակ, 
ո րի մեջ ա ռանձ նա նում է հատ կա պես 
1513 թ. հրա տա րակ ված «Պա տա րա գա
տետ րը», 1704 թ. «Պար տէզ հո գևո րը», 
1779 թ. հրա տա րակ ված «Սաղ մո սա րա
նը»: Archive.org կայ քից ներ բեռն վել և 3 
գր քի կց վել է թվա յին տար բե րակ: Ան
թի լի ա սի Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ կա թո
ղի կո սա րա նի կող մից Հա յաս տա նի ազ
գային գրա դա րա նին են տրա մադր վել 
մի շարք ար ժե քա վոր գր քե րի թվային 
տար բե րակ ներ, ո րոնք բա ցա կա յում են 
գրա դա րա նի պա հոց նե րից: Զմ մա ռի 
վան քում թվայ նաց վել և Հա յաս տա նի 
ազ գային գրա դա րա նին են տրա մադր
վել 1714 թ. Հռո մում տպագր ված «Չորք 
խոկ մունք յա ղագս յա ւի տե նա կա նու
թե ան» ի նչ պես նաև 1717 թ. Կ. Պոլ սում 
տպագր ված «Հա մա ռօտ հա ւա քումն 
ի րաց մա նա ւան դա գու նից» հնա տիպ 
գր քե րի թվային տար բե րակ նե րը: Ա մս
տեր դա մի հա մալ սա րա նում թվայ նաց
վել և Հա յաս տա նի ազ գային գրա
դա րա նին է տրա մադր վել հնա տիպ 9 
գր քի թվային տար բե րակ, ո րոնց մեջ 
ա ռանձ նա նում են Վե նե տի կում 1696 
թ. տպագր ված «Տօ մար»–ը, 1686–1688 
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թթ. տպագր ված «Ճա շոց»–ը, Ա մս տեր
դա մում 1717 թ. տպագր ված «Ժա մա
գիր քը»: Գրա դա րա նի բա րե կամ Ա վո 
Հով հան նի սյա նը տրա մադ րեց 1931 թ. 
Սպա հա նում հրա տա րակ ված և մա տե
նա գետ նե րին ան հայտ ա շա կեր տա կան 
«Մա նուկ» պար բե րա կա նը1: Բեյ րու թի 
Հայ կա զյան հա մալ սա րա նի Հայ կա կան 
սփյուռ քի ու սում նա սիր ման կենտ րո նը 
տրա մադ րեց 1927 թ. Հա լե պում հրա
տա րակ ված «Նոր Բաս տիյլ» պար բե
րա կա նի թվային պատ ճե նը2: 

«Հայ պար բե րա կան մա մուլ» հա մա
հա վաք է լեկտ րո նային շտե մա րա նը հա
սա նե լի է հա մա ցան ցի http: //tert.nla.
am/ հաս ցե ից: Աշ խա տան քի ար դյունքն 
ար դեն ի սկ գրա վիչ է ըն թեր ցո ղի հա
մար։ Գրա ցու ցա կի «Կար դալ առ ցանց» 
հղ ման ներ քո հա սա նե լի են պար բե
րա կա նի հա մար նե րը և դրանց թվային 
պատ ճեն նե րը: Օ գտ վողն ա ռանց գրա
դա րան այ ցե լե լու կա րող է ըն թեր ցել 
ան հրա ժեշտ նյու թե րը, ներ բեռ նել ան
հա տա կան հա մա կար գիչ կամ տպել: 

Ազ գային գրա դա րա նի կայ քէ ջում՝ 
«Թ վայ նաց ված մա մու լի վի ճա կագ
րու թյուն3» հղ ման ներ քո ներ կա յաց
ված է «Հայ մա մուլ» շտե մա րա նի ձևա
վոր ման դի նա մի կան՝ ը ստ ա միս նե րի և 
ը ստ տա րի նե րի: 

Հայ մա մուլ առ ցանց գրա դա րա նի 
թվայ նաց ված նյու թե րը ձևա վոր վել են 
հետ ևյալ ու ղի նե րով.

ա) Հա մա ցան ցում առ կա նյու թե րի 
փնտ րում և բեռ նա թա փում: Եր բեմն 
մեկ ա նուն մա մու լի տար բեր տա րի նե
րի հա մար նե րը ժո ղո վում ե նք մի քա նի 
կայ քե րից: Օր.՝ Կռունկ հայոց աշ խար
հին / Թիֆ լիս, 1860–1863/ հան դե սի 
ե րեք տա րի նե րի բո լոր 36 հա մար նե րը 

1 http: //tert.nla.am/cgi–bin/koha/
opa c – de t a i l . p l ? b i b l i onumber=2466&que r y_
desc=kw%2Cwrdl%3A%20%D5%84%D5%A1%D5%B6%D
5%B8%D6%82%D5%AF

2 http: //tert.nla.am/cgi–bin/koha/opac–detail.
pl?biblionumber=6026: 

3  https: //dl.dropboxusercontent.com/u/16623558/
stat.pdf

գտել և բեռ նա թա փել ե նք ե րեք տար
բեր հաս ցե նե րից՝ https: //books.google.
am, http: //www.digitale–sammlungen.de, 
https: //babel.hathitrust.org;

բ) Հղում հա մա ցան ցում առ կա առ
ցանց գրա դա րան նե րին;

գ) Այլ հաս տա տու թյուն նե րից նյու
թե րի թվային տար բե րակ նե րի ձեռք բե
րում: Այս ա ռու մով հա մա գոր ծակ ցում 
ե նք բա մա թիվ գրա դա րան նե րի և ան
հատ նե րի հետ;

դ) Այ սօր գոր ծող պար բե րա կան նե րի 
խմ բագ րու թյուն նե րից հեր թա կան հա
մար նե րի թվային պատ ճեն նե րի ստա
ցում (Ժա մա նակ, Ա զգ, Գո լոս Ար մե նի ի, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, Հայ 
զին վոր, Ար ցա խի մա մու լի ա նուն նե
րից՝ Մար տիկ, Ջրա բերդ, մար զային 
պար բե րա կան ներ՝ Հայ րե նա կանչ, Գե
ղա մա աշ խարհ ևլն ); 

ե) Հա յաս տա նի ազ գային գրա դա
րա նի հա վա քա ծո ւի նպա տա կային 
թվայ նա ցում՝ նկա տի առ նե լով մա մու
լի հրա տա րա կու թյան ժա մա նա կը, ըն
թեր ցո ղա կան պա հան ջը, վտանգ վա
ծու թյան աս տի ճա նը։ 

Որ պես լռա կյաց ար տա ծում՝ մա տե
նա գի տա կան գրա ռում նե րը ար տած
վում են դիտ ման «Նոր մալ դի տում» 
ձևա չա փով (նկ 1): Ա նհ րա ժեշտ է «Կար
դալ առ ցանց» հղու մից ան ցնել ա ղյու
սա կին (նկ. 2), այ նու հետ ը նտ րել տա
րե թի վը, հա մա րը և կար դալ (նկ. 3): 

Ար մէ նի ա : Ազ գային, քա ղա քա կան 
լրա գիր ։ 

Փոր թու գա լե ան, Մկր տիչ[տ նօ րէն–
խմբ.].

Տե սակ։   Շա րու նակ վող պա շար
Հ րա տա րա կիչ։    Մար սել :   տպ.Մ. 

Փոր թու գա լե ա նի,  1885–1921
Ն կա րագ րու թյուն:  4 էջ ; 45 x 31 սմ.
Այլ Վեր նա գիր… Ար մե նի ա
Խո րա գիր(ներ)։   Ար մե նա կան կու

սակ ցու թյուն  |  Կու սակ ցա կան մա մուլ 
–– Պար բե րա կան ներ –– XIXդ  |  Մար
սել | Ֆ րան սի ա | Թերթ
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Առ ցանց պա շար ներ։  Կար դալ առ ցանց

Նկ.1.

Նկ. 2

Նկ. 3.
Շտե մա րա նի ձևա վոր ման ըն թաց

քում պար բե րա կան նե րի տա րեթ վե րի 
ու հա մար նե րի ամ բող ջա կա նու թյան 
հնա րա վոր վե րա կանգն ման, պա կա
սող հա մար նե րի թվային պատ ճեն նե րի 
ձեռք բեր ման ո ւղ ղու թյամբ բա վա կա
նին աշ խա տանք է կա տար վում, ին չի 
աշ խար հագ րա կան ը նդ գր կու մը հա
ճախ տե սա նե լի է ա ղյու սակ նե րից: Օ րի
նակ, «Ար շա լոյս Ա րա րա տե ան» (Զ մյուռ
նի ա, 1840–1887), «Ար մէ նի ա» (Մար սել, 
1885–1921) և այլ պար բե րա կան նե րի մի 
քա նի տա րեթ վե րի ամ բող ջա կան հա

մար ներ տրա մադր վել են Հա յաս տա նի 
և ար տերկ րի մի քա նի հաս տա տու թյուն
նե րի կող մից: Նման պա րա գա յում այդ 
հա մար նե րի ներ քո նշ վում է գոր ծըն կեր 
գրա դա րա նի կո դը: 

Աշ խա տանք ներ են տար վում նաև 
մա տե նա գի տա կան աղ բյուր նե րում 
ա ստ ղա նի շով գրառ ված պար բե րա կան
նե րի ո րոն ման, բնագ րի կամ թվային 
պատ ճե նի ձեռք բեր ման ո ւղ ղու թյամբ: 
Այս պես, Ա ստ րա խա նում 1813–1816թթ. 
հրա տա րակ ված «Ա րևե լե ան ծա նուց
մունք = Восточныя известія» պար բե րա
կա նի 1913թ. ամ բողջ լրա կազ մը և 1916թ. 
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վեր ջին՝ 27–րդ հա մա րը ձեռք ե նք բե րել 
Ա ստ րա խա նի ե րկ րա գի տա կան հա վա
քա ծո ւի առ ցանց գրա դա րա նի կայ քից: 
Հայտ նի փաստ է, որ հայ կա կան կր թամ
շա կու թային և հոգ ևոր կենտ րոն նե րում 
(Զմ մառ, Ե րու սա ղեմ, Վի են նա) պար բե
րա կան նե րի, հատ կա պես խմո րա տիպ, 
հա րուստ հա վա քա ծու կա: Դրանց մա
տե նա գի տա կան ցան կե րի ձեռք բեր ման 
և ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում վս
տա հա բար կա րող ե նք ա սել, որ հայ կա
կան պար բե րա կան նե րի թի վը կա ճի: 

Շ տե մա րան նե րը հնա րա վո րու թյուն 

են տա լիս կա տա րելու վի ճա կագ րա կան 
վեր լու ծու թյուն ներ: Զուտ տեխ նի կա կան 
աշ խա տանք նե րից զատ կա տար վում են 
բա նա  սի րա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ` 
ճշ տե լով այս կամ այն գր քի կամ պար բե
րա կա նի հրա տա րա կու թյան տա րե թի վը, 
տպա րա նը կամ հրա տա րակ չու թյու նը և 
այլ տվյալ ներ: 

«Հայ գիրք» և «Հայ մա մուլ» է լեկտ
րո նային շտե մա րան նե րը օ ժտ ված են 
ճկուն հնա րա վո րու թյուն նե րով` տպա
գիր ժա ռան գու թյու նը ըն թեր ցո ղին մա
տու ցե լու և օ գտ վե լու հա մար: 

АРМЯНСКОЕ ПЕЧАТНОЕ НАСЛЕДИЕ  
В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

ТИГРАН ЗАРГАРЯН
Национальная библиотека РА, директор

кандидат технических наук

АЙКАНУШ КАЗАРЯН
Национальная библиотека РА, замдиректор

МАЙА ГРИГОРЯН
Национальная библиотека РА, заведующая отделом библиографии и научных исследовании

Национальная библиотека Армении является самым крупным хранилищем армянского 
печатного наследия. Информационные и комуникационные технологии, а также библиотеч
ные системы автоматизации наделены неограниченными возможностями для формирования 
сводных каталогов армянского печатного наследия.

В Национальной библиотеке продолжаются работы над созданием баз данных “Армян
ская книга” и “Армянская пресса”, целью чего является сосредоточение и обобщение в них 
истории армянской книги и прессы, биографий авторов, редакторов и издателей, а также 
сведения об издательствах. Всевозможными методами (сканирование, загрузка с различных 
сайтов, дар от авторов или издателей) приобретаются оцифрованные копии книг и периоди
ки и прикрепляются к библиографическим записям для чтения онлайн.
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THE ARMENIAN PRINTED HERITAGE THROUGH THE CENTURIES
TIGRAN ZARGARYAN

Director of the National Library of Armenia, PHD in Technical Sciences

HAYKANUSH GHAZARYAN
Deputy Director of the National Library of Armenia

MAYA GRIGORYAN
Head of the bibliography and research department of the National Library of Armenia,

PHD in Philological Sciences

The National Library of Armenia as the largest repository of Armenian printed heritage in the 
world is responsible for preparing and producing national bibliographic lists of Armenian books 
and Armenian periodicals. Information and Communication Technologies and Library Automation 
systems are endowed with unlimited potential for the formation of combined catalogs of the 
Armenian printed heritage. 

The National Library continues working on the creation of the database of «Armenian Books» 
and «Armenian Press». The porpose to concentrate and summarize the history of Armenian books 
and press, biographies of authors, editors and publishers, as well as information on the publishing 
houses. By various methods (scanning, downloading from various sites, also from gifts of the 
authors or publishers) copies of books and periodicals are thus being acquired, digitized and 
attached to the bibliographic records for online reading.
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