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SOCIAL JUSTICE AS A QUALITATIVE INDICATOR OF THE LAW-MAKING PROCESS 21
 
POLITICAL SCIENCE
Rafik Avetisyan 
MULTICULTURAL POLICY ISSUES IN THE CONTEXT OF ACTIVITY OF THE EUROPEAN UNION 
SEPARATIVE MOVEMENTS 36

PHILOSOPHY
Yeranuhi Manukyan
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CORRUPTION ISSUE 49
 
ECONOMICS
Anahit Mkrtchyan, Gayane Tovmasyan
PERSPECTIVES OF DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT IN ARMENIA 59

Ashot Voskanyan, Anna Kartashyan
GRAIN PRODUCTION AND SALE PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 73

LINGUISTICS AND PHILOLOGY 
Luiza Gasparyan
INSIGHTS INTO LITERARY TRANSLATION AND ITS AESTHETIC EQUIVALENCE 88

Elya Davtyan 
POLITICAL LEADERS’ SPEECH EXPRESSING TOLERANCE/INTOLERANCE IN POLITICAL DISCOURSE  
CONDITIONED BY GENDER (WITH THE COMBINATION OF ENGLISH, FRENCH, AND ARMENIAN) 100

Anush Martirosyan
ON THE GENERAL APPROACHES TO THE EPISTEMOLOGY OF MODALITY 121

PEDAGOGY AND TEACHING METHODS
Sona Hakobyan
CLASSROOM ACTION RESEARCH: AN EFFECTIVE TOOL OF  
CONTINUOUS PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT 134

Irina Mkhitaryan, Knarik Meloyan
MECHANISMS OF PROMOTING PROFICIENCY OF  
SPEAKING SKILLS IN THE RA HIGH SCHOOLS 144



8

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔՈՒՄ

2021թ.  մար տի 4-ից 6-ը տե ղի ու նե ցավ « Դոկ տո րա կան կրթութ յան բա-
րե փո խու մը  Հա յաս տա նում՝ ա կա դե միա կան հա մայն քի,  արդ յու նա բե րութ յան 
պա հանջ նե րին և ԵՄ փոր ձին հա մա պա տաս խան» (ARMDOCT) Է րազ մուս+ 
 Կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում ե ռօր յա աշ խա տա-
ժո ղո վը։

Աշ խա տա ժո ղո վի ե րեք օ րե րի ին տե րակ տիվ հան դի պում նե րի  արդ յուն-
քում ծրագ րի ան դամ նե րը, ՀՀ 8 բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի և 2 գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ 
ինս տի տու ցիո նալ ղե կա վար ներ և  հե տա զո տող ներ ա ռա ջար կե ցին դոկ տո-
րա կան կրթութ յան բա րե փոխ մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ ներ և  հա յե ցա կար-
գա յին լու ծում ներ՝ հստա կեց նե լով բարձ րա գույն կրթութ յան եր րորդ մա կար-
դա կի զար գաց ման և  ո րա կի ա պա հով ման հա յե ցա կար գի ա ռանց քա յին 
դրույթ նե րը՝  Զալց բուր գի սկզբունք նե րին հա մա հունչ։

Աշ խա տա ժո ղո վին առ ցանց հար թա կով մաս նակ ցե ցին նաև ծրագ րի ԵՄ 
գոր ծըն կեր նե րը, ո րոնք  ներ կա յաց րե ցին դոկ տո րա կան կրթութ յան մի ջազ-
գայ նաց ման փոր ձը  Լիտ վա յի, Ի տա լիա յի,  Պոր տու գա լիա յի և Ֆ րան սիա յի 
օ րի նա կով:

Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում բու հե րի և  սո ցիա լա կան այլ գոր ծըն կեր նե-
րի կող մից ներ կա յաց վե ցին հա մա գոր ծակ ցա յին դոկ տո րա կան ծրագ րե րի, 
բուհ-արդ յու նա բե րութ յուն հա մա տեղ ի րա կա նաց վող հե տա զո տա կան ծրագ-
րե րի օ րի նակ ներ։

Աշ խա տա ժո ղովն ամ փոփ վեց հա մա գոր ծակ ցա յին դոկ տո րա կան կրթա-
կան ծրագ րե րի կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ քննար կում նե րի շար քով։

Ն շենք, որ  վե րը նշված ծրագ րի տևո ղութ յու նը 36 ա միս է. այն կգոր ծի 
մինչև 2023 թվա կա նը: ARMDOCT ծրագ րի նպա տակն է  Զալց բուր գի սկզբունք-
նե րին հա մա հունչ  Հա յաս տա նում բա րե փո խել դոկ տո րա կան կրթութ յու նը՝ 
ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան և  ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի, ինս տի տու-
ցիո նալ ըն թա ցա կար գե րի վե րա նայ ման, գի տութ յան և  հե տա զո տութ յան ին-
տեգր ման հա մար անհ րա ժեշտ հա մա կար գի ա պա հով ման մի ջո ցով։ Ծ րագ-
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րի նպա տակ նե րից է նաև խթա նել բու հե րի և  գի տա հե տա զո տա կան ինս տի-
տուտ նե րի, արդ յու նա բե րա կան ո լոր տի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ ուղղ-
ված դոկ տո րա կան կրթութ յան մի ջազ գայ նաց մա նը, Եվ րո պա կան բարձ րա-
գույն կրթա կան տա րած քին և Եվ րո պա կան բարձ րա գույն հե տա զո տա կան 
տա րած քին ին տեգր մա նը։

ԵՄՀ ԹԻՄԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՅՑԻ՝ 
UNESCO-Ի «ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՀՀ 

ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

2021թ.  մար տի 25-31-ը Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նը մաս նակ-
ցեց UNESCO-ի «Ո րա կի ներ քին ա պա հով ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում 
ՀՀ բու հե րում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում ար տա քին գնա հատ ման առ ցանց 
այ ցին։

 Նախ քան առ ցանց այ ցը՝ ԵՄՀ ներ քին փոր ձա գետ նե րը միա ցան ՈԱԱԿ-ի 
հա մա կար գող նե րին՝ ո րա կի ներ քին ա պա հով ման կա րո ղութ յուն ներ ձևա վո-
րե լու և  ո րա կի ներ քին ա պա հով ման հա մա կար գի զար գա ցու մը խթա նե լու 
նպա տա կով, ու սում նա սիր վե ցին ԵՄՀ կող մից տրա մադր ված SWOT վեր լու-
ծութ յու նը, ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը, մաս նա գի տա կան կրթա կան ծրագ-
րե րը:

Առ ցանց այ ցե րի հան դի պում նե րին մաս նակ ցե ցին ԵՄՀ ղե կա վար կազ մը, 
կրթա կան ծրագ րե րի պա տաս խա նա տու նե րը, դա սա խոս նե րը և  ու սա նող նե-
րը, SWOT վեր լու ծութ յունն ի րա կանց րած խմբի և  ո րա կի ա պա հով ման պա-
տաս խա նա տու նե րը:

«Ո րա կի ներ քին ա պա հով ման կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում ՀՀ բու հե-
րում» ծրա գի րը նպա տակ ու նի նաև, բա րե փո խում նե րի խմբեր ստեղ ծե լով 
նպաս տել բու հե րի ինք նա վեր լու ծութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին 
և  բա րե լա վել տվյալ նե րի հա վա քագր ման, վեր լուծ ման ու դրանց հի ման վրա 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը:
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 Ռա ֆիկ Պետ րոս յան 
Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տութ յան ամ բիո նի վա րիչ,

Ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր,  
ՀՀ վաս տա կա վոր ի րա վա բան
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Հոդ վա ծի նպա տակն է վեր հա նել հան րութ յա նը ի րա զե-
կե լու մե դիա ցիա յի կա ռու ցա կար գե րը, ո րի արդ յուն քում, մի-
ջազ գա յին փոր ձի հա մե մա տութ յամբ ա ռա ջարկ է ար վում մե-
դիա ցիան կի րա ռել դպ րոց նե րում:

Դպ րոց նե րում մե դիա ցիա յի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ-
տու թ յունն արժ ևո րե լով, ներ կա յաց վել են վեր ջին նե րիս հիմ-
նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  ա ռա վե լու թյուն նե րը:

Հիմ նա բա ռեր. սո ցիալ-ի րա վա կան վե ճե րի կար գա վո րում, 
բա նակ ցութ յուն, մի ջազ գա յին փորձ, ար հես տա վար ժութ յուն, 
տե սա կան և գործ նա կան ի մա ցութ յուն, վե րա կանգ նո ղա կան 
մե դիա ցիա, խա ղաղ հա մա գոր ծակ ցութ յուն:

Նե րա ծութ յուն

 Հա սա րա կութ յան զար գաց ման պատ մութ յան ողջ ըն թաց քում մար դիկ ե րա-
զել են ան կոնֆ լիկտ ապ րե լա կեր պի, քա ղա քա կիրթ երկ խո սութ յան մա սին: 
Այդ նպա տակ նե րը մշտա պես հայ ի րա վուն քի հա մա կար գի մաս են կազ մել։

Դեռևս ան տիկ ժա մա նա կաշր ջա նում և մի ջին դա րե րում հա ճա խա կի դի-
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մե լով այս պես կոչ ված` դա տա միջ նոր դութ յա նը, Հա յաս տանն իր ա վանդն է 
ներդ րել վեր ջի նիս զար գաց ման գոր ծում: Այդ մի ջո ցով հար ցե րը կար գա վո-
րե լու բազ մա թիվ օ րի նակ ներ են հայտ նի, ո րոնք ամ րապնդ վել են Մ խի թար 
Գո շի, Սմ բատ Գունդս տաբ լի Դա տաս տա նագր քե րում, ինչ պես նաև մի շարք 
կա նո նագր քե րում: Պատ մա կան անց յա լից որ պես օ րի նակ նշենք Տիգ րան II-ի 
և ն րա դեմ ըմ բոս տա ցած ար քա յազն Տիգ րա նի միջև ե ղած վե ճը, ո րը հար-
թում է Պոմ պեո սը` հան դես գա լով որ պես հաշ տա րար դա տա վոր:

Մե դիա ցիոն ըն թա ցա կար գը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մնում է, 
կա րե լի է ա սել, սկզբ նա կան ձևա վոր ման փու լում: Իսկ սո ցիալ-ի րա վա կան 
վե ճե րի կար գա վոր ման ո լոր տում, այդ թվում` դպրոց նե րում, այն ամ բող ջութ-
յամբ նոր է և դեռևս չի կի րառ վում:

Մեր կար ծի քով ՀՀ կրթա կան հա մա կար գում մե դիա ցիա յի զար գա ցումն 
ան հրա ժեշ տութ յուն է, ո րի հա մար հար կա վոր է ի րա կա նաց նել ծրագ րեր, 
մի ջո ցա ռումն եր, հե տա զո տութ յուն ներ և  այդ ո լոր տի (տվյալ պա հին` դպրո-
ցա կան) հա մար օ րենս դրո րեն ամ րագ րել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րո րեն 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտ: Հիմն ա հար ցի ան հրա ժեշ տութ յունն ա ռա ջին 
հեր թին կա յա նում է նրա նում, որ ե րի տա սարդ նե րը, դե ռա հաս նե րը հա սա-
րա կութ յու նում ու նե նան ակ տիվ փո խազ դե ցութ յուն: Արդ յուն քում` սահ մա-
նա փակ վեն ան չա փա հաս ե րե խա նե րի կա տա րած ա րարք նե րի քրեա կա նաց-
ման ռիս կե րը, քա նի որ հա սա րա կութ յան կար ևոր հիմն ախն դիր նե րի շար քում 
պետք է դի տար կել ան ձի (ե րե խա յի) ներ դաշ նակ ձևա վո րու մը` հար մա րա վետ 
հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյան պահ պա ն մամբ (Жукова, 2017, էջ 76): Այն 
շատ կար ևոր է, որ պես զի դե ռա հաս նե րի շրջա նում ա ռա ջա ցած վե ճի դեպ-
քում (ին չից ան կա րե լի է խու սա փել) խնդի րը փոր ձեն կար գա վո րել ոչ թե 
ու ժի սպառ նա լի քով, այլ ազ դե ցիկ խոս քով, այլ կերպ ա սած` խե լա միտ բա-
նակ ցա յին մե թոդ, տեխ նո լո գիա օգ տա գոր ծե լով:

Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի` ան չա փա հաս դա տա պարտ յալ նե րը 
հիմ նա կա նում չաշ խա տող ներն ու չսո վո րող ներն են, ո րոնք հան ցա գոր ծութ-
յու նը կա տա րել են մի խումբ ան ձանց կազ մով ( Համ բար ձում յան, 2019): Այս 
խնդրա հա րույց վի ճա կը մտա հո գութ յուն նե րի տե ղիք է տա լիս, ո րի հա մար 
անհ րա ժեշտ են խե լա միտ լու ծումն եր:

Պա տա հա կան չէ, որ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յու նը Մար դու 
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րում հռչա կել է, որ ե րե խա ներն ու-
նեն հա տուկ հո գա ծութ յան և  օ ժան դա կութ յան ի րա վունք, հա մոզ ված լի նե լով, 
որ ըն տա նի քին՝ որ պես հա սա րա կութ յան հիմն ա րար խմբա յին միա վո րի, և 
ն րա բո լոր ան դամն ե րի ու հատ կա պես ե րե խա նե րի ա ճի ու բա րե կե ցութ յան 
բնա կան մի ջա վայ րի, ցու ցա բեր վի անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յուն և  ա ջակ-
ցութ յուն, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան լիար ժեք կեր պով ստանձ նել ի րենց 
պար տա կա նութ յուն նե րը հա սա րա կութ յան շրջա նակ նե րում (Ե րե խա յի ի րա-
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա, 1989):

 Հետ ևա բար` բա րե փո խում նե րի ա ռանց քում պետք է դի տար կել 
դպրոց նե րում մե դիա ցիա և վե րա կանգ նո ղա կան մե դիա ցիա ի րա կա-
նաց նե լու հիմ նա հար ցե րը, իսկ այ նու հետև` դպրոց նե րում նե րա ռել մե-
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դիա ցիա յի հա մար հա տուկ դա սա ժամ:
Ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր է կյան քի դժվա րին ի րա վի ճակ նե րում հայտն-

ված (պատ ճառ նե րը կա րող են տա րաբ նույթ լի նել) ե րե խա նե րի հետ սեր տո-
րեն հա մա գոր ծակ ցե լը` ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի (միջ նորդ նե րի, մե-
դիա տոր նե րի) ներգ րավ մամբ, ո րոնց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը և հմ-
տութ յուն ներն անհ րա ժեշտ են հստակ ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հա մար (ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 2017-2021թթ. թիվ 30 ար ձա նագ րութ յան ո րո շում):

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է պատ մա գետ Հեն րիկ Աբ րա համ յա նը (1998)` 
մարդ կա յին հա սա րա կութ յան բազ մա դար յան պատ մութ յու նը լա վա գույն վկա-
յութ յունն է այն ի րո ղու թյան, որ նա ան չափ մեծ ճա նա պարհ է ան ցել` լի մեծ 
փոր ձութ յուն նե րով, ի րար դեմ մղվող ընդ հա րում նե րով և, որ շատ ու սա նե-
լի է` խա ղաղ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, որն էլ նպաս տել է նրա ա ռա ջըն թա ցին 
(Աբ րա համ յան, 1998, էջ 92):

Տե սա կան հիմ քե րը

 Տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րին բնո րոշ բազ մաբ նույթ ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված` մե դիա ցիա յի (հաշ տա րա րութ յան) կի րառ-
ման հիմ նա խնդիր նե րի ու սում նա սի րութ յու նը հա զա րամ յակ ներ ի վեր գտնվել 
է սո ցիո լոգ նե րի, փի լի սո փա նե րի, ի րա վա բան նե րի և  այլ մաս նա գետ նե րի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում։ 

 Սո ցիա լա կան մե դիա ցիա ի րա կա նաց նե լու հա մար նախ ևա ռաջ անհ րա-
ժեշտ է ծա նո թա նալ, տի րա պե տել վեր ջի նիս մե թոդ նե րին, տե սակ նե րին, ո րի 
հի ման վրա էլ կա րե լի է կան խո րո շել ստաց ված վերջ նարդ յունք նե րը:

 Մի ջազ գա յին գրա կա նութ յան մեջ և գործ նա կա նում հա ճախ ենք հան դի-
պում « Վե րա կանգ նո ղա կան մե դիա ցա» կամ « Վե րա կանգ նո ղա կան ար դա-
րա դա տութ յուն» եզ րույթ նե րին: Դ րանք ա ռա ջին հա յաց քից կա րող են ըն կալ-
վել որ պես վե րա կանգ նո ղա կան բնույ թի աշ խա տանք ներ, ո րոնք հիմ նա կա-
նում ի րա կա նաց վում են օ րի նա խախտ ան չա փա հաս նե րի հետ: Սա կայն սո-
ցիա լա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում 
չպետք է նկա տի ու նե նալ միայն օ րի նա խախտ ան չա փա հաս նե րի հետ տար-
վող վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծու նեութ յան սահ մա նու մը կամ ի րա վա խախ տի 
ու տու ժո ղի հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա կանգ նում և  այլն: Ա ռանձ նա հա տուկ 
կար ևո րութ յուն է ներ կա յաց նում կյան քի դժվա րին ի րա վի ճակ նե րում հայտն-
ված (պատ ճառ նե րը ինչ պես ար դեն նշել ենք, կա րող են տա րաբ նույթ լի նել) 
ե րե խա նե րի ու նաև` վեր ջին նե րիս ըն տա նիք նե րի հետ սեր տո րեն հա մա գոր-
ծակ ցե լը1:

Ք րեա կան ո լոր տի դեպ քում կա րող ենք փաս տել, որ մի ջազ գա յին պրակ-
տի կա յում վե րա կանգ նո ղա կան ար դա րա դա տութ յու նը դիտ վում է որ պես այ-

1  Վ երակ անգնողական մեդիացիան այնպիսի գործընթաց է, որը մեդիատորի մասնակցությամբ 
ստեղծում է վիճող կողմերին միմյանց հասկանալու և բանակ ցութ յունների միջոցով գտնելու 
փոխադարձաբար ընդունելի` կողմերի իրական շա հե րը հաշվի առնվող մոտեցումներ, լուծումներ: 
Այսին քն` այն հիմնականում նպատակաուղղված է երկխոսության պայմանների ստեղծ մա նը, որի 
ընթացքում չեն ոտնահարվում որևէ մեկի իրավունքները, ընդհակառակը` ինչ պես ցույց է տալիս 
միջազգային փորձը` վերականգնվում են վիճող կողմերի միջանձ նա յին կարգավիճակները:

Ռա ֆիկ Պետ րոս յան, Արմինե Չոբանյան
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լընտ րանք քրե ա կան ար դա րա դա տութ յան ա վան դա կան պատ ժո ղա կան հա-
մա կար գին (Ի վա նո վա, 2019): Այդ պի սի գոր ծըն թա ցում նույն պես կա րող են 
մաս նակ ցել մե դիա տոր ներ, ով քեր ա պա հո վում են վստա հու թյուն ներշն չող 
մի ջա վայր, և վե ջին ներս պետք է ա ռաջ նորդ վեն գաղտ նի ութ յան և լ սե լու 
շնորհ ու նե ցող կա րո ղութ յուն նե րով, որ պես զի կա րո ղա նան բա ցա հայ տել և 
վեր հա նել կող մե րի ի րա կան շա հե րը: 

Մե դիա ցիա յի տե սակ նե րը

Ընդ հան րա պես մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում գոր ծում են մե դիա ցիա յի 
մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ: Եվ րո պա կան երկր նե րի փոր ձի ու սում-
նա սի րութ յու նը վկա յում է այն մա սին, որ կյան քում մե դիա ցիա յի բազ մա թիվ 
մո դել ներ են գոր ծում: Դ րանք են` ար տա դա տա կան/կա մա վոր, պար տա դիր 
(դա տա կան հա մա կար գում) ( Չո բան յան, 2018, № 106, է ջեր 26-31), սո ցիա լա-
կան (հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում), որն իր մեջ նե րա ռում 
է` դպրո ցա կան մե դիա ցիա, վե րա կանգ նո ղա կան մե դիա ցիա, պատ մո ղա կան 
մե դիա ցիա, տրանս ֆոր մա տիվ/փո խա կեր պող մե դիա ցիա, է կո հա մա կար գի 
կամ հա տուկ ըն տա նե կան մե դիա ցիա, գնա հա տո ղա կան մե դիա ցիա, առ ցանց 
մե դիա ցիա և  այլն:

 Պատ մա կան մե դիա ցիան վի ճող կող մե րին օգ նում է հաղ թա հա րել վե ճի 
արդ յուն քում ստեղծ ված փա կու ղին: Այս դեպ քում, մե դիա տո րը աշ խա տում 
է կոնկ րետ այն պատ  մա կան ի րո ղութ յան վրա, որ տե ղից ծա գել է և  առ կա է 
բուն վե ճը2:

 Պատ մո ղա կան մե դիա ցիան հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է սո ցիա լա-
կան այն պի սի վե ճե րի դեպ քում, ո րոնք տե ղի են ու նե նում ան հատ նե րի և 
խմ բե րի միջև, ին չի արդ յուն քում փորձ է կա տար  վում նրբո րեն վեր հա նել 
այն հիմ նա կե տե րը, ո րոնք բխում են կող մե րի շա հե րից (Гараев, 2017, էջ 63):

Տ րանս ֆոր մա տիվ մե դիա ցիա յի դեպ քում մե դիա տո րը ծա նո թա նում է 
գոր ծի բո լոր փաս տե րին, լսում է կող մե րից յու րա քանչ յու րի դիր քո րո շում նե-
րը, իսկ այ նու հե տև վեր ջին նե րիս ա ռա ջար կում է հաշ տեց ման իր կար ծի քով 
փո խըմբռ նե լի տար բե րակ նե րը: Տվ յալ դեպ քում մե դիա տո րը կող մե րին ա ռաջ-
նոր դում է գտնել, ներ կա յաց նել ի րենց ընդ հա նուր շա հե րի և կա րիք նե րի 
բա ցա հայտ ման ու ղի նե րը (Кулапов, 2014):

Է կո հա մա կար գի կամ հա տուկ ըն տա նե կան մե դիա ցիա և գ նա հա տո-
ղա կան մե դիա ցիան հիմ նա կա նում կի րառ վում են ըն տա նե կան վե ճե րի 
դեպ քում, երբ ան հրա ժեշտ է տվյալ ըն տա նի քի ան դա մի հետ ի րա կա նաց նել 
մե դիա ցիա յի ըն թա ցա կար գը3: 

Առ ցանց մե դիա ցիա յի դեպ քում կող մե րը մե դիա տո րի հետ կա րող են 
հա ղոր դակ ցվել ինչ պես դեմ առ դեմ, այն պես էլ առ ցանց տար բե րա կով: 

2 Եթե ընտանեկան վեճերի դեպքում, հատկապես երեխայի տեսակցության խնդիր է առկա, ապա այս 
դեպքում մեդիատորի գործողությունները պետք է ուղղված լինեն կողմերի` մասնավորապես, երե-
խա յի իրական շահերը բացահայտելը: Միչդեռ, պատմական մեդիա ցիայի դեպ քում կոնկրետ վեճի 
բուն պատմությունն է անհրաժեշտ նրբորեն բացահայտել: 
3 Մեդիացիոն այս մոդելը ըստ էության չի տարբերվում դասական մեդիացիայի սկզբունքներից, 
սակայն այն որպես առանձին թեմա դեռևս ուսումնասիրման գործընթացում է:
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Անդ րա դառ նա լով դպրո ցա կան մե դիա ցիա յին (հաշ տա րա րութ յա նը) փաս-
տենք, որ այն, բա ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից, գոր ծում է մի շարք 
երկր նե րում, ո րոն ցից են օ րի նակ` Ավստ րա լիան, Կա նա դան, Նոր Զե լան դիան, 
ԱՄՆ, Մեծ Բ րի տա նիան, Ֆին լան դիան, Շոտ լան դիան, Ի տա լիան, Ռու մի նիան, 
Նոր վե գիան, Շ վե դիան, Չի նաս տան, Ճա պո նիան և  այլն:

Ի հար կե, յու րա քանչ յուր երկ րում մե դիա ցիան` մաս նա վո րա պես դպրո ցա-
կան ո լոր տում գոր ծում է տվյալ երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը հաշ վի առ նե լով: Սա կայն, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման-
քը, որ այն խա ղաղ կար գա վոր ման և միև նույն ժա մա նակ դաս տիա րակ չա-
կան մե թոդ նե րից մեկն է, Հա յաս տա նի հան րութ յան հա մար այն ա ռա վել քան 
կար ևոր է հա մար վում: 

Դպ րո ցա կան մե դիա ցիա յի կի րառ ման  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

 Հայտ նի է, որ դպրո ցա կան մե դիա ցիան գոր ծում է սո ցիալ-ի րա վա կան 
վե ճե րին ուղղ ված ո լոր տում, ո րը հիմ նա կա նում ուղղ ված է դպրոց նե րի մե-
դիա ցիոն ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ մա նը, կրթա կան հաս տա տութ յուն-
նե րում ա ռա ջա ցած վե ճե րի լուծ մա նը, ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի կան խար գել մա նը և  ընդ հան րա պես ե րե խա նե րի հա մար 
լիար ժեք զար գաց ման և սո ցիա լա կա նաց ման հա մար բա րե նպաստ, մարդ-
կա յին և  անվ տանգ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը:

 Մեր կար ծի քով մե դիա ցիա յի ըն թա ցա կար գի կի րառ ման մեջ պետք է դի-
տար կել վե րը նշված բո լոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Քա նի որ յու րա-
քանչ յուր վեճ ինք նա տիպ է: Յու րա քանչ յու րի (կող մի կամ վե րա պատ րաստ-
վո ղի, ու սա նո ղի) հետ պա հանջ վում է յու րօ րի նակ մո տե ցում (խոս քը խտրա-
կա նու թ յան մա սին չէ) ինչ պես հո գե բա նա կան, այն պես էլ մտա ծե լա կեր պի 
հետ կապ ված: Ա ռա ջա ցած վե ճի լսում նե րի (ի րա կա նաց ման) փու լում մե դիա-
տո րը պետք է կա րո ղա նա ա րագ կողմ նո րոշ վել, թե տվյալ ի րա վի ճա կի հա-
մար կոնկ րետ որ մե թոդն է ա ռա վել արդ յու նա վետ կի րա ռե լի: 

Օ րի նակ` Մեծ Բ րի տա նիա յում, դպրո ցա կան մե դիա ցիա յի մեջ օգ տա գործ-
վում են տար բեր մո դել ներ: Ն րան ցից ո մանք մեծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում 
հա ղոր դակ ցման հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը և մե դիա ցիա յի դա սա կան 
մո դե լին (Коновалов А.Ю., 2014):

 Ֆին լան դիա յի ո րոշ դպրոց նե րում նույն պես գոր ծում է կրթա կան մե դիա-
ցիա, հիմ նա կա նում դպրո ցա կան նե րի, դե ռա հաս նե րի հա մար նա խա տես ված 
պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցո ղութ յու նը բարձ րաց նող ծրագ րե րի տես քով 
(Служба примирения в Финландии, 2019): 

Մե դիա ցիա յի դե րը հատ կա պես սո ցիա լա կան, դպրո ցա կան ո լոր տում 
տար բեր վում է նրա նով, որ պես զի ի րա կա նաց վեն կան խար գե լող բազ մա թիվ 
մի ջո ցա ռում ներ: Արդ յուն քում չեն ար ձա նագր վի ան չա փա հաս նե րի պատ ժա-
չա փեր, իսկ դե ռա հաս սե րուն դը կա րող է տի րա պե տել բա նակ ցա յին կա նոն-
նե րին հենց քա ղա քա կիրթ երկ խո սութ յուն ի րա կա նաց նե լով: Հետ ևա բար` 

Ռա ֆիկ Պետ րոս յան, Արմինե Չոբանյան
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անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ ձեռ նար կել և ծ րագ րեր մշա կել ծնող նե րի` ե րե-
խա յի զար գաց ման ու խնամ քի հար ցում ծնո ղա կան դե րի և պար տա-
կա նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, մաս նա վո րա պես մե դիա ցիոն ու սու ցում 
անց նե լու հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լու ուղ ղութ յամբ:

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» կոն վեն ցիա յի հիմ-
քում ի րա վունք նե րի ե րեք հիմ նա կան խումբ է դրված, ո րոնք ա պա հո վում են 
հետև յալ հա մա լիր մո տե ցու մը` պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը, ծա ռա յութ յուն-
ներ ստա նա լու ի րա վուն քը, ե րե խա նե րի մաս նակ ցա յին ի րա վուն քը: Ներ կա-
յումս բա ցա կա յում է ե րե խա նե րի, այդ թվում` դպրո ցա հա սակ ե րե խա նե րի 
հիմ նախն դիր նե րի հան դեպ հա մա լիր մո տե ցու մը4: Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան Սահ մա նա դրու թ յան 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն ե րե խան 
ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը ե րե խա յի տա րի քին 
և հա սու նութ յան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է առն վում ի րեն 
վե րա բե րող հար ցե րում:

Նշ ված ո լոր տում շատ խնդիր ներ հեշտ և  ա րագ կլուծ վեն, ե թե մաս նա-
գետ նե րը (մե դիա տոր նե րը) տի րա պե տեն հա րա կից ո լորտ նե րին առնչ վող 
ո րո շա կի հիմ նա րար գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի առ հա սա րակ, իսկ մե-
դիա տոր նե րի կա մա վոր խմբի առ կա յութ յան պայ ման նե րում` ով քեր ա ռա ջի-
կա յում պատ րաս տա կամ կլի նեն մե դիա ցիա ի րա կա նաց նել դպրոց նե րում 
(ա շա կերտ նե րի, ու սու ցիչ նե րի, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում` ծնող նե րի), 
ա պա այն կդիտ վի վեր ջին նե րիս կար ևոր ա ռա քե լու թյուն նե րից մե կը` վեր 
հա նե լով դպրո ցա կան նե րի հիմ նա կան խնդիր նե րը և  այն ի րա գոր ծելն ըստ 
ար ժան վույն5: Մեր կար ծի քով ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը պետք է քայ լեր ձեռ նար-
կի այս ուղ ղութ յամբ, քա նի որ ներ կա յիս դպրո ցա հա սակ ներն ա պա գա մեր 
սե րունդն են, իսկ «Ինչ-որ մարդ սեր մէ, այն էլ կհնձէ» սկզբուն քը սո վո րեց-
նում է, որ չենք կա րող խու սա փել մեր ա րարք նե րի հետ ևանք նե րից (Աստ-
վա ծա շունչ, էջ 1330): Ուս տի « Չը ձանձ րա նանք բա րին գոր ծե լու ցը, ո րով հետև 
իր ժա մա նա կին կհնձենք` ե թե չ´ թու լա նանք» (Աստ վա ծա շունչ, էջ 9):

Վեր ջին օ րե րի աղմ կա հա րույց դեպ քերն ու ի րա դար ձութ յուն ներն ի վեր-
ջո փաս տում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը պե տա կա-
նութ յու նը պահ պա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ա մուր, խա ղա ղա սեր 
և  իս կա պես քրիս տոն յա սե րունդ:

4 Յուրաքանչյուր անձ` լինի ծնող թե´ երեխա, մանկավարժ թե´ աշակերտ, իր կյանքի ընթացքում 
հայտնվում է կոնֆլիկտային այնպիսի իրավիճակներում, որտեղ շատ հաճախ առաջացած խնդիրները 
փորձում են լուծել անձամբ: Սակայն միշտ չէ, որ դա բոլորին է հաջողվում: Հաճախ կոնֆլիկտը 
(բանակցությունը) սահմանվում է որպես բացասական երևույթ, որը խաթարում է այսպես կոչված 
կող մերի միջև նորմալ փոխհարաբերությունը: Իհարկե պետք է խուսափել յուրաքանչյուր կոնֆլիկ-
տա յին իրավիճակ առաջացնող երևույթներից, սակայն գործնականում կարող են ստեղծվել այնպիսի 
անկան խա տե  սելի իրավիճակներ, որոնց արդյունքում կարող են բխել բացասական հետևանքներ, 
իսկ երբեմն էլ` ան դառ  նալի կո րուստներ` բանակցային գործընթացին, տեխնիկային բավարար 
չափով չտիրապետելու պատ ճառով: 
5 Թերևս դպրոցական, ընտանեկան վեճերի խաղաղ կարգավորման համար նույնպես անհրաժեշտ 
է մեդիատորի մաս  նագիտական գիտելիքներ և հմտություններ, քանի որ շատ հաճախ վեճերի 
բուն պատճառը կա րող է ծնվել ընտանեկան առողջ մթնոլորտի բացակայության արդյունքում: 
Ընտանեկան վեճերին առնչվող խնդիրների համար մեդիատոր-մասնագետից պահանջվում են խորը 
մաս նագիտական տե սա կան և գործնական գիտելիքներ, փորձ, հմտություն և որ կարևորն է` իմաս-
տու թյուն:
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Դպ րո ցա կան մե դիա ցիա կի րա ռե լուն ա ռա ջի նը պե տութ յու նը պետք է ձեռ-
նա մուխ լի նի: Պե տութ յու նը պետք է խթա նի մաս նա վոր-ի րա վա կան վե ճե րի 
ըն թա ցա կար գե րի, դրանց տե սակ նե րի ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ այն քայլ է 
ի օ գուտ հան րա յին շա հի, այն ա պա հո վում է ար դա րա դա տութ յան և ժո ղո-
վրդա վա րա կան գոր ծըն կե րութ յան ա ռա ջըն թա ցը (Winslade and Monk,2014)։

Սո ցիա լա կան ո լոր տում` մաս նա վո րա պես դպրոց նե րում միջ նորդ-հաշ-
տա րա րու թ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը ի րա զեկ ման, ին չո՞ւ չէ` դաս տիա րակ ման 
կար ևոր գոր ծըն թաց նե րից մեկն է (Handbook, 2019): 

Մե դիա ցիան դպրո ցում կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը ծա գում է ա ռա-
ջին հեր թին որ պես ա ռա ջա դեմ կրթա կան գոր ծիք կի րա ռե լու հա մար(Conflict 
mediation, School (Peer) mediation, 2019): Այն հնա րա վո րու թյուն կտա ա շա-
կերտ նե րին ու սում նա սի րել մե դիա ցիա յի էութ յու նը, հաս կա ցու թ յու նը, ա ռանձ-
 նա հատ կութ յուն նե րը: Օ րի նակ նե րի տես քով (վար ժանք նե րի) նրանք կա րող 
են ներ կա յաց նել կար ծիք ներ, տե սա կետ ներ` վեր հա նե լով ա ռա ջա ցած հա-
կա սու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը, վե ճի խա ղաղ հան գու ցա լուծ ման հա մար 
ա ռա ջար կել ի րենց իսկ տե սա կետ նե րը, ի վեր ջո օգ տա գոր ծել արդ յու նա վետ 
կա ռու ցա կար գեր` խա ղաղ և ներ դաշ նակ մի ջա վայր ա պա հո վե լով6:

Եզ րա կա ցութ յուն

 Մե դիա ցիան ձևա վո րում է մշա կույ թի է թի կա, մարդ կա յին քա ղա քակր-
թութ յուն և  ա մե նևին էլ պար տա դիր չէ, որ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցումն ու 
ար դա րութ յան մատ չե լի ութ յու նը դրսևոր վի կամ ա պա հով վի միայն դա տա-
կան հա մա կար գով:

Ե թե խո սում ենք տնտե սա կան, ի րա վա կան և սո ցիա լա կան ա զա տութ յան 
մա սին, ա պա դրանց հիմ քում պետք է գոր ծի վե ճե րի լուծ ման այ լընտ րան-
քա յին մե թոդ նե րը: Եվ այս մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, մեր կար ծի քով, անհ րա-
ժեշտ է սկսել դպրոց նե րից (նույ նիսկ ման կա պար տեզ նե րից):

Այս պի սով, ո րակ յալ կրթութ յուն ա սե լով պետք է ըն կա լել ոչ միայն մար-
դու կրթութ յան ի րա վունքն ա պա հո վե լը, այլ նման հա մա կար գե րի արդ յու-
նա վե տութ յան հիմ քում պետք է դի տար կել կրթութ յուն-դաս տիա րա կութ յուն 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Այ սինքն, անհ րա ժեշտ է մշա կել վե րա կանգ նո ղա կան 
մե դիա ցիա կամ որ նույնն է` մե դիա ցիոն ծրագ րե րի կի րա ռու մը կար գա վո րող 
ու ղե նիշ ներ, որ պես զի`

• ստեղծ վեն ան ձի (ե րե խա յի) ինք նա հաս տատ ման և  ինք նա կա ռա-
վար ման ա պա հով ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ, 

• ման կա վարժ նե րի հետ անց կաց վեն մե դիա ցիա յի ո լոր տում վե-
րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ,

• դպրոց նե րում նե րառ վեն մե դիա ցիա յի վե րա բեր յալ դա սա ժամ:

6 Այսպիսով մեդիացիան դպրոցահասակների ներդաշնակ զարգացումն ապահովող կառուցա-
կար գե րից մեկը կարող է հանդիսանալ: Ինչպես իրավացիորեն ամրագրված է ՄԱԿ-ի հիմնարար 
սկզբունքներում` անհրաժեշտ է դեռ վաղ տարիքից խթանել նրանց անհատականությունը և հար-
գանքը ինչպես իրենց, այնպես էլ մյուսների նկատմամբ: 

Ռա ֆիկ Պետ րոս յան, Արմինե Չոբանյան
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 Մեզ նից յու րա քանչ յու րը պետք է ձգտի լու սա վո րութ յան ու կրթութ յան 
մի ջո ցով օ ժան դա կել ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի հարգ մա նը, իսկ 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յան նա խա պայ ման նե րից մեկն է` հոգ տա նել սո-
ցիա լա կան ար դա րութ յան, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան բա րե կե ցութ-
յան և սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան մա սին: 

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով) (ըն դու նվել 
է 1995թ. հուլիսի 5-ին, Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվել են 
2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ հանրաքվեով: Սահմանադրության փոփոխությունները 
կա տար վել են 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի ՀՀ հանրաքվեով), Երևան, 2016:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենս գիրք (ՀՕ-
110-Ն, ըն դունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2018թ. փետրվարի 9-ին, ուժի 
մեջ է մտել 2018թ. ապրիլի 9-ին, Երևան, 2018:

«Կոնվենցիա երեխաների իրավունքների մասին» (ընդունման ամսաթիվը՝ 20.11.1989, 
ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 22.07.1993):

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր (ընդունման ամսաթիվը՝ 10.12.1948, 
ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 10.12.1948):

Աբրահամյան, Հ. (1998) Ժողովրդավարությանն ընդառաջ: Երևան, , «Հայրապետ» 
հրատ.:

Անչափահասների գործերով ար դա րադատության ոլորտի միջազգային փաս տա թղ թերի 
ժողովածու (2012), Երևան: Միջազգային բանտային բարեփոխումներ, 
Քաղաքա ցի ա կան հասարակության ինստիտուտ ՀԿ:

Աստուածաշունչ մատեան հին և նոր կտակարանների (2010), Մայր Աթոռ Ս. Էջմիա ծին, 
Հա յաստանի աստուածաշնչային ընկերութիւն,:

Բարսեղով, Յու. (1982) Դատամիջնորդությունը հին և միջնադարյան Հայաստանի 
միջազ գա յին հարաբերություններում: Պատմա-բանասիրական հանդես, 
Մոսկվա, /ISSN 0135-0536/ № 1:

Իվանովա Եվգենիա, Վերականգնողական արդարադատություն. Ի՞նչ անել, իրավիճակը 
բա րե լա վելու համար, էլ. հասցե` www.csi.am/hy/point-of-view/2016/08/17/
restorative (մուտք 07.04.2019):

Համբարձումյան, Սյունէ Երևանը անչափահաս դատապարտվածների թվով առաջատարն 
է//Ժողովուրդ Թերթ, https://armlur.am/889043/ (մուտք 13.04.2019թ.):

Չոբանյան, Ա. (2018) Պարտադիր (հարկադիր) մեդիացիայի կիրառման իրավական հե
տև անք ները Հայաստանի Հանրապետությունում //«Օրինականություն» ՀՀ դա-
տա խա զության գիտագործնական և ուսումնա մեթո դական հանդես, Երևան, 
№ 106:

Гараев, С.Н. (2017) Проблемы и перспективы развития медиации в судах. Медиация: 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ 
ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ

Հիմն վե լով Ա. Սե նի և Ջ. Ռոուլ զի տե սութ յուն նե րի վրա սույն 
հոդ վա ծում սո ցիա լա կան ար դա րութ յան սկզբուն քի ի րա գոր-
ծու մը դի տարկ վել է եր կու տե սանկ յուն նե րից՝ որ պես «սկզբնա-
կան բա րիք նե րի հա վա սար բաշ խում» և  որ պես «ըն դու նա կութ-
յուն նե րի զար գաց ման հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ»։ Մե-
թո դա կան այդ մո տեց մամբ էլ գնա հատ վել է սո ցիա լա կան 
ար դա րութ յան և  ի րա վաս տեղ ծա գոր ծութ յան առնչ վա ծութ յու-
նը, ո րի ըն թաց քում սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նը շեշ տադր վել 
է որ պես ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան նպա տակ նե-
րից մե կը։ Կար ևոր վել է նաև ժա մա նա կա կից ի րա վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը։ Հար կա յին օ րենսգր քում ի րա-
կա նաց ված վեր ջին փո փո խութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան հի ման 
վրա մատ նանշ վել են առ կա թե րութ յուն նե րը և նշ վել դրանց 
հաղ թա հար ման ու ղի նե րը։ 

Հիմ նա բա ռեր. սո ցիա լա կան ար դա րութ յուն, ի րա վաս տեղծ 
գոր ծըն թաց, սկզբունք, նպա տակ, ի րա վա կան տեխ նո լո գիա։

Նե րա ծութ յուն

Սո ցիա լա կան պե տութ յան ար դի ի րա վաըն կալ ման մե թո դա կան հեն քը 
սահ մա նադ րա կան լու ծում նե րի մար դա կենտ րոն հա մա կարգն է, ո րի շրջա-
նակ նե րում սո ցիա լա կան խնդիր նե րի լուծ ման կենտ րո նում միայն մարդն է՝ 
իր ի րա վունք նե րին ու ա զա տութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան ար ժա նա պա-
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տիվ կյանք վա րե լու և  ա զատ զար գա նա լու ձգտում նե րով։ Այս տե սա կե տից 
ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն է ձեռք բե րում ոչ միայն սո ցիա լա կան պե տութ-
յան՝ որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի սկզբունք ամ րագ րու մը, այլ նաև վեր-
ջի նիս հետ ևո ղա կան ի րա ցու մը երկ րի հա սա րա կա կան քա ղա քա կան կյան-
քում։ 

Մի շարք հե ղի նակ ներ վե րը նշած սկզբուն քի ի րա գոր ծու մը կա պում են 
սո ցիա լա կան պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց վող հա տուկ սո ցիա լա կան գոր-
ծա ռույթ նե րի հետ և  այդ տե սանկ յու նից ա ռանձ նաց նում են սո ցիա լա կան ու 
ոչ սո ցիա լա կան պե տութ յուն ներ։ Տ.Ն. Ռադ կո յի մո տեց մամբ սո ցիա լա կան և  
ոչ սո ցիա լա կան պե տութ յուն նե րի տար բե րութ յու նը կախ ված է սո ցիա լա կան 
գոր ծա ռույ թի շրջա նա կից և բո վան դա կութ յու նից: Ի րա վա գե տի կար ծի քով 
այն պե տութ յուն նե րը, ո րոնք դեռ չեն կա րող հա մար վել սո ցիա լա կան, ի րենց 
սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թի մեջ նե րա ռում են ա ռող ջա պա հութ յան, մշա կույ-
թի, կրթութ յան, կեն սա թո շակ նե րի, սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րութ յան և  այլ 
բնա գա վառ նե րում սո ցիա լա կան գոր ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րը: Սո ցիա-
լա կան պե տութ յուն նե րում ա ռանձ նա նում են մի քա նի ներ քին գոր ծա ռույթ-
ներ, ո րոնք և բ նու թագ րում են վեր ջի նիս որ պես սո ցիա լա կան։ Դ րան ցից են՝ 
տնտե սա կան գոր ծա ռույ թը (ու նի հստակ սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն), 
բնակ չութ յան ար ժա նա պա տիվ կյան քի պահ պան ման գոր ծա ռույ թը, կրթութ-
յան զար գաց ման և քա ղա քա ցի նե րի մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի պահ պան-
ման գոր ծա ռույ թը, ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծա ռույ թը, սո-
ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծա ռույ թը և  այլն (Радько, 2009, 
էջ 221)։

Ա.Խ. Մա լի կո վան գտնում է, որ սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ նե րը սո ցիա լա-
կան պե տութ յան ա ռանց քա յին գոր ծա ռույթ ներ են, ո րոնք ի րա կա նաց վում են 
պե տութ յան հիմ նա կան նպա տակ նե րից մե կին՝ սննդի, հա գուս տի, հոգ ևոր 
զար գաց ման և  այլ ո լորտ նե րում յու րա քանչ յու րի նվա զա գույն կա րիք նե րի 
բա վա րար մա նը հաս նե լու հա մար։ Ինչ վե րա բե րում է ոչ սո ցիա լա կան պե-
տութ յան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը, ա պա դրանք ու նեն 
երկ րոր դա կան նշա նա կութ յուն, քա նի որ նման պե տութ յան գլխա վոր գոր-
ծա ռույթն է՝ հաս նել կոնկ րետ նպա տա կի, ո րը, որ պես կա նոն, ուղղ ված է 
գո յութ յուն ու նե ցող ռե ժի մի պահ պան մա նը (Маликова, 2012, էջ 193): 

Մեր կար ծի քով սո ցիա լա կան պե տութ յան սկզբուն քի ի րա ցու մը կա պել 
ո րո շա կի խումբ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա գործ ման հետ, նշա նա կում է նե ղաց նել 
տվյալ հաս կա ցութ յան ի րա վաըն կա լումն ու գոր ծո ղութ յան սահ ման նե րը։ Հա-
մա միտ ենք այն ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հետ, ըստ ո րի սո ցիա լա կան պե-
տութ յան սկզբուն քը ընդ հա նուր ծրագ րա յին դրույթ և սահ մա նադ րաի րա-
վա կան ու ղե նիշ լի նե լուց բա ցի նաև պար տա դիր սահ մա նադ րա կան նորմ է 
հան դի սա նում ( Դա նիել յան, Այ վազ յան, Մա նաս յան, 2015, է ջեր 137-138)։ Դա 
նշա նա կում է, որ սո ցիա լա կան պե տութ յան հա յե ցա կար գը, հան դի սա նա լով 
սահ մա նադ րա կան կար գի սկզբունք, ընդգր կում է հա սա րա կա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի ողջ լրա կազ մը (Шупицкая, 2020, Т. 4, № 1. էջ 58) և  որ պես 
այդ պի սին պետք է ի րա գործ վի ի րա վուն քի բո լոր ո լորտ նե րում (Нечаева, 
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2007, էջ 49, նաև Դա նիել յան, Այ վազ յան, Մա նաս յան, 2015, էջ 138), ուղղ ված 
լի նի սո ցիա լա կան ար դա րութ յանն ու ա պա հո վի ար դար սո ցիա լա կան կարգ 
( Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա-
յե ցա կարգ, 2014, էջ 23-24)։ Այ սինքն՝ սո ցիա լա կան ար դա րութ յան սկզբուն քը 
պետք է դրվի երկ րում գոր ծող ինս տի տուտ նե րի և նոր մե րի հիմ քում, դառ նա 
հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա կա նաց ման հիմ նա քա րը, 
նպաս տի ի րա կա նաց վող ի րա վաս տեղծ, ի րա վա կի րառ և  ի րա վա պաշտ պան 
գոր ծու նեութ յան սո ցիա լա կա նաց մա նը։ 

Սույն հոդ վա ծում ա ռան ձին ի րա վա կան նոր մե րի ու սում նա սի րութ յան հի-
ման վրա կներ կա յաց նենք սո ցիա լա կան ար դա րութ յան կար ևո րութ յու նը ի րա-
վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում։

Մե թոդ

Սո ցիա լա կան ար դա րութ յան բո վան դա կութ յան բա ցա հայ տումն ի րա կա-
նաց վել է հիմն վե լով Ա մա տիա Սե նի և Ջոն Ռոուլ զի կող մից ա ռա ջադր ված 
հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն ե րի հա մադր ման վրա, հա մա ձայն ո րի վեր ջինս 
դի տարկ վում է որ պես «սկզբնա կան բա րիք նե րի հա վա սար բաշ խում» և «ըն-
դու նա կութ յուն նե րի զար գաց ման հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ»։ Ու սում-
նա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է նաև նոր մա տիվ նյու թի դա սա կարգ ման, 
հա մե մա տա կան-ի րա վա կան, հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յուն նե րի, ի րա վա-
կան փոր ձա րա րութ յան մե թոդ նե րի հի ման վրա։ 

Սո ցիա լա կան ար դա րութ յան ի րաց ման  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Մար դա կենտ րոն սահ մա նադ րութ յան տե սանկ յու նից սո ցիա լա կան ար-
դա րութ յան սկզբուն քի ի րա ցու մը պետք է հաշ վի առ նի վեր ջի նիս եր կու տե-
սանկ յուն նե րը`

• բո լո րի և յու րա քանչ յու րի հա մար ըն դու նա կութ յուն ներ ձեռք բե րե լուն 
զու գա հեռ հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի տրա մադ րումն (Sen, 
1993) ա ռանց որ ևէ խտրա կա նութ յան, 

• ե կա մուտ նե րի և  ու նեց ված քի ար դա րա ցի բաշ խու մը բյու ջեի և  այլ 
մի ջոց նե րի վե րա բաշխ մամբ։

Ա ռա ջին դրույ թը, նշա նա կում է, որ ար դա րութ յան ձգտող ցան կա ցած 
պե տութ յուն պետք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրի յու րա քանչ յու րի հա մար 
ու նա կութ յուն նե րի ձեռք բեր ման ան հա տա կան   հնա րա վո րութ յուն ներ ա պա-
հո վե լու հար ցում: Մար դիկ պետք է ու նե նան հնա րա վո րութ յուն ի մաս տա վո-
րե լու ի րենց կյան քը և, ել նե լով սե փա կան շա հե րից, կա րո ղա նան օգտ վել 
ի րենց տրված հիմ նա րար ի րա վունք նե րից: Երկ րոր դի դեպ քում բո լոր մար-
մին նե րը, ինս տի տուտ ներն ու կազ մա կեր պութ յուն նե րը պետք է նե րառ վեն 
հա սա րա կութ յան քա ղա քա կան, տնտե սա կան և սո ցիա լա կան հա մա կար գի 
մեջ, որ պես զի բաշ խեն այն ա ռաջ նա յին բա րիք նե րը, ո րոնք էա կան են կյան-
քի հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լու հա մար: Իսկ հիմ նա կան բա-
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րիք նե րից ա մե նա կար ևոր ներն են «ի րա վունք նե րը, ա զա տութ յուն նե րը և հ նա-
րա վո րութ յուն նե րը, ե կա մուտն ու հարս տութ յու նը, ինք նա հարգ ման սո ցիա-
լա կան պայ ման նե րը» (Rawls, 1971, էջ 92):

Ինչ պես տես նում ենք «նե գա տիվ ա զա տութ յան» դա սա կան ա զա տա կան 
սկզբուն քը, այ սինքն՝ ա զա տութ յու նը պե տութ յան կամ եր րորդ կող մի մի ջամ-
տութ յու նից, ինչ պես նաև «պո զի տիվ ա զա տութ յու նը» կամ որ ևէ գոր ծո ղութ-
յուն կա տա րե լու ա զա տութ յու նը հան գեց նում են շու կա յի սահ ման նե րից դուրս 
շատ ա վե լի հե ռու գնա ցող վե րա բաշխ ման մի ջոց նե րի (Giebler, Heiko, Merkel, 
Wolfgang, 2014, Էջ 85): Ի հար կե, այս հա մա տեքս տում կաս կա ծից վեր է շու-
կա յի արդ յու նա վե տութ յու նը, քա նի որ այն անհ րա ժեշտ է ա զատ և  ար դա-
րա ցի հա սա րա կութ յան հա մար, սա կայն դա ևս հաս տա տում է մեր պնդումն 
առ այն, որ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 11-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված սո ցիա-
լա կան ար դա րութ յան սկզբուն քի ի րա ցու մը չի սահ մա նա փակ վում տնտե սա-
կան ար դա րութ յան ի րա վաըն կալ մամբ և  ի րա վա կար գա վոր մամբ, այլ ներ-
գոր ծում է հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ողջ հա մա լի րի կար գա վոր-
ման վրա։ 

Վե րը նշված դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յա նը նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ են սո ցիա լա կան ար դա րութ յան պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խան օ րենք ներ։ Հա կա ռակ դեպ քում ի րա վա կան նշա-
նա կութ յան հար ցեր լու ծե լու ըն թաց քում սո ցիա լա կան ար դա րութ յան 
սկզբուն քի ան տե սու մը կամ բա ցա ռու մը ոչ միայն կխզի կա պը պե տութ յան 
և  ան հա տի միջև, այլ նաև հա սա րա կութ յան մեջ կա ռա ջաց նի շեր տա վո րում 
և  ա նար դա րութ յուն ( Մալ խաս յան, 2017, № 2, էջ 210): Դա է այն կար ևոր հիմ-
նա վո րում նե րից մե կը, հա մա ձայն ո րի սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նը դի-
տարկ վում է որ պես ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի ո րա կա կան չա փա նիշ նե րի 
բա ղադ րա մաս (Սա ֆար յան, 2204, էջ 6)։ 

Սո ցիա լա կան ար դա րութ յան և ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի 
առն չակ ցութ յուն նե րը

Ժա մա նա կա կից հա սա րա կութ յան մեջ ար դիա կան է ի րա վաս տեղծ գոր-
ծըն թա ցում սո ցիա լա կան ար դա րութ յան՝ որ պես ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի 
հիմ նա կան նպա տակ նե րից մե կի, շեշ տադ րու մը։ Խե լա միտ նպա տա կադ րու-
մը, ինչ պես նաև մի ջոց նե րի օպ տի մալ ընտ րութ յու նը դի տարկ վում են որ պես 
ար դա րութ յան և  ո րա կի ա պա հով ման կար ևո րա գույն մե թոդ։ Օ րի նակ՝ բնակ-
չութ յան ե կամ տա յին ու գույ քա յին բևե ռա ցու մը զսպե լու նպա տա կով պե-
տութ յու նը հար կա յին ո լոր տում պետք է ել նի հար կե րի ոչ միայն ֆիս կալ, այլ 
նաև սո ցիալ-վե րա բաշ խո ղա կան, ե կամ տա հար կի պրոգ րե սիվ հարկ ման և  
այլ նպա տա կադ րույթ նե րից։ Ի հար կե, այս կամ այն հար կի կի րա ռու մը պայ-
մա նա վոր ված է տվյալ երկ րում ի րա կա նաց վող տնտե սա կան և հար կա յին 
քա ղա քա կա նութ յան հե տապն դած նպա տակ նե րով: Բայց ևայն պես, հար կա յին 
հա մա կար գե րը վե րա բաշխ ման տե սանկ յու նից սո ցիա լա կան ար դա րութ յան 
հաս նե լու ա մե նա հիմ նա կան մի ջոցն են, իսկ ե կա մուտ նե րի պրոգ րե սիվ հար-
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կա յին հա մա կար գե րը` ար դա րա ցի։ Դ րանք նպա տակ ու նեն նվա զեց նել ե կամ-
տի ան հա վա սա րութ յունն ու ա պա հո վել հարկ ման ար դա րութ յան սկզբուն քի 
ի րա ցու մը1:

Մե թո դո լո գիա կան նման մո տե ցու մը ո րո շա կի հար ցեր է ա ռա ջաց նում ՀՀ 
հար կա յին օ րենսգր քում վեր ջին շրջա նում ի րա կա նաց ված ե կամ տա հար կի և  
ան շարժ գույ քի հար կի փո փո խութ յուն նե րի առն չութ յամբ։ Այս պես՝ ՀՀ հար-
կա յին օ րենսգր քի 2019թ.հու նի սի 25-ի փո փո խութ յուն նե րի և լ րա ցում նե րի 
արդ յուն քում  գոր ծող ե կամ տա յին հար կի պրոգ րե սիվ դրույ քա չա փից ան ցում 
կա տար վեց հա մա հարթ դրույ քա չա փի։  Օ րի նագ ծի հե ղի նակ նե րը դրա հիմ-
նա վոր ման հիմ նա կան նպա տակ ներ սահ մա նե ցին ազ գա յին տնտե սութ յան 
մրցու նա կութ յան և ներդ րու մա յին գրավ չութ յան բարձ րաց ման հա մար հար-
կա յին բե ռի վե րա բաշխ մանն ուղղ ված փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, 
միկ րո ձեռ նար կա տի րութ յան հարկ ման ար տոն յալ հա մա կար գի կա տա րե լա-
գոր ծումն ու կի րա ռութ յան շրջա նա կի ընդ լայ նու մը, ինչ պես նաև գոր ծու-
նեութ յան ա ռան ձին ո լորտ նե րում առ կա` հար կա յին հա մա կար գին առնչ վող 
խնդիր նե րի լու ծու մը ( Հիմ նա վո րում, Կ-075-29.03.2019-ՏՀ-011/0): Այս փո փո-
խութ յուն նե րը փաս տո րեն հե տապն դում էին բա ցա ռա պես ֆիս կալ նպա տակ 
և չէին անդ րա դառ նում խնդրի սո ցիա լա կան բա ղադ րի չին։ Հարցն այն է, որ 
բարձր ե կա մուտ ներ ու նե ցող նե րի դեպ քում տե ղի է ու նե նում հար կա յին բե-
ռի կտրուկ կրճա տում, իսկ բնակ չութ յան հա մե մա տա բար ցածր ե կա մուտ ներ 
ու նե ցող նե րի, հատ կա պես` սո ցիա լա պես խո ցե լի խմբե րի հա մար հար կա յին 
բե ռի էա կան փո փո խութ յուն տե ղի չի ու նե նում։ Ցածր աշ խա տա վարձ ստա-
ցող նե րի կող մից տնօ րին վող ե կամ տի ան փո փո խութ յան պայ ման նե րում 
նկատ վում է բարձր աշ խա տա վարձ ստա ցող նե րի տնօ րին վող ե կա մուտ նե րի 
ա վե լա ցում՝ հան գեց նե լով սո ցիա լա կան բևե ռաց ման հե տա գա խո րաց մանն 
ու սրաց մա նը(ՀՀ ԱԺ Աշ խա տա կազ մի տնտե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յան 
վար չութ յան տնտե սա կան  փոր ձաքն նութ յան բաժ նի կող մից 17.04.2019թ. 
տրված եզ րա կա ցութ յուն): Ե կամ տա հար կի պրոգ րե սիվ հարկ ման ա ռա վե-
լութ յուն նե րի մա սին է վկա յում նաև մի շարք երկր նե րի վեր ջին տա րի նե րի 
փոր ձը։ Մա կե դո նիան, ո րը 2007 թվա կա նին հարկ ման հա մա կար գի բա րե-
փո խում նե րի արդ յուն քում ան ցում կա տա րեց ե կամ տա հար կի հա մա հարթ 
հարկ մա նը, վեր ջին տա սը տա րում տնտե սա կան էա կան ա ռա ջըն թաց չգրան-
ցեց: Ա վե լին, այս հան գա մանքն ուղ ղա կիո րեն նպաս տեց ան հա վա սա րութ յան 
սրըն թաց ա ճի և  եր կիրն ան հա վա սա րութ յան ա ռու մով լրաց րեց Եվ րո պա յի 
ա ռա վել ան հա վա սար պե տութ յուն նե րի շար քը: Ս լո վա կիան 2004 թվա կա նին 
պրոգ րե սիվ հա մա կար գից ան ցում կա տա րեց 19 տո կոս հա մա հարթ ե կամ-
տա հար կի և 2013 թվա կա նին կրկին վե րա դար ձավ պրոգ րե սիվ հա մա կար գի։ 
2004 թվա կա նին Գեր մա նիա յում մշակ վեց ե կամ տա հար կի ներ մուծ ման և տն-

1 Օրինակ, Մեքսիկայում մեծ ուշադրություն է դարձվում հարկային համակարգի բարեփոխմանը, 
որպեսզի վերացվի կյանքի մակարդակի և տնային տնտեսությունների եկամուտների տարածական 
տարբերությունները գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի միջև: Այլ երկրներում, ներառյալ 
Միացյալ Թագավորությունը և Միացյալ Նահանգները, առաջադեմ հարկեր են գանձվում եկամտի 
և որոշակի ապրանքներից, ինչի հետևանքով՝ հարկերի դրույքաչափը բարձրանում է անձի 
վճարունակությանը համամասնորեն (Khechen, 16 December 2013, էջ 6)
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տե սա կան ա ճի խթան ման հա յե ցա կարգ։ Սա կայն հան գա մանք նե րի բե րու մով 
Գեր մա նիան ևս հ րա ժար վեց հա մա հարթ ե կամ տա հար կի գա ղա փա րից 
( Քա ղա քա կան դիս կուրս, 08.03.2019) ։ 

Մեր կար ծի քով սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սութ յան պայ ման նե րում 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յան սահ մա նադ րա կան սկզբուն քի ի րա կա նաց ման 
հիմ նա կան ու ղին ե կամ տա հար կի պրոգ րե սիվ գան ձումն է, ո րը հնա րա վո-
րութ յուն կտա նյու թա կան ռե սուրս նե րի վե րա բաշխ ման մի ջո ցով բա րե լա վել 
մա տուց վող հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ հա-
սա րա կա կան տրանս պոր տը, կրթութ յու նը, ա ռող ջա պա հութ յու նը և  այլն:

Ան շարժ գույ քի հարկ մա նը վե րա բե րող 2020թ. հու նի սի 25-ին կա տա րած 
փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում օ րենս դիրն իր նպա տա կը հա մա րեց կա դաստ-
րա յին ար ժեք նե րի հի ման վրա ան շարժ գույ քի հար կի հաշ վարկ ման հա մա-
կար գից ան ցում կա տա րել ան շարժ գույ քի շու կա յա կան ար ժեք նե րի մո տարկ-
ված ար ժեք նե րի հի ման վրա հաշ վարկ վող ան շարժ գույ քի հար կի հա մա-
կար գին: Ն պա տա կի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում տե սա նե լի հարս տութ յան 
կամ ու նեց ված քի հա մար սահ ման վե լու էր ա վե լի ար դա րա ցի հար կա յին բեռ` 
ա պա հո վե լով պե տութ յան վե րա բաշխ ման գոր ծա ռույ թի արդ յու նա վետ ի րա-
կա նա ցու մը ( Հիմ նա վո րում, Կ-651-12.06.2020-ՏՀ-011/0): Ա ռա ջին հա յաց քից 
թվում է, որ փո փո խութ յուն նե րը հե տապն դում են բա ցա ռա պես սո ցիա լա կան 
ար դա րութ յան հաս տատ ման նպա տակ։ Սա կայն ա ռա ջարկ վող նոր մե րի ու-
սում նա սի րութ յու նից պարզ է դառ նում, որ հարկ ման նման հա մա կար գի պայ-
ման նե րում տե ղի է ու նե նում ան շարժ գույ քի հար կի գծով հար կա յին բե ռի 
ա վե լա ցում և չ հարկ վող շե մի վե րա ցում ողջ բնակ չութ յան շրջա նում։ Ա վե լին, 
ան շարժ գույ քի գնա հատ ման ժա մա նակ կի րառ վում է տա րա ծագ նա հատ ման 
(գտնվե լու վայ րի) գո տիա կա նութ յան գոր ծա կի ցը, ո րի հի ման վրա կտրուկ 
ա ճում են ա ռան ձին գո տի նե րում, հատ կա պես՝ Եր ևան քա ղա քի կենտ րո նում 
գտնվող բնա կե լի տնե րի հար կե րը։ Ընդ ո րում, նման ծանր հար կա յին բեռ է 
սահ ման վում հա վա սա րա պես բո լոր սո ցիա լա կան խմբե րի հա մար։ 

Այն, որ փո փո խութ յան արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում ան շարժ գույ քի 
հար կի գծով հար կա յին բե ռի կտրուկ աճ, ըն դուն վում է նաև օ րի նագ ծի հե-
ղի նակ նե րի կող մից, ին չը կան խե լու հա մար վեր ջին ներս ա ռա ջար կում են 
հարկ ման նոր հա մա կար գին ան ցում կա տա րել չորս տա րի նե րի ըն թաց քում 
( Հիմ նա վո րում, Կ-651-12.06.2020-ՏՀ-011/0): Հարց է ա ռա ջա նում, արդ յո՞ք չորս 
տա րի հե տո այն քան բա րե լավ ված կլի նի բնակ չութ յան ընդ հա նուր սո ցիա-
լա կան վի ճա կը, որ պես զի բո լոր սո ցիա լա կան խմբերն ի վի ճա կի լի նեն վճա-
րել տա րե կան նման բարձր հար կեր, հատ կա պես հա մա ճա րա կի և պա տե-
րազ մի հասց րած վնաս նե րի պայ ման նե րում, թե՞ ցածր ե կա մուտ ներ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րը ստիպ ված են լի նե լու վա ճա ռել ի րենց, հատ կա պես բարձր 
հարկ ման գո տի նե րում գտնվող բնա կա րան նե րը՝ ա վե լի է ժան ար ժեք ու նե-
ցող գույք գնե լու հա մար։ 

Այն պնդու մը, որ նոր հա մա կար գը նպաս տե լու է տե ղա կան բյու ջե նե րի 
կա յու նաց մա նը ( Հիմ նա վո րում, Կ-651-12.06.2020-ՏՀ-011/0), դժվար է ար դա-
րաց նել այն տե սա կե տից, որ ցածր ե կա մուտ ու նե ցո ղի կող մից բարձր գույ-

Նունե Ջոմարդյան
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քա հարկ վճա րե լը լի նե լու է կամ անհ նա րին, կամ էլ ա վե լի է վատ թա րաց-
նե լու վի ճա կը, ո րի արդ յուն քում ու նե նա լու է լրա ցու ցիչ սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցութ յան կա րիք։ Մ յուս կող մից, ե թե օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դում 
տե սա նե լի հարս տութ յան կամ ու նեց ված քի հա մար ա վե լի ար դա րա ցի հար-
կա յին բեռ սահ մա նել, ա պա, մեր կար ծի քով, սո ցիա լա կան ար դա րութ յան 
ա պա հով ման լա վա գույն լու ծու մը կլի նի շքե ղութ յան հար կի ներդ նու մը։

Վե րը նշվա ծից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ կա տար ված փո փո խութ յուն-
նե րին հա մա պա տաս խան ե կա մուտ նե րի հար կումն ի րա կա նաց վում է հա-
մա հարթ մո դե լի շրջա նակ նե րում, իսկ ան շարժ գույ քի նը՝ շու կա յա կան ար-
ժե քի (պրոգ րե սիվ հարկ ման) հի ման վրա: Այս հա մա կար գի պա րա գա յում 
փո փո խութ յուն նե րի ողջ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն իր վրա զգում է հատ-
կա պես հա սա րա կութ յան ա ռա վել խո ցե լի խա վը, իսկ փո փո խութ յուն նե րի 
նպա տա կը սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նից վե րած վում սե փա կա նութ յան վե-
րա բաշխ ման՝ ի օ գուտ նյու թա պես ա ռա վել ա պա հով ված խա վե րի։

Սո ցիա լա կան ար դա րութ յան տե սա կե տից կար ևոր է նաև օ րի նագ ծե րի 
մշակ ման ըն թաց քում բա ցա ռել օ տա րերկր յա օ րենք նե րի ուղ ղա կի ըն դօ րի-
նա կու մը, իսկ տե ղայ նաց ման պայ ման նե րում հաշ վի առ նել հայ ժո ղովր դի 
պատ մա կան, մշա կու թա յին, հո գե բա նա կան, սո վո րու թա յին, տնտե սա կան, 
աշ խար հա քա ղա քա կան և  այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։ Կար ևոր է նաև 
օ րի նագ ծե րի մշակ ման ըն թաց քում մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րութ յան 
և հա մե մա տութ յան հա մար ճիշտ մե թո դա բա նութ յան ընտ րութ յու նը։ Օ րի նակ՝ 
ան շարժ գույ քի հար կին վե րա բե րող օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի 
մշակ ման ըն թաց քում ան շարժ գույ քի հարկ/ՀՆԱ հա րա բե րակ ցութ յու նը հա-
մե մա տե լու հա մար ու սում նա սիր վել է մի շարք երկր նե րի, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի, 
Միաց յալ Թա գա վո րութ յան, Ճա պո նիա յի, Իս րա յե լի վի ճա կագ րութ յու նը։ Ըստ 
այդ տվյալ նե րի եզ րա կա ցութ յուն է ար վել առ այն, որ Հա յաս տա նում ան շարժ 
գույ քի հար կի տե սա կա րար կշի ռը ՀՆԱ-ի մեջ բա վա կա նին ցածր է (0.2%) և 
պետք է վե րա նայ վի։ Սա կայն հարց է ա ռա ջա նում՝ արդ յո՞ք մենք հա մե մա տել 
ենք մեկ շնչին բա ժին ընկ նող ՀՆԱ-ի մա կար դա կը կամ նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձը նշված պե տութ յուն նե րի հետ, թե՞ ուղ ղա կի հիմն վել ենք վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի վրա։ Յու.Ա. Տի խո մի րո վը ու սում նա սի րե լով գի տա-
կան-ճա նա չո ղա կան փոր ձը և վեր լու ծա կան պրակ տի կան, նշում է, որ վեր-
լու ծութ յուն նե րի ըն թաց քում օ րենսդ րա կան հա ման մա նութ յուն նե րի (ա նո լո-
գիա նե րի) ա րագ և  ան հա ջող կի րա ռու մը չի կա րող հան գեց նել դրա կան 
արդ յուն քի։ Ըստ ի րա վա գե տի՝ «ի րա վա կան փոխ պատ վաս տու մը» ան խու-
սա փե լիո րեն հան գեց նում է կոնկ րետ ի րա վա կան հա մա կար գի հա մար խորթ 
ակ տե րի ու նոր մե րի, և  որ պես արդ յունք՝ դրանց հե տա գա մերժ ման: Կար ևոր 
է նաև հաշ վի առ նել ար տա սահ մա նում և մեր երկ րում այս կամ այն ինս տի-
տուտ նե րի ծագ ման օբ յեկ տիվ պայ ման ներն ու գոր ծոն նե րը (Тихомиров, 1996, 
էջ 56)։ Ն ման սխալ նե րից խու սա փե լու հա մար խոր հուրդ է տրվում հաշ վի 
առ նել առ կա և պ լա նա վոր ված ակ տի ար տա քին նմա նութ յու նը ո րո շող տար-
բեր գոր ծոն ներ:

Ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման հա մար 
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հատ կա պես կար ևոր վում են ժա մա նա կա կից ի րա վա կան տեխ նո լո գիա նե րի՝ 
պլա նա վոր ման, ի րա վա կան կան խա տես ման, ի րա վա կան փոր ձա րա րութ յան, 
հան րա յին քննար կում նե րի, կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հատ ման օգ-
տա գոր ծու մը ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում (Черногор, Залоило, 2018, էջ 84)։ 
Դ րանք կա րող են դի տարկ վել որ պես ի րա վա կան ի րա կա նութ յու նը վե րա-
փո խե լու, ի րա վուն քը սո ցիա լա կան պրակ տի կա ներ մու ծե լու մի ջոց (Червонюк, 
2009, № 3, է ջեր 368-369): 

Սո ցիալ-տնտե սա կան զար գաց ման պլան նե րի և ծ րագ րե րի մշակ ման ժա-
մա նակ մի շարք երկր նե րում (ԱՄՆ, Ֆ րան սիա, Չի նաս տան և  այլք) հատ կա-
պես շեշ տադր վում է ի րա վա կան փոր ձա րա րութ յան մե թո դը։ Այն ի րա կա-
նաց վում է հա մա պա տաս խան լիա զոր մարմ նի կող մից՝ ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ վա ծում, ո րո շա կի տա րած քի վրա հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի նոր ի րա վա կան կար գա վոր ման կամ ի րա վա կան ինս տի տու տի գոր-
ծադր ման հիմ նա վոր վա ծութ յունն ու արդ յու նա վե տութ յու նը ստու գե լու նպա-
տա կով, իսկ ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա՝ ո րո շե լու այդ փոր ձը երկ րի 
ողջ ի րա վա կան տա րած քի վրա ա նո րոշ ժա մա նա կով տա րա ծե լու հնա րա-
վո րութ յան հար ցը (Черногор, Залоило, 2018, է ջեր 97- 98)։ Ն ման փորձ նա կան 
(պի լո տա յին) ծրագ րե րը հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում սահ մա նա փակ տա-
րածք նե րում տես նել ի րա վա կան կար գա վոր ման ո րո շա կի թե րութ յուն նե րը, 
բաց թո ղում ներն ու անճշ տութ յուն նե րը։ Ո րոշ դեպ քե րում էլ վեր լու ծութ յան 
ու գնա հատ ման հի ման վրա հնա րա վոր է լի նում ցույց տալ, որ եր կի րը դեռ 
պատ րաստ չէ այս կամ այն ի րա վա կար գա վոր ման հա ջող ներդր մա նը կամ 
հա կա ռա կը՝ եզ րա կաց նել, որ լա վա գույն փոր ձի տա րա ծու մը կբա րե լա վի 
ա ռան ձին ո լորտ նե րը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վող փորձ նա կան ծրագ-
րե րի մեծ մասն՝ ի րա վա կան ձևա կեր պում ստա ցած տնտե սա կան, ժո ղովր-
դագ րա կան, ման կա վար ժա կան, սո ցիա լա կան և  այլ փոր ձա րա րութ յուն ներ 
են։ Սա կայն դրանց փոր ձա րա րա կան գոր ծո նը ոչ թե ի րա վա կան կար գադ-
րագ րերն են, այլ վե րը նշված այս կամ այն փոր ձա րա րութ յուն նե րի հետ 
կապ ված ո րո շում նե րը։ Ի րա վա կան փոր ձա րա րութ յան մե թո դի ակ տիվ կի-
րա ռու մը Հան րա պե տութ յու նում կա րող է դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
հնա րա վո րութ յուն նե րի հա վա սա րութ յան, գոր ծազր կութ յան դեն պայ քա րի և 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յան ա պա հով ման մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման հա-
մար։ Դա կար ևոր է հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ ի րա կա նաց վում են 
երկ րի հա մար կար ևոր սո ցիալ-տնտե սա կան բա րե փո խում ներ, ըն դուն վում 
են էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող քա ղա քա կան ո րո շում ներ, ինչ պես նաև 
այն դեպ քե րում, երբ նա խագ ծի արդ յու նա վե տութ յունն ի սկզբա նե դրվում է 
կաս կա ծի տակ։ Փոր ձա րա րութ յու նը ա պա հո վում է նաև օ րենսդ րութ յան կա-
յու նութ յու նը։

Վե րը նշված ի մաս տով հե տաքրք րա կան է Ֆ րան սիա յի փոր ձը, որ տեղ 
2003թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ըն դուն ված 37.1 
հոդ վա ծում ուղ ղա կիո րեն նշվում է. «Օ րեն քը և կա նո նա կար գը, որ պես կար-
գա վոր ման ա ռար կա, կա րող են պա րու նա կել փոր ձա րա րա կան բնույ թի 

Նունե Ջոմարդյան



 ԲԱՆԲԵՐ Եվրասիա միջազգային համալսարանի № 1, 2021

29

դրույթ ներ, ո րոնք գոր ծում են սահ մա նա փակ ժա մա նա կա հատ վա ծում»: Ն մա-
նա տիպ դրույթ է պա րու նա կում նաև 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րութ յու նը։ 

Վե րը նշվա ծից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ օ րենսդ րութ յան մշակ ման 
հա մար ի րա վա կան փոր ձա րա րութ յան ան բա վա րար դի տար կու մը կա րող է 
հան գեց նել հապ ճեպ, չկշռա դատ ված օ րենսդ րա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման 
և տա րա տե սակ ռիս կե րի ի հայտ գա լուն: Այս ա ռու մով, անհ րա ժեշտ ենք 
հա մա րում « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» օ րեն քում ամ րագ րել 
դրույթ ներ ի րա վա կան նոր մե րի մշակ ման ըն թաց քում ի րա վա կան փոր ձա-
րա րութ յան կի րառ ման վե րա բեր յալ։ 

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև այն փաս տը, որ փոր ձա րա րութ յան չա-
փից ա վե լի կի րա ռու մը կա րող է հան գեց նել ճիշտ հա կա ռակ արդ յուն քի՝ 
անվս տա հութ յուն ա ռա ջաց նել պե տութ յան՝ որ պես ժո ղովր դի կամ քի ար տա-
հայ տո ղի նկատ մամբ, զսպել ի րա վա կան կար գա վոր ման զար գա ցու մը (ա վե-
լի ման րա մասն տես Сивицкий, Сорокин, 2016. № 4,է ջեր 15–30)։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով կար ևոր է օ րենսդ րա կան ամ րագր ման հետ միա ժա մա նակ մշա-
կել սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան փոր ձա րա րութ յան կազ մա կերպ ման ու անց-
կաց ման կար գը, ժամ կետ նե րը, դեպ քերն ու մե թոդ նե րը կա նո նա կար գող 
նոր մա տիվ ակ տե րը, ո րոնք կա պա հո վեին դրանց գի տա կան   կազ մա կեր պու-
մը, արդ յունք նե րի օբ յեկ տիվ գնա հա տումն ու ամ փո փու մը: 

Սո ցիա լա կան ար տադ րութ յան ի րա կա նաց ման հա մար ո րո շա կի հե-
տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նա խագ-
ծի կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հա տու մը։ Այն հան դի սա նում է ի րա-
վաս տեղծ մարմ նի կող մից ըն դուն վող ո րո շում նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը 
հիմ նա վո րող գոր ծիք, ու նի ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ո րո շում նե րի կա-
յաց ման գոր ծըն թա ցի բա րե լավ ման և դ րա արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց-
ման գոր ծում ( Հա յե ցա կարգ, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2019 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 26-ի N 1323-Լ ո րոշ ման Հա վել ված N 1, Էջ 3)։ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում ի րա կա նաց վող կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հատ ման 
բնա գա վառ նե րից մե կը սո ցիա լա կան ո լորտն է ( Կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան 
գնա հատ ման ի րա կա նաց ման կար գը...., ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2020 թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րի 17-ի N 2075-Ն ո րոշ ման Հա վել ված, կետ 3), որն ընդգր կում 
է զբաղ վա ծութ յուն, աշ խա տան քա յին պայ ման ներ, ե կա մուտ նե րի բաշխ վա-
ծութ յուն, սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յուն, աշ խա տան քի ո րակ և ս տան-
դարտ ներ ( Կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հատ ման մե թո դա կան ու ղե-
ցույց, 2021, էջ 93)։ Սա կայն կար ևոր ենք հա մա րում գնա հա տել նաև սո ցիա-
լա կան նե րառ վա ծութ յու նը, ո րը լայն տա րա ծում ու նի աշ խար հի 18 երկր նե-
րում ( Մեծ Բ րի տա նիա, ԵՄ, Էս տո նիա, Չե խիա և  այլն) (Global Indicators of 
Regulatory Governance, 2019, է ջեր 5, 11)։

Եզ րա կա ցութ յուն

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը, կա րող ենք նշել, որ սո ցիա լա կան պե-
տութ յան սկզբուն քի ի րա գոր ծու մը պետք է ուղղ ված լի նի սո ցիա լա կան ար-
դա րութ յան և  ար դար սո ցիա լա կան կար գի ա պա հով մա նը։ Այդ տե սա կե տից 



30

կար ևոր նշա նա կութ յուն է ձեռք բե րում սո ցիա լա կան ար դա րութ յան սկզբուն-
քի շեշ տադ րումն ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում։ Դ րա նում ար դա րութ յան և  
ո րա կի ա պա հով ման մե թոդ ներ են հան դի սա նում ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա-
ցի խե լա միտ նպա տա կադ րու մը, ի րա վա կան տեխ նո լո գիա նե րի, հատ կա պես՝ 
ի րա վա կան փոր ձա րա րութ յան և կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հատ ման 
օգ տա գոր ծու մը։ Հար կա յին օ րենսգր քում ի րա կա նաց ված վեր ջին փո փո խութ-
յուն նե րի վեր լու ծութ յան հի ման վրա եզ րա կա ցութ յուն է ար վում առ այն, որ 
Հա յաս տա նում դեռևս պետք է ձևա վո րել սո ցիա լա կան ար դա րութ յան պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող օ րենսդ րա կան ակ տե րի հա մա կար գ։

Օգտագործված գրականության ցանկ

Դանիելյան, Գ.Բ., Այվազյան, Վ.Ա., Մանասյան Ա.Ա. (2015) Սահմանադրական 
բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները և դրանց իրացման հիմնական 
ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտագործնական 
հետազոտություն)։ Եր.: Հայրապետ հրատ.:

Կարգավորման ազդեցության գնահատման ապակենտրոնացված համակարգի 
ներդրման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 26ի 
N 1323Լ որոշման Հավելված N 1: ՀՀՊՏ 2019.10.09/70(1523).1 Հոդ.915.10 https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134855 (մուտք՝12.03.2021)

Կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը, ժամկետները և 
դեպքերը, դրա արդյունքում տրվող եզրակացությանը ներկայացվող 
պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 
2020 թվականի դեկտեմբերի 17ի N 2075Ն որոշման Հավելված։ Միասնական 
կայք 2020.12.14-2020.12.27 Պաշտոնական հրապարակման օրը 18.12.2020 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=148376 (մուտք՝12.03.2021)

Կարգավորման ազդեցության գնահատման մեթոդական ուղեցույց։ ՀՀ կառավարության 
2021 թվականի հունվարի 14-ի N 46-Լ որոշման հավելված։ Միասնական կայք 
2021.01.11-2021.01.24 Պաշտոնական հրապարակման օրը 18.01.2021, https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149219 (մուտք՝12.03.2021)

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ 
(2014), Երևան, հոկտեմբեր:

Հիմնավորում «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
մասին։ Կ-651-12.06.2020-ՏՀ-011/0,

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11707&Reading=0 
(մուտք՝12.03.2021)

Հիմնավորում «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն
ներ և լրացումներ կատարելու և 2018 թվականի հունիսի 21ի «Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21ի «Հայաստանի Հանրապետության 
հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Նունե Ջոմարդյան
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ՀՕ266Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ
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http://par l iament.am/drafts .php?sel=showdraft&Draft ID=10324&Reading=0 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАКА КАЧЕСТЕННЫЙ КРИТЕРИЙ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Основываясь на теориях А.Сена и Дж.Ролза, в данной статье применение 
принципа социальной справедливости рассматривается с двух точек зрения: 
«равное распределение первичных благ» и «равные возможности развития 
способностей». Именно с этой методологической точки зрения и оценивается 
соотношение социальной справедливости и правотворчества, в ходе которой 
социальная справедливость рассматривается как одна из основных целей 
правотворческого процесса. В статье также отмечена важность применения 
современных юридических технологий. На основе анализа последних 
изменений в Налоговом кодексе выявлены существующие недостатки и 
указаны пути их преодоления.

Ключевые слова: социальная справедливость, правотворческий процесс, 
принцип, цель, правовая технология.
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SOCIAL JUSTICE AS A QUALITATIVE INDICATOR OF  
THE LAW-MAKING PROCESS

Based on the theories of A.Sen and J.Rolls, in this article, the implementation 
of the principle of social justice was viewed from two perspectives: “equal 
distribution of primary goods” and “equal opportunity in developing capabilities”. 
According to the very methodological approach the relevance of social justice and 
law-making was assessed in which social justice was prioretised as one of the 
fundamental goals of the law-making process. The research has given much 
prominence to contemporary legal technologies as well. Based on the analysis of 
Tax Code recent changes, the existing imperfections were pointed out and the 
ways of overcoming them were highllighted. 
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ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հաշ վի առ նե լով ԵՄ-ում ազ գայ նա կան մի տում նե րի ա ճը, 
եվ րո պա կան ազգ-պե տութ յուն նե րի կեր պա փո խում նե րը, ներ-
գաղթ յալ նե րի հոս քի ա վե լա ցու մը, սո ցիալ-տնտե սա կան 
խնդիր նե րը, անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում բա ցա հայ տել 
Եվ րո պա կան միութ յան բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա-
կա նութ յան ազ դե ցութ յու նը տար բեր վող մշա կու թա յին նոր մեր 
և սո վո րույթ ներ կրող խմբե րի նկատ մամբ: Թե մա յի բազ մա-
շեր տութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա ա ռա վել հա մա կող մա նի 
պատ կե րա ցում ձևա վո րել ան ջա տո ղա կան ճգնա ժա մե րի հաղ-
թա հար ման հար ցե րի շուրջ: Հոդ վա ծում բա ցա հայտ վել են 
տար բեր վող մշա կու թա յին նոր մեր և սո վո րույթ ներ կրող են-
թա միա վո րում նե րի ան ջա տո ղա կան պա հանջ նե րի և պե տութ-
յան ի րա կա նաց րած բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա-
նութ յան միջև ե ղած կա պը՝ որ պես ան ջա տո ղա կան մար տահ-
րա վեր նե րին հա մար ժեք պա տաս խա նե լու, քա ղա քա ցիա կան 
հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման, սո ցիա լա կան բա խում նե-
րի ա ճի կանխ ման ռազ մա վա րա կան գոր ծիք:

Հիմ նա բա ռեր. ան ջա տո ղա կան շար ժում ներ, բազ մամ շա-
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կու թայ նութ յուն, Եվ րո պա կան միութ յուն, ինք նա վա րութ յուն, 
էթ նոմ շա կու թա յին խմբեր, ներ գաղթ յալ ներ, մշա կու թա յին 
բազ մա զա նութ յուն:

Նե րա ծութ յուն

Ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րի ակ տի վա ցու մը, ներ գաղթ յալ նե րի հոս քը, 
սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի քա ղա քա կան պա հանջ նե րը լուրջ մար տահ-
րա վեր ներ են ԵՄ-ի հա մար։ Այս հա մա տեքս տում կար ևոր վում է ազ գա յին-
ան ջա տո ղա կան խմբա վո րում նե րի վրա բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա-
քա կա նութ յան ազ դե ցութ յան բա ցա հայ տու մը: Մաս նա վո րա պես՝ կփոր ձենք 
պար զել, թե որ քա նով են կապ ված տար բեր վող մշա կու թա յին նոր մեր և սո-
վո րույթ ներ կրող են թա միա վո րում նե րի ան ջա տո ղա կան պա հանջ նե րը պե-
տութ յան ի րա կա նաց րած բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
հետ:

Այն պե տութ յուն նե րը, ո րոնց բնակ չութ յունն ու նե նում է բազ մէթ նիկ կա-
ռուց վածք հա ճախ կա րող են բախ վել ա ռան ձին են թա միա վո րում նե րի ան-
ջա տո ղա կա նութ յան խնդիր նե րին: Այդ են թա միա վո րում նե րը կա րող են հե-
տապն դել ինչ պես ինք նա վա րութ յան ձեռք բեր ման, այն պես էլ ան կախ պե-
տութ յան ձևա վոր ման նպա տակ: Ան ջա տո ղա կան ձգտում նե րի ակ տի վաց ման 
կանխ ման, պե տութ յան ներ սում միջմ շա կու թա յին կա պերն ամ րապն դե լու 
հա մար պե տութ յուն նե րը հա ճախ փոր ձում են ի րա կա նաց նել բազ մամ շա կու-
թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յուն:

Տե սա կան հիմ քեր

Հե տա զո տութ յան տե սա կան հիմ քում ըն կած են ան ջա տո ղա կա նութ յան, 
բազ մամ շա կու թայ նութ յան, ազ գայ նա կա նութ յան և  այլ տե սա հա յե ցա կար գա-
յին հաս կա ցութ յուն ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս տար բեր մո տե ցում նե րով վեր-
լու ծել ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը քա ղա քա կան ան ջա տո ղա կա նութ յան զար գաց-
ման հիմ նախն դիր նե րի հա մա տեքս տում։ Այդ նպա տա կով օգ տա գործ վել են 
տար բեր մե նագ րութ յուն ներ, վեր լու ծա կան հոդ ված ներ, ի րա վա կան փաս-
տաթղ թեր, հա սա րա կա կան հար ցում նե րի տվյալ ներ և  այլն։

Հե տա զո տութ յան մե թո դա բա նա կան հիմ քում ըն կած են վեր լու ծութ յան 
դիա լեկ տի կա կան, հա մե մա տա կան, ար ժե քա բա նա կան, պատ մա-նկա րագ-
րա կան,  գոր ծառ նա կան-կի րա ռա կան, վեր լու ծա կան-կան խա տե սա կան, ի րա-
դար ձութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան, և  այլ մե թոդ ներ:

Բա ցա հայտ վել են տար բեր վող մշա կու թա յին նոր մեր և սո վո րույթ ներ 
կրող են թա միա վո րում նե րի ան ջա տո ղա կան պա հանջ նե րի և պե տութ յան 
ի րա կա նաց րած բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան միջև ե ղած 
կա պը՝ որ պես ան ջա տո ղա կան մար տահ րա վեր նե րին հա մար ժեք պա տաս-
խա նե լու, քա ղա քա ցիա կան հա մե րաշ խութ յան վե րա կանգն ման, սո ցիա լա կան 
բա խում նե րի ա ճի կանխ ման ռազ մա վա րա կան գոր ծիք:
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Բազ մամ շա կու թայ նութ յան (մուլ տի կուլ տու րա լիզմ) քա ղա քա կա-
նութ յան ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 

« Բազ մամ շա կու թայ նութ յուն» եզ րույ թը Օքս ֆոր դի բա ռա րա նում սահ ման-
վում է որ պես տար բեր մշա կու թա յին ինք նութ յուն ներ կրող մարդ կանց գո-
յակ ցութ յուն ընդ հա նուր պե տութ յու նում, հա սա րա կութ յու նում կամ հա մայն-
քում: Եվ րո պա յում « Բազ մամ շա կու թայ նութ յուն» եզ րույ թը սկսել է շրջա նառ-
վել 1957 թ., Շ վեյ ցա րիա յում բնակ վող ֆրան սիա կան, ի տա լա կան, գեր մա-
նա կան հա մախմբ ված բնակ չութ յան բազ մա զա նութ յու նը նկա րագ րե լու հա-
մար (Dembek, 2019, էջ 310): « Բազ մամ շա կու թայ նութ յուն» եզ րույ թը գի տա-
կան գրա կա նութ յու նում հայտն վել է գա ղու թա յին հա մա կար գի փլու զու մից 
հե տո, երբ նախ կին գա ղու թա յին երկր նե րից դե պի մետ րո պո լիա սկսվեց 
աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի մեծ հոսք: Այդ ժա մա նակ մետ րո պո լիա նե րի 
մեծ մա սը դեմ չէր միգ րա ցիա յին, քա նի որ արդ յու նա բե րա կան ըն կե րութ-
յուն նե րում կա յին աշ խա տա շու կա յի հա մալր ման խնդիր ներ և  է ժան աշ խա-
տու ժի պա հան ջարկ:  

Բազ մամ շա կու թայ նութ յու նը նույն կեն սա կան տա րած քում, տար բեր մշա-
կու թա յին խմբե րի խա ղաղ հա մա կե ցութ յան քա ղա քա կա նութ յունն է, ո րի 
հիմ քում ըն կած է տար բեր մշա կույթ նե րի միջև առ կա հար գան քը և ն րանց 
միջև հա մընդ հան րութ յան ո րոն ման հրա մա յա կա նը (Kirаbaev, 2002, էջ 155-
167): Այդ քա ղա քա կա նութ յու նը են թադ րում է ան հա տի լիար ժեք ներգ րա վում 
հա սա րա կութ յա նը՝ ա ռանց տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կութ յան կորս տի և  
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման: Հաշ վի առ նե լով սահ մա նում նե րի բազ-
մա զա նութ յու նը, կա րե լի է փաս տել, որ բազ մամ շա կու թայ նութ յու նը բազ մա-
կող մա նի եր ևույթ է և դժ վար է այն միան շա նա կո րեն սահ մա նել: Այն հաս-
կաց վում է որ պես հա սա րա կութ յան շրջա նում էթ նոմ շա կու թա յին բազ մա զա-
նութ յան պահ պան ման և միջմ շա կու թա յին կա պե րի ամ րապնդ ման ցան կութ-
յուն, որն ա ռա վել բնո րոշ է լի բե րալ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յուն-
նե րին:

Բազ մամ շա կու թայ նութ յան էութ յան բա ցա հայտ ման հա մար Դ. Այ վի սոնն 
ա ռա ջար կում է ե րեք մո տե ցում (Ivison, 2016, էջ 3-4), դրանք են՝

• պաշտ պա նա կան կամ հա մայն քա յին բազ մամ շա կու թայ նութ յուն, ո րի 
հիմ նա կան գա ղա փա րը մշա կու թա յին հա մայնք նե րի ինք նութ յան 
պահ պա նումն է: Ըստ տվյալ սկզբուն քի՝ ան հատ նե րին պաշտ պա նե-
լու հա մար պետք է պահ պա նել խում բը, իսկ դա նշա նա կում է պաշտ-
պա նել մշա կույ թը: Մ շա կու թա յին խմբե րի ինք նա կա ռա վար ման լե գի-
տի մութ յու նը  պատ կա նում է հա մայն քա յին իշ խա նութ յա նը, ո րը պետք 
է ի րա կա նաց նի մշա կու թա յին խմբե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
պահ պան մա նը միտ ված քա ղա քա կա նութ յուն,

• լի բե րալ բազ մամ շա կու թայ նութ յուն. ըստ ո րի մշա կու թա յին խմբե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հիմ նախն դիր նե րը քննարկ վում են 

Ռաֆիկ Ավետիսյան
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մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, հա վա սա րութ յան, ա զա-
տութ յան, հան դուր ժո ղա կա նութ յան սկզբունք նե րի հա մա տեքս տում: 
Չ նա յած այս մո տե ցու մը ևս ն պաս տում է պե տութ յան ներ սում փոք-
րա մաս նութ յուն կազ մող մշա կու թա յին խմբե րի պահ պան մա նը, բայց 
այդ մո տեց ման հիմ նա կան նպա տա կը միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ-
ցութ յու նը չէ: Մ շա կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի պահ պա նու-
մը դիտ վում է որ պես մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, ա զա-
տութ յան հիմ նա րար սկզբունք նե րին նպաս տող գոր ծա ռույթ: Լի բե րալ 
բազ մամ շա կու թայ նութ յու նը նպա տա կաուղղ ված է վե րա փո խե լու սո-
ցիալ-քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րը և հատ կա պես դրա մշա կու թա-
յին չա փում նե րը: Այն ձգտում է փո խա կեր պել գե րիշ խող մշա կու թա-
յին մե ծա մաս նութ յան վե րա բեր մուն քը փոք րա մաս նութ յուն կազ մող 
մշա կու թա յին խմբե րի նկատ մամբ,

• կայ սե րա կան (իմ պե րիալ) բազ մամ շա կու թայ նութ յուն, ո րը հիմն ված 
է հիե րար խիկ կար գի վրա, այ սինքն՝ մշա կու թա յին փոք րա մաս նութ-
յուն ներն ամ բող ջութ յամբ են թարկ վում են մշա կու թա յին մե ծա մաս-
նութ յա նը: Կայ սե րա կան բազ մամ շա կու թայ նութ յու նը հա կա սում է լի-
բե րալ բազ մամ շա կու թայ նութ յան մի շարք դրույթ նե րի, և  այս պա րա-
գա յում մշա կու թա յին խմբե րի ի րա վունք նե րը սահ մա նա փակ վում են: 

 Մինչ «մուլ տի կուլ տու րա լիզմ» եզ րույ թի ի հայտ գա լը, գի տա կան գրա-
կա նութ յու նում քննարկ վում էր նաև «պո լի կուլ տու րա լիզմ» եզ րույ թը, ո րը 
նույն պես թարգ ման վում է որ պես բազ մամ շա կու թայ նութ յուն, բայց ի տար-
բե րութ յուն մուլ տի կուլ տու րա լիզ մից, ո րո շա կիո րեն այլ ի մաստ է կրում: Պո-
լի կուլ տու րա լիզ մը մարդ կանց ո րո շա կի խմբի ինք նութ յան և մ շա կույ թի պահ-
պա նումն է, ինչ պես նաև նրանց ին տեգ րու մը բազ մազգ հա սա րա կութ յու նում, 
ին չը կա րող է ա պա հո վել տար բեր ազ գութ յուն նե րի միջև հան դուր ժո ղա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը և  ազ գա միջ յան հա ղոր դակց ման մշա-
կույ թի ստեղծ մա նը (Левикова, 2014, էջ 37): Կար ևոր է նշել, որ պո լի կուլ-
տու րա լիզ մը ո րո շա կիո րեն տար բեր վում է մուլ տի կուլ տու րա լիզ մից՝ ըն դու-
նե լով, որ մշա կույթ նե րը միա խառն ված ու դի նա միկ են և փո խազ դում են 
միմ յանց վրա: Մուլ տի կուլ տու րա լիզ մը մշա կույթ նե րին վե րա բե րում է որ պես 
ստա տիկ կամ շար ժի, գոր ծո ղութ յան, փո փո խութ յան պա կաս ու նե ցող սուբ-
յեկտ նե րի և  ընդգ ծում նրանց տար բե րութ յուն նե րը, իսկ պո լի կուլ տու րա լիզ-
մը նրանց պատ կե րում է շար ժի, գոր ծո ղութ յուն նե րի, փո փո խութ յուն նե րի մեջ 
և կար ևո րում է նրանց միջև առ կա կա պե րը (Haslam, 2017):

Բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան հա մա տեքս տում կա րե լի 
է քննար կել նաև ա սի միլ յա ցիոն քա ղա քա կա նութ յու նը, որն աս տի ճա նա կան 
գոր ծըն թաց է, ո րով ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն ներն ըն դու նում են մե ծա-
մաս նութ յուն կազ մող ազ գի, հա սա րա կութ յան վար քագ ծա յին նոր մե րը և  աս-
տի ճա նա բար ձուլ վում են այդ մե ծա մաս նութ յա նը: Բազ մամ շա կու թայ նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յու նը կա րող է հա մար վել նաև որ պես ա սի միլ յա ցիա յի և  
ան ջա տո ղա կա նութ յան միջև փոխ զի ջու մա յին քա ղա քա կա նութ յան տար բե-
րակ (Heins, 2016, էջ 69): Բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
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նպա տակն է վե րարժ ևո րե լով ա սի միլ յա ցիոն քա ղա քա կա նութ յու նը փրկել 
պե տութ յա նը «վե րա հաս կոր ծա նու մից»:

Կա րե լի է քննար կել նաև 20-րդ դա րի սկզբից ԱՄՆ-ում գոր ծող «հալ ման 
կաթ սա յի» (melting pot)՝ էթ նի կա կան զար գաց ման մո դե լը, ո րի հա մա ձայն, 
ա մե րիկ յան ինք նութ յան ձևա վո րու մը պետք է ըն թա նար այն տեղ բնակ վող 
բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի միա ձուլ մամբ, ին չը են թադ րում էր ոչ միայն կեն սա-
բա նա կան, այլև մշա կու թա յին միա ձու լում (United States Bureau of the 
Census): Այ դօ րի նակ  քա ղա քա կա նութ յու նը միտ ված էր ազ գա միջ յան հա կա-
սութ յուն նե րի հաղ թա հար մա նը:

Հաշ վի առ նե լով ԵՄ-ում ազ գայ նա կան մի տում նե րի ա ճը, ա մե րիկ յան  
«հալ ման կաթ սա յի» քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն-
ներն ի րա տե սա կան չեն, քա նի որ այս տեղ ա ռա վել շատ սկսում է տի րա պե-
տող դառ նալ «ներ սում, բայց ոչ միա սին» թե զը: Էթ նի կա կան անկ լավ նե րում 
ապ րող բնակ չութ յու նը մե ծա մա սամբ  պահ պա նում է իր լե զուն, մշա կույ թը 
և  ազ գա յին այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րով էլ թույլ չի տա լիս եվ րո-
պա կան երկր նե րին ի րա կա նաց նել «հալ ման կաթ սա յի» քա ղա քա կա նութ յու-
նը: ԵՄ-ի ան դամ-պե տութ յուն նե րում բնակ վող ազ գա յին փոք րա մաս նութ-
յուն նե րը, չձուլ վե լով հիմ նա կան բնակ չութ յա նը, մշա կու թա յին ինք նութ յան և  
ազ գա միջ յան այլ խնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված կա րող են լուրջ խնդիր ներ 
ա ռա ջաց նել: Այդ հա րա բե րութ յուն նե րի սրումն էլ կա րող է հան գեց նել ազ-
գա յին-ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րի ա ռա ջաց մանն ու ակ տի վաց մա նը:

Բազ մամ շա կու թայ նութ յան էութ յունն ա վե լի լավ պատ կե րաց նե լու հա մար 
կա րե լի է քննար կել նաև «սեգ րե գա ցիա» եզ րույ թը, չնա յած նրան, որ սեգ-
րե գա ցիոն դրսևո րում ներ ներ կա յումս հազ վա դեպ են հան դի պում: Ըստ 
Քեմբ րի ջի բա ռա րա նի՝ սեգ րե գա ցիան (լատ.՝ segregation ա ռանձ նա ցում) հա-
մար վում է մարդ կանց որ ևէ խմբի հար կադ րա բար կամ կա մա վոր մե կու սա-
ցում, ա ռանձ նա ցում՝ պայ մա նա վոր ված նրանց ռա սա յա կան, կրո նա կան, 
ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: 

Պե տութ յան միաս նա կա նութ յան պահ պան ման հա մար, ո րոշ եվ րո պա կան 
պե տութ յուն ներ նախ կի նում կի րա ռել են սեգ րե գա ցիա յի քա ղա քա կա նութ-
յու նը: Օ րի նակ՝ Գեր մա նիան 1871 թ. մինչև 20-րդ դա րի կե սե րը պե տութ յան 
մո նոէթ նի կութ յան պահ պան ման հա մար կի րա ռում էր այդ քա ղա քա կա նութ-
յու նը, ըստ ո րի ար գել վում էր օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտ քը պե տութ յուն, իսկ 
քա ղա քա ցիութ յան ի րա վունք ու նեին միայն Գեր մա նիա յի քա ղա քա ցիութ յուն 
ու նե ցող, ազ գութ յամբ գեր մա նա ցի ծնող նե րից ծնված նե րը: 

1880-ա կան թվա կան նե րին արդ յու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար-
ման նպա տա կով Լե հաս տա նից Գեր մա նիա ժա մա նե ցին մի խումբ ներ գաղթ-
յալ ներ, ո րոնք չէին կա րո ղա նում քա ղա քա ցիութ յուն ձեռք բե րել և ս տա ցան 
«հյուր աշ խա տող ներ» («գաս տար բայ տեր») կար գա վի ճա կը: Էթ նիկ սլա վոն-
նե րը և հ րեա նե րը, ո րոնք եր կար ժա մա նակ Գեր մա նիա յում գյու ղատն տե-
սութ յամբ էին զբաղ վում, նույն պես չէին կա րո ղա նում քա ղա քա ցիութ յուն ձեռք 
բե րել, ո րի հետ ևան քով նրանց ի րա վունք նե րը սահ մա նա փակ վում էին և  
արդ յուն քում նրանք հայտն վում էին մար գի նալ կար գա վի ճա կում:

Ռաֆիկ Ավետիսյան
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Եվ րո պա կան միութ յու նում ի րա կա նաց վող բազ մամ շա կու թայ-
նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը և դ րա դե րը ան ջա տո ղա կա նութ-
յան զսպման գոր ծում

2010 թ. ԵՄ-ի ան դամ-պե տութ յուն նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րը 
սկսե ցին խո սել ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան ձա-
խող ման մա սին: Մաս նա վո րա պես՝ Ա. Մեր կե լը հայ տա րա րել է, որ բազ մամ-
շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ամ բող ջո վին ձա խող վել է: Հե տա-
գա յում այդ մո տե ցու մը կի սեց Մեծ Բ րի տա նիա յի վար չա պետ Դ. Քե մե րո նը, 
ո րը բազ մամ շա կու թայ նութ յուն վե րա բեր յալ նշել է. « Մենք պետք է նվա զեց-
նենք հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը և կոշտ լի բե րա լիզ մի քա ղա քա կա նութ յուն 
վա րենք» (Левикова, 2014, էջ 39-40): Բազ մամ շա կու թայ նութ յան վե րա բեր յալ 
ԵՄ-ի  բարձ րաս տի ճան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հնչեց րած քա ղա քա կան 
գնա հա տա կան նե րը հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ գո յութ յուն ու նե ցող 
«կողք կող քի և  եր ջա նիկ ապ րե լու» գա ղա փա րա խո սութ յու նը վե րա նայ ման 
կա րիք ու նի և  էթ նոազ գա յին եր ևույթ նե րը և գոր ծըն թաց նե րը բա վա կա նին 
բար դա ցել  են ԵՄ-ում:

Ներ կա յումս ԵՄ-ում ըն թա նում են մի կող մից՝ ին տեգ րա յին գոր ծըն թաց-
նե րի և մի ջազ գա յին տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ակ տի վաց ման մի-
տում ներ, պե տութ յուն նե րի փոխ կա պակց վա ծութ յան բարձ րա ցում, իսկ մյուս 
կող մից՝ ա ռան ձին էթ նի կա կան խմբե րի ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յան 
բարձ րա ցում, ազ գե րի մշա կու թա յին տար բե րա կում նե րի ամ րապն դում: Մեր 
կար ծի քով դրանք ա ռա ջին հեր թին կապ ված են սո ցիալ-տնտե սա կան ի րո-
ղութ յուն նե րի հետ, քա նի որ շատ դեպ քե րում ազ գայ նա կան նե րը չեն ցան-
կա նում ի րենց տնտե սա կան ձեռք բե րում նե րը կի սել այլ էթ նի կա կան հա-
մայնք նե րի հետ: Դ րա դեմ պայ քա րե լու լա վա գույն մի ջո ցը ազ գայ նա կան 
տրա մադ րութ յուն նե րի բարձ րաց մամբ ո րո շա կի պաշտ պան վա ծութ յուն ձեռք 
բե րելն է:

Ազ գա յին ինք նութ յու նը դի տարկ վում է բազ մամ շա կու թայ նութ յան՝ «միաս-
նութ յուն բազ մա զա նութ յան մեջ» և  էթ նոազ գայ նա կա նութ յան՝ «խմբա յին ար-
ժեք նե րի հա կադ րութ յան» մո տե ցում նե րի միջև ար տա հայտ ված հա կա մար-
տութ յամբ, ո րոնք կա րող են սահ մա նել էթ նիկ խմբե րի մշա կու թա յին ինք-
նութ յան սո ցիա լա կան գոր ծո ղութ յու նը (Сударкина, 2012, էջ 38): 

Կա նա դան բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ա մե նա հա ջող 
կի րա ռած պե տութ յուն նե րից մեկն է: Ե թե ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թայ նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յու նը հիմ նա կա նում դի տարկ վում է ներ գաղթ յալ նե րի ին-
տեգր ման հիմ նախն դիր նե րի տե սանկ յու նից, ա պա Կա նա դա յում այն ան ջա-
տո ղա կա նութ յան դեմ պայ քա րի լա վա գույն ե ղա նակ նե րից մե կը կա րե լի է 
հա մա րել:

 Բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը հե տա գա յում հա ջող 
կեր պով կի րառ վեց նաև Ավստ րա լիա յում, Նոր Զե լան դիա յում և  այն հա մար-
վում որ պես էթ նոմ շա կու թա յին խմբե րին ցու ցա բեր վող բազ մա կող մա նի 
ա ջակց ման քա ղա քա կա նութ յուն: Այն ի րա կա նաց վում է ինչ պես ազ գա յին 
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փոք րա մաս նութ յուն նե րի, այն պես էլ՝ ներ գաղթ յալ նե րի և բ նիկ ժո ղովր դի 
շրջա նում: Իսկ օ րի նակ` Լա տի նա կան Ա մե րի կա յի պե տութ յուն նե րում բազ-
մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յունն ա ռա վել հա ճախ վե րա բե րում է 
բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի պահ պան մա նը և  ա ջակց մա նը (Веретевская, 2018, էջ 
33-34):

ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան յու րա հատ կութ-
յունն ա վե լի շատ վե րա բե րում է այլ մշա կու թա յին ինք նութ յուն ու նե ցող 
մարդ կանց ներ գաղ թին և ն րանց ին տեգր մա նը, իսկ այն տեղ բնակ վող ազ-
գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի (ինչ պի սիք են ֆլա ման դա ցի նե րը, վա լոն նե-
րը՝ Բել գիա յում, բաս կե րը և կա տա լո նա ցի նե րը՝ Իս պա նիա յում, և  այլն) 
խնդիր նե րը հա ճախ չի քննարկ վում բազ մամ շա կու թայ նութ յան հա մա տեքս-
տում:

Ա ռանձ նաց վում է բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան ի րա-
կա նաց ման ե րեք տար բե րակ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի օբ յեկ տը տար բեր 
խմբեր են հա մար վում: Ըստ այդ մո տեց ման տար բե րակ վում են բնիկ ժո ղո-
վուրդ նե րի, ազ գա յին ինք նա վա րութ յուն նե րի (են թա միա վո րում նե րի) և ներ-
գաղթ յալ նե րի նկատ մամբ կա տար վող քա ղա քա կա նութ յան ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը (Ivison, 2010, էջ 100-102): Բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա-
քա կա նութ յան եվ րո պա կան մո դելն ա ռա վել շատ հիմն ված է ներ գաղթ յալ-
նե րի ին տեգր ման վրա, և  ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի մշա կու թա յին 
հիմ նախն դիր ներն այդ քան էլ մեծ ու շադ րութ յուն չեն ար ժա նա նում: Քն նար-
կե լով ազ գա յին ինք նա վա րութ յուն նե րի հիմ նախն դիր նե րի դի տար կու մը բազ-
մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան հա մա տեքս տում, Ու. Կիմ լի կան 
ա ռա ջար կում է էթ նի կա կան խմբե րի հա մա կե ցութ յան հետև յալ տար րե րը.

• դաշ նա յին տա րած քա յին կազ մա կերպ ման սկզբուն քով ինք նա վա րութ-
յան տրա մադ րում,

• պե տա կան լեզ վի պաշ տո նա կան կար գա վի ճա կի տրա մադ րում,
• սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում կամ կենտ րո նա կան կա ռա վար ման 

մար մին նե րում ներ կա յաց վա ծութ յան ա պա հո վում,
• դպրոց նե րում, բու հե րում, զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րում ազ-

գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի լե զու նե րի գոր ծա ծում և պահ պան ման 
ֆի նան սա վո րում, 

• մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յուն վա րե լու ո րո շա կի հնա րա վո րութ յան 
ըն ձե ռում (օ րի նակ՝ ա ռան ձին պայ մա նագ րե րի կնքում այլ պե տութ-
յուն նե րի հետ) (Kymlicka, 2010, էջ 101):

Մեր կար ծի քով ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
այս մո տե ցում նե րի ոչ ամ բող ջա կան կի րա ռումն էլ հան գեց նում է ան ջա տո-
ղա կան ձգտում նե րի ա ճին: Մաս նա վո րա պես՝ Կա տա լո նիա յի ան ջա տո ղա-
կա նութ յան դեպ քում, ե թե Իս պա նիան հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռի Կա տա լո-
նիա յին ինք նու րույն տնօ րի նե լու իր սե փա կան ե կա մուտ նե րը, ա պա այդ դեպ-
քում Իս պա նիա յի ի րա կա նաց րած բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա-
նութ յու նը կհա մար վեր հա ջող ված:

Ներ գաղթ յալ նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բազ մամ շա կու թայ նութ յան 

Ռաֆիկ Ավետիսյան
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քա ղա քա կա նութ յան ա նարդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը կամ ձա խո ղումն ամ-
րապն դում է տվյալ պե տութ յու նում բնակ վող այլ ազ գա յին փոք րա մաս նութ-
յուն նե րի ինս տի տու ցիո նալ ճա նաչ մա նը (Kymlicka, 2010, էջ 105): Օ րի նակ՝ 
Ֆ րան սիան, նվա զեց նե լով ներ գաղթ յալ նե րի կրթութ յան ֆի նան սա վո րու մը, 
ամ րապն դում է այլ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի լեզ վա կան ի րա վունք-
նե րը կամ ԵՄ-ի նախ կին ան դամ Մեծ Բ րի տա նիան ա նարդ յու նա վետ ի րա-
կա նաց նե լով բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը նոր ինք նա-
կա ռա վար ման լիա զո րութ յուն ներ տվեց Շոտ լան դիա յին և Ո ւել սին: Այ սինքն, 
ե թե ըն դու նենք, որ  ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թայ նութ յու նը ձա խող վել է, ա պա 
ան ջա տո ղա կան ձգտում ներ ու նե ցող ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն ներն ազ-
գա յին ինք նա գի տակ ցութ յան բարձ րաց ման պայ ման նե րում կա րող են լուրջ 
խնդիր ներ ա ռա ջաց նել:

Ան ջա տո ղա կա նութ յու նը, դա այն մարդ կանց ար ձա գանքն է, ով քեր ար-
դեն ա ռանձ նաց վել են հիմ նա կան հա սա րա կութ յու նից, և ն րանք ա ռա ջին 
հեր թին սպառ նում են ու նի տար պե տութ յուն նե րին և կա րող են հան գեց նել 
դրանց քայ քայ մա նը: Ա ռան ձին էթ նի կա կան խմբե րը, ո րոնք չեն ձուլ վում ընդ-
հա նուր հա սա րա կութ յա նը, կա րող են մե ծաց նել տար բեր մշա կույթ ներ կրող 
քա ղա քա ցի նե րի միջև ե ղած օ տա րու մը, իսկ Վ. Հեյն սը, կողմ ար տա հայտ վե-
լով այդ գա ղա փա րին, գտնում էր, որ դա կա րող է վե րած վել նաև միջմ շա-
կու թա յին հա կա մար տութ յան (Heins, 2016, էջ 5-7):

Բազ մամ շա կու թայ նութ յան հիմ քում ա ռա ջին հեր թին ըն կած է պե տութ յան 
ներ սում տար բեր մշա կու թա յին հա մայնք նե րի խա ղաղ գո յակ ցութ յան հար ցը, 
ուս տի կա րե լի է քննար կել նաև բազ մամ շա կու թայ նութ յան՝ որ պես զսպող 
գոր ծի քի ազ դե ցութ յու նը ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րի դեմ պայ քա րում: Որ-
պես ան ջա տո ղա կան դրսևո րում նե րի զսպման եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա-
րութ յուն կա րող է դի տարկ վել ան ջատ ման ձգտող հա մայնք նե րում նույն 
էթ նի կա կան կազմ ու նե ցող բնակ չութ յան խտութ յան նոս րաց ման քա ղա քա-
կա նութ յու նը, ո րը կա րող է դրսևոր վել ան ջա տո ղա կան շրջան նե րում այ լազ-
գի նե րին կամ ներ գաղթ յալ նե րին վե րաբ նա կեց նե լով: Բազ մամ շա կու թայ նութ-
յան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման պայ ման նե րում վե րաբ նա կեց ված 
ան ձանց շրջա նում մշա կու թա յին ձու լում տե ղի կու նե նա, ինչն էլ կբե րի աշ-
խար հըն կա լում նե րի փո փո խութ յան: 

2014 թ. տե ղի ու նե ցավ շոտ լան դա կան ան կա խութ յան հան րաք վեն, ո րի 
ժա մա նակ բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը դեմ ե ղավ ան կա խութ յա նը և 
կողմ ար տա հայտ վեց « Միա սին ա վե լի լավ է» կար գա խո սին: Եվ հարց է 
ա ռա ջա նում` որ քա նով է բազ մամ շա կու թայ նութ յունն ազ դել բնակ չութ յան 
մեծ մա սի՝ Մեծ Բ րի տա նիա յի կազ մում մնա լու ցան կութ յան վրա: Շոտ լան-
դիա յի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րը ցույց են 
տա լիս, որ Շոտ լան դիա յի ութ շրջան նե րից չոր սում, որ տեղ հա մե մա տա բար 
ա վե լի նոսր են բնա կեց ված ազ գութ յամբ շոտ լան դա ցի նե րը և կան շատ այ-
լազ գի ներ, էա կա նո րեն ա վե լի շատ են ե ղել Մեծ Բ րի տա նիա յի կազ մում մնա-
լու կողմ նա կից նե րի քվե նե րը (Scotland’s Census):

Կա րե լի է քննար կել նաև 2016 թ.  «Brexit»-ի հան րաք վեն: Մեծ Բ րի տա-
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նիա յի բնակ չութ յան մեծ մա սը կողմ ար տա հայտ վեց ԵՄ-ի կազ մից դուրս 
գա լուն: Ու սում նա սի րե լով պաշ տո նա կան քվեար կութ յան արդ յունք նե րը` 
պար զե ցինք, որ այն 10 շրջան նե րը, ո րոն ցում գրանց ված արդ յունք նե րը 
(բնակ չութ յան 70-80 % կողմ են ար տա հայտ վել ԵՄ կազ մում մնա լու օգ տին) 
էա կա նո րեն տար բեր վում են ընդ հա նուր գրանց ված արդ յունք նե րից (The 
electoral Commission, EU referendum results): Բ նակ չութ յան մե ծա մաս նութ-
յու նը կազ մում են այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք չեն ծնվել Մեծ Բ րի տա նիա յում, 
այլ տար բեր ժա մա նակ նե րում գաղ թել են այն տեղ (քվեար կութ յա նը մաս-
նակ ցած ընտ րող նե րի 51,9 % կողմ են քվեար կել ԵՄ-ի կազ մից դուրս 
գա լուն):

Մեր կար ծի քով, ԵՄ-ում բազ մամ շա կու թա յին մո դե լի ճգնա ժա մը հիմ նա-
կա նում պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով: Դ րանք են.

• եվ րո պա կան ընդ հա նուր ինք նութ յան գա ղա փա րը դեռևս խորթ է 
մնում ԵՄ-ի բնակ չութ յան մի մա սի հա մար: Հենց դա է վկա յում այն, 
որ այն տեղ գնա լով ակ տի վա նում են ան ջա տո ղա կան դրսևո րում նե-
րը, ինչ պես միութ յան ան դա մակ ցութ յու նից հրա ժար վե լու դրսևոր-
մամբ, այն պես էլ ան դամ պե տութ յուն նե րի կազ մում ա ռան ձին էթ նի-
կա կան խմբե րի ան ջա տո ղա կան ձգտում նե րով,

• ԵՄ-ն  ի սկզբա նե բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ-
քում դրեց միայն ներ գաղթ յալ նե րի հիմ նախն դիր նե րը, և դա չօգ տա-
գործ վեց որ պես ան ջա տո ղա կան դրսևո րում նե րի զսպման գոր ծիք,

• ԵՄ-ում ներ գաղթ յալ նե րի հոս քի ա վե լաց մամբ հյու րըն կալ պե տութ-
յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րը սկսե ցին մե ծաց նել ին տեգ րա յին 
ծրագ րե րի ֆի նան սա վո րու մը՝ կրճա տե լով մի շարք սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ծրագ րեր,

• իս լա մա դա վան ներ գաղթ յալ նե րի կող մից կազ մա կերպ ված ա հա բեկ-
չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը ևս ն պաս տե ցին, որ եվ րո պա կան հան-
րութ յան մի մա սը բա ցա սա բար տրա մադր վի այլ էթ նի կա կան, կրո-
նա կան, մշա կու թա յին հան րույթ նե րի նկատ մամբ:

Ամ փո փե լով նշենք, որ ի տար բե րութ յուն ներ գաղթ յալ նե րի նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վող բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նից, ա ռան ձին 
ազ գա յին ինք նա վա րութ յուն նե րի կամ են թա միա վո րում նե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց վող բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը միտ ված է 
տվյալ պե տութ յան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան պահ պան մա նը: Բազ-
մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման պայ ման նե րում 
ազ գա յին ինք նա վա րութ յուն նե րի մոտ ոչ թե ամ բող ջութ յամբ վե րա նում է 
ծայ րա հե ղա կան ձգտում նե րը և  ան ջատ վե լու ցան կութ յու նը, այլ ուղ ղա կի 
կա րող է կանխ վել դրա ակ տի վա ցու մը: Եվ ե թե ԵՄ-ը չվե րաի մաս տա վո րի 
այդ քա ղա քա կա նութ յու նը, ա պա այն տեղ տե ղի կու նե նա քա ղա քա ցիա կան 
հա մե րաշ խութ յան թու լա ցում, ինչ պես նաև էթ նի կա կան, մշա կու թա յին հո ղի 
վրա կա րող են նկատ վել սո ցիա լա կան բա խում նե րի աճ ման մի տում ներ, 
ին չը ԵՄ-ին՝ ար տա քին մար տահ րա վեր նե րի և ս պառ նա լիք նե րի ա ռու մով 
կդարձ նի ա վե լի խո ցե լի: 
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Եզ րա կա ցութ յուն

ԵՄ-ի բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան ճգնա ժա մով պայ-
մա նա վոր ված, էա կա նո րեն ակ տի վա ցան ան դամ-պե տութ յուն նե րի ա ռան ձին 
երկ րա մա սե րի ան ջա տո ղա կան ձգտում նե րը: Ի տար բե րութ յուն բազ մամ շա-
կու թայ նութ յան կա նա դա կան օ րի նա կից (մո դե լից), որն ուղղ ված էր Ք վե բե-
կում բնակ վող ֆրան սիա խոս ազ գա յին փոք րա մաս նութ յան ան ջա տո ղա կան 
մի տում նե րի կանխ մա նը, բազ մամ շա կու թայ նութ յան քա ղա քա կա նութ յան եվ-
րո պա կան մո դելն ա ռա վել շատ հիմն ված էր ներ գաղթ յալ նե րի ին տեգր ման 
հիմ նախն դիր նե րի վրա, և  ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի մշա կու թա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն հա մա կարգ ված չեն դի տար կում: Այդ պայ ման-
նե րում սրվում են ազ գայ նա կան տրա մադ րութ յուն նե րը, ո րը նպաս տում է 
ԵՄ-ի միաս նա կա նութ յան խա թար մա նը: Իսկ ինչ վե րա բե րում է ներ գաղթ-
յալ նե րին, ա պա դեպ քա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց տվե ցին, որ ա ռան-
ձին երկ րա մա սե րի ան ջա տո ղա կան գոր ծըն թաց նե րում նրանք ա ռա վել շատ 
կենտ րո նա մետ դիր քո րո շում ու նեն:  
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ПРОБЛЕМЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕПАРАТИСТСКИХ 

ДВИЖЕНИЙ 

Учитывая рост националистических тенденций в ЕС, трансформацию ев-
ропейских наций-государств, увеличивающийся приток иммигрантов, соци-
ально-экономические проблемы, возникла необходимость выявить влияние 
мультикультурной политики ЕС на группы с различными культурными нор-
мами и обычаями. Многоуровневость темы предоставит возможность сфор-
мировать более полное представление о преодолении сепаратистских кризи-
сов. В статье была рассмотрена связь между сепаратистскими требованиями 
субъединиц, представителей различных культурных норм и обычаев и муль-
тикультурной политикой, проводимой государствами в качестве  стратеги-
ческого инструмента для эквивалентного ответа на сепаратистские вызовы, 
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восстановления гражданской солидарности и предотвращения роста социаль-
ных столкновений.

Ключевые слова։ сепаратистские движения, мультикультурализм, Евро-
пейский Союз, автономия, этнокультурные группы, иммигранты, культурное 
разнообразие.
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MULTICULTURAL POLICY ISSUES IN THE CONTEXT OF ACTIVITY OF 
THE EUROPEAN UNION SEPARATIVE MOVEMENTS

Considering the nationalist tendencies in the EU, the transformation of 
European nation-states, the increasing influx of immigrants, the socio-economic 
issues, it is necessary to identify the impact of the EU’s multicultural policies on 
groups with different cultural norms and customs. The multilayered nature of the 
topic will provide a more comprehensive view of the issues of overcoming 
separatist crises. The article identifies the link between separatist demands of 
subdivisions with different cultural norms, and multicultural policies pursued by 
the state as a strategic tool for responding adequately to separatist challenges, 
restoring civic solidarity, and preventing the growth of social conflicts.

Key words: separatist movements, multiculturalism, European Union, 
autonomy, ethnocultural groups, immigrants, cultural diversity.
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ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՍՈՑԻԱԼ- 
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդ վա ծը նվիր ված է կո ռուպ ցիա յի հիմ նա հար ցի հա մա-
կող մա նի վեր լու ծութ յա նը, ինչ պես նաև վեր ջի նիս կան խար-
գել ման հնա րա վոր ու ղի նե րի ուր վագծ մա նը: Տվ յալ վեր լու ծութ-
յան հա մար հիմք են հան դի սա ցել հայտ նի հե տա զո տող նե րի 
մո տե ցում նե րը, ո րոնք հիմն վում են մի ջազ գա յին փոր ձի, մաս-
նա վո րա պես՝ Սին գա պու րի վրա: Կո ռուպ ցիա յի հիմ նա հար ցը 
վեր լու ծութ յան է են թարկ վել լայն ու նեղ ի մաստ նե րով: Ա մե-
նա լայն ի մաս տով կո ռուպ ցիան հա սա րա կայ նո րեն ան ցան կա-
լի եր ևույթ նե րից է, ո րը առնչ վում է նաև մարդ կա յին վար քի 
ու հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման ու սո ցիա լա կան վե-
րահս կո ղութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րի հետ: Կո ռուպ ցիան նեղ 
ի մաս տով մի եր ևույթ է, ո րի արդ յուն քում ղե կա վար ան ձը կամ 
չա րա շա հում է իր պաշ տո նա կան դիր քը, կամ էլ դեմ է գնում 
իր պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար մա նը՝ լրա ցու ցիչ ֆի նանս-
ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով, այ սինքն` կար ծես տե ղի է ու-
նե նում պե տութ յան սե փա կա նաշ նոր հում ան հատ նե րի կող մից: 
Հոդ վա ծում ա ռանձ նաց վել են այն ու ղի նե րը, ո րոնք հնա րա-
վո րութ յուն են տա լիս ցույց տա լու, թե մշակ ված օ րենսդ րութ-
յան առ կա յութ յան, հա սա րա կութ յան բա րո յա կան դաս տիա-
րակ ման, հաշ վետ վո ղա կան պե տա կան ծա ռա յող նե րի շնոր հիվ 
ինչ պես կա րե լի է հաս նել կո ռուպ ցիա յի շե մի ի ջեց մա նը, կան-
խար գել մա նը կամ իս պառ վե րաց մա նը:

Հիմ նա բա ռեր. կո ռուպ ցիա, հա կա կո ռուպ ցիա, հա սա րա-
կութ յուն, այ լընտ րան քա յին, սո ցիա լա կան, բա րո յա կան, քա-
ղա քա կան:
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Նե րա ծութ յուն 

« Կո ռուպ ցիա» հաս կա ցութ յու նը բարդ, բազ մա բո վան դակ, բազ մա շերտ 
եր ևույթ է, ո րի ձևա կերպ ման հար ցում միաս նա կան մո տե ցում նե րը բա ցա-
կա յում են: Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ տվյալ հիմ նախն դի րը վեր-
լուծ վում է փի լի սո փա յութ յան, սո ցիո լո գիա կան, տնտե սա գի տա կան, ի րա վա-
գի տութ յան, բա րո յա գի տութ յան և  այլ աշ խար հա յաց քա յին մո տե ցում նե րի 
հա մա տեքս տե րում: Ար դի քա ղա քակր թութ յան զար գաց ման ընդ հա նուր օ րի-
նա չա փութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում կա տար վում են այն պի սի փո խա կեր-
պում ներ, ո րոնք սո ցիա լա կան հա մա կար գը դարձ նում են ա ռա վել այ լընտ-
րան քա յին, հա կա սա կան և  ա պա կա ռու ցո ղա կան:

Մե թո դը և տե սա կան հիմ քը

Հոդ վա ծի հա մար մե թո դա բա նա կան հիմք են հան դի սա ցել ինչ պես ո րա-
կա կան, այն պես էլ քա նա կա կան մե թոդ նե րը, օ րի նակ, հա մե մա տա կան մե-
թո դի օգ նութ յամբ զու գա հեռ ներ է անց կաց վել Սին գա պու րի և Հա յաս տա նի 
միջև՝ հիմք ըն դու նե լով զար գա ցող երկր նե րի փոր ձը, միև նույն ժա մա նակ 
հաշ վի առ նե լով ազ գա յին-վար չա քա ղա քա կան, ինչ պես նաև պատ մամ շա-
կու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Հե տա զոտ ման հիմք են հան դի սա ցել 
նաև հա ման մա նութ յան, ար տարկ ման, վեր լու ծութ յան և հա մադ րութ յան մե-
թոդ նե րը:

Կո ռուպ ցիա յի հիմ ախնդ րի մա սին մաս նա գի տա կան գրա կա-
նութ յան մեջ ե ղած առ կա մո տե ցում ե րը.

Ար դի քա ղա քակր թա կան զար գա ցում նե րը վկա յում են, որ գրե թե բո լոր 
հա սա րա կար գե րում դի տարկ վել են այն պի սի հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք սո-
ցիա լա կան մի ջա վայ րը կազ մա լու ծում են խո չըն դո տե լով դրանց արդ յու նա-
վետ գոր ծառ նութ յա նը: Հա սա րա կա կան հա մա կար գե րը ներք նա պես են թարկ-
վում են զար գաց ման ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յուն նե րի, ուս տի բո լոր ժա մա-
նակ նե րում ար դիա կան է ու բա րո յա կան ո րո շա կի կա նոն նե րին հետ ևե լը: 
Մինչ դեռ հա մա հա սա րա կա կան զար գա ցում նե րը ցույց են տա լիս ոչ միայն 
ար դի քա ղա քակր թութ յան ստվե րա յին կող մե րը, այլև են թադ րում են հա սա-
րա կութ յան բա րո յա կան կան խա վար կա ծից շե ղում, ին չի տրա մա բա նա կան 
հետ ևանք նե րը սո ցիա լա կան հա մախ տա նիշ ներն են: Սո ցիա լա կան հա մա-
կար գը կազ մա լու ծող ախ տա նիշ նե րից մե կը կո ռուպ ցիան է: Այն նոր եր ևույթ 
չէ, սա կայն ար տա ցո լում է բազ մա զան ու բազ մաբ նույթ հա րա բե րութ յուն նե-
րի ընդ հան րա կան ու խոր քա յին կող մե րը: Կո ռուպ ցիան ո րո շա կի գի տակ-
ցութ յուն է ու հա րա բե րութ յուն, գոր ծո ղութ յուն և վարք և վեր ջա պես՝ սո ցիա-
լա կան կա ռույց նե րի հա մա կարգ և  այլն:

 Հ ռո մեա կան ի րա վուն քի մեջ կո ռուպ ցիա հաս կա ցութ յամբ բնո րոշ վում էր 
մի քա նի ան ձանց գոր ծու նեութ յու նը, որն ուղղ ված էր դա տա կան գոր ծըն-
թա ցի կամ հա սա րա կա կան կա ռա վար ման բնա կա նոն ըն թաց քի խան գար-

Երանուհի Մանուկյան 
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մա նը: « Կո ռուպ ցիա» հաս կա ցութ յան ժա մա նա կա կից սահ մա նում նե րից ա ռա-
վել հա մա ռոտ նե րից մե կը պատ կա նում է Ջ. Սեն տու րիա յին, ով այն բնո րո շել 
է որ պես սե փա կան շա հի հա մար հա սա րա կա կան իշ խա նութ յան չա րա շա հում 
(Корчагин, Иванов, 2001, էջ 41): 

Հե տա զո տող նե րի հիմ նա կան մա սը կո ռուպ ցիա յի սահ մա նու մը հան գեց-
նում են կա շա ռա կե րութ յանն ու պաշ տո նա կան դիր քի չա րա շահ մա նը: Ն ման 
մո տե ցում են ցու ցա բե րում մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Մաս նա-
վո րա պես, 1979 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի կող մից 
ըն դուն ված 34/169 ո րոշ ման մեջ ի րա վա կար գը պահ պա նող պաշ տո նա տար 
ան ձի վար քի կո դեք սում կո ռուպ ցիան սահ ման ված է որ պես «ան հա տա կան 
կամ խմբա յին շա հի հա մար պաշ տո նա կան դիր քի չա րա շա հում, ինչ պես նաև 
պե տա կան ծա ռա յող նե րի կող մից պաշ տո նա կան դիր քով պայ մա նա վոր ված 
ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով շա հի ստա ցում» (ՄԱԿ-ի Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն-
վեն ցիա): Այն, ին չը չի թաքց վում հա սա րա կութ յու նից և  ին չը հա սա րա կութ յան 
ըն կալ մամբ թույ լատ րե լի է հա մար վում, կո ռուպ ցիա յի հետ որ ևէ առն չութ յուն 
չու նի: Կո ռուպ ցիա յի սահ մա նումն ի րա վուն քի տե սանկ յու նից ու նի մի շարք 
ա ռա վե լութ յուն ներ, թեև զուրկ չէ նաև թե րութ յուն նե րից: Մաս նա վո րա պես, 
Ի. Մե նին ու շադ րութ յուն է դարձ նում այն ի րո ղութ յա նը, որ կո ռուպ ցիոն վար-
քի սո ցիո լո գիա կան սահ ման ման գոր ծում կա րող է ա ռաջ նա հերթ դառ նալ 
քա ղա քա ցի նե րի և  է լի տա յի վե րա բեր մուն քը տվյալ եր ևույ թի նկատ մամբ 
(Menny, 1999, էջ 12): Հարկ է նշել, որ ա ռայժմ հե տա զո տող նե րի մե ծա մաս-
նութ յան կար ծի քով, որ պես սո ցիա լա կան եր ևույթ, կո ռուպ ցիա յի բո լոր պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ըն դու նե լի սահ մա նում գո յութ յուն չու նի: 
Ի րա վա գի տութ յան մեջ կո ռուպ ցիան մեկ նա բան վում է որ պես սո ցիա լա կան 
եր ևույթ, ո րը դրսևոր վում է պե տա կան և մու նի ցի պալ ծա ռա յող նե րի կամ այլ 
ան ձանց կող մից, ով քեր լիա զոր ված են կա տա րե լու պե տա կան գոր ծա ռույթ-
ներ, ծա ռա յո ղա կան դիր քի, կար գա վի ճա կի կամ զբա ղեց րած դիր քով պայ-
մա նա վոր ված հե ղի նա կութ յան կան խամ տած ված օգ տա գործ մամբ շա հա դի-
տա կան նպա տակ նե րով անձ նա կան կամ և խմ բա յին շա հի հա մար: Ի հար կե,, 
այս սահ մա նու մից դուրս է մնում կո ռուպ ցիան ոչ պե տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում, այն կի րա ռե լի է պե տա կան կո ռուպ ցիան սահ մա նե լիս 
(Максимов, 2008, էջ 21-23): Ա ռա վել ամ բող ջա կան է տրված կո ռուպ ցիա հաս-
կա ցութ յու նը ՄԱԿ-ի հա մա պա տաս խան կոն վեն ցիա յում, որ տեղ նշված է. 
« Կազ մա կեր պութ յան կա ռա վար մա նը մաս նակ ցող պաշ տոն յա յի կող մից իր 
դիր քի չա րա շա հում այն պի սի անձ նա կան կամ կոր պո րա տիվ շահ ստա նա լու 
հա մար, ո րը գտնվում է կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան նպա տակ նե րի 
շրջա նակ նե րից դուրս և նա խա տես ված չէ կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ-
յան կա նո նա կար գով» (ՄԱԿ-ի Կո ռուպ ցիա յի դեմ կոն վեն ցիա): 

 Կո ռուպ ցիա յին բնո րոշ հատ կա նի շը պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի և ն րա գոր ծա տո ւի շա հե րի կամ ընտ րո վի պաշ տոն յա յի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի և հա սա րա կութ յան շա հե րի միջև կոնֆ լիկտն է: Կո ռուպ ցիան նոր 
եր ևույթ չէ, այն գո յութ յուն է ու նե ցել դա րե րով և պատ մութ յան տար բեր 
ժա մա նա կա հատ ված նե րում ըն դու նել է տար բեր ձևեր։ « Կո ռուպ ցիա» եզ րույ-
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թը ծա գել է լա տի նե րեն corruption բա ռից, ո րը նշա նա կում է «բա րո յա կան 
ան կում, ան բա րո վարք, փտա ծութ յուն կամ նե խա ծութ յուն»( « Կո ռուպ ցիան 
և մար դու ի րա վունք նե րը... 2009, էջ 21): 

Հա սա րա կութ յան տար բեր ո լորտ նե րում կո ռուպ ցիան ու նի դրսևոր ման 
յու րա հատ կութ յուն ներ: Օ րի նակ, Ռո բերտ Կ լին գաար դը տնտե սութ յան մեջ 
տվել է կո ռուպ ցիա յի հետև յալ բա նաձ ևը՝ « Կո ռուպ ցիա= Մե նաշ նորհ+ Հա յե ցո 
ղութ յուն- Հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն» (Klingaard, 2001, էջ 32): Հա մա պա տաս-
խան ինս տի տուտ նե րի և  ար ժեք նե րի բա ցա կա յութ յու նը նպաս տում է կո ռուպ-
ցիա յի խո րաց մա նը։ Մ յուս կող մից, նոր ինս տի տուտ նե րի և  ար ժեք նե րի ստեղ-
ծու մը և զար գա ցումն իր հետ բե րում է կո ռուպ ցիոն նոր հնա րա վո րութ յուն-
ներ։ 

Կո ռուպ ցիան խո չըն դո տում է ներ քին և  ար տա քին ներդ րում նե րը, սահ-
մա նա փա կում է առև տու րը, ա ղա վա ղում է պե տա կան ծախ սե րի չա փե րը և 
կա ռուց ված քը, հան գեց նում է ստվե րա յին տնտե սութ յան ա ճին, խո րաց նում 
է սո ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յու նը և  այլն։ Այս տեղ հարկ է նշել, որ պե-
տա կան ծա ռա յող նե րի մի մա սը ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յունն 
անց կաց նում են ար դար և բա րեխղ ճո րեն, իսկ մյուս մա սը չա րա շա հում է իր 
պաշ տո նա կան դիր քը և  այն օգ տա գոր ծում սե փա կան օ գու տի հա մար, ծա-
վա լում է ա պօ րի նի գոր ծու նեութ յուն նպաս տե լով կո ռուպ ցիա յի ա վե լաց մա-
նը։ Նաև կար ևոր է նշել, որ մեր օ րե րում մարդ կանց մոտ նկատ վում է կո-
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի կար ևո րութ յան գի տակ ցու մը։ Պե տա կան իշ խա-
նութ յան մար մին նե րում կո ռուպ ցիա յի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ ու սում նա սի-
րութ յան հար ցում կար ևոր դեր են խա ղում սո ցիա լա կան հար ցում նե րը: Այս 
հար ցում նե րի շնոր հիվ կա րո ղա նում ենք ա ռանձ նաց նել կո ռուպ ցիոն դրսևո-
րում նե րի ո րա կա կան և քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը։ Քա նա կա կան ցու ցա-
նիշ նե րը ցույց են տա լիս կեն ցա ղա յին կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը, պետ ծա-
ռա յող նե րի տա րե կան ե կա մուտ նե րում կո ռուպ ցիոն վճար նե րի մի ջին բաժ-
նե տոմ սի չա փը և  այլն ։ 

Ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը բնու թագ րում են պե տա կան իշ խա նութ յան 
մար մին նե րում կո ռուպ ցիա յի տա րած վա ծութ յան աս տի ճա նը, կո ռուպ ցիոն 
դրսևո րում նե րի գոր ծոն ներն ու ձևե րը, պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե-
րում կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը։ Այս հար ցում նե րը մեզ թույլ են տա լիս օբ-
յեկ տի վո րեն գնա հա տել պե տա կան ծա ռա յող նե րի վե րա բեր մուն քը պե տա կան 
իշ խա նութ յան մար մին նե րում կո ռուպ ցիոն դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ։

 Կո ռուպ ցիա յի մեջ կա րող է ներգ րավ վել ցան կա ցած անձ, ով օժտ ված է 
դիսկ րե ցիոն` սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ ի րեն չպատ կա նող ռե սուրս նե րի 
բաշխ ման իշ խա նութ յամբ (ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից, դա սա-
խոս, պատ գա մա վոր, բժիշկ և  այլն): Տն տե սա գի տա կան վեր լու ծութ յան հա-
մա տեքս տում կո ռուպ ցիան դի տարկ վում է իբրև տնտե սա կան ա ճի և հա սա-
րա կութ յան զար գաց ման գլխա վոր խո չըն դոտ (Долговой, 1997, էջ 501-504): 

Կո ռուպ ցիան պետք է հստակ սահ մա նա զա տել պաշ տո նա կան դիր քի չա-
րա շահ ման հետ կապ ված այլ հան ցանք նե րից` յու րաց ման, վատն ման հա-
մա պա տաս խան ո րակ յալ տե սա կից և  այլն, քա նի որ կո ռուպ ցիա յի պա րա-

Երանուհի Մանուկյան 
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գա յում օգ տա գործ վում է ոչ միայն պաշ տո նա կան դիր քը, այլև դրա վրա 
հիմն ված հե ղի նա կութ յու նը, հնա րա վո րութ յուն նե րը, կա պե րը:

Կո ռուպ ցիա յի հիմ ախնդ րի ի մաս տա վո րու մը հա յաս տան յան 
ի րո ղութ յուն նե րի հա մա տեքս տում:

 Կո ռուպ ցիան Հա յաս տա նի հա մար ևս նոր եր ևույթ չէ։ Այն մե զա նում գո-
յութ յուն է ու նե ցել դա րե րով և  երկ րի պատ մութ յան տար բեր ժա մա նա կա-
հատ ված նե րում ըն դու նել է տար բեր ձևեր: Բազ միցս ի րա կա նաց ված գոր-
ծո ղութ յուն նե րի մեջ հիմ նա կան խթա նը տնտե սա կան ե կա մու տի ստա ցումն 
է, իսկ զսպող գոր ծո նը` բա ցա հայտ ման և պատժ ման մի ջոց նե րը: 

Կո ռուպ ցիա յի չա փը Հա մաշ խար հա յին բան կի Կա ռա վար ման հա մաշ խար-
հա յին ցու ցա նիշ նե րի հե տա զո տութ յան արդ յուն քում «կո ռուպ ցիա յի վե րահսկ-
ման» ցու ցա նի շով Հա յաս տա նը 30 միա վո րով դաս վում է ցածր տո կոս ներ 
գրան ցած երկր նե րի շար քը՝ 0-ից 100 սանդ ղա կում, որ տեղ 0-ն  ա մե նա ցածրն 
է, իսկ 100-ը՝ ա մե նա բարձ րը: Թ րանս փե րեն սի Ին թեր նեշն լի Կո ռուպ ցիա յի 
ըն կալ ման 2012 թ. հա մաթ վով Հա յաս տա նը գնա հատ ման են թարկ ված 176 
երկր նե րի ու տա րածք նե րի շար քում զբա ղեց նում էր դա սա կարգ ման աղ յու-
սա կի 105-րդ տե ղը 34 միա վո րով՝ 0-ից 100 սանդ ղա կով, որ տեղ 0-ն ն շա-
նա կում է բա ցար ձակ կո ռում պաց ված, իսկ 100-ը՝ բա ցար ձակ մա քուր: Սե-
փա կան երկ րում կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցի նե րի ըն կա լում նե րը 
դի տար կող ԹԻ մեկ այլ հե տա զո տութ յան՝ 2013 թ. Կո ռուպ ցիա յի հա մաշ խար-
հա յին բա րո մետ րի (ԿՀԲ) արդ յունք նե րով հարց ման են թարկ ված ան ձանց 82 
տո կո սը վկա յում է, որ կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կը Հա յաս տա նում նա խոր դող 
եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում կամ մնա ցել է նույ նը (39 տո կոս) կամ ա վե լա-
ցել է (43 տո կոս): Ա վե լին, հարց ված նե րի 61 տո կո սը երկ րի հան րա յին ո լոր-
տի կո ռուպ ցիան հա մա րում է լուրջ հիմ նախն դիր (Ո ւիք բերգ, 2013, էջ 3-5): 

 Փոր ձենք ո րո շա կի հա մե մա տութ յուն կա տա րել Հա յաս տա նի և Սին գա-
պու րի միջև, ո րը հա ճախ ա սո ցաց վում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի լավ 
օ րի նա կի հետ, նշեմ որ Սին գա պու րում գոր ծում է Կո ռուպ ցիոն դեպ քե րի 
հե տաքն նութ յան բյու րոն, ո րի հա մար հիմք է հան դի սա ցել կո ռուպ ցիա յի 
կան խար գել ման մա սին օ րեն քը։ Բ յու րոն ան կախ պե տա կան մար մին է։ Ն րա 
գոր ծա ռույթ նե րի մեջ մտնում է քննութ յան ի րա կա նա ցու մը և կո ռուպ ցիա յի 
կան խար գե լու մը պե տա կան և մաս նա վոր ո լորտ նե րում: 

 Լի նե լով նա վա հանգս տա յին քա ղաք` Սին գա պու րը դեռևս 1950-ա կան նե-
րին ամ բող ջո վին գտնվել է հան ցա վոր խմբա վո րում նե րի (չի նա կան տրիա-
դա ներ) հսկո ղութ յան տակ, ե ղել է չա փա զանց կո ռում պաց ված, իսկ բազ-
մազգ հա սա րա կութ յան (բնակ չութ յան մեծ մա սը չի նա ցի ներ են, կան նաև 
մեծ թվով մա լա յա ցի ներ, հնդիկ ներ, մի քա նի տասն յակ այլ ժո ղո վուրդ ներ) 
ներ սում ե ղած ազ գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րը ինչ-որ պա հի վտան գել 
են փոք րիկ երկ րի գո յութ յունն ընդ հան րա պես: Ն ման պայ ման նե րում, երբ 
1959 թվա կա նին Լի Կո ւան Յուն ան կա խա ցած Սին գա պու րում ե կավ իշ խա-
նութ յան, ձեռ նա մուխ է լի նում կոշտ, բայց արդ յու նա վետ բա րե փո խում նե րի 
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ի րա կա նաց մա նը: 
 Հա յաս տա նը, հետ ևե լով Սին գա պու րի օ րի նա կին, 2017 թվա կա նին ըն-

դու նել է մի շարք հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենք ներ, ո րոնք ա ռա վել արդ յու նա վետ 
պետք է դարձ նեին կո ռուպ ցիա յի 

Ա ռա վել լավ հաս կա նա լու հա մար այս հա մե մա տութ յու նից կո ռուպ ցիան 
դի տար կենք ո րո շա կի մա կար դակ նե րում։

Ընդ հան րա պես կո ռուպ ցիան դի տարկ վում է եր կու մա կար դա կում`
• « Վերև նե րի» կո ռուպ ցիա (քա ղա քա կան կամ պե տա կան իշ խա նութ յան 

չա րա շա հում), ուր անձ նա կան օ գու տից կամ շա հից դրդված քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րի ու բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց կող-
մից քա ղա քա կան ո րո շում ներ կա յաց նե լիս ի րենց վստահ ված քա ղա-
քա կան իշ խա նութ յան չա րա շա հումն է:

• « Ներքև նե րի» կո ռուպ ցիա (վար չա կան կո ռուպ ցիա), ո րը բնո րոշ է մի-
ջին և ս տո րին օ ղա կի պաշ տո նա տար ան ձանց, ո րոնք ա մե նօր յա 
շփում նե րի մեջ են քա ղա քա ցի նե րի հետ ( Ծա ղիկ յան, 2001, էջ 51):

Կո ռուպ ցիա յի այս եր կու մա կար դակ նե րի տա րան ջա տու մը շատ կար ևոր 
է կո ռուպ ցիա յի հա սա րա կա կան ըն կա լում նե րը քննութ յան առ նե լու և դ րանց 
դեմ պայ քա րը հա մա կար գե լու տե սանկ յու նից, քա նի որ երկ րորդ մա կար դա-
կը շատ հա ճախ որ պես կո ռուպ ցիա չի ըն կալ վում, այլ դիտ վում է «մա տուց-
վող ծա ռա յութ յուն ներն ա րա գաց նե լու նպա տա կով ար վող վճա րում»:

Կո ռուպ ցիա յի ա ռու մով ա ռա վել խո ցե լի է պե տա կան կա ռա վար ման հա-
մա կար գը, մաս նա վո րա պես՝ դա տա կան իշ խա նութ յու նը, ոս տի կա նութ յունն 
ու ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը: Այս ի րա վի ճակն է ար ձա նագր վել ո լորտ-
նե րի մեծ մա սում՝ կա ռա վար ման ցու ցա նիշ նե րի ցածր կա տա րո ղա կան նե րի 
հի ման վրա:

Կախ ված նրա նից, թե ինչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում տվյալ գոր ծա-
կա լութ յու նը և թե իշ խա նութ յան որ ճյու ղի ա ռաջ է նա պա տաս խա նա տու 
տվյալ գոր ծու նեութ յան հա մար՝ ա ռանձ նաց վում են չորս խումբ հա կա կո-
ռուպ ցիոն հանձ նա ժո ղով ներ՝

• Հա մընդ հա նուր մո դել - այս մո դելն օժտ ված է կան խար գե լիչ, հա-
ղոր դակ ցա կան, հե տաքնն չա կան գոր ծա ռույթ նե րով և  են թադ րում է 
հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն գոր ծա դիր իշ խա նութ յան մարմ նին։ Մո դե լի 
ա ռա վե լութ յու նը հիմ նա վոր վում է նրա նով, որ այն օժտ ված է ու ժեղ 
ման դա տով, ին չից էլ բխում է, որ այն ի րա վա սու է կի րա ռել տար բեր 
հա կա կո ռուպ ցիոն մո տե ցում ներ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի բո լոր 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով։ Այս մո դե լը բարձ րաց նում է արդ յու-
նա վե տութ յու նը կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում և ն վա զեց նում է բյու-
րոկ րա տիան, հա կա կո ռուպ ցիոն հա մա կար գը դարձ նե լով ա վե լի 
պարզ։ Արդ յուն քում, առ կա է լի նում հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին, ո րը, 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յան գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լիս, 
կա րող է բա ցա հայ տել կո ռուպ ցիոն սխե մա ներ, այ նու հետև, կան խար-
գե լիչ և կր թա կան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս, կազ մել դրանց 
վե րաց մանն ուղղ ված ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծեր և մ շա կել հա-

Երանուհի Մանուկյան 
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կա կո ռուպ ցիոն կրթա կան մե խա նիզմ ներ։ Հա սա րա կութ յան հա մար 
բարձ րա նում է հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի թա փան ցի կութ յան և տե-
սա նե լիութ յան մա կար դա կը՝ բա ցա ռե լով հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին-
նե րի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ շփո թութ յու նը հան րութ յան շրջա-
նում։ Չե զո քա նում է գե րա տես չա կան շա հե րի ռիս կը, նվա զում են 
շա հե րի բախ ման ի րա վի ճակ նե րը և միջ գե րա տես չա կան ա նա ռողջ 
մրցակ ցութ յու նը։

• Հե տաքնն չա կան մո դել – սա կի րառ վել է Սին գա պու րում: Այն փոքր 
և կենտ րո նաց ված հե տաքնն չա կան հանձ նա ժո ղով է, ո րը հաշ վե տու 
է գոր ծա դիր իշ խա նութ յան մարմ նին։ Սին գա պու րը, լի նե լով Հե ռա վոր 
Ար ևել քում բրի տա նա կան ռազ մա ծո վա յին գլխա վոր հե նա կա յան, չու-
ներ պե տութ յան կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լու ոչ հե ռան կար ներ և  ոչ 
էլ՝ ձգտում: Սա կայն Սին գա պու րի վար չա պետ Լի Կո ւան Յո ւի կար-
ծի քով պա շար նե րի ան բա վա րա րութ յու նը պետք է փոխ հա տուց վեր 
խել քի, կար գա պա հութ յան և հ նա րամ տութ յան ա ռա վե լութ յամբ: Այս 
մո դե լի կի րառ ման շնոր հիվ Սին գա պու րի վար չա պե տին ե րե սուն 
տար վա ըն թաց քում հա ջող վում է Սին գա պու րը դարձ նել տնտե սա պես 
զար գա ցած և կո ռուպ ցիա յից զերծ եր կիր։ 

• Խորհր դա րա նա կան մո դել –  որ տեղ հա մա պա տաս խան մար մի նը 
հաշ վե տու է խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ա ռաջ։ Մո դելն 
օգ տա գործ վել է Ավստ րա լիա յում, որ տեղ առ կա է կո ռուպ ցիա յի նվա-
զեց ման ե րեք հիմ նա կան մո տե ցում ՝
• ին տեր վեն ցիո նա լիզմ,
• մե նե ջե րա լիզմ, 
• կազ մա կերպ չա կան ամ բող ջա կա նութ յուն:

Տվ յալ մո տեց ման հա մա ձայն կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում ա ռա վել արդ-
յու նա վետ է կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի թի րա խա վո րու մը այլ ոչ թե 
ան հատ նե րի։

• Բազ մապ րո ֆիլ մո դել - Մո դե լը նե րա ռում է տար բեր գոր ծա կա լութ-
յուն ներ, ո րոնք հա մար վում են ինք նու րույն, սա կայն միա սին կազ մում 
են հա կա կո ռուպ ցիոն գոր ծա կա լութ յուն նե րի ցան ցը։ Այս մո դե լով է 
աշ խա տում ԱՄՆ Պե տա կան Է թի կա յի գրա սեն յա կը ։ 

Մի շարք մաս նա գետ ներ կար ծում են, որ կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման 
կար ևոր տար րե րից են հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենսգր քե րի առ կա յութ յունն ու 
դրանց գործ նա կա նում կի րա ռու մը, միա ժա մա նակ կար ևո րե լով հա մա պա-
տաս խան կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ներդ րու մը ։

Ար մա տա վոր ված կո ռուպ ցիան, հո վա նա վոր չութ յան ու ժեղ ցան ցե րը, մաս-
նա վոր ձեռ նար կութ յան և պե տա կան հիմ նար կութ յան միջև հստակ տա րան-
ջատ ման բա ցա կա յութ յու նը, ինչ պես նաև քա ղա քա կան ու բիզ նես վեր նա-
խա վե րի մաս նա կի հա մընկ նում այն հա մոզ ման են հան գեց նում, որ կո ռուպ-
ցիա յի դեմ պայ քա րին ուղղ ված ջան քերն ա ռանձ նա պես մեծ արդ յունք չեն 
ու նե նա: Ա վե լին, Հա յաս տա նի կա ռա վար ման թե րութ յուն նե րը խո րա ցել են՝ 
հան գեց նե լով տա րած ված քա ղա քա կան ա պա տիա յի ու ցի նիզ մի այն քա ղա-
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քա ցի նե րի շրջա նում, ով քեր չեն տես նում, որ ի րենք կա րող են ազ դե ցիկ 
դե րա կա տա րութ յուն ու նե նալ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում: 

Եզ րա կա ցութ յուն

 Մեր եզ րա կա ցութ յունն այն է, որ կո ռուպ ցիան սո ցիա լա կան եր ևույթ է, 
ուս տի դրա դեմ պայ քա րի շրջա նակ նե րում արդ յուն քի հաս նե լու հա մար հարկ 
է ու շադ րութ յուն դարձ նել պե տութ յուն-հա սա րա կութ յուն կա ռու ցո ղա կան և 
շա րու նա կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յա նը:

Կո ռուպ ցիան, թու լաց նե լով օ րեն քի իշ խա նութ յու նը և վ տան գի տակ դնե-
լով պե տութ յան հե ղի նա կութ յու նը, մե ծա պես ար գե լա կում է երկ րի զար գա-
ցումն ու տնտե սա կան ա ճը: Հիմն վե լով կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման մի-
ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի վրա, ո րոշ մե խա նիզմ նե րի կի րա ռու մը ներ պե-
տա կան մա կար դակ նե րում և հետ ևո ղա կան պայ քա րը կուր վագ ծեն և հա սա-
նե լի կդարձ նեն կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կի նվա զե ցու մը:
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ

Статья посвящена всестороннему анализу проблемы коррупции, а также 
обозначению возможных способов ее предотвращения. Этот анализ основан 
на подходах известных исследователей, на международном опыте, в частности, 
Сингапура. В статье анализируется проблема коррупции в широком и узком 
смысле. В самом широком смысле коррупция - одно из самых нежелательных 
явлений, связанное с человеческим поведением и возможностями социального 
контроля и урегулирования отношений.

В узком смысле слово коррупция - это явление, в результате которого 
лидер либо злоупотребляет своим служебным положением, либо идет против 
выполнения своих обязанностей с целью получения дополнительных средств, 
то есть создается впечатление, что государство приватизируется отдельными 
лицами. В статье определены пути, показывающие, как снизить, предотвратить 
или искоренить коррупцию за счет существования развитого законодательства, 
нравственного воспитания населения, подотчетности государственных 
служащих.

Ключевые слова։ коррупция, противодействие коррупции, общество, 
альтернативное, социальное, моральное, политическое.
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SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF CORRUPTION ISSUE

The article is devoted to a comprehensive analysis of the issue of corruption, 
as well as outlining possible waysof preventing it. This analysis is based on the 
approaches of well-known researchers based on international experience, 
particularly in Singapore. The article analyzes the issue of corruption in a broad 
and narrow sense. In the broadest sense, corruption is one of the most undesirable 
phenomena, which is also related to the possibilities of human behavior and 
relations, regulation and social control. 

In the narrow sense of the word corruption is a phenomenon, as a result of 
which the leader either abuses his / her official position or goes against the 
performance of his / her duties in order to obtain additional funds and it seems 
that the state is privatized by individuals. The article singles out the ways that 
show how to reduce, prevent or eliminate corruption due to the existence of 
developed legislation, moral education of the public, accountable civil servants.

Key words. corruption, anti-corruption, society, alternative, social, moral, 
political.
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ՆԵՐՔԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Զ բո սաշր ջութ յու նը վեր ջին տա րի նե րին ամ բողջ աշ խար-
հում գրան ցում էր ա ճի բարձր մի տում ներ։ Սա կայն 2020թ. 
զ բո սաշր ջութ յան ո լոր տի ա ճը խա թար վեց կո րո նա վի րու սի 
հա մա վա րա կի պատ ճա ռով։ Շատ երկր ներ, ինչ պես և Հա յաս-
տա նը, փոր ձե ցին աշ խու ժաց նել ներ քին զբո սաշր ջութ յու նը։ 
Ներ քին տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում նե րի և հա մա վա-
րա կի պատ ճա ռով 2020թ. ՀՀ ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա-
քա նա կը նվա զել է՝ նա խորդ տար վա հա մե մատ մոտ 33%-ով՝ 
կազ մե լով 1045756 մարդ։ Հոդ վա ծում ի րա կա նաց վել է ներ քին 
զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կի կան խա տե սում ա պա գա ե րեք 
տա րի նե րի հա մար ARIMA մե թո դով։ Ըստ կան խա տե սում նե րի՝ 
2021թ. ՀՀ ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը կկազ մի 
1287492 մարդ, 2022թ.՝ 1350129 մարդ, 2023թ.՝ 1412764 մարդ։ 
Բա ցի այդ, վեր լուծ վել է ներ քին զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման 
առ կա վի ճա կը, զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րը, կա տար վել 
են ո րոշ ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ ներ քին զբո սաշր ջութ յան զար-
գաց ման հա մար՝ կապ ված մար քե թին գա յին գոր ծու նեութ յան 
բա րե լավ ման, նոր եր թու ղի նե րի մշակ ման և  այլ նի հետ։

Հիմ նա բա ռեր։ ներ քին զբո սաշր ջութ յուն, զբո սաշր ջիկ, 
կան խա տե սում, ARIMA, հա մա վա րակ, մար քե թինգ։
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Նե րա ծութ յուն

Զ բո սաշր ջութ յու նը ՀՀ տնտե սութ յան գե րա կա ո լորտ նե րից մեկն է և վեր-
ջին տա րի նե րին դրսևո րել է ա ճի մի տումն եր: Ընդ ո րում, զար գա նում էր 
ինչ պես ներգ նա, այն պես էլ ներ քին զբո սաշր ջութ յու նը։ Ինչ պես ամ բողջ աշ-
խար հում, այն պես էլ ՀՀ-ում զբո սաշր ջութ յան ո լոր տի ա ճը խա թար վեց կո-
րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի պատ ճա ռով։ Սահ մա նա փա կումն ե րի պատ ճա-
ռով չե ղարկ վե ցին մի ջազ գա յին չվեր թե րը, ին չի արդ յուն քում կրճատ վե ցին 
ՀՀ ներգ նա զբո սաշր ջա յին այ ցե լութ յուն նե րը։ 2020թ.հա մա վա րա կի պայ-
ման նե րում ՀՀ ներգ նա զբո սաշր ջա յին այ ցե լու թ յուն նե րի թվա քա նա կը 
կազ մել է 375216՝ նա խորդ տար վա հա մե մատ նվա զե լով 80%-ով (2019թ. 
կազ մել է 1894377 զբո սաշր ջիկ) (ՀՀ-սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը 2020թ. 
հուն վար-դեկ տեմ բե րին, էջ՝ 143): 

Տե ղա շարժ ման ներ քին սահ մա նա փա կումն ե րի պատ ճա ռով 2020թ. կր-
ճատ վեց նաև ներ քին զբո սաշր ջութ յու նը։ Սույն հոդ վա ծում կանդ րա դառ նանք 
ՀՀ ներ քին զբո սաշր ջութ յան առ կա վի ճա կին, խնդիր նե րին, և կի րա կա նաց-
նենք կան խա տե սումն եր ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ։

Հե տա զո տութ յան մե թո դը

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է՝ կան խա տե սել ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի 
թվա քա նա կը ՀՀ-ում ա պա գա տա րի նե րի հա մար։ 

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է ARIMA (the autoregressive integrated 
moving average) մե թո դով։ Այս մե թո դի էութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ 
ժա մա նա կա յին շարքն ինքն է խո սում իր մա սին (Gujarati, 2003, p. 257)։ Այ-
սինքն, ի տար բե րութ յուն ա վան դա կան ռեգ րե սիոն մո դել նե րի, որ տեղ կախ-
յալ փո փո խա կա նը բա ցատր վում է մեկ կամ մի քա նի ան կախ փո փո խա կան-
նե րի մի ջո ցով, ARIMA մո դե լում կախ յալ փո փո խա կա նը բա ցատր վում է իր և 
մո դե լի չկո ռե լաց ված սխա լի լա գա վոր ված ար ժեք նե րի մի ջո ցով։

Արդ յունք ներ

Ինչ պես գի տենք, ներ քին զբո սաշր ջութ յու նը ռե զի դենտ նե րի ճա նա պար-
հոր դութ յունն է զբո սաշր ջութ յան նպա տակ նե րով ի րենց մշտա կան բնա կութ-
յան երկ րի սահ ման նե րում (International Recommendations for Tourism Statistics 
2008, p. 15):

Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը դրսևո րել 
է ա ճի մի տումն եր: 2019թ. ՀՀ ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը կազ մել 
է 1544600 մարդ՝ նա խորդ տար վա հա մե մատ ա ճե լով 41.4%-ով: Ներ քին զբո-
սաշր ջիկ նե րի մեծ մա սի նպա տա կը ե ղել է հան գիս տը և ժա ման ցը (72%): 
2020թ., հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված, ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի 
թվա քա նա կը նվա զել է՝ նա խորդ տար վա հա մե մատ մոտ 33%-ով՝ կազ-
մե լով 1045756 մարդ։ Ն րանց շուրջ 73%-ի նպա տա կը ե ղել է հան գիստն ու 
ժա ման ցը (աղ ու սակ 1)։

Անահիտ Մկրտչյան, Գայանե Թովմասյան
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Աղ յու սակ 1. 
ՀՀ ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը, 2014-2020թթ. 

Թ վա քա նակ / տա րի 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.
ըն դա մե նը զբո սաշր ջիկ-
ներ*, ո րոն ցից ըստ նպա-
տա կի

859703 871888 979968 1086707  1092322 1544600 1045756

գործ նա կան 189465 160089 171601 252787 207761 280542 150649
հանգս տի և ժա ման ցի 540375 591271 696582 742188 781668 1112305 765100
բուժ ման 84133 63494 58194 43558 58339 52006 53500
այլ 45729 57034 53591 48174 44554 99747 76507

*Տվ յալ ներն ար տա ցո լում են հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յան օբ յեկտ նե րում (հյու-
րա նոց ներ, հյու րա նո ցա տիպ հանգր վան ներ, ա ռող ջա րան ներ, հանգստ յան տներ և  
այլն) հաշ վառ ված զբո սաշր ջիկ նե րին:

Աղբ յու րը՝ ՀՀ սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը 2018թ. հուն վարհոկ տեմ բե րին, ՀՀ 
սո ցիալ տնտե սա կան վի ճա կը 2016թ. հուն վա րին, ՀՀ սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը 
2018թ. հուն վա րին, ՀՀ սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը 2019թ. հուն վա րին, ՀՀ սո ցիալ
տնտե սա կան վի ճա կը 2020թ. հուն վա րին, ՀՀ սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կը 2021թ. 
հուն վա րին (ՀՀ վիճակագրական կոմիտե)

2020թ. միջազգային սահմանափակումների պայմաններում, չնայած 
նկատվեց ներքին զբոսաշրջության ակտիվացում, սակայն, վիճակագրական 
տվյալները վկայում են, որ այնուամենայնիվ, 2019թ.-ի համեմատ ներքին 
զբոսաշրջիկների թվաքանակը նվազել է 33%-ով։ Ընդ որում, ամենամեծ 
կրճատումը եղել է երկրորդ եռամսյակում՝ 99%, երբ ներքին տեղաշարժի 
սահմանափակումներ ևս կային, իսկ երրորդ եռամսյակում կրճատումը եղել 
է 32% (աղյուսակ 2)։

Աղյուսակ 2. 
ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ եռամսյակների, 2019-2020թթ. 

Թվաքանակ / 
տարի

2019թ.
Ընդա-
մենը

2020թ.
Ընդա-
մենը1-ին 

եռ.
2-րդ 
եռ. 3-րդ եռ. 4-րդ 

եռ.
1-ին 
եռ.

2-րդ 
եռ.

3-րդ 
եռ.

4-րդ 
եռ.

Ներքին 
զբոսա-
շրջիկների 
թվաքանակը

158672 76784 1169940 139204 1544600 139619 539 794823 110775 1045756

Աղբյուրը՝ ՀՀ սոցիալտնտեսական վիճակը 2020թ. հունվարապրիլին, ՀՀ սոցիալ
տնտեսական վիճակը 2020թ. հունվարհուլիսին, ՀՀ սոցիալտնտեսական վիճակը 
2020թ. հունվարհոկտեմբերին, ՀՀ սոցիալտնտեսական վիճակը 2021թ. Հունվարին 
(ՀՀ վիճակագրական կոմիտե)

Հարկ է նշել, որ ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը նե րա ռում է միայն 
հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յան օբ յեկտ նե րում հանգր վա նած զբո սաշր ջիկ նե-
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րին։ Սա կայն կա րող են լի նել շատ զբո սաշր ջիկ ներ, ո րոնք հանգր վա նել են 
վար ձու բնա կա րան նե րում, ին չի հետ կապ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ 
առ կա չեն։

Ցա վոք, չկա վի ճա կագ րութ յուն նաև, թե որ քան են կազ մել ներ քին զբո-
սաշր ջիկ ներն ըստ մար զե րի, ըստ հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յան օբ յեկտ նե րի, 
ըստ սե ռի, տա րի քի, ըստ զբո սաշր ջութ յան տե սա կի։ Աղ յու սակ 1-ում ներ կա-
յաց ված ըստ նպա տա կի բա ժա նու մը շատ լայն է, և հանգս տի ու ժա ման ցի 
տակ հաս կա նա լի չէ՝ զբո սաշր ջիկ նե րը ճամ փոր դել են պատ մամ շա կու թա յին, 
գաստ րո նո միա կան, ար կա ծա յին, է կո, ագ րո, թե՞ այլ նպա տա կի հա մար։ Վի-
ճա կագ րութ յան լայն տվյալ նե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում հնա րա վոր կլի-
ներ հե տա զո տութ յուն ներ ա նել, թե օ րի նակ որ մար զեր են ա վե լի շատ այ-
ցե լում, հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յան ի՞նչ օբ յեկտ նե րում են հանգր վա նում 
(հյու րա նոց, մո թել, հանգստ յան տուն, ա ռող ջա րան, և  այլն), քա նի՞ օր է կազ-
մում ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի հան գիս տը, ըստ սե ռի և տա րի քի զբո սաշր-
ջութ յան որ տե սակն է հե տաքրք րում զբո սաշր ջիկ նե րին, և  այլն։

Վի ճա կագ րութ յան բա րե լավ ման նպա տա կով ՀՀ Վի ճա կագ րութ յան պե-
տա կան խորհր դի կող մից 2018թ. նո յեմ բե րի 30-ի թիվ 78-Ն ո րոշ մամբ ըն-
դուն վե ցին « Ներգ նա և ներ քին զբո սաշր ջութ յան մա սին» Ձև 1 - զբո սաշր-
ջութ յուն (ե ռամս յա կա յին), « Ներգ նա, ներ քին և  ար տագ նա զբո սաշր ջութ յան 
մա սին» Ձև 2 - զբո սաշր ջութ յուն (ե ռամս յա կա յին) վի ճա կագ րա կան հաշ վետ-
վութ յուն նե րի ձևերն ու դրանց լրաց ման հրա հանգ նե րը, ո րոնք ու ժի մեջ են 
մտել 2019թ. հուն վա րի 1-ից։ Ըստ վե րոնշ յալ Ձև 1-ի՝ հյու րա նո ցա յին տնտե-
սութ յան օբ յեկտ նե րի կող մից պետք է լրաց վի օբ յեկ տի տե սա կը, ներ քին 
զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նակն ըստ այ ցե լութ յան նպա տա կի, սե ռի, տա րի քի, 
ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի կող մից ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու արդ յուն քում 
ՀՏՕ-ի ստա ցած հա սույ թի, նաև ըստ հա մար նե րի և նն ջա տե ղե րի ՀՏՕ-նե րի 
զբաղ վա ծութ յան, ՀՏՕ-ում առ կա ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վութ յուն։

Ըստ Ձև 2-ի՝ պետք է տրա մադր վի հետև յալ տե ղե կատ վութ յու նը՝ զբո-
սաշր ջա յին օ պե րա տո րի/զբո սաշր ջա յին գոր ծա կա լի ծա ռա յութ յուն նե րից 
օգտ ված ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նակն ըստ այ ցե լութ յան հիմ նա կան 
նպա տա կի, ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի կա տար ված ծախ սե րը զբո սաշր ջա յին 
օ պե րա տո րի/զբո սաշր ջա յին գոր ծա կա լի կող մից կազ մա կեր պած/ամ րագ րած 
ծա ռա յութ յուն նե րի վրա և դ րա նից վեր ջին նե րիս ստա ցած հա սույ թը, ներ քին 
զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կը, ո րոնք այ ցե լել են ո րո շա կի վայ րեր՝ զբո-
սաշր ջա յին օ պե րա տո րի/զբո սաշր ջա յին գոր ծա կա լի կող մից կազ մա կեր պած 
շրջա գա յութ յուն նե րի (տու րե րի) շրջա նա կում (ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 
Հոդ.286.18)։

Հարկ է նշել, սա կայն, որ չնա յած ըստ այդ ո րոշ ման 2019թ. հուն վա րի 1-ի 
սկսած մենք պետք է ու նե նա յինք վե րոնշ յալ ման րա մասն տե ղե կատ վութ յու-
նը, սա կայն դրանք առ կա չեն։ Ըստ ՎԿ տրա մադ րած տե ղե կութ յան՝ հյու րա-
նո ցա յին տնտե սութ յան օբ յեկտ նե րի և զ բո սաշր ջա յին օ պե րա տոր նե րի/զբո-
սաշր ջա յին գոր ծա կալ նե րի կող մից սույն ձևե րը ամ բող ջա կան չեն լրաց վում, 

Անահիտ Մկրտչյան, Գայանե Թովմասյան
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ին չի հի ման վրա ի րենք չեն կա րող ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յուն հրա-
պա րա կել։ ՎԿ կող մից նա խա տես վում է ան ցում կա տա րել հաշ վետ վութ յուն-
նե րի լրաց ման առ ցանց հա մա կար գի, ո րի արդ յուն քում դաշ տե րը պար տա-
դիր լրաց ման են թա կա դարձ նե լով հույս ու նեն լու ծել խնդի րը։ Այս տեղ, 
ի հար կե, հնա րա վոր է բախ վել այլ խնդրի հետ, որ կա րող են լրաց վել սխալ, 
կեղծ տվյալ ներ, քա նի որ շատ դեպ քե րում տար բեր պատ ճառ նե րով հյու րա-
նո ցա յին տնտե սութ յան օբ յեկտ նե րը, օ րի նակ, ման րա մասն հաշ վա ռում կամ 
հար ցում չեն ի րա կա նաց նում, չեն գրան ցում հա ճա խոր դի անձ նագ րա յին 
տվյալ նե րը, և  այլն։ Հարկ է նշել, որ ներ կա յումս զբո սաշր ջութ յան ո լոր տի 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը չեն լի ցեն զա վոր վում, ին չը նա խա տես վում է ի րա-
կա նաց նել Զ բո սաշր ջութ յան մա սին նոր օ րեն քի նա խագ ծով։ Բա ցի այդ նա-
խա տես վում է ստեղ ծել զբո սաշր ջա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի վար չա կան 
ռե գիստր, և գու ցե այս ա մե նի արդ յուն քում սահ ման վի նաև վե րահս կո ղութ-
յուն, ու այդ կերպ լուծ վի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման խնդի-
րը։ 

Քննարկում

Հաշ վի առ նե լով ներ քին զբո սաշր ջութ յան վե րա բեր յալ առ կա վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րը՝ ի րա կա նաց վել է ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կի 
կան խա տե սում հա ջորդ տա րի նե րի հա մար։

Վեր լու ծութ յան հա մար դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ ված է հա մար վել 
2005 թ.-ի ա ռա ջին ե ռամս յա կից մինչ 2020 թ.-ի վեր ջին ե ռամս յա կը, իսկ 
տվյալ նե րի աղբ յուր է հան դի սա ցել ՀՀ վի ճա կագ րա կան կո մի տեի կող մից 
հրա պա րակ վող ՀՀ սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի մա սին հրա պա րա կում նե-
րը 2005-2021թթ. կտր ված քով։

Ժա մա նա կա յին շար քե րի մի ջո ցով ռեգ րե սիոն վեր լու ծութ յուն ի րա կա նաց-
նե լիս անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել շար քե րի վար քագ ծին։ Ինչ պես 
հայտ նի է, տնտե սա գի տա կան ցու ցա նիշ նե րի ժա մա նա կա յին շար քե րը հիմ-
նա կա նում լի նում են ոչ ստա ցիո նար, այ նինչ է կո նո մետ րիկ բազ մա թիվ մե-
թոդ ներ հիմն ված են շար քե րի ստա ցիո նար լի նե լու վրա։ Ե թե վեր լու ծութ յան 
մեջ դի տարկ վող ժա մա նա կա յին շար քե րը ստա ցիո նար չեն, ա պա հա ճախ 
հե տա զո տո ղը բախ վում է այս պես կոչ ված «կեղծ ռեգ րե սիա» կոչ վող եր ևույ-
թին։ Վեր ջինս նշա նա կում է, օ րի նակ, կապ գտնել եր կու ան կախ գոր ծոն նե-
րի միջև։ Ն ման խնդիր նե րից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախ քան 
վեր լու ծութ յու նը շար քե րը ստա ցիո նար դարձ նել։ Շար քե րի ստա ցիո նա րութ-
յան ստուգ ման հա մար կի րառ վում է, օ րի նակ, Դի կի- Ֆու լե րի միա վոր ար-
մա տի սո վո րա կան կամ ընդ լայն ված թես տը։

Դի տար կենք ներ քին զբո սաշր ջիկ նե րի թվա քա նա կի ժա մա նա կա յին շար-
քը, ո րը նշա նա կենք TOURISTS։ Դի կի- Ֆու լե րի միա վոր ար մա տի թեստ արդ-
յունք նե րը ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 3-ու մ։
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Աղյուսակ 3. 
Միավոր արմատի ստուգման Դիկի-Ֆուլերի ընդլայնված թեստի արդյունքը

D(TOURISTS) Կրիտիկական
 Արժեք* 

ADF թեստի  
 

-7.3939

վիճ. 1% -3.552666

5% -2.914517

10% -2.595033

*ՄակԿինոնի կրիտիկական արժեքները միավոր արմատի վարկածի մերժման 
համար

Այսպիսով, հե տա զոտ վող շար քը ա ռա ջին կար գի ին տեգր վող է։
Այ սօր տար բեր եր ևույթ նե րի կան խա տե սում ներն ի րենց օգ տա կա րութ-

յունն ա պա ցու ցել են տնտե սա գի տութ յան տա րաբ նույթ ո լորտ նե րում, այդ 
թվում օ րի նակ՝ մար քե թին գում, ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի և ռիս կե րի կա-
ռա վար ման մեջ, բիզ նե սի և պետբ յու ջեի պլա նա վոր ման մեջ։ Հիմն վե լով անց-
յա լի և ներ կա յի տե ղե կատ վութ յան վրա՝ կան խա տես ման նպա տակն է տալ 
տվյալ եր ևույ թի վե րա բեր յալ ա պա գա քա նա կա կան գնա հա տա կան ներ։ Գո-
յութ յուն ու նեն կան խա տես ման տա րա տե սակ մե թոդ ներ, այդ թվում՝ Բոքս- 
Ջեն քին սի ARIMA (the autoregressive integrated moving average) մո դե լը (Box 
and Jenkins, 1976) (ավ տո ռեգ րե սիոն ին տեգր ված սա հող մի ջի նի մո դել)։ Այս 
մե թո դի հիմ նա քարն է թույլ տալ ժա մա նա կա յին շար քին խո սել իր մա սին 
(Gujarati, 2003, p. 257)։ Ինչ պես ար դեն նշվել է, ի տար բե րութ յուն տրա դի ցիոն 
ռեգ րե սիոն մո դել նե րի, որ տեղ կախ յալ փո փո խա կա նը բա ցատր վում է մեկ 
կամ մի քա նի ան կախ փո փո խա կան նե րի մի ջո ցով, ARIMA մո դե լում կախ յալ 
փո փո խա կա նը բա ցատր վում է իր և մո դե լի չկո ռե լաց ված սխա լի լա գա վոր-
ված ար ժեք նե րի մի ջո ցով։ Այս մո դե լում ժա մա նա կա յին շար քը պետք է լի նի 
կամ ստա ցիո նար, կամ լի նի ին տեգր վող։ ARIMA մո դե լը նշա նակ վում է այս-
պես՝ ARIMA(p,d,q), որ տեղ d-ն շար քի ին տեգր ման կարգն է, p-ն  ավ տո ռեգ-
րե սիոն մո դե լի կարգն է, իսկ q-ն սա հող մի ջի նի մո դե լի կարգն է։ Ընդ հան-
րա պես, Բոքս- Ջեն քին սի մե թո դա բա նութ յու նը ու նի 4 քայլ՝

• ի դեն տի ֆի կա ցիա - ո րո շել p,d,q-ն,
• գնա հա տում - մո դե լը ի դեն տի ֆի կաց նե լուց հե տո անհ րա ժեշտ է այն 

գնա հա տել,
• ախ տո րո շում - ARIMA մո դե լը հա մար վում է այս պես կոչ ված՝ ար վես-

տի գործ, քա նի որ հե տա զո տո ղը բազ մա թիվ մո դել նե րից ընտ րում է 
որ ևէ մե կը և վս տահ չէ, թե արդ յոք իր ընտ րութ յու նը ճի՞շտ է։ Այս 
պրո ցե սը ի տե րա տիվ պրո ցես է. սկսվում է պարզ մո դե լից, ա պա աս-
տի ճա նա բար բար դաց վում են այն։ Նա խա պատ վութ յու նը տրվում է 
այն մո դե լին, ո րի մնա ցորդ նե րը ստա ցիո նար պրո ցես են,

• կան խա տե սում - հա ջող ված ARIMA մո դե լի վերջ նա կան թես տա վո-

Անահիտ Մկրտչյան, Գայանե Թովմասյան
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րու մը ո րակ յալ կան խա տե սում ա պա հո վելն է ինչ պես դի տարկ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, այն պես էլ ժա մա նա կա հատ վա ծից դուրս։

Ու սում նա սի րե լով d(TOURISTS) շար քի կո լեոգ րա մը՝ ո րոշ վել է p և q մե-
ծութ յուն նե րի նախ նա կան ար ժեք նե րը։ Նախ նա կան վեր լու ծութ յու նից հե տո 
նա խա պատ վութ յու նը տրվել է ARIMA[(1,2,3),1,(3)] մո դե լին՝ հիմք ըն դու նե լով 
Ա կայ կեի, Շ վար ցի տե ղե կատ վա կան չա փա նիշ նե րի հա մե մա տա բար փոքր 
ար ժե քը։ Մո դե լի գնա հատ ման արդ յունք նե րը ներ կա յաց ված են Աղ յու սակ 
4-ում։

Աղյուսակ 4.
Մոդելի գնահատման արդյունքները

Կախյալ փոփոխական: D(TOURISTS)
Եղանակ: ARMA Մաքսիմալ ճշմար (OPG - BHHH)
Ընտրանք: 2005Q2 2020Q4

Փոփոխական Գործակից Ստ. սխալ t-վիճակ P-արժեք  

C 3895.218 4220.688 0.922887 0.3600
AR(1) -0.998106 0.106664 -9.357444 0.0000
AR(2) -0.991086 0.120293 -8.238963 0.0000
AR(3) -0.959214 0.032532 -29.48521 0.0000
MA(3) -0.343909 0.728830 -0.471865 0.0388

SIGMASQ 5.39E+09 6.17E+08 8.737747 0.0000

R2 0.964150  Ակայկեի չափանիշ 25.58415
R2 ուղղված 0.961005     Շվարցի չափանիշ 25.78826

Ռեգրեսիայի ստ. սխալ 3.40E+11     Հանան-Քուինի չափանիշ 25.66443
F-վիճակ 306.5923    Դարբին-Վաթսոնի վիճ. 1.932243

P արժեք(F-վիճ) 0.0000     
    

AR հակադարձ արմատ  -.01-.99i     -.01+.99i        -.98
MA հակադարձ արմատ       .70     -.35+.61i   -.35-.61i

Լյուինգ-Բոքսի Q թեստի արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ 
մոդելը զերծ է ցանկացած կարգի ավտոկոռելյացիայից, քանի որ Q 
վիճակագրության արժեքները նշա նա կալի են բոլոր ստուգվող կարգերում, 
բացի այդ մոդելի AR, MA բոլոր արմատները գտնվում են միավոր շրջանի 
տիրույթում, ինչը ևս հաստատում է փաստը, որ մոդելը կարելի է 
օգտագործելու կանխատեսումներ կատարելու համար (աղյուսակ 5, նկար 
1)։
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Աղյուսակ 5.
Լյուինգ-Բոքսի Q-թեստի արդյունքները

ԱԿ   ՄԱԿ  Q-ՎԻճ  P-արժ.

1 0.029 0.029 0.0548
2 -0.002 -0.003 0.0551
3 -0.024 -0.024 0.0954
4 -0.260 -0.259 4.7869
5 -0.092 -0.085 5.3873 0.053
6 -0.049 -0.052 5.5593 0.062
7 0.003 -0.009 5.5602 0.135
8 0.134 0.068 6.8945 0.142
9 -0.008 -0.060 6.8993 0.228
10 -0.035 -0.072 6.9963 0.321

Նկար 1. AR/MA հակադարձ արմատները 

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ կառուցված ARIMA[(1,2,3),(3)] մոդելը 
հա վանաբար ներկայացնում է ներքին զբոսաշրջիկների ժամանակային 
շարքի առաջին տարբերության վարքը դիտարկվող ժամանակահատվածում։ 
Մոդելի ընտրությունից հետո այն կարող ենք օգտագործել կանխատեսումներ 
անելու համար։

Նկար 2-ում պատկերված է դիտարկվող ժամանակահատվածում ներքին 
զբո սաշրջիկ ների ժամանակային շարքի փաստացի և կանխատեսված 
շարքերի գրաֆիկ ները։

Անահիտ Մկրտչյան, Գայանե Թովմասյան
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Նկար 2. Ներքին զբոսաշրջիկների փաստացի և կանխատեսված շարքերի գրաֆիկները

Ինչպես տեսնում ենք նկար 2-ից՝ կանխատեսված շարքը՝ TOURISTSF-ը 
գրեթե ամբողջությամբ համընկել է փաստացի շարքի հետ, իսկ 
2021-2023թթ.-ի կանխա տեսում ները ներկայացված են աղյուսակ 6-ում։

Աղյուսակ 6. 
Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակի կանխատեսումները 2021-2023թթ.

- 2021 2022 2023
I եռամսյակ 155607 175671 196011
II եռամսյակ 162265 197664 231482
III եռամսյակ 784570 775456 767439
IV եռամսյակ 185050 201338 217832
Ընդամենը 1287492 1350129 1412764

Այսպիսով, ըստ կանխատեսումների՝ 2021թ. ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների 
թվա քանակը կկազմի 1287492 մարդ, 2022թ.՝ 1350129 մարդ, 2023թ.՝ 1412764 
մարդ։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2021թ. և գուցե դեռ 2022թ. 
համավարակը շարունակվի, ապա վերոնշյալ կանխատեսումները 
արժեհավատ են։

Եզ րա կա ցութ յուն 

Այս պի սով, քա նի որ 2021թ. դեռ հա մա վա րա կը չի նա հան ջել, և գու ցե 
կրկին լի նեն մի ջազ գա յին տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում ներ, ուս տի կա-
րե լի է ակն կա լել ներ քին զբո սաշր ջութ յան ակ տի վա ցում 2021թ., ին չը ցույց 
տվեց նաև մեր կան խա տե սու մը։
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Ներ քին զբո սաշր ջութ յան խթան ման հա մար հարկ է ի րա կա նաց նել բա-
զում աշ խա տանք ներ։ Այս տեղ հարկ է դի տար կել նաև զբո սաշր ջի կի հո գե-
բա նութ յու նը՝ շա տերն ի րենց ա պա հով կզգան ի րենց երկ րի սահ ման նե րում, 
քա նի որ վտան գի պա րա գա յում կա րող են ա վե լի հեշտ ու ա րագ օգտ վել 
հա մա պա տաս խան բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, քան ար տերկ րում։ 

Ներ քին զբո սաշր ջութ յան խթան ման հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց-
նել աշ խա տանք ներ տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով՝ մար քե թին գա յին մի ջո ցա-
ռում ներ, հատ կա պես հա մա ցան ցով և սո ցիա լա կան ցան ցե րով, տար բեր 
տե սա կի տուր փա թեթ նե րի մշա կում՝ նե րա ռե լով զբո սաշր ջութ յան տար բեր 
տե սակ ներ՝ ռեկ րեա ցիոն, կրո նա կան, դե պի սրբա վայ րեր ուխ տագ նա ցութ-
յան, է կո, ագ րո, գաստ րո նո միա կան, սպոր տա յին, ար կա ծա յին, ի րա դար ձա-
յին, և  այլն։ ՀՀ-ում կան զբո սաշր ջա յին մեծ գրավ չութ յուն ու նե ցող բա զում 
ռե սուրս ներ, ո րոնց հի ման վրա կա րող են զար գա նալ զբո սաշր ջութ յան տար-
բեր տե սակ ներ։ Այ նինչ զբո սաշր ջա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից հիմ-
նա կա նում գո վազդ վում են ար դեն հայտ նի դար ձած և մեծ պա հան ջարկ 
վա յե լող ուղ ղութ յուն նե րը։ Տար բեր մար զե րի և տար բեր հա մայնք նե րի ու նե-
ցած ռե սուրս նե րի հի ման վրա զբո սաշր ջա յին ա ռա ջարկ և հա մա պա տաս խան 
եր թու ղի ներ մշա կե լը կնպաս տի նաև մար զե րի սո ցիալ-տնտե սա կան զար-
գաց մա նը։ ՀՀ-ն  ու նի ներ քին զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման մեծ նե րուժ, ՀՀ 
բո լոր մար զե րը և մայ րա քա ղաքն ու նեն զբո սաշր ջա յին հսկա յա կան նե րուժ, 
պատ մամ շա կու թա յին և  այլ ռե սուրս ներ, ուս տի, դրանց հի ման վրա կա րող 
են կազ մա կերպ վել տար բեր եր թու ղի ներ՝ մեկ տե ղե լով զբո սաշր ջութ յան 
տար բեր տե սակ ներ։ Նոր ա ռա ջար կի և  եր թու ղի նե րի ստեղ ծու մը և դ րա 
խթա նու մը կնպաս տի ներ քին զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը նաև հ ե տա գա 
տա րի նե րին։ Նոր եր թու ղի նե րը կնպաս տեն նաև ներգ նա զբո սաշր ջութ յան 
զար գաց մա նը։ Որ պես մար քե թին գա յին խթան կհան դի սա նա նաև 
Influencer  մար քե թին գի ի րա կա նա ցու մը տար բեր հայ հայտ նի մարդ կանց 
մաս նակ ցութ յամբ, ո րոնք կհանգս տա նան որ ևէ մար զում, կմաս նակ ցեն որ ևէ 
զբո սաշր ջա յին տու րի, և  ուղ ղա կի ու ա նուղ ղա կի կեր պով կգո վազ դեն այն։ 
Ներ քին զբո սաշր ջութ յու նը կա րե լի է խթա նել նաև գործ նա կան զբո սաշր-
ջութ յան մի ջո ցով՝ կազ մա կեր պե լով տար բեր մի ջո ցա ռում ներ, գի տա ժո ղով-
ներ տար բեր մար զե րում։

Ներ քին զբո սաշր ջութ յան խթան ման հա մար կա րե լի է նաև ո րո շա կի գու-
մա րի սահ ման նե րում հա տուկ վաու չեր ներ տրա մադ րել բազ մա զա վակ, սո-
ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րին և ն րանց, ում ամ սա կան ե կա մու տը 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չափ է, (օ րի նակ, Իս լան դիա յում, հա մա վա րա-
կի պայ ման նե րում ներ քին զբո սաշր ջութ յան խթան ման հա մար վաու չեր ներ 
տրա մադր վել է 18 տա րին լրա ցած բո լոր ան ձանց 34 եվ րո գու մա րի չա փով 
(Government sends out vouchers to spend on domestic travel)), ո րը նրանք կա-
րող են ծախ սել զբո սաշր ջա յին տուր փա թեթ նե րի գնման, հյու րա նո ցա յին 
տնտե սութ յան օբ յեկտ նե րում գի շե րա կա ցի հա մար։ 

Ներ կա պայ ման նե րում ներ քին զբո սաշր ջութ յան խթա նումն ու զար գա-
ցումն այ լընտ րանք չու նի։ Մի ջազ գա յին զբո սաշր ջա յին այ ցե լութ յուն նե րի 

Անահիտ Մկրտչյան, Գայանե Թովմասյան



 ԲԱՆԲԵՐ Եվրասիա միջազգային համալսարանի № 1, 2021

69

նվազ ման պա րա գա յում այն կա րող է հան դի սա նալ զբո սաշր ջութ յան ո լոր տի 
միակ փրկօ ղա կը։ Ուս տի խթան ման աշ խա տանք նե րի ի րա գոր ծու մը հե տա գա 
տա րի նե րին ևս կա պա հո վի ներ քին զբո սաշր ջութ յան զար գա ցում։ Ներ քին 
զբո սաշր ջութ յան խթա նու մը կնպաս տի մար զե րում սո ցիալ-տնտե սա կան 
կյան քի և զ բո սաշր ջա յին են թա կա ռուց վածք նե րի գոր ծու նեութ յան աշ խու-
ժաց մա նը։

Օգտագործված գրականության ցանկ

ՀՀԳՏ 2018.12.26/32(635).1 Հոդ.286.18, ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
որոշումը «Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին» Ձև 1-զբոսաշրջություն 
(եռամսյակային), «Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին» 
Ձև 2-զբոսաշրջություն (եռամսյակային) վիճակագրական հաշվետվությունների 
ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2001 թվականի ապրիլի 4-ի թիվ 35 որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին, 30 նոյեմբերի 2018 թ., թիվ 78-Ն, https://www.
arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=127214 

ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվարին, էջ 96, https://www.armstat.am/ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В АРМЕНИИ

В последние годы во всем мире стремительно развивается туризм. Одна-
ко в 2020 году рост туристического сектора был прерван эпидемией коро-
навируса. Многие страны, например, Армения, пытались возродить внутрен-
ний туризм. Из-за ограничений пандемии в 2020 году количество внутренних 
туристов в Армении уменьшилось примерно на 33% по сравнению с преды-
дущим годом, и составило 1045756 человек. В статье с использованием ме-
тода ARIMA прогнозируется количество внутренних туристов на ближайшие 
три года. По прогнозам, в 2021 году количество внутренних туристов в Ар-
мении составит 1287492 человека, в 2022 году - 1350129 человек, в 2023 году 
- 1412764 человека. Кроме того, проанализировано текущее состояние вну-
треннего туризма, вопросы его развития, внесены предложения по развитию 
внутреннего туризма, связанные с совершенствованием маркетинговой дея-
тельности, разработкой новых маршрутов и так далее.

Ключевые слова: внутренний туризм, турист, прогноз, ARIMA, эпидемия, 
маркетинг.
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PERSPECTIVES OF DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT IN ARMENIA

In recent years, tourism has grown rapidly around the world. However, in 
2020 the growth of the tourism sector was disrupted by the coronavirus epidemic. 
Many countries, such as Armenia, tried to revive domestic tourism. Due to 
pandemic restrictions in 2020 the number of domestic tourists in Armenia has 
decreased by about 33% compared to the previous year, composing 1045756 
people. The article forecasts the number of domestic tourists for the next three 
years using the ARIMA method. According to forecasts, in 2021 the number of 
domestic tourists in Armenia will be 1287492 people, in 2022 - 1350129 people, 
in 2023 - 1412764 people. In addition, the current state of domestic tourism, its 
development issues were analyzed, some suggestions were made for the 
development of domestic tourism, related to the improvement of marketing 
activities, the development of new routes, and so on.

Key words: domestic tourism, tourist, forecast, ARIMA, epidemic, marketing.
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ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի պայ ման նե րում, ինչ պես 
նաև ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ա ռա վել է կար ևոր վում 
հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան տևա կան և կա յուն ա պա հո-
վու մը: Հոդ վա ծի նպա տակն է վեր հա նել հա ցա հա տի կի ար-
տադ րութ յու նից մինչև վերջ նա կան սպա ռում շղթա յի խնդիր-
ներն ու ա ռա ջար կել վեր ջին նե րիս լուծ ման ու ղի ներ։ 

 Կի րա ռե լովտնտե սա գի տա կան ու սում նա սի րութ յան, ինչ-
պես նաև հան դի պում-քննար կում-հար ցում ներ մե թոդ նե րը՝ 
կա տար վել է հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յու նից մինչև ի րա ցում 
ծա գող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի, ցո րե նի ար ժեշղ թա յի ու ժեղ 
և թույլ կող մե րի, հնա րա վո րութ յուն նե րի և ս պառ նա լիք նե րի 
(ՈւԹՀՍ) վեր լու ծութ յուն։ Արդ յուն քում ա ռա ջարկ վել են հան-
րա պե տութ յու նում հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան և  ի րաց ման 
հիմ նախն դիր նե րի կար գա վոր ման հա մա լիր մի ջո ցա ռում ներ։
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Հիմ նա բա ռեր. ար ժեշղ թա, ար տադ րութ յուն, վե րամ շա-
կում, ի րա ցում, սերմ նա բու ծութ յուն, հո ղե րի խո շո րա ցում, ապ-
րան քայ նութ յուն, պե տա կան ա ջակ ցութ յուն

Նե րա ծութ յուն

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում պա րե նա յին անվ տան գութ յան ա պա-
հով ման տե սանկ յու նից ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նի հա ցա հա տի-
կով, մաս նա վո րա պես՝ ցո րե նով պա րե նա յին ա պա հով վա ծութ յան բարձր 
մա կար դա կը։ Վեր ջին տա րի նե րին ցո րե նի ինք նա բա վութ յան աս տի ճա նը 
զգա լիո րեն կրճատ վել է և 2019 թ. կազ մել է ըն դա մե նը 25,9 %՝ 2015 թ. 49,5 
%-ի դի մաց։ Տա րե կան ներ մուծ վում է 250,0-330,0 հա զար տոն նա ցո րեն, ընդ 
ո րում 2017-2019թթ. ցո րե նի ներ մուծ ման ծա վալ նե րը 1,8-2,2 ան գամ ա վե լին 
են տե ղա կան ար տադ րութ յու նից ( Պա րե նա յին ա պա հո վութ յուն և  աղ քա-
տութ յուն, 2020, էջ 74, 2019, էջ 66, 2018, էջ 67)։ Սա կայն COVID-19-ի հա մա-
վա րա կով, ինչ պես նաև երկ րում տի րող ռազ մա կան դրութ յամբ պայ մա նա-
վոր ված` կա րող են ա ռա ջա նալ մա տա կա րար ման ընդ հա տում ներ: Մի ջազ-
գա յին շու կա յում գնե րի կտրուկ տա տան ման և ներ մուծ ված ցո րե նի ու ալ-
յու րի բարձր գնե րի պատ ճա ռով երկ րում հնա րա վոր է հա ցամ թերք նե րի 
գնե րի բարձ րա ցում, ո րը պար զա պես ան թույ լատ րե լի կլի նի ներ կա յիս սո-
ցիա լա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րում։ 

Հա ցա հա տի կի հա մաշ խար հա յին ար տադ րութ յու նը տար բեր գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցութ յամբ են թարկ վում է լրջա գույն տա տա նում նե րի: Հա ճախ ստեղծ-
վում է այն պի սի ի րա վի ճակ, ո րը չի ա պա հո վում նույ նիսկ սննդամ թեր քի 
ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յուն` ան գամ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում: Հա յաս տա նի պատ մա կան փոր ձը, աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա-
ցում նե րը վկա յում են, որ կա րող ենք հայտն վել տա րաբ նույթ շրջա փա կում-
նե րի և սահ մա նա փա կում նե րի մեջ: Ուս տի կար ևո րում ենք երկ րում հա ցա-
հա տի կա յին տնտե սութ յան զար գաց ման գոր ծուն քայ լե րի ձեռ նար կու մը, 
ե ղած հո ղա յին, ջրա յին, աշ խա տան քա յին, ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի արդ-
յու նա վետ օգ տա գոր ծու մը, ցո րե նի փո խան ցիկ պա հուս տա յին պա շար նե րի 
ստեղ ծու մը, իսկ հե ռան կա րում` մրցակ ցա յին պայ ման նե րի և մար տահ րա-
վեր նե րի ու սում նա սի րութ յունն ու պա րե նա յին ցո րե նի կա յուն բեր քի ծա վալ-
նե րի ա վե լաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը։

Մեր խո րին հա մոզ մամբ հան րա պե տութ յու նում անհ րա ժեշտ է խթա նել 
հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը՝ ի հա շիվ չօգ տա-
գործ վող գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րը շրջա նա ռութ յան մեջ 
ներգ րա վե լու և բարձր վե րար տադ րութ յան ո րակ յալ սեր մե րի օգ տա գործ ման, 
ինչ պես նաև ար տադ րութ յու նից մինչև սպա ռում շղթա յի կա տա րե լա գործ-
մամբ։

Աշոտ Ոսկանյան, Աննա Քարտաշյան
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Մե թո դը 

Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման հա մար հիմք են հան դի սա ցել ՀՀ վի-
ճա կագ րա կան կո մի տեի տվյալ նե րը, ՀՀ « Սեր մե րի գոր ծա կա լութ յուն» պե-
տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յու նում գրանց ված շուրջ 16 սեր մար-
տադ րող նե րի հետ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յու նում կազ մա կերպ ված 
հան դի պում-քննարկ ման արդ յունք նե րը, ՀՀ բո լոր մարզ պե տա րան նե րի գյու-
ղատն տե սութ յան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հե ռա վար քննար կում նե-
րը, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րի(հա ցա հա տիկ 
մշա կող և վե րամ շա կող) հետ հե ռա խո սազ րույց նե րի արդ յունք նե րը։

Արդ յունք ներ և քն նար կում

Հան րա պե տութ յու նում պա րե նա յին կա յուն հա մա կար գե րի ստեղծ ման 
հար ցում գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի ար ժեշղ թա նե րի կար ևո րութ-
յա նը ի րենց աշ խա տութ յուն նե րում անդ րա դար ձել են տար բեր տնտե սա գետ-
ներ (Ոս կան յան Ա., Ա վե տիս յան Ս. և  այ լոք): Մի ջազ գա յին մի շարք կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րանք նե րի 
ար ժեշղ թա նե րի ու սում նա սի րութ յանն ուղղ ված տար բեր տա րի նե րի աշ խա-
տութ յուն նե րում, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա-
րա նի Ագ րա րա յին քա ղա քա կա նութ յան և տն տե սա գի տութ յան հե տա զո տա-
կան կենտ րո նի գի տա կան հաշ վետ վութ յուն նե րում ևս կար ևոր վում է ար-
ժեշղ թա նե րի բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ուս տի, 
հաշ վի առ նե լով նաև այն, որ հան րա պե տութ յու նում ռազ մա վա րա կան ա ռաջ-
նա յին խնդիր նե րից է հա ցա հա տի կի ներ քին շու կա յի վրա հիմն ված ար տադ-
րութ յան խրա խու սու մը և  օ ժան դա կու մը, հոդ վա ծում ա ռա վել հան գա մա նո րեն 
վեր լուծ վել է հա ցա հա տի կի ար ժեշղ թան:

ՀՀ-ում հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի հիմ ա կան ար տադ-
րատն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յուն

Չ նա յած պե տա կան ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող մի շարք մի ջո ցա ռում-
նե րի՝ վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում Վի ճա կագ րա կան կո մի տեի պաշ-
տո նա կան տվյալ նե րով հան րա պե տութ յու նում զգա լիո րեն կրճատ վել են հա-
ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յուն նե րը՝ 2011 թ. նկատ-
մամբ 23,1%-ով։ Ա մե նա բարձր մշակ ված ցան քա տա րա ծութ յուն գրանց վել է 
2016 թ.՝ 195,9 հազ. հա, ո րը 2020 թ -ին կրճատ վել է շուրջ 38,8 %-ով։ Նույն 
ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար և՛ աշ նա նա ցա նի, և՛ գար նա նա ցա նի բեր քատ-
վութ յան ցու ցա նիշ նե րը նույն պես նվա զել են 21,0 %-ով և 26,7 %-ով՝ կազ մե-
լով ըն դա մե նը աշ նա նա ցա նի դեպ քում 22,6 ց/ հա, իսկ գար նա նա ցա նի դեպ-
քում՝ 20,0 ց/ հա։ Ինչ վե րա բե րում է հա մա խառն բեր քին, ա պա 2011-2016 թթ. 
ըն թաց քում այն կա յուն ա ճել է՝ ի հա շիվ և՛ ցան քա տա րածք նե րի ա ճի, և՛ 
բեր քատ վութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման, ո րից հե տո, սա կայն, կտրուկ 
նվա զել է և 2020 թ. կազ մել ըն դա մե նը 242,0 հազ. տ՝ եր բեմ նի 435,5-598,9 
հազ. տ -ի դի մաց: Ար տադր ված հա ցա հա տի կի շուրջ 50-60 %-ը կազ մում է 
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աշ նա նա ցան և գար նա նա ցան ցո րե նը (Գ ծա պատ կեր 1)։
Չ նա յած ար տադ րատն տե սա կան հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րի նվազ մա նը, 

2020թ. հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի ցան քա տա րա ծութ յան տե սա կա րար 
կշի ռը ընդ հա նուր ցան քե րում կազ մում է 53.8 %: Այս պի սի կա ռուց ված քը 
տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յան տե սանկյ ու նից հիմն ա վոր ված չէ և բա-
րե փոխ ման կա րիք ու նի, քա նի որ ան գամ այս պա րա գա յում ցո րե նի ինք նա-
բա վութ յան աս տի ճա նը կազ մում է ըն դա մե նը 25,9 %։ Բա ցի այդ, գյու ղատն-
տե սա կան մյուս ար տադ րանք նե րի հա մե մատ, հա ցա հա տի կա յին և հա տի-
կաըն դե ղեն մշա կա բույ սերն ու նեն ա մե նա ցածր ապ րան քայ նութ յան մա կար-
դա կը` 30,8-31,0% (Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ի րա ցու մը (օգ տա գոր-
ծու մը) ան հա տա կան (գյու ղա ցիա կան) տնա յին տնտե սութ յուն նե րի կող մից 
2020 թ.), ո րը հիմն ա կա նում ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը չպահ պա նե-
լու, ցածր բեր քատ վութ յան, ի րաց ման արդ յու նա վետ և ժա մա նա կա կից ու-
ղի նե րի չկի րառ ման, ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի սղութ յան արդ յունք է: 

Գծապատկեր 1. Հացահատիկային մշակաբույսերի հիմնական արտադրական ցուցանիշները ՀՀ-ում 
2011-2020 թթ.1 

Հացահատիկի արժեշղթան

Առավել հանգամանորեն անդրադառնանք հացահատիկի արտադրու-
թյունից մինչև ի րա ցում ծա գող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին, որն ի րե նից ներ-
կա յաց նում է բարդ, մար տահ րա վեր նե րով ու ռիս կե րով ար ժեշղ թա և ո րի 
արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հա մար անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել շղթա յի 
հիմ նա կան դե րա կա տար նե րի գոր ծու նեութ յու նը, վեր հա նել յու րա քանչ յուր 
փու լում ծա գող խո չըն դոտ նե րը և  ա ռա ջար կել դրանց լուծ մանն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռում ներ։ 

Ար ժեշղ թա յի հիմ նա կան դե րա կա տար ներն են՝ 
• 1-ին օ ղա կում` սեր մար տադ րող նե րը և/ կամ սերմ ներ մու ծող նե րը, պա-

րար տան յութ, թու նա քի մի կատ և  այլ նյու թա տեխ նի կա կան մի ջոց ներ 
մա տա կա րա րող նե րը (հում քի, ար տադ րութ յան մի ջոց նե րի մա տա կա-

1 Գծապատկերը կազմվել է Վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալների հիման վրա

Աշոտ Ոսկանյան, Աննա Քարտաշյան
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րար նե րը), 
• 2-րդ  օ ղա կում` գյու ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րը (ֆի զի-

կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ան հատ ձեռ նար կա տեր),
• 3-րդ  օ ղա կում` վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը (ալ րա ղաց ներ, հա-

ցաթխ ման ար տադ րա մա սեր, հրու շա կե ղե նի, մա կա րո նե ղե նի, կե րե-
րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ըն կե րութ յուն ներ և  այլ), վա ճա ռող ներն 
ու սպա ռող նե րը։ 

Ար ժեշղ թա յի արդ յու նա վե տութ յան վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը 
հետև յալ ներն են՝ ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման հա մար անհ րա ժեշտ մի-
ջոց ներ՝ սերմ, պա րար տան յութ, թու նա քի մի կատ ներ, տեխ նի կա, հո ղա յին և 
ջ րա յին ռե սուրս ներ, հետ բեր քա հա վա քա յին են թա կա ռուց վածք ներ, ո րակ յալ 
կադ րեր, ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ, ի րաց ման կա ռու ցա կար գեր, մե ծա ծախ 
և ման րա ծախ շու կա ներ և  այլն։

Ար ժեշղ թա յում ձևա վոր ված ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յան նպա տա կով ի րա-
կա նաց րել ենք ՈՒԹՀՍ վեր լու ծութ յուն, ըստ ո րի ակն հայ տո րեն գե րա կա յում 
են տար բեր գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված թույլ կող մե րը, ինչ պես ար տադ-
րա կան, այն պես էլ հում քի վե րամ շակ ման և ն րան հա ջոր դող փու լե րում: 
Միա ժա մա նակ առ կա են ար ժեշղ թա յի կա տա րե լա գործ ման և լու ծում պա-
հան ջող հնա րա վո րութ յուն նե րը (Աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1. 
ՀՀ-ում ցորենի արժեշղթայի ՈՒԹՀՍ վերլուծություն

ՈՒժեղ կողմեր Թույլ կողմեր
	 Լեռնային և նախալեռնային 

շրջանների ավանդույթներ
	 Հարուստ և բազմազան բնա-

կան ռեսուրսներ
	 Ցորենի շատ տեսակների հայ-

րենիք (բնակլիմայական պայ-
մաններին բարձր հարմար-
վողականություն)

	 Մշակության ավանդույթներ
	 Միջազգային կազմակեր պու-

թյունների կողմից ֆինան սա-
վորվող տնտեսական նախա-
ձեռնություններ

	 Վարկային միջոցների հասա-
նելիություն

	 Բնակլիմայական նպաս տա-
վոր պայմաններ զբոսա շրջու-
թյան տարբեր ձևերի զար-
գացման համար

	 Գյուղատնտեսական նշանա-
կության հողային ռեսուրս-
ների, օրգանական գյուղա-
տնտեսություն վարելու պայ-
մանների առկայություն

	 Չօգտագործվող վարելահողերի, այդ թվում` կոնֆ-
լիկ տային իրավիճակով պայմանավորված սահ-
մանամերձ և ականապատված հողերի առկայություն, 

	 Ենթակառուցվածքների թերզարգացվածություն
	 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մաս-

նատվածություն, ոչ լիարժեք օգտագործում
	 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակաս և մաշ վա-

ծություն
	 Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող-

ների մասնագիտական կարողությունների և տեղե-
կացվածության ցածր մակարդակ

	 Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ցածր մակարդակ
	 Ոռոգման սահմանափակ հնարավորություններ
	 Հետբերքահավաքային ենթակառուցվածքների սահ-

մանափակ առկայություն, 
	 Արտագաղթ
	 Կոոպերացիայի ցածր մակարդակ
	 Բնական աղետներ
	 Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 

մի ջոցառումների վերաբերյալ տեղեկացվածության 
ցածր մակարդակ

	 Մթերման ծավալների ցածր մակարդակ
	 Եկամտաբերության ցածր մակարդակ
	 Պայմանագրային հարաբերությունների բացա կայու-

թյուն
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Հնարավորություններ Սպառնալիքներ
	 Չօգտագործվող վարելահո-

ղերի առկայություն
	 Անջրդի պայմաններում մշա-

կության կազմակերպում
	 Միջազգային դոնոր կազ-

մա  կերպությունների օժան-
դակու թյամբ սոցիալ-
տնտեսա կան զարգացման 
ծրա գրերի իրականացում՝ 
նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրմամբ

	 Ագրոտուրիզմի զարգացման 
հնարավորություն

	 Պետական աջակցությամբ 
մատ չելի ֆինանսական մի-
ջոց ների հասանելիություն

	 Հացահատիկային և հատի-
կա ընդեղեն մշակա բույսերի 
ապահովագրության հասա-
նե լիություն

	 Արժեշղթաների կատարելա-
գործում

	 Անորակ սերմերի օգտագործում
	 Ներմուծված ցորենի բարձր որակն ու մատ չելիու-

թյունը տեղականի նկատմամբ
	 Արտադրված ցորենի ապրանքայնության ցածր մա-

կար դակ
	 Արժեշղթայում փոխհարաբերությունների խզված-

ություն
	 Երիտասարդ աշխատուժի նվազում
	 Հիվանդություններ և համավարակներ
	 Կլիմայի փոփոխություն և բնական աղետների հա-

ճախացում

Հացահատիկի արժեշղթան ներկայացված է գծապատկեր 3-ում և 
պայմանականորեն տարբերակված է 3 մակարդակով.

Գծապատկեր 3. Հացահատիկի արժեշղթան ՀՀ-ում 

1-ին մակարդակ՝ արտադրության կազմակերպման համար 
անհրաժեշտ միջոցների ներդրում։ Արդ յու նա վետ ար տադ րութ յան հա մար 

Աշոտ Ոսկանյան, Աննա Քարտաշյան
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գլխա վոր նա խա պայ մա նը բարձ րո րակ մի ջոց նե րի առ կա յութ յունն ու ճիշտ 
օգ տա գոր ծումն է։ Ար ժեշղ թա յի ա ռաջ նա յին օ ղա կում արդ յու նա վետ ար տադ-
րութ յան կազ մա կերպ ման, բեր քատ վութ յան մա կար դա կի բարձ րաց ման և 
բեր քի ծա վալ նե րի ա վե լաց ման նա խա պայ ման է բարձ րո րակ սեր մե րի, պա-
րար տան յու թե րի, բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի, գյու ղատն տե սա կան 
տեխ նի կա յի օգ տա գոր ծու մը, ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի առ կա յութ յու նը։ 

 Պետք է ընդգ ծել, որ ներ կա յումս հա ցա հա տի կա յին տնտե սութ յու նում 
ներգ րավ ված սուբ յեկտ նե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են ան հայտ ծագ ման, 
չստուգ ված և ցան քի հա մար ոչ բա վա րար պի տա նիութ յուն ու նե ցող սեր մեր: 
Հա յաս տա նում դեռևս չի հա ջող վել ա պա հո վել ո րակ յալ սեր մե րի անհ րա ժեշտ 
ծա վալ նե րի ար տադ րութ յուն և ձ ևա վո րել սերմ նա բու ծութ յան հա մա պա տաս-
խան հա մա կարգ (մարզ պե տա րան նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հա-
մա ձայն 2020թ. հա մար պա հան ջարկ է ներ կա յաց վել նվա զա գույ նը 8000 
տոն նա աշ նա նա ցան ցո րե նի ո րակ յալ սեր մի, իսկ սեր մար տադ րող նե րի 
տվյալ նե րի հա մա ձայն ար տադր վե լու էր շուրջ 3300 տոն նա): Միա ժա մա նակ 
սոր տա թար մաց ման և սոր տա փո խա նակ ման աշ խա տանք նե րը կա տար վում 
են տա րե րայ նո րեն։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հա ցա հա տի կա յին և հա տի կաըն դե-
ղեն մշա կա բույ սե րի սե լեկ ցիա յի և  ա ռաջ նա յին սերմ նա բու ծութ յան ո լոր տում 
մաս նա գի տաց ված հիմ նա կան դե րա կա տար ներն են «Գ յում րիի սե լեկ ցիոն 
կա յան» և «Երկ րա գոր ծութ յան գի տա կան կենտ րոն» ՓԲԸ-նե րը, ինչ պես նաև՝ 
«Ար մե նիան Թեք նո լը ջի Գ րուփ» հիմ նադ րա մը և « Սերմ ար տադ րող նե րի միութ-
յուն» ՍՊԸ-ն, ո րոնք, սա կայն, ի վի ճա կի չեն բա վա րա րել հան րա պե տութ յու-
նում հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի սեր մե րի առ կա պա հան ջար կը։ 

Երկ րոր դա յին սերմ նա բու ծութ յամբ զբաղ վում են նաև մաս նա վոր տնտե-
սութ յուն ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում հիմ նա յին սեր մե րը ներ մու ծում են Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յու նից՝ ար տադ րե լով 1-ին վե րար տադ րութ յան սեր մեր: 
Սեր մար տադ րող նե րի հետ քննար կում նե րի արդ յուն քում պարզ դար ձավ, որ 
ինչ պես գի տա կան կենտ րոն նե րը, այն պես էլ մաս նա վոր տնտե սութ յուն ներն 
ար տադր ված սեր մե րի ի րաց ման խնդիր ներ են ու նե նում, այն դեպ քում, երբ 
վեր ջին նե րիս ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը բա վա րար չեն և հե ռու են հան-
րա պե տութ յան պա հան ջար կը բա վա րա րե լուց։ Այ սինքն` բա ցա կա յում է սերմ-
նա բու ծութ յան արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հա մա կար գը, թույլ են տնտե-
սա կան, տեխ նի կա կան և կազ մա կեր պա կան լու ծում նե րը: Հիմ նա կա նում 
գյու ղատն տե սութ յու նում տնտե սա վա րող նե րը նա խընտ րում են օգ տա գոր ծել 
ի րենց ու նե ցած ցած րո րակ (ան հայտ ծագ ման) 2-րդ, 3-րդ վե րար տադ րութ-
յան սեր մե րը, քան 160-220 դրա մով գնել ո րակ յալ բարձր վե րար տադ րութ յան 
սերմ կամ տե ղա կան ար տադ րութ յան նկատ մամբ անվս տա հութ յան պատ-
ճա ռով նա խընտ րում են ներ մու ծել հիմ նա կա նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յու նից՝ գտնե լով, որ ներ մուծ ված սեր մե րը ա ռա վել ո րակ յալ են, քան տե ղա-
կան ար տադ րութ յան սեր մե րը։ 

Բա ցի ո րակ յալ սեր մե րի օգ տա գոր ծու մից, ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի 
ա վե լաց ման հա մար կար ևոր է նաև ո րակ յալ պա րար տան յու թե րի, բույ սե րի 
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պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա-
յի հա սա նե լիութ յունն ու ճիշտ կի րա ռու մը։ Քն նար կում նե րը վկա յում են, որ 
շատ հա ճախ ոչ միայն ո րակ յալ սեր մե րի ձեռք բե րումն է խնդիր, այլ նաև 
պա րար տան յու թի և վա ռե լի քի ան բա վա րար քա նա կը, ձեռք բեր ման դժվա-
րութ յուն նե րը։ Պա կաս կար ևոր չէ նաև տնտե սա վա րող նե րի կող մից առ կա 
ար տադ րութ յան մի ջոց նե րի ճիշտ կի րա ռու մը՝ ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ-
նե րի պահ պա նու մը, ո րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է տնտե սա վա րող-
նե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րով և տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար-
դա կով։

Այս պի սով, ար ժեշղ թա յի ա ռաջ նա յին օ ղա կում առ կա մար տահ րա վեր ներն 
են՝

• բարձր վե րար տադ րութ յան սեր մե րի ար տադ րութ յունն ու ձեռք բե րու-
մը,

• ո րակ յալ պա րար տան յու թե րի և բու ժան յու թե րի հա սա նե լիութ յու նը,
• գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի հա սա նե լիութ յու նը և նոր տեխ նի-

կա յի կի րա ռու մը,
• ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի պա կա սը։
2-րդ մա կար դակ՝ մշա կութ յան կազ մա կեր պում։ Ար ժեշղ թա յի հա ջորդ 

օ ղակն ար տադ րութ յան ի րա կա նաց ման փուլն է, որն իր մեջ նե րա ռում է հո-
ղի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րից մինչև ցանք, մշա կութ յուն, 
բեր քա հա վաք, պա հես տա վո րում։ Ե թե ար տադ րութ յան մի ջոց նե րի ո րա կը և 
հա սա նե լիութ յու նը խիստ կար ևոր են ար տադ րութ յան արդ յու նա վետ կազ-
մա կերպ ման հա մար, ա պա տնտե սա վա րող նե րի տնտե սութ յան վար ման և 
մ շա կութ յան փորձն ու մե թոդ նե րը նույն պես պա կաս կար ևոր չեն:

Այս փու լում նույն պես տնտե սա վա րող նե րը բախ վում են մի շարք խնդիր-
նե րի, մաս նա վո րա պես` հո ղե րի մաս նատ վա ծութ յու նը, տնտե սութ յուն նե րի 
փոքր չա փե րին, գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի մաշ վա ծութ յա նը կամ բա-
ցա կա յութ յա նը, մաս նա գի տա կան ոչ բա վա րար կա րո ղութ յուն նե րի և  այլն։

 Հան րա պե տութ յու նում հա ցա հա տի կի մշա կութ յամբ զբաղ վում են շուրջ 
105612 տնտե սութ յուն, ո րոն ցից 33100-ը հա ցա հա տիկ է մշա կում մինչև 0,5 
հա ցան քա տա րա ծութ յուն նե րի վրա, 68806-ը՝ 0,5-5,0 հա-ի վրա, իսկ 3706-ը՝ 
5 հա-ից ա վել տա րա ծութ յուն նե րի վրա։ Այ սինքն` հա ցա հա տի կի մշա կութ-
յամբ զբաղ վող տնտե սութ յուն նե րի ըն դա մե նը 65,1 %-ը մշա կութ յու նը կազ-
մա կեր պում է 0,5-5,0 հա-ի վրա, ո րի 40 %-ը 0,5-1,0 հա-ի վրա ( Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան 2014 թվա կա նի գյու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ-
վառ ման հիմ նա կան արդ յունք նե րը)։

Տն տե սա վա րող նե րի կող մից տնօ րին վող հո ղա տես քե րի փոքր չա փե րը 
հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս կազ մա կեր պել արդ յու նա վետ ար տադ րութ յուն։ 
Միա ժա մա նակ, մշա կութ յան ըն թաց քում ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի 
խախ տու մը հան գեց նում է բեր քատ վութ յան մա կար դա կի նվազ մանն ու կո-
րուստ նե րի ա վե լաց մա նը։ Գ յու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի պա կա սի և  ո րոշ 
խիստ կար ևոր ար տադ րութ յան մի ջոց նե րի ոչ ժա մա նա կին մա տա կա րար ման 
պատ ճա ռով շատ տնտե սա վա րող ներ չեն կա րո ղա նում պատ շաճ ձևով ի րա-

Աշոտ Ոսկանյան, Աննա Քարտաշյան
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կա նաց նել հո ղի մշա կութ յու նը, ո րը հան գեց նում է ար տադ րա կան կո րուստ-
նե րի: Բա ցի այդ, ոչ բո լոր տնտե սա վա րող ներն են կի րա ռում ցան քաշր ջա-
նա ռութ յուն, ո րը բեր քատ վութ յան բարձ րաց ման գլխա վոր նա խա պայ ման-
նե րից մեկն է։ Տն տե սա վա րող նե րի մոտ կո րուստ ներ լի նում են և՛ ցան քի, և՛ 
բեր քա հա վա քի ըն թաց քում (հիմ նա կա նում պատ ճա ռա բա նում են տեխ նի կա-
յի բա ցա կա յութ յու նը և հին տեխ նի կա յով բեր քա հա վա քի կազ մա կեր պու մը)։ 
Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում տնտե սա վա րող նե րը պատ շաճ չեն պահ պա նում 
ցո րե նի մշա կութ յան ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ցո րե նի բեր քի ա մե նա շատ կո րուստ նե րը պայ մա նա վոր ված են բնակ լի մա-
յա կան ա ղետ նե րով՝ ե րաշտ, կար կուտ, ո րոնց դեպ քում ու նե նում են բեր քի 
շուրջ 60-80 % կո րուստ։ Այս ուղ ղութ յամբ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ի րա կա նաց-
րել է ո րո շա կի քայ լեր, մաս նա վո րա պես՝ գյու ղատն տե սութ յան ա պա հո վագ-
րա կան հա մա կար գի ներդր ման փորձ նա կան ծրագ րի արդ յուն քում 2020թ. 
ա պա հո վագր վել է 1330 հա հա ցա հա տի կի ցան քա տա րա ծութ յուն։ Այս փու լում 
կար ևոր վում է նաև հի վան դութ յուն նե րի և վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
մի ջո ցա ռում նե րի ճիշտ և ժա մա նա կին կի րա ռու մը, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ 
է հա մա տեղ պայ քա րի ի րա կա նաց ման հա մա կար գում և մո նի թո րին գի արդ-
յու նա վետ ի րա կա նա ցում: 

 Ցո րե նի ար ժեշղ թա յի երկ րորդ օ ղա կում առ կա մար տահ րա վեր ներն են՝ 
• տնտե սութ յուն նե րի փոքր չա փե րը,
• առ կա գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի ան բա վա րար քա նակն ու մաշ-

վա ծութ յու նը, ո րը հան գեց նում է վա ռե լան յու թի և ք սա յու ղե րի գեր-
ծախ սի, բեր քի գեր նոր մա տի վա յին կո րուստ նե րի, նո րոգ ման և ս պա-
սարկ ման ծախ սե րի`արդ յուն քում ինք նար ժե քի բարձ րաց ման,

•  ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սղութ յան պատ ճա ռով ար տադ րութ յան մի-
ջոց նե րի ոչ ճիշտ չա փա քա նակ նե րով և ս խալ ժամ կետ նե րում օգ տա-
գոր ծու մը,

• տնտե սա վա րող նե րի մաս նա գի տա կան ցածր կա րո ղութ յուն նե րը և  
այլն։

3-րդ մա կար դակ՝ ի րաց ման կազ մա կեր պում և վե րամ շա կում։ Ար-
ժեշղ թա յի հա ջորդ օ ղակն իր մեջ նե րա ռում է ար տադր ված ցո րե նի գնման, 
տե ղա փոխ ման, պա հես տա վոր ման և ար տադ րութ յու նում վե րամ շակ ման փու-
լը: Վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը հում քը մշա կում և վե րա ծում են կի սա-
վերջ նա կան կամ վերջ նա կան ար տադ րանք նե րի, ո րից հե տո վե րամ շակ ված 
ար տադ րան քը տար բեր ու ղի նե րով հաս նում է վերջ նա կան ա պա ռող նե րին: 

Այս օ ղա կում վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րի ա մե նա կար ևոր խմբե րից մե-
կը ալ րա ղաց ներն են, ո րոնք ցո րե նից ալ յուր են ստա նում: Այ նու հետև ալ յու րից 
ար տադ րում են տար բեր տե սա կի հա ցամ թերք ներ` հաց, հրու շա կե ղեն և  այլն: 
Ուս տի արդ յու նա վետ ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պե լու հա մար ոչ պա կաս 
կար ևոր է ցո րե նի մշա կութ յամբ և վե րամ շակ մամբ զբաղ վողտնտե սութ յուն-
նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը։ Այս փու լում կա րիք է զգաց վում ալ րա ղաց-
նե րի և հա ցաթխ ման ար տադ րա մա սե րի կող մից ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի 
և  ո րա կի վե րահս կո ղութ յան ցան կա լի մի ջո ցա ռում նե րի հստա կեց ման: 
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Ար տադր ված ալ յու րի նկատ մամբ հա ցաթխ ման ար տադ րա մա սե րը ու-
շադ րութ յուն են դարձ նում ալ յու րի տե սա կի և  ո րա կի վրա, որն օգ տա գործ-
վում է հա ցի տար բեր ար տադ րա տե սակ ներ թխե լու հա մար: 

 Հա ցաթխ ման ո լոր տի ձեռ նար կութ յուն նե րը ալ րա ղա ցա յին ար տադ րութ-
յան հիմ նա կան պատ վի րա տու ներն են: Հա ցի ար տադ րութ յան հա մար գլխա-
վոր նա խա պայ մա նը ցո րե նում չոր սոսն ձան յու թի պա րու նա կութ յունն է, ո րը 
չպետք է ցածր լի նի 18-19 %-ից, հա կա ռակ դեպ քում այն չի կա րող օգ տա-
գործ վել հա ցի ար տադ րութ յան հա մար ( Հա յաս տա նում ցո րե նի, գա րու և 
հա ճա րի… 2012, 76 էջ)։ Որ պես կա նոն ալ յու րը ներ մուծ վում է ՌԴ-ից, և  ինչ-
պես նշում են տնտե սա վա րող նե րը ա ռա վել ո րակ յալ և  ա վե լի մատ չե լի է, 
քան տե ղա կան ար տադ րութ յա նը: Հա ճախ ալ յու րի ո րա կը բարձ րաց նե լու 
հա մար ռու սա կան ցո րե նը խառն վում է տե ղա կա նին: Գործ նա կա նում ալ յու-
րի ո րա կը չի ստուգ վում գնման գոր ծըն թա ցում, այլ փոր ձարկ վում է թխման 
ըն թաց քում։ 

Այս պի սով, ցո րե նի ար ժեշղ թա յի եր րորդ օ ղա կում գլխա վոր մար տահ րա-
վե րը ցո րե նի մշա կութ յամբ զբաղ վող տնտե սա վա րող նե րի և վե րամ շա կող-
նե րի միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յունն է: Ըստ էութ յան վե-
րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը խու սա փում են տե ղա կան ար տադ րութ յան 
ցո րե նի գնման պատ վեր ներ ի ջեց նե լուց` պատ ճա ռա բա նե լով ո րա կա կան 
ցածր հատ կա նիշ նե րը։

Ար ժեշղ թա յի բո լոր օ ղակ նե րում էլ արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յուն ծա-
վա լե լու հա մար բա ցի ռե սուրս նե րի, շրջա նա ռու մի ջոց նե րի պա կա սից, պայ-
մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ան կա տա րութ յու նից և  այլն, պա կաս 
նշա նա կութ յուն չու նի նաև ար ժեշղ թա յի եր կայն քով կո րուստ նե րի և թա փոն-
նե րի նվա զե ցումն ու վե րաօգ տա գոր ծու մը:

 Կո րուստ նե րը և թա փոն նե րը հիմն ա կա նում ա ռա ջա նում են ար ժեշղ թա յի 
ա նարդ յու նա վե տութ յու նից, ո րոնք ի րենց բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն են 
թող նում պա րե նա յին անվ տան գութ յան վրա։ Կո րուստ ներն ու թա փոն նե րը 
հան գեց նում են ա ռա ջար կի նվազ ման, տնտե սա վա րող նե րի ե կա մուտ նե րի 
կրճատ ման, ինչ պես նաև գնա ճի, որն էլ իր բա ցա սա կան ազ դե ցութ յունն է 
ու նե նում սպա ռող նե րի վրա։ 

Հիմ նա կան թա փոն ներն են՝ հա ցա հա տի կա յին փո շին, հա ցա հա տի կի մե-
խա նի կա կան մաք րու մից ա ռա ջա ցած թա փոն նե րը, հա ցա հա տի կա յին կճե պը, 
ցո րե նի ալ յու րի տեխ նո լո գիա կան կո րուստ նե րը, թե փի և մա ղուց քի թա փոն-
ներ, խմո րի թա փոն նե րը և  այլն ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քում 
գո յա ցող ար տադ րութ յան (այդ թվում` ըն դեր քօգ տա գործ ման) և ս պառ ման 
թա փոն նե րի ցան կը… էջ 1,2)։

 Ցո րե նի ար ժեշղ թա յի թա փոն նե րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա նում են ալ րա-
ղաց նե րում, հա մակց ված կե րե րի, հա ցա բուլ կե ղե նի արդ յու նա բե րութ յու նում։ 
Ցո րե նի հա տի կը, ա ղաց ման թա փոն նե րը ար ժե քա վոր կեր են և հումք հա-
մակց ված կե րե րի հա մար։ Որ պես ա նաս նա կեր օգ տա գործ վում է նաև ցո րե-
նի ծղո տը, մաս նա վո րա պես՝ գար նա նա ցան ցո րե նի, որն ա վե լի սննդա րար 
և դ յու րա մարս է։ Ծ ղո տի մի մա սը մնում է դաշ տում, ծածկ վում հո ղով կամ 

Աշոտ Ոսկանյան, Աննա Քարտաշյան
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այր վում։ Ծ ղոտն օգ տա գոր ծում են նաև այ գի նե րում ու հա տապտ ղա նոց նե-
րում՝ որ պես պաշտ պա նիչ մի ջոց մո լա խո տե րի դեմ։  Տար բեր երկր նե րի փոր-
ձը ցույց է տա լիս, որ ծղո տը կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև որ պես բրի կե տա-
յին կեն սա վա ռե լի քի ստաց ման հումք։ Բ րի կե տա վոր ված կեն սա վա ռե լի քը 
գնա լով ա վե լի մեծ տա րա ծում է գտնում, քա նի որ ստաց վում է կեն սա բա-
նա կան հում քից, ո րը այլ ո լորտ նե րում օգ տա գործ ման հա մար գրե թե պի-
տա նի չէ, ինչ պես նաև այ րու մից ա ռա ջա ցած մո խի րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
որ պես հան քա յին պա րար տան յութ (Ա վե տիս յան, 2018):

Կո րուստ նե րի և թա փոն նե րի դեմ պայ քա րը պա հան ջում է ար ժեշղ թա յի 
բո լոր դե րա կա տար նե րի միջև լայն հա մա գոր ծակ ցութ յուն՝ խնդիրն արդ յու-
նա վետ կեր պով  բարձ րաց նե լու, գնա հա տե լու և լուծ ման արդ յու նա վետ տար-
բե րակ ներ գտնե լու հա մար։

Եզ րա կա ցութ յուն

Ար ժեշղ թա յի շուրջ մեր ու սումն ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ըստ 
ա ռան ձին փու լե րում շա հու թա բե րութ յան մա կար դա կը խիստ տար բե րակ ված 
եև, ե թե ցո րե նի ար տադ րութ յան մեկ միա վո րի հաշ վով կազ մում է 40,0 %, 
ա պա ալ ու րի նը՝ 24,9 %, իսկ հա ցի նը՝ 48,2 %։ Ար ժեշղ թա յի բո լոր օ ղակ նե րի 
գոր ծու նեութ յան տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման չօգ տա-
գործ ված հնա րա վո րութ յուն ներ կան: Հան րա պե տութ յու նում հա ցա հա տի կի 
ար տադ րութ յան և  ի րաց ման հիմն ախն դիր նե րի կար գա վոր ման հա մար անհ-
րա ժեշտ է հա մա լիր և փոխ կա պակց ված մո տե ցում ցու ցա բե րել և պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յունն ուղ ղել հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան արդ յու նա վե-
տութ յան և  ապ րան քայ նութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը` կողմն ո րո շում 
ու նե նա լով ցո րե նի պա հան ջար կի 55-60%-ը կա յուն կեր պով ա պա հով վե լու 
տե ղա կան ար տադ րութ յամբ: Ընդ ո րում`

• ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ար դեն իսկ ձեռ նար կել է ո րոշ քայ լեր՝ խթա նել 
տե ղա կան ցո րե նի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լա ցու մը` 1 կգ  աշ-
նա նա ցան ցո րե նի սեր մի գնի սուբ սի դա վոր մամբ: Պե տա կան ա ջակ-
ցութ յան շրջա նա կում վա ճառ վել է շուրջ 4200 տ  աշ նա նա ցան ցո րե նի 
սերմ, սա կայն 2020 թ. 2019թ. նկատ մամբ աշ նա նա ցան ցո րե նի ցան-
քա յին տա րա ծութ յուն նե րը նվա զել են 529 հա-ով ( Վի ճա կագ րա կան 
տե ղե կա գիր, 2019, 2020, էջ 18), մինչ դեռ վա ճառ ված սեր մով հնա րա-
վոր է կա տա րել շուրջ 14,0 հազ. հա ցանք։ Հան րա պե տութ յու նում 
սերմ նա բու ծութ յան զար գաց ման և հա ցա հա տի կի բեր քատ վութ յան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման հա մար ա ռա ջար կում ենք ծախ սե րի մաս-
նա կի փոխ հա տուց մամբ ներդ նել սերմ նա բու ծութ յան աս տի ճա նա կան 
զար գաց ման հա մա կարգ, որ տեղ սերմ նա բու ծութ յամբ և սեր մար-
տադ րութ յամբ կզբաղ վեն գի տա կան կենտ րոն նե րը՝ ար տադ րե լով 
սու պե րէ լի տա յին և  է լի տա յին սեր մեր, և մաս նա գի տաց ված գյու ղա-
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րը՝ ար տադ րե լով է լի տա յին և 1-ին վե րար-
տադ րութ յան սեր մեր, այ սինքն՝ կստեղծ վի սեր մար տադ րութ յան ընդ-
հա նուր շա րու նա կա կան շղթա և կ բարձ րա նա սե լեկ ցիա յի և սոր տա-
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թար մաց ման աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը։ Կամ էլ, ինչ պես 
ար վում է Հնդ կաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում բրնձի սեր մե րի հա-
մար, սկզբնա կան փու լում կա րե լի է խթա նել միայն սու պե րէ լի տա 
սեր մե րի ար տադ րութ յու նը, մաս նա վո րա պես յու րա քանչ յուր ար տադր-
ված 10 կգ -ի հա մար սուբ սի դիա յի տրա մադ րում,

• հա ցա հա տի կա ցան տնտե սութ յուն նե րի փոքր չա փե րով պայ մա նա վոր-
ված խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով ժա մա նակն է ա րա գաց նել հո-
ղե րի խո շո րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը, կի րա ռել կա ռա վար-
ման մար մին ներ-տնտե սա վա րող սուբ յեկտ ներ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ա ռա ջա վոր ձևեր /կոո պե րա ցիա, կլաս տե րա յին մո տե ցում ներ և  այլն/, 

• ար ժեշղ թա յի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան հա մար կար ևոր նա խա-
պայ ման նե րից մեկն էլ ցո րե նի մշա կութ յամբ զբաղ վող տնտե սա վա-
րող նե րի և վե րամ շա կող նե րի միջև պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ-
յուն նե րի(եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար) հաս տա տումն է, 
ո րը կնպաս տի վե րամ շա կող նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
ար տադ րութ յան կազ մա կերպ մա նը։ Ա ռա ջար կում ենք օ ժան դա կել վե-
րամ շա կող նե րի պա հան ջար կին հա մա պա տաս խան ո րա կի ցո րե նի 
ար տադ րութ յու նը, մաս նա վո րա պես՝ խթա նել ար տադ րող և վե րամ-
շա կող կոո պե րա տիվ նե րի ստեղծ մա նը,

• հա ցա հա տի կի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րի ա վե լաց ման մի ջո ցա ռում-
նե րում հատ կա պես կար ևոր վում է ի րա կա նաց նել քայ լեր ե կամ տա-
բե րութ յան բարձ րաց ման ուղ ղութ յամբ, մաս նա վո րա պես կա տար ված 
ծախ սե րի փոխ հա տուց մամբ, ի րաց ման և գն ման ճկուն կա ռու ցա կար-
գե րի, ին տեն սիվ տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, կա ռա վա րութ յան 
կող մից վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րին մթեր ման գնի մի մա սի 
սուբ սի դա վոր մամբ և այլն: 

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` 
ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին 
ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26 N 342-Ն 
հրաման

Հայաստանում ցորենի, գարու և հաճարի արժեքային շղթաների գնահատում (2012) 
Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն։ 
Պատրաստված և նախատեսված է Գերմանիայի միջազգային համագոր-
ծակցության ընկերության համար, Երևան, 76 էջ:

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման հիմնական արդյունքները, (2016) Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային վիճակագրական ծառայություն.-Եր.։ Տիգրան Մեծ,.-416 էջ:

Ավետիսյան, Ս. Գյուղատնտեսական արտադրության թափոններից կենսավառելիքի 
արտադրության բիոէներգետիկ ներուժը Հայաստանի Հանրապետությունում 
(asue.am/amberd/publications/analysis/agricultural-production-waste-republic-
armenia )

Աշոտ Ոսկանյան, Աննա Քարտաշյան
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Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական 
(գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2020 թվականին: (2021) 
Վիճակագրական տեղեկագիր։ Երևան: (https://armstat.am/am/?nid=82&id=2374) 

Վիճակագրական տեղեկագիր, (2020) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն 
բերքը և միջին բերքատվությունը 2019 թվականին։ Երևան: (https://armstat.am/
am/?nid=82&id=2368) 

Վիճակագրական տեղեկագիր, (2021) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն 
բերքը և միջին բերքատվությունը 2020 թվականին։ Երևան: (https://armstat.
am/am/?nid=82&id=2244) 

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվարդեկտեմբեր։ Պարենի 
առկայություն։ (https://armstat.am/am/?nid=82&id=2125)

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվարդեկտեմբեր։ Պարենի 
առկայություն։ (https://armstat.am/am/?nid=82&id=2238)

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվարդեկտեմբեր։ Պարենի 
առկայություն։ (https://armstat.am/am/?nid=82&id=2238)
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О ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В условиях пандемии короновируса, а также в чрезвычайных ситуациях, 
обеспечение стабильности и устойчивости производства зерна становится 
все более важным. 

Цель статьи - выявить проблемы цепочки “производство - реализация” 
зерна и предложить пути их решения. 

Используя методы экономического исследования, а также встречи-
обсуждения-опросы, был проведен анализ взаимосвязи производства зерна и 
его реализации, выявлены сильные и слабые стороны цепочки стоимости 
пшеницы, проведен SWOT- анализ возможностей и угроз. В результате 
предложены комплексные мероприятия по урегулированию проблем 
производства и реализации зерна в Республике.

Ключевые слова: производственно-сбытовая цепочка, производствo, 
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GRAIN PRODUCTION AND SALE PROBLEMS
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Long-term and sustainable ensuring of grain production is of high importance 
especially in the context of the coronavirus epidemic, as well as in emergency 
situations. 

 The main objective of the article is to reveal the problems of the chain of 
the production to its final consumption and to propose problem solutions. 

Using the methods of economic research, meeting-discussion-inquiries, an 
analysis of relationships during the whole cycle of grain production to sale, as well 
as SWOT analysis of wheat value-chain has been implemented. As a result, 
comprehensive measures have been proposed to regulate grain production and 
sale problem in the country.

Key words: value chain, production, processing, sale, seed breeding, land 
consolidation, marketability, state support.
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INSIGHTS INTO LITERARY  
TRANSLATION AND ITS AESTHETIC EQUIVALENCE

(with special reference to Edgar A. Poe’s “Annabel Lee”)

The article outlines the theoretical and practical framework of 
literary translation as one of the complicated procedure of all 
times. The work focuses on the principles of translation 
equivalence, as well as it carries out a comparative research of 
Edgar Poe’s poetry “Annabel Lee” and its Armenian translation. 
The interpretation of meta-language in poetry entails consequences 
for its full evaluation and equivalent aesthetic translation.

Key words: literary translation, equivalence, comparative 
stylistics, aesthetics, Edgar Allan Poe, Annabel Lee, Armenian 
translation, poetry, interpretation. 

Introduction 

The present article is a special survey in the field of comparative translation 
studies, which gives a wide opportunity to reveal unique solutions of translation 
instances in target text and to single out its aesthetic values. It should be 
mentioned that literary translation is a complex mental process, which needs to 
minute interpretation of explicit and implicit textual peculiarities.  Since the 
translator cannot reproduce comprehensively the whole polyphonic overtones of 
original, still there is a necessity of aesthetic reverberation of source text by using 
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his/her “sixth sense” and word interplay (Bassnett, 2018). 
Immanuel Kant’s Critique of Judgment (2009[1790]) made a major impact on 

aestheticism. He states: “An aesthetic idea cannot become a cognition, because it 
is an intuition (of the imagination) for which an adequate concept can never be 
found” (p. 170). Moreover, the moral “symbol” of beauty, in its harmonizing 
effects on the mind, will accordingly cultivate “taste”.(Ryan, 2011). 

Cicero outlined his approach to translation in De optimo genere oratorum (46 
BCE/ 1960 CE), introducing his own translation of the speeches of the Attic orators 
Aeschines and Demosthenes: 

And I did not translate them as an interpreter, but as an orator, keeping the 
same ideas and forms, or as one might say, the ‘figures’ of thought, but in 
language which conforms to our usage. And in so doing, I did not hold it necessary 
to render word for word, but I preserved the general style and force of the language. 

(Cicero 46 BCE/1960 CE: 364) 
In general, the translation of poetry is a multifunctional procedure, which 

involves linguistic and extra-linguistic awareness, the possibility to interpret and 
perceive the entire gist of the content and the author’s intention, as well as to 
transpose the rhythmical peculiarities of the verse. Edgar Allan Poe’s poems has 
an exclusive stylistic, it is not only the pure utterance of versified tales, but also 
a unique piece of literature where the function of impact of language predominates.  
Consequently, for natural translation the translator should observe and analyze 
the vertical and horizontal context of the source text, penetrate into the author’s 
style and language thus revealing and reverberating it in the target text.

Based on the theorists’ (Coyle, Garside, Peck, 1990) assumption there is a 
special procedure for literary text interpretation and by applying this procedure 
the translator can be ready for the initial step of  poetry translation.  

EVALUATION AND SOLUTION
 

INTERPRETATION
 

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE TEXT

The first step of the diagram is structural analysis of the text, in our case 
poetry, where the translator should focus on the rhythmical peculiarities, like 
prosodic features, types of repetitions, assimilations, assonance or consonance, 
etc. The second step is interpretation where the translator aims at revealing the 
linguistic and extra-linguistic factors. The third step is the evaluation, which 
presupposes a thorough evaluation of linguistic features in target language and 
their adequate reverberation. 
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METHODOLOGICAL APPROACH

The present research focuses on Edgar Allan Poe’s poetry entitled Annabel Lee 
and its Armenian translation done by S. Mkrtchyan. The methodological approach 
of the study is multifaceted, as it comprises; 1. theoretical illustration of the art 
of translation; 2. Interpretation of the genre and epoch, as well as the author’s 
intention; 3. Linguo-stylistic and linguo=poetic analysis of poem; 3. The comparative 
analysis of original and translation. 

TRANSLATION THEORY AND CRITISISM 

The issues of literary translation originated from the ancient times and re-
mained on the agenda of the theorists. Undoubtedly, literary translation is a 
complex procedure, which presupposes a thorough analysis of style and language 
of the original, critical interpretation of the epoch, literary genre, the psychoan-
alytical investigation of author’s world perception, etc. 

In this connection a question may raise, how to reach equivalency in transla-
tion? In 1813 the German theologian and philosopher Friedrich Schleiermacher 
wrote a highly influential treatise on translation entitled as “On the different 
methods of translating”. The theorist underlined the following notion; 

Either the translator leaves the writer alone as much as possible and moves 
the reader toward the writer, or he [sic] leaves the reader alone as much as pos
sible and moves the writer toward the reader. (Schleiermacher, 1992:41-2).  

The notion of equivalent translation has become important especially when 
the translators tackled upon the problem of translatability of the difficult parts of 
Bible; consequently the approaches of equivalence have become the quintessen-
tial subject of research for theorists. As P. Newmark (1988) stated a satisfactory 
translation is always possible, but a good translator is never satisfied with it. It 
can usually be improved. There is no such thing as a perfect, ideal or “correct” 
translation. The “sixth sense”, which often comes into play during the final revi-
sion, tells the translator when to translate literally and also instinctively.

With the development of science and technology, the field of translation 
studies also enhanced its scope and interrelated with such disciplines as neurobi-
ology, cognitive psychology, sociology, anthropology, etc. However, one cannot 
fail to observe that there is a constant interplay between the theory of translation 
and comparative (contrastive) linguistics, which aims at revealing the similarities 
and differences between the source language and the target language for equiv-
alent transposition. In this connection Russian linguist Retsker pointed out: 

Перевод немыслим без прочной лингвистической основы. Такой основой 
должно быть сравнительное изучение языковых явлений и установление 
определенных соответствий между языком подлинника и языком перевода. 
Эти соответствия в области лексики, фразеологии, синтаксиса и стиля и 

Լուիզա Գասպարյան
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должны составлять лингвистическую основу теории перевода» [Рецкер, 1950: 
156] 

Translation is impossible without a solid linguistic background. By saying 
“background” one presupposes a comparative study of linguistic phenomena and 
the establishment of certain equivalence between the source language and the 
target language. The equivalence should be formed in the field of vocabulary, 
phraseology, syntax and style for establishing the linguistic basis of the theory of 
translation (Retsker, 1950:156). 

In other words, the utmost importance of language comparison in the process 
of translation is to fix and reveal those units and elements, which will embody 
the air of equivalency in target text. The further development of comparative 
linguistics created preconditions for emerging a new approach in the field, i.e. 
comparative stylistics, which was founded by Swiss linguist Charles Bally. In his 
works, the scientist used the term “external stylistics” thus indicating the expan-
sion of the scope of stylistic research beyond the framework of monolingual 
material. Bally compared the stylistic peculiarities of the German and French 
languages and came to the conclusion that the study of the stylistic overtones of 
one language through the prism another one allows obtaining the most reliable 
results in translation. For Bally, aesthetics is of paramount importance and the 
function of impact in language should be transmitted to the target reader. The 
accentuation of emotional utterance in the speech alongside with extra-linguistic 
factors, like the history, culture, religions, etc., created more naturalistic atmos-
phere in the literary artefact. 

Dwelling upon further observations it is revealed that one of the most inter-
esting aspects of translation theory is the problem of conveying various stylistic 
devices equivalently. The translator’s choice is dual: either to try to reverberate 
the stylistic device of the original, or, if this is not possible, to create his own 
stylistic means that has a similar emotional effect. This approach is called the 
principle of stylistic compensation. Referring tot he equivalent illustration of sty-
listic devices or emotive overtones, Chukovsky (1919) noted that not a metaphor 
should be conveyed by metaphor, simile by simile, but a smile  with a smile, a 
tear  with a tear, etc. 

Recently, however, researchers have come to recognize that literature can 
help us to understand emotion. Specifically, the study of literature may train our 
spontaneous emotional response and inference in everyday life; it may contribute 
to our self-conscious adjudication of moral and prudential aspects of emotional 
reasoning; and it may be part of our developing theoretical comprehension of 
emotion (Zunshine, 2015).

Hence, for the translator of a piece of verbal art the impressionistic perception 
of target reader should be a priority, where on the one hand should be the 
faithfulness the original, its flavour, spirit, local colour, on the other hand there 
should be the natural flow of a translation and the pleasure and delight oft he 
reader. This means that the translator can have a certain amount of freedom of 
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action and come up with optimal natural solution. 

COMPARATIVE ANALYSIS  

Edgar Allan Poe is a poet of life with the air of mysteriousness and oblivion. 
His perceptions about poetry were not as similar as with the poets of the mid-
nineteenth century, as he was not an advocate of long poems. He liked generating 
poetic pieces, which sustained different levels of connotations with the fullest 
dramatic and psychological justification. And undoubtedly he was a Romantic poet 
who uttered remarkable instance of stylistic devices difficult for equivalent 
transposition. Let’s compare the English and Armenian versions of exquisite poem 
Annabel Lee: 

It was many and many a year ago 
In a kingdom by the sea, 

That a maiden there lived whom you may know 
By the name of Annabel Lee

Տարիներ առաջ այս երկնքի տակ 
Կար երկիր անվանի. 

Ապրում էր այնտեղ սիրունիկ մի աղջնակ, 
Անունը՝ Անաբել Լի:

In this extract the quintessential figure is Annabel Lee – a maiden, who lived 
in the kingdom by the sea. The poetry has the air of mystery with vital attraction 
of stylistic devices, especially repetition. The incremental repetitions In a kingdom 
by the sea/ By the name of Annabel Lee/ In this kingdom by the sea/ I and my 
Annabel Lee created rhythmical smoothness aiming at immediate imaginative 
transportation of reader to the kingdom by the sea. However, in the Armenian 
translation repetitions are not preserved; instead the translator focused on the 
aesthetic rhythmical solutions of the elements by adding new overtones, like 
երկինք, երկիր, սիրունիկ. The addition of these units completed the entity of 
the verse line and made more charming. 

 The ability to express versified and laconic romantic stories makes Poe be an 
outstanding author and on closer inspection of his poetry the reader cannot but 
admire. Here is another extract:

And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.
She was a child and I was a child,

In this kingdom by the sea.

Աղջիկը չուներ ուրիշ երազանք 
Ինձ սիրելուց ու ինձնից սիրվելուց բացի: 

Երեխա էր նա, երեխա էի ես, 
Այս ծովի ափին,

Լուիզա Գասպարյան
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The aesthetic imagination of Edgar Allan Poe is beyond limits, which can be 
proved by one of his famous quotation, as Poetry is the rhythmical creation of 
Beauty. If we compare the English and Armenian extracts one can notice a perfect 
illustration of equivalency. The translator subtlety reflected the form and the 
content and constructed the versification patterns to unveil the overt gist of the 
story. In the translation a poetic and fragile composition is introduced simply by 
shifting the positions of the pronouns she and I in Armenian retrospectively, like 
She was a child and I was a child –Երեխա էր նա, երեխա էի ես: 

Poe is rather a scientist, an artist and a psychologist.  He perceives the human 
psychological manifestations with accuracy and aesthetics, which involved 
rhythmical beauty of works of art and its unique impressionistic response of the 
readers, thus creating the relation of the beautiful to the true and the good.  In 
this connection in his seminal article Aesthetics, Croce elaborates on his perceptions 
of aesthetics.  

If we examine a poem in order to determine what it is that makes us feel it 
to be a poem, we at once find two constant and necessary elements: a complex 
of images, and a feeling that animates them. . . . Moreover, these two elements 
may appear as two in a first abstract analysis. But they cannot be regarded as two 
distinct threads, however intertwined; for, in effect, the feeling is altogether 
converted into images, into this complex of images, and thus a feeling that is 
contemplated and therefore resolved and transcended. Hence poetry must be 
called neither feeling, nor image, nor yet the sum of the two, but ‘ contemplation 
of feeling’ or ‘ lyrical intuition’ [which is the same thing] ‘ pure intuition- pure, 
that is, of all historical and critical reference to the reality or unreality of the 
images of which it is woven, and apprehending the pure throb of life in its ideality 
(Croce, 1964). 

Poe created his literary art with the intertwinement of spiritual feelings and 
consciousness, however his works have the air of tragedy and sorrow. The plot 
of the poem Annabel Lee revolves around dichotomy of life and death, and Poe’s 
aim was to discover what was beyond the life. He roved around the unknown 
passages of life and human soul and unfolded its hidden essence. 

Poe systematically entertained the melodious play of stylistic means and 
emotive overtones for creating aesthetic versification. Every stanza is calculated 
with great accuracy and taste and each linguistic element is delivered efficiently. 
Let’s interpret the following extracts. 

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,

A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;

So that her highborn kinsmen came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.
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The angels, not half so happy in Heaven,
Went envying her and me—

Yes!—that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)

That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we—

Of many far wiser than we—
And neither the angels in Heaven above

Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul

Of the beautiful Annabel Lee;

For the moon never beams, without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;

And the stars never rise, but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;

And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling—my darling—my life and my bride,

In her sepulchre there by the sea—
In her tomb by the sounding sea.

 
 

Սակայն սերը մեր սիրուց էլ էր վես – 
Ես ու իմ Անաբել Լին. 

Սերովբեներն անգամ տենչում էին մեզ, 
Տենչում մեր հոգին: 

Հենց այդ պատճառով աղետ եղավ մեծ 
Այս ծովի ափին, 

Երկնից ահավոր մի քամի փչեց, 
Սառե՜ց իմ Անաբել Լին: 

Մերձավորները եկան ծանրումեծ, 
Նրան փակեցին 

Մի դագաղի մեջ, ու հավե՜տ քնեց 
Իմ աննման Անաբել Լին:

Սակայն սերը մեր սիրուց էլ էր խոր, 
Բոլոր մեծերից, 

Իմաստուններից. 
Անգամ դրախտի հրեշտակները բոլոր, 

Չարքերը ծովի հատակից, 

Լուիզա Գասպարյան
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Ախ, չեն բաժանի հոգիս ոչ մի օր 
Իմ Անաբելից: 

Լուսինն ինձ շողով երազ է բերում, 
Իմ սիրո՛ւն Անաբել Լի. 

Աստղերն ինձ քո վառ աչքերն են բերում, 
Աննման Անաբել Լի: 

Ու գիշերվա մեջ պառկում եմ մենակ 
Քո կողքին, անգի՛ն ու միա՛կ, 

Քո դագաղի մոտ՝ այս ծովի ափին, 
Գերեզմանիդ մոտ՝ այս ծովի ափին:

(թարգմանություն` Ս. Մկրտչյանի http://granish.org/anabelli/)

The context reveals the tragedy of kingdom by the sea where the souls of 
two young lovers interweaved in such a way that even angels envied them. The 
hero is shrouded in grief and pain, because the evil wind stole Annabel Lee, locked 
her in a tomb on the kingdom by the sea. The concept of love is reinforced by 
the following expression But our love it was stronger by far than the love which 
was translated into Armenian as սակայն սերը մեր սիրուց էլ էր խոր which 
efficiently reverberates the metaphorical expression and its deep context. The 
repetition of the pronoun my (my beautiful Annabel Lee, chilling and killing my 
Annabel Lee, of my darling, my darling, my life and my bride) condensed the 
expressive-emotional-evaluative overtones of the poem and emphasized the love 
sorrow, grief and pain of the author. In the Armenian translation the repetition 
of pronoun my – իմ is also employed which is introduced by means of the 
mechanism of translation compensation, like ես ու իմ Անաբել Լին, Սառե՜ց իմ 
Անաբել Լին, Իմ աննման Անաբել Լին: 

One cannot fail to observe that the work of a translator is complex procedure, 
as he is constantly faced with the difficulty of conveying ethnic-cultural 
components, realia, phrases and connotative expression, but translation also 
inevitably reflects the translator’s language and style. As translator is a reader, an 
interpreter and stylist, as he/she has individual style and stylistic choices, ideology, 
background knowledge. And this personal style may be generated in the process 
of transposition of the source text. It is not accidental that the 18th century 
German translator-philologist A. Schlegel considers translation a competition stating 
that either the author wins or the translator. Sometimes one can come across with 
the pessimistic approach relating to the issue of equivalence, which is traduttore
tradittore (Latin) - if we translate this quotation word for word, it will be perceived 
as  (the translator is a traitor) - the translator can not reverberate the original by 
preserving the form and content. In this connection, Malmkjær (2004) suggests 
the notion of “translational stylistics”, which aims at describing the style and 
language of the translator, his/her translation recreations, choices and solutions 
in the target text. Translational stylistics is interconnected with comparative 
studies, which carries out the research within the framework of original and its 
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translation or translations. For instance, two translations of the same text have 
multifaceted variations and interpretations incorporated by the translator.  

Let’s analyze the original text in Classical Armenian (grabar) and the translations. 
The process of translation of the extracts of the 5th century is not an easy task at 
all which presupposes different methods and approaches. Apparently there is a 
subject of the time and space between the author/historian and the translator.

Երկնէր երկին,
Երկնէր երկիր,

Երկնէր և ծովն ծիրանի.
Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ.

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր.

Եվ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ.
Նա հուր հեր ունէր.

Ապա թէ բոց ունէր մօրուս,
Եվ աչկունք էին արեգակունք: 

Մովսես Խորենացի Պատմութիւն Հայոց

Heaven was in travail, earth was in travail, the purple sea was also in travail,
in the sea travail also gripped the red reed.

From the tube of the reed came forth smoke,
from the tube of the reed came forth flame.

From the flame a red-headed young boy ran out.
He had fire for hair, and had flame for beard, and his eyes were suns.

 R. Thomson 

The sky is turbulent
Turbulent the earth, turbulent the purple sea

And turbulent also the red reed in the sea
Smoke curled out of the reed
Flame came out of the reed

And out of the reed a fair child came forth
His hair glowed, his beard flamed

And his eyes were suns. 
Armenian Poetry. Old and New, Tolegian Aram et al,  Detroit, 1979, page 33

Evidently, the translators transfer the ancient Armenian verse differently for the 
benefit of the natural smoothness of the text by using their own personal stylistic 
and linguistic choices. In the extract an attention is paid to the form and content 
trying to reproduce faithfully the features of original, however the translators faced 
up a double challenge: the art of the original author and the English-speaking 
environment. The translators employed different strategies for transmitting the 

Լուիզա Գասպարյան
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thematic complexity of the original into the different sociocultural context.  

Conclusion

Thus, the accumulation of certain theoretical and practical materials gives an 
opportunity to conclude that the translation can be evaluated through the 
comparative approach. The role of translator is the preservation of style and 
language of the original. Edgar Allan Poe’s poetry is a unique piece of verbal 
creativity, highlighting the overtones of Romantic period. Yet, as we have seen 
the Armenian translation of his poem Annabel Lee has its own undeniable merits. 
Preserving the linguostylistic peculiarities of the original the translator transmitted 
the interplay of versified creativity, prosodic features and made the reader feel 
the essence of the life and love. At the same time the translator helped the target 
reader evaluate the poetic environment and the epoch.   
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Գասպարյան Լուիզա
Եվրասիա միջազգային համալսարանի Օտար լեզուների և գրականության 

ամբիոնի դասախոս, Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ 
գիտաշխատող, 

ԳԱԱ ՀՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Էլհասցե՝  luisa.gasparyan83@gmail.com 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐՀԱՅԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

(Էդգար Ա. Պոի “Անաբել Լի” պոեմի նյութի հիման վրա)

Հոդվածի առանցքում գեղարվեստական թարգմանության` որպես բարդ 
մտածական գործընթացի, տեսական և գործնական ուսումնասիրությունն է: 

Լուիզա Գասպարյան
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Հետազոտության հիմքում համարժեքության գաղափարն է, որն լուսաբանվում 
է Էդգար Պոի Անաբել Լի անգլերեն և հայերեն թարգմանության 
համեմատության լույսի ներքո: Պոեմի մետալեզվի մեկնաբանությունը 
հնարավորություն է ընձեռում համակողմանի գնահատել թարգմանության 
գեղագիտական համարժեքությունը: 

Հիմնաբառեր. գեղարվեստական թարգմանություն, համարժեքություն, 
համեմատական վերլուծություն, գեղագիտություն, Էդգար Պո, Անաբել Լի, 
հայերեն թարգմանություն, պոեզիա, մեկնաբանություն:
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ПЕРЕВОД И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
(на материале Эдгара А. По “Аннабель Ли”)

В статье рассматривается теоретико-практическое исследование художе-
ственного перевода как сложного процесса. Исследование основано на кон-
цепции эквивалентности, которая раскрывается в свете сравнения поэмы 
Эдгара По «Аннабель Ли» и ее армянского перевода. Метаязыковая интерпре-
тация стихотворения дает возможность всесторонне оценить эстетическую 
эквивалентность перевода.

Ключевые слова: художественный перевод, эквивалентность, сравни-
тельный анализ, эстетика, Эдгар По, Аннабель Ли, армянский перевод, стихи, 
интерпретация. 
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POLITICAL LEADERS’ SPEECH EXPRESSING TOLERANCE/
INTOLERANCE IN POLITICAL DISCOURSE CONDITIONED 
BY GENDER (WITH THE COMBINATION OF ENGLISH, 

FRENCH, AND ARMENIAN)

The concept of “gender” is one of the most discussed, 
criticized and speculated concepts in recent years, which is of 
interest from different perspectives - cultural, sociological, political, 
linguistic, psychological, etc. Gender obtains a unique manifestation 
in the political discourse. The analysis of speech of female and 
male politicians enables to identify the peculiarities of gender 
approaches in the political communication. There are obvious 
differences in the speech of men and women. They are conditioned 
by social and biological roles as well as stereotypes. In our work, 
we have analyzed the debates and speech of some key figures in 
American, French, and Armenian politics based on gender features. 
The contextual analysis used throughout the studies determines 
whether the speech has gender-specific peculiarities and what 
linguistic devices in the speech make it possible to speak, for 
example, whether the speech is mild or coarse, tolerant or 
intolerant.

Key words: political discourse, tolerance, intolerance, stylistic 
devices, speech behavior, speech difference.

Introduction 

The political discourse has become a significant and inseparable part of our 
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daily life, and we can’t behave indifferently towards the changes that are taking 
place around us all over the world. The struggle for power is the main theme and 
moving force in this sphere of communication. Since this struggle is realized 
through the language, the existence of linguistic investigation within political 
science becomes inevitable. Besides, the gender of a politician makes a great effect 
on the construction of the political addressee and the choice of language units. 
Individual qualities are manifested not only in behavior, lifestyle but also in speech 
of people. Actually, language is a significant tool of persuasion. Therefore, to gain 
a favorable public opinion, politicians employ appropriate linguistic resources in 
their political speech.

The choice of stylistic devices also depends on the strategy followed by the 
politician. For example, if he implements a strategy of integration, explanation or 
resistance, then different stylistic devices are used. In the article different 
communication strategies and performances used by both men and women are 
being discussed.

 Stylistic devices help to embellish the speech and to attain success both in 
public debates and in the political discussions. Political leaders apply stylistic 
devices to their remarks in order to strengthen their thoughts and arguments on 
an issue or to create an impression of an authoritative leader. So, language is a 
powerful instrument in gaining public support in elections or to increase the 
political interests. 

The peculiarities of the speech style of men and women are manifested at two 
levels: speech behavior and speech. For example, men interrupt more often, are 
more categorical, seek to control the topic of the dialogue. Male sentences are 
usually shorter than female sentences. Men in general are much more likely to 
use abstract nouns, while women use concrete ones (including proper nouns). 
Men use adjectives more often, while women use more verbs.

Women’s speech includes a large concentration of emotionally evaluative 
vocabulary, while masculine evaluative vocabulary is more often stylistically 
neutral. Often, women tend to intensify primarily a positive assessment. Men use 
negative assessment more pronouncedly, including stylistically reduced vocabulary, 
they are much more likely to use slang words and expressions, as well as non-
literary and profanity. 

The problem of linguistic personality and his/her speech behavior are among 
the central issues of modern linguistic studies. Of a particular interest is the study 
of the discourse of public linguistic personality, in particular, the discourse of 
political leaders. Understanding the contemporary political discourse would not 
be complete without linguistic analysis, which includes the field of research 
attention of speech tools that form the portrait of a modern politician. The analysis 
of individual speech characteristics of political leaders is an actively developing 
area of   linguistics. This is quite natural: among all the variety of problems of 
modern society, many people are worrying about the speech of representatives 
of the political elite. The success or failure of the election and, consequently, the 
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fate of the country which largely depend on the speech behavior of political 
leaders. That is why in all countries, starting from school and ending with the 
work of image-maker specialists, great attention is paid to the speech and, more 
specifically, to the speech behavior of a person claiming power. In our paper we 
tried to find out individual speech characteristics of some political leaders based 
on gender features.

Political discourse

The political discourse is the formal exchange of reasoned views on which of 
several alternative courses of action should be taken to solve a societal problem. 
It is intended to involve all citizens in decision-making, persuade others (through 
valid information and logic), and clarify what course of action would be the most 
effective in solving the societal problem. The political discourse is often described 
as a communication where the main motive and purpose are the struggle for 
power and underlying the ideas of competition and action. (Sheigal, 200). Logical 
reasoning and emotional influence is an inseparable part of the political discourse. 
These two essential functions are often interrelated in the context of actual 
political activity, serving the fundamental purpose of political discourse to create 
an image of a certain reality for the political addressee. Modern research in political 
discourse is carried out from a variety of perspectives: in particular functional 
style, cognitive linguistics, pragmatics and speech analysis, logic in particular 
argument theory, sociolinguistics, public psychology, communication theory, 
critical speech analysis, and so on.

In recent years, the concepts of political linguistics and political speech analysis 
have also been circulated, which shows that in the modern world, the language 
of politics plays an important role and that role is fully realized (Khmeltsov, 2004).

As an important manifestation the political speech has a particularly significant 
role in the development of democratic societies. The political leader, speaking 
directly to his people, can be more influential. This phenomenon was formed in 
the ancient world when speeches were made at public meetings and, thus, the 
decisions were made. Political speech is a classic example of rhetorical art and is 
also studied within it. The political talk genre is a unique interactive form of 
communication with groups of people and masses. A political speech is not a 
monologue, it is a necessary dialogue, on the basis of which the speaker has the 
desired or expected answer for the orator.

Persuasion is especially important in political discourse as it the basis of political 
rhetoric; and all political discourse is built around it (Dijk, 2006). Persuasion is the 
influence of a politician or orator delivering a verbal or written message to an 
audience whose purpose is to persuade and influence the audience. To get the result 
of the persuasion it is necessary to get the audience reaction, thus, it is necessary 
to ensure audience involvement in the persuasion communication process. The 
persuasive communication is a highly conscious, focused verbal activity that requires 
great intellectual effort and awareness. (Baghdasaryan, 2011)

Էլյա Դավթյան
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D.Trump’s and H.Clinton’s speech differences

Analyzing and comparing both the speeches and the debate between the US 
President Donald Trump and US Senator Hillary Clinton, we concluded that Donald 
Trump’s speech strategy is extreme and intolerant. He is a politician who is not 
interested in communicating with the audience. However, his comments indicate 
that his speech is light and not deep, as if it were part of a performance. Unlike 
Trump’s speeches, Clinton’s speeches are characterized by a logical structure and 
sequence, with a more balanced and at the same time contemptuous character of 
the speech of the opponent. Their communication strategies are so different from 
one another that eventually they begin to complement one another. During the 
2016 campaign, Trump said of his opponent, Hillary Clinton: 

«She doesn’t have look, she doesn’t have the stamina, I said she doesn’t have 
stamina and I don’t believe she does have the stamina to be president of the 
country you need, tremendous stamina». (Trump, Presidential debate) 

«Hillary has the experience, but it’s bad, bad experience….. so she got the 
experience that I agree, but a bad bad experience». (Trump to Clinton: ‘You Do 
Have Experience, 2016) In response to this type of qualification, Clinton responds: 

«He tried to switch from looks to stamina, but this is a man who has called 
women pigs, slobs, and dogs». (At Debate, Clinton Calls Out Trump For Calling 
Women “Pigs, Slobs, And Dogs”, 2016)

By repeating simple sentences and words, Trump wants to convince the 
audience that she is unable to run the country because she has a bad experience 
and lacks stability. Often his speeches may contain offensive sentences: 

«You are a rude, terrible person… you are a very rude person. The way you 
treat Sarah Huckabee is horrible and the way you treat other people is horrible. 
When you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you 
are the enemy of the people». (Trump calls CNN reporter a ‘rude, terrible person’ 
during explosive press conference, 2018) 

Through the gradation, repetition of words, he expresses his indignation at 
the CNN reporter, calling him rude and terrible, as well as an enemy of the people. 
This kind of irrepressible Trump behavior speaks to his unprofessional and 
intolerable image. His rhetorical style amazes at its simplicity, with the same 
limited vocabulary and adjectives, with a non-standard and intolerant ideology. 
Unlike Hillary Clinton, he stands out for his extreme stance on immigration. 

«We will build a great wall on our southern border. We need 1000 miles and 
we have all of the materials. We can do that so beautifully. And this is going to 
be a serious wall. This is going to be a high wall». (Trump, youtube, 2016)

«If a company wants to fire their workers and go to Mexico or another country 
and then they think they’re going to ship their products back into the United 
States, we will charge them a tax of 35 percent» (Trump, youtube, 2016) With 
such examples, we are convinced that D. Trump is armed with an intolerant policy, 
and we can even say that he has a zero tolerance in his speeches. On the contrary 
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in Clinton’s speeches, we note a tolerant attitude toward immigrants. In his 
speeches, she highlights their role as well as their need to be in the United States. 

«Whether you’re Mexican, Puerto Rican, Cuban, Latin American, whether your 
family just arrived or has been here since before the United States even existed 
[cheers], you’re not strangers. You’re not intruders. You’re our neighbors, our 
colleagues, our friends, our families. You make our nation stronger, smarter, more 
creative. And I want you to know that I see you and I am with you, and time and 
again time and again we have seen that when we invest in the community when 
we make it possible for Latinos to get the health care you need, get the education 
you desire, compete for jobs, start new businesses, pursue your dreams, all of 
America benefits». (Clinton H. R., 2016)

Using gradation, parallel structures, and the frequent use of the pronoun 
“you”, Clinton values the role of immigrants in American life. Emphasizing their 
role both in business and in the education system, she considers immigrants to 
be a partner, friend, and ultimately family, and emphasizes that the country only 
benefits from their presence. Trump often uses the pronoun “we” in his speech:

 «We have to stop our companies from leaving the United States». (Trump, 
you tube, 2016) 

Using the pronoun “we”, Trump reminds his people that he is one of them. 
“We” is one of the speech strategies to which Trump convinces his audience and 
supports his political views and actions. Trump uses various types of repetition in 
his message to support and strengthen his political ideologies. Speaking in Iova 
he addresses the crowd: 

“People don’t know how great you are. People don’t know how smart you are. 
These are the smart people. There are the smart people. There are the really smart 
people. And they never like to say it. But I say it. And I’m a smart person. These are 
the smart. We have the smartest people. We have the smartest people. And they 
know it. And some say it. But they hate to say it. But we have the smartest people”. 
(Trump, Donald Trump’s Bizarre Speech: ‘You Are The Smartest People’, 2016) 

Repetition as a flexible tool, generating greater excitement and pleasure, can be 
used to increase audience perception. That is, he emphasizes some key points of 
speech in order to integrate them into the brain of the audience. But analyzing 
Trump’s speech, we notice that the overuse of repetition renders the speech 
meaningless and groundless. Moreover, out of the eighty words uttered in the last 
sentence, only fourteen words are two syllables, the remaining words one syllable. 
He repeats the word - “people” eight times, the “smartest” word three times, and 
the “person” he utters once, all the other words are single words. Unlike Donald 
Trump’s speeches in Clinton’s speeches, we find widespread use of the “I” pronoun, 
that is typical of female politicians as they have to constantly struggle to establish 
their status, their right to participate in the country’s political life. As a woman 
politician, she rarely expresses her feelings, but there are times when H.Clinton hints 
at her family, her role in her life. In such cases- she not only expresses her emotions 
but also wants to show the direct connection between himself and the audience: 
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“Today is my granddaughter’s second birthday, so I think about this a lot”. 
(Clinton H. , ‘Today is My Granddaughter’s Second Birthday’: Why I Think Hillary 
Clinton ‘Trumps’ Donald at Public Speakingv, 2016)

Another speech was made by Clinton during the attack on the US Consulate 
in Bengal. Unlike male politicians, his speech had an emotional tone typical of 
female politicians.

“I stood next to president Obama as the Mrines carried those flagdraped 
caskets off the plane at Andrews, I put my arms around the mothers and fathers, 
sisters and brothers, sons and daughters” (Clinton H. , Hillary Clinton Nearly Tears 
Up At Benghazi Hearing, 2013)

 As a woman politician, she does not hide her feelings, does not restrain her 
tears, and shares the grief of those families that she considers a tragedy for the 
whole nation. Acting as the mother of the whole nation she says: 

«As I have said many times since September 11, I take responsibility» (Clinton 
H. , Hillary Clinton Biography, 2018)

Given the linguistic features of the speech of H. Clinton, it should be noted 
that her goal is to maintain the position of an influential woman. She skillfully 
combines the peculiarities of the language of men and women. Moreover, she is 
trying her best to control herself in order to remain in her political character. The 
euphemism is widely used in her speeches. Robin Lakoff claims that the use of 
lexico-grammatical euphemism makes the word indecisive, indefinite and 
characteristic only for women. For example:

 «You know, I’m here tonight as a proud mother, as a proud Democrat» 
(Clinton H. , Hillary Rodham Clinton’s Democratic Convention Speech, 2008)

However, in opposition to R. Lacoff’s assertion, we can say that such 
euphemisms is found in the speeches of male politicians. For example, Trump uses 
vocabulary-grammatical euphemisms in his evasive response: 

«Well, nobody was pressing it, nobody was caring much about it. I figured 
you’d ask the question tonight, of course. But nobody was caring much about it. 
But I was the one that got him to produce the birth certificate. And I think I did 
a good job». (Trump D. , 2017)

According to D. Borisov during the conversation, men interrupt women more 
often than men do. (Borisoff, 1988) Social scientists Zimmerman and K. West from 
the University of Santa Barbara agree with him. (Zimmerman, 1975) A striking 
proof of their study is the 2016 election campaign in the United States D. Tramp 
and H. Clinton’s debate, where D. Tramp interrupts H. Clinton 70 times, and H. 
Clinton just 17 times. (Frostenson, 2016). However, by analyzing a number of 
political debates, we will try to counter their assertions and say that female 
politicians, in turn, do not lack the ability to interrupt and, using the other’s 
tolerant image, try to advance their assertions and views. A vivid evidence of this 
is the debate between Barack Obama and Hillary Clinton, where B. Obama patiently 
listens to H. Clinton’s accusations and insults and never interrupt her: ...it is 
sometimes difficult to understand what Senator Obama has said, because as soon 
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as he is confronted on it, he says that’s not what he meant. The facts are that he 
has said in the last week, that he really lied. (Chozick, 2008) In this case, Clinton 
behaves inappropriately towards the opponent, accusing him of lying. While B. 
Obama’s similar behavior indicates that he is a restrained and tolerant politician. 
To succeed in politics, women politicians must go against stereotypes. To make 
women more effective, they need to get out of the house, become more ruthless, 
cold and dominant. However, in parallel with this assertion, if a woman uses more 
powerful and ambitious forms of language, or “attempts to be like a man,” she 
may be viewed negatively (Irving, 2019) At the same time, speaking to the public 
requires courage; the speaker must be able to somehow manifest himself, show 
his real face, his real beliefs, on the basis of which the audience will be able to 
make his most important conclusions about politics. (Kara-Ghazaryan, n.d.).

So, analyzing the speeches and debates of Trump and Hillary Clinton, we have 
come to the conclusion that the views of Trump testify to his intolerance. His 
hatred of immigrants, his aggressive attitude towards the opponent, his negative 
attitude towards globalization allows him to think that politics is not constructive 
at all. Having a rather poor vocabulary consisting of the one-syllable word and 
often repetitive words, uttering deceptive and groundless sentences, nevertheless, 
in its simplicity and immediacy, he captured the hearts of Americans who elected 
him the next President of the United States. On the contrary, being a more 
tolerant and constructive politician, Hillary Clinton was defeated by Donald Trump. 
Her biggest problem, as many have acknowledged, has always been his identity. 
She is called very cold, extremely rude, extremely professional. She is not a very 
good orator, she has no persuasion, she has no original ideas, and today rhetoric 
is the main weapon of a politician (Kara-Ghazaryan, n.d.).

Emmanuel Macron’s and Marine Le Pen’s speech difference 

A politician’s speech behavior seems to be a flexible mechanism for uncon-
sciously influencing an individual’s psychology. Mastery of rhetorical, non-standard 
thinking, high level of intelligence are the components of the formation of polit-
ical power. Such verbal behavior is typical of the current French President Em-
manuel Macron. Unlike US President Donald Trump’s speeches, the sentences in 
Emanuel Macron’s speeches are much more complex in structure, full of meta-
phors. In his sentences, he outlines a philosophical legacy that is especially dec-
orative in making beautiful turns. What about Marine Le Pen, she is above all a 
“Le Pen” and that her name has become a sort of political label thanks to his 
predecessor-father of Jean-Marine Le Pen. Currently, M. Le Pen, who ran for head 
of state, is the most popular female politician in France, taking an active part in 
the life of her country. Firmly defending its position, possessing its own ideology, 
she continues to wage an active political struggle. Her scandalous image is wide-
ly represented in the French press. Repeatedly, the authors of the publications 
resorted to a precedent anthroponym, likening the French politician to the US 
President Donald Trump: “En français,“ Trump ”se dit“ Le Pen. / “In French, 
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Trump is considered to be Le Pen.”
Both candidates represent new political divisions. For E. Macron, it is progres-

sive against conservatives, for Marine Le Pen, it’s patriots against globalists. The 
reference to the anthroponym “Trump”, based on the analogy in the views of 
two politicians (negative attitude to immigrants, nationalism, populism) and the 
contradictory attitude of the public towards them, allows us to give an estimated 
implicit characterization of the image. The unexpected election of President D. 
Trump led to consider the potential victory in the presidential election, M. Le Pen. 
Thus, in the French press, her possible victory was represented by the following 
metaphors: “catastrophe” (catastrophe), “danger” (danger), “péril” (danger), “peur” 
(fear): “Le Pen présidente serait une“ catastrophe totale »”. (Le Pen présidente 
serait une «catastrophe totale», 2017) “Le Pen president would be a ‘total disaster”. 
(“Le Pen president would be a ‘total disaster”, 2017) The metaphors listed are 
negative and indicate a very negative attitude in society towards the conflicting 
personality of a woman politician. Marin Le Pen herself, positively assessing her 
candidacy, metaphorically calls herself the “pole of stability”, which runs count-
er to public opinion: 

“Je suis le seul pôle de stabilité dans le chaos dans lequel se débattent la 
droite comme la gauche”,  décrypte Marine Le Pen ” (Grigoryevich, 2018)( “I am 
the only pole of stability in the chaos in which the right and the left are strug
gling”). 

The press often emphasizes the determination of M. Le Pen - a feature inher-
ent in any promising politician. So, in the political newspaper “Marianne” this 
quality is expressed by a hyperbole: “Marine Le Pen va tout faire pour accréditer 
l’idée”. (Marine Le Pen will do everything to accredit the idea, 2017)( “Marine Le 
Pen will do everything to accredit the idea”). Whereas, Macron’s opinion is quite 
different. He hints at the inactive nature of M. Le Pen’s policy and her lack of a 
clear coherent political course: 

“Continuez votre antienne Madame Le Pen, vous n’avez que cela à la bouche. 
Vous n’avez pas de projet pour le pays”. («Perlimpinpin», 2017) («Continue your 
antiphon Madame Le Pen, you have only that in your mouth. You have no plans 
for the country”). 

The lexeme “antienne”, literally meaning the repetition of a line in a psalm, 
is figuratively used in French in the meaning of “annoying repetition of some-
thing”. 

“Depuis 40 ans, des Le Pen sont candidats à la présidentielle. Mais tout cela 
ne m’intéresse pas. Vous allez continuer votre logorrhée, comme vous le faites à 
longueur d’interventions”. (Galimatias, 2017) (“For 40 years, Le Pen has been a 
presidential candidate. But all of that doesn’t interest me. You will continue your 
“logorrhea”, as you do throughout interventions ”).

“Logorrhea” is a literary term for a flood of useless words. Bilateral accusations 
and criticism are a commonplace in political discourse.

 «Monsieur Macron, c’est le candidat de la continuité, d’une continuité morbide, 
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dont le chemin est parsemé des cadavres des emplois délocalisés, des ruines des 
entreprises en faillite» (“Mr. Macron is the candidate of continuity, of morbid 
continuity, whose path is strewn with the corpses of relocated jobs, the ruins of 
bankrupt companies). 

Metaphorical words make Marine Le Pen’s speech more compelling and 
impressive. Journalists emphasize that the latter does not have typical feminine 
(female) qualities, such as sensitivity and modesty. Regarding a woman politician 
in the French pressuse the phrase “insensible aux affaires” - “insensitive to affairs.” 
The slightest manifestations of modesty are perceived by the press with irony: 

“Alors pourquoi cette timidité inhabituelle chez Marine Le Pen?”( “So why this 
unusual shyness in Marine Le pen?”) (Grigoryevich, 2018)

Marine Le Pen’s sentences are less sparse, consisting of a subject, predicate, 
and complement. They embody two opposing worldviews, have different audi-
ences, two different approaches – direct and high-flown. Macron’s current task is 
to break out of this stereotypical framework (artistic, philosophical) and join a 
people anchored in a more pragmatic reality. Macron’s linguistic approaches con-
tribute to the lack of specific communication between him and the audience. The 
speech of both of them revolves around the same value. In their speeches we 
often find the same abstract nouns: “liberté”, “identity”, (identité), “people”, or 
“nation”, but with different approaches. Marine Le Pen reflects on the past, his-
tory, civilization, while Emmanuel Macron looks to the future, to changes. Marie 
Le Pen’s political ideas are extreme, intolerant, she strongly criticizes the Euro-
pean Union, and her only wish is for France to leave the European Union.

«L’Union Européenne tue le service public par ultralibéralisme, mais aussi 
parce qu’elle est loin, qu’elle méconnaît totalement la réalité des gens». (“The 
European Union is killing public service by ultraliberalism, but also because it is 
far away, because it totally ignores the reality of people”). (Grigoryevich, 2018)

Her criticisms of the European Union are almost at the epicenter of his 
speeches.

«L’Union européenne, comme l’Union soviétique, n’est pas soumise à réparation. 
Je veux revenir à l’alliance des États souverains d’Europe». (“The European Union, 
like the Soviet Union, is not subject to reparation. I want to return to the alliance 
of European sovereign states”),  has declared Le Pen in the Brussels journal ‘’EU
observer’’. (Grigoryevich, 2018)

According to the extremist leader of France, “after the European Union,” 
prosperity is expected in Europe (Panarmenia Net 17 հոկտեմբերի 2013 թ). Unlike 
Marie Le Pen, Macron’s behavior is more tolerant of the European Union. 

«L’Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace mais 
l’Europe seule peut nous donner une capacité d’action dans le monde face aux 
grands défis contemporains» (Macron, 2017)(“The Europe we know is too weak, too 
slow, too ineffective, but Europe alone can give us the capacity to act in the world 
in the face of the great contemporary challenges”). 

Macron often uses stylistic devices in his speech to make it more expressive. 
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In this case, by using stylistic device of the anticlimax, he considers Europe weak 
and ineffective, while at the same time considering it a tool against the world’s 
challenges. (Emmanuel Macron’s European ambitions by 2024, 2017 ) 

No matter how monstrous the European Union may seem to Marine Le Pen, 
for her the real monster is globalization, the main cause of the destruction of 
nations. She qualifies globalization as a horrible thing and an impetus force for 
Islamic fundamentalism. Le Pen says to a roaring crowd in the southeastern city 
of Lyon: 

«Nos dirigeants ont choisi la mondialisation, qu’ils voulaient être une chose 
heureuse. Cela s’est avéré être une chose horrible. Ils en ont fait une idéologie: la 
mondialisation économique, qui refuse toute réglementation ... Elle pose les condi
tions d’une autre forme de mondialisation: l’intégrisme islamiste.»( “Our leaders 
chose globalization, which they wanted to be a happy thing. It turned out to be a 
horrible thing. They made an ideology out of it: economic globalization, which 
refuses any regulation ... It sets the conditions for another form of globalization: 
Islamist fundamentalism.”). (Vinacur, 2017)

 «C’est l’Union européenne qui accélère la mondialisation, […] ». (“It is the 
European Union that is accelerating globalization, […]”). 

In one sentence she expresses her hostility for both the European Union and 
globalization. 

Contrary to the negative attitude of Marine Le Pen to the European Union, E. 
Macron has a completely different opinion about it. 

“L’Europe c’est nous. C’est nous qui l’avons voulu. Et nous avons besoin de 
l’Europe parce que l’Europe nous rend plus grands, parce que l’Europe nous fait 
plus forts”. ( “Europe is us. We wanted it. And we need Europe because Europe 
makes us bigger, because Europe makes us stronger ”). 

He sees the potential of the French people in the European Union, which helps 
them become stronger and bigger. 

Marine Le Pen has also an intolerant behavior toward the immigration which 
becomes her Pandora’s box, from which a profusion of demons is released. She 
does not qualify immigration as an chance, but finds it as a tragedy for the French 
people

«Pour beaucoup de Français, l’immigration massive est une oppression, immi
gration massive n’est pas une chance pour la France, c’est un drame pour la 
France». (“For many French people, massive immigration is oppression, massive 
immigration is not an opportunity for France, it is a drama for France”). (Pen, 
2017) 

She offers a simple explanation for complex security issues, which is a shortcut 
linking immigration to insecurity and terrorism: 

«Immigration massive, assimilation impossible, communautarisme, fondamen-
talisme islamique, insécurité. Tous ces phénomènes sont évidemment liés » (“Mas-
sive immigration, impossible assimilation, communitarianism, Islamic fundamen-
talism, insecurity. All these phenomena are obviously linked ”). 
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Whereas, the immigration for Macron is a great opportunity for economic, 
cultural, and social development. 

“Contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pasconfrontés à une 
vague d’immigration. Le sujet de l’immigration ne devrait pas inquiéter la popu
lation française. L’immigration fait partie du monde dans lequel nous vivons. De 
surcroît, l’immigration se révèle être une chance d’un point devue économique, 
culturel, social.” (Dravigny, 2017)( Contrary to what some say, we are not facing 
a wave of immigration. The subject of immigration should not worry the French 
population. Immigration is part of the world in which we live. In addition, immi
gration is an economic, cultural and social opportunity). 

Her intolerance for globalization, the European Union and immigration have 
reavealed her extreme, even zero tolerance, which prevented Le Pen from cap-
turing the hearts of the French people and becoming its leader.

It was not just the talent, the extraordinary will power, and the coherent 
strategy of a single man that led to the astonishing change that France has expe-
rienced in a short time. He has demanded a strong role on the international stage 
by contesting other dominant political leaders, including the US President Donald 
Trump and the Russian President Vladimir Putin.

Emanuel Macron’s speeches are constructive. He avoids using extremal con-
cepts, marked on the right or on the left of the political spectrum. He never 
hesitates to tap into a positive and emotional vocabulary far from the ideological 
struggle. We note in him the catchphrase of dreams, hope, youth, the future. 
«Est-ce que vous entendez le murmure du printemps? C’est le bruit du page de 
la vie politique qui est en train de se tourner, que vous allez tournez» ( Do you 
hear the whisper of spring? It’s the noise of the page of political life that is turn-
ing, that you are going to turn). In this metaphorical phrase, he announces the 
beginning of a new policy. 

The French President’s discourse abounds with figurative expressions in the 
franglais style (lexical innovations constructed through the fusion of French and 
English, which is very popular in present in the modern French linguistic com-
munity). Such a figurative expression of the president as “bottom up de la terre”, 
literally meaning “bottom-up social responsibility” has already become practical-
ly winged (“Bottom up”: when Macron takes his feet in franglais, 2018).

If we compare the tone of the speech and the grammatical level of the two 
candidates, we will see that Emmanuel Macron’s speeches are based on consensus 
and unity, they are deeper and more convincing. «Mon seul souci c’est vous, mon 
seul combat c’est pour vous, notre seul bataille c’est pour la France»( My only 
concern is you, my only fight for you, our only battle for France). The objective 
of these sentences is to calm the event of the yellow vests. Here we notice that 
the repetition gives a harmony effect. 

Along with the above-mentioned features of the political discourse, the French 
President is also characterized by the use of familiar, sometimes vernacular and 
rude vocabulary, mainly when communicating with the least protected layers of 
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French society. E. Macron is often criticized in this regard and accused of arro-
gance, the so-called mépris social, “contempt for society,” which, in particular, 
is very colorful in an article in the periodical of the “Le Monde” in the “Macron 
states: les risques de l’isolement”, “Macron: Risks of Alienation, ”October 13, 2018. 
The French president is even called “le président des riches”, “the president of 
the rich.” The use of lexemes such as “bordel”, “mess”, “cavardak”, “house of 
tolerance”, “des fainéants”, “loafers”, “parasites” addressed to corporate employ-
ees and protesters by the president, along with expressions such as “Les gens qui 
ne sont rien ”,“ Incompetent people ”,“ Vous dites des bêtises ”,“ You utter 
nonsense ”, said in the address of the nurse who asked the President a question 
regarding medical equipment testifies to the neglect of E. Macron to the middle 
social class (Macron Report - The three languages of the President, 2018).

Of all the presidential contenders, E. Macron is the one who uses personal 
pronouns the most. Օn average, for 10,000 words, he uses more than 90 “I”, when 
Marine Le Pen uses about 50 times. For many years, the pronoun of the first 
person of singular was almost a taboo. The pronoun “we” was more used. An 
exception to this rule is “Je vous ai compris”(I understood you) by Charles de 
Gaulle, a phrase he uttered against the French in Algeria on June 4, 1958. For ten 
years of speech, between 1929 and 1939, the former secretary-general of the PCF, 
Maurice Thorez, used it only 15 times. Assertiveness begins in the 1980s with the 
arrival of television, the beginnings of the celebrity press and, most importantly, 
the fall of great ideological systems like communism. “It is at the time of the death 
of ideologies that the personal pronoun arises”. (Lorriaux, 2017) E. Macron’s strat-
egy expands and emphasizes this evolution.

Somewhere we can compare Macron’s similar linguistic manifestations with 
the language skills of the former US President Barack Obama, and Marine Le Pen’s 
sharp and laconic speech with Donald Trump’s direct speech that is close to the 
people’s whim. But there is a big gap in the speeches of Marine Le Pen and Don-
ald Trump. Trump’s speech carries a provocation strategy, and Marie Le Pen’s 
speech is more constructive. Both candidates represent new political divisions. 
For E. Macron, it is progressive against conservatives, for Marine Le Pen, it’s pa-
triots against globalists. They can both certainly claim to stand for the people and 
against an established political norm, but Marine Le Pen has a homogenous pro-
gramme which maintains a close bond with the past. Emmanuel Macron has a 
more diversified programme which falls within a more classic political tryptic: one 
that highlights political action (want, duty, power), mobilizes a collective (we) and 
prioritizes Europe.

No matter how constructive the words of Marine Le Pen are, people prefer a 
more democratic candidate with a non-conservative, constructive, tolerant idea, 
for which the doors of France are always open.
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Armenian politicians’ speech difference conditioned by gender

The situation in Armenia is quite different. The “velvet, non-violent revolution” 
of the Republic of Armenia led by opposition leader Nikol Pashinyan in 2018 was 
a major event in the Republic of Armenia, as a result of which his rhetoric and 
influential expressions were a new word in the political life of the Armenian 
people. For decades, the Armenians have not had a female leader, so it will be a 
little difficult for us to analyze the difference between male and female leader 
politicians. However, we will try to analyze the speech behavior of the current 
Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan and the Member of the National 
Assembly Naira Zohrabyan, who stands out with his active politics.

The speeches of the Armenian politicians differ from those of the former 
regime politicians. If the latter’s speech was more complex, even incomprehensible 
for many people, full of terminology and complex sentences, yet the speech of 
current Armenian politicians is more clear and understandable. The Armenian 
political speech is not distinguished by its wide use of different rhetoric devices. 
The leaders are fond of metaphorical language. They use also the repetition which 
is a universal stylistic device used in political speech all over the world. The 
frequent use of these devices is conditioned by the fact that repetition helps the 
politicians achieve their goals. Used in speech, repetition not only makes it easy 
for the audience to follow what the speaker is saying but also gives a strong 
rhythmic quality to the speech and makes it more memorable. Repetition helps 
to achieve the function of coherence in discourse and the function of reinforcement 
in mood and emotion. We can say that repetition is a stylistic device often found 
in Nikol Pashinyan’s speech. The humor is almost absent in Armenian political 
discourse. Analyzing the Armenian political field, we will have the courage to 
oppose R.Lakoff’s opinion that emotions are a woman’s specific behavior since 
most of the speech of Prime Minister Nikol Pashinyan (and not only) are full of 
emotional nature. In Armenia intolerance is mainly observed inside the country 
against former authorities accused of corruption, electoral fraud, unfair work in 
the judiciary, and much more. Although corruption is a global threat and all 
countries are certainly struggling against this disaster, it is deeply rooted in 
Armenia. The overriding task of the present government is to eradicate it with 
his metastases.

Strangely enough, intolerance, in this case, is a positive thing. The only Ar-
menian political leader who has shown real intolerance against corruption in recent 
years is N. Pashinyan: 

“Ես ինձ համարում եմ գենետիկորեն անհամատեղելի քաղաքական գործիչ 
ընդդեմ կոռուպցիայի” (Pashinyan N. , 2019): ( I consider myself a genetically 
incompatible anticorruption politician). 

«Նույնիսկ մեր ամենամերձավոր քաղաքական ընկերները չեն ունենալու 
որևէ ներում և բեկում կոռուպցիայի մեջ ներգավվելու պարագայում»: (Pash
inyan N. , 2019 ) (Even our closest political friends will not have any forgiveness 
if they are involved in corruption). 

Էլյա Դավթյան
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About former president: 
«Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը պրոֆեսիոնալ կոռումպացված ընտանիք է 

եղել, իրենք բոլորը պետք է իրենց թալանածը վերադարձնեն»: (Pashinyan N., 
Serzh Sargsyan’s family was a professionally corrupt family., 2019) (Serzh Sargsyan’s 
family has been a professionally corrupt family, and everyone must return their 
loot). 

From these sentences, it can be seen that the Prime Minister of Armenia stands 
out with his unbiased views. N. Pashinyan’s intolerant attitude toward corruption 
is not only against the former president but also against his own relatives and 
team members who will be involved in corruption. He is also intolerant towards 
the current state system and ministries, accusing them of inaction. 

«Այսօր ինչ հաջողություն մենք ունենք, ամբողջը ի հեճուկս պետական 
համակարգի է, ի հեճուկս, ի հեճուկս»: (Whatever success we have today is all 
in spite of the state system, in spite of it, in spite of it). We mentioned above that 
N. Pashinyan’s speech is full of repetitions, which helps to make his speech even 
more impressive and convincing. «Ամբողջ պետական համակարգը հեղափո
խությանը դիմադրում է, դիմադրում է ամբողջ պետական համակարգը, և այդ 
դիմադրությունը ես ջարդելու եմ»: (Pashinyan N. , 2019) (The whole state system 
is resisting the revolution, the whole state system is resisting, and I will break that 
resistance). 

So, we see that with the threat he wants to achieve justice in every possible 
way. N. Pashinyan also shows intolerance towards criminal subcultures. 

«Մեր քաղաքական թիմը ձևավորել է քաղաքական խնդիր, որ Հայաս
տանում քրեական ենթամշակույթի քարոզչությունը և հերոսացումը պետք է 
արմատախիլ անել, որովհետև դա կոռուպցիայի ամենամեծ ուղեկիցն է»: 
(Pashinyan N. , No one should try to threaten a deputy in a mediated way. Lay 
the asphalt, let the ears ring, 2019) (Our political team has formulated a political 
issue that the propaganda and heroism of the criminal subculture in Armenia 
should be eradicated because it is the greatest companion of corruption). 

Thus, we note that N. Pashinyan is making every effort to eradicate all the 
vicious phenomena that threaten the country and its development.

However, despite all this, it should be noted that Armenian Prime Minister 
Nikol Pashinyan is also known for his tolerant and constructive policy. He sent a 
message on the occasion of the 25th anniversary of the ceasefire in Karabakh:

«Անհրաժեշտ է զերծ մնալ ատելության միջավայրի, անհանդուրժողակա
նության և լարվածության կուտակումներին ուղղված քայլերից։ ... Համոզված 
եմ, որ հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդներն արժանի են խաղաղության ու 
առաջընթացի, ուստի կոչ եմ անում բոլորիս գործել հանուն այս նպատակների»: 
(Pashinyan N. , 2019) (It is necessary to refrain from steps towards an atmosphere 
of hatred, intolerance and tension. ... I am convinced that the Armenian and Azeri 
peoples deserve peace and progress, so I urge all of us to act for these goals).

It is clear from these sentences that the latter, displaying tolerance, urges the 
Azeri people to refrain from hatred and intolerance, convincing that the both 
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nations deserve peace and progress. Another similar example that also shows an 
image of his tolerant personality.

It should be noted that the Armenian Prime Minister is fluent in several lan-
guages   and the latter addresses in Russian to the Azeri blogger who has perme-
ated the Armenian church.

“Я хочу констатировать, что вы  азербайджанец, который вошел в 
армянскую церковь, где находятся армяне, и вы задали вопрос премьер
министру Армении. Хочу констатировать, что невозможно представить, 
чтобы у армянина была возможность поехать на встречу, в которой 
участвует президент Азербайджана”. (Pashinyan N. , New.am, 2019) 

(I want to state the fact that you are an Azerbaijani who entered the Armenian 
church where the Armenians are and you asked the Prime Minister of Armenia a 
question. I want to state that it is impossible to imagine that an Armenian had 
the opportunity to go to a meeting where the president of Azerbaijan takes part).

We see that in this sentence he repeats the phrase “I want to state”, thereby 
emphasizing that no such thing was recorded anywhere, and that the Armenian 
does not have the opportunity to enter a place where the President of Azerbaijan 
is present. 

So, analyzing Nikol Pashinyan’s speech, we came to the conclusion that his 
speech behavior is quite mixed. On the one hand, he demonstrates intolerance 
towards vicious phenomena, on the other, we cannot fail to notice his tolerant 
policy when he calls for peace with the Azerbaijani people, urging them to refrain 
from hatred and intolerance.

If in the past the Armenian woman was guided by stereotypes, and her main 
function was the family and the upbringing of the children, the contemporary 
Armenian woman has broken that stereotype and is moving at a fast pace, leaving 
behind national traditions. An example of such an Armenian woman is Naira 
Zohrabyan, who is actively involved in politics,- she is influential, has political 
experience, and also understands the people’s language. 

«Համաժողովրդական այս շարժումն արժանապատիվ առիթ է վերջապես 
դուրս գալու այս համակարգային ճահճից, որից վաղուց անտանելի 
գարշահոտություն էր գալիս և վերածվել էր բնապահպանական աղետի»: (This 
national movement is a worthy occasion to finally get out of this systemic swamp, 
which smelled of unbearable stench and turned into an environmental disaster). 

«Էլի նորից հանրապետական: Հերիք չի գոյություն չունեցող քաղաքական 
ուժերի ուրվականներով, որոնք իմ վսատահ համոզմամբ քաղաքական 
ռեինկարնացիա են, որևէ հնարավորություն, շանս չունեն, վախեցնել...»: (Again 
Republican. It is not enough with ghosts of nonexistent political forces, who in my 
strong conviction are political reincarnation, have no chance, no chance, to fright
en ...). 

She expresses her intolerance towards the former regime considering it a 
systemic swamp, ghosts and political reincarnation. Almost most of his sentences 
contain metaphorical meaning, they are rich in repetition. 

Էլյա Դավթյան
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Being against the mandatory funded pension system N.Zohrabyan accuses the 
Constitutional Court of extorting money. Thus, she addresses people: 

«Միայնակ որևէ հարց չի լուծվելու, մենք միասնական պիտի լինենք, 
միասնական մենք հաղթելու ենք, միասնական ձեզ հետ միասին մենք բեկելու 
ենք այս պետական ջեբկիրությունը»: (No problem will be solved alone, we must 
be united, together we will win, together with you, we will break this robber(about 
constitution). 

She opposes the government’s plan to dismiss the Chairman of the 
Constitutional Court and six members and allocate a large monthly allowance. 

«Այս նախագծով դուք լեգիտիմացնում եք պորտաբուծությունը, Դուք 
մարդկանց, ում համարում եք հանցագործ, որ նրանց պիտի այրել, որ նրանց 
պիտի գնդակահարել,… Դուք պարգևատրում եք տարիներ շարունակ 
հսկայական գումարով, իրավական ճանապարհով դուք հաշվեհարդար չեք 
կարող տեսնել և գնում եք քաղաքական գործարքի այս ճանապարհով»: 
(Zohrabyan, Hrayr Tovmasyan will sit on the couch and receive 1,375,000 AMD 
per month, 2019)(With this project, you are legitimizing parasitism, people that 
you consider a criminal, instead of burning, and executing, you reward them with 
huge money for many years, you can’t retaliate by legal means, you choose this 
way of the political deal). 

In her speech the parallelism is manifested through the use of three clauses: 
you are legitimizing, you reward, you choose. Parallelism plays an important role 
in persuading, convincing and carrying the audience along. It is a great way to 
make a connection between ideas and claims and to advance an argument. 
(Mukhef, 2017)

By repeating the personal pronoun “you”, she emphasizes the wrong position 
of the government who awards them instead of hanging or executing. The use of 
words “to burn” and “to shoot” testify to her zero-tolerance.

Within the discussion of the report ‘’Role of political leaders in the fight against 
racism and intolerance in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’’, 
she said:

 «Երբ Ալիեւը հայտարարում է, որ իր թշնամին համայն հայ ժողովուրդն 
է եւ Դուք լռում եք, Եվրոպայում ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության աճի 
պատասխանատու դառնում եք նաեւ Դուք, եւ պատահական չէ, որ երեկ 
այստեղ Լեյլա   Յունուսը հայտարարեց,   որ Ալիեւին Հայաստանի   հետ 
խաղաղություն պետք չէ»: (“When Aliyev announces that his enemy is the entire 
Armenian nation and you are silent, you also become responsible for the rise of 
racism and intolerance in Europe, and it is no accident that yesterday Leyla Yunus 
announced that Aliyev does not need peace with Armenia).

Here she shows her intolerant attitude towards the PACE, whom she accuses 
of being silent, as well as of promoting racism and intolerance. 

«Երբ Ադրբեջանի օմբուդսմենը հայտարարում է, որ քնած հայ սպային 
կացնահարած մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովը հայրենասիրության օրինակ 
պետք է լինի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, երբ Ադրբեջանի 
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նախագահը հայտարարում է, որ իրենց թշնամին համայն հայ ժողովուրդն է 
եւ մեր Վեհաժողովը լռում է, ատելության ու անհանդուրժողականության աճը 
սկսում է դառնալ իրապես տագնապալի»։ (Zohrabyan, In Europe you are also 
responsible for the rise of racism and intolerance, 2019)( When the Ombudsman 
of Azerbaijan declares that Ramil Safarov, the murderer who murdered a sleeping 
Armenian officer, should be an example of patriotism for every Azeri, when the 
President of Azerbaijan declares that their enemy is all Armenian nation and our 
Assembly is silent, the growth of hatred and intolerance is becoming truly alarm
ing.) (Zohrabyan, 2019)

She expresses her concern, as the silence of the Assembly is an impetus for 
a significant increase in hatred and intolerance. She has an intolerant attitude 
towards inhumane acts, national discrimination, and the Assembly’s indifference. 
Her speech is characterized by logical structure and consistency. 

As we notice, the content of Nikol Pashinyan’s speech was almost no different 
from Naira Zoharbyan’s speech, and the two approaches to the same issues were 
practically the same. The speeches of both politicians have an intolerant attitude 
towards the former regime and every vicious phenomenon. However, in this case, 
we have to note that if we consider Donald Tramp’s and Marine Le Pen’s point of 
view intolerant, which has a negative tendency, the intolerant expressions of Armenian 
politicians have a positive outlook that works for the benefit of the country and the 
people. Hence, we can give our definition: the approaches of politicians may seem 
like two sides of the same coin, yet are two separate things altogether. 

Summarizing the analysis of the speeches of male politicians, several 
conclusions can be drawn. First, the speeches of male politicians are quite different 
in form and content. However, there are some common features. Male politicians 
tend to speak more reasonably and balanced, try not to show emotions, and often 
use repetitions to have a greater impact on the audience. In turn, the speeches 
of women politicians are more emotional, many adjectives are used here.

Conclusion

Thus, analyzing the debates of American, French and Armenian politicians, we 
came to the conclusion that in order to get power in politics men and women 
should possess several speech features which may make them be influential as 
political leaders, and among them the following characteristics are worth to be 
cultivated and used so as to reach the communicative and the political goals:

The persuasive ability which is the basis of political rhetoric.
The orientation strategy, which we think includes information and interpretation 

strategy
We will add one more strategy from our side:
Ability to show the audience the true face and beliefs which are especially 

needed for women politicians who enter the political arena and adopt a masculine 
image, concealing the true image of their femininity. 

For example, sometimes women imitate men’s words in order to appear more 
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persuasive and to take a firm stand in the political debate which hinders to show 
their real personality.

Analyzing the speech and discussions of American, French and Armenian 
politicians, we came to the conclusion that politicians in these countries have 
different views on the same phenomenon. Drawing parallels between Donald 
Trump and Marine Le Pen, we notice that the two points of view coincide with 
each other. Both stand out for their intolerant policies. Hillary Clinton’s tolerant 
approach is close to Macron’s ideology. We have seen that the situation in 
Armenian politics is different. Both politicians whose speeches have been analyzed 
in this article are intolerant characteristics with a positive tendency close to the 
demands of the Armenian people.

Thus, the manifestation of tolerance/intolerance is conditioned not by gender, 
but by the type of the person, and his/her approach to the phenomenon.

We have also noticed that both male and female politicians use the same 
stylistic devices to express intolerance/intolerance, the frequent use of which 
makes a politician’s speech more persuasive and effective.
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Էլյա Դավթյան
Եվրասիա միջազգային համալսարանի

Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, հայցորդ
Էլ. հասցե՝ davtyanelya@gmail.com

ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ/ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԸ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍԵՌՈՎ (ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԵՎ 

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)

«Գենդեր» հասկացությունը վերջին տարիների ամենաքննարկվող, 
քննադատվող և շահարկվող հասկացություններից մեկն է, որը հետաքրքրու-
թյուն է ներկայացնում տարբեր տեսանկյուններից`մշակութային, սոցիոլո-
գիական, քաղաքական, լեզվաբանական, հոգեբանական և այլն: Գենդերը 
յուրովի է արտացոլվում քաղաքական դիսկուրսում: Կանանց և տղամարդ-
քաղաքական գործիչների խոսքի վերլուծությունը բացահայտում է գեն դե-
րային մոտեցումների առանձնահատկությունները քաղաքական հաղորդակ-
ցության մեջ: Կանանց և տղամարդկանց խոսքի միջև ակնհայտ տարբերու-
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թյուններ կան: Դրանք պայմանավորված են սոցիալական և կենսաբանական 
դերերով, ինչպես նաև կարծրատիպերով: Մեր աշխատանքում վերլուծել ենք 
ամերիկյան, ֆրանսիական և հայկական որոշ քաղաքական գործիչների 
բանավեճերն ու ելույթները՝ պայմանավորված գենդերային հիմունքներով։ 
Ուսումնասիրությունների ընթացքում օգտագործված համատեքստային 
վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս պարզել խոսքն ունի՞ գենդերային 
առանձնահատկություններ, և խոսքի լեզվական ինչպիսի՞ ոճական հնարքներն 
են հնարավորություն տալիս պարզել խոսքի մեղմ, կոպիտ, հանդուրժող կամ 
անհանդուրժող լինելը։

Հիմնաբառեր. Քաղաքական խոսույթ, հանդուրժողականություն, անհան-
դուր ժողականություն, ոճական հնարքներ, խոսքի վարք, խոսքի տար բե-
րություն:
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ/НЕТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕЧИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПОЛОВЫМ 

ПРИЗНАКОМ (РАССМАТРИВАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС НА 
АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И АРМЯНСКОМ)

Концепция «гендер» - одна из наиболее обсуждаемых, критикуемых и 
спекулятивных концепций в последние годы, которая представляет интерес 
с разных точек зрения - культурных, социологических, политических, линг-
вистических, психологических и т.д. Гендер получает уникальное проявление 
в политическом дискурсе. Анализ речи женщин и мужчин-политиков позво-
ляет выявить особенности гендерных подходов в политической коммуника-
ции. Есть очевидные различия в речи мужчин и женщин. Они обусловлены 
социальными и биологическими ролями, а также стереотипами. В своей ра-
боте мы проанализировали дискуссии и выступления некоторых ключевых 
фигур в американской, французской и армянской политике по гендерному 
признаку. Контекстный анализ, используемый в исследованиях, определяет: 
имеет ли речь специфические гендерные особенности и какие языковые 
средства в речи позволяют говорить о том, например, является ли речь мяг-
кой или грубой, толерантной или нетолерантной. 

Ключевые слова: политический дискурс, толерантность, нетерпимость, 
стилистические приемы, речевое поведение, речевые различия.
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ON THE GENERAL APPROACHES TO THE EPISTEMOLOGY 
OF MODALITY 

Modality is one of the highly debated categories in linguistics. 
In spite of the fact that modality has been studied by the linguists 
for a long time, since the middle of the last century, it has a rich 
research potential, especially from the perspective of the 
classification problem as it gives a new set of problems for further 
analysis and description. There are a lot of contradictions in the 
classification related to finding a precise distinction between the 
objective and subjective modality and our purpose is give a new 
interpretation to both notions within the frame of our article.

Key words: modality, grammatical category, meaning, attitude 
to reality, objective, subjective.

Introduction

Modality can be broadly defined as a category which shows the relation of the 
speaker to the proposition of the text. It reflects attitudes, beliefs or expresses 
the state of affairs towards the state of things, affairs or actions. Nowadays, the 
semantic field of modality has gradually widened and has become an 
interdisciplinary notion that is studied not only in linguistics, but also in the field 
of logic, philosophy, and psychology.

Despite the extensive research, there is still no general opinion in linguistics 
about this category, which has led to various contradictions. The problem is that 
modality as a linguistic category is multifaceted and manifold; therefore, it has 
been studied from different models and points of view. (Stolz.T, 2012, p. 14-17), 
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Անուշ Մարտիրոսյան

(Skorasińska. M, 2019, p.1-7).
In linguistics, perhaps, it is considered to be one of the most disputed cate-

gories that has been widely studied and described by many scholars like Palmer 
(1986, 1990, 2001), Lyons (1977), Nuyts, Portner (2009), Bybee and Fleischman 
(1995), Warner (2009), Wright (1956) etc. 

The latter is most likely the reason why this linguistic category has not lost 
its relevance and has continued to remain in the scope of linguists’ interest until 
now. As a result, its definition is one of the primary issues of modern linguistics. 
The reality that modality is a linguistic category is not denied by anyone (Werner. 
A, 2012, p. 1), and the fact that it is the very essence of communication and the 
sentence in general, and it is widely accepted by many linguists (Narrog. H, 2009, 
p. 29).

Theoretical Background

The study has been conducted by using linguistic-analytical, as well as other 
scientific-research methods. It also includes a historical overview regarding the 
topic. The theoretical part of the work is based on the work of foreign linguists, 
mainly the work of Western European, Soviet and American linguists such as 
Palmer, Bally, Plungian, Lyons, Vinogradov, Van der Auwera and others.

In the first part of this paper titled ՛՛On General Approaches of Modality and 
the Issues of Objective and Subjective Modality ՛՛, we have explored many of the  
most notable and well-known approaches of various linguists on modality, revealed 
the problems  of its definition and other issues derived from it. By analysing these 
problems, we were able to give a more profound explanation of such kind of 
issues like the epistemology of modality, its definition, the exact distinction 
between objective and subjective modality, etc. In the second part, we have 
discussed the problem of which category modality specifically belongs to as there 
are different opinions about this which contradict each other and our aim here is 
to specify it. In the conclusion, a new definition for modality is given which will 
clearly express the distinction of subjective and objective modality, as well as 
which category it belongs to, and other conclusions derived from the general 
analyses of modality.

On the General Approaches of Modality and the Issues of Objective 
and Subjective Modality

Modality was born in ancient times and the roots of this reality need to be 
taken from classical Greek philosophy. The name originated from the Latin word 
՛՛modus՛՛, later ՛՛modalitas՛՛ which means ՛՛measure՛՛, ՛՛means՛՛. (Jan Nuyts, 2016:10-
11).

Chronologically, it was studied for the first time in the fourth century B.C by 
the ancient Greek philosopher Aristotle, who referring to the theory of modality 
in his book called ՛՛Prior Analytics՛՛    mentioned the notions called ՛՛premiss՛՛ and 
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՛՛syllogism՛՛. He saw ‘premiss’ to be a sentence affirming or denying one or anoth-
er thing and ՛՛syllogism՛՛ to be   the discourse   in which ՛՛certain things that are 
stated are based on necessity՛՛. The author also affirms that the two main parts of 
modality are possibility and necessity (Aristotle, 350 B.C.).

In another work called, ՛՛Metaphysics՛՛ Aristotle observes the world in the scope 
of cognitive and ontological concepts and distinguishes three main concepts: op-
portunity, necessity, and reality. He emphasizes the notion of opportunity by 
explaining that the possibility of existence comes from the reality of existence 
through the reality of existence, such as a human being comes from a human 
being, or education comes from education, and adds that there is always  move-
ment and that movement already exists in reality before its realization (Aristotle, 
1976, p. 245). 

In the encyclopaedia of philosophy, modality is explained as a notion by which, 
the relation of the object, is clarified from this or that position. Clarification of 
modality is done through  concepts like ՛՛possible՛՛, ՛՛necessary՛՛, ՛՛provable՛՛ ՛՛re-
jected՛՛, ՛՛mandatory՛՛, ՛՛permissible՛՛, ՛՛good՛՛, ՛՛bad՛՛, and through other concepts 
(National Encyclopedia of Philosophy) which are considered as main concepts of 
language modality. 

Another work where we can find modality is that of Kant.  Speaking about 
judging modality, he separates three main categories as follows: probability/im-
probability, existence/non-existence, necessity/opportunity; moreover, the author 
distinguishes three main types: problematic, assertive, and apodotic. 

The first is the type of judgment modality where confirmation or refutation 
is accepted as a possible option; the second type is when negation or confirmation 
is accepted as a reality, and in the third type, negation or confirmation is a ne-
cessity. (Kant, 1994, p. 104-105). 

If we deeply analyse Kant’s theory on modality, we will see its direct connec-
tion with language and thought, while the judgment is the result of the thoughts 
of a thinking subject expressed by language.  Perhaps, therefore, in the 1930s this 
idea began to penetrate and take root in linguistics with its various manifestations 
after that so did some fundamental issues like the definition of modality, its pre-
cise distinction of subjective and objective modality, and what category it be-
longed to.  The first thing that we face while studying modality is that there is 
no common and fully comprehensive definition or interpretation for it which 
means that at this moment in time the concept of modality related to its defini-
tion is uncertain. And this, in its turn, has raised several questions which despite 
many attempts to explain or to define, still pose questions about this category.  
As Palmer mentions the ՛՛concept of modality is vague and gives a reason to a 
number of comments՛՛. (Palmer, 1986, p. 2) which again confirms the complexity 
of modality.

Auwera points out that ‘modality is a big intrigue and the questions erstwhile 
considered solved became open questions again’ (Auwera, Salkie, Busuttil,  2009, 
p. 7) which means that those problems which have been studied before are now 
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in the spotlight of linguists again as issues that need further investigation.
Plungian and Auwera mention that ՛՛modality and its types can be defined and 

named in different ways, but none of them is the correct one and the only re-
quirement is that one makes clear how one uses one’s terms՛՛ (Plungian, 1998, p. 
79-124).  As we will see later, there are many approaches offered by various 
linguists on modality and its forms. However, we cannot clearly state that they 
can be considered as definitive versions because modality has different ways of 
interpretation from various points of view; thus, on this hand it might  be correct, 
yet in the other hand it might be wrong.  

In order to understand the contradictions of the definition as it relates to this 
category, it is first necessary to reveal the theories and statements we have in the 
linguistics field. The first substantial work in Western-European linguistics and in 
linguistics in general, is Bally’s General linguistics and French language issues 
where the author makes the following statement, ՛՛The logical function of  mo-
dality is in the response of the thinking subject;  modal signs  are a link between 
the subject of dictum and modus՛՛ (Bally, 1955, p. 234-235), which means that the 
subject’s (speaker’s) response is the main idea of modality  expressed by modal 
signs. According to Bally, every sentence consists of  ՛՛modus՛՛ and ՛՛dictum՛՛ where 
՛՛dictum՛՛  ՛՛is a representation corresponding to the propositional context of ut-
terance and modus refers to the attitude of the modal subject towards the dictum՛՛. 
(Graffi, 2001, p. 248), (Adeline, 2011, p. 293) . 

To put it another way, ՛՛dictum՛՛ is the action and ‘modus’ is the speaker’s 
reaction or attitude towards the situation. Based on this, we can confirm that  the 
author additionally asserts that the concept of  attitude  is the reaction of the 
subject (modus), how the thinking subject reacts to the factuality  or reality of 
the actions (dictum).This is to say that the author strongly emphasizes the relation 
between object (reality of actions) and subject (the speaker or the writer). 

The claim that modality expresses the attitude of the speaker to his/her re-
ality or factuality and that it is an inseparable part of a language is confirmed in 
Soviet linguistics as well.  One of the most prominent linguists of Soviet era, 
Vinogradov, notes that ՛՛modality  of the sentence belongs to the basic and central 
category of linguistics՛՛ (Отечественные лингвисты XX века, 2017, p. 39)  where-
as Galperin underlines  that it is a language-specific category, therefore it has 
become the very entity of the communication process (Galperin, 1981, p. 112), 
which means that the latter, as a linguistic phenomenon, is an inseparable part of  
language. 

According to Vinogradov, ՛՛each utterance or sentence contains modality in it, 
namely indicates attitude to actions՛՛ (Vinogradov, 1950, p. 10).  The famous Swed-
ish linguist, Kiefer proposed a theory of modality which also deems the attitude 
referring to modality as the speaker’s cognitive, emotive, or volitive attitude 
towards the state of affairs (Mello, 2012, p. 84).  It means that the speakers express 
their attitudes based on their knowledge of the world around them and its com-
ponents combined with emotions and volition.

Անուշ Մարտիրոսյան
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Verhaar mentions that modality is related to the approach of the person re-
ferred to by the  subject of the verb and highlights  notions such as  desire, 
ability, necessity, permission, obligation and such which can be expressed in an 
utterance in a variety of ways (Verhaar, 1995, p. 311-312).

Halliday’s theory on modality, notes that it is the speaker’s opinion of prob-
ability and predictability (Halliday, 2009, p.188) and Radden thinks that modality 
refers to potentiality as well. (Radden, 2007, p. 233).

Portner highlights that ‘modality is the linguistic phenomenon whereby gram-
mar allows one to say things about, or on the basis of, situations which need not 
to be real’ (Portner, 2009, p. 1)

Summarizing the above-mentioned theories and statements, it becomes quite 
clear that most of the linguists define modality as the speaker’s or writer’s attitude 
to reality. 

From this point of view, the definition of the ՛՛Cambridge grammatical 
vocabulary՛՛ for modality is noteworthy yet it summarizes all these aspects when 
states:

՛՛Modality is about a speaker’s or a writer’s attitude towards the world. A 
speaker or writer can express certainty, possibility, willingness, obligation, 
necessity and ability by using modal words and expressions. Speakers often have 
different opinions about the same thing՛՛. 

To give an illustration to the problem connected to the definition of modali-
ty it is necessary to mention that the conflict is concealed in the word ՛՛attitude՛՛.  
To refer to the notion ‘attitude’ first, we need to mention that as a concept it is 
considered to be a sociological and psychological term. Hinkles defines it as a 
‘general notion to describe the tendency to perform actions of a describable and 
identifiable sort and it is always  towards  something (value or object)’ (Hinkle, 
1994, p. 259-260). The predominant interpretation or definition of attitude  is that   
it is a ‘person’s general evaluation of an object’ (O’Keefe, 2002, p. 6-7).

The problem is that, based on above-mentioned discussion of modality, and 
particularly if we accept the latter as the speaker’s attitude to reality, we are 
questioning the objectiveness of modality. The traditional theory of modality goes 
in two directions: objective and subjective (Selezneva, 2013, p. 233; Cambridge 
Grammatical  Vocabulary), where the objective modality is the reflection of real-
ity and facts, and  the subjective modality is the attitude of the speaker or writ-
er towards the world and reality, which enables them to express  not only their 
opinion to the facts,  but also, what is not yet part of reality and which is in the 
mind of the subject. In other words, we can say that it is the expression of the 
speaker’s imagination and desires. The semantic field of the latter is wide and 
limitless. In the case of subjective modality, Ayoun says that:

՛՛One of the peculiarities of modality is that besides presenting real facts, it 
enables one, that is, the speaker, to express his/her thoughts which are not real. 
Unlike the animal communication system, the human being is not limited to re
ality and has also an imaginary world, and modality allows us to express a large 
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chain of emotions, thoughts and desires՛՛. (Ayoun, 2013, p. 21) 
When we define modality generally as an attitude towards reality, the real 

essence of objective modality is barely noticeable here. A noteworthy opinion is  
Lyons’  interpretation on objective and subjective modality in which the author 
explains objective modality by the components ՛՛it -is- -so՛՛ and subjective mo-
dality ՛՛I- say- so՛՛, which means that the first one is reality, a fact, and second 
one is the response or attitude of the speaker (Lyons, 1977, p. 799)

In this context of definition, the term ՛՛attitude՛՛ means an opinion which the 
subject can express, and which can be formed by various grammatical and syn-
tactic means. For example, (1) I think he is a good man, (2) He may come (3) He 
is supposed to be at home1, all of these sentences reflect the attitude expressed 
by different grammatical forms where the objective modality is neutral. 

Therefore, to define it only as an attitude to reality is also unrealistic because 
this does not express the idea of objectivity. As before-mentioned the Cambridge 
dictionary refers to this as  ՛՛the attitude of the two speakers may be different 
about the same thing՛՛. In this case a question arises whether objective modality 
exists or not. From this perspective, the approach of Narrog is rather interesting.

Having examined the extensive work of Narrog on the definition of the latter, 
we can observe that the author cites the partially accepted conviction of modality 
as the expression of the speaker’s attitude towards reality, however, he  contradicts 
this provision in part. The author points out that there are two main approaches 
to the definition of modality in modern linguistics.

The first one is the ՛՛speaker’s attitude՛՛ or ՛՛subjectivity՛՛ the other perspective 
is one of ՛՛factuality՛՛ or ՛՛reality՛՛. (Narrog, 2012, p. 5) . 

He does not support the idea that it reflects the attitude of the subject to 
reality. He particularly outlines this when he states:

՛՛The first approach is not meaningful because speaker attitude, especially in 
spoken language, are expressed throughout the sentence through a great variety 
of grammatical and lexical categories. If a definition of ‘speaker’s attitude’ or 
‘subjectivity’ were taken seriously, it would be impossible to identify a single gram
matical category or even a definite set of categories associated with it՛՛ (Narrog, 
2012, p. 5).       

With this in mind, it can be supposed that under the word ‘attitude’ the au-
thor understands constantly changing situation because one’s attitude can change 
over the time or can be different from the other person’s attitude. Therefore, he 
does not agree with the view that modality denotes the subject’s attitude about 
the objective world; hence to define it only as the subject’s attitude inefficient. 
The problem is that, from this point of view, the notion of objective modality 
would be questionable as the latter only exhibits facts.  If we rely solely on the 
fact that modality expresses attitude, then the meaning of objective modality is 
devalued. In the following example (4) I think he is a good person, the opinion, 
assumption, or probability of the speaker is obvious. The words ՛՛I think՛՛ and  

1 Examples are researcher’s own
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՛՛good՛՛ already remind us that this is the speaker’s attitude towards a person, yet 
in the following example, (5) Washington is the capital of America2 reflects only 
a reality, a fact. We do not notice that there is any attitude towards a person or 
phenomenon here. That is why Narrog’s counterargument about attitude is justi-
fied.

If we emphasize the objective and subjective modality, which is also the main 
approach of Soviet linguistics, since according to this school each sentence con-
tains objective modality which denotes the relation of the subject to reality, 
(Krasnova, 2002, p. 123-131), it is necessary to outline that Palmer offers the no-
tions ՛՛realis՛՛ and ՛՛irrealis՛՛. Having considered the definition of the latter on re
alis and irrealis modality it becomes obvious that both have almost the same 
meaning and semantic fields. 

Thus, Palmer posits that realis portrays real situations, as having occurred or 
actually occurring, and known about through direct perception and irrealis points 
out situations within the realm of thought, which are only known through imag-
ination. (Palmer, 2001, p. 1). 

In these two approaches, we see a slight difference. According to the Russian 
school of linguistics objective modality is the relation of the subject to the ob-
jective world, Palmer says realis refers to an occurred or occurring reality or 
situation that is accepted through direct perception. From this point of view, it 
seems that the definition of Palmer on ՛՛realis՛՛ is more reasonable, since the word 
‘objective’ already reminds us that it is something separated from the attitude of 
the speaker. As for subjective modality or ՛՛irrealis՛՛ in a language express the same 
meaning; that is both are a person’s response to his/her imaginary world. Defining 
objective modality as the relation of the communicator of the action to the ob-
jective world is also reasonable, but, on the other hand, it does not express the 
pure meaning of the objective/ realis modality. Thereby it is necessary to be 
clearly distinguished between realis/ objective and irrealis/subjective modality.

The Epistemology of Modality

There are lot of debates on the epistemology of the modality. Various linguists 
have different interpretations for where it should be.  In order to understand this, 
it is necessary to consider other linguists’ certain opinions on where it should be 
placed. According to Bally, Vinogradov and other linguists’ modality is a syntactic 
category. (Bally, 2001, p. 416; see also Vinogradov, 1975, p. 53-87; Arregui, 2017, 
p. 1-3). They believe that modality is fixed since the syntactic order makes it 
comprehensible in the sentence. 

However, some linguists have another opinion connected to the category of 
modality and consider it to be a semantic area. (Fletcher, 1986, p. 375; see also 
Krasnova, 2002, p. 127; Abramov, 2004, p. 242; Frawley, 2008, p.1-2, Hoye, 2014, 
p. 37; Rocci, 2017, p. 3-4).

2 Examples are researcher’s own
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When discussing the notion of modality Shahdarov divides it into central and 
peripheral fields. He believes that the linguistic means of the central field belong 
to morphology and the peripheral one refers to syntactic, lexical-grammatical, 
and lexical fields. Shahdarov refers to modality as a field of the functional-seman-
tic group (Shahdarov, 2013, p. 179).

Bybee and Fleischman point out that modality is a semantic domain contain-
ing semantic elements that a language expresses (Bybee, 1995, p. 396). More re-
markable is the theory put forward by Swan and Westick which combines those 
two opinions. In their book The Modality in Germanic Languages, they note that 
it is both semantic and syntactic category (Swan, 2011, see in the preface).

The Oxford Concise Dictionary defines modality as follows ՛՛In syntactic and 
semantic analysis, a term chiefly used to refer to the way in which the meaning of 
a sentence or clause may be modified through the use of a modal verb՛՛. (Tom 
McArthur, 1998, p. 382)

It is necessary to understand the logical meaning of the semantic, syntactic, 
and grammatical notions, which are very important in order to perceive the idea 
of the latter. Thus, as we mentioned above according to some linguists, modality 
is a syntactic category. Due to syntax order we can understand the modality in 
the meaning of the sentence. To give an illustration the examples below, will help 
us to understand it properly.

For instance
(4) He must go and talk about it.
(5) Must he go and talk about it?
Or, 
(6) He must go.
(7) He probably will go.3
We observe two sentences in which the modality is expressed by the ՛՛must՛՛ 

modal verb. The syntactic structure functions to emphasize the modal verb in the 
sentence. The syntax has been changed and the personal pronoun ‘he’ is used 
after the modal verb ‘must’. In this way the word ՛՛he՛՛ is emphasized; therefore, 
the shade of the meaning of the sentence has changed. As we read the sentences, 
we see that in both cases the sentences express obligation, but here the semantic 
nuances are different, and the second sentence is more emphatic. 

In the second sentence we see that with the change of modal verb, the 
meaning of the sentences has also changed, that is, it has shifted from obligation 
to probability.  

The second example particularly derives from the Oxford dictionary explanation 
about the syntactic and semantic order of the modality’s category. Logical modality 
stems from the sense of the harmonious relation between subject and object. 
From this point of view, the definition of   Swan and Westwik seems to offer a 
more comprehensive approach, since in modality the syntactic and semantic fields 
are inseparable and do not exist independently from each other.

3 Examples are researcher’s own
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To illustrate this, it is necessary to bring an example of a sentence which is 
devoid of syntax, and it will help us understand whether it can have meaning or 
not.

For example, (8) ՛՛In the north, lake, is probably, there՛՛. Thus, we have an 
example of a sentence. But as it is noticeable, it is devoid of meaning and is just 
a compilation of words. We read certain words that make no sense to us. On the 
other hand, if there is no proper syntactic structure there will also be no meaning 
similiarly, hence, in order to get the meaning we must have a syntactically correct 
sentence like  (9) ՛՛The lake is probably in the north՛՛4. Here we see that the 
sentence makes sense because syntactically it has been constructed correctly, and 
yet in the first sentence we see that there can also be a sentence without any 
meaning. In both cases, we can see that modality cannot exist without syntactic 
order which decides the meaning of the sentence. Based on this, we can state 
that syntactic order is inseparable part of modality. On the other hand, it should 
be noted that modality cannot be understood without its subtext; thus, it is only 
in the text or in the complete sentence that it becomes understandable. This 
means that without proper grammatical structures a sentence will not convey its 
true meaning. Therefore, in this case, the grammatical part is also important. For 
example, if the speaker wants to express his attitude or just mention something 
already happened, without the past tense verb, the sentence would not have that 
meaning.

Lyons notes that probability and necessity are central concepts of traditional 
modality logic (Lyons, 1977, p. 787).  Moreover, other linguists agree with this 
opinion (Brisard.F, 2009:79) (Comrie, 2005:310). The category of modality also has 
various interpretative approaches, particularly the functional-semantic, the cog-
nitive and the narrow approach. From this perspective it is also necessary to 
discuss the functional-semantic features of modality. 

The Russian linguistic dictionary defines it as follows: 
՛՛Modality is a functionalsemantic category, expressed in morphology, con

structive syntax, tonal, word hierarchical system regardless of the correspondence 
of the reality with the consciousness of the speaker՛՛ (Ярцева, 1998, p. 658)

Keeping this definition in mind, we see that modality is not only expressed 
by circumstance, but also by in one way or another the whole essence of the 
sentence in the context. Hence, modality cannot be expressed only by modal or 
conjugated verbs; from this point of view, it means that all the components of a 
sentence show modality all together. Palmer mentions that in recent years it has 
been recognized as a valid cross-language grammatical category, but one that is 
grammatically closed to tense and aspect. According Palmer ՛՛modality is concerned 
with the status of the preposition that describes the event՛՛ (Palmer, 2001:1). In 
this case, the approach that modality is a grammatical category is very important 
and valuable. Bondarkov notes that modality is a complex order with syntactic, 
morphological, and verbal expressions at its disposal (Alexandrovna, 20 08 2016).

4 Examples are researcher’s own



130

Conclusion 

Having discussed many of the most significant factors and features of modal-
ity,  and summarized  the problems that are regarding in its definition from many 
linguistical approaches, we think that the following definition of modality is much 
more comprehensive modality  is a syntactic-grammatical category express-
ing  a semantic field of  reality, which  denotes factuality and  the attitude 
of the speaker  towards the real and imaginary worlds expressed by the 
use of syntactic, grammatical and other non-linguistic means.

In the following definition, the sense of objective and subjective modality is 
clearly expressed, yet, by defining it as a notion denoting factuality we refer to 
objective modality and by  defining it as the attitude of the speaker towards the 
real and imaginary worlds we mean subjective modality. In the above-mentioned 
definition we used also non-linguistic means to mean aspects like emotion or tone, 
that are also parts of modality. In our final summary on the notion of modality, 
we, thus, conclude:

Modality is the most important aspect of a language and it exists in each 
sentence or utterance since it is expressed in different ways depending on the 
features of the language. However, the expression of modality varies in different 
languages.

Grammatical, semantic, or syntactic fields of modality should not be divided 
and considered as separate factors, because the entity of the following notions 
expresses the complete meaning of modality.

Based on the our analysis it is necessary to mention that logically, in nature’s 
mother tongue,  the sentence and utterance made by human being  are based on 
the syntax and grammatical rules of their language, hence,  the modality belongs 
to the syntactic-functional category because it expresses a complete meaning. The 
semantic field of modality is fixed by the order of syntax and the correct use of 
grammatical rules.
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Անուշ Մարտիրոսյան
ԵՄՀ օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասախոս,

նույն ամբիոնի հայցորդ
էլ.հասցե՝ anush.martirosyan92@gmail.com

ԵՂԱՆԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԻՄԱՑԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Եղանակավորումը համարվում է լեզվաբանության ամենաքննարկված 
թեմաներից մեկը։ Չնայած այն սկսվել է ուսումնասիրվել  անցյալ դարի 
կեսերից, այնումանայնիվ այն ունի հարուստ հետազոտական ներուժ, 
հատկապես դասակարգման խնդրի տեսանկյունից,  քանի որ  առաջ է բերում 
մի շարք խնդիրներ հետագա վերլուծության և նկարագրության համար։ 
Դասակարգման մեջ կան բազմաթիվ հակադրություններ, որոնք կապված 
են օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ եղանակների ճշգրիտ տարբերակումը գտնելու 
հետ, ինչպես նաև եղանակավորման կարգի պատկանելիության և դրա 
սահմանման հետ կապված։ Մեր նպատակն է այս խնդիրներին տալ  նոր 
մեկնաբանություն մեր հոդվածի շրջանակներում:

Հիմնաբառեր` եղանակավորում, քերականական կարգ, իմաստ, վերա-
բերմունք իրականությանը, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ։
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ОБ ОБЩИХ ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 
МОДАЛЬНОСТИ

Модальность является одной из самых обсуждаемых категорий в 
лингвистике. Несмотря на то, что модальность изучается лингвистами в 
течение длительного времени, с середины прошлого века, она обладает 
богатым исследовательским потенциалом, особенно с точки зрения проблемы 
классификации, поскольку выдвигает ряд новых проблем для дальнейшего 
анализа и описания. В классификации существует множество противоречий, 
связанных с определением точного различия между объективной и субъектив-
ной модальностями. И наша цель - дать новую интерпретацию обоим понятиям 
в рамках нашей статьи.

Ключевые слова: модальность, грамматическая категория, значение, 
отношение к действительности, объективный, субъективный.

Հոդվածը խմբագրություն է ներկայացվել՝ 2021թ. փետրվարի 3-ին:
Հոդվածը հանձնվել է գրախոսման՝ 2021թ. մարտի 21-ին 
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Սույն հոդ վա ծում քննում ենք դաս վան դո ղի և դա սի արդ-
յո ւան վե տութ յա նը վե րա բե րող ո րոշ հար ցեր, ո րոնք հըն թացս 
հրա մա յա կան են ման կա վար ժութ յան և դա սա վանդ ման մե թո-
դի կա յի ծրագ րե րի ար դիա կա նաց ման և մաս նա գի տա կան զար-
գաց ման հա մար: Վեր ջին ժա մա նակ նե րում   այս պես կոչ ված 
Classroom Action Research («դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե-
տա զո տութ յուն») մո տե ցու մը   դա սա վանդ ման  մաս նա գետ նե րի 
շրջա նակ նե րում դար ձել է ար դիա կան ու սում նա սի րութ յուն նե-
րի ա ռար կա դա սըն թա ցի և դա սա վանդ ման ո րա կի բա րե լավ-
ման հա մա տեքս տում։ Այն հան դի սա նում է մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման մի մո տե ցում, ըստ ո րի մաս նա գետ նե րը քննում 
են ի րենց իսկ գոր ծու նեութ յան տվյալ նե րը և փոր ձում գտնել 
բա րե լավ ման ու ղի ներ: Այս մո տե ցումն ար դեն կի րառ վում է 
գրե թե ողջ աշ խար հում, սա կայն հայ կա կան ի րա կա նութ յան մեջ 
այն դեռևս նո րույթ է, և ն մա նա տիպ հե տա զո տութ յամբ ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը հա մընդ հա նուր բնույթ չեն կրում: Մեր նպա-
տակն է ներ կա յաց նել այս մե թո դի արդ յու նա վե տութ յու նը և 
կի րա ռութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը դա սա վան դող նե րի մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման հա մա տեքս տում: Ըստ այսմ, մե թո դի 
անհ րա ժեշ տութ յու նը ներ կա յաց ված է «ԷՍՕԱՅԻ» անգ լե րե նի մի-
ջազ գա յին դպրո ցի դա սա վան դո ղի փոր ձի օ րի նա կով։

Հիմ նա բա ռեր. դա սա վան դող, հե տա զո տող, գոր ծու նեութ-
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յուն, արդ յու նա վե տութ յուն, մաս նա գի տա կան զար գա ցում, շա-
րու նա կա կան կրթութ յուն։

Նե րա ծութ յուն  

Ընդ հա նուր ա ռա մամբ  դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն 
մո տե ցու մը ըն կալ վում է  որ պես  մի մե թոդ, ո րը օգ նում է լա վա գույնս  բա ցա-
հայ տե լու դա սա վան դո ղի լսա րա նա յին աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը  
և  այն մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք կա րող են միտ ված լի նել ու սում նա կան գոր-
ծըն թա ցի ընդ հան րա կան բա րե լավ մա նը։ Դա սա րա նա յին հե տա զո տութ յան 
մե թո դը սե րում է «գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն» հաս կա ցութ յու նից, 
ո րը ա ռա ջար կել է ա մե րի կա ցի գիտ նա կան Կուրտ Լ ևի նը դեռևս 1946 թվա-
կա նին՝ որ պես  հա սա րա կա կան հո գե բա նութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի մի-
ջոց։  Ա վե լի ուշ, Դո նալդ Ս չո նը հի շա տա կել է հա մա կար գա յին փո փո խութ-
յուն ներ կա տա րող մաս նա գետ նե րի գոր ծու նեութ յու նը շեշ տադ րե լով, որ դա-
սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յու նը   հա մա կար գա յին գոր ծու-
նեութ յուն է, որն ա վե լի քիչ ֆոր մալ մո տե ցում է, և  ո րը պետք է ի րա կա նաց-
վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում շա րու նա կա բար ընդգրկ ված դա սա վան-
դո ղի կող մից՝ իր իսկ լսա րա նաին գոր ծու նեութ յան   ու սում նա սի րութ յան 
հա մար (Schön, 1983)։ Գործունեության հետազոտությունը, մասնավորապես՝ 
դասարանային հետազոտության խորքային հետազոտություններ իրականաց-
րել է Ս. Քորեյը, որը գործունեության հետազոտությունը կապում է դասա-
վանդողների հետ՝ նշելով, որ փոփոխությունները կրթական համատեքստում 
լավագույնս կիրականացվեն հենց դասարանային հետազոտության մոտեց-
մամբ, քանի որ դասավանդողները, ղեկավարները և վարչական աշխատա-
կիցները առավել ներգրավված են և կարող են կիրառել հետազտության 
արդյունքները հենց դասարանում (Corey M, 1954): Ոլորտի հետազոտող Փ. 
Ուրը այս տեսանկյունից նշում է, որ դասավանդողները իրականացնում են 
դասարանային հետազոտություն իրենց կողմից դասավանդված առարկայի 
շրջանակներում, և դա միտված է բարելավելու հենց սեփական դասա վանդ-
ման որակը (Ur, 1996):

Հայկական իրականության մեջ դասընթացում որոշակի բացթողնման, 
դիտողության կամ առաջարկի մատնանշման դեպքում հաճախ հանդիպում 
ենք մասնագետների ըմբոստությանը, և այս առումով դեռևս անհրաժեշտ 
են ոլորտային վերապատրաստումներ: Մասնագետներն այսօր պետք է 
ընդունեն շարունակական կրթության հրամայականը, և «գործունեության 
հետազոտություն» մոտեցման համակարգային ներդնումը թերևս կունենա 
դրական արդյունք: Ներքոգրյալ հոդվածում փորձենք ներկայացնել դասարա-
նային հետազոտության մոտեցման մոդելը, և այդ մոտեցմամբ աշխատելու 
քայլերը, որոնք բացառապես միտված են դասավանդողի արդյունավետության 
և հետաքրքրության խթանմանը: 
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Տեսական հիմունքներ 
Դասարանային գործունեութան հետազոտության էությունը 

Ամենաընդհանուր իմաստով «գործունեության հետազոտությունը» ըն-
կալ վում է որպես տեղեկատվության համակարգում, որի գլխավոր նպատակը 
հասարակական փոփոխություններ իրականացնելն է: Դասարանային գոր-
ծունեության հետազոտության անգլերեն հապավումը՝ CARClassroom Acton 
Research, թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ԴԱՍԱՐԱՆԸ չի սահմանափակվում 
միայն ֆիզիկական տարածությամբ. նրանում ամբողջացվում են նաև ուսա-
նողներն ու դասավանդողը ուսումնառության համատեքստում: ԳՈՐԾՈՒ-
ՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ պլանավորված գործողությունն է, որը միտված է որոշակի 
նպատակների իրագործման, իսկ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ այն գործընթացն է, 
որը բացահայտում է ուսումնասիրության առարկան՝ կիրառելով համապա-
տասխան մեթոդաբանություն տվյալների հավաքագրման համար (McNiff, 
2002): Սրա հենքով դասարանային գործունեության հետազոտութունը առա-
ջին հերթին սահմանվում է ընդհանրական իմաստով՝ որպես գործունեության 
հետազոտություն, երկրորդ իմաստով ներկայանում է որպես դասարանային 
գործունեության հետազոտություն, իսկ վերջին սահմանումը հարում է այն 
գործընթացներին, որոնք իրականացնում են դասավանդողները դասարանում 
և տալիս իրավիճակային լուծումներ (Johnson, 2012): Իրականում դասա-
րանային գործունեության հետազոտությունը հանդես է գալիս որպես տեսու-
թյան և փորձառության մեկտեղում (Burns, 2010, p. 90): Այսինքն՝ դասա-
վանդողները մասնակցելով կրթական ծրագրերով նախատեսված դասըն-
թաց ների և մասնագիտական վերապատրաստումների ստանում են տեսա-
կան գիտելիքներ, որոնք հընթացս համատեղելի են դառնում դասարանային 
իրավիճակում նրանց իրականացրած գործունեության հետ: Ըստ ամենայնի, 
գործունեության հետազոտության նպատակը ոչ թե գիտելիք արտադրելն է, 
այլ՝ փորձառությունը բարելավելը: 

Գործունեության բոլոր տեսակի հետազոտություններն ունեն որոշակի 
ընդհանուր բնութագրեր, որոնք համապարփակորեն ներկայացրել Մ. 
Լոդիկոն: Այսպես՝ 

ա/ գործունեության հետազոտությունն իրականացվում է հեազտության 
մասնակցի դասարանային իրավիճակում, և այս մասնակիցը իրականցնում 
է կենտրոնական գործառույթ, որով հաստատվում է, որ հետազոտությունն 
իրականացվում է առօրյա կրթական համատեքստում, 

բ/ այն ներառում է համագործակցություն կրթական գործընթացում 
ընդգրկված այլ մասնագետների հետ, 

գ/ այն շեշտադրում է կրթական գործընթացների փոփոխության և 
բարելավման անհրաժեշտությունը, 

դ/ այն շարունակական գործընթաց է և ներառում է տվյալների 
հավաքագրման մի քանի փուլ (Lodico, M.G., Spaulding, D.T. and Voegtle, K.H., 
2006, p. 290): 

Շարունակականության համատեքստում դասարանային հետազոտու-
թյունը անցնում է հետևյալ փուլերը.

Սոնա Հակոբյան
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Պլանավորում: Այս փուլում առանձնացվում է քննության հիմնահարցը, 
մշակվում է գործողությունների պլան ըստ որի հնարավոր կլինի բարելավել 
հետազոտության համատեքստի որոշակի ոլորտներ: 

Գործողություն: Այս փուլում գործարկվում է մշակված պլանը՝ ըստ 
համաձայնեցված ժամանակահատվածի:

Դիտարկում: Այս փուլը ներկայացվում է որպես տվյալների հավաքագրում 
և քննվում է գործողության ազդեցությունը: 

Արտացոլում: Գնահատվում է գործողության ազդեցությունը, որն էլ 
հետագայում հանդիսանում է հաջորդ շրջափուլում իրականացվող հետազո-
տու թյունների հիմք (Burns A. a., 2006, p. 22):

Լսարանային գործունեության հետզոտությունը իրականում նույնանում 
է ընդհանուր գիտական հետազոտության մոդելի հետ, սակայն իրականաց-
վում է ավելի ոչ ֆորմալ մակարդակում։ Նախ և առաջ, լսարանային 
գործունեության հետազոտության մոդելը առանձնանում է նրանով, որ 
հետազոտությունն իրականացնում է դասարանային/լսարանային մակար-
դակում ներկայացված պրակտիկ մասնագետը, որը չի կարող ուղղակիորեն 
հաշվի չառնել ուսանողական ուսումնառության գործընթացը։    Այս համա-
տեքստում Ա. Բըրնսի կողմից ներկայացված վերոնշյալ չորս փուլերը հետա-
գայում ընդլայնվել են, և մասնագիտական գրականության մեջ շատ հաճախ 
հանդիպում ենք յոթ քայլերով ներկայացվող գործընթաց (Phillips, D., 2010, 
Wachholz, P., 2004), որը, սակայն, մենք փորձել ենք ձևակերպել հետևյալ 
կերպ.

Քայլ 1- Հե տա զո տութ յան խնդի րի սահ մա նում: Անհ րա ժեշտ է ա ռանձ-
նաց նել հե տա զո տութ յան ա ռար կան կամ խնդի րը, ո րը պետք է սեր տո րեն 
կապ ված լի նի լսա րա նա յին ի րա վի ճա կում ու սա նո ղի ու սում նա ռութ յան հետ: 
Այ սինքն՝ կա րող ենք ու նե նալ այն պի սի հար ցադ րում, ո րի շրջա նա կում մի-
գու ցե պարզ վի, որ, օ րի նակ, գնա հատ ման այս կամ այն տար բե րա կը ա վե լի 
կի րա ռա կան կլի նի թե մա յի շուրջ կտա րո ղա կա նութ յան բա ցա հայտ ման հա-
մար, կամ հա մա գոր ծակ ցա յին, թի մա յին աշ խատ քով դա սա վան դու մը ա վե-
լի արդ յու նա վետ կլի նի որ ևէ եր ևույ թի սահ ման ման և  ըն կալ ման հա մար: 
Հարկ է նաև նշել, որ քա նի որ դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո-
տութ յու նը հե տա գա ո րո շում նե րի կա յաց ման աղբ յուր է հա դի սա նա լու, ա պա 
կար ևոր է, որ ու սում նա սիր վող  խնդի րը կամ հար ցը լի նի ու սուց չի/դա սա-
վան դո ղի կա ռա վար ման մա կար դա կում, այ սինքն՝ պայ մա նա վոր ված լի նի 
դա սա վան դո ղի մո տեց ման փո խո խութ յամբ, և  ոչ թե՝ ու սա նո ղի։ Դ րանք կա-
րող են լի նել դա սա վանդ ման ռազ մա վա րութ յուն նե րը, գնա հատ ման մե խա-
նիզմ նե րը, դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յու նը։  Ա վե լին, ու սում նա սի րութ յուն-
նե րը ցույց են տա լիս, որ նման մո տեց ման կի րա ռութ յու նը նպաս տա վոր է 
սկսել ոչ թե «խնդիր ու նե ցող լսա րա նում», այլ այն լսա րա նում, որ տեղ գոր-
ծը նա ցը թվում է, թե սա հուն է ըն թա նում։   

Քայլ 2 - Մե թո դա կան գրա կա նութ յան ու սում նա սի րութ յուն: Հե տա-
զո տութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է հա վա քագ րել եր կու տե սա կի տե ղե կատ-
վութ յուն` ֆո նա յին/նա խադր յալ գրա կա նութ յուն և տվ յալ ներ։   Այս ա ռու մով 
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հարկ է նշել, որ  հե տա զո տութ յու նը կա րող է լի նել ոչ այն քա յին հիմ քա յին, 
ինչ պես ա վան դա կան հե տա զո տութ յան մեջ,  և միան շան կո րեն  թույ լատ րե լի 
է երկ րոր դա կան աղբ յուր նե րի կի րա ռութ յու նը։ Կան բազ մա թիվ առ ցանց հար-
թակ ներ, ո րոնք տրա մադ րում են բա վա կա նին ընդգր կուն նյու թեր՝ մաս նա-
վո րա պես կրթա կան ռե սուսր նե րի տե ղե կատ վա կան կենտ րո նի տվյալ նե րի 
բա զան  (ERIC)1:   

 Քայլ 3 - Հե տա զո տութ յան ռազ մա վա րութ յան պլա նա վո րում: Հե տա-
զո տութ յու նը կա րող ենք ի րա կա նաց նել մի քա նի ձևով։  Դա կա րող է ի րա-
կա նաց վել ա ռա ջա դի մա յին և հե տա դար ձա յին մո դե լի կի րառ մամբ կամ նմա-
նա տիպ դեպ քի հա մե մա տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րով։ Այս ա ռու մով 
կի րա ռե լի են և՛ քա նա կա կան, և՛ ո րա կա կան հե տա զո տութ յուն նե րը: Հե տա-
զո տութ յան կի րա ռե լիութ յան և  ար ժա նա հա վա տութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
է կի րա ռել տվյալ նե րի ե ռանկ յու նա վոր ման մո տե ցու մը, այս ա ռու մով հա վա-
քագ րե լով ե րեք տե սա կի տվյալ ներ՝ թես տե րի արդ յունք ներ, դա սա վան դո ղի 
գնա հա տում ներ և  ու սա նող նե րի վար քա գիծ։ Ե թե բո լոր տվյալ նե րը հան գում 
են նույն եզ րա կա ցութ յան, ա պա կա րող եք վստահ լի նել, որ հետ զո տութ յու-
նը ար ժա նա հա վատ է:  

Քայլ 4 - Տվ յալ նե րի հա վա քագ րում: Այս փու լում անհ րա ժեշտ է հա-
վա քել այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք կկա րո ղա նան նպաս տել հե տա զո տա կան 
հար ցի կամ խնդրի բա ցա հայտ մա նը; Դ րանք կա րող են լի նել ու սա նող նե րի 
գնա հա տա կան նե րը, հար ցում նե րի արդ յունք նե րը, դա սա վան դո ղի կա տա րած 
նշում նե րը, ու սա նող նե րի բա նա վոր կար ծիք նե րը և վար քա գի ծը: 

Քայլ - Տվ յալ նե րի ի մաս տա վո րում և վեր լու ծութ յուն: Այս ա ռու մով 
թի րա խա յին է վեր լու ծել տվյալ նե րը գործ նա կան ար ժե քի տե սա կե տից։  Կա-
րող ենք ի րա կա նաց նել քա նա կա կան տվյալ նե րի վի ճա կագ րա կան վեր լու-
ծութ յուն` ներ կա յաց նե լով գնա հա տա կան նե րի պատ կե րա վոր աղ յու սակ: 
Ո րա կա կան տվյալ ներ կա րող են նաև ներ կա յաց վել՝ ցի տե լով կամ նկա րագ-
րե լով  ար դեն ե ղած փաս տե րը։ 

Քայլ 6 - Արդ յունք նե րի հի ման վրա ռազ մա վա րութ յան ներդ նում։ Այս 
փու լում անհ րա ժեշտ է կի րա ռութ յան մեջ դնել հե տա զո տութ յան արդ յունք-
նե րը՝ փո խե լով կամ բա րե լա վե լով դա սա վանդ ման ռազ մա վա րութ յուն նե րը։ 
Անհ րա ժեշտ է կի րա ռել այն ռազ մա վա րութ յու նը, ո րը կա պա հո վի ա վե լի շատ 
ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յուն։ 

Քայլ 7 - Հե տա զո տութ յան հանր յա նա ցում: Այս փու լում խոր հուրդ է 
տրվում քննար կել բա ցա հայ տում նե րը և հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը 
գոր ծըն կեր նե րի և տվ յալ ա ռար կան դա սա վան դող նե րի շրջա նակ նե րում: 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ կա րե լի է պատ րաս տել նաև զե կույց և ներ բեռ նել 
դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յամբ զբաղ վող տվյալ նե րի բա-
զա (ERIC): 

Այս պի սով, մաս նա գի տա կան զար գաց ման հա մա տեքս տում կար ևոր է 
դա սա վանդ ման հե տա զո տա կան մո տե ցու մը, ո րի շրջա նակ նե րում դա սա-
վան դող նե րը դառ նում են շա րու նա կա կան կրթութ յան կրող ներ և հենց ի րեն 

1 http://ericir.syr.edu [Մուտքագրված 20.03.2021]

Սոնա Հակոբյան
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հե տա զո տա կան հար ցե րով սո վո րում են՝ դառ նա լով ա ռա վել հե տաքրք ված 
և ներգ րավ ված: Այս մո տե ցու մը դա սա վանդ ման գի տա կան մե թոդ է, և դա-
սա վա նո ղը փոր ձում է բա ցա հայ տել՝ ինչ պի սի մե խա նիզմ ներ և մո տե ցում ներ 
են կի րա ռե լի կամ ոչ կի րա ռե լի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում: 

Արդ յունք ներ 

Այժմ փոր ձենք ներ կա յաց նել «դաս վանդ ման գոր ծու նեութ յան հե տա զո-
տութ յուն» մո տեց ման կի րա ռե լիութ յու նը՝ ներ կա յաց նե լով «ԷՍՕԱՅԻ» անգ լե-
րե նի մի ջազ գա յին դպրո ցի ու սու ցիչ նե րից մե կի հե տա զո տութ յան օ րի նա կը: 
Ու սու ցի չը դա սա վան դում էր մի ջին տա րի քա յին խմբում, որ տեղ սո վո րող նե-
րը ո րո շա կի խնդիր ներ էին ու նե նում բա նա վոր խոս քի զար գաց ման հետ: 
Տվ յալ ու սու ցի չը տևա կան ժա մա նա կա հավ տած սկսեց աշ խա տել «դա սա րա-
նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տու թուն» մո տեց մամբ: Հե տա զո տութ յան 
տվյալ նե րը հա վա քագր վել են հար ցազ րույց նե րով, դա սա վան դո ղի նշում նե-
րով և  աու դիո ձա յանգ րութ յամբ: Դա սա վան դող-հե տա զո տո ղը ի րա կա նաց-
րել է տվյալ նե րի քա նա կա կան և  ո րա կա կան վեր լու ծութ յուն: Ո րա կա կան 
տվյալ նե րը վեր լուծ վել են հա մե մա տա կան մե թո դով, ո րը կրել է շա րու նա-
կա կան բնույթ: Քա նա կա կան տվյալ նե րը վեր լուծ վել է նկա րագ րա կան վի-
ճա կագ րութ յամբ, այ սինքն ի րա կա նաց վել է նա խա թես տա վո րում և հետ թես-
տա վո րում, ո րի արդ յուն քում փոր ձել է ո րո շա կիաց նել սո վո րող նե րի բա նա-
վոր խոս քի կա տա րո ղա կա նութ յու նը: Նա խա թես տա վոր ման հիմ նա կան միա-
վո րը կազ մել է 6-ից 4 միա վոր (միա վոր նե րը ձևա կերպ ված է լե զու նե րի 
ի մա ցութ յան հա մաեվ րո պա կան հա մա կա գի մա կար դակ նե րի հեն քով): Հետ-
թես տա վոր ման ժա մա նակ, սա կայն, այս միա վո րը բա րե լավ վել է և հա սել 
5,32 միա վո րի: Ո րա կա կան հե տա զո տութ յամբ դա սա վան դող-հե տազ տո ղը 
կա րո ղա ցել է բա ցա հայ տել, որ խա ղա յին ու սու ցու մը բա րե լա վում է ու սա-
նո ղի բա նա վոր խոս քը և դա սա րա նա յին ի րա վի ճա կը: Այս պի սով, մեր դա-
սա վան դող-հե տա զո տո ղի աշ խա տան քը ներկ յաց նենք հետև յալ աղ յու սակ-
նե րով.

Աղ յու սակ 1
Կի րա ռե լով վե րո բեր յալ քա յե րը և մո տե ցում նե րը, հան դի պում ներ կազ մա կեր պե լով 

ա վե լի փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի հետ՝ տևա կան ժա մա նակ անց դա սա խոս-հե-
տա զո տո ղը ստա ցավ հետև յալ պատ կե րը.

 Հե տա զո տութ յան խնդիր 	 Ու սա նող նե րի բա նա վոր խոս քի կա տա րո ղա-
կա նութ յու նը ցածր է

	Դա սա րա նա յին մթնո լոր տը այն քան էլ ին տե-
րակ տիվ չէ 

 Ցու ցիչ ներ 

 

	 Ու սա նող նե րը խո սում են ընդ հա տումն ե րով
	Դժ վա րա նում են գտնել հա մա պա տաս խան բա-

ռեր և ձ ևա կեր պել նա խա դա սութ յուն ներ 
	 Ու սա նող նե րը ա վե լի շատ խո սում են ի րենց ըն-

կեր նե րի հետ մայ րե նի լեզ վով, քան անգ լե րե-
նով 
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 Պատ ճառ ներ 	  Դա սա վան դո ղի կի րա ռած նյու թե րը հե տաքրք-
րա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան չեն 

	 Սո վո րող նե րը չեն տի րա պե տում քե րա կա նա-
կան կա նոն նե րի կի րա ռութ յան մե խա նիզմն ե-
րին

	Առ կա է սահ մա նա փակ ժա մա նակ

Աղ յու սակ 2 
 Հե տա զո տութ յան խնդիր 	 Ու սա նող նե րի բա նա վոր խոս քի կա տա րո ղա կա

նութ յու նը ցածր է
	Դա սա րա նա յին մթնո լոր տը այն քան էլ ին տե

րակ տիվ չէ
 Լու ծում 	  Բա նա վոր խոս քի դա սա վանդ ման ժա մա նակ 

խա ղե րի ներ մու ծում 
Պ լա նա վո րում 	  Դա սա վան դո ղը պատ րաս տում է նյու թեր, դա-

սա վանդ ման պլան, դի դակ տիիկ մի ջոց ներ, 
ո րոնք կապ ված են ու սու ցան վող թե մա յի հետ 

 Գոր ծո ղութ յուն 	Մ շա կում է խա ղեր, ո րոնք դա սի նյու թի շրջա-
նա կում կի րա ռե լի կլի նեն

	Անց կաց նում նա խա թես տա վո րում 
 Դի տար կում 	  Սո վո րող նե րը ա վե լի ներգ րավ ված են և  ա ռա-

վել ու շա դիր բա նա վոր խոս քի վար ժանք նե րին 
	Խա ղա յին ի րա վի ճակ նե րում ու սա նող նե րը 

ա վե լի ե ռան դուն են և կի րա ռում են օ տար լե-
զուն 

Ար տա ցո լում 	  Սո վո րող նե րի մե ծա մաս նութ յու նը հաս կա նում 
է հանձ նա րա րութ յու նը և կա րո ղա նում է պա-
տաս խա նել հար ցե րին 

	 Բա ռա պա շա րը բա րե լավ վում է, իսկ քե րա կա-
նա կան կա նոն նե րի կի րա ռութ յունն ա վե լի հեշ-
տա նում 

	Անց կաց վում է հետ թես տա վո րում 
 Հան րայ նա ցում 	Այս փու լում դա սա վան դո ղը հան րայ նաց նում 

է հե տա զո տութ յան արդ յուն քե րը և քն նար կում 
գոր ծըն կեր նե րի, ղե կա վա րի և սո վո րող նե րի 
հետ

Քն նար կում 
Մաս նա գի տա կան զար գաց ման կար ևոր ման ճա նա պար հին «դա սա րա-

նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն» մո տե ցու մը դա ռա նում է ան խու-
սա փե լի, քա նի որ դա սա վան դո ղի մաս նա գի տա կան կա տա րո ղա կա նութ յան 
բա րե լա վու մը նպաս տում է սո վո րող նե րի կա տա րո ղա կա նութ յան բա րե լավ-
մա նը: Այս մո տեց մամբ դա սա վան դու մը գու ցե ժա մա նա կա տար է, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, դրա արդ յունք նե րը եր կա րատև են և կա րող են բարձ րաց նել և՛ 
դա սա վան դո ղի, և՛ սո վո րո ղի ոգ ևոր վա ծութ յունն ու կրթվե լու շար ժա ռի թը: 
«ԷՍՕԱՅԻ» անգ լե րե նի մի ջազ գա յին դպրո ցի դա սա վան դո ղը հա ջո ղութ յամբ 
կա րո ղա ցել է ի րա կա նաց նել իր առջև դրված խնդի րը և գոր ծըն կե րա յին 
քննար կում նե րի, մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան, իր իսկ դա սի տվյալ նե-

Սոնա Հակոբյան
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րի հա վա քագր ման մի ջո ցով դար ձել է ին տե րակ տիվ և պ րոակ տիվ դա սա-
վան դող: Ն րա բա ցա հայ տած մե թոդ նե րի կի րա ռութ յան արդ յուն քում դա սերն 
ի րա կա նաց վում են ոգ ևո րիչ մթնո լոր տում, սո վորղ նե րը հնա րա վո րինս ներգ-
րավ ված են բա նա վոր խոս քի դա սե րին: Դ րան նպաս տել է անգ լե րե նի ու-
սում նա ռութ յան այ լընտ րան քա յին մե թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը, ո րը նե րա ռում 
է «անգ լե րե նի խա ղե րի մի ջո ցով» մո տե ցու մը: 

Այս պի սով, «դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն» մո տե-
ցու մը հեն քայ նո րեն փոր ձել ենք ներդ նել «ԷՍՕԱՅԻ» անգ լե րե նի մի ջազ գա յին 
դպրո ցի ծրագ րե րում և միտ ված ենք զար գաց նե լու դրա են թա տար րե րը՝ 
որ պես մաս նա գե տի կա տա րե լա գործ ման նա խա պայ ման: 

Եզ րա կա ցութ յուն 
Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յալ ու սում նա սի րութ յուն նե րը և «ԷՍՕԱՅԻ» անգ-

լե րե նի մի ջազ գա յին դպրո ցի դա սա վան դո ղի փոր ձա ռութ յու նը՝ կա րող ենք 
եզ րա կաց նել, որ դա սըն թա ցի բա րե լա վումն ա ռա ջին հեր թին են թադ րում է 
դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն, որն ի րա կա նաց վում է 
ո րո շա կի քայ լե րով: Այս հա մա տեքս տում կա րող են նաև նշել, որ նմա նա տիպ 
մո տեց մամբ դա սա վան դու մը կա րող է թվալ ժա մա նա կա տար, և շատ դեպ-
քե րում մաս նա գետ նե րը կա րող են ըմ բոս տա նալ: Բայց և  այն պես, մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման ծրագ րե րը և դա սի ո րա կի բա րե լավ մա նը միտ ված 
մի ջո ցա ռում նե րը պետք է խստա գույնս հետ ևեն CAR-Classroom Action Research 
(դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն) մո տեց մա նը: Ի րա կա նաց-
նե լով դա սա րա նա յին գոր ծու նեութ յան հե տա զո տութ յուն՝ մաս նա գետ նե րը 
նախ և  ա ռաջ զար գաց նում են ի րեց դա սա վանդ ման հմտութ յուն նե րը, ո րոնք 
էլ ի րենց հեր թին ձևա վո րում է խնդիր նե րի լուծ ման, ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղութ յան և նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան կա րո ղութ յուն ներ: 
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В статье обсуждаются некоторые вопросы, касающиеся учителей и 
эффективности уроков, которые имеют первостепенное значение для 
развития современных и профессиональных программ по педагогике и 
методике преподавания. В последнее время Classroom Action Research (CAR), 
так называемый подход в преподавании, в среде преподавателей стал 
объектом новых исследований в контексте повышения качества обучения.   
Этот подход представляется как перспектива профессионального развития, 
в соответствии с которым учителя критически анализируют свою деятельность 
и стремятся найти тенденции для ее улучшения. Этот подход распространен 
во всем мире, однако для армянской действительности он еще нов и не 
получил широкого применения. 

Наша цель представить эффективность данного метода и необходимость 
его применения в контексте развития профессионализма преподавателей.

Согласно вышеизложенному, необходимость метода показана на примере 
опыта преподавателя Международной школы английского языка «ESOI».

Ключевые слова: преподаватель, исследователь, деятельность, 
эффективность, профессиональное развитие, непрерывное образование.

Sona Hakobyan
Head of Chair of Applied Linguistics at European University, Yerevan, Armenia

CEO & Founder, SOIE School of International English 
Ph.D. in Philology 

Email: s.hakobyan@eua.am

CLASSROOM ACTION RESEARCH: AN EFFECTIVE TOOL OF  
CONTINUOUS PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT

The article discusses some issues concerning teacher and lesson efficiency of 
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being paramount in amending programs on pedagogy and teaching methodologies. 
Lately, Classroom Action Research (CAR) has become an object of novel studies in 
the scope of improving class quality and efficiency. Actually, this approach is a 
professional development outlook in which teachers critically study their action 
data and seek to find improvement trends. The approach is spread early all over 
the world, however, for Armenian research context it is a comparatively new 
sphere. As a matter of fact, the article represents the effectiveness of the method 
and its applicability for the professional development of teachers. Accordingly, 
the need of implementing the discussing method has been highlighted on the 
sample of SOIE – School of International English. 

Key words: Teacher, Researcher, action, efficiency, professional development, 
continuous education.
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MECHANISMS OF PROMOTING PROFICIENCY OF  
SPEAKING SKILLS IN THE RA HIGH SCHOOLS

In this day and age, English is a dominant international 
language and correspondingly is the indispensable inkling to the 
ever-changing world of science. Yet from this perspective, it 
becomes paramount to promote speaking skill for better 
employability. Speaking English is extremely important to all, 
especially for EFL learners since they must make sure first that the 
hearer understands what is being said or delivered before speaking. 
During speaking activities, students confront some difficulties and 
to solve these problems the researchers of this article have 
determined to explore the efficient mechanisms to improve the 
pupils’ speaking proficiency and identify the favorable atmosphere 
in the process of implementing games and activities in the scope 
of the teaching and learning process, particularly in high schools 
of the Republic of Armenia. In order to minimize the learners’ 
problem, the Communicative Language Teaching (CLT) method has 
been applied to improve EFL pupils’ speaking skills undertaken 
during classes.

Key words: Mechanisms, speaking skills, challenges, CLT 
method.
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Introduction

In recent years, applied researchers have become extensively engaged in 
boosting learners’ communicative competence in the English language teaching 
and learning. Therefore, a myriad of scholars have taken learners’ speaking 
participation as their research and have tried to find a strategy how to improve 
the learners’ speaking skills. . Consequently, this point of view has gained a 
considerable support worldwide. According to Zhang (2009) learners’ speaking 
ability is a key skill to be improved to make the learners conduct communication 
directly. In the same vein, Boonkit reveals that the teacher’s effort in proposing 
learners to articulate their ideas and opinions are highly anticipated. Therefore, 
communicative ability becomes a crucial goal in the teaching and learning process 
(Boonkit, 2010:54). 

In this respect, Bueno, Madrid, and McLaren state that “speaking is one of the 
most difficult skills language learners have to face. In spite of this, it has 
traditionally been forced into the background while, teachers of English, have 
spent all classroom time trying to teach pupils how to write, to read, and 
sometimes even to listen in an L2 because grammar has a long written tradition.” 
(BuenoA., D. Madrid and N. McLaren, 2006, p. 321) Accordingly, speaking is 
generally thought to be the most important of the four skills because in Ur `s 
(1996) view people who possess a certain language skill are considered speakers 
of the language. The speaking skill appears to be problematic for many Armenian 
students as well. The problem is exacerbated when the language is only heard in 
the classroom and not practiced, moreover the matter is also intensified when 
there is no support for its use outside the classroom. This fact appears to be 
logical, however, there are a considerable number of factors which can elucidate 
this matter. Ur (1996) attributes the difficulties to factors such as inhibition, 
nothing to say, low or uneven participation, and mother tongue use. Littlewood 
(1981) relates the difficulties in speaking to the learners themselves, the teaching 
strategies, the curriculum, and the environment. The students’ inability to 
communicate in English is due to the use of the first language in classroom 
management (Littlewood, 1981). In such a situation learners are deprived of the 
opportunity to speak in English. Hence, EFL teachers should be able to create an 
English-speaking environment where pupils have real-life communication, various 
activities, and meaningful topics that promote communicative competence. It is 
essential that language teachers focus on teaching strategies providing pupils with 
various speaking activities that can contribute tremendously on students’ 
competences in developing basic interactive skills necessary for life. These 
engaging activities might enable pupils to be more active in the learning process 
and at the same time make their learning more meaningful and engaging. Hence, 
in order to minimize the learners’ concerns and challenges, we have implemented 
teaching techniques based on Communicative Language Teaching (CLT) method 
to improve EFL pupils’ speaking skills. 

The aim of the research is to explore efficient mechanisms to improve the 
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pupils’ speaking proficiency, identify the atmosphere in the process of 
implementing games and activities in the scope of the teaching and learning 
process and to clarify impeding obstacles while teaching speaking skills.

Theoretical Review
The Concept of Communicative Language Teaching

Communicative Language Teaching is a bundle of principles about the aims of 
language teaching, how learners learn a language, the kinds of classroom activities 
that best facilitate the learning and roles of the teachers and learners in the 
classroom (Richards, 2006, p. 2). Accordingly, Harmer (2007, p. 84) pinpoints that 
communicative language teaching is a set of belief which comprises not only re-
examination of what aspects of language to teach that focuses the prominence of 
language functions, as well as a shift in emphasis in how to teach that is related 
to the idea that language learning will take care of itself and that plentiful exposure 
to language in application and plentiful opportunities to incorporate it are vitally 
important to students‘ development of knowledge and skills. Communicative 
Language Teaching aims at broadly implementing the theoretical perspective of 
the communicative approach by making communicative competence the goal of 
language teaching and by acknowledging the interdependence of language and 
communication. The goal of CLT is to enable students to communicate in the 
target language fluently and accurately. Therefore, CLT tends to be learner-
centered rather than teacher-centered. It requires the students to acknowledge 
the language forms, meaning, and functions. Consequently, it leads students to 
communicate in meaningful ways in certain situations. (Brown, 2001, p. 46). Hence, 
the integration of CLT in the English language subject is believed to enhance 
speaking skills among students in a TESL environment since with the help of this 
approach all the tasks and activities in the classroom therefore have to equip 
students with the important and relevant skills of communication. CLT can best 
be implemented in the Armenian context through applying adequate activities in 
the classroom to boost EFL learners’ speaking skills. Accordingly, CLT can be 
productive in dealing with Armenian students’ insufficiencies in spoken 
communication in English since it will enable them to express themselves and 
their views through collaborative activities, undertaken during classes. Subjectively, 
CLT is the best option to stimulate Armenian learners’ interests in learning by 
infusing the learning environment with new types of activities and materials that 
are both interactive and authentic. 

The present action research has been conducted to underpin the effectiveness 
of the CLT approach in an EFL classroom in Armenia. The below mentioned section 
highlights the goal of carrying out this research.

Իրինա Մխիթարյան, Քնարիկ Մելոյան
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Identification of the Problem 

Over the years, some methods, approaches, procedures, techniques and various 
strategies have been made to the teaching learning English as a second language. 
All these have contributed to the process of teaching but more efforts were 
required because the process is ongoing and permanent. Thus, the teaching 
learning demands the acquisition of communication skills (speaking) and interactive 
learning. Yet Communicative Language teaching in a way to provide opportunities 
to implement a methodology to promote learning and interaction between 
professor and student. (Brown 2006). Teachers and learners have important roles 
which contribute to the success of CLT in the classroom. On the one hand, EFL 
learners play the role of negotiators with one another in cooperative rather than 
individualistic tasks. Instead of relying entirely on the teacher as the source of 
knowledge, learners feel more comfortable listening to their peers in pair or group 
tasks (Richards & Rodgers, 2001). Learners can learn best through listening to their 
classmates making mistakes and correcting themselves. Therefore, in CLT, learners 
are encouraged to be more confident about following their peers’ steps in 
improving their speaking skills. On the other hand, teachers play the role of 
monitors and facilitators of the learning process instead of models of correct, 
error-free speech (Richards & Rodgers, 2001). As a result, anxious learners are 
encouraged to start learning how to predict their own mistakes and correct them 
accordingly through relying on the teacher as a facilitator of the learning process 
in the classroom. Therefore, the researchers of this article justifiably claim that 
CLT is the prevailing language teaching approach worldwide and the latter will 
strengthen teaching and learning processes of speaking skill particularly in the 
Armenian EFL settings due to its focus on the power of communication. 

Research Questions 

The current study was conducted within the framework of high schools of 
the Republic of Armenia, particularly Eurasia International College and Vardenik’s 
high school in the Gegharkunik region. The results of data analyses attempt to 
supply the struggling EFL learners with some effective strategies to support them 
to overcome speaking challenges and barriers. Herein, to account for this query, 
we posed two sub-questions, namely: 

1) What are the productive mechanisms for EFL students to promote proficiency 
of speaking skill?

2) To what extent CLT method can increase communicative competences of 
EFL learners? 

The outcomes of the research are anticipated to significantly foster the 
advancement of the participants’ speaking performance as well to enable teachers 
with more insight into supplementary activities to boost productive skills for EFL 
learners.
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Research Methods

This research is designed as a qualitative descriptive study applying a survey 
method that was carried out for high schools teachers and students. In this 
qualitative research, the data has been collected through questionnaires and 
observations particularly done by teachers during the teaching-learning process. 
The observation has been conducted by note-taking assuming the implemented 
mechanisms.

 The current study has been limited for middle schools teachers and pupils 
since it is not sufficient to carry out research adequately in the teaching-learning 
process in the RA schools. Furthermore, the study has been chiefly conducted on 
an online platform, thus includes results of the online survey only. 

Research Participants

The participants involved in this action research comprised two groups of 40 
pupils from Eurasia college and Vardenik college (25 females and 15 males), aged 
14 to 16 and 28 teachers working at the same institutions. All in all, the learners’ 
proficiency level is similar (A2), otherwise it would trigger difficulties to arrive at 
reliable results. The contents they studied were packed with daily routine topics 
including shopping, food, hobbies and sport.

Implemented Strategies to Promote Speaking Skills in High Schools

Interactive forms of learning help to alleviate the difficulties that arise when 
using the traditional approach to teaching speaking. Typical difficulties include 
constraint in front of the public and unpreparedness for speech activity, fear of 
mistakes, fear of not finding the right words, unpreparedness to discuss the 
proposed topic. An important aspect of applying interactive strategies to teaching 
speaking are not only the development of already known material, but also the 
acquisition of new knowledge in the process of communication. These mechanisms 
comprise the use of various forms in teaching speaking. Due to the large number 
of forms and methods of interactive learning, it is impossible to classify them. In 
our research we have applied a considerable number of interactive activities with 
reference to CLT method.

• A round table discussions and debates. 
• Brainstorming
• Role-playing games 
• Case studies 
• Film watching
• Songs
• Picture games
• Storytelling
The interactive activities in teaching students to speak English are of great 

importance, since they encourage students to take active part in the educational 
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process. 

Results and Discussion
Based on questionnaires from teachers and students and classroom observations, 

the activities employed by teachers of English language in their lessons included 
chiefly round table discussions, film watching, debating, storytelling, role plays 
and songs. What differed was the mode of delivery and preferences as shown by 
frequency of use of the class activities. Below, we have presented some of the 
data acquired during the observations.

Pupils’ responses:

The responses delivered by pupils have revealed that the teachers are well 
aware of most engaging activities, moreover, the pupils also named the same 
sources which have been underpinned by the teachers for the enrichment of 
vocabulary. What makes other risen questions more imposing is the question 
“Which are the efficient ways to improve your speaking skills?” 60% of pupils 
contemplate that it is self-talk and for the rest 35% implementation of the app 
can be the most productive way.

Teachers’ responses

The reflection from the teachers on their lesson objectives and students’ 
performances shows progress in terms of interest in speaking skill. Hence, eighteen 
teachers (64.3%) have pinpointed that they start their lessons with ice breakers, 
which promote mobile English environment creation (60.7%). The most preferred 
classroom tool among the teachers was teamwork applied by 71.4% of teachers. 
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To another question when teachers have been asked about pupils’ most welcomed 
activities 39.3% were their favorite songs whilst role-plays and film watching were 
equally valued (35.7%). This issue highlighted the fact that during speaking lessons 
teachers enabled pupils to increase their speaking competences through songs, 
role plays, film watching, and other activities. 

To the question “What instructional strategies do you use to engage all students 
in the learning process?” 75% of teachers chose the option “Students’ interest”, 
39.3% application of technology which is of paramount avail for supplying pupils 
learning with creative and innovative ways. Technology usage can be a good and 
creative method for Communicative Language Teaching (CLT). From the results 
of the questionnaire, it has become apparent that 57.1% of Armenian teachers 
frequently utilize technology during their class activities and only 42.9% use them 
seldom. Therefore, the options “Interactive methods” and “debate” were equally 
(3.6%) chosen by the teachers.

Notwithstanding the fact that there is a misleading idea that Armenian schools 
focus mainly on traditional methods during classes, 89.3% of the respondents have 
highlighted innovative methods for better teaching.

Indeed pupils need an impetus and motivation to get enrolled in the teaching-
learning process and 60.7% of the teachers make efforts to motivate their pupils, 
such as including the hot topics, 28.6% of the classmates. The majority of the 
pupils (42.5%) claimed that much depends on the teacher’s motivation to engage 
learners in-class activities. Hot topic (30%) and classmates (friends, 27.5%) are in 
second place as a motivation to take part in learning speaking.

The other question from the survey (What is the main reason your students 
don’t participate in the teaching-learning process?) explains that the teachers 
exactly know the reasons why pupils don’t take part in the teaching-learning 
process. 50% of the teachers mention fear factor as the main reason. Some pupils 
are simply more concerned about making mistakes in public than others. And 
39.3% state that the main reason is the fear of making mistakes. From the other 
answers added by the teachers can be observed that the lack of confidence was 
one of the key reasons for pupils not to get engaged in the learning process. Pupils 
have been asked also about the ways of overcoming the confidence and 65% finds 
that it is the practice (65%) which is the most important component in teaching-
learning process, 42.5% of pupils agreed that the way to overcome the confidence 
is the enrichment of the vocabulary and only 15% answered “environment”.

Իրինա Մխիթարյան, Քնարիկ Մելոյան
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The teachers play an important role in imparting quality education in EFL 
settings, especially in teaching speaking skills. To achieve this quality, teachers 
should use their skills, knowledge, and various techniques to motivate the learners 
towards the learning of spoken production. In this context, teachers should act 
as facilitators, motivators, organizers, participants, assessors, observers, and so on. 
Hence, teachers have mapped out various strategies to create a relaxed speaking 
environment, such as keeping pupils connected (67.9%) and for the second 
effective mechanism, the choice is on the open-air classes (21.4%). So, the 
reflection of teachers have also shown that incorporation of CLT approach was 
considered highly. Its effectiveness towards improving students speaking skills in 
a fun and interactive way was of great avail. Moreover, teachers also stated the 
importance of freedom and the use of HOTS in the lesson that could enlarge 
students’ creativity through learning English, where activities could elicit their 
creative thinking and provide a platform for the teachers to adopt and adapt many 
of the activities to comprise communicative activities.

Difficulties Pupils Face in Speaking.
Participants of the research group were administered a questionnaire about 

the difficulties that the pupils encounter during speaking skills. According to 82,1% 
of the teachers, the main issue is the lack of confidence, but only 17.5% of pupils 
chose the lack of confidence as the chief challenge during the speaking.

It is commonly understood that pupils’ lack of confidence usually occurs when 
pupils realize that their conversation partners have not understood them or when 
they do not understand other speakers.

It is quintessential to mention the fact that 32.5% of pupils feel embarrassed 
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of being corrected by the teacher, some pupils do not feel comfortable being 
corrected before their classmates (15%) which is also one of the troubling issues 
for pupils to face during the speaking. However, albeit most pupils feel embarrassed 
of being corrected, to the questions “With whom do you discuss your mistakes?” 
and “Whom do you ask to help you improve your speaking skills?’ pupils marked 
the option “teacher” (65% and 72.5%).

To the mentioned question 89.3% of teachers answered that they seldom 
interrupt to correct pupils’ mistakes since they believe that they should not 
criticize any mistakes made by pupils particularly in vocabulary enunciation but 
instead praise pupils for their progress. 

Challenges Teachers Confront During Teaching Speaking Skills

To this survey question teachers have been asked also about the challenges 
of teaching speaking skills. The majority of the teachers claim that diversity of 
students (gender, socio-economic class and at times intra-cultural factors) is the 
biggest challenge. Indeed this is challenging not only for teachers but also for 
pupils. Pupils go to school to be prepared for their future careers, so teaching 
must effectively address and embrace the realities that come with living and 
working in a diverse school, community, and country. But the diversity of students 
has advantages in the learning processes such as building better thinkers, involving 
more students, improvement of academic outcomes. Another challenging issue 
for some teachers (17.9%) is classroom size. They clarify the point by adding the 
fact that it is not an easy commitment to draw all learner’s attention, to apply 
strategies effectively and moreover to make them all participate in the 
communication process. 

Conclusion

To infer, it can be stated that the very action research was qualitatively carried 
out to explore the efficient mechanisms promoting the proficiency of speaking 
skill of Armenian EFL learners. According to the data (questionnaires addressed to 
both students and teachers), it is detectable that albeit speaking competence is 
challenging and needs ongoing improvement, the latter can be perfectly refined 
with interactive practice in classroom by means of various mechanisms through 
CLT approach which stimulates interaction among pupils in real life situations. In 
this action research Communicative Language Teaching (CLT) approach has been 
greatly approved by course participants in the result of which data collection 
gained a new range to the increasing body of research relating to the positive 
feedback. These acclaimed responses underline learners’ productively increased 
interaction and encouragement to take part in speaking activities during teaching 
and learning process.

This study entails an essential insight to the EFL teachers for a better realization 
of English speaking impediments and the conducive strategies that the successful 
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teacher should apply for a more proficient speaking performance. Furthermore, 
the aforementioned mechanisms raise students’ creative thinking and becomes a 
scaffold for the teachers to adopt and adapt a considerable number of means for 
improving language learning skills. Hereafter, the above-suggested approach and 
mechanisms for teaching speaking skill are extremely imperative in the 
contemporary educational scenario, since they serve as an incentive to increase 
proficiency of speaking competence or interwoven-skill pedagogy in EFL or other 
language learning contexts.  
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լուծելու համար այս համատեքստում անգլերեն լեզվի դասավանդման մեջ 
առաջնային են դառնում հենց բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացումը 
ճշգրիտ մոտեցումներով։ Սույն մեթոդական աշխատության մեջ շեշտադրվում 
է լեզվի հաղորդակցական մոտեցումը , որը հենքային է անգլելերենը որպես 
օտար լեզու սովորողների հաղորդակցական ունակությունները բարելավելու 
և արդյունավետ մեխանիզմները մշակելու գործընթացում: Հետազոտության 
ուսումնասիրության համար թիրախային են Հայաստանի Հանրապետության 
ավագ դպրոցները՝ մասնավորապես Եվրասիա միջազգային քոլեջը և 
Վարդենիքի ավագ դպրոցը։ 

Հիմնաբառեր. անգլերենը որպես օտար լեզու սովորող աշակերտներ, 
տարատեսակ վարժանքներ, մեթոդներ, բանավոր խոսքի հմտություններ:

Իրինա Մխիթարյան, Քնարիկ Մելոյան
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

СРЕДНИХ ШКОЛАХ АРМЕНИИ

В настоящее время общение на английском языке стало необходимым 
условием не только для общения на этом языке, но и для обеспечения 
высокой работоспособности. Студенты, изучающие английский как иностран-
ный, часто сталкиваются с рядом проблем. Следовательно, чтобы преодолеть 
эти коммуникативные барьеры, приоритетом обучения английскому языку в 
данном контексте становится развитие навыков устной речи точными 
подходами. Эта методическая работа подчеркивает коммуникативный подход 
языка, который является основополагающим для улучшения коммуникативных 
способностей и разработки эффективных механизмов в процессе изучения 
английского языка как иностранного. Целевыми школами для исследования 
являются средние школы Республики Армения, в частности Международный 
колледж Евразия и средняя школа в Варденике. 

Ключевые слова: студенты, изучающие английский язык как иностран-
ный; различные упражнения, методы, навыки устной речи.
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