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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 
ՀՀ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ: 
 

Ակադեմիական միջավայրում անազնիվ վարվելակերպերին առնչվող տարբեր հետազոտություններ փաստում են, 
որ հատկապես վերջին քսանամյակում, տարբեր երկրների ակադեմիական միջավայրերում,  կրթական 
գործընթացներում անազնիվ դրսևորումները մշտապես գոյություն ունեցող և զարգացող  երևույթներ են: Ընդ որում, 
վերջին քսանամյակում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համացանցի, որպես տեղեկատվության պահպանման և 
փոխանցման աղբյուրի տարածումն էապես ավելացրել է ոչ միայն ակադեմիական անազնվության (այսուհետ ԱԱ) 
դրսևորման չափերը, այլ նաև ձևերը:  

ԱԱ առավել խորքային վերլուծության համար նպատակահարմար է դիտարկել ակադեմիական մշակույթը: Այն մի 
կողմից վերաբերում է արժեքներին և հավատալիքներին, որոնք գոյություն ունեն բարձրագույն կրթական 
հաստատություններում, մյուս կողմից էլ ներառում է այն անուղղակի օրենքներն ու կարգավորման մեխանիզմները, 
որոնք կիրառելի են դասախոսների կամ ուսանողների կողմից այս կամ այն վարքագծի դրսևորման ժամանակ: Ինչպես 
հայտնի է, տրանսֆորմացիոն գործընթացների ժամանակ արտաքին ճգնաժամային երևույթները ներթափանցում են 
նաև կրթական միջավայր՝ ստիպելով նրա ուղղակի շահառուներին պարբերաբար դրսևորել նույն մշակույթի 
տեսանկյունից անազնիվ վարքագծեր և նվազեցնել ակադեմիական համակարգի արդյունավետությունը: 

Ակադեմիական անազնվությունը ակադեմիական միջավայրի ուղղակի շահառուների կողմից այնպիսի վարքագծերի 
դրսևորում է, որը նվազեցնում է ինչպես իրենց, այնպես էլ մյուս մասնակիցների ուսումնական գործընթացի 
արդյունավետությունը և հնարավոր արդյունքները, ինչպես նաև ամբողջ ակադեմիական համակարգի 
արդյունավետությունը և հասարակության մեջ դրա վստահելիությունը:  

Սույն հետազոտության նպատակն է եղել վերլուծել ԱԱ երևույթը հայաստանյան բուհերում: 
Հետազոտության մեթոդաբանությունը, մոտեցումները և հարցադրումները.  
Ուսումնասիրության շրջանակներում կիրառվել են հետազոտության քանակական  և որակական մեթոդներ, ֆոկուս 

խմբեր, փաստաթղթերի վերլուծություն: Քանակական մեթոդաբանության հիմքում ընկած է պետական, ոչ պետական և 
միջպետական ԲՈՒՀ-երի ուսանողների շրջանում իրականացված հարցումը, իսկ որակական մեթոդաբանության 
հիմքում՝ փորձագիտական հարցազրույցները բուհերի դասախոսների հետ:  

Հարցման ընտրանքային համախմբության մեջ ընդգրկված ուսանողների թիվը 420 է, ընտրանքի ճշտությունը 96% է: 
Ընտրանքային համախմբության մեջ ներառված ուսանողների քանակն ըստ բուհերի կապված է ԲՈւՀ-երի ուսանողների 
քանակի հետ՝ համամասնության պահպանմամբ: Բուհերի և դրանց ֆակուլտետների ընտրության հարցում առաջնային 
չափանիշ է համարվել ԲՈւՀ-ի գիտական ուղղվածությունը: Փորձագիտական հարցազրույցներն իրականացվել են 
հիմնականում նույն բուհերի դասախոսների հետ:  

Հետազոտության ընթացքում ուսանողների և դասախոսների հետ ֆոկուս խմբերի շրջանակներում փորձ է արվել 
պարզելու, թե ինչպիսի անազնիվ վարքագծեր են իրագործում կրթության գործընթացի մասնակիցները իրենց 
գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև որոնք են դրանց պատճառները: Արդյունքների հիման վրա կազմվել է 
հարցաթերթիկը: Հարցմանը արդյունքում ստացված տվյալները ենթարկվել են գործոնային վերլուծության, ըստ որի 
ներկայացված անազնիվ վարքագծերը միավորել են ԱԱ խմբերի կամ տեսակների մեջ` ըստ նրանց տեղի ունենալու 
հավանականության և փոխկապակցվածության: Նույն մեթոդաբանությամբ, դասախոսների և ուսանողների կողմից 
իրագործվող անազնիվ վարքագծերի հիմքում ընկած պատճառները, որոնք ներկայացվել են հարցաթերթիկում, 
խմբավորվել են որպես ընդհանուր տիպի պատճառների խմբեր:   

Ստացված ԱԱ տեսակների և պատճառների հիման վրա իրականացվել են փորձագիտական հարցազրույցներ, 
որակական վերլուծություններ:  

 
Քանակական հետազոտության եզրակացություններ. 

 ԱԱ տեսակները և դրանց իրագործման հիմքում ընկած վարքագծերն են.  
1. Արտագրություններ, յուրացնող վարքագծեր (ներառում է այնպիսի վարքագծեր, որոնք հանգեցնում են ուրիշների 

հեղինակային նյութերի, գաղափարների  յուրացմանը, արտագրությունների) 
•  Քննության ընթացքում ծածկագրեր օգտագործելը: 
• Գրավոր քննությունների ընթացքում նոր տեխնոլոգիաներ (օրինակ հեռախոսների) կիրառելը: 
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• Արտաքին վճարովի ծառայություններ օգտագործելը (թեզերի, դիպլոմային աշխատանքների համար): 
• Գրավոր տեքստերում հղումներ չկատարելը: 
• Ավագ տարիքի ուսանողներից օգնություններ ստանալը (նրանց կողմից կատարված առաջադրանքներ ձեռք բերելը և 

իբրև սեփականը ներկայացնելը): 
• Թիմային աշխատանքների ժամանակ դերակատարությունների անհավասար բաշխելը (հաճախ դրսևորվում է թիմի 

մյուս անդամի կողմից կատարած աշխատանքի`իբրև սեփականի ներկայացմամբ): 
• Դասախոսների կողմից  քննական գործընթացի ոչ խիստ վերահսկելը: 
• Դասախոսի կողմից դասախոսությանը վիճակագրություն, տեսություններ ներկայացնելը առանց հղումներ 

կատարելու:  
2. Մոտիվացիայի նվազեցում (ներառում է այնպիսի վարքագծեր, որոնք հանգեցնում են ուսանողի կողմից սովորելու, 

մրցակցելու, դասերին մասնակցելու համար մոտիվացիայի նվազմանը). 
• Ուսանողի կողմից հոգեբանական մանիպուլյացիաներ կատարելը (համոզելը, խղճի վրա ազդելը, խնդրելը): 
• Վերահանձնումների ժամանակ անցողիկ շեմը նվազեցնելը, քննությունը պարզեցնելը: 
• Քննության ընթացքում ուսանողների` միմյանց ծածուկ օժանդակելը: 
• Ուսանողի կողմից կեղծ բժկական տեղեկանքներ ներկայացնելը: 
• Ուսանողի կողմից դասի հանդեպ անտարբերություն դրսևորելը, կողմկանի իրերով զբաղվելը: 
• Ուսանողի կողմից ավելորդ ակտիվություն դրսևորելը և մյուսներին խանգարելը: 
• Հաճախ բացակայող ուսանողներին դասախոսի գնահատման գործընթացում ներգրավելը:  
• Հաճախ բացակայող ուսանողների համագործակցելը բացակայությունները գրանցողների (խմբի ավագ, ամբիոնի 

աշխատակից և այլն) հետ:  
3. Համաձայնություններ (ներառում է այնպիսի վարքագծեր, որոնք հանգեցնում են անազնիվ ճանապարհներով 

գնահատականներ ստանալուն). 
• Գնահատական ստանալու շուրջ ուսանողի և դասախոսի միջև համաձայնություն ձեռք բերելը:  
• Գնահատական ստանալու նպատակով դասախոսին միջնորդելը (օրինակ դասախոսի, կոլեգայի միջոցով): 
• Գնահատականը ստանալու նպատակով ղեկավարի միջնորդությունը: 
4. Սուբյեկտիվություն (ներառում է այնպիսի վարքագծեր, որոնց ընթացքում կրթության գործընթացի մասնակիցները 

դրսևորում են սուբյեկտիվ վարքագծեր). 
• Դասախոսի կողմից սուբյեկտիվ վերաբերմունք ուսանողի հանդեպ (օրինակ կախված սեռից, ուսումնառության 

մակարդակից, անվճար կամ վճարովի համակարգում սովորելու, լսարանում իրեն ակտիվ դրսևորելու աստիճանից, 
ամուսնացած լինելու և/կամ փոքր երեխա ունենալու փաստերից և այլն): 

• Քննությանը դասախոսի կողմից ուսանողին ոչ օբյեկտիվ մեղադրանքներ (օրինակ արտագրության մեջ) 
ներկայացնելը և միջամտելը: 

• Քննության ընթացքում դասախոսի կողմից սուբյեկտիվորեն որոշ ուսանողների կողմից  անազնիվ վարքագծեր 
իրագործելուն (օրինակ արտագրություններ) թույլատրելը: 

• Դասախոսների կողմից ընթացիկ հանձնարարությունների (օրինակ թեզերի, ավարտական աշխատանքների և այլն) 
վերաբերյալ սուբյեկտիվ մոտեցումներ դրսևորելը (հիմնականում տեխնիկական, կառուցվածքային, ծավալային 
առումով), քանի որ գոյություն չունի գրառման միասնական մոտեցում (օրինակ հղումներ կատարելու 
անհրաժեշտությունը, աղյուսակների, նկարների ներկայացման ընդունելի ձևերը և այլն): 

• Ուսանողական խորհրդում ակտիվ ուսանողների հանդեպ դրական սուբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերելը (օրինակ 
բացակայությունները գրանցելիս, գնահատելիս և այլն): 

• Դասախոսի գնահատման ժամանակ ուսանողի կողմից սուբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերելը (օրինակ, որքանով է նա 
խիստ և այլն): 

5. Կրթական արդյունքի նվազեցում (ներառում է այնպիսի վարքագծեր, որոնց արդյունքում նվազում է կրթական 
գործընթացի որակը). 

• Դասախոսի կողմից դասավանդվող դասընթացի բովանդակությունը չարդիականացնելը, դասընթացի 
բովանդակության և վերնագրի չհամապատասխանելը: 

• Դասախոսի գնահատման ժամանակ ուսանողի կողմից սուբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերելը (օրինակ, որքանով է նա 
խիստ և այլն): 

• Հաճախ բացակայող ուսանողների ներգրավումը դասախոսի գնահատման գործընթացում:  
• Նոր դասընթաց դասավանդելու ժամանակ դասախոսի` ուսանողներից այլ դասախոսների դասընթացի նյութեր 

խնդրելը: 
• Դասախոսի կողմից դասախոսությանը վիճակագրություն, տեսություններ ներկայացնելը առանց հղումներ 

կատարելու:  
• Վերահանձնումների ժամանակ անցողիկ շեմը նվազեցնելը, քննությունը պարզեցնելը: 
 
 Ուսանողների կողմից իրագործվող ԱԱ վարքագծերի հիմքում ընկած պատճառներն են. 
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1. Ընդհանուր մոտիվացիա (ԸՄ) (ներառում է այնպիսի պատճառներ, որոնք հանգեցնում են փոխկապակցված կամ 
համակարգային կերպով կրթության մասնակիցների ընդհանուր մոտիվացիայի անկման, «անձնային 
խնդիրները հանգեցնում են համակարգային մոտիվացիայի անկման»). 

• Վատ պատրաստված լինելու պատճառով ինքնավստահ չեն: 
• Հիասթափվածություն շրջապատում անազնիվ դրսևորումներին ականատես լինելու պատճառով (այդ թվում` 

դասախոսի սուբյեկտիվություն/ոչ համարժեք վերաբերմունք, այլ ուսանողների գնահատականի և գիտելիքի 
անհամապատասխանություն, դասախոսի կողմից` ուսանողին անազնիվ վարքագծի մղում և այլն): 

• Ուսանողները չեն կարողանում մերժել իրենց համակուրսեցիներին և ներգրավվում են ԱԱ տարբեր ձևերում: 
• Քննաշրջանում չափից շատ ծանրաբեռնված լինելու պատճառով (օրինակ` միանգամից չափից շատ ընթերցելու 

նյութ, անհատական/կուրսային աշխատանքներ գրելու պահանջ և այլն): 
• Նպաստող միջավայրի, ենթակառուցվածքների (գրադարաններ, ինտերնետ, սարքավորումներ դասավանդման 

համար, հարմարավետ լսարաններ, տարածք, հարմարավետություն և այլն) բացակայություն: 
2. Անձնական մոտիվացիա (ԱՄ) (ներառում է այնպիսի պատճառներ, որոնք հանգեցնում են ուսանողի մոտ 

անձնական մոտիվացիայի անկման, «համակարգային խնդիրները հանգեցնում են անձի մոտիվացիայի 
անկման»). 

• Դպրոցից հետո ուսանողները որպես անհատ ձևավորված չեն և հեշտորեն ընկնում են հոսանքի ազդեցության 
տակ` հետևելով այլոց վարքագծին: 

• Նպատակաուղղված չեն կյանքում: 
• Առաջադրված աշխատանքների (կուրսային աշխատանք, դիպլոմային աշխատանք և այլն) ձեռք բերման 

այլընտրանքային հնարավորությունները հասանելի են (հատկապես նոր տեխնոլոգիաների, երբեմն նաև հենց 
բուհի ներսում փակցված են հայտարություններ և այլն) և մատչելի ֆինանսապես: 

• Կրթության, գիտելիքի նկատմամբ վերաբերմունք (բոլորը նույն կերպ են վարվում, պրոբլեմը ինձանից դուրս է): 
• Դիպլոմի համար կրթություն (հեշտ ավարտելու ձգտում): 
3. Անընդունակություն (ԱԸ) (ներառում է անձի ընդունակությունների հետ կապված պատճառներ, որոնք 

վերջինիս մղում են ԱԱ իրագործման). 
• Ծուլանում են սովորել: 
• Պատասխանատվության զգացողության պակաս: 
• Ունակ չեն ինքնուրույն վերլուծական/ ստեղծագործական աշխատանք իրականացնելու: 
4. Գնահատական (Գ) (ներառում է գնահատական ստանալու նպատակով խարդախության տարրեր պարունակող 

ԱԱ վարքագծեր). 
• Գնահատականը բարձրացնելու նպատակով: 
• Բավարար գնահատական ստանալու նպատակով: 
• Ժամանակի մեջ տեղավորվելու նպատակով: 

 
ԱԱ տեսակների և ուսանողի կողմից դրանց իրականացման պատճառների միջև կապերը (միջինների 

համեմատական վերլուծության հիման վրա). 
Ուսանողի կողմից ԱԱ «արտագրություն, յուրացնող վարքագծեր» տեսակի իրագործումը առաջնահերթորեն 

պայմանավորվում է սովորելու հանդեպ ունեցած նրա «անձնական մոտիվացիայի պակաս»-ով, ապա  
«գնահատական ստանալու նպատակ»-ով, երրորդ՝ «անընդունակությամբ» և չորրորդ՝ «ընդհանուր մոտիվացիա»-ի 
պակասով: «Մոտիվացիայի նվազեցում» խմբի ԱԱ պատճառներն ըստ առաջնայնության հետևյալն են. «անձնական 
մոտիվացիայի պակաս»-ը, «ընդհանուր մոտիվացիայի պակաս»-ը և «գնահատական ստանալու մղում»-ը: 
«Համաձայնություններ»-ի ուսանողը հակված է գնալու առավելապես սովորելու համար «անձնական մոտիվացիայի 
պակաս»-ից և երկրորդ՝ «գնահատական ստանալու նպատակ»-ով: «Սուբյեկտիվ վարքագիծ»-ը  ուսանողին մղում է 
«անձնական մոտիվացիա»-ի պակասը: Իսկ «կրթական արդյունքի նվազեցում»-ը հետևանք է նախ՝ ուսանողների 
«անձնական մոտիվացիա չունենալ»-ու և երկրորդ՝ «ընդհանուր մոտիվացիայի պակաս»-ի: 

 
 Դասախոսների կողմից իրագործվող ԱԱ վարքագծերի հիմքում ընկած պատճառներն են. 
1. Սուբյեկտիվություն (Ս). 
• Որոշ ուսանողների նկատմամբ  ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունք հետագա ակնկալիքով: 
• Սուբյեկտիվ վերաբերմունք նույն սեռի  ուսանողին ( կամ ուսանողների խմբին), օրինակ, կախված իր իսկ 

ամուսնացած չլինելու, նույն սեռի երեխաներ  ունենալու և/կամ այլ սուբյեկտիվ հանգամանքներից: 
• Սուբյեկտիվ վերաբերմունք  ուսանողին ( կամ ուսանողների խմբին) ըստ բնակավայրի, օրինակ, կախված իր 

իսկ սեփական ծննդավայրից  և/կամ այլ սուբյեկտվ հանգամանքներից: 
• Սուբյեկտիվ վերաբերմունք  ուսանողին ( կամ ուսանողների խմբին) կախված անձնական համակրանքից 

(симпатия): 
• Սուբյեկտիվ վերաբերմունք  ուսանողին ( կամ ուսանողների խմբին) ղեկավարության պահանջով: 
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• Սուբյեկտիվ վերաբերմունք  ուսանողին ( կամ ուսանողների խմբին) բարեկամների, ընկերների, կոլեգաների 
խնդրանքով: 

2. Մոտիվացիա (Մ). 
• Աշխատանքի ընթացքում մոտիվացիայի նվազում մյուսների անտարբեր վարքագծին հետևանքով: 
• Կթության, գիտելիքի նկատմամբ ոչ բարձր վերաբերմունք: 
• Զբաղվածության կամ այլ պատճառով աշխատանքը հեշտորեն ավարտին հասցնելու ձգտում: 
• Ոչ բավարար շեշտադրում դասախոսության որակական կողմին: 
3. Ցածր աշխատավարձ (ՑԱ). 
• Ակադեմիական ոլորտում ցածր աշխատավարձեր: 
• Ակադեմիական ոլորտում լրացուցիչ եկամուտ ստանալու փորձառության պակաս: 

 
ԱԱ տեսակների և դասախսոի կողմից դրանց իրականացման պատճառների միջև կապերը (միջինների 

համեմատական վերլուծության հիման վրա). 
Դասախոսը «արտագրություն, յուրացնող վարքագծեր» տեսակի ԱԱ իրագործմանը մասնակից է դառնում 

առաջինը «սուբյեկտիվ»-ության, ապա «մոտիվացիայի պակաս»-ով պայմանավորված, երրորդը՝ «ցածր 
աշխատավարձերի» հետևանքով: «Մոտիվացիայի նվազեցում», «համաձայնություններ» ԱԱ պատճառներն են 
գլխավորապես «ցածր աշխատավարձեր»-ը, «սուբյեկտիվ դրսևորումներ»-ը պայմանավորվում են հենց սուբյեկտիվ 
պատճառներով, ապա «մոտիվացիա»-յով, իսկ «կրթական արդյունքի նվազեցում» խմբի վարքագծեր վերջիններս 
իրագործում են ավելի շատ «մոտիվացիայի», ապա «ցածր աշխատավարձեր»-ի հետևանքով:  

 
Որակական հետազոտության եզրակացություններ ըստ ԱԱ տեսակների և պատճառների. 
 
1. Արտագրություններ, յուրացնող վարքագծեր. 
Խնդրի պատճառական կողմի դիտարկումը հիմնավորում է, որ եթե ֆորմալ համակարգում քննական 

գործընթացը օբյեկտիվ բավարար կանոնակարգված մեխանիզմներով չի դրսևորվում, դասախոսների վարքը 
դրսևորում է տարերային սուբյեկտիվ բնույթ` կախված անձի տեսակից, ընկալումներից: Մյուս կողմից, երբ ֆորմալ 
համակարգում բացակայում են կանոնակարգման օբյեկտիվ մեխանիզմները, ուսանողները սկսում են 
իրականացնել դասախոսի հետ համաձայնության գալու, նրան միջնորդելու փորձեր և այլն:  

Մեր համոզմամբ, ԱԱ այս երևույթը նվազեցնելու և վերացնելու համար ամենից իրատեսական լուծումը 
կայանում է բուհական միջավայրում բուհի կողմից սահմանվող առավել կանոնակարգված օբյեկտիվ վերահսկման 
մեխանիզմների և պատժամիջոցի մշակույթի ներդրման մեջ: Սակայն, ինչպես ցույց է տվել քանակական 
հետազոտությունը, սա չի կարող բավարար լիել, քանի որ պատճառներից առաջնայինն է համարվել «անձնական 
մոտիվացիայի» պակաս լինելը: Ուստի, ներքին մեխանիզմներից զատ, կարևոր են դառնում բուհերի, որպես 
«հասարակական-տնտեսական» համակարգի առանցքային օղակներից մեկի՝ ռազմավարական նպատակների և 
դրանց իրագործման մեխանիզմների փոփոխությունները:  

2. Մոտիվացիայի նվազեցում. 
Ինչպես հայտնի է, մեր կրթական համակարգը որդեգրել է եվրոպական կրթահամակարգին ինտեգրման 

ռազմավարությունը, որի իրագործման ճանապարհին իրականացվում են կրթական համալիր բարեփոխումներ: 
Այդպիսի բարեփոխումները երբեմն ընթանում են ֆորմալ համակարգերի ներդրմամբ, որոնք հաճախ չեն 
հարմարվում կամ համապատասխանում առկա ոչ ֆորմալ արժեքներին:  Դրա արդյունաքում, օրինակ, կարելի է 
հաճախ լսել դասախոսների, ուսանողների դժգոհությունները կրթական որոշ գործընթացների վերաբերյալ: Մյուս 
կողմից, կրթական հանրույթի ուղղակի մասնակիցները հաճախ տեղյակ էլ չեն կրթության ոլորտում իրականացվող 
ռազմավարությանը: Արդյունքում, նվազում է նրա արդյունավետությունը` թուլացնելով նրա մասնակիցների 
մոտիվացիաները:  

Հետևաբար, բուհերում «մոտիվացիայի նվազեցում» տեսակի ԱԱ երևույթի նվազեցման և վերացման համար նրա 
էնդոգեն վարքագծային դրսևորումների վրա ուղղակի ազդող մեխանիզմները չեն կարող լինել բավարար 
արդյունավետ: Այսինքն` քննություններին խարդախություններ իրագործող ուսանողներին պատժումը, 
բացակայությունների դեմ առավել խիստ միջոցների ձեռնարկումը, դասախոսների գնահատման համակարգի 
բարելավումը, լսարանային կանոնների խստացումը և դրանց հետևողականությունը կդառնան ինքնանպատակ, 
եթե դրանց զուգահեռ չձեռնարկվեն նաև էկզոգեն պատճառներին հակազդման քաղաքականություններ:  

3. Համաձայնություններ. 
Ընդհանրապես, հետխորհրդային երկրները ժառանգել են կենտրոնացված ավտոկրատ կառավարմամբ 

կրթական հաստատություններ, և, դրա հետ զուգահեռ, հասարակական այլ ինստիտուտների պես, կոռուպցիոն 
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որոշ տարրերի դրսևորումներ նաև կրթական համակարգում, այդ թվում ակադեմիական ինստիտուտում1: Ուստի, 
կառավարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության միջոցառումների համալիր ծրագրերի շրջանակում 
անմասն չի մնում նաև կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթի դրսևորման դեմ պայքարը: Այն 
իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից «Կրթության համակարգում կոռուպցիոն 
երևույթների դեմ պայքարի 2011-2012 թթ. միջոցառումների համալիր ծրագրի միջոցով»: 

Դասախոսների շրջանակներում մեր կողմից իրականացված հարցազրույցների ընթացքում պարզ էր դառնում, 
որ միջնորդությունների հարցում համեմատաբար տարբեր դիրքորոշում են ցուցաբերում երիտասարդ և ավագ 
սերնդի ներկայացուցիչները: Առավել երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները հիմնականում հակված են առավել 
խուսափողական դիրք գրավել ԱԱ այս տեսակին հնարավոր բախումից իրենց զերծ պահելու համար: Կան դեպքեր, 
երբ նրանք ընդհանրապես փորձում են լինել առավելապես ազնիվ և չներգրավվել այս անազնվությանը: Ուսանողի` 
դասախոսի հետ համաձայնության գալու միջնորդավորված կամ ոչ միջնորդավորված անազնվության տեսակը 
կասեցնելու համար, ինչպես ցույց են տվել նաև քանակական հետազոտության արդյունքները,  բուհի կողմից սոսկ 
էնդոգեն գործքիների կիրառումը, այն է` դրա դրսևորման դեմ պայքարի մեխանիզմների ներդրումը, կարող է 
անարդյունավետ լինել, եթե չուղեկցվի էկզոգեն կերպով դրա դրսևորման պատճառ հանդիսացող երևույթների 
վերացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմամբ:   

4. Սուբյեկտիվ դրսևորումներ. 
Հետազոտության որակական վերլուծության համար դասախոսներին դիմել էինք կրթության գործընթացում 

իրենց վարքագծում սուբյեկտիվ դիրքորոշումներ արտահայտելու առնչությամբ ինքնագնահատական տալու 
խնդրանքով: Նրանց գնահատմամբ իրենք հակված են դրսևորել սուբյեկտիվ վարքագծի հետևյալ դեպքերում. 

ա/ ստիպված են լինում երբեմն լինել սուբյեկտիվ, որպեսզի պայքարեն գնահատման համակարգի թերության 
դեմ: բ/ Ստիպված են քննական գործընթացում կամ դրանից հետո լինել սուբյեկտիվ, երբ որևէ ուսանողի համար 
միջնորդություն է եղել: Այս դեպքում տարբեր դասախոսներ վարվում են տարբեր կերպով. նրանք կա'մ 
սուբյեկտիվություն են դրսևորում միայն այդ ուսանողի հանդեպ, վարվելով «անազնիվ» կերպով, կա'մ փորձում են 
լինել հարաբերականորեն օբյեկտիվ, մյուսներին նույնպես «արտոնություններ» շնորհելով: գ/ Երբեմն 
դասախոսները իսկապես «առավել բարյացակամ են» որոշ ուսանղների նկատմամբ ըստ սեռի, ամուսնական 
կարգավիճակի, բնակավայրի և այլն: դ/ Ընթացիկ գրավոր հանձնարարություններին (կուրսային, դիպլոմային և 
այլն) երբեմն գրառումների կամ մոտեցումների չափանիշների վերաբերյալ գոյություն չունի միասնական 
մոտեցում, որի հետևանքով, դասախոսները կիրառում են իրենց սուբյեկտիվ մոտեցումները: ե/ Ուշագրավ են նաև 
ուսանողների այն նշումները, ըստ որոնց երբեմն դասախոսը անազնվորեն իրենց մեղադրանքներ է ներկայացնում, 
օրինակ խոսելու, արտագրելու վերաբերյալ: Թեև քանակական հարցման համաձայն այս երևույթը առկա է, սակայն, 
խիստ հազվադեպ: Մյուս կողմից, դասախոսները նույնպես նշում են, որ սա ուսանողների կողմից «չափազանցման» 
փորձ է և, հետևաբար, միտում չունեցող երևույթ է: զ/ Ինչ վերաբերվում է դասախոսի գնահատման ինստիտուտին, 
որ կիրառվում է տարբեր բուհերում, ապա այստեղ, համաձայն դասախոսների, ուսանողները հակված են 
դրսևորելու սուբյեկտիվ մոտեցում դասախոսի նկատմամբ:  

Կարծում ենք, որ դասախոսների գնահատման համակարգում պետք է կատարել մեթոդաբանական և մոտեցման 
փոփոխություններ, մասնավորապես՝ ուսանողին ուղղվող հարցերը պետք է շեշտը դնեն ոչ թե դասավանդողի 
անձին, այլ գնահատվող պարամետրերին (կիրառվող մեթոդներին, բովանդակությանը և այլն): Դա կբարձրացներ 
գործիքի արդյունավետությունը` միաժամանակ նվազեցնելով ուսանողի սուբյեկտիվ վարքագծերի դրսևորման 
հնարավորությունները: Իսկ դասախոսի սուբյեկտիվ վարքագծի հնարավորությունները նվազեցնելու հիմքում, 
համաձայն որակական հետազոտության արդյունքների, գլխավորապես ընկած է ուսանողների գնահատման 
համակարգի անկատարությունը: Որքան այդ գործիքը հստակ է, այնքան ԱԱ քննարկվող տեսակը քիչ է 
դրսևորվում:  

5. Կրթական արդյունքի նվազեցում. 
Ակադեմիական գրագրության մեջ ընդունված է, որ նույնիսկ բանավոր խոսքի ժամանակ` դասախոսության 

ընթացքում, դասախոսը այլոց մտքերը, վիճակագրական տվյալներ կամ նկարներ կիրառելիս պետք է հղում 
կատարի դրանց սկզբնաղբյուրներին: Սակայն թե' տարբեր հետազոտություններ, թե' մեր հետազոտության 
շրջանակներում դասախոսների հետ հարցազրույցերը փաստում են, որ այդպիսի երևույթ կարող է մշտապես տեղի 
ունենալ, քանի որ դասախոսության պրոցեսը ոչ միայն գիտելիքի փոխանցման, այլ նաև ստեղծման պրոցես է, և, 
հետևաբար, հաճախ այդ ժամանակ դասախոսը չի կարող օբյեկտիվորեն առանձնացնել ուրիշների և սեփական 
մտքերի սահմանները: Հետևաբար, վիճելի է նաև այդպիսի երևույթը որպես անազնիվ ներկայացնելը: Ինչ 
վերաբերում է ԱԱ այս համախմբի ներքո ներկայացված այնպիսի վարքագիծը, ըստ որի «դասախոսները հաճախ 
նոր դասընթացի դասավանդան նպատակով ուսանողներից այլ դասախոսների ծրագրեր են խնդրում», ապա թե' 
քանակական հետազոտությունը, թե' դասախոսների հետ հարցազրույցները վկայում են, որ դա 
                                                           
1 A. Ohanyan, “Westernization in the Post-Soviet World: Risks and Benefits of Bologna”, International Higher Education, N 
63, spring, 2011. http://www.bc.edu/content/dam/files/research_sites/cihe/pdf/IHEpdfs/ihe63.pdf (27.11.2012). 
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համեմատականորեն մեջ խիստ հազվադեպ երևույթ է, որը կարող է դրսևորվել թերևս երիտասարդ անփորձ 
դասախոսի կողմից: Դասախոսություններին մատուցվող նյութի չարդիականացման երևույթը ամենից հաճախ 
կարող է դրսևորվել արագ զարգացող գիտություններում (հիմնականում հասարակագիտական, հումանիտար)` 
ավագ սերնդի դասավանդողների կողմից: Այստեղ գլխավոր պատճառը նրանց կողմից օտար լեզուների 
չիմացության մեջ է: Նախկինում, ԽՍՀՄ-ի տարիներին, նրանք գլխավորապես ընթերցում էին ռուսալեզու 
գիտական գրականությունը, ներկայումս հաճախ վերջինս անհասանելի է կամ ոչ բավականաչափ արդի: Դա է 
պատճառը, որ այդ դասախոսները կարող են երբեմն ետ ընկնել իրենց կողմից դասավանդվող ակադեմիական 
գրականության արդի զարգացումներից:  

Ընդհանուր առմամբ, «կրթական արդյունքի նվազեցում» անազնվությունը կարելի է սահմանափակել 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման խթանման միջոցառումների ներդրման 
շնորհիվ՝՝ ուղղակիորեն այն կապելով եկամտի հետ: Դա նաև համընկնում է քանակական հետազոտության 
արդյունքներին: Օրինակ` ԵՊՀ-ում այդպիսի գործընթաց է ներդրվել հետբուհական լրացուցիչ կրթության 
վարչության ինստիտուտում: ԱԱ այս խմբում ներկայացված մյուս տեսակը դասախոսների/բուհերի կողմից 
վերահանձնումներին քննական պրոցեսը մեղմելուն միտված քաղաքականությունն է, որը քննարկել ենք 
մոտիվացիայի նվազմանը միտված անազնվությունների համախմբում: Ըստ էության, բուհերը, կարճաժամկետ 
խնդիրները լուծելու նպատակ հետապնդելով, հակված չեն շատ ուսանողներ կորցնել, քանի որ այդ դեպքում 
զրկվում են լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներից: Մյուս կողմից, սակայն, համաձայն դասախոսների, «...ցածր 
առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին անազնվորեն «մի կերպ ավարտելու հնարավորություններ շռայլելով» 
նվազում է ընդհանուր մոտիվացիան և կրթության որակը»:     
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ հայաստանցի ուսանողների մոտ կրթական գործընթացում գլխավոր խնդիրը 
անձնական ցածր մոտիվացիան է “լավ կրթություն-լավ աշխատանք-բարեկեցիկ կյանք” արժեքային շղթայում 
(value-chain) շղթայի յուրաքանչյուր հանգույցում ցածր արժեքների պատճառով: Ուստի, ուսանողի համար 
կրթության գործընթացը որոշ առումով ինքնանպատակ է դառնում, քանի որ չի երաշխավորում հաջորդ փուլ նրա 
նպատակային անցումը: Մեծ է ճեղքվածքը աշխատանքային շուկայի և կրթության միջև: Գործատուն չի 
հստակեցնում իր պահանջները կրթության ոլորտին, իսկ կրթության ոլորտն էլ չի գործում թիրախային 
քաղաքականությամբ: Ուրեմն, մոտիվացիայի բարձրացման տեսանկյունից խիստ նպատակահարմար է, որ նվազի 
բուհի և աշխատաշուկայի միջև ճեղքվածքը: Հետևաբար, անազնվության հաղթահարումը արդյունավետ դարձնելու 
նպատակով անհրաժեշտ է, որ բուհը իրագործի համակարգային կամ ռազմավարական քաղաքականություն. 
խնդրի դրսևորման պատճառը միայն էնդոգեն տարրերով չի պայմանավորվում, ուստի էնդոգեն միջամտության 
գործիքները անհրաժեշտ են, սակայն ոչ բավարար խնդրի արդյունավետ հաղթահարման տեսանկյունից: 
Էնդոգեն գործոնների վրա ազդող քաղաքականության միջոցառումների համալիր. 

 Հայտնի է, որ հայաստանյան բուհերը մեկնարկել են իրենց ինստիտուցիոնալ որակավորման գործընթացները: 
Դրա համատեքստում իրենց ռազմավարության իրականացման արդյունավետության բարձրացման համար 
նրանք պետք է մշակեն իրենց համար ԱԱ երևույթների կանխարգելման չափանիշներ, չափորոշիչներ, 
կանոնակարգեր, կարգեր, ընթացակարգեր, ինչպես նաև դրանց գնահատման մեթոդաբանություն և 
համապատասխան գործիքակազմ: Կարևոր է, որ այս տիպի փատաթղթերը ոչ միայն իրավունքների և 
պարտականությունների շրջանակը կարգավորող փոստաթղթեր լինեն, այլ հենց ազնիվ մշակույթի ձևվորման 
նախապայման: Սույն հետազոտության արդյունքում ստացված ԱԱ տեսակները և հիմքում ընկած 
պատճառները կարող են կողմնորոշող դեր ունենալ այդ փաստաթղթի ձևավորման համար: Մշակույթի 
փոփոխման առումով կարևոր կարող է լինել նորեկ ուսանողի կողմնորոշման միջոցառումների 
իրականացումը բուհում հենց բուհական առաջին օրը: 

 Բուհերը հետազոտության արդյունքում ստացված անազնիվ վարքագծերի կանխարգելման նպատակով պետք 
է ձեռնամուխ լինեն ակադեմիական միջավայրում կրթության գործընթացի կանոնակարգման և վերահսկման 
օբյեկտիվ մեխանիզմների ներդրմանը և հետևողական կիրառմանը: Մասնավորապես, քննության կամ 
դասախոսնության պրոցեսի հստակ կանոնակարգման մեխանիզմների կիրառում, որի հիմքում ընկած են 
կանխատեսելի և չափելի վարքագծերը և դրանց հանդեպ պատժամիջոցների կիրառումը` նախապես 
սահմանված կարգով:  

 Բուհերը պետք է հարստացնեն իրենց գնահատման համակարգերում ընկած չափանիշները, որոնք կբխեն 
կոնկրետ նպատակներից և հիմնական հասկացության սահմանումից` չնվազեցնելով կրթության որակը: 
Սուբյեկտիվության նվազեցման տեսանկյունից կարևոր է նաև քննության ձևի ընտրությունը: Ակադեմիական 
աշխարհում ընդունված մոտեցում է գրավոր քննությունների անցկացումը` կոդավորված անանուն տետրերի 
միջոցով: Կարծում ենք, որ այդ մեխանիզմը կարող է հանդիսանալ բավականին արդյունավետ գործիք: Սակայն, 
մեր համոզմամբ, բանավոր քննության հիմքում գնահատման չափորոշիչների հստակեցման և հարստացման 
դեպքում այն իր տեսակով կրթության որակի տեսանկյունից կարող է լինել բավականին արդյունավետ, քանի 
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որ քննությունը ևս կրթության պրոցեսի մաս է, որի ժամանակ խիստ կարևոր է անձերի միջև շփումը, գիտելիքի 
ազնիվ հաղորդակցումը: 

Էկզոգեն գործոնների վրա ազդող միջոցառումների համալիր. 

 Բուհերը պետք է ձեռնամուխ լինեն ուսումնական համագործակցային ծրագրերի ներդրմանը, որոնք 
կկառուցվեն աշխատաշուկայի (բիզնեսի, տարբեր պետական ինստիտուցիոնալ կառույցների) հետ համատեղ: 
Գործնականում դա կարող է արտահայտվել այսպես. ուսումնառության գործընթացում ուսանողները իրենց 
դասընթացների մի մասը անց են կացնում այդպիսի հաստատություններում` կոնկրետ խնդիրների 
ուղղությամբ աշխատելով: Մյուս կողմից, բուհը կարող է ստանձնել ինկուբացիոն առաքելություն, ըստ որի 
կաջակցի իր ուսանողին/շրջանավարտին սեփական նախաձեռնությունները գործնականում իրագործելու, 
սեփական բիզնես հիմնելու: Այսինքն՝ բուհը կամրապնդի իր սոցիալ-տնտեսական դերակատարությունը՝ 
մեծացնելով «փոփոխությունների կրողներ»-ի թիվը (change agents): Դրանք բավականին արդյունավետ կարող 
են լինել թե' կրթության որակի բարձրացման, թե' ուսանողների և դասախոսների մոտիվացիայի ավելացման 
տեսանկյունից: Այսպիսի համալիր միջոցառումների իրականացումը պետք է ուղեկցվի պետության  կողմից 
նպատակային ոլորտների հետ համատեղ աջակցող քաղաքականության իրագործմամբ, արդյունքում 
ուսանողները հեշտությամբ աշխատանք կգտնեն այդ կառույցներում: Այս տեսակի ծրարգերի հաջողության 
պարագայում սրանք կդառնան զանգվածային և կնպաստեն ակադեմիական միջավայրում արժեհամակարգերի 
վերափոխմանը` նվազեցնելով անազնվության դրսևորումները: 

 Բուհերը կարող են նպաստել արտաքին բուհերի հետ համագործակցային շրջանակներում նոր ամբիոնների, 
ուսումնական ծրագրերի հիմնադրմանը` օտար լեզվով կամ խառը լեզուներով ուսուցմամբ: Իսկ որպես 
դասավանվողներ կարող են հանդես գալ  հայազգի մասնագետները, որոնք դասավանդում են աշխարհի 
առաջատար ակադեմիական հաստատություններում: Սա նաև զգալիորեն կավելացնի մեր դասախոսների 
մոտիվացիան, քանի որ վերջիններս հնարավորություն կունենան ընդլայնելու իրենց համագործակցության 
հնարավորությունները նրանց հետ:  

 Անհրաժեշտ է ավելացնել դասախոսների եկամուտների, կամ դրա լրացուցիչ միջոցների ստեղծման 
հնարավորությունները: Որպես օրինակ կարող է հանդիսանալ արտաքին շուկաներին դառնալը, արտերկիրից 
պոտենցիալ ուսանողների հայթայթումը, նրանց համար օտար լեզվով ուսումնական ծրագրերի կազմումը, 
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը: 
 

 
 
Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի ամբողջական 
ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ քաղաքականության կրթաթոշակներ նախաձեռնության ծրագրի 
շրջանակներում: Հոդվածում տեղ գտած վերլուծություններն արտահայտում են հեղինակի տեսակետը  և կարող են 
չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի դիրքորոշումների ու  տեսակետների հետ։  
 
Հետազոտության հեղինակ`  
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