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էջ 2  

 

 

Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - 

Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ քաղաքականության 

կրթաթոշակներ նախաձեռնության ծրագրի շրջանակներում:  
Աշխատանքում արտահայտված մտքերը կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության 

հիմնադրամներ - Հայաստանի դիրքորոշումների ու  տեսակետների հետ։  
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էջ 4  

 

Երախտագիտության խոսք 

 

Հեղինակը շնորհակալ է Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի (ԲՀՀ) թիմին 

այս հետազոտությունն իրականացնելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Հատուկ 

շնորհակալություն Մարիամ Մաթևոսյանին այս հետազոտության վերաբերյալ իր 

կարծիքները կիսելու համար, որոնք օգնեցին բարելավել այս աշխատանքը: Հեղինակը իր 

շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր այն անձանց, ովքեր կիսել են իրենց ժամանակը և 

նպաստել քննարկումներին: Այս զեկույցի բովանդակության պատասխանատվությունը 

հեղինակինն է: 

 

  



 
էջ 5  

 

Հետազոտության մասին 

 

Սույն հետազոտությունը հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության մասին է: 
Վերլուծության հիմնական երկու բաղադրիչներն են քաղաքացիական հասարակության 
ֆորմալ (Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված իրավաբանական սուբյեկտները՝ 
հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ)) և ոչ-ֆորմալ (քաղաքացիական 
ակտիվիստներ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ) խմբերը կամ այլ 
դերակատարները: Սույն հետազոտության մեջ որպես առաջնահերթություն առաջ է 
բերվում այն միտքը, որ չնայած մի շարք խնդիրների, որոնց դեմ է առել Հայաստանի 
հասարակությունը քառորդ դարի ընթացքում, մոլորեցնող և միամիտ կլինի կարծել, թե 
Հայաստանում կա քաղաքացիական հասարակության միայն մեկ խումբ (ֆորմալ կամ ոչ-
ֆորմալ): Սույն հետազոտությունը հարցադրում է, թե արդյոք հայաստանյան 
քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարներն ընդունակ են 
եղել արդյունավետ համագործակցել համատեղ ջանքերով ազդեցության հասնելու 
համար: 
 
Սույն հետազոտության հիմնական նախադրյալը բխում է այն կարևոր նմանությունից, 
որը սովորաբար կիսում են քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 
դերակատարները, այն է՝ գաղափարների և ընդհանուր պարտավորությունների շուրջ 
կազմակերպում: Հետազոտության նպատակն է դիտարկել քաղաքացիական 
հասարակության երկու հիմնական դերակատարների փոխազդեցությունն ու 
ազդեցությունը՝ նպատակ ունենալով նորովի սահմանել Հայաստանի քաղաքացիական 
հասարակությունը: Հետազոտության հիմնական խնդիրներն են բացահայտել երկրի 
ներսում հասարակության ակտիվ խմբերը, դրանց տարբերությունները, փոխադարձ 
ընկալումները, համագործակցության ուղիները, և ազդեցությունն՝ իբրև երկուսի 
համագործակցության արդյունք: 
Սույն աշխատանքը նպատակ ունի ծառայել որպես ուղեցույց Հայաստանի 
քաղաքացիական հասարակության դերակատարների համար, ովքեր գործում են՝ 
փորձելով ստեղծել ազդեցություն: Ազդեցությունը սահմանվում է որպես ունակություն 
դիմակայելու պետական մարմիններին և կառույցներին՝ զարգացնելով ձևակերպված 
խնդիրների վրա հիմնված հանրություն:1 
 
Հետազոտության մեջ օգտագործվել են մասնագիտացած փորձագետների 
հարցազրույցների որակական տվյալները, 2015թ-ին հեղինակի կողմից հավաքագրված 
առաջնային և երկրորդական տվյալների վերլուծությունը: Հայաստանյան 
քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների 
փոխհարաբերությունների քննարկմանը նվիրված գոյություն ունեցող 
հետազոտությունների (Ishkanian 2011; Ishkanian et al. 2013; Glasius and Ishkanian 2015; 
Ishkanian 2015; Paturyan and Gevorgyan 2016a; Paturyan and Gevorgyan 2016b; Paturyan and 
Gevorgyan 2016c) վրա հիմնվելով՝ սույն աշխատանքը նպատակ ունի ընդլայնել առկա 
հետազոտությունները, միաժամանակ սահմանափակելով հատուկ ուշադրությունը 
ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների հնարավորությունների և խնդիրների նկատմամբ՝ 
ամրապնդելով նրանց ներուժը: Հետազոտությունը նպատակ չունի լուծել որևէ առեղծված: 
Այն փորձում է ամփոփել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության էական 
դերակատարների նախկին գործողությունները և փոխադարձ հարաբերությունները՝ 
նպատակ ունենալով հաստատել վաղուց ապացուցված կարևորությունը խմբերի 
ազդեցության վերաբերյալ՝ քողարկված միասնական օրակարգի և համակարգման մեջ: 
  

                                                           
1 Ազդեցությունը սահմանվում է որպես խնդիրները հասկանալու կարողություն, խնդիրների և պահանջների 

ձևավորման և ներկայացման՝ և դրանց ընթացքին հետևելու հմտություն, ձևակերված խնդիրների/գիտելիքի 
վրա հիմնված (գիտելիքահեն) հանրություն ձևավորելու նպատակով: 



 
էջ 6  

 

Ներածություն  

 
Ժողովրդավարության կամ ավելի լավ կյանք ունենալու մտահոգությունը 

անխուսափելիորեն հանգեցրել է նրան, որ հետազոտողներ և այլ շահագրգիռ կողմեր 

սկսել են փնտրել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ներառյալ՝ ՀԿ-

ների, միությունների, մասնագիտական ասոցիացիաների, ակտիվ և անկախ ոչ-ֆորմալ 

խմբերի և անհատների:  

Քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների առկայությունը, անկախությունը, 

ինչպես նաև նրանց տարբեր կարողությունները շարունակաբար ապացուցել են, որ 

հանդիսանում են պետություններում ժողովրդավարության իրականացման կարևոր 

ցուցանիշներ: Խնդիրների լուծումը տեղական հավաքական գործողությունների միջոցով 

(նախքան որևէ հղում կառավարությանը) հանդիսացել է հատկանշական հանրային 

ներկայացման տեսակներից մեկը՝ քննարկված Ալեքսիս դը Տոկվիլի 

«Ժողովրդավարությունն Ամերիկայում» առաջադիմական աշխատության մեջ (Tocqueville 

2003 (1840)):  

Տեղական հավաքական գործողությունների կամ փոքր խմբերի՝ իբրև նշանակալի 

սոցիալական միավորների կարևորությունը հաստատվել է տարբեր 

հետազոտություններում (տե՛ս օրինակ՝ Fine and Harrington 2004 )՝ ինչպես նաև 

կարևորվել է փոքր խմբերի դերը լայն լսարանների համար (Habermas 1991): 

Քաղաքացիական մասնակցության դերը ժողովրդավարության մեջ մշտապես 

հանդիսանում է քննարկումների առարկա Ռոբերտ Պութնամի հայտնի ներդրման շնորհիվ, 

ով գտնում էր, որ հասարակության մեջ առկա այնպիսի ցուցանիշները, ինչպիսիք են 

ցանցերը, նորմերը և վստահությունը (բնորոշվում է որպես սոցիալական կապիտալ) 

կլինեն որոշիչ նրանում, թե արդյոք հասարակությանը կհաջողվի աշխատացնել 

ժողովրդավարական գործընթացները, թե այն դժվարություններ կգրանցի համայնքների 

ընդհանուր նպատակների իրականացման գործում (Putnam 1995a; Putnam 1995b; Putnam, 

Leonardi, and Nanetti 1994; Putnam 2001): Հետևաբար տարբեր սոցիալական խմբերի միջև 

կապակցության, միավորման և վստահության փորձը սոցիալական կապիտալի 

մակարդակի բարձրացման միջոցով, նպաստում է ներքին ժողովրդավարական 

տարածության ընդլայմանը: 

Լայն մակարդակներում քաղաքացիական մասնակցության բացակայության հիմնական 

պատճառներից է տվյալ պետություններում նախկինում ավտորիտար կամ կլիենտելիզմ 

համակարգերի երկարատև գոյությունը (Carroll 1992): Սոցիալական կապիտալն այս տիպի 

երկրներում սովորաբար սահմանափակվում է ընտանեկան և բարեկամական 

հարաբերությունների շրջանակով (Abom 2004): Քաղաքացիական հասարակության 

անկարողությունը (բնորոշվում է անդամակցության, վստահության և կամավորության 

ցածր մակարդակով) հետխորհրդային երկրներում անխուսափելիորեն կապված է 

նախկինում այդ երկրների կոմունիստական փորձի հետ (Howard 2003): Նախկին նորմերի 

փորձը գոյություն ունեցող սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական ցուցանիշների հետ 

միասին կորոշի, թե կարող է արդյոք երկիրն արդյունավետ իրականացնել սոցիալական 

մասնակցության: Հայաստանի դեպքում, թեև սոցիալիստական անցյալի՝ 

քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակը 

գլխավորապես պայմանավորված է պետության սոցիալական և քաղաքական 

պայմաններով (Paturyan and Gevorgyan 2014a): 

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության լանդշաֆտը փոփոխվել է: Սկսած 1990-

ականների սկզբից քաղաքացիական հասարակությունը ստացել է բազմաթիվ 
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պիտակավորումներ՝ տվյալ ժամանակահատվածի զարգացումներով պայմանավորված: 

Քաղաքացիական հասարակության կարգավիճակը տարբեր ժամանակահատվածներում 

տատանվում է Խորհրդային հասարակությունից մինչև «գենետիկորեն աճեցված» 

հանրություն,2 որին հաջորդում են ոչ-ֆորմալ զարգացող խմբերը կամ դերակատարները, 

որոնք դրսևորվում են քաղաքացիական ակտիվ քարոզարշավներում (կամ 

քաղաքացիական նախաձեռնություններում) վերջին տասնամյակի ընթացքում: 

Պատմականորեն ստացվել է այնպես, որ Հայաստանն ունեցել է կենսական 

նշանակություն ունեցող մասնակցության հաջողված դեպքեր, երբ «ծնվել» է 

քաղաքացիական հասարակություն (Abrahamian 2001; Abrahamian and Shagoyan 2011): 

Այսօր, այնուամենայնիվ, մենք կարող ենք ասել, որ հայ հասարակությունը հայտնվել է 

ճգնաժամի մեջ՝ լի մի շարք խնդիրներով, որոնք ավելի ուշ քննարկվում են աշխատանքի 

մեջ:  

Սոցիալական կապիտալը կարող է հանդիսանալ սոցիալական համերաշխության 

չափորոշիչ, որը Հայաստանի դեպքում ցածր մակարդակի է: Դիտարկելով առկա 

ցուցանիշները Հայաստանի սոցիալական կապիտալի ամփոփիչ պատկերը ստանալու 

համար՝ 2011թ-ի սոցիալական համախմբվածության վերաբերյալ հարցումների 

արդյունքներն այնքան էլ հուսադրող չեն: Ի թիվս այլ տարբերակների՝ ամենից հաճախ 

հանդիպող պատասխանը «Որքանո՞վ եք Ձեզ պատասխանատու զգում ձեր համայնքի 

համար» հարցին հնչում էր «ամենևին չեմ զգում» (45%), և 42%՝ «որոշ չափով»  

պատասխանները, իսկ «Բավարարվա՞ծ եք կամավոր փոխօգնության այն աստիճանից, 

որն առկա է ձեր համայնքում» հարցին պատասխանողների 50%-ը բավարարված չէր3, 

իսկ 40%-ը՝ բավարարված:4 Ի տարբերություն սեփական համայնքի նկատմամբ 

բավարարվածության զգացումի, սեփական ընտանիքի նկատմամբ բավարարվածության 

զգացումը 89% է: Ինչ վերաբերում է վերջին 12 ամիսների ընթացքում ցանկացած 

խմբերում ներառված լինելուն կամ մասնակցությանը, ապա ունենք հետևալ պատկերը. 

Հարցվածների 96%-ը ներգրավված չէ առողջության, հաշմանդամության, ծերության 

խնամքի և սոցիալական ապահովության խմբերում, 99%-ը ներգրավված չէ 

արդարադատության կամ մարդու իրավունքների որևէ քաղաքացիական խմբում, 98%-ը 

որևէ ներգրավվածություն չունի համայնքային կամ թաղային խմբում (հարցվածների 

միայն 1%-ն է մասնակցություն ունեցել արդեն իսկ կազմակերպված միջոցառումներին և, 

0.2%-ն էլ մասնակցություն է ունեցել կազմակերպչական հարցերում)5 (Caucasus Research 

Resource Centers - Armenia 2011): Ընդհանուր առմամբ հասարակական պատկերը 

հետևյալն է. Հայաստանում ավելի ուժեղ են ընտանեկան կապերը, քան համայնքային, 

միայն ընտանեկան կապերն են հանդիսանում արժեքավոր և կարևոր: Սա նշանակում է, 

որ Հայաստանը սոցիալական համերաշխության նոր ձևերի առաջացման կարիք ունի, և 

դրա հետ մեկտեղ երկրում սոցիալական կապիտալի մակարդակը դեռևս չունի 

առաջընթաց: Համաձայն Freedom House-ի՝ Հայաստանը հանդիսանում է մասամբ ազատ 

                                                           
2 Արմինե Իշխանյանի կողմից օգտագործված տերմին “genetically engineered civil society”, որը բնորոշում է 
հասարակական կազմակերպությունները, «Democracy Building and Civil Society in Post-Soviet Armenia» (2008): 
3 «Ավելի շուտ ոչ» և «ոչ» պատասխանները ներկայացված են միասին:  
4 «Այո, լիովին» և «ավելի շուտ այո» պատասխանները ներկայացված են միասին: 
5 Սոցիալական Համերաշխության Հետազոտություն հայ հասարակությունում, 2011 (n=3,170), փաստաթղթերն 

ու տվյալների բազան տե՛ս՝ http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/57-social-cohesion-
survey?lang=hy 

http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/57-social-cohesion-survey?lang=hy
http://www.crrc.am/research-and-surveys/completed-projects/57-social-cohesion-survey?lang=hy
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երկիր6՝ քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների թեթև 

ցուցանիշներով (Freedom House 2017): 

Այնուամենայնիվ անընդունելի և անգամ միամիտ կլինի հայաստանյան հասարակության 

վերաբերյալ եզրակացությունները սահմանափակել՝ դիտարկելով միայն բնակչությանը, և 

թողնելով հարցը մարգինալ խմբերի մակարդակում: Երկրի լիակատար պատկերը 

ստանալու համար, հետազոտությունը պահանջում է առանձին ուսումնասիրել 

քաղաքացիական հասարակության դերակատարների ներուժն ու գործունեությունը, 

որպեսզի կարողանանք նպաստել հասարակական զարգացման դինամիկայի ըմբռմանը և 

կենտրոնացած տնտեսական և քաղաքական ուժերի միջավայրում գտնենք լուծումներ 

խնդիրներին: Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության տարբեր դերակատարների 

միջև հարաբերությունները հետաքրքրության առարկա են հանդիսացել ընտրված վերջին 

հետազոտություններում: Ոչ-ֆորմալ զարգացող դերակատարները կամ քաղաքացիական 

նախաձեռնություններն ի հայտ են բերել Հայաստանում քաղաքացիական 

հասարակության մասին նոր պատկերացումներ, (Ishkanian 2015), մինչ ֆորմալ 

անդամներն բավականին անջատ են իրենց անմիջական համայնքներից և 

ընտրատարածքներից, կառավարությունից և քաղաքացիական ակտիվիստներից 

(Babajanian 2005; Ishkanian 2008; Paturyan and Gevorgyan 2016c): Անկախությունը, 

համերաշխությունը, ինքնակազմակերպումը, ինչպես նաև քաղաքացիական 

հասարակության քաղաքական ընկալումը հանդիսանում են քաղաքացիական 

նախաձեռնության բաղկացուցիչ մաս՝ ներկայացված նախորդ հետազոտության մեջ 

(Ishkanian 2015: 1207; 1211): 

Սույն հետազոտությունը, որում դիտարկվում է քաղաքացիական հասարակության 

(մասնավորապես՝ քաղաքացիական ակտիվիստներ և ՀԿ-ներ) դերակատարների 

փոխազդեցությունը, քննարկում է երկու խմբերի տարանջատման միտումները և առաջ է 

բերում նման զարգացումների մի շարք պատճառները: Ավելին, այդ երկուսի միջև 

սահմաններն այնքան էլ պարզ չեն գծված և միաժամանակ գտնվում են «ետնաբեմում», 

(Glasius and Ishkanian 2015), ինչպես նաև ներառված չեն հետազոտողների օրակարգում: 

Չնայած հայաստանյան հասարակության որոշակի հաջողություններին, գրանցված 

ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ-ֆորմալ դերակատարների կողմից, մարտահրավերներն այս 

սեկտորում առկա են: 

Այսպիսով, հայաստանյան հասարակությունը հետազոտելիս՝ Հայաստանի պատմական 

փորձը պահանջ է դրել հասարակության ասպարեզում դիտարկել ինչպես ֆորմալ, այնպես 

էլ ոչ-ֆորմալ դերակատարներին:  

Ընդիմադիր քաղաքական ուժերը շարունակաբար ձախողում են որևէ լուրջ 

ինստիտուցիոնալ մարտահրավեր ներկայացնել Հայաստանի իշխանություններին: 

Գոյություն ունեցող պայմաններում կիսաավտորիտար կառավարման ձևը հանդիսանում է 

շարունակական սպառնալիք երկրի զարգացման համար, միայն քաղաքացիական 

հասարակությունն է ի վիճակի ապահովել հույս ապագայի նկատմամբ: Հայաստանի 

քաղաքացիական հասարակության վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքում, միակ 

ոլորտը, որն ի վիճակի է տանել երկիրը զարգացման՝ քաղաքացիականն է, քանզի մյուս 

ոլորտները թաթախված են կուսակցական և կողմնակալ գործունեության մեջ (Paturyan 

and Gevorgyan 2016): Ներկայիս հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության երկու 

                                                           
6 Հայաստանը զբաղեցնում է 45-րդ տեղը 100-ից (որտեղ 0 = քիչ ազատ, 100 = ամենից ազատ), տե՛ս՝ 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/armenia  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/armenia
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հատվածների՝ հին ֆորմալի և նոր ոչ-ֆորմալի միջև առկա է միաժամանակ 

համագործակցություն և լարվածություն: 

Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության դերակատարների միջև 

հարաբերություններն ամբողջ աշխարհում (և տարբեր ոլորտներում) հանդիսացել են 

ակադեմիական հետազոտման առարկա (տե՛ս, օրինակ՝ Wiseberg 1991; Orvis 2003; Aiyede 

2004; Abom 2004; Fassin 2009; Spires 2011): Քաղաքացիական հասարակության 

կառույցները աստիճանաբար զարգացել են՝ բարձրացնելով համագործակցային 

հարաբերությունների և երկխոսության մակարդակը (O’riordan and Fairbrass 2008): Որոշ 

ակտիվիստներ, քաղաքական կառույցների փոփոխություններ բերելու ձախողման 

պատճառով, հիմնադրել են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ՝ 

իրենց խնդիրների լուծման և շահերի  պաշտպանության համար (Weiss and Clarke 2001): 

Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ նախկինում եղած 

հետազոտություններն ու դիտարկումները հիմնականում կենտրոնացված են եղել ֆորմալ 

(ինստիտուցիոնալ) հատվածի վրա, և կան մի քանի հետազոտություններ (նախորդ 

տասնամյակում կատարված), որոնք անդրադառնում են ոչ-ֆորմալ հատվածին (Ishkanian 

et al. 2013; Paturyan and Gevorgyan 2016c): 

Այս հետազոտությունը նպատակ ունի ուսումնասիրել երկուսն էլ՝ հայաստանյան 

քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ հատվածները, որպեսզի 

բարելավի երկու խմբերի ազդեցության համար համագործակցության կարևորության 

ընկալումը՝ նպաստելով ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության 

ձևավորմանը: 

 

 

Հետազոտական մեթոդներ 

 

Սույն քաղաքական հետազոտության մեջ օգտագործվել են հետևյալ մեթոդները՝ 

երկրորդական տվյալների վերլուծություն, մասնագիտացած փորձագետների հետ 

հարցազրույցներ և հասանելի չմշակված տվյալների վերլուծություն:  

Իրականացվել է առկա գրականության վերլուծություն հասարակության 

ժամանակագրական զարգացումների ընկալումը ապահովելու նպատակով՝ Հայաստանում 

քաղաքացիական հասարակության երկու հիմնական դերակատարների (ֆորմալ և ոչ-

ֆորմալ) ներկայության և գործունեության հիմնական շեշտադրմամբ: 

Ընդհանուր առմամբ անց են կացվել 11 խորացված հարցազրույցներ մասնագետների, 

գիտնականների և հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների 

հետ: Բոլոր հարցազրույցները իրականացվել են հեղինակի կողմից 2016թ-ի նոյեմբերից 

մինչև 2017թ-ի հունվար Երևանում և Բրյուսելում: Հարցազրույցները ձայնագրվել և 

վերածվել են տեքստի (յուրաքանչյուրը տևել է միջինում 56 րոպե): Վերլուծությունն 

իրականացվել է որակական տվյալների վերլուծության MAXQDA ծրագրային ապահովման 

միջոցով: Տե՛ս հարցազրույցների ուղեցույցը՝ Հավելված 1-ում: 

Հետազոտության մեջ կիրառվել է որակական տվյալների բովանդակային վերլուծություն 

հիմնված հիմնական թեմանների վրա (ներկայացված է ինդեքսավորման սխեմայով) ՝ 

պատրաստված հեղինակի կողմից: Ինդեքսավորման սխեման պատրաստվել է՝ հիմնվելով 

հետազոտության մեջ հնչեցված հարցերի և տվյալների հավաքագրման ընթացքում դուրս 

բերված հիմնական թեմաների վրա: Հետազոտության վերլուծությունը կատարվել է 

անգլերեն լեզվով:  
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Հեղինակը հանդիսանում է Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիզմի ակադեմիական 

ուսումնասիրության առաջատար գիտաշխատող 2014-2016թթ-ը: Հետազոտությունը, 

վերնագրված «Քաղաքացիական ակտիվիզմը որպես Հայաստանի քաղաքացիական 

հասարակության նոր բաղադրիչ», իրականացվել է Հայաստանի Ամերիկյան 

Համալսարանի Քաղաքականության վերլուծության Թրփանճյան Կենտրոնի կողմից 

(website: http://tcpa.aua.am/), Academic Swiss Caucasus Net աջակցությամբ (website: 

http://www.ascn.ch/en.html) (կազմակերպությունը խթանում է հասարակական 

գիտությունների հետազոտությունները Հարավային Կովկասում): Հետազոտության 

բնագիրը հասանելի է՝ http://tcpa.aua.am/files/2012/07/English-5.pdf: Հետազոտությունը 

քննարկում է Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիզմի զարգացումները: 

Կենտրոնանալով քաղաքացիական հասարակության ոչ-ֆորմալ և ֆորմալ 

դերակատարների հարաբերությունների մոդելների վրա՝ հետազոտությունն 

անդրադառնում է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ՀԿ սեկտորի և 

քաղաքացիական ակտիվիզմի տարրերի միջև առկա ինչպես համագործակցությանը, 

այնպես էլ լարվածությանը: Հիմնվելով հետազոտական մեթոդների՝ առաջնային և 

երկրորդական տվյալների վերլուծության, վերջին և լայնամաշտաբ քաղաքացիական 

ակտիվիստների գործողությունների առանձին դեպքերի ուսումնասիրությունների վրա, 

հետազոտությունը քննարկում է Հայաստանի քաղաքական մշակույթի նոր ներքին 

դինամիկան և քաղաքացիական ակտիվիզմի ազդեցությունը7: Հետազոտության մեջ 

կիրառված մեթոդների արդյունքում (ներառյալ ֆոկուս խմբեր և կիսակառուցվածքային 

հարցազրույցներ քաղաքացիական ակտիվ նախաձեռնությունների ղեկավար 

ակտիվիստների և ՀԿ-ների անդամների հետ) գեներացվել է զգալի քանակությամբ 

տվյալներ երկրում տարբեր քաղաքացիական խմբերի ազդեցության վերաբերյալ: Սույն 

աշխատանքում մասնակիորեն իրականացվել է առկա տվյալների  խորհրդատվություն՝ 

որակական արդյունքների աջակցման համար, ինչը հանդիսանում է քաղաքացիական 

հասարակության փորձագետների և գիտաշխատողների հետ խորացված 

հարցազրույցների արդյունք: Վերջնական հետազոտության փաստաթղթերը 

(հաշվետվություն և համառոտ ակնարկ) պատրաստվել են անգլերեն լեզվով, այնուհետև 

թարգմանվել հայերեն: 
 

Այս հետազոտությունն առաջ է բերում հետևյալ հարցերը.  

I. Որո՞նք են՝ ա. քաղաքացիական հասարակության ակտիվ խմբերը/դերակատարները 

Հայաստանում; բ. նրանց փոխադարձ ընկալումները;  գ. հարաբերությունները (եթե 

կան): 

II. Որո՞նք են խմբերի միջև համագործակցության/փոխազդեցության խոչընդոտող 

գործոնները: Ինչպե՞ս կարող են լուծվել այդ գործոնները (Եվ կա, արդյո՞ք, դրա 

անհրաժեշտությունը): 

III. Ինչպե՞ս պետք է զարգանան քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 

խմբերի միջև առկա հարաբերությունները, որպեսզի՝ ա. կարողանան մարտահրավեր 

նետել պետական մարմիններին/իստիտուտներին; բ. կարողանան աջակցել ձևակերպված 

խնդիրների վրա հիմնված հանրության զարգացմանը (սահմանվում է որպես՝ խնդիրների 

ընկալման ունակություն, պահանջների ձևակերպման կարողություն և խնդիրների 

նկատմամբ հետևողականություն): 

 

                                                           
7 TCPA Blog, տե՛ս՝ https://tcpablog.wordpress.com/2016/11/14/tcpa-produces-new-study-on-civic-activism-in-
armenia/   

http://tcpa.aua.am/
http://www.ascn.ch/en.html
http://tcpa.aua.am/files/2012/07/English-5.pdf
https://tcpablog.wordpress.com/2016/11/14/tcpa-produces-new-study-on-civic-activism-in-armenia/
https://tcpablog.wordpress.com/2016/11/14/tcpa-produces-new-study-on-civic-activism-in-armenia/
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Որակական Վերլուծություն 

 

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 
դերակատարները  
Չնայած քանակական առավելությանը (5000-ից ավելի գրանցված8 քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպություններ՝ մեծամասամբ հասարակական 

կազմակերպություններ (ՀԿ)), հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը 

բավականին մասնատված է՝ փաստացի ցածր ներուժով, և պաշտոնապես գրանցված 

կազմակերպությունների մեծամասնությունը գոյություն ունի միայն թղթի վրա (Paturyan, 

Gevorgyan, and Matevosyan 2014): 

Ֆորմալ սեկտորի գնահատումն առանց կազմակերպությունների առաջնային զտման 

(ֆիլտրման) դառնում է գրեթե անհնար: Ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության 

սեկտորը բաժանվում է մի մեծ խմբի, որն այսպես կոչված գրպանային ՀԿ-ներն են՝ 

հիմնադրված կառավարության խմբերի կամ անհատների կողմից:  

Այս կազմակերպությունների ազդեցությունը գնահատելու թերևս քիչ կամ որևէ պատճառ 

չկա: Նմանատիպ կազմակերպությունների շարունակական պահպանման նպատակն է 

բացասական հասարակական ընկալումների քաղաքականացումը և, ընդհանուր առմամբ, 

քաղաքացիական հասարակության ոլորտի մոնոպոլիզացումը (այնպես ինչպես 

մասնավոր հատվածում), ինչը գործիք է ծառայում ռեժիմի պահպանման համար: 

Կազմակերպությունների երկրորդ խումբը հիմնականում ներգրավված է փոքր 

թիրախավորված բարեգործական աշխատանքներում: Այս խումբը ևս անիմաստ է 

գնահատել, քանզի նույնպես չկա որևէ շոշափելի ազդեցություն: 

Երրորդ (կամ ամենափոքր) խումբն այսպես կոչված շահերի պաշտպանության և 

խնդիրների ճանաչելի դարձնելու ունակության ՀԿ-ներն են, որոնք էլ հանդիսանում են 

քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ խմբի ներկայացուցիչները և սույն 

հետազոտության հետաքրքրության առարկան: Նրանց հիմնական բնութագրիչներն են՝ 

միջազգային ֆինանսավորմամբ ծրագրերի իրականացում, ներկազմակերպական 

մրցակցություն (որի արդյունքում ի հայտ է գալիս ներքին լարվածություն), թաքնված 

քննադատողական վարքագիծ կառավարության նկատմամբ, խնդիրների ներկայացման 

կարողություն (բայց հետևողականության բացթողում) և, ամենակարևորը, 

հասարակական կարծիքի ձևավորման կասկածելի հասանելիություն: Խնդիրների 

նկատմամբ հանրային ուշադրության կառավարումը և քաղաքացիական 

նախաձեռնություններին միացումը (կամ քաղաքացիական ակտիվիստական 

քարոզարշավներին) հանդիսանում են հավելյալ և կարևոր զտման գործոն 

քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ դերակատարների համար: Այսպիսով 

ինստիտուցիոնալ քաղաքացիական հասարակությունը բավականին մասնատված է, և 

տարբեր խմբերի ներկայացուցիչները պահպանում են իրենց գոյությունը՝ ելնելով 

տարբեր նպատակներից: 

Հայաստանում ՀԿ-ների նկատմամբ վստահությունը ցածր մակարդակի է (Paturyan and 

Gevorgyan 2014a): Քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ հատվածի նկատմամբ 

վստահության ցածր մակարդակը և հանրային բացասական ընկալումները ժամանակի 

ընթացքում կուտակվել են՝ հիմնավորված բազմաթիվ պատճառներով, որոնք պահպանում 

են այսպիսի միջավայր: Հիմնավոր պատճառներից մեկն այն է, որ ՀԿ-ները հանրության 

հետ հաղորդակցվելու պատասխանատվություն չեն վերցնում իրենց վրա: Սա շատ 

                                                           
8Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարություն, տե՛ս՝ www.justice.am 

http://www.justice.am/
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կարևոր դերակատարություն է, սակայն կազմակերպությունների մեծ մասը ձախողում է 

դրա ստանձնումը: Ֆորմալ հատվածի արձագանքելու ունակությունը և 

հաշվետվողականությունը կարծես թե սահմանափակվում է միայն դոնորներով: Որպես 

արդյունք, կազմակերպությունների հարաբերությունների վարքագծային միտումները 

քաղաքացիների հետ հիմնականում բնութագրվում է ինքնաբերականությամբ և 

ներխուժմամբ մարդկանց կյանքի մեջ: Մարդիկ ընկալում են ՀԿ-ներն իբրև ծրագրերի 

իրականացնողներ կամ գրասենյակային աշխատողներ (ոչ կամավորական հատվածի 

ներկայացուցիչներ), և քանզի ծրագրերն անհասկանալի են մարդկանց համար, 

կազմակերպությունները դառնում են օտարածին հանրության համար: ՀԿ-ների 

ռազմավարությունը մեծամասամբ գործնականում բացառում է քաղաքացիական 

հարթությունը, և միառժամանակ մարգինալ բնակչության մի լայն շերտ գրեթե չունի որևէ 

հնարավորություն մասնակցելու հանրային օրակարգի ձևավորմանը: Ֆորմալ հատվածն 

ինքն իրեն չի ասոցացնում մարգինալ խմբի հրատապ խնդիրներին: Հանրային 

աղավաղված ընկալումները պայմանավորված են նաև կազմակերպությունների 

նպատակների և առաքելությունների թյուրըմբռմամբ, ինչը բերում է կայուն օտարացման 

երկուսի միջև, և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները վերածվում են 

հանրության համար օտարված սուբյեկտների, ի տարբերություն նրանց, ովքեր 

պաշտպանում են հանրային շահերը: Ֆորմալ հատվածի հիմնական խնդիրն 

անկարողությունն է նվաճել Հայաստանի բնակչության վստահությունն ու 

հետաքրքրությունը դեպի իրենց գործունեությունը: Սա շարունակական խնդիր է և 

ստիպում է կազմակերպություններին գտնել ուղիներ դուրս գալու իրենց հատուկ և 

թիրախավորված դիսկուրսից: ՀԿ-ները չեն կազմում մեկ ամբողջության մաս, այլ 

հանդիսանում են ինտրովերտ կորպով գործող մեկուսացված սուբյեկներ:  

Ֆորմալ դերակատարների մյուս խնդիրը Հայաստանում խնդիրները ճանաչելի դարձնելն 

է: Ֆորմալ դերակատարներն ունեն թույլ կապեր ԶԼՄ-ների հետ, ինչը թերի է դարձնում 

իրազեկման բարձրացման աշխատանքներն իրենց առաքելության մասին, ինչպես նաև 

բարդանում է խնդիրների բարձրացումը երկրի քաղաքական օրակարգում: Պետական 

մարմիններն իրենց հերթին կիրառում են տարբեր մեթոդներ՝ քաղաքացիական 

հասարակության գործունեության տարածքը սահմանափակելու համար: Երկրի ներսում 

տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները շարունակում է մնալ պետական 

վերահսկողության ներքո (Melikyan et al. 2013), ինչը նպաստում է հանրային ընտրության 

(և հետաքրքրությունների) շրջանակի նեղացմանը: Սա ստիպում է հասարակությանը 

գործել գիտելիքի տրամադրման սահմանափակ միջակայքում, և այդ պատճառով ձեռք են 

բերում աջակիցներ: 

Երբ քաղաքացիները բախվում են որևէ անձնական խնդրով իշխանությունների հետ, ՀԿ-

ներին դիմելը դիտարկվում է միայն որպես վերջին տարբերակ: Միայն նրանից հետո, երբ 

հարցումներն ու խնդրի լուծման տարբերակները սպառվում են պետական կառույցներում, 

մարդիկ կդիմեն օգնության համար քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին: 

Սա քաղաքացիական հասարակության միջոցով փոփոխության հասնելու 

հնարավորության նկատմամբ ցածր վստահության արդյունքն է: Ժամանակի ընթացքում 

ՀԿ-ների կողմից հավաքագրված խնդիրների ամբողջությունը (հիմնականում՝ 

մեկուսացում հանրությունից, առաքելությունների և ներկազմակերպական 

համերաշխության ոչ բավարար հստակություն) բերել է նրան, որ ֆորմալ հատվածն 

արժեզրկվել է և կարիք ունի բարելավման:  

Փոխազդեցությունը հասարակության ոչ-ֆորմալ հատվածի հետ և քաղաքացիական 

նախաձեռնություններին միացումը բարելավման ուղիներից մեկն է: Եթե որևէ 
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կազմակերպություն որոշում է ներգրավվածություն ունենալ որևէ քաղաքացիական 

նախաձեռնության, ապա դա բերում է իր նկատմամբ հանրության մեջ վստահության աճի: 

Ոչ-ֆորմալ հատվածն առավել մեծ վստահություն ունի հանրության շրջանակներում, 

քանզի այն որոշ առումով կարողանում է ճանաչելի դարձնել խնդիրները Հայաստանում: 

Թերևս ֆորմալ հատվածի փոփոխություն բերելու շարունակական ձախողումն է, որ ծնում 

է քաղաքացիական արտահայտչականության այս նոր ձևը: Վերջին տասնամյակում 

Հայաստանն ականատես է եղել քաղաքացիական մոբիլիզացիայի (քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների) մոտավորապես 40 դեպքերի կամ իշխանության վարած 

քաղաքականության և խնդիրների դեմ ռեակտիվ պայքարի (Paturyan and Gevorgyan 

2016c): Ակտիվ ոչ-ֆորմալ հատվածի ներկայացուցիչները գլխավորապես նոր սերնդից են, 

ովքեր բնութագրվում են ինքնաբուխ և անհանդուրժողաբար համախմբվելու 

կարողությամբ, ապակենտրոնացմամբ կոնկրետ խնդրի շուրջ և աջակցությամբ 

սոցիալական լրատվամիջոցներից: Նրանք օգնում են ոչ-ֆորմալ հատվածին հասունանալ, 

մտածել քաղաքականության շրջանակներում, հաջողություն գրանցել քաղաքական 

մեկանգամյա փոփոխությամբ, սակայն նրանք բավականաչափ ունակ չեն հետևողական 

լինել խնդիրների լուծման և երկարատև ռազմավարության մշակման համար: Թեև 

ներկայումս ոչ-ֆորմալ դերակատարները համարվում են միակ մարտահրավեր 

նետողները պետական իշխանություններին, նրանք նաև հանդիսանում են իբրև 

արձագանք ընդդեմ կառավարության որոշումների, օգտակար են մեկանգամյա 

իրադարձությունների համար, չեն հանդիսանում ակտիվ նախաձեռնողական խմբեր, 

որոնց գործողություններն ուղղված են շոշափելի ազդեցության ձեռքբերման համար:  

Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ հատվածները 

զգալիորեն տարբեր են: Երկու խմբերի գործելաոճը (խնդիրների բարձրաձայնման 

եղանակները) հանդիսանում է երկուսի էական տարբերակիչ հատկանիշը: ֆորմալ 

դերակատարները նախընտրում են հարթ գործողություններ, ինչը հիմնականում 

դրսևորվում է կառավարության նկատմամբ բաց քննադատության բացակայությամբ, 

մինչդեռ ոչ-ֆորմալ հատվածի դերակատարներն առավել ռադիկալ են: Երբ գալիս է 

նախաձեռնությունների ժամանակը, ֆորմալ դերակատարներն ընտրում են տեղում 

գործողությունները՝ սովորաբար մնալով անտեսանելի (կամ ետնաբեմում): Խմբերի 

տարբերությունը պայմանավորված է նրանց կյանքի փորձով, ինչը սահմանում է նաև 

նրանց պայքարի գործելաոճը: Անհատական կապվածությունը խնդրին ոչ-ֆորմալ 

դերակատարների մասնակցությունը դարձնում է արդյունավետ: Ոչ-ֆորմալ 

դերակատարները միանում են նախաձեռնություններին՝ բերելով իրենց անձնական 

խնդիրները կամ խնդրի հետևանքով առաջացած փորձը: Որքան մեծ է անձի 

կապվածությունը խնդրի հետ, այնքան իրական է այն թվում: Երկու խմբերի միջև առկա 

տարբերություններն ամբողջացնում է ոչ-ֆորմալ խմբերի կամավոր 

ներգրավվածությունը, հակառակ ֆորմալ խմբերի պարտադիր մասնակցությանը, ինչը 

բացատրվում է նրանով, որ խնդիրների բարձրաձայնումը հանդիսանում է նրանց 

աշխատանքի մասը: 

Խմբերի միջև մյուս տարբերակիչ հատկանիշը ազնվության/արդարության գործոնն է: 

Որոշ դեպքերում խմբերի հարաբերություններում առկա է համապարփակ 

անհամաձայնություն: Ոչ-ֆորմալ դերակատարներն ապահովում են կապը հանրության 

հետ՝ ուշադրություն հրավիրելով խնդիրներին, մինչդեռ ֆորմալ դերակատարները 

ստանում են ռեսուրսներ խնդիրներին անդրադառնալու համար: Ոչ-ֆորմալ 

դերակատարները բարձրաձայնում են խնդիրները, մինչդեռ կազմակերպությունները, 

օգտվելով հասարակական ազդեցությունից, իրականացնում են մեկ այլ ծրագիր, որն ի 



 
էջ 14  

 

սկզբանե դատապարտված է տապալման: Միջազգային դոնորները նույնպես հակված են 

առաջնահերթություն տալու ոչ-ֆորմալ դերակատարների կողմից բարձրաձայնած 

խնդիրներին, սակայն հենց ֆորմալ հատվածի ներկայացուցիչներն են, որ գումար են 

ստանում խնդիրների բարձրաձայնման համար: 

Ինչ վերաբերում է փոխադարձ վերաբերմունքին, ապա կազմակերպությունների 

շրջանակում առկա է բավականին տարածված ընկալում, որ ոչ-ֆորմալ դերակատարները 

չեն գրանցի որևէ հաջողություն, առանց ֆորմալ հատվածի աջակցության: 

Կազմակերպությունները որոշակի ամբարտավանությամբ իրենք իրենց տեսնում են իբրև 

մասնագետներ, ովքեր առաջնորդում են քաղաքացիական ակտիվիստներին: Նրանք 

գտնում են, որ կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք պետք է բարձրաձայնվեն (կամ լուծվեն) 

միայն ֆորմալ ինտիտուտների միջոցով: Թեև ֆորմալ դերակատարները առաջնային 

կարևորություն են տալիս իրենց մասնակցությանը քաղաքացիական 

նախաձեռնություններում, սակայն նրանք, որպես կանոն, պակաս ոգևորությամբ են 

հակված գործնական ներգրավվածություն ունենալուն: Ֆորմալ դերակատարների 

ներգրավվածությունը հիմնականում սահմանափակվում է տեխնիկական աջակցությամբ 

(թարգմանություն, տպագրություն), իրավական աջակցություն (հատուկ դեպքեր), 

հանդիպումների տարածքի տրամադրում (ՀԿ գրասենյակներ): Սովորաբար երկու խմբերի 

միջև համագործակցության նախաձեռնությունը պատկանում է ոչ-ֆորմալ հատվածին: 

Որպես կանոն, ակտիվիստները հրավիրում են կազմակերպություններին մասնակցություն 

ունենալու քաղաքացիական նախաձեռնություններին կամ աջակցելու խնդրի 

փորձագիտական հարցերով: Համագործակցության մյուս ձևը պատահում է այն 

ժամանակ, երբ ակտիվիստները հանդիսանում են կազմակերպության անձնակազմի 

անդամներ: Մինչ օրս, սա երկուսի միջև եղած ակտիվ ներգրավվածության ձևերից է: 

Չնայած նրան, որ այս համընկնումը երկու խմբերում էլ կարելի է բացատրել, սակայն 

ֆորմալ սուբյեկտները արգելում են իրենց անձնակազմի անդամներին մասնակցություն 

ունենալ քաղաքացիական նախաձեռնություններում: Հինգ քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների առանձին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ֆորմալ 

դերակատարները ունեցել են պասիվ նվազագույն ներգրավվածությունից մինչև 

առավելագույն ներգրավվածություն ոչ-ֆորմալ դերակատարների հետ (Paturyan and 

Gevorgyan 2016c): Կա անգամ նախաձեռնությունների այնպիսի օրինակ, երբ հատուկ ՀԿ է 

գրանցվել գործունեության շրջանակների ընդլայնման նպատակով: Սա նշանակում է, որ 

անկախ տարբերություններից (ինչի հետևանքով նաև դժվարություններից), երկու խմբերն 

էլ ունեն միմյանց կարիքը և պետք է միավորեն ուժերը: 

 
 
 

«Եթե մեզ հաջողվի ոչ-ֆորմալ—կազմակերպություններ հարաբերությունների շղթան  
աշխատացնել, մենք կշահենք որպես հանրություն» 

Քաղաքացիական ակտիվիստ, Գյումրի (ար, 38) 

 
Ուժերի միավորում հանուն ազդեցության 
Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերի միջև համագործակցությունը խիստ անհրաժեշտ է: Թեև 

Հայաստանն ականատես եղել է հաղթանակի հաջող դեպքերի, երբ քաղաքացիական 

նախաձեռնությունները9 և խնդիրները հանգուցալուծվել են ի օգուտ հանրության 

                                                           
9 Ներառում է «Փրկենք Մաշտոցի պուրակը» և «Դադարեցրե՛ք փոփոխությունները մայրության օրինագծում» 
քաղաքացիական նախաձեռնություններ 
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մտահոգությունների, սակայն ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերի միջև փոխադարձ ընդունման 

մակարդակը դեռևս պետք է զարգանա: Հակառակ կարճաժամկետ փոփոխությունների, 

զգալի ազդեցություն բերելու համար կա առկա քաղաքացիական ուժերի համախմբման 

պակաս: Պատճառներն են մասնակցության նոր մեթոդների բացակայությունը, 

միջխմբային հարաբերությունների պակասությունը՝ մասնավորապես ուղեկցվող 

փոխադարձ վստահության ցածր մակարդակով, և ընդհանուր առմամբ, փոփոխության 

հնարավորության նկատմամբ վստահության բացակայությունը: 

Ներկայումս, կամավորական հատվածում կուտակված խնդիրների պատճառներից մեկն 

այն է, որ հասարակության մեջ սպառվել են պայքարի (և մասնակցության) մեթոդները: 

Նախկինում եղած մեթոդները գերազանցել են իրենք իրենց՝ հայտնվելով փակուղում: 

Մասնակցության ինֆորմացված և առաջադեմ ձևերի կարիք կա, որը կսահմանվի որպես 

պայքար: Քաղաքացիական հասարակության տարբեր խմբերի համար 

ներգրավվածության նոր հնարավորությունների անհրաժեշտություն կա, քանի որ պետք է 

հասանելի լինել բնակչության մարգինալ շերտերին: Առանց նոր մեթոդների ներդրման 

երկու դերակատարների հարաբերություններում (և հարաբերությունների սահմաններից 

դուրս) և առանց «քայլենք միասին» մոդելի մշակման, երկուսն էլ դեմ կառնեն լճացման:10 

Անհրաժեշտություն կա, որպեսզի ի հայտ գան նոր մեթոդներ՝ որպես դերակատարների՝ 

նույն արժեքների շուրջ համախմբման արդյունք, նախկինում ոչ հանրածանոթ արժեքներ: 

Ներկայումս, կարծես թե, փողոցային բողոքի մտածելակերպը գերակշռում է, 

մտածելակերպ, որը քարոզում է թե փոփոխությունների հնարավոր է հասնել միայն  

փողոցում: Սա կարող է օգտակար լինել նաև իշխանություններին, ովքեր սովորաբար 

պատրաստ են կիրառել ուժ տարաձայնությունները չեզոքացնելու համար: Քանակը կարող 

է փոխել կանոնները: Մեկ անձի քաղաքացիական շարժմանը միանալու 

հավանականությունը կախված է  արդեն իսկ ներգրավվածների քանակից (Granovetter 

1978): Հայաստանի վերջին տասնամյակի պատմությունը ցույց է տվել, որ մարդկանց 

քանակը (նախաձեռնությունն ունակ է եղել մոբիլիզացնել) որոշիչ գործոն է հաջողության 

հասնելու համար: Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները պետք է փնտրեն 

միջոցներ մարտահրավեր նետելու պետական մարմիններին քաղաքացիական 

տիրույթում՝ վերածվելով խնդրի՝ քանակով: Քանակը միասնություն է, ինչն էլ 

հանդիսանում է հիմնական պատճառ երկու խմբերի համախմբման համար, և հենց այդ 

պատճառով էլ անհատների թիրախավորումն անդամակցման կամ այլ միջոցներով պետք 

է կենսական կարևորություն ունենա ֆորմալ դերակատարների համար: 

Հասարակության մեջ կա անվստահության թաքնված միջավայր, ինչը բերում է 

մասնակցության ցածր մակարդակի, և որպեսզի այս իրավիճակը փոփոխվի, անհրաժեշտ 

է շարժ հասարակական հարաբերություններում: Բաց և թափանցիկ, բռնությունից զերծ և 

հորիզոնական կազմակերպված նոր հարաբերությունների անհրաժեշտություն կա, ի 

հակադրություն հրամայական կառուցվածքով հիերարխիկ գծերի, որոնք պետք է մաքրել, 

և որոնք հաճախ են կիրառվում ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների (քաղաքացիական 

նախաձեռնություններ) կողմից: 

                                                           
10 Ծանոթագրություն հեղինակի կողմից. տվյալները ցույց են տալիս, որ ուսումնասիրության մասնակիցների 
ճնշող մեծամասնությունը մտածում է հոգնակի թվով: Քաղաքացիական հասարակության զարգացման 
հնարավորությունների մասին մտածելիս, մասնակիցները հղում են անում խմբերին, այլ ոչ թե անհատներին 
կամ առաջնորդներին (եզակի թվով): Խմբերի առաջնորդությունը հակառակ անհատների, փոփոխել է 
մարդկանց մոտ պետական մարմիններին կամ ինստիտուտներին մարտահրավեր ներկայացնելու մասին 
պատկերացումները: Ինքնակազմակերպումը մասնակիցների կողմից այլ հաճախ կիրառվող տերմիններից է, 

երբ խոսք է գնում այն մասին, թե ինչ ազդեցություն է կարողանում իրականացնել քաղաքացիական 
հասարակությունը:  
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Բոլոր գործող խմբերի ներուժը պետք է ճանաչել (օր.՝ դպրոցներում աշակերտների,  

ուսուցիչների, ծնողական խորհուրդներ, փոքր երիտասարդական միավորումներ, կանանց 

միություններ, մասնագիտական ասոցիացիաներ, աշխատանքային միություններ, 

բարեգործական, էթնիկ և կրոնական կազմակերպությունները, մասնավոր 

կազմակերպությունները, փորձագիտական և քաղաքական համայնքները, ակադեմիական 

ինստիտուտներ և ուսանողներ, հետազոտական ինստիտուտները և անհատ 

հետազոտողներ, մշակութային ակտիվիստներ): Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները 

պետք է կիրառեն ներառական ռազմավարություն, լինեն ճկուն՝ ներառելով այլ 

անդամների և բաց փոփոխությունների համար: Հայաստանին անհրաժեշտ է ոչ թե 

միմյանց խանգարող, այլ միասնաբար գործող ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն. 

նոր ձևաչափ, որը չի սահմանափակվի ոչ-ֆորմալ, և ոչ էլ ոչ-ֆորմալ դերակատարներով: 

Չնայած ակնհայտ տարբերություններին, և միաժամանակ, փոխադարձ բացասական 

ընկալումներին, տարբեր խմբերի ներգրավվածությունը հաջողության հասնելու գործոնն 

է: Փաստացի, ի հակադրություն տարբերությունների, երկու խմբերը պետք է միավորեն 

իրենց ուժն ու ռեսուրսները ազդեցություն ունենալու համար: Երկու խմբերը չպետք է 

գործեն միմյանց դեմ, քանի որ օրակարգի առաջխաղացումն առանձին-առանձին կդառնա 

սպառնալիք երկու խմբերի համար էլ՝ ի վերջո տանելով նրանց առճակատման. սցենար, 

որից կշահեն բացառապես պետական մարմինները, այլ ոչ թե քաղաքացիական տիրույթը: 

Ի՞նչ է սպասվում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության զարգացումներում: 

Ի՞նչ է սպասվում քաղաքացիական ակտիվիզմում: Կա, արդյո՞ք, ավելի առաջխաղացման 

հնարավորություն: Հայաստանի ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները պետք է մտածեն 

քաղաքացիական հասարակության զարգացման հաջորդ քայլի մասին, մասնավորապես 

ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության ձևավորման մասին՝ համարժեք 

ինստիտուցիոնալացված և մասնագիտացված հարթակի, որն ի վիճակի կլինի 

մարտահրավեր ներկայացնելու պետական մարմիններին և կառույցներին, և 

կենտրոնացած քաղաքական և տնտեսական իշխանությամբ երկրի պայմաններում 

հաստատելու հակակշիռների մեխանիզմների վրա հիմնված համակարգ: Հաջորդ քայլը 

հայ քաղաքացիական հասարակությունում պետք է լինի քաղաքացիական ակտիվիզմի 

անցումը հաջորդ մակարդակի՝ ուղղորդելով ներուժը դեպի այլ տեսակի 

տրամաբանության (ինչպես նաև պայքարի) մշակումը՝ ներմուծելով նոր մեթոդներ և 

ուժերի միավորմամբ գրավելով քաղաքացիական տիրույթը: 

 
 
 

«Միակ բանը որ մանկուց պլանավորում ենք` մեր երեխեքին ամուսնացնելնա» 
Փորձագետ, Երևան (իգ, 36) 

 
Դեպի ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության ձևավորում 
Քաղաքացիական տիրույթի կողմից իշխանությունների համար լուրջ մարտահրավեր 

կլինի ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության ձևավորումը, ինչը 

սահմանվում է որպես խնդիրները հասկանալու, ձևակերպելու և ճանաչելու դարձնելու, 

ինչպես նաև իրազեկ պահանջների ներկայացման և հետևողականության կարողություն: 

Խնդիրները հասկանալու կարողությունը, որպես առաջին կարևոր պայման, կնպաստի 

բնակչության մարգինալ խմբերի համախմբմանը: Սա ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 

դերակատարների համար առաջնային խնդիր է ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված 

հանրության ձևավորման հարցում: Որպեսզի մարգինալ բնակչությունը դառնա զգայուն 
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խնդիրների նկատմամբ, անհրաժեշտ են լուծումներ ֆունդամենտալ խնդիրներին: Ֆորմալ 

հատվածի ներկայացուցիչները սովորաբար կենտրոնացած են կոնկրետ օրակարգի վրա: 

Նրանք թերագնահատում են ֆունդամենտալ խնդիրների բարձրաձայնման 

կարևորությունը և շեշտադրում կատարում ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների վրա (այդ իսկ 

պատճառով նրանց գործունեության ոճը շարունակում է մնալ արհեստական և ոչ 

ազդեցիկ): Բնակչության մարգինալ խմբերի համախմբման համար ընդհանուր խնդրի 

լուծումը առաջնային մարտահրավերներից է: Սոցիալական արդարության վերաբերյալ 

խնդիրները կարող են դառնալ ընդհանուր հայտարար՝ միավորելով երկու 

դերակատարներին, և ոչ միայն: Խմբերի (մեսո) մակարդակով ձևավորված սոցիալական 

արդարության և հավասարության հարցերը կարող են ծառայել մոդել հանրության ավելի 

լայն շերտերի համար: 

Խնդիրները ձևակերպելու կարողությունը գտնվում է ձևակերպված խնդիրների վրա 

հիմնված հանրության ձևավորման իրականացման անկարողության հիմքում: 

Քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ դերակատարները չեն մշակում օրակարգ՝ 

հիմնվելով հանրային կարիքների վրա: Նրանք ավելի շատ գործում են կոնկրետ ծրագրի 

շուրջ, ինչի մասին առավել վաղ խոսվել է: Խնդիրների ձևակերպումը պետք է լինի 

ներքևից: Խնդիրների այդ կերպ ձևակերպումն արտահայտում է հանրության կամքը: 

Իշխանություններին մարտահրավեր ներկայացնելու համար, քաղաքացիական 

հասարակության հատվածը պետք է բնակչության մարգինալ խմբերի հետ նույն լեզվով 

խոսի: Այն լեզուն, որով քաղաքացիական հասարակության հատվածը դիմում է 

հանրությանը, չափազանց էական է: Տեսականորեն, ՀԿ-ները ծառայում են իբրև 

բանագնացներ և մասնագիտական բանակցողներ իշխանությունների և մարգինալ 

բնակչության միջև: Այնուամենայնիվ, ֆորմալ հատվածի համար խնդիրների 

մասնագիտական հաղորդակցությունը վերածվել է նորմատիվ մարտահրավերի: Նրանք ոչ 

միայն ձախողում են հասարակության թիրախավորումը, այլ նաև անվնաս են, քանզի լուռ 

համաձայվում են իշխանությունների հետ: Նման հարմարվողական վարքագիծը և 

խնդիրների ձևակերպման բացակայությունը11 ֆորմալ հատվածի օգնությամբ ռեժիմի 

կայունացման համակարգային սխալ է, մինչդեռ հանրային ընկալմանն արձագանքող 

խնդիրների ձևակերպումը լուրջ մարտահրավեր կարող է դառնալ հանրային 

հետաքրքրություն և վստահություն չունեցող կառավության որոշումների համար: Ճշգրիտ 

ձևակերպումը կիմաստավորի քաղաքացիական հասարակության դերակատարների 

աշխատանքը (Fine and Harrington 2004), ինչպես նաև կօգնի բացատրել իրականությունը 

և հասկանալ, թե որն է հանդիսանում սոցիալական խնդիր և որն է արժանի կոլեկտիվ 

գործողությունների: Ձևակերպումը՝ խնդրի սահմանումն է, որին հետևում է միավորումը և 

մյուս խմբերի հետ համաձայնեցումը (ոչ ֆորմալ միավորումը) (Fine and Harrington 2004: 

345): 

Հայ քաղաքացիական հասարակությունն ունի խնդրահարույց քաղաքական մշակույթ, 

որը, ըստ էության, բացառում է նախագծման (պլանավորման) բաղադրիչը: 

Ռազմավարության նախագծման տեսանկյունից մտածելու բացակայությունը խիստ 

արմատացած է հասարակության գիտակցության մեջ (իրականությունը բացատրվում է 

պատմական և հոգեբանական փոփոխությունների տեսանկյունից): Արդյունքում սրա 

բացակայությունը միկրոմակարդակում (անհատական) հույս չի թողնում, որ մեսո 

(կազմակեպչական) կամ առավել ևս մակրոմակարդակներում (ազգային) կընկալվի և 

կկիրառվի: Ֆորմալ դերակատարները երկարաժամկետ ռազմավարության պլանավորման 

                                                           
11 Հանրության փոխարեն խոսում են նույն լեզվով կառավարության հետ: 
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գործում ձախողվում են (եթե ընդհանրապես ունեն): Հանրային ընկալման մեջ մեծ բաց 

կա շահերի պաշտպանության (խնդիրները ճանաչելի դարձնելու) 

նշանակության հետ կապված: Հանրությունը չի ընկալում «պաշտպանություն» տերմինը 

որպես քաղաքացիների շահերի պաշտպանության գործողություն, ավելին, այն ընկալվում 

է իբրև գործողութուն ընդդեմ ազգային արժեքների: Տերմինների ընկալման խնդիրը 

ստեղծում է սպառնալիքի և անվտանգության տարօրինակ զգացում: Հայաստանը կարիք 

ունի այնպիսի նախաձեռնությունների, որոնք կնպաստեն մարդկանց անձնական 

բարեկեցությանը: Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները առաջնային 

պետք է մշակեն իրենց մասնավոր օրակարգերը՝ հասցեագրելով կոնկրետ մարգինալ 

խմբերի սոցիալական խնդիրները: 

Պահանջները պետք է ներկայացվեն համաձայն իրավական դրույթների: Պահանջների 

ներկայացումը օրենքի հիման վրա կծառայի բացառիկ գործառույթ, որը կբացառի 

քաղաքացիական հասարակությունում այլ տարբերակների հնարավորությունը (օրինակ՝ 

ակնկալիքներ և խնդրանքներ): Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները 

պետք է մշակեն մեխանիզմներ, որոնք կօգնեն մարգինալ խմբերին ընկալելու իրավական 

դրույթներին համապատասխան պահանջների կարևորությունը, ինչը կարագացնի 

քաղաքացիական հասարակության զարգացման հաջորդ քայլը: Ձևակերպված խնդիրների 

վրա հիմնված հանրության կայացումը հնարավոր է միայն օրենքի իմացությամբ, ինչպես 

նաև մարգինալ խմբերի կողմից դրանց կիրառման հնարավորության ընկալմամբ: Ֆորմալ 

դերակատարները կասկածի տակ չեն դնում պետական հաստատությունների 

գործունեությունն այն չափով, որով պարտավոր են և ի վիճակի են: Հանրային շահերի 

պաշտպանությունը պետք է հիմնված լինի խնդիրների քննադատական գնահատման 

վրա: Խնդիրները կասկածի տակ դնելու ունակությունը կզարգացնի խմբերի մոտ 

ճգնաժամային մտածելակերպը, ինչը հանդիսանում է նախապայման ձևակերպված 

խնդիրների վրա հիմնված հանրության կայացման համար: Պահանջի վրա հիմնված 

մշակույթի ծայրահեղական զարգացումը արդյունք է այնպիսի մեխանիզմների 

բացակայության, որոնք կպաշտպանեին աշխատավորների իրավունքները:  

Հայաստանում ֆորմալ դերակատարների նկատմամբ խիստ անվստահության 

պատճառներից է բարձրացված խնդիրների նկատմամբ հետևողականության 

բացակայությունը: Անգամ այն դեպքերում, երբ քաղաքացիական հասարակությունը 

հաջողություն է գրանցել խնդրի հասցեագրման մեջ, անհետևողականության 

մեխանիզմների բացակայության պատճառով խնդիրը հաջողություն չի կարողանում 

գրանցել: Նման իրավիճակի պատճառներից մեկը պետական հաստատությունների 

աշխատելաոճն է, որոնք մշտապես գտնվում են ճգնաժամի մեջ: Սա բերում է նրան, որ 

քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտները չեն ունենում բավականաչափ 

տարածություն հետևողականորեն արձագանքելու համար: Վերոնշյալի օրինակ է 

քաղաքացիական հասարակության խորհրդատվական մասնակցությունը հանրային 

խորհուրդներում՝ նպատակ ունենալով գեներացնել փորձագետի եզրակացությունը որևէ 

խնդրի վերաբերյալ: Մեխանիզմները, որոնք թույլ կտան վերահսկել խորհուրդների 

գործունեությունը, բացակայում են: Քաղաքացիական հասարակության կողմից հնչեցված 

առաջարկությունները սովորաբար դուրս են մնում վերջնական արդյունքից, 

փորձագետների/քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքը 

սովորաբար անտեսվում է, երբ խոսքը վերաբերում է վերջնական որոշումների 

կայացմանը: Սա նշանակում է, որ թեև կան առանձին (իրավական) մեխանիզմներ 

քաղաքացիական մասնակցության ապահովման համար, գործընթացի արդյունավետ 

իրականացման համար սակայն դրանք բավարար չեն: Հայաստանին անհրաժեշտ է 
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այնպիսի քաղաքացիական հասարակություն, որը կձգտի շահերի պաշտպանության և 

որոշումների կայացման համախմբված ուժերով և պոտենցիալով: Մարգինալ խմբերին 

որոշումների մշակման կամ կայացման ժամանակ ձայնի հնարավորություն տրամադրելը 

պետք է դառնա քաղաքացիական հասարակության երկու դերակատարների գերագույն 

միասնական նպատակը: Երկու դերակատարների համար չափազանց կարևոր է գնալ 

նույն ուղղությամբ, քանի որ այն էական նշանակություն կունենա սահմանափակ 

ռեսուրսների կիրառման համար: 

Ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության կայացումը իրադարձություն չէ, այն 

գործընթաց է, որը պահանջում է փաստերի վրա հիմնված հետազոտություններ իր բոլոր 

փուլերի ընթացքում: Հանրային բոլոր քաղաքականությունների ամեն փուլ պահանջում է 

հետազոտություն: Մինչև անցնելը ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության 

փուլերից յուրաքանչյուրին, անհրաժեշտ է իրականացնել բաց հարցում խնդիրների 

վերաբերյալ: Մարգինալ խմբերի կողմից իրականության նկատմամբ վերաբերմունքը, 

ընկալումները, վախերը, ակնկալիքներն ու արժեքները պետք է դառնան հարցման 

հիմնական աղբյուրը՝ ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերի համար ձևակերպված խնդիրների վրա 

հիմնված հանրության ձևավորման համար: 

 
Արժեքային հասարակությու՞ն 

Մարդիկ կազմակերպվում են, համախմբում ուժերը և ձևավորում հարաբերություններ 

ընդհանուր արժեքների շուրջ: Կենտրոնանալով անհատի արժեքների վրա՝ քաղաքական 

մշակույթն ամբողջ աշխարհում ծառայեց նշան ժողովրդավարության համար (Almond and 

Verba 1963; Inglehart 1997): Ո՞ր արժեքներն է հայ հասարակությունն օգտագործում իր 

տարբերի խմբերի միջև հարաբերությունների ձևավորման համար: Ուժերի 

կազմակերպման համար ամենից մեծ խնդիրն անունակությունն է ճանաչելու 

բնակչության տարբեր շերտերն ու խմբերը: Գիտելիքի պակասը ծնում է արհամարհանք և 

առճակատում, առաջին հերթին քաղաքացիական ուժերի միջև, որից բոլոր հնարավոր 

միջոցներով պետք է խուսափել: Նման սահմանափակ ընկալումները ստեղծում են 

տարանջատում քաղաքացիական ուժերի միջև, ինչը պահանջում է փոխադարձ 

փոխըմբռնում և համագործակցություն: Հայ հասարակությունը գտնվում է 

գաղափարական ճգնաժամի մեջ: Խմբերի տարանջատումը արժեքների հիման վրա 

անհրաժեշտություն է պետական մարմիններին մարտահրավեր ներկայացնելու համար: 

Գաղափարական հետևանքների վերլուծության և միավորման ուղիների որոնման 

անհրաժեշտություն կա (բազմակարծության պահպանմամբ): 

Համաշխարհային Արժեքների Հետազոտության և Եվրոպական Արժեքների 

Հետազոտության տվյալների հիման վրա սոցիալ-քաղաքագետները բացատրում են 

աշխարհի տարբեր երկրների հասարակություններում պահպանված արժեքների 

տարբերությունը (Inglehart and Welzel 2005): Դրա հիման վրա մշակված աշխարհի 

մշակութային քարտեզը միջմշակութային փոփոխականների օգնությամբ բացատրում է 

հասարակությունների դասակարգումը` անվանական արժեքներն ընդդեմ աշխարհիկ-

ռացիոնալ արժեքների և գոյատևման արժեքներն ընդդեմ ինքնադրսևորման արժեքների: 

Վելուծությունն արտացոլում է երկրների միջև եղած տարբերությունները՝ հիմնվելով այն 

հիմնական արժեքների վրա, որոնք պահպանում են նրանց հասարակությունները: 

Հայաստանը մեծամասամբ համապատասխանում է ավանդական և գոյատևման 

արժեքների վրա հիմնված հասարակությանը՝ արտահայտելով բազմակարծության և 
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հանդուրժողականության ցածր մակարդակ, ընդգծելով աղգային հպարտությունը և 

հնազանդությունն իշխանություններին: 

Հայրենասիրական և ազգային դիսկուրսը լայնորեն հասանելի է (և ընկալելի) 

հայաստանյան բնակչության մարգինալ խմբերին: Փաստարկներով ապահովված 

ազգային արժեքները հիմնականում պրոպագանդում են ազգային (անձնային) 

անվտանգություն և ստանում են աջակցություն կառավարության կողմից: Արդյունքում 

երկրում հաճախակի բռնկվող հակամարտությունները վերածվում են ազգային և լիբերալ 

արժեքների բախման: Սա նշանակում է, որ արժեքների համակարգի հետ աշխատանքը 

սովորաբար վերածվում է անձնական անվտանգության և ինքնազարգացման կամ 

ինքնադրսևորման միջև ներքին խնդրի, որը խոչընդոտում է մասնակցության և 

բարեփոխումների հնարավորությունը:  

Թերևս կարող ենք հարցնել, թե որքանո՞վ է արդարացի պահանջել բարձր մակարդակի 

քաղաքացիական գիտակցություն նախկինում գրեթե մեկդարյա խորհրդային 

հասարակությունից: Կամ, միգուցե, կենտրոնանալով պատմության մեջ առկա հաջողված 

դեպքերի վրա՝ մենք կարող ենք հարցնել, ինչպե՞ս մշակել այլ (նախկինում 

պրոպագանդվածից) հասարակական արժեքային շղթա՝ հիմնված սոցիալական 

արդարության, ինդիվիդուալ բարեկեցության և իրավունքների վրա: Ինչպե՞ս հասնել այլ 

տրամաբանությամբ պայքարի, որը կսահմանի ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված 

հանրությունը: 

Լուծումներից մեկը կլինի առաջնահերթությունների վերաբաշխումը` բերելով 

սոցիալական արդարության հետ կապված հարցերը հայրենասիրական դիսկուրսից առաջ: 

Մինչ այժմ հասարակությունը դուրս գալու միտում է ցույց տվել սոցիալական 

արդարության ոլորտից, մեծ ոգևորությամբ միանալով հայրենասիրական արժեքների 

դիսկուրսին՝ ելնելով անվտանգության նկատառումներից: Պայմանավորված անձի 

իրավունքների (մարդու իրավունքներ) և արժեքների, ինչպես նաև սոցիալական 

արդարության հայտնաբերման և խթանման անկարողությամբ՝ մարդիկ դիմում են 

պակաս փշոտ ճանապարհի՝ հայրենասիրական հռետորաբանությանը, ինչն ամրապնդում 

է ավտորիտար միտումները: 

Մեկ այլ գերիշխող մշակութային արժեք է հարգանքը մեծահասականների նկատմամբ, 

որը բավականին հաճախ կիրառվում է հասարակության մեջ: Սակայն մեծահասակներին 

պաշտպանության մեխանիզմները, այնուամենայնիվ, բացակայում են: Արժեքների և 

դրանց իրականացման նմանատիպ անհամապատասխանությունը պետք է դառնա 

ուսումնասիրության առարկա, մարգինալ խմբերի նկատմամբ խնդիրները ճանաչելու 

դարձնելու աշխատանքները պետք է հաստատված 

կոմֆորմիստականից/հարմարվողականից աստիճանաբար վերածվեն անձի 

բարեկեցության և իրավունքների պաշտպանության կրկնվող պրակտիկայի:  

Քաղաքացիական խմբերը լուծումներ չեն առաջարկում, լուծումներ, որոնք կդառնան 

ուղղորդող կամ կողմնորոշող մարգինալ խմբերի համար: Այն դեպքերում, երբ մարդիկ 

չունեն կրթություն կամ փորձ (այդ կերպ դուրս են մղվում քաղաքացիական 

մասնակցության որևէ ձևից) կազմակերպությունների կամ խմբերի առկայությունը 

կողմնորոշման տեսանկյունից չափացանց օգտակար կլինի: Քաղաքացիական 

հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերը պետք է սկսեն լուծումներ առաջարկել 

քաղաքացիներին, որպեսզի ապահովեն նրանց մասնակցությունը: Հայաստանը կարիք 

ունի նոր քաղաքացիական սահմանման, որը կընկալի հանրության դերն ու կարիքները: 
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Աղքատության մակարդակը հասել է 30%-ի:12 Սա նշանակում է, որ սոցիալական 

խնդիրների՝ սպառողների սուր ընդգծված խնդիրների ընկալումն առանցքային 

նշանակություն ունի: Այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են նյութական ռեսուրսների 

բաշխումը և հանրության մասնակցությունը դրանցում, տնտեսական 

հարաբերությունները, մենաշնորհները և հավասար պայմանները, պետական 

կառույցների՝ հանրությանը զեկուցման ու հաշվետվողականության կարևորությունը, 

հանրային շահը և բնակչության մարգինալ խմբերի վտանգները պարտավոր են 

ներկայացնել արժեքների փոփոխություն և նպաստել այնպիսի մտածելակերպի, որը 

կարևորում է սոցիալական պատասխանատվությունն ու արդարությունը:  

Համախմբվածությամբ ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության խմբերը 

պետք է նպատակ դնեն փոփոխել հանրային արժեքները: Քաղաքացիական 

հասարակության ուժեղացման այլ փորձերն ապարդյուն են (Կարողությունների 

զարգացման ծրագիր, փորձի փոխանակում և այլն), քանի որ բավականին դժվար է 

ստեղծել կամ (և ընկալում) գաղափարական տարբեր խմբերի միջև: Եվ՛ ֆորմալ, և՛ ոչ 

ֆորմալ դերակատարները պետք է սկսեն հասցեագրել սոցիալական խնդիրները և գրավել 

մարգինալ խմբերի ուշադրությունը: Սոցիալական արդարության խնդիրները պետք է 

դառնան այն հիմնական աղբյուրը, որը կմիավորի բնակչության տարբեր խմբերին 

ֆունդամենտալ գաղափարական տարբերություններով: Հայ հասարակությունը կարիք 

ունի մոտենալու աշխարհիկ-ռացիոնալ արժեքներին՝ հեռանալով ավանդական 

արժեքներից, որոնք օգնում են պահպանել ամենից հեշտ պահպանվող հայրենասիրական 

դիսկուրսը՝ ամրապնդված անվտանգությամբ: Սովորութային դիսկուրսի փոփոխությունը 

երկրում պետք է լինի առաջնային նպատակ ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ քաղաքացիական 

հասարակության խմբերի համար: Հայ հասարակությունը պետք է նպատակ ունենա 

հեռանկարում փոփոխելու հասարակական արժեքները: Ինքնաարտացոլումը և 

ռազմավարական նախագծման մեխանիզմները, մարգինալ խմբերի հետ խոսելու լեզուն 

(հետևողականության մեխանիզմները), քաղաքացիական հասարակության սեգմենտների 

համախմբված որոշումները, այլընտրանքային կրթությունը և հաղորդակցման միջոցները 

կարևոր նախապայման են հանդիսանում արժեքների փոփոխության համար: 

 

 

 
«Որևէ քաղաքացիական խնդիր հնարավոր չի լուծել առանց մի շարք խմբերի հովանավորության» 

Գարի Ալան Ֆայն և Բրուք Հարինգտոն 
«Փոքրիկ պետություններ՝ փոքր խմբեր և քաղաքացիական հասարակություն» 2004թ. 

 
Եզրակացություն և առաջարկություններ 

 
Հայաստանն անցել է քաղաքացիական հասարակության զարգացման տարբեր 

աստիճաններով՝ հայտնվելով այնպիսի ճգնաժամում, որը բնորոշվում է ներքին 

համախմբվածության բացակայությամբ և ազդեցության ցածր մակարդակով: 

Հասարակությունը պահանջում է պատկերացում իր ներուժի մասին (ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 

դերակատարների կողմից) թե կա, արդյոք, շարժ քաղաքացիական հասարակության 

զարգացման հաջորդ մակարդակի համար: Հասարակական խմբերի միջև 

համագործակցության պահանջը հասունացել է: Միմյանց ներուժի և լեգիտիմության 

                                                           
12 Համաշխարհային բանկի երկրի մասին տեղեկություն (2014)՝ http://data.worldbank.org/country/armenia  

http://data.worldbank.org/country/armenia
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փոխճանաչմանը կհաջորդի մարգինալ խմբերի հետ աշխատանքը՝ սոցիալական 

խնդիրների թիրախավորմամբ և ապացույցների հիման վրա հետազոտության պահանջի 

առաջադրմամբ: 

Ներկայումս ֆորմալ սեկտորը փակ է՝ գործելով մեկուսվացածության, 

ներկազմակերպական մրցակցության մեջ, և կտրված մարգինալ խմբերից: Ծրագիր 

իրականացնելու մոդելը բացասական անդրադարձ է ունեցել հասարակության՝ ֆորմալ 

դերակատարների նկատմամբ ընկալումների վրա: Սակայն միևնույն ժամանակ նույն այդ 

կազմակերպությունները գրեթե խնդիր չեն ունեցել դոնորների հետաքրքրությունը 

գրավելիս: Եթե նրանք ի վիճակի են եղել գրավել հովանավորների, ապա պետք է նաև ի 

վիճակի լինեն կառուցել հաղորդակցության ալիքներ հանրության հետ: 

Կազմակերպչական աջակցությունը ոչ-ֆորմալ դերակատարներին (կամ դրա 

բացակայությունը) որոշիչ գործոն է ՀԿ-ների նկատմամբ հանրային վստահության 

համար: Չնայած ֆորմալ դերակատարները մատակարարում են տեխնիկական 

աջակցություն ոչ-ֆորմալ դերակատարներին, բայց հենց ոչ-ֆորմալ դերակատարներն են, 

որ կապ են ստեղծում հանրության հետ և կարող են մեծացնել հանրության 

վստահությունը դեպի քաղաքացիական հասարակությունը: Հանրային աջակցություն 

ձեռք բերելու համար (հանրության վստահության աճ) ֆորմալ դերակատարները պետք է 

միանան ոչ-ֆորմալ դերակատարներին: Բայց ինչպե՞ս: 

Ֆորմալ դերակատարները պետք է հիմնադրեն բոլորին ներառող հարթակ՝ հրավիրելով 

տարբեր սուբյեկտներին և անհատներին միավորելու ուժերը: Սրա բացառիկությունը 

կայանում է նրանում, որ այս հարթակը առանձին վերցրած անհատների կամ 

կազմակերպությունների հետաքրքրությունների համար չէ ստեղծվում, այլ ցույց է տալիս 

իստիտուցիոնալ խմբերի լուրջ մտահոգվածությունը մարգինալ խմբերի խնդիրների 

նկատմամբ: Առանց բաց և թափանցիկ համագործակցության ֆորմալ հատվածի 

ացդեցությունը հասցված է նվազագույնի՝ պայմանավորված սահմանափակ 

գործունեությամբ, անդամակցության խոչընդոտմամբ և ներուժի ընդլայնամ 

սահմանափակությամբ: Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ սեգմենտները քաղաքացիական 

հասարակության հիմնական դերակատարներն են, ովքեր պետք է ներգրավված լինեն 

ապագա ծրագրավորման մեջ, և չպետք է թույլ տալ ներքին քայքայում խմբերից և ոչ 

մեկում: Ոչ-ֆորմալ գործողությունները պետք է սերտաճեն ֆորմալ գործողությունների 

հետ, լինեն պրոֆեսիոնալ, մեկը մյուսին լրացնող հորիզոնական գործընկերություն, դա 

չպետք է վերածվի սեփական նպատակների իրականացման միջոց: Քաղաքացիական 

հասարակության ներուժը պետք է պայմանավորված լինի երկու դերակատարների 

կարողությամբ հասնել մարգինալ խմբերին՝ այլընտրանքային (ոչ ֆորմալ) կրթության 

միջոցով, ԶԼՄ-ների հետ շոշափելի համագործակցությամբ, այնպիսի երկրում, որտեղ 

առկա է ԶԼՄ-ների կենտրոնացված վերահսկողություն: Հայաստանը պահանջում է բոլորին 

ներառող ցանցային մոտեցում երկու դերակատարների համար, ովքեր կթանեն երկրի 

զարգացումը: Ոչ-ֆորմալ դերակատարների հետ մասնագիտական հմտությունների 

ուղղորդումը դեպի ռազմավարական պլանավորում և դաշինքների հաստատումը որոծիչ 

գործոն կլինի ֆորմալ դերակատարների օրակարգի առաջխաղացման համար: Ոչ-ֆորմալ 

դերակատարները խթանող գործոն են եղել ֆորմալ դերակատարների համար ազդակներ 

ստանալիս: Այնուամենայնիվ, ոչ-ֆորմալ գործողությունները պետք է սերտաճեն 

ֆորմալների հետ: Հակառակ դեպքում անգամ ոչ-ֆորմալ դերակատարները (թեև գրացած 

որոշակի հաջողություններ) ֆորմալների նման կհայտնվեն ճգնաժամային իրավիճակում: 

Ֆորմալ դերակատարները ֆինանսավորում փնտրելու և լուռ ծրագրեր իրականացնելու 

փոխարեն պետք է ճանապարհներ գտնեն գրավելու ոչ ֆորմալ ուժերին և միանալու 
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նրանց: Երկու խմբերը պետք է հասկանան մեկը մյուսի օրակարգը, ընդունեն միմյանց 

լեգիտիմությունը և համախմբեն իրենց ներուժը՝ հանրային մտահոգությունների հիման 

վրա:  

Սույն հետազոտությունը ներկայացրեց հայ քաղաքացիական հասարակության երկու 

հատվածների միավորման պատճառները, այն է ՝ ազդեցություն ստեղծելը, ազդեցություն, 

որը սահմանում է ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված հանրության ձևավորումը: 

Հայաստանը չպետք է ձգտի ուժեղ ֆորմալ կամ ոչ-ֆորմալ հատվածների, այլ ուժեղ 

ամբողջական հասարակության: Մեկ հատվածը չպետք է փոխարինի մյուսին, այլ 

հակառակը, երկուսը պետք է միավորվեն՝ ստեղծելով միասնական սուբյեկտ, որը 

պատրաստ կլինի մշակել բարձր մակարդակի սոցիալական կապիտալ: Հայ 

հասարակությունը չպետք է նպատակ դնի «վերստեղծի անիվը», բայց վերցնի արդեն 

գոյություն ունեցող կառույցներ (ՀԿ-ներ, անկախ խմբեր և անհատներ), մասնագիտացնի 

և օգտագործի նրանց: Կարիք չկա նոր խմբերի ձևավորման, փոխարենը պետք է միավորել 

գոյություն ունեցողները: 

Հայ հասարակությունը պետք է նպատակ դնի հեռանկարում անցում կատարելու 

հասարակական արժեքների՝ առաջնահերթություն տալով աշխարհիկ-ռացիոնալ և 

ինքնադրսևորման արժեքներին: Մարգինալ խմբին հասկանալը և նրանց հետ աշխատելը 

հետագայում դերակատարներին կօգնի ձևավորել ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված 

հանրություն: Համանման դիսկուրսը և շոշափելի գործողությունները արժեքային 

համակարգի փոփոխման համար կբերի նմանօրինակ զարգացման լավ 

հնարավորությունների: Համախմբումը պետք է լինի նոր արժեքների միջոցով, տարբերվի 

այն արժեքներից, որոնք պաշտպանում է գոյություն ունեցող դիսկուրսը և հիմնված լինի 

համանման առաջնահերթությունների և հետաքրքրությունների վրա: Երկու խմբերը պետք 

է սահմանափակեն ընդհանուր, վերացական քաղաքական ժողովրդավարական 

պահանջները, և փոխարենը կենտրոնանան սոցիալական բարեկեցության հարցերի 

խթանմամբ՝ ներդնելով իրենց ներուժը դեպի քաղաքականության մշակման 

մասնակցություն և քարոզչություն: 

Քաղաքացիական հասարակության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ ուժերի միավորումը նշանակում է 

երկարաժամկետ զարգացման հիմնադրում, որն իր հերթին նշանակում է քննադատաբար 

մոտենալ ապագային՝ նպատակ ունենալով հասնել ձևակերպված խնդիրների վրա 

հիմնված հանրության ձևավորմանը: Ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված 

հանրության ձևավորմանը նշանակում է հաջորդ քայլ հայ քաղաքացիական 

հասարակության զարգացման մեջ, ինչն էլ իր հերթին ենթադրում է երկրի զարգացում: 

Ապագայի վերաբերյալ բանակցություններ վարելու համար քաղաքացիական 

հասարակության խմբերը պետք է միասին գան համաձայնության, որտեղ համախմբումն 

ու համակարգումը կփոխարինեն տարանջատմանն ու մրցակցությանը: Սույն 

հետազոտությունն առաջ է բերում հետևյալ առաջարկությունները.   

 
Առաջարկություններ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության 
դերակատարներին  

 
 ՀԿ-ներին անդամակցությունների քանակի ավելացում 

Կազմակերպություններին անդամակցումը և կազմակերպությունների կողմից 

կազմակերպված գործողություններին մասնակցությունը հանդիսանում է ֆորմալ 

սոցիալական կապիտալի համար կարևոր ցուցանիշ, որը Հայաստանում ցածր 

մակարդակի վրա է:  ՀԿ-ները պետք է փնտրեն հասարակական աջակցություն 
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անդամակցման ձևաչափով: Հայաստանյան ՀԿ-ները պետք է մեծացնեն 

անդամակցության ցուցանիշները, քանի որ կազմակերպությունների անդամների 

քանակը չափազանց ցածր է (հատկապես կանանց և երիտասարդների) (Paturyan and 

Gevorgyan 2014b): Խնդիրները պետք է նպաստեն վերագնահատմանը: ՀԿ-ները պետք 

է մշակեն ինքնագնահատման մեխանիզմներ՝ բացատրելու իրենց ընտրողների նվազ 

քանակը: Անդամակցությունը խթանելու համար, կազմակերպությունները պետք է 

վերանայեն իրենց առաքելությունները և բացեն անդամակցությունը բոլորի համար: 

Կազմակերպությունները պետք է կազմակերպեն կանոնավոր հանդիպումներ և 

աշխատանքներ անդամների և իրենց անմիջական համայնքների հետ: 

Աշխատանքները պետք է առաջնային թիրախավորեն ներկայացումներ իրենց 

կարևորագույն առաքելությունների, նպատակի և խնդիրների և իրենց գործունեության 

բնույթի վերաբերյալ և այլն: ՀԿ-ները պետք է կարողանան տեղ հասցնել այն ուղերձը, 

թե ինչու է կարևոր անդամակցել և ներգրավվածություն ունենալ կազմակերպությանը: 

ՀԿ-ները պետք է նպատակ ունենան բնակչության լատենտ, մարգինալ խմբերից դուրս 

բերել ներուժը: ՀԿ-ները պետք է համախմբվեն քաղաքացիական ակտիվիստների հետ: 

Ֆորմալ դերակատարները պետք է վերցնեն ակտիվ անհատների 

հետաքրքրությունները մոբիլիզացնելու ղեկավարությունը: Ոչ-ֆորմալ խմբերի կամ 

անհատների գործողությունների ապակենտրոնացված գործելաոճը խոչընդոտ չի 

հանդիսանա համագործակցության համար, եթե ՀԿ-ները վերցնեն անհատների 

հայտնաբերման և նրանց հետ միավորման ղեկավարումն իրենց ձեռքը: ՀԿ-ները պետք 

է ստեղծեն անդամակցության հիմքեր՝ պահպանելով բազմացանությունն ու 

բազմակարծությունը, ինչը կբերի ավելի շատ մարդկանց անդամակցության և նոր 

գաղափարների գեներացման: Ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության հատվածը 

պետք է բաց լինի քաղաքացիական հասարակության այլ դերակատարների հետ 

համագործակցության բոլոր տեսակների համար: Նպաստավոր միջավայրը 

կպայմանավորի ազատ անդամակցություն: Ֆորմալ, ոչ-ֆորմալ և մարգինալ խմբերի 

այլ ներկայացուցիչների հետևողական և ներառական մասնակցության համար 

անհրաժեշտ է ստեղծել մի տարածություն, որում հասարակությունը կբարգավաճի:  

 
 «Հովանոց» ՀԿ-ների ստեղծում 

Հայաստանյան ՀԿ-ները չեն փորձում լուծումներ գտնել հավաքական մակարդակում: 

Հայաստանը կարիք ունի «հովանոց» քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների (բոլոր ոլորտներում), որոնք կհամակարգեն 

աշխատանքները: Առաջատար, անկախ, փորձառու և վստահելի ՀԿ-ները պետք է 

ստանձնեն հովանոց կազմակերպությունների ստեղծման ղեկավարությունը: Հովանոց 

կազմակերպությունները պետք է նպատակ ունենան վերածվելու համապարփակ 

ինստիտուցիոնալ կառույցների, որոնք կներառեն մարգինալ խմբերի զգալի 

հատվածներին՝ ներառյալ այլ հասարակական կազմակերպություններին ու 

գյուղական համայնքների բնակչությանը: Սա կստեղծի ինստիտուցիոնալ 

համազգային ցանց՝ քաղաքացիական հասարակության սեկտորի աջակցման համար: 

Ոլորտային հովանոց ցանցի մարմինները կտարբերվեն կոալիցիոն ձևաչափի ՀԿ-ներից 

(կիրառվում է Հայաստանում և ներառում է միայն ՀԿ-ները), քանի որ կմշակեն 

ձևակերպված խնդիրների հիման վրա գործողությունների ցանց՝ ներառելով 

համապատասխան ընտրատարածքներ, ներառյալ՝ ակտիվիստներ, մասնագիտական 

ասոցիացիաներ, կանանց խմբեր, աշխատանքային միություններ, հետազոտական 

ինտիտուտներ, գյուղական համայնքների ակտիվիստներ, և այլոց, ովքեր որոշումներ 
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են կայացնում որևէ կկոնկրետ օրակարգի վերաբերյալ: Հովանոց 

կազմակերպությունների հիմնական բնորոշիչը ցանցի համակարգման ղեկավարման 

գործընթացն է ՝ չսահմանափակելով ցանցի որևէ բաղադրիչի ինքնիշխանությունը: 

Ժամանակ առ ժամանակ, սահմանելով օրակարգը, կարող են կազմակերպվել 

հանդիպումներ և քննարկումներ, որոնք կձևավորեն հասարակական 

նախաձեռնության ֆորումներ (օրինակ՝ երկամյա կտրվածքով): Հովանոց 

կազմակերպությունները կվերցնեն նմանատիպ ֆորումների կազմակերպման 

ղեկավարությունը հատուկ այս նախաձեռնության համար հատկացված ռեսուրսներով 

և արդյունավետ կազմակերպչականությամբ: Բոլոր խմբերը պետք է կարողանան 

միանալ և այնուհետև տարածել տեղեկատվությունն իրենց անմիջական 

համայնքներում և անդամների շրջանակում: Հատկապես, հովանոց 

կազմակերպությունները պետք է հասանելի լինեն Հայաստանի ավաններում և 

գյուղերում հիմնադրված ցածր ներուժով լատենտ կազմակերպություններին: Հովանոց 

կազմակերպությունները և պարբերական հանդիպումները բոլոր զանգվածների հետ 

կարևոր կլինեն անմիջական փոխգործակցության և ճանաչման տեսանկյունից: 

Միջազգային կամ վերազգային կազմակերպությունների արդյունավետ փորձի 

նմանության, հայ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է սկսի հավաքագրել 

անդամների մեկ հովանոցի ներքո, որն էլ կներկայացնի կառավարությանը և 

միջազգային դոնորներին հավաքական խնդիրները: Բավականին բարդ կլինի 

պետական մարմիններին և իշխանությունների արհամարել միասնական 

քաղաքացիական հասարակական ճակատում ձևավորված մտքերն ու որոշումները: 

 

 Ցանցեր և առցանց պլատֆորմներ 
ա. Հայաստանյան կազմակերպությունները կարիք ունեն նոր ֆունկցիոնալ 

միտումների: Երկրում քանի՞ գործող ՀԿ ունի ներքին տվյալների բազա, 

հասարակական շահագրգիռ անձանց կամ այլ համանման առաքելությամբ ՀԿ-ների 

տվյալների բազա: Թեև այս մասնավոր և գործնական հարցը նախկինում չի 

հանդիսացել հետազոտության առարկա, այուամենայնիվ կան որոշակի 

ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ Հայաստանյան ՀԿ-ները գործում են 

կարճաժամկետ, կոնկրետ նախագծերի շրջանակում և ազդեցության ցածր մակարդակ 

գրանցում (Hakobyan et al. 2010; Blue and Ghazaryan 2004; Ishkanian 2008): 

Ընդհանուր առմամբ, ցանցային միջոցառումներ կազմակերպելու պրակտիկան 

այնքան էլ ընդունված չէ Հայաստանում: Ցանցային (նեթվորքինք) միջոցառումները 

կարող են ստեղծել որոշակի համայնքային նորմեր և զարգացնել կազմակերպական 

մշակույթ, ինչն էլ իր հերթին կբարձրացնի սոցիալական կապիտալի մակարդակը: Հայ 

հասարակության ֆորմալ դերակատարները պետք է ստանձնեն պարբերական 

ցանցային միջոցառումներ կազմակերպելու պատասխանատվությունը: Մարդկային 

ռեսուրսների ավելացման համար ՀԿ-ները պետք է բացահայտեն և մշակեն համանման 

առաքելություն ունեցող սուբյեկտների ցանկ (սկսած «մեծ և կարևոր» ՀԿ-ներից մինչև 

փոքր գյուղական ՀԿ-ներ), ներառելով՝ ակտիվ քաղաքացիներ, պոտենցիալ 

անդամներ, գիտաշխատողներ, դոնորներ, դեսպանատների և ընկերներ: Պետք է 

մշտական տեղեկատվության փոխանակում լինի միևնույն ոլորտում աշխատող ՀԿ-

ների մեջ, ինչպես նաև հասանելի ոչ-ֆորմալ խմբերի միջև: Կապերի ընդլայնումը 

արտասահմանում, միջազգային ՀԿ-ների և տարածաշրջանային նմանատիպ 

գործունեություն ծավալող այլ խմբերի հետ նույնպես էական նշանակություն ունի: 

Շահերի պաշտպանության/խնդիրները ճանաչելի դարձնելու կարողության 
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կողմնորոշմամբ միջազգային կապերը պետք է կիրառվեն տեղական ՀԿ-ների 

ազդեցության մեծացման համար: Սա կբերի կապերի ձևավորման և հետագայում էլ 

ցանցային միջոցառումներին մասնակցության (առցանց մասնակցության 

մեխանիզմներով): Ցանցային միջոցառումներն էական կլինեն՝ հասարակական այլ 

խմբերի հետ նպատակներ սահմանելու և միասնական օրակարգ խթանելու համար: 

բ. ՀԿ-ները պետք է ստեղծեն վեբկայքեր: Վեբկայքերը հնարավորություն կտան 

մարդկանց ուղղակիորեն կապ հաստատել ՀԿ-ների հետ, բաժանորդագրվել հանրային 

կանոնավոր հանդիպումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար, միանալ 

կազմակերպությանը առցանց, և ստանալ տեղեկություն կոկրետ քաղաքական ոլորտի 

մասին, որը ՀԿ-ն քարոզում է: ՀԿ-ների անդամների համար որոշակի դասընթացների 

հասանելիությունը նույնպես օգտակար կլիներ (օրինակ՝ ժամանակակից արագ կապի 

տեխնիկայի հետ ծանոթացում, ներառյալ ինչպես օգտվել ձայնագրման սարքից,  

տեսախցիկներից, առցանց գադջետներից և այլն): Որոշ ՀԿ-ներ նախընտրում են 

մեկուսվացածություն՝ խուսափելով կառավարության ուշադրությունից (Clark 1995): 

Հայաստանի դեպքում, այնուամենայնիվ, մեկուսվացածությունը նվազեցնում է 

հասարակական վստահությունը և տանում է ազդեցության ցածր մակարդակի: ՀԿ-

ները պետք է վերցնեն առավելագույնը կապերից, տեղեկատվությունից, 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներից, որպեսզի հասնեն տեսանելիության և 

ազդեցության: 

 
 Սոցիալական ուղերձները որպես բնակչությանը թիրախավորող 

հաղորդակցության ալիքներ 
Հաշվետվողականությունը բնակչությանը պետք է դառնա ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 

դերակատարների համար առաջնահերթություն և մարգինալ խմբերին թիրախավորի 

սոցիալական ուղերձների միջոցով: Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները պետք է 

անցնեն ինքնագնահատման գործընթացով և փորձեն հասկանալ թե ինչպես 

ընդլայնեն իրենց գործողությունները, որպեսզի ներառեն մարգիանալացված 

խմբերին: Երկու դերակատարների առաքելությունները, ռազմավարությունները, 

նպատակներն ու խնդիրները պետք է առաջնահերթ կերպով արտացոլեն բնակչության 

մարգիանալացված խմբերի շահերը: Իշխանությունները սովորաբար պահպանում են 

ռեժիմը՝ օգտագործելով տեղեկատվական հոսքերը: Ֆորմալ խմբերը պետք է 

հակադրվեն նման կարծրատիպերին, որպեսզի կարողանան դիմակայել 

խեղաթյուրված տեղեկություններին: Ֆորմալ հատվածը ոչ-ֆորմալ դերակատարների 

հետ կարող է այդ խեղաթյուրված ընկալումների հիման վրա ձևավորել 

համապատասխան ընկալում: Ոչ-ֆորմալ դերակատարները կարող են օգնել 

բարելավել ֆորմալ դերակատարների նկատմամբ եղած կարծրատիպերը՝ 

ներկայացնելով ֆորմալ դերակատարների օգնությունը այս կամ այն 

նախաձեռնության շրջանակում: Խմբերը պետք է իրականացնեն միացյալ մարզային 

այցելություններ Հայաստանի տարածքով մեկ, լսել մարգինալ խմբերին, և ըստ 

գոյություն ունեցող սոցիալական մտահոգությունների մշակել շահերի 

պաշտպանության նարատիվներ: Նման վարքագիծը վստահություն կստեղծի 

մարգինալ հասարակության մոտ: Ավելին, հանրության ուշադրությունը (և 

վստահությունը) կարելի է նաև գրավել մոտիվացիոն մեխանիզմների զարգացմամբ, 

որոնք թույլ կտան քաղաքացիներին ստուգել հանրային հետաքրքրություն 

հանդիսացող կոնկրետ խնդրի հետ կապված իրադարձության վրա իրենց 

ազդեցությունը:  Սոցիալական ուղերձների բովանդակությունը պետք է ուղղված լինի 
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դեպի բացատրություններ, թե ինչպես են տարբեր խնդիրներ (օր.՝ սահմանադրական 

իրավունքներ, գենդերային հավասարություն, ազնիվ ընտրություններ, և այլն) 

կապված սոցիալական բարեկեցության հետ: Բոլոր թվացյալ վերացական հանրային 

խնդիրները, որոնք քարոզվում են ՀԿ-ների կողմից, պետք է խորությամբ բացատրել, 

թե ինչպես են կապված սոցիալական արդարության հետ: 

 
 Պետական մարմինների գործունեության (կատարողականի) 

համակարգված վերահսկում 
Տարբեր սեկտորներում պետական մարմինների կատարողականների վերահսկումը 

կստեղծի տվյալների բազա, որը կիրառելի կլինի պահանջների ձևակերպման 

ժամանակ, ինչն էլ հանդիսանում է ձևակերպված խնդիրների վրա հիմնված 

հանրության ձևավորման նախապայման: Սահմանափակ (կամ արհեստական) 

քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը քաղաքականության և 

որոշումների կայացման մեջ ստեղծում է խնդիրներ օրենսդրության և (այն դեպքերում, 

երբ օրենսդրությունը նորմալ է գործում) դրա կիրառման մեջ: Եթե հասարակությունը 

չի կարողանում համապատասխան մեխանիզմներ տրամադրել հասարակությանը 

որոշումների կայացմանը մասնակցության համար, ապա վերահսկման գործընթացը 

կկարողանա լրացնել այդ բացը: Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները պետք է 

համախմբվեն փաստերի հավաքագրման և դիտարկման գործընթացում պարբերական 

վերահսկմամբ: Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների ներկայիս նախաձեռնած 

վերահսկման գործընթացներում առկա են մի շարք բացթողումներ, մինչդեռ 

կառավարության գործունեությունը միանշանակ բարելավման կարիք ունի: 

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները պետք է դառնան 

կառավարության կատարողականի արդյունավետ վերահսկողները: 

 
 Մեդիա-թիրախավորված աշխատանքներ 

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները կարիք ունեն դաշնակցի 

կարգավիճակում ունենալ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին: Այն 

իրադարձություններում, երբ կառավարությունն օգտագործում է հիմնական 

լրատվամիջոցները որպես լեգիտիմության աղբյուր իր լծակները մեծացնելու համար, 

քաղաքացիական խմբերը համապատասխանաբար պետք է օգտագործեն 

այլընտրանքային լրատվամիջոցները՝ մեծացնելով իրենց հասարակական լծակները: 

Չափազանց կարևոր է ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարների համար առաջ տանել 

իրենց օրակարգը ԶԼՄ-ների հետ ծրագրավորված համագործակցությամբ: Տեղական 

ֆորմալ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հաջողակ են 

աշխարհով մեկ, սակայն նրանց հաջողությունը մեծապես գնահատվում է ԶԼՄ-ների 

հետ աշխատելու ունակությամբ: Ներկայումս հայաստանյան ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 

հատվածներն այնքան էլ լավ չեն կարողանում աշխատել ԶԼՄ-ների հետ: Չափազանց 

կարևոր է մշակել ԶԼՄ-ների հետ աշխատելու հատուկ ռազմավարություն: Թեև 

լրատվամիջոցների կենտրոնացված վերահսկման հիմնական նպատակն իշխող 

ռեժիմի ինքնապահպանումն է, սակայն այն նաև վնասում է ռեժիմին, քանզի այն 

օգնում է կառավարական ուժերին անտարբեր մնալ մարգինալ խմբերի 

իրականությունից և իրական դինամիկայից: Սահմանափակ տեղեկատվությունը 

խոչընդոտում է որոշում կայացնողներին մեկնաբանել իրականությունը: Այդ իսկ 

պատճառով, ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները պետք է թիրախավորեն 
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զանգվածային լրատվամիջոցները և միևնույն ժամանակ ապահովեն տեղեկատվական 

կապ կառավարության և մարգինալ խմբերի միջև:  

 
 Կրթության այլընտրանքային ալիքներ 

Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է կենտրոնանա հանրային կրթության 

վրա: Պետք է մշակվեն նոր և այլընտրանքային կրթության աղբյուրներ մարգինալ 

խմբերի համար ապահովելով հասանելիություն: Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերը պետք է 

ուղղորդեն իրենց ռեսուրսները այլընտրանքային կրթության հարթակի մշակմանը (և՛ 

ֆիզիկական, և՛ առցանց): Սրանք կարող են լինել քննարկման և բանավեճի 

ակումբներ, օնլայն ֆորումներ: Կրթական հաստատությունները հասարակայնացման 

կարևոր գործոններ են, մինչդեռ Հայաստանի կրթական համակարգը խորապես 

գտնվում է պետական վերահսկողության ներքո, և բնութագրվում է 

քաղաքականացման փորձերով: Քաղաքացիական գիտակցության մակարդակը 

բարձրացնելու համար հասարակությունը շտապ կարիք ունի այլընտրանքային 

կրթության աղբյուրների, որոնք կօգնեն հակադրվել կենտրոնացված 

տեղեկատվության հոսքերի ազդեցությանը:  

 
 Աշխատավորների իրավունքների պաշտպանություն 

Քաղաքացիական հասարակության գործունեության տարածքը չափազանց 

սահմանափակ է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական խոչընդոտների 

պատճառով: Քաղաքացիական հասարակության արդյունավետ մասնակցությունը 

կախված է արդյունավետ մեխանիզմների առկայությունից, որոնք էլ կարգավորում են 

մասնակցությունը: Քաղաքացիական մասնակցության բացակայության արմատային 

խնդիրներից մեկը ուժեղ մեխանիզմների բացակայությունն է, որը կպաշտպանի 

աշխատավորների իրավունքները: Կազմակերպությունները պնդում են, որ ունեն 

մտահոգություններ իրենց աշխատակիցների ակտիվ վարքագծի հետ կապված: Նույն 

խնդիրն ունեն նաև անհատները, ովքեր վախենում են կորցնել իրենց աշխատանքը՝ 

մասնակցելով ոչ ֆորմալ գործողություններին՝ վարկաբեկելով իրենց պաշտոնական 

կարգավիճակը: Հայաստանը կարիք ունի աշխատավորների իրավունքները 

պաշտպանող բարելավված մեխանիզմների, որպես լուծման մի մաս: Հզոր և անկախ 

կառույցները, որոնք բավականաչափ ուժեղ են խնդիրներին հակադրվելու համար, և 

չեն ենթարկվում պետական վերահսկողության, պետք է օգնեն լուծել այս խնդիրը: 

Աշխատավորների իրավունքների չպաշտպանվածությունը խնդրահարույց է դարձնում 

կամավորական մասնակցությունը: Այս դեպքում անհրաժեշտություն կա 

նախաձեռնելու արհմիությունների զարգացման ծրագիր: 

 
 Ազատ տեղեկատվություն և փաստերի վրա հիմնված հետազոտություն  

Ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դերակատարները պետք է ձևավորեն տեղեկատվության 

փոխանակման հարթակներ՝ ներառելով նախկին, ընթացիկ և հետագա 

գործողությունները, ծրագրերը, ֆինանսավորման հնարավորությունները և դրանց 

լուծումները: Սա կօգնի դյուրացնել թափանցիկ, ազատ և հասանելի տեղեկատվության 

հոսքը բոլոր հետաքրքրված կողմերին, որն իր հերթին դրականորեն կանդրադառնա 

հանրային վստահության վրա: Հասարակության վարած քաղաքականությանը 

անհրաժեշտ է օբյեկտիվ հետազոտություն և վերլուծություն: Հայ քաղաքացիական 

հասարակության դերակատարները պետք է գործնականում կիրառեն փաստերի վրա 

հիմնված հետազոտություն: Անկախ հետազոտությունը անհրաժեշտություն է 
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խնդիրների բացահայտման համար, ինչը հետագայում կօգնի ձևակերպված 

խնդիրների վրա հիմնված հանրության կառուցմանը, ինչպես նաև վերահսկման 

գործընթացներում: Հետազոտության արդյունքները պետք է դառնան աղբյուր՝ ա. 

խնդիրների և պահանջների ձևակերպման, քարոզչության ռազմավարության 

նախագծման համար;  

բ. պետական կառույցների կատարողականների նկատմամբ վերահսկման 

գործառույթի ներդրմամբ: Ակադեմիական իստիտուտները, վերլուծական 

կենտրոնները և անհատ հետազոտողները պետք է առավելագույնի հասցնեն իրենց 

հետազոտությունների ազդեցությունը, ինչը հնարավոր է մարգինալ խմբերի հետ 

հաղորդակցության միջոցով, և ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ մարմինների քաղաքականությանը 

ու որոշումների կայացմանը մասնակցության միջոցով: Ակադեմիական և 

հետազոտական իստիտուտները թերևս կարող են մտածել համազգային 

հետազոտության իրականացման մասին՝ հասկանալով թե ինչը կհետաքրքրի 

հանրությանը և ինչ կարելի է անել ակտիվ անդամակցության և ներգրավվածության 

համար:  

 
Առաջարկություններ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության 
դերակատարներին և պետական մարմիններին 

 
 Քաղաքական կամք 

Ներկայումս առկա է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ 

իմաստալի (ոչ արհեստական) երկխոսության մեջ մտնելու քաղաքական կամքի 

բացակայություն: Հայաստանյան իշխանությունները և պետական կառույցները կարիք 

ունեն վերագնահատման, որպեսզի դիտարկեն քաղաքացիական հասարակությանը 

որպես լուրջ և հավասար գործընկեր քաղաքականության մշակման գործընթացում: 

Քաղաքացիական հասարակության խորհրդատվական ներգրավվածությունը 

կառավարության հետ, նրանց առաջարկությունները սովորաբար անտեսվում են, երբ 

գալիս է վերջնական որոշումներ կայացնելու գործընթացը: Հայաստանի 

կառավարությունը պետք է ստանա քաղաքացիական հասարակության 

առաջարկությունները և ստեղծի հրավիրյալ տարածքներ ՀԿ-ների և ակտիվիստների 

համար՝ լսելու նրանց և մարգինալ խմբերի մտահոգություններն ու խնդիրները: 

Կառավարության ներկայացուցիչները հիմնականում մեկուսացված են 

հասարակությունից և նրա խնդիրներից և պետք է հասկանան, որ 

հաշվետվողականությունն անհրաժեշտություն է, ոչ թե ամոթ: Խելամիտ 

փոփոխություն իրակացնելու համար կառավարությունը պետք է առաջնային փոխի իր 

քաղաքական կամքը համակարգի հետ միասին: 

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարներն իրենց հերթին պետք է 

հասկանան, որ համագործակցությունը կառավարության կողմից հնարավոր է 

կոնկրետ անհատների միջոցով, այլ ոչ թե ամբողջ կառավության կողմից: ՀԿ-ները 

պետք է հայտնաբերեն կառավարական մարմիններից մտահոգ անհատներին, ում 

միջոցով կկարողանան առաջ տանել իրենց օրակարգը: Կառավարությունը մեծ 

կառույց է, բաղկացած՝ բազմաթիվ ճյուղերից, մարդկանցից և օրակարգերից: 

Անհատների հայտնաբերումը, ում հետ կարելի է աշխատել՝ կարող է հանգեցնել 

էական ազդեցության: 

 

 



 
էջ 30  

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
 
Abom, Bill. 2004. “Social Capital, NGOs, and Development: A Guatemalan Case Study.” Development in 

Practice 14 (3): 342–353. 
Abrahamian, Levon Hm. 2001. “Civil Society Born in the Square: The Karabagh Movement in Perspective.” 

In The Making of Nagorno-Karabagh, 116–134. Springer. 

http://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230508965_4. 
Abrahamian, Levon, and Gayane Shagoyan. 2011. “From Carnival Civil Society Toward a Real Civil Society: 

Democracy Trends in Post-Soviet Armenia.” Anthropology & Archeology of Eurasia 50 (3): 11–50. 
Aiyede, E. Remi. 2004. “United We Stand: Labour Unions and Human Rights NGOs in the Democratisation 

Process in Nigeria.” Development in Practice 14 (1–2): 224–233. 

Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton University Press. 
Babajanian, Babken V. 2005. “Civic Participation in Post-Soviet Armenia.” Central Asian Survey 24 (3): 

261–79. doi:10.1080/02634930500310345. 
Blue, Richard N., and Yulia G. Ghazaryan. 2004. “Armenia NGO Sector Assessment: A Comparative Study.” 

NGO Strengthening Program. Yerevan, Armenia: World Learning for International Development. 
Carroll, Thomas F. 1992. Intermediary NGOs: The Supporting Link in Grassroots Development. Kumarian 

Press. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19936716117. 

Caucasus Research Resource Centers - Armenia. 2011. “Survey on Level of Social Cohesion in Armenian 
Society  [Dataset].” http://www.crrc.am/index.php/en/163. 

Clark, John. 1995. “The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.” World Development 23 
(4): 593–601. 

De Tocqueville, Alexis. 2003. Democracy in America. Vol. 10. Penguin Press. 

Fassin, Yves. 2009. “Inconsistencies in Activists’ Behaviours and the Ethics of NGOs.” Journal of Business 
Ethics 90 (4): 503–521. 

Fine, Gary Alan, and Brooke Harrington. 2004. “Tiny Publics: Small Groups and Civil Society.” Sociological 
Theory 22 (3): 341–356. 

Glasius, Marlies, and Armine Ishkanian. 2015. “Surreptitious Symbiosis: Engagement between Activists and 

NGOs.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 26 (6): 2620–
2644. 

Granovetter, Mark. 1978. “Threshold Models of Collective Behavior.” American Journal of Sociology 83 (6): 
1420–1443. 

Habermas, Jürgen. 1991. The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT press. 
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e799caakIWoC&oi=fnd&pg=PR11&dq=habermas

+structural+transformation+public+sphere&ots=5PKFl0V2w1&sig=L5zdyHOEY3jFNSST_CfWWuGP

g7o. 
Hakobyan, Lusine, Mane Tadevosyan, Alex Sardar, and Arsen Stepanyan. 2010. “Armenian Civil Society: 

From Transition to Consolidation.” Analytical Country Report. CIVICUS Civil Society Index. 
Yerevan, Armenia: Counterpart International. 

http://program.counterpart.org/Armenia/?page_id=48. 

Howard, Marc Morjé. 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 

Inglehart, Ronald. 1997. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 
43 Societies. Princeton University Press. 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=uERHzCu6l9EC&oi=fnd&pg=PA3&dq=inglehart+
modernization+and+postmodernization&ots=NCP_I8IhGt&sig=aP7sfR5mu4QLDsrtlx4JfAZWafg. 

Inglehart, Ronald, and Christian Welzel. 2005. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The 
Human Development Sequence. Cambridge University Press. 
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=O3VBq2rVRJMC&oi=fnd&pg=PP1&dq=welzel+ingl

ehart&ots=S8KjRw7Ydh&sig=znGEjBIVA55QM5tgQOoFFNFd3HY. 
Ishkanian, Armine. 2008. Democracy Building and Civil Society in Post-Soviet Armenia. London and New 

York: Routledge. 

———. 2011. “Challenging the ‘Gospel’of Neoliberalism?: Civil Society Opposition to Mining in Armenia.” 
Protest, Social Movements and Global Democracy Since 39: 107–136. 

———. 2015. “Self-Determined Citizens? New Forms of Civic Activism and Citizenship in Armenia.” Europe-
Asia Studies 67 (8): 1203–1227. 

Ishkanian, Armine, Evelina Gyulkhandanyan, Sona Manusyan, and Arpy Manusyan. 2013. “Civil Society, 

Development and Environmental Activism in Armenia.” 



 
էջ 31  

 

http://eprints.lse.ac.uk/54755/1/Ishkanian_Civil_Society_Development_Enviromental_Activism_Am

erica_2013.pdf. 
Melikyan, Ashot, Mesrop Harutyunyan, Artur Papyan, Suren Deheryan, and Martin Ayvazyan. 2013. 

“Country Report Mapping Digital Media: Armenia.” Open Society Foundations – Armenia. 
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/OSF-Media-Report-Armenia.pdf. 

O’riordan, Linda, and Jenny Fairbrass. 2008. “Corporate Social Responsibility: Models and Theories in 

Stakeholder Dialogue.” Journal of Business Ethics 83 (4): 745–758. 
Orvis, Stephen. 2003. “Kenyan Civil Society: Bridging the Urban – Rural Rivide?” The Journal of Modern 

African Studies 41 (2): 247–268. 
Paturyan, Yevgenya, and Valentina Gevorgyan. 2014a. “Trust towards NGOs and Volunteering in South 

Caucasus: Civil Society Moving Away from Post-Communism?” Southeast European and Black Sea 
Studies 14 (2): 239–62. doi:10.1080/14683857.2014.904544. 

———. 2014b. “Armenian Civil Society after Twenty Years of Transition: Still Post-Communist?” Yerevan, 

Armenia: Turpanjian Center for Policy Analysis. http://tcpa.aua.am/files/2012/07/English-3.pdf. 
———. 2016a. “Armenian NGOs and Civic Activists: Seeing Eye to Eye?” In . Póznan, Poland. 

http://tcpa.aua.am/files/2016/08/Armenian-NGOs-and-Civic-Activists-Seeing-Eye-to-Eye.pdf. 
———. 2016b. “Emergent Civic Activism: A New Phase of Transition for Post-Communist Armenian Civil 

Society?” In . Stockholm, Sweden. http://tcpa.aua.am/files/2016/08/Emergent-Civic-Activism-A-

New-Phase-of-Transition-for-Post-Communist-Armenian-Civil-Society.pdf. 
———. 2016c. “Civic Activism as a Novel Component of Armenian Civil Society.” Yerevan, Armenia: 

Turpanjian Center for Policy Analysis. http://tcpa.aua.am/files/2012/07/English-3.pdf. 
Paturyan, Yevgenya, Valentina Gevorgyan, and Mariam Matevosyan. 2014. “Is ‘Googling’ a Technique? 

What the Internet Can Tell Us about the Non-Governmental Sector in Armenia.” Haigazian 
Armenological Review 34 (July): 257–67. 

Putnam, Robert D. 1995a. “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital.” Journal of Democracy 6 (1): 

65–78. 
———. 1995b. “Tuning In, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America.” PS: 

Political Science & Politics 28 (4): 664–683. 
———. 2001. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster. 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rd2ibodep7UC&oi=fnd&pg=PA13&dq=bowling+al

one&ots=G4LgnXmiT2&sig=jkevXrj1he3k76NpaqND2FZf0B4. 
Putnam, Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti. 1994. Making Democracy Work: Civic 

Traditions in Modern Italy. Princeton University Press. 
Spires, Anthony J. 2011. “Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding 

the Survival of China’s Grassroots NGOs.” American Journal of Sociology 117 (1): 1–45. 

Weiss, Meredith L., and Gerard Clarke. 2001. The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and 
Protest in the Philippines. JSTOR. http://www.jstor.org/stable/40860777. 

Wiseberg, Laurie S. 1991. “Protecting Human Rights Activists and NGOs: What More Can Be Done.” Hum. 
Rts. Q. 13: 525. 

 
  



 
էջ 32  

 

Հավելված. Հարցազրույցի ուղեցույց 

 

Հայաստանի հանրության (ՀՀ/քաղհասարակություն) ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ անդամների 

համագործակցության ներուժի ուսումնասիրություն 

ԲՀՀ քաղաքականության վերլուծության նախաձեռնություն 
Վալենտինա Գևորգյան vgevorgyan@aua.am 

 
 

Ազուն, ազգանուն ________________________________        Ամսաթիվ ___________    

 

Պաշտոն _______________________________________     Վայր _______________ 

 
1. Ի՞նչ է Հայաստանում հանրությունը/քաղհասարակությունը (ՀՀ ): Ով է դրա մասը կազմում: 

 

2. Որո՞նք են ակտիվ անդամների/խմբերի բնութագրերը/հատկությունները («ակտիվ»  բառի ձեր անձնական 

սահմանման համաձայն):  

 

3. Արդյոք ՀՀ ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ անդամները/խմբերը (այսուհետ՝ երկու խմբեր) պե՞տք է 

համագործակցեն/առնչվեն ազդեցություն  ունենալու նպատակով: (Այո/ոչ՝ ինչու՞): 

 

4. Արդյո՞ք դա այդպես է: (Եթե այո՝ օրինակներ, եթե ոչ՝ ինչու՞):  Խոսեք երկու խմբերի 

համագործակցությանը/առնչությանն արգելք հանդիսացող գլխավոր գործոնների մասին (դրանց 

առկայության դեպքում):  

 

5. Արդյոք երկու խմբերի ուժերի (ուժեղ կողմերի) միացումը/համախմբումը օգտակար կլինի հանրության 

լայն շերտերի համար: Թե՞ խմբերը պետք է առանձին կերպով խթանեն իրենց օրակարգերը: (Ինչու՞):  
 

6. Ինչպիսի դեր պետք է ՀՀ ֆորմալ անդամները ունենան ոչ-ֆորմալ անդամների նկատմամբ, և հակառակը:  

Որո՞նք են փոխադարձ ընկալումները/կարծրատիպերը: 

 

6.1 Կա՞ արդյոք երկու խմբերի միջև որակների/հմտությունների փոխանակման անհրաժեշտություն: 

(Օրինակ՝ կազմակերպությունները ձեռք բերեն ակտիվիստների որակներ, կամ հակառակը):  

 

7. Ինչպե՞ս պետք է երկու խմբերի հարաբերությունները զարգանան (եթե պետք է) որպեսզի պետական 

մարմիններին/կառույցներին լուրջ մարտահրավեր ներկայացնեն: Ո՞ր դեպքեր/ում երկու խմբերի 

մասնակցությունը կնպաստի պետական մարմինների արդյունավետ ճնշման: 

 

8. Երկու խմբերի ռազմավարությունների ո՞ր մասի/երի փոփոխությունը կնպաստի հանրային սեկտորի 

նկատմամբ պետական մարմինների ռազմավարության փոփոխմանը: (Խոսեք այդ կապի մասին): 

(Օրինակ՝ արդյոք երկու խմբերի ռազմավարության որոշակի մասերի փոփոխությունը կհանգեցնի 

հանրային սեկտորի նկատմամբ պետական մարմինների ռազմավարության փոփոխության): 

 

9. Ինչպե՞ս պետք է երկու խմբերի հարաբերությունները զարգանան (եթե պետք է) որպեսզի վերացվեն 

քաղաքականության մշակման/ձևավորման գործընթացների վրա քաղհասարակության ազդեցության 

խոչընդոտները, և այսպիսով բարելավվեն որոշումների կայացման գործընթացների վրա հանրության 

ազդեցության լծակները:  

 

10. Առաջարկություններ երկու խմբերի համար: 

 

Սահմանումներ 

 Հայաստանի հանրության (ՀՀ) ֆորմալ անդամներ/խմբեր = հանրային սեկտորի գրանցված անդամներ 

(ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, սեկտորը ներկայացնող այլ իրավաբանական խմբեր)   

 ՀՀ ոչ-ֆորմալ անդամներ/խմբեր = քաղաքացիական ակտիվիստներ, քաղաքացիական 

նախաձեռնություններ,  զանգվածային խմբեր (հանրային սեկտորը ներկայացնող ոչ-գրանցված 

անձիք/խմբեր) 

Ազդեցություն = խնդիրները հասկանալու կարողություն, խնդիրների և պահանջների ձևավորման և ներկայացման՝ 

և դրանց ընթացքին հետևելու հմտություն, ձևակերված խնդիրների/գիտելիքի վրա հիմնված (գիտելիքահեն) 

հանրություն ձևավորելու նպատակով: 

mailto:vgevorgyan@aua.am

