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Ողջույնի խոսք
ԱՐԹՈՒՐ ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ
ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան,
փիլիսոփայական գիտությունների
դոկտոր,պրոֆեսոր

Հարգարժան հյուրեր և մասնակիցներ, սիրելի
ուսանողներ,
Ներկայումս տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական,
էկոլոգիական վերափոխումները, նորագույն տեխնոլոգիաների զար
գացումը, հաղորդակցման նոր միջոցների գործառնումը նպաստեցին
հասարակայնության հետ կապերի ոլորտի զարգացմանը:
Հաղորդակցության և հասարակայնության հետ կապերի կայաց
ման գործընթացում կարելի է երկու կարևորագույն հիմնախնդիր
առանձնացնել: Առաջին խնդիրն այն է, որ մենք այսօր ապրում ենք
շատ հետաքրքիր ժամանակաշրջանում, որի մարտահրավերներին
պետք է լինենք պատրաստ և գիտակից: Այդ մարտահրավերները,
առաջին հերթին, կապված են այն հանգամանքի հետ, որ մեր հա
սարակությունը, այսպես կոչված, «ոչ պատերազմի, ոչ խաղա
ղու
թյան» հասարակություն է, որտեղ հասարակական գիտակցությունը
անկայուն է և հակասական, հասարակական վարքի սկզբունքային
անորոշությունը մեծ է, և այդ ամենը դրսևորվում է թե՛ քաղաքակա
նության, թե՛ կրթության ոլորտներում, թե՛, հատկապես, ԶԼՄ-ներում:
Մենք իրական և հրատապ խնդիրներ ունենք` խոսքս նախ և առաջ
այսօր ընթացող տեղեկատվական պատերազմների մասին է: Մենք
այսօր պետք է մի կողմից զբաղվենք ակադեմիական աշխատանքով՝
զարգացնենք այս դիսցիպլինը, իսկ մյուս կողմից պետք է կարողա
նանք պրակտիկ ներդրում ունենալ այս դաշտում:
Երկրորդ խնդիրը հասարակայնության հետ կապեր դիսցիպլինի
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կայացման հարցն է. Մայր բուհն արդեն որոշակի քայլեր է արել ոլորտի
մասնագետներ պատրաստելու գործում: 2014 թ-ին մենք կունենանք
մասնագետների առաջին խումբը, ովքեր կավարտեն մագիստրոսի
աստիճանով: Անշուշտ, երկու տարին շատ քիչ է այս երիտասարդ և
դեռ զարգացող բնագավառի մասնագետներ պատրաստելու համար,
ուստի դեռ շատ խնդիրներ ունենք մեր առջև թե՛ մասնագետների,
թե՛ գրականության, թե՛ համապատասխան մեթոդաբանության
ա
պա
հովման առումով: Կարևորում եմ հասարակայնության հետ
կապեր դիսցիպլինի ինքնուրույնացումը կամ անկախացումը թե՛
սոցո
լոգիայից, թե՛ լրագրությունից: Հասարակայնության հետ կա
պեր դիսցիպլինը ինքնուրույն է, ունի իր օբյեկտը, իր մեթոդները
և գործառույթները և պետք է ունենա զարգացման իր ուրույն
ճանապարհը:
«Հանրային հաղորդակցություն. արդի մարտահրավերներն
ու զարգացման հեռանկարները. Հայաստան 2013» գիտաժողովը
կարևորվում է այնքանով, որ այն այսօր կարող է դառնալ փորձա
գիտական յուրօրինակ հարթակ հաղորդակցության ոլորտում առկա
հրատապ հիմնախնդիրների վեր հանման, ձեռքբերումների իմաս
տավորման, հեռանկարների և զարգացման միտումների քննարկ
ման, ինչպես նաև ոլորտի առաջատար մասնագետների միջև հա
մագործակցության ցանցի ստեղծման համար:
Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել այս միջոցառման
բոլոր կազմակերպիչներին` ԵՊՀ Սոցիլոգիայի ֆակուլտետին, Վ.
Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ տեղեկատվության և հանրային հաղորդակց
ման տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական կենտրոնին, «Հասարա
կայնության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիային», SPRING
PR ընկերությանը, «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և սոցիոլոգիական
խորհրդատվությունների ինստիտուտին այս գիտաժողովի գա
ղափարին, մտքին համախոհ լինելու համար և միջոցառման իրա
կանացման գործում սատար կանգնելու և աջակցության համար:
Գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին ցանկանում եմ արդյունա
վետ ու արգասաբեր աշխատանք:
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ԱՐՄԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
ԵՊԼՀ տեղեկատվության և հանրային
հաղորդակցման տեխնոլոգիաների
գիտաուսումնական կենտրոնի հիմնադիր,
քաղաքական գիտ.թեկնածու

Հարգելի հյուրեր, գործընկերներ,
Ուրախ եմ ողջունել ձեզ այսօր նման բովանդակությամբ և
ձևաչափով Հայաստանում առաջին միջոցառմաը:
Հաղորդակցության ոլորտը Հայաստանում անցել է բավականին
երկար և կարելի է ասել դժվարին ճանապարհ: Ամենը սկսվեց
1990-ականներից, երբ երկիրը, գտնվելով պատերազմական իրա
վիճակում, ներգրավվեց շատ ակտիվ տեղեկատվական և քարոզ
չական հակամարտության մեջ, և հաղորդակցության առաջին
մասնա
գետ
ները, հինականում, ուժային կառույցների ներկայա
ցուցիչներն էին: Առաջնային այդ գիտելիքների կուտակումը, ի
վերջո 2000թ.-երին բերեց այն գիտակցմանը, որ մեզ անհրաժեշտ
են կադրեր, մեզ անհրա
ժեշտ է, որպեսզի էլ ավելի լայն շրջա
նակներին հասկանալի լինեն այն մարտահրավերները, որոնց
առջև մենք բոլորս կանգնած ենք, հասկանալի լինեն տեղեկատվա
կան դաշտի և նոր տեղեկատվական իրողությունների առանձնա
հատկությունները: Տեղեկատվական դաշտի լուրջ ազատականաց
ման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին զարգացման և նոր
տեղեկատվական հարթակների ի հայտ գալու պայմաններում,
անշուշտ, մեզ պետք էր սկսել կայացնել կրթական և գիտական
համակարգը: Եվ 2001թ.-ին երկրում հայտնվեցին առաջին ուսում
նական ծրագրերը. դա տեղի ունեցավ Ռուս-հայկական սլավոնա
կան համալսարանում, որտեղ որպես առանձին առարկաներ սկսե
ցին դասավանդվել հասարակայնության հետ կա
պերը և
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տեղեկա
տվական հակամարտությունը: Այնուհետ, կարծում եմ
բավականին մեծ խթան էր 2003թ.-ին ձևավորված առաջին մաս
նագիտական կառույցը՝ Հասարակայնության հետ կապերի հայաս
տանյան ասոցացիան, որն իր վրա վերցրեց այդ ոլորտում աշխատող
մասնագետների միախմբման գործընթացը, ստեղծվեց մասագիտու
թյան էթիկական կոդեքսը, և 2003 թ-ից ի վեր իրականացվեցին
տասն
յակ նախագծեր և՛ կրթական, և՛ ընդհանուր ոլորտում,
որպեսզի ոլորտը տարանջատվի այլ մասնագիտական գործունեու
թյան ոլորտ
ներից, և հստակ պատկերացում ձևավորվի դրա
վերաբերյալ: Մյուս փուլը, իհարկե, այս մասնագիտության կրթական
ծրագրերի ձևավորումն էր, ոչ թե առանձին առարկաների տեսքով,
այլ որպես մաս
նագիտացում: Այստեղ առաջինն էր Երևանի
պետական համալ
սա
րանը, որտեղ 2006 թվականին ստեղծվեց
Հասարակայնության հետ կապեր մասնագիտացումը: Հետագայում
2011թ.-ին արդեն Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվա
բանական համալսարանում կայացվեց առաջին մասնագիտական
գիտակրթական միավորը, որը ամբողջությամբ զբաղված էր միայն
հաղորդակցություններով:
Ես մեծ ուրախություն եմ ապրում, երբ տեսնում եմ այսօր
այստեղ մեր գործընկերներն են, մեր նախկին ուսանողները, որոնք
հաջողու
թյամբ աշխատում են, կիրառում են իրենց գիտելիքները
պրակտիկ ոլորտում` կոմերցիոն դաշտում, պետական համակարգում
և այլն: Իհարկե, դա շատ է ոգևորում մեզ, և վկայում է այն մասին,
որ ոլորտը ունի մեծ պահանջարկ՝ հաշվի առնելով այն ճանապարհը,
որը որդեգրել է մեր պետությունը. դա իհարկե և՛ ժողովրդավարության
կայացման գործընթացներն են, և՛ թափանցիկ աշխատելու սկզբուն
քը: Անշուշտ, բավականին մեծ աշխատանք կա կատարելու, շատ
մեծ աշխատանք՝ այդ թվում կրթական և գիտական ոլորտներում:
Մինչև վերջին ժամանակներս, երբ ես էլ դեռ մասնակից էի
կրթության այդ գործընթացներին, ինձ անհանգստացնում էր միաս
նական մեթոդական մոտեցումների բացակայությունը, որովհետև,
հաշվի առնելով, որ մի քանի բուհերում արդեն կան նման մաս
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նագիտացումներ կամ մասնագիտություններ, անհրաժեշտություն
կա, անշուշտ, ի մի բերել այդ ամբողջ պոտենցիալը և մշակել ինչոր համատեղ ստանդարտ
ներ կամ միասնական մոտեցումներ:
Երկրորդ խնդիրը կրթական ուսումնական գրականության և՛ թարգ
մանություններն են, և՛ առկայությունը: Սա ավելի լուրջ խնդիր է,
որովհետև դաշտը նույնպես ազատականացված է, և հիմնականում
Ռուսաստանից և արտերկրից այստեղ գալիս են դասագրքեր,
որոնք չեն ացնում որևէ վավերականացման գործընթաց, իսկ այսօր
գիրք գրելը, այդ թվում և՛ Ռուսաստանում, և՛, մասամբ, Հայաստա
նում, և՛ մի շարք այլ երկրներում ոչինչ չարժե: Եվ մենք, ես նկատի
ունեմ դասախոսական կազմը, պարտավոր ենք այդ ամբողջը զտել
և ի վերջո համալրել մեր գրադարանները որոկյալ գրականությամբ,
որպեսզի մեր ուսանողները թյուրիմացության մեջ չընկնեն այս կամ
այն աղբյուրից օգտվելու հետևանքով: Մի խոսքով, անելիքները
շատ-շատ են, սակայն վստահ եմ, որ մենք կարճ ժամանակ անց
ավելի մեծ հաջողություններ կարձանագրենք:
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.
PR-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
ՀՐԱՅՐ ԶՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական,
Հեռուստատեսության և ռադիոյի եվրասիական
ակադեմիայի նախագահության անդամ,
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի
տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս

 անրության հետ կապերի մասնագետի
Հ
պատրաստման մի շարք հիմնախնդիրներ
Հայաստանում վերջին ավելի քան երկու տասնամյակում քա
ղաքական, հասարակական, տնտեսական և այլ ոլորներում հաս
տատված նոր իրողություններն իրենց հետ բերեցին նաև նոր
մտածողություն, որակական նոր հարաբերություններ, առաջացավ
դրանց սպասարկող նոր մասնագիտությունների պահանջարկ:
Վերջիններիս թվում էր նաև հանրության հետ կապերը, որի սաղ
մերը Հայաստանում ի հայտ եկան դեռևս անցյալ դարի 90-ական
ներից, որը, սակայն, կայացման շոշափելի քայլեր արձանագրեց
2000-ականների առաջին տարիներին: PR ծառայությունների պա
հանջարկի աճին զուգընթաց` օրախնդիր դարձավ հանրության հետ
կապերի մասնագետների պատրաստումը, ոլոտն արհեստավարժ
կադրերով ապահովումը: Եվ պատահական չէր, որ հանրապետութ
յան տարբեր բուհական հաստատություններում իրար հաջորդելով
ստեղծվեցին առարկան ապագա մասնագետներին ուսուցանող դա
սընթացներ, ծրագրեր, գիտաուսումնական կենտրոններ:
Հանրության հետ կապերի մասնագիտական կրթության ար
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Հրայր Զորյան

տերկրի փորձն ավելի քան վեց տասնամյակ տարբեր բուհերի ու
քոլեջների մակարդակով զարգացում է ապրել, սակայն մինչ օրս
էլ որոնումների մեջ է` դասավանդման ծրագրերի ու մեթոդաբա
նության առումով: Հանրության հետ կապերի առաջին համալ
սարանական ծրագրերն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ի
հայտ են եկել դեռևս անցյալ դարի առաջին կեսին: 1920 թվակա
նին Ջոզեֆ Րեյթը հրապարակայնության դասընթաց սկսեց Իլինոյ
սի համալսարանում: Երկու տարի անց Ֆրանկ Էլոիթը համանման
դասընթացի հիմք դրեց Ինդիանա նահանգի համալսարանում:
Դասընթացները տարվում էին կամընտրային սկզբունքով: Այդ ըն
թացքում Էդվարդ Բերնեյսն առաջարկում է առաջին PR կրթական
դասընթացը: Մեկ ուսումնական կիսամյակի համար նախատես
ված դասընթացը Բերնեյսը երկու տարի շարունակ անձամբ վա
րեց Նյու Յորքի համալսարանում: ԱՄՆ-ում PR ոլորտի կրթության
առաջին ազգային չափորոշիչներն ընդունվել են 1975 թվականին,
լրամշակվել` 1981-ին: 1991-ին հրապարակված Ամերիկյան PR ընկե
րակցության «Որտեղ սովորել PR» ուղեցույցում արդեն առաջարկ
վում էին 212 քոլեջներ ու համալսարաններ ԱՄՆ-ում, Կանադայում,
Պուերտո-Ռիկեյում և Ավստրալիայում: 1997-ին PR բնագավառում
այնպիսի նշանակալի փոփոխություններ եղան (նախ և առաջ`
կապված գլոբալիզացիայի և ինտերնետի ընձեռած նոր հնարավո
րությունների հետ), որ Ամերիկյան PR ընկերակցությունը ստեղծեց
Հանրության հետ կապերի ոլորտի կրթության կոմիտե: Վերջինիս
խնդիրն էր ուսումնասիրել PR կրթությունը բոլոր կրթական մա
կարդակներում, այդ թվում` գործող մասնագետների վերապատ
րաստման հնարավորությունները: Ավելորդ չէ նշել, որ Ամերիկյան
PR ընկերակցության հանձնաժողովի կողմից մշակված PR մասնա
գետների կրթության բովանդակությունն ԱՄՆ-ում համընդհանուր
ընդունելություն չի գտել: Հանձնաժողովը համարում է, որ PR ոլոր
տի կրթության բոլոր ծրագրերը պետք է ներառեն ամենատարբեր
առարկաներ և ենթադրեն հետագա փորձառություն: Ըստ դրա`ու
սանողների համար նախատեսված PR ծրագրերում մասնագիտա
կան կրթական նյութը պետք է կազմի հիմնական դասընթացի 25%ը միայն, մնացածը պետք է հատկացվի մշակույթին, գիտությանը,
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Հանրային հաղորդակցության ոլորտի արդի հիմնախնդիրները

այլ համընդհանուր կրթական առարկաներին: Մի փոքր այլ բովան
դակություն են առաջարկել PR ոլորտի կրթության Կոմիտեի փոր
ձագետները: Վերջիններիս համոզմամբ` հանրության հետ կապերի
բնագվառում աշխատանքը պահանջում է պատրաստվածություն
այնպիսի ուղղություններով, ինչպիսիք են պլանավորումը, կառա
վարումը, խորհրդատվությունը, վերլուծությունը, արտադրական,
տնտեսական և սոցիալական հարաբերությունները, քաղաքական
գործունեությունը, հաղորդակցությունը, կրթությունը, և հենց այս
ուղղությունների վրա պետք է շեշտադրում կատարել: Նշվածնե
րից թե որն է առավել համահունչ PR մասնագետի պատրաստման
արդիական պահանջներին, բավականին տարողունակ թեմա է,
առանձին քննարկման նյութ: Ընդհանրացնելով նշեմ, որ ներկա
յումս ԱՄՆ-ում PR մասնագետների ձևավորման համակարգն իրե
նից ներկայացնում է նախնական կրթություն բուհերում և հետագա
մասնագիտացման շարունակություն հետբուհական հաստատութ
յուններում կամ լրացուցիչ պատրաստում:
Եվրոպական գրեթե բոլոր երկրները ձևավորել են PR մասնա
գետների կրթության իրենց համակարգերը: Առավել զարգացած է
համարվում բրիտանական դպրոցը, որտեղ հանրության հետ կա
պերի գծով կրթությունն ընդգրկված է ընդհանուր բարձրագույն
կրթության համակարգում: PR-ի մագիստրոսական կոչում շնորհող
մեկամյա դասընթաց Մեծ Բրիտանիայում առաջին անգամ ներդր
վել է 1989 թվականին Սթերլինգի համալսարանի կողմից: Մեկ տա
րի անց Փլիմութեի և Փուլեի քոլեջները ներդրեցին բակալավրի
աստիճան շնորհող ծրագրեր: Վերջիններիս օրինակին հետևեցին
բազմաթիվ համալսարաններ: Այս պարագայում` ամենատարբեր
բուհերի դասընթացների ծրագրերի ատեստավորումը ստանձնեց
Հանրության հետ կապերի ինստիտուտը, որը համարվում է Բրիտա
նիայում PR մասնագետներին համախմբող հիմնական կառույցը: PR
մասնագետների պատրաստման բրիտանական համալսարանա
կան ծրագրերում գերիշխում է եռաստիճան համակարգը (Ս. Բլեկի
մոդել). առաջին աստիճանն ընդգրկում է անմիջական հանրության
հետ կապերի պրակտիկային առնչվող առարկաներ, երկրորդում
ներառված են ընդհանուր հաղորդակցությանը վերաբերող առար
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կաներ (հաղորդակցության տեսությունն ու գործընթացը, գովազդ,
խմբագրական գործ, մեդիա-վերլուծություն և այլն): Երրորդ` ավե
լի ընդգրկուն աստիճանում, ներառված են հանրակրթական ուղ
ղությունները (պետական կառավարում, անձնակազմի կառավա
րում, քաղաքագիտություն և այլն): Պետք է նշել, սակայն, որ ազատ
տնտեսական մրցակցության պայմաններում PR մասնագետը ռազ
մավարական պլանավորման գործընթացում հայտնվում է այնպի
սի իրավիճակներում, որոնք պահանջում են գործնական խնդիրնե
րի խոր իմացություն: Սրանից ելնելով՝ շատ բուհեր լրամշակում են
իրենց ծրագրերը` խուսափելով ավելորդ ակադեմիականությունից
և շեշտադրումն անում են կրթության գործարար բաղադրիչի վրա:
Այլ է իրավիճակը Գերմանիայում: Թեև այստեղ հանրության
հետ կապերի դասավանդման և ուսումնասիրության հիմքը, ըստ
դոկտոր, պրոֆեսոր Եվգենի Պաշենցևի, դրվել է դեռևս 1981 թվա
կանին Բեռլինի (արևմտյան) բաց համալսարանի կողմից` նպատակ
ունենալով համադրել հանրության հետ կապերի տեսությունն ու
պրակտիկան, այդուհանդերձ, նշվում է, որ PR մասնագետների
պատրաստման համակարգ Գերմանիայում մինչ օրս ձևավորված
չէ: Ներկայումս էլ ընթանում է բուհական առանձին դասընթացների
ձևավորման գործընթացը, իսկ հանրության հետ կապերն ուսում
նասիրվում է լրագրություն կամ շուկայագիտություն մասնագի
տությունների շրջանակներում: PR կրթության ձևավորման խնդիրը
գտնվում է Հանրային կապերի գերմանական ընկերակցության ու
շադրության կենտրոնում: Այս երկրում մեծ ակնկալիքներ կան նաև
Լեյպցիգի համալսարանի հենքի վրա 1993 թվականին ստեղծված
Հաղորդակցության և լրատվամիջոցների ինստիտուտից, որտեղ
տարվում են PR հետազոտական և կրթական գործընթացների ու
սումնասիրություն:
Ինչպես նշվեց, եվրոպական երկրներից յուրաքանչյուրում
հանրային կապերի կրթական գործընթացն իրականացվում է յու
րովի` կախված տեղում առկա բուհական համակարգի կառուցված
քային առանձնահարկություններից և PR ոլորտի կայացվածության
աստիճանից: Ռուսաստանում հանրության հետ կապերի մասնա
գետների պատրաստումը սկիզբ է առել 1991 թվականից` Մոսկվայի
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միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի մի
ջազգային ինֆորմացիայի ֆակուլտետում: Ռուս տեսաբանների
գնահատմամբ` ՌԴ-ում PR մասնագետների պատրաստման հիմ
քում ընկած են ԱՄՆ և բրիտանական դպրոցների համապատաս
խան կրթական ավանդույթները: 1995 թվականից Ռուսաստանի
բուհերում հանրության հետ կապերի կրթությունն իրականացվել է
այս մասնագիտության՝ առաջին պետական կրթական չափորոշիչ
ներվ, որի գլխավոր առանձնահատություններից մեկը PR ուղղութ
յան` լրագրողական առարկաներով հագեցվածությունն է: 2000
թվականին ՌԴ կրթության նախարարության կողմից սահմանվել
են նոր պետական չափորոշիչներ, ըստ որոնց, լրագրողական բոլոր
առարկաները մտցվել են մեկ միասնական խմբի մեջ, միաժամա
նակ ներառվել է այնպիսի առարկա, ինչպիսին, օրինակ, հաղոր
դակցության տեսության հիմունքներն է:
Եթե նայենք ժամանակագրությանը, ապա Հայաստանում հան
րության հետ կապերի կրթության ձևավորման գործընթացի սկիզ
բը կարող ենք հարաբերականորեն համարել ոչ շատ ուշացած: PR
ծառայությունների պահանջարկը սկսեց ձևավորվել անկախութ
յունից անմիջապես հետո` հիմնականում միջազգային կազմակեր
պությունների ներկայացուցչություններում ու կառույցներում, ինչ
պես նաև` պետական կառավարման մարմիններում: Ժամանակի
հետ հանրության հետ կապերի կարևորությունը գիտակցվեց նաև
տնտեսվարող օղակների, հասարակական, քաղաքական կառույց
ների կողմից, ինչը հանգեցրեց PR մասնագետների պահանջարկի
աճին: Սա իր հերթին PR կրթությունը դարձրեց օրախնդիր, ին
չին տարբեր բուհեր արձագանքեցին յուրովի: Եղած ոչ մեծ թվով
մասնագետները` հիմնականում պրակտիկ գործունեություն իրա
կանացնողներ, տարբեր բուհերում կազմեցին առարկայական
ծրագրեր` սկիզբ դնելով PR ուղղության ծանոթացմանը հանրա
պետությունում: Դեռևս 2004 թվականին, Երևանի մամուլի ակում
բի նախաձեռնությամբ, մեր կողմից մշակվեց «Հանրության հետ
կապեր» առարկայական ծրագիրը, որը դասավանդվեց Երևանի
պետական լեզվաբանական համալսարանի «Միջազգային լրագ
րություն» մասնագիտությամբ բակալավրական կրթության շրջա
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նակներում: Երկու կիասամյակ ներառող այս դասընթացը, որը մեր
կողմից դասավանդվեց միջև 2012 թվականը, ներառում էր ինչպես
առարկայի տեսական դրութներ, այնպես էլ պարունակում էր գործ
նական բաղադրիչ` հիմնականում տարբեր ոլորտների PR կառույց
ների աշխատանքներին ծանոթացում տեղերում, ինչպես նաև PR
տարբեր իրավիճակներում ուսանողների կողմից համապատաս
խան քայլերի մշակում և իրականացում: Առանձին ծրագրով ներ
կայացվել է «Գովազդագիտության հիմունքներ» առարկան: 2011 թ.
ստեղծվեց ԵՊԼՀ տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական կենտրոնը, որն առաջար
կում է երկամյա մագիստրոսական ծրագիր: Գլխավոր նպտակ
ներից է ապահովել հանրության հետ կապերի և հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտական որակյալ կրթություն:
Կենտրոնի կանոնադրական խնդիրներից է ոլորտի առարկայա
կան ցանկի և դասավանդվող առարկաների նկարագրի կազմման
աշխատանքների համակարգումը: Գործառույթների թվում է մա
գիստրոսների գիտահետազոտական աշխատանքի կազմակեր
պումը: ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում, որը որպես առանձին
ստորաբաժանում գործում է 2004 թ-ից, հանրության հետ կապե
րի ուղղությամբ աշխատանքներ սկսել են տարվել 2006 թվակա
նից: Այստեղ կատարվում է PR մասնագիտացում` սկսած բա
կալավրիատի երրորդ կուրսից, ինչպես նաև իրականացվում է
ուսուցում մագիստրատուրայում: Ուսուցման ավարտին շնորհվում
է Հասարակայնության հետ կապեր (PR) մասնագիտությամբ մա
գիստրոսի կոչում: Հանրության հետ կապեր առարկան ներառված է
նաև ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթա
կան ծրագրերում, ինչպես նաև` հեռակա ուսուցման համակարգում:
2011 թվականին ֆակուլտետում մեկնարկեց «Հանրային կապեր և
լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցություն» մագիստրոսական
ծրագիրը, որի առարկայական ցանկի կազմման ու դասավանդվող
առարկաների նկարագրության աշխատանքներում ակտիվ մաս
նակցություն ենք ունեցել նաև մենք: Երկամյա այս ծրագրում նե
րառված են ինչպես հանրության հետ կապերի ընդհանուր հիմունք
ներն ու տեսությունը, այնպես էլ դրանց դրսևորումներն առանձին`
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գործարար, պետական կառավարման, միջազգային, մշակութային
և այլ ոլորտներում: Դասավանդման գործընթացում ներգրավված
են նաև տարբեր ոլորտներում հանրության հետ կապերի գործնա
կան մեծ փորձ ունեցող մասնագետներ: 2013-ին ծրագիրը տվեց իր
առաջին 18 մագիստրոսներին, և ուրախութամբ պետք է արձանագ
րենք, որ նրանցից շատերն արդեն ընդգրկվել են մասնագիտական
աշխատանքներում թե՛ պետական, թե՛ մասնավոր կառույցներում:
Արդեն հաջորդ տարի մագիստրոսական ծրագրում ներգրավված
ուսանողների թիվը հասավ 25-ի: Արձանագրվում է ծրագրի նկատ
մամբ հետաքրքրվածության աճ նաև այլ բուհերի բակալավրիատն
ավարտած ուսանողների շրջանում: PR կրթության նախաձեռնութ
յուններով հանդես են եկել նաև հանրապետության այլ կրթական
հաստատություններ, մասնավորապես` Հայ-ռուսական (սլավոնա
կան) համալսարանը:
Հանրության հետ կապերի մասնագետների պատրաստման
ոլորտում առկա են որոշակի խնդիրներ, որոնք համընդհանուր
բնութ են կրում: Առանձնացնենք դրանցից մի քանիսը:
• Առկա կրթական օղակներից յուրաքանչյուրում ուսուցումը
տարվում է ուրույն ուսումնական ծրագրերով, որոնք տար
բերվում են թե՛ իրենց շեշտադրումներով, թե՛ մեթոդաբա
նությամբ: Արդյունքում՝ մենք ունենում ենք միևնույն կրթա
կան աստիճանի PR մասնագետներ` տարբեր գիտելիքների
պաշարով, հմտություններով և պատրաստվածությամբ:
• PR մասնագետը պետք է տիրապետի գիտելիքների ամե
նատարբեր ուղղություններից` լրագրություն, տնտեսագի
տություն, պատմություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանութ
յուն, սոցիոլոգիա, շուկայագիտություն, լեզվաբանություն,
համակարգչային տեխնոլոգիաներ և այլն, որոնց լիարժեք
ապահովումը բավականին բարդ խնդիր է 4-ամյա բա
կալավրիատի և 2-ամյա մագիստրոսական աստիճանի
կրթության մակարդակներում:
• Վերը նշված խնդրից բխում է հաջորդ բարդությունը. PR
կրթություն ստացող ուսանողը կարիք ունի, իր հիմական
առարկաներից զատ, ուումնասիրել այլ ոլորտներ ևս, որը
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ստիպված է ապահովել ինքնուրույնաբար` տրամադրելով
զգալի ժամանակ:
Այս առումով՝ պետք է խրախուսվի PR մագիստրոսական ծրագ
րերում բակալավրի աստիճան ունեցող ամենատարբեր մասնագի
տությունների ներկայացուցիչների ընդգրկումը: Ուշադրության է ար
ժանի նաև հանրության հետ կապեր առարկայի ընդգրկումը տարբեր
մասնագիտացումերի ուսունական ծրագրերում: Որոշ մասնագետնե
րի կողմից առաջարկվում է PR ուսումնասիրող ուսանողների տարբեր
ոլորտներում նեղ մասնագիտացում հենց ուսումնառության ընթաց
քում:
• Հանրության հետ կապերը, լինելով երիտասարդ գիտակր
թական ուղղություն, ապահովված չէ համապատասխան
ուսումնական գրականությամբ, առավել ևս` հայերե
նով: Այստեղ արժանահիշատակ լուծում է առաջարկվել
Նատալյա Կարովկինայի կողմից` ստեղծել PR մասնագետ
ների գլոբալ ցանց, որտեղ հնարավոր կլինի ծանոթանալ
դաշտում առկա նյութերին, կրթական ծրագրերին, մեթոդ
ներին:
• PR-ը մի կող
մից գի
տա
կան ուղ
ղութ
յուն է, մյուս կող
մից`
գործունեության ոլորտ: Այս առումով` դասավանդող անձ
նակազմում ցանկալի է ներգրվված լինեն հանրության
հետ կապերի գործող մասնագետներ` ուսումնական գոր
ծընթացում պրակտիկայի սակավ հնարավորությունները
փոխհատուցելու նպատակով:
• PR մասնագետն աշխատանքի շուկայում մրցունակ մնա
լու համար կարիք ունի անընդհատ կատրելագործելու և
արդիականացնելու իր գիտելիքներն ու կարողություննե
րը: Հետկրթական այդ շարունակական գործընթացում PR
մասնագետը ստիպված է գործել ինքնուրույն`առկա հա
մապատասխան բազայի անբավարար լինելու պայմաննե
րում:
• Կարևորագույն խնդիրներից է դասավանդող անձնակազ
մի պատրաստումը: Այս խնդիրն առկա է նաև արտերկրի
բուհերում: Մի կողմից ակադեմիական պատրաստվածութ
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յամբ մասնագետներն են, մյուսից` գործնական հարուստ
փորձ ունեցողները: Ինչ խոսք`լավագունն այս երկուսի հա
վասարակշռված համադրությունն է, դասավանդող անձ
նակազմի վերապատրաստման ու կատարելագործման
կարողությունների ստեղծումը:
• Կրթական համակարգում հիմնախնդիր է մնում ուսա
նողների գործնական աշխատանքների կազմակերպումը,
առավել ևս, որ PR-ի կայացած կառույցներ համեմատաբար
շատ չեն, եղածներում էլ` ոչ միշտ են պատրաստակամ աշ
խատանքներ տանել ուսանողության հետ: Այստեղ, կար
ծում եմ, խրախուսելի է բուհերի ամբիոնների, ստեղծված
կենտրոնների կողմից գործնականում ամենատարբեր հե
տազոտությունների, ծրագրերի, պատվերների իրականա
ցումը, որոնց աշխատանքներում ակտիվ ներգրավվածութ
յուն կունենան նաև ուսանողները:
• Դեռևս ամբողջությամբ ձևավորված չէ հանրային կապերի`
որպես գիտության համակարգը: Ավանդույթների բացա
կայությունը, մասնագիտության նկատմամբ անգիտութ
յունն ու կանխակալ վերաբերմունքը որոշակիորեն իրենց
արգելակիչ դերն են խաղում թե մասնագիտական կողմնո
րոշման, թե պրակտիկ գործունեության, և թե ընդհանուր
ոլորտի զարգացման ու տարածման տեմպի վրա:
Սրա հաղթահարումը մասնագիտական շրջանակների խնդիրն
է, պահանջում է համակողմանի, համախմբված, հետևողական
ստեղծագործական ու լուսավորչական աշխատանք և ժամանակ:
Հանրության հետ կապերի կրթության ասպարեզում բարձրա
գույն կրթությունից բացի արդյունավետ գործիք կարող են լինել
կրթական և այլ կառույցների կողմից կազմակերպվող կարճաժամ
կետ մասնագիտացված դասընթացները: Այս պրակտիկան ևս աս
տիճանաբար իր տարածումն է գտնում նաև մեզանում:
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ՆՎԱՐԴ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն,
դոցենտ, «Հասարակայնության հետ կապեր»
մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար,
ԵՊԼՀ Տեղեկատվության և հանրային
հաղորդակցման տեխնոլոգիաների
գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար

PR-մասնագետի որակավորման
արդի խնդիրները.
ՀՀ բուհերի մագիստրոսական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծություն
Հայաստանում հասարակայնության հետ կապերի ոլորտը
դեռևս գտնվում է կայացման, ինստիտուցիոնալիզացիայի փուլում,
թեպետ արդեն իրականություն է թե’ սոցիալ-տնտեսական, թե’
քաղաքական կյանքում: Օր օրի մեծանում է հասարակության հե
տաքրքրությունը PR-ի, իմիջի ձևավորման, հաղորդակցման տեխ
նոլոգիաների նկատմամբ: Մեր երկրում, ուր վերջին երկու տաս
նամյակում հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում
իրականացվում են տարբեր ինստիտուտների փոխակերպման և
կայացման գործընթացներ, առկա է հասարակայնության հետ կա
պերի` PR-ի ոլորտում արհեստավարժ և իրազեկ մասնագետների
պակաս, որոնք օժտված կլինեն համապատասխան տեսական և
պրակտիկ գիտելիքներով:
Մասնագիտական իրազեկությունը` կոմպետենտությունը, այն
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անհրաժեշտ գիտելիքների, ունակությունների և հատկությունների
ամբողջությունն է, որը թույլ է տալիս անհատին որպես խնդրի գի
տակ մոտենալ և արդյունավետ լուծել այն բոլոր հարցերը, որոնք
կապված են համապատասխան գիտահետազոտական կամ պրակ
տիկ ոլորտների հետ:
Հասարակայնության հետ կապերի ոլորտում մասնագիտական
որակավորումը պետք է արձագանքի բոլոր այն պահանջներին,
որոնք կողմնորոշիչ են մասնագիտական հատկությունների ձևա
վորման համար: Եվ այստեղ խոսքը նախ ևառաջ գնում է հատուկ
կրթական պատրաստվածության, գիտելիքների և ունակություննե
րի ձեռքբերման մասին:
Հասարակայնության հետ կապերի մասնագետի պատրաստ
ման և որակավորման հիմնախնդիրները կարելի է ամփոփել 3
կարևորագույն հարցադրումներով`
 ՈՎ է պատրաստողը
 ՈՒՄ են պատրաստում
 ԻՆՉՊԵՍ են դա իրականացնում:
Անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ է առաջարկում հայաս
տանյան կրթական շուկան հասարակայնության հետ կապերի ոլոր
տում կրթական ծրագրեր իրականացնելու տեսանկյունից: Խոսքը
վերաբերում է միայն ՀՀ բուհերի կողմից առաջարկվող ծրագրե
րին: Հասարակայնության հետ կապեր առարկան այսօր դասա
վանդվում է հանրապետությունում գործող վեց բուհերում` ԵՊՀ 2
ֆակուլտետում, ԵՊԼՀ-ում, ՀՊՄՀ-ում, Հայ-Ռուսական/Սլավոնա
կան համալսարանում և Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում:
Եվ վերոնշյալներից միայն երեքն են առաջարկում մասնագիտա
կան որակավորմանն ուղղված ծրագրեր:
Հայաստանում հանրային կապերին վերաբերող առաջին դա
սախոսությունը կարդացվել է 2001 թ. Հայ-Ռուսական /Սլավոնա
կան համալսարանում քաղաքագիտության, այնուհետև Տուրիզմ և
գովազդ բաժիններում: 2003-ին ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլո
գիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի բաժնի բա
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կալավրիատի ուսումնական պլանում ավելացավ նոր առարկա`
հասարակայնության հետ կապեր: 2004 թ.-ից սկսած ԵՊՀ նորաս
տեղծ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում բավականին համարձակ քայլեր
կատարվեցին PR մասնագիտության առարկայական ցիկլի մի շարք
առարկաների ներմուծման հարցում բակալվրիատի և մագիստրա
տուրայի ուսումնական ծրագրերում: 2006թ. սոցիոլոգիայի բաժնում
բացվեց նոր մագիստրոսական ծրագիր` «Սոցիալական հետազո
տությունների մեթոդաբանություն և PR» անվանումով: 2007-ին Կր
թության նախարարությունը արձագանքեց ԵՊՀ-ի հերթական դիմու
մին՝ թույլատրելով բակալավրիատի 3-րդ կուրսից սկսել հատուկ
մասնագիտացում հասարակայնության հետ կապերի ուղղությամբ:
Այս ժամանակահատվածում ավելանում էին առարկայական ծրագ
րերը, մասնագիտացված դասախոսները, թեպետ կրթությունը դեռ
շատ տեսական բնույթի էր, առարկաները հաճախ կրկնում էին
միմյանց բովանդակությունը, իսկ պրակտիկ դաշտից հրավիրված
մասնագետները չէին կարողանում դրսևորել գիտական և մանկա
վարժական համապատասխան որակներ: Ի դեպ, 2006-ից առան
ձին մեկամյա ծրագիր բացվեց սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում գոր
ծող հեռուսուցման լաբորատորիայում, որը մեծ պահանջարկ ունի
նաև այսօր. այս ծրագիրը գործում է արդեն 7 տարի և տ
 արեց տա
րի ավելի մեծ խմբեր վերապատրաստում:
2010 թվականին սոցիոլոգիայի բաժնում գործող Սոցիալական
հետազոտությունների մեթոդաբանություն և PR մագիստրոսական
ծրագիրը վերանվանվեց և վերափոխվեց միայն Հասարակայնության
հետ կապեր ծրագրի, ինչի պատճառն այն էր, որ ծրագրին դիմում
էին նաև ԵՊՀ այլ ֆակուլտետների շրջանավարտները (հիմնակա
նում լեզվաբանական և ժուռնալիստիկայի) և չունենալով համա
պատասխան մասնագիտական հենք՝ դժվարանում էին յուրացնել
սոցիոլոգիական բաղադրիչի առարկաները:
2010 թ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը դիմեց ԿԳՆ՝ Հասարա
կայնության հետ կապեր մասնագիտությունը ՀՀ մասնագիտություն
ների ցանկում գրանցելու առաջարկով և ստացավ առաջադրանք՝
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մշակելու այս ոլորտում բարձրագույն մասնագիտական կրթության
պետական կրթական չափորոշիչը: 2011թ. նոյեմբերի 10-ի ՀՀ Կա
ռավարույան 1607 որոշմամբ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ
մասնագիտությունը հաստատվեց ՀՀ մասնագիտությունների ցան
կում 040 400 ծածկագրի/շիֆրի ներքո: Նույն ժամանակահատվա
ծում հաստատվեց նաև ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ամբիոնի կողմից իրա
կանացվող «Հասարակայնության հետ կապեր» մագիստրոսական
ծրագիրը: Այն միակն է դեռ, որ ստացել է մասնագիր՝ որպես առան
ձին մասնագիտություն. այսօր այս ծրագրի շրջանավարտները կա
րող են ստանալ PR-մասնագետի ավարտական վկայական:
• 2011 թվականից ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը ևս
հանդես եկավ նման առաջարկով՝ բացելով «Հանրային
կապեր և լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցություն»
մագիստրոսական ծրագիրը, որն արդեն տվել է իր առա
ջին շրջանավարտներին:
• 2011-ի սեպտեմբերից Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետա
կան լեզվաբանական համալասրանում «Լեզվաբանություն
և միջմշակութային հաղորդակցություն» ֆակուլտետում
բացվեց «Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակց
ման տեխնոլոգիաներ» գիտաուսումնական կենտրոնը,
որն իրականացնում է մագիստրոսական կրթություն և որը
նույնպես արդեն ունի իր շրջանավարտները:
• Հայ-Ռուսական/ Սլավոնական համալսարանը առանձնա
նում է վե
րը նկա
րագր
ված բու
հե
րից ոչ միայն այն հան
գամանքով, որ PR-ին վերաբերող առարկաները այստեղ
դասավանդվել են շատ ավելի վաղ, քան այլ տեղերում, այլ
նաև նրանով, որ այս բուհի նոր կառուցվածքում գործող
Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտը համարձակ
քայլ արեց` առաջարկելով «PR և գովազդ» ուսումնական
ծրագիրը բակալավրիատի մակարդակում՝ որպես սպե
ցիալիտետ` 5-ամյա կրթությամբ:
Անդրադառնանք այն հարցին, թե ՈՒՄ են պատրաստում, այ
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սինք ԻՆՉ են առաջարկում այս կրթական հաստատությունները:
Նման առաջարկի միասնականությանը` ունիֆիկացիային
ուղղված առաջին քայլն արդեն արված է. առկա է մասնագիտական
չափորոշիչը, որը կազմելիս օգտվել ենք «European Public Relations
Education and Research Association»1-ի 2010 թվականին իրականաց
ված հետազոտության արդյունքներից: Ըստ այդ հետազոտության
արդյունքների՝ Եվրոպայում PR-կրթության համար առավել կար
ևորվում են հետևյալ առարկաները`
Մագիստրատուրայում`
1. Հազորդակցության մոդելներ, ռազմավարություն, տեսութ
յուն
2. PR ռազմավարություն
3. PR-ի տեսություն
4. PR-ի էթիկա
5. Հետազոտական մեթոդներ
6. Հաղորդակցության հետազոտություն
7. Ատենախոսություն
Ամերիկյան մասնագետների կողմից առաջադրվող առարկա
ների ցանկն էականորեն չի տարբերվում նախորդից (ռազմավա
րական պլանավորում, հաղորդակցության մեթոդներ, խնդիրների
վերլուժություն, ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցություն և այլն):
Հիմնվել ենք նաև ՌԴ Կրթության նախարարության կողմից
14.03.2000 ընդունած բարձրագույն մասնագիտական կրթության
պետական կրթական «350400 – Հասարակայնության հետ կապեր»
չափորոշչի վրա (որակավորումը` Հասարակայնության հետ կապե
րի մասնագետ): Ռուսական կրթական համակարգում հասարակայ
նության հետ կապերի մասնագիտության համար շեշտադրվում են
հետևյալ առարկաները.

1 A First Look: An In-depth Analysis of Global PR Education. March 2010
http://www.commpred.org/_uploads/report4-full.pdf
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1.
2.
3.
4.
5.

Օտար լեզուներ
Հաղորդակցության տեսություն
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների հմտություն
ԶԼՄ-ների հետ հաղորդակցության ռազմավարություն
PR մասնագետի և մամուլի խոսնակի տարբերություններն
ու ընդհանրությունները
6. Կորպորատիվ իմիջ
7. Փաստաթղթերի պատրաստում (մամուլի հաղորդագրութ
յուն, ԶԼՄ-ի համար հոդվածներ, նյութեր ևայլն)
8. Կարծիքի առաջատարների հետ աշխատանք/ լրագրողնե
րի` որպես «բանալի լսարանի» հետ աշխատանք
9. Հակափաստարկային տեսություն
10. Կոնֆլիկտաբանություն
11. PR ռազմավարություն
12. PR-ի տեսություն
Ըստ ՀՀ ԿԳՆ կողմից հաստատված Հասարակայնության հետ
կապեր բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական
կրթական չափորոշչի՝ «Հասարակայնության հետ կապերի» որա
կավորմամբ մասնագետը պետք է ուսումնասիրի հետևյալ առար
կաները`
Հանրապետական բաղադրիչ
1. Մասնագիտության փիլիսոփայության հարցեր
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հե
տազոտություններում
3. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդրիներ
Պարտադիր կրթամաս
1. Հաղորդակցության տեսություններ
2. Սոցիալական մարկետինգ
3. Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
4. Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները PR-ում
5. Սոցիալական տեղեկատվության մշակման և վերլուծության
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արդի մեթոդներ
6. Կորպորատիվ PR
7. Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ
8. Կոլեկտիվ վարքի տեսություններ
9. Որոշումների ընդունումը PR-գործընթացում/Ռազմավա
րական PR
10. Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
11. Գործարար բանակցություններ
12. Մեդիա հարաբերություններ
13. Քաղաքական PR և իմիջմեյքինգ
14. Հռետորություն
15. Էլեկտրոնային մարկետինգ2:
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում իրականացվող «Հասարա
կայնության հետ կապեր» մագիստրոսական ծրագիրը, որն արդեն
մասնագիր ունի, այսինքն՝ սերտիֆիկացված է, իրականացնում է
այս բոլոր առարկաների դասավանդումը:
Եթե փորձենք տիպաբանել, թե PR-կրթության որ մոդելին է
համապատասխանում այս ծրագիրը (օգտվելով ուկրաինացի պրո
ֆեսոր Վալենտին Կորոլկոյի տիպաբանությունից3), ապա հիմնվե
լով այն փաստի վրա, որ այստեղ առավել շատ են առաջարկվում
տեսամեթոդաբանական, գիտահետազոտական բնույթի առարկա
ներ, կարող ենք ասել, որ այստեղ գործում է PR-կրթության ակադե
միական մոդելը, որը ենթադրում է ոչ այնքան պրակտիկ մասնա
գետների,
որքան`
PR-վերլուծաբանների,
հետազոտողների
պատրաստում, որոնց պահանջարկը բխում է քաղաքական և տնտե
սական ոլորտներում կտրուկ փոփոխությունների հետազոտման,
2 Տես` Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող
ուսանողների համար: http://www.ysu.am/files/Sociology_2013-1378282574-.pdf
3 Տես` В.Королько, О.Некрасова. ПАблик Рилейшнз:проблемы образования. (Мировой опыт
и украинские реалии) http://ecsocman.hse.ru/data/364/618/1231/12_Korolkox26Nekrasova.
pdf
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վերլուծության, հետագա քայլերի կանխատեսման և առաջարկների
մշակման անհրաժեշտությունից, ինչպես նաև դասավանդող մաս
նագետների պակասը լրացնելու անհրաժեշտությունից:
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում առաջարկվող ծրագրի հեռան
կարները բխում են PR-ի սոցիալական էության ըմբռնումից, և այս
տեղ զարգացնում են հասարակայնության հետ կապերը՝ որպես
առանձնահատուկ սոցիալական տեխնոլոգիայի տեսլական:
Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆա
կուլտետում «Հանրային կապեր և լրատվամիջոցների հետ հաղոր
դակցություն» մագիստրոսական ծրագիրն դիմորդներին առաջար
կում է`
1. Հանրային կապերը զանգվածային հաղորդակցության հա
մակարգում
2. Հանրային կապերի և գովազդի սոցիոլոգիական հիմքերը
3. Հանրային կապերի տեսություն և պրակտիկա
4. Գլոբալացում և գլոբալ տեղեկատվություն
5. Հանրային կապերը գործարար ոլորտում
6. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հե
տազոտություններում
7. Հանրային կապեր և մամուլի ծառայություններ
8. Հռետորական հաղորդակցության տեսություն
9. Քաղաքական PR
10. Մեդիապլանավորում
11. PR-ը ինտերնետում. Սոցիալական ժուռնալիստիկա
12. Միջազգային PR:
Այս ֆակուլտետի կողմից առաջարկվող ծրագիրը առավել հա
մապատասխանում է PR-կրթության ժուռնալիստական մոդելին,
որն ուղղված է ավելի գործնական և կատարողական գործառույթ
ներ իրականացնող PR-կոորդինատորի, PR-պրակտիկի պատ
րաստմանը: Այս ծրագրի թերությունն է PR-ի համապատասխան
տեսական հիմնավորումն ապահովող, մեթոդաբանական հենքերը
նկարագրող սոցիալական, փիլիսոփայական և հոգեբանական գի
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տելիքի սակավությունը: Առավելությունը մեդիա դաշտից քաջա
տեղյակ լինելն է, տեքստերի հետ աշխատելու հմտությունները:
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական հա
մալասրանի «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակ
ցություն» ֆակուլտետոի Տեղեկատվության և հանրային հաղոր
դակցման
տեխնոլոգիաներ
գիտաուսումնական
կենտրոնի
համանուն ծրագիրը PR-կրթության 2` ակադեմիական և
ժուռնալիստական մոդելների հետաքրքիր խառնուրդ է: Մի կողմից
փորձ է արվում պատրաստելու տեղեկատվական դաշտի վերլու
ծաբանների և ռազմավարություն մշակողների, մյուս կողմից` տե
ղեկատվական ոլորտի համարձակ մարտիկների, որոնք դեռ ու
սումնառության
տարիներից
ակտիվ
ներգրավված
են
հաղորդակցական արշավներում: Առաջարկվող առարկաներն են`
1. Մասնագիտական ներածություն/PR հիմունքներ/
2. PR միջոցառումների կազմակերպման տեխնոլոգիաներ
3. Հաղորդակցման տեսության հիմունքեր և հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների տեսություն
4. Տրամաբանություն և փաստարկման տեսություն
5. Ադրբեջանի տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքակա
նություն
6. Աղբյուրագիտություն
7. Կոնֆլիկտի լեզու
8. Ներազդման հոգեբանություն
9. Գովազդային հաղորդակցություններ
10. Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
11. Կորպորատիվ PR և մեդիա հարաբերություններ
12. Քաղ. խոսույթի վերլուծություն
13. Մեդիա գործի օրենսդրություն և ինքնակարգավորում
14. Սոցիալական մեդիաները որպես տեղեկատվության աղբ
յուր,
15. WEB ծրագրավորում
Ինչպես նկատում ենք, այստեղ առավելապես քաղաքական և
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կոնֆլիկտային հաղորդակցություններն են շեշտադրված, ինչը
պայմանավորված է հենց ինֆորմացիոն պատերազմների և տեղե
կատվական անվտանգության մասնագետների՝ մեր երկրի համար
կարևորագույն պահանջարկով: Թերությունը ավելի նեղ մասնա
գիտական ուղղությամբ ուսուցանելն է, առավելությունը` կոնկրետ
խնդիրների լուծման համար մասնագետների պատրաստատումը:
Հայաստանյան PR-կրթության առանձնահատկությունը կայա
նում է նաև նրա
նում, որ եր
րորդ կրթա
կան մո
դե
լը, այն է՝ PRկրթության բիզնես-մոդելը չի առաջարկվում և ոչ մի հաստատութ
յան կողմից: Այս մոդելը ապահովում է վերին օղակի
PR-մասնագետների պատրաստում, որոնք աշխատում են կառա
վարման մակարդակում, պատասխանատու են PR-ռազմավարութ
յան մշակման և իրականացման համար, աշխատում են որպես PRմենեջերներ,
հաղորդակցությունների
գծով
տնօրեններ,
խորհրդատու են կամ փորձագետ: Եվ այստեղ անհրաժեշտ է իրա
կանացնել կրթության այլ մոդել` հիմնված ռազմավարական կա
ռավարման և մարքեթինգի իմացության վրա, իսկ կառավարման
բաժինները դեռևս չեն առաջարկում նման ծրագրեր:
Ամփոփելով՝ նշենք այն հիմնական թերությունները, որոնք
բնորոշ են այսօր PR կրթություն իրականացնող բոլոր ծրագրերին`
1. Տեսականի գերակայումը պրակտիկային,
2. Հայերեն լեզվով համապատասխան մասնագիտական
գրականության սակավությունը կամ բացակայությունը,
3. Գիտական աշխատությունների, որտեղ կամփոփվեն հայ
րենական փորձն ու գործընթացները, սակավությունը կամ
անհասանելիությունը,
4. Տերմինաբանության հստակեցման անհրաժեշտությունը,
5. Գիտական կոչումներ ունեցող կադրերի սակավությունը,
6. Պրակտիկայի անցկացման վերաբերյալ պահանջների
անհստակությունը,
7. Ուսուցման գործընթացի հատվածային` ֆրագմենտար լի
նելը. 3 կիսամյակը բավական չէ, որպեսզի մասնագետը
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ծանոթանա մասնագիտության բոլոր նրբություններին և
կարողանա նեղացնել իր մասնագիտացումը որևէ ոլոր
տում, օրինակ` ֆինանսական PR,
8. Նշված բոլոր հաստատությունների ծրագրերն առավել
պահանջվածն են ուսանողական լսարանների կողմից,
ինչն իր մեջ քանակական մոտեցման որակի հանդեպ գե
րակայման վտանգ է պարունակում: Բոլոր բաժիններում
արդեն իսկ առկա ուսուցման հետ մեկտեղ մագիստրոսա
կան կրթությունն իրականացվում է նաև հեռակա համա
կարգով, որն էլ ունի իր թերությունները:
PR-կրթության օրեցօր աճող պահանջարկը առկա խնդիրների
հրատապ լուծումներ և համալիր մոտեցում է պահանջում: Այսինքն`
մեթոդաբանական հենք, միասնական հայեցակարգ, մասնագիտա
կան կամք և ներուժ, և իհարկե ժամանակ: Ժամանակ, որպեսզի
գնահատենք արդյունքները, քանի որ առաջընթացը հնարավոր չէ
առանց ձեռքբերումները գնահատելու և իմաստավորելու, իսկ սա
հենց այն դեպքն է, երբ արդյունքն է լավագույն հավաստիքը իրա
կանացված աշխատանքների:
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ՄԱՐԻԱՄ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
«SPRING» PR- ընկերության ավագ PR մասնագետ

ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
«SPRING» PR- ընկերության համահիմնադիր

 ասարակայնության հետ կապերի
Հ
մասնագիտական հիմ
ն ախնդիրները
ՀՀ-ում՝ ոլորտում գործող մասնագետների
ընկալում
ն երում
Հայաստանում հասարակայնության հետ կապերի (այսուհետ
PR)` որպես մասնագիտության ձևավորմանն ու ակտիվացմանը
մեծապես նպաստեցին երկրի հասարակական կյանքում տեղի ու
նեցած փոփոխությունները, որոնցից մեր քննարկման թեմայի տե
սանկյունից հատկապես կարևորվում են ամբողջատիրական գա
ղափարաարժեքային մենաշնորհի վերացումը, խոսքի ու ԶԼՄ-երի
գործունեության ազատությունների արտոնումը, պետական մե
նաշնորհային տնտեսության փոխարեն տնտեսական ազատակա
նության հարաբերությունների արմատավորումը, տեղեկատվա
կան-հաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի ունեցող
տրանսֆորմացիաները: Վերը նշված փոփոխությունների առար
կայական դրսևորման չափորոշիչներից կարելի է համարել Հա
յաստանում տարբեր կառույցներում PR բաժինների ստեղծումը, PR
ծառայություն մատուցող մասնագետների և գործակալությունների
թվի աճը, PR մասնագետի հաստիքի համար թափուր աշխատա
տեղերի հայտարարությունները, կրթական հաստատություննե
րում PR-ի մասնագիտական ծրագրերի ներդնումը, մասնագիտա
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կան հանրույթի ձևավորումը և քաղաքացիական մասնակցության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները:
Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել PR-ը որպես աշխատա
շուկայում բարձր պահանջարկ ունեցող մասնագիտություն, սակայն
PR մասնագետները հասարակական կառուցվածքում իրենց հստակ
տեղը դեռ չունեն: Երկար տարիներ համապատասխան որակավո
րում տվող ուսումնական հաստատությունների բացակայությու
նը կասկածի տակ է դնում Հայաստանում PR ոլորտի վրա ազդող
գործոնների, պայմանների, սոցիալական հարաբերությունների
առանձնահատկությունները, և գործառնական դաշտն առավելա
պես հետաքրքրում է ոլորտի պրակտիկներին, ինչն առաջացնում է
տվյալ հիմնախնդրի շուրջ տեսական և ֆունդամենտալ հետազո
տությունների պակաս:
Վերը շարադրվածը պայմանվորում է հայաստանյան PR-ի
մասնագիտական գործունեության խնդիրների սոցիոլոգիական
հետազոտության անցկացման արդիականությունը:
2012 թվականին «SPRING» PR և հետազոտական ընկերությունն
իրականացրեց լայնամասշտաբ հետազոտություն՝ ուղղված ՀՀ-ում
PR ոլորտում գործող մասնագետների` ոլորտի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ ունեցած պատկերացումների ուսումնասիրությանը:
Սույն հոդվածով ներկայացնում ենք հետազոտության արդ
յունքում մասնագետների կողմից առանձնացված Հայաստանի PR
ոլորտի առաջնային խնդիրները և դիրքորոշումները մասնագիտա
կան ոլորտի վերաբերյալ:
Հետազոտությանը մասնակցել են PR ոլորտում աշխատանքա
յին գործունեություն ծավալող հայաստանյան 200 մասնագետ: Որ
պես տեղեկատվության հավաքման մեթոդ՝ կիրառվել է ստանդար
տացված հարցազրույցի մեթոդը, որի օգտագործումը ապահովել է
ոլորտի մասնագետների՝ ավելի լայն շրջանակի մասնակցությունը
հետազոտության մեջ (ընդհանուր 200 հարցազրույց): Կիրառվել է
նաև խորին հարցազրույցի մեթոդը, որի ընտրանքը ձևավորվել է
ըստ կառույցի գործունեության ոլորտի: Ընտրվել են յուրաքանչյուր
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ոլորտից (քաղաքական/պետական ոլորտ, տնտեսական ոլորտ, սո
ցիալական ոլորտ, միջազգային կազմակերպություններ, PR գործա
կալություններ) խոշոր կառույցները՝ ըստ հասանելիության (ընդ
հանուր 50 հարցազրույց):

PR-ն արհե՞ստ, թե՞ արվեստ. ոլորտում գործող մաս
նագետների ընկալումները
PR-ը մենեջմենթի որոշակի գործառույթ է, որը հնարավորութ
յուն է տալիս կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև
հաստատել և պահպանել հաղորդակցման գործընթացը, փոխըմբռ
նումը, որից էլ կախված է վերջինիս հաջողությունն ու ձախողումը
(2, էջ 56): Ինչ վերաբերում է PR ոլորտում գործող մասնագետների
կողմից PR-ի դերի և նշանակության ընկալմանն ու մեկնաբանմա
նը, ապա հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից կարող
ենք եզրակացնել, որ այսօր արդեն ոլորտում գործող մասնագետ
ների ընկալումներում PR-ն ունի հստակ դիրքավորում: Անկախ
գործունեության ոլորտից՝ PR մասնագետը, ըստ PR ոլորտում գոր
ծող մասնագետների, PR-սուբյեկտի (կազմակերպություն, անձ,
ապրանք/ծառայություն, գաղափար) և հասարակության միջև տե
ղեկատվական միջնորդի դեր է կատարում` վերջինիս ներկայաց
նելով կազմակերպության բուն էությունը, առանցքը, արժեքները,
մոտեցումները, սկզբունքները: Մասնագետների մեկնաբանումնե
րում PR մասնագետի դերն ու նշանակությունը հասարակությունում
բնութագրվում էր հիմնականում մասնագետի տեղեկատվական
գործառույթներով: Սակայն, հայաստանյան PR ոլորտում գործող
մասնագետների կողմից կարևորվում և հստակ գիտակցվում է նաև
տեղեկատվության երկկողմանի փոխանակման գործընթացի անհ
րաժեշտությունը:
Հասարակական համաձայնության հաստատումը, փոխըմբռն
ման մթնոլորտի ձևավորումը մեծապես պայմանավորված են տե
ղեկատվական հոսքերի հմուտ կառավարման, հաղորդակցման
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տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառման արվեստով, որն էլ
PR-ի էությունն է և նպատակը: Թեև հայաստանյան PR մասնա
գետների մոտ կա հասարակայնության և PR սուբյկետի միջև երկ
կողմանի փոխհարաբերությունների հաստատման գիտակցումը,
այնուամենայնիվ, վերջիններիս կարծիքով գործնականում դրա
իրականացումը դժվար է` պայմանավորված հայ հասարակությու
նում ժողովրդավարության մակարդակով ու քաղաքացիական հա
սարակության ինստիտուցիոնալացման աստիճանով:
Անդրադառնալով հենց իրենց` գործող PR մասնագետների
կողմից PR-ի ընկալմանը, պետք է նշել, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե
ընկալման, այլ դիմացինին, հատկապես, եթե դա նրա ղեկավարը
կամ պատ
վի
րա
տուն է, ճիշտ բա
ցատ
րելն է, թե ինչ է PR-ը, ին
չումն է գովազդից, լրագրությունից, քարոզչությունից ու մարքե
թինգից նրա տարբերությունը: Սակայն, դա ևս շատ բարդ է, քանի
որ նրանք, նույնիսկ անմիջականորեն զբաղվելով PR գործունեութ
յամբ, դժվարանում են հասանելի և ընդգրկուն կերպ նկարագրել
այն, ինչով իրականում զբաղվում են:
Իհարկե, ընկալումները բազմաթիվ են, և տարբեր մասնա
գետներ, PR-գործունեություն ասելով, տարբեր գործառույթներ
են հասկանում, սակայն բոլորը միակարծիք են նրանում, որ հիմա
PR-ն արդեն ձևավորված և պահանջված մասնագիտական ոլորտ
է, որպես վերջինիս ձևավորմանը նպաստող գործոններ՝ առանձ
նացնելով տեղական կրթական ոլորտում PR-ի ներդրումը, դա
սավանդումն ու մասնագիտացումների առաջացումը, տեղական
բիզնեսի, մասնագետների, ընդհանրապես հասարակության և ար
տասահմանյան միջավայրի միջև հետզհետե մեծացող շփումները,
խորհրդատվական կազմակերպությունների ակտիվ աշխատանքը
և հասարակական կարծիքի հետզհետե արժևորումը, հասարակա
կան երկխոսությունն ու փոխըմբռնումը:
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«Ո՞վ եմ ես, ի՞նչ եմ ա
նում ես». մաս
նա
գի
տա
կան
ինքնություն
Ինչպես ցանկացած նոր ձևավորվող և սաղմնային վիճա
կում գտնվող մասնագիտական ոլորտում գործող սուբյեկտներ՝
PR մասնագետները ևս բախվում են մասնագիտական ինքնութ
յան խնդրին: «Մասնագիտական ինքնություն» ասելով՝ հասկա
նում ենք մասնագետի մոտ ինքն իրեն որոշակի մասնագիտական
ոլորտի հետ ինքնանույնականացման ու տվյալ մասնագիտությանը
պատկանելու զգացում: Այս հանգամանքն օգնում է մասնագետին
ինքն իրեն տարբերել այլ մասնագիտության տեր անձանցից (3):
Հայաստանյան PR մասնագետների մոտ անորոշ է մասնագիտա
կան ինքնությունը` անկախ ոլոտում գործելու ժամկետից: Տեղական
ոլորտի մասնագետների կարծիքով՝ այսօր PR մասնագետներն ապ
րում են ինքնության ճգնաժամ` չիմանալով՝ որտեղից են գալիս,
ինչ են անում ևուր են գնում:
Ըստ ոլորտի փորձագետների՝ իրականում այսօր արդեն կա
ձևավորված որոշակի մասնագիտական նեղ շրջանակ, որում մաս
նագիտության ընկալումների փոփոխություն, այնուամենայնիվ,
տեղի է ունեցել: Այսինքն` եթե ժամանակին մասնագետները, ով
քեր մամուլի քարտուղարի կամ PR մասնագետի հաստիքով էին
աշխատում, ապա իրենք իրենց ավելի շատ նույնացնում էին լրագ
րողների հետ, իսկ ներկայումս ոլորտում գործող մասնագետներն
արդեն հասկանում են, որ իրենց դերն ու նշանակությունն այլ է:
Վերջիններիս համար պարզ է, որ գործունեության ոլորտները,
որոշ առումներով, հատվում են, գործում են կոլեգիալ հարաբե
րություններ, բայց մասնագիտությունները տարբեր են:
Ամփոփելով մասնագետների կարծիքները` կարող ենք առանձ
նացնել որոշ օբյեկտիվ գործոններ, որոնք խոչընդոտում են հայաս
տանյան PR ոլորտում գործող մասնագետների մասնագիտական
ինքնության ձևավորմանը: Դրանք են`
• Հայաստանյան PR ոլորտում գործող մասնագետների մե
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•

•

ծամասնությունը ոլորտում է հայտնվել պատահաբար կամ
որոշ հանգամանքների բերումով` կախված իրենց զբաղ
վածությունից և տվյալ պահին գործունեության բնույթից:
Այսինքն` մասնագիտական ոլորտի ընտրությունը ոչ միշտ
է գիտակացաբար իրականանում:
Այսօր մեզանում PR-ը շփոթում են գովազդի, մարքեթին
գի, վաճառքների, լրագրության հետ: Ոչ ադեկվատ ընկա
լումներն իրենց հերթին առաջացնում են նաև ոչ ադեկվատ
պահանջներ և սպասումներ: Այսինքն` PR-մասնագետից
պահանջում են այնպիսի գործառույթների իրականացում,
որն ընդհանրապես կապ չունի այդ գործունեության հետ:
Հայաստանյան բուհերում ֆորմալ PR-կրթության բացա
կայությունը: Չնայած Հայաստանյան բուհերում արդեն
կան PR-ի մագիստրոսական ծրագրեր և մասնագիտական
դասընթացներ, այնուամենայնիվ, այդ բուհերը PR-ի դիպ
լոմավորված մասնագետներ դեռևս բաց չեն թողնում:

PR մասնագետ-գործատու փոխհարաբերությունները
Արդեն, կարելի է ասել, աքսիոմ է դարձել, որ կազմակեր
պության համբավը նշանակալիորեն պայմանավորված է կազմա
կերպության ղեկավարների վարքով` այն է, թե ինչպես է բարձր
օղակի ղեկավարությունը իրեն դիրքայնացնում, «ինչ է խո
սում»:
Այլ կերպ ա
սած՝ PR-ն իր բնույ
թով, իր առջև դրված խնդիր
նե
րի
բովանդակությամբ անմիջականորեն կապված է ռազմավարական
կառավարման գործառույթի հետ: Հայրենական PR-շուկան դեռևս
կայացման փուլում է, ուստի և՝ նոր են կա
յա
նում գործատու-PR
մասնագետ փոխահարբերությունները:
Հայաստանը, ժողովրդավարական զարգացման գործընթա
ցին զուգահեռ, դեռևս սաղմն ային մակարդակում է կազմակեր
պության գործունեության ընթացքում հասարակական կարծիքի
հետ «հաշվի նստելու» կարևորության գիտակցումը, և PR-ը որպես
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խնդիրների լուծման ռազմավարական գործիք չի ընկալվում: Թեև
տարբեր ոլորտներում` պետական, կոմերցիոն, սոցիալական, մշա
կութային, կան որոշակի առանձնահատկություններ, բայց, վերջին
հաշվով, սա ընդհանուր խնդիրն է բոլոր ոլորտներում:
Հայրենական PR մասնագետների կարծիքով՝ ներկայումս
իրենք աշխատում են բարդ պայմաններում` ամեն րոպե ապացուցե
լով PR -ի գոյության իրավունքը և ձգտում են կոտրել գործատունե
րի մոտ առկա կարծրատիպերը: Հատկապես կոմերցիոն ոլորտում
գործատուները PR-ն ընկալում են որպես վաճառքներ. PR-գործու
նեությունում կատարված ներդրումների դիմաց ակնկալում են այդ
ներդրումների՝ անմիջապես կրկնակի, եռակի տեսքով արդյունք:
Գործատուի կողմից PR-ի նույնացումը վաճառքների ոլորտի հետ և
PR-ի նկատմամբ ունեցած թյուր սպասելիքները հիմք են ստեղծում,
որպեսզի գործատուն անվստահությամբ վերբերվի PR մասնագե
տի գործին:
Գործատուների կողմից PR մասնագետների աշխատանքի
նկատմամբ թերահավատությունը կարելի է բացատրել նաև պրո
ֆեսիոնալ կադրերի և PR-ոլորտում ֆորմալ կրթության բացա
կայությամբ: Ոլորտում գործող որոշ մասնագետներ նշում են, որ
իրենց և գործատուների արդյունավետ փոխհարաբերությունների
վրա ազդում է նաև գործատուի` նախկինում PR մասնագետի հետ
ունեցած անհաջող աշխատանքային փորձը:
Հայրենական PR մասնագետների հետ հարցազրույցները հնա
րավորություն տվեցին նաև բացահայտել տեղական PR շուկայի
մեկ այլ առանձնահատկություն: Այն է՝ գործատուն, PR-մասնագե
տի առջև դնելով կոնկրետ PR խնդիրներ, թույլ չի տալիս վերջի
նիս կողմից դրանց իրականացմանը` գործընթացի կանոններին
և էթիկային համապատասխան: Մեր երկրում այսօր կան կազ
մակերպություններ, որտեղ PR ոլորտի խնդիրները ոչ անհարա
ժեշտաբար, այլ սովորաբար լուծվում են իմպերատիվ կարգով և
ծանոթ-բարեկամ ճանապարհով: Ուստի՝ Հ
 այաստանում շատ գոր
ծատուների համար PR մասնագետ ունենալն ինքնանպատակ է և
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ձևական բնույթ է կրում:
Հետազոտության արդյունքում՝ առանձնացվեցին գործատուից
PR մասնագետների սպասելիքները: Դրանք են`
1. PR-մասնագետի համար ղեկավարի/գործատուի հասանե
լիությունը
2. Վստահություն մասնագետի նկատմամբ
3. Հասկացված և ընկալված լինելը
4. Հասարակայնության հետ հաղորդակցության հաստատ
ված քաղաքականությանը կազմակերպության ղեկավարի
անձնական աջակցությունը
5. Ռազամավարական ծրագրերի մշակում, որոնք կընդգրկեն
հասարակայնության տարբեր խմբերի հետ աշխատանքի
ուղություններ
6. Հասարակայնության հետ կապերի ոլորտի աշխատանքի
համապատասխան ֆինանսավորում:
Ինչ վերաբերում է PR մասնագետի կողմից առաջնային համար
վող հիմնական գործառույթներին, ապա պատկերը հետևյալն է.
1. ԶԼՄ-ին ընեկերության մասին տեղեկատվության տրա
մադրում
2. Տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և խմբագրում
3. Տեղեկատվական դաշտի մոնիթորինգ
4. Ընկերության արժեքների, սկզբունքների ներկայացումը
հասարակայնությանը
5. Բոլոր գերատեսչություննրերի և կարևոր հաստատություն
ների հետ բարիդրացիական հարաբերությունների հաս
տատում և պահպանում
6. Կարևոր և ներկայացուցչական միջոցառումն երի կազմա
կերպում (մամուլի ասուլիսներ, սեմի նարներ, կոնֆերանս
ներ, արշավ
ն եր)
7. PR ծրագրերի ռազմավարության մշակում
8. Տվյալների բազայի մշակում
9. Ընկերության ներքին և արտաքին PR-ի կառավարում
36

Հասարակայնության հետ կապերի մասնագիտական հիմն ախնդիրները ՀՀ-ում

10. Ընկերության առաջին դեմքերի դրական և ազդեցիկ իմիջի
ձևավորում
11. Ճգնաժամային իրավիճակների կառավարում
12. Բարձր օղակի ղեկավրության հետ խորհրդակցություն և
խորհրդատվություն:
Հայրենի PR մասնագետների կողմից ԶԼՄ-ների` որպես իրենց
գործունեության առաջնային թիրախային լսարանի ընկալումը
միանշանակ է: Նրանք, մատնանշելով տեղեկատվության տրա
մադրման հիմնական գործառույթը, լրագրողներին համարում են
հասարակայնության լայն շերտերին տեղեկատվություն ուղարկելու
հիմնական «միջոց»: Տեղեկատվական դաշտի մոնիթորինգը, տեղե
կատվական նյութերի պատրաստումը, խմբագրումը, ըստ գործող
մասնագետների, կազմում է իրենց օրակարգի անբաժանելի մասը:

PR գործունեության արդյունավետության գնահա
տում
Իդեալական տարբերակում ցանկացած PR արշավից կամ գոր
ծողությունից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել PR գործունեութ
յան արդյունավետության գնահատում, ինչը հնարավորություն
կտա պատասխանել PR գործունեության համար անհրաժեշտ ժա
մանակի, ուժերի և այլ ռեսուրսների հետ կապված հարցերին: Եվ,
իհարկե, որոշ չափով հիմնավորվում են PR-ի համար կատարված
ներդրումներն ու ծախսերը:
Հասկանալու համար Հայաստանում PR գործունեության արդ
յունավետության գնահատման կարևորությունը` հայաստանյան PR
ոլորտում գործող մասնագետների հետ խորին հարցազրույցնե
րի արդյունքում՝ պարզ դարձավ, որ մեր երկրում PR-ի արդյունա
վետությունը չափվում է արտադրանքի մակարդակով, այլ ոչ թե
արդյունքի: Դա նշանակում է, որ Հայաստանի PR մասնագետների
կողմից չեն գնահատվում թիրախային լսարանի դիրքորոշումների
և վարքի փոփոխությունները, այլ հաշվի են առնվում միայն քանա
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կական որոշ ցուցանիշներ (1, էջ 103-106):
Ինչ վերաբերվում է PR արդյունավետության գնահատման
կարևորության գիտակցմանը ոլորտում գործող մասնագետնե
րի կողմից, ապա այն կա, սակայն գործնականում չի ստանում իր
դրսևորումը: Հետազոտություններն ավելի շատ քննարկվում են,
քան իրականացվում:
Թերևս սա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ
Հայաստանում երկարաժամկետ և լուրջ PR արշավներ չեն իրակա
նացվում: Այն ծավալով, որով իրականցում են PR արշավները մեր
երկրում, դրանք սահամանփակվում են ընդամնեը ԶԼՄ-ների հետ
հարաբերություններով, և դրանց արդյունավետությունը բավական
է չափել մամուլի տեսության միջոցով:
Չնայած, ըստ մասնագետների հետ իրականացրած խորին
հարցազրույցների, արդյունքում պարզ դարձավ, որ անգամ մեծա
մասշտաբ արշավների դեպքում, ելնելով կառույցի գործունեության
ոլորտից և արշավի բնույթից, PR արդյունավետությունը չափվում է.
• ընկերության կողմից ուղարկված տեղեկատվական նյու
թերի քանակով
• օգտագործված ԶԼՄ-ի և այն ԶԼՄ-ի քանակով, որոնք նյու
թեր են հրապարակել. մամուլի տեսություն է իրականաց
վում (press clipping)
• հրապարակված հոդվածների դիտումն երով
• հրապարակված հոդվածի տոնայնությամբ
• ընկերության կայք այցելած օգտատերերի քանակով
• զանգահարողների քանակով
• վաճառքների քանակով:
Նման իրավիճակը կարելի է բացատրել հետևյալ գործոններով.
• Սահմանափակ բյուջե. քանի որ գործատուները չեն գի
տակցում PR-ի կարևորությունը, ուստի՝ PR-գործունեութ
յանը հատկացվում է սուղ ֆինանսավորում, ինչը հաճախ
բավար չէ PR-գործունեության կազմակերպման, առավել
ևս՝ արդյունավետության ամբողջական գնահատում իրա
38

Հասարակայնության հետ կապերի մասնագիտական հիմն ախնդիրները ՀՀ-ում

կանացանելու համար:
• PR մասնագետների գիտելքիները գնահատման մեթոդա
բանության ոլորոտում սահմանափակ են:
Թեև Հայաստանում PR արդյունավետության գնահատման
փորձն ընդհանուր առմամբ անմխիթար վիճակում է, այնուամե
նայնիվ կան որոշ կազմակերպություններ, որտեղ PR արդյունա
վետության գնահատումը գիտահետազոտական հիմքերի վրա է
դրված և իրականցվում է արդյունքի մակարդակով: Սակայն այդ
կազմակերպությունները շատ փոքր թիվ են կազմում: Դրանք այն
կազմակերպություններն են, որոնք ծագումով տեղական չեն, և
որոնց գործունեության մշակույթը թելադրվում է դրսից:
Այսպիսով` ուսումնասիրելով Հայաստանի PR ոլորտի մասնա
գիտական նշանակության հիմնախնդիրների շրջանակը՝ կարելի է
ասել, որ անհարժեշտ են ոլորտի բարելավմանն ուղղված աշխա
տանքներ և պետական քաղաքականություն: Հայաստնում PR-ի` որ
պես մասնագիտության և ռազմավարական նշանակության ոլորտի
կայացմանը կնպաստի մասնագիտական դաշտի և դրանում մաս
նակցության կարգավորումը օրենսդրական ակտերով ոչ միայն
պետական, այլև մասնավոր ոլորտի կազմակերպությունների պա
րագայում: Ապագայում լուծման անհրաժեշտություն ունեցող հար
ցերից մեկն էլ մնում է մասնագետների կրթական և ընդհանուր
մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը և կրթութ
յան որակը, ինչը պետք է լուծել ակադեմիական ոլորտի՝ PR ծրագ
րերում տեսական գիտելիքից բացի, մասնագետներին որոշակի
պրակտիկ փորձի հնարավորության ընձեռնման միջոցով:

Գրականության ցանկ
1.
2.
3.

Уотсон Т., Нобл П. “Методы оценки деятельности PR подразделения
компании”, Днепропетровск, 2006
Grunig J., Hunt T.Managing PublicRelations, Holt, Rinehart and Winston,
New York, NY,. 1984
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2012n1-21/615smolyakova21.html
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ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,
ասիստենտ, բ.գ.թ.

Հանրային կապեր. հանրային կարծիքի վրա
ազդեցության մեթոդներ
 աղաքակրթության պատմության ուսումնասիրությունը հնա
Ք
րավորություն է տալիս նկատել, որ հնուց ի վեր մեծապես արժևոր
վել է ուրիշի կարծիքի վրա ազդելու ունակությունը: Պատահական
չէ, որ 18-րդ դարի անգլիական խոշորագույն փիլիսոփաներից
Դեյվիդ Հյումը գրում էր. «Կառավարումը հիմնված է միայն կար
ծիքի վրա, և այս օրենքը վերաբերում է ինչպես ամենաբռնակալ,
այնպես էլ ամենաժողովրդավարական կառավարման համակար
գերին»: Այս միտքն է հաստատում նաև Ա.Ս. Պուշկինը իր «Բորիս
Գոդունով» ողբերգությունում` սրիկայի ուժի պատճառների մասին
խոսելիս`
«Но знаешь ли, чем сильны мы,
Не войском, нет, не польскую подмогой.
А мнением; да! Мнением народным». (2, էջ 137)
Հանրային կարծիքի ձևավորման համար առաջնորդներն օգ
տագործել են ինչպես քարոզչության, այնպես էլ կերպարի ստեղծ
ման գործիքներ: Օրինակ`Բաբելոնի Համմուրաբի թագավորը
(մ.թ.ա. 1792-1750թթ.) հրամայեց իր հայտնի օրենքները փորագրել
երկու մետրի հասնող սև քարե սյան վրա, որի վերևում պատկեր
ված է, թե ինչպես է Աստված հանձնում իրեն գավազանը` ի նշան
իշխանության: Այս կերպ նա ցանկանում էր կերտել հանրային իշ
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խանության իր կերպարը, իսկ հին Եգիպտոսում, որտեղ հսկայա
կան բուրգեր կառուցելուց բացի, Փարավոն Էհնաթոնը (Ամենհոթեփ
IV) (մ.թ.ա. 1364-1347 թթ.) իրագործեց իր նշանավոր «արևապաշ
տական հեղափոխությունը»: Իր ընկերությունը կազմավորված էր
ժամանակակից «հանրային կապերի» բոլոր կանոնների համաձայն
(3): Հիմնական «իմիջմեյքեր» քուրմ Էյեն այս ամենի իրագործումը
բաժանեց մի քանի փուլերի: Սկզբում նա արևի աստված Ատոնի
անունն ավելացրեց փարավոնի տիտղոսների շարքին, այնուհետև
դրան հաջորդեց նոր մայրաքաղաքի` Ախետատոնի (նվիրված Ատոն
աստծուն) օծումը, որին հաջորդեց արեգակի ծեսի ներմուծումն ամ
բողջ Եգիպտոսով մեկ: Եվ, վերջապես, երբ (համաձայն այս ընկե
րության կազմակերպիչների) բնակչությունն արդեն պատրաստ էր,
արգելվեցին հին աստվածների ծեսերը: Այնուամենայնիվ, չհաջող
վեց միաստվածության ներմուծումը Հին Եգիպտոսում: Իսկ փարա
վոնի մահից հետո Եգիպտոսը վերադարձավ հին աստվածներին,
քանի որ հաշվի առնված չէին հասարակության սոցիալական պա
հանջները: Վերջինիս հաջորդած փարավոններից մեկն էլ` Ռամզես
II-ը (մ.թ.ա. 1279–1213թթ), որը հայտնի է` որպես մեծ քաղաքագետ և
քարոզիչ, իր իշխանության ընթացքում պատերազմի մեջ է մտնում
հնագույն ցեղերից մեկի` խեթերի հետ: Կա տեսակետ, ըստ որի` այդ
պատերազմի ընթացքում կողմերից ոչ մեկը հաղթանակ չի տա
նում, և թագավորները համաձայնության են գալիս: Բայց, քանի որ
փարավոնների համար շատ կարևոր էր ժողովրդի աչքում հզոր եր
ևալը, Ռամզես II-ը հրամայում է բոլոր ռելիեֆներում պատկերել
իր ջախջախիչ հաղթանակի մասին պատմող փորագրություններ:
Այսինքն` նույնիսկ այդ ժամանակներում գիտակցվում էր ինֆոր
մացիայի ազդեցության ուժը հանրային կարծիքի ձևավորման վրա:
Ինչ վերաբերում է Հին Հունաստանին, ապա այնտեղ հռետո
րի հաջողության գլխավոր պայմաններից էր հանրության վերա
բերմունքը: Իսկ Հին Հռոմում տարածված էր մինչև այժմ հայտնի
աֆորիզմն երից մեկը` «Vox pópuli vox Déi - Ժողովրդի ձայնը Աստ
ծո ձայն է»: Սա ցույց է տալիս, թե ինչքան մեծ կարևորություն էր
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տրվում հռոմեացի ժողովրդի կարծիքին:
Բանավոր խոսքից բացի, գրավոր խոսքը նույնպես ժողովր
դի հետ հարաբերությունների հաստատման միջոց էր: Հուլիոս
Կեսարի կառավարության մայրամուտին հենց ժողովրդի աջակ
ցությամբ նա կարողացավ վերականգնել իր իշխանությունը, քանի
որ նա ժողովրդի ժամանցի և զվարճության վրա մեծ գումարներ
էր ծախսում: Կեսարը միշտ էլ հոգում էր իր ժողովրդականութ
յան մասին: Նա հրամայեց հռոմեական պատերի վրա գրել սպաս
վող իրադարձությունների, ինչպես նաև սենատում քննարկման
հաշվետվությունների մասին: Այսպիսով, Կեսարի թեթև ձեռքով
ստեղծվեց ժամանակակից թերթերի նմանակը, մասնավորապես
գլադիատորական խաղերի մասին ազդարարող պատի հայտարա
րությունները:
Եթե մեր նպատակն է մարդկության երկարամյա պատմութ
յան մեջ գտնել «հանրային կապերի» նախահայրերին, ապա անհ
րաժեշտ կլինի հիշել Հոմերոսին, Քսենոֆոնի «Անաբազիսը» և
Սոկրատեսի «Ապոլոգիան» և «Հիշարժան պատմությունները»: Իսկ
ընդհանուր առմամբ վիճելի հարց է, թե ով է առաջին անգամ օգ
տագործել «հանրային կապեր» արտահայտությունը: Լոնդոնյան
համալսարանի նախագահ Պեյջեթ Կուկը Թոմաս Ջեֆֆերսոնի`
ԱՄՆ երրորդ նախագահի անունն է տալիս, քանի որ վերջինս 1802
թվականին Կոնգրեսին ուղղված իր ուղերձի սևագրության մեջ օգ
տագործել է այս արտահայտությունը(9):
20-րդ դարի սկիզբը հանրային կապերի համար ձևավորման
փուլ էր. 1906 թվականին փորձաշատ լրագրող Այվի Լին(Ivy Ledbet
ter Lee) Նյու-Յորքում բացեց հանրային կապերի առաջին խորհր
դատվական ընկերությունը: Վերջինս կարողացավ կախարդական
փայտիկի մեկ թափահարման շնորհիվ ԱՄՆ-ում իր տխրահռչա
կությամբ հայտնի (նա հրամայում էր հացադուլավորներին գնդա
կահարել) Ջոն Դեվիսոն Ռոքֆելերին մարդկության բարերարի
վերածել: 20-րդ դարը նշանավորվեց երկու համաշխարհային պա
տերազմն երով: «Ժամանակակից PR-ի նախահայր համարվող Էդ
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վարդ Բերնեյսը, որը հայտնի հոգեվերլուծաբան Ֆրեյդի զարմիկն
էր, ԱՄՆ-ում զբաղվեց պատերազմի պրոպագանդայով: Նա աշ
խատում էր ամերիկյան Հանրային տեղեկատվության կոմիտեում:
Դա հսկայական քարոզչական մեքենա էր, որը մասնագիտացած
էր «պատերազմի` որպես աշխարհը դեմոկրատիայի համար անվ
տանգ դարձնելու միակ միջոցի առաջխաղացման ու վաճառքի մեջ»
(4):
2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ամերիկյան
քարոզչության հայտնի դեմքերից է Հարոլդ Լասուելը, որը 19401945 թթ.-ին աշխատում էր ԱՄՆ Կոնգրեսում: Դրանից առաջ`
1939-1940թթ.-ին, մասնակցելով Ռոքֆելլերի ֆոնդի կողմից կազ
մակերպված զանգվածային հաղորդակցությանը վերաբերող սե
մինարին, Լասուելը զանգվածային հաղորդակցությունը ներկա
յացրեց հետևյալ մոդելի տեսքով. “Who says what in which channel
to whom with what effects? ” (9): Այսինքն, ըստ Լ
 ասուելի, զանգվա
ծային հաղորդակցության մեջ կարևոր են այս հինգ բաղադրիչնե
րը. ո՞վ ասաց, ի՞նչ ասաց, ի՞նչ մեդիա օգտագործեց, ու՞մ ասաց և
ի՞նչ ազդեցություն դա գործեց: Մեկ այլ հայտնի դեմքերից էր Պաուլ
Գեբելսը` նացիստական Գերմանիայի պետական և քաղաքական
գործիչ: Պրոպագանդային վերաբերող գեբելսյան հայտնի մտքե
րից են.«Ցանկացած պրոպագանդայի թշնամի ն ինտելեկտն է»,
«Մեր նպատակը ճշմարտությունը չէ, այլ ազդեցությունը», «Որպես
զի ստին հավատան, այն պետք է սարսափելի լինի»: Պատերազմից
հետո ԽՍՀՄ-ում պրոպագանդան հասավ իր զարգացման գագաթ
նակետին: Մարդկանց ներշնչում էին, որ ԽՍՀՄ-ը անթերի երկիր
է, իսկ ժողովուրդը`ամե նալավը: Ըստ էության, հանրային կապերը
պրոպագանդայի ժամանակակից դրսևորումն է: Այսինքն` ներկա
յումս մասնագետները հմտորեն կառավարում են տեղեկատվական
հոսքը կառույցից դեպի հանրություն: Հանրային կապերն իրենից
ներկայացնում է տեղեկատվական-վերլուծական գործողություն
ների համակարգ, որի սկզբունքն է կառավարման սուբյեկտի նպա
տակների իրագործման ապահովումը` պայմանավորված հանրութ
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յան հետ արդար և հարգալից փոխադարձ հարաբերություններով:
Համամարդկային զարգացման գործընթացը ցույց տվեց, որ
պետության խաղաղ և կառուցողական զարգացումը հնարավոր է
միայն, եթե հասարակության բոլոր անդամն երի ու կառուցվածքնե
րի միջև գոյություն ունի տեղեկատվության լիարժեք փոխանակում:
Հանրային կառավարումն ավելի արդյունավետ է ժողովրդավա
րության պայմաններում: Վերջինս ենթադրում է հասարակության
լայն շերտերի ակտիվ մասնակցությունը հասարակական կյան
քում: Իսկ սոցիալական լարվածությունն առաջանում են հիմն ա
կանում այն դեպքում, երբ իշխող էլիտան շահագրգռված չէ կամ
միտումն ավոր անտեսում է ժողովրդի կարիքներն ու տեսակետնե
րը: Ավտորիտար կառավարման համակարգը անտեսում է հասա
րակությանը տեղեկացնելու անհրաժեշտությունը, որի հետևանքով
ասեկոսեները դառնում են գերիշխող և կառավարության մասին
ձևավորում են բացասական կարծիք:
Ժամանակակից պայմաններում հանրային կապերը պետք է
ուղղված լինեն առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրների բազմա
կողմանի պարզաբանմանը, նախատեսված գործողությունների
իրականացման համար բարենպաստ մթնոլորտի ապահովմանը:
Հանրային կապերում կարևորվում են հետևյալ սկզբունքներ.
• սոցիալական տեղեկատվության հասանելիություն
• հասարակության և կառավարման սուբյեկտի փոխադարձ
օգուտ
• համոզվածություն հանրային կարծիքի վերաբերյալ, հա
սարակ մարդկանց կարծիքի հանդեպ հարգալից վերա
բերմունք:
Հաղորդակցական գործընթացում ձևավորվել են մի քանի մե
թոդներ, որոնք օգտագործվում են հասարակության վրա տեղե
կատվության փոխազդեցության ուժեղացման համար: Մեթոդները
կարելի է բաժանել 4 խմբի`
• Մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են համապատասխան
տեղեկատվության նկատմամբ մարդկանց ուշադրությունը
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հրավիրելու համար` «ուշադրության մեթոդներ»:
• Մեթոդներ` ուղղված տեղեկատվության նկատմամբ հա
սարակության մոտ վստահության ձևավորմանը` «վստա
հության մեթոդներ»:
• Մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս մարդու կողմից ազդել
տեղեկատվության ընկալման գործընթացի վրա` «մեկնա
բանման մեթոդներ»:
• Մեթոդներ, որոնք ապահովում են հիշողության մեջ տեղե
կատվության ամրապնդմանը` «ամրապնդման մեթոդներ»
Ուշադրության մեթոդներ: Ակնբախության էֆեկտը իրագործ
վում է այնպիսի բաղադրիչների օգնությամբ, ինչպիսին է «արտա
սովոր կերպարը»: Տվյալ մեթոդը իրագործվում է տարատեսակ
գովազդային արտադրության մեջ: Նրա հիմնական իմաստն է գո
վազդային պաստառը կամ հոլովակը, թերթի հոդվածը ներկայաց
նել այնպես, որ գրավեն մարդկանց ուշադրությունը: Այդ խնդիրը
որոշվում է վառ, կոնտրաստային գույների, երաժշտության փո
փոխման, օրիգինալ դիզայնի համադրությամբ:
Ուշադրության հրավիրման այլ տեսակ է հանդիսատեսի
սպասումների ձևավորումը որոշակի իրադարձության նկատմամբ:
«Պայթյունի» հզորությունը ուժեղացնելու համար մասնագետներն
օգտագործում են ուշադրություն հրավիրող գործիքներ, որոնք
ապահովում են մաքսիմալ էֆեկտ:
Գործնականում անհրաժեշտ է լինում նաև լուծել հակառակ
խնդիրը` շեղել հասարակության ուշադրությունը որևէ տեղեկատ
վությունից: Դրա համար գոյություն ունի 3 մեթոդ`
Առաջին մեթոդ` «ուշադրության շեղում», այսինքն, ուշադրութ
յան կենտրոնացում այլ իրադարձության վրա` նպատակ ունենալով
դուրս մղել անցանկալի տեղեկատվությունը:
Երկրորդ մեթոդ` «տեղեկատվության նոսրացում», այսինքն,
անցանկալի տեղեկատվության միախառնումն այլ տեղեկատվութ
յանը:
Երրորդ մեթոդ` «աղմուկի ակտիվացում» կամ տեղեկատվա
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կան աղմուկի ստեղծում, որը խանգարում է մարդկանց ուշադրութ
յունը կենտրոնացնել սուբյեկտի համար անցանկալի ինֆորմա
ցիայի վրա:
Վստահության մեթոդներ: Այս մեթոդի յուրահատկությունը կա
յանում է նրանում, որ հասարակության շրջանում տեղեկատվութ
յուն փոխանցողը վայելում է վստահության վերաբերմունք: Ինչքան
շատ է տեղեկատվություն փոխանցողի նկատմամբ վստահությու
նը, այնքան ավելի բարձր է այն հավանականությունը, որ մարդիկ
կհավատան նրանց կողմից տարածված տեղեկատվությանը:
PR ընկերություններում տեղեկատվության հանդեպ վստա
հության բարձրացման համար օգտագործվող այլ մեթոդ է «հղում
հեղինակությանը»: Այդ մեթոդի էությունն է հասարակության մեջ
կամ նրա որոշակի շերտերում բարձր հեղինակություն ունեցող ան
հատների (կարծիքի առաջնորդների) ելույթն այս կամ այն կազմա
կերպության, նրա նպատակների և գաղափարների մասին: Վերը
նշված մեթոդի տարատեսակ է հանդիսանում «անվան էֆեկտը»
տեխնիկան: Երբ այս կամ այն դատողությունը վերագրվում է հեղի
նակությանը, հայտնի մարդուն:
Մեկնաբանության մեթոդներ: Այս մեթոդի հիմքում ընկած է ու
շադրության գործընթացների առանձնահատկությունների մասին
գիտելիքը, այսինքն, հասկացության հիմքում ընկած են մտավոր
գործընթացներ, որոնք ապահովում են սոցիալական օբյեկտնե
րի «ճանաչելիությունը», օգնում են մարդուն արագ կողմնորոշվել
իրադրության մեջ:
«Բառերի մոգություն», այսինքն, այնպիսի բառերի օգտա
գործում, որոնք ունեն հզոր էմոցիոնալ ծանրաբեռնվածություն:
Յուրաքանչյուր սոցիալական անձ ունի որոշակի էմոցիոնալ վերա
բերմունք շատ օբյեկտների, երևույթների նկատմամբ` բնութագր
ված այդ բառերով: Արդյունքում դրանք մարդկանց մոտ առաջաց
նում են որոշակի զգացմունքներ:
Ամրապնդման մեթոդներ: Մարդկանց կողմից PR ընկերութ
յան նպատակներին համապատասխանող այն կարծիքների, դա
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տողությունների և կերպարների հիշելու գործընթացի հեշտացում,
որոնք կարող են հիմք դառնալ կայուն համոզմունքների ձևավոր
ման համար:
Ընդհանրացնելով հաղորդակցական մեթոդների կիրառման
պրակտիկան PR գործունեությունում` անհրաժեշտ է նշել, որ յու
րա
քանչ
յուր մե
թոդ է
ֆեկ
տիվ է միայն այն դեպ
քում, ե
թե PR կա
ռավարչին հաջողվում է «նրան կյանք հաղորդել»: Այսինքն, գտնել
կոնկրետ կերպարներ, հասկացություններ, սիմվոլներ, որոնք կազ
դեն մարդկանց ընկալման, հոգեկան վիճակի, ցանկությունների,
ձգտումների վրա:
PR-ի հիմքում ընկած է հաղորդակցությունը: Ժամանակակից
հասարակությանը հաճախ անվանում են տեղեկատվական հա
սարակություն, սակայն, մեր կարծիքով, ավելի դիպուկ ու հստակ
կլիներ այն անվանել հաղորդակցության հասարակություն և
հաղորդակցային կամ հաղորդակցության տարածություն: Բանն
այն է, որ առաջին դեպքում սպառողը պասիվ դերում է, գործըն
թացը միակողմանի է, իսկ երկրորդ` հաղորդակցային տարածութ
յան դեպքում, գործընթացը երկկողմանի է, որտեղ և՛հաղորդողը, և՛
ընդունողը ակտիվ դերում են և իրենք են ձևավորում հաղորդակ
ցային միջավայրը: PR-ի համար կարևոր է հաղորդակցության գոր
ծընթացը և, առավել ևս, հետադարձ կապը: Հաղորդակցությունը
տեղեկատվությունը ուղարկելու, ստանալու և ընկալելու սինթեզն
է: Տեսաբան Գ. Պոչեպցովը միջանձնային հաղորդակցությունն ան
վանում է չմիջնորդավորված (9): Մեր կարծիքով միջանձնային հա
ղորդակցությունը պայմանականորեն ենք անվանում չմիջնորդա
վորված, քանի որ մարդկային բանավոր խոսքը, ժեստերը և այլն
ևս մեդիա են, որոնց միջոցով տեղի է ունենում հաղորդակցութ
յունը: Ըստ Պոչեպցովի, միջանձնային հաղորդակցության պրոցե
սի երեք կարևոր բաղադրիչներն են ուղարկողը, հասցեատերը և
հաղորդագրությունը: Սակայն PR-ի շրջանակում կարևոր է հաղոր
դակցության մյուս տեսակը` զանգվածային հաղորդակցությունը,
որն ունի իր առանձնահատկությունները, և որտեղ հաղորդակ
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ցության գործընթացի վերոնշյալ երեք բաղադրիչներին ավելանում
է չորրորդը` մեդիան, որի անհրաժեշտությունն ու առկայությունը,
ի տարբերություն միջանձնային հաղորդակցության, անվիճելի է:
«Հաղորդակցությունը տեղեկատվության փոխանակման գոր
ծընթացն է սոցիումում: Սա ենթադրում է ակտիվություն և՛ հաղոր
դողի կողմից, որը հետաքրքրված է որոշակի տեղեկատվության
փոխանցմամբ, և՛ ընդունողի կողմից, որը որոշակի ջանքեր է գոր
ծադրում տեղեկատվությունն ապակոդավորելու համար» (5):
«Զանգվածային հաղորդակցությունը տեղեկատվության հա
մակարգված տարածումն է տպագիր մամուլի, ռադիոյի, հեռուս
տաընկերության, ֆիլմերի, տեսաձայնային նյութերի միջոցով, որի
նպատակն է ավելի ամրապնդել տվյալ հասարակության հոգևոր
արժեքները և գաղափարական, քաղաքական, տնտեսական կամ
կազմակերպչական ազդեցություն գործել նրանց գնահատական
ների, կարծիքների և պահվածքի վրա: Զանգվածային հաղորդակ
ցությունը կոչված է ազդելու մեծ թվով մարդկանց վրա»(6):
Տեսաբան Պոնոմարյովը նշում է, որ հաղորդողի տեսանկյու
նից զանգվածային հաղորդակցության առանձնահատկությունները
հետևյալն են (7).
1. Հանրությունը բաղկացած է մեծ թվով սոցիալական սուբ
յեկտներից, որոնց մեծ մասի հետ հաղորդողը ուղղակի
հաղորդակցության մեջ չի եղել և չի լինի: Նրա համար
հանրությունը անանուն հասցեատեր է: Ուստի հաղորդագ
րությունն այս դեպքում իր բնույթով ավելի «սխեմատիկ»
ու խորհրդատվական է:
2. Հասցեատերերը գտնվում են տարբեր կետերում և
տեղեկատվությունը ստանում են տարբեր աղբյուրներից:
Դա տարածության մեջ ապակենտրոնացած լսարանն է,
այդ պատճառով հաղորդողի համար դժվար է կանխատե
սել, թե ինչպես կընդունվի այս կամ այն հաղորդագրութ
յունը:
3. Լսարանը շատ տարասեռ է. Այստեղ կան տարբեր սոցիա
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4.

5.

6.

Ա.
1.

2.

լական խմբեր, ուստի դժվար է որոշել հաղորդագրության
փաստարկվածության, կիրառելիության աստիճանը:
Հաղորդագրությունը փոխանցելու համար հաղորդողը
ստիպված է օգտագործել հատուկ միջոցներ: Տեխնիկական
միջնորդավորվածությունը մեծ չափով ազդում է հաղոր
դակցության առանձնահատկությունների վրա: Մյուս կող
մից տարբեր տեխնիկական կրիչները թույլ են տալիս
ստեղծել բազմաձև (мультимодальные) հաղորդագրութ
յուններ:
Հաճախ հաղորդողը հնարավորություն չունի ակնթար
թային արագությամբ (օնլայն ռեժիմով) ստանալ լսարանի
արձագանքը: Սա հետաձգված հետադարձ կապով հաղոր
դակցությունէ:
ԶԼՄ-ները հաղորդագրության մասնագիտացած կրիչ
ներ են և յուրատեսակ սոցիալական սուբյեկտներ:
Հաղորդակցության միջոցները ԶԼՄ-ներն են` իրենց սեփա
կան շահերով ու հետաքրքրություններով, ինչի արդյուն
քում հաղորդողի ուղերձը որոշակի փոփոխությունների է
ենթարկվում:
Պոնոմարյովը հասցեատիրոջ տեսանկյունից ևս առանձ
նացնում է երեք բնութագիր (7), որոնք են`
Ընդունողը` հասցեատերը, անհաշվելի թվով հաղորդագ
րություններ է ստանում մեծ թվով հաղորդողներից, սա
կայն ընկալում է դրանց չնչին մասը: Սա լայնածավալ հա
ղորդակցություն է, որի պայմաննեում հաղորդագրությունը
պետք է լինի վառ ու արտահայտիչ կոնկրետ իրավիճա
կում:
Ընդունողը հնարավորություն չունի օպերատիվ ձևով ար
ձագանքել և ազդել հաղորդողի պահվածքի վրա: Սա ար
դեն վերը նշված հետաձգված հետադարձ կապի հակառակ
կողմն է: Պարզ ասած` զանգվածային հաղորդակցությունն
իր էությամբ մոտ է ասիմետրիկ պրոպագանդայի, քան
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դիալոգի:
3. Զանգվածային հաղորդակցությանը բնորոշ հաղորդագ
րությունը ստեղծվում է մեկ սուբյեկտի (ժուռնալիստի)
կողմից ի շահ մեկ այլ սուբյեկտի (հաղորդող պատվիրա
տու), իսկ հասցեատիրոջը հասնում է կոնկրետ աղբյուրից:
Այսպիսով` սա մի հաղորդակցություն է` լղոզված հեղինա
կությամբ (գնահատել հաղորդագրության մեջ յուրաքանչ
յուրի` հաղորդողի, ժուռնալիստի և աղբյուրի ներդրումն
անհնար է): Հաղորդագրության համոզչականությու
նը կախ
ված է այն բա
նից, թե որ
քա
նով է հաս
ցեա
տե
րը
վստահում հաղորդողին, հեղինակին (ժուռնալիստին) և
մեդիային` աղբյուրին:
Նշեցինք, որ հանրային կապերի նպատակը համապատասխան
հանրային կարծիք ձևավորելն է և, հետևաբար, նաև հանրության
պահվածքը ցանկալի ուղղությամբ տանելը: Շվեդ տեսաբան Գեդը
նշում է, որ 19-րդ դարի վերջից մինչև 20-րդ դարի վերջն ամեն ինչ
կախված էր զանգվածներից. Որոշումների կայացումը պատկանում
էր հասարակությանը: Իսկ 21-րդ դարում կառավարում են ոչ թե
զանգվածները, այլ անհատները, որոնք էլ ձևավորում են հանրա
յին կարծիքը: Համամիտ լինելով տեսաբան Գեդի հետ` նշենք, որ
հենց վերոնշյալ հանգամանքն է պատճառը, որ ներկայումս հան
րային կապերում հաղորդակցությունը կարծես երկաստիճան է: PR
պատասխանատուներն աշխատում են կարծիքի լիդերների, հան
րության մեջ որոշակի հեղինակություն ունեցող մարդկանց հետ,
որոնք էլ իրենց հերթին, վստահություն վայելելով տարբեր սոցիա
լական խմբերի կողմից, ազդում են նրանց վարքագծի վրա:
Ամփոփելով՝ ընդգծենք, որ Զանգվածային լրատվության մի
ջոցները տեխնոլոգիական այս շրջափուլում դառնում են ամենահ
զոր գործիքը. հանրային կապերի մասնագետը, տիրապետելով
մասնագիտական գործիքախմբի նրբություններին, հանրային կար
ծիքի վրա կարող է ունենալ լուրջ ազդեցություն:
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ԱՆՆԱ ԺԱՄԱԿՈՉՅԱՆ
«Նորավանք» ԳԿՀ Տեղեկատվական հետազոտութ
յունների կենտրոնի ավագ փորձագետ,
ԵՊՀ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ

Իդեոլոգեմները հայաստանյան
մեդիադիսկուրսում
Հայաստանյան մեդիայում իդեոլոգեմների ուսումնասիրության
արդիականությունը և համատեքստը
Մեդիայի և մեդիադիսկուրսի հետազոտությունների կարևո
րությունը կայանում է նրանում, որ դրանց շնորհիվ բացահայտվում
են, ոչ միայն մեդիա հաստատությունների գործառնության առանձ
նահատկությունները, այլև հասարակության մյուս՝ սոցիալական,
տնտեսական, քաղաքական ինստիտուտների, արժեքային միտում
ների և մշակութային դրության մասին, քանի որ մեդիահաստա
տությունները դիալեկտիկ կապի մեջ են հասարակական մյուս բո
լոր ինստիտուտների հետ։
Դրանք կարևոր են նաև հանրության շրջանում տեղեկատվա
կան հոսքերի նկատմամբ քննադատական հայացքի ձևավորման,
մեդիաքննադատության զարգացման առումով, քանի որ քողազեր
ծում են մեդիա հաստատությունների գործունեության ոչ ակնհայտ
կողմերը։
Ցանկացած մեդիա ինքնին՝ իր ինստիտուցիանալ տրամաբա
նությամբ արդեն իսկ ֆիլտրացիայի համակարգ է, որն իր լսարանի
ուշադրությունը սևեռում է մի խնդրի, և «շեղում» մյուս խնդիրնե
րից։ Սա
կայն դրան գու
մար
վում են ար
դեն այ
սօր աշ
խար
հում և
Հայաստանում արդիական մի շարք այլ խնդիրներ։ Նախ մեդիա
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ոլորտը գտնվում է զարգացման նոր էտապում, որտեղ ավանդա
կան լրատվամիջոցները դժվարությամբ են ադապտացվում նոր
մեդիայի առկայությամբ առաջ եկած մարտահրավերներին։ Թվում
է, թե նոր մեդիան առավել մատչելի է դարձնում առանձին մարդ
կանց և հանրային խմբերի զանգվածային հաղորդակցման հնարա
վորությունները ևկարող է ծառայել որպես միջոց այլընտրանքա
յին տեղեկատվահոսքերի և նոր համայնքներ ձևավորելու համար։
Սակայն, առցանց ճանապարհով տեղեկատվություն տարածելու
հեշտության շնորհիվ, այն առաջին հերթին դարձել է մատչելի
գործիք Հայաստանի բազմաթիվ՝ արդեն իսկ կայացած «ուժային
կենտրոնների» համար, որոնք արդյունքում ակտիվացրել են իրենց
սոցիալական հաղորդակցությունները նաև այս դաշտում և ունեն
տեղեկատվահոսքերի ուղղորդման բարձր հավակնություններ։ Բա
ցի այդ, Հայաստանի առցանց միջավայրը անընդհատ հագենում է
ինֆորմացիա չստեղծող, սակայն տարածող՝ պորտալային բնույ
թի «միջնորդ» կայքերով, որոնք առավելագույնս չարաշահում են
ինտերնետային հնարավորությունները և անհավասար մրցակցա
յին դրության մեջ դնում սեփական տեղեկատվությունն արտադ
րող լրատվականներին։ Ինչ վերաբերում է ավանդական մամու
լին, ապա այլևս անհնար է պատկերացնել դրա գործունեությունը
առանց ինտերնետային տարբերակի։ Մենք մի դրության մեջ ենք,
երբ «...տեխնոլոգիան ոչ միայն սահմանում է իր իսկ միջոցով հա
ղորդակցման բովանդակության տրամաբանությունը, այլև մեծ ազ
դեցություն է ունենում մնացյալ մեդիա միջոցների բովանդակութ
յան վրա»1։
Ավանդական ԶԼՄ-ի իդեալներ կրող մասնագետներին նման
իրավիճակը հանգեցնում է ճգնաժամի սուր զգացողության ու
հիասթափության։ Դրա դրսևորումն էր մոտ 2 ամիս առաջ «hetq.
am» հետաքննական լրագրության ինտերնետային թերթի գլխավոր
1 Աննա Ժամակոչյան, «ԶԼՄ բնութագիրը Հայաստանում. Լրատվամիջոցների
ազատության խնդիրը» //«21-րդ դար», թիվ 6 (46), 2012 Նորավանք ԳԿՀ, էլ. հասցե՝
http://noravank.am/upload/pdf/6.Anna%20Zhamakochyan_06_2012.pdf

53

Աննա Ժամակոչյան

խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի հայտարարությունը մեդիա դաշ
տի ոչնչացված լինելու և դրանից դուրս գալու իր մտորումների մա
սին. «Խնդիրն այն է, որ ինֆորմացիայի ավանդական աղբյուրներն
այլևս չեն աշխատում: Այլևս կարիք չկա լրագրողական հետաքն
նություն անցկացնել։ Հիմա ինֆորմացիայի աղբյուրներն իրենց սե
փական մեդիան ունեն ու միանգամից կարողանում են տարածել
ինֆորմացիան՝ իրենց հարմար տեսակետից: Հիմա ամեն մի պաշ
տոնյա ու գերատեսչություն իր մեդիան ունի։
Ոստիկանությունն, օրինակ, մի քանի սեփական կայքեր ունի,
որտեղ տեղեկությունն ավելի արագ է հրապարակվում, քան անգամ
ոստիկանության պաշտոնական կայքում: Դա աննորմալ իրավիճակ
է: Պաշտոնապես ինֆորմացիա չկա, բայց պաշտոնական աղբյուրից
սնվող կայքերը գրում են այդ մասին:
Ընդ որում՝ դրանցից շատերը չունեն ոչ հասցե, ոչ լրագրողա
կան աշխատակազմ:
Մեդիայի դերը անասելի նվազել է, փոխարենը մեծացել է տա
րատեսակ կայքերի դերակատարությունը»2։
Ինտերնետային հնարավորությունները հեշտ որսվող թիրախ
են դարձրել մեդիալսարաններին։ Այժմ շատ ավելի հեշտ է «օպե
րատիվության» փոխարեն «թարմացվածությամբ» հանդես գալ և
դրանով լսարանի ուշադրությունը գրավել։ Օրինակ, միայն մի սո
վորական օրում՝ 2013թ. հոկտեմբերի 18-ին դիտարկված լրահոսում
«1in.am» կայքում առկա էր 260 լուր, որոնցից 62–ը համաշխարհային
փոփ աստղերի կյանքին առնչվող լուրեր էին, իսկ 51–ը միջազգային
սպորտային լուրեր, 43–ը միջազգային լրահոսից, 14–ը տեղական
պատահարների մասին լուրեր, որոնք միասին կազմում են տվյալ
կայքի օրվա լրահոսի 65,3%-ը։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի ներ
պետական լուրերը 35 էին, ՀՀ արտաքին քաղաքական հարցերին
վերաբերողները՝ 16-ը, իսկ տնտեսական լուրերը՝ 2-ը (տե՛ս Աղյու

2
30.09.13,
interview

«Լրագրողնայլևսանելիքչունի».http://media.am/Edik-Baghdasaryan-Hetq-
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սակ 1)։ Սա ընդամենը իբրև օրինակ։
Աղյուսակ1. 2013թ. հոկտեմբերի 18-ի լրահոսը 1in.am,
Azatutyun.am և ilur.am կայքերում3
Թեմաներ

1in.am

Azatutyun.
am

ilur.am

Ժամանցային լուրեր աշխարհից
(օրինակ, փոփ աստղերի մասին)

62

23,8%

0

0,0%

4

8,3%

Սպորտ

51

19,6%

0

0,0%

3

6,3%

Միջազգային լրահոս

43

16,5%

1

5,9%

12

25,0%

Ներպետական քաղաքականլուրեր

35

13,5%

2

11,8%

9

18,8%

Տարածաշրջանային լուրեր

17

6,5%

0

0,0%

4

8,3%

Հայաստանի արտաքին քաղաքակա
նություն

16

6,2%

4

23,5%

6

12,5%

ՊատահարներՀայաստանում (ավ
տովթար, հանցագործություններ)

14

5,4%

1

5,9%

4

8,3%

Հասարակականհարցեր (նաև քաղա
քացիական շարժումն եր)

11

4,2%

6

35,3%

2

4,2%

Բանակ

4

1,5%

0

0,0%

2

4,2%

2

0,8%

0

0,0%

0

0,0%

2

0,8%

2

11,8%

2

4,2%

Տնտեսություն, բյուջե

2

0,8%

1

5,9%

0

0,0%

ԼՂՀ հարց

1

0,4%

0

0,0%

0

0,0%

260

100%

17

100%

48

100%

Ժամանցային լուրեր՝ տեղական (տե
ղական փոփ աստղերի մասին)
Գիտություն, մշակույթ, կրոն, եկե
ղեցի

Ընդհանուր

Ճիշտ է, ինտերնետն իբրև տեխնոլոգիա հզոր ազդեցություն
ունի այսօրվա լրատվահոսքի բովանդակության և կառուցվածքի
վրա, սակայն վերը նկարագրված պատկերը պարզապես տեխ
3 Աղյուսակը պատրաստել է «Նորավանք» ԳԿՀ Տեղեկատվական հետազոտությունների
կենտրոնի փորձագետ Դիանա Գալստյանը
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նոլոգիական հնարավորություններով չէ, որ բացատրվում է։ Հա
յաստանում մեդիահաստատությունների գործունեության վրա
քաղաքական-տնտեսական ազդեցությունները և մշակութային
պայմանները ևս նպաստում են լրատվամիջոցների կողմից վար
քի նման դրսևորումներին (այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս
«ԶԼՄ բնութագիրը Հայաստանում. Լրատվամիջոցների ազատութ
յան խնդիրը» հոդվածում4)։
Հայաստանի պայմաններում, երբ մեդիաբովանդակություն
ձևավորող հիմնական գործոնները անազատ մրցակցությամբ
տնտեսության գովազդն է, վարկանիշային մրցավազքը և քաղա
քական ազդեցությունները, առավել արդիական է մեդիադիսա
կուրսի ուսումնասիրությունները, որոնք կնպաստեն հանրության
մեդիաքննադատության բարձրացմանը։

Մեթոդաբանություն
Ստորև կներկայացվեն 2011-2013թթ. իրականացված «ՀՀ տե
ղեկատվական տարածքի իդեոլոգեմների ուսումնասիրություն»5
նախագծի որոշ արդյունքներ։ Այս հետազոտության նպատակն էր
դիտարկել, թե ինչպիսի արժեքային գաղափարական միտումներ
ունեն Հայաստանի լրատվամիջոցների դիսկուրսները, որի ըն
թացքում կիրառվել են սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների
քանակական և որակական մեթոդներ, մասանավորապես բովան
դակության քանակական վերլուծության (կոնտենտ անալիզի) դիս
կուրս վերլուծության, փորձագիտական հարցման և ֆոկուս խմբա
յին հարցազրույցի մեթոդները։ Կոնտենտ-անալիզի վերլուծության
միավոր է հանդիսացել մեկ ամբողջական տեղեկատվական նյութը,
4 Աննա Ժամակոչյան, «ԶԼՄ բնութագիրը Հայաստանում. Լրատվամիջոցների
ազատության խնդիրը» //«21-րդ դար», թիվ 6 (46), 2012 Նորավանք ԳԿՀ, էլ. հասցե՝
http://noravank.am/upload/pdf/6.Anna%20Zhamakochyan_06_2012.pdf
5 Նախագիծն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
աջակցությամբ և «Նորավանք» ԳԿՀ Տեղեկատվական հետազոտությունների
կենտրոնի փորձագետների մասնակցությամբ։
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իսկ հաշվարկման միավորը՝ «ծավալը», որը լրագրերի և ինտերնե
տային լրատվամիջոցների համար հանդիսացել է իդեոլոգեմներին
առնչվող պարզ նախադասությունների քանակը, իսկ հեռուստաա
լիքների (ՀՏ–ների) պարագայում՝ իդեոլոգեմներին վերաբերող
ժամանակը վայրկյաններով, որը չափվել է եթերի փրայմ–թայմի
ընթացքում (18:00-24:00)։
Տիպային ընտրանքի եղանակով ընտրվել են Աղյուսակ 2-ում
նշված զանգվածային լրատվամիջոցները։
Դիտարկված լրատվական հոդվածների կամ հեռուստահա
ղորդումների հիման վրա առանձնացվել են մի շարք իդեոլոգեմ
ներ, որոնք ենթարկվել են դիսկուրս վերլուծության։ Առանձնացված
իդեոլոգեմները հետագայում խմբավորվել են նախ 61, այնուհետև՝
25 և երրորդ փուլում՝ 4 թեմատիկ խմբերում՝ ամենախոշոր ընդ
հանրացման մակարդակում ստանալով իդեոլոգեմների 4 ոլորտ՝
«Ներպետական քաղաքական», «Արտաքին քաղաքական», «Էթ
նոազգային», «Հասարակական»։ Բովանդակության վերլուծության
միջոցով չափվել են նաև իդեոլոգեմների նկատմամբ հուզական
դիրքորոշումները։
Իդեոլոգեմ հասկացությունը այս հետազոտության շրջանակ
ներում սահմանվում է որպես արժեքային ծանրաբեռնվածություն
կրող խոսքային միավոր՝ բառ, բառակապակցություն կամ արտա
հայտություն։
Աղյուսակ 2. Հետազոտված լրատվամիջոցների ցանկ
Լրագրեր

Ինտերնետայինկայքեր

Հեռուստաալիքներ (ՀՏ)

Առավոտ

Azatutyun.am

Շողակաթ

Հայկական Ժամանակ

7or.am

Երկիր մեդիա

Голос Армении

Lragir.am

Կենտրոն

Ազգ

1in.am

Հ1

Հայաստանի
Հանրապետություն

Panarmenian.net
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Իդեոլոգեմ. դրսևորումը առանձին
լրատվամիջոցներում
Մեր հետազոտության արդյունքում ստացված քանակական
տվյալներից պարզ դարձավ, որ մեդիաները ըստ տիպերի միջին
տվյալների շատ չեն տարբերվել իդեոլոգեմականացված լինելու
աստիճանով։ Այսինքն՝ լրագրերում, ինտերնետային կայքերում և
ՀՏ փրայմ–թայմի ընթացքում ընտրված հեռուստահաղորդումնե
րում, միջին հաշվով, ծավալի շուրջ 70%–ը առնչվել արժեքային գա
ղափարական ծանրաբեռնվածություն ունեցող հասկացություննե
րի, այսինքն՝ իդելոլոգեմների։
Առանձին լրատվամիջոցների դիտարկումը, սակայն, ցույց է
տալիս որոշակի տարբերություններ իդեոլոգեմականացված լի
նելու առումով։ Գրաֆիկ 1-ի պատկերում տեսնում ենք, որ երկու
ծայրամասերում ընկած Շողակաթ ՀՏ–ն (91,5%) ու «Panarmenian.net»
(48,2%) կայքը միմյանցից իրենց իդեոլոգեմիզացիայի աստճանով
տարբերվում են շուրջ կրկնակի։ «Առավոտի», «Հայկական ժամա
նա
կի», «Azatutyun.am»–ի, «7or.am»–ի և «Lragir.am»–ի բո
վան
դա
կության 80%–ի շուրջն են կամ 75-85%-ի միջակայքում։
«Երկիր մեդիան», «ГА»–ն, «Կենտրոն», «Հ1»–ը և «1in.am»–ը 6575%–ի միջակայքում են։
Արժեքային–գաղափարախոսական ծանրաբեռնվածություն ու
նեցող վերբալ միավորների համեմատաբար ցածր կշիռ ունեն
«Ազգ»–ը, «ՀՀ»–ն՝ մինչև 60%, դե իսկ ա
մե
նա
ցած
րը դի
տարկ
ված
ժամանակահատվածում «Panarmenian.net»–ինն է՝ 48,2%։
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Գրաֆիկ 1. Իդեոլոգեմների առկայության կշիռը
լրատվամիջոցներում

Դիտարկելով իդեոլոգեմների խմբերը մեդիաների տիպերում
նկատում ենք, որ լրագրերը և ինտերնետային լրատվամիջոցները
միջինում մոտ են միմյանց բոլոր՝ «Ներպետական քաղաքական»,
«Արտաքին քաղաքական», «Էթնոազգային», «Հասարակական»
ոլորտների իդեոլոգեմների նկատմամբ իրենց ուշադրության
համամասնությամբ։ Այնինչ ՀՏ–ն առանձնանում է նրանցից՝ հանդես
գալով միանգամայն այլ բաշխումով։ Օրինակ, «Ներպետական
քաղաքական» բնույթի իդեոլոգեմները՝ գրեթե կրկնակի (1,8
անգամ) զիջում են լրագրերում և լրատվակայքերում նույն խմբի
իդեոլոգեմների ծավալին։ Երկրորդ տեղում են «Հասարակական
հարցերը»՝ 31,3%–ով, հետո՝ «Էթնոազգայինները»՝ 18,0% և վերջում
«Արտաքին քաղաքականները»՝ 14,3%–ով (տե՛ս Գրաֆիկ 2)։
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Գրաֆիկ 2. Իդեոլոգեմների խմբերը ըստ մեդիատիպերի

Առանձին լրատվամիջոցների մեջ իդելոգեմային խմբերի
ծավալային բաշխումը առավել մանրամասն պատկեր է
բացահայտում (տե՛ս Գրաֆիկ 3)։
Գրաֆիկ 3. Իդեոլոգեմների խմբերը ըստ առանձին
լրատվամիջոցների
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Այսպես, առաջին հերթին նկատում ենք, որ.
• Շողակաթը խստիվ տարբերվում է ոչ միայն մյուս հեռուս
տաընկերություններից, այլև բոլոր մյուս լրատվամիջոց
ներից իր «Ներպետական» ու «Արտաքին քաղաքական»
իդեոլոգեմների ցածր ու աննշան և «Հասարակական» ու
«Էթնոազգային» իդեոլոգեմների բարձր համամասնութ
յամբ։
•
«ՀԺ», «Առավոտ», «7or.am» և «Azatutyun.am» –այս լրատ
վամիջոցները խիստ բարձր համամասնությամբ են անդրա
դարձել «Ներպետական», ցածր` «Արտաքին» քաղաքական
իդեոլոգեմներին, աննշան չափով՝ «Էթնոազգայիններին» և
հիմնականում ցածր կամ աննշան չափով՝ «Հասարակական»
բնույթի իդեոլոգեմներին։ Որպես բացառություն՝ միայն
«Հասարակական» իդեոլոգեմների խմբում է առանձնացել
«Azatutyun.am»–ը՝ իր միջին կշիռով։ Հետևաբար կարելի է
ասել, որ այս լրատվամիջոցների նշված խումբը ավելի շատ
արժեքային–գաղափարականացված դիսկուրս են վարել
«Ներպետական» բնույթի հասկացությունների շուրջ և հիմ
նականում այդպիսի մոտեցումը բացակայել է մյուս ոլորտ
ներում (միայն «Azatutyun.am»–ն է որ ունի հետաքրքրության
երկրորդ՝ «Հասարակական» ոլորտը)։
• Վերոնշյալ խմբին շատ մոտ են, սակայն որոշ առանձնա
հատկություններով տարբերվել են «Lragir.am»– ը և «1in.
am»–ը՝ խիստ բարձր «Ներպետական» և միջին «Արտաքին
քաղաքական» իդեոլոգեմիզացիայի դիսկուրսով, ինչպես
նաև ցածր «Հասարակական» և աննշան «Էթնոազգային»
իդեոլոգեմների համամասնությամբ։ Ըստ էության, «Lragir.
am»–ը և «1in.am»–ը նախորդ կլաստերից միայն տարբեր
վել են «Արտաքին քաղաքական» ոլորտի իդեոլոգեմներին
ավելի մեծ ուշադրության ծավալով։
• Եր
րորդ և լավ նկա
տե
լի խումբն են կազ
մել «ՀՀ», «ГА»
«Ազգ», «Հ1» և «Panarmenian.net», ո
րոնք հանդես են ե
կել
«Ներպետական» իդեոլոգեմների ոչ խիստ, բայց բարձր
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համամասնությամբ, «Արտաքին» քաղաքական բնույթի
հարցերի կրկին բարձր իդեոլոգեմիզացման աստիճանով,
իսկ «Հասարակական» և «Էթնոազգային» իդեոլոգեմների
հիմնականում ցածր կշիռներով («Արտաքին» քաղաքակա
նում մի փոքր առանձնանում է «Հ1»-ը բարձրի փոխարեն
միջին կշիռ ունենալով, իսկ «Հասարակականում» ցածրի
փոխարեն միջին կշիռով կրկին առանձնացել է «Հ1»-ը»,
իսկ «Ազգը»՝ աննշան կշիռով։ Հատկանշական է, որ «Հ1»-ը
«Հասարակական» բնույթի իդելոգեմներին անդրադար
ձի կարգով զիջել է մյուս երեք հեռուստաալիքներին և
«Azatutyun.am» կայքին)։
• «Երկիր մեդիան» և «Կենտրոնը» մոտ համամասնություն
ներով են հանդես եկել՝ «Ներպետական» խմբում՝ բարձր,
«Արտաքին քաղաքականում» և «Էթնոազգայինում»՝ միջին
կշռներով։ «Հասարակական» խմբում «Երկիր մեդիան» մի
փոքր տարբերվել է «Կենտրոն»–ից իդեոլոգեմիզացիայի
ավելի մեծ ծավալով։ Այս երկու մասնավոր և քաղաքական
ուժերի հետ անմիջական առնչություն ունեցող հեռուս
տաալիքները, առանձին խումբ կազմելով հանդերձ, մոտ
են նախորդ խմբին, հատկապես «Ներպետական» և «էթ
նոազգային» ոլորտներում։
Այս իդեոլոգեմների խմբերի քանակական կշիռներից զատ
հետազոտության շրջանակներում նաև որակական ուսումնասի
րության են ենթարկվել մի շարք կոնկրետ իդեոլոգեմներ, որոնցից
ստորև կներկայացվի «Հայաստան» իդեոլոգեմը։

«Հայաստան» իդեոլոգեմը
«Հայաստան» իդեոլոգեմն ինքնին ամենից բարձր հանդիպ
ման հաճախություն և ծավալ ունեցած գաղափարական կոնստ
րուկտն է հանդիսացել, որի շուրջ մեդիադիսկուրսում շրջանառվել
են նաև մեծաթիվ բնութագրիչներ։ Աղբյուրները բազմազան են,
սակայն գերակշռում է տվյալ մեդիա լրագրողը և տեղական փոր
62

Իդեոլոգեմն երը հայաստանյան մեդիադիսկուրսում

ձագետները:
«Հայաստանը» հանդես է եկել երեք իրարից բավական տարան
ջատված իմաստային ենթատիպերով՝ «Հայաստան–պետություն»,
«Հայաստան–հայրենիք» և «Ապագա Հայաստան»։ Այդ իսկ պատ
ճառով նպատակահարմար ենք համարել «Հայաստանը» դիտար
կել իբրև մետաիդեոլոգեմ, իսկ վերոնշված երեք իմաստային միա
վորները՝ իբրև առանձին իդեոլոգեմներ։
«Հայաստան–պետությունը» անդրադարձի հաճախությամբ
միանշանակ առաջատար է բոլոր տիպի լրատվամիջոցներում՝
այնինչ «Հայաստան–հայրենիքը» և «Ապագա Հայաստանը» ավե
լի հաճախ է հանդիպում ՀՏ–ներում։ «Հայաստան–պետությանը»
ամենաշատ դեպքերում են մեդիաները անդրադարձել բացասա
կան երանգավորումներով, այնինչ «Հայաստան–հայրենիքը» ոչ մի
անգամ չի նշվել բացասական երանգավորումով։
«Հայաստան–պետությունը» հիմնականում ներկայացվել է
արտահայտված խորը մտահոգության, երբեմն նաև ծայրահեղ հո
ռետեսության հուզական երանգավորմամբ, իսկ դրական երանգա
վորումներով դրսևորվել է հիմնականում պետական ապարատի
ներկայացուցիչների և օտարերկրյա գործիչների որպես աղբյուր
հանդես գալու դեպքում։
«Հայաստան–պետություն» իդեոլոգեմը հանդես է եկել առա
վելապես բացասական դիսկուրսիվ համատեքստերում, որոնցում
ընդգծվել է բոլոր համակարգային ոլորտներով իբրև խիստ ճգնա
ժամային՝ կործանման եզրին գտնվելու հանգամանքը։ Եվ՛ արտա
քին, և՛ ներքին քաղաքական ոլորտներում «Հայաստան–պետության»
շուրջ դիսկուրսն ընթացել է անվտանգության ապահովման և գոյա
պահպանության ՝լինել–չլինելու երկընտրանքի շրջանակներում։ Այն
ներկայացվում է նաև գաղափարական վակուումում և արժեքային
անհամապատասխանությունների դաշտում։ Հետևաբար, եթե նույ
նիսկ ենթադրենք, թե «Հայաստան–պետությունը» ճգնաժամային
իրավիճակում չի գտնվում, ապա հստակորեն կարող ենք ասել, որ
այն առնվազն դիսկուրսիվ մակարդակում հենց այդ տեղում է։
Իսկ «Հայաստան–հայրենիք» իդեոլոգեմը հիմնականում հան
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դես է եկել դեկլարատիվ և ուղեցույցային հայտարարությունների
ձևում և «Սփյուռք», «Մշակույթ», «Հայ ժողովուրդ–մենք», «Հայ ազ
գային ինքնություն» իդեոլոգեմների հետ առնչության մեջ։ Այս դեկ
լարատիվ և ուղեցույցային դիսկուրսով է հենց պայմանվորված այն
փաստը, «Հայաստան–հայրենիք»–ի նկատմամբ գերակայում էին
դրական հիշատակումները, առկա էին մտահոգ հիշատակումներ
և բոլորովին չկային բացասականները։
«Ապագա Հայաստանն» իր հերթին երկու՝ դրական և բացա
սական համատեքստերում է հանդես եկել։ Առաջին՝ որպես «եվրո
պական չափանիշներով» երազանքի նախագիծ իմաստավորման
հիմնական ենթատեքստը կառավարության քաղաքական կուրսի
արդյուանվետության ընդգծումն է, իսկ որպես անորոշ կամ «ող
բերգական» ելքին միտված երկիր իմաստավորման դեպքում հիմ
նական ենթատեքստը քաղաքական նպատակային նախագծերի
բացակայությունը կամ դրանց սխալականությունը ընդգծելն է։
Ամփոփելով վերոնշյալ տվյալները նկատենք, որ ուսումնա
սիրված լրատվամիջոցները հստակորեն խմբավորվում են ըստ
իդեոլոգեմների, այսինքն՝ արժեքային ծանրաբեռնվածությամբ
գաղափարների շրջանառման ուղղվածությունների։ Ընդ որում,
ներքաղաքական ոլորտի իդեոլոգեմների առատությունը լրատ
վամիջոցների դիսկուրսում սովորաբար ենթադրում է առավել
քննադատական կեցվածք լրատվամիջոցների կողմից։ Տեսանելի
են նաև իդեոլոգեմների հուզական երանգավորումների, ինչպես
նաև դրսևորման դիսկուրսիվ համատեքստերի տարբերություններ՝
կախված քաղաքական իշխանությունների նկատմամբ որդեգրած
քննադատական կամ ոչ քննադատական կեցվածքից։ Ընդհանուր
առմամբ, սակայն լրատվամիջոցները և իդեոլոգեմներ շրջանառող
լրատվական աղբյուրները դուրս չեն գալիս դիսկուրսիվ հաստատ
ված կաղապարներից և շատ հաճախ կրկնում կամ վերաշրջանա
ռում են արդեն գոյություն ունեցող համատեքստերը և իդեոլո
գեմների՝ կամ չհիմնավորված լավատեսական, կամ էլ անշրջելի
համարվող բացասական հուզական կոնոտացիաները։
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ման
տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական
կենտրոնի դասախոս

 որպորատիվ սոցիալական
Կ
պատասխանատվություն և դրա
դրսևորումները Հայաստանում
 ոցիալական, բնապահպանական և բարոյական պատասխա
Ս
նատվություն ստանձնելն այն միջավայրի նկատմամբ, որում գոր
ծառնում ես, այսօր դարձել է գործարար աշխարհի հաջողության
հրամայականը. բիզնեսի կայուն զարգացումն անքակտելիորեն
կապված է հասարակության կայուն զարգացման և սոցիալական
բարեկեցության հետ: Այդ իսկ պատճառով, ներկայումս բազմա
թիվ կազմակերպություններ դիմում են Կորպորատիվ սոցիալա
կան պատասխանատվությանը (ԿՍՊ)` որպես բիզնեսվարման նոր
եղանակի` ավանդական շահույթի մեծացման սկզբունքի փոխարեն
շարժվելով հասարակության նկատմամբ պատասխանատվութ
յան սկզբունքով: Էապես մեծացել են այն ռեսուրսների ծավալները,
որոնք կազմակերպություններն ուղղում են հասարակության բարո
րության բարձրացմանը: Ընդ որում ԿՍՊ-ն դարձել է խիստ կարևոր և՛
ազգային, և միջազգային մակարդակում: Կազմակերպություններին
կոչ է արվում պատասխանատվություն կրել այն ազդեցություննե
րի համար, որոնք նրանց գործողություններն ունենում են հասա
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րակության և բնության վրա: Հարաբերությունները, որոնք կազ
մակերպությունն ունենում է իր աշխատակիցների և շահառուների
հետ ևս որոշիչ են դարձել հաջողության հասնելու համար:
Հասարակության նկատմամբ բիզնեսի պատասխանատու մո
տեցման հիմքերը դեռևս XIX դարում դրել է Էնդրյու Կարնեգին`
ով իր գործարանների հիմքում դրել էր հետևյալ սկզբունքը. բան
վորը և գ
 ործատուն գործընկերներ են ևերկուսն էլ պետք է օգտ
վեն գործարանի հաջողություններից։ Նա գտնում էր, որ ունևորի
պարտականությունն է օգնել կարիքավորներին և, որ մասնավոր
ընկերությունները պետք է իրենց հարստացնելուց բացի բազմա
պատկեն նաև հասարակության պաշարները։
Սոցիալական պատասխանատվության հիմն ահարցի քննար
կումը գրականության մեջ սկսվել է 1930-ականների վերջից. Չ.
Բերնարդսի «Գործադիրի գործառույթները» (1938 թ.) և Թ. Կրեփ
սի «Բիզնեսի սոցիալական ներկայացումը» (1940 թ.) առաջին երկու
անդրադարձն էին:
Համարվում է, որ ԿՍՊ-ի ժամանակակից մոտեցման հիմքը դրել
է Հովարդ Բոուենը, ով 1953թ.-ին հրատարակված իր «Գործարարի
սոցիալական պատասխանատվությունը» գրքում առաջին անգամ
հիշատակել է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվութ
յուն եզրույթը: Նա նաև առաջարկել է ԿՍՊ-ի առաջին սահմանումը.
«այն առնչվում է գործարարի պատասխանատվությանը` իրակա
նացնել այնպիսի քաղաքականություն, այնպիսի գործողություն
ներ, կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք ցանկալի են հասարա
կության նպատակների և արժեքների տեսանկյունից» (2, էջ 6): 1963
թ. Ջ. Մաքգույերը իր «Բիզնես և հասարակություն» գրքում նշում է.
«Սոցիալական պատասխանատվության գաղափարը ենթադրում է,
որ կազմակերպությունն ունի ոչ միայն տնտեսական և իրավական
պարտականություններ, այլ նաև որոշակի պարտավորություններ
հասարակության նկատմամբ» (11, Էջ. 17).
1970-1980-ական թթ. սկսվեց ավելի մանրամասն և պարզ նկա
րագրվել, թե կոնկրետ որոնք են կազմակերպությունների պարտա
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վորությունները: Ա. Քերոլը 1979 իր «Կորպորատիվ ներկայացման
եռաչափ հայեցակարգային մոդելը» աշխատության մեջ առանձ
նացնում է սոցիալական պատասխանատվության հետևյալ տիպե
րը. (ա) տնտեսական պատասխանատվությունը, որը ենթադրում
է լինել արդյունավետ և տնտեսապես կենսունակ, (բ) իրավական
և էթիկական պատասխանատվություն, ինչը նշանակում է հետևել
օրենքին և ընդունված արժեքներին ու նորմերին, և (գ) մարդա
սիրական պատասխանատվություն, ինչը ենթադրում է պրոակտիվ
կերպով բարիքները հետ վերադարձնել հասարակությանը: (3, էջ
497-505)
ԿՍՊ-ի մեկնաբանման մեկ այլ ուղղություն այն համարում է
ոչ թե պարտավորություն հասարակության, այլ պարտավորութ
յուն շահառուների նկատմամբ: 1990-ականների կեսերից սկսած մի
շարք գիտնականներ կարծիք հայտնեցին, որ սոցիալական պար
տավորության սահմանումը շատ լայն է ԿՍՊ-ի արդյունավետ իրա
կանացման համար: Մասնավորապես, ինչպես նշում է Մ. Կլերկ
սոնը «հասարակությունն այնպիսի վերլուծական մակարդակում է,
որը ավելի բովանդակալի ու բազմիմաստ է և շատ ավելի աբստ
րակտ, քան կազմակերպությունը» (5, էջ 102): Նման մոտեցման
կողմնակիցները համարում են, որ բիզնեսը պատասխանատու չէ
ողջ հասարակության առջև, այլ պատասխանատու է միայն նրանց
համար, ովքեր ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կրում են կազ
մակերպության գործունեության ազդեցությունը, կամ իրենք են
ազդում վերջինիս վրա: Այս տարբեր դերակատարներին նրանք
անվանում են շահառուներ և խմբավորում են չորս հիմնական կա
տեգորիաների` (ա) կազմակերպության (օրինակ` աշխատողներ,
սպառողներ, բաժնետերեր, մատակարարներ), (բ) համայնքի (օրի
նակ` տեղի բնակիչները, հատուկ շահերի խմբերը), (գ) իշխանա
կան (օրինակ` տեղական կառավարման մարմինները) և (դ) լրատ
վամիջոցների շահառուներ: (10, էջ 89-99)
Մեկ այլ մոտեցման ներկայացուցիչներ դիտարկում են ԿՍՊ-ն
կազմակերպության կառավարման գործընթացների տեսանկյու
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նից` այն երբեմն անվանելով կորպորատիվ սոցիալական արձա
գանքման ունակություն: Օրինակ Ռ. Ակերմանն առանձնացրել է
նման գործողությունների երեք տիպ`(ա) շրջակա միջավայրի վի
ճակի մոնիտորինգ և գնահատում, (բ) հոգածություն շահառուների
պահանջների նկատմամբ և (գ) նախագծերի և քաղաքականության
իրականացում` ուղղված կազմակերպության դրական ազդեցութ
յան մեծացմանը: (1)
ԿՍՊ-ի տարբեր մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները հան
գեցրել են նրան, որ այսօր եզրույթի առանձին սահմանում գոյութ
յուն չունի: Ֆիլիպ Կոտլերը և Նենսի Լին առաջարկում են հետևյալ
սահմանումը. «կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվութ
յունը համայնքի բարեկեցությունը բարելավելու պարտավորութ
յուն է հայեցողական բիզնես գործունեության և կորպորատիվ ռե
սուրսների ներդրման միջոցով»: (12, էջ 3) Այս սահմանման կարևոր
տարրը հայեցողական բառն է. այստեղ խոսքը այն բիզնես գոր
ծունեության մասին չէ, որը նախատեսված է օրենքով: Խոսքը կա
մավոր պարտավորության մասին է, որը գործարարն ընտրում և
իրականացնում է: Նման պարտավորությունը ցույց է տալիս, որ
ընկերությունը սոցիալապես պատասխանատու է և կիրականացնի
հասարակության բարորությանն ուղղված գործողություններ` նոր
գործարար պրակտիկայի, դրամական կամ ոչ դրամական ներդ
րումների միջոցով: Համայնքի բարեկեցությունը տերմինը այս
սահմանման մեջ ներառում է ինչպես մարդու կենսապայամաննե
րը, այնպես էլ բնապահպանական խնդիրները:
Կայուն Զարգացման Համաշխարհային Բիզնես Խորհուրդը1
դիտարկում է ԿՍՊ-ն տնտեսական զարգացման տեսանկյունից`
բնութագրելով այն որպես բիզնես պարտավորություն` օժանդակե
1 Կայուն Զարգացման Համաշխարհային Բիզնես Խորհուրդը հեռանկարային
ընկերությունների կազմակերպություն է, որը խրախուսում է գլոբալ բիզնեսին
ստեղծել կայուն ապագա բիզնեսի, հասարակության և շրջակա միջավայրի համար։
Իր անդամների հետ միասին խորհուրդը կիրառում է իր արդյունավետ շահերի
պաշտպանությունը՝ ձևավորելով կառուցողական լուծումներ ու իրականացնելով
միասնական գործողություններ։
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լու կայուն տնտեսական զարգացմանը, աշխատակիցների, նրանց
ընտանիքների, տեղական համայնքի և հասարակության կենսա
մակարդակի բարելավմանը:
Ըստ մասնագետ Մալեն Բեյքերի ԿՍՊ-ն մասնավոր ընկերութ
յունների մոտեցումն է, ըստ որի աշխատանքային գործընթացը
կազմակերպվում է այնպես, որ այն ընդհանուր առմամբ դրական
անդրադառնա հասարակության վրա։ (13)
Սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգի զար
գացման համար շրջադարձային էր 1992 թ.-ի Երկրի գագաթաժողո
վը, որտեղ քննարկման հիմնական խնդիրը բիզնեսի և համայնքի
շահերը հավասարակշռելու ուղիներ փնտրելն էր, առաջին հեր
թին շրջակա միջավայրի պահպանման հարցում։ Այս համաժողո
վից հետո սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգը
միջազգային ճանաչում ստացավ գործարար միջավայրում։ Մինչ
այդ, չնայած արդեն ավելի քան հինգ տասնամյակ ընթացող ԿՍՊ
հայեցակարգի շարունակական զարգացմանը, մասնավոր ոլորտը
զբաղվում էր բարեգործությամբ և հովանավորում էր սոցիալական
ծրագրեր, բայց նման գործունեության հիմնական դրդապատճառը
հարկային բազայի նվազեցումն էր և հրապարակայնության լավ
ազդեցություն ստանալը։ Եվրոպայում ԿՍՊ-ի զարգացման խթան
դարձավ 1996 թ.-ին Ձեռնարկատերերի եվրոպական շարժումը հա
նուն սոցիալական համախմբվածության, որը հիմնադրվել է Եվ
րոպական հանձնաժողովի զբաղվածության, արտադրական հա
րաբերություններով և սոցիալական հարցերով զբաղվող գլխավոր
տնօրենի աջակցությամբ: ԵՄ-ի ԿՍՊ-ի հարցերով զբաղվող առան
ձին ուղղություն ստեղծվեց 2000 թ.-ին, երբ Լիսաբոնում կազմա
կերպված արտակարգ գագաթնաժողովի ժամանակ Եվրոպական
Խորհուրդը առաջին անգամ հրապարակայնորեն պատասխանատ
վության բարձրացման կոչ արեց ընկերություններին: Տասնհինգ
երկրների ղեկավարներ ընդունեցին ԿՍՊ-ի հատուկ դիմումը, որում
նշված էր, որ բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվության ընդ
լայնումը հանդիսանում է սոցիալական և տնտեսական բարեփո
69

Տաթևիկ Փիրումյան

խումների կարևոր բաղադրիչ և ընկերությունների մրցունակութ
յան բարձրացման գործոն:
Ընդհանրացնելով մինչ այժմ գոյություն ունեցող տարբեր մո
տեցումները, հայեցակարգերն ու սահմանումները, ժամանակակից
ԿՍՊ գործողությունները կարելի է բաժանել հետևյալ ենթախմբե
րի` (ա) ԿՍՊ-ն դրվում է կազմակերպության ողջ գործունեության
հիմքում և որոշում նրա ընդհանուր ուղեգիծը, (բ) այնպիսի բիզնես
գործունեության իրականացում, որի հիմքում հաճախորդների հա
մար կարևոր խնդիրներն են` սպառողների իրավունքնրը, պատաս
խանատու շուկայավարումը, սպառողների հետ ակտիվ հետադարձ
կապի ապահովումը, (գ) աշխատակազմի այնպիսի ղեկավարում,
որի առանցքն է արդար վերաբերմունքը, աշխատակիցների ներգ
րավումը, ինչպես նաև նրանց ներուժի զարգացումը, (դ) համագոր
ծակցություն մատակարարների հետ` ապահովելու համար ճիշտ
գործելաոճ ամբողջ շղթայի ներսում, (ե) շահագրգիռ կողմերի
ներգրավում կազմակերպության գործունեության մեջ, ինչի շնոր
հիվ վերջինս ավելի հստակ է պատկերացնում, թե ինչպիսին պետք
է լինի սոցիալապես պատասխանատու վարքագիծը, (զ) համայն
քային աշխատանքներ` ի նպաստ այն համայնքների բարեկեցութ
յան, որոնցում գործառնում է կազմակերպությունը, (է) գործողութ
յուններ, որոնք կապված են ձեռնարկության գործունեությունից
բխող բացասական բնապահպանական հետևանքների չեզոքաց
ման հետ: (4, էջ 7)
Հայաստանում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատ
վության զարգացման մասին վկայող դեպքերն այնքան էլ շատ
չեն։ Որպես գաղափար և գարծարարության մոտեցում՝ ԿՍՊ-ն
շարունակում է տարբեր կերպ ընկալվել Հայաստանում և կարծես
կրկնում է իր էվոլյուցիայի այն ճանապարհը, որով արդեն անցել են
տնտեսապես զարգացած երկրները: Այստեղ ԿՍՊ իրականացնում
են հիմնականում խոշոր ընկերությունները, որոնց մեծ մասը կամ
միջազգային, արտասահմանյան կազմակերպության ներկայացու
ցիչ է, կամ հիմնադրվել է արտասահմանյան ֆոնդերի միջոցով։
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Եթե ընկերությունը արտասահմանյան որևէ կազմակերպության
ներկայացուցչություն է Հայաստանում, ապա ունի հստակ մշակ
ված ԿՍՊ ռազմավարություն` հիմնականում նույնական մայր կազ
մակերպության ռազմավարության հետ և հիմնադրման օրվանից
հետևում է դրան։ Զուտ հայաստանյան շատ քիչ ընկերություններ
ունեն նմանատիպ հստակ սահմանված ԿՍՊ ռազմավարություն,
շատերը գործում են ըստ անհրաժեշտության, կամ երբ որ հեղի
նակությունը բարձրացնելու, բարի ընկերության համբավ ձեռք բե
րելու խնդիր ունեն։ Որպես արդյունավետ ԿՍՊ իրականացնող ըն
կերություններ կարելի է առանձնացնել ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ին, Orange
Արմենիային, Աշտարակ Կաթին։ Սրանք այն ընկերություններն են,
որոնք իրենց հիմնադրման օրվանից կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության ռազմավարությունը ընդգրկել են իրենց
գործունեության մեջ։
Այնուամենայնիվ, որպես բիզնեսի ռազմավարություն ԿՍՊ-ն
Հայաստանում դեռ ձևավորման փուլում է և առկա է վերջինիս
թյուրըմբռնում. այն հիմնականում նույնացվում է բարեգործության
հետ, կամ դիտարկվում է որպես կազմակերպության հեղինակութ
յան բարձրացման և PR-ի գործիք, կամ էլ ընկերությունների համար
իրենց որպես օրինապահ դիրքավորելու հնարավորություն։ Շատ
կազմակերպություններ, ճիշտ չընկալելով ԿՍՊ-ի իմաստը, իրակա
նացնում են զուտ բարեգործական ծրագրեր, որոնք կապված չեն
իրենց բուն գործունեության ոլորտի հետ և, հետևաբար, հասարա
կության կողմից ընկալվում են որպես հեղինակություն ձեռք բե
րելու կամ ամրապնդելու միջոց։ Մինչդեռ իրական կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը պետք է կապ
ված լինեն ընկերության գործունեության հետ կամ հստակ ներկա
յացված լինեն նրանց ռազմավարական նպատակներում, որպեսզի
բախում չլինի ընկերության տնտեսական շահերի հետ։
Չնայած էկոլոգիական շարժումների աճին, շատ ընկերութ
յուններ դեռևս չեն գիտակցում կամ ուշադրություն չեն դարձնում
շրջակա միջավայրի վրա իրենց գործունեության հնարավոր բա
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ցասական ազդեցության վրա, հետևաբար քայլեր չեն ձեռնարկում
նաև դրանց կանխարգելման կամ վերացման ուղղությամբ։ Մեկ այլ
խնդիր է բիզնեսի կարճաժամկետ հեռանկարով մտածելակերպը,
ինչի արդյունքում գործարարները հակված չեն կատարել գործո
ղություններ, որոնցից հնարավոր օգուտները ստանալու են տաս
կամ քսան տարի հետո: Գուցե և սրա հետևանքով է, որ Հայստանում
ԿՍՊ նախաձեռնությունների իրականացման բարոյական շար
ժառիթները գերազանցում են գործնական շարժառիթներին: Սրա
վկայություն է նաև այն, որ բարեգործությունը Հայսատանում ամե
նահաճախ կիրառվող ԿՍՊ գործունեության դրսևորումներից մեկն
է:
Գործնական շարժառիթն ակնհայտ է միայն ներքին` աշխա
տուժին առնչվող ԿՍՊ ծրագրերի պարագայում, որոնք հայաս
տանյան կազմակերպությունների հետաքրքրության կենտրոնում
են. բարձր որակավորում ունեցող աշխատողների ներգրավումն ու
կազմակերպությունում պահելը կազմակերպությանն ուղղակի շահ
է երաշխավորում:
Այսպիսով, Հայաստանում ԿՍՊ-ի ապագան կանխատեսելը
դժվար է։ Դեռ շատ խնդիրներ կան` հատկապես կապված ԿՍՊ ըն
կալման, դրա դերի և նշանակության գնահատման հետ: Վերջին
հինգ-վեց տարիների ընթացքում բավականին մեծ առաջընթաց է
նկատվում, և այս հարցին ուղղված ուշադրությունը մեծանում է,
ինչը հույս է տալիս, որ կարճ ժամանակ անց Հայաստանում գոր
ծող ընկերություններն ավելի հստակ պատկերացում կունենան, թե
որքանով է իրենց հաջողությունը կախված այն միջավայրի հետ
ներդաշնակ գործունեությունից, որում նրանք գործառնում են։
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НУНЭ МЕЛКУМЯН
PR менеджер
“Ай Пи Эс Си” – Институт политического и
социологического консалтинга

Взлет B2B PR-а в Армении
Три типа PR менеджмента
PR можно разделить на три условные группы, отталкиваясь
от специфики целевой аудитории, на которую рассчитан продукт,
производимый компанией.
Первая и, пожалуй, самая большая группа – PR для всех.
В целевой аудитории в данном случае можно рассматривать
практически каждого человека. Пример такой целевой аудитории
– потенциальные клиенты телекоммуникационных компаний. В
телефонах, сим картах, интернете и подобных услугах сегодня
заинтересован практически каждый первый. Таким образом, в поле
зрения PR менеджера попадают все жители города, страны, региона.
Второй тип PR по целевой аудитории - PR для избранной
группы. В данном случае в продукте компании заинтересованы не
все, а только выборочная группа потребителей. Продуктом может
быть оборудование для врачей, софт для программистов или очень
дорогие автомобили для людей с достатком выше среднего.
Третий тип PR-а, о котором и пойдет речь в данной статье, - PR
для бизнеса. В случае, если продукт компании рассчитан на бизнес,
то и специалист по связям с общественностью рассматривает
именно это звено как свою конечную потенциальную аудиторию.
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Естественно, у подобного подхода есть множество нюансов и
издержек, однако в этой статье речь пойдет о главных особенностях
и отличительных чертах B2B PR-a.

Пирамида действий в B2B PR
За последние годы в специалистах сферы public relations стали
нуждаться не только большие корпорации, но и компании малого и
среднего бизнес сектора. Представлять компанию за ее пределами,
заниматься налаживанием отношений со средствами массовой
информации, повышать осведомленность о компании среди
потенциальных клиентов – серьезная необходимость в современном
мире.
Базовые шаги по построению положительного имиджа
компании можно представить в виде пирамиды, где в самом
низу – коммуникационная стратегия, посередине – создание
доверительного имиджа, а на верхушке – обеспечение видимости.
Эта пирамида достаточно универсальна, однако в B2B PR-е есть
несколько ключевых особенностей, которые необходимо учитывать
для достижения максимального эффекта.
Стратегия – краеугольный камень и начало работы
специалиста по связям с общественностью. Коммуникационная
стратегия расписывает последовательность взаимосвязанных шагов
на конкретный промежуток времени: в основном это один год. В
основу ложатся цели, намеченные руководством и PR специалистом,
а так же ценности и идеология компании. В стратегии прописывается
специфика работы с прессой, партнерами, организация мероприятий,
а также все ресурсы и бюджет, необходимый для PR департамента в
данный отрезок времени. Также коммуникационный план обозначает
те количественные и качественные показатели, благодаря которым
PR кампанию можно будет оценить как положительную. Последнее
очень важно для работодателя, потому количественные оценки
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кампании должны быть продуманы очень тщательно. В любом
бизнесе, а особенно в среднем и малом секторе, руководство
компании хочет еще перед началом PR акций понять, на что они
направлены, какую выгоду несут.
Для специалиста по связям с общественностью стратегия важна
так же, как и для работодателя. Она помогает не уйти в рутину и,
занимаясь ежедневными делами, помнить о намеченных глобальных
проектах.
Под шагами, направленными на создание доверительного
имиджа, подразумеваются публикации в прессе, организация
мероприятий, создание корпоративных СМИ, образовательная
деятельность и т.д. Подобная активность компании поможет создать
доверительный имидж, укрепить позиции среди целевой аудитории
и показать состоятельность, крепкие позиции и готовность открыто
говорить о своем бизнесе.
Для B2B PR-а массовость не столь актуальна. Понимая свою
целевую аудиторию, необходимо четко представлять, какие именно
действия помогут создать правильный имидж и не распыляться
на ненужные. Для молодого и быстро развивающегося бизнеса,
уже занявшего прочные позиции на рынке, очень важно показать
собственную стабильность и готовность не только брать, но и давать.
Именно поэтому очень эффективны мероприятия в академической
сфере. Интерншипы для студентов, премии, стипендии, конференции
– стоит сделать акцент на том, что специалисты компании готовы
делиться опытом и обучать молодое поколение.
Также в B2B очень важно создание корпоративного СМИ.
B2B PR имеет одно большое преимущество: зачастую специалист
по связям с общественностью знает свою целевую аудиторию
в лицо. Компании, с которыми работодатель уже работает, и
компании, с которыми он потенциально готов работать, можно
определить путем собственного исследования. Таким образом,
создав корпоративное СМИ – ежемесячный ньюслеттер – появляется
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прекрасная возможность рассылать его напрямую своей целевой
аудитории. Ньюслеттер содержит информацию о деятельности,
акциях, достижениях компании, знакомит читателя с сотрудниками.
Ежемесячное информирование поможет всегда напоминать о себе.
Все шаги и мероприятия, указанные в коммуникационной
стратегии и осуществленные руководством компании, ее PR и
HR подразделениями, должны быть показаны целевой аудитории.
Видимость – главная функция и обязанность специалиста по
связям с общественностью. Для того, чтобы отчетливо понимать,
какие именно каналы необходимо задействовать для достижения
максимального эффекта, мы предлагаем концепцию guest user-a.
В социальных сетях, в частности в Facebook-е, есть возможность
увидеть собственную страничку такой, какой она предстанет перед
незнакомым человеком. Подобный взгляд со стороны также очень
полезен в компании. На деятельность нужно уметь смотреть глазами
журналиста, редактора, коллеги, бывшего сослуживца, партнера,
клиента, студента. В этом случае очевидными становятся каналы
распространения информации и формат, в котором она, информация,
должна быть представлена.
Инструменты для создания видимости достаточно схожи как
в B2C, так и в B2B PR-е. В основном это работа с прессой, создание
и продвижение сайта, маркетинг социальных сетей. Но необходимо
учитывать специфику работы с этими каналами передачи
информации.
Что касается сайта, то нужно понимать, на кого он рассчитан,
и иметь представление о том, что гость будет на нем искать. Каким
бы красивым, интересным, подробным и интерактивным ни был
сайт, в B2B важно понимать, что потенциальный клиент в первую
очередь будет искать на нем базовую информацию о компании –
в основном, контактные данные. Таким образом, нужно помнить,
что вебсайт в первую очередь должен быть удобным и легким:
без лишней анимации, музыки и видео, которые необходимо
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отключить, чтобы продвигаться дальше. Зачастую такой подход
может вызвать негодование у рабо
тодателя, предпочитающего
сделать все максимально «красиво», однако специалист по связям с
общественностью может продемонстрировать несколько примеров
очень привлекательного, но не слишком перегруженного сайта
какой-нибудь ведущей западной компании.
В социальных сетях компании сферы B2B стоит проявлять
ненавязчивую активность. Необходимо дублировать все новости
с вебсайта на страницу в фейсбуке, периодически обновлять
информацию и фотографии, в более легкой и неформальной форме
приглашать людей к разговору, а так же распространять необходимые
объявления о вакансиях. Для этого совершенно не нужно иметь
аккаунты во всех социальных сетях: Facebook-a, YouTube-a и блога
на WordPress или Blogspot может быть вполне достаточно. Главное,
связать их с основным вебсайтом, seo-оптимизировать, чтобы
поисковик выводил их на первую страницу.
Главный принцип работы специалиста B2B PR-а со СМИ –
избирательность. Компания не нуждается в освещении во всех
СМИ. Вместо этого можно сделать подборку наиболее серьезных
и вызывающих доверие изданий. Со специализированными
изданиями в Армении дела обстоят достаточно туго, однако есть
возможность печататься в региональных или даже международных
изданиях. Также в B2B стоит обратить пристальное внимание не на
статьи о деятельности компании (они могут показаться читателям
рекламными), а на экспертное мнение. Скажем, журналист пишет
о новой бухгалтерской программе, а работодатель специалиста по
связям с общественностью занимается финансами. В данном случае
кто-то из сослуживцев может поделиться своим мнением в статье и
выступить в качестве эксперта.
Главная особенность, с которой нужно считаться B2B PR
специалисту – необходимость уметь делать все. Зачастую компании
сектора малого и среднего бизнеса не предусматривают большого
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бюджета, позволяющего содержать целый отдел по коммуникациям.
То есть дизайном корпоративной продукции, ньюслеттеров,
организацией мероприятий или маркетингом социальных сетей
– всем занимается один PR менеджер. Умение делать все быстро,
находить выход из сложной ситуации, креативно решать вопросы и
каждый день совершенствовать собственные знания – вот главный
залог успеха в B2B.
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Роль армянских диаспор в формировании
имиджа Армении на территории РФ
Массовая миграция армянских диаспорантов в разные
населенные пункты Российской Федерации, несмотря на некоторые
положительные последствия (приток капитала, рабочей силы), в
сознании местного населения по большей части воспринимается
отрицательно. Подобное сознание и наличие отрицательных
стереотипов создают конфликтную напряженную ситуацию,
когда в любой соответствующий момент она может принять
форму очевидного конфликта, который в основном связан со
сложностью межэтнических взаимоотношений, разными подходами
лингвокультуры, образа жизни, самосознания.
После распада Советского союза бывшие советские граждане
во всех союзных республиках оказались в жестких жизненных,
экономических и политических условиях. Параллельно с
этим стали актуальными национально освободительные и
самоидентифицирующие процессы. В стремлении национальной
самоидентификации каждой страны в условиях конкурентной
борьбы пристального внимания заслуживает тот образ государства,
который складывается у потенциальных граждан, поэтому, работа
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над безупречностью имиджа, является фактором, обеспечивающим
интенсивное процветание.
Ухудшение социально-экономической ситуации и резкий
упадок жизненного уровня во всех странах Содружества
независимых государств привели как к временному, так и к
постоянному огромному потоку трудовой миграции, которая в
свою очередь вызвала ряд проблем, среди которых особое место
занимает этнический аспект миграции. Проблема в том, что
процессы, которые разворачиваются в новой этносоциальной среде,
в зависимости от особенностей этнической группы, достойны
изучения и анализа. Ежедневно армяне и армянская диаспора
России сталкиваются со стереотипами и ярлыками (лейбелингом).
Все эти стереотипы и ярлыки существуют «благодаря» многим
объективным и субъективным обстоятельствам. В большинстве
случаев, это из-за отсутствия целенаправленной работы по
формированию армянского имиджа в России. Имидж выступает
инструментом достижения стратегических целей страны и народа,
которые затрагивают основные стороны деятельности государства (в
частности правительства) и ориентированы на перспективу. В таком
ключе преимущества позитивного имиджа страны очевидны: имидж
привлекает стран партнеров, ускоряет и увеличивает экономические,
политические, культурные отношения. В современных условиях
практически все государства в этом нуждаются. Имидж облегчает
доступ к финансовым, информационным, человеческим и др.
ресурсам, облегчает ведение деловых операций, также способствует
узнаванию страны среди государств и формирует определенное
отношение к нему. При негативном имидже страны происходит отказ
от сотрудничества, приобретение политических, экономических
и культурных отношений у других государств. Для Армении, с ее
географической позицией и сложившейся исторической ситуацией,
стратегически важно грамотно выстраивать свои отношения
с мировой общественностью, в целом, и с Россией, в частности.
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Важнейший фактор, влияющий на положительный имидж и
репутацию государства, заключен внутри самой страны. Именно
представления граждан (внутри России) являются результатом
многолетних постсоветских миграционных оттоков армян из
Армении, которые привели новую волну представителей армянского
народа на берега России. Эта «новая» волна армян – диаспорантов
немного отличаются от (условно назовем) «старых» армян. Именно
эти «новые диаспоранты» для местного населения являются одним
из достоверных источников информации об Армении и армянах.
Однако среди «новых диаспорантов» армян тоже необходимо
выделить 3 подгруппы: выходцы из Армении в 90-ые, выходцы
из Армении в 2000-ых и дети, которые родились и выросли в
постсоветской России. Вот третья подгруппа качественными
показателями отличаются от всех предыдущих. Именно они сейчас
формируют конструктивный или деструктивный имидж армян в
России.
Армянская диаспора России своего рода микромодель страны
происхождения ее членов, т.е. Республики Армении. Диаспора
является источником или очагом информации об Армении.
Посредством этого источника формируется имидж армян или
Армении в глазах всей общественности в местах пребывания и
проживания диаспорантов в разных регионах России. Диаспоранты
являются носителями особенностей национальной культуры
своей страны происхождения, его традиций, ценностей, имиджа,
не только в период своего проживания, но и спустя много лет.
В зависимости от того, насколько эти ценности разделяются
или отвергаются между местными россиянами и пребывшими
армянами, распространяется положительная или отрицательная
информация об Армении и об армянах. Проблема отсутствия роли
и деятельности РА в формировании имиджа армян на территории
России является весьма актуальной. Инциденты с участием
армян разного уровня в зависимости от сопровождающей ею
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информацией или ее отсутствием, безусловно, оказывает влияние
на общественное мнение россиян. Облик, стиль поведения, сфера
интересов, успешность в профессиональной сфере армян в России,
оказывает большое влияние на формировании имиджа. Армянская
диаспора России, которая преследует цели сохранения и развития
культурных традиций, самобытности народа, национального языка,
удовлетворение спроса в этнической самоидентификации и т.п.,
своей деятельностью непосредственно влияет на формирование
имиджа Армении в России. Но при этом, ни один устав диаспор
(де-юре) России не предусматривает такой работы. Это – новое
явление для народов, в том числе и для давно обосновавшихся
в России армянских диаспор, но поддерживающих этническую
самобытность в рамках скорее культурно-просветительских,
нежели правозащитных объединений. Но де-факто, хочешь не
хочешь, национальные диаспоры все больше втягиваются в работу
элементарного контроля своих соотечественников, начиная от
трудовой миграции (но масштабы их участия невелики), заканчивая
политическими вопросами на уровне государственных структур
России. Конечно, если представители армянской национальности
обращаются в местную армянскую диаспору, им стараются помочь. Но
это происходит скорее исходя из неких межличностных отношений,
из солидарности. Но в современной жизни стало необходимым
уделить внимание не только функции этического самосохранения,
но и ряду обязанностей по защите и обеспечении формирования и
поддержания положительного имиджа армян в России. Пока что эти
функции не институционализированы, а лишь только оставлены
на личное усмотрение каждой отдельной диаспоральной единицы,
т.е. не существует разработанной и стратегически запланированной
единой политики. Каждая диаспора самостоятельно решает
имиджевые проблемы, без поддержки (и местами, спорным вопросом,
контроля) РА. В сложившихся исторических обстоятельствах и
условиях рыночных отношений Армении стратегически выгодно
83

Осепян Анна

использовать современные технологии управления имиджевой
работы и применять ее с помощью армянской диаспоры в России,
направить ее на формирование и распространение привлекательного
образа армян среди российской общественности.
Рассмотрение имиджа в отношении к определенному объекту
требует детального анализа его специфики и форм проявления. В
научной литературе проблемы имиджа начали рассматриваться
относительно недавно. Имидж может рассматриваться как
нематериальный актив, сформированный в результате применения
политических, культурных, экономических и маркетинговых
стратегий (11; 342 с.). Он приобретает все большее значение не
только на микроуровне общественной жизни (имиджмейкеры,
социальные малые группы и т.п.), но и на макроуровне (крупные
организации и институты, как государства, транснациональные
объединения и т.п.). В последнее время, многие страны мира
заинтересованы
в
грамотном
формировании
собственного
национально государственного имиджа «в глазах своих и других».
Ни у кого не вызывает сомнений то обстоятельство, что маленькой
стране с высокой репутацией (например Швейцария), прочным
имиджем гораздо легче конкурировать на рынке, успешнее решать
задачи позиционирования и продвижения с помощью своих
соотечественников.
Новые стратегии мировой общественности в сфере
инновационной политики требует непременного построения
эффективного имиджа Республики Армения. Большинство армянских
диаспоральных единиц в России имеют штатные структуры,
которые занимаются созданием имиджа. Но, как или каким образом
они это осуществляют, не всегда приводит к положительному
имиджу для армян в России. С другой стороны Республика
Армения должна быть заинтересована и обязана взять в свои руки
курирование вопросов формирования своего имиджа в России.
Несмотря на появление министерства Диаспоры в РА и попытку
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налаживание отношений с диаспорами России, общенациональная и
общегосударственная стратегия в сфере формирования и контроля
внешнего имиджа не показательна. К сожалению, очень часто
прослеживается тот факт, что Армения диаспору воспринимает
традиционно как финансовый источник. Несмотря на то, что каждая
диаспоральная единица стремиться и фактически финансирует
разные микролокальные и макроглобальные проекты, ожидания
от «родины» не всегда оправдываются. В итоге у диаспоры
складывается местами негативный имидж по отношению к стране
Армения, и весь позитивный имидж держится на понятиях «родина»,
и является одним из факторов отчуждения диаспорантов от страны
происхождения и исторической родины. В таких условиях Армянская
диаспора, как инструмент осуществления имиджевой политики
Армении на территории России, и не будет функционировать. Здесь
тоже есть необходимость, чтобы была разработана методология,
методика, техника и механизм имиджевой работы с диаспорами в
двух аспектах: первое, направленное на улучшение внутреннего
имиджа с самими армянскими диаспоральными единицами России, и
второе, направленное на улучшения имиджа в России. При развитии
второго направления деятельности армянской диаспоры России,
можно было бы построить или улучшить положительный имидж
армян. Между тем, имидж, создающий благоприятное впечатление,
становится инструментом для формирования хорошей узнаваемости,
лояльности, двусторонней симметричной коммуникации стран
и народов. Имидж является результатом познания и обработки
информации, ее оценки, он представляет коммуникативную единицу,
посредством которой можно работать с массовым сознанием, а так же
систему представлений людей о каком-либо объекте. Имидж страны
в глазах мировой общественности имеет объектно-субъектную
природу, он связан с общественным мнением об объекте. До тех
пор, пока РА со своей стороны не будет инициировать имиджевую
внешнюю политику с помощью армянской диаспоры России,
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недоразумении в ситуациях или вопросах возникающие на ниже
государственных уровнях (скажем, бытовой уровень), имеет
место формировать отрицательный имидж страны. Постсоветские
армянские диаспоранты в России – это тот социальный капитал, с
помощью которого можно выстроить положительный имидж, но изза отсутствия на него должного внимания, формируется негативный
имидж не только среди «чужих», но и среди бывших «своих».
Понятие «имидж государства» для диаспоры предполагает
представление собой услуги, которая должна удовлетворять
потребности «патриотизма» и «родины» для самих диаспорантов
(нынешних и бывших соотечественников) и предметом гордости
перед другими. В эпоху глобализации и миграционных потоков, для
диаспоранта, кроме исторической родины Армении, есть и иные
источники, которые стали также предоставлять данный вид услуг.
Возникшая и обостряющаяся конкуренция на рынке является еще
одной предпосылкой к формированию имиджа армян в России.
Имидж страны, государства, по мнению теоретиков, включает в
себя две составляющие: внутренний и внешний имидж. В данном
случае армянская диаспора России может стать инструментом
или связующим звеном для внутреннего и внешнего имиджа
Армении. Описательная составляющая имиджа (информационная)
представляет собой образ страны, сложившийся в сознании
общества, людей. Оценочная - отражает качественную оценку
деятельности государства населением и существует в силу того, что
любая информация о стране побуждает оценки и эмоции, которые
могут обладать различной интенсивностью, могут приниматься или
отвергаться общественностью (6).
Заметим, что образ и оценка связаны неразрывно. Люди
оценивают имидж страны сквозь призму своего прошлого опыта.
В их сознании формируется определенный образ, который они
сопоставляют страну исхода сo страной пребывания. Следовательно,
имидж Армении можно рассматривать как существующую в
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сознании людей систему образов и оценок. Иными словами, это –
совокупность представлений об армянах и способность человека
оценивать ситуацию, объект на основе прошлого опыта. Высказывая
мнение об армянах россияне руководствуются мнением как «своих»
(друзей, родителей, коллег), но и «чужих» - диаспорантов (как
«новых», так и «старых» диаспор). Они размышляют, сравнивают,
чем эти люди лучше других, каковы социальная направленность,
международная или региональная известность, атмосфера в стране,
рейтинг в СМИ, национально-культурные традиции, и т. д. Чтобы
сформировать эффективный имидж Армении, необходимо иметь
четкое представление, в каком направлении работать. В данном случае
диаспора играет решающую роль. Армянская диаспора в России как
своего рода бренд. Принципиально важно, чтобы брэндинг армян
формировался на основании конструирования имиджа всей страны.
Для этого можно использовать уже укоренившиеся в российской
реальности такие армянские бренды, как армянская семья, христиане
армяне, армянские традиции, древнейшая нация, армянское радио,
армянский лаваш, армянский коньяк и т.д., далее формировать и
создать целостный образ страны с внедрением активной роли
диаспоры. Отметим, что объединяющим началом понятий «бренда»
и «имиджа» является то, что они основаны на визуальном и менталь
ном восприятии общества. После распада советского союза в России
в последнее время армяне (как и все бывшие советские народы),
будь то в прессе, в литературе, в кино, в сплетнях, в анекдотах и так
далее, все чаще представляются с национальным акцентом и в низко
культурном контексте, представляя образ армянина диаспоранта
«нового поколения». Представители «старой диаспоры» пользуются
бо՛льшим уважением и престижем. Можно сделать вывод, что имидж
армян в России изменился, не смотря на то, что в советское время
не было российских - армянских диаспор. В «советское время»
правительство Армении больше внимания уделяло формирования
имиджу армян в России, хотя это тогда имиджем не называлось
87

Осепян Анна

(тогда называли образ армянина). Исходя из вышесказанного, автор
выделяет особое место и роль диаспор в процессе формирования на
территории РФ представлений о своей исторической стране.
Завершая статью нельзя не заострить внимание на такой
характеристике имиджа как эффективность. Речь идет об имидже
армян, который дает результат для PR-субъекта, в частности, диаспоры.
Для любой страны одной из главных целей является формирование
позитивного эффективного имиджа, формирующего доверительные,
гармоничные отношения с общественностью. Эффективный имидж
РА - это имидж, в котором набор положительных характеристик
об армянах в комплексе способствует достижению основных целей
и функций армянской диаспоры в России. По целенаправленности
PR-деятельности в литературе выделяются два вида имиджа: имидж
естественный и имидж искусственный. Естественный имидж армян
в России складывается стихийно. Сегодня Республике Армения
необходимо трансформировать естественный имидж с помощью
искусственного имиджа (современные PR-технологии) посредством
армянской диаспоры.
Таким, образом, в данной научно-исследовательской работе
рассматривались вопросы, с которыми армянские диаспоранты
сталкиваются в Российской Федерации, связанных с их
статусом и этнической идентичностью, а также, каким образом
интерпретируются стереотипы по отношению к армянам. Это
касается также влияния индивидуальных или групповых ценностей
и социального поведения. Автором осуществлена попытка
размышления о возможных функциях и роли российской армянской
диаспоры, как агента формирования, поддержания и внедрения
положительного имиджа Армении на территории РФ.
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ՆԻԿՈԼ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ Մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ,
պատմ. գիտ. թեկնածու

Անձնանունը և քաղաքական
հաղորդակցությունը
Ինչու՞ որոշակի տեսակի ուղերձներ, որոնք հասցեագրվում են
քաղաքական գործիչներին (օգտագործելով գլխավորապես լրատ
վական ուղեփողերը), չեն արժանանում ադեկվատ արձագանքնե
րի, և ինչպե՞ս է այդ հանգամանքը վերջնարդյունքում ազդում այն
քաղաքական խնդիրների լուծման վրա, որոնց որ դրանք հաս
ցեագրվում են: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է այն վեր
բալ ուղերձներին, որոնք կազմված են անուններ պարունակող դի
մելաձևերից: Սույն հոդվածի քննության առարկան հայաստանյան
քաղաքական հաղորդակցությունում այսօր բավականին լայն կի
րառում ունեցող այնպիսի դիմելաձևերն են, ինչպիսիք են մակա
նունները և անձնանունները՝ նեղ առումով (առանց ազգանվան և
հայրանվան):
Վերոբերյալ կարևոր հարցադրումներին պատասխանելու հա
մար մենք նպատակահարմար ենք համարում ուշադրության առնել
հաղորդակցության՝ իբրև սոցիոմշակութային երևույթի մի քանի
կարևոր առումները, դրանց բովանդակությունը և նշանակությու
նը: Այդ առումներն են հաղորդակցության համատեքստը, հաղոր
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դակցության լեզուն (նշանները), միջանձնային հաղորդակցային
տարածությունը և հաղորդակցության ոճը:
Հաղորդակցության համատեքստը կարելի է ձևակերպել իբրև
որոշակի փոխկապակցված նշանների և դրանց համակարգերի
ամբողջություն, որոնք օժտված են որոշակի նշանակությամբ: Իբրև
համատեքստի հոմանիշ՝ կարելի է կիրառել նաև ֆրանսիացի սո
ցիոլոգ Պ. Բուրդյեյի կողմից առաջարկված դաշտ հասկացությու
նը, որի տակ նա նկատի ունի սոցիալական տարբեր պրակտիկա
ների ոլորտները, որոնք հիմնված են խաղի որոշակի կանոնների,
պարգևների, և այդ ամենը խաղացողների կողմից ճանաչելու և
կիրառելու պայմանի վրա: Ասվածը քաղաքական հաղորդակցութ
յան հարթություն տեղափոխելու պարագայում կարելի է սահմանել
հետևյալը. որպեսզի քաղաքական դաշտը գործառնի, անհրաժեշտ
է, որ քաղաքական դաշտի մասնակիցները պատրաստ լինեն խա
ղալ այդ խաղը, ունենան որոշակի գիտելիքներ այդ խաղի մասին
և ճանաչեն այն կանոնները, որոնք բնորոշ են տվյալ խաղին (8):
Համատեքստը կամ դաշտը, ինչպես նշվեց, հիմնված է որոշա
կի նշանային համակարգերի ու դրանց նշանակության հաշվառման
վրա: Իբրև հաղորդակցության նշաններ կարող են դիտարկվել
նաև որոշակի դիմելաձևերը, որոնք, որպես կանոնիկ ապելյա
տիվներ, գործառնական են տվյալ դաշտի կամ համատեքստի հա
մար: Օրինակ՝ ազգակցական հարաբերությունների համատեքս
տում առավել հաճախ կիրառվում են առաջին անունները, դրանց
փաղաքշական ձևերը, ինչպես նաև ազգակցական դիմելաձևերը,
որոնք կարող են զուգակցվել առաջին անուններով: Քրեական և
այլ ենթամշակույթներում բավականին հաճախակի կիրառում ու
նեն մականունները: Մականունները լայն կիրառում ունեն նաև ըն
կերական հարաբերությունների համատեքստում: Անշուշտ, նշված
դիմելաձևերի կիրառումը որոշակիորեն կախված է հաղորդակ
ցության դաշտում հաղորդակցվողների զբաղեցրած կարգավի
ճակներից, նրանց հարաբերությունների ինտենսիվության մակար
դակից, հաղորդակցության ժամանակից (ծես, առօրեականություն)
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և հաղորդակցության վկաներից (ո՞վքեր են ներկա, և արդյո՞ք թույ
լատրելի է նրանց ներկայությամբ արտաբերել տվյալ դիմելաձևը
և այլն):
Կան դաշտեր կամ համատեքստեր, որոնք, ունենալով ֆոր
մալ բնույթ, ենթարկված են առավել կանոնակարգված հարաբե
րությունների, ինչպիսիք են, օրինակ, զինվորական, կրթական,
քաղաքական, կրոնական համատեքստերը: Նման դաշտերում դի
մելաձևերը նույնպես առավել կարգասահմանված են, նաև որոշա
կիորեն սահմանափակված է դրանց ընտրությունը: Հատկապես,
երբ խոսքը վերաբերում է ուղղահայաց աստիճանակարգությամբ
բնութագրվող կարգավիճակային ֆորմալ հարաբերություններին,
ապա որոշակի դիմելաձևերի առկայությունն ուղղակիորեն պայ
մանավորված է որոշակի կարգավիճակներին վերագրվող գոր
ծառույթներով, և այդ դեպքում՝ դիմելաձևը ներկայանում է իբրև
յուրահատուկ գործառութային անվանում: Զինվորական, ոստի
կանական, կրոնական համակարգերը նման դաշտերի օրինակներ
են: Կրթական ու քաղաքական համակարգերը, այդ տեսանկյունից,
առավել հորիզոնական բնույթ ունեն, և դրանցում աստիճանակար
գային դիրքերը անհամեմատ փոքրաթիվ են: Սակայն, ունենալով
ֆորմալ բնույթ, վերջիններս ենթադրում են ֆորմալ դիմելաձևերի
պարտադիր կիրառություն և բացառում են այլ՝ համակարգին ան
հարիր, ոչ ֆորմալ դիմելաձևերի օգտագործումը:
Հաղորդակցության բնույթը պայմանավորող կարևոր առում
ներից մեկը միջանձնային տարածությունն է, որն առաջարկվել է
ամերիկացի միջմշակութային հաղորդակցության հետազոտող
Հոլի կողմից: Հոլը տարբերում է միջանձնային հաղորդակցության 4
տարածություններ՝ ինտիմ, անձնական, սոցիալական և հանրային
(կամ բաց) (7): Առաջին երկու տարածությունները բնորոշ են ար
յունակցական, ազգակցական և հուզական հարաբերություններին:
Երրորդն ավելի շատ վերաբերում է առօրյա-աշխատանքային հա
րաբերություններին: Չորրորդը՝ բաց տարածքը, հրապարակային,
հանրային ելույթների, հանրային հաղորդակցության տարածքն
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է: Քաղաքական դաշտը, իբրև սոցիալական հարաբերություն
ների ոլորտ և իբրև ֆորմալ հարաբերությունների համատեքստ,
կառուցվում է այնպիսի տարածության հաշվառմամբ, որը բացա
ռում է միջանձնային տարածության այնպիսի տիպերը, ինչպիսիք
են ինտիմ և աձնական տարածությունները: Այս առումով, պետք է
նշել, որ մականուններով և միայն անձնանուններով միմյանց դի
մելը գլխավորապես բնորոշ է ինտիմ և անձնական տարածութ
յուններում իրականացվող հաղորդակցությանը: Սոցիալական
(ֆորմալ) և բաց (հանրային) տարածություններում, ըստ էության,
գործառնական են դառնում այնպիսի դիմելաձևերը, որոնք նշում
են միջանձնային տարածության ավելի մեծ հեռավորությունը, ին
չը միտված է բացառելու հաղորդակցությունն ինտիմ և անձնական
խնդիրներին ծառայեցնելը: Սա շատ կարևոր նկատառում է, և այդ
տեսանկյունից՝ քաղաքական դաշտը կամ համատեքստը ենթադ
րում է այնպիսի դիմելաձևերի կիրառում, որոնք ուղղված են ոչ թե
եզակիին ու անձնականին, այլ հոգնակիին ու խմբայինին: Ֆորմալ
դիմելաձևը կարծես ծպտյալ կերպով ակնարկում է հասցեատիրոջ
գործառութային կարգավիճակը քաղաքական դաշտի համատեքս
տում: Այդ պատճառով անձնանվանը փոխարինում է ազգանու
նը և պաշտոնական դիմելաձևի զուգակցումը, այսինքն՝ պարոն/
տիկին + ազգանուն բանաձևը կամ պաշտոնական դիմելաձևի և
կարգավիճակային անվան զուգակցումը՝ պարոն նախագահ, պա
րոն վարչապետ, պարոն քաղաքապետ, պարոն նախարար ևայլն,
որոնք, ըստ էության, առավել գործառնական դիմելաձևեր են և
ակնարկում են պաշտոնական կարգավիճակին վերագրվող պար
տականությունները:
Քննվող խնդրի տեսանկյունից առանձնակի կարևորութ
յուն ունի անվան նշանային գործառույթներից մեկի՝ իշխանական
գործառույթի դիտարկումը: Այսինքն՝ անվան միջոցով հնարավոր
է ներգործել հասցեատիրոջ վարքի վրա: Անվան այս գործառույ
թի վերաբերյալ բազմաթիվ հիշատակումների կարելի է հանդի
պել մշակութային մարդաբանների տարբեր ուսումնասիրություն
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ներում, մասնավորապես՝ անունները թաքցնելու սովորույթների,
որոնք պատճառաբանվում են անծանոթի, օտարի ազդեցությունից
պաշտ
պան
վե
լու մի
տու
մով (5, էջ 292-310; 9, էջ 9; 11, էջ 551; 14,
էջ 9-20): Մեր օրերում այդ ընկալման դրսևորումը կարելի է փաս
տել կոնսպիրացիայի նպատակով տարբեր մարդկանց կողմից
իրենց անունները թաքցնելու դեպքերի մեջ: Ըստ էության՝ ինք
նության բացահայտումը նույնացվում է այն նշանի բացահայտ
ման հետ, որի դերում, որ ներկայանում է անունը: Անունը բա
ցահայտելով՝ հնարավոր է դառնում անվանատիրոջ նկատմամբ
իշխանության կիրառումը: Նշանի իշխանական և վարքն ուղղոր
դող այդ գործառույթը բազմակողմանի քննության է ենթարկվել
հատկապես սիմվոլիկ ինտերակցիոնիստների (13, էջ 320-321) և
պոստստրուկտուրալիստների (6, էջ 142; 12, էջ 108-125) կողմից:
Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիստների կարծիքով՝ նշանը կարող է ոչ
միայն ազդել, այլև որոշակի կայուն վարքի մոդել ձևավորել (13, էջ
320-321): Օրինակ՝ «հանցագործ» բառի հաճախակի օգտագործու
մը որևէ մեկի նկատմամբ կարող է նպաստել այդ բառի հետ հաս
ցեատիրոջ ինքնանույնականացմանը: Կարելի է ենթադրել նաև, որ
անկախ հաղորդակցության համատեքստից և հաղորդակցվողների
կարգավիճակից, եթե հաղորդակցության դաշտ են ներխուժում
(կամ փոխանցվում) այլ համատեքստերի նշաններ, ապա հնարա
վոր է, որ այդ նշանները մոտիվավորեն և ուղղորդեն հասցեատե
րերի վարքը համապատասխան այն համատեքստերի, որտեղից
դրանք փոխանցվել են: Օրինակ` մականունների կամ պարզ դիմե
լաձևերի օգտագործումը կարող է ուղղորդել քաղաքական գործչի
վարքն ընկերական, քրեական, ընտանեկան հարաբերությունների
համատեքստի բովանդակությանը համաձայն: Դրա հնարավորութ
յունը հատկապես մեծանում է այն դեպքերում, երբ «ներխուժած»
նշանը սերտորեն կապված է և ինտենսիվորեն առնչվում է հաս
ցեատիրոջ մյուս ինքնություններին կամ, մասնավորապես, դրան
ցից մեկին: Եթե հասցեատիրոջ բազմաթիվ ինքնությունների (այ
սինքն անձի՝ իր կողմից որոշակի խմբերի հետ նույնականացման)
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սանդղակում «ներխուժած» նշանին և դրա համատեքստին ավելի
մեծ կարևորություն է տրվում, ապա տվյալ նշանի ներխուժումն այլ
համատեքստ անհամեմատ հեշտանում է: Օրինակ՝ N-ի ինքնության
սանդղակում որոշակի կարևորություն կարող է վերագրվել ընկե
րական կամ քրեական միջավայրերին (համատեքստերին), որոնց
նա առնչվել է կամ շարունակում է առնչվել: Եվ եթե N-ը գործում
է նաև քաղաքական համատեքստում, ապա քաղաքական կամ
քրեական համատեքստերի նշանների՝ քաղաքական համատեքստ
ներխուժելը կարող է հեշտանալ: Եվ այդ դեպքում՝ «ներխուժած»
նշանները կարող են քաղաքական համատեքստում գործող հաս
ցեատերերի համար ամենևին իբրև համակարգին ոչ համապա
տասխան և օտար նշաններ չընկալվել: Հենց դրանով կարելի է
բացատրել այն հայտնի իրավիճակը, երբ ՀՀ ԱԺ մի շարք պատ
գամավորներ, որոնց լրատվամիջոցներում ու սոցիալական ցան
ցերում հաճախ հիշատակում են մականուններով, ամիսներ առաջ
սկսեցին լրատվամիջոցներին սիրահոժար պատմել, թե որտեղից
են սե
րում ի
րենց մա
կա
նուն
նե
րը (1; 2; 3; 4): Այ
սինքն՝ այն թյուր
կարծիքը, որ քաղաքական գործիչներին կարելի է իրենց քաղաքա
կան կարգավիճակներից բխող գործողությունների դրդել՝ նրանց
հասցեին այլ նշաններ (տվյալ դեպքում մականուններ) օգտագոր
ծելով և այդ եղանակով նրանց անհարմարություն պատճառելով,
չգործեց: Ինչպես երևաց մի շարք պատգամավորների արձագան
քից, նրանք նույնիսկ այդ մականունների շնորհիվ իրենց ավելի
հարմարավետ զգացին (2): Իհարկե, որոշ արձագանքներից կարելի
էր կռահել, որ մականունավոր քաղաքական գործիչները փորձել
են վերահորինել իրենց մականունների ծագումը: Բայց այն հանգա
մանքը, որ նրանց մեծ մասը չհրաժարվեց իրենց մականուններից,
վկայում է այդ մականունների ու դրանց ավտոխտոն համատեքս
տերի հետ նրանց ինքնանույնանալու հակման մասին: Սա պետք է
կարևոր ազդակ լինի քաղաքական գործիչներին մականուններով
հիշատակող լրագրողների ու ոչ լրագրող քաղաքացիների համար,
նույնիսկ, եթե հիշատակողները այդ կերպ հոգեբանական փոխհա
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տուցման որոշակի խնդիր են լուծում:
Հաղորդակցության գործընթացի մյուս կարևոր առումը, ինչ
պես նշվեց, հաղորդակցության ոճն է: Վերջինիս հետ կապված
առաջարկվել են տարբեր դասակարգումներ, որոնց թվում հատ
կապես ուշարժան է այն մեկը, որի համաձայն՝ հաղորդակցութ
յան մեջ առանձնացվում են աֆեկտիվ և գործիքային տիպերը (10,
էջ 138-139): Հաղորդակցության աֆեկտիվ կամ հուզական տիպին
բնորոշ է ինքնանպատակությունը, ներփակությունը, փոխանցվող
ուղերձների հուզական բնութագրերը: Այսինքն՝ հաղորդակցվող
ները հաղորդակցվում են զուտ հաղորդակցվելու համար, ինչպես
օրինակ, ամեն առավոտ միասին սուրճ խմող հարևանուհիները,
որոնք գրեթե միշտ փոխանակվում են նույն ինֆորմացիայով և ու
ղերձներով: Գործիքային հաղորդակցության նպատակը հաղոր
դակցության արդյունքում ինչ-որ բան փոխելն է: Այն, փաստորեն,
գործնական հաղորդակցություն է: Աֆեկտիվ ոճն, ըստ էության,
գլխավորապես բնորոշ է ինտիմ և անձնական տարածություննե
րում, իսկ գործիքային ոճը՝ գլխավորապես սոցիալական (ֆորմալ)
և բաց տարածություններում իրականացվող հաղորդակցությանը:
Այսինքն՝ մականունների, փաղաքշական անունների, անձնանվան
կիրառմամբ պարզ դիմելաձևերի օգտագործումը հատուկ է աֆեկ
տիվ հաղորդակցությանը, իսկ ավելի բարդ ու ֆորմալ դիմելաձ
ևերի օգտագործումը՝ գործիքային հաղորդակցությանը, քանի որ
վերջիններիս միջոցով, ինչպես նշվել է, հղում է կատարվում մի
ջանձնային առավել մեծ տարածությանը, հոգնակիին ու հասցեա
տիրոջ կարգավիճակին և վերջինիս գործառույթներին:
Հաղորդակցության ոճն ուղղակի կախման մեջ է հաղորդակ
ցության համատեքստից: Հաղորդակցության գործիքային կամ
աֆեկտիվ լինելը որոշվում է հաղորդակցության համատեքստի
նշանների համակարգի նկատմամբ դրա ադեկվատությամբ: Այ
սինքն՝ եթե մի հաղորդակցության համատեքստում իրականացվող
գործիքային ոճն արհեստականորեն տեղափոխվում է այլ համա
տեքստ, ապա կարող է վերածվել աֆեկտիվ ոճի, նույնիսկ, եթե
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կոդավորված ուղերձները հետապնդում են շատ կոնկրետ գործ
նական նպատակներ: Եվ դա սովորաբար իրականացվում է օտար
համատեքստից ներկրված այլ նշանների ուղեկցությամբ: Օրինակ՝
երբ քաղաքական գործիչները միմյանց դիմում են կենցաղային դի
մելաձևերով (ամենահայտնի օրինակները վերաբերում են ՀՀ նա
խագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Երևանի քաղաքապետ Տարոն
Մարգարյանին Տարոն, իսկ ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին
Տիգրան դիմելուն), փորձելով որոշակի քաղաքական խնդիր լու
ծել, ըստ էության, նպատակն իրագործվում է ոչ թե քաղաքական
գործիքներով, այլ՝ «խաթեր» պատճառաբանությամբ (մի բան, որ
բնորոշ է ազգակցական, ընկերական հարաբերություններին), այ
սինքն՝ իրականացվում է ոչ իրավական եղանակով: Նույնը վե
րաբերում է նաև մականուններով փաթեթավորված ուղերձներին,
որոնք գործիքային նպատակ են հետապնդում, բայց կառուցված են
այլ համատեքստին բնորոշ նշանների լեզվով:
Վերադառնալով հոդվածի սկզբում առաջադրված գլխա
վոր հարցադրումներին, այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ
Հայաստանում, քաղաքական հաղորդակցության ոլորտում, այ
սօր հաճախ ականատես ենք հենց աֆեկտիվ հաղորդակցութ
յան դրսևորումներին, ինչը բացահայտվում է քաղաքական դաշ
տի համատեքստին ոչ բնորոշ նշանների օգտագործման միջոցով:
Չնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքական գործիչներին հաս
ցեագրվող ուղերձները մեծամասամբ ունեն քաղաքական բնույթ
և միտված են քաղաքական պրակտիկաներում առկա թերություն
ները մատնացույց անելուն և որոշակի խնդրիրների լուծմանը, այ
դուհանդերձ, նշված խնդիրների լուծումը կամ դանդաղում է, կամ
դրանք լուծվում են ոչ քաղաքական եղանակներով… Եվ կամ չեն
լուծվում, առհասարակ: Մեր համոզմամբ՝ այդ երևույթի պատ
ճառներից մեկն այն է, որ քաղաքական հաղորդակցության գոր
ծընթացում չեն ընտրվում և կիրառվում այն նշանները, որոնք հա
մապատասխանում են քաղաքական դաշտի բուն համատեքստին
և կարող էին ավելի արդյունավետ կերպով մոտիվավորել դրանց
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հասցեատերերի վարքը: Անունը կամ համապատասխան դիմելաձ
ևը (պարոն+ազգանուն, կամ պարոն+կարգավիճակի անվանում,
կամ անուն+հայրանուն+ազգանուն) հանդիսանում է քաղաքական
դաշտում հաղորդակցության արդյունավետությունը երաշխավո
րող բազմաթիվ նշաններից ընդամենը մեկը, բայց այն առանցքա
յին կարևորություն ունի, որովհետև բոլոր նշանների մեջ անունն
ամենահասցեականն է:

Գրականության ցանկ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Բառադի» մականունով ՀՀԿ պատգամավորը պատմում է իր
մականվան նախապատմությունը (Տեսանյութ) http://www.aravot.
am/2012/10/06/308270/ (վերջին այցելություն՝ 6.12.2013)
Ինձ միշտ չի բավականացնում ժամանակը http://archive.168.am/
am/articles/15152-pr (վերջին այցելություն՝ 6.12.2013)
Նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանն իր «Ճոյտ» մականունն
ստացել է 3-րդ դասարանում լեզվի սայթաքման արդյունքում
http://news.am/arm/news/127219.html
(վերջին
այցելություն՝
6.12.2013)
Ռուբեն Հայրապետյանը պարզաբանել է, թե ինչու են իրեն
անվանում «Նեմեց Ռուբո» http://hayeli.am/article/31733/ (վերջին
այցելություն՝ 6.12.2013)
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Պետության և իշխանության ընկալումն երը հասարակության լայն շրջանակներում

ՄՈՎՍԵՍ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ
ԵՊՀ Տեսական փիլիսոփայության և
տրամաբանության ամբիոն, դոցենտ,
փիլիսոփայական գիտ. թեկնածու

 ետության և իշխանության
Պ
ընկալումները հասարակության լայն
շրջանակներում և լրատվամիջոցներում
Հայ հասարակությունը քաղաքական գործընթացներին մաս
նակցության տեսանկյունից պայմանականորեն կարելի է բաժա
նել երեք հիմնական խմբի՝ ազգայնականներ, ունիվերսալիստներ
և այսպես կոչված «սովորական ժողովուրդ»: Ազգայնականներն
աչքի են ընկնում մի գործելակերպով, որի բանաձևը կարող է հա
մարվել հետևյալ դատողությունը. «Մենք նախ հայ ենք, հետո նոր՝
մարդ»: Ամեն ինչում հայի կերպարի կամ տեսակի որոնում, նրան
հարիր կամ ոչ հարիր վարքի որոշում, մշակութային ավանդական
արժեքներին բացարձակ նշանակություն վերագրում. սրանք են
ազգայնականների գործելակերպն ուղեկցող հանգամանքները: Ու
նիվերսալիստներն, իրենց հերթին, աչքի են ընկնում հակառակ ծայ
րահեղությամբ. մարդու իրավունքների կարգախոսի ներքո իրենց
գործողություններն արդարացնելու և, ըստ էության, քաղաքացու
կերպարը, հօգուտ վերացական մարդու կերպարի, նսեմացնելու
միտումով: Իսկ երրորդ խումբը՝ սովորական ժողովուրդը, միջանկ
յալ տեղ է զբաղեցնում վերը նշված երկու ծայրահեղությունների
միջև: Խումբը կազմում են ավելի շատ իրենց կենցաղով և կյանքով
հետաքրքված, աշխատելու, հանգստանալու և հոգևոր արժեքներ
սպառելու, ոչ թե հրապարակային-քաղաքական գործընթացներին
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մասնակցելու մեջ շատ ավելի մեծ իմաստ գտնող սովորական մար
դիկ:
Այս երեք խմբերն ունեն որոշ նմանություններ և տարբերութ
յուններ, որոնք ընդհանուր գծերով կներկայացվեն ստորև:
Առաջին երկու խմբերն իրականում փոքր են և մարգինալ այն
իմաստով, որ դուրս են պետության կողմից իրականացվող բուն
քաղաքական գործընթացներից: Ստացվել է այնպես, որ այդ երկու
խմբե
րից մեկն ա
ռա
վել մեծ տեղ է զբա
ղեց
նում մե
դիա դաշ
տում,
ևայդ պատճառով տպավորություն է ստեղծվում, թե նա է քաղա
քականության հիմնական սուբյեկտն ու կրողը: Խոսքը ունիվերսա
լիստների (հիմնականում այսպես կոչված քաղաքացիական ակտի
վիստներ) մասին է, որոնք մեր երկրում, որպես կանոն, աշխատում
են հետևյալ սխեմայով. մի քանի հոգի վճարվում են քաղաքացիա
կան որևէ նախաձեռնություն (որը կապված է կառավարության որ
ևէ որոշման, Աժ-ում քննարկվող օրենքի, նախագծի, ՏԻՄ որոշման
և առհասարակ իշխանական որևէ նախաձեռնության հետ) իրակա
նացնելու համար, հետո նրանց են միանում տասնյակ քաղաքացի
ներ՝ արդեն զուտ գաղափարական հիմքի վրա՝ միայն տեսնելով, որ
այդ գործով արդեն զբաղվող կա (այդ քաղաքացիները, թերևս, չեն
էլ մտածում այն մասին, որ այդ քաղաքացիական նախաձեռնութ
յունը պատվիրված է): Այս վերջին հանգամանքը, սակայն, բնավ չի
նսեմացնում ակտիվիստների աշխատանքն ու արդյունքները: Խոսքը
միայն նրա մասին է, որ
1. այսօր Հայաստանում քաղաքացիական նախաձեռնություննե
րը հնարավոր են առավելապես համապատասխան ֆինանսավոր
ման և ուղղորդման պայմաններում,
2. ֆինանսավորող կազմակերպությունները նաև զուգահեռա
բար մոնիտորինգ են իրականացնում, օրինակ՝ հասարակության մեջ
որևէ խնդրի շահառուների ինքնակազմակերպման ունակություննե
րի, ինչպես նաև պետություն-քաղաքացի և իշխանություն-հասարա
կություն հարաբերությունների ներկայիս վիճակի վերաբերյալ:
Եվ պետք է նշել, որ պե
տութ
յու
նը գրե
թե միշտ կա
րո
ղա
նում
է բացահայտել ու տարբերել բուն խնդիրներն ու դրանց լուծմանն
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ուղղված քաղաքացիական նախաձեռնությունները շարքային շոու
ներից, պրովոկացիաներից և, այս իմաստով, երրորդ խմբի՝ սովո
րական ժողովրդի մոտ, ունի վստահության որոշակի «կրեդիտ»:
Իրականում այդ երեք խմբերից՝ ազգայնականներ, ունիվերսա
լիստներ և սովորական ժողովուրդ, առավել ռացիոնալ է հենց վեր
ջինը: Նա է ապրում իրական պատկերացումների համակարգում,
նրա գործողություններն են համահունչ պետության քաղաքակա
նությանն ու զարգացման ներկայիս փուլին: Նրա ընտրությունն էլ՝
զբաղվել սեփական գործով, փող աշխատել՝ վաճառելով սեփական
ունակություններն ու գիտելիքները, եղածից ամենառացիոնալն է:
Երկու մարգինալ խմբերը՝ ազգայնականներն ու քաղաքացիա
կան ակտիվիստները, իրենց գաղափարների ու վարքի շահառուն
չեն և իրական շահառու գտնելու, ձևավորելու խնդիր ունեն: Իսկ
երրորդ խումբը՝ ամենամեծը՝ այսպես կոչված «սովորական ժողո
վուրդը», իր իսկ կողմից որդեգրած վարքի ու արժեքների իրական
շահառուն է: Այդ իսկ պատճառով միայն այս երրորդ խմբի քաղա
քական վարքն է ռացիոնալ:
Երեք խմբերն էլ ունեն փոխճանաչելիության խնդիր, ինչը նշա
նակում է, որ նրանք պետք է ճանաչեն ևընդունեն միմյանց՝ որպես
ժամանակակից պայմաններում սոցիալական ինքնության այլընտ
րանքային մոդելների կրողների:
Քաղաքական մասնակցության տեսակետից հայ հասարակութ
յան մեջ ձևավորված այս միավորների ուսումնասիրությունը անխու
սափելիորեն ենթադրում է նրանց գործունեության լեգիտիմության
և պատասխանատվության հարցերի ոլորտ, որոնք էլ կփորձենք
վերլուծել ստորև:
Երեք խմբերի վարքն էլ պայմանավորված է պետության նկատ
մամբ նրանց վերաբերմունքով, իսկ ավելի ճիշտ՝ պետության նրանց
ընկալումներով: Այդպես, և՛ քաղակտիվիստները, և՛ ազգայնական
ները պետության պատերնալիստական մոդելի կողմնակիցներն են:
Դա է վկայում այն հանգամանքը, որ նրանք երկրում տեղի ունեցող
ամեն ինչում պատասխանատու են ճանաչում և հայտարարում պե
տությանը: Բայց դրանով իսկ իրենք իրենց ազատում են այդ նույն
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պատասխանատվությունից, և իրականում՝ որևէ պատասխանատ
վությունից: Որպես պատասխանատվությունից խուսափելու հետ
ևանք առաջանում է այն հանգամանքը, որ այդ քայլով և՛ քաղակ
տիվիստները, և՛ ազգայնականներն իրենց ապալեգիտիմացնում են,
քանի որ քաղաքականության մեջ լեգիտիմ է նախ և առաջ նա, ով
իրեն պատասխանատու է ճանաչում ընթացիկ վիճակի և հետագա
զարգացումների համար: Իսկ եթե մարդկանց ինչ-որ խմբեր այդ
պատասխանատվությունը դնում են ուրիշի՝ այդ թվում պետության
վրա, ապա դրանով իսկ իրենք իրենց զրկում են քաղաքական գոր
ծընթացների լեգիտիմ մասնակից լինելուց:
Պատասխանատվության տեսակետից մի փոքր այլ է եր
րորդ խմբի՝ այսպես կոչված սովորական ժողովրդի հետ կապված
պատկերը: Բանն այն է, որ այս խումբը պատասխանատվությունը
չի փոխանցում ուրիշին, ոչ էլ՝ պետությանը, այլ ինքն իրեն է պա
տասխանատու ճանաչում: Բայց պատասխանատու՝ ինչի՞ համար:
Հավանաբար, սովորական ժողովուրդը քաղաքական գործընթաց
ներում ներգրավվելու պատասխանատվությունը չափում է ընդամե
նը իր առօրյայով, իր կենսական շահերով և անհրաժեշտությամբ և
ոչ ավելի: Այս պարագայում արդեն չենք կարող խոսել այն մասին,
որ սովորական ժողովուրդն էլ է պետության պատերանիստական
մոդելի կողմնակից, քանի որ, լայն իմաստով, այս խումբը պետութ
յանը ամեն ինչում պատասխանատու չի համարում: Բացառված չէ,
որ սովորական ժողովուրդը, քանի որ քաղաքական մասնակցութ
յան տեսակետից հայ հասարակության մեջ եղած ամենառացիոնալ
խումբն է, պատասխանատու է համարում ոչ թե պետությանը, այլ՝
իշխանություններին, ինչը միանգամայն արդարացված է: Բայց այս
մոտեցումը տեսանելի է առաջին երկու խմբերի՝ քաղ. ակտիվիստ
ների և ազգայնականների պարագայում, որոնք, կարծես թե, ավելի
շուտ նույնացնում են իշխանությունն ու պետությունը:
Նշված երեք խմբերին՝ որպես քաղաքականության մասնակցող
միավորների, ավելի լավ ճանաչելու համար պետք է քննարկել նաև
նրանց գործունեության շահառուների հարցը, ավելի կոնկրետ՝ երեք
խմբերից որի՞ անդամներն են իրենց իսկ գործունեության շահառուն:
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 ետաքրքիրն այն է, որ թե՛ ազգայնականները, թե’ քաղաքացիական
Հ
ակտիվիստներն իրենց գործունեության շահառուները չեն: Նրանք
իրականում դեռ շահառու գտնելու կամ ձևավորելու խնդիր ունեն:
Քանի որ երկու այդ խմբերն էլ փոքրաթիվ են ու մարգինալ, նրանք
քաղաքական գործընթացներում իրենց գոյությունն ինչ-որ կերպ
արդարացնելու համար կանգնած են հասարակության լայն շրջա
նակներում շահառու գտնելու խնդրի առաջ:
Իսկ երրորդ խումբը՝ սովորական ժողովուրդը, լայն իմաստով
իր իսկ սկզբունքների և գործունեության շահառուն է և իրակա
նում խնդիր էլ չունի իրենից դուրս այդ շահառուին ձևավորելու կամ
գտնելու, քանի որ իր պատասխանատվության ոլորտը սահմանա
փակում է հենց իր առօրյայով, «աշխատանք-հանգիստ» սխեմայի
մեջ լիովին տեղավորվող իր կյանքով: Ամենաէականն այստեղ այն
է, որ նրանք պետությունից ոչինչ չեն ակնկալում, չեն պահանջում,
և, ուրեմն, խնդիր չունեն գտնելու իրենց պահանջի շահառուներին:
Բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան է տեղի ունենում. քանի որ
թե՛ քաղաքացիական ակտիվիստների, թե՛ ազգայնականների մոտ
հստակ չէ իշխանության և պետության տարանջատման գիտակ
ցումը (միգուցե, դա հստակ չէ նաև սովորական ժողովրդի մոտ,
պարզապես այս դրվագի հետ դա կապ չունի), ապա պատասխա
նատվության հասցեատերը գրեթե մեխանիկորեն դառնում է ոչ թե
պետությունը՝ որպես սոցիալական ինստիտուտ, այլ` այս պահի իշ
խանությունը: Ստացվում է այնպես, որ այս պահի իշխանությունն
է ընկալվում որպես պետություն: Իսկ ամենահետաքրքիրն այն է,
որ իշխանությունն էլ, փաստորեն, չխուսափելով պետությանը վե
րագրվող պատասխանատվությունից, մեխանիկորեն դառնում է
այդ պատասխանատվության կրողը և դրանով իսկ, միգուցե առանց
գիտակցելու, թե ինչ կատարվում, դառնում է լեգիտիմ: Քանի որ
պատասխանատվության կրող է դառնում: Քիչ, թե շատ, համենայն
դեպս, երբ պետությանը վերագրվող պատասխանատվությունից
այս պահի իշխանությունը չի խուսափում, այն դառնում է լեգիտիմ:
Տեղեկատվական անկանոն հոսքերի ազդեցության տակ
հայտնված հայ հասարակությունը, կարծես, մասամբ կորցրել է
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իրերն իրենց անուններով կոչելու ունակությունը և կույրի պես գնում
է տարբեր տեսակի անվանումների և սահմանումների հետևից այն
պես, կարծես հենց ինքն է դրանք տվել կամ դրանց ճշմարտությունը
վիճարկելի չէ: Խոսքը գնում է, օրինակ, քաղաքական-հասարակա
կան դիսկուրսում ամենատարածված հասկացությունների մասին՝
պետություն և իշխանություն, մարդ և քաղաքացի, հնարավորութ
յուն և ակնկալիք: Հասարակական կյանքում այս և այլ երևույթների
դերի ճշգրտումը հնարավորություն կտա առավել ադեկվատ ընկա
լել ընթացող պրոցեսները:
Մասնավորապես, թյուր կարծիք կա, թե միայն պետությունն
է քաղաքացու համար, իսկ քաղաքացին պետության առջև պար
տավորություններ չունի: Մինչդեռ պետությունը պետական ինս
տիտուտների (կառույցների) և դրանց հետ քաղաքացու հարաբե
րությունների ամբողջությունն է, ինչը նշանակում է, որ ոչ միայն
պետությունն է քաղաքացու համար, այլև քաղաքացին է պետութ
յան համար. ոչ թե իշխանության, այլ՝ պետության, որոնց տարբե
րությունը նույնպես աննկատ է մնում հանրության լայն շրջանակ
ների համար: Պետության գոյության չափանիշներն ու զարգացման
օրինաչափությունները տարբերվում են իշխանության, ենթադրենք,
լեգիտիմության և ադեկվատության չափանիշներից: Պետությունը
պետական կառույցներն են և դրանց միջև կապերը, իսկ իշխանութ
յունը՝ այդ կապերի արդյունավետությունը և ռելևանտությունը: Այս
տեսակետից, անշուշտ, կարևոր է իշխանության գործունեությունը
քննադատելու կամ գնահատելու ժամանակ չանցնել պետությանը
նույն որակները վերագրելուն, քանի որ պետությունն արդեն իր առ
կայությամբ բարիք է և արժեք, մինչդեռ այսօրվա իշխանությունը
պետության և հասարակության ներկայի և ապագայի համար պա
տասխանատվություն ստանձնած մարդիկ են:
Եթե հայ հասարակությունը քաղաքականության մասնակ
ցության տեսակետից բաժանվում է ազգայնականների, քաղաքա
ցիական ակտիվիստների (ունիվերսալիստների) և այսպես կոչված
չընդգրկված (կամ վերը նշված երկու խմբերի հետ անմիջականո
րեն չասոցացվող) մարդկանց, ապա պետք է հաշվի առնել հետև
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յալ հանգամանքը. եթե նրանցից և ոչ մեկի գործունեությունում չկա
պետականամետ բաղադրիչը, ապա կա՞ արդյոք հակապետակա
նը: Վերջինս հանդիպում է առավելապես որպես «հավելում» ներ
կայիս իշխանությունների գործունեության քննադատության, բայց
հազվադեպ չեն նաև հարձակումները անմիջականորեն պետութ
յան նկատմամբ: Այս վերջիններս գոյություն ունեն ոչ այնքան տե
սական-գաղափարական, որքան պրակտիկ գործունեության ձևով,
որն ուղղակի անտեսում է պետության գոյությունը կամ ուղղված է
հանրային մակարդակում ապացուցելու, որ պետություն չկա: Բայց
արդյո՞ք այդ երեք խմբերն էլ գիտակցում են, որ մեր պետությունն
այնքան կայացած ու ամուր չէ, որ ամեն տեսակի գործողության դի
մանա: Պետությունը քննադատողները գիտակցու՞մ ենք արդյոք, որ
պետության առաքելությունը հարաբերությունների նոր միջավայր և
պայմաններ ստեղծելն է:
Երբ պետությունը ստեղծում է այդ հանրային միջավայրն ու
պայմանները, որտեղ հետո քաղաքացիներն ու սոցիալական ինս
տիտուտները գործունեություն են ծավալում, պետությունն իր հեր
թին դառնում է այդ հանրային տարածքի մասնակիցներից մեկը: Նա
տարբերվում է մյուսներից միայն այնքանով, որ այդ հանրային տա
րածքի գոյությունն իրենով է պայմանավորված: Բայց դա նշանա
կում է, որ մյուս մասնակիցները, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը,
հանրային մակարդակում պետք է աշխատեն պետությանը չվնասել,
քանի որ դրանով իսկ վերացնում են իրենց գործունեության հանրա
յին միջավայրը և պայմանները:
Պետությունը քննադատելու դեպքերին ավելի շատ կարելի է
հանդիպել, երբ հարվածի իրական թիրախը իշխանությունն է, որը
զանգվածային գիտակցության մեջ նույնացվում է պետության հետ:
Մինչդեռ, իշխանությունն իրականում կարող է ոչ լեգիտիմ լինել իր
գործողություններում, բայց պետությունը ոչ լեգիտիմ լինել չի կա
րող՝ ըստ սահմանման: Այլ բան է, որ իշխանությունները փորձի կամ
կամքի բացակայության կամ մեկ այլ պատճառով ոչ արդյունավետ
որոշումներ են կայացնում, և իրականում դրա համար իրավացիո
րեն դառնում են քննադատության թիրախ: Իշխանությունը միշտ չէ,
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որ կարողանում է խուսափել այն մեղադրանքից, որ օգտագործում է
պետության հնարավորությունները ոչ թե հանրային, այլ ավելի նեղ՝
կորպորատիվ շահերի համար:
Բայց այստեղ երկու հարց է առաջանում. արդյո՞ք իշխանութ
յունների նման գործունեությունը քննադատողները որպես քաղա
քացիներ արել են այն ամենն, ինչ հնարավոր էր անել, որպեսզի
իշխանությունները պետությունը չծառայեցնեն իրենց շահերին, և
երկրորդ՝ արդյո՞ք այդ քննադատությունը, որը հաճախ ստեղծում է
ապոկալիպտիկ պատկերներ և հեռանկարներ, ավելի մեծ վնաս չի
հասցնում պետությանը, քան իշխանության գործունեությունը:
Եվս մի խնդրի ենք բախվում, երբ քննարկում ենք իշխանութ
յան քննադատության բովանդակությունը: Բանն այն է, որ այդ ըն
թացքին երբեմն արտացոլված է լինում ոչ թե իշխանությունների
գործունեությունը, այլ՝ մարդկանց ակնկալիքները: Բնականաբար,
դրանք լինում են արդարացված և ոչ արդարացված: Պետք է հաշվի
առնել, որ ոչ արդարացված ակնկալիքների մի զգալի մաս ձևավոր
վում է հենց պետությանը՝ իրեն չպատկանող գործառույթներ վե
րագրելու՝ արդեն ավանդույթ դարձած սովորությունից: Դա առավել
քան նկատելի է ինչպես ազգայնականների, այնպես էլ՝ քաղաքա
ցիական ակտիվիստիների մոտ, որոնք պետությունը պատասխա
նատու են դարձնում գրեթե ամեն ինչի համար, ինչից դժգոհում է
քաղաքացին: Ընդ որում, այստեղ ևս մի մեծ և հետաքրքիր թեմա
է բացվում՝ կապված քաղաքացի և շահառու հասկացությունների
հարաբերության հետ: Հարցը հետևյալն է. որքանո՞վ է Հայաստանի
քաղաքացին ազգայնականների կամ քաղակտիվիստների քաղա
քական կոչվող գործունեության շահառուն: Ըստ էության, մինչ օրս
Հայաստանում և՛ ազգայնականների, և՛ քաղակտիվիստների հա
մար բավականին դժվար է ձևակերպել իմ կամ յուրաքանչյուր այլ՝
չընդգրկված քաղաքացու՝ իրենց գործունեության շահառուն լինելու
հանգամանքը: Բայց եթե այդ գործունեությունը պետականամետ և
պետականաստեղծ է, ապա ես, բնականաբար, դրա շահառուն եմ,
քանի որ պետությունը նաև ես եմ, ավելի ճիշտ՝ պետությունը ես եմ,
դու ես, նա է (մեկ ուրիշը, որին դեռ չենք ճանաչում այլ կերպ, բացի
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այն, որ նա մեզ պես քաղաքացի է): Եթե այդ գործունեությունը պե
տականամետ չէ, ապա որտե՞ղ է իմ շահը, և որքանո՞վ այդ գործու
նեությունը կարող է համարվել քաղաքական և լեգիտիմ: Իսկ եթե
այդ խմբերի գործունեությունը հակաիշխանական է, ապա պետք է
հասկանալ արդեն տվյալ խմբի մոտիվացիան և շահը: Եթե, ինչպես
Հայաստանում հաճախ է լինում, քաղաքացիական ակտիվության
նախաձեռնության և անցկացման տակ թաքնված է վճարված աշ
խատանք, ապա ո՞րն է քաղաքացու շահը այդ մասնավոր գործար
քում:
Հանրային մակարդակում այս և նման հարցերի անպատասխան
բազմությունը թույլ չի տալիս ռացիոնալ չափանիշներով հանդես
գալ հանրային հարաբերություններում, և իրականում ստացվում է
այնպես, որ մենք՝ հայերս, ավելի ռացիոնալ ենք առօրեականությու
նում, քան՝ հանրայինում: Առօրեական ռացիոնալության շրջանակ
ներում միանգամայն տեղավորվում են և՛ ընտրություններին գումա
րով մասնակցելը, և՛ քաղաքացիական ակցիաներին մասնակցելը, և՛
կյանքի բոլոր փուլերում ծանոթ-բարեկամ սկզբունքով ղեկավարվե
լը, քանի որ այս դեպքում դու հանդես ես գալիս որպես տվյալ գոր
ծողության շահառու:
Առհասարակ, շահառու ձևավորելու արվեստն արդյունավետ
կառավարման հիմքերից մեկն է թե՛ պետության, թե՛ կառավարման
այլ մակարդակների համար: Այդ նույն խնդիրը մեր երկրում ունի,
օրինակ, ընդդիմությունը, որը չի կարողանում ձևավորել իր տես
լականի շահառուին, ինչի հետևանքով ընդդիմության նախագծերը
դուրս են մնում ինստիտուտացման հնարավորությունից: Այս իսկ
պատճառով ընդդիմադիր հայացքների հիմնական կրողը (բայց ոչ՝
շահառուն) հասարակությունում այն մարդիկ են, ովքեր իշխանութ
յունների որևէ գործողությունից դժգոհ են: Իրականում հենց այս
մարդիկ էլ դառնում կամ իրենք իրենց դասում են ընդդիմության
շարքերը, մինչդեռ ակնհայտ է, որ նրանք համախմբված են ոչ թե
միասնական քաղաքական նախագծի շուրջ, այլ նրանց միավորո
ղը առավելապես անհատական դժգոհություններն են: Ստացվում է,
որ Հայաստանում ընդդիմության չգոյության գրավականը շահառու
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ձևավորելու հմտությունների բացակայությունն է, կամ առհասա
րակ՝ շահառուների բացակայությունը:
Բայց կա մի յու

րա
հա
տուկ հան
գա
մանք ևս. բանն այն է, որ,
քննադատելով իշխանություններին և կառուցելով ապոկալիպտիկ
պատկերներ, ընդդիմությունը ստիպում է իշխանություններին խո
սել պետության՝ պետական, ուրեմն նաև՝ հանրային շահի, տեսա
կետից, և դրանով իսկ ընդդիմությունը լեգիտիմացնում է իշխա
նություններին, քանի որ ստացվում է այնպես, որ վերջիններս այս
դժվարին պայմաններում պատասխանատվություն են կրում պե
տության ու հասարակության ներկայի ու ապագայի համար: Այս
խնդրի հանգուցալուծումն այն է, որ մենք հրաժարվենք քննադա
տության թիրախ դարձնել պետությունը (պետական ինստիտուտնե
րը), այլ միայն՝ դրանց և իշխանությունների կոնկրետ գործողութ
յունները, քանի որ միայն վերջիններս կարող են լինել ոչ լեգիտիմ:
Անհրաժեշտ է նաև հանրային մակարդակում ծավալել քննարկում և
փորձել համաձայնության գալ իշխանությունների հետ յուրաքանչ
յուր կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ, բայց ոչ այն սխեմայով, որ կա եսը, կա իշխանությունը և կա պետություն, այլ կա իշխանություն և կա
յուրաքանչյուր ես-ը, որը նույն պետությունն է: Այս պարագայում եսը, պետությունն ու իշխանությունը հանրային մակարդակում դառ
նում ենք համազոր սուբյեկտներ, և դեռ ավելին՝ ես-ի (պետության)
գոյությամբ է պայմանավորված դառնում այն հանրային միջավայրը,
որում հնարավոր է իշխանությունը: Վերջինիս քննադատելիս, միև
նույն ժամանակ, պետք է հաշվի առնել այն, որ այդ հանրային կա
պերի կառավարման արդյունավետությունը կախված է նաև նրա
նից, թե որքանով են համընկնում քաղաքացիների և իշխանության
գործողությունների ծրագրային դրույթները, այլ կերպ ասած՝ ակն
կալիքներն ու հնարավորությունները:
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Использования социальных сетей в
условиях черезвычайных ситуаций
Социальные сети являются уникальным инструментом для
массо
вой рассылки информации, получения информации с места
события, распространения информации среди конкретных групп
населения. Для различных органов государственной власти,
связанных с чрезвычайными ситуациями, социальные сети могут
стать серьезным инструментом распростсранения информации.
Социальные сети являются наиболее активным источниками
информации. При этом особенности современного Интернета, про
ходящего через этап гиперсоциализации, приводят к тому, что любая
общественно значимая информация начинает распространяться лави
нообразно, быстро заполняя информационные потоки. Информация
стала сверхтекучей, а Интернет близок к ситуации, когда он может
быть назван сверхпроводимым: скорость распространения крити
чески важной информации через неформальные социальные сети
практически приближается к мгновенной (1).
На сегодняшний день по всему миру более половины
пользователей интернета пользуются хотя бы одной социальной
сетью (2). С учетом того, что число пользователей интернетом
достигает 2,5 млрд человек (3), это означает, что практически
каждый пятый человек может быть доступен через социальную сеть.
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При этом стоит учитывать также и различие по странам. Например,
в США 73% взрослого населения страны использует социальные
сети (4).
Социальные сети позволяют проводить таргетированные
рассыл
ки информации. Так, через сеть Twitter можно проводить
рассылку сообщений, используя систему хештегов (hash tag).
Facebook позволяет осуществлять также и платную рекламу среди
своих пользова
телей, формируя кластеры. Так, например, можно
легко и быстро осуществить рекламную или оповещательную
кампанию среди пользоваталей из Армении только женского пола, и
только в возрастной категории от 18 до 40 лет.
Эти возможности социальных сетей позволяют оперативно ин
формировать общественность об имеющихся опасностях, распро
странять предупредительную информацию и т.д.
С другой стороны, социальные сети могут явиться также и по
той же причине источником распространения дезинформации и
панических настроений. Активные потоки информации о событиях
в онлайн режиме приводят к гипертрофированному интересу
со стороны пользователей всего мира. Чрезмерный интерес к
событиям, то есть привлечение к конкретным потокам аудитории
огромного масштаба, делает эти потоки уязвимыми со стороны
групп, преследующих собственные цели. Так, в случае активизации
событий, где присутствуют блоггеры или пользователи социальных
сетей, рапортующие о происходящем в онлайн режиме, ситуация
приводит к резкому увеличению информации в одном направлении
(например, столкновения в Иране, революция в Киргизии и т.д.).
Соответственно, возникает огромное количество людей, которые
крайне заинтересованы в получении информации в максимально
авральном режиме. Кроме того, часто существует вторая сторона
конфликта, которая пытается скрыть информацию. Соответственно
для этого необходимым является постоянная верификация
информации, которая идет через социальные сети. Надо при этом
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учитывать, что потоки информации могут быть очень плотными.
Кроме обычного большого потока информации, работа по
верификации затрудняется тем, что:
1.
Огромное количество пользователей копируют новости,
чтобы помочь с распространением. С одной стороны,
это положительный фактор. С другой – в массиве
перепубликаций теряется первоисточник. Часто активный
передатчик может быть ложно признан как первоисточник.
2. Большим интересом к теме пользуются спаммеры: они
размещают в сети текстовую информацию по важной
теме, в то время как ссылка ведет на совершенно не
связанный с темой сайт, который за счет этого получает
дополнительный трафик.
3. Через активные темы хакерские группировки вбрасывают
большое количество вирусов. С учетом большого интереса
к теме, пользователи часто в спешке нажимают на ссылки,
якобы связанные с актуальным вопросом, и попадают
на сайты, зараженные вредоносными программами. Это
особенно актуально для сайта Twitter, где действуют
«укорачиватели» интернет-адреса, в связи с чем
пользователь не видит, куда он конкретно переходит при
нажатии на ссылку.
4. Появляются
огромные
массивы
перепубликаций
непроверенной информации – люди часто путают события,
в сети появляются, например, кадры, не связанные с
данным событием и т. д. (1)
В подобных ситуациях необходимым является умение со
стороны компетентных органов справляться с большими массивами
информации и оперативно реагировать на возникновение
дезинформационных потоков.
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Հայ-ադրբեջանական կիբեռպատերազմը
որպես տեղեկատվական հակամարտության
կարևոր բաղկացուցիչ
Կիբեռպատերազմը
ժամանակակից
ցանկացած
տեղե
կատվական պատերազմի բաղկացուցիչ մասն է: Մասնագետները
կիբեռպատերազմ են անվանում համաշխարհային ցանցում պայ
քարի այն տեսակը, որը միտված է վիրտուալ կամ իրական թշնամու
ինտերնետ ռեսուրսի կամ տեղեկատվական բազայի ոչնչացմանը:
Կիբեռահաբեկչության ամենազանգվածային դրսևորումը ինտեր
նետային կայքեր կոտրելն է, դրանց բովանդակությունը ջնջելը և
փոխարենը սեփական լո
զունգներ և կոչեր զետեղելը: Սակայն
կիբեռպատերազմը կարող է ունենալ նաև այլ դրսևորումներ` վիրուսի
միջոցով հակառակորդի համակարգչի կամ ցանցի վե
րահսկում և
տվյալների ոչնչացում, հակառակորդի տեղեկատվական դաշտում
ԶԼՄ-ների հիմնում և գործածում, հատուկ ծրագրերի միջոցով
էլեկտրոնային փոստի և ողջ նամակագրության դիտում, անհրա
ժեշտության դեպքում այդ հասցեից կեղծ նամակների ուղարկում,
կայքերի բովանդակության փոխարինում, ապատեղեկացում և այլն:
Համաշխարհային կիբեռ
տա
րածությունում գերիշ
խող և թելադրող
դերում են հանդես գա
լիս ԱՄՆ-ը, Չինաստանը և Իսրայելը, որոնք
արդեն ձևավորել են մեծաքանակ կիբեռզորքեր, դրանք ամեն
վայրկյան պատրաստ են պատերազմել ցանկացած երկրի հետ`
ցանկացած ժամանակ:
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Հայտնի են դեպքեր, երբ կիբեռահաբեկիչների կամ, որոնց ան
վանում են նաև հաքերներ, հարձակմանն են ենթարկվել միանգամից
մի քանի տասնյակ կայքեր: Օրինակ, այդպիսի գործողություններ
առաջին անգամ եղել են 90-ականների կեսին, երբ պորտուգալացի
հաքերները հարձակվել էին ինդոնեզական միանգամից 40 կայքի
վրա, որոնցում զետեղվել էր միևնույն կոչը` «Ազատություն Արևելյան
Թիմորին»:
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կիբեռպատե
րազմ
ները լայն տարածում գտան համացանցի զարգացմանն ու տա
րածմանը զուգահեռ: Չնայած տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների
զարգացման դանդաղ տեմպերին, այնուամենայնիվ, կիբեռ
պատե
րազմը Հայաս
տանի և Ադրբեջանի միջև բավականին ակտիվ փուլ
մտավ արդեն երրորդ հազարամյակի շեմին: Հարավկովկասյան երկու
անկախ պետությունների միջև ծավալված կիբեռպատերազմը պայ
մանականորեն կարելի է բաժանել երկու մասի.
1991-2000թթ., երբ կիբեռպատերազմը հիմնականում մղվում
էր անհատ հաքերների կամ դեռևս ձևավորման փուլում գտնվող
փոքրաթիվ կազմակերպությունների կողմից, որը կարելի է կոչել
նաև պասիվ փուլ, և 2000թ-ից մինչև մեր օրերը, երբ ձևավորվեցին
կիբեռպատերազմ մղող խմբավորումներ, որոնց զգալի մասը հովա
նավորվում և վերահսկվում է պետական կառույցների կողմից, ինչպես
դա տեղի է ունենում Ադրբեջանում: Այս փուլը, ի տարբերություն
առաջինի, կարելի է կոչել ակտիվ փուլ:
Երրորդ հազարամյակի շեմին իսկական կիբեռպատերազմ
ծա
վալվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որը, ըստ ռուս տե
սաբանների` աշխարհում առաջին կիբեռպատերազմն էր երկու ան
կախ պետությունների միջև: Ադրբեջանական հաքերները, որոնք
ներկայացնում էին «The Green Revenge and Hijak Teams» խմբերը,
2000թ. հունվարի վերջին սկսեցին շարքից հանել մի շարք հայկական
կայքէջեր, օրինակ՝ Հայաստանի Ազգային հեռուստատեսության
պաշտոնական կայքը:
«Մեր նախագծի հիմնական նպատակն է ճշգրիտ տեղեկություն
ներկայացնել հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերա
բեր
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յալ: Ներկայումս բազմաթիվ հայկական էջեր տարածում են սուտ
տեղեկություններ: Մենք որոշեցինք ուղղել այս սխալը՝ օգտագործելով
մեր հնարավորությունները: Ներկայումս մենք փորձում ենք գտնել
և ոչնչացնել այն հայկական էջերը, որտեղ զետեղված է սուտ տե
ղեկատվություն»,- նշված էր «The Green Revenge and Hijak Teams»-ի
հայտարարության մեջ:
Ադրբեջանական հաքերները առաջին հերթին խափանեցին հայ
կական ամենախոշոր Aic.net ինտերնետ-պրովայդերի կայք
էջը, որը
գրանցում է հայկական օգտատերերի հասցեները համա
ցանցում:
Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական հաքերների հար
ձակ
ման
հետևանքով խափանվեցին 25 հայկական կայքէջեր: Ադրբեջանցի
հաքերները «օկուպացնելով» կայքէջերը` փոխում էին կայքէջերի
բովանդակությունը և տեղադրում հայհոյախառն ար
տա
հայտու
թյուններով նյութեր կամ ծավալում «բուռն քաղաքական գործունեու
թյուն»` այցելուների մատյանում տեղադրելով «աշխա
տավորության
նամակներ», ուր ողջ Եվրոպան և Ամերիկան գովում էր ադրբեջանցի
«տղաներին» կատարածի համար` «հասկանալով», որ ադրբեջան
ցիները, չեչենները և վրացիները եղբայրներ են, իսկ հայերը` «ռուսների
և իրանցիների կամակատարներ»: Առաջին «հա
ջող» գրոհից հետո
Ադրբեջանի ինտերնետ-շրջանակներում էյֆո
րիա էր տիրում, բազ
մաթիվ չաթերում և ֆորումներում ակտիվորեն քննարկում էին
«հարձակումը շարունակելու մասին», նույնիսկ շար
քային քաղա
քացիներ «ցանկություն էին հայտնում» մասնակցել այդ «սրբազան
պատերազմին»: Սակայն ադրբեջանցիների «ոգևորությունը» ընդա
մենը երեք օր տևեց. շուտով հայկական պրո
վայդերի անձնական
կապերի շնորհիվ կայքէջերը վերադարձվեցին իրենց օրինական
տերերին: Բնական է` հայկական հաքերների պատասխանը չուշացավ.
The Liazor Group խմբի հայ հաքերները փետրվարի 11-13-ը կազմա
կերպեցին պատասխան գործողություն` իրենց վերա
հսկո
ղության
տակ վերցնելով երկու տասնյակ ադր
բեջանական խո
շո
րագույն
կայքէջեր: Ահա մի քանի ադրբեջանական էջերի հասցեներ, որոնք
բավականին երկար ժամանակ չէին պատկանում իրենց տե
րերին՝
Azerbaijanis-congress.com,
Baku-vision.com,
Azerbaijan-online.com,
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Azdata.net, Azerbaijantv.com, Baku.net:
Վերը նշված կայքերը բացելու բոլոր փորձերը բերում էին «Don’t
trouble trouble, until trouble troubles you» վերնագիրը կրող էջ: «Liazor
Group» անվան ներքո թաքնված հայ հաքերների խումբը նաև հատուկ
երախտագիտություն էր հայտնել «The Green Revenge» և «Hijak Teams»
ադրբեջանական խմբերին` «նախագիծը խթանելու համար»:
Այն ժամանակ «Liazor» խմբի ներկայացուցիչը, որը ցանկացել
էր անհայտ մնալ, «Մեդիամաքս» գործակալությանը հեռախոսով
հայտնել էր, որ «Ադրբեջանը պարզապես կորցրել է իր Ինտերնետը:
Սակայն այս ինտերակտիվ պատերազմի նախաձեռնողները մենք
չէինք»:
Հայ հաքերները ոչ միայն խափանեցին այդ կայքէջերի գործու
նեությունը, այլև բովանդակային փոփոխության ենթարկեցին դրանք:
Այսպես, «Լիազոր Խմբի» անդամները «չհայտարարված» կիբեռ
պատերազմում իրականացրին տեղեկատվական դիվերսիոն գործո
ղություն: Պատրաստվելով «մարտական գործողությունների»` հայ
հաքերները ստեղծեցին ադրբեջանական ճանաչված «Զերկալո» թեր
թի ինտերնետային տարբերակի կրկնօրինակը: Կրկնօրինակի
միջոցով հայ հաքերները թերթի լրատվական ժապավենի վրա
ավելացրին «սեփական» տեղեկատվություններ, որոնք ստորագրված
էին թերթի առաջատար լրագրողների անունից: «Տեղեկատվության»
թեմատիկան լիովին համապատասխանում էր տվյալ ժամանակի
իրադարձությունների ոգուն և խմբագրության որդեգրած տեղեկատ
վական քաղաքականությանը: «Զերկալո» կայքէջի ընթերցողները
այցելելով www.zerkalo-daily.com էջ, բնականաբար, չէին կարող
պատկերացնել, որ կարդում են թերթի` լիազորականների կողմից
պատրաստված տարբերակը և հասկանալի պատճառներով խուճա
պահար էին լինում: Օրինակ, Նուրանիի ստորագրությամբ հոդվածում
ասվում էր, որ Թուրքիայի ազգային Մեծ խորհրդի նախագահ Յլդըրըմ
Ակբուլուտը Բաքու կատարած իր այցելության ժամանակ հայտարարել
է, որ այս տարվա մարտ ամսին բացվելու է հայ-թուրքական սահմանը:
Հայ հաքերների պատրաստած մեկ այլ հոդվածում, հղում անելով
Ադրբեջանի Միլի-մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձ
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նաժողովի նախագահ Ռզա Իբատովին, հաստատվում էր, որ Ադր
բեջանը իբր պատրաստ է տարածքային փոխանակում կատարել
Հայաստանի հետ: Այդ տեղեկատվական «խայծը» կուլ տվեց նաև
հայկական «Սնարք» լրատվական գործակալությունը, որը, վկայակո
չելով «Զերկալո» թերթը, տեղեկատվությունը տարածեց ողջ աշ
խարհում: Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներն ուշացումով հասկանալով տե
ղի ունեցածը` փորձեցին հերքել այդ տեղեկատվությունը, սակայն
նրանց քչերն էին ուշադրություն դարձնում: Ստեղծված իրավիճակը
Բաքվին հասցրեց քաղաքական լուրջ ճգնաժամի. այդ երկրի ազ
գային անվտանգության նախարարի ղեկավարությամբ հրավիրվեց
խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին երկրի առաջատար լրատ
վական գործակալությունների ղեկավարները: Խորհրդակցությունում
որոշվեց դադարեցնել կիբեռպատերազմը Հայաստանի հետ և ստիպել
սեփական հաքերներին թողնել «մարտադաշտը»: Հայաստանը անմի
ջապես արձագանքեց ադրբեջանական կողմին և արդեն հաջորդ օրը
վերադարձրեց ադրբեջանական դոմեյնները: Թվում էր` 2000թ.
փետրվարի 14-ը կլինի երկու անկախ պետությունների միջև կիբեռպա
տերազմի ավարտը, սակայն որոշ ժամանակ անց այն բորբոքվեց
ավելի մեծ ուժով: Ադրբեջանը ամեն կերպ ձգտում էր և հիմա էլ նույն
քաղաքականությունն է վարում, որպեսզի Հայաստանում գրանցված
ինտերնետ-պրովայդերներին զրկի բնականոն գործունեության
հնարավորությունից, անվստահություն սերմանի նրանց նկատմամբ՝
որպես անվստահելի գործընկերների, որպեսզի միջազգային
ինտերնետ ընկերակցությունը Հայաստանին դասի Չինաստանի և
ՀԱՀ-ի կողքին: Սակայն հետագա զարգացումները ցույց տվեցին, որ
Ադրբեջանը սխալվել է իր հաշիվ
ն երի մեջ և թերագնահատել
հայաստանյան կողմին:
Հարկ է նշել, որ հիմնականում հենց այս աղմկահարույց ակցիայի
հետևանքով բավականին երկար ժամանակ այս ասպարեզում
յուրահատուկ «հրադադար» էր կնքվել, և կողմերը փորձում էին զերծ
մնալ հակառակորդի ինտերնետային ռեսուրսներ ներխուժելուց: Սա
կայն արդեն 2003 թվականից ադրբեջանցի հաքերների գրոհները
սկսեցին պարբերական և հաճախ նաև անպատիժ բնույթ կրել:
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Նրանք հետզհետե փորձում էին և շարունակում են փորձել մուտք
գործել հայկական դոմենային գոտի և հարձակվում են հատկապես
այն կայքերի վրա, որոնք թույլ պաշտպանված են կամ պաշտպանված
չեն ընդհանրապես: Հարևան երկրի կիբեռավազակների հեշտ զոհ
են դառնում հատկապես այն էջերը, որոնց տերերը փորձում են
տնտեսել անվտանգության վրա և արդյունքում կորցնում են ամեն
ինչ: Այստեղ չափազանց մեծ է նաև հայկական որոշ հոսթինգպրովայդերների մեղքը, ովքեր պարտավոր են ապահովել այն
սերվերների անվտանգությունը, որտեղ հաճախորդների կայքերն են
տեղակայված:
Ներկա պահին հայ-ադրբեջանական կիբեռպատերազմը գրեթե
մշտական բնույթ է կրում՝ հատկապես թեժանալով տոնական օրե
րին: Օրինակ, ադրբեջանական հարձակումներն ակտիվանում են
հատկապես հունվարի 28-ի՝ ՀՀ Բանակի օրվա նախաշեմին, ապա
նաև փետրվարին, երբ հայկական կողմը նշում է Սումգայիթի կո
տորածների հերթական տարելիցը, իսկ ադրբեջանցիները՝ «Խո
ջալուի ցեղասպանության»: Տարիների ընթացքում կողմերը կարո
ղացել են որոշակիորեն չեզոքացնել վտանգը՝ օգտագործելով
նորագույն տեխնիկական միջոցները, սակայն, միևնույն ժամանակ,
ցանցային տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացումը ի հայտ է
բերել նոր սպառնալիքներ, որոնցից մեկը տոտալ տեղեկատվական
պատերազմն է, որի արդյունքում կողմերից մեկը կարող է ամբող
ջապես զրկվել ոչ միայն համացանցում իր ռեսուրսներից, այլև
ամբողջ տեղեկատվական համակարգից:

Գրականության ցանկ
1.
2.

Петухов С., Карабахские web-баталии: Баку и Ереван воюют в
Интернете, Эксперт.- М, 2000.- N2. - С. 24
Հայ հաքերները պատերազմում են ադրբեջանցի հաքերների դեմ,
www.lenta.ru, 15. 02. 2000
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Тематические сайты как инструмент в
информационном противостоянии между
Арменией и Азербайджаном
В августе 1918 г. в Лондоне состоялась общесоюзническая
конференция по пропаганде – первый в истории международный
форум по теории и практике пропаганды в военных целях. Военные
теоретики почти единодушно признали за пропагандой право стоять
в одном ряду с другими составными частями военного искусства.
Один из них, англичанин П. Г. Уорбертон заявил следующее:
«В нынешние времена основной задачей в войне является не
уничтожение вооруженных сил противника, как это было раньше,
а подрыв мо
раль
ного состояния населения вражеской страны до
такого уровня, чтобы оно заставило свое правительство пойти на
мир. Вооруженное столкновение армий – это лишь одно из средств
достижения той же цели».
По его мнению, начинать пропагандистское воздействие на
население страны –потенциального противника – следует задолго
до объявления войны, а подготовку кадров военных пропагандистов
надо вести под видом специалистов по рекламе и газетных
корреспондентов. Несмотря на то, что активная фаза боевых
действий в зоне карабахского конфликта прекращена почти 20 лет
назад, по сей день Армения и Азербайджан находятся в состоянии
информационного противостояния.
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Сама по себе информационная война нацелена на все возможности
и факторы уязвимости, неизбежно возникающие в возрастающей
зависимости от информации, а также на использовании информации
во всевозможных конфликтах. Объектом внимания становятся
информационные системы, а также информационные технологии
(1). Информационная война имеет наступательные и оборонительные
составляющие, но начинается с целевого проектирования и
разработки своей «aрхитектуры командования, управления,
коммуникаций, компьютеров и разведки», обеспечивающей лицам,
принимающим решения, ощутимое информационное превосходство
во всевозможных конфликтах»(2).
Дж. Браун предлагает три этапа работы пропагандистского
сообщения в информационном противоборстве (3):
1. Привлечение внимания и создание интереса,
2. Эмоциональная стимуляция,
3. Демонстрация того, как созданное напряжение может быть
снято.
Антиармянская пропаганда в Азербайджане имеет ряд отли
чительных признаков, подробное изучение которых выявило необхо
димость создания механизмов противодействия. Часто азербайджанская
сторона использует дезинформацию и фальсификации для расп
ространения своего пропагандистского продукта. Таким образом,
делается упор на эмоциональное восприятие целевой аудитории, а не
на работу с доказательной базой своей позиции.
Для нейтрализации действий азербайджанской пропаганды
пе
ред армянской стороной встал ряд соответствующих задач: 1.
перенаправление внимания аудитории с азербайджанской вер
сии
событий, 2. сбор, обработка, анализ и распространение фактоло
гической базы, 3. разоблачение фальсификаций и дезинформации
азербайджанской стороны.
Итак, в армяно-азербайджанском информационном противостоя
нии мы видим явные признаки психологической войны - совокупности
различных форм, методов и средств воздействия на людей с целью
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изменения в желаемом направлении их психологических характеристик
(взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов,
установок, стереотипов поведения), а также групповых норм, массо
вых настроений, общественного сознания в целом (4).
Для понимания механизмов, применяемых армянской стороной в
качестве инструментария противодействия антиармянской пропаганде
Азербайджана, можно рассмотреть несколько тематических сайтов,
фильмов и специальной литературы, предназначенных для озна
комления и использования при работе специалистов.
Karabakhrecords.info (5): Сайт создан в рамках проекта
«Обыкно
венный геноцид», рассказывающего о происходивших в
1987-1992 гг. в Азербайджане и Нагорном Карабахе событиях. Цель
данного ресурса – каталогизировать документальную базу проекта
«Обыкновенный геноцид», включающую архивные документы,
фото- и видеокадры, свидетельства пострадавших и очевидцев,
материалы судебных процессов и уголовных дел, доклады и оценки
международных организаций и экспертов, публикации в прессе
касательно погромов и депортации армян.
Сайт содержит документы на армянском, русском, английском,
французском и арабском языках. Для удобства пользования отдель
но отмечены населенные пункты, даты событий по годам, а также
документы. Отдельно на сайте приведены фильмы серии «Обыкно
венный геноцид»: Баку, Сумгаит, Марага, Операция «Кольцо», пере
веденные на разные языки. Также для распространения прилагаются
тематические брошюры по каждому событию.
Maragha.org (6): Марага была одной из самых больших кара
бахских деревень. 10 апреля 1992 года азербайджанские омоновцы
вторглись в село. Село было сожжено, а многие его жители взяты в
заложники и увезены в неизвестном направлении. Те, кому удалось
чудом спастись и найти приют в окрестных лесах, затем разбрелись
по всему свету. Этот проект является попыткой представить
истинную историю Мараги.
Сайт имеет армянскую, русскую и английскую версию. Здесь
121

Анжела Элибегова

собраны все документы и свидетельства о трагедии села Марага. В
виртуальном разделе можно зажечь свечу в память о погибших от
рук азербайджанских омоновцев армян - жителей села. Также на
сайте собраны видео и фото материалы событий апреля 1992 года.
Xocali.net (7): Целью проекта является анализ данных и
представление объективной информации об агдамских событиях,
во время которых погибли мирные граждане из поселка Ходжалу.
Агдамские события стали одним из основных пропагандистских
факторов, используемых Азербайджаном против армянской стороны.
При этом работа над фактологическим материалом показала,
что азербайджанская сторона использует большое количество
фальшивок, включая использование фотографий людей, погибших
во время других конфликтов либо стихийных бедствий.
Сайт доступен на армянском, русском, английском, немецком,
французском, азербайджанском языках и на фарси. На сайте
представлены скрупулезные исследования по сфальсифицированным
фотографиям и нестыковкам в версии событий, на которой
настаивает азербайджанская сторона. Широкий фактологический
материал, представленный на сайте лег в основу фильма «Между
голодом и огнем: власть ценою жизней» (8) об агдамских событиях
1992 года. Также проект имеет официальный канал по адресу «Xocali.
tv» (9).
Ermenihaber.am (10). Данный информационный ресурс
создан для доведения до тюркоговорящей аудитории достоверной
информации и оперативных новостей об Армении и армянах.
Поскольку азербайджанские СМИ в основном перепечатывают
только негативные сведения о ситуации в Армении, зачастую не
соответствующие реальной картине, возникла необходимость
создания соответсвующего информационного ресурса на турецком
языке для удобства восприятия и привлечения широкой аудитории,
не владеющей иностранными языками.
Сайт доступен на турецком и армянском языках, содержит
разделы, как по внутригосударственной, так и внешнеполитической
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тематике. Отдельный раздел посвящен вопросам диаспоры,
карабахскому конфликту и Геноцида армян в Османской Турции.
Safarov.org (11). Сайт полностью посвящен информации о
трагическом преступлении- убийстве армянского офицера Гургена
Маргаряна во сне 16 ударами топора азербайджанским убийцей
Рамилем Сафаровым во время курсов НАТО «Партнерство во имя
мира» в Будапеште в 2004 году. Здесь собрана вся информация по
«Делу Сафарова»: заключения судмедэкспертиз, приговор суда,
показания свидетелей, а также действия властей Азербайджана
по героизации убийцы Сафарова. Отдельно приведены цитаты
официальных лиц и представителей интеллигенции Азербайджана,
восхваляющих и оправдывающих действия Сафарова.
Сайт доступен на армянском, русском и английском языках.
Отдельно представлены разделы судебного процесса и периода
после экстрадиции и помилования Рамиля Сафарова. Также на
сайте можно ознакомиться с биографией азербайджанского убийцы,
обстоятельствами совершенного преступления, а также реакцией
азербайджанской общественности.
Для эффективной работы в информационном противостоянии
необходимо учитывать ряд важных факторов. Специалисты
психологической войны исходят из того, что (12):
Содержание информационно-пропагандистских материалов
должно быть хорошо продумано и должно соответствовать законам
формальной логики;
Конкретное в содержании информационного сообщения
кажется убедительнее абстрактного;
Чем динамичнее текст, чем ярче и разнообразнее содержащиеся
в нем факты, тем больше он привлекает внимание;
Лучше воспринимается то, что близко интересам и потребностям
объекта воздействия;
Лучше осмысливается то, что преподносится небольшими
смысловыми частями (блоками);
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Лучше усваивается то, что вызывает эмоциональный отклик у
объекта воздействия;
Лучше воспринимается, осмысливается и усваивается тот
материал (та информация), который преподносится в соответствии
с национальными традициями восприятия объекта.
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ՀԱՍՄԻԿ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
ԵՊԼՀ Տեղեկատվության և հանրային
հաղորդակցման տեխնոլոգիաների
գիտաուսումնական կենտրոն, դասախոս

Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները` որպես հակա
հայկական քարոզչության միջոց
Այսօր քարոզչության իրականացման համար կարևոր դեր և
նշանակություն ունեն տեղեկատվական պատերազմների ճիշտ
կազմակերպումը և իրականացումը: Ժամանակակից աշխարհում
ընթացող զարգացումները վկայում են տեղեկատվական պատե
րազմի կարևոր նշանակության մասին՝ այն դարձնելով արտաքին
և ներքին քաղաքականության որոշիչ բաղադրիչներից մեկը (1, էջ
4):
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, կապված Լեռնա
յին Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ, համարվում է տարածաշր
ջանի առավել հայտնի հակամարտություններից մեկը, որը բուռն
քննարկվում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից, նկա
րագրվում է զանգվածային լրատվական միջոցներով և որի հաջող
կարգավորումից է կախված Կովկասի տարածաշրջանի կայունութ
յունը:
Հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական հակամարտության
կոնտեքստում տեղեկատվական և հոգեբանական պատերազմի
կարևորությունը` իրականացվել է ադրբեջանական ռուսալեզու
ԶԼՄ-ների ուսումնասիրություն` հասկանալու համար, թե ինչպես
է Ադրբեջանում իրականացվում հակահայկական քարոզչությունը,
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պաշտոնական և ընդդիմադիր կայքերը ինչ հաճախականությամբ
են անդրադառնում Հայաստանին, հիմնականում ինչ թեմատիկա
յով նյութեր են թողարկվում, ինչ մանիպուլյատիվ մեխանիզմներ
են օգտագործվում, ինչ նպատակ են հետապնդում տվյալ նյութերը
ևում են դրանք ուղղված:
Ուսումնասիրություններն իրականացվել են 2012 թվակա
նի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2013 թվականի փետրվարի 28-ն ըն
կած ժամանակահատվածում, ուսումնասիրվել են ադրբեջանա
կան 11 լրատ
վա
կան կայ
քեր` http://www.trend.az/, http://ru.apa.
az/, http://contact.az/, http://www.day.az/, 1news.az/, http://aze.
az, http://vesti.az, www.salamnews.org, http://www.radioazadlyg.
org, http://haqqin.az/ և ադրբեջանական «Զերկալո» թերթի կայքը
http://zerkalo.az/: Դիտարկվել են նշված ժամանակահատվածում
11 կայքերում տեղ գտած բոլոր նյութերը, հաշվարկվել է, թե օրվա
ընթացքում յուրաքանչյուր կայքը ընդհանուր առմամբ քանի նյութ
է տրամադրում: Դուրս են բերվել բոլոր այն նյութերը, որոնք
որևիցե կերպ առնչություն են ունեցել Հայաստանի կամ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հետ: Դուրս բերված նյութերը
բաշխվել են ըստ տեսակների՝ տեղեկատվական, վերլուծական,
հարցազրույց և պաշտոնական անձանց կողմից արված
հայտարարություններ: Կատարվել է դուրս բերված նյութերի
բովանդակության վերլուծություն: Դիտարկվել է, թե նշված
նյութերից որքանն են հակահայկական, որոնք են համեմատաբար
չեզոք նյութեր և որոնք՝ դրական (հավելված 1):
Ուսումնասիրությունների արդյունքում եկել ենք եզրահանգման,
որ նշված կայքերից http://www.trend.az/, http://ru.apa.az/, http://
www.day.az/, 1news.az/, http://aze.az, http://vesti.az, www.salamnews.
org կայքերը իշխանամետ են, որոնցով հիմնականում տարվում է
պաշտոնական քարոզչությունը:
Ուսումնասիրված կայքերից հայերին վերաբերող առավել
շատ քանակությամբ նյութեր տրամադրել է http://www.day.
az/ կայքը (3 ամիսների ընթացքում մոտ 2058 նյութ), այնուհետև
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http://vesti.az-ը (1195 նյութ), 1news.az/-ը (962), http://www.trend.az/
(841), www.salamnews.org (754), http://ru.apa.az/ (718), http://aze.az
(715), http://zerkalo.az/ (235), http://haqqin.az/ (222), http://contact.
az/ (120): Առավել քիչ քանակի նյութեր տրամադրել է http://www.
radioazadlyg.org կայքը՝ 34 նյութ, որից միայն 27-ը եղել է փետրվար
ամսին:
Սակայն եթե հաշվի առնենք նաև նշված կայքերում թողարկված
ընդհանուր նյութերի քանակը, ապա այստեղ առաջատար տեղում է
գտնվում http://aze.az կայքը, քանզի կայքում թողարկված նյութերի
գրեթե 20 %-ը վերաբերել է հայերին:

Բացառությամբ «
Զերկալո» թերթի` ուսումնասիրված բոլոր
կայքերը հիմանականում տրամադրում են տեղեկատվական նյու
թեր, մեծ է բոլոր կայքերում նաև պաշտոնական անձանց կողմից
արված հայտարարությունների թիվը:
Երեք ամիսների ընթացքում հայկական թեմատիկայով ավելի
շատ վերլուծական նյութեր տրամադրել է «Զերկալո» թերթը: Թեր
թում թողարկված՝ հայերին վերաբերող նյութերի մոտ 45%-ը եղել
է վերլուծական:
127

Հասմիկ Մակարյան

Բոլոր կայքերում էլ հարցազրույցների քանակը զգալի զիջում
է մնացած տեսակի նյութերին, սակայն համեմատաբար շատ հար
ցազրույցներ են ունեցել http://vesti.az-ը և 1news.az/-ը:
Հայերին վերաբերող նյութերի զգալի մասը եղել է բացասա
կան, ինչն իր մեջ ներառում է ինչպես տեղեկատվության ինքին
բացասական բնույթը, այնպես էլ հեղինակի կողմից բացասական
երանգավորումը: Համեմատաբար մեծ թիվ են կազմում նաև չեզոք
նյութերը: Սակայն այստեղ հարկ է նշել, որ նման նյութերը հիմ
նականում պաշտոնական տեղեկատվություններ են, կամ էլ՝ օտա
րերկյա կառույցների ու փորձագետների կողմից արված հայտարա
րություններ: Շատ քիչ քանակ են կազմում դրական նյութերը, որոնք
մեծամասամբ Հայաստանի և այլ երկրների միջև հարաբերություն
ների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություններ են:
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Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ մեր կողմից ուսումն ասիրված
ադրբեջանական բոլոր կայքերն էլ այս կամ այն չափով անդրա
դառնում են հայերին: Ուսումնասիրված կայքերից իշխանամետ
կայքերն առավել հաճախ են անդրադառնում, նրանց հիմնական
նյութերը բացասական երանագավորում ունեն: Չեզոք կայքերը հի
մանականում տրամադրում են զուտ տեղեկատվություն կամ վեր
լուծություն, այստեղ շատ ավելի քիչ է նկատվում հեղինակի կող
մից որևիցե երանգավորում:
Համակարգելու համար, թե ինչպես են Ադրբեջանի իշխանութ
յունները օգտագործում ԶԼՄ-ները թշնամի հայի կերպար ստեղծե
լու նպատակով, ինչ քարոզչական թեզեր են առաջ բերում և ինչ մե
խանիզմներ են օգտագործում այդ թեզերն ամրապնդելու համար,
կատարվել է նշված ադրբեջանական ռուսալեզու 11 կայքերում տեղ
գտած հայությանը վերաբերող նյութերի բովանդակության վերլու
ծություն:
Հին չինացի ռազմական տեսաբան և փիլիսոփա Սուն Ցզին
իր ուսմունքներում ներկայացնում է հոգեբանական պատերազմի
129

Հասմիկ Մակարյան

կազմակերպման մի շարք մեխանիզմներ՝
• կազմալուծեք բոլոր դրականը, ինչ կա հակառակորդ երկ
րում
• հակառակորդի հայտնի անձանց մեղադրեք հանցանքներ
իրագործելու մեջ
• քայքայեք թշնամու ղեկավարության հեղինակությունը
• վեճեր և բախումներ հրահրեք թշնամի երկրի ժողովրդի
միջև
• բոլոր միջոցներով խոչընդոտեք կառավարության գործու
նեությանը
• ամեն կերպ խոչընդոտեք թշնամու զինված ուժերում կար
գուկանոնի պահպանմանը
• արեք հնարավոր ամեն ինչ՝ թշնամու ավանդույթներն ար
ժեզրկելու նպատակով
• առատաձեռն գտնվեք թշնամուց տեղեկատվության կամ
գործընկերներ ձեռք բերելու ժամանակ, ընդհանրապես
մի տնտեսեք ոչ գումար, ոչ էլ խոստումներ, քանզի դրանք
շատ լավ արդյունքներ են տալիս (2, էջ 4-5):
Դեռևս մ.թ.ա. 6-րդ դարում գրված այս խոսքերն ակտուալ են
առ այսօր, և շատ հաճախ այս մեխանիզմներն օգտագործվում են
տեղեկատվական պատերազմներում, ինչին հաճախ են դիմում
նաև ադրբեջանական ԶԼՄ-ները:
Այսպես, ուսումնասիրված բոլոր կայքերում էլ մեծ թիվ են կազ
մում նախ և առաջ Հայաստանի իշխանությանը վարկաբեկող նյու
թերը: Հատկանշական է, որ եթե կայքերից օրինակ «Թրենդ»-ը կամ
«ԱՊԱ»-ն հակահայկական նյութերում հիմնական մեղադրանքներ
են ներկայացնում ընդհանրացված «հայերը», «Հայաստանը» էպի
տետներով, ապա «1Նյուզ.ազ»-ը, «Վեստի.ազ»-ը առավել հաճախ
օգտագործում են «Հայստանի իշխանությունները» արտահայտութ
յունը:
Քանի որ ադրբեջանական ռուսալեզու ԶԼՄ-ները հիմնակա
նում ուղղված են ոչ միայն իրենց ներքին լսարանին, այլ նաև մի
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ջազգային հանրությանը` Հայաստանը ու հայությանը վարկաբե
կելու նպատակով, մեծ թիվ են կազմում հանցագործությունների
թեմայով նյութերը: Տրվում է տեղեկատվություն ոչ միայն Հայաս
տանում տեղի ունեցած հանցագործությունների, այլև հայերի կող
մից իրագործված հանցագործությունների մասին այն երկրներում,
որտեղ կան մեծ թվով հայեր. նախ ևառաջ Ռուսաստանում ևընդ
հանուր առմամբ՝ նախկին ԽՍՀՄ երկրներում, ինչպես նաև ԱՄՆում, Ֆրանսիայում և այլ վայրերում: Նման նյութերի հիմնական
նպատակը միջազգային հանրության առջև հայերին վարկաբեկելն
ու հանցանքների մեջ մեղադրելն է` դրանով լեգիտիմացնելով այն
«փաստը», թե հայերը ընդունակ են ավելի դաժան հանցանքների:
Այսպես, ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում կարող ենք հանդիպել
բազմաթիվ նյութեր նմանատիպ վերնագրերով. «ԱՄՆ-ում ձերբա
կալել են հայի, ով ծեծել և թալանել է անբարոյականի», «Ստամբու
լում հայ երգչի են բանտարկել թուրք երիտասարդին ծեծելու հա
մար», «ԱՄՆ-ում հայը վայրենի կերպով սպանել է նախկին կնոջը»,
«Վրաստանում հայը երկու ադրբեջանցու է վրաերթի ենթարկել»,
«Հայը վաճառել է իր անչափահաս աղջկան», «Հայերը մախինա
ցիաներ են կազմակերպում Վրաստանում», «Հայը ոչ լեգալ բիզնես
է կազմակերպել Մոսկվայում», «Հայը այրել է բենզալցակայանի
աշխատակիցներին», «ԱՄՆ-ում կարող են 25 տարով ազատազր
կել հայի», «Ռոստովի գրասենյակից հայը մոտ 400000 ռուբլի է գո
ղացել», «Հայաստանի քաղաքացին ԱՄՆ-ում սեքսուալ հանցագոր
ծությամբ մեղադրվողների թվում է» և այլն:
Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում հաճախ են հանդիպում նաև Հա
յաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը սև գույնով պատկերող,
այդ վիճակը Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապող թեմաներով
նյութերը։ Այս նյութերի նպատակն է ինչպես պառակտել, այնպես
էլ՝ պարտվողական տրամադրություններ ստեղծել հայության մեջ
և ցույց տալ, որ եթե նման կերպ շարունակվի, Հայաստանի տնտե
սությունն ամբողջությամբ կքանդվի: ՀՀ-ն ներկայացվում է որպես
քայքայված տնտեսություն ունեցող, ինքնամեկուսացման քաղա
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քականություն վարող երկիր, որի ապագան շատ մշուշոտ է: Ադր
բեջանական վերլուծաբանները հանգում են այն եզրակացության,
որ ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական իրավիճակն ավելի է ծանրանալու և
դառնալու է բնակչության տոտալ արտագաղթի պատճառ: Փոխա
րենն Ադրբեջանը ներկայացվում է որպես բարգավաճ, օրեցօր հզո
րացող երկիր (3): Նման նյութերը հիմնականում ուղղված են հենց
հայկական լսարանին, չնայած որ այն որոշ առումով նաև դրա
կան անդրադարձ է ունենում ներքին լսարանի համար`ցույց տալու
նպատակով, թե «ադրբեջանցիները տնտեսապես ավելի զարգա
ցած և ավելի բարենպաստ պայմաններում են ապրում»:
Ադրբեջանական կողմը հաճախ շահարկում է նաև թեզն այն
մասին, թե Հայաստանը իր վարած զավթողական քաղաքակա
նության պատճառով հետ է մնում նաև տարածաշրջանային նա
խագծերից, ինչն ավելի է ծանրացնում երկրի տնտեսական վիճա
կը: Այսպես, Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները նշում են, որ Ադրբեջանի
ԱԳ նախարար Մամեդյարովը Բրազիլիայի արտգործ նախարարի
հետ հանդիպման ժամանակ վերջինիս տեղեկացրել է հայ-ադրբե
ջանական հակամարտության մասին և ընդգծել, որ «Հայաստանի
զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան
բացասաբար է անդրադառնում հենց Հայաստանի վրա, որը չի մաս
նակացում տարածաշրջանային զարգազմանը: Ադրբեջանական
տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերումը հակամարտութ
յունը լուծելու ու տարածաշրջանի զարգացման նոր հնարավորութ
յուններ կընձեռնի» (4): Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում նմանատիպ
հայտարարությունների կարող ենք շատ հաճախ հանդիպել:
Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում երբեմն կարելի է նկատել նաև
հայերի մասին ապատեղեկատվություն, ինչը լեգիտիմացնելու նպա
տակով Ադրբեջանական կողմը մշտապես փորձում է հղում կատա
րել հայկական թվացող աղբյուրներին: Այս նպատակով է ստեղծ
ված, օ
րի
նակ ArmenianReport կայ
քը, որ
տեղ թո
ղարկ
վում են մեծ
քանակությամբ հակահայկական նյութեր, որոնց տակ ստորագրում
են իրականում գոյություն չունեցող հայկական ազգանուններով
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անձինք: Չնայած որ դեռևս 2011 թվականից հայերի կողմից բացա
հայտվել է, որ այն կեղծ կայք է, ինչի մասին տեղեկացվել է հայկա
կան ԶԼՄ-ներով, սակայն ադրբեջանական կողմը շարունակում է
հղումներ կատարել այդ կայքին: Մասնավորապես ArmenianReport
կայքին հղումներ է կատարում «1Նյուզ»-ը և «Թրենդ»-ը: Հիմնա
կան թեմաները, որոնք արծածվում են այդ նյութերում, վերաբերում
են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին, ինչպես նաև
Հայաստանի իշխանությանը:
Տեղեկատվական պատերազմներում հաճախ որպես մանի
պուլյացիոն մեթոդ օգտագործվում է նաև ծաղրը` մանիպուլյա
ցիայի օբյեկտին վարկաբեկելու, նվաստացնելու, նրա անարժան,
բացասական, տհաճ կողմերը ցույց տալու նպատակով: Ծաղրի
արդյունքը կայանում է նրանում, որ մանիպուլյացիայի ենթարկվո
ղի մոտ ստեղծվում է համոզմունք, թե այդ բացասական կողմերը
հանդիսանում են օբյեկտի միակ և իշխող բնորոշիչները: Մանի
պուլյացիայի ենթարկվողը դադարում է նկատել մանիպուլյացիա
յի օբյեկտի դրական կողմերը: Նման համոզմունքը վայրկյանական
է, ոչ մշտական: Բայց մարդկային հոգեբանության առանձնահատ
կությունը կայանում է նրանում, որ մարդը առավել հակված է վեր
հիշել ծիծաղելի ակնթարթները (5, Էջ 34): Նման մանիպուլյացիոն
քայլի է դիմում նաև ադրբեջանական http://news.day.az/ կայքը,
որն ունի հատուկ բաժին՝ «Հայաստանի ԱԳՆ-ի մասին անեկդոտ
ներ», որտեղ ծաղրի են ենթարկվում ՀՀ Արտաքին գործերի նախա
րարը և նրա անձնակազմը:
Ադրբեջանական տեղեկատվական տիրույթում առանձին տեղ
են գրավում հայկական զինված ուժերը վարկաբեկող, դրանք բա
րոյալքված և անմարտունակ ներկայացնող լուրերը: Բանակային
թեմայի արծածումը մի կողմից ուղղված է ներքին դաշտում սեփա
կան բանակի նկատմամբ վստահություն ներշնչելուն, մյուս կող
մից` հայկական զինված ուժերի վարկաբեկմանը և պարտվողա
կան տրամադրությունների տարածմանը: Մեծ թիվ են կազմում
նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից արված հայտա
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րարություններն այն մասին, թե ադրբեջանական բանակն օրեցօր
հզո
րա
նում է և, վաղ թե ուշ, Ադր
բե
ջա
նը «ետ կվերց
նի իր տա
րածքները»: ՀՀ զինված ուժերում տեղի ունեցած ցանկացած բա
ցասական երևույթ, միջադեպ անմիջապես տարածվում է գրեթե
բոլոր ադրբեջանական կայքերով: Այստեղ հարկ է նշել, որ հիմ
նական կայքերը բանակում տեղի ունեցած միջադեպերը տալիս են
զուտ տեղեկատվության տեսքով, առանց հեղինակի կողմից որևի
ցե երանգավորման, բացառություն է կազմում http://www.vesti.az
կայքը, որը այդ ամենը ներկայացնում է՝ նսեմացնելով հայությանը
ու ատելություն սնուցելով հայերի նկատմամբ: Օրինակ, հայկական
բանակում 21-ամյա զինծառայողի մահվան մասին լուրը «Վեստի.
ազ» կայքը բերում է «Ադրբեջանցի զինծառայողը սպանել է հերթա
կան «անմահ զինվորի»» (6) վերնագրով: Եվս մի միջադեպի մասին
տեղեկատվությունում հեղինակը համեմատում է հայ զինվորներին
շնագայլերի հետ և նշում, թե «գրեթե ամե ն օր այդ շնագայլերի ոհ
մակում, ովքեր իրենց վրա են քցել զինվորական համազգեստ, ինչոր մեկը մահանում է»: Հեղինակը հոդվածն ավարտում է այսպի
սի խոսքերով. «Լեռնային Ղարաբաղը գերեզման է հայերի համար,
ով
քեր չեն ցան
կա
նում մեզ հետ խա
ղաղ ապ
րել: Բա
րի գա
լուստ
դժոխք, «անհա՛ղթ» հայ զինվոր: «Գերեզմանում» տեղը բավական
է, բոլորին էլ կհերիքի» (7):
Վաղուց ապացուցված է, որ ազդեցության ամենաարդյունա
վետ մեթոդներից մեկը հեղինակություններին դիմելն է: Դա կարող
է լինել կրոնական գործիչ, հայտնի քաղաքական գործիչ, գիտութ
յան ներկայացուցիչ: Ինչքան ճանաչված է տվյալ անձը և ինչքան
վստահությունը մեծ է նրա նկատմամբ, այնքան նրա կողմից արված
արտահայտությունները հասարակության կողմից վստահաբար են
ընդունվում: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը` ադրբեջանական
ԶԼՄ-ները հաճախ են դիմում ոչ միայն Ադրբեջանի փորձագետնե
րի, քաղաքագետների կողմից արված հայտարարություններին, այլ
նաև օտարերկյա բարձրաստիճան անձանց, կառույցների կողմից
արված հակահայկական արտահայտություններին, ինչով ադրբե
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Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները` որպես հակահայկական քարոզչության միջոց

ջանական կողմը նպատակ է դնում ցույց տալ, որ իրենց հետ հա
մակարծիք է նաև միջազգային հանրությունը:
ՀՀ և ԼՂՀ-ին վերաբերող հարցերի շուրջ ադրբեջանական հա
սարակությունում գրեթե չի հնչում այլընտրանքային կարծիք, եթե
երբեմն հնչում էլ է, ապա միայն նրա համար, որ այն համաժողովր
դական դատապարտման ենթարկվի, հեղինակավոր ձևով ապա
ցուցվի դրա չկայացածությունը և վնասակարությունը պետության
ու հասարակության համար: Նման մոտեցումը պետք է ընթերցողին
ներշնչի այն միտքը, որ ադրբեջանցիների մեծամասնությունը դեմ
է նման ձևակերպմանը, և նրանք նույնպես պետք է միանան ար
դարացի մեծամասնության կարծիքին: Այստեղ գործում է այսպես
կոչված «լռության պարույրի» էֆֆեկտը: Այս կոնցեպցիայի հիմքում
ընկած է այն գաղափարը, որ հասարակության մեծամասնությու
նը փորձում են խուսափել այնպիսի իրավիճակներից, երբ միայն
իրենք պետք է կիսեն որոշակի տեսակետներ ու վերաբերմունք:
Այդ իսկ պատճառով մարդիկ, ուսումնասիրելով իրենց շրջապա
տը, փորձում են պարզել, թե որ տեսակետն է գերիշխող: Եթե ան
հատը հայտնաբերում է, որ իր տեսակետը այդքան էլ տարածված
չէ, ապա, ամենայն հավանականությամբ, նա բացահայտ չի ար
տահայտի այն (8): Համաժողովրդական դատապարտման նման
դեպքի վառ օրինակ կարող է հանդիսանալ 2012 թ-ի դեկտեմբեր
ամսին ռուսական «Ժողովուրդների բարեկամություն» ամսագրում
հրապարակված ադրբեջանցի գրող Աքրամ Այլիսլի «Քարե երազ
ներ» գրքի շուրջ տեղի ունեցած իրարանցումը: Գրքում հեղինակը
ականատեսների վկայությամբ վերարտադրել է Ադրբեջանի տա
րածքում հայ բնակչության նկատմամբ ադրբեջանցիների կողմից
1919թ-ին, ինչպես նաև 1988-90 թթ-ին իրականացված վայրագութ
յունները: Գրքի հրապարակումից մեկ ամիս հետո ադրբեջանական
հասարակական և քաղաքական շրջանակները նախադեպը չունե
ցող արշավ սկսեցին գրողի նկատմամբ՝ նրան մեղադրելով «ադր
բեջանցիներին և թուրքերին խայտառակող ու նսեմացնող» գիրք
գրելու, «դավաճանության», «սադրանքի» և այլ հանցագործութ
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յունների մեջ:
Այսպես, hունվարի վերջից մինչև փետրվարի վերջ ընկած ժա
մանակահատվածում ուսումնասիրված կայքերում Այլիսլիի կողմից
գրված գրքի շուրջ հրապարակվել է ավելի քան 100 նյութ, որոնք
մեծամասամբ քննադատական բնույթ են կրել, եղել են ինչպես
տարբեր ԶԼՄ-ների կողմից արված վերլուծական նյութեր, այնպես
էլ՝ տարբեր քաղաքական գործիչների, փորձագետների, գրակա
նագետների կողմից արված քննադատող հայտարարություններ,
այդ թվում՝ եղել են նաև ադրբեջանական ընդդիմադիր կուսակ
ցությունների կողմից արված քննադատական նյութեր:
Ընդհանրացնելով ուսումնասիրված կայքերում տեղ գտած
հակահայկական հայտարարությունները` նշենք, որ ժամանակակից
միջազգային օրենսգրքերում ատելության ու թշնամանքի լեզուն
արգելված է մի շարք փաստաթղթերով: Չնայած դրան, Ադրբեջա
նի իշխանությունների հայտարարություններում` սկսած կառավա
րության ամենաբարձր ատյաններից, ավելի ու ավելի է շատանում
հակահայկական քարոզչությունն ու ատելությունը: Այսպես, Ադր
բեջանի նախագահը իր ելույթներում անընդհատ հրարհրում է հա
յերի նկատմամբ ատելության ու թշնամանքի: «Հայ բարբարոսներ»,
«հայ վանդալներ», «հայ ֆաշիստներ» արտահայտությունները,
անկախ միջոցառման բնույթից, առկա են Ադրբեջանի նախագահի
գրեթե բոլոր ելույթներում:

Գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.

Панарин И., Панарина Л., Информационная война и мир, М., Олма
Пресс, 2003
Крысько В. Г., Секреты психологической войны (цели, задачи,
методы, формы, опыт). Минск, 1999
«Госбюджет» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе
на территории Азербайджана в 2,4 раза меньше бюджета
Нахчыванской АР http://ru.apa.az/news/236436, «АПА», 05.12.2012
Вывод армянских войск с оккупированных территорий
Азербайджана откроет новые возможности для развития региона
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5.
6.
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– МИД http://www.trend.az/news/karabakh/2114883.html , «Trend»,
02.02.2013
Кара-Мурза С., Смирнов С., Политический Бестселлер, Манипуляция
сознанием, 2, 2009
Азербайджанский военнослужащий убил еще одного «бессмертного
воина» http://www.vesti.az/news/148590, Vesti.az, 20.02.2013
Гражданина Армении вынудили приехать в Шушу, увидеть Шушу,
и…повеситься в Шуше http://vesti.az/news/139352/, Vesti.az,
05.12.2012
Эффекты массовой коммуникации: спираль молчания и теория
информационного дефицита http://psyfactor.org/lib/nazarov1.htm

Ուսումնասիրված կայքեր
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.trend.az
http://ru.apa.az/
http://news.day.az/
http://1news.az/
http://aze.az/
http://www.vesti.az
http://ru.salamnews.org/
http://haqqin.az/
http://contact.az/
http://radioazadliq.org
http://zerkalo.az/
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14.

նյութերի ընդհանուր քանակ 		
հայկական նյութերի քանակը
հ.ն.ք. տոկոսային համադրությամբ		
ադրբեջանական կամ այլ աղբյուրից
հայկական աղբյուրից				
հայտարարություն		
ադրբեջանական
այլազգի
տեղեկատվական
վերլուծական
հարցազրույց
հակահայկական
չեզոք
դրական

139

Армине Адибекян

АРМИНЕ АДИБЕКЯН
Руководитель НПО «Инициатива по
предотвращению ксенофобии»

К вопросу армянофобии в Азербайджане
Очевидно, что мир наступает с подписанием Соглашения о мире
или любого другого документа, подразумевающего прекращение
враждебных актов по отношению друг к другу. С него все только
начинается.
С учетом понимания неизбежности этого простого тезиса, мы
не рассматриваем итоги противостояния: будет ли это капитуляция
одной из сторон или взаимные уступки друг другу, важно принять
за основу то, что рано или поздно, завтра или через сто лет, вражде
придет конец.
Неопределенность сроков, когда в нашем регионе установится
мир и согласие, приводят нас к пониманию, что счастье жить в мире
и согласии достанется нашим потомкам. И от того, какое наследие
мы им оставим, на этом базисе и будут строиться отношения.
А это означает, что общества должны быть готовы к миру, к
взаимному доверию и сосуществованию, ибо именно эти положения
лягут в основу и станут краеугольным камнем предполагаемого
«Мирного договора».
Если гипотетически предположить, что завтра будет подписан
«мирный договор», то возникает закономерный вопрос: «с кем?»,
ка
ково общество, от которого мы были отрезаны в течение 25
лет и какие процессы, способные стать предпосылкой к мирному
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сосуществованию, в нем протекали, какова внутриполитическая
обстановка и какие правила игры она диктует на сегодняшний день.
Вот перечень вопросов, которые подвигли к детальному изучению
азербайджанского общества в контексте армяно-азербайджанского
противостояния, идентитета, восприятия «своих» и «чужих» и пр.
За основу были взяты образцы детской и учебной литературы,
на которой в Азербайджане воспитывают поколения, впоследствии
собранные на сайте Azerichild.info. Далее, изучение распространилось
на остальные области общественной и политической жизни Азер
байджана.
Красноречивее всего этот процесс прослеживается на
примере построении образа врага в обществе, которое кроме
усугубления конфликта помогает решать ряд не менее важных
внутриобщественных задач:
• «Образ врага», присутствующий в массовом сознании,
сплачивает общество;
• Заставляет временно забыть или ослабить внутригосу
дарственный конфликт по вектору «власть - общество»;
• Помогает компенсировать ошибки правящей элиты в
экономической и социальной сфере;
• Перед лицом реальной или мнимой угрозы население
демонстрирует покорность правителю, обладающему
статусом «отца», «защитника», «вождя».
Вопрос был рассмотрен в социально-психологическом, полити
ческом и историческом контексте.
Психологические предпосылки армянофобии лежат в облас
ти
фрустрационной агрессии, которая вытесняется путем перенаправ
ления против объекта, который признан причиной фрустрации –
Карабах и Армения, а также люди, населяющие их – «сепаратисты»,
«агрессоры», «оккупанты»; перенесения на совершенно невинный
предмет – в конце ХХ века армяне Сумгаита, Баку и Кировабада, не
будучи участниками идеи «Миацума» (требований передачи НКАО под
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юрисдикцию Еревана), стали жертвами погромов в Азербайджане изза действий соотечественников в Карабахе только на том основании,
что они также были армянами. В послевоенные годы агрессия
была перенесена на тех, кто, по мнению официального Баку,
ведет «проармянскую», соответственно, «антиазербайджанскую»
политику (знаменитый «Черный список»): перенесение внутрь
своего общества – то есть против самого себя – поиски внутренних
«армян-врагов», подавление инакомыслия, авторитаризм и, как
следствие, рост суицидов, убийств (бытовых и политических). И
как следствие, возникают определенные этнические стереотипы
и установки, которые, в свою очередь, находят проявление в
демонизации и дегуманизации образа армян.
Политические
предпосылки
основаны
на
стремлении
манипулиро
вать общественным сознанием для направления
эмоциональной энергии и внимания общества в русло, необходимое
для решения тех политических задач, которые вытекают из
интересов манипулятора.
Наличие «внешнего врага» формируется и насаждается для
внутренней мобилизации группы и, как правило, используется
политической элитой для подавления сил и течений внутри группы,
направленных против самой элиты.
«Образ врага», присутствующий в массовом сознании, сплачивает
общество вокруг лидера, вождя, заставляет временно забыть или
ослабить внутригосударственный конфликт по вектору «власть общество». Он помогает компенсировать ошибки правящей элиты
в экономической и социальной сфере. Перед лицом реальной или
мнимой угрозы население демонстрирует покорность правителю,
обладающему статусом «отца», «защитника», «вождя». С этой целью
используется ряд инструментов, таких как дезинформация, введение
в заблуждение, манипулирование, создание общественного мнения,
дезориентация и пр.
Исторические предпосылки основаны на формировании азер
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байд
жанского идентитета среди закавказских татар вокруг оси
противопоставления себя армянам. И в этом контексте относитель
но обеспеченное, более образованное армянское население воспри
нималось местными мусульманами как чуждое, враждебное, предс
тавляющее собой не столько угрозу выживанию популяции, сколько
источником постоянного ощущения «униженности», которое
усугублялось сатирическими и публицистическими произведениями
немногочисленной
мусульманской
(азербайджанской)
интеллигенции. В целом восприятие армян азербайджанцами можно
разделить на три основных уровня: «идеализация» и «эталонизация»,
«уравниловка», «уничижение» и «отрицание», граничащее с
откровенно ксенофобской и армяноненавистнической политикой.
Мы постарались рассмотреть если не все, то наиболее значимые
сферы общественной жизни Азербайджана, где осознанно, на
уровне государственной политики и с далеко идущими планами
культивируется и насаждается армянофобия:
• Политика в отношении предполагаемых граждан Азер
байджанской республики армянского происхождения;
• Политика в отношении армян как этнической единицы, как
гражданам Армении, так и других стран;
• Проявление армянофобии со страниц СМИ и из уст
официальных лиц Азербайджана;
• Роль женщины в процессе формирования армянофобии;
• Формирование армянофобии у детей в процессе воспитания
и образования;
• Образ армянина в художественной литературе;
• Политика в отношении культурно-исторического наследия
армян на территории Азербайджана;
Итоги исследования оказались удручающими - налицо диссон
анс между реальной ситуацией в азербайджанском обществе в от
ношении всего армянского и декларируемой толерантностью к
мультикультурализму и полирелигиозности.
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Армянофобия проникает в жизнь страны по всем направлениям
– как по горизонтали, так и по вертикали, охватывая все
половозрастные и социальные группы. Масштаб вовлеченности в
борьбу с «мировым армянством» охватывает все наиболее значимые
сферы социально-экономической и интеллектуальной жизни страны
– науку, экономику, политику, воспитание, образование, культуру и
спорт.
Резюмируя статью, хотелось бы заострить внимание на
следующих вещах:
1. Ответная ксенофобия и азербайджаноненавистничество не
могут явиться ответной мерой борьбы с армянофобией;
2. Республике Армения необходимо разработать ряд мер
по борьбе с армянофобией в Азербайджане и всячески
пресекать ее экспорт за пределы этого государства путем
поднятия вопроса на различных международных площадках
и работы с азербайджанской аудиторией.
3. Факт налицо: с подписанием «Мирного Договора» все
только начинается и к этому моменту наши общества
должны быть готовы и иметь друг о друге объективное и
беспристрастное представление.
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ
ԱՄԲԻՈՆ

ԳՈՀԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԵՊԼՀ Տեղեկատվության և հանրային
հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական
կենտրոն, մագիստրոս

Սոցիալական գովազդը Հայաստանում
Ամբողջ աշխարհում հասարակական վարքի կարգավորման
ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկն է համարվում սոցիալական
գովազդը:
Սոցիալական գովազդը հաղորդակցության տեսակ է, որն
ուղղված է հասարակության ամենաարդիական խնդիրների և բա
րոյական արժեքների վրա ուշադրություն գրավելուն, հասարա
կության մեջ մարդասիրության տարածմանը, վարքային մոդելների
փոփոխմանը, ինչպես նաև առաջարկում է այդ իրավիճակիներից
դուրս գալու լուծումներն ու միջոցները:
«Սոցիալական գովազդ» հասկացությունը «social advertising»
հասկացության բառացի թարգմանությունն է: Ամբողջ աշխարհում
«սոցիալական գովազդ»-ին համապատասխանում են «ոչ կոմեր
ցիոն գովազդ» և «հասարակական գովազդ» հասկացությունները:
«Ոչ կոմերցիոն գովազդը հովանավորվում է ոչ առևտրային
կազմակերպությունների կողմից կամ էլ նրանց հետաքրքրություն
ներից ելնելով և նպատակ ունի խրախուսել նվիրատվությունները՝
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կոչ անելով քվեարկել ինչ-որ մեկի օգտին կամ էլ հասարակական
աշխատանքի հանդեպ ուշադրություն գրավել» (4, էջ 10):
«Հասարակական գովազդը փոխանցում է հաղորդագրութ
յունը՝ քարոզելով ինչ-որ դրական երևույթ: Պրոֆեսիոնալները
այն ստեղծում են անվճար (հրաժարվում են եկամուտից), ԶԼՄ-ում
տեղն ու ժամանակը ևսոչ առևտրային հիմունքներով են» (3, էջ 8):
ԱՄՆ-ում օգտագործում են «public service advertising» և «public
service announcement» կամ PSA եզրույթները: PSA-ի առարկան հա
մարվում է որոշակի սոցիալական արժեքներով օժտված գաղա
փարը, իսկ նպատակը՝ ինչ-որ խնդրի հանդեպ հանրության վերա
բերմունքի փոփոխումը, ինչպես նաև նոր սոցիալական արժեքների
ստեղծումը (6):
Սոցիալական գովազդին համապատասխանում է նաև «պե
տական գովազդ» հասկացությունը, որը պետական կառույցների
գովազդն է (այնպիսին, ինչպիսին է բանակը, հարկային ծառայութ
յունը, օդային ուժերը) և իրենց հետաքրքրությունների խթանումը»:
Առաջին սոցիալական գովազդը ստեղծվել է 1906թ.-ին «Ամե
րիկյան հասարակական ասոցիացիա» հասարակական կազմակեր
պության կողմից, որը կոչ էր անում պահպանել Նիագարա ջրվեժը
էներգետիկական ընկերությունների պատճառած վնասից (2, էջ 10):
1917թ.-ին ԱՄՆ-ում չափազանց հայտնի էր Ջեյմս Մոնթգոմեր
Ֆլեգայի պատրաստած «Դու պետք ես ամերիկյան բանակին» («I
want you for U.S. Army») պաստառը, որտեղ քեռի Սեմը բանակ գնա
լու կոչ էր անում: Այս պաստառն իր բովանդակությամբ նման էր 20րդ դարում ԽՍՀՄ-ում Դմիտրի Մորի պատրաստած «Դու կամավո՞ր
ես գրանցվել» (Ты записался добровольцем?») պաստառին (1, էջ 19):
Աշխարհի շատ երկրներում սոցիալական գովազդի միջոցով
լուրջ պետական քաղաքականություն է վարվում: Օրինակ՝ ամե
րիկյան «Գովազդային խորհրդի» «Զգոնություն ղեկին» ակցիայի
շնորհիվ, որը տևել էր 7 տարի՝ 1987-1994թթ.-ը, ըստ սոցիոլոգիա
կան չափումների, ունենեցել էր անհավանական բարձր արդյունք`
հար
բած վա
րորդ
նե
րի թի
վը պա
կա
սել էր 20%-ով (1, էջ 18): Մեկ
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այլ օրինակ՝ «Շատ եղբայրներ, շատ քույրեր» արշավի շնորհիվ որբ
երեխաներին օգնել ցանկացողների թիվը 90000 հասել էր մինչև
620000, այսինքն, ավելացել էր մոտ 7%-ով (1, էջ 100):
Իսկ Զաբայկալսկի շրջանի Պետական անտառային ծառայութ
յան կող
մից պատ
րաստ
ված «В лесу родилась ёлочка… так пусть
там и растёт» սոցիալական գովազդի շնորհիվ, եթե 2010թ.-ին անօ
րինական հատել էին 77 եղևնի, ապա 2012թ.-ին՝ 6 (7):
Տարբեր երկրներում տարեկան պատրաստվում և հեռարձակ
վում են բազմաթիվ սոցիալական գովազդներ: Օրինակ՝ միայն
ԱՄՆ-ում տարեկան սոցիալական գովազդի 80 հազար հոլովակ է
պատրաստվում և հեռարձակվում:
Հայաստանում սոցիալական գովազդը ի հայտ է եկել խորհր
դային տարիներին: Այդ ժամանակաշրջանի սոցիալական գովազդի
թեմաներն էին՝ խորհրդային իշխանության հեղինակության բարձ
րացումը, կոմունիստական իշխանության փառաբանումը, կանանց
և տղամարդկանց հավասարությունը, օգնությունը քաղցածներին
և հիվանդներին, անգրագիտության դեմ պայքարը, տնտեսական
բարեփոխումները, ռազմական թեմատիկան, առողջությունը, անվ
տանգությունն և այլն:
Անկախացումից հետո սոցիալական գովազդների նկարահա
նումները վերսկսվել են 1998թ.-ին (օրինակ՝ «Դոմինոյի սկզբունք»
սոցիալական գովազդը՝ նվիրված ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարին (http://
goo.gl/6s7bBB), այնուհետև համեմատաբար ավելի լուրջ դրանց
ար
տադ
րութ
յամբ սկսել են զբաղ
վել 2003-2005թթ.-ին, երբ Հա
յաստան մուտք են գործել միջազգային կազմակերպություններն,
ովքեր փորձել են նորաստեղծ երկիր բերել իրենց մշակույթը, որ
պեսզի բոլորը նույն լեզվով խոսեն: Առաջին տարիներին իրենց
կողմից պատվիրվել և արտադրվել են մեծ թվով սոցիալական գո
վազդներ, որպեսզի լուծեն այս կամ այն խնդիրը: Սակայն որոշ ժա
մանակ դրանց արտադրությունը մարել է, քանի որ միջազգային
կառույցները գումարներ էին տրամադրում սոցիալական գովազդի
պատրաստման համար, իսկ դրանք չէին հեռարձակվում, այսինքն,
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հասարակությանը չէին ծառայում, արդյունք չէին ունենում, հետ
ևաբար անիմաստ էր դառնում դրանց արտադրությունը: Այդ իսկ
պատճառով սկզբում սոցիալական գովազդը Հայաստանում ունե
ցել է լուրջ ծաղկում, բայց հետո կամաց-կամաց արտադրությունը
մարել է (10): 2005թ.-ից Հայաստանում տարեկան պատրաստվում
են քիչ թվով սոցիալական գովազդներ:
Սոցիալական գովազդներն այսօր Հայաստանում սակավաթիվ
են, ոլորտը խիստ դանդաղ է զարգանում և դեռևս որպես առանձին
ինստիտուտ կայացած չէ: Տարբեր միջոցներով և ձևերով իրակա
նացված որոնումների արդյունքում մեզ հաջողվել է գտնել մոտ 300
սոցիալական գովազդի օրինակներ, որոնցից 100-ը պաստառներ են:
Հայաստանում առկա սոցիալական գովազդների թեմաներն
են՝ ընտանեկան բռնությունը, հղիության ընդհատումը, թրաֆի
քինգը, երեխաների հանդեպ բռնությունը, բնության պահպանութ
յունը, շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, քաղաքացիական
պարտականությունների կատարումը, հաշմանդամների խնդիր
նեը, զինծառայողների իրավունքները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը,
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, ծխելու դեմ պայքարը, ճանապարհային երթևեկութ
յան հետ կապված խնդիրները, կրթության ոլորտին առնչվող, ՀՀ
պետական խորհրդանիշների և այլ թեմաներով սոցիալական գո
վազդներ:
Այս գովազդները իրենց բովանդակությամբ և հասանելիութ
յամբ կարելի է բաժանել լավ և վատ որակով գովազդների: Վատ
օրինակ ենք համարում այն գովազդներ, որոնք դիտելիս չես հասկա
նում՝ ինչ խնդիր է առաջ բերվում ևորն է դրա լուծումը կամ գովազդի
տեքստը, բովանդակությունը, տեսարանները, հերոսների պավածքն
ու վարքը չեն համապատասխանում խնդրի էությանը, երբեմն էլ
ուղերձներն են սխալ ձևակերպված և անհասկանալի լինում (օրի
նակ՝ «Love Nature»՝ http://goo.gl/yzBp7h, «Թույլերը միշտ սեղմվում
են ամբոխին»՝ http://goo.gl/07J4TI, «Ես ՁԻԱՀ-ով եմ տառապում»՝
http://goo.gl/55HoUV):
Եթե սոցիալական գովազդը դիտելիս հասկանում ես՝ ինչ
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խնդիր է առաջ բերվում, որն է դրա լուծումը, երբ ուղերձները լսելիս
սկսում ես խորհել տվյալ խնդրի շուրջ, փոխում ես վերաբերմունքդ,
վարքդ, ապա այսպիսի գովազդները կարող ենք համարել լավ
որակով (օրինակ՝ «Երեխան պետք է ապրի ընտանիքում»՝ http://
goo.gl/9Rc6GL, «Անտառի պաշտպանության արժեքներ»՝ http://goo.
gl/QNMPcb):
Հայաստանում սոցիալական գովազդները հիմնականում
պատրաստվում են միջազգային և հասարակական կազմակեր
պությունների աջակցությամբ՝ ինչ-որ ծրագրի շրջանակներում:
Վերջին ամիսների ընթացքում նկատելի են նաև պետական կա
ռույցների կողմից պատվիրված սոցիալական գովազդներ: Կան գո
վազդներ, որոնք պատրաստվել են ՀՀ ոստիկանության, Կրթության
և գիտության նախարարության, ՀՀ սպորտի և երիտասարդութ
յան հարցերի նախարարության, ՀՀ Պաշտպանության նախարա
րության և այլ պետական գերատեսչությունների կողմից: Օրինակ`
ՀՀ Պաշտպանության նախարարության կողմից է հովանավոր
վել «Լավագույն տղերքը ծառայում են...» սոցիալական գովազ
դը (http://goo.gl/U2rX1J), որը համացանցում է հայտնվել 2013թ.-ի
դեկտեմբերին կամ 2013թ.-ի նոյեմբերին համացանցում հայտնված
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության
կողմից հովանավորված «Stop trafficking» սոցիալական գովազդը
(http://goo.gl/5X9CuW): Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում
եղել են սոցիալական գովազդներ, որոնք հովանավորվել են ՀՀ ոս
տիկանության կողմից և այդ գովազդները հեռարձակվում են Ար
մենիա հեռուստաընկերությամբ թողարկվող «Հերթապահ մաս» և
Հանրային հեռուստաընկերությամբ թողարկվող «02» հաղորդում
ներից հետո:
Նաև Ոստիկանության հովանավորությամբ են պատրաստվել
«Մի՛ շտապիր, քեզ տանը սպասում են» սոցիալական գովազդային
պաստառները, որոնք փակցված են մարզերում՝ պետավտոտեսչա
յին ուղեկալի մոտ
Հայաստանում սոցիալական գովազդի չզարգանալու հիմնա
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կան պատճառներից մեկն այն է, որ հեռուստաընկերություններն
անվճար եթերաժամանակ չեն տրամադրում սոցիալական գովազ
դին, իսկ ցանկացած տեղեկատվության, այդ թվում սոցիալական
գովազդի փոխանցման լավագույն միջոցը համարվում է հեռուս
տատեսությունը:
Առկա 300 գովազդներից շատ քչերն են, որոնք հեռարձակ
վել են կամ ծանոթ են հասարակությանը, եթե հեռարձակվել են
ապա ընդամենը մի քանի անգամ: Նույնիսկ համացանցում դրանք
շատ քիչ դիտումներ են ունեցել (օրինակ՝ 2008թ.-ին համացանցում
հայտնված «You Can Always Help - Just Because! (series)» գովազդը 5
տարվա ընթացքում ունեցել է ընդամենը 299 (http://goo.gl/MXFvH4)
դիտում, «PSA Ecologia-Your future-eng» (http://goo.gl/Z2j4rU)՝ 3
տարվա ընթացքում 354 դիտում, «PSA Family» (http://goo.gl/uZBydf)`
2 տարվա ընթացքում 197 դիտում): Այստեղ պատճառներից մեկն էլ
այն է, որ լրատվական կայքերն և ալիքներն ևս քիչ ուշադրություն
են դարձնում սոցիալական գովազդին:
Վերոնշյալ իրավիճակի գլխավոր պատճառներից մեկն
օրենսդրական դաշտի բացն է:
Փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ արտոնութ
յուններ են տրվում սոցիալական գովազդին, այն արագ տեմպերով
զարգանում է, եթե նույնիսկ օրենքում կան բացեր, դա այն պատ
ճառով է, որ սոցիալական գովազդով զբաղվող հատուկ կառույց
ներ կան: Օրինակ` սոցիալական գովազդը ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրի
տանիայում լիովին կայացած ինստիտուտ է՝ շնորհիվ դրանով
զբաղվող պետական կառույցների: Մեծ Բրիտանիայում 1946թ.-ից
սկսած գործում է Տեղեկատվության կենտրոնական գրասենյակը
(COI)՝ անկախ մարքեթինգային կենտրոնը, որի նպատակը հաղոր
դակցության բնագավառում իրավական համակարգերի գործու
նեության համաձայնեցումն և գովազդային ընկերությունների հետ
փոխգործունեությունն է: Իսկ ԱՄՆ-ում սոցիալական գովազդի
հարցերով զբաղվում է Գովազդային խորհուրդը (Ad Council): Սո
ցիալական գովազդի սահմանումը ևս պատկանում է Գովազդա
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յին խորհրդին: Սոցիալական գովազդը ԱՄՆ-ում մեծամասամբ հե
ռարձակվում է անվճար հիմունքներով: Գովազդային խորհուրդը
մշակում է սեփական արշավներ և կարգավորում է այլ կազմակեր
պությունների և գործակալությունների սոցիալական գովազդային
արշավները, նաև ամեն տարի պարգևատրում է այս կամ այն կոր
պորացիայի ղեկավարին (Public Service Award) կամ ԶԼՄ-ի ներկա
յացուցչին (Silver and Gold Bells): Մրցանակի է արժանանում նաև
սոցիալական գովազդի ոլորտում առանձնահատուկ ակտիվություն
և առատաձեռնություն ցուցաբերած կազմակերպությունը (8): Գո
վազդային խորհրդի անցկացրած 42 սոցիալական արշավներում,
որոնցից շատերը մինչ այսօր շարունակվում են, 19-ում մասնակ
ցություն են ունեցել պետական կառույցները (1, էջ 108):
Գերմանիայում ևս սոցիալական գովազդը կայացած է և հա
մարվում է սոցիալական քաղաքականության ամենակարևոր գոր
ծիքներից: Թեև օրենսդրությունում կան բացեր (օրինակ՝ չկա
սոցիալական գովազդը կարգավորող կամ հասկացությունը սահ
մանող առանձին օրենք), այնուամենայնիվ, պետությունը հա
տուկ ուշադրություն է դարձնում սոցիալական գովազդին, որն էլ
նպաստում է դրա զարգացմանը: Պետությունը հովանավորում է
հասարակության համար կարևոր սոցիալական նախագծերի իրա
կանացման մինչև 75% ծախսերը: Գերմանիայում գովազդային ար
տադրության հետ կապ ունեցող բոլոր կառույցները միավորված
են 1949թ.-ին ստեղծված մեկ հիմնական կազմակեպության մեջ՝
Գովազդի գերմանական կենտրոնական խորհրդում (ZAW): Խորհր
դի կազմի մեջ են մտնում գովազդի մշակմամբ, իրականացմամբ,
ձևակերպմամբ և առաջխաղացմամբ զբաղվող բոլոր կառույցներն
և անդամները (8):
Ի հակադրություն վերը ներկայացված օրինակների՝ Հայաս
տանում «Գովազդի մասին» օրենքում չկա «սոցիալական գովազդ»
հասկացության սահմանումը, միայն 13-րդ հոդվածում կան դրան
վերաբերող մի քանի դրույթներ.
«Գովազդակիրը պարտավոր է բնակչության առողջության և
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առողջապահության, բնության պահպանության, սոցիալական պաշտ
պանության հարցերով ազգային շահեր ներկայացնող և առևտրա
յին բնույթ չկրող սոցիալական գովազդների համար առաջին հերթին
տրամադրել գովազդին հատկացվող տարեկան եթերային ժամանա
կի/տպագրական մակերեսի/ ոչ պակաս, քան 5 տոկոսը։
Սոցիալական գովազդի տեղաբաշխման պատվերները ներկա
յացվում են Հայաստանի Հանրապետության նախարարություննե
րի, գերատեսչությունների, տարածքային կառավարման և տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև ոչ պետական
կազմակերպությունների կողմից։
Սոցիալական գովազդի արտադրության և տեղաբաշխման
ծախսերը կատարվում են գովազդատուի միջոցների հաշվին» (9):
Այսինքն, սոցիալական գովազդը գրեթե հավասարեցվում է
կոմերցիոն գովազդին և դրա պատրաստման և հեռարձակման
ծախսերն իր վրա պետք է վերցնի պատվիրատուն: Ինչպես նաև
չկան այն դրույթները, ըստ որի կարելի է տվյալ գովազդը համարել
սոցիալական: Իսկ օրենսդրությունը սոցիալական գովազդի զար
գացմանը նպաստող գլխավոր նախադրյալներից է:
Կա այսպիսի կարծիք, որ ավելի լավ է հենց սկզբից գումարներ
ծախսել հասարակական վարքի կարգավորման համար, քան հետո
ավելի շատ ծախսել բացասական հետևանքները վերացնելու հա
մար: Այնպես, որ պետք է չթերագնահատել սոցիալական գովազդի
ներուժը և հենց սկզբից փորձել դրա միջոցով հասարակությանը
ներկայացնել առաջնային և ամենաարդիական խնդիրները, այնու
հետև գտնել և առաջարկել դրանցից դուրս գալու ուղիները:

Գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.

Г. Николайшвили, «Социальная реклама: Теория и практика»,
“Аспект пресс“, Москва 2008
Паршенцева Н., «Социальная Реклама», - М.: СТА, 2004
Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. «Реклама: Принципы и
практика»: Пер. с англ. СПБ., 2003
Бове К. Л., Аренс У. Ф. «Современная реклама: Пер. с англ.

152

Սոցիալական գովազդը Հայաստանում

Тольятти», 1995
Ученова В. В., Старых Н. В.« Социальная реклама : вчера, сегодня,
завтра» : учеб. пособие. – М., 2006
6. Е. Курочкина, «Что такое социальная реклама?», http://socreklama.
ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=389&SECTION_ID=122&sphrase_
id=13523 (վերջին այցելություն՝ 12.12.2013)
7. Татьяна Пояркина, «Социальная реклама Гослесслужбы уменьшила
количество незаконной вырубки ёлок на 90%», 16.01.2012, http://
news.chita.ru/36293/ (վերջին այցելություն՝ 23.11.2013)
8. Евсина Наталья, Нефедова Алина, Панова Елизавета, Яблочкина
Софья, «Социальная реклама как основа развития современной
общественной жизни», http://www.socreklama.ru/analytics/list.
php?ELEMENT_ID=5032&SECTION_ID=122&sphrase_id=13529 (վերջին
այցելություն՝ 12.12.2013)
9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ԳՈՎԱԶԴԻ
ՄԱՍԻՆ, ընդունվել է 30.04.19, http://parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1707&lang=arm
10. «Ճիշտ էգոիզմի ձևավորման խնդիր կա», http://archive.168.am/
5.

am/articles/32217, 12.05.2012, (վերջին այցելություն՝ 25.03.2014)

Վատ օրինակներ
•
•
•

http://goo.gl/yzBp7h
http://goo.gl/07J4TI
http://goo.gl/55HoUV

Լավ օրինակներ
•
•

http://goo.gl/9Rc6GL
http://goo.gl/QNMPcb

Այլ օրինակներ
•
•
•
•
•
•

http://goo.gl/6s7bBB
http://goo.gl/U2rX1J
http://goo.gl/5X9CuW
http://goo.gl/MXFvH4
http://goo.gl/Z2j4rU
http://goo.gl/uZBydf
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ՎԱՆՈՒՀԻ ՀՈԲՈՍՅԱՆ
ԵՊԼՀ Sեղեկատվության և հանրային հաղորդակց
ման տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական
կենտրոն, մագիստրոս

 ասարակայնության հետ կապերի
Հ
առանձնահատկությունները Զինված
ուժերում. Զինված ուժերի իմիջի ձևավորում
Ժամանակակից քաղաքական և քաղաքացիական զարգացում
ներին համընթաց` յուրաքանչյուր պետության անվտանգության և
կայունության համար կարևորագույն դեր են խաղում Զինված ու
ժերը: Բանակը ազգային անվտանգության երաշխավորն է, պե
տականության հենասյունը: Այսօրվա իրականության մեջ բանակը
հանդիսանում է պետության առանցքային մասը, առանց որի տա
րածաշրջանային և համաշխարհային քաղաքական արենայում գրե
թե անհնար է պահպանել պետության գոյությունն ու ապահովել
զարգացումը: Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում բանակի
ամենաակնհայտ գործառույթը մնացել է անփոփոխ` պաշտպանել և
հարձակվել:
Զինված ուժերը հանդիսանում է սոցիալական կառույց, որը մի
կողմից պահպանում է ազգային շահը, պաշտպանում պետությունը
թշնամիներից, աջակցում հակամարտության մեջ գտնվող այլ երկր
ների, մյուս կողմից` ապահովում ներպետական կայունությունը:
Ուստի բանակը ոչ միայն ռազմական ուժի խորհրդանիշ է, այլև` քա
ղաքական կայունության: Հաճախ Զինված ուժերը և պետությունը
ընկալվում են որպես միմյանց հետ սերտաճած եզրույթ: Հազիվ թե,
օրինակ, բարձր մարտունակությամբ և զինտեխնիկայով գերհագե
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ցած բանակ ունեցող պետությանը հնարավոր լինի ընկալել որպես
թույլ և միջազգային քաղաքականության մեջ իր խոսքը չունեցող
պետություն:
Բանակը պետք է վստահություն և աջակցություն ունենա հա
սարակության ամեն շերտում: Այդ վստահության չափաբաժնով
ընկալելի է դառնում հասարակության տրամադրվածությունը իր
երկրի հանդեպ, հայրենասիրությունը և հայրենիքը պաշտպանե
լու պատրաստակամությունը: Զինված ուժերի հանդեպ ժողովրդի
վստահության, բանակի հեղինակության և հուսալիության անհրա
ժեշտ կերպարը կերտվում է Զինված ուժերում կիրառվող PR տեխնո
լոգիաների միջոցով: Որպես սոցիալական փոխազդեցությունների
և կապերի համակարգ` հասարակայնության հետ կապերը հանդի
սանում են զինված ուժերի կառուցվածքային ստորաբաժանումնե
րի և հասարակության սոցիալական ինստիտուտների, բանակի և
պետական մարմինների միջև հաղորդակցություն ձևավորող միջոց:
Ռազմածառայողական գործունեությունում հասարակայնության
հետ կապերը հանդիսանում են ինքնուրույն ոլորտ և իրականացնում
մի շարք նշանակալից գործառույթներ, ինչպիսիք են ռազմական
կառավարման մարմինների և հասարակայնության միջև մշտական
տեղեկատվական և սոցիալական փոխազդեցության ապահովու
մը, Զինված ուժերի անձնակազմին և հասարակությանը նպատա
կաուղղված տեղեկատվության փոխանցումը ԶԼՄ-ների միջոցով,
ԶՈՒ-ի հանդեպ հասարակության կարծիքի ուսումնասիրությունը,
լոբբիստական գործունեության ակտիվացումն ի շահ բանակի, հա
սարակական և կրոնական կազմակերպությունների միավորումը՝ ի
օգնություն Զինված ուժերի, հայեցակարգերի և ծրագրերի ապահո
վումը Զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքի համար և այլն:
Պատերազմական իրավիճակներում Զինված ուժերում հասարա
կայնության հետ կապերի գործառույթն է ԶՈՒ անձնակազմին գոր
ծողությունների ընթացքի մասին մշտական տեղեկացումը, ռազմա
կան գործողությունների ժամանակ հասարակական աջակցության
ապահովումը, ինչպես նաև ապատեղեկատվության և թշնամական
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քարոզչության ազդեցության նվազեցումը: Մարտական գործողութ
յունների ոլորտների թվում այսօր առաջատար դիրքերում է նաև տե
ղեկատվական ոլորտը: Ներկայումս այնպիսի հասկացությունների
ներմուծումը, ինչպիսիք են «տեղեկատվական պատերազմ», «մեդիա
ագրեսիա», «տեղեկատվական անվտանգություն», պայմանավոր
ված է արդի ռազմական հակամարտություններում տեղեկատվա
կան տարածությունում պայքարի և հաղթանակի կարևորության
գիտակցմամբ: Ցանկացած ռազմական արշավ մտնում է տեղեկատ
վական հակամարտության փուլ: ԶԼՄ-ներում պաշտոնական տե
սանկյունից քանակական և որակական առավելության ստեղծումը
իրականցվում է զանգվածային գիտակցությունում կայուն ասոցիա
ցիաների, սխեմաների և կարծրատիպերի ներդրման ճանապար
հով՝ համապատասխան տեղեկատվական արշավի կազմակերպող
ների ռազմավարական նպատակներին: Հասարակայնության հետ
կապերի մասնագետների հիմնական խնդիրն է սեփական կառա
վարության ռազմական ակցիաների նկատմամբ ձևավորել հասա
րակական կարծիք՝ ստանալով հասարակության աջակցությունն ու
վստահությունը (4, էջ 17): Հասարակական կարծիքի համար պայքա
րում հասարակայնության հետ կապերի մասնագետները միշտ սեր
տորեն համագործակցում են հոգեբանական օպերացիաներ իրա
կանցնող մասնագետների հետ: Այսպիսով, և՛ պատերազմական, և՛
խաղաղ իրականությունում հասարակայնության հետ կապերի մի
ջոցով է ստեղծվում Զինված ուժերի անհրաժեշտ իմիջը: Զ
 ինված ու
ժերի իմիջը կարող ենք սահմանել որպես զանգվածային գիտակ
ցությունում (ամբողջ հասարակության կամ դրա առանձին մասերի`
քաղաքացիների առանձին խմբերի` թիրախային լսարանների, այդ
թվում նաև զինծառայողների) ձևավորված կերպար, որը բնութագ
րում է ԶՈՒ արտաքին և ներքին բովանդակությունն ու ձևը, համա
պատասխանությունը կամ անհամապատասխանությունը իր առա
քելությանը, հասարակության և իրավիճակի պահանջներին:
Զինված ուժերի իմիջը արտացոլում է երեք հիմնական կեր
պարներ`անցյալի, ընթացիկ և հեռանկարային՝ իդեալականը, որին
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անհրաժեշտ է ձգտել (3, էջ 1-2):
Անցյալում ԶՈՒ-ի ունեցած իմիջը և վիճակը. այս դեպքում ԶՈՒ-ի
համար հիմք են հանդիսանում տվյալ պետության պատմության և
բանակի հերոսական դրվագները, օրինակ է դառնում պատմական
ռազմարվեստը, բանակի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը ձևա
վորվում է ռազմական և ազգային որևէ գաղափարախոսության հի
ման վրա:
Ընթացիկ իմիջը. այս դեպ
քում ցույց է տրվում ԶՈՒ-ի ներ
կա գործունեությունը, մարտունակությունը, զինտեխնիկայով հա
գեցվածությունը և ընթացող բարեփոխումները: Ի տարբերություն
հաստատուն և կարծրատիպային անցյալի իմիջի` բանակի ընթա
ցիկ իմիջը միշտ ենթակա է դրականից բացասական և հակառակ
անցմանը, քանի որ այս կերպարը կախված է բանակում տեղի ու
նեցող իրադարձություններից, առկա խնդիրներից, դրանց լուսա
բանման մեթոդից և հանրության արձագանքից: ԶՈՒ ընթացիկ իմի
ջը պետության համար ամենակարևորն է, ուստի դրանում պետք է
ընդգծվեն կոնկրետ հաղթանակներ և ԶՈՒ-ի էֆեկտիվ գործողութ
յուններ, ցույց տրվեն զինվորական կոլեկտիվի, առանձին զինվորա
կանների ծառայողական և առօրյա բարձր բարոյական վարվելա
կերպը, քաղաքացիական հասարակության հետ զինվորականների
հարաբերությունները և այլն: Ընթացիկ իմիջի համար ամենաուժեղ
ազդեցությունն են թողնում հստակ դրվագները, որոնք կարող են
փոխանցվել սոցիումին սոցիալական գովազդների, պաստառների,
ֆիլմերի, հաղորդաշարերի և այլնի միջոցով:
Հեռանկարային իմիջը. սա վերաբերում է ապագայի ԶՈՒ-երին,
թե ինչպիսին է այն ակնկալվում հանրության կողմից, ինչպիսի բա
րեփոխումներ է անում պետությունը՝ ապագայում ունենալու առա
վել հզոր և մ
 արտունակ բանակ: Այս դեպքում պետք է ԶՈՒ հեռան
կարային իմիջը մոտ լինի հնարավոր իրականին: Հեռանկարային
իմիջի կերտումը հիմնվում է բանակի` ապագայում հնարավոր կամ
պոտենցիալ թշնամուն հաղթելու կարողությունը ընդգծելու վրա:
Բանակի հեղինակությունն ու վարկանիշը, զինվորականի մասնա
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գիտության արդիականությունն ու զինվորականի դերը հասարա
կության մեջ նշանակալից դարձնելը խթանում են բանակի ընթացիկ
և հեռանկարային նպաստավոր իմիջների ձևավորմանը:
Զինված ուժերի իմիջում պետք է արտացոլվեն ամենաուժեղ,
վառ, տպավորիչ և կարևոր հատկանիշները`
• Առաքելության, նպատակների, խնդիրների ու գործառույթ
ների ազնվությունն ու արդարությունը
• Բարձր բարոյական և մարտական բնութագրիչները
• Հագեցվածությունը նորագույն ռազմական տեխնոլոգիա
ներով, զինամթերքի, մարտական պատրաստականության
որակական և քանակական բնութագրիչների համապա
տասխանությունը անվտանգության ապահովման չափա
նիշներին
• Պատմության առավել վառ պահերի շեշտադրում` ցամա
քային, օդային ուժերի հաղթանակներ, պետականության
ամրապնդմանը նպաստած հաղթական իրադարձություն
ներ
• Ձեռքբերումների ցուցադրում ռազմական վարժանքների և
զորավարժությունների ընթացքում
• Ներքին նորմերի, արժեքների և կանոնների առավելութ
յուններն ու նշանակությունը
• Կադրերի բարձր պրոֆեսիոնալ պատրաստվածությունը
• Արտաքին ատրիբուտիկայի և սիմվոլների (մարտական
դրոշներ, խորհրդանիշեր, պաստառներ, հանդերձանք)
նշանակությունն ու ոգին
• Սոցիալական ապահովվածությունը
• Զինծառայողների արտաքին տեսքն ու վարքը` հագուստի
ձևը, ֆիզիկական կառուցվածքը, կեցվածքը, քաղաքացիա
կան հասարակության հանդեպ վերաբերմունքը, այլ մար
տական և մարդկային հատկանիշների արտահայտումը
ԶՈՒ-երի կերպարի կառուցման մեջ պետք է իմիջային կոնցեպ
ցիան միշտ մնա անփոփոխ: Ընդհանուր առմամբ, Զինված ուժերի
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գաղափարը պետք է մեկ ամբողջական կերպարով հասանելի լինի
իր արտաքին և ներքին լսարանների համար (4,էջ 22):
Զինված ուժերի իմիջն իր մեջ ներառում է երկու բաղադրիչ`
ներքին իմիջ և արտաքին: Ն
 երքին իմիջը բանակի սոցիալական
ինստիտուտի անդամների պատկերացումն է զինված ուժերի մա
սին` զինվորի, սպայական կազմի, հրամանատարական կազմի, զո
րամասերում քաղաքացիական և հոգևոր աշխատողների և այլն:
Զինված ուժերի արտաքին իմիջն այն է, ինչպիսին այն ընկալվում
է իր հասարակության (նաև միջազգային հանրության) կողմից:
Հասարակության և առանձին խմբերի պատկերացումները, վերա
բերմունքը Զինված ուժերի կերպարի նկատմամբ, գոյություն ունե
ցող կարծատիրպերը, որակական բնութագրիչները, որոնք տրվում
են բանակին, բանակի արտաքին իմիջի ամբողջությունն են: Ներքին
և արտաքին իմիջները փոխկապակցված են: Եթե զինծառայողը,
սպան, հրամանատարը որպես բացասական կամ դրական կերպար
է ընկալվում հասարակության մեջ, այդ անձն ու իր կերպարը նու
յանցվում են ամբողջ զինվորական համակարգի հետ: Նույն կերպ`
եթե բանակի արտաքին իմիջը լինի բացասական կամ դրական, այն
չի կարող լավ կամ վատ առումով չազդել բանակի անձնակազմի
վարքի և աշխարհայացքի վրա:
Բանակի իմիջը ձևավորվում է ուղղակի և անուղղակի միջոց
ներով: Ուղղակիորեն իմիջը ձևավորվում է, երբ քաղաքացին ան
միջականորեն հարաբերվում է բանակի/ զինվորական կազմի հետ:
Անուղղակի ճանապարհով հասարակության մեջ իմիջը ձևավորվում
է բանակի գործունեության և դրա արդյունքների տպավորությամբ,
դրանում առկա խնդիրներից ելնելով, որևէ անձի կողմից բանա
կի վերաբերյալ կարծիք կամ տեղեկություն ստանալով, զինվորա
կան կազմի սոցիալական ապահովության աստիճանով, բանակի
կենցաղային բարեկեցությամբ, զինվորական պրոֆեսիոնալիզմով,
մարտունակ զինծառայողներով, զինտեխնիկայի հագեցվածութ
յամբ և գլխավորապես՝ ԶԼՄ-ների լուսաբանումներով: Պետք է նշել,
որ Զինված ուժերը որքան էլ բաց լինեն հասարակության առաջ, այ
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դուամենայնիվ իրենց գործառույթներից ելնելով՝ մնում են փակ հա
մակարգ: Ուստի բանակի իմիջի ձևավորման հարցում մենք առավե
լապես գործ ունենք անուղղակի միջոցների հետ: Երկու միջոցների
դեպքում էլ կիրառվում են տեղեկատվական և գնահատողական
տեխնոլոգիաները: Տ
 եղեկատվական տեխնոլոգիայով ներկայաց
վում է բանակ սոցիալական ինստիտուտը, նրա գործառույթները,
առօրյա կյանքը, տեղի ունցեող գործընթացները: Գնահատողական
տեխնոլոգիան պատկերում է Զինված ուժերը հուզական ծածկույ
թում` փոխանցվող տեղեկատվությունը համեմելով հուզական-հո
գեբանական ազգեցությամբ: Օրինակ` զինավարժությունների լու
սաբանմամբ ցույց տալ հզոր զինտեխնիկան, պատերազմական
դրվագներ բեմադրելով` զինվորական կազմի պրոֆեսիոնալիզմն
ընդգծել, հոլովակների միջոցով ցուցադրել անցյալի հերոսական
մարտեր և հաղթանակներ, լուսաբանել զինծառայության ընթաց
քում ճգնաժամային իրավիճակներում (թշնամու դիվերսիա, կյանքի
և հայրենիքի պաշտպանության համար վտանգավոր իրավիճակ և
այլն) շարքային զինվորների և սպաների հերոսաբար գործելն ու ելք
գտնելը: Բանակի իմիջի կարևոր բաղադրիչներն են նաև վիզուալ և
վերբալ սիմվոլները: Վիզուալ սիմվոլները պետք է պարունակեն հո
գեբանական և սոցիալական ամբողջություն, որով դառնում են ան
ժամանակ` առանց անցյալ-ներկա-ապագա տարանջատման, դրանք
պետք է ամենուր արտահայտեն մեկ ամբողջական գաղափար, նրանց
արտաքին տեսքը պետք է արտացոլի ներքին էությունը և արթնացնի
մարդու հուզական-էմոցիոնալ դաշտը: Վերբալ սիմվոլները օրհներ
գի, կարգախոսերի, ռազմական-հայրենասիրական երգերի միջոցով
նույնականացման հույզեր առաջացնելու միջոց են: Էական նշանա
կություն ունեն նաև արքետիպերն ու առասպելները` որպես բանա
կին վերագրվող հատկանիշների և արժեքների կայուն հավաքածու`
իրականի և իդեալականի ամբողջություն, որը օգնում է ինչպես բա
վարարել հասարակական պահանջները, այնպես էլ՝ շղարշել առկա
խնդիրները, որոնք կարող են վնասել բանակի իմիջին:
Ընդհանրացնելով` կարող ենք Զինված ուժերի իմիջի բաղադ
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րիչներն առանձնացնել երկու մասի` արտաքին և ներքին: Իմիջի
կերտման արտաքին բաղադրիչների մեջ են մտնում տվյալ պե
տության պաշտպանության նախարարության շենքի տեսքը, զո
րամասերի բարեկարգվածությունը, զորամասերում պաստառ
ներ-կարգախոսերի առկայությունը, զինծառայողների, սպաների և
հրամանատարական կազմի համազգեստները, զինվորական տեխ
նիկայի ցուցադրումը, զինանշանները, խորհրդանիշերը, դրոշները,
ԶՈՒ խորհրդանշող օրացույցները, գրիչները, նոթատետրերը և այլն:
Իմիջի կերտման ներքին բաղադրիչներն առավել ոչ նյութական
դրսևորման մեջ են` գաղափարախոսությունը, զինվորական կազմի
վարվելակերպը, սպա-զինվոր հարաբերությունները, բանակ-հա
սարակություն հարաբերությունները, համակրանք վայելող առաջ
նորդը և այլն:
Զինված ուժերի իմիջի կառուցման գործընթացում հասարա
կական կարծիք ձևավորող կարևորագույն գործիք հանդիսանում
են ԶԼՄ-ները, քանի որ դրանք ուղիղ կապ են հաստատում հասա
րակության հետ` հաճախ շրջանցելով Զինված ուժերի վերաբերյալ
պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրող մարմիններին: Այդ
պիսով ԶԼՄ-ները դառնում են բանակի իմիջի կառուցման ակտիվ
սուբյեկտ և նրանց հզորությունը կայանում է հենց այդ իմիջը ձևա
վորելու հնարավորության մեջ: Նրանք կանոնավոր և օպերատիվ
կերպով տեղեկատվություն են փոխանցվում հանրությանը, այդ
տեղեկությունը համեմում իրենց ցանկալի նրբերանգներով` ձևա
վորելով որոշակի կարծրատիպ և հասարակական կարծիք բանակի
վերաբերյալ: Բանակի իմիջի ձևավորման գործընթացում ԶԼՄ-ները
հանրության գիտակցության մեջ կարող են ստեղծել բանակի ցան
կալի իմիջը, անգամ եթե այն իրականում այլ է: Բանակը փակ հա
մակարգ է. որքան էլ անկախ և իրավասու լինեն լրատվամիջոցնե
րը ցանկացած բանակային իրադարձություն լուսաբանելու, պետք է
հաշվի առնել, թե որքանով է այն վնասում ազգային անվտանգութ
յանը, քանի որ ԶԼՄ-ների՝ բանակի վերաբերյալ լուսաբանումները
ուղիղ կապ ունեն պետության ազգային անվտագնության ռազմա
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վարության հետ: Այսպիսով, ԶԼՄ-ները մեծագույն ներդրում ունեն
հասարակության մեջ իր պետության և բանակի իմիջի ընկալման,
գնահատման և արժեվորման գործընթացում: Զինված ուժերում
տեղի ունցեող իրադարձություները, սպա-զինվոր հարաբերութ
յունների լավ և վատ դրսևորումները, զինտեխնիկայի հագեցվա
ծությունը, զինվորականների պրոֆեսիոնալիզմը կամ թերացումնե
րը, ենթադրյալ կամ առկա թշնամու կերպարը` ում դեմ է զինվում և
ումից է պաշտպանում իր սոցիումին բանակը, տեսանելի են դառ
նում և մատուցվում են հանրությանը ԶԼՄ կոչվող միջնորդ-կառույ
ցի միջոցով: Նրանց անօտարելի հնարավորությամբ է հասարկութ
յունը նախ իր ուշադրությունը դարձնում բանակին, ապա՝ իմանում
դրանում առկա խնդիրների մասին, բարձրաձայնում հաճախ այն
երանգավորմամբ, որով թեման լուսաբանվել է մեդիայում: ԶԼՄ-նե
րի հզոր ազդեցությամբ է հասարակությունը գնահատում իր բա
նակը, այն համարում ուժեղ կամ թույլ, հաղթող կամ անմրցունակ,
հետևաբար և ոգեշնչվում ու դաստիարակվում հայրենիքը սիրելու,
պաշտպանելու կամ հակառակ գիտակցությամբ: Պետք է նշել, որ
հասարակայնության գիտակցության մեջ ԶՈՒ-ի վերաբերյալ պատ
կերացումները և ակնկալիքները, վստահությունն ու աջակցությու
նը ձևավորվում են գլխավորապես ԶԼՄ-ների շնորհիվ, սակայն մեծ
նշանակություն ունեն նաև բանակ-հասարակություն տարաբնույթ
նախաձեռնությունները և բանակի խնդիրներով զբաղվող հասա
րակական կազմակերպությունները:
Վերը նշված PR առանձնահատկությունները դիտարկենք ՀՀ
Զինվաժ Ուժերի օրինակով: ՀՀ Զինված ուժերը ձևավորվեցին 1992
թվականին: Հետպատերազմյա 22 տարիների ընթացքում ձևա
վորվեց մարտունակ և բարձր պատրաստվածությամբ բանակ, որն
այսօր բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունի: ՀՀ պաշտպանության նա
խարարությունը Զինված ուժեր-հասարակություն կապն իրակա
նացնում է հասարակության ամենատարբեր շերտերի հետ` հան
րակրթական դպրոցների աշակերտների, բուհերի ուսանողների և
դասախոսական կազմի, գիտական, կրթամշակութային ու քարոզ
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չական տարբեր կենտրոնների և այլն1: Բանակային կյանքի խնդիր
ների լուծման և բարեփոխումների գործընթացում ՊՆ-ը համա
գործակցում է շուրջ 75 հասարակական կազմակերպությունների
հետ: Մասնագիտացված զինվորական կազմ ունենալու նպատա
կով հիմնադրվել են ռազմակրթական հաստատություններ, որոնք
են Ռազմական ինստիտուտը, Ռազմական ավիացիոն ինստիտու
տը, Ռազմաբժշկական ինստիտուտը, ՀՀ ՊՆ Մոնթե Մելքոնյանի
անվան ռազմավարական վարժարանը, Ազգային ռազմավարական
հետազոտությունների ինստիտուտը, Վ. Սարգսյանի անվան ռազ
մական ինստիտուտը: Տեղեկատվական հարթակում ՊՆ «Զինուժ»
հաղորդաշարի և «Հայ զինվոր» պաշտոնաթերթի լուսաբանումները
հնարավորություն են տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել
Հայոց բանակի ստեղծման հանգամանքների, կայացման ընթացքի և
հաղթահարված դժվարությունների մասին, ինչպես նաև քաջատեղ
յակ լինել ներկա կարգավիճակի, խնդիրների և ձեռքբերումների
մասին2: Հայաստանյան ԶԼՄ-ներում Զինված ուժերի վերաբերյալ
լուսաբանումները և ռազմական փորձագետների տեսակետները ու
սումնասիրելիս կարելի է ստանալ մեր բանակի հետևյալ պատկերը.
ՀՀ Զինվաժ ուժերը ձևավորվեցին Արցախյան ազատամարտից հե
տո և մինչ այսօր կրում են հաղթող բանակի կերպարը, ինչը բարձր է
պահում ինչպես զինվորի և զինվորական կազմի, այնպես էլ՝ հասա
րակայնության բարոյական ոգին: Արդեն որոշակի քայլեր են արվում
բանակում նաև կանանց ծառայության վերցնելու ուղղությամբ` որ
պես բարձր պատասխանատվությամբ և օգտակարությամբ ներուժի:
Այսօր արդեն նկարահանվում են բանակին նվիրված զինվորականի
հզոր, ակնածանքի արժանի կեպարը ներկայացնող, բանակում ծա
ռայելու կոչ անող ֆիլմեր և սոցիալական հոլովակներ3: ՀՀ ԶՈՒ-ն
1 Տես` ՀՀ Պաշտապանության նախարարության պաշտոնական կայք, www.mil.am
2 Տես` «Հայ զինվոր» օրաթերթի պաշտոնական կայք, www. hayzinvor.am
3 Տես` ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայք, տեսանյութեր,
«Լավագույն տղերքը ծառայում են» սոց.հոլովակ,
watch?v=dOUl-NPFXxE
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խնդիր ունի գրագետ և ինտելեկտուալ, ստացած կրթության շնոր
հիվ փորձառու և կոփված սպաներին բանակում պահելու (ներկայիս
տվյալներով բուհն ավարտելուց հետո սպաների 25-30 տոկոսը հե
ռանում է բանակից (1, էջ 184)) և ԶՈՒ հաստիքները գրագետ կադրե
րով համալրելով` ԶՈՒ-ի հրամանատարակազմի ներքին և արտա
քին իմիջը բարձրացնելու: Նշենք նաև, որ ԶՈւ-ում առկա խնդիրները
հաճախ ուռճացված են ներկայացվում ԶԼՄ-ների կողմից, ոչ մար
տական պայմաններում զինվորների կորուստների դեպքերի հա
ճախ սուբյեկտիվ և մեղադրող լուսաբանումները նպաստում են,
որպեսզի հասարակայնությունը կորցնի վստահությունը բանակի
հանդեպ: Ընդհանուր առմամբ թվում է, թե ԶՈՒ-հասարակայնութ
յուն հարաբերություններում առավել բաց տեղեկատվական դաշտ
ստեղծելու խնդիր կա, քանի որ այն բանակն ավելի մոտ է դարձ
նում քաղաքացիներին, սակայն այս դեպքում կա վտանգ, որ այդ
տեղեկատվությունը կշահարկվի ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներ
քին լսարանների կողմից: Այսօր իր առջև դրված խնդիրների լուծ
ման համար ՀՀ Զինված ուժերին անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և
վերափոխել հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերի պատ
կերացումները, գնահատականները, վերաբերմունքը ՀՀ զինված
ուժերի ամբողջական կերպարի և դրա առանձին բաղադրիչների
նկատմամբ, բացահայտել գոյություն ունեցող կարծրատիպերը, վե
րափոխել դրանք, բացահայտել առանձին ԶԼՄ-ների գործառույթնե
րը ՀՀ զինված ուժերի մասին կարծրատիպերի, դիրքորոշումների և
բանակի իմիջի ձևավորման գործում` մատչելիությունը, ազդեցութ
յունը, արդյունավետությունը, վստահության աստիճանը:
Այսպիսով` հասարակայնության հետ կապերի դերն անքակ
տելի է Զինված ուժերի իմիջի ձևավորման, հասարակայնության
վստահության և աջակցության երաշխիքն ունենալու կարևորա
գույն գործում: Բանակը ցանկացած պետության անկախության և
խաղաղության հիմքն է, իսկ հզոր բանակի հիմքը իր քաղաքացու
«Թռիչք» սոց.հոլովակ, https://www.youtube.com/watch?v=IhLIAw91IBk
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և զինվորի անբասիր զորակցությունն է, ինչի կամքը ծնվում է PR
տեխնոլոգիաների ճիշտ կիրառմամբ և բանակի նպաստավոր իմիջի
կերտմամբ:

Գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.
5.

Հովհաննիսյան Արծրուն. Տարածաշրջանային ռազմականացումը
և հայոց բանակը, Երևան 2013
Մելքոնյան Նվարդ. Ք
 աղաքական իմիջ. մեկնաբանություններ և
ձևավորման սկզբունքներ: Դասընթաց հասարակագետների հա
մար, Երևան 2007
Серебрянников В., Имидж армии: методологические аспекты,
Власть. 2005, № 10. С. 33-41
Public Affairs & StratCom Advisor International Military Staff., NATO
Military Public Affairs Policy., NATO HQ, Brussels, 2011
Callaghan J. Franz Kernic., Armed Forces and International Security:
Global Trends and Issues, LIT Verlag Münster, 2003
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ԲԵԼԼԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի
Քաղաքագիտության և միջազգային
հարաբերությունների մագիստրոս

Քաղաքական լիդերի իդեալական կերպարը
հայ երիտասարդների շրջանում
Ժամանակակից ժողովրդավար հասարակություններում քա
ղա
քական լիդերի իմիջը կարևոր լծակ է, քանի որ էլեկտորալ
խումբն ընտրում է լիդերներին` հիմնվելով վերջիններիս ոչ միայն
քաղաքական ծրագրերի, այլ նաև նրանց կերպարների վրա: Հաշվի
առնելով տվյալ հանգամանքը` քաղաքական լիդերի իդեալական
իմիջը ձեռք է բերում ազդեցիկ նշանակություն ընտրությունների
ընթացքում: Իդեալական իմիջը հիմնված է մի շարք հետերոգեն
գործոնների, հատկանիշների և բնութագրիչների վրա, որոնց առ
կայությունն, ըստ էլեկտորալ խմբի, անհրաժեշտ է քաղաքական
լիդերի համար (2, էջ 3):
Տվյալ հետազոտական աշխատանքը նպատակ է հետապնդում
բացահայտել անհատին իդեալական քաղաքական լիդեր դարձնող
հատկանիշների համախմբությունը: Իդեալական քաղաքական լիդերը
կի՞ն է, թե՞ տղամարդ: Նա երիտասա՞րդ է, թե՞ հասուն տարիքի: Ինչպիսի՞
արժեքային համակարգ նա պետք է ունենա: Ո՞ր հատկանիշների
առկայություն է պարտադիր նրա համար: Հենց այս և մի շարք այլ
հարցերի պատասխաններն էին հետապնդվում հետազոտության
ընթացքում: Դրված նպատակին հասնելու համար կիրառվել են
երկու հետազոտական մեթոդներ` ֆոկուս խմբային հարցազրույց
166

Քաղաքական լիդերի իդեալական կերպարը հայ երիտասարդների շրջանում

և քանակական հարցում երիտասարդների հետ: Ֆոկոս խմբերը
տրմադրում են արժեքավոր ինֆորմացիա հայ երիտասարդների
պատկերացմամբ քաղաքական լիդերի իդեալական կերպարի
վերաբերյալ, սակայն դրանք ներկայացուցչական չեն, հենց այդ
պատճառով էլ, որպես հետազոտության երկրորդ մեթոդ, ընտրվել
է քանակական հարցումը:
Գրաֆիկ 1-ը ներկայացնում է հարցվողների պատասխանները
«ո՞րն է լավագույն տարիքը քաղաքական լիդերի համար» հարցին:
Գրաֆիկ 1

Տվյալ գրաֆիկից պարզ է դառնում, որ, ըստ երիտասարդների,
լավագույն տարիքը քաղաքական լիդերի համար գտնվում է 31-40
միջակայքում: Ըստ հարցվողների` քաղաքական լիդերը չի կարող
շատ երիտասարդ լինել, այսինքն` իդեալական քաղաքական
լիդերը պետք է լինի ոչ իրենց տարիքային խմբից: Ֆոկոս խմբային
հարցման արդյունքներն ապացուցեցին տվյալ դրույթը, ըստ
հարցվողների` քաղաքական լիդերի հասուն տարիքը կարևորվում
է, քանի որ դա նրա հարուստ կյանքի և աշխատանքային փորձի
ցուցանիշն է: Հարցվողները նշել են. «Քաղաքական լիդերը պետք
է կառավարի՝ հիմվելով իր անձնական կյանքի փորձի վրա, նա չի
կարող շատ երիտասարդ լինել» (Կ.27): «Հասուն լիդերը ծանոթ կլինի
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բազմաթիվ իրավիճակների և կունենա իր պատկերացումները, թե
ինչպես գործել» (Տ. 23):
«Քաղաքական լիդերը պետք է լինի կի՞ն, թ՞ե տղամարդ» հարցի
պատասխանները ներկայացված են գրաֆիկ 2-ում: Պատկերից
պարզ է դառնում, որ քաղաքական լիդերի գենդերն առաջնային չէ
հարցվողների 72%-ի համար, սակայն միևնույն ժամանակ կարելի
է նկատել, որ հարցվողների ընդամենը 1%-ն է նշել, որ իդեալական
քաղաքական լիդերը պետք է լինի իգական սեռի ներկայացուցիչ:
Քա
ղաքական լիդերի ընտրության ժամանակ գենդերի ոչ առաջ
նային հանգամանք լինելու մասին կարելի է դատել նաև՝ հիմնվե
լով 2011 թվականի Կովկասյան Բարոմետրի տվյալների վրա: «Դուք
կքվեարկեի՞ք կին թեկնածուի օգտին նախագահական ընտրություն
ներին» հարցին 1688 հարցվող պատասխանել է, որ կքվեարկեր,
իսկ 522-ը` որ չէր քվեարկի:
Գրաֆիկ 2

Իգական

Արական

Առաջնային չէ
1%
27%
72%

Այսպիսով, հարցման արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ
գենդերն առաջնային չէ ընտրության ժամանակ (միևնույն կարծիքն
ունեին նաև ֆոկոս խմբերի մասնակիցները): Երիտասարդները
նշում էին, որ և՛ կինը, և՛ տղամարդն ունեն քաղաքականություն
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վարելու միանման ունակություններ, սակայն տվյալ հարցի ավելի
խորը քննարկման արդյունքում պարզ էր դառնում, որ տղամարդ
քաղաքական լիդերն ավելի գերադասելի է: Հետևյալ մեջբերումներն
ապացուցում են դրույթը. «Տղամարդ նախագահը թողնում է ավելի
վստահելի և ուժեղ տպավորություն, իսկ կինը կարող է միևնույն
բանի, խնդրի վերաբերյալ իր կարծիքը փոխել մի քանի անգամ» (Կ.
30): «Կան ոլորտներ, որտեղ կինը կարող է լավ կառավարիչ լինել,
սակայն, ըստ իս, քաղաքականությունը տղամարդու ոլորտ է» (Տ. 24):
Միայն մի խումբ բնութագրիչների և հատկանիշների առկա
յու
թյունը կարող է վերածել քաղաքական լիդերին իդեալական
քաղաքական լիդերի: Այդ հատկանիշները բացահայտելու համար
հարցվողները պետք է պատասխանեին «ինչպիսի՞ բնութագրիչներ
պետք է ունենա իդեալական քաղաքական լիդերը» հարցին:
Գրաֆիկ 3-ում ներկայացված են հարցվողների կողմից ամենից
հաճախ նշված չորս բնութագրիչները:
Գրաֆիկ 3
Խարիզմատիկ
Ազդեցիկ
Հռետոր
Խելացի
0

5

10

15

20

25

Քաղաքական լիդերի համար կարևորագույն հատկանիշ է հա
մարվում խելացիությունը: Այն նշվել է հարցվողների 22%-ի կողմից:
Երկրորդ տեղում է հռետորական ունակությունը, որը նշվել է 14%-ի
կողմից, իսկ հարցվողների 13-ական տոկոսն էլ նշել են, որ լիդերը
պետք է լինի խարիզմատիկ և ազդեցիկ: Միևնույն հատկանիշների
խումբը կարևորվում էր նաև ֆոկուս խմբերի ռեսպոնդենտների կող
մից: Ըստ նրանց` քաղաքական լիդերը պետք է լինի խարիզմատիկ,
ազնիվ, ունենա ապագայի տեսլական և հաղորդակցման ունակու
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թյուններ: Հարցվողների համար ամենից շատ կարևորվում էր խա
րիզ
մայի առկայությունը: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
խարիզմատիկ լիդերները կիրառում են տպավորությունների կառա
վարման մեթոդներ, որպեսզի ամրապնդեն վսհատությունն իրենց
նկատմամբ: Խարիզմատիկ լիդերը տարբերվում է իր յուրօրինակ
հռետորիկ արվեստով և մարմնի լեզվով, որոնք նպատակ են հե
տապնդում մոբիլիզացնելու էլեկտորալ խմբին, որպեսզի նրանք հե
տևեն տվյալ լիդերին (3, էջ 45): Խարիզման, հարցվողների տեսա
կետից, “umbrella” հասկացություն է, որն իր մեջ է ներառում մի շարք
հատկանիշներ` գրավչություն, հմայք, տաղանդ, ազդելու ունա
կություն և այլն: Ըստ ֆոկուս խմբերի մասնակիցների` «Խարիզման
դարձնում է անհատին յուրօրինակ, այն նրան առանձնացնում է
հասարակության այլ անդամն երից» (Ա. 25): «Խարիզման ներառում է
իր մեջ լիդերի այն հատ
կա
նիշները, որոնք նպաստում են իր
հետևորդների լոյալությանը>» (Ի. 18):
Գրաֆիկ 4
70

Խարիզմա

60
50

Հաղորդակցման
ունակություններ
Լիդերական
հատկանիշներ
Վստահելիություն

40
30
20
10
0

Ապագայի
տեսլական

Գրաֆիկ 4-ը ներկայացնում է հարցվողների կողմից
քաղաքա
կան լիդերի` ամենից շատ կարևորվող հատկանիշների
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Քաղաքական լիդերի իդեալական կերպարը հայ երիտասարդների շրջանում

խումբը: Ինչպես և նախորդ հարցերի դեպքում, այստեղ նույնպես
կարևորվում է, որ լիդերն ունենա հաղրդակցման ունակություններ
և ապագայի տեսլական, լինի խարիզմատիկ և վստահելի: Ֆոկուս
խմբերի մասնակցիները բարձր էին դասում լիդերի հաղորդակցման
ունակությունները. ըստ հարցվողների` քաղաքական գործիչ
ները
բաշխում են իրենց պար
տականություններն իրենց աշխատա
կից
ների մեջ, սակայն հանրային հաղորդակցությունը գրեթե
միակ պարտականություն է, որը նրանցից բացի ոչ ոք չի կարող
իրականցնել:
Իդեալական քաղաքական լիդերը հորինված կերպար է՝ առանց
որևիցե իրական հիմքի: Ըստ հայ երիտասարդների` իդեալա
կան
քաղաքական լիդերը 30-40 տարեկան խարիզմատիկ և ազդեցիկ
անհատ է, ով ունի բերակարգ ապագայի տեսլական և իր ունակու
թյունների միջոցով կարող է առաջնորդել մարդկանց: Հիմնական
խորհուրդ ապագա հայ քաղաքական գործիչներին կարող է լինել
նրանց իմիջի կառուցումն իրենց խարիզմայի և Հայաստանի բա
րեկարգ ապագայի տեսլականի շուրջ:

Գրականության ցանկ
1.
2.
3.

Caucasus Barometer, 2011
D. Ohr and H.Oscarsson., Leader Traits, Leader Image and Vote Choice.,
European Consortium for Political Research , 2003.,pages 1-29
Takala, T., Charismatic Leadership and Power. Problems and
Perspectives in Management,2005., pages 45-57
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Սեդա Հովսեփյան

ՍԵԴԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ

Մշակութային սպառումը որպես հանրային
հաղորդակցությունների մեկնաբանման
կատեգորիա
XXI դարը բազմաթիվ տեսաբաններ անվանում են սպառո
ղական հասարակություն: Մարդու վարքը բացառապես հանգում է
գործառնությունից զուրկ այնպիսի գործողությունների, ինչպիսիք
են բարիքի ձեռքբերումը, օգտագործումը և այլն: Ընդ որում` խոսքն
այնպիսի բարիքի մասին է, որը ոչ թե նպաստում է զարգացմանն ու
առաջընթացին, այլ՝ սպառմանն ու օգտագործմանը: Սպառողական
քաղաքակրթության էությունն այն է, որ մարդիկ իրենց կյանքն ու
գործունեությունը նվիրում են զանգվածային սպառման առարկա
ների տիրապետմանը: Սպառողական հասարակությունը, և, մաս
նավորապես, տնտեսական մարդուն բնութագրելու նպատակով,
Ֆրոմմը ներմուծել է «շուկայական խառնվածք» արտահայտությու
նը, որով օժտված մարդու տեսակն ամեն ինչ՝ այդ թվում նաև գի
տելիքն ու զգացմունքն, ընկալում է որպես ապրանք: Նրա համար
կարևորը ճիշտ գործարք կնքելն է:
Սպառողական վարքով պայմանավորված սպառողական հա
սարակությունը սոցիալական շերտավորման առաջացման հիմնա
կան պատճառն է: Սպառողական հասարակությունների առկայութ
յունը հասարակական ընկալումների փոփոխության պատճառ է,
որի արդյունքում սպառման տեսանկյունից են դիտարկվում ինչպես
սոցիալական փոխհարաբերություններն, այնպես էլ մշակութային
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Մշակութային սպառումը որպես հանրային հաղորդակցությունների մեկնաբանման

արժեքները, նորմերը, սիմվոլները և, ընդհանրապես, մշակութային
համակարգը:
Ժամանակակից հասարակություններում սոցիալական շեր
տավորման կարևորագույն մարկերներից է մշակույթը և արժեքնե
րի, նորմերի ընդունումը հասարակության կողմից: Այդ տեսանկյու
նից սոցիալական շերտավորումը դինամիկ՝ անընդմեջ փոփոխվող,
ձևավորվող, նորովի կազմավորվող և անընդմեջ վերակառուցվող
գործընթաց է, որի արդյունքում անհատները սոցիալական տարա
ծության և ժամանակի մեջ դիրքավորվում են ըստ որոշակի աստի
ճանակարգի՝ պայմանավորված իրենց սոցիալական, տնտեսական,
այն է ցուցադրական և մշակութային սպառման հնարավորություն
ներից և ունակություններից:
Մշակույթի և դասակարգային հասարակության փոխկապվա
ծությունը, ժամանակակից սպառողական հասարակության պայ
մաններում, առաջ է քաշում նոր սոցիալական երևույթ՝ «մշակու
թային սպառման», ինչը ժամանակակից հասարակություններում
սոցիալական շերտավորման կարևորագույն նախապայմանն է:
«Մշակութային սպառումը» մշակութային արժեքների, նորմե
րի, սիմվոլիկ համակարգի՝ ժեստերի և լեզվի, ինչպես նաև մշա
կութորեն ամրագրված նյութական բարիքների սպառման գոր
ծընթացն է՝ սոցիալական «շտեմարանում» որոշակի սոցիալական
կարգավիճակի հասնելու կամ սեփական սոցիալական կարգավի
ճակը պահպանելու նպատակով: Այս տեսանկյունից անհատների
կողմից ընկալվող և ընդունվող մշակութային արժեքների յուրա
ցումը սպառման ակտի է վերածվում: Կիրառելով «մշակութային
սպառումը» որպես սոցիալական իրականության, սոցիալական
շերտավորման վերլուծության միջոց՝ ստեղծվում է նոր հայեցա
կարգ այդ ֆենոմենի ուսումնասիրման համար՝ մշակույթի սոցիոլո
գիայի կոնտեքստում, ինչպես նաև առաջադրվում են սոցիալական
շերտավորման ուսումնասիրության նոր փոփոխականներ՝ կապ
ված սոցիալական, մշակութային, տնտեսական և քաղաքական կա
պիտալների հետ:
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Անահիտ Ղարիբյան

ԱՆԱՀԻՏ ՂԱՐԻԲՅԱՆ
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ

Ընտրական վարքի սահմանման առանձնա
հատկություններն ու էությունը
Ընտրությունների սոցիոլոգիայի առարկայական առանցքային
ասպեկտներից մեկը ընտրական վարքն է, որը քաղաքական վար
քի1ամե նատարածված ձևերից է: Անշուշտ, ընտրությունները հասա
րակության քաղաքական համակարգի կարևորագույն տարրերից
են, որոնց միջոցով ձևավորվում, ստեղծվում են պետական իշխա
նության ներկայացուցչական մարմի նները: Ընտրությունները նաև
քաղաքացիների՝ հասարակության քաղաքական կյանքին մասնակ
ցության ամե նատարածված ձևերից են: Ընտրությունները կապված
են ընտրական իրավունքի հետ, և պետք է նշել, որ տարբեր երկր
ներում ընտրություններն անցկացվում են տարբեր կերպ՝ կապված
կոնկրետ քաղաքական իրադրության, տվյալ հասարակության քա
ղաքական ինստիտուտների և սոցիալ-ժողովրդագրական կառուց
վածքի հետ ( 1, Էջ 38 ):
Հարկ է նշել, որ գիտական շրջանակներում չկա միանշանակ
սահմանում քաղաքացիների ընտրական վարքի վերաբերյալ: Չնա
յած այս հասկացությունը պրակտիկ առումով լայն կիրառում ունի,
1 Քաղաքական վարքն իշխանության իրացման գործում ցանկացած տիպի
մասնակցության ձև է (կամ հակազդեցությունը դրա իրացմանը), որը դրսևորվում է
ֆորմալ կազմակերպություններում և մասսայական շարժումներում քաղաքացիների
ակտիվությամբ, ինչպես նաև քաղաքական համակարգի տարաբնույթ տարրերի մեջ
ընդգրկվածությամբ կամ դրանցից գիտակցված մեկուսացմամբ, հասարակական
կարծիքի, քաղաքական ինստիտուտների կամ իշխող քաղաքական խմբերի վրա
ազդելու նպատակով քաղաքական հայացքների հրապարակային մանիֆեստացիայով:
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Ընտրական վարքի սահմանման առանձնահատկություններն ու էությունը

սակայն շատ դեպքերում սահմանվում է ոչ միանշանակ: Օրինակ`
ռուս տեսաբան Վ. Լ. Ռիմսկին ընտրական վարքի տակ հասկա
նում է քաղաքացիների կողմից արտահայտվող արձագանքների,
գործողությունների կամ քաղաքական պասիվության փոխկա
պակցված համակարգ, որը ստեղծվում է ընտրական գործընթաց
ներին հարմարվելու նպատակով: Ընտրական վարքն այս իմաս
տով վերաբերում է ոչ միայն ընտրողներին, այլ նաև նրանց, ովքեր
կազմակերպում են ընտրությունների ընթացքը, ունենում են որևէ
մասնակցություն դրանցում, ինչպես նաև տարբեր քաղաքական
տեխնոլոգիաների անցկացման պատվիրատու են: Բացի այդ, հե
տազոտությունները, որոնք անցկացվում են ընտրությունների սո
ցիոլոգիայի շրջանակներում կրում են կանխատեսող բնույթ, որը
արդարացված է՝ ելնելով օբյեկտիվ գիտական չափանիշների բա
ցակայությունից կամ ոչ բավարար ուսումն ասիրվածությունից:
Ընտրական վարքը քաղաքացիների կողմից քաղաքական
վարքի դրսևորման ձև է սեփական իրավասությունների պատվի
րակման գործում: Ընտրական վարքի առանձնահատկություննե
րը դրսևորվում են նախընտրական քարոզարշավի անցկացման
ընթացքում՝ տարբեր ակցիաներին մասնակցելու ժամանակ, այդ
թվում՝ անմիջականորեն ընտրական գործընթացների ընթացքում,
երբ տեղի է ունենում «ընտրական վարքի գործառնում» ընտրողնե
րի և ընտրվողների միջև հաղորդակցությունների ու փոխհարաբե
րությունների հաստատման միջոցով (7):
Վ. Ե. Մատխանովը լրացնում է վերջինիս՝ ասելով, որ ընտրա
կան վարքը ընտրարշավների՝ մասնավորապես ընտրական գոր
ծընթացների տարր է:
Այնուհետև, Օ. Վ. Պարֆյոնովան, հանրագումարելով տրված
սահմանումները, եզրակացնում է, որ ընտրական վարքի ձևավոր
ման հիմնախնդիրը գտնվում է մի շարք գիտությունների հարա
բերման տիրույթում, և դրա ուսումնասիրումը կարող է արդյունա
վետ լինել միայն միջդիսցիպլինար մոտեցումների կիրառմամբ (8):
Այսօր ընտրական վարքի շուրջ գիտական դիսկուրսոմ բազ
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միցս հանդիպում ենք դեպքերի, երբ ուսումնասիրվում են անհա
տական և կոլեկտիվ քաղաքական վարքը՝ առանց առանձնացնելու
ընտրական վարքը՝ որպես այդպիսին: Ըստ այդմ՝ կոլեկտիվ վարքի
էությունը ենթադրում է այնպիսի ֆենոմենների ուսումնասիրում,
ինչպիսիք են ամբոխը, մասսայական տարերային շարժումները և
այլն: Օրինակ՝ Գ. Բլումերը դիտարկում է զանգվածներին որպես
տարրական, ինքնաբերաբար առաջացող կոլեկտիվ խմբավորում:
Զանգվածների վարքը պայմանավորված է սեփական պահանջ
մունքների իրացմամբ: Ամբոխային վարքը առաջանում է անհատա
կան գործողությունների եզրույթում, այլ ոչ թե համաձայնեցված
գործողություններից: Սակայն, եթե վերջիններիս գործողություն
ներում նկատվում են մեծ թվով համընկնումներ, ամբոխի ազդե
ցությունը կարող է մեծածավալ լինել և ազդել սոցիալական ինս
տիտուտների, ընդհուպ մինչև իշխանությունների գործառնության
վրա`կրելով ծայրահեղական բնույթ (2, Էջ 184 ):
Խոսելով կոլեկտիվ վարքի մասին` հարկ է ընդգծել, որ այն
ենթարկվում է միջավայրի ազդեցությանը, ինչպես նաև այնպիսի
սուբյեկտների կողմից իրականացվող նպատակաուղղված գոր
ծողություններին, ինչպիսիք են իշխանական կառույցները, քա
ղաքական կուսակցությունները և այլ կազմակերպություններ:
Հատկապես պետք է նշել ԶԼՄ-ների և հաղորդակցության այլ զանգ
վածային միջոցների կարևորագույն դերը կոլեկտիվ վարքի ձևա
վորման գործում (3): Այդուհանդերձ, չնայած «նոր տեխնոլոգիանե
րի» մասին բոլոր խոսակցություններին՝ մասսայական ընտրական
վարքը, ընդհանուր առմամբ, շարունակում է մնալ մեծապես տա
րերային՝ ենթարկվելով ընդհանուր օրինաչափությունների: Արդ
յունքում՝ ընտրազանգվածի հետ զուգահեռներ անցկացնելիս մենք
այն արդեն բաժանում ենք երկու անահավասար մասերի: Առաջին
փոքր հատվածը կազմակերպված ընտրազանգվածն է, որը գոր
ծում է՝ հիմնվելով անհատական կամ խմբային գիտակցության
վրա և ենթարկվում է այդ գիտակցությունը ղեկավարող կառուց
վածքներին ու ինստիտուտներին: Երկրորդը՝ զգալիորեն մեծ հատ
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վածը, ժողովրդավարական երկրների համար չկազմակերպված
ընտրազանգվածն է: Չկազմակերպված հանրույթի վարքային ընդ
հանրական մեխանիզմներ են համարվում մասսայական տրամադ
րությունները, որոնք առաջանում են՝ հիմնվելով չափազանցված
խոստումների նկատմամբ հավատի վրա: Մինչ այժմ էլ սրա շուրջ
պտտվում են հիմնական քաղաքական դերակատարները՝ քաղա
քական կուսակցությունները, շարժումները և առանձին պաշտոն
ների համար առաջադրված թեկնածուները: Ինչպես իր ժամա
նակներում նկատել է Գ. Լեբոնը. «Ընտրողը միշտ պահանջում է
անհնարինը, ևակամայից պետք է խոստանալ այն» ( 6, Էջ 60):
Այս առումով, դիտարկելով ընտրական վարքը որպես կոլեկ
տիվ տարերային դրսևորում ունեցող երևույթ, հարկ ենք համա
րում անդրադառնալ «Էլեկտորատ» կամ ընտրազանգված հասկա
ցությանը (ֆրանսերեն «electoral» - ընտրողների համախմբություն),
որը ունի մի քանի իմաստներ: Առաջին հերթին այն հասկացություն
է, որը օգտագործվում է ընտրողների որոշակի համախմբության
նկատմամբ, որոնք քվեարկում են համապատասխան թեկնածուի
օգտին: Այս դեպքում «Էլեկտորատը» (ընտրազանգվածը) դիտարկ
վում է որպես որոշակի կուսակցության կամ թեկնածուի հիմնական
քաղաքական աջակցությունը: Երկրորդ հերթին` դրա տակ կարելի
է հասկանալ մարդկանց համախումբ, որոնք գրանցված են ընտ
րատեղամասերում և ընտրելու իրավունք ունեն: Երրորդ հերթին`
«ընտրազանգվածը» օգտագործվում է նաև ընտրողների տարած
քային տեղաբաշխվածության որոշման համար: Չորրորդը` «համա
պետական ընտրազանգվածն» է, որը կարելի է բնորոշել որպես
քաղաքացիների համախմբություն որոշակի պետության տարած
քում և օժտված ընտրելու իրավունքով:
Ընդ որում՝ ընտրազանգվածն իրականացնում է կարևորագույն
սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիաներ: Ընտրազանգվածի ամենա
կարևոր ֆունկցիաներից մեկը քաղաքական էլիտայի ընտրությունն
է: Այս ֆունկցիան իրականացվում է ընտրությունների անցկացման
ընթացքում: Ընտրազանգվածից է կախված ընտրություններում
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ներգրավված քաղաքական գործիչների պաշտոնավարման հետա
գա իրավասությունները: Ընտրազանգվածի մեկ այլ կարևորագույն
ֆունկցիաներից է քաղաքական իշխանությունների լեգիտիմաց
ման խնդիրը: Քաղաքական ուժերը, որոնք մտադիր են մնալ իշխա
նության ղեկին, ձգտում են լեգիտիմություն ստանալ մեծաքանակ
ընտրազանգված ձեռք բերելու միջոցով: Ցածր ընտրական ակտի
վությունն ու ընտրությունների բացակայությունը կասկածի տակ
են առնում ընտրական ուժերի և քաղաքական իշխանությունների
լեգիտիմության հարցը: Ընտրազանգվածի մյուս ֆունկցիան վերա
բերում է ընտրական թեկնածուների գործունեության նկատմամբ
վերահսկողությանը: Ընտրազանգվածը կատարում է նաև ճնշման
ֆունկցիա: Քվեարկելով որոշակի թեկնածուներին և որոշումնե
րին դեմ՝ այն ճնշում է գործադրում որոշակի քաղաքական ուժե
րի կամ իշխանության վրա: Դրանով ընտրազանգվածը ստիպում է
քաղաքական գործիչներին ականջալուր լինել իրենց կարիքներին
և կարծիքին: Քաղաքական տեխնոլոգիաների զարգացման բարձր
մակարդակի պայմաններում ընտրազանգվածը կարող է կատարել
լոբբիստական առաքելություն, սակայն սոցիալ-քաղաքական իրա
կան պայմաններում ընտրազանգվածի ֆունկցիաները կարող են
խաչաձևվել կամ փոխլրացնել միմյանց, երբեմն նույնիսկ կարող
են չիրականացվել:
Ընտրական վարքը կարելի է սահմանել նաև որպես ընտրա
զանգվածի գործելաձև, որի հիմքում ընկած են ընտրողների հա
մակրանքն ու նախապատվությունները: Ընտրողների համակրանքն
ու նախապատվություններն իրենց մեջ ներառում են սոցիալ-քա
ղաքական արժեքների համախմբություն և իշխանությունների,
թեկնածուների, կուսակցությունների, ինչպես նաև հասարակութ
յան քաղաքական կառուցվածքի մասին պատկերացումներ: Ընտ
րական վարքը ոչ այլ ինչ է, քան անհատի ներգրավվածությունն
ընտրական գործընթացներում, որտեղ ձևավորվում են բնակչութ
յան և գոյություն ունեցող քաղաքական դաշտի միջև փոխհարաբե
րությունները:
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Ընտրական վարքի հիմքում ընկած են քաղաքական իդեալ
ները, արժեքները, համոզմունքներն ու դիրքորոշումները, որոնք
կարելի է բաժանել երկու մարկարդակի: Առաջին մակարդակում
ձևավորվում են ընտրազանգվածի պատկերացումները քաղաքա
կանության և աշխարհի քաղաքական դրվածքի մասին, ինչպես
նաև նորմերը, արժեքները, համոզմունքներն ու կողմնորոշումները:
Երկրորդ մակարդակում ձևավորվում են ընտրազանգվածի դիրքո
րոշումները որոշակի պրոբլեմների և հարցերի շուրջ, որոնք իրենց
մեջ ներառում են թեկնածուների և կուսակցությունների նկատմամբ
վերաբերմունքը, ինչպես նաև իրական ընտրարշավի վերաբերյալ
պատկերացումները:
Ընտրական նախապատվությունները սոցիալ-քաղաքական
արժեքների, համոզմունքների, դիրքորոշումների և անհատական
կողմնորոշումների ամբողջություն է, ինչը ունակ է կարգավորելու
ընտրական վարքը: «Ընտրական նախապատվություն» հասկա
ցությունն օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտութ
յուն է առաջանում բացատրել տարբեր ընտրական խմբերի վարքի
սոցիալ-հոգեբանական գործոնները:
Ընտրողների ընտրական նախապատվությունների վերլու
ծությունը կարևոր է ինչպես նախընտրական գործընթացների զար
գացման տեսանկյունից, այնպես էլ ընտրությունների արդյունքնե
րի կանխատեսման:
Փոփոխվող հոգեբանական դիրքորոշումներն ու ընտրազանգ
վածի ֆունդամենտալ պատկերացումները կարող են փոխել սո
ցիալական առաջնահերթություններն ու քաղաքականության մեջ
արդիական հիմնահարցերը: Այդ փոփոխությունները կարող են շո
շափել ոչ միայն ընտրողների սոցիալական գոյության հիմքերը, այլ
նաև հասարակության քաղաքական մշակույթն ամբողջությամբ (4,
Էջ 458 ):
Պետք է նկա
տի ունենալ նաև այն հանգաման
քը, որ քաղա
քական ընտրապայքարում մատուցվող քաղաքական խորհրդատ
վությունը կարող է ապահովել այս կամ այն քաղաքական ուժին
179

Անահիտ Ղարիբյան

բարձր վարկանիշ` շնորհիվ արդյունավետ քարոզարշավի կազ
մակերպման և դրա անցկացման նպատակով ֆինանսական մեծ
միջոցների ներդրման: Սակայն այս գործընթացը թափանցիկ չէ,
և ամբողջ ընտրապայաքարի ընթացքում կարող են ստեղծվել
միֆեր քաղաքական տեխնոլոգիաների արդյունավետության և
քաղաքական այս կամ այն ուժի գերակայության մասին: Արդյուն
քում՝ ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ ընտրական վարքի գիտական
ուսումնասիրման ժամանակ առաջնային են դառնում ընտրական
միջավայրի դեմիստիֆիկացիայի և դեմիֆոլոգիազացիայի խնդիր
ները: Հակառակ դեպքում` հետազոտողները կարող են նկարագրել
և ուսումնասիրել ոչ թե քաղաքացիների այն վարքային մոդելները,
որոնք հաստատուն են և կրկնվող, այլ այն վարքային մոդելները,
որոնք ձևավորվել են արհեստականորեն քաղաքական թեկնածուի
կողմից քարոզարշավի անցկացման ընթացքում (11):
Ընդ որում` ընտրական միջավայրը կարելի է դիֆերենցաց
նել երկու տիպի ընտրողների խմբերով: Առաջինն ակտիվ ընտրա
զանգվածն է՝ քաղաքացիներ, ովքեր ընտրելու իրավունք ունեն և
օգտագործում են այն գիտակցված կերպով մասնակցելու համար
քաղաքական կյանքին: Երկրորդը՝ պասիվ ընտրազանգվածը. քա
ղաքացիներ, ովքեր ունեն ընտրական քվեի իրավունք, սակայն կամ
չունեն ցանկություն, կամ տարերային կերպով են օգտվում դրա
նից` առանց պատշաճ իմաստավորման կամ նպատակառացիոնալ
ընտրության (5, Էջ 28): «Ընտրազանգված» հասկացությունը քա
ղաքագետների և սոցիոլոգների կողմից սահմանվում է տարբեր
կերպ: Այսպես, օրինակ՝ քաղաքագետները «ընտրազանգվածը»
սահմանում են որպես ընտրողների շրջանակ, որոնք ընտրություն
ների ժամանակ քվեարկում են այս կամ այն քաղաքական ուժի,
կուսակցության կամ թեկնածուի օգտին: Մինչդեռ սոցիոլոգներն
«ընտրազանգվածի» տակ հասկանում են ոչ միայն այն մարդկանց,
որոնք մասնակցում են ընտրությանը, այլև բոլոր քաղաքացիներին,
ովքեր ունեն ընտրելու իրավունք և իրականացնում են այն համա
պատասխան, բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում
180

Ընտրական վարքի սահմանման առանձնահատկություններն ու էությունը

(12, Էջ 44-48):
Հանրագումարելով վերոգրյալը՝ նշենք, որ ընտրական վարքը
(լատ. «elector» - ընտրող) ամենաընդհանրական ձևով սահման
վում է որպես ընտրություններին մասնակցություն: Այն քաղաքա
կան մասնակցության ամենատարածված ձևերից է: Ընտրական
վարքն առաջին հերթին բնութագրվում է որպես որոշակի սոցիա
լական խմբի և կուսակցության հետ ընտրողի ինքնանույնակա
նացմամբ: Ընտրազանգվածի ընտրական ակտիվությունն օգնում
է իշխանության գալ կուսակցություններին և քաղաքական առաջ
նորդներին, իսկ հաղթանակը ընտրություններում ամրապնդում
է գոյություն ունեցող իշխանությունների դիրքերը՝ տիրապետող
էլիտային ընձեռելով հնարավորություն գործելու որպես ստաբիլ
քաղաքական ինստիտուտ: Որպեսզի քաղաքական առաջնորդնե
րը, կուսակցությունները (կամ էլիտան ամբողջությամբ) ունենան
բավականաչափ ընտրազանգված, իրենց քաղաքական գործու
նեությունը պետք է համընկնի բնակչության որոշակի հատվածի
հետաքրքրությունների հետ: Այն պարագայում, եթե ընտրողնե
րը զրկվում են հնարավորությունից ազդելու առկա իրավիճակի
վրա, ընտրական ակտիվությունը նվազում է, որը արտահայտվում
է ընտրություններին չմասնակցելու դիտավորությամբ, իշխանութ
յան լեգիտիմության նվազմամբ, ինչպես նաև ընդդիմադիր ուժերի
ակտիվացմամբ (10, Էջ 320):
Այսպիսով, ժամանակակից հասարակություններում ընտրա
կան վարքի ձևավորումը, ինչպես նշվեց, պայմանավորված է ոչ
միայն ընտրողի անհատական վարքային մեխանիզմներով, այլ
նաև բնակչության սոցիոմշակութային, քաղաքական և տնտեսա
կան, ինչպես նաև սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություն
ներով, որոնց ուսումնասիրումը պահանջում է համակողմանի տե
սամեթոդաբանական մոտեցումների կիրառում:
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Image of Armenian Diaspora in Azerbaijani
Online Media: on the Case of Day.az
This paper is dedicated to the study of representation of Armenian
Diaspora in Azerbaijani online media on the sample of the biggest online
Russian language news site www.day.az.
The paper aims to understand what kind of stereotypical image of
Armenian Diaspora is represented in Azerbaijani online media. Importance
of this kind of research can be seen in the two arguments. Firstly, since
there are no direct communication possibilities between the two states
and nations, still certain type of communication takes place in online
media and it is important to understand what kind of Armenian Diaspora
image is created by that information flows, because they form not only
certain discourse which is being transmitted to the large audience, but
also certain attitude and therefore behavioural scenarios. Secondly,
in the current political situation when Armenia and Azerbaijan are in
condition of “no war, no piece”, each side tries to develop image of the
Enemy which will fit for the opposite side. So, this kind of research can
depict not only certain stereotypical image but also to indicate whether
Armenian Diaspora is perceived as part of this Enemy image or not in the
context of news sites.
For realization of this goal a sociological research was implemented,
during which method of qualitative content analysis was applied based
on purposeful sampling for news sites and headlines selection. Due to
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research, it was possible to reveal not only stereotypical characteristics
which were used to describe Armenian Diaspora, but also stereotypical
representation of its functionality and structure.
Nowadays, when online media has gained its unique place in
communication field, it is getting more and more important to study
what kind of information is being spread through online media. The
importance of studying informational flows spread by online media is
getting more significance in those cases when there is no any other main
source of communication. In that case online media plays the main role
of constructing and reproducing certain images which form not only
perception but also a potential reaction toward a certain object.
Current political situation between Armenia and Azerbaijan does
not give opportunity for formation of direct communications in a
larger scale between the two states and nations. Still certain type of
communication takes place in online media and thus it becomes one
of the main sources of information about opposite side. That is why
it is important to understand what kind of image is being created by
Azerbaijani online media.
Our research aims to understand what kind of image of Armenian
Diaspora is depicted in Azerbaijani media. In order to be able to fulfill
our research goal, we decided to apply to qualitative content analysis
method. Implementation of this method allowed to reveal stereotypical
images of Armenian Diaspora presented in online media. As a material for
analysis served one of the biggest online news resources www.Day.az.
The selection of this online newspaper was determined by the fact that
it is one of the most popular newspapers among readers and it has the
biggest Russian language audience. The last criterion has big importance
for our research as Azerbaijani version of news site is not achievable
because of language barrier and the English one contains twice as
less articles as Russian one. Within newspaper was realized purposive
sampling: i.e., were selected all articles which include “diaspora” notion
in the period from 01.01.2013 till 15.10.2013. The selection of this period
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was determined by the intensification1 of number of published article
covering topic of Armenian Diaspora.
From the scope of our research it is very important to clarify the
main notions. So let us define what diaspora2 is. In terms of this research
we accept W. Safran’s definition3 and approach toward study of diaspora.
According to W. Safran an ethnic group can be perceived as diaspora if
it is moved or displaced from the mother land and if it has the following
characteristics:
• Members of the group or their ancestors were moved/displaced
from the same “center” to different foreign “provinces”.
• Members of the group share the same identity as of those
leaving at their historical motherland.
• Members of the group keep and share the same collective
memory about their historical motherland.
• Members of the group believe that they will not be able to
1 The intensification was revealed by counting all article corresponding to the topic and then
splitting and comparing by years. According to that statistics, from 01.01.2013 till 15.10.2013
more topics were counted than during previous two years.
2 The term derives from the Greek verb and means “scattering, dispersion” (Осипов 71,
1998).
3 There are many definitions and approaches toward what diaspora is. R. Brubaker stated
that in that use of the term diaspora has been widening. He suggests that application of
the term diaspora can be applicable for essentially to any and every nameable population
category that is to some extent dispersed in space [R. Brubaker 3, 2005]. R. Cohen suggested
a list of characteristics which label social group as a diaspora. These characteristics are: 1.
Dispersal from an original homeland, often traumatically, to two or more foreign regions;
2. alternatively, the expansion from a homeland in search of work, in pursuit of trade or to
further colonial ambitions; 3. a collective memory and myth about the homeland, including
its location, history and achievements; 4. an idealization of the putative ancestral home and
a collective commitment to its maintenance, restoration, safety and prosperity, even to
its creation; 5. the development of a return movement that gains collective approbation;
6. a strong ethnic group consciousness sustained over a long time and based on a sense of
distinctiveness, a common history and the belief in a common fate; 7. a troubled relationship
with host societies, suggesting a lack of acceptance at the least or the possibility that another
calamity might befall the group; and 8. a sense of empathy and solidarity with co-ethnic
members in other countries of settlement; and 9. the possibility of a distinctive creative,
enriching life in host countries with a tolerance for pluralism (Cohen R. 6, 2008).
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integrate totally at their historical motherland, and that is why
a certain extent of alienation and isolation exists.
• Members of the group believe that motherland of their ancestors
is the ideal place where they or their children would return.
• Members of the group believe that through collective efforts
they should protect and promote their historical motherland.
• Members of the group want to stay as a national or ethnic
minority so they could transmit “their own” culture to the next
generations.
• Cultural and symbolic connection with their historical
motherland is reflected in their social institutions.
Taking into consideration the mentioned approach in our research
we perceive as Armenian Diaspora the one4 which originated after
Armenian Genocide in 1915 in Ottoman Empire. So, in terms of our
research we will search for stereotypical images in Azerbaijani online
media from that point of view.
Due to qualitative content analysis it was possible to reveal
following stereotypical characteristics which in a sum depict image of
Armenian Diaspora. The image of Armenian Diaspora in Azerbaijani online
news sites were presented through different aspects: its functionality,
structure, and types.
First of all Azerbaijani online media emphasized functions of
Armenian Diaspora – what is the main aim of Armenian Diaspora. From
this point Armenian Diaspora was depicted as a certain structure which
has very specific goals that at the end tend to destroy Azerbaijan as a
state and as a nation. These functions were:

•

Organization of conspiracy toward Azerbaijan

4 According to different scholars’ first formation of Armenian Diaspora was considered
to start after Armenia was separated between two countries Persia and Byzantium in 387
(Абрамян Л. 138, 2005 ).
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Qualitative content analysis showed that Azerbaijani online
media depicted Armenian Diaspora as a center for planning organized
conspiracy. According to studied media resources, this is the main mission
of Armenian Diaspora, which as a final result should lead to deterioration
and termination of international relations between Azerbaijan and the
hegemonic countries in the world. For instance, by covering topic
devoted to recognition of Nagorno-Karabakh independence by Louisiana
State Senate, Day.az were presenting it as if it was part of conspiracy
organized by Armenian Diaspora in USA in order to spread panic and
fear in Azerbaijan, because recognition of Independence of NagornoKarabakh will automatically lead to a loss of territories for Azerbaijan.
It is notable that Armenian Diaspora organizes conspiracies not only in
the international level but also in micro level interfering to a simple
citizen’s life. For instance, online media covering of the Biryulevo case 5
was depicting the Azerbaijani perpetrator as a victim omitting his crime.
Online media blamed Armenian Diaspora in the accident by seeing evil
intent – to damage Azerbaijani-Russian relations.

•

Propaganda and disinformation

Studied online resources depicted image of Armenian Diaspora
as «an evil centre» for organizing different disinformation activities
against Azerbaijan. The main part of these activities was considered to
be spreading disinformation about recognition of Nagorno-Karabakh by
different states of USA. Such an example6 is the article which states that
“Azerbaijani agencies as usually have discovered a huge lie which was
presented by Armenian media stating that Maryland had recognized

5 On October 11th a murder of 25-year old Russian was committed by a person who was
ethnic Azerbaijani.
6 See the article «Опровергнута очередная ложь армянского агитпропа» by following the
link http://news.day.az/politics/435530.html by 11.10.2013
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Nagorno-Karabakh” 7. Though Azerbaijani news put a reference to
Armenian source, still the latter was not speaking about “Recognition of
Karabakh but about support in development of democratic institutions
from Maryland” 8. So, it turns out that Azerbaijani sources blame Armenian
Diaspora’s lobby in spreading disinformation, but actually they do spread
information not corresponding to reality. Here we see social psychological
phenomenon called “projection” when one side of conflict rejects its own
unacceptable attributes by ascribing them to the opponent (2, page 346).

•

Repression of
organizations

international

communities

and

Online media often represented Armenian Diaspora as a tool in
Armenian government’s hands, which is used for pressuring international
community and organizations. According to data, Armenian Diaspora
used brutal force and psychological tools for controlling members of
different international organizations. Due to that pressure international
organizations usually present Armenia in a better light in their reports:
Armenia is being covered as more democratic and free country than
Azerbaijan. For example, Armenian Diaspora keeps under pressure such
organizations as Freedom House9 and OSCE. These organizations stated
that Armenia is a much freer country than Azerbaijan taking into account
such indicators as freedom of Press and Internet and that is why they
were depicted as repressed and corrupted.

•

Armenian interests lobbying

Azerbaijani online media depicted Armenian Diaspora as one of
7 Here and after this style will indicate quotes from the field work.
8 See the article «Maryland supports Nagorno Karabakh on its way to democratic
development» by following the link http://armenpress.am/eng/news/733943/
9 See the article «“Freedom House” подыгрывает властям Армении» following the link
http://news.day.az/politics/416123.html by 11.10.2013
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the most influential and rich lobbies which follows Armenian ethnic
interests. Armenian Diaspora, from this point of view, was a coalition of
groups and individuals who influence world politics in order to support
Armenia and Karabakh. Armenian Diaspora, in order to reach its ethnic
interest, spends millions of dollars annually to influence especially US
government and push them to accept Armenian Genocide. Besides,
according to Azerbaijani media, Armenian Diaspora uses other means
to reach the goal, such as corruption, terrorism, and other types of
pressure.

•

Organizing terroristic activities

Most of the articles covering topic of Armenian Diaspora somehow
were touching issue of terrorism. In this context, Armenian Diaspora
was depicted as organized terroristic community10. Terroristic actions of
Armenian Diaspora were directed against not only state of Azerbaijan, but
also against average citizens of Azerbaijan. It was interesting to note that
some articles were presenting Diaspora as a terroristic group, which was
directed only toward Muslim neighbors - Turkey and Azerbaijan; by this
they were emphasizing violent and not tolerant character of Armenian
Diaspora. This picture was a part of justification of the statement
according which Armenian Diaspora wants to destroy Azerbaijan. The rest
of the articles were representing terroristic activities which were directed
toward whole world even Armenians, by this showing “real nature of
Armenian Diaspora which does not spare even its compatriots”: Armenian
terrorists from Diaspora were systematically robbing rich and wealthy
Armenians leaving in Istanbul and Baku. And the money they stole was
used for their terroristic actions. In the articles, which touched the topic
of Armenian terrorism, Armenian Diaspora was presented as members
of ASALA, Armenian Revolutionary Army and Justice Commandos of the
10 See «Террор на экспорт: Армения становится опаснее» http://news.day.az/
politics/372344.html by 10.10.2013
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Armenian Genocide. So, in this context, the whole Armenian Diaspora is
being accused in “spreading culture of violence by organizing terroristic
activities and heroizing such terrorists as Soghomon Tehleryan, Monte
Melkonian, Harutyun Takoshyan, Simon Simonyan etc”.

•

Stimulating economy of Armenia and NagornoKarabakh

The last function of Armenian Diaspora according to Azerbaijani
media was stimulating economic system of Armenia and NagornoKarabakh. Day.az states that after Soviet Union collapsed Armenia was
the only country which had a privilege to have such rich and wealthy
Diaspora. In this context, Armenian Diaspora was depicted as a “sack
of money” which is not in solidarity with the Armenian state but still
makes big investments in development of infrastructures and business
of Armenia and Nagorno-Karabakh.
So, these were the main functional meanings of Armenian Diaspora
according to Day.az. Due to this kind of description, it was possible
also to reveal main characteristics which were used as markers for
Armenian Diaspora. Thus, according to the Azerbaijani media, Armenian
Diaspora was able to realize mentioned functions because of its specific
characteristics. These characteristics can be divided into two main
groups – those perceived as positive ones by Azerbaijani media: richness,
high influence, authority and strong networking, and negative ones:
nationalism, intolerance, conservatism. In terms of positive characteristic
Azerbaijani media emphasized that due to those features, Armenian lobby
was able to succeed in all its operations, and if they had the same resources
as government of Azerbaijan, Armenian lobby would have better results
in world politics. Covering the negative characteristics Azerbaijani media
in the argumentation was contrapositioning Azerbaijani people and
Armenians in general. This kind of comparison and contradiction creates
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positive image of Azerbaijani “Self” and negative image of “The Other”
/ Armenians. According to G. Tejfel exactly this type of comparison
constructs ethnic identities, as comparison allows identifying who you
are and where you are in a universe (4).
Speaking about characteristics of Armenian Diaspora it was
interesting to note that Azerbaijani media mixed two different social
phenomena, like diaspora and emigration, under one. Though, both
phenomena were named as “diaspora” it was possible to split them from
topic headlines and text discourses. Here the important point is that
Armenian Diaspora, in its traditional meaning, and Armenian emigrants
were described in totally different, nearly opposite characteristics. So,
from this point Emigrant-Diaspora was presented as “poor”, “cooping
for a lump of bread”, “dirty”, “destitute”, “left to destiny’s wish” and
criminals. According to publications, these Armenians bear culture of
violence and crime, and that is why this group also was presented as
“vicious” and “spoiled”.
It was also interesting that Azerbaijani media, covering topics about
Armenian Diaspora, was separating different communities of it and
picturing them differently: community of US, Russian Diaspora, French
Diaspora and Hungarian Diaspora. According to media, these are the most
significant diaspora communities and each of them has its own role and
stands for a certain level of hierarchical structure of Armenian Diaspora
in general. So, according to Azerbaijani media, Armenian Diaspora of
US is the most influential as it is the richest one, and that is why this
community is the head of all the others. Russian one is the biggest,
which is why it also has the privilege to make certain decisions. French
Diaspora was considered to be the most active in Europe. Hungarian
Diaspora was depicted as the most provocative. This image of Hungarian
Diaspora emerged because of the connection to the active participation
in protests devoted to the Ramil Safarov’s extradition to Azerbaijan.
Besides functions of Armenian diaspora and its inner structure it is
also interesting to understand how the argumentation of these images
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take place. The argumentation of news site followed mainly principle
of “Reference to the authorities11”. As a main authority for Azerbaijani
site were foreign scholars: historians, politologists and journalists. These
references and citations followed one main aim: to confirm the point
that was presented in the media but using different methods. Firstly,
interviews and quotes from foreign scholars’ speech were being used as
one more additional source which confirmed this or that statement upon
weakness of Armenia as a state and Armenian Diaspora. For instance,
a German politologist stated that “Even though Armenian Diaspora
creates many obstacles despite those International communities are on
Azerbaijani side”12. Secondly, such references were mention which were
opposing to Azerbaijani point, that is showing that Armenian Diaspora
is doing everything to support Armenia and Nagorno Karabakh. One of
these kind examples is interview with Slovenian journalist which argued
that «Europe is being ruled by bureaucracy and Karabakh is being
ruled by democracy»13. In this case media was circulating stereotype of
«conspiracy toward Azerbaijani nation» and as a prove showing that
Armenian diaspora had corrupted even foreign shcolars. But still, even in
this case argumantation used «The exception proves the rule» principle
tended to show the rightness of the statement presented. Actually this
phenomena is well knows especially in social psychology and is called
selective perception.
To conclude we can say that image of Aremenian Diaspora has
11 Argument from authority or reference to the authorities. The argument from authority
can take several forms. As a statistical syllogism, the argument has the following basic
structure: Most of what authority A has to say on subject matterBis correct. The strength of
this authoritative argument depends upon two factors: The authority is a legitimate expert
on the subject. There exists consensus among legitimate experts in the subject matter under
discussion [Salmon M. 135, 2006].
12 See «Германский аналитик: «Международное право на стороне Азербайджана»» by
http://news.day.az/politics/410145.html 11.10.2013
13 See «Словацкий журналист – грязное пятно на репутации журналистики http://news.
day.az/politics/403999.html by 11.10.2013
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enough importance in Azerbaijanian one of the biggest online news
resources. Armenian Diaspora was presented through its functions and
structure, which was seen as a hostile organization and that is why
description of it clearly fitted in terms «image of Enemy».
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Psychological Warfare in the Context of
Contemporary Information Interaction
The paper is dedicated to studying the role and peculiarities of
psychological warfare in the context of contemporary information
interaction. The article aims to present conceptual bases and key aspects
of conducting psychological warfare.
Modern era of information technologies gives wide opportunities
for organizing a psychological warfare, so it has large amount of usage
which is a direct impediment of psychological security protection of
a country or a social group. Therefore the theoretical observation of
this phenomenon is of great importance and urgency as it will let us
understand the challenges of that field as well as develop our own actions
and increase own level of security due to comprehensive conception of
the phenomenon. Moreover, touching upon the theoretical groundwork
of psychological warfare helps understand some important terms in this
context which can be mixed by their meaning. In this sense, first we need
to define the borders among the most important terms by underlining
their similarities and differences to prevent confusion over them.
In the frames of the paper different functional meanings of
psychological warfare are taken into account and therefore the variety
of the ways of conducting them. In this regard, for making more
understandable these peculiarities of the phenomenon there are given
some examples from the international experience in this field.
194

Psychological Warfare in the Context of Contemporary Information Interaction

The aim of the psychological warfare is to change the attitudes of
the social group towards some issues through desirable way, to upset
their psychic balance and to disorganize the purposeful activity of the
group in order to make it as much controllable as possible. Thus, it
is clear that psychological warfare can have many objectives and also
different strategies and methods for achieving them. The observation
of these aspects will help us to figure out the ways of preventing of the
psychological warfare and also dealing with it.
After The Second World War it became clear that physical forms
of impacting on the enemy were too much expansive and needed
lots of human and material resources. In addition, weapons of mass
destruction generally put under the question the expediency of fullscale physical wars as the latter destroys territories and recourses even
of the aggressor. Therefore, physical wars started gradually give up their
place to information or psychological wars.
The term of “psychological warfare” was first used in the literature
in 1940s by one of the theoretical researchers of psychological warfare
Paul M. A. Linebarger who has also been a former American scout and
active participator in the special operations during The Second World
War. He published a book titled “Psychological warfare” in 1948 which
became a classical work (3).
Touching upon the theoretical groundwork of psychological warfare
in the frames of the article aims to define the borders among the most
important terms by underlining their similarities and differences to
prevent confusion over them. With regret to this point first concern is
about information and psychological warfare.
The terms of information and psychological warfare are often
being mixed or are being referred to the same meaning. There are two
main approaches concerning to this point among the researchers about
the differentiation of these terms. In the frames of the first approach
psychological warfare is considered to being a part of information
warfare as an element or method of wider process such as information
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warfare. Information warfare can be defined as actions taken to achieve
information superiority by affecting adversary information, informationbased processes, information systems, and computer-based networks
while defending one’s own information, information-based processes,
information systems, and computer-based networks (7, p. 3). So it
is clear that information warfare is a communicative technology of
effecting on the opponent’s communication system in order to reach
dominance on it. Therefore, taking account that information warfare is a
process which aims to achieve information dominance we can see that in
its final meaning the latter is also the way to gain psychological impact
on the opponent as the information systems and mass media are used to
effect on the mass consciousness. Thus by this point of view including
psychological warfare in the scheme of the information warfare on one
hand let destroy current information systems and on the other hand
subordinate interests of the adversary to aggressor’s interests.
According to the second approach there are definite differences
between information and psychological warfare. In addition, these two
terms are referred to two different processes which although does not
except the possibility to launch both of them at the same time. The
psychological warfare can be defined as the planned use ofpropagandaand
otherpsychologicalactions having the primary purpose of influencing the
opinions, emotions, attitudes, and behavior of hostile foreign groups in
such a way as to support the achievement of national objectives [9]. The
aim of the psychological warfare is to change the attitudes of the social
group towards some issues through desirable way, to upset their psychic
balance and to disorganize the purposeful activity of the group in order
to make it as much controllable as it is possible [1].
Information and psychological warfare are closely connected with
the information space. The latter does not refer to the set of mass media
which is located in a certain territory but the mass information which is
being spread by that set of mass media for the population of that given
territory. This is some kind of media-reality where the structure consists
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of 4 components.
Verbal: verbal notations which are being used for the description
of the theme;
• Visual: photo and video materials;
• Acoustical: all kinds of street noises and etcetera;
• Interpretative: the assessment and interpretation of events.
The goal of the information warfare is to achieve information
dominance which has its own object not to allow the enemy to make use
of the information space fully [6, p. 362].However, psychological warfare
uses the segment of information space for having an informationalpsychological impact on a certain audience. Unlike psychological warfare,
information warfare is aimed at the control on the information space in
all.
It should be noted that some specialists in this sphere prefer to use
the term ‘’psychological operation’’ instead of the term ‘’psychological
warfare’’ as the first one they find more delicate, but both of them are
considered to have the same meaning. There is another option according
to which psychological warfare is observed as a certain psychological
action that is implemented in the frames of the psychological warfare.
In addition, regarding to this point of view the term of ‘’psychological
warfare’’ is defined as short-term or narrow-directed informationpsychological actions which are waged in peacetime as well as in wartime.
Psychological operation is the most important element of psychological
warfare waging of which requires complex forms, means and techniques
of psychological impact agreed, coordinated and interconnected by their
aims, goals, place and time, objects and processes (2).
Every conflict between people first is informational. Generally,
information has many characteristics such as reliability, completeness,
timeliness, usefulness, directionality and etcetera. Upon the occurrence
of psychological and information warfare the character of directionality
becomes more emphasized. In these cases the information can be in any
quality but have special directive effect which is determined in the frames
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of the action plan beforehand. Nonetheless the other characteristics are
also important here as they can show the level of the orientation, target
for which the information was made up and etcetera.
There is an interesting point of view about the future changes of
the information and mass media system. According to that, directing
the message to the audience in the frames of the third wave society
tomorrow’s manipulator mass media as well as advertisement agencies
will implement demassification of media by making different versions
for every segment of audience: one for African-American, one for Asian,
another one doctors, the other one for single mothers if the situation
requires that. Such kind of situation, however, is just the first step to the
final goal – individualization. In this case every message will be specified
in such way to have maximum impact on an individual person but not
on a group (11, p 224).
Psychological impact is a way to effect on people (individuals and
groups) which aims to change ideological and psychological structures of
their consciousness and sub consciousness to transform their emotional
state, to stimulate certain types of behavior by using various methods
of overt and latent psychological coercion. Psychological impact often
is used in the form of the technology of latent coercion of an individual
(4, p. 97).
Psychological impact is directed to the concrete spheres of the
psyche of an individual, social group or public consciousness in all:
• Need-motivational (knowledge, beliefs, value orientations,
wills);
• Intellectual-cognitive
(sensations,
perceptions,
notions,
imagination, memory and mentality);
• Emotional-volitional (emotions, feelings, sentiments, volitional
processes);
• Communicative-behavioral (character and peculiarities of
communication, interaction, interrelation, interpersonal
perceptions) (4, p. 98).
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Below are listed three most common groups of the techniques
of psychological impact which are being used in the frames of the
psychological warfare.
Propaganda can refer to any information, ideas, doctrine, or special
methods to effect on thoughts, emotions, aims or behavior of any
group of people in order to get overt and latent privileges. Propaganda
uses communication for sending messages, ideas or ideologies that are
initially intended for satisfaction of interests of a person or a group who
are involved in the communication (10, p. 6).
The definition of propaganda as ‘’the activity of influencing people’’
suggests the measure of its value – a long-lasting result (8, p. 11).
Controlling the masses in their political and ideological life is
secured by emotionally rich suggestion and not by rational motivation or
dry logic. Logical persuasion has no propagandistic value in the absence
of an affective background. The successful political and ideological
movements always operate with strong ‘’I’’-related emotions. One of the
most important is the religious motive as well as patriotism, family, idea
of freedom, etc. (8, p. 20).
There is also another group of people who show no inclination
toward clear and easily understood ideas, but who are attracted by
irrational and mysterious appeals. These individuals are looking for misty
and foggy theories. This phenomenon may precipitate as a myth of, say,
the super race or as the adoration of the divine leader or ruler. Another
group is dominated by sentimentalism. The romantic element is, for this
reason, an essential part of all intensive ideological propaganda (8, p. 21).
The psychological tools of propaganda are powerful emotions –
hate, fury, pride, and greed. The propagandist does not seek for ‘’noble’’
or ‘’honorable’’ goals per se, since these terms are relative, but he seeks
success. The propagandist, however, finds the proper expression for his
action. He does not speak of hatred, but of ‘’scared indignation’’; not of
revenge, but of ‘’just punishment’’ (8, p. 21).
Psychological pressure is frequentative repeating of the same fake
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thesis, citing to authorities in the combination with various speculations
(from distortion of quotations to references to non-existent sources) –
manipulation with the data or facts for making a visibility of objectivity
and accuracy, tendentious selection of illustrative material with a focus
on the effect of ‘’dramatizing impact’’, and other different analogous
techniques – for creating psychological discomfort and for neutralization
of the capacity of an individual to assess rationally the given information.
Imperceptible entering to the consciousness; it is the advertisement
of own (beautiful and carefree) way of living as well as the spreading
of desirable (usually own ones) political values and standards of mass
culture through entertaining TV programs, films, and through the mode
(cloths with the certain political symbols, tourism etc.) (5).
As a component of the system of political relations psychological
warfare exists in both external and internal politics. In external political
sphere it includes psychologically effective propaganda combined with
other methods of impact against the enemy. In internal politics it is usually
bounded by propagandistic confrontation of political opponents though
in some cases it can have more difficult and complex character. The
examples of psychological warfare in internal politics are propagandistic
confrontations during any pre-election campaigns or struggles for power
(5).
Psychological warfare is specially organized and professionally
implemented impact on the consciousness, feelings, and wills of the
enemy in order to achieve one’s own political goals. The fact that
psychological warfare is waged by using information means with the
aim of having psychological impact or pressure on the enemy does not
except practicing of the physical force during them but the latter is also
characterized as a part of psychological warfare. Thus, after the ceasefire
between Armenia and Azerbaijan the confrontation was changed into
information-psychological field. The psychological attacks on the
republic of Armenia and Nagorno-Karabakh during recent years have
different directions. The fact, that Azerbaijan periodically breaks the
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ceasefire and causes physical damages and deaths in reality just aims to
keep people under the pressure and fear of the possible resumption of
the war. By behaving in such a way the adversary intends to make people
change their attitudes toward the resolution of the war by accepting
any solution which will just prevent start of the war and keep away all
negative emotions and fears connected with that. Another technique
which is adopted by Azerbaijan is connected with information streams
that are directed to spreading the information about the military power
and potential of Azerbaijan which are much superior in comparison
with Armenian Armed Forces. Creating the image of ‘’superior force’’
aims to win Armenians psychologically, which will have its inevitable
consequences in the case of future possible physical war.
The expression ‘’psychological warfare’’ denotes any action which
is practiced mainly by psychological methods with the aim of evoking
a planned psychological reaction in other people. Psychological warfare
consists by no means merely of distributing pamphlets, of sticking
up posters, of printing newspapers, or of duels between broadcasting
stations. It is rather the psychological component of the struggle for
survival of a nation, of a political or ideological group (8, p. 14). The fact
that at the end of ХХ century there were destroyed three Slavic power
centers as USSR, Czechoslovakia, Yugoslavia above all by unmilitary
methods is the evidence of the power of the means of psychological
warfare.
To conclude, psychological warfare totally changed the notions
about essentiality of warfare. There are no any obvious enemies in
this case. The point is to create such conditions which will make the
enemy destroy itself and give up its material and intellectual resources
arbitrarily. Psychological warfare, with its complex structure, exhibits
by no means an isolated activity but one inseparable from social,
economic, and political aspects of life. So its strategy is coordinated
with political, military, diplomatic objectives of a country or a social
group. To summarize, the waging of psychological warfare requires
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also a well-planned, coordinated, and specific strategy. Therefore, the
unlimited energy discharged and transferred by psychological warfare
must be properly estimated, respected, and feared. Thereby, nowadays
the defense of the psychological security becomes primary goal for a
social group or a state.
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