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Խորհրդարանական մշակույթի կայացման և ժողովրդավարական 

համախմբան գործընթացներն ունեն փոխպայմանավորված բնույթ և 

պայմանավորում են ժողովրդավարական վարչակարգի որակըֈ 

Ժողովրդավարության որակի սուբյեկտիվ չափորոշիչների ուսումնասի-

րության տեսանկյունից խորհրդարանական մշակույթը ժողովրդավա-

րական անցման գործընթացում դիտվում է և՛ որպես բաղադրիչ, և՛ 

որպես նախադրյալֈ Մի կողմից՝ ժողովրդավարության որակի 

գնահատման սուբյեկտիվ չափորոշիչները, մյուս կողմից՝ «իշխանության 

ինդեքս»-ի և «ժողովրդի ուժի ինդեքսի» չափումները ենթադրում են 

խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության չափման 

հնարավորությունֈ  

Այս տեսանկյունից հեղինակն առաջարկում է մշակել 

խորհրդարանական մշակույթի ժողովրդավարացման ինդեքս (ԽՄԺԻ)՝ 

հետխորհրդային երկրների անցումից համախմբում գործընթացների 

ուսումնասիրությունը որակապես նոր փուլ տեղափոխելու նպատակովֈ 

Բանալի բառեր. խորհրդարանական մշակույթ, ժողովրդավա-

րության որակ, քաղաքական վարչակարգ, սուբյեկտիվ չափորոշիչներ:  

 
Նախաբան: Խորհրդարանական մշակույթը՝ որպես սահմա-

նադրական և քաղաքական մշակույթների փոխազդեցության արդյունք, 

ժամանակի և տարածության կայուն շարժընթացի մեջ արտացոլում է 

ժողովրդավարական անցումից համախմբում գործընթացներում գտնվող 

պետությունների ժողովրդավարության որակըֈ Այլևս կարող ենք պնդել, 

որ լինելով ժողովրդավարական վարչակարգերի թերևս ամենակարևոր 

չափման գործիքներից մեկը՝ ԽՄ-ն մատնացույց է անում ոչ միայն 

ներկայացուցչական ինստիտուտների գործունեության մշակութային 
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մոդելների կերպափոխման էվոլյուցիան, այլև ժողովրդավարության 

որակի բարձրացման նկատառումներով չափելի է դարձնում 

քաղաքացիների ընկալումներն ու կարողունակությունըֈ 

Ժողովրդավարության որակի գնահատման տեսանկյունից 

սուբյեկտիվ չափորոշիչների հաշվարկման անհրաժեշտությունը 

դիտարկել են Հ. Դ. Կլինգեման [1, 116-157], Ք. Մայնեն, Բ. Գեսելը [2] և 

այլք՝ դրա հիմքում դնելով քաղաքական հոգեբանության և քաղաքական 

մարդաբանության հիմնադրույթներըֈ 

Ժողովրդավարական վարչակարգերի որակական չափման 

տարբեր մոտեցումներ ներկայացնող կազմակերպությունների և 

մասնագետների հետազոտությունների հիմքում ժողովրդավարական 

վարչակարգերի որակական գնահատման տեսանկյունից 

ինստիտուցիոնալ և ընթացակարգային չափորոշիչներից զատ՝ 

դիտարկում են նաև հետազոտվող տարածաշրջանների քաղաքական 

մշակույթի զարգացման էվոլյուցիան ու անցումային գործընթացների 

առանձնահատկություններըֈ  

Հետխորհրդային երկրների ժողովրդավարացման ներուժի 

գնահատման տեսանկյունից՝ սույն աշխատանքը շեշտադրում է. 

անհրաժեշտ է գնահատման օբյեկտիվ չափորոշիչները հավելել 
սուբյեկտիվ չափորոշիչներով, այն է՝ ժողովրդավարության մասին 
քաղաքացիների ընկալումներով և վարքային մոդելներով (citizens‘ 
perspective)ֈ 

Ժողովրդավարության որակի քաղաքացիական չափման հարցի 

շուրջ: Ժողովրդավարության որակի գնահատման օբյեկտիվ 

չափորոշիչների ներքո հաշվարկվում են այնպիսի փոփոխականներ, 

ինչպիսիք են՝ սոցիալական կապիտալը, ներառականությունը, 
հակամենաշնորհային քաղաքականությունը, ազատ տնտեսական 
մրցակցությունը, օրենքի գերակայությունը, կուսակցական համակարգը, 
քաղաքական մասնակցությունը, ազատ ու արդար ընտրությունները և 
այլնֈ Սակայն խնդիրը այն է, որ նշյալ օբյեկտիվ չափորոշիչների և դրանց 

վերաբերյալ քաղաքացիների սուբյեկտիվ ընկալումների հանրագումարը 

գնահատել հնարավոր չէ, քանի որ մի կողմից գործ ունենք օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ չափորոշիչների միջև պատճառահետևանքային կապի 

բացակայության, մյուս կողմից՝ երկու անհայտով գծային հավասարման 

հետֈ  

Այս տեսանկյունից վառ օրինակ է հանդիսանում «ազատ և արդար 

ընտրություններ» չափորոշիչը, որից ձերբազատվելու անհրաժեշտութ-
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յանը տարբեր ժամանակներում անդրադարձել էին քաղաքագետներ               

Խ. Լինցը և Ա. Ստեփանը [3, 22–23], Ֆ. Ֆուկույաման [4], Լ. Դայմոնդը              

[5, 39-40] և այլքֈ Նրանց դիտարկմամբ՝ թե՛ ժողովրդավարության 

աջակիցները (ՀԿ-ներ, միջազգային կազմակերպություններ), թե՛ 

քաղաքական ընտրանին և թե՛ հասարակությունը պետք է խուսափեն 

«ընտրութենապաշտության մոլորությունից», որը ենթադրում է, թե 

ազատ ընտրությունները կարող են դիտվել որպես ժողովրդավարության 

որակի բարձրացման բավարար պայմանֈ 

Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ժողովրդավարության մասին 
քաղաքացիների ընկալում ասելով՝ բնավ նկատի չունենք 

քաղաքացիների ընկալումը սեփական երկրում ժողովրդավարության 

որակի մասինֈ Սուբյեկտիվ չափորոշիչները պետք է արտացոլեն 

քաղաքացիների ընկալումները ժողովրդավարության մասին 

ընդհանրապես և նրանց ներուժը` ձևավորել վարքային այնպիսի 

մոդելներ, որոնք միտված կլինեն պաշտպանել ժողովրդավարությունը՝ 

որպես «միակ խաղը քաղաքում»ֈ  

Այս տեսանկյունից արժեքավոր նշանակություն ունի ժողովրդավա-

րության որակի գնահատման սուբյեկտիվ չափորոշիչների (subjective 

measurements) հայեցակարգը` մշակված գերմանացի քաղաքագետներ      

Դ. Ֆյուքսի և Է. Ռոլերի կողմից  [6, 22–32]ֈ Դ. Ֆյուքսի և Է. Ռոլերի 

հայեցակարգի գաղափարական հենքը բխում է «քաղաքական մշակույթ» 

հարացույցի՝ Գ. Ալմոնդի և Ս. Վերբայի կողմից ներկայացված 

մոտեցումներից, համաձայն որոնց՝ քաղաքական վարչակարգի 

կայունությունը պայմանավորված է ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի և 

մշակութային մոդելների համարժեքությամբֈ Հետևաբար, քաղաքացի-

ների սուբյեկտիվ ընկալումները չեն կարող ամբողջությամբ կամ 

առավելապես լինել «դերային» գործոնների արդյունք, քանի որ նրանց 

արժեքների, մտածողության և ընկալումների վրա մեծապես 

ազդեցություն են գործում պատմական հիշողությունը, միֆերը, 

կարծրատիպերը և մշակութային ավանդույթներըֈ  

Այս տեսանկյունից ակնհայտ է, որ խորհրդարանական մշակույթի 

կայացման և ժողովրդավարական համախմբան գործընթացներն ունեն 

փոխպայմանավորված բնույթ և պայմանավորում են ժողովրդավա-

րական վարչակարգի որակըֈ Համաձայն «խորհրդարանական 

մշակույթ»-ի մասին մեր կողմից ներկայացված սահմանումների և 

մեկնաբանությունների՝ ԽՄ-ը քաղաքական ընտրանու և հասարա-

կության միջև երկխոսությունը դիտում է երկկողմ սոցիալականացման և 
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վերասոցիալականացման տեսանկյունից, որի դեպքում միայն 

երկխոսությունը կարող է ձևավորել համագործակցության մշակույթֈ 

 Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք պնդել, որ խորհրդարանական 

մշակույթը հենց այն չափորոշիչն է, որն արտացոլում է քաղաքացիների 

ընկալումները և վարքային մոդելների առանձնահատկությունները 

ժողովրդավարության էվոլյուցիոն զարգացման գործընթացումֈ Ավելին, 

վերոնշյալը բավարար հիմք է տալիս պնդելու, որ խորհրդարանական 

մշակույթի կայացման տեսանկյունից բնավ կարևոր չէ, թե 

Սահմանադրությամբ կառավարման ինչ մոդել է ամրագրվել՝ 

նախագահական, կիսանախագահական, թե՞ խորհրդարանականֈ  

Ժողովրդավարական վարչակարգերում կառավարման մոդելների 
արդյունավետությունը պայմանավորված է օրենսդիր-գործադիր 
իշխանության ճյուղերի փաստացի փոխզսպման և հակակշռման 
մեխանիզմներով, քաղաքական ընտրանիների ներքին ինտեգրման և 
հասարակության վերասոցիալականացմամբ, ինչպես նաև հանրային 
կյանքում սահմանադրականության քաղաքագիտական մոտեցման 
գերակայությամբֈ Հենց այդ է պատճառը, որ վերջին տարիներին 

ժողովրդավարության որակի գնահատման շրջանակներում 

դիտարկվում է խորհրդարանի գործառութային արդյունավետությունը՝ 

որպես չափման միավոր համարելով քաղաքացիական ներուժըֈ  

Խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության ուսումնասի-

րությունների շրջանակներում իրականացվող նոր հետազոտութ-

յունների հիմքում ընկած հասարակական զարգացման նոր հումանիզմի 

սկզբունքները փոխակերպում են հանրային իշխանության արժեքաբա-

նությունըֈ Այս հետազոտությունների համեմատական ոսումնասի-

րությունը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանի գործառութային 

արդյունավետության տեսանկյունից միայն ինստիտուցիոնալ չափորո-

շիչների հաշվարկման մեթոդաբանությունը թերի է և կարիք ունի 

համալրմանֈ  

Այս համատեքստում ուշագրավ է Ս. Ֆիշի և Մ. Քրյոնիգի կողմից 

մշակված խորհրդարանի լիազորությունների (Parliamentary Powers 

Index (PPI)) չափման ինդեքսը և դրա հիմքում սահմանադրական 

փոփոխությունների որակական բնույթի շեշտադրումը, ինչը 

սահմանադրականության երաշխավորման կարևորագույն 

բաղադրիչներից մեկն էֈ  

Առաջարկվող մոդելը տեսաբանների կողմից թե՛ տեսական և թե՛ 

կիրառական տեսանկյունից արժանացել է քննադատությունների՝ 
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համադրման տեսանկյունից սահմանված ցուցանիշների թերի լինելու 

հետևանքով [7, 389-396]ֈ Ներկայացված քննադատությունների 

համաձայն՝ խնդիրն այն է, որ դրանք մի կողմից արտացոլում են 

ինստիտուցիոնալ, իսկ մյուս կողմից՝ վարքաբանական չափումներըֈ  

Արդի քաղաքագիտության մեջ գոյություն ունեն խորհրդարանի 

գործառութային արդյունավետության չափման նաև այլ մոտեցումներֈ 

Այս առումով ուշագրավ է խորհրդարանական վերահսկողության «Ex-

Post» (հանրային ֆինանսների ծախսարդյունավետության քննությունը 

նախապես հաստատված ծրագրերի հետ համադրության 

շրջանակներում) ինդեքսի հաշվարկումը [8, 119-142]՝ Կանադայում 

գործող ոչ առևտրային Խորհրդարանական կենտրոնի (Parliamentary 

Centre) կողմից իրականացված «Measuring Parliamentary Performance-The 

African Parliamentary Index (API)» [9]ֈ Համակարգային և բազմակողմանի 

ներկայացման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի 

Միջխորհրդարանական միության (Inter-Parliamentary Union (IPU)) և 

Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (UNDP) 

կողմից համատեղ ներակայցվող Գլոբալ խորհրդարանական զեկույցը 

(Global Parliamentary Report) [10, 11]ֈ  

Թեև վերոնշյալ չափումներն ունեն կարևոր նշանակություն 

խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության գնահատման 

տեսանկյունից, այնուամենայնիվ փաստենք, որ ժամանակի և 

տարածության մեջ այդ չափումները ձեռք են բերել ստանդարտացված 

բնույթֈ Այս առումով անհրաժեշտ ենք համարում փաստել, որ 

խորհրդարանի գործառութային արդյունավետությունը 

պայմանավորված է խորհրդարանական մշակույթի ստատուս քվոյով, 

որն արտացոլում է պատգամավորների և խորհրդարանական 

ինստիտուտների վարքային մոդելներըֈ 

Այս համատեքստում ուշագրավ են բրիտանական «Դեմոս» (Demos) 

կազմակերպության փորձագետների՝ Դ. Լեյթոնի [12], Փ. Սկիդմորի և Կ. 

Բաունդի [13] կողմից իրականացված հետազոտությունները 

«իշխանության ինդեքսի» («Power Index») և «ամենօրյա 

ժողովրդավարության ինդեքսի» («The Everyday Democracy Index») շուրջֈ 

Այս տեսանկյունից իշխանությունը դիտարկվում է որպես կարողություն՝ 

դրա չափման հիմքում դնելով քաղաքացիների իշխանության 

գնահատման հետևյալ հինգ գործոնները՝ կրթություն, զբաղվածություն, 

եկամուտ, կարգավիճակ, առողջություն, հանցագործություններից զերծ 
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մնալու ազատությունը, ընտրական մասնակցությունը և մարգինալ 

վերաբերմունքը խորհրդարանի մանդատների առնչությամբֈ  

Խորհրդարանի գործառութային արդյունավետության ապահովման 

տեսանկյունից վերոնշյալ հետազոտությունների հիման վրա 

իրականացվել է Մեծ Բրիտանիայի վերջին երկու համապետական 

ընտրությունների (2017-2019) «ժողովրդի ուժի ինդեքսի» (People Power 

Index) չափումը [14], որի հիմքում ընկած են հետևյալ դրույթները. 1) 

պատգամավորի հասանելիությունը այն ընտրատարածքում, որտեղ 

առաջադրվել է, 2) պատգամավորի օրենսդրական սոցիալականացման 

մակարդակը, 3) պատգամավորի պատասխանատվությունը հանրային 

օրակարգին հետամուտ լինելու տեսանկյունիցֈ  

Եզրակացություն: Ամփոփելով խորհրդարանի գործառութային 

արդյունավետության չափման մեթադաբանությունների առանձնահատ-

կությունները՝ փաստենք, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում 

էապես փոխակերպվել են խորհրդարանի մասին պատկերացումներըֈ 

Այն այլևս չի դիտարկվում որպես միմիայն օրեսնդրական գործառույթ 

իրականացնող մարմին. խորհրդարանը հանրային իշխանության 

հումանիզացման, ինչպես նաև հանրային քաղաքականության 

ներառականության և հասցեականության երաշխավորն էֈ 

Իրականացված հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

խորհրդարանի արդյունավետության ապահովման գործում բավարար 

չեն միայն ինստիտուցիոնալ գործոնները և/կամ Սահմանադրությամբ 

ամրագրված լիազորությունների քանակըֈ Դրանք ի չիք են դառնում այն 

դեպքում, երբ սահմանադրականության և ժողովրդավարական 

համախմբման գործընթացների միջև տեղի է ունենում փոխկապակցվա-

ծության խզումֈ Հետևաբար, ժողովրդավարության որակի գնահատման 

սուբյեկտիվ չափորոշիչների (citizens‘ perspective) հայեցակարգի, ինչպես 

նաև «իշխանության» և «ժողովրդի ուժի» հայեցակարգային դրույթների 

ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ 

խորհրդարանական մշակույթը՝ որպես սահմանադրական, ինստի-

տուցիոնալ և արժեքաբանական գործոնների համակցություն 

նեոքաղաքականության համատեքստում, պետք է ընկած լինի 

ժողովրդավարական համախմբման գործընթացի գնահատման հիմքումֈ  

Փոփոխվող աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու և նոր 

հումանիզմի սկզբունքների կիրարկման շրջանակներում ապագային 

միտված ռազմավարական զարգացման նկատառումներով՝ 

առաջարկում ենք վերոնշյալ մոդելների հիման վրա դիտարկել 
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խորհրդարանական մշակույթի ժողովրդավարացման ինդեքսի (ԽՄԺԻ) 
մշակման հնարավորությունը՝ հետխորհրդային երկրների անցումից 
համախմբում գործընթացների հիմնախնդիրների հաղթահարումը 
որակապես նոր փուլ տեղափոխելու նպատակովֈ Մեր կարծիքով՝ ԽՄԺԻ 
պետք է ընկած լինի պետական իշխանության ճյուղերի և 
քաղաքացիների միջև փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և դրա 
ազդեցությունը երկուստեք վարքային մոդելների փոխակերպման վրաֈ 

ԽՄԺ ինդեքսի մշակումը հնարավորություն կտա չափելի դարձնել 
հասարակության վարքային մոդելների փոխակերպումները էվոլյուցիոն 
ժամանակաընթացքում չափման միավոր դիտարկելով ոչ միայն 
ընտրական գործընթացները, այլև քաղաքացիների ընկալումները  
խորհրդարանի, պատգամավորների, կառավարության, պետական 
կառավարման մարմինների գործունեության  շուրջֈ  

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОЦЕНОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ КАЧЕСТВА ДЕМОКРАТИИ 

Арсенян М. А. 

 

Процессы становления парламентской культуры и демократической 

консолидации носят взаимозависимый характер и определяют качество 

функционирования демократического режима. С точки зрения 

субъективных оценок качества демократии, в процессе демократических 

преобразований парламентская культура рассматривается и как 

существенный элемент, и как необходимая предпосылка. Субъективные 

критерии оценки качества демократии, с одной стороны, и «индекс 

власти» и «индекс власти народа» с другой, предполагают возможность 

измерения функциональной эффективности парламента.  

В этой связи автор предлагает разработать Индекс демократизации 

парламентской культуры (ИДПК). Это даст возможность вывести на 

качественно новый уровень изучение процесса перехода постсоветских 

государств к демократической консолидации. 

Ключевые слова: парламентская культура, качество демократии, 

политический режим, субъективные измерения. 
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SUBJECTIVE CRITERIA OF PARLIAMENTARY CULTURE IN THE 

CONTEXT OF EVALUATION MEASUREMENTS OF THE QUALITY OF 

DEMOCRACY 

Arsenyan M. A. 

 

The processes of establishment of parliamentary culture and a democratic 

consolidation have interdependent character and determine the quality of 

functioning of a democratic regime. From the perspective of subjective 

measurements on the quality of democracy, parliamentary culture is seen as 

both an essential element and a necessary precondition in the process of 

democratic transformations. The subjective criteria for assessing the quality of 

democracy on the one hand and  "power index" and "people's power index" on 

the other hand assumes the opportunity to measure the functional efficiency of 

the parliament. In this regard, the author suggests the  development of 

Parliamentary Culture Democratization Index (PCDI). This will give a chance 

to transfer the study process of the transition to democratic consolidation of 

the post-soviet countries to a qualitatively new level. 

Keywords: parliamentary culture, quality of democracy, political regime, 

subjective measurements. 
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