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Հաղորդակցության ռազմավարության հիմնախնդիրները 
Վիճակագրական տեղեկատվության ավանդական օգտագործողների համար 

վիճակագրության արժեքը և կարևորությունն անհերքելի են։ Սակայն, վերջին տարիներին 
էականորեն փոխվել է այն միջավայրը, որտեղ պաշտոնական վիճակագրությունը գործում և 
տարածում է տվյալները։ Փոխվել են ոչ միայն տեղեկատվության հաղորդակցության միջոցները, 
դրանց արագությունը և ինտենսիվությունը, այլև պաշտոնական վիճակագրությունից տարբերվող 
այլ տվյալների առկայությունը՝ պայմանավորված ՏՏ-ի և սոցիալական ցանցերի զարգացմամբ։ 
Արդի ժամանակաշրջանում ավելի ու ավելի շատ օգտագործողների  համար են տվյալները 
մատչելի։ 

Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը նույնպես հետևել է տեխնոլոգիական 
փոփոխություններին։ Այսպես, սկսելով վիճակագրության տպագիր (թղթային) եղանակով 
տարածելուց, այն սահուն անցում է կատարել տվյալների թվային ներկայացմանը և տարածման 
հիմնական խողովակ է դարձել armstat.am պաշտոնական կայքը, որում  հրապարակումները 
ներկայացվել են հետևյալ ձևաչափով՝ Word, Adobe pdf և MS Excel, ստեղծվել են առանձնացված 
տվյալների բանկեր և բազաներ։ Թեպետ ժամանակին համընթաց կայքը շարունակել է 
զարգանալ՝ ընդգրկելով տվյալների բանկեր, տվյալների արտածման ու ներկայացման տարբեր 
հնարավորություններ, Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշների պլատֆորմը, միկրոտվյալների 
շտեմարանները, գնաճի հաշվիչը և այլ գործիքներ, այսօրվա տեղեկատվության դինամիկ 
դարաշրջանի մարտահրավերները մնում են օրակարգային։  

ԵՏՀ և ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Եվրոպայի վիճակագիրների համաժողովի արդյունքում 
հրապարակված Վիճակագրական հաղորդակցության երևան եկած խնդիրների խորը 
ուսումնասիրության փաստաթղթով (ECE/CES/2018/161) վերհանված մարտահրավերներն են. 

1. «Ճշմարտությունից անդին» երևույթը։ Եթե պատմականորեն փաստերը կամ 
պաշտոնական վիճակագրությունը բավարար են բանավեճը հանգուցալուծելու համար, 
ապա այսօրվա «ճշմարտությունից անդին» ժամանակաշրջանում, սոցիալական ցանցերի 
շնորհիվ, արագ և լայնաշերտ կապի միջոցով ավելի ընդգրկուն և նախկինում չշոշափված 
բազմաշերտ նոր լսարան է մասնակցում հաղորդակցությանը։ Լսարան, որի 
հաղորդակցության ոճն էականորեն տարբերվում է, և որի շնորհիվ հաղորդակցության նոր 
բովանդակություն է կերտվում։ Այսպիսի հաղորդակցության դեպքում կարևորվում է 
անհատը, որը նախընտրում է ուշադրության շատ կարճ ժամանակահատված հատկացնել 
տեղեկատվությանը՝ գերապատվություն տալով պատկերներին ու ձայնային 
բովանդակությանը։ Երկար տեքստերը, բազմաթիվ ցուցանիշներն ու այլ մեծածավալ 
բովանդակություններն արժանանում են նվազ ուշադրության։ Այսպիսի միջավայրում, 
որտեղ կերտվում ու տարածվում են մի շարք չճշտված տվյալներ, հարց է առաջանում, թե 
ի՞նչ դեր պետք է ստանձնի ազգային վիճակագիրը ու որոնք են նրա սահմանները, երբ, 
«այլընտրանքային փաստերի» և վիճակագրության սխալ օգտագործման պայմաններում, 
անհրաժեշտություն կա պաշտպանելու պաշտոնական տվյալը և ուղերձը։  

                                                
1Հղումը՝ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/16_E_Agenda_Item_12.pdf 
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2. Սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական հարթակները ոչ միայն հնարավորություն են ընձեռել 
հանրության նոր և լայն շերտերին մեկնաբանել տվյալները, այլև ստեղծել են մի այնպիսի 
երևույթ, որը կարելի է կոչել «ֆիլտրված պղպջակ2» կամ էլ «արձագանքող սենյակ3» 
ազդեցություն։ Անհատները կարող են ուժգնացնել իրենց աշխարհայացքից բխող 
տեսակետները կամ էլ բացառեն դրանք՝ մեկուսանալով նույնանման համայնքներում։  

Ի լրումն այս հիմնախնդիրների, Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունն առնչվում է 
նաև այլ մարտահրավերների, որոնք կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ. 

1. Վիճակագրական գրագիտության պակասը (դասական խնդիր): Վիճակագրական 
գրագիտությունը ժամանակակից աշխարհի պահանջված հմտություններից մեկն է։ 
Այսօր, արդիական են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են. քաղաքական 
գրագիտությունը, մեդիագրագիտությունը, գիտական գրագիտությունը և այլն։ Նույնիսկ 
համարվում է, որ բազային ծրագրավորում իմանալն արդի աշխարհի նվազագույն 
պահանջների մեջ պետք է  ներառվի։ Վիճակագրական գրագիտության պահանջը 
բարձրացնելը դրա կապի ապահովումն է մարդկանց առօրյայի, կենցաղի հետ։ 
Վիճակագրական գրագիտությունը կարելի է սահմանել որպես «մեր առօրյային 
առնչվող վիճակագրական տվյալները հասկանալու և վերլուծելու ունակություն, ինչպես 
նաև հանրային, մասնավոր, մասնագիտական և անձնական որոշումներ կայացնելու 
համար անհրաժեշտ վիճակագրական մտածողության նպաստը գնահատելու 
ունակություն 4 ։ Վիճակագրական տվյալներ գտնելու, օգտագործելու, հասկանալու, 
վերլուծելու ունակությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն անձնական կամ 
գործնական ճիշտ որոշումներ կայացնել, այլև մասնակցել սոցիալական 
գործընթացներին, արդյունավետ ձևով հաղորդակցվել տարբեր լսարանների հետ։ 
Տվյալները մեկնաբանելը և վերլուծելն այսօրվա աշխատաշուկայում խիստ պահանջված 
է։ Թվում է, թե հանրային կրթությունը բավարար է գրագիտության այս նվազագույն 
պահանջը բավարարելու համար։ Այնուամենայնիվ, շատ երկրներում իրականացված 
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հանրակրթությունը չի բավարարում 
ժամանակակից աշխատաշուկայի պարզագույն գրագիտության պահանջները։ Եթե 
հանրակրթությանն առնչվող վիճակագրական գրագիտության պակասի խնդիրն 
առավել երակարաժամկետ է, ապա հանրային հաղորդակցության դաշտում 
փորձագետների և այլ հասարակական-քաղաքական գործիչների կողմից 
վիճակագրական գրագիտության պակասն առավել հրատապ հիմնախնդիր է։ 

2. Փորձագետների և հեղինակություն վայելող անձանց կողմից վիճակագրության սխալ 
օգտագործումը։ Այս հիմնախնդիրը բխում է նախորդ հիմնախնդրից և արդյունք է 

                                                
2  Filter Bubble, Էլի Պարսերի կողմից ներդրված հասկացություն, որը նշանակում է ինտելեկտուալ 
մեկուսացվածություն, որը տեղի է ունենում, երբ անհատն համացանցում իրականցնում է 
անհատականացված որոնում, իսկ ալգորիթմը, գուշակելով, թե ինչ կհավանի որոնողը, բերում է հենց 
այդպիսի տեղեկատվություն։  
3 Echo chamber, Այլաբանորեն ներկայացնում է մի իրավիճակ, երբ համոզմունքներն ուժգնանում են փակ 
համակարգում հաղորդակցության և կրկնվելու արդյունքում։  
4 Աղբյուրը՝ Wallman, K. K. (1993). Enhancing statistical literacy: Enriching our society. Journal of the American 
Statistical Association, 88(421) 
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ժողովրդավարական միջավայրում կարծիք արտահայտելու ժամանակակից պահանջի 
և ոչ ավանդական մեդիահարթակների ու սոցիալական ցանցերում վիճակագրական 
տվյալի վերաբերյալ արագ կարծիք ձևավորելու ու տարածելու պահանջից։ Այսպես, ԵՀ-
ի կողմից հրապարակած «Առցանց ապատեղեկատվության հիմնախնդիրը» 
փաստաթղթում 5  ներկայացված ապատեղեկատվության ինտենսիվության մեծացման 
պատճառների շարքում է նոր տեխնոլոգիաներով պայմանավորված՝ արագ 
տեղեկատվության գեներացման և առևտրային (կամ այլ) շահերով ստեղծված 
համակարգերի միջոցով այնպիսի ինտենսիվ տարածումը, երբ երկրորդ պլան են 
մղվում բոլոր այն ավանդական մեթոդներն ու մեխանիզմները, որոնք կոչված են 
տվյալները ստուգելուն։ Այսպես, լրատվամիջոցները ստիպված են արագ արձագանքել 
ցանկացած իրադարձության և առանց տվյալները ստուգելու տարածում են այն, ինչը 
ժամանակակից էլեկտրոնային հարթակների պարագայում կայծակնային արագությամբ 
է տարածվում։ Նմանապես, Հայաստանում հաճախ նույնիսկ արհեստավարժ 
փորձագետները ստիպված են լինում կարծիք արտահայտել «թարմ» հրապարակված 
վիճակագրական տվյալի վերաբերյալ՝ չունենալով այն հասկանալու կամ էլ 
ուսումնասիրելու ժամանակ։ Արհեստավարժ փորձագետի կողմից այսպիսի վարքագիծ 
չդրսևորելու դեպքում, լրատվամիջոցը կգտնի մեկ այլ փորձագետ, որը կմեկնաբանի 
այդ տվյալը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ տվյալ փորձագետն արդեն կարող է 
չհանդիսանալ տվյալ ոլորտի մասնագետ։  

3. «Արձագանքող սենյակի» ազդեցությունը վերոնշյալ փորձագետների 
մեկնաբանությունների վրա։ Թերևս սա կարելի է ձևակերպել որպես Եվրոպայի 
վիճակագիրների կողմից մատնանշված «արձագանքող սենյակի» և նախորդ խնդրի 
համադրությունը, երբ արդեն փորձագիտական կարծիքով համեմված 
մեկնաբանություններն ուժգնանում են՝ անկախ այն հանգամանքից, թե դրանք դրական 
կամ բացասական մեկնաբանություններ են։ Ահա այս գործոնների ազդեցության տակ 
էլ ձևավորվում են մի քանի հատվածական միջավայրեր, որտեղ սոցիալ-տնտեսական, 
ժողովրդագրական, ֆինանսական, առողջապահական, կրթական, գյուղատնտեսական 
և այլ տվյալների վերաբերյալ կարծրացած վերաբերմունք է ձևավորվում, և, անկախ նոր 
տվյալների ի հայտ գալուն, արդեն ֆիլտրվում և մեկնաբանվում են յուրովի։ Արդյունքում, 
հանրության այդ հատվածի կողմից տվյալներն ընդունվում են հենց այնպես, ինչպես 
բխում են նրանց սեփական հետաքրքրություններից կամ շահերից։ 

4. Պաշտոնական վիճակագրության հանդեպ վստահությունը։ Առկա վստահությունն 
արդյունք է ոչ թե Արմստատի պրոֆեսիոնալ և անկախ աշխատանքի, այլ վերոնշյալ 
հիմնախնդիրներով պայմանավորված՝ ստեղծված միջավայրի և հաղորդակցության 
այնպիսի գործընթացի, որն արդեն ինքնաբերաբար զարգանում է՝ անկախ ստեղծված 
վիճակագրական տվյալների որակի մակարդակից։ Այսպես, վերոնշյալ հանրության 
ձևավորված տեսակետներին կամ աշխարհայացքին հակասող նոր վիճակագրական 
պաշտոնական տվյալներն են սկսվում կասկածի տակ դրվել, քան նախորոք 
ձևավորված կարծիքը։ «Երբ փաստերը հակասում են կարծիքին, ուրեմն կասկածի տակ 

                                                
5 Աղբյուրը՝ Tackling online disinformation: a European Approach, Brussels, 26.4.2018, COM(2018) 236 final 
(Հղումը՝ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236) 
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են դրվում տվյալները»։ Ցավոք, վերոնշյալ խնդիրներով պայմանավորված, 
վիճակագրական տվյալների հանդեպ նույնանման վերաբերմունք է դրևորվում երբեմն 
նույնիսկ պետական մարմինների կամ էլ պաշտոնյաների կողմից։ Իհարկե, գոյություն 
ունի նաև կազմակերպչական հետաքրքրություն և շահ, որը տվյալների 
մեկնաբանության հարցում գեներացնում է սուբյեկտիվ վերաբերմունք ու այդ 
նպատակով էլ ազգային վիճակագրության անկախությունը կարևորվում է։ Սակայն 
հաղորդակցության հիմնախնդիրները համապարփակ հասկանալու տեսանկյունից 
անհրաժեշտ է ընդգրկել նաև այս հիմնախնդիրը։ Այսպես, Կենտրոնական բանկի 
կողմից հաճախ շեշտվում է, որ Արմստատն է գնաճի հաշվարկի պատասխանատուն, 
քանզի սխալ կլիներ, որ Կենտրոնական բանկը լիներ և՛ այդ ցուցանիշի ապահովման 
պատասխանատուն, և՛ այն հաշվարկողը։ Դա կհանգեցնի շահերի բախման։ 
Այնուամենայնիվ, մնացած ոլորտային պատասխանատուների դեպքում այսպիսի 
վերաբերունք միշտ չէ որ դրսևորվում է։ Երբեմն պատասխանատուները ներկայացնում 
են այլ, ներքին օգտագործման տեղեկատվություն, գնահատական կամ էլ մոտարկում, 
կամ էլ՝ սեփական պատումին համապատասխան միայն մեկ տվյալն են ընտրում որպես 
ներկայացուցչական ու այդ տվյալը չի համապատասխանում նույնանուն պաշտոնական 
վիճակագրական տվյալին։ Հաղորդակցության տեսակետից տեղի է ունենում այսպես 
կոչված՝ հաղորդակցության բախում (collision), որը տեղեկատվությունը ստացողի մոտ 
կարող է առաջացնել թյուրընկալում, երբ երկու պետական մարմինների կողմից 
տարբեր տվյալներ են հնչում, որն էլ, հանգեցնում է վստահության անկման։   
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Հիմնախնդիրներին տրված լուծումները 
Արմստատն ընդունել է երեք փաստաթուղթ, որոնք ուղղորդում են այսօրվա 
հաղորդակցությունը։ Դրանք են. 

1. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության 
քաղաքականությունը, 

2. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության 
ռազմավարությունը, 

3. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տարածման և հաղորդակցության 2018 թվականի 
գործողության ծրագիրը: 

Առաջին փաստաթուղթն առավել հիմնավոր անդրադառնում է տվյալների տարածման 
սկզբունքներին և որակի խնդիրներին։ Հատկանշական է այս առումով Արմստատի կողմից 
2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 17-Ա որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Որակի քաղաքականությունը 6 » և 2016թ.-ի 
հոկտեմբերի 21-ի թիվ 30-Ա որոշմամբ հաստատված «Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես 
գործընթացի մոդելը» (GSBPM, ՏԱՐԲԵՐԱԿ 5.0)7: Արմստատի կողմից մշակվեցին որակի 
հռչակագրեր, որով նկարագրվում է վիճակագրության օրենսդրական հիմքերը, 
վիճակագրության նպատակը և մեթոդաբանությունը, դրա տարածումը և վիճակագրության 
օգտագործողների և նրանց մոտ առաջացող հարցերի փարատման համար այլ կարևոր 
տեղեկատվություն: Արմստատի յուրաքանչյուր վիճակագրական արտադրանքի համար, ներկա 
պահին վիճակագրական 17 բնագավառների ներքո առկա է 137 արտադրանք: 

Վերոնշյալ երեք փաստաթղթերը հիմնարար փաստաթղթեր են։ Դրանցով, նախ և առաջ, 
սահմանվել են հիմնական արժեքները, որոնք առաջնորդող են պաշտոնական 
վիճակագրության տարածման և հաղորդակցության համար։ Տարանջատելով տարածման 
մասը՝ այս փաստաթղթերում թիրախավորվել են հաղորդակցությանն առնչվող խնդիրները,  
մասնավորապես. 

Ֆեյսբուքյան էջի ակտիվացում Կատարվել է 
Թղթային հրապարակումներից անցում էլեկտրոնային 
հրապարակումների 

Կատարվել է 

Օգտագործողների բավարարվածության ուսումնասիրության 
լրամշակված հարցաթերթ 

Կատարվել է 

Հանդիպում-երկխոսությունները օգտագործողների թիրախային խմբերի 
հետ 

Կատարվում է 

«Վիճակագրությունը դպրոցականների համար» վիճակագրական 
գրքույկի հրապարակում 

Կատարվել է 

Վիճակագրության տարածման և հաղորդակցության շարունակական  
բարելավում 

Կատարվում է 

Վիճակագրության տարածման և հաղորդակցության ռազմավարության  
գործարկում 

Կատարվում է 

                                                
6 Հղումը՝ https://www.armstat.am/file/doc/99513203.pdf 
7 Հղումը՝ https://www.armstat.am/am/?nid=373 
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Պաշտոնական վիճակագրության պորտալի արդիականացում Կատարվում է 
Օգտագործողների նոր և փոփոխվող կարիքների առավել ամբողջական 
բավարարում 

Կատարվում է 

Հանրային քննարկումներում թափանցիկության ապահովում Կատարվում է 
Օգտագործողների խմբերի ներգրավմամբ վիճակագրական ուսուցման 
տարեկան ծրագրի հետևողական գործարկում: 

Կատարվում է 

 

  

Ներգրավման սահմանները 
«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված է պրոֆեսիոնալ 
անկախությունը, համաձայն որի «պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողները 
վիճակագրության մշակման, արտադրման և տարածման, այդ թվում՝ տվյալների աղբյուրների 
ընտրության, հայեցակարգերի, սահմանումների, մեթոդների և դասակարգումների, ինչպես նաև 
տարածման բոլոր ձևերի, ժամկետների և բովանդակության հետ կապված իրենց որոշումները 
կայացնում են անկախ և առանց քաղաքական կամ այլ արտաքին աղբյուրներից որևէ ճնշման և 
միջամտության»: Պաշտոնական վիճակագրության համար կարևոր է արձանագրել այն, ինչ տեղի 
է ունեցել և «չխոսել» կանխատեսումների, խոստումների կամ էլ այլ՝ «ոչ պրոֆեսիոնալ» լեզվով, 
որի ազատությունը տրված է փորձագետներին, քաղաքական ու հասարակական այլ գործիչներին։ 
Իհարկե, պաշտոնական վիճակագրությունն ընդհանրապես կաշկանդված չէ և վիճակագրական 
բնույթի հարցերի ու պաշտոնական վիճակագրության ոչ պատշաճ օգտագործման դեպքերի շուրջ 
կարող է հանդես գալ մեթոդաբանական մեկնաբանություններով։ Միևնույն ժամանակ Օրենքը չի 
սահմանում, թե վիճակագրության ոչ պատշաճ օգտագործման որ պայմանների դեպքում կա 
մեթոդական մեկնաբանությամբ հանդես գալու կարիք։ Մի կողմից նման սահմանափակման 
բացակայությունը հնարավորություն է ընձեռում առավել ակտիվ ներգրավվել վիճակագրական 
հիմնախնդիրների շուրջ հաղորդակցվելիս, մյուս կողմից էլ նման հաղորդակցությունը կարող է 
շահարկումների առիթ հանդիսանալ։ Այսպես, պաշտոնական վիճակագրությունը որոշ 
դեպքերում, իրականցնում է կանխատեսում, օրինակ, ի՞նչ է կյանքի սպասվող տևողությունը։ Ու 
թեպետ այս ցուցանիշը հաշվարկվում է վիճակագրական մեթոդաբանության և մոդելի հիման 
վրա, այնուամենայնիվ, Հայաստանի ժողովրդագրական քաղաքականության շուրջ քաղաքական 
կամ նույնիսկ մասնագիտական բանավեճերի ժամանակ այդ ցուցանիշի սխալ օգտագործումը 
կամ այն բացահայտ կասկածի տակ դնելը կարող է ստիպել պաշտոնական վիճակագրությանն 
արձագանքել և ակամա դառնալ այդ գործընթացների մասնակից։   

Հաջորդ խնդիրը, որն անկախության օրենսդրական ամրագրմամբ լիարժեք լուծում չի ստանում, 
իշխանություններից որոշակի կախվածության աստիճանն է։ Ինչքան էլ պաշտոնական 
վիճակագրությունն անկախ լինի արհեստավարժության տեսակետից, ֆինանսական 
կախվածությունն առկա է։ Արմստատի բյուջեի հիմնական մասը շարունակում է մնալ Պետական 
բյուջեն և սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում է ծրագրավորում իր գործունեությունը։ 
Ֆինանսավորման մյուս աղբյուրը ձևավորվում է միջազգային համագործակցության արդյունքում։ 
Միևնույն ժամանակ, Արմստատը, հանդիսանալով մի շարք միջազգային կառույցների անդամ, 
արտադրում է արդեն իսկ հաստատված տվյալներ։ Այսպիսով, մի կողմից Արմստատը, ՀՀ 
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օրենդրությամբ իրեն վերապահված պրոֆեսիոնալ անկախության սահմաններում, ինքնուրույն 
կարող է որոշել, թե սահամանափակ ռեսուրսների պայմաններում ինչպիսին կարող է լինել իր 
կողմից թողարկվող վիճակագրական արտադրանքի՝ հանրության համար օգտավետության և 
որակի համադրությունը, մյուս կողմից էլ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ սահմանված այդ 
համադրությամբ արտադրանքի թողարկումն ապահվելու համար ֆինանսական միջոցների 
հատկացման և պլանավորման գործընթացը ենթարկվում է պետական բյուջեի ձևավորման 
գործընթացներին և սահմանափակումներին։ Իհարկե, Արմստատի ամենամեծ օգտագործողը 
Կառավարությունն է: Հաղորդակցության տեսակետից կարևոր է, որպեսզի Արմստատը ցույց տա, 
որ կարողանում է բավարարել բոլոր օգտագործողների կարևորագույն ու հավասարակշռված 
կարիքները։ Համեմատության համար նշենք, որ Կենտրոնական բանկը, որը նույնպես 
պաշտոնական վիճակագրություն արտադրող է, այս առումով ազատված է կառավարության 
ֆինանսական կախվածությունից։  

ՊՎԱ-ԲՄԽ-ի կողմից արդիականացման աշխատանքի նոր տեսլականի լրացում-փաստաթղթում 
(ECE/CES/2018/12/Add 1 8 ) վիճակագրական կազմակերպությունների կողմից ժամանակի 
կարիքներին արդյունավետ արձագանքելու և փոփոխվող միջավայրին հարմարվելու 
մարտահրավերները և հնարավորությունները հաշվի առնելով, իր տեսլականը բաժանում է երեք 
մասի. ա/ ակտիվ ներգրավում, բ/ վստահելի տվյալների պատասխանատու, և գ/ ծառայություն 
մատուցողի մոտեցում։ Մասնավորապես, ակտիվ ներգրավումը ենթադրում է հետևյալ մոտեցումը. 
«Վիճակագրական կազմակերպություններն ունեն իրենց ազնվության (integrity) համակարգը և 
պետք է անկախ լինեն քաղաքական ազդեցությունից»։ Այս անկախությունը չպետք է խոչընդոտ 
հանդիսանա արտաքին գործընկերների հետ հարաբերվելիս։ Վիճակագրական 
կազմակերպությունների ապագայի համար կենսական նշանակություն ունի հիմնական 
շահառուների հետ համագործակցելը։  

Իշխանությունների (օրենսդիր և գործադիր) ու հանրության հետ աշխատանքային 
հարաբերություններն ավելի են բարդանում և հիմնական շահառուները գնահատում են «ավելի 
բաց» կապը վիճակագրական կազմակերպության հետ։ Նման հարաբերության դեպքում 
շահառուները հակված են օժանդակելու վիճակագրական կազմակերպությանը և տրամադրում են 
արժանահավատ տեղեկատվություն։ Վիճակագրական կազմակերպությունների համար առկա են 
հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալիս ներգրավել և կապվել շահառուների հետ (օրինակ, 
կապն այլ ոլորտների կամ տեխնոլոգիական գործընկերների հետ)։ Վիճակագրական 
կազմակերպությունները պետք է համագործակցեն կարևոր այնպիսի շահառուների հետ, 
ինչպիսիք են կառավարությունը, հետազոտողները և հանրությունը՝ նպաստելով այնպիսի 
հասարակության կերտմանը, որն առավելապես առաջնորդվում է վիճակագրական տվյալներով»։  

Այսպիսով, ռազմավարական մարտահրավերների բնույթն ու ինտենսիվությունը հաշվի առնելով, 
Արմստատը պետք է չխուսափի ներգրավումից՝ դիտարկելով այն վիճակագրության 
օգտագործման փոխշահավետ հեռանկար։ Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է խույս տալ 
այնպիսի ներգրավումից, որտեղ ներգրավման հրավերն ակնհայտորեն գործակցության բնույթ 
չունի ու այն կարող է նվազեցնել պաշտոնական վիճակագրության հանդեպ պրոֆեսիոնալ 
անկախության վստահությունը։ 
                                                
8 Հղումը՝https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2018/CES_12_Add.1__HLG_MOS.pdf  
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Վստահելի տվյալների պատասխանատու լինելը նույնպես ենթադրում է ստանձնել ակտիվ 
դերակատարություն։ Այսպես. «Վիճակագրական կազմակերպություներն այլևս չունեն տվյալներ 
արտադրելու մենաշնորհային դիրք։ Այն միջավայրում, որտեղ տվյալներն աճող արժեք ունեն, 
վիճակագրական կազմակերպություններից պահանջվում է ստանձնել տվյալների 
պատասխանատու-առաջնորդի դեր, ինչպես նաև ներգրավվել երկրի տվյալների էկոհամակարգի 
շուրջ քննարկումներին։  

Կազմակերպությունները պետք է լինեն նախաձեռնող ու ոչ պասիվ, որպեսզի արձագանքեն 
հնարավորություններին։ Նրանք ունեն այն առավելությունները, որ կառավարությունում միայն 
վիճակագրական կազմակերպությունն ունի, և դրանք առաջ տանելու համեստություն պետք չէ 
դրսևորել։ Վիճակագրական կազմակերպությունները պետք է օգտագործեն իրենց 
առավելություններն ու փորձը ու խորհրդատվությամբ օգնեն և ներգրավվեն երկրի տվյալների 
էկոհամակարգի քննարկումներում»։ Եթե մասնագիտական-քաղաքական քննարկումների 
սահմանին մոտենալը որոշակի ռիսկեր է պարունակում, ապա վիճակագրական 
կազմակերպության արհեստավարժ առաջնորդի դերում հանդես գալը էականորեն նվազեցնում է 
այդ ռիսկերը, ինչպես նաև ընդլայնում է այդ սահմաններն այնպես, որ Արմստատի ներգրավումն 
ավտոմատ ընկալվի որպես արհեստավարժ միջամտություն։ Արմստատն արդեն իսկ նման փորձ 
ունի՝ «Վիճակագրություն դպրոցականների համար» վիճակագրական գրքույկի շարքով։ Այս 
շարքը ոչ միայն պետք է դիտարկվի որպես վիճակագրության գրագիտությանն ուղղված 
միջոցառում, այլև վիճակագրության առաջնորդի դերի կարևորում։ Կարևոր է, որ այս դերն 
ընդլայնվի ու առաջնորդող դառնա վիճակագրության ամբողջ համայնքի համար։  



13 
 

Արմստատի հաղորդակցության ռազմավարության նպատակը 
Սույն նպատակը և այն հասնելու միջոցները մշակվել են՝ համեմատելով միջազգային փորձի և 
ՌՀՇՎԻՀ-ով առաջարկված հաղորդակցության ռազմավարության համակողմանի մշակման 
համար անհրաժեշտ ռեսուրսներն Արմստատի ունեցած սահմանափակ ռեսուրսների հետ։ 
Առաջարկվող առաջավոր փորձը լիարժեք ներդնելու համար պահանջվում են ոչ միայն 
ֆինանսական, այլև կադրային ավելի շատ ռեսուրսներ, քան այն հնարավորությունները, որոնք 
այսօր ընձեռված են Արմստատին։ Հաղորդակցության ռազմավարական նպատակները 
փոփոխվում են գոյություն ունեցող մարտահրավերներին ու ձեռքբերումներին զուգընթաց։ Ուստի 
սույն փաստաթղթով նպատակները սահմանվում են որպես ներկայում առկա 
մարտահրավերներին ուղղված, այսինքն միջնաժամկետ նպատակների թիրախավորում և 
երկարաժամկետ հաղորդակցության ռազմավարության թիրախների նպատակադրում։ 

Որպես գերակա նպատակ սահմանվում է հանրության շրջանում Արմստատի` որպես անկախ 
պրոֆեսիոնալ կառույցի նկատմամբ վստահությունը։  

Միջնաժամկետ նպատակ է սահմանվում վիճակագրություն օգտագործողների մոտ Արմստատի՝ 
որպես պրոֆեսիոնալ գործընկերոջ ընկալման և վստահելի համբավի ամրապնդումը։ 

Հաղորդակցության ռազմավարության երկարաժամկետ նպատակը վիճակագրական 
գրագիտության բարձրացումն է և վիճակագրության, որպես հանրության բարեկեցությանը 
նպաստող/բարձրացնող արժեքի ամրագրումը։ Արմստատը երկարաժամկետ հատվածում պետք է 
դառնա այդ առաքելությունն իրագործող շարժիչ ուժը։  

Արմստատը որպես բրենդային անուն. 

Ինչպես առաջարկվել է Եվրոստատի 2019թ. մարտի 19-ի Արմստատի և Հայաստանի 
պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատման հաշվետվությունում 9 
Արմստատը դարձել է Հայասատանի վիճակագրական կոմիտեի անվանում և ամրագրված է բոլոր 
վիճակագրական հրապարակումներում, փաստաթղթերում և այլուր։ Բրենդը պարզապես 
բրենդային անուն չէ: Այն իր մեջ պետք է պարունակի և զուգորդվի հաղորդակցության 
ռազմավարական նպատակին հասնելու հիմնական արժեքների հետ։ Այսպիսով, Արմստատը, 
որպես բրենդային անուն, պետք է ինքնաբերաբար սկսվի զուգորդվել որպես պրոֆեսիոնալ, 
օբյեկտիվ և վստահելի գործընկերոջ համբավ ունեցող կառույցի բրենդի, իսկ երկարաժամկետ 
հատվածում՝ կրի որպես ոլորտի  ժամանակակից մեթոդաբանություններին տիրապետող 
առաջնորդի համբավ։  

Արմստատ բրենդային անվանումը ճանաչելի և եզակի դառնալու ուղի պետք է անցնի։ Թեպետ ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտեն շարունակաբար կիրառում է Արմստատը, այնուամենայնիվ այն 
կառույցի «անվանումների» մեջ գերիշխող չէ, որը պետական պաշտոնյաների և գործընկերների 
կողմից արտահայտվում է ընդհուպ մինչև սխալ կամ նախկին անվանումների կիրառմամբ  
(օրինակ՝ վիճակագրական վարչություն, վիճվարչություն, պետական վիճակագրական 
ծառայություն, վիճպետկոմ, վիճակագրական մարմիններ, ԱՎԾ, Ազգային վիճակագրական 
ծառայություն և այլն)։ Իհարկե, սա մի կողմից նշանակում է, որ Արմստատ անվանումն այդպես էլ 
                                                
9 Հղումը՝ https://www.armstat.am/file/doc/99513323.pdf  
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չի ամրացել որպես բրենդ, սակայն մյուս կողմից էլ հնարավորություն է ընձեռնվել նոր բրենդի 
տարածումն ու ճանաչումը զուգորդել հաղորդակցությունից բխող վիճակագրական արժեքների 
հետ՝ այդպիսով ամրացնելով Արմստատի հանդեպ վստահությունը։  

Առաջարկվող գործողություններ. 

1. Արմստատի բոլոր այն աշխատակիցները, որոնք ներկայացնում են Արմստատը 
հաղորդակցության ցանկացած խողովակներով, կիրառեն բացառապես Արմստատը՝ 
երբեմն շեշտելով դրա, որպես պրոֆեսիոնալ և օբյեկտիվ կառույցի, բնույթը,  

2. պետական այլ պաշտոնյաների, հատկապես կառավարության անդամների հետ 
հաղորդակցվելիս, անվանման սխալ օգտագործման դեպքում շտկել կիրառվող անվանումը՝ 
Արմստատ, 

3. արհեստավարժների և գործընկերների հետ հաղորդակցվելիս պարբերաբար շտկել սխալ 
կիրառվող անունը, 

4. լրագրողների հարցերին պատասխանելիս, հնարավորության դեպքում ճշգրտող հարցով 
շտկել անվանումը, որպես Արմստատ, իսկ գրավոր հարցումների՝ դեպքում կրկնել 
հարցադրումը՝ փոխելով սխալ օգտագործվող անվանումը որպես Արմստատ։ 

Պաշտոնական՝ «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե» անվանման 
կիրառումը ինչ-որ առումով կոնֆլիկտի/մրցակցության մեջ է մտնում Արմստատի հետ: 
Բնականաբար, այդ անվանման կիրառումը սխալ չէ։ 

Այսպիսով, Արմստատի կիրառումը պետք է նշանավորի հետևյալ հանգամանքը. քանի որ 
պաշտոնական վիճակագրության լիազորի՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի անվանումը տարբեր 
տարիների երբեմն փոփոխվել է և հրապարակումները եղել են փոփոխված անուններով, մինչդեռ 
Արմստատը հավաքական անուն է և ներկայացնում է պաշտոնական վիճակագրությունը։ 

 

Պատկերանիշը (լոգո). 

Պատկերանիշի նպատակը նաև հաղորդակցության տեսողական ուղերձ հաղորդելն է։ Ներկայում 
պատկերանիշի տակ ամրագրված է ՀՎ և SA հապավումները (Հայաստանի վիճակագրություն և 
Statistics Armenia)։ Սա չի համապատասխանում Արմստատ-ի, որպես հիմնական ներկայանալի 
բրենդի, ամրագրումը պատկերանիշի միջոցով և եթե հնարավոր է պատկերի տակ գրել 
Արմստատ։ 
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Արմստատի, որպես բրենդի, կիրառումը հաղորդակցության ռազմավարական 
նպատակին հասնելու համար 
 

Բրենդը պարզապես անվանում և պատկերանիշ չէ։ Այն պետք է արտացոլի կազմակերպության 
փիլիսոփայությունը, մասնավորապես, կառույցի անհատականությունը, ինքնությունը և 
հեղինակությունը։ Իսկ, համաձայն ՊՎԱ-ԲՄԽ կողմից ընդունված ՌՀՇՎԻՀ-ի փաստաթղթի10 , 
պաշտոնական վիճակագրության բրենդը պետք է. 

 ստեղծի վստահություն ու հուսալիություն և տարբերակի դրանցից, որոնք նմանատիպ 
ոլորտում գործունեություն են ծավալում, 

 ապահովի տեղեկության անուղղակի վերաօգտագործում այլ օգտագործողների մոտ, 
 խորհրդանշի արդիականությունը, 
 կամրջի ուրիշների ընկալումը և սեփական արժեքները։  

Բրենդի, որպես ռազմավարական հաղորդակցության առաջմղման մոտեցում, ինչպես 
առաջարկված է ՌՀՇՎԻՀ-ում, շարունակական գործընթաց է և կախված է նպատակին հասնելու 
գործընթացից, նոր նպատակների սահմանումից, ինչպես նաև բրենդն առաջ մղելու 
կարողություններից։ Կատարյալ պայմաններում այդ կարողությունները անհրաժեշտ է մեծացնել, 
որպեսզի հնարավոր լինի հաջողությամբ հասնել հաղորդակցության ռազմավարական 
նպատակին, սակայն, ինչպես վերևում է նշվել, Արմստատի այդ կարողությունները 
սահմանափակված են՝ կապված պաշտոնական բյուջետային սահմանափակումներով։ 
Մասնավորապես, ՌՀՇՎԻՀ-ի կողմից առաջարկվող մոդելում առաջարկվում է ունենալ հետևյալ 
հաղորդակցության կարողությունների համալիրը. 

 առաջնորդություն և կառավարում, 
 հաղորդակցություն և բրենդի կառավարում, 
 մամուլի հետ հարաբերություններ, 
 բովանդակության (կոնտենտի) ստեղծում, 
 կայքի կառավարում, 
 շահառու խմբերի ներառում, 
 սոցիալական մեդիա, 
 թվային մեդիա, գրաֆիկական ձևավորում և տվյալների տեսողական ներկայացում։  

Առավել մանրամասն՝ տես հավելված 1-ում։ Ինչպես երևում է հմտություններ պահանջող 
գործառույթներից, մեծ ջանքեր և միջոցներ են անհրաժեշտ ռազմավարական հաղորդակցության 
որակը բարձրացնելու համար։ Ներկայում, Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժինն է հիմնական պատասխանատուն, որն ունի սահմանափակ թվով 
աշխատակիցներ (6 աշխատակից), գերծանրաբեռնված է և, բնականաբար, բացակայում են մի 
շարք կարողություններ, ինչպիսիք են պատկերային ձևավորումը, թվային մարկետինգը և այլն։ 
Սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով էական արդյունք չի գրանցվել նաև նախկինում 
հաղորդակցության համար այնպիսի միջոցառումներում, ինչպիսիք են «բաց դռների օրերը»։ 

                                                
10 Հղումը՝https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_frame
work_for_consultation.pdf 



16 
 

Արմստատի «մշակում – արտադրություն – տարածում - հաղորդակցություն» գործառույթների 
շրջանակում անհրաժեշտ է ավելացնել «տարածում - հաղորդակցության» ռեսուրսները՝ ինչպես 
մարդկային, այնպես էլ բյուջետային։  

Հավելված 1-ում ներկայացված հմտությունների համալիրը կարելի է ինչպես ինքուրույն 
իրագործելի դարձնել, այնպես էլ պատվիրել մասնավորին։ Ռեսուրսների սահմանափակման 
պայմաններում նախընտրելի է որդեգրել հետևյալ մոտեցումը. երկարաժամկետ հատվածում 
ձգտելով մեծացնել հաղորդակցության սեփական կարողությունների ընդլայնումը, իսկ մինչ այդ 
նպատակադրել համագործակցությունը։ Արմստատը պետք է դառնա առավել ընդգրկուն բրենդ, և 
իր մեջ ընդգրկի Արմստատի հաղորդակցվող արժեքները։ Այսպես. 

 Արմստատ–լաբ։ Արմստատի մեթոդաբանական, գիտական և կրթական ուղղվածությունը, 
որը հնարավորություն է տալիս առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառումը, ներդրումը, 
փորձարկումը, 

 Արմստատ–գործընկերություն։ Արմստատի հետ գործընկերային այն հարաբերությունները, 
երբ գործընկերները կիսում են Արմստատի պրոֆեսիոնալիզմի և անկախության 
արժեքները, ընդունում են հաղորդակցության վերոնշյալ ժամանակակից 
մարտահրավերները և համաձայն են նպաստելու Արմստատի վստահության 
ամրապնդմանը։ Վստահելի գործընկերների հետ մշակել և կնքել Արմստատ-
գործընկերության փոխըմբռնման հուշագրեր։  

Այս երկուսը կհանդիսանան հաղորդակցության բրենդի միջոցով ռազմավարական նպատակին 
հասնելու գործիք և միջավայր։ Մնացած դեպքերում անհրաժեշտ է շարունակաբար կիրառել 
Արմստատը՝ զուգորդելով այն վիճակագրության կարևոր հասկացությունների հետ, օրինակ՝ 
Արմստատ-ռեգիստրներ և այլն։ Հաջողված օրինակ է Արմստատ-բանկը՝ որպես տվյալների 
բազաների պաշտոնական կայք։  

Հաղորդակցության լսարանի սեգմենտները 
 

ՌՀՇՎԻՀ-ն վիճակագրական ծառայությունների համար դասակարգում է հետևյալ լսարանների 
սեգմենտները. 

 որոշում կայացնողներ, 
o նախարարներ, խորհրդականներ և ավագ քաղաքացիական ծառայողներ, 
o քաղաքապետներ, ՏԻՄ անդամներ, քաղաքական խորհրդականներ, 
o միջազգային կառույցների ղեկավարներ և այլ ներկայացուցիչներ, 

 ազդեցիկ անձինք 
o քաղաքական գործիչներ, 
o վերլուծական կենտրոնների անդամներ, 
o ակադեմիա, 
o հեղինակավոր լրագրողներ, 
o հեղինակավոր գործարարներ, 
o քաղաքացիական ծառայության բարձր պաշտոնյաներ, 
o հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ 
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 վերահսկողներ 
o խորհրդարանական հանձնաժողովներ, վերահսկիչ հանձնաժողով, 
o այլ վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարներ, 
o միջազգային կառույցներ (Եվրոստատ, միջազգային վիճակագրական 

կազմակերպություններ), 
o վիճակագրական և թվային բլոգերներ, լրագրողներ և սոցիալական մեդիայի 

ազդեցիկ անձինք, 
o գիտնականներ, 
o տեղեկատվական ոլորտի կարգավորողներ, 
o անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություններ և հանրային 

գործիչներ, 
o բաց տվյալների պաշտպաններ։ 

 գործընկերներ 
o հովանավորներ, 
o ռեսպոնդենտներ, 

 հանրության այլ ներկայացուցիչներ։ 

Արմստատի լսարանի սեգմենտավորումը բխում է հաղորդակցության ռազմավարության 
հիմնախնդիրներից։ Դրանք են. 

 Հանրությունը։ Հանրության մակարդակով գերակա նպատակը վստահության 
ամրապնդումն է։ Հանրության հետ ուղիղ հաղորդակցությունը սահմանափակ է և 
վստահությունը, ինչպես սահմանված է միջնաժամկետ նպատակով, ձեռք է բերվելու 
անուղղակի հաղորդակցության միջոցներով։ Այնուամենայնիվ, Արմստատի որոշ 
գործիքակազմ (այսինքն՝ հարցումները) ուղիղ առնչվում է հանրության հետ 
հաղորդակցմանը։ Այս հաղորդակցության պարագայում անհրաժեշտ է առավելագույնս 
պահպանել հաղորդակցության ռազմավարական նպատակները, չմոռանալ 
վստահությունն ամրապնդելու առաքելությունը։ Որոշ լայնածավալ գործիքների դեպքում, 
ինչպիսին համատարած հաշվառումն է, անհրաժեշտ է ձևավորել առանձին 
հաղորդակցության արշավ՝ ընդգրկելով վիճակագրական արդյունքի հանրային 
կարևորության, պրոֆեսիոնալիզմի, անձնական տվյալների պաշտպանության տարրերը։  

Միջնաժամկետ նպատակն է վիճակագրություն օգտագործողների մոտ Արմստատի որպես 
պրոֆեսիոնալ գործընկեր հանդես գալը և համապատասխան վստահելի համբավի 
ամրապնդումը։ Վիճակագրություն օգտագործողների սեգմենտը հիմնական հաղորդակցության 
լսարանն է։ Դրանք են. 

 վիճակագրություն արտադրողներ 
o Կենտրոնական բանկ, 
o պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողներ, 

 որոշում կայացնողներ, 
o կառավարություն (ներառյալ՝ նախարարություններ), 
o միջազգային կազմակերպություներ, 

 ազդեցիկ անձինք 
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o հետազոտություն և վերլուծություն իրականացնող հասարակական և այլ 
կազմակերպություններ, 

o քաղաքական գործիչներ, 
o մամուլ, 
o գիտակրթական հաստատություններ, 
o անհատ փորձագետներ։ 

 Վերահսկողներ 
o Ազգային ժողով, 
o հաշվեքննիչ պալատ, 
o միջազգային կառույցներ, 
o հետաքննող լրագրողներ, 
o գիտական հետազոտողներ, 
o անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, 
o Պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհուրդ։ 

Վիճակագրություն արտադրողներ 
Կենտրոնական բանկ։ 
Կենտրոնական բանկը, ոչ միայն վիճակագրություն արտադրող է, այլև որպես անկախ մարմին 
նույնպես առնչվում է սույն փաստաթղթում բացահայտված հաղորդակցության ռազմավարության 
մարտահրավերներին։ Այս իմաստով, Կենտրոնական բանկն Արմստատի գործընկերն է։ Ցայտուն 
օրինակ է գների վիճակագրությունը, որի շուրջ ձևավորվող վստահության պակասը կարող է 
հարվածել ոչ միայն Արմստատի նկատմամբ վստահությանը, այլև Կենտրոնական բանկին։ 
Գործողությունների իմաստով անհրաժեշտ է որոշ պարբերականությամբ իրականացնել 
աշխատանքային հանդիպումներ, բացահայտել նոր մարտահրավերներ։ Կենտրոնական բանկի 
հետ հաղորդակցության ռազմավարական նպատակին հասնելու հանձնառությունը պետք է լինի 
փոխադարձ։ 

Պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողներ։ 
Պաշտոնական վիճակագրության այլ արտադրողները պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններն են և գերատեսչությունները։ Հաճախ այդ մարմինները նաև 
քաղաքականություն են ձևավորում, հաշվետվություններ են կազմում՝ այդ փաստաթղթերում 
ընդգրկելով տվյալ կառույցի կողմից արտադրված վիճակագրական տվյալները։ Դրանց կողմից 
վիճակագրական տվյալների տարածման խնդիրը ներկայացված է հաջորդ՝ որոշում 
ձևավորողների բաժնում։ Պաշտոնական վիճակագրության մշակման և արտադրության 
ընթացքում հաղորդակցությունը պետք է համահունչ լինի սույն ռազմավարության նպատակներին։  
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Որոշում կայացնողներ 
Կառավարություն (ներառյալ՝ նախարարություններ) 
 

Ինչպես արդեն նշվել է, հաճախ այս մարմինները միաժամանակ պաշտոնական վիճակագրություն 
արտադրողներ են։ Մարտահրավերների բաժնում նշված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացմանը զուգընթաց, մեծանալու է այս մարմինների կողմից վիճակագրության տարածման 
ինտենսիվությունը և վիզուալիզացիան (տեսապատկերավորումը)՝ դժվարացնելով Պաշտոնական 
վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներով կաշկանդվածությունը վերահսկելը։ Որոշ պետական 
մարմիններ ունեն սեփական լրատվական հնարավորություններ և ավելի ազդեցիկ են հանրության 
վրա ուղիղ ազդելու տեսանկյունից, օրինակ՝ Կառավարության աշխատակազմը, 
Ոստիկանությունը, Պաշտպանության նախարարությունը և այլն։ Խնդրահարույց է մնալու նաև 
տարածվող տվյալների ընտրողականության խնդիրը. օրինակ, գերադասելի կարող է լինել 
դրական արդյունք ցուցադրող վիճակագրական տվյալների ընտրողաբար ցուցադրումը 
պատկերների օգնությամբ, ինֆոգրաֆիկայի տեսքով։ Նախարարությունների դեպքում կարևոր է 
տեղեկացնել հաղորդակցության ռազմավարության փաստաթղթով բացահայտված 
մարտահրավերները, որպեսզի նախարարությունները նույնպես օժանդակեն վիճակագրության 
հանդեպ վստահության ձևավորմանը։ Նաև կարևոր է կառավարության աշխատակազմի 
ներկայացուցիչների և նախարարությունների հաղորդակցություններում (գրավոր և/կամ 
բանավոր) գերակայի Արմստատի՝ որպես բրենդի օգտագործումը, ինչպես ներկայացված է 
բրենդի բաժնում։ 

Միջազգային կազմակերպություներ 
Արմստատի գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների դեպքում կրկին կարևոր է, որ իրենց 
հաղորդակցություններում (գրավոր և/կամ բանավոր) գերակայի Արմստատի՝ որպես բրենդի 
օգտագործումը, ինչպես ներկայացված է բրենդի բաժնում։ 

Ազդեցիկ անձինք 
Հետազոտություն և վերլուծություն իրականացնող հասարակական և այլ 
մասնագիտական կազմակերպություններ 
Այս սեգմենտը ներկայացնում է սույն հաղորդակցության ռազմավարության միջնաժամկետ 
նպատակի՝ գործընկեր լինելու թիրախը։ 

Ինչպես ներկայացված է «բրենդի» բաժնում, Արմստատը պարզապես բրենդ չէ: Այն նաև պետք է 
արտահայտի իր յուրօրինակությունը, դառնա ինքնություն, հասկանալի լինի, թե ինչով է 
տարբերվում այլ նմանատիպ կառույցներից։  

Արմստատը հնարավոր է տարանջատել պետական այլ կառույցներից իր սկզբունքներով՝ 
հատկապես պրոֆեսիոնալ անկախությամբ։ Պետք է հաշվի առնել, որ հետազոտություններ 
իրականացնող շատ այլ կառույցներ նույնպես տվյալներ են արտադրում՝ ենթադրելով, որ 
Արմստատից իրենց տարբերությունը միայն արտադրանքի ծավալն է։ Թերևս, սա է դառնում նաև 
անվստահության աղբյուրներից մեկը, քանի որ չի գիտակցվում սոցիալական հարցումների և 
վիճակագրության տարբերությունը՝ մասնագիտական և գործնական իրագործման 
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հարթությունում։ Նման հետազոտություններ ու վերլուծություններ են իրականացնում 
կազմակերպություններ, որոնք գտնվում են և՛ շահույթ հետապնդող հատվածում 
(խորհրդատվական կազմակերպություններ, մասնագիտական հետազոտություններ 
անցկացնողներ), և՛ շահույթ չհետապնդող հատվածում։ Վիճակագրության՝ սոցիոլոգիական 
հարցման տեսակ լինելու պատումն անհրաժեշտ է փոխել, այնպես, որ ոչ մի այլ կառույց ի վիճակի 
չէ և չի կարող արտադրել այն վիճակագրությունը, որն իրականացնում է Արմստատը (օրինակ՝ 
Ազգային հաշիվների համակարգը և այլն), միջազգային վիճակագրական ստանդարտների 
ապահովումն ու համադրելիությունը և այլն։ Այս սեգմենտի, որպես հետազոտողների հատվածի 
հետ հաղորդակցվելիս, կարևոր է հասնել միջնաժամկետ նպատակին՝ դառնալ արհեստավարժ 
գործընկեր։ Անհրաժեշտ է. 

 ստեղծել և պահպանել հաղորդակցության ուղիղ խողովակները, 
 հաղորդակցության բովանդակության ժամանակ պահպանել պրոֆեիսոնալ 

անաչառությունը, 
 պարբերաբար օժանդակել մեթոդաբանական պարզաբանումներով, 
 հաղորդակցության հիմնական պատումն այս սեգմենտի մոտ պետք է լինի. 

«արհեստավարժը կարող է հասկանալ և մեկնաբանել իր ոլորտի ցանկացած 
վիճակագրական տվյալ կամ փոփոխություն»։  

Վերջին կետում ներկայացված արհեստավարժության պատումի ամրապնդման երկարաժամկետ 
կարևորությունը «ներգրավման» բաժնում ներկայացված գործընթացների մասնակցությունն է։ 
Այսպես, հետազոտություն և վերլուծություն իրականացնող հասարակական և այլ 
մասնագիտացված կազմակերպություններից ոչ բոլորն են ակտիվ հասարակական դաշտում և ոչ 
բոլոր մասնագետներն են շփվում լրագրողների հետ (պատճառներից՝ արագ արձագանքելու 
կարիքը, որն արդեն իսկ քննարկված է մարտահրավերների բաժնում)։ Իրենց ոլորտներում 
աշխատող կառույցները նույնպես ունեն մասնագիտական խոսքն աղճատումից, աղավաղումից 
կամ սխալ օգտագործելուց պաշտպանելու կարիք և, արդյունքում, այս սեգմենտի և 
հաղորդակցության ռազմավարության շահերը համընկնում են, ուստի գործընկերությունը 
ուժեղացնում է մասնագիտական դիրքերի պաշտպանության մոտիվն ու կարողությունները և 
մեծացնում ներգրավման աստիճանը։ Այս կազմակերպությունների որակյալ և վստահելի 
հատվածի հետ, հատկապես նրանց, որոնք մոտիվացված կլինեն առավել ներգրավման, կկնքվի 
Արմստատ-գործընկերության հուշագիր։ 

Քաղաքական գործիչներ 
Քաղաքական գործիչները շարժվում են քաղաքական շարժառիթներով և նրանց կողմից 
վիճակագրության օգտագործումը համապատասխանում է այդ մոտիվներին։ Թեպետ գոյություն 
ունի ընդհանուր հանրային շահ՝ վիճակագրության, որպես հանրային արժեքի և բարիքի, այս 
փուլում, պրոֆեսիոնալ անաչառության սկզբունքին հետևելով, որևիցե թիրախավորված 
սեգմենտավորման կարիք չկա։ Այս սեգմենտն այստեղ առանձնացված է որպես 
հաղորդակցության անուղղակի և կարևոր սեգմենտ, որի վրա իրենց ազդեցությունն են ունենալու 
հետազոտող կազմակերպությունները, որոշում ձևավորող անձինք և լրագրողները։  
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Ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններ 
Ոչ բոլոր հասարակական կազմակերպություններն են իրականացնում հետազոտություններ և 
վերլուծություններ: Դրանցից ոմանք արժեք կրող, պաշտպանող ու տարածող կառույցներ են, 
ինչպիսիք են բնապահպանական, մարդու իրավունքների, երեխաների պաշտպանության, 
հակածխախոտային և այլ կազմակերպությունները։ Իհարկե, լավագույն լսարանը վերլուծական և, 
միևնույն ժամանակ, ազդեցիկ հասարակական կազմակերպություններն են։ Մյուս հասարակական 
կազմակերպությունների հետ հաղորդակցությունը կրկին պետք է լինի համագործակցային։ Քանի 
որ այս կազմակերպություններն ավելի քիչ են հետազոտություն իրականացնում, սակայն 
ներկայացնում և տարածում են տվյալներ, ուստի այս կառույցների հետ համագործակցությունը 
սահմանափակվում է տվյալների ներկայացման կամ օգտագործման մեթոդաբանական 
օժանդակության տեսքով։  

Մամուլ 
Մամուլը հանրության և այստեղ նկարագրված բոլոր սեգմենտների վրա ազդող հիմնական 
լսարանն է։ Մամուլի ազդեցությունը հատկապես մեծ է հանրային և քաղաքական հնչեղության 
հարցերի լուսաբանման դեպքում։ Քանի որ Արմստատի սեփական պատումներ, պատկերներ, 
տեսանկարահանումներ արտադրելու ռեսուրսները սահմանափակ են, ուստի հաղորդակցության 
ռազմավարության տեսակետից մամուլի հետ անհրաժեշտ է կրկին գործադրել 
համագործակցության միջոցը։ Մասնավորապես. 

 թափանցիկ լինել մամուլի առջև, 
 մեթոդաբանական հարցերին այնպես պատասխանել, որ լրագրողն ինքնուրույն 

կարողանա օգտվել վիճակագրությունից, 
 պարբերաբար գեներացնել և տրամադրել հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն,  
 այլ գործընկերների և լրագրողների միջև կապ հաստատելու միջոցով ապահովել 

հաղորդակցության ռազմավարության նպատակի անուղղակի լսարանին հասցնելու 
առաքելությունը, 

 պարբերաբար իրականացնել աշխատանքային հանդիպումներ լրագրողների հետ՝ 
հատկապես տվյալների և մեթոդաբանական փոփոխությունների դեպքում, 

 համատարած հաշվառումների անցկացման ժամանակ ձևավորել մամուլի հետ 
առանձնացված հաղորդակցային արշավ, 

 համագործակցել այն ՀԿ-ների և միջազգային կառույցների հետ, որոնց օրակարգում առկա 
է մեդիագրագիտության, տնտեսական լրագրության, հետաքննական լրագրության, 
տվյալների լրագրության և նման թեմաների առաջխաղացում։ 

Գիտակրթական հաստատություններ 
Գիտության և կրթության սեգմենտը գեներացնում է այն հիմնական հղումների պաշարը, որը 
ցուցադրում է Արմստատի արտադրության երկարաժամկետ արժեքը։ Պետք է հաղորդակցվել 
գիտակրթական ոլորտի հետ, որպեսզի հղումներում գերապատվությունը սկսվի տրվել 
Արմստատին այլ ձևակերպումների փոխարեն, օրինակ. «Աղբյուրը՝ Արմստատ [համապատասխան 
հղումով]»։ 
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Անհատ փորձագետներ 
Անհատ փորձագետների սեգմենտը նման է վերևում նկարագրված հասարակական և 
մասնագիտական կազմակերպություններին։ Հաղորդակցությունների տեխնիկական արդի 
ժամանակահատվածում անհատ փորձագետները նույնպես կարող են ազդեցիկ լինել, ունենալ 
իրենց լսարանը, ազդել հանրային և քաղաքական այլ գործիչների վրա։ Անհատ փորձագետների 
հատվածի հետ առաջարկվում է կիրառել նույն համագործակցային մոտեցումը, ինչ մյուս 
մասնագիտական կազմակերպությունների դեպքում։ Ոլորտային փորձագետների ցանկ ունենալը 
և նրանց հետ փոխվստահություն ձեռքբերելը կնպաստի հանրային քննարկումներում նրանց 
ներգրավվածությանը, ավելի հետաքրքիր՝ տեսապատկերային վիճակագրության ներկայացմանը։ 

 
Վերահսկողներ 
Ազգային ժողով 
Քաղաքականություն մշակման օրենսդրական գործընթացը և դրա իրագործման հանրային 
հաշվետվողականությունը տեղի է ունենում ԱԺ-ում։ ԱԺ-ին ներկայացվող հիմնավորումներում և 
հաշվետվություններում, ինչպես նաև հնչող ելույթներում հաճախ օգտագործվում է պաշտոնական 
վիճակագրություն, ինչպես նաև այլ տվյալներ։ ԱԺ-ն բաղկացած է հանձնաժողովներից, 
պատգամավորներից, խմբակցություններից, կուսակցություններից, ինչպես նաև անձնակազմից։ 
Հաղորդակցության ռազմավարական նպատակը՝ համագործակցությունը ԱԺ-ի դեպքում նրա 
անձնակազմի մասնագիտական հատվածն է՝ անձնակազմը, որին ներկայացվող պատումը նույնն 
է, ինչ վերևում ներկայացված մյուս արհեստավարժներին ուղղվածը՝ «մասնագետը կարող է 
հասկանալ և բացատրել իր ոլորտի ցանկացած վիճակագրական տվյալ կամ փոփոխություն»։ 

Հաշվեքննիչ պալատ 
Հաշվեքննիչ պալատը նույնպես մասնագիտական վերլուծություններ է իրականացնում և 
կարող է համադրել ու համեմատել հրապարակումներում ներկայացված տվյալները ու 
դրանց պաշտոնական վիճակագրության ցուցանիշները։ Ծրագրային բյուջետավարումը 
ենթադրում է պաշտոնական վիճակագրական որոշ ցուցանիշների այնպիսի իրագործում, 
որը կունենա հանրային միջոցների արդյունավետ օգտագործման վրա ուղիղ ազդեցություն 
(օրինակ, ժողովրդագրական ցուցանիշներն ազդում են ծննդօգնության, բժշկական 
ծառայությունների քանակի պլանավորման և բյուջեի արդյունավետ ծրագրավորման վրա)։  

Միջազգային կառույցներ 
Միջազգային կառույցների հետ համագործակցությունն ունի երկար ու դրական 
պատմություն։ Վիճակագրության հաղորդակցության ռազմավարության խնդիրները 
հայտնի են այս կառույցներին և նրանք նույնպես աշխատանքներ են իրականացնում այս 
ուղղությամբ։ Կարևոր է, որ միջազգային կառույցները շարունակեն Հայաստանի 
վիճակագրության որակի վստահության աջակիցը լինել։ 
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Հետաքննող լրագրողներ 
 

Ի տարբերություն ավանդական լրագրության, հետաքննող լրագրողներն ավելի շատ են 
վերլուծություններ իրականացնում, կաշկանդված չեն հրատապությամբ, տիրապետում են 
վերլուծական կարողությունների։ Այս խմբի լրագրողներին նույնպես կարելի է դիտարկել որպես 
փորձագետներ։ Բնականաբար, լրագրողը չի կարող ունենալ նույն մակարդակի ու խորության 
գիտելիք, ինչն այդ ոլորտի մասնագետն ունի, ուստի այս սեգմենտը մեթոդաբանական 
աջակցության առավել շատ կարիք կունենա։  

 
Գիտական հետազոտողներ 
 

Գիտական ոլորտի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, կարող է առավել խորությամբ ուսումնասիրել 
պաշտոնական վիճակագրությունը, երբեմն այն կասկածի տակ դնել, համադրել ու ստանալ 
տարօրինակ կամ անբացատրելի կապեր։ Կարևորվում են այն գիտական հետազոտությունները, 
որտեղ ուսումնասիրության առարկան բուն վիճակագրական տվյալներն են, ոչ թե այն 
աշխատանքները, որտեղ պարզապես օգտագործվում են պաշտոնական վիճակագրական 
ցուցանիշներ։ Հաղորդակցության ռազմավարության տեսանկյունից կարևոր է, որ Արմստատն 
ընկալվի որպես գիտության գործընկեր, որը պատրաստ է լսել այլ տեսակետներ և օժանդակել։ 

 
Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն 
 

Արմստատը, հատկապես լայնածավալ հետազոտություններ իրականացնելիս, կարիք ունի 
պահպանելու անձնական տվյալների պաշտպանության իր համբավը։ Եթե նույնիսկ հանրային 
մակարդակով խնդիրներ չեն արձանագրվում, ռեսպոնդենտի մոտ անհատական մակարդակով 
կարող են կասկածներ առաջանալ։  Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության 
հետ համագործակցության նպատակը վերոնշյալ համբավի ամրապնդումն է։ 

 
Պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհուրդ 
 

ՊՎՕՀԽ-ի հետ Արմստատը, թերևս, պահպանում է գործընկերության ամենաբարձր մակարդակը։ 
ՊՎՕՀԽ-ի անդամները լավատեղյակ են  Արմստատի իրականացրած աշխատանքներից։ 
Միևնույն ժամանակ, ՊՎՕՀԽ-ի պետական մարմիններ ներկայացնող անդամները չունեն 
«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված և «Ներգրավման» բաժնում 
ներկայացված հաղորդակցության կաշկանդվածության նույն աստիճանը։ ՊՎՕՀԽ-ի  անդամները 
մեծ դեր ունեն Արմստատի հանդեպ վստահության մակարդակի և հաղորդակցության 
ռազմավարությամբ սահմանված մյուս թիրախներին հասնելու մեջ։   
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Հաղորդակցության խողովակները 

ՌՀՇՎԻՀ-ը դասակարգում է հետևյալ խողովակները, կից ներկայացված է Արմստատի փորձը. 

Խողովակ Արտադրանք Արմստատ 
Սոցիալական մեդիա • կարճ տեսահոլովակ (1 րոպեից կարճ)  

• պարզ ինֆոգրաֆիկա 
• պատկեր 

 ֆեյսբուքյան էջ 
 հղումներ նոր 

հրապարակումներին 
Առցանց • Հոլովակ (>2 րոպե)  

• տեքստ և գրաֆիկա 
• պատկերներ 
• պոդքաստ (աուդիոֆայլ) 
• բլոգ 

 կայք 
 տվյալների տարածում 
 հրապարակումներ 
 հիմնականում տեքստ և 

գրաֆիկա 
Տպագիր  • տեքստ 

• գրաֆիկա 
• ինֆոգրաֆիկա 
• պատկերներ 

 անցում է կատարվել թվային 
տպագրության 

Միջոցառում  • ուղիղ եթեր 
• շնորհանդես (ներկայացում) 
• մամուլի ասուլիս  

 ուղիղ եթեր 
 շնորհանդես (ներկայացում) 
 մամուլի ասուլիս  

 

Հոլովակների և ինֆոգրաֆիկայի պատրաստման համար չեն բավարարում Արմստատի 
ռեսուրսները։ Այդ պատճառով էլ ընտրված է հաղորդակցության գործընկերային մոդելը, ինչը, 
ուժեղացնելով գործընկերներին, կինտենսիվացնի այլ խողովակներով անհրաժեշտ 
հաղորդակցության տարածումը։ Երկարաժամկետ հատվածում, ռեսուրսների առկայության 
պարագայում, Արմստատ-լրասենյակը կարող է օգտագործվել առավել ուղիղ հաղորդակցության 
իրագործման ժամանակ։ 

Գործընկերների միջոցով խողովակների արդյունավետ ընդլայնման հետևանքով ակնկալվում է 
հաղորդակցության ռազմավարական նպատակին համահունչ ուղերձի հասանելիությունը 
մեծացնող հետևյալ գործառույթները. 

 ուղերձների բազմապատկում, 
 հաղորդակցության նպատակի վեկտորին համահունչ սեփական ուղերձների գեներացում, 
 վիզուալիզացիայի և հանրության նոր շերտերի հասանելիության մեծացում, 
 մամուլի հետ աշխատող գործընկեր-փորձագետների ցանկի և մոտիվացիայի մեծացում, 
 վիճակագրության արժեքը պարբերաբար կարևորող ուղերձներ ռեսպոնդենտներին և 

օգտագործողներին։ 
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Հաղորդակցության ռազմավարության իրագործման սխեմատիկ պատկերը.  

Խորությունը 

Ծավալը 

Գործընթացը

ԼՍԱՐԱՆ
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Այսպես, հաղորդակցության նպատակի. 

Ծավալը 

 Ներկայություն։ առաջին հերթին ներկայությունն ապահովում են հաղորդակցության ուղիղ 
ազդեցության խողովակները, որոնք են կայքը, ֆեյսբուքը, միջոցառումները։ Սոցիալական 
այլ ցանցերում ներկայությունը, կայքի արդիականացումը, միջոցառումների 
ինտենսիվության մեծացումն առավել կընդլայնեն Արմստատի ներկայությունը։ 

 Ընդգրկում։ Տեխնիկապես այն կարելի էր սահմանել, օրինակ, թե ինչքան ժամանակ է 
կայքից օգտվողն անցկացնում այն ընթերցելու համար, ինչքան է նայում ու հասկանում 
միջոցառումների ուղիղ եթերը կամ հարցեր է ուղղում Արմստատին՝ ֆեյսբուքի միջոցով։ 
Սակայն ընդգրկումը հաղորդակցության ռազմավարության համատեքստում ավելին է: Այն 
վիճակագրության վերաբերյալ առկա պատումի փոփոխության ներուժն է՝ ուղղված 
հաղորդակցության ռազմավարական նպատակին, որն իր մեջ պարունակում է երեք տարր. 

1. Ուշագրավություն։ Այսօր տեղեկատվությունը չափից շատ է։ Ի պաշտպանություն 
այդքան տեղեկատվության, մարդիկ սկսում են մշակել ալգորիթմ, թե ինչին 
ուշադրություն դարձնեն ու ինչին՝ ոչ։ Արդյունքում՝ մեծ ծավալի տեղեկատվություն 
ֆիլտրվում է։ Մարդիկ սկսում են արձագանքել միայն այն տեղեկատվությանը, որը 
նորություն է, մատչելի և պարզ է։ Ուշագրավության կարևոր հատկանիշը 
հետաքրքիր լինելն է (վիճակագրության հանդեպ հետաքրքրության վերաբերմունք  
ձևավորելը) և անձնական շահին ազդեցություն ունենալը (վիճակագրությունից է 
կախված մարդու անձնական կամ գործնական հաջողությունը)։ 

2. Հզորացում։ Որպեսզի Արմստատ-գործընկերները ներգրավվեն հաղորդակցության 
ռազմավարական գործընթացին, նրանք կարիք ունեն հասկանալու և վստահ լինելու 
պաշտոնական վիճակագրության արհեստավարժությանը և անաչառությանը, 
տարանջատեն այն այլ գեներացրած տեղեկություններից։ Կրկին, միայն 
ներկայությունը բավարար չէ, անհրաժեշտ է նաև Արմստատ-գործընկերները 
նույնպես ընդգրկվեն  և մեծացնեն վիճակագրության հաղորդակցության ծավալը։ 

3. Վիճակագրական գրագիտություն։ Վիճակագրական գրագիտության բարձրացումն 
առավելագույնի կհասցնի ծավալը: Ոչ մասնագետները նույնպես կարող են 
ընդգրկվել և ինքուրույն վերլուծություններ ու եզրահանգումներ անել՝ դուրս գալ 
կաղապարներից։ Այնուամենայնիվ, սա հաղորդակցության ռազմավարության 
երկարաժամկետ նպատակն է։ 

 

Խորությունը 

 Հասանելիություն: Քիչ լսարանների են հասանելի հաղորդակցության ուղղակի 
խողովակները, ուղերձը վեբկայքում կամ ֆեյսբուքում պարզապես քիչ օգտագործող է 
տեսնում։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, շարժական սարքերով թվային 
ներկայությունը որոշակիորեն կմեծացնեն հասանելիությունը։ Հասանելիությունը կտրուկ 
մեծանում է անուղղակի խողովակների կիրառմամբ, ինչպիսիք են մամուլը, ազդեցիկ 
անձինք, հեղինակավոր մասնագետները, ակտիվ բլոգերները։  
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 Արձագանք։ Լսարանին հասանելի լինելը դեռևս բավարար չէ հաղորդակցության 
ռազմավարական նպատակին հասնելու համար, կարևորը՝ լսարանի կողմից ցանկալի 
արձագանք ստանալն է։ Այդպիսի արձագանք է լսարանի վերաբերմունքի փոփոխությունը, 
բնակչության դեպքում պաշտոնական վիճակագրության կարևորության և վստահության 
բարձրացումը։ Իսկ գործընկերների շրջանում այդ արձագանքն է գործողության դիմելու 
պատրաստակամության ձևավորումը (Կառավարության դեպքում հաղորդակցությանը 
տրամադրվող հնարավորությունների և ռեսուրսների մեծացումը)։ 

 Ներթափանցում։ Հաղորդակցություն իրականացնող այլ անձինք  ժամանակակից 
մեդիայի մոտիվացիոն համակարգի պայմաններում կանգնելու են հետևյալ երկընտրանքի 
առաջ. նպաստում, թե՞ վերագրում։ Օբյեկտիվ լինելը համբավ չի մեծացնում։ Այս 
երկընտրանքի պրոֆեսիոնալ էթիկայի կողմից հանգուցալուծումը նպատակի խորության 
հենց այս մակարդակն է, երբ հաղորդակցության ռազմավարության նպատակը կընկալվի 
որպես համընդհանուր բարիքի կերտում։ 

Գործընթացը 

 Կարողություն։ Կարողությունը հաղորդակցության հմտությունների հավելված 1-ում 
ներկայացված համալիրն է։ Կարևոր է նաև աշխատակազմի անձնական և 
կազմակերպության մակարդակով հաղորդակցության հանձնառությունը։ 
Հաղորդակցության հաջողության գրավականը, ինչպես ներքին՝ Արմստատի 
ղեկավարության, աշխատակիցների, հարցազրուցավարների, պաշտոնական 
վիճակագրություն օգտագործողների, ՊՎՕՀԽ-ի անդամների անձնական 
հանձնառությունն է, այնպես էլ սույն փաստաթղթով սահմանված գործընկերների, այլ 
վիճակագրություն արտադրողների և գործադիր իշխանության՝ Կառավարության կողմից 
հանձնառությունը։ Վերջինիս թիրախավորումը և հաղորդակցության նպատակների 
կարևորման շուրջ հանձնառությունը հնարավորություն կընձեռնի հետագայում ընդլայնելու 
հաղորդակցության հմտությունների համալիրը։ 

 Ներգրավում։ Հարմարավետության գոտուց դուրս գալը հեշտ չէ, իսկ չեզոք մնալու 
դեպքում վիճակագրության առջև կանգնած հաղորդակցության մարտահրավերները 
խորացնելու են պաշտոնական վիճակագրության թյուրըմբռնումները և վստահությունը։ 
Հմտություններ ունենալուն և հանձնառություն ստանձնելուն հաջորդում է ներգրավումը՝ 
ինչպես ներկայացված է «ներգրավման սահմանները» բաժնում։ Դա գործընթացի այն 
փուլն է, երբ մեծանում է այսպահական անհարմարությունը, սակայն լուծվում է 
երկարաժամկետ խնդիր։ Նմանապես դժվար է լինելու մասնագետ գործընկերների 
«չեզոքության» և «չներգրավման» հարմարավետության գոտուց դուրս գալը։ Ներգրավման 
գործընթացն անհրաժեշտ է սկսել հեշտից դժվար սկզբունքով՝ գծելով այն սահմանը, որից 
այն կողմ անիմաստ է ներգրավման գործընթացը։  

 Ուղերձ։ Իհարկե, առաջնային է նպատակի ծավալի ուշագրավության տարրի 
ազդեցությունն ուղերձի ձևավորման վրա։ Սա հնարավորություն կընձեռի մեծացնել 
գործընթացի արդյունավետությունը, դյուրին դարձնել գործընկերների ներգրավման 
գործընթացը և լուծել ներթափանցման էթիկական երկընտրանքը։ Ուղերձի ուշագրավ 
լինելը կբարձրացնի նաև այն հաղորդողի վարկանիշը։ Մարդկանց ուշադրությունը 
գրավում է նոր, թարմ տեղեկատվությունը, որը կարող է նրանց հետ որոշակի առնչություն 
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ունենալ։ Օգտագործողները սկսում են արձագանքել միայն այն տեղեկատվությանը, որը 
նորություն է, մատչելի  և պարզ։ Պարզությունն ուղերձի կարևոր հատկանիշն է, քանի որ 
Օգտագործողները ուշադրություն են դարձնում այն ամենին, ինչը հասկանում են, ինչն այս 
կամ այն կերպ առնչվում է իրենց, անձնական փորձ ունեն կամ էլ շատ ընդհանրական 
գիտելիքը բավարար է այն հասկանալու համար։ Գործընկերներին անհրաժեշտ է օգնել 
պաշտոնական վիճակագրությունը բացատրելի և մարդկանց կենցաղին առնչվող պարզ 
ուղերձի ձևավորման հարցում։ Հանրային օրակարգը նույնպես կարող է գեներացնել 
ուղերձի ձևավորման կարիք, օրինակ, սպանդանոցների հանրային օրակարգով զբաղվող 
փորձագետներին կհետաքրքրի անասնաբուծության վիճակագրությունը։ Ուղերձի 
ձևավորման այս փուլը ենթադրում է օրակարգային հաղորդակցման կարիքների 
բացահայտում և հաղորդակցային վերլուծական աշխատանք՝ թվային շարքերի դուրս 
բերում, գրաֆիկական արտապատկերում, կարողությունների մեծացմանը զուգընթաց՝ 
ինֆոգրաֆիկայի կազմում, հոլովակի նկարահանում և այլն։ 
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Երկարաժամկետ քայլեր, գնահատում և մշտադիտարկում 
 

Երկարաժամկետ հատվածում անհրաժեշտ է չափելի դարձնել վիճակագրության արժեքը և 
արդյունքներն ընդգրկել հաղորդակցության ռազմավարությունում։ Պաշտոնական 
վիճակագրությունը սույն փաստաթղթում ներկայացվում է որպես հանրային բարիք՝ առանց 
որի հնարավոր չի լինի քաղաքականություններ ձևավորել, որոշումներ կայացնել, գործարար 
պլաններ նախագծել։ Սակայն, ինչպես ներկայացված է «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքի խթանման, չափման և հաղորդակցման» խորհրդատվական փաստաթղթում 11 ՝ 
հաստատված ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի կողմից (ECE/CES/STAT/2018/2), պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքները չափելն ու այդ ցուցանիշները հաղորդակցելը հաջորդ կարևոր փուլն է, որն 
առավել առարկայական կդարձնի պաշտոնական վիճակագրության արժեքի կարևորությունը 
լսարանի համար։  

Հաղորդակցության ընթացիկ գնահատման համար կշարունակվի կիրառվել սպառողների 
բավարարվածության հետազոտությունը։  

Հավելված 2-ում ներկայացված «Հաղորդակցության գործառույթի հասունության մոդելի» 
միջոցով տարեկան պարբերականությամբ վերանայելը հնարավորություն կընձեռնի 
գնահատելու հաղորդակցության բարելավման կարիքները։ Բարելավման յուրաքանչյուր 
սանդղակ կպահանջի նոր և առավել խորը գործառույթների, դերերի, միջոցների, 
տեխնոլոգիաների, ներգրավման ռազմավարության (և հարակից փաստաթղթերի՝ 
ընթացակարգերի) մշակման։  

  

                                                
11 Հղումը՝ http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20182.pdf 
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Եզրափակում 
 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգաընթաց առաջացել են 
վիճակագրության հաղորդակցության նոր մարտահրավերներ։ Պաշտոնական 
վիճակագրությունը օգտագործողի տեսանկյունից խառնվում է տեղեկատվության ահռելի 
հոսքերին, կորցնում է այն արժեքավոր օգտակարությունը, որը կարող էր ունենար պատշաճ 
օգտագործելու դեպքում։ Վիճակագրական գրագիտության պակասը հնարավորություն չի 
տալիս անհատի և հասարակության բարեկեցությանը նպաստող վիճակագրության 
օգտագործումը հասցնել առավելագույնի։  

Սույն ռազմավարության իրագործման արդյունքում ակնկալվում է, որ հանրային կյանքում 
կբարձրանա վիճակագրության դերն ու կարևորությունը, կամրապնդվի պաշտոնական 
վիճակագրության հանդեպ վստահությունը։ Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է 
ժամանակի ընթացքում Արմստատում ներդնել հաղորդակցության հմտությունների համալիրը։  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սուղ ռեսուրսների պայմաններում հաղորդակցության 
ամբողջական, ժամանակակից ու բազմազան գործիքակազմի կիրառումը նույնպես 
սահմանափակված է՝ հիմնական նպատակին հասնելու միջոց է ընտրված գործընկերությունը, 
երբ տարբեր ոլորտներ ներկայացնող արհեստավարժ կառույցներն ու անհատները 
կմիավորեն իրենց ջանքերը պաշտոնական վիճակագրության համբավի, վստահության 
բարձրացման և օգտակարության ավելացման ուղղությամբ։ Գործընկերությունը 
հնարավորություն կտա մեծացնել լսարանը, ցուցադրել վիճակագրության հանրային արժեքն 
ու օգտակարությունը, մեծացնել փաստերի հիման վրա որոշումների կայացման կարիքը։  

Երկարաժամկետ հատվածում կարևորվում է հասարակությունում վիճակագրական 
գրագիտության բարձրացումը։  

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ինչպես արագ տեմպերով փոխվում են տեխնոլոգիաները, 
այնպես էլ փոփոխական են կարիքները։ Սույն ռազմավարությունը պետք է դիտարկել որպես 
դինամիկ և այդ կարիքներին համահունչ փոփոխվող փաստաթուղթ։   
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Հավելված 1. 
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Հավելված 2 
Հաղորդակցության գործառույթի հասունության մոդել 

 Նախնական Արձագանքող Տրամաբանված և
նախաձեռնող 

Կառավարվող և
ֆոկուսի մեջ 

Շարունակաբար
բարելավվող 

Կազմակերպչական 
մակարդակ/ 
առաջնորդություն/ 
կառավարման 
քաղաքականություն

- Այս փուլում ղեկավա-
րությունը դեռևս
լավատեղյակ չէ

ռազմավարական
հաղորդակցության
կարիքների մասին,

-հաղորդակցության դերը
կառուցվածքում

ստորադաս է,
-առկա է մամուլի հետ

շփվելու դժկամություն,
- չկա մամուլի խոսնակ

- Ռազմավարական
հաղորդակցության

կարիքի գիտակցում,
- մասնակի պատասխա-

նատվության զգացում
միայն որոշ թեմաների

դեպքում,
- փորձառության պակաս, 

սակայն ցանկություն կա
հաղորդակցության

ջանքեր իրականացնելու,
այն էլ կարիքից դրդված

- Ռազմավարական
հաղորդակցությունում

ղեկավարությունն ավելի
շատ է ներգրավված,

- հաղորդակցությունն
իրականացվում է

կառավարման օղակների
կողմից, 

-ներգրավման փորձի և
հրահանգների
առկայություն

- Ղեկավարության 
ակտիվ ընդգրկում հա-
ղորդակցության բոլոր 

գործընթացներում, 
-  ղեկավար անձնակազ-

մը քաջ գիտակցում է և 
ակտիվորեն ընդգրկվում է 

ռազմավարական 
հաղորդակցության 

ջանքերում, 
հաղորդակցության 

անձնակազմը սերտ 
համագործակցում է 

ղեկավարության հետ 

- Ռազմավարական
հաղորդակցությունը

դիտարկվում է որպես
տվյալների տարածման

հաջողության էական
գործոն,

- գործադիր մարմինը
դիտարկում է ռազմա-

վարական հաղորդակ-
ցությունը որպես մրցակ-

ցային առավելություն

Ռազմավարական 
ուղղվածություն 

- Չկա ռազմավարական
հաղորդակցություն կամ

հաղորդակցության
գործընթաց

- Գիտակցված է
ռազմավարական

հաղորդակցության
կարիքը՝ համապա-

տասխանեցնելով
կազմակերպության

ռազմավարությանը,
-գերակայում է փորձերի

ու սխալների մեթոդը

- Առկա է
ռազմավարական

հաղորդակցություն

-Ռազմավարական
հաղորդակցության

փաստաթուղթը փոփոխ-
վող փաստաթուղթ է,

-ներդրումներ են
իրականացվում

հանրության, գործընթաց-
ների և ընթացակարգերի

շրջանում՝ ի նպաստ
ռազմավարության

- Կայուն և ճկուն գործող
ռազմավարություն, որի

արդյունքները չափելի են,
գործողություններն

ամբողջությամբ
կենտրոնացած են, 

որպեսզի ապահովեն
օգտագործողներին

բարիք տրամադրելու
գործընթացը

Մամուլի 
ներգրավում  

- Չկա նախաձեռնող
ներգրավում,

մամուլի հետ շփումներ
տեղի են ունենում, երբ

կա հարցադրում

- Բացահայտված են
հիմնական ԶԼՄ-ները, 

սակայն շփումն ըստ
կարիքի է

- Մամուլի հետ
հաստատված են կապեր

և կա հստակ գիտակցում, 
թե ինչպես կառուցել

հարաբերություն նրա
հետ

- Հարաբերությունների
ձևավորում՝ հիմնված

ռազմավարության վրա,
- մամուլի հետ կապերի

գործուն մեխանիզմ,
- ձևավորված

հաղորդակցություն և
բովանդակության
ռազմավարություն

- Հիմնական ԶԼՄ-ների
հետ ամուր հարաբե-

րություններ,
- մամուլի հետ ակտիվ

շփումներ (ռազմա-
վարական արձագանք
մամուլին, ինչպես նաև

նախաձեռնող
ներգրավում)
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Անձնակազմ - Նվազ քանակ և
չկոորդինացված,

հիմնական
գործառույթների
բացակայություն

- Կարիքների
բացահայտում,

- հիմնական
գործառույթների

ձևավորում,
- մասնագիտական

փորձը թերզարգացած է
կամ չկա

- Հիմնական գործա-
ռույթները տեղում են,

- սահմանված են դերերը
և պատասխանա-

տվությունը,
- արհեստավարժ հաղոր-
դակցության գրասենյակի

հմտությունները
սահմանված են

- Մասնագետները
տեղում են,

- անձնակազմի
շարունակական

վերապատրաստում,
- սահմանված դերերի և

պատասխանատվության
ավելի բարձր գիտակցում

և ավելի շատ
ռեսուրսների հատկացում

- Կազմակերպչական
մշակույթը խթանում է

շարունակակական աճը և
նորարարությունը,

-փորձառու անձնակազմ,
- ռեսուրների պակաս

չկա,
-հաղորդակցության

հմտությունները ներառ-
ված են վիճակագրության
բազային հմտությունների

շարքում
Գործընթացները - Չկա որևէ ֆորմալ

գործընթաց
(լրատվամիջոցների հետ
աշխատանքի ընթացա-

կարգ, ներքին
հաղորդակցության

ընթացակարգ),
-չկա որևէ ֆորմալ հարա-

բերություն հաղորդակ-
ցության գործառույթի և
վիճակագրության մյուս
ստորաբաժանումների

միջև՝ հաղորդակցության
արտադրանքը

արտադրելու առումով

- Կարիքները
բացահայտված են և

գործընթացները սկսված,
- արձանագրված է
հաղորդակցության
գործառույթի կապի

կարիքը
վիճակագրության

հիմնական
գործառույթների հետ

Գործընթացների
զարգացում,

- արձանագրված է
հաղորդակցության

գործառույթի
համագործակցային

կարիքը վիճակա-
գրության հիմնական

գործառույթների հետ,
- նվազագույն աստիճանի
չափում և վերիֆիկացիա

(ստուգաճշտում)

- Ներգրավման ֆորմալ
գործընթացները

հաստատված են և
հաղորդակցված,

- հստակ սահմանված են
արտադրության

գործընթացներ, որոնք
կապում են հաղորդակ-

ցության փորձառությունը
հաղորդակցության

արտադրանքի հետ,
- վերիֆիկիացայի
(ստուգաճշտման)

կառավարման գործ-
ընթացներն առկա են

Ներգրավման ֆորմալ
գործընթացները

գնահատվում և բարե-
լավվում են՝ նախապես

պայմանավորված ձևով,
- շարունակական

բարելավման ցիկլ, 
-հաղորդակցության թիմն

ունի վիճակագրական
փորձառություն

Տեխնոլոգիան - Սահմանափակ
կարողություններ,

- պրոֆեսիոնալ
գործիքներն առկա չեն

- Կարիքները
բացահայտված են

(մեդիա մոնիթորինգ, 
գրաֆիկական դիզայն, 
տեսաարտադրություն, 

կայքի զարգացում, 
տվյալների բանկ, 

սոցիալական մեդիա, 
վերլուծական գործիքներ

և այլն)

- Բարելավված
կարողություններ և

լրացուցիչ ենթակա-
ռուցվածքներն

առկա են

- Նպատակային
կարողությունները և

ներգրավման
գործընթացները

կազմավորված են, որի
նպատակը հաղորդակ-

ցության ստորաբա-
ժանմանը նպաստելն է

(նպատակային ծրագրա-
վորողների առկայություն, 

որոնք կաջակցեն կայքի
դիզայնին) 

- Ռեսուրսներով
ապահովված լիարժեք

կարողություններ,
- նորարարական գործ-
ընթացներն առկա են,

- ամբողջությամբ
ինտեգրված հաղոր-

դակցության կարիքներն
ապահովված են
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Բյուջեն - Չկա հաղորդակցության
նպատակային բյուջե,
- ծախսերը և անձնա-

կազմն ապահովված են
ըստ տվյալ կարիքի

- Որոշ գործողությունների
համար նախատեսված

նվազագույն բյուջե,
- մասնակի անձնակազմ

- Անձնակազմը տեղում է,
- բյուջեն տեղում է

- Նպատակային բյուջեի
սահմանում

հաղորդակցության
ռազմավարության

իրագործման համար

- Լիարժեք ապահովված
և ղեկավարության

կողմից գերակայություն
տրված բյուջե

Չափումը - Չկա որևէ ֆորմալ
չափում

- Գնահատվում է միայն
արտադրանքը, այսինքն՝
մամուլի  հաղորդագրու-

թյունների  քանակը, 
մամուլում հրապարա-

կումների քանակը,
- չկա օգտագործողների

բավարարվածության
հետազոտություն

- Արդյունքները
գնահատվում են, ի լրումն

իրականացվում է
ազդեցիկ անձնանց հետ
հարաբերությունների և

փոխազդեցության
առավել խորը
վերլուծություն

- Արդյունքի և
վերջնարդյունքի առավել

համապարփակ
հետազոտություն՝

ներառյալ վերաբերմունքի
հետազոտությունը, 
օգտագործողների

բավարարվածության
աստիճանը և այլն

- Ներգրավման
քանակական և

որակական տվյալների
հավասարակշռված

վերլուծություն
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