Թափանցիկ գործունեությունը որպես ՏԻՄ-երի հանդեպ ինստիտուցիոնալ
վստահության գրավական․
Պ․ Շտոմպկայի հետքերով

Հեղինակ՝ Հերմինե Կարապետյան
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի՝ «Հանրային
մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Երևան 2017

Ներածություն
1995 թվականին ՀՀ բնակչությունը հանրաքվեի միջոցով ամրագրեց տեղական
ինքնակառավարման

ինստիտուտի

սահմանադրական

հիմքերը։

Երկրի

վարչատարածքային բաժանմամբ և ‹‹Տեղական ինքնակառավարման մասին›› ՀՀ օրենքի
ընդունմամբ

սկսվեց

Տարեցտարի

ՀՀ

տեղական

ինքնակառավարման

իշխանությունները

քայլեր

համակարգի

են

ձևավորումը:

ձեռնարկում

տեղական

ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ: Օրինակ, այն
փաստից,

հետո,

երբ

ինքնակառավարման
մարմիններում

2010

թվականին

եվրոպական

ՀՀ

խարտիայի՝

մասնացկության

կողմից

ստորագրվեց

‹‹Տեղական

իրավունքի

տեղական

ինքնակառավարման

վերաբերյալ

լրացուցիչ

արձանագրությունը››, քաղաքացիների՝ տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու
խնդիրը դարձավ առաջնային:
Տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների

մասնակցության կարևոր

նախապայման է հանդիսանում ՏԻՄ-երի նկատմամբ վստահության առկայությունը,
սակայն,

ինչպես

ցույց

են

տալիս

«Հանրային

մասնակցություն

տեղական

ինքնակառավարմանը» հետազոտության՝ տնային տնտեսություններում իրականացված
հարցման տվյալները, հարցվածների 38.1%-ը հայտնել է, որ իր համայնքի ղեկավարին
«շատ» կամ «լիովին» է վստահում: Ամենևին չի վստահում 23%-ը, «ո՛չ շատ, ո՛չ քիչ»՝ 22.6
%-ը: Ավագանու անդամների նկատմամբ վստահությունն ավելի ցածր է: Հարցվածների
24.4%-ն է հայտնել, որ նրանց «շատ» կամ «լիովին» է վստահում [ՀՌԿԿ-Հայաստան, 2016,
էջ 14]։ «Կովկասյան բարոմետր» հետազոտության 2014թ-ի տվյալները փաստում են, որ
տեղական իշխանություններին լիովին վստահում է բնակչության 11% [ՀՌԿԿՀայաստան, 2014]։

2015 թվականին այդ ցուցանիշը նվազել է մինչև 8%

Հայաստան, 2016]։

Վստահության ցածր ցուցանիշները և անկման միտումները կարող

են

ավելի

սահմանափակել

տեղական

ինքնակառավարմանը

[ՀՌԿԿ-

բնակչության

մասնակցության հնարավորությունները: Հետևաբար, անհրաժեշտություն կա օր առաջ
հասկանալու, թե որո՞նք են

տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ

հանրային վստահության աղբյուրները:
Սույն հետազոտությունը փորձ է հասկանալու, թե ՏԻՄ-երի թափանցիկ
գործունեությունը ՏԻՄ-երի հանդեպ վստահության ձևավորման ինչպիսի՞ աղբյուր է
հանդիսանում։

Ի՞նչ է վստահությունը
‹‹Վստահություն›› հասկացությունը սոցիոլոգիայում հանդիպում է սոցիալական
կապիտալի

մասին

տեսություններում:

Նան

Լինի

սահմանման

համաձայն,

«Վստահությունը

այն

ռեսուրսն

է,

որն

անհրաժեշտ

է

անհատների

միջև

փոխհարաբերությունների հաստատման, նրանց գիտելիքներին, տեղեկատվությանը,
իշխանությանը և հեղինակությանը հասնելու նպատակով›› [Lin, Nan; 2001]։ Ջ. Տյորների
համաձայն՝

վստահությունը

այնպիսի

փոխհամաձայնությունների

անհրաժեշտ

նախապայմանն է, որոնք առնչվում են մարդկանց անվտանգության, պատկանելիության
զգացումների, եկամուտների կայուն հոսքի հետ [Turner J., 2002]:
Պ․

Բուրդյեյի,

վստահությունը

Գ․Ջ․Քոուլմանի,

սոցիալական

Ֆ․

կապիտալ

է

Ֆուկույամայի
և

հիմքն

մեկնաբանմամբ,

է

հասարակական

հարաբերությունների հետագա կառուցակցման։ Օրինակ՝ Ջեյմս Քոուլմանը նշում է, որ
‹‹խումբը, որի ներսում առկա է բացարձակ վստահություն և հուսալիություն, կարող է
անել ավելին, քան այն խումբը, որին բնորոշ չեն նման հատկանիշները›› [Коулман Дж.;
2001]։ Ֆուկույամայի

կարծիքով

երկրների բարեկեցությունը և մրցունակությունը

պայմանավորված է տվյալ հասարակությունում գերիշխող վստահության բարձր
մակարդակով [Fukuyama F., 1999]:
Հասարակագետները վստահությունը մեկնաբանում են երկու մակարդակներում։
Առաջինը անձնային մակարդակն է: Այս մակարդակում վստահության առկայությունն
ապահովում է անձի՝ արտաքին միջավայրի հետ փոխազդեցություններում սոցիալական
և

հոգեբանական

բարեկեցությունը։

Գիդդենսը

առանձնացնում

է

անձնային

վստահության երկու տեսակ՝ մարդկանց նկատմամբ վստահություն, որը կառուցվում է
մարդկանց փոխադարձ պարտավորությունների վրա, և հիմնարար վստահություն, որը
ենթադրում է վստահություն աբստրակտ համակարգերի նկատմամբ կամ անդեմ
պարտավորություններ [Giddens A.,1990]։ Միջանձնային և հիմնարար վստահությունը
անձնային մակարդակում բավարարում են մարդու ինքնաիրականացման, կայուն
հարաբերությունների, հարգանքի, նույնականացման պահանջմունքները, ապահովում
են մարդկանց նյութական և սոցիալական միջավայրի գործառնությունը։
Վստահության երկրորդ մակարդակը հանրային վստահությունն է։ Այն ուղղված է
այնպիսի հաստատություններին, ինչպիսիք են օրինակ, խորհրդարանը, կրթական և
առողջապահական
վստահությունը

հաստատությունները,

հաճախ

անվանում

են

ոստիկանությունը
ինստիտուցիոնալ

և
կամ

այլն:

Հանրային

համակարգային

վստահություն:
Վստահության երևույթի դիտարկումը հանրային մակարդակում ենթադրում է
հորիզոնական և ուղղահայաց հարաբերությունների ձևավորում։ Առաջին դեպքում
վստահությունը նպաստում է տարբեր քաղաքացիական միավորումների ստեղծմանը
(կուսակցություններ, հասարակական շարժումներ և այլն), խմբային նույնականացմանը,
մարդիկ գիտակցում են իրենց պատկանելիությունը այս կամ այն կառույցին,
ձևավորվում են նոր հարաբերություններ, ապահովում հասարակության յուրաքանչյուր
անդամի համար անվտանգության միջավայր։ Ուղղահայաց հարաբերությունների

մակարդակում վստահությունը նպաստում է կառույցների լեգիտիմ գործունեությանը և
սոցիալական աջակցությանը։ Օրինակ՝ դպրոցի կամ համալսարանի նկատմամբ
վստահությունը պայմանավորում է այնտեղ սովորելու հավանականությունը [Штомпка
П., 2012]։
Համաձայն

Շտոմպկայի,

«Վստահությունը

որոշակի

սպասումների

առկայությունն է, առ այն, որ մյուսները ապագայում այս կամ այն իրավիճակում
կդրսևորեն որոշակի վարք՝ համապատասխան մարդու սեփական սպասումներին››
[Штомпка П., 2012]։ Նա նշում է, որ կառույցների նկատմամբ վստահությունը
հանդիսանում

է

նախապայման

դրանց

հետագա

գործունեության

համար։

Միաժամանակ նա նշում է, որ դեմոկրատական համակարգերում ինստիտուցիոնալ
վստահությունը հանդիսանում է կառույցների գործունեության արդյունք, քանի որ
վերջիններս

հանդիսանալով նորմերի ինստիտուցիոնալիզացման մեխանիզմներ, ի

վիճակի են վերահսկել և սանկիցաներ կիրառել վստահության մթնոլորտի խաթարման
դեպքում։
Շտոմկան
առկայությունը
ձևավորմանը,

նշում է վստահության ձևավորմանը նպաստող 5 պայման, որոնց
նպաստում

իսկ

է

հասարակության

բացակայությունը

մեջ

հակառակը՝

վստահության

մթնոլորտի

անվստահության

մթնոլորտի

[Штомпка П., 2012, 289]։ Այդ 5 պայմաններն են՝

Նորմատիվային կապերի առկայություն։ Նորմերը, արժեքները ամուր հիմք են
հանրային կյանքի կազմակերպման համար։ Դրանց շնորհիվ տվյալ հասարակության
մեջ ապրողների կյանքը դառնում է ավելի անվտանգ, գործողությունները՝
համակարգված և կանխատեսելի։ Նորմերի կիրառումը ստեղծում է նորմատիվային
կապեր, որոնց դեպքում վստահությունը դիտարկվում է որպես այնպիսի ‹‹երաշխիք›, երբ
տարբեր իրավիճակներում մարդիկ հստակ գիտեն իրենց պարտականությունները, թե
ինչպե՞ս վարվել և ի՞ նչ ակնկալել թե՛ մարդկանցից, թե՛ կառույցներից [Штомпка П.,
2012, 301]։
Կայունություն։ Եթե խմբերի, ինստիտուտների, ցանցերի կառուցվածքը կրում է
անփոփոխ և երկարատև
բնույթ, ապա ստեղծվում են սոցիալական
կայուն
փոխհարաբերություններ, հոգեբանական
միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող են
կանխատեսել դիմացինի վարքը։ Սպասումների արդարացումն ու փոխադարձ
վստահությունը ոչ այնքան պարտավորություններ են, որքան նորմալ սովորական
ռեակցիաներ։
Նման
միջավայրում
վստահության
պահպանման
համար
փոփոխությունները պետք է իրականացվեն աստիճանաբար, կանոնավոր, հասկանալի
կերպով [Штомпка П., 2012, 302]։
Հասարակական կառույցների թափանցիկություն: Մարդկանց համար հասանելի
են կառույցների ընդհանուր գործունեության սկզբունքները, դրանց ներկայացուցիչների
կոմպետենցիաները և գործողությունների մասին իֆորմացիան։

Երբ կառույցները,

տեսանելի են, դրանց գործունեության նպատակը հասկացված է և հնարավոր է

վերահսկել դրանց գործունեության ընթացքը, ապա վստահությունը նման կառույցների
նկատմամբ բարձր է [Штомпка П., 2012, 303]։

Գործունեության

միջավայրի

ընկալումը:

Շտոմպկան սահմանում է

որպես

մարդկանց առօրյայի հետ առնչվող հանգամանքներ, բնական պայմաններ։ Այսինքն այն
միջավայրը, որտեղ մարդիկ ապրում են, իսկ հասարակական կառույցները գործառնում։
Այս դեպքում վստահության միջավայրի համար անհրաժեշտ պայմանները մարդկանց
մոտ ապահովում են այն նույն հարմարավետ միջավայրը, ինչ-որ անհրաժեշտ է
կայունության միջավայրի համար։ Այս դեպքում վստահության վրա ազդում է
ֆիզիկական միջավայրը, որի փոփոխությունների ժամանակ մարդիկ իրականության
նկատմամաբ դրսևորում են կասկածամտություն և անվստահություն [Штомпка П.,2012,
303]:

Պատասխանատվության
պատասխանատվությունների

բաշխումը։
բաշխման

Խոսքը

մասին։

գնում

Այս

է

ինստիտուտների

դեպքում

հասարակության

անդամների վարքը վերահսկող, ստանդարտներ սահմանող կառույցները շատ են, երբ
մարդիկ գիտեն, որ դրանց կարող են դիմել հարցերի, իրենց իրավունքների
պաշտպանության համար։ Նման միջավայրում գերիշխում է համոզմունքը, որ օրենքին
պետք է հետևել, նորմերից չշեղվել։ Մարդիկ վստահում են կառույցներին՝ իմանալով, որ
դրանք պաշտպանում են իրենց, ներկայացնում են իրենց իրավունքները [Штомпка
П.,2012, 305]։
Սույն հետազոտությունը ստուգում է Շտոմկայի տեսության ենթադրույթներից
մեկը, որի համաձայն կառույցների թափանցիկ գործունեությունը նպաստում է դրանց
նկատմամբ ավելի մեծ հանրային վստահության ձևավորմանը։ Մասնավորապես,
հետազոտության նպատակն է պարզել Հայաստանում

ՏԻՄ-երի գործունեության

թափանցիկության և դրանց նկատմամբ վստահության փոխկապվածությունը։

Վերլուծության մեթոդաբանություն
2015թ.

ՀՌԿԿ-Հայաստան

հիմնադրամը

իրականացրել

է

ՀՀ

տեղական

ինքնակառավարմանը հանրային մասնակցության վերաբերյալ ուսումնասիրություն ,
որի հիմքում ընկած են Հայաստանի ողջ տարածքում պատահականորեն ընտրված 1443
տնային տնտեսությունններից հավաքագրված և հանրային կարծիքն արտացոլող
հարցման տվյալները [ՀՌԿԿ; 2016]:
Սույն հոդվածի հիմքում ընկած է ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի կողմից
իրականացված

«Հանրային

մասնակցություն

տեղական

ինքնակառավարմանը»

հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը:
Սույն վերլուծության ընթացքում կիրառվել է փոխկապվածության (correlation)
վերլուծություն,

հասկանալու

համար,

թե

հայաստանյան

ՏԻՄ-երի

թափանցիկ

գործունեությունը որքանո՞վ է նպաստում նրանց նկատմամբ հանրային վստահությանը։
Քանի որ ավագանու և համայնքապետի նկատմամբ վստահությունն արտահայտող և
ՏԻՄ-երի թափանցիկությանը վերաբերող փոփոխականները օրդինալ սանդղակներ են
պարունակում, կիրառվել է կոռելացիայի հաշվարկման Սպիրմանի գործակիցը (r)։
Փոխկապվածության վերլուծությունը ցույց է տալիս 2 փոփոխականների միջև կապի
ուժը, ինչը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչպե՞ս է թափանցիկ գործունեությունը
կապված կառույցի նկատմամբ վստահության մակարդակի հետ:
Վերլուծության ընթացքում որպես կախյալ փոփոխական դիտարկվել է «Հանրային
մասնակցություն

տեղական

ինքնակառավարմանը»

տնային

տնտեսությունների

հետազոտության հարցարթերթի այն հարցը, որը չափում է համայնքի ղեկավարի և
ավագանու նկատմամբ հանրային վստահությունը։ Որպես անկախ փոփոխականներ
առանձնացվել են ՏԻՄ-երի գործողությունների թափանցիկությունը չափող հարցերը,
որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում և աղյուսակ 2-ում։
Աղյուսակ 1։ Կախյալ փոփոխականներ

Վստահությունը ՏԻՄ-երի նկատմամաբ
3.3. Որքա՞ն եք վստահում հետևյալ անձանց․
1․ Համայնքի ղեկավար
2․ Ավագանու անդամ։
[Վստահությունը չափվել է 0-5 սանդղակով, որտեղ 0 նշանակում է՝ «Ամենևին», 5-ը՝
«Լիովին»]

Աղյուսակ 2։ Անկախ փոփոխականներ

ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկություն
3.1. Վերջին 6 ամիսների ընթացքում որքա՞ն հաճախ է համայնքի ղեկավարը հանդիպել իր
ընտրազանգվածի հետ, որպեսզի.
1. Քննարկի և համաձայնության գա համայնքի զարգացման ծրագրերի շուրջ
2. Տեղեկացնի ՏԻՄ-երի որոշումների մասին
3. Քննարկի տեղական խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված քայլերը
[Հաճախականությունը չափվել է 0-5 սանդղակով, որտեղ 0-ն նշանակում է՝ «Երբեք», 5-ը՝
«Ամեն շաբաթ»]
3.8.1. Ընդհանուր առմամբ՝ ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր ՏԻՄ-երի հաշվետվողականության
մակարդակը:
[Հաշվետվողականությունը գնահատվել է 1-5 սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է՝ «Շատ
ցածր», 5-ը՝ «Շատ բարձր»]

3.8.2. Ձեր կարծիքով, անցյալ տարվա համեմատ՝ այն աճե՞լ է, թե՝ նվազել:

[Գնահատվել է 0-2 սանդղակով՝ 0. Ո՛չ նվազել է, ո՛չ աճել , 1. Նվազել է, 2. Աճել է]
4.1. Որքա՞ն լավ կամ վատ են կիրարկում ՏԻՄ-երը հետևյալ ընթացակարգերը:
1․ ՏԻՄ-երի գործունեության մասին համայնքի բնակիչների իրազեկում
2․ Համայնքի բյուջեի մասին բնակիչների իրազեկում
3․ Տեղական որոշումների կայացման գործընթացի մեջ բնակիչների ներգրավում
6․Բնակիչների հետ խորհրդակցություն՝ հանրային ռեսուրսների (հողեր, անտառներ,
շենքեր, ճանապարհներ, այգիներ, հուշարձաններ) օգտագործման, վարձակալության,
վաճառքի վերաբերյալ
7․Գնումների կատարման թափանցիկություն, օրինակ՝ մրցույթների կազմակերպում:
[Գնահատվել է 1-5 սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է «Շատ վատ», 5-ը՝ «Շատ լավ»]
4.2.1. Ինչպե՞ս կգնահատեք ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկությունը:

[Գնահատվել է 1-5 սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է «Շատ ցածր», 5-ը՝ «Շատ բարձր»]
4.2.2. Ձեր կարծիքով, անցյալ տարվա համեմատ՝ նրանց գործունեության թափանցիկության
մակարդակն աճե՞լ է, թե՝ նվազել:

[Գնահատվել է 0-2 սանդղակով՝ 0. Ո՛չ նվազել է, ո՛չ աճել , 1. Նվազել է, 2. Աճել է]

Կոռելացիայի արդյունքները
Ինչպես ցույց են տալիս կոռելացիայի արդյունքները, ՏԻՄ-երի
գործունեությունը

չափող

և

ՏԻՄ-երի

նկատմամբ

թափանցիկ

վստահությունը

չափող

փոփոխականների միջև առկա է նշանակալի դրական կապ։ Հաշվարկը կատարվել է այն
843 հարցվողների կարծիքների հիման վրա, ովքեր և՛ ավագանու անդամի, և՛ համայնքի
ղեկավարի նկատմամբ հայտնել են վստահություն կամ անվստահություն։ Արդյունքերի
համաձայն

որքան

աճում

են

ՏԻՄ-երի

թափանցիկության

վերաբերյալ

գնահատականները, այդքան աճում է ՏԻՄ-երի նկատմամբ վստահության մակարդակը։

Աղյուսակ 3: ՏԻՄ-երի թափանցիկ գործունեության և դրանց նկատմամբ վստահության փոխկապվածությունը
Անկախ փոփոխականներ

Կախյալ փոփոխակններ
Վստահությունը

Նշանակալիություն

Վստահությունը

համայնքի

ավագանու

ղեկավար

անդամի հանեպ

հանդեպ
Համայնքի ղեկավարի հանդիպումների

.353**

-

000

հաճախականությունը համայնքի զարգացման
ծրագրերի շուրջ համաձայնության գալու և
քննարկման նպատակով
Համայնքի ղեկավարի հանդիպումների

.316**

-

000

.316**

-

000

.361**

.367**

000

.200**

.198**

000

.541**

.528**

000

.388**

.403**

000

.454**

.462**

000

.401**

.408**

000

.273**

.293**

000

.552 **

.551**

000

.283**

.286**

000

հաճախականությունը ՏԻՄ որոշումների մասին
տեղեկացնելու նպատակով
Համայնքի ղեկավարի հանդիպումների
հաճախականությունը ՝ տեղական խնդիրների և
դրանց լուծման քայլերի քննարկման նպատակով
ՏԻՄ-երի հաշվետվողականության մակարդակի
գնահատական
Անցյալ տարվա համեմատ
հաշվետվողականության մակարդակի
փոփոխությունը
ՏԻՄ-երի գործունեության մասին համայնքի
բնակիչների իրազեկում ընթացակարգի
գնահատական
Համայնքի բյուջեի մասին բնակիչների
իրազեկման ընթացակարգի գնահատական
Տեղական որոշումների կայացման գործընթացի
մեջ բնակիչների ներգրավման ընթացակարգի
գնահատական
Բնակիչների հետ խորհրդակցության
ընթացակարգի գնահատական
Գնումների կատարման թափանցիկության
գնահատակա
ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության
գնահատական
Անցյալ տարվա համեմատ ՏԻՄ-երի
գործունեության թափանցիկության
փոփոխությունը

Արդյունքների քննարկում
Շտոմպկան ինստիտուցիոնալ վստահությունը համարում է հասարակության մեջ
ընդհանուր վստահության, վստահության մշակույթի ձևավորման կարևոր մաս։ Նա
նշում է, որ ինստիտուցիոնալ վստահությունը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների,
այդ թվում նաև միջանձնային հարաբերությունների վրա ունենում է իր ազդեցությունը։

Ելնելով այն հանգամանքից, որ հայ հասարակությունում ևս առկա է միջանձնային
վստահության ցածր մակարադակ՝ 5%, այս տեսանկյունից ևս կարևոր է հասկանալ
ինստիտուցիոնալ վստահության դերը [ՀՌԿԿ; 2016]։ Որպես կարևոր նախապայման
դիտարկելով կառույցների թափանցիկ գործունեությունը՝ Շտոմպկան նշում է, որ
թափանցիկ գործունեության մեխանիզմների առկայությունը պայմանավորում են
վստահության առկայությունը, իսկ դրանց բացակայությունը խոսում է ընդհանուր
անվստահության

մշակույթի

առկայության

մասին։

Կոռելացիայի

արդյունքներն

հաստատում են հիպոթեզն այն մասին, որը ստուգում է Շտոմպկայի տեսության այդ
ենթադրույթը, այն է՝ կառույցների թափանցիկ գործունեությունը նպաստում է կառույցի
հանդեպ վստահության ձևավորմանը։
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը հրապարակայնությունը և
թափանցիկությունը սահմանում է որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեության սկզբունք։ Հետևաբար կարող ենք փաստել, որ

ՏԻՄ-երի հանդեպ

վստահության ձևավորման մեխանիզմները ՀՀ-ում ամրագրված են օրենքով։ Սակայն
միայն դրանց կիրառումը կարող է ապահովել ՏԻՄ-երի հանդեպ վստահություն,
հակառակ դեպքում անվստահության միջավայրի մասին կարելի է խոսել, որն իր
ազդեցությունն ունի համայնքներում հասարակական կյանքի գործառնման մյուս
ոլորտների վրա ևս [ՀՀ ՏԻՄ օրենք; 2002; հոդված 4]:
Սույն

հետազոտության

կոռելացիայի

արդյուքները

ցույց

են

տալիս,

որ

բնակիչների հետ համայնքի ղեկավարի հանդիպման հաճախականության և համայնքի
ղեկավարի նկատմամբ վստահության փոփոխականների միջև առկա է նշանակալի
դրական

կապ։

Դա

նշանակում

է,

որքան

աճում

է

հանդիպումների

հաճախականությունը, այդքան աճում է համայնքի ղեկավարի հանդեպ վստահության
մակարդակը։
համայնքի

Նույն կապն առկա է նաև համայնքի ղեկավարի՝ բնակիչների հետ

զարգացման

շուրջ

համաձայնության

գալու

և

քննարկելու

համար

հանդիպումների, ՏԻՄ որոշումների մասին տեղեկացնելու նպատակով հանդիպումների
հաճախականության և ՏԻՄ-երի նկատմամբ վստահության մակարդակի միջև: բացի այդ
անցյալ տարվա համեմատ ՏԻՄ-երի թափանցիկ գործունեության
փոփոխությունը

ևս

կապված

է

վստահության

աճի

գնահատականի

հետ,

հետևաբար

քաղաքականության ձևավորման, իրականացման պրոցեսում քաղաքացիների ակտիվ
ներգրավումը, քաղաքացիների հետ համագործակցությամբ ՏԻՄ-երը կարող են ձեռք
բերել վստահություն և աջակցություն։
Ելնելով այն հանգամանքից, որի համաձայն համայնքի ղեկավարի հանդեպ
վստահությունը ավելի բարձր, է քան ավագանու անդամների, ՏԻՄ-երի հանդեպ
ինստիտուցիոնալ վստահության ձևավորման համար կարևոր է դառնում ավագանու
անդամների գործելաոճի վերանայումը։ Ավագանու լիազորությունների մեջ է մտնում
տեղական ինքնակառավարման համակարգում որոշումների կայացման գործում

բնակիչների

ներգրավումն

ու

մասնակցության

ապահովումը:

Մասնավորապես

ավագանին

պետք է տեղեկատվություն տարածի իր գործունեության վերաբերյալ,

ավագանու նիստից 7 օր առաջ բնակչությանը իրազեկի նիստի մասին, բնակչության հետ
քննարկի համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված որոշումները նախքան ավագանու
նիստի կայանալը: Ավագանու անդամները պետք է հետևողական լինեն, որպեսզի
ավագանու նիստին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը հրապարակվեն համայնքի
ավագանու նստավայրում: Սակայն նիստերի ոչ պատշաճ կազմակերպումն ու
իրականացումը հանգեցնում է համայնքներում որոշումների ընդունման, որոնց մասին
տեղյակ չեն լինում բնակիչները:
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների
համատեքստում, երբ ոլորտում գերակա ուղղություններ են համայնքների խոշորացումը
և տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության ապահովումը,
կարևոր է դառնում ՏԻՄ-բնակչություն երկխոսության ապահովումը, որը հնարավոր է
վստահության առկայության դեպքում։ Թափանցիկ գործունեությամբ ՏԻՄ-երի հանդեպ
վստահության ձևավորման մեխանիզմների թեև առկա են, սակայն հնարավոր են նաև
այլ մեխանիզմներ, որոնք կարող են նպաստել ՏԻՄ-երի նկատմամաբ ինստիտուցիոնալ
վստահության ձևավորմանը։ Տեղական իշխանությունները կարող են տեղական
լրատվամիջոցների հետ համագործակցել՝ նրանց հրավիրելով ավագու նիստերի,
կարևոր

հանդիպումների

և

միջոցառումների,

պարբերաբար

տեղեկատվություն

տրամադրելով լրատվամիջոցներին տեղական իշխանությունների գործունեության
վերաբերյալ:
Առաջնային

է

ՏԻՄ-երի

թիրախավորված

աշխատանքը:

Տեղական

ինքնակառավարման ոլորտի ներկա վիճակը վկայում է այն մասին, որ առկա է
կարծրատիպային մտածողություն բնակչության շրջանում ՏԻՄ-երի վերաբերյալ.
մարդիկ տեղյակ չեն ինչու՞մն է կայանում ՏԻՄ-երի բուն գործունեությունը [ՀՌԿԿՀայաստան; 2015]: ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները կարող են համայնքում գտնել ակտիվ
մարդկանց, ովքեր կկարողանան համայնքում ձևավորել որոշումների կայացման
միջավայր:

Օրինակ՝

ՄԱԿ-ի

Զարգացման

ծրագրի

կողմից

2015

թվականից

երիտասարդների շրջանում իրականացվում է ‹‹Համայնքը ես եմ›› նախաձեռնությունը,
որի շրջանակներում երիտասարդները ստանում են

տեղական ինքնակառավարման

իրավունքի վերաբերյալ գիտելիքներ: Արդյունքը այն է, որ մի քանի երիտասարդներ
իրենց

համայնքներում

իրականացնում

են

ծրագրեր,

որոնց

շրջանակներում

համագործակցում են ՏԻՄ-երի հետ, իսկ մի քանիսը ՏԻՄ ընտրություններում
առաջադրել են ավագանու իրենց թեկնածությունը: Նման դեպքերում կարելի է խոսել
քաղաքացիների և ՏԻՄ-երի ինտեգրված գործընկերության մասին, որի դեպքում
ընդունվում են համատեղ որոշումներ, ծրագրային գաղափարներ:

ՄԱԿ-ի հանրային կառավարման ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի
կատարվում է վերլուծություն, որի նպատակն է պարզել յուրաքանչյուր պետությունում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացվածության մակարադը։ 2016 թվականի
տվյալների համաձայն ՀՀ էլեկտրոնային մասնակցության ինդեքսը 193 երկրների
շարքում 87-րդ տեղում է: Այն էականորեն փոխվել է

2010 թվականի տվյալների,

համեմատ, երբ ՀՀ ցուցանիշը եղել է 187-րդ տեղում [UNITED NATIONS; 2016]։
Համացանցի լայն կիրառումը կարող է նպաստել տեղեկատվության տարածմանը և
ապահովել գործունեության թափանցիկությունը:
Այսպիոսով,

ՏԻՄ-բնակչություն

երկխոսության

կառուցման

և

ՏԻՄ-երի

նկատմամաբ վստահության ձևավորման համար կարևոր քայլ կարող է լինել զուտ
տեղեկատվության

փոխանցման

մեխանիզմներից

անցումը

խորհրդատվության,

երկխոսության, համագործակցության մեխանիզմների: Մասնավորապես որոշումների
քննարկման նոր ձևաչափերի ներդրումը հանրային ներկայացումների, դասընթացների,
առցանց խորհրդակցությունների, ֆոկուս խմբերի տեսքով, կարող են ապահովել
քաղաքացիների կողմից կարծիքների առաջադրում, որոնց հաշվի առնելը հստակորեն
ցույց տրվելու դեպքում կարող են ձևավորվել փոխհարաբերություններ:

Ամփոփում
Ուսումնասիրելով ՏԻՄ-երի թափանցիկ գործունեության և ՏԻՄ-երի նկատմամբ
վստահության փոխկապվածությունը՝ վերլուծության արդյունքում կարելի է ասել, որ
դրանց միջև առկա կապը նշանակալի է։ Որքան աճում է ՏԻՄ-երի թափանցիկության
վերաբերյալ գնահատակկները, այդքան աճում է ՏԻՄ-երի նկատմամաբ վստահությունը։
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների
համատեքստում

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

թափանցիկ

գործունեությունը առաջնային պետք է դիարկիվ վստահության ձևավորման և
գործընթացների հետագա արդյունավետության ապահովման համար։
Վստահության միջավայրի ձևավորման համար ՏԻՄ-երը շահագրգռված պետք է
լինեն համագործակցել համայնքների ակտիվ խմբերի հետ մասնակցային կառավարման
միջավայր

ապահովելու

մեխանիզմների

համար:

կառուցման

Նրանք

համար

զուտ

մեխանիզմներից պետք է անցում կատարեն

բնակչություն

հետ

տեղեկատվության

երկխոսության
փոխանցման

խորհրդատվության, երկխոսության,

համագործակցության մեխանիզմների, մասնավորապես որոշումների քննարկման նոր
ձևաչափերի՝

հանրային

ներկայացումների,

դասընթացների,

առցանց

խորհրդակցությունների, ֆոկուս խմբերի: Իսկ որպես տեղեկատվության տարածման
եղանակ կարող են ծառայել համացանցում ստեղծված հարթակները, որից դուրս ՏԻՄ-

երը պետք է դրսևորեն քաղաքական կամք համայնքի կառավարումը բնակչության հետ
երկխոսությամբ իրականացնելու համար:
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