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 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ինչպես մեզ հայտնի է, մինչև գրերի գյուտը նախնադարյան մարդիկ միմյանց 

հետ շփվել են բանավոր, ապա պատկերների և գաղափարագրերի միջոցով: 

Ժամանակի ընթացքում նրանք աստիճանաբար տիրապետել են  հաղորդակցության 

հիմնական տեսակներին՝ թե բանավոր, թե գրավոր խոսքին: Զարգացմանը 

զուգընթաց առաջացան նաև գրավոր և տպագիր խոսքերը, հեռահաղորդակցությունն 

ու ներկայիս արդիական հաղորդակցման զանազան միջոցները: Եթե լեզուն և խոսքը 

հաղորդակցության ամենակարևոր միջոցներն են, ապա լեզուների տարբերությունը 

խոչընդոտ է հանդիսանում նույն այդ հաղորդակցության համար: Համաձայն 

Բաբելոնյան աշտարակաշինության պատմության՝ երկիր մոլորակի վրա առաջացան 

բազում լեզուներ և ըստ այդմ յուրաքանչյուր ազգ կարիք ունեցավ հասկանալու 

օտարերկրյա ժողովուրդներին՝ նրանց հետ հաղորդակցվելու համար: Այդ հարցում 

մեզ օգնության են գալիս թարգմանիչները: Թեմայի արդիականությունը 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ թարգմանիչը մինչ օրս էլ կարևոր դեր է 

կատարում միջմշակութային հաղորդակցության մեջ: Առանց լեզուներ լավ իմանալու 

և առանց թարգմանչի միջնորդության բավականին դժվար կլինի հաղորդակցվել 

տարբեր մշակույթի տեր անձանց հետ: Թարգմանչի դերը մեծանում է հատկապես 

գործարար հաղորդակցման ժամանակ, երբ կարևոր գործնական հանդիպումներում 

անհրաժեշտ է լինում հաղորդակցվել տարբեր երկրների ժողովուրդների հետ: 

Աշխահում գոյություն ունեն շուրջ 7000 լեզուներ, որոնցից մի քանի տասնյակն ունեն 

համաշխարհային նշանակություն կամ օգտագործվում են պաշտոնապես: Ցավոք, 

մենք չենք կարող վարժ տիրապետել այդ մի քանի տասնյակ լեզուներին՝ ազատ 

հաղորդակցվելու համար, այդ իսկ պատճառով զգում ենք թարգմանիչների կարիք: 

Աշխատանքի նպատակն է առավել մանրամասնորեն ծանոթանալ 

«Հաղորդակցություն» հասկացությանը և դրա գործընթացին: Իմանալ, թե ինչ 

դասակարգումներ ունի այն: Բացահայտել հաղորդակցման ընթացքում ի հայտ եկած 

խոչընդոտները: Ինչպես նաև ներկայացնել «Միջմշակութային հաղորդակցությունը» և 

ցույց տալ թարգմանչի դերը այդ ոլորտում: 

Աշխատանքի նպատակին հասնելու համար դրված են հետևյալ խնդիրները՝ 
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ա)  ներկայացնել «Հաղորդակցում» հասկացությունը, դրա դասակարգումը, 

գործընթացն ու խոչընդոտները: 

բ)  ներկայացնել լեզվական միջնորդությունը. թարգմանչի միջոցով հաղորդակցվելու 

կանոնները: 

գ) ներկայացնել  միջմշակութային հաղորդակցման էությունը և խոչընդոտող 

գործոնները: 

դ) կատարած թարգմանության միջոցով ներկայացնել թարգմանության կանոններն ու 

նրբությունները: 

Աշխատանքի կառուցվածքը: Բաղկացած է ներածությունից, 3 գլուխներից, 7 

ենթագլուխներից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության ցանկից, 

հավելվածներից և 32 էջից: 

Առաջին գլխում ներկայացված են հաղորդակցության տարբեր 

դասակարգումները, որտեղ պարզ է դառնում, որ հաղորդակցումը բաժանվում է 

երկու հիմնական դասակարգման փուլերի, որոնք էլ իրենց հերթին բաժանվում են 

ենթափուլերի: Ինչպես նաև ներկայացված է հաղորդակցման գործընթացը և դրա 

ընթացքում առաջացած խոչընդոտները: Երկրորդ գլխում ներկայացված է 

միջմշակութային հաղորդակցություն հասկացությունը: Ցուցադրված է թարգմանչի 

դերը այդ գործընթացում: Երրորդ գլխում արդեն  առավել  մանրամասնորեն 

ներկայացված է թարգմանություն հասկացողությունը, նրա տեսակները, 

թարգմանական մի շարք հնարներ և նրբություններ: Այստեղ տեղ են գտել նաև 

թարգմանչի միջոցով հաղորդակցվելու կանոնները: Հավելվածներից առաջինում 

կատարված է թարգմանություն, իսկ երկրորդում թարգմանության վերլուծություն, 

որոնցում էլ ցուցադրվում են նախորդ գլխում թվարկվածները:  
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ԳԼՈՒԽ 1. 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ. ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

Գլուխ 1.1. «Հաղորդակցություն» եզրաբառը և դրա դասակարգումը 

«Հաղորդակցություն»1 (communiccation/комуникация) եզրույթը 

(եզրաբառ/տերմին) ծագել է լատիներենից. «communicatio» (հաղորդում, փոխանցում), 

«communico» (դարձնում եմ ընդհանուր, կապում եմ , շփվում եմ)։ Բառն իր իմաստը 

նույնությամբ պահպանել է նաև հայերենում. «հաղորդել, հաղորդ+ա+կցել»։ 

Այսպիսով՝ հաղորդակցության հիմնական նպատակը տեղեկատվության 

փոխանցումն է, որը կարող է կատարվել տարբեր ձևերով. խոսքով (բանավոր կամ 

գրավոր) իմաստավոր շարժումներով (ժեստեր, դեմքի արտահայտություններ, 

կեցվածք և այլն), և տարբեր միջոցներով. անմիջական շփում, մամուլի կամ 

էլեկտրոնային փոստի հաղորդագրություններ, հեռախոս, ռադիո, 

հեռուստատեսություն և այլն: Հաղորդակցության առավել լայնորեն օգտագործվող 

միջոցներից են հեռախոսակապը, ֆաքսիմիլային կապը (ֆաքս), տելեքսը. փոստը և 

էլեկտրոնային փոստը: 

Հաղորդակցությունը հասարակական սուբյեկտների՝ անձ, սոցիալական խումբ, 

փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է ունենում տեղեկության, 

փորձի, գիտելիքների, կարողությունների և գործունեության արդյունքների 

փոխանակում: 

Ցանկացած հաղորդակցություն իրենից ներկայացնում է տեղեկության 

փոխանցման և ընդունման գործընթաց: Տեղեկությունը փոխանցվում է խոսքային և ոչ 

խոսքային հաղորդակցման միջոցների օգնությամբ: 

Հաղորդակցման դասակարգումը2 

                                                            
1 Խաչատրյան Տ. «Հաղորդակցության և ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հմտություններ», 
էջ 8 
2 Խաչատրյան Տ. «Հաղորդակցության և ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հմտություններ», 
էջ 17-20 
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Հաղորդակցման դասակարգումները շատ տարբեր են, ինչը պայմանավորված է 

դրա գործառույթների և ձևերի բազմազանությամբ։ Փորձենք այն դասակարգել ըստ 

տարբեր հիմքերի։ 

Ըստ հաղորդակցվող սուբյեկտների քանակի կամ ընդգրկման ծավալի 

հաղորդակցումը կարող է լինել. 

• միջանձնային՝ երկու անձանց միջև իրականացվող հաղորդակցում, որը 

տեղի է ունենում դեմ առ դեմ կամ տեխնիկական միջոցներով (հեռախոս, 

սոց. ցանցեր, տեսակապ), որը նույնպես «դեմ առ դեմ»-ի իրավիճակ է 

ապահովում, 

• խմբային՝ 3-ից մինչև 20-30 անձանց միջև հաղորդակցում (կարող է տեղի 

ունենալ դեմ առ դեմ կամ տեխնիկական միջոցներով, ասենք՝ 

տեսակոնֆերանսներ), 

• զանգվածային՝ այս դեպքում ընդգրկված են մարդկանց մեծաթիվ խմբեր։ 

Այն իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվության տարածման 

հատուկ միջոցներով՝ մեդիա (տպագիր կամ էլեկտրոնային), 

գրատպություն, հեռուստատեսություն, ռադիո, սոցիալական ցանցեր և 

այլն։ 

Ըստ տեղեկատվության փոխանցման ձևերի՝ հաղորդակցությունը կարող է 

լինել. 

• խոսքային, որի հիմնական միջոցներն են. բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, 

• ոչ խոսքային, որի հիմնական միջոցներն են իմաստավոր շարժումները. 

(ժեստեր, դիմախաղ, կեցվածք և այլն)։ 

Ըստ հաղորդակցվող կողմերի պաշտոնական դիրքի առնչության՝ 

հաղորդակցությունը կարող է լինել. 

•  ուղղահայաց (իրականացվում է հասարակական դիրքով կամ 

պաշտոնական սանդուղքով՝ վարընթաց և վերընթաց ուղղություններով) 
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•  հորիզոնական (իրականացվում է հավասար հասարակական կամ 

պաշտոնական դիրք ունեցող մարդկանց միջև)։ 

Ոչ խոսքային հաղորդակցության միջոցների դասակարգումը 

Մասնագիտական գրականության մեջ առանձին դասակարգվում է նաև ոչ խոսքային 

հաղորդակցությունը, որի հիմնական միջոցներն են. 

•  մարդու մարմնի որոշակի կեցվածքը կամ դիրքը, որը հատկանշական է 

տվյալ կուլտուրայի համար. այն ցույց է տալիս, թե ինչպես է տվյալ մարդն 

ընկալում իր կարգավիճակը` ներկա մյուս անձանց կարգավիճակի 

համեմատությամբ: 

•  ձեռքերի իմաստավոր շարժումները (ժեստերը). մարդիկ ցանկացած 

պահի խոսում են ոչ միայն լեզվով, այլև ժեստերի լեզվով: Ժեստերը ձեռքի, 

գլխի, մարմնի շարժումներ են (ֆրանսերեն` geste - գործողություն): 

Ժեստերի մի մասի կոնկրետ իմաստը տարբեր կուլտուրաներում տարբեր 

է: Սակայն բոլոր կուլտուրաներում կան ժեստեր, որոնց նշանակությունը 

նույնն է: 

•  ձայնը և հնչերանգը. նույն խոսքի արտաբերման հնչերանգային 

տարբերակները կարող են միանգամայն տարբեր իմաստներ հաղորդել։ 

Ըստ այս միջոցների էլ տարբերակում են ոչ խոսքային հետևյալ տարատեսակները. 

Կինեսիկա (հունարեն` շարժում): Դրանք այլ մարդու կողմից տեսողությամբ 

ընկալվող շարժումներ են, որոնք հաղորդակցության մեջ կատարում են 

արտահայտչական գործառույթ: Կինեսիկայի խմբում են դասվում արտահայտիչ 

շարժումները, որոնք դրսևորվում են դիրքերում, ժեստերում, դիմախաղում (միմիկա), 

քայլվածքում, հայացքում: 

Պրոսոդիկա – Շեշտ և արտալեզվական միջոցներ: Սրանք ընդգրկում են խոսքի 

հնչերանգը, արագությունը, ձայնի բարձրությունը, տեմբրը, շեշտադրման ուժը: 

Արտալեզվական համակարգը նաև դադարների տեղակայումն է խոսքում, ինչպես 

նաև մարդու տարբեր հոգեֆիզիոլոգիական արտահայտությունները` լաց, հազ, 

ծիծաղ, հոգոց և այլն: 
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Տակեստիկա (հպումային). հաղորդակցման հպումային (տակեստիկ) 

միջոցներին են դասվում հաղորդակցվող մարդկանց այնպիսի հպումները, ինչպիսիք 

են՝ ձեռքսեղմումը, ափահարումը, համբույրը, ուսին թփթփացնելը, 

գրկախառնությունը, ողջագուրանքը և այլն: Մարդու կողմից հաղորդակցման մեջ 

դինամիկ հպումների օգտագործումը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով: 

Դրանց մեջ հատուկ նշանակություն ունեն հաղորդակցվողի կարգավիճակը, տարիքը, 

սեռը, ծանոթության աստիճանը: 

Պրոքսեմիկա. ցանկացած հաղորդակցություն ունի նաև տարածական 

կազմակերպվածություն: Մարդաբան Է. Հոլլը առաջիններից մեկն էր, որ հետազոտեց 

հաղորդակցության տարածական կառուցվածքը և ներմուծեց «պրոքսեմիկա» 

տերմինը (թարգմանաբար՝ «մոտիկություն, մերձություն, մտերմություն»): Շփման 

ընթացքում մարդիկ միմյանց նկատմամբ որոշակի դիրք են ընդունում: Նրանց միջև 

ֆիզիկական տարածության մեծ և փոքր լինելը կապված է հոգեբանական 

տեսակետից հեռու կամ մոտ լինելու հետ: Հաղորդակցության պրոքսեմիկական 

առանձնահատկությունները հիմնականում պայմանավորված են մշակութային և 

ազգային գործոններով: Է. Հոլլն առաջադրել է շփման ժամանակ մարդկանց դիրքերի 

հեռավորության չորս նորմ. 

• ինտիմ հեռավորություն. շատ մոտիկ մարդկանց հաղորդակցություն, 

• անհատական. հաղորդակցություն ծանոթ մարդկանց հետ, 

• սոցիալական. նախընտրելի և անծանոթ մարդկանց հետ և պաշտոնական 

հաղորդակցությունների ժամանակ, 

• հասարակական. տարբեր լսարանների առաջ ելույթների ժամանակ: 
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Գլուխ 1․2․ Հաղորդակցության գործընթացը, գործառույթներն ու 

խոչընդոտները 

Հաղորդակցության ընթացքում մարդիկ հաղորդում և ընկալում են որոշակի 

տեղեկատվություն, փոխանակում են մտքեր, հույզեր, մղում գործողության և այլն։ 

Ըստ այդմ էլ առանձնացվում են հաղորդակցության հետևյալ գործառույթները3. 

 1. Իրազեկման գործառույթ. այն ենթադրում է ճշմարիտ կամ կեղծ 

տեղեկությունների հաղորդում: 

 2. Ինտերակտիվ գործառույթ. ենթադրում է մարդկանց միջև 

փոխհարաբերությունների կազմակերպում (հաղորդակցության ընթացքում «դերերի» 

բաշխում և հոգեբանական ներգործության միջոցների կիրառում:  

3. Ըմբռնման գործառույթը ենթադրում է հաղորդակցության ժամանակ 

զրուցակիցների փոխըմբռնում: 

4. Արտահայտչական գործառույթ. ենթադրում է հաղորդակցության ընթացքում 

զրուցակիցների հուզական ապրումների այլևայլ դրսևորումներ: 

 

 Հաղորդակցության գործընթացին մասնակցում են 7 հիմնական կառուցվածքային 

տարրեր. 

1. Տեղեկությունը հաղորդողը (առաջին սուբյեկտ): 

2. Հաղորդագրությունը (տեղեկությունը): 

3. Տեղեկությունն ընդունողը ( երկրորդ սուբյեկտ): 

4. Հաղորդակցության ուղին. տեղեկատվության հաղորդման միջոցը կամ 

միջոցների համակարգը: 

5. «Աղմուկը».  արտաքին միջավայրի և ներքին խոչընդոտների համակարգը, որն 

աղավաղում է տեղեկատվությունը: 

6. Հետադարձ կապը. ընդունողի պատասխան տեղեկությունը հաղորդողին 

                                                            
3 Նազարյան Ա. «Գործարար հաղորդակցություն», 2001. Էջ  9 
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7. Շտկումը. նախնական տեղեկատվության փոփոխումը՝ առավել ընկալելի 

դարձնելու նպատակով: 

Մասնագետները տարբերակում են հաղորդակցության հետևյալ խոչընդոտները. 

• Ընկալման խոչընդոտներ, երբ տարբեր մարդիկ այլ ձևով են ընկալում 

միևնույն իրավիճակները և երևույթները: 

• Դիրքորոշման խոչընդոտներ, երբ հաղորդակցվողների սոցիալական, 

մասնագիտական, աշխարհայացքային դիրքորոշումները տարբեր են: 

• Կարգավիճակային խոչընդոտներ, երբ հաղորդակցման մասնակիցներն 

ունեն տարբեր հասարակական դիրք: 

• Լեզվական խոչընդոտներ, երբ մարդիկ միևնույն լեզվով դժվար են 

հաղորդակցվում: 

• Արտահայտման խոչընդոտներ, երբ ասվածը երկիմաստ է. խոսքը սխալ 

ձևակերպված: 

• Բարոյական խոչընդոտներ. երբ տարբեր են զրուցակիցների բարոյական 

սկզբունքները: 

• Ինտելեկտուալ խոչընդոտներ, երբ էականորեն տարբերվում են 

զրուցակիցների ինտելեկտուալ մակարդակները: 

• Հուզական խոչնդոտներ. երբ զրուցակիցների հուզական վիճակները 

տարբեր են, իսկ ապրումակցման (էմպաթիայի) կարողությունը՝ թույլ: 

• Գեղագիտական խոչընդոտներ. երբ նկատելի տարբերություններ կան 

զրուցակիցների ճաշակների, շարժուձևի, վարվեցողության միջև: 

Հաղորդակցության գործընթացը կարելի է պայմանականորեն բաժանել մի քանի 

փուլի։ Մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ նշվում են հետևյալ փուլերը.  

Առաջին փուլ. Տեղեկատվության փոխանակման սկիզբն է, երբ հաղորդողը հստակ 

պետք է կողմնորոշվի, թե ինչպիսի տեղեկություններ է ուզում տալ զրուցակցին և 
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ինչպիսի պատասխան ստանալ: Այս փուլում տեղի է ունենում մտքերի 

ձևակերպումը:  

Երկրորդ փուլ. Այս փուլում հաղորդվող միտքը ձևակերպվում է խոսքային կամ 

ոչ խոսքային ազդակների, նշանների կամ հաղորդագրության, այսինքն՝ 

ծածկագրվում է (կոդավորվում):  

Երրորդ փուլ. Այս փուլում տեղի է ունենում բուն տեղեկությունների 

հաղորդումը: 

 Չորրորդ փուլ. Այս փուլում տեղեկատվությունն ընդունողը (ստացողը) 

ապածածկագրում է այն, այսինքն ստացվող խոսքային կամ ոչ խոսքային ազդակները 

վերածում է հասկացությունների և մտքերի, այսինքն՝ փոխարինում է իր մտքերով 

(ճիշտ կամ սխալ) և հասկանում:  

Հինգերորդ փուլ. Սա հետադարձ կապի փուլն է, որի ժամանակ 

տեղեկատվությունն ընդունողը պատասխանում է հաղորդողին: 
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ԳԼՈՒԽ 2. 

ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1 Միջմշակութային հաղորդակցության էությունը 

Միջմշակութայիև հաղորդակցությունը տարբեր դավանանքի, գիտելիքների, 

սոցիալական կարգավիճակի և էթնիկ խմբի պատկանող անհատների միջև 

ընդհանրական (գլոբալ) շփման ձև է: Միջմշակութային հաղորդակցության 

տեսությունը՝ որպես գիտաճյուղ, ուսումնասիրում և նկարագրում է այն խնդիրները, 

որոնք կարող են առաջանալ այս տարբեր խմբերի ներկայացուցիչ անհատների կամ 

խմբերի միջև շփման, հաղորդակցության կամ համատեղ ապրելու և աշխատելու 

ընթացքում: Միջմշակութային հաղորդակցության արդյունավետության համար 

անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես են տարբեր երկրների և մշակույթների 

պատկանող մարդիկ գործում, շփվում և ընկալում աշխարհը: Օրինակ, այլ՝ 

միմյանցից տարբեր մշակույթների և դրանց ներկայացուցիչների հետ շփում ունեցող 

մարդիկ պնդում են, որ մշակույթը կարող է բացահայտել հաղորդակցության 

ընթացքում տեղեկատվության կոդավորման, այն փոխանցելու և մեկնաբանելու 

ձևերը: 

Որպես առանձին հասկացություն՝ միջմշակութային հաղորդակցություն ասելով 

հիմնականում նկատի ենք ունենում տարբեր մտածելակերպ, տարբեր մշակութային 

կենսագրություն (background) ունեցող անձանց շփման ձևերը, ինչը ներառում է 

միմյանց լեզվի, մշակույթի, սովորույթների ընկալումը: Այսօր միջմշակութային 

հաղորդակցությունն ուսումնասիրում են այնպիսի սոցիալական գիտություններ, 

ինչպիսիք են ազգագրությունը (մարդաբանությունը), մշակութաբանությունը 

լեզվաբանությունը, հոգեբանությունը և հաղորդակցության տեսությունը։ 

Ժողովուրդները, ազգերն ու հասարակություններն իրենց պատմության ընթացքում 

հանդիպում են տարբեր լեզուների, կրոնների ու մշակույթների կրող 

հանրությունների և սովորում են միասին ապրել՝ հարգելով միմյանց լեզուն, 

մշակույթն ու սովորույթները։ Մեր ժողովուրդը մշտապես եղել է տարբեր 

մշակույթների ու կրոնների հաղորդակցման կենտրոնում: Ապրելով մի շրջապատում, 

որը նաև միջմշակութային, քաղաքական և տնտեսական համագործակցության 
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խաչմերուկ էր հանդիսանում, անմիջական շփումներ ենք ունեցել բազմազգ և 

բազմակրոն հասարակությունների հետ: Մյուս կողմից՝ դարեր շարունակ տարբեր 

պետություններում, տարբեր մշակութային միջավայրերում որպես ազգային համայնք 

ապրելը մեզ հնարավորություն է տվել նախ՝ տիրապետել օտարների լեզուներին, 

ճանաչել նրանց արժեքային համակարգը, այնուհետև մշակել հարգանք և ըմբռնում 

տարբեր ժողովուրդների կրոնների և մշակույթների, արժեքների, ավանդույթների, 

սովորույթների նկատմամաբ։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տվել դառնալ այդ 

երկրների օրինակելի քաղաքացիներ, ինտեգրվել տեղի հանրությանը, և այդ ամենի 

շնորհիվ նաև վայելել տեղի ժողովուրդների վստահությունը։ 

Մշակույթը սահմանելու և տարբեր հանրությունների մշակույթների տարբերու-

թյունն ընդգծելու համար շատ հաճախ օգտագործվում է Հալլի և Գիբսոնի «այսբերգի» 

մոդելը, որտեղ տարբերում են «մշակույթ» հասկացության երկու դրսևորում. 

• արտաքին դիտման համար տեսանելի և հասկանալի մշակույթը (արվեստ, 

գրականություն, կրոն, նորաձևություն, օրենք), սա այսբերգի տեսանելի մասն 

է, 

• արտաքին դիտման համար ոչ միշտ տեսանելի կամ անտեսանելի «մշակույթ» 

(վարք, դիրքորոշումներ, ավանդույթներ, հավատալիքներ), որոնք գտնվում են 

այսբերգի ոչ տեսանելի հատվածում, սակայն ելակետային և որոշիչ են 

միջմշակութային հաղորդակցման համար4: 

                                                            
4 Hall E. T. ''Understanding Cultural Differences'', Intercultural Press, 1990, page 86 
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Մշակույթի այս ոչ տեսանելի մասի ուսումնասիրումը ենթադրում է հետևյալ 

բաղադրիչների ձևավորում. 

• Այլ մշակույթի ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու 

կարողություն, 

• Այն հմտություններին տիրապետելու պատրաստակամությունը, որոնք 

անհրաժեշտ են արդյունավետ հաղորդակցման համար, 

• Միջմշակութայիև գիտելիքներն իրական կյանքում օգտագործելու 

ընդունակություն, 

• Լիարժեք միջմշակութայիև հաղորդակցում ապահովող միջոցների 

տիրապետում։ 

Միջմշակութային հաղորդակցության ձևավորմանը նպաստող միջոցներն են. 

• Լեզուն՝ որպես ոչ միայն հաղորդակցման, այլ նաև ընկալումը և 

մտածողությունը ներկայացնող համակարգ, 

• ոչ-խոսքային հաղորդակցումը և վարքը: 

Ինչպես նշում է Հալլը, ոչ-բառային վարքի, «թաքնված ուղերձների» հասկացումը շատ 

մշակույթներում կարող է բացառիկ նշանակություն ստանալ», 

ԱՐՎԵՍՏ 
ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԱՅԼՆ 
 
 

ՎԱՐՔ    ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 
ՀԱՎԱՏԱԼԻՔՆԵՐ    ԼԵԶՈՒ 

ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐ     ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐ   ԺԵՍՏԵՐ 

ԵՎ ԱՅԼՆ 
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• հաղորդակցման ոճը. մտքերի արտահայտման ուղիղ ձևը կարող է դառնալ 

թյուրըմբռնման և բացասական հուզական դրսևորումների պատճառ: 

Միջմշակութային հաղորդակցման մեջ կարևոր նշանակություն ունեն մի քանի 

մեթոդներ, որոնք արդյունավետ են հաղորդակցման գործընթացում։5 

Միջմշակութային իրավասության մեթոդը: «Իրավասությունը հասարակության մեջ 

զանազան ազգամշակութային խմբերի նկատմամբ դրական վերաբերմունքն է և 

հասարակության սոցիալական ու քաղաքական խմբերի կամավոր ադապտացիան 

զանազան մշակութային խմբերի պահանջների հետ»:6 

Այլ մշակույթների ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցման ընթացքում պետք է 

լինել համբերատար, ուշադիր, չի կարելի սեփական կարծիքներն ու 

պատկերացումները պարտադրել ուրիշին: Պետք է հարգել մշակութային 

բազմազանությունը, զերծ մնալ սեփական մշակույթի գերազանցության օտար երկրի 

կամ մշակույթի հանդեպ արհամարհանքի ցուցադրությունից, ցանկացած 

դրսևորումից։ 

Հարմարվողականությունը (ակուլտուրացիա) հեշտացնող մեթոդներ: 

Ինկուլտուրացիան անհատի՝ իր սեփական մշակույթի ավանդույթներին, 

սովորույթներին ն վարքաձևերին սովորելու գործընթացն է։ Այս պարագայում տեղի է 

ունենում անհատի և մշակույթի փոխներգործություն, քանի որ մի կողմից՝ ազգային 

մշակույթը ձևավորում է անհատին, բայց մյուս կողմից անհատն ինքն էլ է ազդում 

մշակույթի վրա, այսինքն՝ այս դեպքում տեղի է ունենում փոխներգործություն, 

որովհետև անհատն ապրում և գործում է հենց այդ մշակույթի մեջ: Իսկ 

ակուլտուրացիան հարմարվողականություն է, սա անհատի համար օտար մշակույթի 

յուրացման և ըմբռնման գործընթացն է: Իր համար օտար մշակութային միջավայրում 

անհատը պետք է կարողանա հարմարվել նոր պայմաններին: Այս դեպքում անհատի 

և մշակույթի միջև կարող են հակասություններ առաջանալ։ 

                                                            
5 Bennett M. J. ''A developmental model of Intercultural sensitivity'', Intercultural Press, 1993, p. 102 
6 Т. Грушевицкая, В. Попков, А. Саохин, '' Основы межкультурной коммуникации'', Учебник для вузов, 

2002, стр. 277 
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«Մշակութային ցնցում»7 (Cultural shock)։ 

 Այս եզրույթն առաջին անգամ կիրառել է ամերիկացի մարդաբան Կ. Օբերգը։ Նա 

գտնում է, որ նոր մշակութային միջավայր մտնելը ուղեկցվում է ցնցումով, որը 

պայմանավորված է նախկին ընկերների և կարգավիճակի կորստի, մերժվածության, 

զարմանքի և անհարմարավետության զգացումներով : Ե. Գոլովլևան գրում է. 

«Մշակութային ցնցումը շփոթության, վտանգի, տագնապի զգացում է, որի 

առաջացման պատճառներ կարող են լինել նոր միջավայրը, օտար լեզուն, այլ երկրի 

զանագան ծառայողական դրույթները: Անպատրաստ մարդիկ նոր միջավայրն 

ընկալում են որպես քաոսային և ճնշող»: Նոր մշակույթն ունի իր լեզվական 

համակարգը և վարքագծերի կառուցվածքը: Այն պետք է միայն հասկանալ և ընդունել 

որպես այդպիսին: 

Ադապտացիայի (հարմարման) մեթոդ: 

 Մեծ նշանակություն ունի միջմշակութային ադապտացիան, որի օգնությամբ 

անհատը հարմարվում է նոր մշակութային միջավայրին: Արդյունավետ 

ադապտացիայի համար մեծ նշանակություն ունի տարիքը: Առավել արագ են 

հարմարվում երեխաները և երիտասարդները, ամենադժվարը հարմարվում են 

տարեց մարդիկ: Պատահում է այնպես, որ նրանցից շատերը այդպես էլ չեն 

հարմարվում նոր միջավայրում։ 

Միջմշակութային կրթություն։  

Որպես մարդկային կյանքի ինտերնացիոնալացմաև հետևանք՝ մարդիկ սկսել են 

ավելի շատ տեղափոխվել իրենց մշտական բնակության վայրերից՝ աշխատանքի 

որոնման կամ այլ նպատակներով։ Արդյունքում զանազան էթնիկական խմբերի 

բազմաթիվ ներկայացուցիչներ խառնվում են իրար ձգտում են իրենց համար 

հարմարավետ և ծանոթ միջավայր ստեղծել8։ Միջմշակութային կրթությունը Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից հետո զարգացում է ապրում՝ փորձելով տալ 

ժամանակակից հասարակությանը հետաքրքրող շատ հարցերի պատասխանները: 
                                                            
7 Е. Л. Головлева ''Массавые коммуникации и медиапланирование'', Феникс, Ростов на Дану, 2008, Стр. 
200 
8 М. Фрейкман Хрусталева, А. Новиков, '' Эмиграция и эмигранты'', История и психология,  С.-Петерб. 

гос. акад. культуры, 1995.  Стр. 137 
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Այսօր միջմշակութային կրթությունը զանազան երկրներում ավելի մեծ 

նշանակություն է ձեռք բերում: Դա կապված է բնապահպանական և սոցիալական 

փոփոխությունների հետ: Սկսում է զարգանալ միջազգային զբոսաշրջությունը և 

միլիոնավոր մարդկանց համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվում 

հաղորդակցվելու միմյանց հետ, ճանաչելու իրար: Նորագույն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները և սարքավորումները նոր մշակութային տեսանելիություն են ի 

հայտ բերում, որի արդյունքում տեղի է ունենում տեղեկատվության ազատ 

փոխանակում: 

Օտար լեզուն միջմշակութային կրթության կարևոր բաղադրամաս:  

Լեզուն մշակույթի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է: 

Լեզվի գործառույթը տեղեկատվության պահպանումն ու հաղորդումն է: Լեզվի 

միջոցով անհատը հասկանում և ընկալում է շրջապատող աշխարհը: Լեզուն, 

հաղորդակցման միջոց լինելով, մյուս կողմից կարող է տարբեր երկրների մարդկանց 

միջև փոխըմբռնման անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջացնել: 

Լեզվի իմացությունից բացի հաղորդակցման արդյունավետությունը կախված է 

բազմաթիվ այլ հանգամանքներից, հաղորդակցման պայմաններից և մշակույթից, 

վարքաձևի օրենքներից, արտահայտման ոչ խոսքային ձևերի իմացությունից 

(դիմախաղ, ժեստերի համակարգ) և այլն:9 

2.2. Միջմշակութային հաղորդակցման խոչընդոտող գործոնները 

 Միջմշակութային հաղորդակցության խոչընդոտները պայմանավորված են 

հիմնականում այն գործոններով10, որով միմյանցից տարբերվում են ազգային 

մշակույթները։ 

1. Նմանութունների և տարբերությունների գործոնը: 

Մշակույթներում կան որոշակի նմանություններ և տարբերություններ սեփական 

անձի և ուրիշ ազգերի ներկայացուցիչների գնահատման մեջ: Որոշ երկրներում 

                                                            

9 Т. Грушевицкая,  '' Основы межкультурной коммуникации'',  2005.  Стр. 158 

 
10 Deardorff, D. K. ''What is Intercultural Competence?'', Kellner- Verlag, Germany, 2008, p. 19 
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համարվում է, որ մարդիկ իրենց բնույթով ազնիվ են, արժանի են վստահության և 

պետք է օգնեն միմյանց: Օրինակ արևելյան երկրները բնութագրվում են 

դյուրահավատությամբ, վստահում են մարդու խոսքին։ Մինչդեռ արևմտյան երկրների 

ներկայացուցիչների գործունեութունը հիմնված է օրենսդրական համակարգի վրա, 

որը դիտարկվում է որպես մի գործոն, որը պաշտպանում է իրենց իրավունքները: 

Որոշ մշակույթներում գերիշխում է դրական մոտեցում շրջապատի նկատմամբ: Այդ 

մշակույթներում անձնական մոտեցումը ընդունված է թաքցնել մարդկանցից և 

ընդհակառակը՝ անձնական հաջողությունների մասին ընդունված է պատմել 

հրապարակայնորեն և ընդունված է գովել: 

2. Ազգականության և կոլեկտիվիզմի գործոնը: 

Շատ երկրներում կոլեկտիվը համարվում է կարևոր արժեքներից մեկը: Խմբի դերը 

շատ մեծ է և համապատասխանորեն՝ գնահատվում է այդ ընդհանրության 

գոյատևելու, ընդհանուր նպատակի ծառայելը և ենթարկվելը, դա բնորոշ է 

տնտեսական ոչ զարգացած երկրների համար: Արևմտյան զարգացած երկրներում 

ավելի բնորոշ է ինդիվիդուալիզմը, այդ թվում սեփական ընտանիքի հաջողությունը. 

այսպիսի մշակույթներում ապրող մարդը կարող է հեշտությամբ փոխել իր 

կազմակերպությունը և անցնել այլ կազմակերպությունների շարքերը: 

3. Ժամանակի չափումը և ընկալումը: 

Որոշ երկրներում մարդիկ նպատակաուղղված են դեպի անցյալ, մյուսներում՝ 

մտածում են ներկայի մասին, այլ երկրներում՝ դեպի ապագա: 

4. Հասարակական և անձնական տարածության գործոնը: 

Որոշ հեղինակներ մշակույթները բաժանում են դիֆուզային և առնձնահատուկ 

(սպեցիֆիկ) մշակույթների: Աոաջինը բնութագրվում է ընդարձակ հասարակական 

տարածքով, որտեղ անձնական տարածությունը սահմանափակ է և ուրիշ մարդու 

ներթափանցելը անհնարին: Դիֆուզ մշակույթը բնութագրվում է անձնական 

տարածության ըևդարձակմամբ, որը կլանում է իր մեջ նաև հասարակական 

տիրույթը: Նման մշակույթի անձը անհարմար է զգում հասարակական տիրույթում և 

նույնիսկ աշխատավայրում: 

5. Արտաքին աշխարհը: 



 

19 
 

Մշակույթները կարող են տարբերվել շրջապատող աշխարհի նկատմամբ իրենց 

վերաբերմունքով: Շատ երկրների մշակույթներում գործում է բարենորոգական 

(ռեֆորմատիվ) սկզբունքը, այսպիսի երկրներում մարդիկ ձգտում են միջամտել 

արտաքին աշխարհին՝ փորձելով բարեփոխել այն, աոաջին հերթին՝ բնությունը: 

Նրանց կարծիքով ամեն ինչ աշխարհում պետք է լինի հարմարավետ: Մտածում են, 

թե ինչպես կարելի է պաշտպանվել աղետներից, շոգից, հնարում են ջեռուցման 

կատարյալ համակարգ և այլն։ Նույն մոտեցումը դրսևորում են նան մարդկանց 

նկատմամբ, մտածում են կյանքի, մահվան խնդիրները կարգավորելու մասին: Նույնը 

վերաբերվում է նաև հասարակական կյանքի գործընթացներին, այդ թվում 

միջազգային հարաբերությունների գործերին: 

6. Արական և իգական գործոնը: 

Մշակույթները կարելի է նաև զանազանել նրանով, թե որ գործոնն է առավել գործում. 

արակա՞ն, թե՞ իգական: Այն մշակույթում, որտեղ գերիշխում է արական գործոնը, 

կարևորվում են խիզախությունը, վճռականությունը, ագրեսիվ մոտեցումը, 

նյութական արժեքների ձեռքբերման հնարավորությունները: Իգական գործոնի 

գերակայությունը բնութագրվում է հուզականությամբ, կյանքի որակի բարձրացման 

հարցերի նկատմամբ ուշադրությամբ։ 

Արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցմանը խոչընդոտող գործոններից կարելի 

է առանձնացնել չորս կարևոր գործոններ: 

• Ազգային կարծրատիպ 

Կարծրատիպերը կայուն պատկերացումներն են, որոնք դժվարությամբ են փոխվում։ 

Այս դեպքում դրանք տարբեր մշակույթների և նրանց ներկայացուցիչների մասին 

կարծատիպ-պատկերացումներն են, որոնք գոյություն ունեն բոլոր ժողովուրդների 

մոտ: Հետազոտողները միասնական չեն այն հարցում, թե ինչ դեր ունեն ազգային 

կարծատիպերը. դրական, թե բացասական: 

Փաստ է, որ դրանք կարող են խոչընդոտել տարբեր մշակույթների 

ներկայացուցիչների միջև շփմանը, բայց չի նշանակում, որ պետք է վախենալ 

դրանցից, քանի որ ճիշտ մոտեցման դեպքում դրանք կարող են նաև նպաստել 

միջմշակութային հաղորդակցությանը, քանի որ կարծրատիպերը այս կամ այն չափով 
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արտացոլում է տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչներին առավել բնորոշ գծերն ու 

առանձնահատկությունները։ Օրինակ, առավել արդյունավետ կարող է լինել ազգային 

բանահյուսության ուսումնասիրությունը, որում արտահայտվում է տվյալ ժողովրդի 

պատկերացումները լավի ու վատի, բարու և չարի և այլ բաների մասին։ 

Կարծրատիպերը իսկապես թույլ են տալիս հասկանալ այս կամ այն մշակույթի 

մարդկանց, սակայն զուրկ չեն սուբյեկտիվ ընկալումից ուրիշ ազգերի կողմից: 

Կարծրատիպերը հնարավորություն են տալիս բացահայտել միայն որոշ ընդհանուր և 

բնորոշ գծեր, որոնք չեն կարող տարածվել ամբողջ ազգի ներկայացուցիչների վրա: 

Անընդունելի է պիտակներ կպցնել տարբեր ազգի ներկայացուցիչներին։ 

• Ընկալում 

Ընկալումը շատ անհատական երևույթ է: Նույն իրադարձությունը մարդկանցից 

յուրաքանչյուրը կարող է ընկալել իր տեսակետից, ինչի վրա ազդում են գիտելիքները, 

մշակույթը, տարիքը, կենսակերպը, արժեքային համակարգը և այլն, որոնք հաճախ 

պայմանավորված են ազգային մշակույթով, երբեմն էլ խիստ անհատական 

գործոններով։ Այդ պատճառով մի երևույթ կարող է մի ազգի, 

մշակույթի կրողի համար բնական և նորմալ լինել, մեկ ուրիշ մշակույթի համար՝ ոչ։ 

Միջմշակութային արդյունավետ շփումը պահանջում է ինչպես սեփական, այնպես էլ 

այլ մշակույթի  օբյեկտիվ ուսումնասիրում՝ վեր հանելով այն պատմական 

արմատները, որոնք բացահայտում են այս կամ այն երևույթը: 

• Կաղապարային մոտեցում. 

Տվյալ դեպքում կաղապար նշանակում է տարբեր մշակույթների և նրանց 

ներկայացուցիչների մասին այն պատկերացումները, որոնք գոյություն ունեն տարբեր 

ժողովուրդների մոտ: Կաղապարները հնարավորություն են տալիս հասկանալ 

մշակույթը, սակայն զուրկ չեն սուբյեկտիվ մոտեցումներից: Նման ընկալումը կարող է 

խոչնդոտել միջմշակութային հաղորդակցությանը: 

• էթնոկենտրոնություն (էթնոցենտրիզմ) 

էթնոկենտրոնությունը սեփական ազգային արժեքների գերազանցության մասին 

համոզմունքն է: Այս երևույթը այնքան բնորոշ է բոլոր ազգերին, որ ազատվելը գրեթե 

անհնարին է: Այն սեփական ազգը դասում է մյուսներից ավելի բարձր: 
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Սա հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել շփումներ մշակույթների միջև: 

Ծանոթ լինելով մեկ՝ միայն մեր մշակույթին, մենք դա ընդունում ենք որպես 

լավագույնը, բայց դուրս գալով տվյալ մշակույթի սահմաններից՝ հասկանում ենք, որ 

կան այլ արժեքային համակարգեր: 

Շփումը կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել նաև այլ գործոններ, որը կարող է 

նպաստել միջմշակութային արդյունավետ հաղորդակցմանը. 

• Ինչքան քիչ են նմանությունները երկու մշակույթների մեջ, այնքան 

պրոբլեմատիկ է միջմշակութային հաղորդակցումը: 

• Սեփական ազգակենտրոնության գիտակցումը: 

• էթնիկական տարբերությունների ընդունումը: 

• Հանդուրժոդականություն տարբերությունների նկատմամբ: 

• Այն բանի գիտակցումը, որ տարբեր միջավայրերից միշտ էլ սովորելու 

որևէ բան կա: 

• Պատրաստակամությունը՝ ընդունելու այլ մշակույթի մեջ այն, ինչն 

աոաջին հայացքից տարօրինակ է թվում: 

Միշտ չէ, որ մենք հաղորդակցվելիս, զրուցելիս կարողանում ենք վերահսկել մեր 

հույզերը, ագրեսիվ չտրամադրվել մեր զրուցակցի նկատմամբ, զսպել զայրույթը, որը 

խանգարում է ճիշտ հաղորդակցությանը: 

Հաջող հաղորդակցությունը կախված է նրանից, թե որքան հստակ ենք 

արտահայտում մեր մտքերը: Հաճախ է պատահում, որ մենք զրույցի ժամանակ 

զրուցակցի վրա ենք «թափում» մեր հույզերի ողջ տարափը, որից հետո տուժում են 

մեր հարաբերությունները, մեր աշխատանքը։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ հույզերը 

մեզ խանգարում են ասել այն ամենը, ինչ ուզում էինք, կամ չենք ասում այնպես, 

ինչպես ուզում էիևք: Շատ կարևոր է նաև աշխատանքային հարաբերություններում 

ուշադրություն դարձնել մարդու խառնվածքին և դրա համապատասխանությանը՝ 

նրա կողմից իրականացվող աշխատանքի բնույթին: 

Բանավոր կամ անմիջական հանդիպումների միջոցով բանակցային գործընթացի 

արդյունավետ ելքի ապահովման պայմաններից է բանակցություններին 

պատշաճորեն նախապատրաստվելը: Բանակցություններին նախապատրաստվելիս 
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նախքան ապագա գործընկերոջ հետ հանդիպելը անհրաժեշտ է ձեռք բերել նրա 

վերաբերյալ հնարավորինս շատ տեղեկություններ: Ընկերության և հաճախորդների 

հետ հաղորդակցման ընթացքում կարող են ներգրավվել տարբեր մարդիկ, և 

ընկերության և հաճախորդի կողմից՝ օգտագործելով հաղորդակցման մի շարք 

տարբեր մեթոդներ: 
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ԳԼՈՒԽ 3. 

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1. Թարգմանությունը՝ որպես խոսքային գործունեության տեսակ 

Խոսքային գործունեությունը, ինչպես գիտենք, ըստ հաղորդման ձևի դասակարգվում 

է երկու խմբի. 

• բանավոր խոսք 

• գրավոր խոսք 

Լեզվաբանության մեջ խոսքային գործունեության տեսակներ են համարվում. 

• խոսքի ընկալումը (լսելը կամ կարդալը)- reseption 

• խոսքի վերարտադրումը (խոսելը կամ գրելը) - production 

• փոխգործունեությունը (երկխոսելը կամ խոսքային 

հաղորդակցությունը)- interaction։ 

Այսօր օտար լեզուների ուսուցման մեթոդիկայում, խոսքային գործունեության 

տեսակների շարքում հավելել են նաև 

• լեզվական միջնորդությունը կամ թարգմանությունը (mediation)։ 

Փորձենք համադրել խոսքային գործունեության տեսակների այս երկու 
դասակարգումները մեկ աղյուսակի մեջ. 
 

 Ընկալում 
Reception 

Վերարտադրում 
Production 

Փոխգործունեություն 
Inderaction 

Լեզվական  միջնորդություն 
Mediation 

Բ
ա

նա
վո

ր 

Ունկնդրել
Listening 

Խոսել - 
մենախոսություն 
Speaking,  
spoken production 

Խոսել -
երկխոսություն 
Spoken interaction 

Բանավոր 
թարգմանություն 

Interpretation 

Գ
րա

վո
ր 

 

Ընթերցել 
Reading 
 

Գրել 
Writing 

Գրավոր փոխգործու
նեություն 

Written interaction 

Գրավոր թարգանություն 
Translation 
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Եվրախորհրդի՝ Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգում (CEFR)11 

վերջին խմբագրումից հետո (2018թ.) հավելվել են ոչ միայն լեզվական 

միջնորդությունը (language mediation)՝ որպես խոսքային գործունեության տեսակ, այլ 

նաև այսպես կոչված՝ «գրավոր երկխոսութունը» (Written interaction)՝ հավանաբար 

նկատի ունենալով նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ սոցիալական ցանցերում իրական 

ժամանակում գրավոր հաղորդակցվելու հնարավորութունը ։ 

Ինչպես տեսանք, թարգմանությունը խոսքային «օժանդակ» գործունեությունից 

վերածվել է խոսքային գործունեության լիիրավ տեսակի, ինչը ժամանակակից 

ինտեգրվող և բաց հասարակություններում մեծացնում է թե՛ լեզուների իմացության 

կարևորությունը, թե՛ լեզվական միջնորդության՝ թարգմանության ու թարգմանիչների 

դերը։ 

3.2. Թարգմանության տեսակները, եղանակները և հնարները 

Թարգմանության տեսակները 

Ինչպես տեսանք վերևում, թարգանությունը նախ բաժանվում է երկու տեսակի 

• Գրավոր թարգմանություն 

• Բանավոր թարգմանություն 

Գրավոր թարգմանությունն էլ իր հերթին կարող է լինել. 

1. Գրավոր-գրավոր թարգմանություն. տեքստն ընկալվում է տեսողությամբ, իսկ 

թարգմանությունը շարադրվում է գրավոր: 

2. Բանավոր-գրավոր թարգմանություն: Լսողությամբ ընկալված տեքստի գրավոր 

թարգմանություն: 

Բանավոր թարգմանությունն իր հերթին կարող է լինել 

1. Բանավոր թարգմանությունը գրավոր տեքստից, 

2. Բանավոր թարգմանությունը բանավոր տեքստից, որն էլ իր հերթին կարող է լինել 

• հաջորդական թարգմանություն, 

• համաժամանակյա կամ համընթաց (սինխրոն) թարգմանություն: 

                                                            
11 Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգ, Երևան 2005 
CEFR- https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
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Նկատի ունենալով թարգմանության ուղղությունը, այն բաժանում են նաև հետևյալ 

խմբերի. 

• միակողմանի, եթե այն կատարվում է 1-ին լեզվից 2-րդ լեզու, 

• երկկողմանի, եթե այն կատարվում է երկու ուղղությամբ: 

• ներլեզվական թարգմանություն, երբ որևէ լեզվի բանավոր կամ գրավոր 

տեքստի բովանդակությունը վերարտադրվում է նույն լեզվի 

միջոցներով:  

Այն օգտագործվում է օրինակ՝ բացատրական բառարաններում: 

• Միջնշանաբանական թարգմանություն. սա նշանային մի համակարգի 

միջոցներով արտահայտվող որևէ բովանդակության 

վերարտադրությունն է մի այլ համակարգի միջոցներով: Այդ երկու 

համակարգերը կարող են ոչ բառային միջոցներով արտահայտված 

լինել: Սակայն առավել հաճախ դրանցից մեկն օգտագործում է բնական՝ 

մարդկային լեզվի նշանները: Միջնշանաբանական թարգմանության 

օրինակ կարող են ծառայել Մորզեի այբուբենի կամ խուլ-համրերի 

նշանային համակարգի միջոցով հաղորդվող տեղեկատվության 

վերծանում-թարգմանությունը։ 

Մեքենայական թարգմանությունը էլեկտրոնային մեքենայով կամ համակարգչային 

ծրագրերով կատարվող թարգմանությունն է մի լեզվից մեկ այլ լեզու: Սակայն 

համակարգիչը կարող է միլիոնավոր բառեր մտապահել, բայց այն չի կարող 

տարբերել բազմիմաստ բառի նշանակությունները։ Ահա թե ինչու մեքենայական 

թարգմանությունը անկիրառելի է, օրինակ, գեղարվեստական տեքստերի նկատմամբ։ 

Թարգմանության եղանակները 

Միջտողային թարգմանություն: Սա տող առ տող և տողամիջում կատարվող 

թարգմանություն է: 

Միջլեզվական թարգմանություն: Թարգմանություն բուն իմաստով, այսինքն՝ մի 

բնական լեզվի բանավոր կամ գրավոր տեքստի բովանդակության 

վերարտադրությունը մեկ այլ բնական լեզվի միջոցներով: 



 

26 
 

Նկարագրական թարգմանություն: Թարգմանվող լեզվում որևէ բառի կամ 

բառակապակցության բովանդակության նկարագրությունը։ Այսպես առավել հաճախ 

թարգմանվում են այն բառերը, որոնք մյուս լեզվում չունեն իրենց համարժեքները, 

քանի որ արտահայտում են տվյալ ազգի իրականությունները: Օրինակ.՝ լավաշ, 

հարսնաքույր և այլն: Black English- ամերիկյան քաղաքացիների՝ սևամորդ 

բնակչության, օգտագործած անգլերենը: 

Անուղղակի-միջնորդավորված թարգմանություն: Թարգմանություն, որը կատարվում 

է ոչ թե բնագրի լեզվից, այլ մի ուրիշ լեզվից, որով տվյալ տեքստը մինչ այդ 

թարգմանված է եղել: Նման թարգմանություն կատարվում է երկու դեպքում. 

1.Եթե հնարավոր չէ տվյալ տեքստը բնագրից թարգմանել վերջինիս կորած լինելու 

պատճառով: 

2.Եթե բնագրից թարգմանելու համար չկան թարգմանիչներ: Սա վերագրվում է 

հատկապես հազվագյուտ լեզուներից թարգմանություններին: 

Զուգահեռ-հանդիպակած թարգմանություն: Գրավոր թարգմանություն, որի 

ժամանակ ելակետային և թարգմանության տեքստերը զուգահեռաբար զետեղվում են 

երկու աղյուսակներում: 

Ազատ թարգմանություն կամ փոխադրություն: Թարգմանություն, երբ գրավոր կամ 

բանավոր տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը մեկ այլ լեզվով այնպես է 

վերարտադրվում, ինչպես թարգմանիչն է ընկալում: 

Գեղարվեստական թարգմանություն: Գրական-գեղարվեստական երկի 

թարգմանություն, որի նպատակն է ապահովել թարգմանության տեքստի 

նույնարժեքությունը ելակետայինին, այսինքն՝ բնագրի իմաստային բովանդակության 

սպառիչ վերարտադրությունը և թարգմանության տեքստի լիարժեք գործառական և 

ոճական համապատասխանությունը նրան: 

Նույնական-ճշգրիտ թարգմանություն: Թարգմանություն, որը վերստեղծում է բնագրի 

բովանդակության և ձևի միասնությունը մի այլ լեզվի միջոցներով, լիակատար ու 

ճշգրիտ կերպով հաղորդում թարգմանվող տեքստի իմաստը: Սա հատկապես 

վերաբերում է գեղարվեստական թարգմանությանը, որի գլխավոր նպատակը հենց 

համարժեքության հասնելն է: 
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3.3. Թարգմանությունը՝ որպես միջմշակութային հաղորդակցություն 

Թարգմանության պատմությունը սկսվում է քաղաքակրթության պատ֊մությունից: 

Եթե հիշենք Բաբելոնյան աշտարակաշինության առասպելը, կտեսնենք, թե որքան 

կարևոր է եղել տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց միջև հաղորդակցությունը, 

անգամ հին ժամանակներում: Դրա կարևորությունը շատ անգամ մեծացել է մեր 

ժամանակներում։ Թարգմանությունը հայ գրականության զարգացման գործում և նաև 

ժողովրդի քաղաքական կյանքում առանձնահատուկ դեր է կատարել: Հատկանշական 

է այն, որ 5-րդ դարից ի վեր Հայաստանում նշվում է «Թարգմանչաց տոնը»:: 

Թարգմանությունը երկու լեզուների և երկու մշակույթների միջև միջնորդություն է։ 

Գեղարվեստական թարգմանության պարագայում թարգմանիչը հնարավորություն է 

տալիս մեկ այլ լեզվին չտիրապետող մարդկանց ծանոթանալ, առնչվել օտար լեզվով 

ստեղծված մշակույթին, այդ լեզուն կրող և այդ մշակույթը ստեղծած ժողովրդի 

լեզվամտածողությանը, պատմությանը, ավանդույթներին։ 

Մեր ժամանակներում, երբ մարդիկ սկսել են ավելի ակտիվ տեղաշարժվել, հաճախ 

գնալ երկրից-երկիր կարճ կամ երկար ժամանակով`որպես զբոսաշրջիկ կամ 

աշխատանքի համար, հանդիպել տարբեր մշակույթների ու երկրների 

ներկայացուցիչներին ամենատարբեր հավաքների, համաժողովների ժամանակ, 

լեզվական միջնորդությունը, ոչ գեղարվեստական թարգմանությունը դառնում է շատ 

կարևոր։ 

Այս պարագայում թարգմանիչները դառնում են մարդկային հաղորդակցության 

միջնորդներ և նրանց մասնագիտական վարպետությունից է կախված, թե մարդիկ 

որքանով ճիշտ կհասկանան միմյանց և որքանով արդյունավետ կլինի նրանց 

հաղորդակցությունը։ 

Թարգմանչի միջոցով հաղորդակցվելու կանոնները 

Ժամանակակից աշխարհում, երբ մարդկանց, ազգերի, ժողովուրդների միջև 

հաղորդակցությունը, շփումները շատ ակտիվ են, մեծացել է օտար լեզուների 

իմացության դերն ու անհրաժեշտությունը։ Սակայն, որքան էլ որ մասնագետները 

ջանում են շատ լեզուներ սովորել և իմանալ, գործարար հաղորդակցության 

ժամանակ նրանք միշտ թարգմանիչների կարիք են ունենում։ 
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Թարգմանիչների, թարգմանության միջոցով բանավոր հաղորդակցությունը որոշակի 

դժվարություններ է հարուցում, քանի որ դա միջնորդավորված հաղորդակցություն է։ 

Ահա թե ինչու թարգմանչի միջոցով գործարար զրույցի ընթացքում ցանկալի է հետևել 

մի շարք կանոնների: 

Ահա դրանցից մի քանիսը։ 

ԿԱՆՈՆ 1.  

Նախքան գործարար բանակցությունների սկսվելը թարգմանչին ծանոթացրեք զրույցի 

ընթացքում օտարերկրյա գործընկերոջ հետ քննարկվելիք հարցերի հետ և բացատրեք 

գործածվելիք եզրույթաբանությունը: 

ԿԱՆՈՆ 2.  

Աշխատեք խոսել դանդաղ և հասկանալի: Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ 

ասելիքը երկիմաստ չլինի, քանի որ այն կարող է տարբեր (ոչ իրական) 

մեկնաբանությունների տեղիք տալ: 

ԿԱՆՈՆ 3.  

Թարգմանելու համար երկու նախադասությունից ավելի չպետքէ ասել: Ցանկացած 

թարգմանչի համար դժվար է դրանից շատ ինֆորմացիա մտապահելը, և 

թարգմանության ընթացքում նա կարող էինֆորմացիան աղավաղել: 

ԿԱՆՈՆ 4. 

 Ասացվածքներից , դարձվածքներից և բառախաղերից հարկավոր է խուսափել: 

Անմիջական թարգմանության դեպքում միայն տվյալ լեզվին բնորոշ 

արտահատությունները օտարերկրյա գործընկերները կարող են սխալ հասկանալ: Մի 

շարք արտահայտությունների զուտ բառային թարգմանության դեպքում որոշ 

քաղաքավարի խոսքեր կարող են նույնիսկ վիրավորական երանգ ստանալ, ինչը 

բացասաբար կանդրադառնա բանակցությունների ընթացքի վրա և ի վերջո 

կհանգեցնի կոնֆլիկտի: 

ԿԱՆՈՆ 5. 

 Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է գործընկերը հակազդում թարգմանչի խոսքին: 

Հետևեք ձեր գործընկերոջ դեմքի արտահայտությանը և համոզվեք՝ արդյոք ձեր խոսքը 

թարգմանչի միջոցով ճիշտ է հասնում նրան: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Դիպլոմային նախագծի վրա աշխատանքի, տեսական գրականության 

ուսումնասիրության և վերլուծության, գործնական աշխատանքի կատարման 

արդյունքում եկանք մի շարք եզրահանգումների. 

• Հաղորդակցությունը հասարակական սուբյեկտների փոխներգործության 

գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է ունենում տեղեկության, փորձի, գիտելիքների, 

կարողությունների և գործունեության արդյունքների փոխանակում։ 

Հաղորդակցության հիմնական նպատակը տեղեկատվության փոխանցումն է, որը 

կարող է կատարվել տարբեր ձևերով. խոսքով (բանավոր կամ գրավոր), 

իմաստավոր շարժումներով (ժեստեր, դեմքի արտահայտություններ, կեցվածք և 

այլն): Ընդ որում, ոչ խոսքային հաղորդակցության միջոցները խոսքից ոչ պակաս 

կարևոր դեր են խաղում հաղորդակցության արդյունավետության համար։ 

• Մարդկային փոխհարաբերությունների ժամանակ հաղորդակցությունը կատարում 

է իրազեկման , ինտերակտիվ, ըմբռնման,  արտահայտչական գործառույթներ: 

• Սակայն հաղորդակցությանը կարող են խանգարել մի շարք խոչընդոտներ, 

ինչպիսիք են՝ ընկալման, դիրքորոշման կարգավիճակային, լեզվական, 

արտահայտման, բարոյական. ինտելեկտուալ, հուզական և գեղագիտական 

խոչընդոտները, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել, եթե ուզում ենք, որ 

հաղորդակցությունն առավել արդյունավետ լինի, հատկապես միջմշակութային 

հաղորդակցության պարագայում։ Սա հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է 

ստեղծել շփում այլ մշակույթների միջև:  

• Միջմշակութայիև հաղորդակցությունը տարբեր դավանանքի, գիտելիքների, 

սոցիալական կարգավիճակի և էթնիկ խմբի պատկանող, տարբեր մտածելակերպ, 

տարբեր մշակութային կենսագրություն (background) ունեցող անհատների միջև 

ընդհանրական շփման ձև է, ինչը ներառում է միմյանց լեզվի, մշակույթի, 

սովորույթների ընկալումը: 

• Ժողովուրդները, ազգերն ու հասարակություններն իրենց պատմության ընթացքում 

հանդիպում են տարբեր լեզուների, կրոնների ու մշակույթների կրող 
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հանրությունների և սովորում են միասին ապրել՝ հարգելով միմյանց լեզուն, 

մշակույթն ու սովորույթները։ 

• Մասնագետները տարբերակում են  «մշակույթ» հասկացության երկու դրսևորում. 

մի կողմից՝  արտաքին դիտման համար տեսանելի և հասկանալի, մյուս կողմից՝ ոչ 

միշտ տեսանելի կամ անտեսանելի մշակույթ (վարք, դիրքորոշումներ, 

ավանդույթներ, հավատալիքներ), որոնք սակայն ելակետային և որոշիչ են 

միջմշակութայիև հաղորդակցման համար: 

• Մարդկային հաղորդակցությունը նախ և առաջ խոսքային հաղորդակցություն է։ 

Բայց միջմշակութային հաղորդակցության պարագայում մարդիկ կանգնում են 

լեզվական խոչընդոտների առաջ։ Այստեղ նրանց օգնության են գալիս 

թարգմանությունն ու թարգմանիչները։ Եվ պատահական չէ, որ օտար լեզուների 

ուսուցման մեթոդիկայում խոսքային գործունեության ավանդական տեսակների 

շարքում  (ընկալում-reseption, վերարտադրում- production, փոխգործունեություն 

interaction) վերջերս հավելել են նաև լեզվական միջնորդությունը կամ 

թարգմանությունը (mediation)։ 

• Թարգմանությունը խոսքային «օժանդակ» գործունեությունից վերածվել է 

խոսքային գործունեության լիիրավ տեսակի, ինչը ժամանակակից ինտեգրվող և 

բաց հասարակություններում մեծացնում է թե՛ լեզուների իմացության 

կարևորությունը, թե՛ լեզվական միջնորդության՝ թարգմանության ու 

թարգմանիչների դերը։ 

• Այս պարագայում թարգմանիչները դառնում են մարդկային հաղորդակցության 

միջնորդներ և նրանց մասնագիտական վարպետությունից է կախված, թե մարդիկ 

որքանով ճիշտ կհասկանան միմյանց և որքանով արդյունավետ կլինի նրանց 

հաղորդակցությունը։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՎԱՐՔԱԿԱՆՈՆ12 

 

1.  Աշխատանքի մասնագիտական սկզբունքները 

1.1. Աշխատանք՝ իրավասության սահմաններում. 

Թարգմանիչը/Թարգմանական ընկերությունը կատարում է թարգմանությունը 

իր իրավասության սահմաններում՝ լեզվական, առարկայական, մշակութային և 

տեխնոլոգիական: 

1.2.Պատվերը հավուր պատշաճին կատարելուն խանգարող պայմանների մերժում  

Եթե թարգմանչի կարողությունները, հնարավորությունները կամ պատվերի 

պայմանները (օրինակ՝ ժամկետը) թույլ չեն տալիս թարգմանությունը կատարել 

պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան, (այդ թվում նաև այն դեպքում, 

երբ բարդությունն առաջանում է թարգմանությունը կատարելիս), ապա թարգմանիչը 

կամ թարգմանչական ընկերությունը պարտավորվում է անհապաղ տեղեկացնել 

պատվիրատուին և միասին կշռադատված որոշում ընդունել: 

1.3. Օբյեկտիվություն և անկախություն/ինքնուրույնություն 

Թարգմանության ընթացքում (առաջին հերթին բանավոր) չի թույլատրվում 

անձնական դատողություններ անել  և ասվածի նկատմամբ սեփական վերաբերմունք 

դրսևորել։ Թարգմանիչը պահպանում է չեզոքություն և ձգտում է հնարավորինս ճիշտ 

փոխանցել կողմերի  ուղերձները: 

1.4. Բարեխղճություն 

Թարգմանիչը/Թարգմանական ընկերությունը գործադրում է հնարավոր բոլոր 

ջանքերը՝ պատվերը նախապես համաձայնեցված պայմաններով կատարելու համար: 

1.5 Հեղինակային իրավունքների պահպանում 

Թարգմանիչը/ Թարգմանական ընկերությունը պահպանում է բնօրինակ 

տեքստերի հեղինակային օրինական իրավունքները: Եթե թարգմանությունը 

կատարվում է պատվերով, ենթադրվում է, որ հեղինակային իրավունքի շուրջ ծագող 
                                                            
12  Этический кодекс переводчика http://translation-ethics.ru/code/ 

http://translation-ethics.ru/code/
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հարցերը որոշվում են պատվիրատուի կողմից: Թարգմանչի կողմից կատարված 

աշխատանքի(թարգմանության) հեղինակային իրավունքների պահպանումը 

կապգավորվում է գործող օրենսդրությամբ: 

1.6. Շահերի բախման բացառում 

Եթե պատվերի քննարկման ընթացքում առաջանում է այնպիսի իրավիճակ, երբ  

թարգմանչի/ թարգմանական ընկերության անձնական շահերն ու հետաքրքրություն-

ները մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս կարող են ազդել 

անկանխակալության վրա  կամ  վնաս հասցնել պատվիրատուի օրինական շահերին, 

ապա թարգմանիչը/ թարգմանական ընկերությունը այդ մասին տեղյակ է պահում 

պատվիրատուին և կողմերը գալիս են ընդհանուր հայտարարի: Թարգմանիչը/ 

թարգմանական ընկերությունը չի կարող օգտագործել  պատվերի քննարկման կամ 

աշխատանքի ընթացքում ստացած տեղեկությունները՝ անձնական առևտրային 

շահերի համար: 

1.7. Միջազգային փորձը և երկրի օրենսդրությունը. 

Թարգմանիչը/ Թարգմանկան ընկերությունը փորձում է իր աշխատանքում 

կիրառել միջազգային լավագույն փորձը, միջազգային դաշտում գործող 

սկզբունքները, մասնագիտական ստանդարտները և գործնականում ընդունված 

սովորույթները այնքանով, որ դրանք  չհակասեն երկրի օրենսդրությանը: 

1.8. Չեղարկելու իրավունք. 

Թարգմանիչը/ Թարգմանական ընկերությունն իրավունք ունի մինչև 

աշխատանքը սկսելը չեղարկել պատվերը՝ բարոյական կամ գաղափարական 

պատճառներով: Եթե նման պատճառներն ի հայտ են գալիս պատվերը կատարելու 

ընթացքում, ապա աշխատանքի դադարեցումը թույլատրվում է միայն այն 

դեպքերում, երբ  թարգմանության կատարումը հակասում է երկրի օրենսդրությանը 

կամ հասարակական կարգին: 

1.9. Մասնագիտական զարգացում. 

Թարգմանիչը փորձում է խորացնել գիտելիքները մասնագիտական 

ոլորտներում: Թարգմանական ընկերությունը փորձում է աշխատանքում կիրառել 

թարգմանական ոլորտի առաջատար տեխնոլոգիաները: 
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1.10. Գաղտնիություն 

Թարգմանիչը/ Թարգմանական ընկերությունը ապահովում է այն տեղեկատվու-

թյան գաղտնիությունը, որը նրան հայտնի է դարձել պատվերի քննարկման կամ 

թարգմանության կատարման  ընթացքում և համարվում է գաղտնի օրենքով կամ 

կողմերի միջև կնքված պայմանագրի պայմանների համաձայն: 

6.  Հանրային փոխհարաբերություններ. 

6.1 Մասնագիտական հեղինակության բարձրացման ձգտում. 

Որպես կանոն թարգմանչի աշխատանքը անտեսված է մնում մեծ 

հասարակության կողմից և նրա կարևորությունը չի գնահատվում: 

Թարգմանիչը/Թարգմանական ընկերությունը ձգտում է հանրությանը հստակ 

օրինակներով ցույց տալ մասնագիտության կարևորությունը՝ անպայմանորեն 

պահպանելով գաղտնիությունը: 

6.2 Օրենսդրական նախաձեռնությունների առաջադրումն ու աջակցումը 

Թարգմանիչը/ Թարգմանական ընկերությունը աառաջադրում և աջակցում է 

ոլորտի զարգացմանը, մասնագիտության հեղինակության բարձրացմանը, 

մասնագիտական ստանդարտների և կանոնակարգերի մշակմանն ու 

վերամշակմանն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնություններին, ինչպես նաև 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանրության և գործարար 

համայնքի ուշադրությունը հրավիրում է մասնագիտական ոլորտի խնդիրներին: 

6.4.Միջմշակութային անհամաձայնությունների կանխում. 

Թարգմանչի մասնագիտությունը որոշակիորեն համախմբում է մարդկանց: 

Անբարեխիղճ են այն հայտարարությունները, որոնք նպաստում են էթնիկ և 

կրոնական ատելության խթանմանը, այլ ազգերի նկատմամբ վիրավորական 

արտահայտությունների օգտագործմանը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք 

պարունակում են թարգմանական բնագիր նյութերը), ազգամիջյան (կրոնական) 

տարաձայնություններին ուղղված կամ քննադատող առցանց քննարկումներին 

մասնակցությունը՝  նույնիսկ եթե նման գործողությունները պաշտոնապես չեն 

հակասում օրենքին: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

 

White Paper on 

Intercultural Dialogue 

"Белая книга" по межкультурному 
диалогу  
 

Սպիտակ գիրք միջմշակութային 
երկխոսության վերաբերյալ 

“Living Together As Equals in 

Dignity” 

"Жить вместе в равном достоинстве" «Ապրել միասին՝ հավասար 
արժանապատվությամբ» 

4.4 Spaces for intercultural dialogue 4.4. Пространства для межкультурного 
диалога 

4.4 Տարածքներ միջմշակութային 
երկխոսության համար 

Spaces 

Пространства 

Տարածք / Միջավայր 

Եթե անգլերենում և ռուսերենում 
Spaces/Пространства նաև միջավայր է 
նշանակում, ապա հայերենում 
«տարածք»-ը միայն աշխարհագրական, 
ֆիզիկական իմաստ ունի, ուստի 
«Միջավայր» էը ավելի հարմար 
տարբերակ է 

 

Միջավայր միջմշակութային 
երկխոսության համար 

It is essential to engender spaces for 
dialogue that are open to all. 

Successful intercultural governance, at 
any level, is largely a matter of cultivating 

Крайне важно создавать пространства для 
диалога, открытые для всех. Успешное 
межкультурное управление на любом 
уровне является в значительной степени 

Կարևոր է ստեղծել բոլորի համար բաց 
տարածքներ երկխոսության համար:  

Կարևոր է բոլորի հնոնր արկխւսության 
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such spaces: physical spaces like 
streets, markets and shops, houses, 
kindergartens, schools and universities, 
cultural and social centres, youth clubs, 
churches, synagogues and mosques, 
company meeting rooms and 
workplaces, museums, libraries and 
other leisure facilities, or virtual 

spaces like the media. 

вопросом создания и поддержания таких 
пространств: физические пространства - 
площади, рынки и магазины, жилые 
дома, школы и университеты, культурные 
и общественные центры, молодежные 
клубы, церкви, синагоги и мечети, 
рабочие места и комнаты для 
переговоров, музеи, библиотеки, другие 
места отдыха, а также такие виртуальные 
пространства, как СМИ. 

բաց միջավայրեր/տարածքներ 
ստեղծելը։  

Բոլոր մակարդակներում 
միջմշակութային կառավարման 
հաջողությունը մեծապես 

պայմանավորված է այդպիսի 
տարածքների առկայությամբ:  

Բոլոր մակարդակներում 
միջմշակութային կառավարման 
հաջողությունը մեծապես 

պայմանավորված է նման տարածքների 
առկայությամբ:  

Դրանք ֆիզիկական 

տարածքներ են, ինչպես ասենք' 
փողոցները, առևտրի կենտրոնները, 
խանութները, բնակելի շենքերը, 
մանկապարտեզները, դպրոցներն ու 
համալսարանները, մշակութային 
օջախները, սոցիալական կենտրոնները, 
երիտասարդական ակումբները, 
եկեղեցիները, սինագոգներն ու 
մզկիթները, կորպորատիվ նիստերի 
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դահլիճները, աշխատվայրերը, 
թանգարանները, գրադարաններն ու 
ժամանցի մյուս վայրերը, ինչպես նաև 
զանգվածային լրատվության միջոցների 
պես վիրտուալ տարածքները: 

կամ վիրտուալ տարածքներ են, ինչպես 
ԶՀՄ-ներ  

 

media. 

СМИ. 

զանգվածային լրատվության միջոցների 

ԶՀՄ-ներ 

  

Town planning is an obvious example: 
urban space can be organised in a 

“single-minded” fashion or more “open-
minded” ways. The former include 

the conventional suburb, housing estate, 
industrial zone, car park or ring 

road. The latter embrace the busy 
square, the park, the lively street, the 

Городское планирование - очевидный 
пример: городское пространство может 
быть организовано либо по 
консервативному образцу, либо по 
либеральному. Первый подразумевает 
обычную окраину, жилой массив, 
промзону, стоянку для машин или 
кольцевую дорогу. Второй - оживленную 
площадь, улицу, парк, открытое кафе или 
рынок. При консервативном способе 

 (110) Քաղաքաշինությունը դրա 
ակնբախ օրինակն է: Քաղաքաշինական 
տարածքը կարող է կազմակերպվել 
«միակողմանի» մոտեցմամբ կամ 
«ավելի բաց» եղանակով: Առաջինը 
ներառում է պայմանական 
արվարձանը, բնակելի ֆոնդը, 
արդյունաբերական գոտին, 
ավտոկայանատեղիներն ու օղակաձև 
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pavement café or the market. 

 If single-minded areas favour an 
atomized existence, open-minded places 
can bring diverse sections of society 

together and breed a sense of tolerance. 
It is critically important that migrant 

populations do not find themselves, as 
so often, concentrated on soulless 

and stigmatised housing estates, 
excluded and alienated from city life. 

планирования предпочтение отдается 
разрозненному существованию, в то 
время как либерально спланированные 
пространства могут свести вместе разные 
секторы общества и воспитать чувство 
толерантности. Чрезвычайно важно, 
чтобы диаспоры мигрантов не были 
сконцентрированы, как это часто 
случается, в бездушных типовых жилых 
массивах, отдаленных и отчужденных от 
городской жизни. 

ճանապարհը:  

Վերջինս ընդգրկում է ծանրաբեռնված 
հրապարակը, զբոսայգին, բանուկ 
փողոցները, մայթերի սրճարաններն ու 
շուկան: 

Եթե միակողմանի տարածքները 
նպաստում են այսպես կոչված 
ատոմային մասնատված գոյությանը, 
ապա բաց տարածքները կարող են ի մի 
բերել հասարակության տարբեր 
շերտերին' նրանցում սերմանելով 
հանդուրժողականության զգացում: 
Չափազանց կարևոր է, որպեսզի 
ներգաղթած ազգաբնակչությունը, 
ինչպես որ հաճախ է պատահում, իրեն 
չզգա կենտրոնացված անհոգի և անդեմ 
բնակելի թաղամասերում' քաղաքային 
կյանքից հեռու և մի տեսակ օտարված: 

   

Cultural activities can provide knowledge 
of diverse cultural expressions and 

so contribute to tolerance, mutual 

Культурные мероприятия могут обогатить 
знаниями о различных культурах, 
способствуя тем самым терпимости, 
взаимопониманию и уважению. 

(111) Մշակութային գործունեությունը 
կարող է գիտելիքներ մատուցել 
մշակութային բազմազան 
դրսևորումների մասին և այդպիսով 
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understanding and respect.  

Cultural creativity offers significant 
potential for enhancing the respect of 
otherness. 

The arts are also a playground of 
contradiction and symbolic confrontation, 

allowing for individual expression, critical 
self-reflection and mediation. They 

thus naturally cross borders and connect 
and speak directly to people’s 

emotions. Creative citizens, engaged in 
cultural activity, produce new 

spaces and potential for dialogue. 

Культурное творчество создает важный 
потенциал для усиления уважения 
непохожести. Искусство также является 
площадкой для противоречия и 
символической конфронтации, 
способствуя индивидуальному 
выражению, критической самооценке и 
посредничеству. Тем самым искусство 
разрушает барьеры и прямо воздействует 
на эмоции людей. Творческие граждане, 
вовлеченные в культурную деятельность, 
создают новые потенциалы и 
пространства для диалога. 

նպաստել հանդուրժողականության, 
փոխըմբռնման և փոխադարձ 
հարգանքի մթնոլորտի ձևավորմանը:  

 

Մշակութային  ստեղծագործունե-
ությունը լուրջ նախադրյալներ է 
ստեղծում ուրշների նկատմամբ 
հարգանքի արմատավորման համար: 
Արվեստները նաև հանդիսանում են 

հակասականության և խոհրդանշական 
բախումների խառնարան' հող 
նախապատրաստելով անհատի 
դրսևորման, ինքնաքննադատական 
մոտեցման և միջնորդավորված 
դատողությունների համար: Այդպիսով 
նրանք խախտում են ընդունված 
կարծրատիպային սահմանները' 
անմիջական հաղորդակցության մեջ 
մտնելով մարդկանց ներաշխարհի հետ: 
Մշակութային գործունեությամբ 
զբաղվող քաղաքացիներն արարում են 
նոր տարածքներ և կարելիություններ 
երկխոսության համար: 
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Museums and heritage sites have the 
potential to challenge, in the name of 

common humanity, selective narratives 
reflecting the historical dominance of 

members of one or other ethnic or 
national community, and to offer scope 

for mutual recognition by individuals from 
diverse backgrounds. Exploring 

Europe’s cultural heritage can provide 
the backdrop to the plural European 

citizenship required in contemporary 
times. Europe’s historical transborder 

and continental routes, today 
rediscovered with the help of the Council 
of 

Europe as the network of “cultural 
routes”, influenced the history of cultural 

relations and for centuries supported 
intercultural exchange; they provide 

access to Europe’s multicultural heritage 
and illustrate the ability to live 

together peacefully in diversity. 

 
 
Музеи и центры культурного наследия 
обладают потенциалом подвергать 
сомнению во имя всего человечества 
избирательное изложение фактов, 
отражающее историческое 
доминирование одной или другой 
этнической общины, а также 
предоставлять возможность для 
взаимного признания представителей 
различного этнического происхождения. 
Изучение европейского культурного 
наследия может обеспечить фон для 
множественного европейского 
гражданства, требования о введении 
которого раздаются в настоящее время. 
Исторические трансграничные и 
общеконтинентальные маршруты Европы, 
(заново открытые сегодня с помощью 
Совета Европы как сеть "культурных 
маршрутов"), оказали влияние на 
историю культурных связей и в течение 
веков способствовали межкультурному 
обмену. Они облегчают доступ к 
многокультурному наследию Европы и 
иллюстрируют способность мирно жить в 

 

 (112) Նկատի առնելով մարդկային 
բնության ընդհանրության մասին 
դրույթը' թանգարաններն ու 
մշակութային ժառանգության մյուս 
շտեմարաններն օգնում են մեզ 
կասկածի տակ առնել այս կամ այն 
էթնիկ խմբի կամ ազգային հանրույթի 
անդամների պատմական 
գերիշխանությունը փաստող 
կանխակալ տեսակետները' հիմք 
դնելով տարբեր նախապատմություն 
ունեցող անձանց կողմից փոխադարձ 
ճանաչման համար:  
 

Եվրոպայի մշակութային 
ժառանգության ոաումնասիրությունը 
կարող է նպաստել մեր օրերում այլևս 
անհրաժեշտություն դարձած 
եվրոպական բազմաքաղաքացիության 
հայեցակերպի յուրացմանը: Եվրոպայի 
Խորհրդի ջանքերով այսօր որպես 
մշակութային զարկերակների ցանց 
վերստին դիտվող Եվրոպայի 
պատմական անդրսահմանային և 
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условиях многообразия. մայրցամաքային ուղիները դարեր 
շարունակ դրական ազդեցություն են 
մշակութային հարաբերությունների 
պատմության վրա' նպաստելով 
միջմշակութային շփումներին: Դրանց 
շնորհիվ այսօր մենք կարող ենք մատչել 
Եվրոպայի բազմամշակույթ 
ժառանգությանն ու գիտակցել, որ 
կարելի է ապրել միասին ներդաշնակ 
բազմազանության պայմաններում: 

Kindergartens, schools, youth clubs and 
youth activities in general are key 

sites for intercultural learning and 
dialogue. For this to be true, children and 

young people should be given the 
opportunity to meet and engage with 
their 

peers from diverse backgrounds, with a 
view to communicate and to develop 

joint activities. The more integrated these 
sites are, the more effective they 

are in terms of intercultural learning. 

 
 
Детские сады, школы, молодежные клубы 
и в целом молодежные ассоциации 
являются ключевыми местами 
межкультурного диалога. Чтобы это было 
именно так, детям и подросткам должна 
быть предоставлена возможность 
встречаться и знакомиться с их 
сверстниками разного происхождения с 
целью общения и совместных занятий. 
Чем более интегрированными будут эти 
места, тем более высокой будет их 
эффективность в смысле обучения 
межкультурным навыкам. 

(113) Մանկապարտեզները, 
դպրոցները, երիտասարդական 
ակումբներն ու երիտասարդական 
միջոցառումներն այն հիմնական 
վայրերն են, որտեղ կարելի է ձեռք բերել 
միջմշակութային գիտելիքներ և 
հաստատել երկխոսություն: Որպեսզի 
ասվածը լինի ճիշտ, անհրաժեշտ է 
դեռահասներին ու երիտասարդներին 
հնարավորություն տալ հանդիպելու և 
ծանոթանալու տարբեր 
նախապատմություն ունեցող իրենց 
հասակակիցների հետ' մեկմեկու հետ 
հաղորդակցվելու և համատեղ 
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միջոցառումներ իրականացնելու 
համար: Որքան ավելի շատ 
ինտեգրացված լինեն հանդիպման այս 
վայրերը, այնքան առավել 
արդյունավետ նրանք կլինեն 
միջմշակութային ճանաչողության 
առումով: 

The media present critical spaces for 
indirect dialogue. They express 

society’s cultural diversity, they put 
cultures into context and can provide 

platforms for diverse perspectives with 
which their readers, viewers or  listeners 
may not come into contact day to day. 
To do so, they should 

ensure that their own workforces are 
diverse and trained to engage with 

diversity. The new communication 
services allow members of otherwise 

passive media audiences to participate 
in mediated intercultural dialogue, 

particularly via social-networking sites, 

 
 
СМИ представляют собой исключительно 
важные каналы для непрямого диалога. 
Они являются выразителями культурного 
многообразия обществ, создают 
культурную среду и могут обеспечивать 
платформы для новых различных 
перспектив, с которыми читатели, зрители 
или слушатели могут не всегда 
сталкиваться в повседневной жизни. 
Чтобы достичь этой цели, сотрудники 
СМИ должны быть различного 
этнического происхождения и иметь 
соответствующие навыки для работы с 
диверсифицированной аудиторией. 
Новые информационные технологии 
позволяют членам пассивной аудитории 
участвовать в опосредованном 

 (114) Զանգվածային լրատվության 
միջոցները կարևոր տարածք են 
անուղղակի երկխոսության համար: 
Դրանք արտահայտում են 
հասարակության մշակութային 
բազմազանությունը' մշակույթներին 
հաղորդելով որոշակի ենթատեքստ և 
կարող են ընթերցողների, ակնդիրների 
կամ ունկնդիրների համար ծառայել 
որպես յուրատեսակ հարթակ' իրենց 
համար անսովոր տեսանկյունից 
իրերին հայելու համար: Այս անելիս 
նրանք պետք է հետևեն, որ իրենց իսկ 
խոսքը չլինի միօրինակ և պետք է 
պատրաստ լինեն մոտեցումների 
բազմազանության: Կապի և 
հաղորդակցության նոր միջոցներն 
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web-based forums and “wiki” 

collaborations. 

межкультурном диалоге, в частности, 
посредством интернет-форумов и 
открытых интернет-энциклопедий. 

ավանդաբար կրավորական կեցվածք 
որդեգրած լսարանին թույլ են տալիս 
մասնակցել միջնորդավորված բնույթի 
միջմշակութային երկխոսությանը, 
մասնավորապես, զանազան ընկերային 
ցանցերի, ինտերնետային 
քննարկումների և «wiki» տիպի 

համագործակցության օգնությամբ: 

A bewildering array of identity role 
models are offered by the global media. 

Faced with such complexity, applying to 
“the other” a simplifying stereotype 

– on to which all the ills of the world can 
be projected – can be insidiously 

seductive. Managing diversity 
democratically is delicate work: it should 
not 

heavy-handedly put dialogue in a 
straitjacket and should prevent it from 

being used to incite hate or intolerance. 

Множество моделей идентификационных 
ролей предлагаются мировыми СМИ. 
Перед лицом такой сложной картины 
трудно избежать коварной ловушки - 
применить к "другим" упрощенные 
стереотипы и свалить на них все беды 
мира. Демократическое управление 
многообразием - это деликатная работа: 
оно не должно искусственно 
ограничивать диалог. Также нельзя 
допускать, чтобы он был использован для 
разжигания ненависти и нетерпимости. 

(115) Համամոլորակային 
լրատվամիջոցներն առաջարկում են 
ապշեցուցիչ թվով ինքնության 
օրինակներ: Այսպիսի 
խառնիճաղանջության պարագայում 
«ուրիշի» նկատմամբ պարզունակ 
կարծատիպի կիրառումը կարող է 
գայթակղիչ թվալ, քանի որ դրանից 
հետո ավելի դյուրին կլինի նրան 
վերագրել աշխարհի հայտնի ու 
անհայտ բոլոր մեղքերը: 
Բազմազանության ժողովրդավարական 
կառավարումը նուրբ աշխատանք է: Չի 
կարելի թույլ տար որպեսզի 
երկխոսությանը զսպաշապիկ հագցնեն 
կամ էլ այն օգտագործեն ատելություն 
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կամ անհանդուրժողականություն 
քարոզելու նպատակով: 

 

Sport is an important potential arena for 
intercultural dialogue, which 

connects it directly to everyday life. 
Football in particular, as a global game, 

has been the subject of many anti-racist 
initiatives in recent years, supported 

in a European context by UEFA, which 
has identified a 10-point plan and 

issued associated guidance to clubs. 
Playing together under impartial and 

universal rules and a governing notion of 
fair play can frame an intercultural 

experience. 

Спорт является важной потенциальной 
ареной для межкультурного диалога, 
благодаря которому диалог входит в 
повседневную жизнь. В частности, в 
футболе, являющемся всемирной игрой, в 
последние годы было предпринято много 
антирасистских инициатив, на 
европейском континенте 
поддержанныхУЕФА, которая составила 
план из 10 пунктов и издала руководство 
для клубов. Игра вместе по 
беспристрастным и общим правилам, а 
также формирование понятия честной 
игры могут стать важными компонентами 
межкультурного диалога. 

(116) Սպորտը միջմշակութային 
երկխոսության կարևորագույն 
տարածքներից մեկն է, 

որտեղ այն ուղղակիորեն աղերսվում է 
ամենօրյա կյանքի հետ: 
Մասնավորապես, ֆուտբոլը 
համամոլորակային մարզաձև է: Վերջին 
տարիներին այն բազմաթիվ 

հակառասիստական 
նախաձեռնությունների ասպարեզ է 
եղեր ոյտնք Եվրոպայում 
հովանավորվել են ՈՒԵՖԱ-յի կողմից: 
Վերջինս մշակել է 10-բալանի 
սանդղակ' համապատասխան 
հրահանգներ տալով ֆուտբոլային 
ակումբներին: Անկողմնակալ և 
համորեն ընդունված կանոնների 
համաձայն միմյանց հետ խաղալն ու 
արդար խաղի կանոնների 
պահպանումը կարող են ձևավորել 
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միջմշակութային միջավայր: 

The workplace should not be ignored as 
a site for intercultural dialogue. 

Diversity is a factor for innovation, as 
evidenced by the hubs of the 

knowledge economy. Diverse workforces 
can spark fresh approaches via 

teamwork and employee participation. 
Tolerance has been found to be a 

significant factor in attracting the talent to 
develop the technology that is key 

to competitive success. Many members 
of minority groups, however, are 

concentrated in low-paid and insecure 
jobs. Trade unions can play a critical 

role here, not only in improving 
conditions but also in offering sites for 

intercultural solidarity which can counter 
the damaging effects of labourmarket 

segmentation, which racist organisations 
may exploit. 

 
Рабочее место не должно игнорироваться 
в качестве площадки для культурного 
диалога. Многообразие является 
инновационным фактором, о чем 
свидетельствует появление островов 
интеллектуальной экономики. Работники 
разного этнического происхождения, 
благодаря согласованной работе и 
активной вовлеченности,могут привнести 
свежие идеи. Терпимость является 
значительным фактором в привлечении 
человеческих способностей для развития 
технологий, что является ключом для 
успеха. Тем не менее, многие 
представители меньшинств заняты на 
мало оплачиваемых и небезопасных 
производствах. В этом вопросе ключевую 
роль могут сыграть профсоюзы, причем 
не только в плане улучшения условий 
работы, ноив деле создания 
предпосылокдля межкультурной 
солидарности. Такая солидарность может 
быть противопоставлена потенциально 
опасным последствиям сегментации 

 

(117) Աչ մի դեպքում չի կարելի 
անտեսել աշխատավայրը որպես 
միջմշակութային երկխոսության 
միջավայր: Ինչպես վկայում են 
գիտական տնտեսության կենտրոնները, 
բազմազանությունը նորարարության 
կարևորագույն գործոններից մեկն է: 
Տարբեր ազգության պատկանող 
աշխատակիցները կարող են իրենց հետ 
թարմ մոտեցումներ բերել միասնական 
և խմբակային աշխատանքի 
ընթացքում: Հանդուրժողականությունը 
նպաստավոր գործոն է համարվում 
տեխնոլոգիաների մշակման 
գործընթացում տաղանդների 
ներգրավման համար, ինչը չափազանց 
կարևոր է մրցունակության 
ապահովման տեսանկյունից: 
Այդուհանդերձ, փոքրամասնական 
համայնքների շատ անդամներ 
ներգրավվում են ցածր վարձատրվող և 
ցածր որակավորում պահանջող 
անապահով աշխատանքներում: 
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рынка труда, которые могут быть 
использованы расистскими 
организациями. 

Այստեղ լուրջ դերակատարություն 
կարող են ունենալ արհեստակցական 
միությունները ոչ միայն պայմանների 
բարելավման, այլև միջմշակութային 
համախմբվածության համար այնպիսի 
տարածքների առաջարկման առումով, 
որոնք կարող են մեղմել ռասիստական 
կազմակերպությունների կողմից 
հաճախ օգտագործվող աշխատանքի 
շուկայի տարբաժանման բացասական 
հետևանքները: 

The daily life of public services, non-
governmental organisations and 

religious communities offers many 
occasions for intercultural dialogue, as 

against mere encounters. Health, youth 
and education services engage 

members of minority communities on a 
daily basis. Their staff must be 

competent, in terms of access to 
interpretation where required, and 
trained 

so that such encounters become 

Повседневная жизнь 
неправительственных общественных 
организаций и религиозных общин 
предоставляет множество постоянных 
возможностей  
 
для межкультурного диалога. Например, 
организации, работающие в области 
здравоохранения, образования и 
молодежи работают с представителями 
меньшинства на ежедневной основе. 
Сотрудники таких организаций должны 
быть компетентны, это касается и 
доступности перевода там, где он 
необходим. При этом они должны быть 

(118) Հանրային ծառայություններ 
մատուցողների, ոչ-կառավարական 

կազմակերպությունների և կրոնական 
համայնքների հանապազօրյա կյանքը 
բազմաթիվ պատեհություններ է 
մատուցում միջմշակութային 
երկխոսության համար: 
Առողջապահական, երիտասարդական 
և կրթական ծառայությունները 
փոքրամասնական համայնքների 
ներկայացուցիչներին աշխատանքի են 
վերցնում ամենօրյա հիմունքներով: 
Նրանց աշխատակիցները պետք է լինեն 
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productive engagements. In health, for 

instance, maternity and mental health 
may be particularly sensitive. The 

recruitment of members of minority 
groups from different ethnic, religious, 

cultural and linguistic backgrounds in 
public services can add to the range of 

intercultural competences which may 
assist dealing with diverse service 

users, on a basis of mutuality and 
dignity. Town twinning schemes are 

excellent opportunities for promoting 
expertise in this area. 

подготовлены таким образом, чтобы 
кратковременные контакты становились 
долгосрочными обязательствами. В сфере 
здравоохранения, в частности, особо 
чувствительными областями являются 
материнство и оказание психиатрической 
помощи. Рекрутирование представителей 
меньшинств в общественные службы 
может облегчить контакт с различными 
пользователями служб на основе 
взаимности и достоинства. Побратимские 
связи между городами предоставляют 
прекрасную возможность для обмена 
опытом в этой области. 

ձեռնհաս և արհեստավարժ' հարկ եղած 
դեպքում թարգմանություն և 
արղյունավետություն ապահովելու 
առումով: Առողջապահության 
ոլորտում, օրինակ, չափազանց զգայուն 
են մայրության խնամքի և 
հոգեբուժական ուղղություները: 
Հանրային ծառայություններում 
տարբեր ազգային, կրոնական, 

մշակութային ու լեզվական 
առանձնահատկություններ ունեցող 
փոքրամասնական համայնքների 
անդամների ներգրավումը կարող է 
շահեկան լինել միջմշակութային 
հմտությունների լայն շրջանակի 
առկայության իմաստով, ինչը թույլ 
կտա սպասարկել հասարակության 
տարբեր շերտերը ներկայացնող 
հաճախորդների' փոխադարձության և 
արժանապատվության հիմունքներով: 
Քաղաքների միջև բարեկամության 
հաստատումը հրաշալի առիթ է այս 
բնագավառում փորձառության 
ձեռքբերման համար: 
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