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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ուսումնասիրությունն անցկացվել է Հայաստանում
միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան ընտրական
գործընթացների կատարելագործման ծրագրի
շրջանակներում, որն իրականացնում է ԵԱՀԿ երեւանյան
գրասենյակը՝ Եվրոպական միության ֆինանսական
օժանդակությամբ: Փաստաթղթում արտահայտված
տեսակետները որեւէ կերպ չեն կարող ընկալվել որպես
Եվրամիության կամ ԵԱՀԿ պաշտոնական կարծիքի
արտացոլում:

Հետազոտության գաղափարը, մեթոդաբանությունն ու արդյունքների վերլուծությունը՝
«Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանի
Հարցումներն անցկացրած խումբը՝ Սոնա Քյուրքչյան, Անժելա Չոբանյան,
Սոսի Խանիկյան, Լենա Նազարյան, Վահե Սարուխանյան
Արդյունքների տեխնիկական մշակումը, աղյուսակներն ու գրաֆիկները՝
Շողիկ Ստեփանյանի

Ֆեյսբուքը Հայաստանում.
օգտատերերն ու օգտագործումը
Հայաստանում 2013թ.նոյեմբերի դրությամբ Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցն
օգտագործողների թիվը մոտ 560 հազար էր: Անցած երկու ամիսների ընթացքում գրանցվել
էր մոտ 20 հազարի աճ, ինչը վերջին երկու տարիների ընթացքում օգտատերերի քանակի
աճի միջին կայուն ցուցանիշ է:
Ֆեյսբուքի Հայաստանյան վիճակագրության մյուս տվյալները նույնպես վկայում են այս
սոցցանցի գնալով ավելի ու ավելի պոպուլյար դառնալու մասին: Ներկայումս Ֆեյսբուքից
օգտվում է երկրի բնակչության մոտ 19%-ը (ամեն 5-րդ բնակիչ) եւ ինտերնետ
օգտագործողների մոտ կեսը (42%)-ը: Սակայն այս ցանցի հայաստանյան ֆենոմենի
առիթով հնչեցված իրարամերժ գնահատականներից հասկանում ենք, որ մասնագետները
շարունակում են բաժանվել երկու խմբի՝ սոցիալմեդիա օպտիմիստների եւ սոցիալմեդիա
պեսիմիստների: Օրինակ, մեկ առանձին վերցված հարցում՝ թե արդյո՞ք
հեռուստատեսությունը շարունակում է մնալ տեղեկատվական ամենաազդեցիկ միջոցը
երկրում, կան երկու իրարամերժ պատասխաններ: Այո, քանի որ կան ինտերնետ
հասանելիության խնդիրներ եւ հեռուստատեսության միջոցով են հաստատվում
պաշտոնական քաղաքական օրակարգերը: Եվ՝ ոչ, քանի որ հեռուստատեսությունը զիջում
է սոցիալական մեդիային, եւ մասնավորապես սոցիալական ցանցերին իր
օպերատիվությամբ, ինտերակտիվության աստիճանով, բազմազանությամբ եւ իրական
պատկերները հնարավորինս վստահելի ճշգրտությամբ մատուցելու հարցում:
Ո՞րն է Հայաստանում Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի՝ գնալով ավելի պոպուլյար դառնալու
ֆենոմենը: Ի՞նչն է մղում մարդկանց դեպի հենց այս ցանցը. Հայաստանում Ֆեյսբուքի
մասին հանրային մակարդակով բավական հաճախ տարվող խոսակցություննե՞րը, այստեղ
հանրահայտ անձանց ներկայությո՞ւնը, մյուս սոցցանցերի համեմատ ավելի հարմար
տեխնիկական հնարավորություննե՞րը, թե՞ մեկ այլ բան: Ի՞նչն է միավորում, եւ հակառակը,
տարբերում օգտատերերին: Ի՞նչ նախասիրություններ ունի միջին վիճակագրական
օգտատերը Ֆեյսբուքում:

Քաղաքական եւ հասարակական գործիչների, մեդիա շրջանակների, կրթամշակութային
գործիչների եւ կառույցերի, բիզնես կառույցների եւ անհատ ձեռներեցների, այսպես կոչված
սովորական քաղաքացիների (օգտատերերի 5 խմբեր, յուրաքանչյուրում՝ 30-ական
հարցված, ընդամենը՝ 150) շրջանում մեր անցկացրած հարցազրույցներն ի վերջո
բացահայտեցին այս հարցերի պատասխանները:

Օգտատերերի սոցիալական
ցանցերում գործելու փորձը
Հարցվածների 2/3-ն ունի Ֆեյսբուքից օգտվելու 3-5 տարվա փորձ (գրանցվել եւ օգտվում են
Ֆեյսբուքից 2007-2010թթ.-ից): Մյուսները՝ հիմնականում 1-2 տարվա օգտատերեր են
(գրանցվել եւ օգտվում են Ֆեյսբուքից 2011-2013 թթ.):

Երբվանի՞ց եք օգտվում ՖԲ-ից
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Նախքան ՖԲ օգտատեր դառնալը 150-ից 68 օգտատեր (մոտ 45%) ունեցել է այլ
սոցիալական ցանցերից/սոցիալական մեդիաներից օգտվելու փորձ: Ճնշող
մեծամասնությունը՝ Օդնոկլասնիկի եւ ՎԿոնտակտե ցանցերն են օգտագործել:
Մնացածի համար (82 օգտատեր, մոտ 55%) սոցիալական ցանցերի հետ ծանոթությունը
տեղի ունեցավ ՖԲ-ի միջոցով:
Մոտավորապես նույնքան մարդ՝ 66 օգտատեր (44%) ՖԲ-ի հետ միաժամանակ օգտվում է
նաեւ այլ ցանցերից եւ սոցիալական մեդիաներից: Մնացածն օգտվում են միայն ՖԲ-ից:

Այո
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68
Նախքան ՖԲ-յան օգտատեր դառնալը այլ
սոցցանցերից օգտվե՞լ եք
82

66
Բացի ՖԲ-ից այլ սոցցանցերից օգտվո՞ւմ եք
84

Նրանք, ովքեր օգտվում են միայն ՖԲ-ից, տալիս են ընդհանուր առմամբ հետեւյալ տիպային
բացատրությունները:
Այլ ցանցերից չեմ օգտվում, քանի որ՝
•
•
•
•
•
•
•

ՖԲ-ն իր հնարավորություններով բավարարում է ինձ լիովին,
այդքան ժամանակ չունեմ,
չհավանեցի Twitter-ը, անձնական շատ հարցեր է պահանջում,
ՖԲ-ն ավելի մատչելի է, Twitter-ը փորձեցի, լավ չհասկացա, թե ինչպես է այն
կառուցված,
իմ ծանոթ- բարեկամները ՖԲ-ում են, նրանց հետ շփումը բավարարում է,
համարում եմ, որ Օդնոկլասնիկին ավելի ինքնահաստատվող, պատանեկան
տարիքի մարդկանց համար է, և այնտեղ լուրջ խնդիրներ չեն արծարծվում,
ՖԲ-ում ավելի հետաքրքիր ու լուրջ լսարան կա:

Օգտատերերի լսարանները
Այս 5 խմբերում հայտնվել են օգտատերեր, որոնք ունեն տարբեր չափերի ՖԲ լսարաններ
(լսարան ասելով նկատի ունենք նրանց էջերը հավանողների՝ Fans, կամ էջերին
հետեւողների եւ ընկերների քանակը):
•

•
•
•
•

Հասարակական-քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական ակտիվիստների այս
խմբում ներգրավված օգտատերերի ամենափոքր լսարանը՝ 383 է, ամենամեծ
լսարանը՝ 17 248 է:
Բիզնես կառույցների/անհատ ձեռներեցների ՖԲ-յան լսարանները նվազագույնը՝
100 է, առավելագույնը՝ 77500:
Լրագրողների/մեդիա ղեկավարների լսարանները 147 -ից մինչեւ 10991են:
Կրթամշակութային կառույցների, արվեստի գործիչների լսարաները՝ 163 -ից մինչեւ
6081:
Սովորական քաղաքացիների լսարանները՝ 18-ից մինչեւ 609:

Իրենց լսարանները օգտատերերը ձեւավորում են մի քանի սկզբունքներով.
•
•
•
•

ընկերանում են բոլորի հետ եւ ընդունում են բոլորի առաջարկները, առանց
առանձնապես հետեւելու, թե ցանկում ովքեր կան (51 պատասխան),
ընկերանում են միայն իրենց ծանոթ մարդկանց հետ (33 պատասխան),
ընկերանում են բոլորի հետ, հետո անցանկալիներին ջնջում են ցանկից (25
պատասխան),
ընկերանում են ըստ ընդհանուր հետաքրքրությունների, ըստ ընդհանուր
ծանոթների եւ այլ սկզբուքներով (40 նման պատասխաններ):

Այս խմբերի օգտատերերի զգալի մասը ՖԲ-ում շփվում է միայն Հայաստանում եւ այլ
երկրներում բնակվող հայերի հետ:
Այլազգիները հիմնականում կազմում են օգտատերերի լսարանի որոշ (ոչ մեծ) հատվածը:

Ակտիվ եւ պասիվ օգտատերերի
մասին պատկերացումները
Ի՞նչ են հասկանում «Ֆեյսբուքյան ակտիվ կամ պասիվ օգտատեր» ասելով: Այս հարցը
պարզելու համար մենք խնդրել էինք պատասխանել «Դուք ձեզ ակտիվ օգտատեր
համարո՞ւմ եք (ինչո՞ւ) » հարցին:

Դուք Ձեզ ակտիվ օգտատեր համարո՞ւմ եք
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Սովորական քաղաքացիներ
2

Մեծ մասը (69%) իրեն միանշանակ համարում է ակտիվ, իսկ 27%-ը` միանշանակ պասիվ
օգտատեր: Եվ ընդամենը 5%-ը նշում է, որ իր ակտիվ կամ պասիվ օգտատեր լինելը
կախված է իրավիճակներից: Իրենք իրենց պասիվ օգտատեր համարողներ կան
հարցվածների բոլոր խմբերում, սակայն ամենից շատ նրանք սովորական քաղաքացիների
խմբից են:

Իրենք իրենց ակտիվ օգտատեր գնահատողները դա հիմնավորում են հետեւյալ կերպ.

Բիզնեսի ներկայացուցիչներ/ Ակտիվ եմ, քանի որ՝
մեր էջը պարբերաբար թարմացնում ենք,
ամեն օր մեր բիզնեսի մասին առնվազն մեկ նորություն ենք տարածում,
ՖԲ-յան պրոյեկտներ ենք իրականացնում, մրցույթներ ենք կազմակերպում
հաճախորդների հետ ՖԲ-ի միջոցով կապ ենք պահպանում եւ պատասխանում ենք
նրանց հարցերին:

Հասարակական-քաղաքական գործիչներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ/
Ակտիվ եմ, քանի որ՝
ամեն (կամ գրեթե ամեն) օր գրառում եմ կատարում ՖԲ-ում,
ամեն օր բավական շատ ժամանակ եմ անցկացնում ՖԲ-ում (ընդ որում՝ բավական շատ
ժամանակ ասելով նրանք նկատի ունեն մի դեպքում մինչեւ 1 ժամը, մյուս դեպքում՝
առնվազն 2 ժամը եւ այլն),
ունեմ մեծ լսարան (5000 –ից ավելի, 17 000-ից ավելի) եւ շփվում եմ մեծ թվով մարդկանց
հետ,
օգտագործում եմ ցանցը որպես աշխատանքային հիմնական գործիք,
ստանում եմ բազմաթիվ հաղորդագրություններ ու արձագանքներ տարբեր
օգտատերերից,
իմ ՖԲ-յան գրառումները դառնում են լայն քննարկումների առարկա,
ընդգրկված եմ մի շարք խմբերում,
ՖԲ-ն օգտագործում եմ որպես անձնական լրատվամիջոց:

Լրագրողներ եւ մեդիա ղեկավարներ/ Ակտիվ եմ, քանի որ՝
աշխատում եմ ետ չմնալ իրադարձություններից եւ տեղեկատվություն տարածել
ամեն ինչ անում եմ ՖԲ-ում, օգտագործում եմ ՖԲ-ը որպես կապի այլ միջոցներին
փոխարինող գործիք,
միշտ/ կամ գրեթե միշտ օնլայն եմ, շատ ժամանակ եմ ծախսում ՖԲ-ում,
կես ժամը մեկ հետեւում եմ ֆեյսբուքյան թարմացումներին եւ տեղյակ եմ այստեղ
կատարվող բոլոր անցուդարձերից,
ունեմ մեծ լսարան:

Կրթամշակութային կառույցներ եւ արվեստի գործիչներ/ Ակտիվ եմ, քանի որ՝
թարմացնում եմ էջս, տարածում եմ տեղեկատվություն,
կապ եմ պահպանում հանդիսատեսի հետ,
օրը մի քանի անգամ մտնում եմ ՖԲ:

Սովորական քաղաքացիներ/ Ակտիվ եմ, քանի որ
ողջ ազատ ժամանակս ( կամ ինչ-որ ժամանակ) ացկացնում եմ ՖԲ-ում,
ամեն օր հետևում եմ նորությունների ժապավենին, ընկերներիս գրառումներին,
նշում եմ իմ այցելած վայրերը, տեղադրում եմ լուսանկարներ, մասնակցում եմ
քննարկումներին:

Իրենք իրենց պասիվ օգտատեր գնահատողները դա հիմնավորում են գլխավորապես՝
ժամանակի սղությամբ,
ՖԲ-ում միայն լուրերին ծանոթանալու եւ քննարկումներին չմասնակցելու իրենց
սովորությամբ:

Այլ խոսքով՝ ՖԲ-ում ակտիվ կամ պասիվ լինելը օգտատերերը կապում են
մի դեպքում իրենց կատարած գործողությունների բնույթի, մյուս դեպքում՝
սոցցանցում անցկացրած ժամանակի, երրորդ դեպքում՝ ՖԲ մտնելու
հաճախականության հետ, հիմք ընդունելով տարբեր չափանիշներ:

ՖԲ-ում անցկացրած ժամանակը՝
կախվածության նշաններով
Մեր խմբերի օգտատերերի մեծ մասը ՖԲ է մտնում ամեն օր (օրը մեկ կամ մի քանի անգամ)
կամ էլ հայտարարում է, որ միշտ օնլայն է: Այսպես են նշել իրենց ակտիվ եւ պասիվ
համարող օգտատերերի ճնշող մեծամասնությունը (103 իրենց ակտիվ անվանած
օգտարերերից՝ 72-ը եւ 40 պասիվ օգտատերերից 33 -ը): Ակտիվ օգտատերերի մոտ կեսը
ՖԲ-ում անցկացնում է առնվազն օրական 2 ժամ: Հետաքրքիր է, որ պասիվների խմբին
իրենց դասած օգտատերերի 40% -ը նույնպես ՖԲ-ում օրական անցկացնում է երկու եւ
ավելի ժամ: Իսկ այս խմբի 33%-ը՝ ամեն օր մինչեւ 1 ժամ (Տես՝ Հավելված, Աղյուսակ 1):

Ֆեյսբուքյան ինտերակտիվություն
150 օգտատերեր մեր խնդրանքով նկարագրել են, թե ինչպես են արձագանքում սովորաբար
իրենց դուր եկած, կամ հակառակը՝ դուր չեկած տեղեկատվությանը ՖԲ-ում:
Պատասխանների մոտ 2/3-ի համաձայն արձագանքը լինում է անպայման Like, Share կամ
Comment կոճակների կիրառմամբ, այսինքն՝ հրապարակային: Մնացած 1/3 –ում կամ
արձագանքը լինում է մտովի, կամ այս երեք կոճակներից որեւէ մեկը կիրառվում է
ծայրահեղ հազվադեպ: Ընդ որում՝ իրենց վերաբերմունքը ցանցում անպայման
արտահայտողների եւ այսպես կոչված «միայն կարդացողների» խմբերում կարելի է գտնել
եւ իրենց ակտիվ, եւ իրենց պասիվ համարած օգտատերերի (Տես՝ Հավելված, Աղյուսակ 2):

Ֆեյսբուքը որպես տեղեկատվության աղբյուր
«ՖԲ-ը ձեզ համար ավելի շատ տեղեկատվության տարածմա՞ն, թե՞ ստացման միջոց է»
հարցի պատասխաններից պարզ է դառնում, որ այս ցանցը ինֆորմացիայի ստացման
աղբյուր դիտարկողների եւ այն որպես ինֆորմացիայի տարածման գործիք կիրառողների
քանակի միջեւ տարբերությունը մեծ չէ:

Ֆեյսբուքը Ձեզ համար տեղեկատվության տարածմա՞ն, թե՞
ստացման միջոց է
Տարածման
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Հարցվածների 42%-ը նշում է, որ ՖԲ-ն իրենց համար տեղեկատվության ստացման աղբյուր
է, 30%ը՝ որ այն տարածման միջոց է, եւ 27%-ի համար այն հավասարապես եւ ստացման, եւ
տարածման միջոց է:
Սպասելի էր, որ ՖԲ-ը գլխավորապես տեղեկատվության ստացման միջոց են համարել
սովորական քաղաքացիների խմբում (30 հոգուց այդպես են պատասխանել 28-ը): Չի
զարմացնում նաեւ այն հանգամանքը, որ ՖԲ-ը տեղեկատվության տարածման միջոց են
հիմնականում դիտարկում նաեւ այն խմբերի օգտատերերը, որոնց ներկայությունը ՖԲ-ում
պայմանավորված է որոշակի կամ ուղղակի գովազդի անհրաժեշտությամբ՝ բիզնեսի,
մշակույթի եւ կրթության ներկայացուցիչներ, հասարակական-քաղաքական գործիչներ:
Միակ անակնկալը լրագրողների ու մեդիա ղեկավարների խումբը մատուցեց իր
պատասխանների արդյունքներով. 30 հոգուց 19-ի համար (63%) ՖԲ-ը տեղեկատվության
ստացման աղբյուր է, 5 մեդիա ներկայացուցչի համար տարածման, եւ 6-ի համար՝ եւ
տարածման, եւ ստացման միջոց է:

Տեղեկատվության ալտերնատիվ
կամ հավելյալ աղբյուր
Չնայած այն հանգամանքին, որ օգտատերերի համար ՖԲ-ը նախեւառաջ տեղեկատվության
ստացման եւ տարածման հարթակ է, սակայն այն ունի տեղեկատվության բացառիկ
աղբյուրի նշանակություն հատկապես լարված իրավիճակներում, քանի որ հենց այդ
օրերին տեղեկատվություն ակտիվորեն ստացվում են ինչպես մեդիաներից, այնպես էլ
առանձին օգտատերերից եւ նրանց խմբերից (64 պատասխան):
56 պատասխանի համաձայն ՖԲ-ը կատարում է այսպես կոչված տեղեկատվական
դայջեսթի դեր, քանի որ մանրամասների համար միեւնույն է պետք է կարդալ մամուլ,
դիտել հեռուստատեսություն, ծանոթանալ այլ ԶԼՄ-ների հաղորդագրություններին:
Եվ միայն 24 օգտատերեր (հարցվածների մոտ 1/5-ը) ընդգծում են իրենց մեդիանիհիլիզմի
մասին՝ հայտարարելով, որ հիմնականում ծանոթանում են միայն ՖԲ-յան
տեղեկատվությանը, մամուլ չեն կարդում, հեռուստատեսություն չեն դիտում:

Ֆեյսբուքը հանրային անցուդարձերի խոհանոց

Ֆեյսբուք ցանցի հետ կապված մեր «Ռեգիոն» կենտրոնի նախորդ հետազոտությունների
արդյունքում արդեն կարծիք էինք հայտնել, որ Հայաստանում ընթացող կարեւորագույն
հանրային գործընթացները կամ սկիզբ են առնում, կամ զարգանում են Ֆեյսբուք
սոցիալական ցանցի ակտիվ մասնակցությամբ: Համենայնդեպս, գոնե այս կամ այն
գործընթացի կարեւորությունը չափվում է Ֆեյսբուքում դրան տրվող նշանակության
աստիճանով: Ընդ որում՝ այդպես են անում նաեւ երկրում որոշումներ կայացնողները
(տես՝ http://regioncenter.info/hy/projects/5.html):

Ուստի, մեր հարցումների ժամանակ առաջ քաշեցինք նաեւ «Արդյո՞ք ՖԲ-ն արտացոլում է
երկրում տիրող հանրային իրական կարծիքների ողջ բազմազանությունը» հարցը:

Արդյո՞ք ՖԲ-ն արտացոլում է երկրում տիրող հանրային իրական
կարծիքների ողջ բազմազանությունը
Այո

Ոչ

Դժվարանում եմ պատասխանել

Բիզնես կառույցի ներկայացուցիչներ
Քաղաքական-հասարակական գործիչներ,
քաղաքացիական ակտիվիստներ
Լրագրողներ եւ մեդիա ղեկավարներ
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76 (51%) օգտատիրոջ պատասխանն «Այո» է (արտացոլում է ողջ բազմազանությունը), 69
(46%) հոգի նշում է, որ այդ բազմազանությունը չի արտացոլվում ՖԲ-ում, եւ հարցին
դժվարացել է պատասխանել ընդամենը 5 (3%) օգտատեր:
Որ Ֆեյսբուքում երկրում առկա հանրային կարծիքների ողջ ներկապնակը չես գտնի,
պնդում են հասարակական-քաղաքական գործիչների եւ լրագրողների խմբերի մեջ
ընդգրկված օգտատետերի մեծ մասը: Հիմնավորմամբ, որ Հայաստանի բոլոր խավերը
չեն ներկայացված ՖԲ-ում, ՖԲ-ում ավելի քիչ են շրջաններում բնակվող մարդիկ եւ
այլն:
Հակառակ կարծիքը (այսինքն՝ որ ՖԲ-ն արտացոլում է երկրում առկա հանրային
կարծիքների ողջ բազմազանությունը) գերակշռում է արվեստի գործիչների եւ
սովորական քաղաքացիների խմբերում:
Բիզնեսի ներկայացուցիչների խմբում «արտացոլում է» եւ «չի արտացոլում» -ի
կողմնակիցները նույն քանակի են՝ 14 –ական օգտատեր, դժվարացավ տալ
պատասխան միայն 2 օգտատեր:

Պահվածքը վիրտուալ եւ ռեալ ռեժիմներում
Տարբերվո՞ւմ է, արդյոք, հարցված օգտատերերի եւ նրանց կարծիքով՝ նրանց ՖԲ-յան
ընկերների պահվածքը ցանցում եւ իրական կյանքում:
Մոտ կեսի գնահատմամբ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի օֆլայն եւ օնլայն պահվածքը նույնն
է: Հարցվածների մոր 1/5-ը գտնում է, որ տարբեր են: Մնացածը տվել են մոտավորապես
հետեւյալ բովանդակության պատասխան՝ «Ես, այո, նույնն եմ, ում անձամբ ճանաչում
եմ, նույնպես, ում չեմ ճանաչում, չեմ կարող ասել»:
ՖԲ-ում Դուք, ձեր ընկերներն իրենց պահում են այնպես, ինչպես իրակա՞ն կյանքում

Դժվարանում եմ
պատասխանել,
11

Այլ պատասխան,
32

Միանշանակ՝
Այո, 76

Միանշանակ՝ Ոչ,
31

Թե ինչո՞վ են տարբերվում օգտատերերի ցանցային եւ իրական կյանքում դրսեւորած
պահվածքները, պարզ է դառնում «Ոչ» պատասխանածների բացատրություններից:

Վիրտուալ եւ իրական պահվածքները տարբեր են, քանի որ՝
փորձում են ՖԲ-ի միջոցով ռեալիզացնել այն, ինչ կյանքում չեն կարողանում,
օնլայնում ավելի անկեղծ են, մանավանդ, երբ երկար ենք «խոսում»,
կենդանի հանդիպումների ժամանակ նրանք կարող են արտահայտել մեկ կարծիք, իսկ
ՖԲ-ում՝ այսինքն հանրության համար, բոլորովին այլ կարծիք,
վիրտուալ աշխարհում մարդիկ անկեղծ են/ավելի անզուսպ են,
մարդիկ փորձում են երևալ ավելի ինտելեկտուալ, խելացի, ճաշակով, զարգացած, բարի,
քան կան իրականում,
մարդիկ ՖԲ-ում ավելի համարձակ են, բազմաթիվ գաղափարական առաջարկներ կանեն,
կքննադատեն, բայց փողոց դուրս կգան նրանցից հաշվածները:

Ֆեյսբուքյան արդյունքներ ռեալ իրականության մեջ
Հանրային ո՞ր բնագավառներում է ՖԲ-ն օգնում հասնելու իրական դրական արդյունքների:
Օգտատերերի կարծիքով, ամենից շատ արդյունքներ գրանցվել են՝
•
•
•

մարդու իրավունքների եւ սոցիալական արդարության համար պայքարում,
քաղաքաշինական անօրինականությունների դեմ պայքարում,
բիզնեսի զարգացման գործում,

•

բանակում օրինականության պահպանման համար պայքարում,

•

կոռուպցիայի դեմ պայքարում՝ կոռուպցիոն տարբեր դրսեւորումների մասին
կոնկրետ ՖԲ-յան հաղորդումների տեսքով,

•

արտաքին քաղաքական քարոզչության բնագավառը նույնպես մատնանշվել է,
սակայն ավելի քիչ անգամ (Տես՝ Հավելված, Աղյուսակ 3):

Որպես օրինակներ օգտատերերը առաջին հերթին բոլորից շատ անգամ նշել են
քաղաքացիական վերջին նախաձեռնություններում ունեցած հաջողությունները
(տրանսպորտի սակագների բարձրացման դեմ հանրային բողոքները, բնապահպանական
մի շարք ակցիաները): Սակայն օրինակների ցուցակում կան նաեւ մեկ տարի առաջվա եւ
ավելի վաղ գրանցված արդյունքները: Սրանք հանրային եւ մասնավոր բնույթի օրինակներ
են (մատնանշվել են ընդամենը 41 տարբեր օրինակներ):

Ինչպես սա՝ «ԱԺ նախագահը մեքենա ուղարկեց իմ ստատուսից հետո, երբ գրել էի, որ
մեքենա է պետք Չինարի գյուղի երեխաների համար օգնություն տանելու համար»:
Կամ այս մեկը՝ «ԱԺ-ում թեքահարթակ կառուցեցին իմ ստատուսից սկսված ՖԲ-յան
քննարկումների արդյունքում»:
Կամ էլ՝ «Հենց մեր շենքի տակ կառուցվող անօրինական շինությունը կարողացանք
ապամոնտաժել, քանի որ հանրության ուշադրությունը գրավեցի ՖԲ-յան իմ գրառման
շնորհիվ»:

Ֆեյսբուքյան խմբերի նշանակությունը
Մեր հարցումներին մասնակցած 150 օգտատերերի մոտ կեսը (75) ֆեյսբուքյան այս կամ այն
խմբի անդամ է: Նրանց մեջ կան այնպիսիք, որոնք ընդգրկված են միայն 1 խմբում (4
օգտատեր): Մյուսները՝ միաժամանակ մի շարք խմբերի անդամներ են: Կա մի օգտատեր՝
քաղաքացիական ակտիվիստ, որը միաժամանակ 286 խմբերի անդամ է: Եվ սա
հարցվածների շրջանում գրանցած ռեկորդային ցուցանիշ է:
Խմբերի մասին օգտատերերի կարծիքները՝ ստորեւ.
Դուք արդյունավետ համարո՞ւմ եք ՖԲ-ում գործող խմբերը
Ոչ բոլոր խմբերն
են
արդյունավետ,
19

Միանշանակ Ոչ,
42

ՄիանշանակԱյո
, 89

Ի՞նչ են փնտրում օգտատերերը Ֆեյսբուքում
Սա պարզելու համար համադրենք մի քանի այլ հարցերի պատասխանները: Թե ինչո՞ւ են
նրանք դարձել Ֆեյսբուքի օգտատեր (այլ խոսքերով՝ հասկականք ցանցի մասին նրանց
ապրիորի պատկերացումները), թե ի՞նչ են նրանք ամենից հաճախ անում Ֆեյսբուքում
(ծանոթանանք նրանց փաստացի գործողություններին) եւ ի՞նչ է Ֆեյսբուքը նախեւառաջ
նրանց համար (հասկանանք ՖԲ-ի գնահատման նրանց չափանիշները):
Ինչո՞ւ դարձան Ֆեյսբուքի օգտատեր
հարցին ի պատասխան ամենից շատ անգամ նշվել են՝
•

տեղեկատվության տարածման եւ ստացման համար,

•

շփման եւ կապի մեջ լինելու համար:

Ապա՝ աստիճանաբար նվազման կարգով՝
•

արձագանքներ ստանալու պահանջի համար,

•

ինքնարտահայտվելու հարթակ ունենալու համար,

•

բիզնեսի առաջխաղացման համար,

•

մրցակիցներից ետ չմնալու համար

•

քանի որ Ֆեյսբուքում լինելը մոդայիկ է,

•

ուրիշների խորհրդով,

• գովազդի համար,
• արագ եւ հեշտ կապի մեջ լինելու համար,
•

կազմակերպական այս գործիքն ունենալու համար,

• փորձի համար (հետաքրքիր էր, թե այս ցանց ի՞նչ է)
• մասնագիտական հետաքրքրությունից ելնելով (մարդկանց
տրամադրություններին եւ վիրտուալ տարածքում նրանց պահվածքին հետեւելու
համար)

• հրապարակային լինելու համար:

Ինքնարտահայտման
պահանջ կար, 12%

Բիզնեսի
առաջխաղացման
համար , 9% Մրցակցություն, 9%
Մոդայիկ է, 7%
Ուրիշների
խորհրդով, 7%
Գովազդի համար, 7%

Դա անհրաժեշտ է , 4%

Կապի մեջ լինելու
համար, 5%

Արձագանքների
պահանջ կար , 23%

Փորձի համար, 3%
Այլ պատասխան, 14%
Շփման համար , 41%
Տեղեկատվություն
տարածելու եւ ստանալու
համար, 49%

Մասնագիտական
հետաքրքրության
համար, 3%
Կազմակերպական
գործիք ունենալու
համար, 3%
Հրապարակային
լինելու համար, 1%

Ի՞նչ է ֆեյսբուքը նրանց համար օգտատիրական որոշ հմտություններ ձեռքբերելուց եւ
ցանցում 1-6 տարի գործելուց հետո.
•

լսարան է,

•

շփում ընկերների հետ,

•

հասարակական-քաղաքական գործունեության միջոց է,

•

աշխատանք է,

•

էլփոստ է,

•

բիզնեսը զարգացնելու միջոց է,

•

ժամանց է,

•

արդյունավետ գովազդի միջոց է,

•

ոչ քաղաքական միջոցառումներ կազմակերպելու միջոց է,

•

ռեյտինգներ եւ թրաֆիկներ ավելացնելու միջոց է,

•

տեղեկատվության եւ կոնտակտների բազա է,

•

ոչ այնքան արդյունավետ, որքան անվճար գովազդի միջոց է,

•

հետազոտության նյութ է:

Բիզնեսը
զարգացնելու միջոց է,
33%

Արդյունավետ
գովազդի
հնարավորություն է,
31%
Կապ է,
32%

Ժամանց է,
31%

Կազմակերպական
միջոց է, 31%
Ռեյտինգներ ու
տրաֆիկներ
ավելացնելու միջոց է,
19%

Էլփոստ է, 35%
Այլ պատասխան, 45%

Աշխատանք է, 35%

Լսարան է, 61%

Տեղեկատվական եւ
կոնտակտների բազա
է , 10%
Անվճար գովազդի
հնարավորություն է,
9%
ՖԲ-ն իմ լավ ընկերն է, 5%

Հասարակականքաղաքական
գործունեության
միջոց է , 57%

Շփում, 59%

Հետազոտության
նյութ է, 2%

Ֆեյսբուքում օգտատերերը գլխավորապես տեղեկատվություն են փնտրում (ծանոթանում
եմ ժապավենիս նյութերին, տեղեկատվություն եմ տարածում, ծանոթանում եմ ընկերներիս
գրառումներին), հետո՝ շփում (զրուցում եմ օնլայն ընկերներիս հետ, կարդում եմ
նամակներս եւ պատասխանում, արձագանքում եմ ինձ ուղղված հարցերին):
Մոտավորապես նույն ակտիվությամբ, ինչ որ շփումն ընկերների հետ, հայտնում են իրենց
կարծիքը տարբեր իրադարձությունների մասին եւ զբաղվում են իրենց բիզնեսի
զարգացմամբ, հաճախորդների քանակի ավելացմամբ: Մեծ հաշվով նման
հաճախականությամբ էլ հաստատում են նոր կապեր եւ ուսումնասիրում են մրցակիցների
էջերը (Տես՝ Հավելված, Աղյուսակներ 4, 5 եւ 6):
Փաստորեն Ֆեյսբուքում օգտատերերի մեծ մասը ստացել եւ ունեն այն, ինչի համար եւ
եկել են այս ցանց՝ տեղեկատվության տարածման եւ ստացման, լսարանի, շփման եւ
կապի, գովազդի եւ բիզնեսի զարգացման հնարավորություն: Բայց կան նաեւ մի քանի
«բացահայտումներ», որ թվով ավելի քիչ օգտատերեր արել են արդեն ցանցից
օգտվելու ընթացքում (կամ սեփական, կամ ուրիշ օգտատերերի փորձն աչքի առաջ
ունենալուց հետո): Դրանք են Ֆեյսբուքի նաեւ էլփոստ լինելը, որպես ժամանցի միջոց
կիրառելը եւ այլն:

Ի՞նչն է նրանց դուր գալիս եւ հակառակը՝ զայրացնում, հունից հանում այս սոցիալական
ցանցում:
Ըստ էության դուր եկած հանգամանքների ցանկը գրեթե նույնությամբ, բայց տարբեր
ասպեկտներով կրկնում է «Ի՞նչ է Ֆեյսբուքը Ձեզ համար հարցի պատասխաններին».
•

ազատությունն ու անկաշկանդությունը, որ չկա ԶԼՄ-ներում,

•

մատչելիությունն ու տեղեկատվության արագ տարածման հնարավորությունը,

•

գրելու չափավոր կախվածությունը,

•

գործնական կոնտակտների արագ կազմակերպումը,

•

նոր խելացի մարդկանց բացահայտումը,

•

հանրային կարծիք ձեւավորելը,

•

հաջողված ծաղրանկարները, հումորը,

•

մարդկանց անմիջականությունն ու անկեղծությունը,

•

տարիքային սահմանների եւ հեռավորության անտեսումը,

•

դժվարության մեջ ընկած մարդկանց օգնելու մղումը եւ կոնկրետ օգնությունը եւ այլն:

« Ի՞նչն է ամենից շատ հունից հանում Ֆեյսբուքում» հարցը բացահայտեց մի շարք այսպես
կոչված «ուղեկցող երեւույթներ», ինչպես նաեւ՝ ժամանակակից տեղեկատվական հոսքերին
բնորոշ հանգամանքներ:
Ֆեյսբուքի հայաստանյան օգտատերերին զայրացնում է,
•

երբ մարդիկ ներկայացնում են կես ժամը մեկ իրենց անձնական կյանքը,

•

երբ հիմար կամ տխուր նյութերի, դժբախտ պատահարների մասին նյութերի տակ
լայքում են,

•

փոխադարձ անհանդուրժողականությունն ու պոռոտախոսությունը համակարգչի
առաջ,

•

սեւեռուն գովազդն ու սպամը,

•

հայերենի չիմացությունը եւ ոչ հայատառ ստատուսներն ու քոմենթները,

•

երբ պարտադրված պետք է լայքես (նյութը կարդալու համար, կամ էլ, որ հետո
ծանոթներդ չնեղանան),

•

երբ օգտատերը լայքում է իր իսկ դրած նյութը կամ նկարը, կամ նրա ընտանիքի
անդամն է լայքում՝ ասենք ամուսինը կնոջ նկարը, կինը՝ ամուսնու,

•

երբ զգում ես, որ կախվածության մեջ ես ընկնում,

•

երբ սկսում են ուրիշների դժբախտությունների մասին ահասառսուռ
պատմություններ տարածել,

•

երբ սկսում են հետապնդել ու տանջել աստղերի, քրեական տարրերի, սեքսի մասին
իրենց նյութերով,

•

երբ ինչ-որ հիմար խաղի հրավերներ են գալիս, կամ խնդրում են լայքել իրենց էջը,

•

երբ առանց հարցնելու տարբեր խմբերում են ընդգրկում,

•

երբ անունս tag են անում ինձ չվերաբերող նկարներում,

•

երբ մարդիկ խիստ լուրջ են ընդունում օնլայն միջավայրը,

•

երբ չեն հասկանում, թե ինչի համար է ՖԲ-ը եւ այն շփոթում են Օդնոկլասնիկիի
հետ,

•

այն, որ փոքրիկներն էլ կարող են օգտվել եւ գտնվել հասուն մարդկանց հետ նույն
միջավայրում:

Մեր օգտատերերի իդենտիֆիկացման ընդհանուր
եւ մասնավոր շտրիխներ
Մեր հարցումներին մասնակցած օգտատերերին ըստ նրանց զբաղվածության բնույթի
բաժանել էինք 5 տարբեր խմբերի՝ հասարակական-քաղաքական
գործիչներ/քաղաքացիական ակտիվիստներ, լրագրողներ/մեդիա ղեկավարներ,
կրթական/մշակութային բնագավառի ներկայացուցիչներ, բիզնեսի ներկայացուցիչներ, ոչ
հանրային, սովորական քաղաքացիներ: Յուրաքանչյուրում՝ 30-ական օգտատեր: Նրանց
ընտրությունը կատարել ենք՝ կիրառելով մի քանի սկզբունքներ եւ նպատակ ունենալով ի
վերջո ստանալու ֆեյսբուքյան հայաստանյան հանրությանը հնարավորինս մոտ
մանրապատկերը:
Այսպես, քաղաքական-հասարակական գործիչներ/քաղաքացիական ակտիվիստներ
խմբում ընդգրկվեցին քաղաքական կուսակցությունների Ֆեյսբուքում ներկայացված եւ
մյուսներից ավելի ակտիվ (ղեկավար) անդամներ, ԱԺ պատգամավորներ, հասարակական
նախաձեռնությունների ղեկավարներ եւ անդամներ, առանձին քաղաքացիական
ակտիվիստներ: Մեր հարցերին պատասխանել են ՀՀԿ, ԲՀԿ, «Ժառանգություն», ՀԱԿԿ,
ՀՅԴ, «Նոր ժամանակներ», «Ազատ դեմոկրատներ», «Ազատություն» կուսակցությունների,
Նախախորհրդարան նախաձեռնության ղեկավարները եւ անդամները:
Լրագրողների եւ մեդիա ղեկավարների խումբը կազմվեց 23 տարբեր լրատվամիջոցների
աշխատակիցներից ու հենց Ֆեյսբուքում կատարած գրառման համար աշխատանքից
հեռացված մեկ լրագրողից (Կ.Եղիազարյան): Մասնավորապես՝ «Առավոտ», «168 ժամ»,
«Ազգ», «Գոլոս Արմենիի», «Ժողովուրդ» թերթերի, «Արմենիա», Հ1, «Կենտրոն», «Երկիր
մեդիա», «Գալա» , «Շողակաթ» հեռուստաընկերությունների, «Հետք», lragir.am , news.am,
zham.am, 1in.am, էլեկտրոնային թերթերի, «Ազատություն» ռադիոյի եւ Հանրային ռադիոյի,
panorama.am, asekose.am կայքերի, arminfo.am, newsarmenia.am, mediamax.am ինֆորմացիոն
գործակալությունների ներկայացուցիչները:

Կրթության եւ մշակույթի բնագավառը ներկայացվեց 21 արվեստագետների (դերասաններ,
կոմպոզիտոր, կինոռեժիսոր, նկարիչներ, կինոգետ, երգիչներ) եւ 9 կառույցների միջոցով
(թատրոններ եւ բուհեր):
Բիզնեսի խմբում 5 անհատ ձեռներեցներ են եւ 25 բիզնես կառույցներ (բժշկական կլինիկա,
սպա սրահներ, բանկեր, խանութներ եւ գեղարվեստի սրահ, տուրիստական
գործակալություն, հյուրանոցներ եւ սրճարաններ, հեռահաղորդակցական ընկերություն):
Սովորական քաղաքացիների 30 հոգանոց խմբում բացի տարբեր մասնագիտությունների
տեր օգտատերերից կան նաեւ 3 ուսանողներ եւ 7 գործազուրկներ:
Նրանց ճնշող մեծամասնությունը քաղաքական կամ հասարակական
կազմակերպությունների անդամ չեն, երբեւէ չեն էլ եղել: Ընդհանուր առմամբ աշխատել
ենք 116 անհատ օգտատերերի եւ 34 կառույցների հետ:
Անհատ օգտատերերի տարիքային եւ սեռային պատկանելությամբ կազմված խմբերի
մասին ցուցանիշները եւ վերը բերված նկարագրությունների մանրամասները
Հավելվածում (Տես՝ Հավելված, Հարցված օգտատերերի տարիքը, զբաղվածությունը, սեռը,
քաղաքական-հասարակական գործունեության փորձը):
Բիզնես եւ կրթական կառույցներն ունեն տարբեր տարվա պատմություն: Ինչպես, ասենք
այս տարվա ամռանից գործող Tai-Hai սպա սրահը, կամ՝ 23 տարի առաջ իր
գործունեությունը սկսած Պրոմեթեյ բանկը, 75 տարեկան «Բուկինիստ» գրախանութը
91տարվա պատմություն ունեցող Երեւանի պետական մանկավարժական համալսարանը
եւ այլն:
Մեր հարցումը հասցեական է եղել, ոչ անոնիմ: Հարցերին պատասխանած անհատ
օգտատերերի եւ կառույցների ներկայացուցիչների ցանկը՝ Հավելվածում :

Եզրակացություններ
•

Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այժմ ֆեյսբուքյան լսարանը կարելի է
համարել հայաստանյան հասարակության մի մանրակերտը, որտեղ կան տարբեր
բնագավառների, քաղաքական ու հասարակական ակտիվության, տարբեր տարիքի,
նախասիրությունների, սովորույթների եւ վերջապես տարբեր դրդապատճառներով
հենց այս ցանցն օգտագործող անհատներ, կառույցներ, կազմակերպություններ ու
նույնիսկ գովազդի կարիք չունեցող հանրահայտ բրենդներ:

•

Ֆեյսբուքից, ինչպես ցանկացած այլ սոցցանցից օգտվելը նշանակում է տիրապետել
որոշ տեխնիկական հմտությունների, ունենալ որոշ մակարդակի
պատրաստվածություն եւ անցնել որոշակի ֆիլտրերով: Բայց ինչպես ցանկացած
սոցցանց, Ֆեյսբուքն էլ է առանձնանում իր օգտատիրական կազմով:

•

Մեր հարցումներին մասնակցած օգտատերերի զգալի մասն ունի Ֆեյսբուքից
օգտվելու 1-6 տարվա փորձ, եւ նրանց պատասխանները հիմնվում են դրա վրա:
Ինչպես վկայում են մեր մի քանի հարցերի պատասխանները, ՖԲ-ի մասին նրանց
ապրիորի եւ փաստացի պատկերացումներն իրարից շատ չեն տարբերվում:

•

Սա մյուս կողմից խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում ՖԲ-յան լսարանի ստաբիլ
մեծացման հիմքում ընկած է այս ցանցի տարատեսակ գովազդը՝ Ֆեյսբուքից ԶԼՄների արած մեջբերումների, ծանոթ-բարեկամների պատմածների տեսքով եւ այլն:

•

ՖԲ-յան օգտատերերի մոտ կեսը նախկինում սոցիալական ցանցերից օգտվելու փորձ
են ունեցել, եւ պետք է ենթադրել, որ դեպի ՖԲ նրանց ուղղորդած գլխավոր գործոնը
ՖԲ-յան լսարանն է եղել. այստեղ ավելի լուրջ գործընթացներ կան, այստեղ ավելի
արդյունավետ է քաղաքական ու բիզնես նկատառումներով, կամ ավելի հետաքրքիր
է սովորական քաղաքացիների համար, քանի որ այստեղ են նաեւ նրանց ծանոթներն
ու ընկերները: Օրինակ,անհատ ձեռներեցները միայն ՖԲ-ի, կամ նաեւ ՖԲ-ի միջոցով
են իրացնում իրենց ապրանքները, ձեռքի աշխատանքները, լրագրողները բացի
տեղեկատվության տարածումից տեղեկատվություն են քաղում իրենց նյութերի
համար եւ այլն: Հիշեցնենք, որ մի զգալի հատված են կազմել այն օգտատերերը,
որոնք ՖԲ-ն իրենց աշխատանքն են անվանել:

•

Ֆեյսբուքյան հայաստանյան սեգմենտը գլխավորապես ներհայաստանյան երեւույթ
է: Արտաքին կապեր ստեղծելու, այլ ազգային հարթակների առաջ բացվելու եւ

նրանց հետ լայն շփումների միջոց ՖԲ-ը Հայաստանում չի դիտվում: Եւ այս մասին է
վկայում այն հանգամանքը, որ շոշափելի է այն օգտատերերի քանակը, որոնք
ընկերների ցանկում առհասարակ չկան ոչ հայ, այլ երկրներում ապրող այլազգի
օգտատերեր: Մի կողմից դա կարելի է բացատրել նրանով, որ արտաքին կապեր
ստեղծելու, մյուս ազգային հարթակների առաջ բացվելու համար անհրաժեշտ են
հավելյալ հմտություններ (օրինակ՝ օտար լեզուների իմացություն): Բայց մյուս
կողմից էլ՝ նրանց ՖԲ-յան օգտատեր դառնալու գլխավոր նպատակը, ինչպես երեւում
է պատասխաններից, արտաքին շփումները չեն եղել:
•

ՖԲ-ը բոլոր օգտատերերի համար նախեւառաջ տեղեկատվության ակտիվ ու լայն
շրջանառման վայր է: Եվ Ֆեյսբուքի մասին օգտատերերի այս ապրիորի
պատկերացումները հաստատվել են նրանց արդեն փաստացի օգտատեր դառնալուց
հետո:

•

Ֆեյսբուքը բացառիկ տեղեկատվական աղբյուր է դառնում միայն այսպես կոչված
լարված, ոչ ստանդարտ իրավիճակներում: Մյուս դեպքերում այն ծառայում է որպես
կամ տեղեկատվության հղումների շտեմարան, կամ էլ՝ միայն շփման հարթակ: Թեեւ
մեծամասնություն չի կազմում, սակայն նաեւ փոքր չէ այսպես կոչված
մեդիանիհիլիստերի (նրանց, ովքեր մամուլ չեն կարդում, հեռուստատեսություն չեն
դիտում եւ բավարարվում են միայն ՖԲ-յան տեղեկատվությամբ) քանակը:

•

ՖԲ-ում օգտատերերի մեծ մասը ցանցում բավական ժամանակ է անցկացնում՝
առնվազն 2 ժամ, եւ դա է հիմնականում այն պատճառը, որ այլ սոցցանցերը կամ
մղվել են երկրորդ պլան, կամ էլ առհասարակ օրակարգում չեն (ժամանակ չկա):

•

ՖԲ-ում օգտատերերի պահվածքը մեծ մասամբ նույնն է, ինչ որ իրական կյանքում:
Սա եւս գալիս է ապացուցելու այն պնդումը, որ այս սոցիալական ցանցը
Հայաստանում օգտագործվում է ոչ թե պարզապես ժամանցի ու անձնական
շփումների, այլ կոնկրետ, բիզնես նպատակներով: Երբ քաղաքական գործիչը ՖԲ-ում
մնում է քաղաքական գործիչ, լրագրողը՝ լրագրող, մշակութային գործիչը՝
մշակութային գործիչ: Չնայած, որ ըստ պատասխանների քանակի օգտատերերը
համեմատաբար ավելի քիչ անգամ են նշում, որ իրենց նպատակը ՖԲ-ում գովազդն է:
Հատկանշական է նաեւ, որ ՖԲ-ը աշխատանք համարած օգտատերերն էլ աննշան
քանակի չեն:

•

Բացի սովորական քաղաքացիներից օգտատերերի մեծ մասը օգտագործում է ՖԲյան ինտերակտիվության բոլոր ձեւերը (Like, Share, Comment): Նրանց
գնահատականներն իրենց ակտիվ կամ պասիվ օգտատեր լինելու մասին, ու նրանց
իսկ կողմից տրված հիմնավորումները բացահայտում են, որ օգտատերերն ունեն

տարբեր, հաճախ իրար բացառող պատկերացումներ ցանցային ակտիվության կամ
պասիվության մասին: Քանի որ մի դեպքում որպես իրենց ակտիվության ցուցանիշ
նրանք անվանում են ՖԲ-ում անցկացրած ժամանակը եւ միայն տեղեկատվություն
ստանալն առանց որեւէ ինտերակտիվության, մյուս դեպքում՝ ՖԲ մտնելու
հաճախանակությունը, երրորդ պարագայում նրանց ունեցած լսարանի չափը,
չորրորդում մյուս օգտատերերի կողմից նրանց նկատմամբ դրսեւորած
հետաքրքրությունը եւ այլն:
•

Հակասական են կարծիքներն այն մասին, թե արտահայտո՞ւմ է արդյոք ՖԲ-ը
երկրում հանրային կարծիքների ողջ բազմազանությունը: Եվ այո, եւ ոչ: Ասենք
քաղաքական եւ հանրային գործընթացների նկատմամբ ավելի պակաս
հետաքրքրություն ցուցաբերող սովորական օգտատերերի տեսանկյունից՝ այո,
արտահայտում է: Իսկ լրագրողների ու քաղաքական գործիչների տեսանկյունից,
այսինքն՝ նրանց, ովքեր մասնագիտության բերումով են զբաղվում այդ հանրային
կարծիքի ձեւավորմամբ՝ ոչ:

•

ՖԲ-ն, ինչպես ցանկացած այլ բան, ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը: Ավելի
բազմազան են բոլոր այն հանգամանքները, որոնք կամ դուր չեն գալիս, կամ էլ
պարզապես հունից հանում են օգտատերերին: Եվ դրանց շարքում կան ոչ միայն
հանրային տեղեկատվության եւ հարաբերություններին բնորոշ բացասական
երեւույթները (ցուցամոլություն, ոչ կոմպետենտ կարծիքների կամ կեղծ
տեղեկատվության տարածում եւ այլն), այլեւ այսպես կոչված զուտ ՖԲ-յան
երեւույթները (լայքելու հրավերները կամ ինչ-որ բան կարդալու համար
պարտադրված լայքելը, հետապնդող առաջարկները, առանց օգտատիրոջ
համաձայնության նրանց տաբեր խմբերում ընդգրկելը եւ այլն): Եվ չնայած, որ այն
բաները, որոնք դուր են գալիս ՖԲ-ում իրենց բազմազանությամբ զիջում են դուր
չեկող հանգամանքներին, օգտատերերի քանակը ոչ միայն չի նվազում, այլեւ, ինչպես
արդեն նշել ենք, գնալով ավելանում է, ընդ որում՝ ստաբիլ չափերով եւ տեմպերով:

Հավելված

Աղյուսակ 1. Որքա՞ն հաճախ են օգտվում ՖԲ-ից, որքա՞ն ժամանակ են անցկացնում ՖԲում իրենց ակտիվ եւ պասիվ համարող օգտատերերը

Դուք Ձեզ ակտիվ
օգտատեր համարո՞ւմ եք

Որքա՞ն հաճախ եք
մուտք գործում ՖԲ
Ամիսը երկու անգամ
Օրը մեկ անգամ

Այո
(ակտիվ եմ)

103
(69%)

Օրը մի քանի անգամ
Ես ՖԲ-ից դուրս չեմ էլ
գալիս, ես գրեթե միշտ
օնլայն եմ
Տարբեր
հաճախականությամբ,
կախված
իրավիճակներից
Ընդամենը
Ամիսը երկու անգամ
Օրը մեկ անգամ

Ոչ
(պասիվ եմ)

40
(27%)

Օրը մի քանի անգամ
Ես ՖԲ-ից դուրս չեմ էլ
գալիս, ես գրեթե միշտ
օնլայն եմ
Տարբեր
հաճախականությամբ,
կախված
իրավիճակներից
Ընդամենը
Օրը մեկ անգամ

Կախված է
իրավիճակներից

7
(5%)

Օրը մի քանի անգամ
Ես ՖԲ-ից դուրս չեմ էլ
գալիս, ես գրեթե միշտ
օնլայն եմ
Ընդամենը

Որքա՞ն ժամանակ եք օրական միջին հաշվարկով անցկացնում
ՖԲ-ում
Մինչեւ
Մինչեւ
2 եւ ավելի
Տարբեր
Ընդամենը
30
1 ժամ
ժամ
տեւողությամբ
րոպե
0

1

0

0

1

3

4

6

1

14

1

14

37

6

58

1

1

6

18

26

2

0

2

0

4

7 (7%)

20
(19%)

51 (50%)

25 (24%)

103

1

0

0

0

1

2

9

1

1

13

5

3

10

2

20

0

0

5

0

5

0

1

0

0

1

8 (20%)

13
(33%)

16 (40%)

3 (8%)

40

2

2

0

0

4

0

1

0

1

2

0

0

0

1

1

2 (29%)

3 (43%)

0 (0%)

2 (29%)

7

Աղյուսակ 2. Ինչպե՞ս են սովորաբար արձագանքում դուր եկած, կամ՝ հակառակը, դուր
չեկած տեղեկատվությանն իրենց ակտիվ եւ պասիվ համարող օգտատերերը

Դուք Ձեզ ակտիվ օգտատեր
համարո՞ւմ եք

Ինչպե՞ս եք արձագանքում սովորաբար Ձեզ դուր եկած, կամ
հակառակը՝դուր չեկած տեղեկատվությանը
Արտահայտում եմ
վերաբերմունքս Like,
Պարզապես կարդում եմ եւ
Այլ
Share, Comment
մտովի եմ արձագանքում
պատասխան
կոճակների միջոցով

Այո (ակտիվ եմ)

103
(69%)

70

20

18

Ոչ (պասիվ եմ)

40 (27%)

20

13

10

Կախված է
իրավիճակներից

7 (5%)

2

0

5

Ընդամենը

150
(100%)

92 (61%)

33 (22%)

32 (21%)

Աղյուսակ 3. Հանրային ո՞ր բնագավառներում է ՖԲ-ն օգնում հասնելու իրական դրական
արդյունքների
Հանրային ո՞ր բնագավառներում է ՖԲ-ն օգնում հասնելու իրական դրական
արդյունքների

Պատասխան
ների քանակ

%

Ներքաղաքական պայքար (ընտրական գործընթացներ, ներքաղաքական
լարված իրավիճակներ, իշխանություն-ընդդիմություն պայքար եւ այլն)

52

35%

Մարդու իրավունքների եւ սոցիալական արդարության համար պայքար

88

59%

Բանակում օրինականության պահպանման համար պայքար

23

15%

Քաղաքաշինականան օրինականությունների դեմ պայքար

70

47%

Կոռուպցիայի դեմ պայքար, կոռուպցիոն տարբեր դրսեւորումների մասին
կոնկրետ հաղորդումներ

28

19%

Ադրբեջանական քարոզչության դեմ պայքար

25

17%

Արտաքին քաղաքական բնույթի քարոզչական պայքար

29

19%

Բիզնեսի զարգացում

43

29%

Այլ պատասխան

50

33%

Աղյուսակ 4. Ինչո՞ւ որոշեցիք դառնալ ՖԲ-ի օգտատեր ( հարցվածներին
տրվել է 1-ից ավելի պատասխանի հնարավորություն)
Օգտատերերի
քանակ

Հարցվ
ածներ
ի % -ը

73

49%

62

41%

34

23%

18

12%

14

9%

Մրցակիցներիցս ետ չմնալու համար /Տեսա ուրիշների գործերը ՖԲ-ում, հասկացա,
որ սա բիզնեսի նոր ձեւ է

13

9%

Մոդայիկ է

10

7%

11

7%

11

7%

7

5%

Պատասխաններ եւ տարբերակներ
Տեղեկատվություն տարածելու եւ ստանալու համար
Ուզում եմ լինել տեղեկություններն առաջինը ստացողների եւ տարածողների
շարքերում / Տեղեկացված լինելու համար/ Մեր նյութերը տարածելու համար/ Ինձ
հարկավոր տեղեկությունները հեշտ ստանալու համար/ Լրահոսին հետեւելու
համար
Շփման համար
Ունեմ լսարանի / մարդկանց/ ընկերներիս/ հաճախորդներիս/
հանրության/newsmakerner-ի հետ շփվելու կարիք/Իմ քաղաքական ուժին
վերաբերող հարցերը կարողանում եմ ներկայացնել առավել լայն լսարանի
Արձագանքների պահանջ կար
Ինձ համար կարեւոր է, թե ինչպե՞ս են արձագանքում ՖԲ-ում իմ գրառումներին, եւ
ես միշտ վերադառնում եմ ՖԲ այն դիտարկելու համար
Ինքնարտահայտման պահանջ կար
Ունեմ ինքնարտահայտվելու կարիք, եւ ինձ համար կարեւոր չէ, թե իմ մտքերին
քանի այլ օգտատեր է հավանություն տալիս / Որովհետև հասկացա, որ ՖԲ-ը
հարթակ է, որտեղ ես կարող եմ իմ անձնական դիրքորոշումների մասին գրել
Բիզնեսի առաջխաղացման համար
Բիզնեսի զարգացման համար/ՖԲ-ն իմ վաճառքի միակ միջոցն է /Շահավետ է/Իմ
աշխատանքները վաճառելու համար/Աշխատանքի բերումով/ Իմ աշխատանքի
համար ամենահարմար ձևերից է
Մրցակցություն

Ուրիշների խորհրդով
Ընկերներիցս ետ չմնալու համար/ Ընկերներիս եւ հարազատներիս խորհրդով
Գովազդի համար
Գովազդի եւ հասանելի լինելու միջոց է / Ներկայացնելու մեր ցուցասրահը եւ
տեղեկացված լինելու արվեստի հետ կապ ունեցող մյուս էջերից/ ՖԲ-ը ինձ համար
այցեքարտ է/Ճանաչում ձեռքբերելու համար
Կապի մեջ լինելու համար
Գործընկերներիս /Ուսանողներիս/ Հաճախորդներիս հետ մշտական կապի մեջ
լինելու համար/Հեշտ կապի մեջ մնալու համար/Արագ և էժան կապ հաստատելու
համար

Դա անհրաժեշտ է
Իմ քաղաքական գաղափարները տարածելու եւ համախոհներիս հետ հետադարձ
կապ ստեղծելու համար/ Ֆեյսբուքը դարձել է քաղաքացիական, հանրային
ակտիվիզմի հարթակ, որից օգտվելը անհրաժեշտություն է/ Իմ հանրայինհասարակական գործունեության, քաղաքացիական ինքնակազմակերպման
հիմնական գործիքն է / Oգտագործում եմ որպես կազմակերպական գործիք

6

4%

5

3%

4

3%

4

3%

2

1%

Փորձի համար
Պարզապես ուզում էի փորձարկել/Փորձի համար, արդյունքը սպասվածից ավելին
էր/Հետաքրքիր էր/ Ուզում էի տարածքս փոխել, երևի շատ էի հուսահատված,
կյանքս նոր բաներով լցնելու կարիք ունեի
Մասնագիտական հետաքրքրության համար
ՖԲ-ն ինձ համար հնարավորություն է հասարակական տրամադրությունների
մասին տեղեկացված լինելու, նաև ակտուալ թեմաներով քննարկումներին
մասնակցելու համար/ Ընկալել մարդկանց վիրտուալ աշխարհում ներկա գտնվելու
եւ գործելու պատճառները/Մասնագիտական հետաքրքրվածությունից ելնելով /Նոր
տեխնոլոգիաների կիրառման համար
Կազմակերպական գործիք ունենալու համար
Արդյունավետ սոցցանց է/ Իմ հանրային-հասարակական գործունեության,
քաղաքացիական ինքնակազմակերպման հիմնական գործիքն է / Oգտագործում եմ
որպես կազմակերպական գործիք
Հրապարակային լինելու համար
Հասարակական-քաղաքական գործչի համար գործունեության թափանցիկությունն
ապահովելու ու հրապակայնացնելու համար/ Հասարակության
տեղեկացվածության մակարդակը բարձրացնելու եւ օգտատերերի կարիքներին
մոտիկից ծանոթանալու համար

Աղյուսակ 5. Ի՞նչ է ՖԲ-ը Ձեզ համար
(հարցվածներին տրվել է 1-ից ավելի պատասխանի հնարավորություն)
Պատասխաններ եւ տարբերակներ

Օգտատեր

%-ը

Լսարան է

92

61%

Շփում ընկերներիհետ

88

59%

Հասարակական- քաղաքական գործունեության միջոց է Հասարակական նախաձեռնություններ
կազմակերպելու եւ առաջ տանելու միջոց է/ Քաղաքական կամ այլ հայացքներիս համար
համախոհներ գտնելու, նրանց թիվը մեծացնելու հնարավորություն է/ Քաղաքական պայքարի
արդյունավետ միջոց է

86

57%

Աշխատանք է

53

35%

Էլփոստ է/Հայտնիներին իմ մասին տեղեկացնելու, նրանց նամակներ գրելու հնարավորություն
է

52

35%

50

33%

48

32%

47

31%

47

31%

Տարբեր հանդիպումներ, մշակութային եւ ոչ քաղաքական այլ միջոցառումներ կազմակերպելու
միջոց է

46

31%

Ռեյտինգներ ու տրաֆիկներ ավելացնելու միջոց է

29

19%

15

10%

Ոչ այնքան արդյունավետ, որքան անվճար գովազդի հնարավորություն է

14

9%

ՖԲ-ն իմ լավ ընկերն է

8

5%

Հետազոտության նյութ է/ ՖԲ-ն ինձ համար հանրության տրամադրությունները շոշափելու
գործիք է/ Մոնիտորինգային-հետազոտական դաշտ է/ ՖԲ-ն ինձ համար քարոզչական
ուսումնասիրության դաշտ է, թե որ քաղաքական կամ հասարակական ուժը որ խմբի վրա է
աշխատում

3

2%

Բիզնեսը զարգացնելու միջոց է
Բիզնեսն առաջ տանելու եւ զարգացնելու միջոց է/ Բազմաթիվ պատվերներ ստանալու միջոց
է/Մեր հաճախորդների կարծիքներին ծանոթանալու/ Հաճախորդների հետ անմիջական
շփվելու /Հաճախորդներին սպասարկելու/ Հաճախորդների հետ մշտական կապ ունենալու
միջոց է
Կապ է
Վաղուց կորցրած մարդկանց հետ կապ վերականգնելու հնարավորություն է
Ժամանց է
ՖԲ-ը ինձ համար ժամանցի ձեւ է/ Ձանձրույթը փարատելու միջոց է
Արդյունավետ գովազդի հնարավորություն է
Կազմակերպական միջոց է

Տեղեկատվական եւ կոնտակտների բազա է
Տեղեկատվություն ստանալու միջոց է/ Տեղեկատվության համահավաք աղբյուր է/ Ուրիշ
կարծիքներից տեղյակ լինելու աղբյուր է/ Աշխատանքի համար ինֆորմացիոն առիթներ
ստանում եմ ՖԲ-ից/ ՖԲ-ն ինձ համար առաջին հերթին կոնտակտների բազա է, աշխատանքիս
համար հետաքրքիր մարդկանց գտնելու աղբյուր է

Աղյուսակ 6. Ի՞նչ եք անում ՖԲ-ում սովորաբար
(հարցվածներին տրվել է 1-ից ավելի պատասխանի հնարավորություն)
Պատասխաններ եւ տարբերակներ

Օգտատերերի
քանակ

Պարզապես ծանոթանում եմ ժապավենիս նյութերին

112

Տեղեկատվություն եմ տարածում

113

Ծանոթանում եմ ընկերներիս գրառումներին

102

Զրուցում եմ օնլայն ընկերներիս ու ծանոթներիս
հետ/պատասխանում եմ, կարդում եմ
նամակները/արձագանքում եմ ինձ ուղղված հարցերին
Հայտնում եմ իմ կարծիքը տարբեր իրադարձությունների
մասին
Զբաղվում եմ իմ բիզնեսի, աշխատանքի, գործերի
գովազդով/Հաճախորդներ եմ փնտրում/Մեր կլինիկան
(թատրոնը, համալսարանը, խանութը, սրահն)եմ
ներկայացնում/Գտնում եմ մեզ համար հետաքրքիր
ինֆորմացիա/ Մրցույթներ ենք անցկացնում մեր
հաճախորդների շրջանում
Նոր ծանոթություններ եմ հաստատում
Ուսումնասիրում եմ մրցակիցներիս էջերը եւ
գործողությունները
Տեղեկանում եմ թե որտեղ ինչ նոր բան կա (խանութ,
սրճարան, նոր մեքենա եւ այլն)
Խաղում եմ
Հետևում եմ ընկերներիս տարեդարձերին եւ նրանց
կյանքի այլ նշանակալի օրերին
Ուսումնասիրում եմ մարդկանց վիրտուալ աշխարհում
գտնվելու նպատակները եւ իմաստը

75
63

58

48
37
35
9
3
1

Հարցվածների %
-ը
75%
75%
68%
50%
42%

35%

32%
25%
23%
6%
1%
1%

Հարցված օգտատերերի տարիքը, զբաղվածությունը, սեռը, քաղաքականհասարակական գործունեության փորձը

Անհատ օգտատերերի (116) տարիքը
51 և ավելի
բարձր
տարիքի
21%
18-35
տարեկան
51%

36-50
տարեկան
28%

Անհատ օգտատերերի զբաղվածությունը
Ուսանող
2%

Գործազուրկ
5%

Ախատանք
ունեցող
93%

30
25

25
21

20
15
10

9
5

5
0
Որպես բիզնես կառույց

Որպես անհատ
օգտատերեր

Բիզնեսի ներկայացուցիչների խումբ
Մշակույթի/Կրթության ներկայացուցիչների խումբ

Օգտատերերն ըստ սեռի

Կառույց
23%

Կին
36%

Տղամարդ
41%

Քաղաքական կամ հասարակական
գործունեությամբ զբաղվում ե՞ք
Այլ
պատասխ
ան, 5

Այո, 41
Ոչ հիմա,
ոչ էլ
երբեևէ
չեմ
զբաղվել,
104

Հարցերին պատասխանած անհատ օգտատերերի եւ կառույցների
ներկայացուցիչների ցանկը
ՖԲ-յան օգտատիրական անունները ներկայացված են այնպես, ինչպես կան ցանցում

Քաղաքական – հասարակական գործիչներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ
1. Արմեն Աշոտյան, ՀՀ ԿԳ նախարար, ՀՀԿ
Արմեն Աշոտյան (Armen Ashotyan), https://www.facebook.com/armen.ashotyan?fref=ts
2. Հրանտ Բագրատյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, «Ազատություն» կուսակցություն
Hrant Bagratyan, https://www.facebook.com/hrant.bagratyan
3. Թևան Պողոսյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, «Ժառանգություն» կուսակցության
Tevan J.Poghosyan, https://www.facebook.com/tevan.poghosyan?fref=ts
4. Մարգարիտ Եսայան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՀՀԿ
Margarit Yesayan, https://www.facebook.com/margarit.yesayan?fref=ts
5. Վարդան Օսկանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ԲՀԿ
Vartan Oskanian, https://www.facebook.com/VartanOskanian
6. Վահան Բաբայան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՀՅԴ
Vahan Babayan, https://www.facebook.com/vahan.babayan.7
7. Ալեքսանդր Արզումանյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, Վերածնվող ՀՀՇ նախաձեռնություն
Alexander Arzoumanyan, https://www.facebook.com/alexander.arzoumanian.5?fref=ts
8. Էդմոն Մարուքյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր անկախ պատգամավոր,
Edmon Marukyan, https://www.facebook.com/edmon.marukyan?fref=ts
9. Արփինե Հովհաննիսյան, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՀՀԿ
Arpine Hovhannisyan(Արփինե Հովհաննիսյան),
https://www.facebook.com/arpine.hovhannisyan.14?fref=ts
10.Լիլիթ Գալստյան, Համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի նախագահ,
ՀՅԴ կուսակցության անդամ
Lilit Galstian, https://www.facebook.com/Lilit.Galstian?fref=ts

11.Ստյոպա Սաֆարյան, Երևանի ավագանու անդամ, «Ժառանգություն» կուսակցություն
Styopa Safaryan, https://www.facebook.com/styopa.safaryan.9?fref=ts
12. Անահիտ Բախշյան, «Ժառանգություն» կուսակցություն
Անահիտ Բախշյան, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001109106748&fref=ts
13.Վլադիմիր Կարապետյան, ՀԱԿ կուսակցություն
Vladimir Karapetian, https://www.facebook.com/vladimir.karapetian.12?fref=ts&ref=br_tf
14.Կարապետ Ռուբինյան, Վերածնվող ՀՀՇ նախաձեռնություն
Karapet Rubinyan (Կարապետ Ռուբինյան), https://www.facebook.com/rubinyan?fref=ts
15. Հրանտ Տեր-Աբրահամյան, ՀԱԿ կուսակցություն
Հրանտ Տէր-Աբրահամեան, https://www.facebook.com/ustahrant?fref=ts
16.Արամ Կարապետյան, «Նոր ժամանակներ» կուսակցություն
Арам Карапетян (Արամ Ռաֆիկի Կարապետյան),
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003069974138&fref=ts
17.Արթուր Ավթանդիլյան, «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն
Arthur Avtandilyan, https://www.facebook.com/arthur.avtandilyan
18. Անժելա Խաչատրյան, «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցություն
Anjela Khachatryan, https://www.facebook.com/anjela.khachatryan.10?fref=ts
19.Սուրեն Սուրենյանց, քաղաքագետ
Սուրեն Սուրենյանց, https://www.facebook.com/surenyants?fref=ts
20.Տիգրան Խզմալյան, Սարդարապատ շարժում և Նախախորհրդարան քաղաքացիական
նախաձեռնություն
Tigran Khzmalyan (Տիգրան Խզմալյան), https://www.facebook.com/tigrankhzmalyan?fref=ts
21. Ժիրայր Սեֆիլյան, Սարդարապատ շարժում և Նախախորհրդարան քաղաքացիական
նախաձեռնություն
Jirayr Sefilian (Ժիրայր Սեֆիլեան), https://www.facebook.com/jirayr.sefilian.7?fref=ts
22. Գարեգին Չուգասզյան, Սարդարապատ շարժում և Նախախորհրդարան
քաղաքացիական նախաձեռնություն
Garegin Chugaszyan, https://www.facebook.com/gareginc
23. Դավիթ Ստեփանյան, քաղաքացիական ակտիվիստ

Davit Stepanyan, https://www.facebook.com/davit.stepanyan
24. Նարեկ Բաբայան, քաղաքացիական ակտիվիստ
Նարեկ Բաբայան (Narek Babayan), https://www.facebook.com/narek.babayan
25. Արմեն Փարսադանյան, «Կապանի կայուն զարգացում» ՀԿ նախագահ
Armen Parsadanyan, https://www.facebook.com/armen.parsadanyan?fref=ts
26. Վարդգես Գասպարի, քաղաքացիական ակտիվիստ
Vartgez Gaspari, https://www.facebook.com/vartgez.gaspari
27. Զարուհի Բաթոյան, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց
շահերի պաշտպանության պատասխանատու ակտիվիստ
Zara Batoyan (Զարուհի Բաթոյան), https://www.facebook.com/zara.batoyan?fref=ts
28. Ռուզաննա Գրիգորյան, քաղաքացիական ակտիվիստ
ռուզաննա գրիգորյան (Ruzanna Grigoryan), https://www.facebook.com/ruzanna.grigoryan.10
29.Անդրիաս Ղուկասյան, ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու
Andrias Ghukasyan, https://www.facebook.com/andrias.ghukasyan?fref=ts
30.Գայանե Մելքոմյան, քաղաքացիական ակտիվիստ
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան, https://www.facebook.com/gayaneh.melkommelkomian?fref=ts

Լրագրողներ, մեդիա ղեկավարներ
1.Էդիկ Բաղդասարյան, «Հետք» օնլայն թերթի գլխավոր խմբագիր
Edik Baghdasaryan, https://www.facebook.com/edik.baghdasaryan?fref=ts
2.Արամ Աբրահամյան, «Առավոտ» թերթի գլխավոր խմբագիր
Aram Abrahamyan, https://www.facebook.com/aram.abrahamyan.5?fref=ts
3.Սաթիկ Սեյրանյան, «168 ժամ» թերթի գլխավոր խմբագիր
Satik Seyranyan, https://www.facebook.com/satik.seyranyan?fref=ts
4.Արմենուհի Վարդանյան, Գալա ՀԸ galatv.am կայքի գլխավոր խմբագիր
Nrane Papoyan (Pomegranate), https://www.facebook.com/nrane.papoyan?fref=ts
5.Լիլիթ Գալստյան, «Երկիր մեդիա» ՀԸ կայքի գլխավոր խմբագիր
Lilit Galstyan, https://www.facebook.com/lilit.galstyan.7?fref=ts

6.Դավիթ Ալավերդյան, «Մեդիամաքս» լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր
Davit Alaverdyan, https://www.facebook.com/davit.alaverdyan?fref=ts
7.Արամ Հարությունյան, asekose.am, megapolis.am կայքերի հիմնադիր, Ասեկոսե ՍՊԸ-ի
տնօրեն
Aram Harutyunyan, https://www.facebook.com/aram.harutyunyan.10?fref=ts
Aram Harutyunyan, https://www.facebook.com/aram.harutyunyan.1023?fref=ts
8.Մարինա Գրիգորյան, «Գոլոս Արմենիա» թերթի խմբագրի տեղակալ
Marina Grigoryan, https://www.facebook.com/marina.grigoryan.336?fref=ts
9.Նաիրա Հայրումյան, lragir.am թերթի ռուսական էջի խմբագիր
Naira Hayrumyan, https://www.facebook.com/naira.hayrumyan?fref=ts
10.Արթուր Պապյան, Ազատություն ռադիոկայան, azatutyun.am կայքի խմբագիր
Artur Papyan, https://www.facebook.com/ditord?fref=ts
11.Արմեն Մինասյան, panorama.am կայքի լրագրող
Armen Minasyan, https://www.facebook.com/armen.minasyan.3?fref=ts
12.Նարեկ Ալեքսանյան, «Հետք» օնլայն թերթի լրագրող
Նարեկ Ալեքսանյան, (Narek Aleksanyan)
https://www.facebook.com/NarekAlexanyan07?fref=ts
13.Դավիթ Ստեփանյան, «Արմինֆո» լրատվական գործակալության լրագրող
Давид Степанян, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001784502242&fref=ts
14.Գագիկ Բաղդասարյան, «Նովոստի Արմենիա» լրատվական գործակալության լրագրող
Гагик Багдасарян, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001027448383&fref=ts
15.Արտակ Եղիազարյան, news.am կայքի խմբագիր
Արտակ Եղիազարյան, (Artak Yeghiazaryan)
https://www.facebook.com/yartakex?fref=pb&hc_location=friends_tab
16.Ոսկան Սարգսյան, «Ժողովուրդ» և «Առավոտ» օրաթերթերի թղթակից Տավուշի մարզում
Voskan Sargsyan, https://www.facebook.com/voskan.sargsyan?fref=ts
17.Թեհմինե Ենոքյան, lragir.am կայքի լրագրող
Tehmine Yenokyan, https://www.facebook.com/tehmine.yenoqyan

18.Արաքս Մարտիրոսյան, 1in.am կայքի լրագրող
Araks Martirosyan, https://www.facebook.com/araks.martirosyan.1?fref=ts
19.Աննա Եղիազարյան, zham.am կայքի լրագրող
Աննա Եղիազարյան, (Anna Yeghiazaryan)
https://www.facebook.com/AnnaYeghiazaryann?fref=ts
20.Կիմա Եղիազարյան, լրագրող, գործազուրկ
Kima Yeghiazaryan, https://www.facebook.com/kima.yeghiazaryan?fref=ts
21.Հասմիկ Հարությունյան, «Ազգ» թերթի լրագրող
Hasmik Harutyunyan, https://www.facebook.com/hasmik.harutyunyan.90?fref=ts
22.Հռիփսիմե Ջեբեջյան, «Առավոտ» օրաթերթի լրագրող
Hripsime Jebejyan, https://www.facebook.com/hripsime.jebejyan?fref=ts
23.Սուսաննա Շահնազարյան, Գորիսի մամուլի ակումբի նախագահ
Susanna Shahnazaryan, https://www.facebook.com/sshahnazaryan?fref=ts
24.Արտակ Վարդանյան, Արմենիա ՀԸ «Ժամ» լրատվականի լրագրող
Artak Vardanyan, https://www.facebook.com/artak.vardanyan.31?fref=ts
https://www.facebook.com/artakv1
25.Արմինե Ուդումյան, Հ1-ի Առաջին լրատվականի լրագրող,
Armine Udumyan, https://www.facebook.com/armine.udumyan?fref=ts
26.Գոհար Գասպարյան, Հ1-ի հաղորդավար
Gohar Gasparyan, https://www.facebook.com/gohar.gasparyan.731?fref=ts
27.Արա Շիրինյան, «ՇՈՂԱԿԱԹ» ՀԸ ռեժիսոր
Ara Shirirnyan, https://www.facebook.com/ara.shirinyan?fref=ts
28.Արմեն Դուլյան, «Կենտրոն» ՀԸ լրագրող
Armen Dulyan , https://www.facebook.com/armen.dulyan?fref=ts
29.Տիգրան Դանիելյան, Հ1-ի լրագրող
Tigran Danielyan, https://www.facebook.com/tigran.danielyan?fref=ts
30.Արտակ Բարսեղյան, Հանրային ռադիոյի լրագրող

Արտակ Ռ.Բարսեղյան (Artak R.Barseghyan),
https://www.facebook.com/artak.r.barseghyan?fref=ts

Կրթամշակութային կառույցներ, կրթության և մշակույթի գործիչներ
1.Վահե Արսեն, ԵՊՀ-ի դասախոս, գրող, բանստեղծ
Vahe Arsen (Arsenyan), https://www.facebook.com/artvahe?fref=ts
2.Հովհաննես Թեքգյոզյան, դերասան
Hovhannes Tekgyozyan, https://www.facebook.com/hovhannes.tekgyozyan?fref=ts
3.Սերգեյ Վարդանյան, գրող
Sergey Vardanyan, https://www.facebook.com/sergey.vardanyan?fref=ts
4. Սոս Ջանիբեկյան, դերասան
Sos Janibekyan, https://www.facebook.com/sos.janibekyan.3?fref=ts
5.Տիգրան Հակոբյան, ծաղրանկարիչ
Tigran Hakobyan, https://www.facebook.com/thakobyan2?fref=pb&hc_location=profile_browser
6.Սերգեյ Դանիելյան, դերասան, Կամերային թատրոն
Sergey Danielyan, https://www.facebook.com/sergey.danielyan.50?fref=ts
7.Հայկ Հարությունյան, երգահան
Hayk Harutyunyan, https://www.facebook.com/hayk.harutyunyan?ref=ts&fref=ts
8.Րաֆֆի Մովսիսյան, կինոգետ
Movsisyan Raffi, https://www.facebook.com/raffi.movsisyan?fref=ts
9.Նադեժդա Սարգսյան, երգչուհի, Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի տնօրեն, Էմմի Բի
պրոդյուսերական կենտրոնի նախագահ
Nadezhda Sargsyan, https://www.facebook.com/nadezhda.sargsyan?fref=ts
10.Վարդուհի Ալեքսանյան, պարուհի, Ֆիզկուլտուրայի հայկական պետական
ինստիտուտի դասախոս
Varduhi Aleksanyan, https://www.facebook.com/varduhi.aleksanyan
11.Անուշ Առաքելյան, նկարչուհի
Anush Arakelyan, https://www.facebook.com/anush.arakelyan.771

12.Սմբատ Ներսիսյան, կինոռեժիսոր
Smbat Rorschach Nersisyan, https://www.facebook.com/lenzothevoland?fref=ts
13.Արթուր Նազարյան, դերասան, Համազգային թատրոն
Arthur Nazaryan, https://www.facebook.com/nazaryan.arthur
14.Գրեգ Ամատունի, դերասան, Դրամատիկական թատրոն
Greg Amatouni, https://www.facebook.com/GregAmatouni?fref=ts
15.Հակինթ Բաղդասարյան, դերասանուհի, ԵՊՄՀ կուլտուրայի բաժնի դասախոս
Hakint Baghdasaryan, https://www.facebook.com/hakint.baghdasaryan?fref=ts
16.Կարինե Դավթյան, Համալսարանական թատրոն-ստուդիայի ղեկավար
Karine Davtyan, https://www.facebook.com/karine.davtyan.378?fref=ts
17.Աշոտ Գաբրիելյան, բանաստեղծ, Գրականության ինստիտուտի աշխատակից
Ashot Gabrielyan, https://www.facebook.com/ashot.gabrielyan.9
18. Ջեմմա Աբրահամյան, ջութակահար
Jemma Abrahamyan, https://www.facebook.com/jemma.abrahamyan?fref=ts
19.Լիանա Մկրտչյան, նկարչուհի
Liana Mkrtchian, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001153393031&fref=ts
20.Սյուզի Շահբազյան, երգչուհի
Suzie Shahbazyan , https://www.facebook.com/suzie.shahbazian
21.Ասատուր Եսայանց, լուսանկարիչ
Asatur Yesayants Photography,
https://www.facebook.com/asaturyesayantsphotography?directed_target_id=0
22.ԵՊՀ Հեռաուսուցման լաբորատորիա,
ԵՊՀ հեռաուսուցման լաբորատորիա/YSU distance learning,
https://www.facebook.com/YSUdistancelearning
Արտաշես Խուրշուդյան, ղեկավար
23.Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան,
https://www.facebook.com/armspu.mankavarjakanhamalsaran?fref=ts

Մարինե Աղեկյան, Կայքի ապահովման բաժնի պետ
24.Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն
Paronyan Tatron, https://www.facebook.com/profile.php?id=100006458204523&ref=ts&fref=ts
Շուշանիկ Գևորգյան, ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավարի օգնական
25.ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն
ԵՊՀ Մշակույթի Կենտրոն/Culture Center of YSU,
https://www.facebook.com/groups/120812937938676/?fref=ts
Արթուր Գեղամյան, ադմինիստրատոր
26.Համազգային թատրոն
Համազգային թատրոն, https://www.facebook.com/hamazgayin?fref=ts
Մոմիկ Վարդանյան, մարքեթինգի պատասխանատու
27.Երևանի դրամատիկական թատրոն
Երևանի Դրամատիկական Թատրոն,
https://www.facebook.com/yerevan.dramatic.theatre?fref=ts
Նաիրա Ոսկանյան, PR մենեջեր
28.Հեռուստառադիոհաղորդավարների դպրոց
Herustaradio Haxordavarneri Dproc (Susanna Aleksanyan),
https://www.facebook.com/herustaradio.dproc?fref=ts
Սուսաննա Ալեքսանյան, տնօրեն
29.ԵԹԿՊԻ ուսումնական թատրոն,
ԵԹԿՊԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ,
https://www.facebook.com/groups/216515308480337/?fref=ts
Էրիկ Բարսեղյան, տնօրեն
30.«Առնոմա« դերասանական կենտրոն
Arnoma Derasanakan Kentron (Arnoma Derasanakan Dproc),
https://www.facebook.com/arnoma1?fref=ts
Հրաչ Վարդանյան, տնօրեն

Բիզնես կառույցներ, անհատ ձեռներեցներ
1.«Գուրմե – Դուրմե» հայկական շոկոլադի խանութ
Gourmet Dourme, Armenian Chocolates, https://www.facebook.com/pages/Gourmet-DourmeArmenian-Chocolates/156978867675306
Լենա Առաքելյան, վաճառքի մենեջեր
2.«Armenia Travel» տուրիստական գործակալություն
Armenia Travel, https://www.facebook.com/ArmeniaTravel
Արմեն Գրիգորյան, զարգացման և տեխնոլոգիաների գծով տնօրեն
3.«Ին Վինո» գինու խանութ,
In Vino EVN, https://www.facebook.com/InVinoEVN, Մարիամ Սաղաթելյան, տնօրեն
4.”Thai-Hai” մերսման սրահ
Thaihai, https://www.facebook.com/thaihay, Քրիստինե Ծաղիկյան, ադմինիստրատորմենեջեր
5. «Shoonch Yoga Studio» յոգայի կենտրոն
Shoonch Yoga Studio, https://www.facebook.com/ShoonchYogaStudio, Զառա Նահապետյան,
փոխտնօրեն
6.«Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոց
Armenia Marriott Hotel Yerevan, https://www.facebook.com/ArmeniaMarriottYerevan?fref=ts,
Մարիամ Օհանյան, մարքեթինգի կոորդինատոր
7.«Մեգա թոյզ» խաղալիքների խանութ
Mega Toys, https://www.facebook.com/megatoysArm
Մարգարիտա Մնացականյան, մարքեթինգի մենեջեր
8.«The Green Been Coffee Shop» սրճարան
The Green Bean Coffee Shop, https://www.facebook.com/tgbyerevan?fref=ts
Իրինա Ղափլանյան, հիմնադիր
9.Օրանժ Արմենիա
Orange Armenia-պաշտոնական էջ, https://www.facebook.com/orangearmenia.ftgroup?fref=ts
Լիլիթ Մարտիրոսյան, հանրային ծախսերի և հովանավորության ծրագրերի
պատասխանատու

10.Mazda Armenia, Suzuki Armenia ավտոմեքենաների վաճառասրահ
Mazda Armenia, https://www.facebook.com/MazdaArmenia?ref=ts&fref=ts
Suzuki Armenia, https://www.facebook.com/SuzukiArmenia?fref=ts
Անուշ Միքաելյան, գործավար
11.«Cinnabon » սրճարան
Cinnabon Armenia, https://www.facebook.com/CinnabonArmenia?fref=ts
Գևորգ Կարապետյան, մարքեթինգի ղեկավար
12.Պրոմեթեյ Բանկ
Prometey Bank, https://www.facebook.com/prometey.bank?fref=ts
Տաթևիկ Խաչատրյան, մարքեթինգի և հասարակայնության կապերի բաժնի պետ
13.«Տատիկ-պապիկ» ռեստորան
Татик Папик – Tatik & Papik, https://www.facebook.com/tatikpapik.am
Օհանյան Լաուրա, մենեջեր
14.«Party Shop» նվերների խանութ
Party Shop, https://www.facebook.com/partyshop21?fref=ts
Տիգրան Մկրչյան, տնօրեն
15. Ֆանարջյան ընտանեկան կլինիկա
Fanarjyan Family Clinic, https://www.facebook.com/FanarjyanFC?fref=ts
Դավիթ Ֆանարջյան, ուրոլոգ
16.«Valmar art gallery» ցուցասրահ
Valmar Art Gallery, https://www.facebook.com/pages/Valmar-ArtGallery/130822590368278?fref=ts
Հռիփսիմե Մարգարյան, տնօրեն
17. «Վիտալին» բժշկական ախտորոշիչ-լաբորատոր կլինիկա
Vitaline բժշկական- լաբորատոր-ախտորոշիչ կենտրոն,
https://www.facebook.com/VitaLineYerevan?fref=ts
Վահագն Վանյան, փոխտնօրեն
18. «Փարիզյան սուրճ» սրճարան

Le Petit Paris, https://www.facebook.com/pages/Le-Petit-Paris/250853031687309?fref=ts
Քրիստինե Առաքելյան, մենեջեր
19. «Haf-haf» կենդանիների խանութ
Haf-Haf, https://www.facebook.com/HafHafshops?fref=ts
Հայկ Հարությունյան, PR մասնագետ
20. «Imperial Palace Hotel» հյուրանոց
Imperial Palace Hotel, https://www.facebook.com/pages/Imperial-PalaceHotel/649125908447911?fref=ts
Անի Առաքելյան, մարքեթինգի տնօրեն
21. «Հյուր Սերվիս-ֆուրշետներ և բանկետներ»
Հյուր Սերվիս-Ֆուրշետներ և բանկետներ,
https://www.facebook.com/HyurService.Furshet?fref=ts
Նարինե Խանումյան, մենեջեր
22.«Բուկինիստ» գրախանութ
Bookinist/Բուկինիստ, https://www.facebook.com/bookinistofficial?fref=ts
Գովազդային բաժնի մենեջեր
23.«ArtWorld Gallery» խանութ ցուցասրահ
ArtWorld Gallery-Արվեստի Աշխարհ (Social Promotion by X-TECH PR),
https://www.facebook.com/ArtWorldGallery?fref=ts՝
Արմեն Գրիգորյան, զարգացման և տեխնոլոգիաների գծով տնօրեն
24. «Զառա Ակունց» Հնդկաստանից բնական ապրանքների խանութ
Eco Ayurvedic and Yoga Center, https://www.facebook.com/EcoAyurvedicYogaCenter
Զառա Ակունց, տնօրեն
25.ArmStyle, դիզայներական աշխատանքներ, անհատ ձեռներեց
ArmStyle, https://www.facebook.com/ArmStyle
Արմեն Ղալեչյան, տնօրեն
26.Լուսինե Բալասանյան, զարդերի պատրաստում, անհատ ձեռներեց
Jewellery Balasanyan Lusine, https://www.facebook.com/JewelleryLusineBalasanyan?fref=ts

27. Aline’s Patisserie, խմորեղենի պատրաստում, անհատ ձեռներեց
Aline’s Patisserie, https://www.facebook.com/AlinePatisserie
28.Լուսինե Բեգջանյան, անհատ ձեռներեց
Lusine Begjanyan, https://www.facebook.com/lusine.begjanyan?fref=ts
29.Ինեսա Արամյան, անհատ ձեռներեց
Inessa Aramyan, https://www.facebook.com/inessa.aramyan?fref=ts
30. Լիանա Հերունի, անհատ ձեռներեց, Hand Made Fimo-զարդերի պատրաստում
Hand Made Fimo, https://www.facebook.com/handmade.fimo.71?fref=ts

Սովորական քաղաքացիներ
1.Լիլիթ Աբրահամյան, բանասեր, մանկավարժ
Լիլիթ Աբրահամյան, https://www.facebook.com/profile.php?id=100004279632821&fref=ts
2.Գայանե Արամյան, «ՀՏԻ ԳՀԻ» ՓԲԸ, կադրերի տեսուչ-գանձապահ
https://www.facebook.com/gaymarnar/friends_mutual
3.Նունե Թովմասյան, ԵՊՀ, Ռուս-սլավոնական համալսարան, դոցենտ
Nooneh Tovmassian, https://www.facebook.com/nooneh.tovmassian?fref=ts
4.Սեդա Հարությունյան, մատուցող բիլիարդ ակումբում
Юрате Палян, https://www.facebook.com/palyanyurate?fref=ts
5.Արամ Գրիգորյան, գործազուրկ
Aram Grigoryan, https://www.facebook.com/profile.php?id=100002008475583&fref=ts
6.Գոհար Միրիջանյան, «ՀՏԻ ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի հաշվապահ, կադրերի հավաքագրման
մասնագետ
Gohar Mirijanyan, https://www.facebook.com/gohar.mirijanyan?fref=ts
7.Հրանդ Կատարիկեան, անգլերենի թարգմանիչ
Hrant Gadarigian (Հրանդ Կատարիկեան), https://www.facebook.com/hrant.gadarigian?fref=ts
8.Էսթեր Խանիկյան, «Հայկական հանրագիտարանի» ավագ խմբագիր
Ester Khanikyan https://www.facebook.com/ekhanikyan?fref=ts

9.Լևոն Կաղինյան, գործազուրկ
Levon Kaghinyan, https://www.facebook.com/levon.kaghinyan?fref=ts
10.Մանուկ Հարությունյան, ՀԱԷԿ ԳՃՏ
Manuk Harutyunyan, https://www.facebook.com/manuk.harutyunyan.71?fref=ts
11.Արամ Հարությունյան, ՀԱԷԿ ԳՃՏ
Aram Harutyunyan, https://www.facebook.com/aram.harutyunyan.94?fref=ts
12.Տաթև Խաչատրյան, «Սելենա Սերվիս» ՍՊԸ-ի հաճախորդների սպասարկման մենեջեր
Khachaturyan Tatev, https://www.facebook.com/khachaturyan.tatev?fref=ts
13.Վիկտորյա Ստեփանյան, ԵՊՀ ուսանողուհի
Victoria Stepanyan, https://www.facebook.com/victoria.stepanyan.1?fref=ts
14.Վարդուհի Մանուկյան (Փահլեվանյան), ԵԿՏԱ ուսումնական մաս, ուսումնական
գործընթացի համակարգող
Varduhi Pahlevanyan, https://www.facebook.com/varduhi.pahlevanyan?fref=ts
15.Նունե Հարությունյան, Ինտերնետ ակումբի օպերատոր
Nune Harutyunyan, https://www.facebook.com/nune.harutyunyan.904?fref=ts
16.Լիլիա Գևորգյան, «ՀՏԻ ԳՀԻ» ՓԲԸ բաժնի պետ
https://www.facebook.com/Mkrtumyan?fref=ts
17.Աստղիկ Բաղդասարյան, գործազուրկ
Astghik Baghdasaryan, https://www.facebook.com/astghikbghd?fref=ts
18.Աննա Հովակիմյան, «Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ-ի հանրային կապերի գծով
պատասխանատու
Anna Hovakimian, https://www.facebook.com/anna.hovakimian?fref=ts
19.Լուսին Միրզոյան, Globao Gold Գլոբալ գոլդ հայ. մասնաճյուղ-ի ՏՏ մասնագետ
Lusine Mirzoyan (Լուսին Միրզոյան), https://www.facebook.com/lusssin?fref=ts
20.Աննա Ալավերդյան, իրավաբան, գործազուրկ
Anka Alaverdyan,
https://www.facebook.com/anka.alaverdyan?fref=pb&hc_location=profile_browser
21.Աննա Բալյան, Ազգային ագրարային համալսարան, 5-րդ կուրս

Anna Balyan, https://www.facebook.com/anna.balyan/friends
22.Անահիտ Մասուրյան, «Արտկլիմա» ջեռուցման համակարգերի խանութի վարչական
աշխատող
Anahit Masuryan, https://www.facebook.com/anamasuryan?fref=ts
23.Մադլենա Ալանակյան, երաժշտական դպրոցի ուսուցչուհի
Madlena Alanakyan, https://www.facebook.com/madlena.alanakyan?fref=ts
24.Արմինե Աղալարյան, ԱրմենԹել ՓԲԸ-ի օպերատոր
Armine Aghalaryan, https://www.facebook.com/arminka12/photos
25.Գնել Սարգսյան, «Ակումբ» ռեստորանի գանձապահ
Gnel Sargsyan, https://www.facebook.com/gnel.sargsyan.9?fref=ts
26.Արամ Ղազարյան, ԱԺ վերահսկող պալատի ավագ մասնագետ
Aram Ghazaryan, https://www.facebook.com/aramkirarakan?fref=ts
27.Նարեկ Սողիկյան, գործազուրկ
Narek Soghikyan, https://www.facebook.com/narek.soghikyan?fref=ts
28.Ռուբեն Շխիկյան, «Արարմ» ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն
Ruben Shkhikyan, https://www.facebook.com/ruben.shkhikyan?fref=ts
29.Սուրեն Օհանյան, Agnian ընկերության տնօրեն
Suren Ohanyan, https://www.facebook.com/suren.ohanyan?fref=ts
30.Լիլիթ Մադաթյան, Հայաստանի Ֆրանսիական համալսարանի ուսանող
Lilit Madatyan, https://www.facebook.com/lilit.madatyan.3?fref=ts

