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ՆԱԽԱԲԱՆ
Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացը ժամանակակից կառավարման հոգեբանության
կիրառական ոլորտի առանցքային հիմնահարցերից մեկն
է: Կառավարչական պաշտոնների հիմնական ընդհանրությունը, անկախ գործունեության ոլորտից, աշխատանքի իրականացումն է մարդ-մարդ համակարգում: Այս համակարգի աշխատանքը ենթադրում է ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների տիրապետում,
այլ նաև հոգեբանական որոշակի որակների առկայություն՝ գործունեությունն առավելագույն արդյունավետությամբ իրականացնելու համար:
Կառավարիչների ընտրության գործընթացը հիմնականում հենված է մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների, աշխատանքային փորձի վրա, թեպետ ժամանակակից աշխարհը կառավարչին դիտարկում է իբրև
այնպիսի մասնագետ, ով համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին ոչ միայն մասնագիտական, այլև հոգեբանական որակների առկայության տեսանկյունից: Դրանով
իսկ կառավարչի ընտրությունը պահանջում է համակար5

գային մոտեցում, որում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում անձի հոգեբանական դիմանկարը: Կառավարչական
պաշտոնների գնահատման միջոցով բացահայտվում են
տվյալ պաշտոնին համապատասխանող անձին ներկայացվող հոգեբանական պահանջները: Գտնում ենք, որ կառավարչի հոգեբանական դիմանկարի առկայությամբ հնարավոր է մշակել համապատասխան գործիքներ, որոնց օգնությամբ կարելի է գնահատել անձի կառավարչական որակների դրսևորվածության մակարդակը, ինչպես նաև
բացահայտել զարգացման ենթակա և հիմնական հոգեբանական որակների պատկերը: Կառավարչական գործունեության մեջ անձի՝ որպես մասնագիտության կրողի և
գործունեություն իրականացնողի կարևորումը թույլ է տալիս մշակել համակարգ, որի միջոցով ապահովվում է մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը:
Այսպիսով, սույն մենագրության մեջ նախ ներկայացված է կառավարիչների հոգեբանական կարևոր որակների
բնութագիրը, այնուհետև անդրադարձ է կատարված կառավարիչների հոգեբանական ընտրության փուլերին: Նպատակ ունենալով ներկայացնելու կառավարչական գործունեության մեջ անձի և պաշտոնի համապատասխանեց6

ման ուղիները՝ տրված են նաև կառավարչական պաշտոնը
հոգեբանական տեսանկյունից գնահատելու մեթոդները:
Կարևորվել է հարցազրույցը վարելու գործընթացը և ներկայացվել են դրա առանձնահատկությունները: Այնուհետև
ներկայացված են թեստավորման գործընթացի առանձնահատկությունները, թեստերի ընտրությունը, գործընթացի
իրականացումը և բնութագրի կազմումը, կառավարիչների
հոգեբանական ընտրության տեղայնացված մեթոդիկաները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարիչների ընտրության գործընթացում կարևոր փուլերից է համարվում թեստավորումը, անհրաժեշտություն առաջացավ
տեղայնացնել մեր կողմից առաջադրվող թեստերը: Հանգամանորեն նկարագրված են թեստային մեթոդիկաների
տեղայնացման գործընթացը և իրականացված հետազոտության արդյունքները: Նպատակահարմար ենք գտել
ներկայացնել նաև թեստային մեթոդիկաների ցուցանիշների հարաբերակցության վերլուծությունը. այն հնարավորություն է ընձեռում հաստատել մի մեթոդիկայի թեստավորման արդյունքները մյուսի միջոցով, նաև բացահայտվում է հետազոտվողների ամբողջական դիմանկարը: Համահարաբերակցական վերլուծության շնորհիվ հնարավոր
7

է հստակ տեսնել հոգեբանական որակների փոխպայմանավորվածությունը: Այսպիսով, հիմնվելով ժամանակակից հեղինակների մոտեցումների վրա՝ մենագրության մեջ
ներկայացված են կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի վերաբերյալ մեր մոտեցումները:
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ԳԼՈՒԽ 1
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1.1. Կառավարիչների հոգեբանական
կարևոր որակների բնութագիրը
Կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը

պայմանավորված

է

ոչ

միայն

մասնագիտական

հմտություններով, այլև դրանք իրականացնող անձի հոգեբանական որակներով: Ակնհայտ է, որ միևնույն մասնագիտական կարողություններ ունեցող անձինք կառավարչական
գործունեությունն իրականացնում են տարբեր կերպ և արդյունավետությամբ: Ժամանակակից կառավարման և հոգեբանական տեսություններում հաճախ է քննարկվում անձի
դերակատարության հարցը: Աշխատանքի արդյունավետությունը դիտարկվում է անձի հոգեբանական դիմանկարի և
պահանջվող գործառույթների իրականացման համապատասխանության տեսանկյունից: Կառավարման հոգեբանության գործնական մոտեցումներից շատերն առաջարկում
են աշխատանքային գործունեությունը տարբեր տեսանկյուններից բարելավելու հոգեբանական կարևոր որակների զարգացման մեթոդներ: Նկատենք, սակայն, որոշ հոգեբանական
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որակներ չեն ենթարկվում զարգացման՝ ելնելով անձի առանձնահատկություններից: Հոգեբանության տեսանկյունից
չկան լավ կամ վատ, պիտանի կամ անպիտան հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեցող անձինք, այլ առկա
է միայն անձի և իրականացվող գործառույթի համապատասխանության խնդիրը: Անձը մի պաշտոնում կարող է չհաջողել, սակայն մեկ այլ պաշտոնում հասնել մեծ հաջողությունների:
Այդ տեսանկյունից կառավարման համակարգում լուծվում են աշխատակազմի հոգեբանական ընտրության և զարգացման հիմնախնդիրները: Սկզբունքորեն աշխատակազմի
հոգեբանական ընտրության համատեքստում լուծվում է անձի և պաշտոնի համապատասխանության հիմնախնդիրը:
Ընդգծենք՝ աշխատակազմի զարգացման նպատակներից
մեկն էլ հոգեբանական որակների զարգացումն է: Այսպիսով,
կառավարչի վարպետությունը գնահատվում է որոշակի հոգեբանական որակների առկայությամբ, որոնց մի մասը ենթակա է զարգացման, իսկ մյուսները անձի հիմնարար անհատական որակներն են: Որպես այդպիսին՝ կարելի է նշել
կառավարչի՝ դեպի նվաճումները կողմնորոշվածությունը
(թույլ է տալիս հասնել դրված նպատակին նույնիսկ դժվարությունների դեպքում), տեղեկատվությունը վելուծելու, հա-

10

մադրելու, որոշումներ ընդունելու կամ դրանք կատարելու,
ինքնամոտիվացվելու և աշխատակազմին մոտիվացնելու,
աշխատակիցների վարքի վրա ազդելու, ինչպես նաև սեփական վարքը կարգավորելու կարողությունները:
Կառավարչի՝ զարգացման ենթակա որակների բավականաչափ տրամաբանորեն դասակարգված ու հիմնավորված շարք է ներկայացնում Ռ. Լ. Կրիչևսկին: Նա, որպես կառավարչի գործունեության արդյունավետությունն ապահովող հիմնական անձնային որակներ, առանձնացնում է դոմինանտությունը, ինքնավստահությունը, հուզական հավասարակշռվածությունը, սթրեսակայունությունը, կրեատիվությունը, ձեռքբերումների ձգտումը, նախաձեռնողականությունը, պատասխանատվությունը, խնդիրների լուծման հուսալիությունը, անկախությունը, շփվողականությունը [33]:
Մեր կողմից իրականացված վերլուծական աշխատանքների արդյունքում առանձնացվել է կառավարչի՝ զարգացման ենթակա որակների հետևյալ շարքը.
 հուզական ինտելեկտ,
 սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացություն,
 կամային ինքնակարգավորում,
 մտածողության տիպ և կրեատիվության մակարդակ,
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 սթրեսակայունություն:
Սրանք, ըստ մեզ, այն անձնային որակներն են, որոնք
կարևոր են ցանկացած մակարդակի կառավարչի արդյունավետ գործունեության իրականացման համար: Մեր կողմից
կազմվել և տեղայնացվել է նշված անձնային որակների հոգեչափմանն ուղղված մեթոդիկաների փաթեթ, որի ընթացակարգն ու արդյունքները կներկայացվեն 2-րդ գլխում: Նշված
անձնային որակների առավել մանրամասն վերլուծությունը
նույնպես նպատակահարմար ենք գտնում ներկայացնել
տվյալ գլխում:
Այսպիսով՝ առկա տեսական վերլուծությունների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ գոյություն
ունեն, անշուշտ, կառավարչական դերերի և գործունեության
տարբերություններ կառավարման տարբեր մակարդակներում:
Սակայն կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձը, բացի մասնագիտական կարողություններից,
կարիք ունի հոգեբանական կոմպետենցիաների, որոնք էապես ազդում են կառավարչական գործունեության արդյունավետության վրա՝ անկախ կառավարման մակարդակից:
Այդ պատճառով կառավարիչների ընտրության և պատրաստման համար պահանջվում է տարբերակված մոտեցում,
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որն առաջադրում է պահանջների հարմարեցում ոլորտի,
բաժնի կամ ձեռնարկության առանձնահատկություններին:
Բոլոր կառավարիչները, ինչ խոսք, որոշակի դեր են
խաղում և որոշակի գործառույթներ իրականացնում: Բայց
դա չի նշանակում, որ խոշոր կազմակերպություններում կառավարիչների մեծ մասը զբաղված է միևնույն աշխատանքով:
Մեծ կազմակերպություններում ամբողջ կառավարչական
աշխատանքը ուղղահայաց և հորիզոնական ուղղություններով խստորեն բաժանված է: Բարձր մակարդակի կառավարիչները համակարգում են իրենցից ավելի ցածր մակարդակի կառավարիչների աշխատանքը, և այդպես այնքան, քանի
դեռ չեն հասել այն կառավարչի մակարդակին, ով համակարգում է ոչ կառավարչական անձնակազմին, այսինքն՝ աշխատողներին, ովքեր նյութական բարիքներ են արտադրում կամ
ծառայություններ մատուցում: Աշխատանքի նման ուղղահայաց բաժանումը ձևավորում է կառավարման մակարդակները: Կառավարման մակարդակների քանակը կարող է տարբեր լինել: Թեև մակարդակների մեծաքանակությունը դեռևս
չի պայմանավորում կառավարման արդյունավետությունը:
Մակարդակների քանակը երբեմն պայմանավորվում է կազմակերպության մեծությամբ և կառավարչական աշխատանքի ծավալներով: Իսկ երբեմն էլ դա ուղղակի պատմականո-
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րեն ձևավորված կառուցվածք է: Անկախ կառավարման մակարդակների քանակից՝ բոլոր կառավարիչներին բաժանում
են երեք խմբերի՝ ելնելով նրանց՝ կազմակերպությունում իրականացվող գործառույթներից.
 ստորին մակարդակի կառավարիչներ,
 միջին մակարդակի կառավարիչներ,
 բարձր մակարդակի կառավարիչներ [32]:
Ստորև հանգամանալից քննության առնենք երեք մակարդակների կառավարիչների գործառույթներն՝ իրենց բնորոշ առանձնահատկություններով:
Այսպես, կրտսեր ղեկավարները, որոնց նաև անվանում
են առաջին կամ ցածր օղակի կառավարիչներ, իրենցից ներկայացնում են կազմակերպչական այն մակարդակը, որը վերահսկում է անմիջապես բուն աշխատողներին և այլ աշխատակիցների (չկառավարող): Կրտսեր կառավարիչները հիմնականում արտադրական խնդիրների վերահսկողությունը
իրականացնողներն են: Ակնհայտ է, որ այս օղակի կառավարչի արդյունավետ աշխատանքը պայմանավորված է իր
հրահանգները ճիշտ կատարելու ունակությամբ, իսկ որոշումների կայացումը կապված է ոչ թե ստեղծագործական
մտածողության, այլ իրավունքների և պարտականությունների իմացության հետ: Կառավարիչների մեծ մաս, ի դեպ, ի-
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րենց գործունեությունն սկսում են հենց այս օղակից: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ցածր օղակի կառավարիչների աշխատանքը լարված է և հագեցած ամենատարբեր
գործողություններով: Այն բնութագրվում է հաճախակի ընդմիջումներով, մի խնդրից մյուսին անցումներով [32]:
Կառավարման մեջ աշխատանքի ուղղահայաց բաժանումը ենթադրում է երեք աստիճանակարգային մակարդակների առանձնացում, որոնք որոշում են կառավարչի աշխատանքի բովանդակությունը՝ օպերատիվ կառավարում, տակտիկական կառավարում և ռազմավարական կառավարում:
Այս կերպ կարծես պատասխանատվությունը հավասարաչափ է բաշխված, թեև առավել մեծ չափով այն ընկած է
բարձր կարգի կառավարիչների վրա: Սակայն գոյություն ունեն նաև ընդհանուր պահանջներ, որոնք ներկայացվում են
ցանկացած մակարդակի կառավարչի: Այդ պահանջները կարելի է բաժանել հետևյալ հիմնական խմբերի: Նախ և առաջ
կարևորվում է տվյալ մասնագիտության իմացությունը՝ պայմանավորված բնագավառով, որտեղ իրականացվում է գործունեությունը: Սակայն միայն մասնագիտական գիտելիքները չեն կարող ապահովել գործունեության արդյունավետությունը: Կարևորվում են անձնային որակներն ու ընդունակությունները, որոնք ընդգրկում են անձի հուզական, սոցիալա-
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կան և ինտելեկտուալ ոլորտները, ինչպիսիք են, օրինակ, անորոշության և սթրեսի վիճակում ինքնակարգավորումը,
կոնֆլիկտային իրավիճակների կանխարգելումը, շփվողականությունը, լսելու ունակությունը, ինտուիցիան և ինքնավստահությունը, քննադատություն ընդունելու ունակությունը, ինքնաքննադատությունը, որոշումներ ընդունելու և
խնդիրներ լուծելու ունակությունը, իր մտքերը, տեսակետները հայտնելու ունակությունը և այլն [23]:
Կառավարիչների գործառույթները, որոնք նրանք պետք
է իրականացնեն, անկախ կառավարման մակարդակից,
հետևյալներն են՝
 խթանել աշխատակիցներին,
 խրախուսել համագործակցությունը խմբի ներսում և
խմբից դուրս,
 ստեղծել խմբում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ,
 լուծել խնդիրներ և ընդունել որոշումներ,
 խրախուսել աշխատակիցների նախաձեռնողականությունը, տեսադաշտում պահել նրանց հայացքները, կարծիքները, գաղափարները,
 ստեղծել աշխատանքի համար պայմաններ,
 ստեղծել կարգուկանոն [57]:
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Տարբեր մակարդակի կառավարիչների գործունեությունն առանձնանում է իրեն բնորոշ գործառույթներով, որոնցով էլ պայմանավորվում են տվյալ մակարդակի կառավարչի
գործունեության հիմնական առանձնահատկություններն ու
նրա անձին ներկայացվող պահանջները:
Ցածր օղակի կառավարիչը հիմնականում վերահսկում
է արտադրական խնդիրների կատարման գործընթացը,
տեխնոլոգիական գործընթացների և անվտանգության տեխնիկայի պահանջները, տեղեկացնում է վերին օղակի կառավարչին արտադրական խնդիրների իրականացման մասին:
Նրա հիմնական պատասխանատվությունը առանձնացված
ռեսուրսների՝ հումքի, էներգիայի, սարքավորումների անմիջական օգտագործումն է: Այստեղ գործունեությանը բնորոշ
հիմնական առանձնահատկություններն են՝ լարվածություն,
տարաբնույթ գործողություններ, հաճախակի ընդմիջումներ,
շարունակ մի խնդրից անցում մյուսին, որոշումների ընդունման և իրականացման համար սեղմ ժամանակ, ղեկավարության և գործընկերների հետ անընդհատ շփում:
Միջին օղակի կառավարիչների գործառույթներն են
ցածր օղակի կառավարիչների գործունեության համակարգումը և վերահսկումը, արտադրական ծրագրերի և պլանների մշակումը, բարձր օղակի կառավարիչների որոշումների
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ընդունման

համար

տեղեկատվության

պատրաստումը,

բարձր և ցածր մակարդակի կառավարիչների միջև կապերի
ապահովումը: Այս օղակի կառավարչի հիմնական պատասխանատվությունը համապատասխան ենթակառուցվածքի
ռեսուրսներն օգտագործելու արդյունավետությունն է: Կառավարման այս օղակում հիմնական առանձնահատկություններն են՝ նշանակալի տարբերությունները զանազան
կազմակերպություններից, մասնակցություն բարձր օղակի
կառավարիչների կողմից որոշում ընդունելու գործընթացին,
աշխատանք փաստաթղթերի վրա, զրույցների վարում, մասնակցությունը նիստերին, բանավոր շփում:
Բարձր օղակի կառավարիչների գործառույթներն են
կազմակերպության ռազմավարական կառավարումը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորումը, ընդհանուր կառավարումը: Հիմնական պատասխանատվությունը կազմակերպության կողմից իր նպատակին հասնելն է և բաժնետերերի շահութաբաժնի վճարումը: Հիմնական առանձնահատկությունները պայմանավորված են նրանով, որ գործունեությունը չունի հստակ ավարտ, աշխատանքային օրը լարված է և երկար,
առկա է մշտական շփում կառավարչական կազմակերպությունների, մատակարարների, սպառողների, բանկերի հետ
[27]:

18

Չնայած նրան, որ կազմակերպության բոլոր կառավարիչները կատարում են կառավարչական գործողություններ,
չի կարելի ասել, որ նրանք բոլորը զբաղվում են գործունեության նույն տեսակով: Որոշ կառավարիչներ կոորդինացնում
են այլ կառավարիչների աշխատանքը, որոնք իրենց հերթին
կոորդինացնում են իրենցից ավելի ցածր մակարդակի կառավարիչների գործունեությունը, և այսպես մինչև այն կառավարիչների մակարդակը, որոնք կոորդինացնում են չկառավարող անձնակազմի աշխատանքը՝ մարդկանց, ովքեր արտադրանք են տալիս կամ ծառայություն մատուցում: Աշխատանքի նման ուղղահայաց բաժանումն էլ հենց ձևավորում է կառավարման մակարդակները:
Բոլոր երեք մակարդակների կառավարիչներն էլ ունեն
խնդիրների երկու բնագավառ՝ կառավարման և մասնագիտական: Սա նշանակում է, որ կառավարման ցանկացած մակարդակի կառավարիչ իր ժամանակի որոշակի տոկոսը
ծախսում է կառավարչական որոշումներ ընդունելու վրա, որոշակի տոկոսն էլ՝ մասնագիտական որոշումների կայացման վրա: Կառավարման մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ մասնագիտության հետ կապված խնդիրների տեսակարար կշիռն ընկնում է, իսկ կառավարման խնդիրների հետ
կապվածը՝ աճում:
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Կառավարման մակարդակների այս ուղղահայաց բաժանումն ունի ընդհանրական բնույթ: Կախված կազմակերպության մեծությունից և տեսակից, նրա բնագավառային և
տարածական առանձնահատկություններից և այլ գործոններից՝ կառավարիչների կազմի և գործառույթների բնութագիրը
կառավարման երեք մակարդակներից յուրաքանչյուրում կարող է էականորեն փոխվել [58]:
Յուրաքանչյուր գործունեություն իր առանձնահատուկ
պահանջներն է ներկայացնում այն իրականացնող անձին,
նամանավանդ կառավարողին, ում մասնագիտական և անձնային կարևոր որակների առկայությունն էլ հենց նրա գործունեության արդյունավետության ապահովման կարևորագույն գործոններից է: Կառավարչի գործունեության մեջ, բացի անձնային և հուզակամային ոլորտի առանձնահատկություններից, իրենց ուրույն նշանակությունն ունեն իմացական
գործընթացների յուրահատկությունները: Կառավարչական
գործունեությունը, ընդգրկելով մարդ-մարդ փոխհարաբերությունները, ենթադրում է ընկալման առանձնահատկությունների զարգացման բարձր մակարդակ: Ընկալումն ամենից առաջ սուբյեկտային է, միջանձնային, թերևս իմացական
գործընթացների յուրահատկությունն այն է, որ դրանք այստեղ հանդես են գալիս հատուկ ձևով՝ որպես սոցիալական
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պերցեպցիա: Այս եզրույթն առաջարկել է ամերիկացի հոգեբան Ջ. Բրուները 1947թ.ին՝ նկատի ունենալով «սոցիալական
օբյեկտների» ընկալումը [12]:
Կառավարչի աշխատանքը հաճախ պայմանավորված է
տեղեկության կամ նախկին փորձառության գործածումով, որը պետք է լինի ճիշտ, դեռ ավելին՝ ժամանակին: Այս առումով կառավարչի օպերատիվ հիշողությունն ազդում է նրա
աշխատանքի որակի վրա: Մեկնաբանենք՝ կառավարչի օպերատիվ հիշողության առավել ընդհանուր առանձնահատկությունը դրա ձևավորվածության և զարգացվածության
բարձր մակարդակն է: Հիշողության այս տեսակը գերակա
տեղ է զբաղեցնում կառավարչի մնեմիկ գործընթացների կառուցվածքում: Անհրաժեշտ տեղեկության վերարտադրության
արագությունը կառավարչի օպերատիվ հիշողության մյուս
կարևոր գիծն է: Ցանկացած գաղափար արժեք ունի, եթե այն
ի հայտ է գալիս ժամանակին [51]:
Առկա հոգեբանական հետազոտություններն ապացուցում են, որ հոգեկան գործընթացների շարքում օպերատիվ
հիշողությունն ամենաշատն է ենթարկվում բացասական
գործառական վիճակների ազդեցությանը, այդ պատճառով
ընդունված է խոսել նրա, այսպես կոչված, սթրեսակայունության մասին: Կառավարչական գործունեության արդյու-
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նավետության տեսանկյունից մեծ կարևորություն է ներկայացնում օպերատիվ հիշողության ընտրողականությունն ու
մեծ ծավալը: Ընտրողականությունը, ըստ առաջնահերթության, տեղեկությունն արագ և ճիշտ գնահատելու ընդունակությունն է: Կարևորվում է կառավարչի օպերատիվ հիշողության մեծ ծավալը, որում օպերատիվ հիշողության յուրաքանչյուր միավորը պարունակում է կառավարչական համակարգի տարբեր կողմերի մասին օպերատիվ տվյալների մեծ
համալիր [19]:
Հարկ է նշել, որ օպերատիվ հիշողության տեղեկատվությունը հակասական է, և կառավարիչը պետք է հաշվի
առնի ենթակաների բազմաթիվ չհամընկնող կարծիքներ,
դիրքորոշումներ: Բարձր մոբիլիզացիոն պատրաստությունը
կարևորագույն համալիր որակ է, որն իր մեջ ամփոփում է
կառավարչի օպերատիվ հիշողության բոլոր առանձնահատկությունները [29]:
Տեղեկությունը պահպանելու ժամանակային առանձնահատկությունները պայմանավորված են կառավարչի երկարատև հիշողության ծավալով: Կառավարչի գործունեության մեջ երկարատև հիշողությունն ունի մի շարք առանձնահատկություններ: Նախ և առաջ բնորոշ են նյութի մեծ ծավալը, տարաբնույթ լինելն ու տարբեր որակները: Կառավարիչ-
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ների՝ տպավորված նյութին կառուցվածք հաղորդելու գործընթացը տեղի է ունենում մի շարք կառուցակարգերի օգնությամբ՝ նյութի իմաստավորում և խմբավորում, ըստ նշանակության իրադարձությունների դասակարգում և նրանց
միջև կապերի հաստատում: Երկարատև հիշողության ամբողջականությունը որոշվում է մտապահման ենթակա նյութի համալիրությամբ: Այստեղից բխում է երկարատև հիշողության մյուս առանձնահատկությունը՝ իրավիճակային լինելը: Այն նշանակում է ամրագրվող տեղեկության ձևավորվածություն՝

կոնկրետ

կառավարչական

իրավիճակների

տեսքով: Կառավարչի երկարատև հիշողության բազմակողմանիությունը կապված է նրա գործառույթների բազմազանության հետ: Այն շատ օբյեկտներ, երևույթներ, գործունեության ոլորտներ իր հիշողության վերահսկողության ներքո
պահելու անհրաժեշտությունն է: Կառավարչական գործունեության մեջ հիշողության գործընթացներից յուրահատուկ
դրսևորում է ունենում նաև մոռանալու ընդունակությունը:
Դա տպավորված տեղեկության ընտրության ակտիվ գործընթաց է՝ ըստ օբյեկտիվ կարևորության և սուբյեկտիվ նշանակության չափանիշների [39]:
Կառավարչական կոմպետենտության դրսևորումներից
մեկն ընտրական մոռացումն է: Ակտիվ մոռացման կառուցա-
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կարգն իրականացնում է նաև կառավարչի անձնական մասնագիտական փորձը կարգավորող գործառույթ՝ զտելով այն
ամենը, ինչ անհրաժեշտ չէ:
Կառավարչի մտածողության առանձնահատկությունները դիտարկվում են և′ որոշումներ ընդունելու, և′ աշխատանքի ընթացքում տարաբնույթ խնդիրներ լուծելու տեսանկյունից: Մտածողությունը, բնականաբար, առավել բարդ
կոգնիտիվ գործընթաց է, որը կարևոր դեր է խաղում կառավարչական գործունեության մեջ: Դա սոցիալապես պայմանավորված և խոսքի հետ անխզելիորեն կապված իրականության երևույթների էական հատկանիշները և փոխկապվածությունները արտացոլելու ու ճանաչելու գործընթաց է:
Մտածողության հիմնական առանձնահատկություններն են
անխզելի կապը խոսքի հետ, սոցիալական բնույթը, ընդհանրացվածությունը,

միջնորդավորվածությունը,

խնդիրների

լուծումը [17]:
Մտածողության գործընթացի ինքնատիպությունը կառավարչական գործընթացում հասկանալու համար պետք է
հաշվի առնել կառավարչի գործունեության առանձնահատկությունները: Նախ և առաջ հարկ է ուշադրություն դարձնել
մտածողության գործընթացների առանձնահատուկ դերին
արդյունավետ կառավարչական գործունեության ապահով-
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ման մեջ: Լավ կառավարիչը խելացի է, նշանակում է՝ չկա
կառավարման արդյունավետության և մտածողության կապի
ոչ մի էական յուրահատկություն. այդ կապն ուղիղ է և որոշիչ:
Մտածողության բոլոր օրինաչափությունները կարելի է և
պետք է անմիջականորեն տեղափոխել կառավարչի գործունեության մեջ՝ մտածողության առանձնահատկությունները
բնութագրելու համար: Կառավարչի գործունեության մեջ առավել շատ դրսևորվում է գործնական մտածողությունը: Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունները
ենթադրում են կառավարչի գործնական մտածողության
զարգացման բարձր մակարդակ:
Կառավարչի գործնական մտածողությունն այլ կերպ է
կապված գործունեության հետ՝ տեսականի համեմատությամբ, քանի որ մտածողության ամբողջ գործընթացը իրականացվում է որոշակի գործնական խնդիրների լուծման համար
և իրագործվում է կառավարչի մյուս գործառույթներին զուգահեռ: Այդ պատճառով էլ գործնական մտածողության համար խնդիրներ առաջադրում է հենց գործնական գործունեությունը, այլ ոչ թե տեսությունը: Գործնական մտածողության առանձնահատկությունը խնդիրներն ու հիմնահարցերը
ճիշտ առաջադրելու և ձևակերպելու ունակությունն է: Տեսական միտքը խնդրի մեջ փնտրում է ճշմարիտ, միակ լուծումը,
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իսկ գործնական մտածողության դեպքում այլ է. կառավարիչը հաճախ ձգտում է ոչ թե ընդունել առավելագույն արդյունավետ, այլ կիրառելի, գոհացուցիչ որոշում: Հանդես գալով
որպես ենթակաների կողմից ընդունված որոշումների «գնահատող»՝ կառավարիչը պետք է ունենա խնդիրները լուծելու
պատրաստի և գնահատման ենթակա չափանիշներ: Կառավարչի գործնական մտածողության առանձնահատկությունը
խնդիրները լուծելու պատասխանատվությունն է ոչ միայն
արդյունքի, այլ նաև հենց որոշում ընդունելու գործընթացի
համար: Կառավարչի գործնական մտածողության մյուս առանձնահատկությունը կապված է կառավարչական գործունեության բովանդակության և պայմանների հետ: Կառավարչի գործունեության մեջ խնդիրների անորոշությունը կարող է
ծագել որոշ հոգեբանական պատճառներով՝ տեղեկության
պակաս կամ ավելցուկ, դրա բարդության բարձր աստիճան
[52]:
Կառավարչին ուղղված կարևորագույն մասնագիտական պահանջ է համակարգային մտածողության բարձր մակարդակի համադրումը նրա վերլուծական կողմերի բավականաչափ զարգացվածության հետ:
Կառավարչի կողմից ընդունված որոշումները պետք է
լինեն հստակ. այդ դեպքում դրանք առավել հասկանալի կլի-
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նեն մյուսներին: Կառավարչի մտածողության այս առանձնահատկությունը, որը միաժամանակ նրան ուղղված կարևոր
մասնագիտական պահանջ է, հիմնվում է «կոնկրետացնող
համադրման» հոգեբանական կառուցակարգի վրա: Դա ոչ թե
պարզ անցում է ընդհանուրից մասնավորի, այլ մեծաթիվ
տարբերակներից մասնավորի, կոնկրետի բացահայտումն է
[13]:
Կառավարչական գործունեության կարևորագույն պայման է խելքի և կամքի համաչափ համադրումը: Կամքը կառավարչի գործունեության մեջ ձևավորում է նրա բնորոշ գծերը՝

նախաձեռնողականություն,

պատասխանատվություն

վերցնելու ունակություն, «զգուշավոր համարձակություն»:
Կառավարչի գործնական մտածողության կարևոր որակ է սթրեսակայունությունը: Սովորաբար բացասական
հույզերը ճնշում են մտածողության գործընթացները, բայց
գոյություն ունեն անհատական մեծ տարբերություններ:
Գոյություն ունի կառավարչի գործնական մտածողության ևս մեկ բնորոշ առանձնահատկություն՝ մտածողության
կանխատեսող բնույթը՝ և՛ արդի տեղեկությունը, և՛ կանխատեսվող տեղեկությունը հաշվի առնելու ընդունակությունը:
Դա կառավարվող համակարգի ապագա վիճակի առաջ անցնող արտացոլման արդյունք է:
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Կառավարման մեջ կանխատեսող խնդիրների լուծման
գլխավոր դժվարությունը կառավարիչների՝ այլ մարդկանց
վարքը հաշվի առնելու պահանջն է, որը հաճախ կարող է հակասական լինել: Այդ պատճառով կառավարչի մտածողության կանխատեսողականությունն անբաժան է այնպիսի կարևոր որակից, ինչպիսին ռեֆլեքսիվությունն է (խորհրդածելն
է): Քանի որ կառավարչական գործունեությունը հագեցած է
կոնֆլիկտային և մրցակցային իրավիճակներով, ռեֆլեքսիվ
կառուցակարգերի դերն այստեղ առավել է կարևորվում:
Նախորդ դարի 60-ական թվականների սկզբին բացահայտվել է ինտելեկտը կառավարչական գործունեության
արդյունավետության հետ կապող հիմնական օրինաչափությունը: Ամերիկացի հոգեբան Ե. Գիզելլին բացահայտել է, որ
դրանց միջև գոյություն ունի ոչ թե ուղիղ կապվածություն, այլ
կորագիծ: Առավել հաջող գործունեությամբ բնութագրվում են
կառավարիչները, ովքեր ունեն ոչ շատ բարձր ինտելեկտ, այլ
դրա դրսևորման որոշակի լավագույն աստիճան: Արդյունքների անսպասելիությունը խթանեց նոր հետազոտություններ
տվյալ ոլորտում [33]:
Այս հարցի վերաբերյալ ճապոնական մի շարք կազմակերպություններում ուսումնասիրություններ է իրականացրել նաև Տ. Կոնոն: Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ
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գերազանցիկ ուսանողները, աշխատանքի անցնելով ճապոնական կազմակերպություններում, որպես կանոն, չեն դառնում բարձր աստիճանի կառավարիչներ: Տ. Կոնոն սա բացատրում է նրանով, որ նման ուսանողները չեն առանձնանում այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերություններ հաստատելու կարողությամբ, նախաձեռնողականությամբ և կոլեկտիվ գործողությունների ընդունակությամբ [44]:
Այս մոտեցումը հետագայում հանգամանորեն զարգացրել են Ֆ. Ֆիդլերն ու Ա. Լեյստերը: Նշվում է, որ կառավարչական գործունեության արդյունավետության հետ ինտելեկտի
կապը բազմաթիվ գործոններով միջնորդավորված է, այլ ոչ
թե ուղիղ է: Գործունեության արդյունավետության վրա ազդում են շատ պատճառներ, այլ ոչ թե միայն ինտելեկտը, որը
դրա վրա ազդեցություն է գործում բազմաթիվ միջանկյալ փոփոխականների միջոցով՝ կառավարչի մոտիվացիայի մակարդակ, նրա փորձը, ղեկավարի կառավարվող խմբի հետ
փոխհարաբերությունները: Առկա են նաև հետազոտություններ, որոնք բացահայտում են այդ կապի հետևյալ առանձնահատկությունները՝
1. առկա է հակադարձ կապ ինտելեկտի մակարդակի և

կառավարչական

գործունեության

միջև,
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փորձառության

2. առկա է բարձր ինտելեկտ կառավարչական գործու-

նեության հարաբերականորեն քիչ փորձառություն
ունեցող մարդկանց մոտ [30]:
Կառավարչական փորձառությանը զուգահեռ ինտելեկտուալ հնարավորությունների նվազումն ունի երկու հիմնական պատճառ՝ հոգեֆիզիոլոգիական գործառույթների բնականոն տարիքային փոփոխությունները, այդ թվում՝ նաև ինտելեկտի, ակադեմիական գիտելիքների և հմտությունների
«մոռացումը», որոնց վրա հինված է ինտելեկտի թեստերի մեծամասնությունը: Կառավարչի ինտելեկտը մեծապես դառնում է գործնական՝ տեսականի համեմատությամբ: Կառավարչական գործունեության ընդհանուր արդյունավետության վրա ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում ինչպես աշխատանքային, այնպես էլ դրանից բխող մասնագիտական ու
կենսական փորձը, այլ ոչ թե ինտելեկտը՝ որպես այդպիսին:
Կառավարչի ինտելեկտուալ գործունեությանը բնորոշ
է այնպիսի ընդհանուր ընդունակության դրսևորում, ինչպիսին կրեատիվությունն է: Նախ և առաջ հարկ է նշել, որ կրեատիվության վրա է հիմնված կառավարչի այնպիսի կարևոր որակ, ինչպիսին ստեղծված իրավիճակում խնդիրներն առանձնացնելու ընդունակությունն է՝ որպես կառավարչական
գործունեության արդյունավետության կարևորագույն գոր-
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ծոն: Կրեատիվության դերն առավելապես ընդգծվում է ենթակաների համար նոր խնդիրներ ձևակերպելու գործառույթ
իրականացնելիս: Կրեատիվությունը դրսևորվում է նաև արդեն առկա խնդիրների լուծման գործընթացում: Քանի որ կառավարչական գործունեությունը ներառում է նորարարական
խնդիրների առաջադրում և լուծում, այստեղ ևս հատուկ նշանակություն ունի կրեատիվության դրսևորումը: Կրեատիվությունն անհրաժեշտ է նաև կառավարչական գործունեության մեջ փորձագիտական-խորհրդատվական գործառույթ իրականացնելու համար:
Արդյունավետ կառավարչական գործունեություն կազմակերպելու մեջ կարևորվում է ինքնակարգավորման ընդունակությունը: Կամային ինքնակարգավորումը դրսևորվում է
գործնական մտածողության հիմնական օպերացիաներում և
որակներում (պլանավորում, կանխատեսում, վերահսկում,
գնահատում): Ինքնակարգավորման ընդունակությունը կառավարչին հնարավորություն է ընձեռում լավագույնս տնօրինել իր ինտելեկտուալ և այլ ռեսուրսները: Ինքնակարգավորման հիման վրա կարելի է կառավարել սեփական վիճակն ու
վերահսկել այն, ինչը շատ կարևոր է կառավարչի գործունեության մեջ:
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Ռեֆլեքսիվությունը՝ որպես անձի ընդհանուր ընդունակություն, նույնպես յուրահատուկ ձևով է դրսևորվում կառավարչի գործունեության մեջ: Այն ինքնատիպություն է հաղորդում նրա ինտելեկտուալ գործառույթներին: Այս ընդունակությունը հոգեբանական հիմք է ռեֆլեքսիվ կառավարման
կառուցակարգերի համար [47]:
Այսպիսով՝

կառավարչի

հոգեբանական

որակների

բնութագիրը թույլ է տալիս բացահայտել հոգեբանական
գնահատման համակարգ:
Կառավարչի հոգեբանական որակները բնութագրելիս
ժամանակակից աղբյուրներում առաջադրվում է հոգեբանական կոմպետենցիաների գաղափարը: Ըստ էության, խոսքը
վերաբերում

է

կառավարչի

հոգեբանական

որակների

դրսևորվածության աստիճանին: Հոգեբանական կոմպետենցիաները ձևավորվում և զարգանում են մասնագիտական
գործունեության ընթացքում: Կառավարչական գործունեության մեջ առաջնահերթ ձևավորվում է մարդկանց հետ աշխատելու կոմպետենցիան, որն արտահայտվում է կառավարչի
ազդեցություն գործելու, հաղորդակցվելու և հուզական վիճակները կառավարելու կարողություններով: Իսկ տեղեկատվության վրա աշխատելու և որոշումներ կայացնելու կոմպետենցիան արտահայտվում է աշխատանքային խնդիրներին
համակարգային մոտեցում ցուցաբերելով, երբ հաշվի են
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առնվում բոլոր գործոնները, վերլուծվում է ողջ տեղեկատվությունը՝ կանխատեսելով հնարավոր արդյունքները: Սա
վկայում է որոշումների կայացման կոմպետենցիայի բարձր
զարգացվածության մասին: Ղեկավարի՝ աշխատանքը կազմակերպելու և վերահսկելու կոմպետենցիայի դեպքում նա
տիրապետում

է

աշխատանքի

բոլոր

նրբություններին,

հստակ առանձնացնում է աշխատանքային գործունեության
ընթացքում առաջացած խնդիրները: Աշխատանքը կազմակերպում է վերահսկողության հստակ գործիքներով և մշակված համակարգով: Խրախուսում են նորարարությունները և
փոփոխությունները՝

աշխատանքն

ավելի

արդյունավետ

դարձնելու համար: Աշխատակազմին մոտիվացնելու կոմպետենցիան դրսևորվում է, երբ ղեկավարը, հաշվի առնելով ենթակաների պահանջմունքները, հակված է մշակել համակարգային և համալիր մոտիվացիոն պլան: Կարևորում է կոլեկտիվում առողջ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի առկայությունը: Նշված կոմպետենցիաները կարող են դրսևորվել
տարբեր մակարդակներում, որն էլ կարտահայտի ղեկավարի
հոգեբանական կոմպետենտությունը ընդհանրական առումով: Կախված աշխատանքի գործառույթներից՝ պահանջվող
կոմպետենցիաները բաժանվում են բաղադրամասերի, որոնց
վերլուծությունը թույլ է տալիս հասկանալ, թե տվյալ կոմպետենցիայի որ մասն է զարգացած, իսկ որը զարգացման անհ33

րաժեշտություն ունի: Օրինակ՝ ենթակաների վարքի կառավարման կոմպետենցիան կարող է պարունակել խմբի կառավարման, պատվիրակման, համակարգման վերահսկողության բաղադրամասեր: Նշված բաղադրիչները կարող են ունենալ զարգացման տարբեր աստիճաններ, և դրանցից որևէ մեկի թույլ լինելը հանգեցնում է այս կոմպետենցիայի նվազ
դրսևորվածությանը:
Այսպիսով, խոսելով կառավարչի հոգեբանական կարևոր որակների մասին՝ հանգում ենք հետևյալին՝ կառավարչական գործունեությունը պահանջում է հոգեբանական մեծ
ներուժ, որն իր ազդեցությունն է գործում կառավարչի գործունեության արդյունավետության վրա: Հոգեբանական պահանջվող կամ ցանկալի որակները մի կողմից լուծում են գործունեության արդյունավետության խնդիրը, մյուս կողմից՝
կառավարչի մասնագիտական և անձնային զարգացման
խնդիրը: Համապատասխան հոգեբանական որակների առկայության կամ դրանց զարգացման ներուժի դեպքում կառավարչական գործունեությունը նպաստում է անձի լիարժեք
ինքնաիրականացմանը, և աշխատանքային գործունեությունն անձի համար կրում է ցանկալի բնույթ, ինչն էլ դրսևորվում է մոտիվացված աշխատանքով:
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1.2. Կառավարիչների հոգեբանական
ընտրության փուլերը
Ժամանակակից հասարակության մեջ բազմիցս արծարծվում է մասնագետի՝ իր զբաղեցրած պաշտոնին հոգեբանական համապատասխանության հիմնահարցը: Աշխատանքային գործունեության մեջ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը բավարար չէ. անհրաժեշտ են համապատասխան հոգեբանական որակներ, որոնց զուգակցումն ապահովում է գործունեության արդյունավետությունը: Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է մասնագիտական հոգեբանական ընտրության իրականացումը, որը
հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ հոգեբանական որակները և ապահովել դրանց կատարելագործման ուղիները:
Հարկ է նշել, որ մասնագիտական ընտրության էությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է լուսաբանել այդ ընթացքում ի հայտ եկող գործընթացները: Որպես այդպիսիք՝
մասնագիտական ընտրության դեպքում իրականացվում է
մարդու՝ մասնագիտական պիտանելիությունը գնահատելու
գործընթացը, այնուհետև ուսումնասիրվում է նրա՝ որոշակի
մասնագիտությանը տիրապետելու հնարավորությունը, ձեռք
է բերվում վարպետության պահանջվող մակարդակ, ինչի
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շնորհիվ արդյունավետ իրականացվում են մասնագիտական
պարտականությունները:
Մասնագիտական ընտրության մեջ առանձնացնում են
չորս տարրեր՝ բժշկական, ֆիզիոլոգիական, մանկավարժական և հոգեբանական: Ըստ իր էության և չափանիշների՝ այն
սոցիալ-տնտեսական միջոցառում է, իսկ ըստ մեթոդների՝
բժշկակենսաբանական և հոգեբանական: Ընտրության հիմնական նպատակն անհրաժեշտ որակավորումով և անհրաժեշտ անձնային որակներով աշխատակիցների ներգրավվումն է, ովքեր ունակ են լուծելու իրենց առջև դրված խնդիրներն առավելագույն արդյունավետությամբ: Մասնագիտական ընտրության դեպքում որոշվում է կոնկրետ աշխատանքի առանձնահատկություններին թեկնածուների հայացքների
և հնարավորությունների համապատասխանությունը: Մասնագիտական ընտրությունն անհրաժեշտ է այն պայմաններում, երբ մասնագիտությունը մարդուն առաջադրում է
բարձր պահանջներ [20]:
Մասնագիտական և հոգեբանական ընտրություն հասկացությունները հաճախ նույնացվում են, վերջինիս էությունը ընդունակությունների ախտորոշումն է և կանխատեսումը: Ընդգծենք՝ հոգեբանական մասնագիտական ընտրության
հիմնական փուլերն են՝
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1. բացահայտել և մշակել անհրաժեշտ ելակետային
ախտորոշիչ տեղեկությունը,
2. ձևակերպել

մասնագիտական

գործունեության

տվյալ տեսակի ընդունակությունների կանխատեսումները և գնահատել պիտանելիության ենթադրվող մակարդակը,
3. ստուգել կանխատեսումները ընտրված անձանց
մասնագիտական գործունեության փաստացի արդյունավետության տվյալների հիման վրա:
Հոգեբանական մասնագիտական ընտրության համակարգը ներառում է հատուկ ախտորոշիչ մեթոդիկաների,
տեխնիկական միջոցների և ստանդարտացված միջոցառումների համալիր: Նաև գործածվում են ստացված ախտորոշիչ
տեղեկության մեկնաբանության, ընդհանրացման միջոցներ
և ուրվագծվում են գործունեության հաջողության կանխատեսումները [53]:
Այս համակարգում ուրույն դերակատարություն ունեն
փորձառու ախտորոշիչ-մասնագետները, ո րոնց անաչառ
գործունեությամբ է պայմանավորված մասնագիտական հոգեբանական ընտրության արդյունավետությունը: Հավելենք՝
գործնականում ընտրությունը պետք է իրականացվի հիմնավորված և փորձարկված համակարգի միջոցով, ինչն էլ կա-
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պացուցի դրա կիրառության սոցիալ-տնտեսական արդարացի լինելը:
Հոգեբանական ընտրության հիմնահարցը հատկապես
կարևորվում է կառավարչական գործունեության մեջ: Այս առումով ուշագրավ է Վ. Ռ. Վեսնինի մոտեցումը, ըստ որի՝
ընտրության նպատակներից է նոր գաղափարներ ունեցող
աշխատակիցների ընդունումը, որը հնարավորություն է ընձեռում բարձրացնել գործունեության արդյունավետությունը:
Ինչպես նաև, եթե կազմակերպությունն իրականացնում է հեռանկարային աշխատանք, ապա անհրաժեշտություն է առաջանում ներգրավել նոր մասնագետների: Ընտրության նպատակներից է նաև հեռացումը, որը լուծում է կազմակերպության աշխատակազմը կրճատելու, ինչպես նաև աշխատակցին
մի ենթակառուցվածքից մյուսը տեղափոխելու խնդիրները
[16]:
Հասկանալի է, որ ընտրության վրա ազդում են կազմակերպության կադրերի պահանջը և շուկայում իրադրությունը: Այն պահանջում է պաշտոնի գործառույթների հոգեբանական ասպեկտի և այդ պաշտոնին հավակնող թեկնածուի
անձնային որակների ուսումնասիրություն: Այդ իսկ պատճառով ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով
անձի հոգեբանական համապատասխանությունը պաշտոնին: Ցանկալի է, որ կառավարչական գործունեության մեջ
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ընտրությունն ապահովված լինի մեթոդապես, կազմակերպչական առումով ունենա բարձր մակարդակ: Ընտրության
գործընթացում պետք է ներգրավված լինեն համապատասխան փորձառու մասնագետներ: Այն, ի դեպ, պետք է ապահովված լինի նաև նյութապես: Անձնակազմի ընտրությունը
հիմնվում է մի քանի սկզբունքների վրա, որոնց դիտարկումը
կարևոր է գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու
համար: Այդ սկզբունքներից մեկն է՝ ընտրության գործընթացում ուշադրությունը սևեռել մարդկանց ուժեղ, այլ ոչ թե թույլ
կողմերի վրա՝ հատկապես գործունեության իրականացման
համար մեծ կարևորություն ունեցող: Ավելին՝ պետք է զերծ
մնալ իդեալական թեկնածուներ որոնելուց, այլ նախապատվությունը տալ նրանց, ովքեր հեռանկարային են և իրենց հոգեբանական առանձնահատկություններով համապատասխանում են տվյալ պաշտոնին: Այս առումով շատ կարևոր է
հստակ ուսումնասիրել, և գնահատել պաշտոնը և տվյալ
պաշտոնի գործառույթները առավելագույն արդյունավետությամբ իրականացնելու համար անձի՝ անհրաժեշտ հոգեբանական որակները, այնուհետև առանձնացնելով դրանք՝
ընտրել համապատասխան թեկնածուներին: Կառավարման
համակարգում շատ կարևոր սկզբունքներից է խուսափել նոր
աշխատակիցների ընդունելուց՝ անկախ նրանց որակավորումից և անձնային որակներից, եթե գործող աշխատակազ-
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մը կարող է լուծել խնդիրները, նույնիսկ այն դեպքում, եթե
աշխատակազմի զարգացման միջոցով կարելի է հասնել առավելագույն

արդյունավետության:

Միևնույն

ժամանակ

հաշվի առնելով թեկնածուների անհատական որակների համապատասխանությունը պաշտոնի պահանջներին՝ ներգրավել առավել որակյալ կադրեր: Շատ կարևոր է նաև աշխատակիցների ընտրությունից հետո ապահովել բարենպաստ
հոգեբանական մթնոլորտ և արդարացնել նրանց սպասումները:
Մենք էլ ենք համակարծիք Ս. Իվանովայի տեսակետին,
ըստ որի՝«մեզ անհրաժեշտ են համապատասխան մարդիկ
ճիշտ վայրում» [25, էջ 5]:
Անձնակազմի ընտրության չափանիշները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները՝ դրանք կարող են լինել՝
 վալիդ,
 ամբողջական հուսալի
 աշխատանքի բովանդակությանը և պաշտոնի առանցքային պահանջներին համապատասխանող
 բարձր տարբերակող ընդունակություն ունեցող [16,
էջ 186]:
Ընտրության գործընթացն իրականացվում է մի քանի
փուլերով, որոնք ընդգրկում են մի շարք գործընթացներ.

40

1. Փաստաթղթերի հիման վրա բացահայտվում են թեկ-

նածուները, ով քեր ունակ են գործելու, որոնց հետ
անցկացվում է ծանոթացնող հարցազրույց:
2. Անցկացվում է ծանոթացնող հարցազրույց, ո րից հե-

տո իրականացվում է նպատակայինը:
3. Անցկացվում է նպատակային հարցազրույց, որը հնա-

րավորություն է տալիս գնահատել թեկնածուի ինտելեկտը, արհեստավարժությունը, հնարամտությունը,
արձագանքելու ունակությունը, նորի նկատմամբ ընկալունակությունը,

դիտողականությունը,

սիրալի-

րությունը, նախաձեռնողականությունը, ազնվությունը, նախկին աշխատատեղը թողնելու պատճառները:
4. Վերլուծվում են հարցաթերթիկները, ինք նակենսագ-

րությունը՝ որպես թեկնածուի մասին տեղեկության
օգտակար աղբյուր:
5. Իրականացվում է թեստավորում՝ որպես ընտրության

կարևոր գործընթացներից մեկը [16, էջ 197]:
Թեստավորման արդյունքների հիման վրա տրվում է
եզրակացություն, որում արտացոլվում են թեկնածուի հոգեբանական առանձնահատկությունների համապատասխանությունը առաջադրվող պաշտոնին, նրա ուժեղ և թույլ կողմերը:

41

Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության
իրականացման փուլերը
Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության փուլերը
ներկայացվում են ըստ Ա. Մակլակովի մոտեցման [37]:
Ըստ այդմ՝ առանձնացվում են մասնագիտական հոգեբանական ընտրության երեք փուլ: Ներկայացնենք դրանք:
Առաջինը մասնագիտական հոգեբանական ընտրության համակարգը մշակելու փուլն է, որտեղ իրականացվում
են հետևյալ գործընթացները: Նախ և առաջ բացահայտվում
են անձի որոշակի որակների և հատկությունների զարգացման վերաբերյալ մասնագիտության պահանջները: Յուրաքանչյուր մասնագիտություն անձին ներկայացնում է յուրահատուկ պահանջներ: Այնուհետև որոշվում են մասնագիտական գործունեության արդյունավետության չափանիշները:
Հաջորդիվ ընտրվում են հոգեբանական մեթոդիկաները, ո րոնք հնարավորություն են տալիս գնահատել համապատասխան մասնագիտական կարևոր որակների զարգացման
մակարդակները: Գործածվում են հոգեբանական մեթոդիկաները և որոշվում մասնագիտական կարևոր որակների զարգացման չափորոշիչները: Առաջին փուլում մշակվում են նաև
մասնագիտական պիտանելիության համար վերջնական եզրակացության ալգորիթմը, ինչպես նաև թեկնածուների մաս-
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նագիտական հոգեբանական ընտրության անմիջական գործընթացի կառուցվածքը:
Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության երկրորդ
փուլը գործնական միջոցառումների իրականացումն է: Այն է՝
կազմակերպել թեկնածուների հոգեբանական հետազոտություն՝ հիմնված առաջին փուլում ընտրված մեթոդիկաների
վրա: Այնուհետև մշակվում են հետազոտության արդյունքները: Իրականացվում է լրացուցիչ հետազոտություն՝ անհատական զրույց: Մասնագիտական հոգեբանական պիտանելիության մասին նախկինում ձևավորված ալգորիթմի հիման
վրա առաջադրվում է վերջնական եզրակացություն:
Երրորդ փուլը մասնագիտական հոգեբանական ընտրության միջոցառումների

արդյունավետության գնահա-

տումն է, որն իր մեջ ներառում է մի շարք գործընթացներ: Այս
փուլում հավաքագրվում է մասնագիտական ընտրություն
անցած անձանց գործունեության արդյունավետության մասին տեղեկություն և այն համադրվում է ընտրության արդյունքների հետ: Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ տեղի է
ունենում մասնագիտական հոգեբանական պիտանելիության
չափորոշիչների գնահատում: Հստակեցվում են մասնագիտական հոգեբանական ընտրության կառուցվածքային բաղադրիչները: Ընդհանուր առմամբ գնահատվում է մասնագիտական հոգեբանական ընտրության միջոցառումների արդ-
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յունավետությունը: Այս փուլն ավարտվում է յուրահատուկ
գործընթացով, այն է՝ ուրվագծվում են մասնագիտական հոգեբանական ընտրության համակարգը կատարելագործելու
հետագա ուղիները:
Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության փուլերից զատ կարևոր է դրա սկզբունքների իմացությունը:
Սկզբունքների վերլուծությունը կատարել ենք՝ հիմք ընդունելով Ե.Ա. Կլիմովի մոտեցումները:
Ըստ այդմ՝ մասնագիտական հոգեբանական ընտության
հիմնահարցի վերաբերյալ փորձարարական հետազոտությունների և գրականության տվյալների վերլուծությունը (Կ.Կ.
Պլատոնով, Վ. Ա. Բոդրով, Տ.Տ. Ջամգարով, Ե. Ա. Միլերյան,
Ա. Վ. Ռոդիոնով) թույլ են տալիս ձևակերպել հոգեբանական
թեստավորման և մասնագիտական ընտրության համակարգը մշակելու ընդհանուր սկզբունքներ: Այդ սկզբունքներից են՝
 Արդիականությունը, համաձայն որի՝ հոգեբանական
ընտրության և թեստավորման համակարգի մշակումը անհրաժեշտ է ու նպատակահարմար այն դեպքում, երբ մասնագիտական պատրաստվածության,
գործունեության անվտանգության և արդյունավետության մակարդակների միջև տարբերությունը
կախված է թեկնածուների անհատական-հոգեբա-
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նական որակներից, մասնագիտական ընդունակություններից:
 Գործնականության սկզբունք՝ հոգեբանական թեստավորման միջոցառումները ամբողջ համակարգի
մասն են, ըստ նյութական ծախսերի՝ խնայող, տևողության մեջ՝ ընդունելի:
 Գիտական հիմնավորվածության սկզբունք՝ հոգեբանական ընտրության կազմակերպչական-մեթոդական խորհուրդները պետք է լինեն հետազոտությունների արդյունք հետևյալ հիմքերով՝ 1. թեստավորման անհրաժեշտությունը, անցկացնելու նպատակահարմարությունը և ընտրությունը որոշակի
մասնագիտության

համար:

2.

թեստավորման

խնդիրների կոնկրետ բովանդակությունը (ուսուցման, գործունեության պիտանելիությունը), 3. թեկնածուների հանդեպ մասնագիտական պահանջները, 4.անձի մասնագիտական որակները գնահատելու հոգեբանական-ախտորոշիչ մեթոդիկաների վալիդությունը և հուսալիությունը, 5.մասնագիտական
պիտանելությունը կանխատեսելու չափորոշիչները,
6.մշակված գործընթացների, խորհուրդների արդյունավետությունը:
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 Համակարգային մոտեցման սկզբունք՝ հոգեբանական ընտրության խուրհուրդների մշակումը պետք է
հիմնվի անձի մասնագիտական նշանակություն ունեցող հոգեբանական որակների զարգացման, փոխկապվածության և փոխպայմանավորվածության առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու և հաշվի առնելու վրա:
 Գործունեության մոտեցում՝ անձի ուսումնասիրության ծավալը և ուղղվածությունը պետք է որոշվեն ոչ
թե միայն ապագա գործունեության պահանջներով,
պայմանների յուրահատկությամբ և բովանդակությամբ, այլ դրա զարգացման առանձնահատկություններով, նախկին և ներկա մասնագիտական գործունեության տարբեր ձևերով:
 Անձի զարգացումը կանխատեսելու սկզբունք՝ ընտրության դեպքում գործածվող հոգեախտորոշիչ մեթոդները և հենց գործընթացը պետք է ընդգրկի անձի
մասնագիտական կարևոր որակների շարժընթացը
ուսումնասիրելու հնարավորությունը:
 Համալիր ընտրության սկզբունք՝ հոգեբանական
ընտրությունը հոգեախտորոշիչ մեթոդների կիրառության հետ մեկտեղ մասնագիտական ընտրության բաղադրիչներից է և սերտ կապի մեջ է գտնվում
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ժողովրդագրական, բժշկական և կրթական ընտրության հետ:
 Ընտրության ակտիվության սկզբունք՝ ընտրության
դեպքում հոգեբանական հետազոտության արդյունքները անհրաժեշտ է գործածել ոչ միայն մասնագիտական պիտանելիությունը կանխատեսելու, այլ
մասնագիտական ընդունակությունները ձևավորելու և զարգացնելու համար՝ հաշվի առնելով անձի
անհատական-հոգեբանական

առանձնահատկութ-

յունները:
 Ընտրության և մասնագիտական խորհրդատվության համադրության սկզբունք՝ հոգեբան-ախտորոշողի կողմից հետազոտության արդյունքների քննարկումը, գրագետ «հետադարձ կապի» ապահովումը
կարող է օգնել մարդուն իր անձնային և մասնագիտական զարգացման մեջ [43, էջ 33-35]:
Ըստ ամենայնի՝ այս սկզբունքներով առաջնորդվելը
հնարավորություն կընձեռի բարձրացնել մասնագիտական
հոգեբանական ընտրության գործընթացի արդյունավետությունը և որ ամենակարևորն է՝ անհատական հոգեբանական
առանձնահատկությունների հիման վրա ապահովել անձի
մասնագիտական զարգացումը:
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Արդի կառավարման հոգեբանության բնագավառում առաջարկվում են աշխատակազմի ընտրության գործընթացի
բազմաթիվ մոտեցումներ, ի թիվս դրանց՝ ընդհանրական է
այն հանգամանքը, որ սկզբնական փուլում է կատարվում
պաշտոնի գնահատում, գործընթաց, երբ մի տեսանկյունից
սկսվում է տվյալ պաշտոնի գործառույթների գնահատումը,
մյուս տեսակետից՝ պաշտոնի անձնագիր կազմելու գործընթացը: Պաշտոնի անձնագիր կազմելու գործընթացը ներառում է այն կոմպետենցիաների բացահայտումը, որոնք թույլ
են տալիս իրականացնել տվյալ պաշտոնի գործառույթներն
առավելագույն

արդյունավետությամբ:

«Կոմպետենցիա»

հասկացությունը ժամանակակից գիտական գրականության
մեջ ունի տարբեր մեկնաբանություններ: Քննարկվող խնդրի
համատեքստում կոմպետենցիա ասելով նկատի ունենք անձի այն վարքային դրսևորումները, որոնք անմիջականորեն
ազդում են աշխատանքում արդյունք և որակ ստանալու վրա:
Կոմպետենցիաները ձևավորվում են հմտությունների, անձնային առանձնահատկությունների և ընդունակությունների,
արժեքային ու մոտիվացիոն համակարգի հիման վրա: Պաշտոնի անձնագիր ասելով ի նկատի է առնվում այն կոմպետենցիաների համակարգը, որն ապահովում է աշխատակցի
հաջողությունը որոշակի գործունեություն կատարելիս: Այսպիսով, պաշտոնի անձնագիրը կազմվում է պահանջվող կոմ-
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պետենցիաների հիման վրա: Ս. Իվանովան առաջարկում է
անհրաժեշտ կոմպետենցիաները բացահայտելու և անձնագիր կազմելու ուշագրավ տարբերակ՝ հենված արդյունք-գործողություն-կոմպետենցիա մոդելի վրա, որտեղ արդյունքը
հանդես է գալիս որպես առավելագույն ձեռքբերում, որը կարող է լինել ինչպես վերջնարդյունք, այնպես էլ նպատակին
հասնելու ճանապարհին ձեռք բերած հաջողություն: Գործողությունը վարքային դրսևորումների համակարգն է, որը բերում է ցանկալի արդյունքի: Իսկ կոմպետենցիաներն անձի
այն առանձնահատկությունները և ընդունակություններն են,
որոնք թույլ են տալիս կատարել տվյալ գործառույթը [26]:
Կոմպետենցիաների առկայությունը հաճախ չի ապահովում
արդյունավետ աշխատանք, քանի որ այլ է կարողանալ ինչոր բան անել, և այլ՝ այդ ամենը կատարելու ցանկությունը:
Ցանկությունները վերաբերում են մոտիվացիոն համակարգին: Փաստորեն, պաշտոնի անձնագրի կազմումը ենթադրում
է այն կոմպետենցիաների ցանկի մշակում, որոնք թույլ կտան
արդյունավետ գործունեություն ծավալել: Պաշտոնը գնահատելու համար կազմվում են փսիխոգրամաներ՝ որպես գործունեության արդյունավետությունն ապահովող գործոն: Ինչպես արդեն իսկ նշված է «Կառավարչական գործունեության
առանձնահատկությունները» կոլեկտիվ մենագրության մեջ,
փսիխոգրաման մասնագիտության հոգեբանական «անձնա-
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գիրն» է՝ հոգեբանական այնպիսի գործառույթների խումբ, որը վերլուծվում է տվյալ մասնագիտության մեջ: Նշենք, նաև՝
փսիխոգրաման գործունեության կառուցվածքին ներկայացվող հոգեբանական այնպիսի պահանջների բնութագիր է, որը մասնագիտությունը ներկայացնում է մարդու հոգեկանին:
Փսիխոգրամայի բովանդակությունը և ծավալը պայմանավորված են մասնագիտության ուսումնասիրման նպատակներով: Փսիխոգրամայում տրվում է մասնագետի՝ հոգեկանի
աշխատանքի գործառական մոդելը, հաստատվում են ենթադրվող մասնագիտական որակները և դրանց համար պահանջվող զարգացման մակարդակները (բարձր, միջին կամ
ցածր): Որոշ դեպքերում նպատակահարմար է մատնանշել
նաև մասնագիտական ոչ պիտանելիության հատկանիշները
[1]:
Ստորև ներկայացնում ենք մեր կողմից կազմված ղեկավարի կոմպետենցիաների նմուշ՝ աղյուսակի տեսքով:
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Աղյուսակ 1.
Կառավարիչների կոմպետենցիաները

Նպատակը
Կոմպետենցիա

(Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ տվյալ
կոմպետենցիան)

Ազդեցություն գործելու, ոգեշնչե-

Լիդերություն ձեռք բերելու, թիմ

լու, իր շուրջ մարդկանց հավաքե-

ստեղծելու և պահպանելու հա-

լու կարողություն

մար

Որոշումներ կայացնելու և դրանց

Կարգապահությունը պահելու, ա-

կատարելուն հետևելու կարո-

ռաջացած խնդիրներին լուծում-

ղություն

ներ տալու համար

Սովորեցնելու կարողություն
Ինքնաճանաչման, ինքնազարգացման և ինքնակառավարման
կարողություն
Կազմակերպչական ընդունակություններ

Աշխատակիցների զարգացման և
ուսուցման համար
Կառավարման ոճը կատարելագործելու, անկանխատեսելի իրավիճակներում կողմնորոշվելու
համար
Կազմակերպության և մարդկանց,
գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
Կազմակերպության արդյունա-

Թիմի հետ աշխատելու կարողություն

վետ գործունեությունը կազմակերպելու համար, երբ կոլեկտիվի
արդյունքը կարևոր է անձնային
ձեռքբերումներից
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Կառավարիչն առաջնորդվում է
արդյունք ձեռք բերելու համար աԻր և ուրիշների համար պատաս-

մեն ջանք գործադրելու սկզբուն-

խանատվություն ստանձնելու

քով, ինչպես նաև հասկանալու,

կարողություն

որ ինքն է պատասխանատու
աշխատակիցների կողմից կատարված գործերի համար

Մարդկանց նկատմամբ հարգա-

Կոլեկտիվում դրական հոգեբա-

լից վերաբերմունք դրսևորելու ու-

նական

նակություն

մթնոլորտ ստեղծելու համար

Ուրիշների և իր սեփական հույզերը ճանաչելու և կառավարելու
ընդունակություն

Աշխատակիցների հետ փոխհարաբերություններ հաստատելու,
հուզական վիճակները կառավարելու համար
Միջանձնային կոնֆլիկտներից

Կոնֆլիկտածին իրավիճակները

խուսափելու և աշխատակազմում

կանխազգալու կարողություն

կոնֆլիկտները կանխարգելելու
համար
Նպատակներ դնելու և դրանց

Նոր նախագծեր սկսելու և ավար-

հասնելու համար: Նպատակին

տին հասցնելու կարողություն

հասնելու ճանապարհին խոչընդոտները հաղթահարելու համար

Անորոշությունը հանդուրժելու
կարողություն

Դժվար, անկանխատեսելի իրադրությունները հաղթահարելու համար
Հիմնահարցերն այլընտրանքա-

Ստեղծագործելու կարողություն

յին, նոր եղանակներով լուծելու
համար
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Որոշումներ ընդունելու ինքնուրույնությունը, սեփական տեսա-

Ժամանակին և ճիշտ որոշում ըն-

կետով առաջնորդվելու կարո-

դունելու համար

ղությունը
Բարդ խնդիրներ լուծելու համար,
Սթրեսակայունություն

որոնք դժվարություն են ներկայացնում աշխատակիցների համար

Ինքնավստահություն
Ուրիշներին լսելու կարողություն
Կազմակերպության արժեքների
հետ սեփական արժեքները համադրելու կարողությունը

Լիդերություն ձեռք բերելու և պահելու համար
Գրագետ կառավարելու համար
Կորպորատիվ մշակույթի համապատասխանության համար

Ելնելով ինչպես տեսական գրականության, այնպես էլ
մեր կողմից կատարած վերլուծություններից՝ ամփոփենք՝
կառավարիչների հոգեբանական ընտրություն իրականացնելու գործընթացում անհրաժեշտ է առանձնացնել նրանց
կոմպետենցիաները, մասնագիտության համար անհրաժեշտ
հոգեբանական որակները, այնուհետև իրականացնել այդ որակների գնահատման գործընթացը:
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1.3. Կառավարչական պաշտոնը
գնահատելու մեթոդները

Արագ ախտորոշում (էքսպրես դիագնոստիկա)
Կարևորելով կառավարիչների հոգեբանական ընտրությունը՝ անհրաժեշտ է կիրառել նրանց պաշտոնը գնահատող մեթոդները: Կառավարչական պաշտոնը գնահատելու
արագ ախտորոշման (էքսպրես դիագնոստիկա) ավանդական մեթոդներն են դիտումը, հարցազրույցը, թեստավորումը:
Անդրադառնանք դիտման էությանը: Հոգեբանության շատ
դասագրքերում, հատկապես փորձարարական հոգեբանության գրքերում ներկայացված է դիտման մեթոդի ընդհանուր
բնութագիրը[2;8;40;41]: Մենք ներկայացնում ենք դիտման
էությունը՝ որպես արագ ախտորոշման մեթոդ, դրա առավելությունները և թերությունները:
Դիտումը հոգեբանական ճանաչողության ամենաավանդական միջոցներից է: Դիտման մեթոդը տարերայնորեն
կամ համակարգված գործածվում է անձի վիճակներն ախտորոշելու համար: Դա կատարվում է լրագրողների, քննիչների,
ղեկավարների, վաճառողների, մարզիկների, մանկավարժների, բժիշկների, հոգեթերապևտների, խորհրդատուների
կողմից: Այս մեթոդն ունի և′ առավելություններ, և′ թերություններ: Դիտման առավելությունը դրա կիրառության հնա-
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րավորությունն է մարդկային գործունեության և փոխազդեցության բնական պայմաններում: Հիմնական թերությունը
սուբյեկտիվ բնույթն է: Հոգեբանական դիտմանը՝ որպես գիտական մեթոդի առաջադրվում են մի շարք պահանջներ՝
նպատակ ունենալով նվազեցնել սուբյեկտիվ բնույթը: Դրանք
են՝


նպատակաուղղվածությունը,



ընտրողականությունը,



պլանի առկայությունը,



համակարգվածությունը,



կազմակերպվածությունը,



ամրագրումը,



համարժեքությունը,



ամբողջականությունը [ 40,էջ 128; 31, էջ 26]:

Դիտման վալիդությունը և հուսալիությունը՝ որպես ախտորոշիչ մեթոդ, հարաբերականորեն ցածր է: Դիտման արդյունքներն աղավաղող գործոններն են՝


ընտրողականությունը,



կողմնակալությունը,



ոչ ադեկվատ մեկնաբանումը,



դիտողի ներկայությունը և նրա ներգրավվածությունը դիտվող գործընթացին[49, էջ 78]:

Անդրադառնանք այս գործոններին:
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Ընտրողականությունը- դիտողի ընտրողականությունը
դրսևորվում է նրանում, որ նա ի վիճակի չէ դիտման գործընթացում ողջ տեղեկությունը, որը կապված է իրադրության
բնութագրերի, արտաքին պայմանների և հանգամանքների,
տարածական չափորոշիչների, իրադարձությունների տևողության, հաջորդականության և բովանդակության հետ,
գրգռիչ ուժի և հարաբերակցության, գործող բոլոր անձանց
վարքի, արտահայտությունների և հուզական արձագանքների հետ, ընկալել, վերլուծել և գնահատել: Այդ ամենի արդյունքում նա կենտրոնանում է միայն իր համար առավել էական հատկանիշների վրա՝ բաց թողնելով բոլոր մնացածները,
ուշադրություն չդարձնելով այն ազդակներին, որոնք իրականում կարող են կարևոր լինել: Այդպիսով, դիտողի ուշադրության, ընկալման, հիշողության և մտածողության սահմանափակ հնարավորությունները հանգեցնում են տեղեկության զտմանը, ազդակների մեծ մասի արգելակմանը: Այդ
դեպքում դիտման համարժեքությունը կախված է նրանից, թե
որքանով են իրականում էական այն հատկանիշները, որոնք
հայտնաբերում է դիտողը:
Կողմնապահությունը- անկախ իր ցանկությունից՝ դիտողը իրադարձությունները նկարագրելիս ներդնում է իր
հուզական ապրումները, վերաբերմունքը և զգացմունքները:
Հաճախ փաստերի նկարագրությունը փոխարինվում է դիտո-
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ղի սեփական գնահատականներով: Օրինակ՝ եթե դիտողը,
բնութագրելով մարդուն, նշում է, որ նա համակրելի է, կամ
հակառակը, իրականում նկարագրում է ոչ թե այդ մարդուն,
այլ սեփական տպավորությունը, այդ մարդու հանդեպ իր սեփական արձագանքը: Հետևաբար դիտողը կարող է ընդունել
իր սեփական զգացմունքները դիտվող մարդու օբյեկտիվ հոգեբանական առանձնահատակությունների փոխարեն:
Ոչ ադեկվատ մեկնաբանում-այս դեպքում փաստացի
վարքի նկարագրությունը փոխարինվում է դիտողի մտահանգումներով դիտվող անձի վարքի պատճառների, հուզական ապրումների, դրդապատճառների, հարաբերությունների, անձի գծերի և ընդունակությունների մասին:
Ներկայությունը- դիտողի ներկայությունը կարող է ազդել դիտվողի վարքի վրա: Եթե մարդը գիտի այն մասին, որ իրեն դիտում են, ապա նա իրեն պահում է այլ կերպ, քան սովորաբար: Դիտողի մասնակցությունը դիտման գործընթացին, օրինակ, նրա ակտիվ փոխազդեցությունը դիտվող անձանց հետ կարող է հանգեցնել դիտման արդյունքների աղավաղմանը, քանի որ նրա վարքը պատահական չէ: Գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար դիտողը կարող է հրահրել
դիտվողի վարքի որոշակի ձևեր, առաջացնել այս կամ այն
արձագանքները, որոնք էլ հենց ինքը ամրագրում է՝ հիմք ընդունելով որպես բնական վարքի օրինակներ, որոնք բնորոշ
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են դիտվողին այլ իրադրություններում: Բացի այդ, դիտողի
ակտիվ գործունեությունը, նրա մասնակցությունը իրադրության մեջ, այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունները
շեղում են նրան դիտման գործընթացից՝ հանգեցնելով տեղեկության կորստի:
Կառավարչական պաշտոնի գնահատման արագ ախտորոշում իրականացնելիս վերոգրյալ գործոնների աղճատող ազդեցությունը նվազեցնելը հնարավոր է՝ հաշվի առնելով դիտման մեթոդի մի շարք պահանջներ, որոնք համակարգված ձևով ներկայացված են Լ. Սոլոմինի գրքում: Այդ
պահանջներն են՝
1. Նպատակաուղղվածությունը- յուրաքանչյուր դիտում
պետք է միտված լինի որոշակի նպատակի հասնելու, օրինակ՝ անձնային առանձնահատկությունների, գծերի, ընդունակությունների, վիճակների, փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությանը: Դիտումը, որը նախատեսված չէ որևէ
կոնկրետ խնդիր լուծելու համար, չի կարող լինել բավարար
արդյունավետ, քանի որ անկարելի է վերլուծել բոլոր հնարավոր հատկանիշները բոլոր հնարավոր իրադրություններում:
Նպատակաուղղվածությունը թույլ է տալիս որոշել՝ ո′ր իրադրություններում ո′ր հատկանիշներն արձանագրել:
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2. Պատրաստվածությունը- դիտումից առաջ պետք է
ձևակերպել դրա խնդիրը, ընտրել դիտվող որակները, պատրաստել դիտման մեթոդիկան, ամրագրման միջոցները, դիտողներին, ընտրել կամ ստեղծել համապատասխան իրադրությունը: Չպատրաստվելը հանգեցնում է հետագա անարդյունավետ դիտմանը, հավաստի տվյալների կորստի և արդյունքների անդառնալի աղճատման:
3. Արմագրումը- անմիջական դիտման փուլում անհրաժեշտ է իրականացնել ընտրված հատկանիշների առանջնային գրանցում, որի բացակայությունը հանգեցնում է նրան, որ
արդյունքների վերլուծության դեպքում տեղեկությունը վերարտադրվում է հիշողության միջոցով, ինչն ուղեկցվում է
դրա կորստով կամ աղճատումով, ուստի նպատակահարմար
է ձայնագրել, նույնիսկ տեսաձայնագրել: Բարդ խնդիրների
լուծման պարագայում արդյունավետ է առաջադրանքն իրականացնել մի քանի դիտողների օգնությամբ:
4. Նկարագրական բնույթը- գրանցվող որակները պետք
է նկարագրեն միայն արտաքին պայմանները և դիտվողների
վարքը՝ բացառելով դիտողի հուզական արձագանքները և գնահատականները:
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5. Համակարգվածությունը- արդյունքների գրանցումը
չպետք է պարունակի բացթողումներ: Ցանկալի է դիտում իրականացնել երկարատև ժամանակով, դիտվողի համար
կարևոր տարբեր իրադրություններում:
6. Գաղտնի լինելը- դիտողի առկայության փաստը
չպետք է գրավի դիտվողների ուշադրությունը: Ցանկալի է դիտում իրականացնել երկարատև ժամանակով, որպեսզի
դիտվողները ընտելանան դիտողի ներկայությանը:
7. Մասնակցություն չունենալը- անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել դիտողի մասնակցությունը իրադրության
մեջ, քանի որ դա շեղում է նրա ուշադրությունը և աղավաղում դիտվող վարքը: Օրինակ՝ ցանկալի չէ, որ դիտողն իրականացնի հարցազրույց վարողի գործառույթ:
8. Խմբավորումը և սխեմավորումը- արդյունքների երկրորդական մշակման դեպքում անհրաժեշտ է որոշակի սխեմայի միջոցով գրանցված հատկանիշները վերագրել տարբեր
խմբերի՝ հետագա հավելումների և վերլուծության համար:
Ընդգծենք, որ կառավարչական պաշտոնը գնահատելու
համար դիտման մեթոդը կիրառելիս անհրաժեշտ է հաշվի
առնել հետևյալ գործոնները՝ ամրագրել ստացված տեղեկությունը և վերլուծել: Այս դեպքում կարող է գործածվել նաև
60

դիտման սխեմա, որն ախտորոշում է անձի վարքի ուղղվածությունը: Ներկայացվող սխեման առաջադրված է Ի. Լ. Սոլոմինի կողմից: Դրա կիրառության նպատակահարմարությունը կառավարիչների ընտրության գործընթացում հիմնավորվում է նրանով, որ կառավարչի վարքը դիտելու գործընթացում կարող են գրանցվել այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ քայլվածքը, ժեստերը, միմիկան, հայացքը, խոսքը,
հագուստը և վարքի ընդհանուր ոճը: Վարքի ուղղվածության
տիպերը համապատասխանում են Կ.Հորնիի դասակարգմանը, որն աղյուսակի տեսքով ներկայացրել է Լ.Սոլոմինն իր
գրքում: Հակիրճ անդրադառնանք Կ. Հորնիի՝ մարդկանց տիպերի դասակարգմանը: Ուշագրավ է, որ դասակարգումը
հիմնված է հիմնարար կոնֆլիկտի տիպաբանության վրա, որը Կ. Հորնին դիտարկում է որպես բնազդային հակումների և
շրջապատողների կողմից դրանց վրա դրվող արգելքների
միջև կոնֆլիկտ: Հիմնարար կոնֆլիկտի հիմքը հիմնարար
տագնապայնությունն է՝ անձի անօգնականության զգացողությունը, անօգնականությունը իրական թշնամական աշխարհում: Կոնֆլիկտի սկիզբը դրված է անձի՝ մարդկանց հետ
փոխհարաբերություններում, այնուհետև ժամանակի ընթացքում ազդում է անձի վրա: Հիմնարար տագնապը հաղթահա61

րելու համար անձն ընտրում է պաշտպանության երեք ուղղություն՝ դեպի մարդիկ, մարդկանց դեմ և մարդկանցից: Յուրաքանչյուր ուղղվածության հիմքում Կ. Հորնին շեշտադրում
էր հիմնարար տագնապայնության բաղադրիչներից որևէ մեկը՝ մեկուսացում, թշնամանք կամ անօգնականություն: Ըստ
այդմ՝ նա առանձնացնում է մարդկանց հետևյալ տիպերը՝ զիջող, ագրեսիվ և օտարացած: Զիջող տիպը համապատասխանում է դեպի մարդիկ ուղղվածությանը: Այս տիպը ցուցադրում է սիրո և խրախուսանքի արտահայտված պահանջմունք: Դեպի մարդիկ ուղղվածությունը բնորոշ է շփվող, ուրախ, ընկերասեր, սիրալիր, դյուրահավատ, մտերմության
ձգտող մարդկանց: «Մարդկանց դեմ» վարքի ուղղվածությունը բնորոշ է ուժեղ, վստահ, ագրեսիվ, իշխելու հակված
մարդկանց: Ագրեսիվ տիպը ընդունում է, որ բոլոր մարդիկ
թշնամական են տրամադրված, և նրա համար կյանքը պայքար է՝ «բոլորը բոլորի դեմ» կարգախոսով: Վերջապես, մարդկանցից ուղղվածությունը բնորոշ է պաշտպանության ձգտող,
անվստահ, ինքնամփոփ մարդկանց: Կ. Հորնին նշում է, որ օտարացած անձանց դեպքում առանցքային է նրանց՝ հուզական սահման պահելու պահանջմունքը, որը հեռացնում է
նրանց մարդկանցից: Նրանք իրենց շուրջը գծում են յուրա62

հատուկ մոգական գիծ, որից ներս ոչ ոք չի կարող թափանցել
[45]:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են վարքի ուղղվածության տիպերը, որոնք, ինչպես գտնում է Ի.Լ. Սոլոմինը, համապատասխանում են Կ. Հորնիի կողմից առանձնացված տիպերին [49, էջ 82]: Մենք գտնում ենք, որ կառավարիչների
ընտրության գործընթացն իրականացնելիս Ի. Լ. Սոլոմինի
կողմից առաջադրված դիտման սխեման նպատակահարմար
է գործածել, որը հնարավորություն կտա հստակ արձանագրել արտաքին դրսևորումները:

Աղյուսակ 2
Վարքի ուղղվածության տիպերն ըստ Կ. Հորնիի
Նշաններ

Մարդկանց դեմ

Դեպի մարդիկ

Մարդկանցից

Արագ, անկյունաձև: Քայլերը
Քայլվածք

Արագ և կարճ

երկար են, ու-

Արագ, սահուն,

քայլեր, հաճա-

շադրություն չի

ռիթմիկ:

խակի դադար-

դարձնում

ներ:

խո-

չընդոտներին:
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Կեցվածք

Ձեռքերը հեռու
են մարմնից, իրար հետ կապված չեն, ափերը
մշտական
բռունցք են արված: Ոտքերը
լայն
բացված
են:
Տեղավորվում է խոսակցին մոտ՝ շրջվելով նրա վրա
ամբողջ մարմնով:

Ժեստեր

Հաճախ է թափահարում
ձեռքերը, շարժվում ողջ մարմնով, կարող է
խփել շրջապատող առարկաներին, բռնում է
խոսակցի շորերը, խփում ուսին:

Ձեռքերը խաչված չեն, ազատ
դրված են ինչ-որ
մակերեսի վրա:
Մարմինը փոքրինչ առաջ է թեքված՝ դեպի զրուցակիցը: Գլուխը
հաճախ թեքված
է կողքի:

Ձեռքերը մոտ
են
մարմնին,
սեղմված կոնքերին, խաչված
են կրծքի մակարդակում:
Ոտքերից մեկը
մյուսից առաջ
է: Նստում է աթոռի ծայրին,
ձեռքերում հաճախ պահում է
ինչ-որ առարկաներ, պայուսակը սեղմում
է դեպի իրեն:

Հաճախ թափահարում է գլուխը, կպչում է
խոսակցին, շոյում նրան ձեռքերով:

Զրույցի ընթացքում
հաճախ
քորում է իր
մարմնի և դեմքի տարբեր մասերը, ձեռքում
խաղացնում
փոքրիկ առարկաներ:
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Հաճախ է միացնում հոնքերը,
խոժոռվում, ճակատի
վրա
ձևավորվում են
ուղղահայաց
գծեր:
Ուժեղ
սեղմում
է
ծնոտները:

Հաճախ է
ժպտում:

Հաճախ
է
բարձրացնում
հոնքերը, բերանը
թեթևակի
բաց է:

Հայացք

Համառ հայացքով նայում է
զրուցակցին:

Զրուցակցին
նայում է ուղիղ
կամ թեթևակի
թեք:

Ձգտում է ուղիղ
չնայել խոսակցին,
հաճախ
փախցնում
է
հայացքը:

Խոսք

Ձայնը բարձր է,
խոսում է արագ, շատ, գրեթե առանց դադարների, հաճախ չի լսում
զրուցակցին,
ընդմիջում է:

Ձայնը բարձր է,
խոսում է հանգիստ, հստակ և
առանց դադարների, ուշադիր
լսում է:

Ձայնը ցածր է,
երբեմն՝ դողացող: Խոսքը կապակցված չէ,
շատ են դադարները, քչախոս է:

Հաճախ է օգտագործում «Ես» և
«Մենք»
դերանունները, շատ
հարցեր է տալիս:

Հաճախ է օգտագործում
«Ես պետք է»,
«Ինձ պետք է»,
«Չի կարելի», «Չեմ
կարող»
արտահայտությունները:
Շատ են մակաբույծ բառերը:

Դիմախաղ

Լեզու

Շատ է օգտագործում «Դուք»ը, գնահատող
ածականներ,
հրամայական
բայեր:
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Հագուստ

Ժամանակակից,

Հագնված

է

Անխնամ, բար-

իրավիճակին

խնամված,

ձիթողի:

համապատաս-

շատ,

խանող:

վերջ կոճկված:

ջում և քննադա-

Հաճախ է ձևաց-

Հաճախ է ար-

տում, հաճախ է

նում,

դարանում,

գոռում,

վիրա-

րություն անում,

պաշտպան-

վորում,

հրա-

մեծախոսում,

վում, պարզա-

ժարվում է պա-

ծիծաղում,

բանում,

հանջների կա-

տակում:

մինչև

Շատ է պահան-

Վարքի ոճ

կամակո-

կա-

կաս-

կածում:

տարումից:

Այսպիսով, դիտումը՝ որպես էքսպրես դիագնոստիկայի
մեթոդ, հնարավորություն է տալիս իրականացնել կառավարիչների հոգեբանական ընտրությունը: Այդ գործընթացում
անհրաժեշտ է հետևել դիտման՝ որպես մեթոդի պահանջներին և նվազեցնել ձեռք բերվող տեղեկությունն աղավաղող
գործոնները:
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1.3.1. Հարցազրույցի նախապատրաստում,
անցկացում և ավարտ
Հարցազրույցը կառավարիչների ընտրության կարևոր փուլերից է, ինչպես նաև ախտորոշման ամենատարածված միջոցներից մեկը հոգեբանական խորհրդատվության ոլորտում: Ընդգծելով կառավարիչների ընտրության գործընթացում հարցազրույցի կարևորությունը՝ անհրաժեշտ է նշել
նաև, որ այս մեթոդի կիրառությունն ունի մի քանի դժվարություններ: Այսպես, հարցազրույցի ընթացքում իրական
հարաբերությունները և ապրումները կարող են աղավաղվել՝
պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով: Դիտարկենք դրանք:
Հարցազրույցի ընթացքում մասնակիցը, ինչ խոսք,
ձգտում է համապատասխանել շրջապատողների սպասումներին և պահանջներին, թողնել լավ տպավորություն, ցույց
տալ իր զգացմունքները, կարծիքները և արարքները: Նա կարող է անվստահություն դրսևորել հարցազրույց վարողի
նկատմամբ, ինչպես նաև խուսափել անկեղծ պատասխաններ տալուց: Այստեղ մեծ նշանակություն ունեն մասնակցի
վախերը, դիրքորոշումները և նախապաշարմունքները, ուստի կարևոր է հաշվի առնել այնպիսի որակների դրսևորումը,
ինչպիսիք են՝ կոնֆորմիզմը և անկեղծությունը, ռեֆլեքսիայի

67

ընդունակությունը: Այդ պատճառով, եթե հարցազրույցը
սահմանափակվի միայն պատասխանների բովանդակության վերլուծությամբ, ապա այն հնարավորություն կընձեռի
բացահայտել այն զգացողությունները, հիշողությունները,
հարաբերությունները, որոնք ինքը՝ հարցվողը, գիտակցում է
և չի թաքցնում հարցազրույց վարողից:
Դրա հետ մեկտեղ լավ կազմակերպված և անցակցված
հարցազրույցի դեպքում իրականում կարելի է ստանալ ավելի շատ տեղեկություն մարդու մասին, քան առկա են նրա
խոսքերում: Տեղեկություն հաղորդող են նաև հարցվողի ոչ
վերբալ դրսևորումները, որոնք համակարգված տեսքով ներկայացված են Ի. Լ. Սոլոմինի գրքում: Դրանց իմացությունը
հնարավորություն կտա հարցազրույցի միջոցով առավել
արդյունավետ և գործուն տեղեկություն ստանալ անձի մասին: Դրանք են՝


պատասխանի լատենտ շրջանը,



պատասխանի ընդհանուր տեղեկությունը,



դադարների քանակը և տևողությունը,



պատասխանների քանակը, դրանց տևողությունը,
բարդությունը և բնույթը,



սխալները, կրկնությունները, ուղղումները, բացթողումները, անավարտ նախադասությունները, կակազելը,
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ձայնի բարձրությունը,



հնչերանգը,



շնչառությունը, հազը,



դիմախաղը,



ժեստերը,



դիրքի փոփոխությունը,



հայացքը [49, էջ 83]:

Հարցազրույցի ընթացքում կիրառելով ոչ վերբալ ցուցանիշների վերլուծությունը՝ մենք, անշուշտ, կարող ենք բացահայտել հարցվողի իրական հուզական վիճակը տարբեր
զբաղմունքների, մարդկանց և իրադրությունների նկատմամբ: Այդ ամենի համար սկզբում նպատակահարմար է
հնարավորություն տալ անձին պատմել, թե ի′նչն է նրան
կյանքում ամենից շատ դուր գալիս, ի′նչն է նրան ամենաշատ
բավականություն պատճառում, ինչի′ է ձգտում, ի′նչն է հետաքրքրում, ինչո′վ է գրավվում: Այդ գործընթացում հարցազրույց վարողը հետևում է հարցվողի ոչ վերբալ վարքին և նշում, թե ինչպիսի հատկանիշներ են ուղեկցում նրա դրական
հուզական վիճակին այդ ամենի մասին խոսելիս: Այնուհետև
խնդրում է պատմել՝ ի′նչը նրան դուր չի գալիս, ինչի′ց է վախենում, ի′նչն է նրա մոտ առաջացնում դժվարություններ: Եվ
դարձյալ հարցազրույց վարողը գրանցում է նրա վարքի ոչ
վերբալ բնութագրերը, որոնք ուղեկցվում են նրա բացասա-
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կան հուզական վերաբերմունքով: Այդպիսով, հարցազրույց
վարելու այս հատվածում արմագրվում են անձի հուզական
դրսևորումների տարբեր հատկանիշների ոչ վերբալ դրսևորումների կարծրատիպերը: Այնուհետև հարցազրույց վարողը շարունակում է հարցնել գործունեության տարբեր տեսակների, տարբեր մարդկանց, իրադարձությունների մասին:
Հարցազրույցի արդյունավետությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից. դրանք ընդհանրացված տեսքով ներկայացրել են Ի.Լ. Սոլոմինը, Վ.Վ. Նիկանդրովը, որոնց իմացությունն անհրաժեշտ է կառավարիչների ընտրության գործընթացում հարցազրույց իրականացնելիս[49; 40]:
Հարցազրույց վարելու գործընթացում հատկապես կարևորվում են այն անցկացնողի բնութագրերը. այստեղ ընդգծվում են անձին ներկայացվող պահանջները՝ կարգավիճակը,
մասնագիտությունը, պաշտոնը, արտաքինը և գրավչությունը, խառնվածքը և բնավորությունը, ինտելեկտուալ մակարդակը, որակավորումը, հաղորդակցման հմտությունները,
հարցազրույց վարելու փորձը, վերաբերմունքի և զգացմունքների դրսևորումը, վիճակը, վարքը: Ինչ խոսք, լայն աշխարհայացք և բարձր որակավորում ունեցողն ավելի հեշտ կարող
է ձեռք բերել հարգանք և վստահություն հարցվողի կողմից:
Հարցազրույց վարողը պետք է լինի հանգիստ և հավասարակշռված,

գրավիչ,

վստահություն
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ներշնչող,

անկեղծ,

դրսևորի հետաքրքրություն զրույցի նկատմամբ: Հարցազրույցի ընթացքում շատ կարևոր են և ազդեցիկ նաև հարցվողի բնութագրերը՝ կարգավիճակը, խառնվածքը և բնավորությունը, պահանջմունքները և հետաքրքրությունները, հուզական վիճակը: Վերոգրյալները կազմավորում են և որոշում
հարցազրույց վարողի ու հարցվողի միջև փոխհարաբերությունների բնույթը: Ընդգծվում են փոխադարձ սպասումները,
հետաքրքությունների և սովորույթների նմանությունը: Այստեղ ձևավորվում են վստահություն, հարգանք, համակրանք:
Փոխհարաբերությունները վստահության մթնոլորտում են
ընթանում միայն այն պարագայում, երբ պահպանվում է
հարցազրույցի գաղտնիությունը, հարցվողն ինքնակամ է
մասնակցում: Հարցազրույցի արդյունավետությունն ապահովող գործոններից են իրադրական բնութագրերը՝ սոցիալական նորմերը և կանոնները, վարքի օրինակներն ու կարծրատիպերը, հարցազրույց վարողի և հարցվողի միջև հեռավորությունը: Կարևոր է, որ հստակ ձևակերպված են լինեն
հարցազրույցի նպատակները: Իրադրական գործոններ են
նաև հարցազրույցի ժամանակը և տևողությունը, հարցազրույց վարելու վայրը:
Հարցազրույցի դեպքում ևս անհրաժեշտ է կազմել
պլան: Դ. Կապպելոումը, Ռ. Սմիթը, Պ. Այլեսը նշում են, որ
հարցազրույցի համար շատ կարևոր է պլանը, որն ապահո-
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վում է այն անցկացնելու արդյունավետությունը և ցույց է
տալիս, թե ինչ պետք է պարզել դրա ընթացքում [28]:
Կառավարիչների ընտրության գործընթացում հարցազրույցի՝ որպես արագ ախտորոշման մեթոդի փուլերն իրագործվում են այսպիսի հաջորդականությամբ: Նախ և առաջ
իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքները, դրանք են՝ ձևակերպվում է նպատակը, մշակվում է հարցարան, ընտրվում է հարցազրույց անցկացնելու ժամանակը
և վայրը, կազմակերպվում է հարցվողի հետ հանդիպումը:
Հաջորդը կոնտակտի հաստատումն է. այն առանցքային է
բարենպաստ և գործնական մթնոլորտ ստեղծելու համար:
Այս դեպքում ներկայանում է հարցազրույց վարողը, ծանոթանում է թեկնածուի հետ, ձեռք բերում պայմանավորվածություն: Հաջորդ փուլը բուն հարցազրույցի անցկացնելն է և
արդյունքները ամրագրելը: Այնուհետև հաջորդում է կոնտակտն ավարտելու փուլը, որտեղ ամփոփվում են արդյունքները: Այս փուլում կարևոր է շնորհակալություն հայտնելը,
բարեմաղթանքներ հղելը: Հաջորդիվ մշակվում և վերլուծվում
են արդյունքները:
Հարցազրույցը լինում է ազատ և ստանդարտացված: Ազատ հարցազրույցն ունի նպատակ և քննարկման համար
թեմաներ:
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Թեմաների հաջորդականությունը, քննարկումների խորությունը և բնույթը, հարցերի ձևը և բովանդակությունը որոշվում են հարցազրույց վարողի կողմից՝ կախված հարցվողի վարքից, վերաբերմունքից և կոնկրետ պայմաններից: Ստանդարտացված հարցազրույցը որոշում է ոչ միայն նպատակները, այլև հարցերի հաջորդականությունը և ձևակերպումը:
Կախված հարցվողների քանակից՝ հարցազրույցը լինում է անհատական և խմբային: Անհատական հարցազրույցը հիմնական և տարածված ձևերից է, որը հնարավորություն
է տալիս լուծելու յուրաքանչյուր հետազոտական, ախտորոշիչ և խորհրդատվական խնդիր:
Հարցազրույցի ընթացքում գործածվող հարցերը կարող
են լինել բաց և փակ: Բաց հարցերը (ի˚նչ, ինչպե˚ս, ինչու˚,
ո˚ր դեպքերում) հիմնականն են հարցազրույցի ժամանակ,
չեն սահմանափակում հարցվողին պատասխանների տարբերակների տևողության, քանակի և կազմի վերաբերյալ՝
մղելով նրան ավելի խորը և ընդլայնված պատասխանի: Փակ
հարցերը հարցազրույցի ժամանակ ունեն լրացնող դեր: Դրանք նախատեսված են ստացված տեղեկությունը հստակեցնելու, հարցվողի հուզական լարվածության մակարդակը
նվազեցնելու կամ նրա ակտիվությունը սահմանափակելու
համար:
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Կառավարիչների ընտրության գործընթացում իրականացվող հարցազրույցի դեպքում պետք է տրվեն սպառիչ պատասխաններ հետևյալ հարցերին՝
 կարո՞ղ է արդյոք թեկնածուն իրականացնել տվյալ
աշխատանքը,
 կկատարի˚ նա արդյոք,
 թեկնածուն համապատասխանու˚մ է տվյալ աշխատանքի համար առաջադրվող պահանջներին [28, էջ
695]:
Հարցազրույցի դեպքում հարցերից բացի կարող են գործածվել տարբեր պրոյեկտիվ տեխնիկաներ, զուգորդություններ, նկարներ, խաղեր, որոնք քննարկման համար լրացուցիչ
նյութ և կառուցվածք են տալիս զրույցին:
Թեկնածուի հետ հարցազրույց անցկացնելիս կարելի է
անդրադառնալ որոշակի թեմաների: Դրանց ընտրությունը
երբեմն բարդ գործընթաց է: Գ. Նիկիֆորովի՝ «Մենեջմենթի
հոգեբանություն» դասագրքում առաջարկվում են հարցազրույցի համար թեմաներ, որոնք ներկայացվում են աղյուսակի
տեսքով [41, էջ 354-372]: Գտնում ենք, որ կառավարիչների
հետ հարցազրույց անցկացնելու գործընթացում կարելի է
գործածել այդ թեմաները:
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Աղյուսակ 3.
Հարցազրույցի թեմաները՝ ըստ Ա.Ֆ.Դենիսովի
1. Կրթությունը և

Գտնու˚մ եք արդյոք, որ Ձեր արդյունքները

պատրաստվածութ- ճշգրտորեն արտացոլում են Ձեր հնարավորությունը

յունները: Պատրաստվու՞մ եք արդյոք շարունակելու Ձեր կրթությունը:

2. Աշխատանքային Նախորդ աշխատանքից ի˚նչն է համապատասխագործունեությունը

նում այս աշխատանքին: Ինչի՞ց կցանկանայիք
խուսափել աշխատանքում: Ինչո՞ւ:

3. Նախասիրութ-

Ի՞նչ հաջողությունների եք հասել Ձեր նախասի-

յուն

րությունների մեջ: Զբաղվե՞լ եք արդյոք որևէ մարզաձևով:

4. Հավակնություն- Ունե˚ք այս աշխատանքի այլընտրանք: Ո˚րը կլինի
ները և մոտիվա-

Ձեր հաջորդ քայլը, եթե Դուք ունենաք այս աշխա-

ցիան

տանքը:

5. Աշխատանք և

Ի˚նչ որակներ, հմտություններ են, Ձեր կարծիքով,

կազմակերպում

անհրաժեշտ այս աշխատանքում: Ի˚նչը կարող է
առավել գրավիչ լինել Ձեր աշխատանքում:

6. Հատուկ և տեխ-

Կարո˚ղ եք Դուք նկարել պարզ գծապատկեր, որը

նիկական հարցեր

բացատրում է գաղափարը: Եթե Դուք միջոցներ ունենայիք, ապա ինչպիսի˚ հետազոտություն կիրականացնեիք:
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Հարցազրույցը՝ որպես կառավարիչների ընտրության
մեթոդ, երբեմն կարող է լինել ոչ արդյունավետ: Հարցազրույցը ոչ ճիշտ վարելու, սխալ կազմակերպելու դեպքում չի կարող իրականացվել մասնագիտական հոգեբանական ընտրություն: Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է նաև իմանալ
հարցազրույց անցկացնելու և կազմակերպելու սխալների
պատճառները: Այդ առումով ուշագրավ են Ի. Լ. Սոլոմինի
կողմից առանձնացված պատճառները՝ ներկայացված համակարգված տեսքով:
 Հարցազրույց վարողի անձնային որակները,
ինչպիսիք են պարփակվածությունը, շատախոսությունը, գերազանցության ձգտումը, անուշադրությունը, անվստահությունը, բռնկվողականությունը, աննրբանկատությունը:
 Հարցազրույց վարողի քիչ պատրաստված լինելը, լսելու անկարողությունը, դիտողականության
պակասը:
 Հարցազրույց վարողի կարգավիճակի անհամապատասխանությունը հարցվողի կարգավիճակին:
 Գաղտնիության (կոնֆիդենցիալության) խախտումը, հարցազրույցի արդյունքների տարածումը:
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 Հարցազրույցի ստիպողական բնույթը:
 Հարցազրույց անցկացնելու ոչ պատեհ ժամը:
 Հարցազրույց անցկացնելու ժամանակի պակասը:
 Հարցազրույցի երկարատևությունը:
 Անցկացնելու անհարմար պայմանները:
 Հարցազրույցի նպատակի բացակայությունը:
 Հարցազրույցի պլանի բացակայությունը:
 Քննարկվող թեմաների ոչ համարժեք, դրանց
անհասանելի, անհետաքրքիր լինելը կամ հակառակը՝ թեմայի շատ կարևոր և ցավագին լինելը:
 Հարցվողի հետ նախնական կոնտակտի բացակայությունը:
 Հարցազրույց վարողի ոչ պատշաճ վարքը հարցազրույց

անցկացնելու

ընթացում,

կարծիքը

պարտադրելը:
 Հարցերի ոչ ադեկվատ ձևը և հաջորդականությունը:
 Պատասխանների

անմիջական

ամրագրման

բացակայությունը[49, էջ 85]:
Նպատակահարմնար ենք գտնում ներկայացնել մասնագիտության ընտրության հարցազրույցի օրինակ, որը
նույնպես տեղ է գտել Ի.Լ. Սոլոմինի գրքում:
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Հարցազրույցի նպատակն է՝
 բացահայտել

թեկնածուի

մասնագիտական

նպատակները, նրա հետաքրքրությունները, հակումները,
 որոշել թեկնածուի մասնագիտական հնարավորությունները, ընդունակությունները,
 մղել թեկնածուին ինքնուրույն մասնագիտական
ընտրության,
 օգնել թեկնածուին պլանավորել մասնագիտական կյանքի ուղին:
Մասնագիտական ընտրության հարցազրույց անցկացնելու ավանդական փուլերն են՝
 ծանոթանալ թեկնածուի հետ և հաստատել կոնտակտ,
 ձևակերպել

թեկնածուի

խնդիրը

(մասնագի-

տության ընտրության որոշման բացակայությունը, միակ որոշման վրա ծայրահեղ կենտրոնացումը, որոշման ընդունման ճշտության վերաբերյալ կասկածներ),
 որոշել թեկնածուի կյանքի նպատակները և
մասնագիտական ընտրության դրդապատճառները,
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 բացահայտել թեկնածուի հետաքրքրությունները և հակումները,
 բացահայտել թեկնածուի հնարավորությունները, ռեսուրսները, ընդունակությունները,
 հստակեցնել թեկնածուի՝ իր հետաքրքրությունների և ընդունակությունների մասին կարծիքը,
քննարկել նախկին փորձը,
 պլանավորել գործողությունները,
 վերլուծել ընդունված որոշումների հետևանքները,
 պատրաստել

որոշումների

այլընտրանքային

տարբերակները [49, էջ 86]:
Հարցազրույցի սկզբում հարցերի բովանդակությունն
այսպիսին է՝
 Ի՞նչ է Ձեր անունը, քանի՞ տարեկան եք, որտե՞ղ
եք ապրում, ինչո՞վ եք զբաղվում, ի՞նչ կցանկանայիք ստանալ մեր խորհրդատվության արդյունքում, ի˚նչ կցանկանայիք իմանալ, ո՞ր հարցերի պատասխանները կցանկանայիք ստանալ,
ընտրե՞լ եք Ձեր ապագա մասնագիտությունը:
Հաջորդող հարցերը տրվում են՝ կախված նրանից, թե
այցելուն ընտրե˚լ է մասնագիտություն: Եթե չի ընտրել, ապա
տրվում են պարզաբանող հարցերը (տե′ս հավելված 2.): Եթե
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այցելուն արդեն ընտրել է մասնագիտությունը, ապա հարցերի ձևակերպումները փոխվում են(տե′ս հավելված 2.1):
Ներկայացնում ենք նաև պաշտոնին հավակնող թեկնածուի
հետ իրականացվող հարցազրույցի առանձնահատկությունները:
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Հարցազրույց պաշտոնին հավակնող
թեկնածուի հետ
Հարցազրույցն աշխատանքի տեղավորման գործընթացում կատարվում է թեկնածուի հետաքրքրությունները,
հակվածությունները, մասնագիտական հնարավորություններն ու ընդունակությունները պարզելու համար: Հարցազրույցի ընթացքում կարող են բացահայտվել նաև թեկնածուի
անձի կայուն հոգեբանական որակները, որոնք անմիջականորեն ազդում են աշխատանքի իրականացման վրա: Ազատ
հաստիքի համար թեկնածուի հետ հարցազրույցը կատարվում է որոշ տիպական հարցերի միջոցով, որոնք ունեն առանձնահատուկ նշանակություն: Այսպիսի հարցազրույցը
թույլ է տալիս հանգամանորեն հասկանալ թեկնածուի վերաբերմունքը աշխատանքի կամ տվյալ հաստիքի նկատմամբ,
որը կարող էր չարտահայտվել այլ փուլերում:
Ստորև բերված են նման հարցերի օրինակներ և դրանց նշանակությունը: Հարցազրույցի հարցերը, սա կայն, չեն կարող
լինել անփոփոխ, քանի որ իրական գործընթացում դրանք
փոփոխվում են՝ ըստ թեկնածուի վերաբերմունքի և պատասխանների: Հարցերի լիարժեք նշանակությունը չպարզելու
դեպքում հնարավոր է նաև գործածել ճշգրտող հարցեր: Հարցազրույց վարողը տեղում է որոշում՝ ստացա˚վ արդյոք իր
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կողմից առաջադրած հարցի պատասխանը, թե˚ ոչ: Հարցերի
պատասխանների բովանդակությունը կամ անպատասխան
հարցերը կարող են որոշակի ազդեցություն ուենալ հաջորդ
հարցի ընտրության վրա: Սովորաբար հարցազրույցի ժամանակ առկա է այն երևույթը, որ հարցվողի պատասխանները
լինում են սոցիալապես ցանկալի: Դա ինքնըստինքյան հասկանալի է, քանի որ թեկնածուն ձգտում է ստանալ այդ աշխատանքը: Այդ պատճառով ընտրված հարցերի ձևակերպումները պետք է լինեն այնպիսին, որ թեկնածուն չխուսափի տալ իրական պատասխաններ: Օ րինակ՝ եթե հարցնենք
թեկնածուին՝ նա կոնֆլիկտա˚յին մարդ է, թե˚ ոչ, ապա գրեթե մեծամասնության դեպքում կստանանք բացասական պատասխան, քանի որ մարդը չի ուզենա կոնֆլիկտային երևալ:
Իսկ եթե նույն հարցը տանք այլ ձևակերպմամբ, օրինակ՝ ինչպե˚ս կպաշտպանեք Ձեր շահերը, եթե ստեղծվի լարված իրավիճակ, ապա այս դեպքում նրա նկարագրություններից
կարելի է հասկանալ կոնֆլիկտայնության դրսևորման հավանականությունը: Մեկ այլ օրինակ՝ եթե հարցնենք՝ Դուք
ազնի˚վ եք, թե˚ ոչ, ապա պատասխանը կհնչի միանշանակ՝
այո′, իսկ եթե հարցնենք, թե ինչու են որոշ աշխատողներ չարաշահում իրենց պաշտոնեական դիրքը, իսկ որոշները՝ ոչ,
ապա այս դեպքում, օրինակ, վերահսկողության իրականացման պատճառով պատասխանը կխոսի ներքին պատասխա-
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նատվության բացակայության մասին: Ստորև ներկայացված
աղյուսակում, որի հեղինակն է Ի.Լ. Սոլոմինը, առաջադրվում
են հարցերի բովանդակությունը և նշանակությունը [49]:
Մենք այն ներկայացնում ենք վերլուծված տեսքով:

Աղյուսակ 4.
Հարցազրույց պաշտոնին հավակնող թեկնածուի հետ
Հարցերի բովանդակությունը

Նշանակությունը
Որոշում է թեկնածուի մասնագիտական գործունեության տեղեկացվածության

մակարդակը,

պատկերացումները,

Ի՞նչ գիտեք այս աշխատանքի մա-

մասնագի-

տության մասին, ինչպես նաև

սին: Ի՞նչ պահանջներ է ներկա-

մասնագիտության համար անհ-

յացնում այս մասնագիտությունը

րաժեշտ գիտելիքների և ունա-

մարդուն. նրա որակավորմանը,

կությունների սուբեկտիվ գնահա-

գիտելիքներին, հմտություններին,

տումը: Նաև տեղեկություն ենք

ընդունակություններին:

ստանում՝ նա պատրաստվել է
հարցազրույցի գալուց առաջ, թե՝
ոչ, ինչը խոսում է նրա պատասխանատվության մասին:
Որոշում է աշխատանքի ընտ-

Ինչու՞ է Ձեզ հետաքրքրել հենց

րության շարժառիթները, վարքի

այս աշխատանքը, կամ ինչու˚ եք

ուղղվածությունը, աշխատանքա-

ուզում այս հաստիքում աշխա-

յին գործունեության մեջ նրա մո-

տել. դա Ձեզ ի˚նչ է տալու:

տիվացիան: Հարցը վերաբերում է
նրա ցանկությունների դաշտին:
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Աշխատանքում կամ մասնագի-

Որոշում է թեկնածուի վերաբեր-

տության մեջ Ի՞նչն է Ձեզ մոտ ա-

մունքն իր հնարավորությունների

մենալավը ստացվում: Չէի՞ք կա-

և ընդունակությունների նկատ-

րող Ձեր հաջողությունների օրի-

մամբ, թեկնածուի՝ իր ուժեղ և

նակներ բերել: Ինչի˚ց եք հասկա-

թույլ կողմերի գիտակցվածութ-

նում, որ Դուք Ձեր աշխատանքը

յունը, հաջողության ձգտելու ուղ-

լավ եք կատարում:

ղորդվածությունը:
Որոշում է խնդիրների հավանականության և բովանդակության

Ինչի˚ց եք ամենաշատը դժվարա-

մասին թեկնածուի պատկերա-

նում: Ինչու՞:

ցումները, բացահայտում է սեփական

հնարավորությունների

մասին պատկերացումները:
Որոշում է հետաքրքրությունների
և հակվածությունների ոլորտի, ո-

Ինչո՞վ եք Դուք սիրում զբաղվել:

գեղենության մասին պատկերացումները:

Ի˚նչը չեք սիրում աշխատանքում,

Որոշում է սթրեսի աղբյուրները,

ինչի˚ց եք ամենաշատը լարվում:

սթրեսներին տրվող պատասխան

Ինչպե˚ս եք ազատվում լարվա-

արձագանքների մասին պատկե-

ծությունից

րացումը:
Բացահայտում է մի աշխատանքից մյուսին անցնելու պատճառ-

Ի՞նչն էր Ձեզ ամենաշատը և ամե-

ները, կանխորոշում աշխատան-

նաքիչը դուր գալիս Ձեր նախորդ

քը թողնելու հավանական պատ-

աշխատանքում: Ինչու՞ եք թողել

ճառները: Որոշում է աշխատան-

Ձեր նախորդ աշխատանքը:

քային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքը:
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Որոշում է թեկնածուի՝ իր անձ-

Ի՞նչ կցանկանաք սովորել, եթե

նային և մասնագիտական աճի

սկսեք աշխատել այս հաստիքում:

նկատմամբ վերաբերմունքը, կա-

Ինչի՞ համար: Դա ինչպե՞ս կարե-

րիերային հնարավորությունների

լի է անել:

մասին պատկերացումները:

Որո˚նք են Ձեր կյանքի նպատակ-

Որոշում է պահանջմունքների և

ները: Որքանո˚վ է այս աշխա-

արժեքների բովանդակության,

տանքը նպաստում Ձեր նպա-

նպատակասլացության արտա-

տակների իրականացմանը:

հայտվածությունը:
Որոշում է որակի վերահսկողության, որոշումների կայաց-

Որո˚նք են աշխատանքը գնահա-

ման, պատասխանատվության

տելու Ձեր չափանիշները:

արտաքին և ներքին չափորոշիչները:
Որոշում է սեփական ռեսուրսնե-

Ի՞նչը կարող է օգնել Ձեզ այս

րի և հնարավոր խնդիրների մա-

պաշտոնում աշխատելիս: Ի՞նչը

սին թեկնածուի պատկերացում-

կարող է խանգարել: Ի՞նչ կանեք

ները, խնդիրներ լուծելու կարո-

անհաջողության դեպքում:

ղությունը, անհաջողության
նկատմամբ վերաբերմունքը:
Պարզաբանում է կառավարելիությունը, լոյալությունը և կոնֆ-

Ըստ Ձեզ՝ ղեկավարի ո˚ր որակ-

լիկտայնությունը, աշխատակցի

ներն են լավ կամ վատ:

արդյունավետ կառավարման միջոցները:
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Որոշում է ինքնագնահատականի
մակարդակը և համարժեքությու-

Որո˚նք են Ձեր լավ և վատ որակ-

նը, քննադատության նկատմամբ

ները՝ ըստ Ձեզ և այլ մարդկանց:

վերաբերմունքը, ինքնաքննադատության աստիճանը:
Որոշում է, թե որքանով է թեկնա-

Ի˚նչ եք կարծում՝ Դուք կարո˚ղ եք

ծուն ընդունակ իր վրա վերցնել

աշխատել ըստ սահմանված ժա-

պատասխանատվություն սեփա-

մանակի: Եթե՝ ոչ, ապա՝ ինչու՞:

կան կյանքի և աշխատանքի հա-

Ինչպիսի՞ աշխատավարձ եք Դուք

մար: Բացահայտում է նրա նյու-

ակնկալում:

թական հայցերը:
Բացահայտում է կյանքի հանդեպ

Ինչպե˚ս եք Դուք Ձեզ պատկե-

թեկնածուի դիրքորոշումները,

րացնում աշխատանքային բնա-

ընթացիկ աշխատանքի նկատ-

գավառում մի քանի տարի հետո:

մամբ վերաբերմունքը:
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Կազմակերպության գործունեության
բարելավմանն ուղղված հարցազրույցը
կազմակերպության աշխատակցիների հետ
Հարցազրույցի նպատակը կազմակերպության գործունեության արդյունավետության կազմակերպական և սոցիալհոգեբանական գործոնների մասին տեղեկություն ստանալն
է: Այս նպատակով անցկացվող հարցազրույցը խնդիր է առաջադրում բացահայտել աշխատանքում դժվարությունների
պատճառների մասին պատկերացումների և խնդիրների
լուծման հնարավոր միջոցները, որոշել աշխատակիցների և
ղեկավարների հետ փոխհարաբերությունների բնույթը, բացահայտել կոնֆլիկտների և հուզական լարվածության ոլորտները և աղբյուրները: Սովորաբար այս հարցազրույցներն անցկացվում են աշխատանքային գործունեության
արդյունավետության բարձրացման նպատակով:
Հարցազրույցն անցկացվում է համաձայն հարցազրույցի վարման փուլերի. նման հարցազրույցների հարցերի
խումբը բաժանվում է երեք հիմնական մասերի՝ աշխատանքին, կազմակերպությանը և այլ աշխատակիցներին վերաբերող հարցեր:
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Հարցազրույցի համար հարցերի օրինակելի շարքը.
I. Աշխատանքի մասին.
Ո˚րն է Ձեր աշխատանքի բովանդակությունը: Կա˚ն լրացուցիչ խնդիրներ, որոնք Դուք լուծում եք կազմակերպությունում: Որքանո˚վ եք համարում աշխատանքը հետաքրքիր
Ձեզ համար:
Ի՞նչն է Ձեզ դուր գալիս կամ դուր չի գալիս աշխատանքում: Առավելապես ինչո՞վ եք Դուք բավարարված Ձեր աշխատանքում:
Կոնկրետ ումի՞ց կամ ինչի՞ց է կախված Ձեր աշխատանքի հաջողությունը: Ե՞րբ եք Դուք ունեցել անհաջողություններ աշխատանքում: Ե˚րբ եք Ձեզ զգացել անտեսված աշխատանքում
Ո˚ր դեպքերում եք Դուք առավելագույն դժվարություններ ունենում աշխատանքում: Ի՞նչն է Ձեզ մոտ առավելագույն լարվածություն առաջացնում Ձեր աշխատանքում: Ինչու՞:
Ի՞նչ չափով Դուք կարող եք ազդել որոշումների վրա, որոնք վերաբերում են Ձեր աշխատանքին: Ինչու՞: Ձեզ ի՞նչ
թույլ չի տրվում անել ինքնուրույն:
Ի՞նչը Ձեզ կօգներ լավացնելու Ձեր աշխատանքի որակը:
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II.

Կազմակերպության մասին.

Ի՞նչ եք մտածում՝ որքանո˚վ է հաջող աշխատում կազմակերպությունն ամբողջությամբ: Ի՞նչը կարող է հպարտության առարկա լինել Ձեր կազմակերպությունում: Ի՞նչ
նշանաբանի միջոցով կարելի է արտահայտել Ձեր կազմակերպության գործունեության գլխավոր սկզբունքը:
Ի՞նչն է խանգարում կազմակերպության արդյունավետ
գործունեությանը: Ինչու˚: Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ ուղղությամբ են տեղի ունենում փոփոխությունները կազմակերպությունում
վերջին շրջանում:
Եթե համեմատեք Ձեր կազմակերպությունը մարդու
հետ, ապա բնավորության ինչպիսի՞ գծերով հնարավոր կլիներ բնութագրել: Ինչի՞ տեսքով հնարավոր կլիներ պատկերել
Ձեր կազմակերպությունը:
III.

Այլ աշխատակիցներին վերաբերող

Ձեր կոլեգաներից ու՞մ հետ եք առավել հաճախ համատեղ աշխատում:
Կազմակերպությունում ինչպիսի՞ փոխհարաբերություններ են դասավորվում Ձեր կոլեգաների միջև: Որքանո˚վ
են այլ աշխատակիցները լավ կատարում իրենց աշխատանքը: Եթե դուք լինեիք կազմակերպության ղեկավարը, ապա
ի˚նչ կադրային տեղաշարժեր կանեիք:
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Ըստ հարցազրույցի արդյունքների՝ ամփոփագրի պլանը կազմվում է հետևյալ կերպ.
1. Բացահայտվում են հարցվողի վարքը և հուզական

վիճակը հարցազրույցի ընթացքում:
2. Գնահատվում է աշխատանքի հաջողության և անհա-

ջողության, ինչպես նաև աշխատանքից բավարարվածությունը:
3. Բացահայտվում են աշխատանքի նկատմամբ պա-

հանջները:
4. Բացահայտվում են դժվարությունների պատճառների

վերաբերյալ պատկերացումները:
5. Բացահայտվում են խնդիրների լուծման միջոցների

վերաբերյալ պատկերացումները:
6. Գնահատվում է կոլեգաների նկատմամբ հուզական

վերաբերմունքը:
7. Բացահայտվում

է

ղեկավարության

նկատմամբ

վստահության առկայությունը:
8. Բացահայտվում է կազմակերպության նկատմամբ

վերաբերմունքը:
9. Բացահայտվում են կոնֆլիկտների աղբյուրները:
10. Տրվում են հետագա աշխատանքի խորհուրդներ:

Այսպիսով՝ հարցազրույցի այս ձևը թույլ է տալիս որոշել
կազմակերպության հետագա զարգացման ուղղությունները
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և հիմնական խնդրահարույց կետերը: Այսպիսի հարցազրույցի անցկացումը տալիս է հագեցած տեղեկություն կազմակերպության ներկա վիճակի մասին, որը որոշիչ ազդեցություն է ունենում կազմակերպության առողջ գոյության և զարգացման համար:
Հարցազրույցի ավարտը
Հարցազրույցի կառուցվածքում շատ կարևոր է այն ավարտելու փուլը, որի վերաբերյալ ուշագրավ մոտեցում են
դրսևորում Դ. Կապելոումը, Ռ. Սմիթը, Պ. Այլեսը: Մինչև
հարցազրույցի ավարտելը կարևոր է, որ թեկնածուին տրվեն
հետևյալ երկու հնարավորությունները:
Առաջին՝ հարցազրույց վարողը պետք է առաջարկի
թեկնածուին ասել, թե ինչին անդրադարձ չի կատարվել կամ
առավել մանրամասն ասվել (օրինակ՝ մի որևէ առավելության մասին, որը կլիներ թեկնածուի օգտին):
Երկրորդ՝ անհրաժեշտ է առաջարկել թեկնածուին հարցեր տալ հարցազրույց վարողին, որպեսզի նա ճշտի յուրաքանչյուր մանրուք, որը վերաբերում է առաջարկվող աշխատանքին կամ պայմաններին, որոնք կապված են դրա կատարման հետ:
Թեկնածուի՝ այդ հնարավորությունը ստանալուց հետո
միայն հարցազրույց վարողը կարող է ավարտել հարցազ-
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րույցը: Այդ ընթացքում անհրաժեշտ է ամփոփել, թե որ հարցերի շուրջ եք հասել համաձայնության կամ փոխհասկացման և հստակ մատնանշել, թե ինչի վրա կարող է հույս դնել
թեկնածուն, և ե՞րբ դա տեղի կունենա: Պետք է ասել թեկնածուին՝ ե′րբ կընդունվի որոշումը, և ե′րբ ինքը կտեղեկացվի
[28]:
Հարցազրույցի ավարտը, դրա տևողությունը կախված
են խնդրից և դրանից բխող հարցերից, ինչպես նաև իրադրությունից և հարցվողի առանձնահատկություններից: Անհամբեր, հուզականորեն անկայուն կամ ագրեսիայի հակված
հարցվողը ստիպում է կրճատել հարցազրույցի ժամանակը:
Հակառակ բնութագրեր ունեցող անձը թույլ է տալիս իրեն ավելի շատ «հարցաքննել»: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ
հարցազրույցը պետք է հաճույք պատճառի: Հարցազրույց
անցկացնելու առավելագույն տևողության մասին հստակ
ժամանակ առանձնացված չէ, ինչպես նշում է Վ. Վ. Նիկանդրովն իր գրքում: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում հարցազրույց վարողը որոշում է դա ինքնուրույն՝ հաշվի առնելով բոլոր գործոնները [40]:
Ընդհանրացնենք՝ հարցազրույցը՝ որպես կառավարիչների ընտրության արագ ախտորոշման մեթոդ, հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել թեկնածուի հնարավորությունները, հետաքրքրությունները, բացահայտել գործու-
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նեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հոգեբանական որակները, մասնագիտական նպատակները:

1.3.2. Թեստավորում, թեստերի ընտրություն,
գործընթացի իրականացում և բնութագրի կազմում
Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության փուլերից է թեստավորումը: Թեստերը հոգեբանական այս կամ այն
որակի արտահայտվածությունը բացահայտող գործիքներ են:
Թեստավորման գործընթացում անհրաժեշտ է գործածել կառավարիչների հոգեբանական որակները բացահայտող մեթոդիկաներ:
Հոգեբանական թեստը- հարցերի կամ առաջադրանքների ստանդարտացված համակարգ է, որը հնարավորություն է
տալիս բացահայտել և չափել մարդու հոգեբանական տարբեր առանձնահատկությունների զարգացման մակարդակը
[40]:
Շ. Ալցերտը և Ամելանգը (Schmidt6 Atzert, Amelang) բնորոշում են հոգեբանական թեստը որպես հետազոտության
մեթոդ, որն ունի հետևյալ հատկությունները՝


այն չափող մեթոդ է,



կիրառվում է մեկ կամ մի քանի հոգեբանական որակների չափման համար,
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ստանդարտացված գործընթաց է,



իր մեջ ընդգրկում է փորձարարական տվյալների
հավաք:

Չափման նպատակը որակական բնութագրի քանակական դրսևորումն է, ինչպես նաև այս կամ այն գործառույթի
առկայության որակական հաստատումը [18]:
Թեստավորման գործընթացը, որպես կանոն, ներառում
է երեք փուլ՝
 առաջին փուլում ընտրվում են նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան համարժեք մեթոդիկաներ,
 իրականացվում է թեստավորման գործընթաց,
 ստացված արդյուքները համեմատվում են նորմայի
հետ, և բացահայտվում է գնահատականը [40, էջ
236]:
Հոգեբանական թեստավորման արդյունքների հիման
տրվում է եզրակացություն, որն ամրագրվում է գրավոր տեսքով:
Այսպիսով, մասնագիտական հոգեբանական ընտրությունը հնարավորություն է տալիս ապահովել կառավարիչների որակյալ ընտրությունը: Այդ ամենի համար անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչպիսի′ հոգեբանական որակներ ունի
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անձը, նրա գործունեության արդյունավետությունը կանխատեսելու համար ո′ր հոգեբանական որակները պետք է հաշվի
առնել, ի′նչ միջոցներով գնահատել դրանց զարգացման մակարդակը: Ժամանակակից աշխարհում մասնագիտություն
ստանալու համար ընդունված է կատարել դիմորդների գիտելիքների ստուգում, որն էլ անհրաժեշտ և կարևոր պայման
է մասնագիտություն սովորելու համար: Սակայն նոր մոտեցումներում, բացի գիտելիքների ստուգումից, անցկացվում է
նաև հոգեբանական որակների գնահատում: Վերջինիս նպատակն է դիմորդների ընտրությունը կատարել համակարգային մոտեցմամբ, որտեղ էական բաղադրամասեր են մասնագիտական հոգեբանական առանձնահատկությունները և
մասնագիտություն սովորելու համար հիմնարար գիտելիքները: Հայաստանի Հանրապետության որոշ բուհերում արդեն
կատարվում է հոգեբանական ընտրություն, որի նպատակն է
ոչ միայն ընտրել նրանց, ովքեր կարող են հաջողել տվյալ
մասնագիտության մեջ, այլև կրթությունը կազմակերպել այնպես, որպեսզի զարգանան անհրաժեշտ հոգեբանական որակները: Ենթադրվում է, որ որոշ հոգեբանական որակներ
պետք է զարգանան մասնագիտական կրթության և փորձի
ընթացքում: Այդ պատճառով հոգեբանական որակները գնահատվում են ոչ միայն ընդունվելիս, այլև ուսումնառության
ընթացքում:
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Կառավարիչների թեստավորման համար մեր կողմից
առանձնացվել են հետևյալ թեստերը՝ ելնելով կառավարչի
համար անհրաժեշտ որակների նկարագրությունից:
Դրանք են Ռ. Կետտելի անձնային գործոնների թեստը,
Հ. Այզենկի անձնային թեստը, Կ. Թովմասի կոնֆլիկտային իրադրություններում վարքի ռազմավարությունների թեստը,
Ջ. Բրուների՝ մտածողության տիպը և կրեատիվության մակարդակը չափող թեստը, Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի թեստը, Ե. Ռոգովի սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության
թեստ-հարցարանը, Դեյթոյի սթրեսակայունության թեստը,
կամքի ինքնակարգավորման թեստը:
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրանտների շրջանում իրականացվում է հետազոտություն՝
այս մեթոդիկաների կիրառությամբ, որի նպատակն է բացահայտել կառավարիչների անձնային և կառավարչական որակները: Այնուհետև կազմվում են դրանց հիման վրա բնութագրեր: Հետազոտությունն իրականացվում է ընդունելությունից առաջ և ուսուցման սկզբում, այ նուհետև ուսման ավարտին:
Ընդունելությունից առաջ իրականացվող հետազոտության համար կիրառվում են Ռ. Կետտելի անձնային գործոնների, Հ. Այզենկի անձնային, Կ. Թովմասի կոնֆլիկտային իրադրություններում վարքի ռազմավարությունների թեստերը:
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Ուսումնական գործունեության սկզբում և ուսման ավարտին կիրառվում է հետևյալ փաթեթը՝ Ջ. Բրուների՝ մտածողության տիպը և կրեատիվության մակարդակը չափող
թեստը, Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի թեստը, Ե. Ռոգովի սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության թեստ-հարցարանը,
Դեյթոյի սթրեսակայունության թեստը, կամքի ինքնակարգավորման թեստը:
Ներկայացվում են բնութագրի օրինակներ՝ բաղկացած
երեք մասից: Բնութագրում նախ տրվում են հետազոտության
տվյալները՝ հիստոգրամի տեսքով, ապա՝ դրանց վերլուծությունը, որին էլ հաջորդում է եզրակացությունը:

97

Հոգեբանական դիմանկարը
Մասնագիտությունը՝ իրավագիտություն

Ռ. Կետտելի անձնային գործոնների թեստը
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Կ. Թովմասի կոնֆլիկտային իրադրություններում վարքի
ռազմավարությունների թեստը

Հ. Այզենկի անձնային թեստը
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Թեկնածուն

միջանձնային

փոխհարաբերություններ

հեշտությամբ է հաստատում, պատրաստ է մարդկանց հետ
համագործակցել, ընդունել նրանց հետ համատեղ որոշումներ: Մարդկանց նկատմամբ ուշադիր է, սիրալիր, կարող է
աջակցել, հասկանալ, կարեկցել նրանց: Համարձակ է, կարող
է ռիսկի դիմել և համագործակցել անծանոթ մարդկանց հետ
անծանոթ միջավայրում: Հակված է լուծել վերացական բնույթ
ունեցող խնդիրներ, առաջադրել դրանց լուծման տարբեր,
անսովոր եղանակներ: Միջանձնային փոխհարաբերություններում զիջող է, դյուրահավատ, ուղղամիտ: Զուսպ է, կառավարում է հույզերի և զգացմունքների դրսևորումը: Հեշտությամբ է նոր գաղափարներ ընդունում, ընկալունակ է նորի
հանդեպ: Միշտ չէ, որ հետևում է համընդհանուր սահմանված նորմերին, կանոններին: Հետաքրքրությունները բազմազան են և անփոփոխ: Ունի վառ երևակայություն, հեշտությամբ կարող է հրաժարվել գործնական բնույթ ունեցող
խնդիրներից և խորասուզվել սեփական մտքերի աշխարհը:
Հանգիստ է, հավասարակշռված, ինքնաբավ, իրատեսորեն է
գնահատում իր հնարավորությունները:
Կոնֆլիկտային իրադրություններում նա գերադասում է
մրցակցել: Հիմնականում ակտիվ մասնակցում է խնդրի լուծմանը, այս դեպքում նա բավարարում է իր հետաքրքրությունները՝ ի վնաս ուրիշների: Երբեմն կարող է համագործակ-
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ցել՝ փորձելով կոնֆլիկտի մեջ գտնվող բոլոր կողմերի համար
փոխշահավետ այլընտրանք գտնել:
Նա ամբիվերտ է, այսինքն՝ իրադրութունից կախված,
կարող է դրսևորել ինչպես էքստրավերտին, այնպես էլ ինտրովերտին բնորոշ գծեր: Նրա նյարդայնության մակարդակը
միջին է: Խառնվածքի որևէ տիպ հստակ արտահայտված չէ:
Ամփոփելով՝ կարող ենք ասել, որ նրան բնորոշ են՝


շփվողականությունը,



հուզական կայունությունը,



զիջողականությունը,



զսպվածությունը,



համարձակությունը,



նրբազգացությունը,



դյուրահավատությունը,



երազկոտությունը,



ուղղամտությունը,



ճկունությունը,



կոնֆորմիզմը,



վարքի հսկողությունը,



կոնֆլիկտային իրադրություններում մրցակցությունը:

Ուսումնական գործունեության սկզբում և ուսման ավարտին ներկայացվում է հետևյալ բնութագիրը՝
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ԱՆՁԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մասնագիտությունը՝ իրավագիտություն
Հուզական ինտելեկտ
Յուրաքանչյուր ցուցանիշի դեպքում
• 14 և բարձր միավոր — բարձր;
• 8–13 — միջին;
• 7 և ցածր — ցածր:

Հուզական ինտելեկտի ընդհանուր միավորը.
• 70 և բարձր — բարձր;
• 40–69 — միջին;
• 39 և ցածր — ցածր:
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Թեկնածուի հուզական ինտելեկտը միջին մակարդակում է գտնվում, ինչը նշանակում է, որ նա մասամբ է
կարողանում

գիտակցել

և

հասկանալ

իր

հույզերը:

Սեփական հույզերի մասին ավելի քիչ տեղեկատվություն
ունի: Որոշ իրադրություններում կարող է հասկանալ ուրիշ
մարդկանց հուզական դրսևորումները: Կարող է կառավարել
վարքը՝ հույզերը գիտակցելու շնորհիվ:
Սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության թեստ
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Թեկնածուն

միջանձնային

փոխհարաբերություններ

հեշտությամբ է հաստատում, կարող է ձևավորել շփման լայն
շրջանակ, արագ կողմնորոշվել անսպասելի շփում պահանջող իրադրություններում, հարմարվել նոր իրադրությանը:
Կարող է կառավարել ինչպես իր, այնպես էլ ուրիշների հույզերը և զգացմունքները հաղորդակցման գործընթացում: Անորոշությունն ընկալում է որպես բնական երևույթ, արձագանքում է անկանխատեսելի իրադարձություններին ավելի
շատ հետաքրքրությամբ, քան տագնապով: Անորոշության
պայմաններում գործելու և որոշում ընդունելու անհրաժեշտությունն ակտիվացնում է մտածողությունը, կշռադատված
վերլուծում է իրադրությունը: Հաղորդակցման ոլորտում
պատրաստ է հանդիպել տարբեր խոչընդոտների: Ունակ է
հակադրվել խմբային ճնշումներին և գործել սեփական
սկզբունքով: Կարող է ինքնուրույն ձևավորել և արտահայտել
սեփական կարծիք անկախ նրանից՝ այն համընկնում է շրջապատողների կարծիքի հետ, թե՝ ոչ: Սեփական սկզբունքը
պաշտպանելու համար չի վախենում մտնել վիճաբանությունների և տարաձայնությունների մեջ: Ունակ է իրականացնել իր մտադրությունները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ
դրանք չեն պաշտպանվում խմբի կողմից: Մտահոգվում է իր
կարգավիճակը բարձրացնելու համար: Ձգտում է ձեռք բերել
բարձր դիրք, հեղինակություն: Նրան գրավում է կազմակեր-
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չական-կառավարչական բնույթ ունեցող գործունեությունը,
ուրիշների վրա իշխելու զգացողություն ապրելը: Կարող է
ակտիվ ընդգրկվել նոր և անկանխատեսելի գործերի մեջ: Հետաքրքրությամբ և վստահությամբ է տրամադրված շրջապատողների նկատմամբ, անկաշականդ է հաստատում նրանց
հետ մտերիմ հարաբերություններ՝ չվախենալով հնարավոր
հիասթափություններից:

Կոնֆլիկտային

իրադրություննե-

րում հակված է դրսևորել ագրեսիա:
Սթրեսակայունության թեստ
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Սթրեսակայունության ընդհանուր ցուցանիշը.
• 150 և ցածր միավոր – բարձր սթրեսակայունություն
• 150-199 – միջին
• 200-299 – սահմանային
• 300 և բարձր – ցածր սթրեսակայունություն
Թեկնածուի սթրեսակայունությունը բարձր է, ինչն ասել
կուզի, որ նա կարողանում է դիմակայել մասնագիտական
գործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված ինտելեկտուալ, կամային և հուզական ծանրաբեռնվածություններին՝ առանց գործունեության, սեփական առողջության համար վնասակար հետևանքների:
Մտածողության տիպը և կրեատիվության մակարդակը
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Բարձր է թեկնածուի սիմվոլիկ մտածողության մակարդակը: Սա նշանակում է՝ նա տեղեկատվությունը վերափոխում է նշանների, հանրահաշվական կանոնների և գործողությունների միջոցով: Մտածողության այս տիպն առավել
բնորոշ է մաթեմատիկական միտք ունեցող մարդկանց, որոնց միտքը դրսևորվում է բանաձևերի և կառուցվածքների
տեսքով` ամրագրելով սիմվոլների միջև էական կապերը: Առարկայական, նշանային, պատկերավոր մտածողության տիպերը գտնվում են միջին մակարդակում:
Բարձր է կրեատիվության մակարդակը (կրեատիվությունը ստեղծագործելու կարողությունն է, երբ առաջադրվում
են նոր գաղափարներ և մտքեր՝ շեղվելով ավանդական մտածողությունից): Այ սինքն՝ թեկնածուն առաջ քաշելու խնդրի
լուծման ոչ ստանդարտ եղանակներ, կարողանում է հաղթահարել դժվար իրադրությունները՝ անսովոր լուծումներ կիրառելով: Չի վախենում ռիսկի դիմելուց և նոր գաղափարներ
առաջադրելուց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեծ է սխալվելու
հավանականությունը: Ա ռանձնանում է մտքի ճկունությամբ,
յուրօրինակությամբ, իսկ որ ամենակարևորն է՝ ընկալունակ
է նորի հանդեպ:
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Կամքի ինքնակարգավորման թեստ
համառություն՝ 0-16
ինքնատիրապետում՝ 0-16

Բարձր է թեկնածուի համառության ցուցանիշը, ասել է
թե՝ նա ձգտում է ավարտին հասցնել սկսած գործը: Գործունյա է, աշխատասեր, նրան կարող են ուժեղացնել նպատակին
հասնելու խոչընդոտները: Նա հարգանքով է վերաբերվում
սոցիալական նորմերին, ձգտում է ամբողջությամբ ենթարկել
իր վարքը դրանց:
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Բարձր է նաև ինքնատիրապետումը: Դա նշանակում է,
որ նա կարողանում է կամային ջանքերի շնորհիվ հսկել հույզերի դրսևորումը: Կարողանում է տիրապետել իրեն տարբեր
իրավիճակներում: Նրան բնորոշ են ներքին հանգստությունը,
ինքնավստահությունը, որոնք ազատում են անորոշության
հանդեպ վախից, բարձրացնում նորի ընկալման պատրաստակամությունը:
Այսպիսով, կամային ինքնակարգավորումը բարձր է,
ինչը վկայում է այն մասին, որ նա կարողանում է տիրապետել իրեն տարբեր իրադրություններում, ունակ է գիտակցորեն կառավարել իր գործողությունները, վիճակները և մղումները:
Հետևություն՝ թեկնածուին բնորոշ են՝
 հուզական ինտելեկտի միջին մակարդակը,
 միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ հաստատելը,
 ինքնուրույնությունը,
 կարգավիճակը բարձրացնելու ձգտումը,
 ֆրուստրացիոն անհանդուրժողականությունը,
 նշանային մտածողությունը
 սթրեսակայունությունը
 կամային ինքնակարգավորման բարձր մակարդակը:
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Բնութագրի վերջում տրվում է հիմնական եզրակացությունը. այն ունի հետևյալ տեսքը.
Ընդհանրացնելով՝ եզրակացնենք՝ թեկնածուն աշխատանքային գործունեության մեջ կարող է միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ հաստատել, դիմակայել
սթրեսածին գործոններին, ձևավորել ինքնուրույն կարծիք, ավարտին հասցնել սկսած գործը, դրսևորել աշխատասիրություն, նախաձեռնողականություն, բարձրացնել կարգավիճակը:
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ԳԼՈՒԽ 2
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

2.1. Կառավարիչների հոգեբանական
ընտրության մեթոդիկաների նկարագիրը և
հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը
Ինչպես արդեն նշել ենք առաջին գլխում, կառավարիչների ընտրության գործընթացում թեստավորում իրականացնելու համար առաջարկվող մեթոդիկաներից են Ե. Ի. Ռոգովի
սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության թեստը, Ջ. Բրուների մտածողության տիպը և կրեատիվության մակարդակը
չափող թեստը, Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի թեստը, կամքի
ինքնակարգավորման թեստը: Անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին և ներկայացնենք ուսման ընթացքում մագիստրանտների շրջանում կատարված հետազոտության
արդյունքները: Հավելենք՝ հետազոտության ընթացքում իրականացվել է նաև սույն թեստերը տեղայնացնելու գործընթացը(այն ներկայացվում է 2.2 ենթագլխում): Հետազոտությանը
մասնակցել են ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 80
մագիստրանտ:
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Ե. Ռոգովի սոցիալ-հաղորդակցական
բանիմացության թեստ-հարցարանը
Ե. Ի. Ռոգովի վերոգրյալ թեստը պարունակում է 130
հարց և նախատեսված է անձի սոցիալ-հաղորդակցական
բանիմացությունը գնահատելու համար: Բաղկացած է վեց
սանդղակներից՝ սոցիալ-հաղորդակցական ապաշնորհություն, անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականություն,
կոնֆորմիզմի ծայրահեղ ձգտում, կարգավիճակի բարձրացված ձգտում, անհաջողություններից խուսափելու ձգտում,
ֆրուստրացիոն անհանդուրժողականություն [48]:
Սոցիալ-հաղորդակցական ապաշնորհություն- բարձր
միավորները վկայում են, որ անձը միջանձնային փոխհարաբերություններ դժվարությամբ է հաստատում, կաշկանդված
է, շփման շրջանակը նեղ է:
Ցածր միավորների դեպքում անձը միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ է հաստատում, կարող է
ձևավորել շփման լայն շրջանակ, արագ կողմնորոշվել անսպասելի շփում պահանջող իրադրություններում, հարմարվել
նոր իրադրությանը: Կարող է հաղորդակցման գործընթացում կառավարել ինչպես իր, այնպես էլ ուրիշների հույզերը
և զգացմունքները:
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Անորոշության հանդեպ անհամբերությունը- բարձր
միավորները վկայում են, որ անձն անհանդուրժող է անորոշության հանդեպ: Անորոշ իրադրությունում ձգտում է արագ
որոշումներ կայացնել և դուրս գալ այդ վիճակից: Հաղորդակցման գործընթացում կարող է տագնապել և անհանգստանալ:
Ցածր միավորների դեպքում անձն անորոշությունն ընկալում է որպես բնական երևույթ: Արձագանքում է անկանխատեսելի իրադարձություններին ավելի շատ հետաքրքրությամբ, քան տագնապով: Անորոշության պայմաններում
գործելու և որոշում ընդունելու անհրաժեշտությունն ակտիվացնում է մտածողությունը, կշռադատված վերլուծում է իրադրությունը: Հաղորդակցման ոլորտում պատրաստ է հանդիպել տարբեր խոչընդոտների:
Կոնֆորմության ծայրահեղ ձգտում- բարձր միավորների առկայությունը բացատրվում է՝ անձը դժվարանում է ձևավորել սեփական կարծիքը, հակված է հեշտությամբ զիջել
խմբային ճնշմանը: Այդպիսի անձինք մեծ նշանակություն են
տալիս՝ արդյո˚ք համընկնում է իրենց կարծիքը խմբի կարծիքի հետ, ա վելին՝ շրջապատողների կարծիքը կոնֆորմիստ
անձանց համար ունի որոշիչ նշանակություն: Եվ որպես
հետևանք՝ նրանք վախենում են վիճաբանության մեջ մտնել
շրջապատողների հետ, հակված են հրաժարվել իրենց մտադ-
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րությունների իրականացումից, որոնք աջակցություն չեն
ստանում խմբի կողմից: Հրաժարվում են պատասխանատվությունից և նախաձեռնողականությունից:
Ցածր միավորների դեպքում անձն ունակ է հակադրվել
խմբային ճնշումներին և գործել սեփական սկզբունքով: Կարող է ինքնուրույն ձևավորել և արտահայտել սեփական կարծիք՝ անկախ նրանից, թե այն համընկնում է շրջապատողների կարծիքի հետ, թե՝ ոչ: Սեփական սկզբունքը պաշտպանելու համար չի վախենում մտնել վիճաբանությունների և տարաձայնությունների մեջ: Ունակ է իրականացնել իր մտադրությունները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրանք չեն պաշտպանվում խմբի կողմից:
Կարգավիճակի բարձրացված ձգտումը- անձը ձգտում է
բարձրացնել իր կարգավիճակը, ձեռք բերել դիրք, իշխանություն: Նրան գրավում է կազմակերչական-կառավարչական
բնույթ ունեցող գործունեությունը, ուրիշների վրա իշխելու
զգացողություն ապրելը:
Ցածր միավորների դեպքում անձը չի ձգտում բարձրացնել իր կարգավիճակը: Կենտրոնանում է լուծվող խնդիրների
բովանդակային կողմի վրա: Նա իր հարմարավետ է զգում իրենց ներկա վիճակում: Հանգիստ է ընդունում ծանոթների և
գործընկերների հաջողություններն ու մասնագիտական բարձունքները:
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Անհաջողություններից խուսափելու ձգտում- բարձր
միավորները ենթադրում են՝ անձը նախապես կարող է ընկճվել նոր գործերից և դժվարություններից, շփոթվել անկանխատեսելի իրադարձությունների հանդիպելիս: Միջանձնային փոխհարաբերություններում բնորոշ է շրջապատողների
հանդեպ անվստահությունը, խուսափում է մարդկանց հետ
շփվել՝ վաղ թե ուշ նրանցից հիասթափվելու վախի պատճառով: Հաղորդակցման գործընթացի արդյունավետությունը
ցածր է և բնորոշ է ավելորդ զգուշավորությունը:
Ցածր միավորների պարագայում անձն ակտիվորեն
ընդգրկվում է նոր գործերի մեջ, կայուն է դժվարությունների
և անորոշության հանդեպ, հետաքրքրությամբ և վստահությամբ է տրամադրված մարդկանց նկատմամբ, անկաշկանդ է
հաստատում նրանց հետ փոխհարաբերություններ՝ չվախենալով հնարավոր հիասթափություններից:
Ֆրուստրացիոն

անհանդուժողականություն-բարձր

միավորները անձի՝ իր սեփական հույզերը դժվարությամբ
կառավարելն է, նաև շրջապատողների կողմից քննադատությունը ընդունելը:
Ցածր միավորների դեպքում անձը կարողանում է հսկել
իր հակումները և ձգտումները, արդյունավետորեն կարող է
հակադրվել դժվարություններին, համարժեք է ընկալում ուրիշ մարդկանց և կառուցողականորեն արձագանքում նրանց
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գործողություններին, այդ թվում՝ քննադատությանը և ագրեսիային:
Կառավարիչների հաղորդակցման առանձնահատկությունների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է այսպես՝ հաղորդակցումը ինքնին կարևոր է և
հանդես է գալիս որպես ընդհանուր անձնային որակի՝ մարդամոտության ասպեկտը: Հաղորդակցումը միջանձնային
փոխհարաբերություններ կառուցելու ընդունակությունն է,
ինչպես նաև՝ լայն սոցիալական շփումներ հաստատելու պահանջմունքը: Այն ունի բազմաթիվ դրսևորումներ՝ սկսած
շփումների դրական ընկալումից մինչև միջանձնային և մասնագիտական փոխհարաբերություններ հաստատելու արվեստը: Ըստ Ա. Կարպովի՝ հաղորդակցման կարևորությունը
կառավարչի համար ընդգծվում է նրանով, որ այն ընկած է
կոմունիկատիվ և կազմակերպչական գործառույթների հիմքում: Իսկ դրանք կառավարչական գործունեության ողջ կառուցվածքի համար հիմնականն են, իրար միացնողը [30]:
Ինչպես իրավացիորեն նշում են Ե. Վ. Կսենչուկը, Մ.Կ.
Կիյանովան, յուրաքանչյուր կառավարիչ իր գործունեության
մեծ մասը ծախսում է շփման վրա, այդ իսկ պատճառով կարևոր մասնագիտական որակ նրա համար համարվում է
մարդկանց հետ գործարար շփում հաստատելու կարողությունը՝ առանց հուզական գնահատականների [34]:
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Ե. Ն. Կիշկելը գրում է, որ հետազոտության ընթացքում
իրականացվող հատուկ ժամկետները ցույց են տվել, որ ղեկավարների աշխատանքը հիմնականում ունի խոսքային
բնույթ (ժամանակի 80%-ը կազմում են զրույցները): Այդ իսկ
պատճառով արդյունավետ հաղորդակցման համար ղեկավարին անհրաժեշտ են բարձր հաղորդակցական ընդունակություններ, լավ հիշողություն, ուշադրություն, զարգացած և
ճկուն միտք, ճիշտ կազմված խոսք և այլ հատուկ որակներ,
կարողություններ [31]:
Ստորև ներկայացված են հաղորդակցական առանձնահատկությունների հետազոտության արդյունքները՝ աղյուսակի և հիստոգրամի տեսքով:
Աղյուսակ 5.
Սոցիալ-հաղորդակցական առանձնահատկությունների միջին
ցուցանիշները և ստանդարտ շեղումները (n=85)

N
1
2
3

Հաղորդակցման
առանձնահատկությունները
Սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
Անորոշության հանդեպ
անհամբերություն
Կոնֆորմիզմի ծայրահեղ ձգտում
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M

σ

5,2

4,8

8,3

3,1

5,2

2,7

4
5
6

Կարգավիճակը բարձրացնելու ձգտում
Անհաջողություններից խուսափելու
ձգտում
Ֆրուստրացիոն
անհանդուրժողականություն

14,2

3,1

7,6

4,4

6,2

4,6

Ներկայացված է հաղորդակցման առանձնահատկությունների

միջին

ցուցանիշների

համեմատությունը

թեստի

չափորոշիչային տվյալների հետ:
16.0

14.2

14.0
12.0
9.71

10.0

8.04

8.0
6.0

9.13

8.3

5.2

7.6
5.2

5.83

8.5

8.13
6.2

4.0
2.0
0.0

տվյալներ

սահմանված չափ

Նկար 1.Սոցիալ-հաղորդակցական
առանձնահատկությունների միջին ցուցանիշները
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Հետազոտության արդյունքները թեստի սահմանված
միջին չափի հետ համեմատելիս պարզվում է՝ մագիստրանտների

սոցիալ-հաղորդակցական

ապաշնորհության

ցուցանիշը ցածր է(5,2), ինչն էլ վկայում է, որ նրանք միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ են հաստատում, կարող են ձևավորել շփման լայն շրջանակ, արագ
կողմնորոշվել անսպասելի շփում պահանջող իրադրություններում, հարմարվել նոր իրադրությանը: Նրանք հաղորդակցման մեջ անկաշկանդ են, կարողանում են արտահայտել իրենց կարծիքը և լսել ուրիշներինը, ինչպես նաև կառավարել
իրենց հույզերի դրսևորումները հաղորդակցման գործընթացում: Մինչդեռ եթե սոցիալ-հաղորդակցական ապաշնորհության ստանդարտ շեղման ցուցանիշը բարձր է, ապա
տվյալները ցրված են միջին արժեքի շուրջ: Անորոշության
հանդեպ անհամբերության ցուցանիշը նույնպես ցածր է:
Նշանակում է՝ նրանք անորոշությունն ընկալում են որպես
բնական երևույթ, արձագանքում են անկանխատեսելի իրադարձություններին ավելի շատ հետաքրքրությամբ, քան
տագնապով: Անորոշության պայմաններում գործելու և որոշում ընդունելու անհրաժեշտությունն ակտիվացնում է մտածողությունը, կշռադատված վերլուծելու կարողությունը: Հաղորդակցման ոլորտում պատրաստ են հանդիպելու տարբեր
խոչընդոտների: Կոնֆորմության ցուցանիշները մոտ են թես-
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տի սահմանված միջին ցուցանիշին, այսինքն՝ նրանք երբեմն
կարող են հակադրվել խմբային ճնշումներին և գործել սեփական սկզբունքով: Նրանց բնորոշ է սեփական կարծիքի ինքնուրույն ձևավորումը և դրա արտահայտումը անկախ նրանից՝ այն համընկնում է շրջապատողների կարծիքի հետ, թե՝
ոչ: Սեփական սկզբունքը պաշտպանելու համար չեն վախենում մտնել վիճաբանությունների և տարաձայնությունների
մեջ: Ունակ են իրականացնել իրենց մտադրությունները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրանք չեն պաշտպանվում խմբի
կողմից: Պատրաստ են դրսևորել նախաձեռնություն և ընդունել պատասխանատվություն այնտեղ, որտեղ այն անհրաժեշտ է: Հակված չեն մեծ նշանակություն տալ՝ արդյոք համընկնու˚մ է իրենց կարծիքը ուրիշների հետ: Սեփական գործողությունների՝ իրենց իսկ գնահատականն ավելի մեծ արժեք ունի: Հատկանշական է, որ մագիստրանտների կարգավիճակը բարձրացնելու ձգտումը բարձր է (14, 2), իսկ ստանդարտ շեղման ցուցանիշը ցածր է, ուրեմն խումբը միատարր
է: Նրանք ձգտում են ձեռք բերել բարձր դիրք, հեղինակություն: Նրանք դիտարկում են իրենց ներկա վիճակը որպես միջանկյալ և գործածում են շփման յուրաքանչյուր իրադրություն՝ իրենց կարգավիճակը բարձրացնելու համար: Նրանց
գրավում է կազմակերպչական-կառավարչական բնույթ ունեցող գործունեությունը, ուրիշների վրա իշխելու զգացողութ-
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յուն ապրելը: Ուշագրավ է, որ անհաջողություններից խուսափելու ձգտումը նույնպես ցածր է: Սա փաստ է, որ նրանք ակտիվ և վճռական կարող են ընդգրկվել նոր գործերի մեջ, կայուն են դժվարությունների և անորոշության հանդեպ, պատրաստ են հանդիպել անկանխատեսելի իրադարձությունների, հավատում են իրենց ուժերին և ընդունակություններին,
ակտիվորեն հետաքրքրվում են տեղի ունեցածով, ունակ են
իսկապես ինչ-որ բանով գրավվել: Հետաքրքրությամբ և վստահությամբ են տրամադրված շրջապատողների հանդեպ,
անկաշականդ են հաստատում նրանց հետ մտերիմ հարաբերություններ՝ չվախենալով հնարավոր հիասթափություններից: Անհաջողություններից խուսափելու ձգտումի ստանդարտ շեղման ցուցանիշը բարձր է, սա ցույց է տալիս, որ
տվյալները ցրված են միջին արժեքի շուրջ: Ֆրուստրացիոն
անհանդորժողականության ցուցանիշը նույնպես ցածր է, այսինքն ՝ նրանք արդյունավետ կարող են հակադրվել դժվարություններին, համարժեք են ընկալում ուրիշ մարդկանց և
կառուցողականորեն են արձագանքում նրանց գործողություններին, այդ թվում՝ քննադատությանը և ագրեսիային: Նրանք կարողանում են հսկել իրենց հակումները և ձգտումները: Ընդհանրացնելով հետազոտության արդյունքները՝ եզրակացնենք, որ մագիստրանտները՝
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միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ են հաստատում,



անորոշության հանդեպ համբերատար են,



ինքնուրույն են,



ձգտում են բարձրացնել իրենց կարգավիճակը:

Վերջնական եզրակացությունը հետևյալն է՝ մագիստրանտների

սոցիալ-հաղորդակցական

բանիմացությունը

բարձր է: Ան շուշտ, նրանք հեշտությամբ են կողմնորոշվում
այլ մարդկանց հետ հաղորդակցման գործընթացում, տիրապետում են շփման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցներին: Ինչպես
իրավացիորեն նշում է Է. Զեերը, հաղորդակցական բանիմացությունը մասնագիտական պատրաստվածության նպատակն է և արդյունքը, որոշակի ոլորտում գիտելիքներին տիրապետելը և այն փոխանակելու ընդունակությունը, որն ա պահովում է սուբյեկտի շփման գործընթացի արդյունավետությունը:

Սոցիալ-հաղորդակցական

բանիմացությունը

թույլ է տալիս կողմնորոշվել յուրաքանչյուր սոցիալական իրադրության մեջ, համարժեք գնահատել այն, ընդունել ճիշտ
որոշումներ և հասնել դրված նպատակներին [24]:
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Ջ. Բրուների մտածողության տիպը և
կրեատիվության մակարդակը չափող թեստը
Հաջորդիվ կիրառվել է Ջ. Բրուների՝ մտածողության
տիպը և կրեատիվության մակարդակը չափող հարցարանը,
որը թույլ է տալիս բացահայտել մտածողության հիմնարար
տիպը և չափել կրեատիվության մակարդակը: Իմանալով
մտածողության տիպը՝ կարելի է ասել, թե անձը որ ոլորտում,
որ մասնագիտության մեջ կհասնի հաջողության: Առանձնացվում են մտածողության չորս հիմնարար տիպեր՝ առարկայական, սիմվոլիկ, նշանային, պատկերավոր, որոնցից ամեն մեկն ունեն իրենց առանձնահատկությունները [55]:
Ջ. Բրուները մտածողությունը դիտարկում էր որպես
անցում մի լեզվից մյուսին: Ընդ որում՝ չորս հիմնարար լեզուների դեպքում առաջանում է տեղափոխման վեց տարբերակ՝
առարկայական-պատկերավոր(գործնական),

առարկայա-

կան-նշանային(հումանիտար), առարկայական-սիմվոլիկ(օպերատորական), պատկերային—նշանային(գեղարվեստական),

պատկերային-սիմվոլիկ(տեխնիկական),

նշանային-

սիմվոլիկ(տեսական): Առանձնացվում են մտածողության
հետևյալ գործոնները՝ պրակտիկ-տեսաբան, հումանիտարտեխնիկական, գեղարվեստականություն-օպերատորություն,
կոնկրետություն-վերացականություն [59]:
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Կրեատիվության մակարդակը և մտածողության հիմնարար տիպերը որոշում են ըստ հետևյալ մակարդակների՝
Ցածր մակարդակ՝ 0-5 միավոր
Միջին մակարդակ՝ 6-9 միավոր
Բարձր մակարդակ՝ 10-15 միավոր:
Առարկայական մտածողություն - մտածողության այս
տիպը կիրառում են գործնական միտք ունեցող անձինք, որոնց համար շատ կարևոր է առարկաների հետ մշտական
կապը ժամանակի և տարածության մեջ: Այսպիսի մտածողության արդյունքը նոր կառույցում ձևավորված միտքն է:
Սիմվոլիկ մտածողություն - մտածողության այս տիպն
առավել բնորոշ է մաթեմատիկական միտք ունեցող մարդկանց, որոնց միտքը դրսևորվում է բանաձևերի և կառուցվածքների տեսքով` ամրագրելով սիմվոլների միջև էական
կապերը: Տեղի է ունենում տեղեկատվության վերափոխում
եզրահանգման

օրենքների

օգնությամբ(մասնավորապես,

հանրահաշվական կանոնների կամ թվաբանական նշանների ու գործողությունների):
Նշանային մտածողություն - մտածողության այս տիպը
բնորոշ է հումանիտար միտք ունեցող անձանց: Այս դեպքում
տեղեկատվությունը վերափոխում են մտահանգումների օգնությամբ. միտքը դրսևորվում է հասկացությունների ձևով
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կամ առարկաների միջև էական կապերն ամրագրող արտահայտություններով:
Պատկերավոր մտածողություն - պատկերավոր մտածողությունը նախընտրում են գեղարվեստական միտք ունեցող
մարդիկ: Դա առարկայի առանձնացումն է ժամանակի և տարածության մեջ, տեղեկատվության վերափոխումը կերպարների հետ գործողությունների միջոցով: Վերափոխման ֆիզիկական սահմանափակումներ չկան: Գործողությունները կարող են կատարվել ինչպես հաջորդաբար, այնպես էլ միաժամանակ: Արդյունքը նոր կերպարում մարմնավորված միտքն
է:
Կրեատիվություն – մարդու ստեղծագործական ընդունակությունները, որոնք բնութագրվում են սկզբունքորեն նոր
գաղափարներ ստեղծելու պատրաստակամությամբ: Պ. Տորրենսի կարծիքով՝ կրեատիվությունը ներառում է խնդիրների,
գիտելիքների

պակասի

կամ

հակասականության,

այդ

խնդիրների որոշման գործողությունների, վարկածներ առաջադրելու հիման վրա դրանց լուծման, վարկածի ստուգման և
փոփոխման, լուծման արդյունքի ձևակերպման հանդեպ
բարձր զգայունակություն: Ստեղծագործական մտածողության զարգացման համար օգտագործվում են ուսուցանող իրավիճակներ, որոնք բնութագրվում են անկատարությամբ
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կամ նոր տարրերի ներառման համար բաց լինելով, խրախուսվում է տարբեր հարցերի ձևակերպումը:
Մտածողության տիպը տեղեկության վերլուծական-համադրական վերափոխման անհատական միջոցն է: Անկախ
մտածողության տիպից՝ յուրաքանչյուր անձի բնորոշ է կրեատիվության որոշակի մակարդակ:
Կառավարիչների մտածողության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը հիմնավորվում է նրանով, որ
նրանց գործունեության մեջ մշտապես նոր մտքեր առաջադրելու խնդիր է դրվում: Կառավարիչների կրեատիվությունը
պետք է լինի բարձր, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց
գործունեության ընթացքում մշտապես ծագող խնդիրները
լուծել ոչ ստանդարտ եղանակներով: Կառավարչի կրեատիվությունը կառավարչական գործունեության արդյունավետությունն ապահովող գործոններից է, որը մղում է նորարարությունների, գործունեության նոր օրինաչափությունների
ստեղծանը: «Կրեատիվ անձինք ավելի արագ են որոշումներ
ընդունում, նորարարություններ ներմուծող են, ինչպես նաև
մշակում են յուրօրինակ և մրցունակ ռազմավարություններ»
[60]:
Կառավարչի կրեատիվությունը պետք է զարգացնել
մասնագիտական պատրաստության բոլոր փուլերում: Կրեատիվությունը որպես գործընթաց դիտարկող հետազոտող-
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ներն այն համարում են իբրև խնդրի լուծում, քանի որ յուրաքանչյուր իրադրություն մարդուց պահանջում է կրեատիվ
մտածողություն: Այս գործընթացում առանձնացնում է չորս
փուլ՝ նախապատրաստական, ինկուբացիոն, հասկացման,
ստուգման, որոնցից յուրաքանչյուրն անհատին հանգեցնում
է որոշակի հոգեկան վիճակի:
Ստեղծագործական և ավանդական մտածողության համեմատությունից պարզվում է, որ խնդրի լուծումը ավանդական մտածողության դեպքում պահանջում է յուրաքանչյուր
փուլի ճշգրտում. եթե որևէ տեղ սխալ է թույլ տրվում, ապա
վերջնական արդյունքը նույնպես սխալ է: Ստեղծագործական
մտածողության դեպքում կոնկրետ քայլի սխալ լինելը պարտադիր չէ, որ հանգեցնի ընդհանուր արդյունքի անճշտության: Այդ մտածողությունն ընթանում է միանգամից մի քանի
ուղղություններով: Եթե նույնիսկ որոնման որոշ ուղղություններ ճշգրիտ չեն, դա դեռ չի նշանակում խնդրի լուծումը որոնելու անհաջողություն[22]:
Դ. Ուշակովի գրքում ներկայացված են Ջ. Գիլֆորդի
կողմից առանձնացված կրեատիվության վեց չափորոշիչները, որոնք առավել հանգամանորեն բացահայտում են դրա
էությունը: Դրանք են՝
1.

խնդիրը հայտնաբերելու և առաջադրելու ընդունակություն,
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2.

բազմաթիվ մտքեր ընդհանրացնելու ընդունակություն,

3.

ճկունություն՝ բազմազան մտքեր ծնելու ընդունակություն,

4.

յուրօրինակություն,

5.

օբյեկտը կատարելագործելու ընդունակություն՝դետալներ ավելացնելով,

6.

խնդիրը լուծելու ընդունակություն [54, էջ 30]:

Մտածողության այս առանձնահատկությունները և չափորոշիչները հատկապես կարևորվում են կառավարչի համար, ով իր գործունեության ընթացքում մշտապես բախվում
է խնդրի լուծման գործընթացին:
Ջ. Գիլֆորդի հայեցակարգի կարևոր դրույթներից է
մտածողության երկու տիպերի՝ կոնվերգենտի և դիվերգենտի
սկզբունքային տարբերություններն առանձնացնելը: Ըստ
նրա՝ կոնվերգենտ մտածողությունն ակտիվանում է այն ժամանակ, երբ խնդիր լուծող մարդուն անհրաժեշտ է մի քանի
պայմանների պարագայում գտնել միակ ճիշտ լուծումը: Դիվերգենտ մտածողությունն ընթանում է տարբեր ուղղություններով՝ հանգեցնելով անսպասելի եզրակացությունների և
արդյունքների[38]:
Ըստ Ս. Մեդնիկի՝ դիվերգենտ մտածողությունն ընթանում է հետևյալ կերպ. կա խնդիր, և մտածողության որոնու-
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մը, հեռանալով դրա բովանդակությունից, ընթանում է տարբեր ուղղություններով: Այն ծայրամասային է՝ մտածողություն «խնդրի շուրջ»: Նա ենթադրում է, որ ստեղծագործական
գործընթացում առկա է ինչպես կոնվերգենտ, այնպես էլ դիվերգենտ մտածողությունը: Ըստ նրա՝ որքան ավելի հեռու ոլորտներից են վերցվում խնդրի տարրերը, այնքան կրեատիվ
է լինում դրա լուծման գործընթացը: Ստեղծագործությունը
շեղվում է կաղապարայինից, որի էությունը, ըստ Ս. Մեդնիկի
մտածողության համադրությունն է, երբ կարծրատիպերը
հաղթահարվում են, և առկա է զուգորդությունների լայն
դաշտ[35] :
Այսպիսով, կառավարչական գործունեության արդյունավետության ապահովման համար անհրաժեշտ է զարգացնել կառավարիչների դիվերգենտ մտածողությունը:
Մտածողության ոճի և կրեատիվության մակարդակի
միջին ցուցանիշները և ստանդարտ շեղումները ներկայացված են աղյուսակում:
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Աղյուսակ 6.
Մտածողության ոճի և կրեատիվության մակարդակի
միջին ցուցանիշները և ստանդարտ շեղումները (n=80)
Մտածողության ոճերը և

N

կրեատիվությունը

M

σ

1

առարկայական

8

2,5

2

սիմվոլիկ

10

2,7

3

նշանային

10

2,2

4

պատկերավոր

11

2,3

5

կրեատիվության

9

3,1

12
10

10

10

11
9

8

8
6
4
2
0

Նկար 2.Մտածողության ոճի և կրեատիվության մակարդակի
միջին ցուցանիշները (n=80)
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Հետազոտության արդյունքներից պարզվում է՝ մագիստրանտների առարկայական մտածողության ցուցանիշը
միջին մակարդակում է գտնվում, այսինքն՝ երբեմն նրանք
տեղեկատվությունը վերափոխում են առարկայական գործողությունների հաջորդական կատարման միջոցով: Սիմվոլիկ,
նշանային, պատկերավոր մտածողության ցուցանիշները
բարձր են: Ակներև է, որ նրանք տեղեկատվությունը վերափոխում են նշանների, հանրահաշվական կանոնների և գործողությունների միջոցով (սիմվոլիկ մտածողություն): Մտածողության այս տիպը, ինչ խոսք, առավել բնորոշ է մաթեմատիկական միտք ունեցող մարդկանց, որոնց միտքը դրսևորվում
է բանաձևերի և կառուցվածքների տեսքով` ամրագրելով
սիմվոլների միջև էական կապերը: Նշանային մտածողության պարագայում տեղեկատվությունը վերափոխում են
մտահանգումների օգնությամբ. միտքը դրսևորվում է հասկացությունների ձևով կամ առարկաների միջև էական կապերը ամրագրող արտահայտություններով: Մտածողության
այս տիպը բնորոշ է հումանիտար միտք ունեցող անձանց:
Պատկերավոր մտածողության դեպքում տեղեկատվությունը
վերափոխում են կերպարների, պատկերների միջոցով:
Պատկերավոր մտածողությունը նախընտրում են գեղարվեստական միտք ունեցող մարդիկ: Պատկերավոր մտածողության զարգացումը լավ երևակայություն ունենալու երաշխիքն
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է: Անձի մտածողության ոճը՝ որպես տեղեկատվության գերիշխող միջոց, որոշում է նրա գործունեության առանձնահատկությունները, հակումները, հետաքրքրությունները և
ուղղվածությունը: Մագիստրանտների կրեատիվության ցուցանիշը միջին է՝ 9-ը (բարձրի միտումով), մեդիանան՝ 9-ը,
ստանդարտ շեղման ցուցանիշը բարձր է, ինչը վկայում է, որ
տվյալները ցրված են միջին արժեքի շուրջ: Այստեղից հետևություն՝ նրանք կարող են առաջադրել նոր գաղափարներ և
մտքեր՝ շեղվելով ավանդական մտածողությունից: Կարող են
առաջ քաշել խնդրի լուծման ոչ ստանդարտ եղանակներ,
հաղթահարել դժվար իրադրությունները՝ անսովոր լուծումներ կիրառելով: Նրանք կարող են առանձնանալ մտքի ճկունությամբ, յուրօրինակությամբ, իսկ որ ամենակարևորն է՝ ընկալունակ լինեն նորի նկատմամբ: Կրեատիվությունը, ըստ
ամենայնի, զարգացող որակ է, որի համար անհրաժեշտ է
համպատասխան միջավայր. այն նորը բացահայտելու ընդունակությունն է, հնարամտությունը, և, ի վերջո, կրեատիվությունը բնորոշ է յուրաքանչյուր անձի, պարզապես անժխտելի
է՝ այն անհրաժեշտ է զարգացնել:
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Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի թեստը
Հարցարանը բաղկացած է հինգ սանդղակից: Ներկայացնենք դրանք:
1. Հուզական տեղեկացվածություն - դա սեփական

հույզերի գիտակցումն ու հասկացումն է, որի համար
անընդհատ համալրվում է հույզերի սեփական բառարանը: Բարձր հուզական տեղեկացվածությամբ
մարդիկ ավելի լավ են հասկանում և գիտակցում իրենց ներքին վիճակը:
2. Սեփական հույզերի կառավարում - իրենից ենթադ-

րում է հուզական ճկունություն և սեփական հույզերի
կամային կառավարում:
3. Ինքնամոտիվացիա - սեփական վարքի կառավա-

րում՝ հույզերը կառավարելու հաշվին:
4. Ապրումակցում – այլ մարդկանց հույզերի հասկա-

ցում, այլ մարդու ընթացիկ հուզական վիճակին ապրումակցելու ընդունակություն, ինչպես նաև աջակցելու պատրաստակամություն: Դա մարդու վիճակն
ըստ ժեստերի, դիմախաղի, խոսքի երանգավորումների, մարմնի դիրքի հասկանալու ունակությունն է:
5. Այլ մարդկանց հույզերի ճանաչում – այլ մարդկանց

հուզական վիճակի վրա ազդելու ունակություն [61]:
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«Հուզական ինտելեկտ» հասկացությունը մշակվել է
այնպիսի հեղինակների կողմից, ինչպիսիք են Է. Թորնդայկը
(Thorndike, 1920), Ջ. Գիլֆորդը (Guilford, 1967), Հ. Այզենկը
(Айзенк, 1995): Նշենք՝ հուզական ինտելեկտն առավել հանգամանալից ուսումնասիրել է Հ. Գարդները, ով բազմաթիվ
ինտելեկտների տեսության շրջանակներում բնութագրել է
ներանձնային և միջանձնային ինտելեկտը (Gardner, 1983): Նրա կողմից այս հասկացության մեջ ընդգրկված ընդունակություններն անմիջականորեն առնչվում են հուզական ինտելեկտին: Ներանձնային ինտելեկտը նրա կողմից մեկնաբանվում է որպես մուտք դեպի սեփական հուզական կյանքը,
աֆեկտներն ու հույզերը. զգացմունքներն ակնթարթորեն
տարբերակելու, դրանք անվանելու, նշանային կոդերի փոխելու և որպես սեփական վարքի հասկացման ու կառավարման
միջոց օգտագործելու ընդունակությունը [36]:
Հուզական ինտելեկտը կամ հուզական կոմպետենտությունն իր մեջ միավորում է անձի՝ արդյունավետ շփման
հնարավորությունը՝ շրջապատողների հույզերը հասկանալու և նրանց հուզական վիճակին հարմարվելու հաշվին: Անձի մասնագիտական հաջողությունները, անկասկած, կապված են գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների,
ընդհանուր զարգացվածության, այսինքն՝ ինտելեկտի հետ:
Սակայն դեպքերի մեծ մասում ընդհանուր ինտելեկտի բարձր
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մակարդակը բավարար չի լինում: Հուզական ինտելեկտը սոցիալական ինտելեկտի մասին գաղափարների զարգացման
արդյունք է: Գիտական գործածության մեջ «հուզական ինտելեկտ» հասկացությունը ներմուծվել է 1990 թվականին ամերիկացի հոգեբաններ Պիտեր Սոլովեյի և Ջոն Մեյերի կողմից,
ովքեր էլ մշակել են հուզական ինտելեկտի առաջին մոդելը:
Հուզական ինտելեկտի ներքո հեղինակները հասկանում էին
սեփական և այլոց զգացմունքներին ու հույզերին հետևելու,
դրանք տարբերակելու և այդ տեղեկատվությունը, մտածողությունն ու գործողություններն ուղղորդելու համար օգտագործելու ընդունակությունը [50]:
Հուզական տեղեկատվության մշակման հետ կապված
ընդունակությունների վերլուծությունը թույլ տվեց Պիտեր
Սոլովեյին և Ջոն Մեյերին առանձնացնել չորս բաղադրիչներ,
որոնք անվանվեցին «ճյուղեր»: Այդ բաղադրիչները դասավորվում են որպես աստիճանակարգ, որի մակարդակները,
ըստ հեղինակների, յուրացվում են աստիճանաբար օնտոգենեզի ընթացքում: Կարևոր է նշել, որ յուրաքանչյուր բաղադրիչ վերաբերում է ինչպես անձի սեփական հույզերին, այնպես էլ այլ մարդկանց հույզերին:
1. Հույզերի նույնականացում- իր մեջ ընդգրկում է մի

շարք փոխկապակցված ընդունակություններ, ինչպիսիք են հույզերի ընկալումը (այսինքն՝ հույզերի գո-
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յության բուն փաստը նկատելու ընդունակությունը),
դրանց նույնականացումը, համապատասխան դրսևորումը, իրական և շինծու հույզերի տարբերակումը:
2. Հույզերի դերը մտածողության և գործունեության

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար- իր մեջ
ընդգրկում է կարևոր իրադարձությունների վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար հույզերի օգտագործման, հույզեր առաջացնելու ընդունակությունը, որոնք նպաստում են խնդիրների լուծմանը, տրամադրության տատանումները որպես խնդրի նկատմամբ տարբեր տեսանկյունների վերլուծության միջոց
օգտագործելը:
3. Հույզերի հասկացումը- հույզերի համադրություննե-

րը, դրանց միջև կապերը, մեկ հույզից մյուսին անցումները, հույզերի պատճառները հասկանալու ընդունակությունը, հույզերի մասին խոսքային տեղեկությունը:
4. Հույզերի կառավարումը- հույզերի վերահսկման, բա-

ցասական հույզերի ուժի նվազեցման, սեփական հույզերի գիտակցման ընդունակությունը, հուզականորեն
հագեցած խնդիրների լուծման ընդունակությունը՝ առանց դրանց հետ կապված բացասական հույզերը
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ճնշելու: Նպաստում է անձնային աճին և միջանձնային հարաբերությունների լավացմանը [36]:
Այս մոդելի հիման վրա մշակվել է Դ. Գոուլմանի մոդելը: 1995 թվականին հրատարակված նրա «Հուզական ինտելեկտ» գիրքը նոր ազդակ հանդիսացավ հիմնախնդրի ուսումնասիրության համար (Goleman, 1995):
Դ. Գոուլմանը վերը նշված հեղինակների կողմից առանձնացված բաղադրիչներին ավելացրել է այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են խանդավառությունը, համառությունն ու
սոցիալական հմտությունները [21]:
Առավել տարածված մոդելներից մեկն էլ Ռ. Բառ-Օնի
հայեցակարգն է, որում հուզական ինտելեկտը սահմանվում
է որպես հուզական և սոցիալական բանիմացությունների,
ընդունակությունների և գիտելիքների ամբողջականությունը,
որն ապահովում է շրջապատող մարդկանց հետ հաջող փոխազդեցություն, ինչպես նաև տարբեր կենսական իրավիճակների հաղթահարում [Bar-On, 2006]:
Երկար ժամանակ համարվել է, որ մեր զգացած և արտահայտած հույզերն անհրաժեշտ է վերահսկել, և շատ կարևոր է հետևել դրանց՝ իրականացնելով աշխատանքային գործունեություն, առավել ևս՝ եթե այն կապված է մարդկանց կառավարելու հետ: Համարվում էր, որ աշխատավայրում հույզերն արտահայտելը մասնագիտական չէ: Հիմնախնդրի վե-
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րաբերյալ տեսական մոտեցումների վերլուծությունից, սակայն, պարզվում է, որ հուզական ինտելեկտի բարձր մակարդակ ունեցող մարդու համար հույզերը ոչ միայն կարևոր են,
այլ նաև պարտադիր՝ ճիշտ որոշումներ ընդունելու, բարդ իրավիճակից դուրս գալու, փոփոխությունները հաղթահարելու և հաջողության հասնելու համար: Հուզական ինտելեկտի
բարձր արտահայտվածությունն առավել կարևորվում է կառավարիչների համար, քանի որ ժամանակակից կառավարչական գործունեությունը կառավարչի անձին ներկայացնում
է ինչպես իր, այնպես էլ դիմացինի հուզական վիճակները
հասկանալու, կառավարելու ընդունակությունների զարգացվածություն:
Ն. Հոլլի կողմից մշակված հուզական ինտելեկտի հարցարանն ուղղված է բացահայտելու անձի՝ փոխհարաբերությունները հասկանալու ընդունակությունը, որը դրսևորվում է
հույզերում, ինչպես նաև որոշումներ ընդունելու հիման վրա
հուզական ոլորտը կառավարելու ունակությունը: Հարցարանը բաղկացած է 30 պնդումներից, որոնց հանդեպ փորձարկվողը պետք է արտահայտի իր վերաբերմունքը՝ ընտրելով
պատասխանների տարբերակներից որևէ մեկը [55]:
Հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշները և ստանդարտ շեղումները ներկայացված են աղյուսակում, իսկ միջին
ցուցանիշները՝ հիստոգրամի տեսքով:
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Աղյուսակ 7.
Հուզական ինտելեկտի միջին և ստանդարտ շեղումների
ցուցանիշները (n=80)

N

Հուզական ինտելեկտի բաղադրիչները

M

σ

1

Հուզական տեղեկացվածություն

10,9

4,8

2

Սեփական հույզերի կառավարում

3,7

7,4

3

Ինքնամոտիվացիա

9,7

5,4

4

Ապրումակցում

11,1

5,5

5

Այլ անձանց հույզերի ճանաչում

12,3

6,5

6

Հուզական ինտելեկտի գումարային
ցուցանիշ

47,2

19,8
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0

Նկար 3. Հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշները
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Հետազոտության արդյունքներից պարզվում է, որ մագիստրանտների հուզական ինտելեկտի բաղադրիչներից
ցածր արտահայտվածություն ունի հույզերի ղեկավարումը:
Հույզերի ղեկավարման ցածր ցուցանիշները թույլ են տալիս
ենթադրել, որ մագիստրանտների հուզական ճկունությունը
թույլ է արտահայտված, այլ կերպ ասած՝ սեփական հույզերի
կամային կառավարման ընդունակությունը թույլ է զարգացած: Հույզերի ղեկավարման ստանդարտ շեղման ցուցանիշը
բարձր է (7,4), ինչը ցույց է տալիս, որ տվյալները ցրված են
միջին արժեքի շուրջ: Կառավարչական գործունեությանը
բնորոշ սթրեսային իրավիճակներում այս ցուցանիշի ցածր
դրսևորվածությունը կարող է հանգեցնել խառնաշփոթի,
կողմնորոշվելու անկարողության, որը, կարելի է ենթադրել,
երբեմն լրացվում է փորձի միջոցով:
Հուզական ինտելեկտի մյուս բաղադրիչների՝ հուզական
տեղեկացվածության, ինքնամոտիվացիայի, ապրումակցման,
այլ մարդկանց հույզերի ճանաչման ցուցանիշները գտնվում
են միջին մակարդակում: Հուզական տեղեկացվածության
ցուցանիշի միջին արտահայտվածությունը վկայում է, որ մագիստրանտները ոչ բոլոր իրավիճակներում են կարողանում
հասկանալ և գիտակցել սեփական հույզերը, այնինչ բարձր
հուզական տեղեկացվածությամբ մարդիկ գիտակցում են իրենց ներքին հոգեկան վիճակները:
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Ապրումակցումն իրենից ենթադրում է այլ մարդկանց
հույզերի հասկացում, այլ մարդու հուզական վիճակը հասկանալու կարողություն, ինչպես նաև օգնություն ցույց տալու
պատրաստակամություն: Այն մարդու հուզական վիճակն
ըստ դիմախաղի, ժեստերի, խոսքի երանգի, մարմնի դիրքի
հասկանալու կարողությունն է: Ապրումակցման միջին մակարդակի դրսևորվածությունը դիտարկելիս պարզում ենք՝
թեպետ մագիստրանտները ոչ միշտ են հակված հասկանալու դիմացինի հուզական ապրումները, սակայն կառավարչական գործունեության տեսանկյունից ապրումակցման միջին ցուցանիշը կարելի է համարել գործունեության համար
նպաստավոր պայման:
Իսկ այլ մարդկանց հույզերը ճանաչելու ցուցանիշների
միջին մակարդակից կարելի է ենթադրել, որ մագիստրանտները միշտ չէ, որ կարողանում են ազդել այլ մարդկանց հուզական վիճակների վրա: Ընդգծենք՝ այլ մարդկանց հուզական վիճակների վրա ազդեցությունն արդյունավետ կառավարելու պայմաններից մեկն է: Այլ մարդկանց հույզերի ճանաչման ստանդարտ շեղման ցուցանիշը բարձր է (6,5), այսինքն՝ տվյալները ցրված են միջին արժեքի շուրջ:
Հետազոտական խմբում միջին դրսևորվածություն ունի
նաև ինքնամոտիվացիայի ցուցանիշը, որն իրենից ենթադ-
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րում է սեփական վարքի կառավարում՝ հույզերի կառավարման հաշվին:
Հուզական ինտելեկտի միջին ցուցանիշը նույնպես միջին մակարդակում է գտնվում:
Հուզական ինտելեկտի ցուցանիշի բարձր դրսևորվածությունը նշանակում է, որ անձը բավական տեղեկացված է
իր հուզական վիճակների մասին, կարողանում է գիտակցել
և հասկանալ իր հույզերը, կառավարել դրանք, ինչպես նաև
կարողանում է հասկանալ ուրիշ մարդկանց հույզերը, կարեկցել, աջակցել նրանց, կարողանում է կառավարել ուրիշների հույզերը:
Հուզական ինտելեկտի միջին մակարդակը նշանակում
է, որ անձը մասամբ է կարողանում գիտակցել և հասկանալ
իր հույզերը. իր հույզերի մասին ավելի քիչ տեղեկություն ունի: Որոշ իրադրություններում կարող է դժվարությամբ հասկանալ ուրիշ մարդկանց հուզական դրսևորումները:
Հուզական ինտելեկտի ցածր մակարդակը նշանակում
է, որ անձը չի կարողանում գործ ունենալ իր և այլ մարդկանց
հուզական վիճակների հետ, տեղեկացված չէ իր հուզական
ապրումների մասին, չի կարողանում կառավարել ինչպես իր
սեփական հույզերը, այնպես էլ ուրիշներինը: Այսպիսով, մագիստրանտների հուզական ինտելեկտի ցուցանիշը գտնվում
է միջին մակարդակում, այսինքն՝ նրանք մասամբ են կարո-
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ղանում գիտակցել և հասկանալ իրենց հույզերը, իրենց հուզական վիճակների մասին ավելի քիչ տեղեկատվություն ունեն: Դժվարությամբ են կարողանում կառավարել հույզերի և
զգացմունքների դրսևորումը, ինչպես նաև հասկանալ ուրիշ
մարդկանց հուզական դրսևորումները:

Կամքի ինքնակարգավորման թեստը
Ա. Գ. Զվերկովի և Է. Վ. Էյդմանի կամքի ինքնակարգավորման մեթոդիկայի վերլուծության արդյունքում հաշվարկվում են ընդհանուր ինքնակարգավորման մեկ միասնական
սանդղակ, ինչպես նաև երկու ենթասանդղակներ՝ համառություն և ինքնատիրապետում: Միավորները հաշվարկվում
են թեստի բանալու հետ՝ յուրաքանչյուր համընկման դեպքում մեկ միավոր: Ընդհանուր ինքնակարգավորման սանդղակը տատանվում է 0-24 մի ջակայքում: Համառության և
ինքնատիրապետման ենթասանդղակները տատանվում են
0-16 միջակայքում [14]:
Ընդհանուր առմամբ, կամային ինքնակարգավորմումը
սեփական վարքն ամենատարբեր իրավիճակներում վերահսկելու չափն է, սե փական գործողությունները, վիճակը
գիտակցաբար կառավարելու ընդունակությունը: Դրա զարգացվածության մակարդակը կարող է բնութագրվել որպես
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ամբողջական ցուցանիշ կամ էլ այնպիսի բնավորության գծերով, ինչպիսիք են համառությունն ու ինքնատիրապետումը:
Կամային

ինքնակարգավորման

սանդղակի

բարձր

դրսևորումը բնորոշ է հուզականորեն հասուն, ակտիվ, անկախ, ինքնուրույն մարդկանց: Նրանք առանձնանում են
հանգստությամբ, ինքնավստահությամբ, մտադրությունների
կայունությամբ, պատասխանատվության և պարտքի զգացմամբ: Որպես կանոն՝ նրանք լավ են ռեֆլեքսիայի (խորհրդածել) ենթարկում սեփական մոտիվները, պլանավորված իրականացնում են ծագած մտադրությունները, ընդունակ են վերահսկել իրենց արարքները, ունեն արտահայտված սոցիալական-դրական

ուղղվածություն:

Ծայրահեղ

դեպքերում

նրանց մոտ հնարավոր է ներքին լարվածության աճ, որը
կապված է ամեն ինչ վերահսկելու ցանկության հետ: Ցածր
միավոր դիտարկվում է զգայուն, հուզականորեն անկայուն,
խոցելի, անինքնավստահ մարդկանց մոտ: Ռեֆլեքսիվությունը նրանց մոտ բարձր չէ, իսկ ակտիվության ընդհանուր ֆոնն
իջեցված է: Նրանց բնորոշ են բռնկվողականությունն ու
մտադրությունների անկայունությունը:
«Համառություն» ենթասանդղակը բնութագրում է մարդու մտադրությունների ուժը՝ սկսած գործն ավարտին հասցնելու նրա ձգտումը: Բարձր արտահայտվածությունը բնորոշ
է գործուն, աշխատունակ մարդկանց, ովքեր ակտիվորեն
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ձգտում են նախանշվածի իրականացմանը, նրանց ուժեղացնում են նպատակին հասնելու ճանապարհին հանդիպող
դժվարությունները, չեն կարող շեղել այլընտրանքները:
Նրանց հիմնական արժեքը սկսած գործն է: Նման մարդկանց
բնորոշ է սոցիալական նորմերի ընդունումը, սեփական վարքը դրանց ամբողջովին ենթարկելու ձգտումը: Ծայրահեղ
դրսևորվածության դեպքում հնարավոր է վարքի ճկունության կորուստ, մանիակալ հակումների դրսևորում: Տվյալ ենթասանդղակի ցածր մակարդակը վկայում է բարձր լաբիլության, անվստահության, բռնկվողականության մասին, որոնք
կարող են հանգեցնել վարքի անհետևողականության կամ,
թերևս, ցրվա ծության: Ակտիվության և աշխատունակության
ցածր ֆոնը, որպես կանոն, նման անձանց մոտ փոխհատուցվում է բարձրացված զգայունակությամբ, ճկունությամբ,
ստեղծարարությամբ, ինչպես նաև սոցիալական նորմերն ազատ հասկանալու հակվածությամբ:
«Ինքնատիրապետում» ենթասանդղակն արտացոլում է
հուզական հակազդումների և վիճակների կամային վերահսկման մակարդակը: Բարձր դրսևորվածություն սովորաբար դիտարկվում է հուզականորեն կայուն, տարբեր իրավիճակներում իրենց վերահսկել կարողացող մարդկանց
մոտ: Նրանց բնորոշ են ներքին հանգստությունը, ինքնավստահությունը: Սակայն այս ենթասանդղակի շատ բարձր
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դրսևորվածությունը կարող է հանգեցնել ներքին լարվածության բարձրացման, անընդհատ մտահոգության և հոգնածության: Տվյալ սանդղակի հաջորդ բևեռը ինքնաբերությունն է,
բռնկվողականությունը՝

համակցված

վիրավորվածության

հետ:
Մագիստրանտների կառավարչական հմտությունների
ձևավորվածության մակարդակի գնահատման գործընթացում նպատակահարմար է կիրառել Ա. Գ. Զվերկովի և
Ե. Վ. Էյդմանի կողմից մշակված կամային ինքնակարգավորման հետազոտման մեթոդիկան: Կամային ինքնակարգավորման ներքո, ընդհանրապես, հասկանում են սեփական վարքն
ամենատարբեր իրավիճակներում վերահսկելու չափը, իր
գործողությունները, վիճակներն ու հակումները գիտակցաբար կառավարելու ունակությունը: Կամային ինքնակարգավորման զարգացվածության մակարդակը կարող է բնութագրվել ընդհանուր առմամբ և առանձին բաղադրիչների
տեսքով՝ որպես համառություն ու ինքնավերահսկողություն
[14]:
Կառավարչական ուղղվածությամբ մագիստրանտների
այս որակները հատկապես կարևոր են, քանի որ նրանց մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունն ապահովող կարևոր գործոններից են: Դա պայմանավորված է
նրանց անձին՝ մասնագիտական գործունեության և առկա
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սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական պայմաններից առաջադրվող պահանջներով:

12.0

11.6

11.5
11.0
10.5
10.0

9.8

9.5
9.0
8.5
Համառություն

Ինքնատիրապետում

Նկար 4. Կամային ինքնակարգավորման միջին ցուցանիշները

Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքներից պարզվեց՝ մագիստրանտների կամային ինքնակարգավորման ցուցանիշը բարձր է: Սա նշանակում է, որ
նրանք կարողանում են դրսևորել ակտիվություն, ինքուրույնություն, առաջնորդվել պարտքի և պատասխանատվության
զգացումով: Կարող են կյանքի կոչել իրենց մտադրությունները և հսկել իրենց արարքները: Մարդու վարքի կամային ինքնակարգավորումը իրենից ենթադրում է սեփական մտքերի,
զգացմունքների, ցանկությունների և վարքի գիտակցական
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կառավարում: Առանձնացվում են հոգեբանական կարգավորման մակարդակներ, դրանք են՝ ոչ կամածին կարգավորումը, կամածին կարգավորումը և կամային կարգավորումը:
Կամային ինքնակարգավորման արդյունքում առաջանում է
կամային ակտ: Տարրական կամային ակտ առաջանում է
միայն այն դեպքում, երբ մարդու գլխում միաժամանակ ինչոր գործողություն կատարելու մտքի հետ միաժամանակ չի
հայտնվում այլ միտք, որը խանգարում է նրա իրականացմանը: Ամենաբարդ կամային ակտն այն է, երբ ներքին և արտաքին տարաձայնության հաղթահարման միջոցով գիտակցաբար ընդունվում, իսկ հետո նաև իրականացվում է ընդունված որոշումը:
«Համառություն» և «Ինքնատիրապետում» ենթասանդղակների ցուցանիշները միջինից բարձր են: Այս ամենը վկայում է, որ մագիստրանտները կարող են դրսևորել աշխատասիրություն և ավարտին հասցնել սկսած գործը: Կարողանում
են հսկել իրենց հույզերի դրսևորումները և տիրապետել
տարբեր իրավիճակներում: Համառությունն իրենից ներկայացնում է ընդունած որոշումներն իրականացնելու, դրված
նպատակին հասնելու կարողություն և սովորություն՝ այդ ընթացքում ծագած խոչընդոտների և դժվարությունների հաղթահարման միջոցով: Այստեղ կարևոր է, որ անձը ոչ միայն
սկսի գործել, այլ նաև կարողանա հաղթահարել դժվարութ-
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յունները և դիմակայել մինչև նպատակին հասնելը: Համառության առկայության դեպքում անձն ընդունակ է հասնել
հեռահար նպատակին: Համառության ներուժը որոշվում է մի
շարք գործոններով, ինչպիսիք են վստահությունը նպատակի
հասանելիության մեջ, մոտիվացիան, հավակնությունների
մակարդակը, դժվարությունների հաղթահարման կամային
դիրքորոշման առկայությունը: Ելնելով մեր հետազոտության
արդյունքներից՝ մատնանշենք՝ մագիստրանտներին հաջողվում է հասնել դրված նպատակին, հաղթահարել նպատակին
հասնելու ճանապարհին ընկած դժվարությունները: Նրանք
կարող են տիրապետել իրենց տարբեր իրավիճակներում: Նրանք հուզականորեն կայուն են, նրանց բնորոշ հանգստությունը կարող է ազատել անորոշության, անհայտի նկատմամբ
վախից, որը հաստատվում է նաև ինքնատիրապետման, համառության և անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականության միջև գոյություն ունեցող համահարաբերակցական
կապի շնորհիվ (բացասական կոռելյացիոն կապ՝ տե′ս աղյուսակ 8): Ընդ հանրացնելով՝ կարող ենք ասել, որ մագիստրանտներին բնորոշ է կամքի բարձր ինքնակարգավորումը,
այսինքն՝ նրանք հուզականորեն հասուն են, ակտիվ, ինքնավստահ, զարգացած է պարտքի զգացումը: Կարող են
հսկել իրենց արարքները, ունեն սոցիալ-դրական ուղղվածություն:
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Դեյթոյի սթրեսակայունության թեստը
Ակներև է, որ կառավարչի գործունեությունն ընթանում
է հոգեբանական լարվածության և սթրեսի պայմաններում:
Կառավարչի՝ կառավարչական գործունեությանը՝ որպես
մասնագիտության, հարմարվելու տեսանկյունից սթրեսի ուսումնասիրությունն ունի գործնական կարևոր նշանակություն: Այդ առումով սթրեսակայունությունը դիտարկվում է
իբրև կառավարչի կարևոր որակ. այն գործունեության արդյունավետությունը և հաջողությունը ապահովող գործոն է:
Սթրեսակայունությունն ուսումնասիրելու համար գործածել
ենք Դեյթոյի թեստը, որը տեղայնացված է:
ԴԱԹ-Ը ինքնահաշվետվության վրա հիմնված թեստ է,
շնորհիվ որի հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում
ճշգրիտ բացահայտել անձի սթրեսի դրսևորվածության աստիճանը [3]:
Այն ընդգրկում է 50 օրգանիզմական և անձնային
դրսևորումներ, որոնք խմբավորվում են երեք պրոֆիլներով:
Դրանք են՝անձնային դրսևորումների պրոֆիլ, անձնային
պահանջմունքների պրոֆիլ, անձնային կարողությունների
պրոֆիլ:
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ԴԱԹ

Նկար 5. Մագիստրանտների սթրեսակայունության միջին
ցուցանիշները

Ըստ հետազոտության տվյալների՝ մագիստրանտների
սթրեսը դրսևորվում է չափավոր մակարդակում: Նրանց
սթրեսակայունությունը բարձր է, ինչը հնարավորություն է
տալիս դիմակայել մասնագիտական գործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված ինտելեկտուալ, կամային և հուզական ծանրաբեռնվածություններին՝ առանց գործունեության, սեփական առողջության համար վնասակար հետևանքների: Մագիստրանտները սթրեսորներին
արձագանքում են օրգանիզմի հարմարման և վերակառուցման հնարավորությունների տեսանկյունից: Անձի սթրեսակայունությունը կարևորվում է այն հանգամանքով, որ որքան
էլ երկարատև լինի սթրեսային իրադրությունը, բազմազան,
151

նորույթներով հագեցած, այդուհանդերձ այն հնարավորություն է ընձեռում դիմակայելու սթրեսին, ավելին՝ ի հաշիվ չափավոր սթրեսի՝ միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ են հաստատվում: Սթ րեսակայունությունը նաև
կառավարչի մասնագիտական կարևոր որակ է՝ հաղթահարելու աշխատանքային գործունեության մեջ առաջացող
սթրեսածին գործոնները, ֆրուստրացիան:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով մեր կողմից իրականացված փորձարարական հետազոտության տվյալները՝ կատարենք հետևյալ եզրահանգումները.
մագիստրանտներին բնորոշ են՝
 միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ հաստատելը,
 անորոշության հանդեպ համբերատարությունը,
 ինքնուրույնությունը,
 կարգավիճակը բարձրացնելու ձգտումը,
 սիմվոլիկ, նշանային, պատկերավոր մտածողության տիպերը,
 կրեատիվության միջին մակարդակը,
 հուզական ինտելեկտի միջին մակարդակը,
 կամային ինքնակարգավորման բարձր մակարդակը,
 սթրեսակայունությունը:
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Հաղորդակցման առանձնահատկությունների, հուզական
ինտելեկտի, մտածողության տիպերի, կրեատիվության
մակարդակի և կամքի ինքնակարգավորման ցուցանիշների
համահարաբերակցական վերլուծությունը
Վերը թվարկված մեթոդիկաների ցուցանիշների հարաբերակցության վերլուծությունը կարևորում ենք այն պատճառով, որ այն հնարավորություն է ընձեռում հաստատել մի մեթոդիկայի թեստավորման արդյունքները մյուսի միջոցով,
նաև բացահայտվում է հետազոտվողների ամբողջական դիմանկարը: Կրթության արդյունավետության ապահովման
տեսանկյունից

համահարաբերակցական

վերլուծության

շնորհիվ հնարավոր է հստակ տեսնել հոգեբանական որակների փոխպայմանավորվածությունը, որը թույլ է տալիս
կրթական ծրագրերը կամ զարգացմանն ուղղված միջոցառումները կազմակերպել դրանց շրջանակներում, այն է՝ մի որակի զարգացման դեպքում զարգանում են մյուս որակները
նույնպես, և՝ հակառակը: Համահարաբերակցական վերլուծություն կատարելու համար գործածվել է Պիրսոնի բանաձևը: Բացահայտվել են հետևյալ դրական և բացասական կապերը: Համահարաբերակցական կապերը ներկայացնում ենք
աղյուսակի տեսքով:
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Աղյուսակ 8.

Դրական և բացասական համահարաբերակցական
կապերը
P< 0,01** P<0,001***

Հուզական տեղեկացվածություն

Սեփական հույզերի կառավարում

Ինքնամոտիվացիա

Այլ մարդկանց հույզերի
ճանաչում

կարգավիճակի բարձրացված ձգտում

0,25**

համառություն

0,26**

սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականություն
անհաջողություններից
խուսափելու ձգտում
կրեատիվություն

-0,34***
-0,25**
-0,32***
0,26**

համառություն

0,35***

ինքնատիրապետում

0,29**

սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
անորոշության հանդեպ
անհանդուրժողականություն
անհաջողություններից
խուսափելու ձգտում
կրեատիվություն
համառություն
սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
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-0,23**
-0,26**
-0,36***
0,28**
0,28**
-0,24**

սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
կոնֆորմիզմի ծայրահեղ ձգտում
կարգավիճակի բարձրացված ձգտում
անհաջողություններից
խուսափելու ձգտում
ֆրուստրացիոն
անհանդուրժողականություն

Համառություն

-0,35***
-0,39***
0,30**
-0,33**
-0,43***

կրեատիվություն

-0,29**

Անորոշության հանդեպ
անհանդուրժողականություն

համառություն

-0,35**

ինքնատիրապետում

-0,47***

Ինքնատիրապետում

սոցիալ-հաղորդակցական
ապաշնորհություն
կոնֆորմիզմի ծայրահեղ
ձգտում
ֆրուստրացիոն
անհանդուրժողականություն

-0,35***
-0,29**
-0,61***

Բացահայտված համահարաբերակցական կապերն առավել հիմնավորում են միջին ցուցանիշների վերլուծությունը, ինչպես նաև ցույց են տալիս հուզական ինտելեկտի, հաղորդակցման, մտածողության առանձնահատկությունների և
կամքի ինքնակարգավորման միջև փոխկապվածությունները:
Հուզական

տեղեկացվածության

և

կարգավիճակի

բարձրացված ձգտման(r=0,25), ինչպես նաև համառության(r=0,26) միջև կոռելյացիոն կապերը փաստում են՝ որքան
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անձը գիտակցում և հասկանում է սեփական հույզերը, այնքան ձգտում է բարձրացնել իր կարգավիճակը, ձեռք բերել
դիրք, հեղինակություն, ինչպես նաև ավարտին հասցնել
սկսած գործը, դրսևորել աշխատասիրություն, հարգանք սոցիալական նորմերի նկատմամբ: Սեփական հույզերի կառավարումը բացասական կոռելյացիոն կապերի մեջ է գտնվում
հաղորդակցման առանձնահատկությունների հետևյալ բաղադրիչների հետ՝ սոցիալ- հաղորդակցական ապաշնորհության(r=-0,34), անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականություն(r=-0,25),

անհաջողություններից

խուսափելու

ձգտում(r=-0,32), ինչը ցույց է տալիս, որ սեփական հույզերի
կառավարումը նպաստում է միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ հաստատելուն, միջանձնային
շփումներում խոչընդոտները հաղթահարելուն, արագ կողմնորոշվելու անսպասելի շփում պահանջող իրադրություններում, հարմարվելու նոր իրադրությանը, դրսևորելու համբերատարություն, արագ գործելու անորոշության պայմաններում, ակտիվ մտածելու, կշռադատված վերլուծելու իրադրությունը: Ինչպես նաև միջանձնային փոխհարաբերություններում հույզերի կառավարումը նպաստում է, որ անձը հետաքրքրությամբ և վստահությամբ տրամադրվի շրջապատողների նկատմամբ, անկաշականդ հաստատի նրանց հետ
մտերիմ փոխհարաբերություններ՝ չվախենալով հնարավոր
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հիասթափություններից, ակտիվորեն կարող է ընդգրկվել նոր
գործերի մեջ, այսինքն՝ սեփական հույզերի ղեկավարումը
հարաբերակցվում է սեփական ուժերին և ընդունակություններին վստահելու հետ: Համանման հարաբերակցական կապեր են են բացահայտված նաև ինքնամոտիվացիայի դեպքում(r=-0,36), այսինքն՝ որքանով անձը ձգտում է հսկել իր
վարքը՝ հույզերը գիտակցելու շնորհիվ, այնքանով ավելի
հեշտ է հաղթահարում անորոշ և դժվար իրադրությունները,
անմիջական շփումներ հաստատում: Ուշագրավ են ինքնամոտիվացիայի և կրեատիվության(r=0,28), ինչպես նաև համառության(r=0,28) միջև առկա դրական կապերը, որոնք ցույց
են տալիս, որ որքանով անձը ձգտում է հսկել իր վարքը՝ հույզերը գիտակցելու շնորհիվ, այնքանով ձգտում է ավարտին
հասցնել սկսած գործը, դրսևորում է անկախություն, նախաձեռնողականություն, պարտքի և պատասխանատվության
զգացում, աշխատասիրություն, ինչպես նաև առաջադրել
խնդրի լուծման տարբեր, այլընտրանքային եղանակներ,
դրսևորել ճկունություն, ստեղծարարություն: Կամքի ինքնակարգավորման բաղադրիչներից համառությունը բացասական կոռելյացիոն կապերի մեջ է գտնվում սոցիալ-հաղորդկացկան ապաշնորհության(r=-0,35), կոնֆորմիզմի ծայրահեղ
ձգտման(r=-0,39),

անհաջողություններից

խուսափելու

ձգտման(r=-0,33) և ֆրուստրացիոն անհանդուրժողականութ-
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յան(r=-0,43) հետ: Այստեղից հետևություն՝ որքան շատ է անձը ձգտում ավարտին հասցնել սկսած գործը, դրսևորել աշխատասիրություն, գործունյա է, ակտիվորեն ձգտում է իրականացնել նախատեսվածը, այնքան միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ է հաստատում, հակված չէ
ընդունել մեծամասնության կարծիքը, գերադասում է ձևավորել և ունենալ սեփական կարծիք, հակադրվել շրջապատողներին, ունակ է իրականացնել իր մտադրությունները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրանք չեն պաշտպանվում շրջապատողների կողմից: Հեշտությամբ է ընդգրկվում նոր և անկանխատեսելի գործերի մեջ, հետաքրքրությամբ և վստահությամբ է տրամադրված մարդկանց նկատմամբ, անկաշականդ է հաստատում նրանց հետ մտերիմ փոխհարաբերություններ՝ չվախենալով հնարավոր հիասթափություններից,
շատ լավ հսկում է իր ձգտումները և հակումները, համարժեք
է ընկալում ուրիշ մարդկանց և կառուցողականորեն է արձագանքում նրանց գործողություններին, այդ թվում՝ քննադատությանը և ագրեսիային: Համանման ձևով կոռելյացիոն բացասական կապեր են բացահայտված ինքնատիրապետման և
սոցիալ-հաղորդակցական ապաշնորհության(r=-0,35), կոն ֆորմիզմի ծայրահեղ ձգտման(r=-0,29) և ֆ րուստրացիոն անհանդուրժողականության(r=-0,61) միջև: Այս կապերը ցույց են
տալիս, որ որքան անձը հուզականորեն կայուն է, կարողա-
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նում է տիրապետել իրեն տարբեր իրավիճակներում, օժտված է հանգստությամբ, նո րի ընկալման պատրաստակամությամբ, այն քանով նա միջանձնային փոխհարաբերություններում անկաշկանդ է, բանիմաց, ունակ է ձևավորել և ունենալ սեփական կարծիք՝ բնավ չհամապատասխանող ուրիշների կարծիքներին, ազատ հայացքներ և մտքեր, կարող է
արդյունավետորեն հակադրվել դժվարություններին, կառուցողականորեն արձագանքել մարդկանց քննադատությանը:
Ուշագրավ կոռելյացիոն բացասական կապ է առկա անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականության և կրեատիվության միջև (r=-0,29): Հետևաբար որքանով անորոշության
հանդեպ անհանդուրժող անձը շփոթվում է անկանխատեսելի իրադրություններում, տագնապում, ձգտում է արագ որոշումներ ընդունել և դուրս գալ այդ իրավիճակից, այնքանով
ստեղծարարություն դրսևորելու հավանականությունն ավելի
ցածր է: Այդ դեպքում նա չի կարող առաջադրել խնդրի լուծման տարբեր եղանականեր, դրսևորել ճկունություն, յուրօրինակություն: Եվ հակառակը, անորոշությունը հետաքրքրությամբ ընկալող անձի կրեատիվությունն ակտիվանում է. նա
փորձում է գտնել խնդրի լուծման տարբեր եղանակներ, առաջադրել տարբեր լուծումներ: Նկատենք՝ կրեատիվությունն
ամբողջությամբ անձնային և ինտելեկտուալ բնութագրերի
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համալիր է, ինչը թույլ է տալիս մարդուն արդյունավետ գործել անորոշության, նորույթի իրադրությունում [56]:
Իսկ անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականության, ինքնատիրապետման(r=-0,47) ու հա մառության(r=-0,35)
միջև առկա բացասական կոռելյացիոն կապերը փաստում
են՝ որքանով անձը շփոթվում է և տագնապում անորոշ, անկանխատեսելի իրադրություններում, այնքանով հուզականորեն անկայուն է, անվստահ, բռնկվող, մտադրությունների մեջ
անկայուն:
Այսպիսով, բացահայտված համահարաբերակցական
կապերը ցույց են տալիս հուզական ինտելեկտի, հաղորդակցման

առանձնահատկությունների,

մտածողության,

կամքի ինքնակարգավորման փոխկապվածությունները, ինչպես նաև դրանց համալիր կիրառության անհրաժեշտությունը կառավարիչների մասնագիտական հոգեբանական ընտրության գործընթացում:
Կառավարիչների այս որակների փոխկապվածությունները հաշվի առնելով՝ նպատակահարմար է կազմակերպել
նրանց վերապատրաստումները մասնագիտական գործունեության ընթացքում: Այսինքն՝ կառավարչական գործունեության մեջ նրանց մասնագիտական զարգացման ծրագիրը կարող է խարսխվել այս առանձնահատկությունների հարաբերակցությունների վրա:
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2.2. Կառավարիչների ընտրության համար
առաջարկվող մեթոդիկաների հայերեն
տարբերակների տեղայնացման ընթացակարգը
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարիչների
ընտրության գործընթացում կարևոր փուլերից է համարվում
թեստավորումը, անհրաժեշտություն առաջացավ տեղայնացնել մեր կողմից առաջադրվող թեստերը: Մինչ թեստերի տեղայնացման ընթացակարգը ներկայացնելը նախ անդրադառնանք թեստերի ընտրության հիմնավորմանը:

Թեստերի ընտրության հիմնավորումը
Սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության թեստ
Սոցիալ-հաղորդակցական

բանիմացության

թեստը

նպատակահարմար ենք գտնում կիրառել կառավարիչների
հաղորդակցման առանձնահատկությունների ուսումնասիրության համար, քանի որ թեստի միջոցով բացահայտվող
բաղադրիչները թույլ են տալիս կառավարչական գործընթացում առանձնապես գնահատել հաղորդակցման առանձնահատկությունները: Համաձայն թեստի՝ բացահայտվում են
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վեց բաղադրիչներ, որոնց միջոցով հնարավոր է գաղափար
կազմել հաղորդակցման յուրաքանչյուր առանձնացված առանձնահատկության զարգացվածության մասին, այնուհետև
գտնել կապերը՝ ոչ միայն զարգացնելու հաղորդակցման
հմտությունն ընդհանրապես, այլ՝ հենց այդ բաղադրիչները:
Թեստի բաղադրիչներից մեկը վերաբերում է սոցիալ-հաղոդակցական ապաշնորհությանը, որի ցուցանիշից ելնելով
կարելի է հասկանալ՝ կազմակերպական միջավայրում անձը
որքանով է կարողանում ներգրավվել ազատ շփումների մեջ,
հաստատել գործընկերների հետ անմիջական փոխհարաբերություններ: Իսկ ըստ անորոշության հանդեպ անհանդուրժողականության բաղադրիչի՝ հնարավոր է պարզել՝ որքանով կառավարիչը հեշտությամբ կկարողանա հաղթահարել
դժվար և անկանխատեսելի իրադրությունները: Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացում այս
թեստի կիրառության նպատակահարմարությունը հիմնավորվում է նաև նրանով, որ առանձնացված բաղադրիչներից
կոնֆորմության ծայրահեղ ձգտումը և կարգավիճակի բարձրացված ձգտումը հատկապես կարևոր են կառավարչական
գործունեության ընթացքում: Այդ առումով սույն թեստը հնարավորություն է տալիս պարզելու, թե որքանով են կառավարիչները միջանձնային փոխհարաբերություններում կոնֆորմիստ, որքանով են հակված ձևավորելու ինքնուրույն կար-
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ծիք, ինչպես են գնահատում իրենց ներկա կարգավիճակը՝
արդյոք ձգտում են բարձրացնել, թե գոհ են իրենց վիճակից:
Ըստ

անհաջողություններից

խուսափելու

ձգտման

բաղադրիչի՝ միանշանակ է՝ ինչ չափով է կառավարիչը միջանձնային փոխհարաբերություններում հաղթահարում անորոշ, դժվար իրադրությունները, վստահությամբ վերաբերվում մարդկանց և այդպիսով հաստատում լավ փոխհարաբերություններ: Ֆրուստրացիոն անհանդուրժողականությունից
հասկանալի է՝ կառավարիչները կարողանում միջանձնային
փոխհարաբերություններում հսկել իրենց հակումները և ձգտումները, համարժեք վերաբերմունք դրսևորում մարդկանց
նկատմամբ: Այսպիսով, վերը թվարկված բաղադրիչները
հնարավորություն են ընձեռում բացահայտելու կառավարիչների հաղորդակցական ունակությունները, ինչպես նաև դիտարկելու միջանձնային փոխհարաբերություններում նրանց
հաղորդակցման

առանձնահատկությունների

պեկտները:
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բոլոր

աս-

Հուզական ինտելեկտի մեթոդիկան
Կառավարիչների թեստավորման գործընթացում նպատակահարմար է ուսումնասիրել Ն. Հոլի հուզական ինտելեկտի մեթոդիկան, քանի որ հուզական ինտելեկտը, լինելով հոգեբանական կարևոր որակ, կազմված է մասերից՝ բաղադրիչներից, որոնցից յուրաքանչյուրի ուսումնասիրությունը
կառավարիչների համար էական է, սակայն այս մեթոդիկայում հատկապես կարևորվում է ինքնամոտիվացիայի բաղադրիչը՝ կառավարչի՝ իր վարքը հսկելու կարողությունը
հույզերը գիտակցելու շնորհիվ, մի բան, որ կդառնա միջանձնային փոխհարաբերություններ հեշտությամբ հաստատելու,
անորոշ և անկանխատեսելի իրադրություններում արագ
կողմնորոշվելու, ստեղծարարություն դրսևորելու գրավականը: Հավելենք, որ այս ամենը հիմնավորվում է ինքնամոտիվացիայի և հաղորդակցման առանձնահատկությունների
միջև առկա համահարաբերակցական կապերով(տե′ս աղյուսակ 8): Հուզական ինտելեկտի՝ այս թեստի ընտրությունն
արդարացված է նաև առաջարկվող բաղադրիչների անձի
սթրեսակայունության հետ կապով, իսկ դա հնարավոր է
պարզել Դեյթոյի առաջարկած մեթոդիկայով:
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Ջ. Բրուների մտածողության տիպը և
կրեատիվության մակարդակը որոշող հարցարան
Կառավարչական գործունեության մեջ որոշիչ դեր են
կատարում կառավարչի մտածողության առանձնահատկությունները, քանի որ նա, իր գործունեության բնույթից ելնելով, գրեթե մշտապես նորանոր որոշումներ է կայացնում,
գտնում

արդյունավետ

լուծումներ

բարդ,

անորոշ

իրավիճակներում: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար
ենք գտել հիմնվել Ջ. Բրուների մոտեցման վրա, ով առանձնացնում էր մտածողության տիպերը և ուսումնասիրում
կրեատիվության մակարդակը: Կախված նրանից, թե մտածողության որ տեսակն է զարգացած կառավարչի մոտ, կարելի
է գաղափար կազմել կառավարչական գործընթացում նրա
կայացրած որոշումների և դժվար իրադրություններում լուծումներ առաջադրելու մասին, ընդ որում նաև որոշել անձի
կրեատիվությունը՝ որի դրսևորումը կապվում է նրա աշխատանքի արդյունավետության հետ: Փաստորեն, այն հնարավորություն է տալիս համալիր կերպով բացահայտել մտածողության առանձնահատկությունները:
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Կամքի ինքնակարգավորման թեստը
Կառավարիչների գործունեության մեջ նշված որակները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են կամային ճիգեր,
որոնց առկայության դեպքում հնարավոր է առաջադրված
նպատակները ձեռք բերելու ճանապարհները որոնել և հասնել դրանց, ընդունել ճիշտ որոշում: Այդ առումով հուզական
ինտելեկտի, մտածողության, հաղորդակցման առանձնահատկությունների հետ մեկտեղ նպատակահարմար ենք
գտնում կանոնավորել նաև կամային ոլորտի առանձնահատկությունները: Կառավարիչների ընտրության գործընթացում
մեր կողմից առաջարկվող կամքի ինքնակարգավորման մեթոդիկայի շնորհիվ հնարավոր է բացահայտել համառության
և ինքնատիրապետման դրսևորվածության աստիճանը, որը
հարաբերակցվում է սթրեսակայունության, հուզական ինտելեկտի, ինչպես նաև հաղորդակցման բաղադրիչների հետ: Ասենք, որ կառավարիչների հուզական կայունությունը, նպատակաուղղվածությունը, աշխատասիրությունը ապահովում
են նրանց գործունեության արդյունավետությունը:
Այսպիսով, նշված մեթոդիկաների համալիր կիրառմամբ ոչ միայն կարելի է բացահայտել կառավարիչների ան-
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հատական դիմանկարները, այլ նաև նրանց կառավարչական
յուրահատկությունները՝ փոխկապակցված են գործունեության համար անհրաժեշտ հոգեբանական այլ որակների հետ:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մեր կողմից իրականացվել է թեստերի տեղայնացման գործընթացը, որի համար
հիմք են ծառայել փորձարարական հետազոտությունները:
Թեստի ադապտացիան միջոցառումների համալիր է,
որն ապահովում է նոր պայմաններում դրա գործածության
համապատասխանությունը(ադեկվատությունը): Թեստի ադապտացիայի փուլերն են՝
1.

վերլուծել

հեղինակի

ելակետային

տեսական

դրույթները,
2.

թարգմանել օտարալեզու մեթոդիկաների համար
թեստը

և

հրահանգը

գործածվող

լեզվով՝

համապատասխան փորձագետի գնահատականի,
3.

ստուգել հուսալիությունը և վալիդությունը հոգեչափական պահանջների համապատասխանությամբ,

4.

իրականացնել ստանդարտացում համապատասխան ընտրանքի վրա [40, էջ 257]
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Անձնային հարցարանների լեզվաբանական ադապտացիան ենթադրում է դրա լեզվական, քերականական, ոճական
առանձնահատկությունների

համապատասխանությունը

ընտրանքի տարիքային և կրթական կառուցվածքին:
Լեզվաբանական և սոցիոմշակութային խոչընդոտների
հաղթահարման արդյունքում ստացվում է նոր հարցարան:
Այդ պատճառով իրականացվում է հարցարանի հոգեչափական ադապտացիա, որն ընդգրկում է հետևյալ գործընթացները՝ վերլուծվում է պնդումների ներքին համաձայնությունը,
վերաթեստավորման դեպքում ստուգվում է կայունությունը,
կոռելյացիոն վերլուծություն է անցկացվում համապատասխան չափանիշի միջև: Բազմասանդղակ հարցարանների համար իրականացվում է հատուկ փուլ. ստուգվում է սանդղակների միջև փոխհարաբերությունների կառուցվածքի վերարտադրությունը: Միայն այս պահանջներն իրականացնելուց
հետո անհրաժեշտ է անցնել նորմերի վերաստանդարտացման [15]:
Հիմք ընդունելով վերը նշված մոտեցումները՝ թեստերի
տեղայնացման գործընթացում իրականացվել է դրանց թարգմանություն՝ ռուսերենից հայերեն: Թարգմանությունը ստուգելու համար կազմվել է փորձագիտական խումբ, որտեղ
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ընդգրկվել են գիտության թեկնածուներ և դոկտորներ (n=10):
Փորձագետների կողմից թեստերը կրկին թարգմանվել են
հայերենից ռուսերեն: Առանձնացվել են այն պնդումները, որոնց թարգմանության դեպքում բովանդակությունը փոխվել
է: Այնուհետև համեմատվել են երկու տարբերակները բնօրինակի հետ, մշակվել է պնդումների բովանդակության վերջնական տեսքը:
Արտաքին չափորոշիչային և բովանդակային վալիդությունն ապահովելու նպատակով հաշվի են առնվել արդի ժամանակների առանձնահատկությունները և փորձագետների
կողմից ներկայացվող ազգային, մշակութային օրինաչափությունները:
Թարգմանության փուլն ավարտելուց հետո իրականացվել է հետազոտություն: Հետազոտությանը մասնակցել
են ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 80 մագիստրանտներ, որոնցից 52–ը՝ իգական, 28-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, ինչ պես նաև 30 քաղաքացիական ծառայողներ՝ 17-ը՝ իգական, 13-ը՝ արական: Տարիքային մեդիանան մագիստրանտների դեպքում 22-ն է, իսկ քաղծառայողների դեպքում՝ 43-ը: Հետազոտական խմբի համասեռությունը պահպանվել է նրանով, որ բոլոր հետազոտվողներն ունեն
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բարձրագույն կրթություն: Հետազոտության մասնակիցները
լրացրել են թեստերի հայերեն և ռուսերեն տարբերակները:
Թեստերի յուրաքանչյուր սանդղակի համար Ալֆայի գործակիցը հավասարվում է 0,90: Ստացված տվյալների հիման
վրա կարող ենք ասել, որ թեստերի սանդղակի յուրաքանչյուր
կետը չափում է ուսումնասիրվող երևույթը:
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Կառավարիչների հոգեբանական ընտրության գործընթացի առանձնահատկությունների տեսական վերլուծությունների և փորձարարական հետազոտությունների արդյունքում ուրվագծվեց կառավարիչների հոգեբանական ընտրության մոտեցումը՝ խարսխված հետևյալ մեթոդների վրա՝ դիտում, հարցազրույց, թեստավորում: Սույն մոտեցման նպատակահարմարությունը հավաստի դարձավ իրականացված
բազմափուլ հետազոտության արդյունքների հիման վրա: Այս
մեթոդները կառավարիչների հոգեբանական ընտրության
գործընթացում ձեռք են բերում միանգամայն նոր բովանդակություն և նշանակություն. ցանկալի է, որ կառավարչական
գործունեություն ծավալող յուրաքանչյուր անձ իր դիտակետում ունենա այդ յուրահատկությունները: Իսկ թեստավորում իրականացնելիս առաջարկում ենք մեր կողմից տեղայնացված մեթոդիկաները՝ հուզական ինտելեկտի, սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացության, մտածողության տիպի և կրեատիվության մակարդակի, կամ քի ինքնակարգավորման:
Սույն

մեթոդիկաների

կիրառությամբ

առավել

արժանահավատ կդառնա կառավարիչների հոգեբանական
ընտրության գործընթացը, ինչն էլ կնպաստի նրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏ
Ստորև Ձեզ ներկայացվում են պնդումներ, որոնք այսպես կամ այնպես արտացոլում են Ձեր կյանքի տարբեր կողմերը: Խնդրում ենք նշել այն միավորի սյունը՝ դնելով +
նշանը, որ ը համապատասխանում է Ձեր համաձայնության
աստիճանին:
Միավորների նշանակությունը.
Լիովին համաձայն չեմ (-3 միավոր)
Հիմնականում համաձայն չեմ (-2 միավոր)
Մասամբ համաձայն չեմ (-1 միավոր)
Մասամբ համաձայն եմ (+1 միավոր)
Հիմնականում համաձայն եմ (+2 միավոր)
Լիովին համաձայն եմ (+3 միավոր)
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Համաձայնության
N

աստիճանի

Պնդումները

միավորը
-3 -2 -1 +1 +2 +3

1 Ինձ համար ինչպես բացասական, այնպես էլ
դրական հույզերը ծառայում են իբրև
իմացության աղբյուր այն մասին, թե ինչպես
վարվել կյանքում:
2 Բացասական հույզերն օգնում են ինձ
հասկանալ, թե ինչը պետք է փոխեմ ես իմ
կյանքում:
3 Ես հանգիստ եմ, երբ կողմնակի ճնշում եմ
զգում:
4 Ես կարող եմ հետևել իմ զգացմունքների
փոփոխությանը:
5 Անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ հանգիստ և կենտրոնացած լինել, որպեսզի գործեմ կյանքի պահանջներին
համապատասխան:
6 Անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ ինձ
մոտ տարատեսակ դրական հույզեր առաջացնել, այնպիսին, ինչպիսիք են՝ զվարճանք,
ուրախություն, ներքին վերելք և հումոր:
7 Ես հետևում եմ իմ զգացողություններին:
8 Այն բանից հետո, երբ ինչ-որ բան ինձ
անհանգստացնում է, ես կարող եմ հեշտությամբ տիրապետել իմ զգացմունքներին:
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9 Ես կարող եմ լսել այլ մարդկանց խնդիրները:
10 Ես չեմ կենտրոնանում բացասական հույզերի
վրա:
11 Ես զգայուն եմ ուրիշների հուզական պահանջմունքների նկատմամբ:
12 Ես կարող եմ հանգստացնող ազդեցություն ունենալ այլ մարդկանց վրա:
13 Ես կարող եմ ինձ ստիպել նորից ու նորից կանգնել խոչընդոտների առաջ:
14 Ես փորձում եմ ստեղծագործաբար մոտենալ
կյանքի խնդիրներին:
15 Ես համարժեք եմ արձագանքում այլ մարդկանց տրամադրություններին, մղումներին և
ցանկություններին:
16 Ես հեշտությամբ կարող եմ անցնել հանգստության, պատրաստվածության և կենտրոնացվածության վիճակի:
17 Երբ ժամանակը թույլ է տալիս, ես անդրադառնում եմ իմ բացասական զգացմունքներին և
պարզում՝ որն է խնդիրը:
18 Ես կարող եմ արագ հանգստանալ անսպասելի վշտից հետո:
19 Իմ իրական զգացմունքների իմացությունը
կարևոր է «լավ վիճակում» լինելու համար:
20 Ես լավ եմ հասկանում ուրիշների հույզերը,
նույնիսկ եթե դրանք բացահայտ
արտահայտված չեն:
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21 Ես կարող եմ լավ ճանաչել հույզերը՝ ելնելով
դեմքի արտահայտությունից:
22 Ես հեշտությամբ կարող եմ հրաժարվել բացասական զգացմունքներից, երբ անհրաժեշտ է գործել:
23 Շփման մեջ ես լավ որսում եմ նշանները,
որոնք ցույց են տալիս, թե ինչի կարիք ունեն
ուրիշները:
24 Մարդիկ ինձ համարում են ուրիշների ապրումների լավ գիտակ:
25 Սեփական զգացմունքները գիտակցող
մարդիկ ավելի լավ են կառավարում իրենց
կյանքը:
26 Ես կարող եմ բարձրացնել այլ մարդկանց տրամադրությունը:
27 Ինձ հետ կարելի է խորհրդակցել միջանձնային փոխհարաբերություններին վերաբերող
հարցերի մասին:
28 Ես լավ եմ տրամադրվում այլ մարդկանց
հույզերի հանդեպ:
29 Ես օգնում եմ ուրիշներին օգտագործելու իրենց մղումները՝ անձնական նպատակներին
հասնելու համար:
30 Ես կարող եմ հեշտությամբ ձերբազատվել
տհաճ ապրումից:
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ՍՈՑԻԱԼ-ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ

ԲԱՆԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ

ԹԵՍՏ
Ա.Ա.Հ. ________________________________
Ձեզ առաջարկվում է վարքի, սովորույթների և հայացնքերի առանձնահատկություններին վերաբերող պնդումների
շարք: Որոշե'ք՝ համաձա˚յն եք յուրաքանչյուր արտահայտությանը, թե˚ ոչ: Պատասխանե′ք, խնդրում ենք, հերթականությամբ՝ բաց չթողնելով ոչ մի հարց և մի′ փորձեք «լավ»
տպավորություն թողնել: Այստեղ չկան «ճիշտ» կամ «սխալ»
պատասխաններ: Փորձե'ք տալ Ձեր մտքին առաջինը եկող
պատասխանը:
N

Պնդումը

1

Եթե խոսակցության մեջ անսպասելի մեծ դադար է
առաջանում, իրադրությունը փրկելու համար իմ
գլխում ոչ մի միտք չի ծագում:

2

Ինձ համար ցավալի է, որ ուրիշներն ավելի հաջողակ են, քան ես:

3

Ինձ համար հաճելի է, եթե ես պետք արտահայտեմ
իմ կարծիքը ինչ-որ բանի վերաբերյալ՝ չիմանալով,
թե ինչ են մտածում ուրիշներն այդ մասին:

4

Ես արագ եմ կորցնում ինքնատիրապետումս, բայց
նույնքան արագ էլ ինքս ինձ հավաքում եմ:

5

Ոչ պարզ կամ քթի մեջ խոսող մարդիկ ինձ զայրացնում են:
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Ոչ

6

Երեկույթի ժամանակ՝ քիչ ծանոթ մարդկանց շրջանում, ես էլ կարող եմ այնպես անել, որ երեկոն հաջող ավարտվի:

7

Ես դեռ չեմ հասել այն պաշտոնին, որին արժանի
եմ իմ աշխատանքի արդյունքներով:

8

Ես ամաչում եմ, երբ ինձ ներկայացնում են հայտնի
գործչի, քանի որ չգիտեմ, թե ինչ կմտածի նա իմ
մասին:

9

Ես կարող եմ այնքան զայրանալ, որ, օրինակ, կոտրեմ սպասքը:

10

Նախքան գործն սկսելը ես հաճախ ընկրկում եմ
դժվարությունների առաջ:

11

Արձակուրդի ժամանակ ես հազվադեպ եմ ծանոթանում ուրիշ մարդկանց հետ:

12

Ես չեմ սիրում ուշադրության կենտրոնում լինել:

13

Եթե ես ինքս չեմ կարողանում որոշում ընդունել
կարևոր, անձնական հարցի շուրջ, ապա գործում
եմ իմ կողմից հարգված մեծ մարդու խորհրդով:

14

Եթե ես զայրանում եմ, ապա լիցքաթափվում եմ
որևէ ֆիզիկական աշխատանք կատարելով:

15

Ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, թե ուրիշներն իմ մասին ինչ են մտածում:

16

Ինձ համար հեշտ է այն իրավիճակը, երբ ինձ ասում են, թե ինչ պետք է արվի, այլ ոչ թե ես պետք է
ղեկավարեմ:

17

Ինձ համար դժվար է ընկերանալ ինչ-որ մեկի հետ:
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18

Մեծ մասամբ ես միշտ ի սկզբանե տեսնում եմ
մարդու կամ նրա գործի լավ կողմերը:

19

Որոշում ընդունելիս ես հանգիստ կշռադատում եմ
«կողմը» կամ «դեմը»:

20

Ժամանակ առ ժամանակ ես կորցնում եմ համբերությունս և դառնում դաժան:

21

Ես հաճույքով եմ ստանձնում այն առաջադրանքները, որտեղ ուրիշ մարդիկ գտնվում են իմ ենթակայության ներքո:

22

Ես հեշտությամբ եմ հրաժարվում այն մտադրությունից, որի մասին ուրիշները բարձր կարծիք չունեն:

23

Հասարակության մեջ ես կարող եմ անկաշկանդ
զրուցել մարդկանց հետ, որոնց երբեք չեմ տեսել:

24

Ես չունեմ իսկական ընկերներ:

25

Ես հաճախ եմ սկզբում տեսնում մարդու կամ գործի վատ կամ թույլ կողմերը:

26

Ինձ հաճելի է, երբ ուրիշները հիանում են ինձնով:

27

Ես հաճախ եմ ունենում վատ տրամադրություն:

28

Ինձ համար լավ է, եթե ես կարող եմ միանալ ուրիշների կարծիքներին:

29

Ամբողջությամբ ես հանգիստ եմ, և դժվար է ինձ
հունից հանել:

30

Ես հազվադեպ եմ հյուրեր ունենում:

31

Ես ինձ վիրավորված եմ զգում, երբ ինչ-որ մեկի
պաշտոնը բարձրացնում են:
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32

Որոշիչ իրադրություններում ներքին անհանգստությունն ինձ երբեմն ստիպում է ընդունել արագ
որոշում:

33

Որպես կանոն՝ ես միանում եմ իմ աշխատանքային կոլեկտիվի կարծիքին այն ժամանակ, երբ մեծամասնությունն այն հավանության է արժանացնում:

34

Ինձ հազվադեպ են հյուրընկալում:

35

Որպես կանոն՝ ես մարդկանց վերաբերվում եմ
կասկածամտորեն և անվստահությամբ:

36

Ես հաճույքով եմ գնում խնջույքի կամ այլ ուրախ
միջոցառումների:

37

Ավելի հաճախ ես վստահորեն եմ նայում ապագային:

38

Աշխատանքային խորհրդակցություններում ես արագ միանում եմ ղեկավարության կարծիքին:

39

Ճամփորդելիս երբեք չեմ զրուցում ուղեկիցների
հետ:

40

Ինձ զայրացնում է, որ ես պետք է ընդունված որոշումը հետաձգեմ:

41

Ես սիրով հրահանգներ եմ տալիս:

42

Եթե իմ աշխատանքային կոլեկտիվում տարաձայնություններ են ծագում, ես մի կողմ եմ քաշվում:

43

Եթե ես շատ եմ զայրանում, ապա հաճախ կորցնում եմ ինքնատիրապետումս:

44

Հաճախ գտնում եմ, որ արժե այս կյանքում ապրել:
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45

Ես սիրով եմ իմ ժամանցն անցկացնում ընկերների
կամ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեցող
խմբերի հետ:

46

Ինձ անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ ես
չգիտեմ, թե ինչ է ինձ սպասվում կյանքում:

47

Եթե ես լավ մտածում եմ, ապա ավելի շուտ հակված եմ ինչ-որ բան քննադատելու, քան ընդունելու:

48

Ինձ դուր է գալիս, որ մյուսներն անում են այն, ինչ
ես նրանցից պահանջում եմ:

49

Ինձ դուր չի գալիս, երբ գրքերում կամ ֆիլմերում
գործողությունը վերջում կիսատ է մնում կամ ավարտվում ոչ այնպես, ինչպես ես էի սպասում:

50

Ես լավատես եմ:

51

Ես հաճախ այնպիսի դիտողություններ եմ անում,
որ լավ կլիներ լռեի:

52

Ինձ համար դժվար է շփում հաստատել անծանոթ
մարդկանց հետ:

53

Երբ ես զայրացած եմ, ապա ասում եմ չլսված բաներ:

54

Ես ձանձրանում եմ, երբ ուրիշներն ուրախանում
են:

55

Ավելի հաճախ ես անիմաստ եմ համարում անձնական նպատակներով առաջնորդվել. միևնույն է,
ամեն ինչ այլ կերպ կստացվի:

56

Ես խուսափում եմ այն մարդկանց հետ շփումից,
ում մասին ինձ մոտ կարծիք չի ձևավորվել:
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57

Ես չունեմ ոչ մի առանձնահատուկ հետաքրքրություն, քանի որ ինձ իրապես ոչինչ բավականություն
չի պատճառում:

58

Հաճախ ես չեմ կարողանում կառավարել իմ զայրույթն ու կատաղությունը:

59

Ես շփվող և բաց մարդ եմ:

60

Ես ձգտում եմ գերազանցել ուրիշներին:

61

Ուրիշների հանդեպ ես պատասխանատու եմ և
պարտավորված:

62

Ես ամեն տեղ արագ ծանոթություններ եմ հաստատում:

63

Ամենօրյա դժվարությունները հաճախ ինձ զրկում
են հանգստից:

64

Մինչ իմ կարծիքն արտահայտելը ես սկզբում
ստուգում եմ, թե ինչ են մտածում այդ մասին ուրիշները:

65

Անսպասելի հյուրը միշտ ինձ համար անպատեհ է:

66

Ես իսկապես կարող եմ զբաղեցնել իմ հավակնություններին համապատասխանող պաշտոնը:

67

Ես գտնում եմ, որ ավելի լավ է ոչ մեկին չվստահել:

68

Ես կարող եմ լավ տրամադրվել անսպասելի այցելության հանդեպ:

69

Ցավոք, ես դասվում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր հաճախ են զայրանում:

70

Ես հազվադեպ եմ ճնշված, վատ տրամադրություն
ունենում:
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71

Ես հեշտ կորցնում եմ սառնասրտությունս, երբ ինձ
վրա հարձակվում են:

72

Ես կարծում եմ, որ հանրաճանաչությունն ինձ համար բեռ չէր լինի:

73

Ես կարող եմ կյանքի բոլոր իրադրություններում
ինչ-որ լավ բան գտնել:

74

Հաճախ ես ինքս եմ ինձ զրկում ցանկությունների
իրականացումից, որպեսզի խուսափեմ հիասթափություններից:

75

Ես ավելի շուտ կհաշտվեմ ինչ-որ բանի հետ, քան
կթողնեմ, որ վեճ բռնկվի:

76

Ես հազվադեպ եմ գտնում անհրաժեշտ բառեր, երբ
ինչ-որ մեկին ինձ ներկայացնում են:

77

Ես չեմ սիրում ևս մեկ անգամ մտածել որոշման
մասին:

78

Ես հազվադեպ կարող եմ սրտանց, անկեղծ ուրախանալ:

79

Ինձ համար դժվար չէ ոգևորել հասարակությանը:

80

Եթե ինչ-որ բան ինձ մոտ չի հաջողվում, ես կարծում եմ, որ հաջորդ անգամ լավ կստացվի:

81

Ինձ դուր է գալիս, երբ ուրիշներն ինձնից խորհուրդ
են հարցնում:

82

Ավելի լավ է ես լինեմ ինքս ինձ հետ, այդ ժամանակ ստիպված չեմ լինի հիասթափվել:

83

Ես չեմ սիրում այն գործերը, որոնց լուծումը ապագայում է, և պետք է սպասել, թե երբ դրանք կզարգանան:
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84

Լավ նորություններից ես միշտ վախենում եմ, քանի որ մանրամասնելու դեպքում գործի մեջ կարող
է թերություն լինել:

85

Նոր կոլեգաներին ես հաճախ հարմարվում եմ երկար ժամանակ հետո:

86

Հաճախ ես սպառնալից եմ խոսում, որը լուրջ չեմ
ընդունում:

87

Երբ ինձ անարդարացի քննադատում են, ես ավելի
շուտ դրան համաձայնում եմ, քան պաշտպանվում:

88

Հաճախ ես առանց մտածելու ասում եմ ինչ-որ
բան, հետո՝ զղջում:

89

Ինձ անհանգստացնում է, որ ես հստակ չգիտեմ, թե
ինչ են մտածում ուրիշներն իմ մասին:

90

Ես չեմ վախենում անսպասելի իրադրություններից:

91

Ես ավելի շուտ կընդունեմ ուրիշների իրավացիությունը, թեկուզ և չեմ կիսի նրանց կարծիքը:

92

Ես ուրախանում եմ շփվելիս:

93

Ինձ համար ծանր է, դժվար է, եթե իմ օրակարգը
խախտում են անկանխատեսելի իրադարձությունները:

94

Ես արագ հանձնվում եմ, եթե ինչ-որ բան չի հաջողվում:

95

Իմ առօրյան ամբողջությամբ հետաքրքիր է և զվարճալի:

96

Անկանխատեսելի իրադարձություններն ինձ հաճախ խառնաշփոթության մեջ են գցում:
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97

Երբ ինձ որևէ մեկը ինչ-որ բան խոստանում է, ապա ես վախենում եմ, որ այն չի ստացվի:

98

Ինձ դուր չի գալիս, երբ ես ըստ կարգավիճակի
պետք է կատարեմ այն մարդկանց ցուցումները,
ովքեր ինձնից քիչ են հասկանում:

99

Անհարմար իրադրությունը, որում ինչ-որ մեկը
կարող է հայտնվել, ես կարող եմ այնպես վերափոխել, որ ուրիշների աչքին չզարնի:

100

Հաճախ ես նյարդայնանում եմ ինչ-որ մեկի պատճառով:

101

Ես սիրում եմ նախապես իմանալ, թե ո′վ է լինելու
ճաշկերույթին, որին ես էլ եմ հրավիրված, և այն
ինչպե′ս կանցնի:

102

Ես խուսափում եմ քննադատել իմ ղեկավարին,
թեև երբեմն դա անհրաժեշտ է:

103

Ինձ անհանգստացնում է, երբ իմ ընկերների մոտ,
որտեղ ես հյուընկալվել եմ, հանդիպում եմ անծանոթ մարդկանց:

104

Հաճախ ես շատ արագ եմ սկսում զայրանալ ուրիշների վրա:

105

Երբ ինձ հետ խոսում է անծանոթ մարդ, ես հաճախ
չգիտեմ, թե ինչ պետք է ասեմ:

106

Անհաջողությունների դեպքում ես, որպես կանոն,
վախենում եմ իմ հեղինակության համար:

107

Ես հաճախ կասկածում եմ իմ ընդունակություններին:
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108

Ես սիրով կդառնայի հանրահայտ:

109

Ես հաճախ ինձ զգում եմ այնպես, ինչպես վառոդը
պայթյունից առաջ:

110

Ինձ հաճելի է, երբ իմ ամուսինը (կինը) հյուրեր է
ընդունում առանց իմ իմացության:

111

Երբ ես նոր առաջադրանք եմ ստանում, ապա հաճախ եմ մտածում, որ այն չեմ կարող կատարել:

112

Ես սիրով զրուցում եմ ուրիշ մարդկանց հետ, երբ
հնարավորություն է ընձեռվում:

113

Ես իմ կարծիքը չեմ թաքցնում:

114

Ես կարծում եմ, որ ուրիշներն ինձ օբյեկտիվ են վերաբերվում:

115

Ես սիրով եմ փորձում ինչ-որ բան, երբ հենց
սկզբից անհայտ է, թե ինչպիսին կլինի ելքը:

116

Ինձ դուր է գալիս, երբ զգացնել են տալիս, որ առանց ինձ չեն կարող:

117

Ես կարող եմ խոսակցության մեջ ներքաշել անծանոթ մարդկանց:

118

Կատարված աշխատանքի համար ես ավելի լայն
ճանաչման եմ արժանի:

119

Ինձ համար դժվար է զրուցել անծանոթ մարդու
հետ:

120

Իմ զգացմունքները հեշտ է վիրավորել:

121

Ավելի հաճախ ինձ համար դժվար է ընտրություն
կատարել մի քանի իրերից կամ հնարավորություններից:

185

122

Ծանոթի հետ, ում վաղուց չեմ տեսել, ես այդքան էլ
սիրով չեմ խոսում առաջինը:

123

Վիճաբանության ժամանակ ես հակված եմ խոսել
ավելի բարձր, քան սովորաբար:

124

Ավելի հաճախ ես կիրառում եմ հետևյալ ասացվածքը. «Համարձակությունը սարեր է շուռ տալիս»:

125

Ես սիրով կընդգրկվեի այն մարդկանց շրջանակը,
ովքեր ընդունում են կարևոր որոշումներ:

126

Ես հակված եմ նրան, որ կա´մ շատ արագ դատապարտեմ, կա´մ պաշտպանեմ մարդկանց:

127

Եթե ես կարողանայի կրկնել իմ կայացումը, ապա
ավելի արագ կհասնեի այն դիրքին, որն այսօր ինձ
դեռ տրված չէ:

128

Ես կարող եմ հիշել, որ մի անգամ այնքան զայրացած եմ եղել, որ վերցրել եմ ձեռքս ընկած առաջին
իրը և կոտրել այն:

129

Ես, որպես կանոն, կիրառում եմ հետևյալ սկզբունքը՝ «Սկզբում մտածի'ր, այնուհետև գործի'ր»:

130

Ես պետք է ավելի շատ ջանք գործադրեմ, որպեսզի
գտնեմ այն ճանաչումը, որին արժանի եմ:

186

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԸ ԵՎ ԿՐԵԱՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Ա.Ա.Հ. ____________________________________________
Նշե′ք յուրաքանչյուր դատողության համար Ձեր համաձայնությունը
կամ անհամաձայնությունը:
N

Դատողությունները

1

Ինձ համար ավելի հեշտ է անել ինչ-որ բան, քան բացատրել, թե ինչու եմ այդպես արել:

2

Ես սիրում եմ ծրագրեր հարմարեցնել համակարգչի
համար:

3

Ես սիրում եմ կարդալ գեղարվեստական գրականություն:

4

Ես սիրում եմ գեղանկարչություն:

5

Ես չեմ գերադասում աշխատանք, որում ամեն ինչ
հստակ որոշված է:

6

Ինձ համար հեշտ է յուրացնել ինչ-որ բան, եթե հնարավորություն ունեմ առարկաները վերափոխել:

7

Ես սիրում եմ շախմատ, շաշկի:

8

Ես հեշտությամբ եմ արտահայտում իմ մտքերն ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր ձևով:

9

Ես կցանկանայի զբաղվել հավաքագրումով:

10

Ես սիրում և հասկանում եմ վերացական գեղանկարչությունը:

11

Ես կցանկանայի ավելի շուտ լինել փականագործ,
քան ինժեներ:

12

Ինձ համար հանրահաշիվը ավելի հետաքրքիր է,
քան երկրաչափությունը:
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Այո

Ոչ

13

Գեղարվեստական գրականության մեջ ինձ համար
կարևոր է ոչ թե ինչը, այլ ինչպեսը:

14

Ես սիրում եմ այցելել դիտարժան միջոցառումների:

15

Ինձ դուր չի գալիս կարգավորված աշխատանքը:

16

Ինձ դուր է գալիս ինչ-որ բան անել իմ ձեռքերով:

17

Մանկության տարիներին ես սիրում էի ստեղծել իմ
բառերի, նշանների համակարգը՝ ընկերներիս հետ
նամակագրության համար:

18

Ես մեծ նշանակություն եմ տալիս մտքերի արտահայտման ձևին:

19

Ինձ համար դժվար է փոխանցել պատմվածքի բովանդակությունը՝ առանց դրա պատկերային ներկայացման:

20

Չեմ սիրում հաճախել թանգարաններ, քանի որ
դրանք բոլորը միանման են:

21

Յուրաքանչյուր տեղեկատվություն ես ընդունում եմ
որպես գործելու ուղեցույց:

22

Ինձ ավելի շատ գրավում է կազմակերպության ապրանքանշանը, քան նրա անվանումը:

23

Ինձ դուր է գալիս ռադիոյի, հեռուստատեսության
մեկնաբանի աշխատանքը:

24

Ծանոթ մեղեդիներն իմ գլխում որոշակի պատկերներ են առաջ բերում:

25

Սիրում եմ երևակայել:

26

Երբ երաժշտություն եմ լսում, ուզում եմ պարել:

27

Ինձ համար հետաքրքիր է նկարներ և սխեմաներ
նայել:
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28

Ինձ դուր է գալիս գեղարվեստական գրականությունը:

29

Ծանոթ հոտը հիշեցնում է մի քանի տարի առաջ կատարված իրադարձությունների ողջ պատկերը:

30

Բազմազան հետաքրքրությունները մարդու կյանքը
դարձնում են առավել հարուստ:

31

Ճշմարիտ է միայն այն, ինչ կարելի է շոշափել ձեռքերով:

32

Ես գերադասում եմ ճշգրիտ գիտությունները:

33

Իմ խոսքը միշտ գրպանումս է:

34

Սիրում եմ նկարել:

35

Միևնույն ներկայացումը, ֆիլմը կարելի է նայել մի
քանի անգամ, կարևորը դերասանների խաղն է, նոր
մեկնաբանումը:

36

Մանկության ժամանակ ինձ դուր էր գալիս հավաքել
կոնստրուկտորի դետալներ:

37

Ինձ թվում է, որ ես կարող էի ուսումնասիրել սղագրությունը:

38

Ինձ դուր է գալիս կարդալ բանաստեղծությունները
բարձրաձայն:

39

Ես համաձայն եմ այն պնդմանը, որ գեղեցկությունը
կփրկի աշխարհը:

40

Ես կգերադասեի լինել ձևարար, այլ ոչ թե դերձակ:

41

Ավելի լավ է ձեռքով ստեղծել աթոռակ, քան զբաղվել
դրա նախագծումով:
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42

Ինձ թվում է, որ ես կարող էի տիրապետել ծրագրավորողի մասնագիտությանը:

43

Սիրում եմ պոեզիա:

44

Մինչ ինչ-որ դետալ պատրաստելը սկզբում ես
գծագրում եմ:

45

Ինձ ավելի շատ դուր է գալիս գործունեության ընթացքը, քան նրա վերջնական արդյունքը:

46

Ինձ համար լավ է աշխատել արհեստանոցում, քան
ուսումնասիրել գծագրեր:

47

Ինձ համար հետաքրքիր է վերծանել հին ծածկագրերը:

48

Եթե ես պետք է ելույթ ունենամ, ապա ես միշտ
պատրաստում եմ իմ խոսքը, թեև վստահ եմ, որ
կգտնեմ անհրաժեշտ բառեր:

49

Ավելի շատ սիրում եմ լուծել երկրաչափության, քան
հանրահաշվի խնդիրներ:

50

Նույնիսկ մի կողմ դրված գործում ես փորձում եմ
ինչ-որ բան ստեղծագործաբար փոխել:

51

Ես սիրում եմ տանը զբաղվել ձեռքի աշխատանքով,
վարպետություն անել:

52

Ես կարող եմ տիրապետել ծրագրավորման լեզվին:

53

Ինձ համար դժվար չէ գրել շարադրություն տրված
թեմայով:

54

Ինձ համար հեշտ է պատկերացնել գոյություն չունեցող առարկայի կամ երևույթի կերպարը:

55

Ես նույնիսկ երբեմն կասկածի եմ ենթարկում այն,
ինչ ուրիշների համար ակնհայտ է:
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56

Ես կգերադասեի ինքս վերանորոգել արդուկը, քան
տանել արհեստանոց:

57

Ես հեշտությամբ եմ յուրացնում լեզվի քերականական կառուցվածքները:

58

Սիրում եմ գրել նամակներ:

59

Ֆիլմի սյուժեն կարող եմ պատկերացնել որպես
պատկերների շարք:

60

Վերացական նկարները խորը մտածելու տեղիք են
տալիս:

61

Դպրոցում ինձ ավելի շուտ դուր էին գալիս աշխատանքի, տնարարության դասերը:

62

Ինձ համար դժվար չէ օտար լեզու սովորելը:

63

Ես սիրով եմ ինչ-որ բան պատմում, եթե ընկերներս
են ինձ խնդրում:

64

Ես կարող եմ հեշտությամբ լսածի բովանդակությունը պատկերներով պատկերացնել:

65

Ես չէի ցանկանա իմ կյանքը ենթարկել որոշակի համակարգի:

66

Հաճախ ես սկզբում գործում եմ, հետո մտածում որոշման ճշմարտացիության մասին:

67

Կարծում եմ, որ կկարողանայի ուսումնասիրել չինական հիերոգլիֆները:

68

Չեմ կարող չկիսվել հենց նոր լսած նորությունով:

69

Ինձ թվում է, որ ռեժիսորի, գրողի աշխատանքը հետաքրքիր է:

70

Ինձ դուր է գալիս ձևավորողի աշխատանքը:
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71

Ինչ-որ խնդիր լուծելիս ինձ համար հեշտ է կիրառել
փորձի և սխալի մեթոդը:

72

Ճանապարհային նշաններ սովորելն ինձ համար
դժվար չէ:

73

Ես հեշտությամբ եմ ընդհանուր լեզու գտնում անծանոթ մարդկանց հետ:

74

Ինձ գրավում է նկարիչ-ձևավորողի աշխատանքը:

75

Չեմ սիրում գնալ միևնույն ճանապարհով, ուղով:
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ԿԱՄՔԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՍՏ
Ա.Ա.Հ. ____________________________________________
Ձեզ առաջարկվում է թեստ, որը պարունակում է 30 պնդում: Ուշադի'ր կարդացեք յուրաքանչյուրը և որոշե′ք՝ ճիշտ է, թե՝ ոչ տվյալ
պնդումը Ձեզ համար: Որոշե'ք, խնդրում ենք, յուրաքանչյուր արտահայտության համար՝ համաձա˚յն եք դրան, թե՝ ոչ:
N

Պնդում

Այո

1

Եթե ինչ-որ բան ինձ մոտ չի ստացվում, հաճախ ցանկություն է առաջանում թողնել այդ
գործը:

2

Ես չեմ հրաժարվում իմ ծրագրերից և գործերից, նույնիսկ եթե անհրաժեշտություն է առաջանում ընտրություն կատարել դրանց և հաճելի ընկերակցության միջև:

3

Անհրաժեշտության

դեպքում

ինձ

համար

դժվար չէ զսպել զայրույթի պոռթկումը:
4

Սովորաբար ես հանգստություն եմ պահպանում նշանակված ժամից ուշացող ընկերոջս
սպասելիս:

5

Ինձ դժվար է շեղել սկսած աշխատանքից:

6

Ինձ ուժեղ անհանգստացնում է ֆիզիկական
ցավը:

7

Ես միշտ փորձում եմ լսել զրուցակցիս՝ չընդհատելով, նույնիսկ եթե չեմ համբերում նրան
հակադրվել:
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Ոչ

8

Ես միշտ «կերտում եմ» իմ ուղին:

9

Անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ
չքնել գիշերը(օրինակ՝ աշխատանք, հերթապահություն) և հաջորդ ամբողջ օրը լինել «լավ
վիճակում»:

10

Իմ ծրագրերը շատ հաճախ ընդհատվում են
արտաքին հանգամանքներով:

11

Ես ինձ համարում եմ համբերատար մարդ:

12

Այդքան էլ հեշտ չէ ստիպել ինձ սառնասրտորեն դիտել անհանգիստ տեսարան:

13

Ինձ հազվադեպ է հաջողվում ստիպել շարունակելու աշխատանքս մի շարք վիրավորական անհաջողություններից հետո:

14

Եթե ես ինչ-որ մեկին վատ եմ վերաբերվում,
ինձ համար դժվար է թաքցնել իմ անբարյացկամությունը նրա նկատմամբ:

15

Անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ անհարմար և անտեղի միջավայրում զբաղվել իմ
աշխատանքով:

16

Իմ աշխատանքը բարդացնում է այն գիտակցումը, որ այն պետք է ցանկացած գնով անել որոշակի ժամկետում:

17

Ինձ համարում եմ վճռական մարդ:

18

Ֆիզիկական հոգնածությունը ես ավելի հեշտ
եմ տանում, քան ուրիշները:

19

Ավելի լավ է սպասել հենց նոր գնացած վերելակին, քան բարձրանալ աստիճաններով:
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20

Իմ տրամադրությունը փչացնելն այդքան էլ
հեշտ չէ:

21

Երբեմն ինչ-որ մանրուք զբաղեցնում է իմ
մտքերը, հանգիստ չի տալիս, և ես ոչ մի կերպ
չեմ կարողանում դրանից ազատվել:

22

Ինձ համար դժվար է կենտրոնանալ հանձնարարության կամ աշխատանքի վրա, քան ուրիշներին:

23

Ինձ հետ վիճելը դժվար է:

24

Ես միշտ ձգտում եմ սկսած գործն ավարտին
հասցնել:

25

Ինձ հեշտ է գործից շեղելը:

26

Երբեմն ես նկատում եմ, որ փորձում եմ հասնել իմ նպատակին՝ հակառակ օբյեկտիվ հանգամանքներին:

27

Մարդիկ երբեմն նախանձում են իմ համբերությանը և բծախնդրությանը:

28

Ինձ համար դժվար է հանգստություն պահպանել սթրեսային իրավիճակում:

29

Ես նկատում եմ, որ միապաղաղ աշխատանքի
դեպքում, անկախ ինձնից, սկսում եմ փոխել
գործողության ձևը, նույնիսկ եթե այն երբեմն
տանում է արդյունքների վատթարացման:

30

Սովորաբար ինձ շատ զայրացնում է, երբ
«դեմքիս», «քթիս դիմաց» փակ վում են գնացող
ավտոբուսի կամ վերելակի դռները:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՀԱՐՑԵՐԸ
1. Ի՞նչն է Ձեզ խանգարում ընտրելու մասնագիտություն, ի՞նչը Ձեզ կօգներ:
2. Ի՞նչ եք Դուք արդեն արել, որպեսզի ընդունեք որոշում: Ի՞նչ կոնկրետ գործողություններ եք ձեռնարկել:
3. Ի՞նչ կցանանայիք իմանալ լրացուցիչ: Ի՞նչ տեղեկություն է Ձեզ անհրաժեշտ, ի՞նչ եք կարծում, որտե՞ղ կարելի է
ստանալ այդ տեղեկությունը:
4. Ինչո՞վ եք Դուք սիրում զբաղվել, որո՞նք են Ձեր հետաքրքրությունները, ինչի՞ մասին եք երազում:
5. Ի՞նչն ընդհանրապես Ձեզ դուր չի գալիս անել: Ինչու՞:
6. Ո՞ր մասնագիտություններն են համապատասխանում Ձեր հետաքրքրություններին և նախասիրություններին:
7. Ի՞նչ եք Դուք կարողանում անել, ի՞նչն է Ձեզ մոտ լավ
ստացվում, ինչի՞ եք ընդունակ առավել շատ: Բերե′ք, խնդրեմ,
օրինակներ Ձեր հաջողություններից:
8. Ինչի˚ց եք դժվարանում, ինչու՞:
9. Ի՞նչ կարող եք ասել Ձեր կրթության մասին: Ինչպիսի՞ն են Ձեր ուսուցման արդյունքները: Ինչի՞ հետ են դրանք
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կապված: Ի՞նչ զգացումներ ունեք Ձեր ուսուցման հետ կապված:
10. Ինչպե՞ս եք վերաբերվում ուսումը շարունակելուն:
Ի՞նչ կցանկանայիք սովորել: Ինչի՞ համար, դա ինչպե՞ս կարելի է անել:
11. Ինչպիսի՞ աշխատանքային փորձ ունեք, ի՞նչն է Ձեզ
դուր եկել աշխատանքի մեջ: Ի՞նչը դուր չի եկել: Ինչպիսի՞ն
էին աշխատանքի արդյունքները: Ի՞նչն էր առավել դժվար:
12. Ինչպիսի՞ մասնագիտություններ են համապատասխանում Ձեր հնարավորություններին և ընդունակություններին:
13. Ի՞նչ եք կարծում՝ ո˚ր մասնագիտություններն են այսօր առավել պահանջված: Ինչպիսի՞ պահանջարկ կունենան
դրանք ապագայում: Ինչու˚
14. Ի՞նչ եք կարծում՝ ո՞ր մասնագիտություններն են առավել վարկանիշային երիտասարդության և մեծերի շրջանում: Ո՞րն է դրանց հայտնի լինելու պատճառը:
15. Ի՞նչ եք կարծում՝ որքա՞ն աշխատանքային տեղ կա
այդ մասնագիտությունների գծով: Ինչպիսի՞ն է մրցակցությունն այդ աշխատանքային տեղերի համար:
16. Ո՞ր մասնագիտություններն եք Դուք համարում
գրավիչ և հարմար Ձեզ համար: Ինչու՞:

197

17. Ի˚նչ նպատակներ ունեք: Ընտրված մասնագիտությունն ինչպե՞ս կարող է օգնել Ձեզ հասնելու այդ նպատակին:
18. Ի՞նչ գործողություններ պետք է ձեռնարկեք նպատակներին հասնելու համար: Ի՞նչ հաջորդականությամբ:
Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն փուլերը: Ե՞րբ Դուք կանդրադառնաք փուլերից յուրաքանչյուրին: Որքա˚ն երկար դրանք
կտևեն: Դրա համար ի˚նչ կպահանջվի: Ի՞նչ կստանաք արդյունքում: Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե չհասնեք սպասվող արդյունքին:

198

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆՏՐԱԾ ԱՆՁԻ ՀԵՏ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՆՄՈՒՇ
1. Ո˚րն է Ձեր ընտրած մասնագիտությունը:
2. Ինչու՞ եք ցանկանում ընտրել հենց այդ մասնագիտությունը: Ի՞նչն է ազդել Ձեր ընտրության վրա:
3. Ինչպե՞ս եք իմացել այս մասնագիտության մասին:
Որտե՞ղ կարող եք ստանալ լրացուցիչ տեղեկություններ դրա
մասին:
4. Ի՞նչ գիտեք այդ մասնագիտության մասին, ինչպիսի՞
պահանջարկ այն ունի, որքանո՞վ է այն հեղինակավոր: Ի՞նչ
են անում այդ մասնագիտության տեր մասնագետները: Որտե՞ղ են նրանք աշխատում: Ինչպիսի՞ պայմաններում են աշխատում: Որքա՞ն են վաստակում: Ինչպիսի՞ պահանջներ է
ներկայացնում մասնագիտությունը մարդուն, նրա առողջությանը, որակավորմանը, գիտելիքներին, հմտություններին, ընդունակություններին, բնավորությանը:
5. Ո՞ր ուսումնական հաստատություններում կարելի է
ստանալ կրթություն տվյալ մասնագիտությամբ: Ո՞րը կարող
եք նշել:
6. Տվյալ մասնագիտությանը տիրապետող ինչպիսի՞
մարդկանց գիտեք: Ի՞նչ կարող եք պատմել նրանց մասին:
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7. Այդ մասնագիտությունը նկարագրող ինչպիսի՞ գրքեր
եք կարդացել: Ինչի՞ մասին է այնտեղ գրված:
8. Ինչո՞վ եք սիրում զբաղվել: Ի՞նչ հետաքրքրություններ, զբաղմունքներ ունեք:
9. Ամենից շատ ինչո˚վ չեք ուզում զբաղվել: Ինչո՞ւ:
10. Ի՞նչ եք կարողանում անել: Ի՞նչն է Ձեզ մոտ լավ
ստացվում: Ինչի՞ եք Դուք ընդունակ ամենից շատ: Բերե′ք,
խնդրեմ, օրինակներ Ձեր հաջողություններից:
11. Ինչի˚ց եք դժվարանում: Ինչու˚:
12. Ի՞նչ կարող եք ասել Ձեր կրթության մասին: Ինչպիսի՞ն են Ձեր ուսման արդյունքները: Ինչի՞ հետ է դա կապված:
Ի՞նչ զգացումներ ունեք ուսման հետ կապված:
13. Ինչպե՞ս եք վերաբերվում ուսման շարունակականությանը: Ի՞նչ կցանկանայիք սովորել: Ինչի՞ համար: Ինչպե՞ս դա կարելի է անել:
14. Ինչքա˚ն աշխատանքային փորձ ունեք: Ի՞նչն էր Ձեզ
դուր գալիս աշխատանքի մեջ: Ի՞նչը դուր չէր գալիս: Ինչպիսի՞ն էին աշխատանքի արդյունքները: Ի՞նչն էր առավել
դժվար:
15. Ի՞նչ եք կարծում՝ ո˚ր մասնագիտություններն են այսօր պահանջված: Ինչպիսի՞ պահանջարկ կունենան դրանք
ապագայում: Ինչու՞:
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16. Ի՞նչ եք կարծում՝ ո՞ր մասնագիտություններն են առավել վարկանիշային երիտասարդության և մեծերի շրջանում: Ո՞րն է դրանց հայտնի լինելու պատճառը:
17. Ի˚նչ նպատակներ ունեք: Ընտրված մասնագիտությունն ինչպե՞ս կարող է օգնել Ձեզ հասնելու այդ նպատակին:
18. Ի՞նչը կարող է օգնել Ձեզ տիրապետելու այդ մասնագիտությանը: Ի՞նչը կարող է խանգարել Ձեզ մասնագիտություն ստանալիս, և ի՞նչ անհաջողություններ կարող են
լինել: Ի՞նչպես կվարվեք անհաջողության դեպքում: Ի՞նչ փուլեր եք պլանավորում Ձեր մասնագիտական ուղին անցնելիս:
19. Ուրիշ ո՞ր մասնագիտություններն եք համարում
գրավիչ և հարմար Ձեզ համար:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աղուզումցյան Ռ., Պետրոսյան Լ., Պողոսյան Ս., Խաչատրյան Ա., Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական նկարագիրը, Եր., 2015, ՀՀ ՊԿԱ,
232 էջ:
2. Ավանեսյան Հ. Մ., Փորձարարական հոգեբանություն:
Ուսումնական ձեռնարկ, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2010, 288 էջ:
3. Դեյթոյի թեստի տեղայնացման ընթացակարգ, Ավանեսյան Հ., Ասիրյան Է., Գալստյան Ա., Մեթոդական ձեռնարկ,
Երևան, 2010, 26 էջ:
4. Լոքյան Ա. Բ., Հանրային ծառայողների մասնա գիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները, Երևան, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2015,
240էջ:
5. Խաչատրյան Ա., Պետական ծառայողների ընտրության
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