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Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում մեծ դերակատարություն ունեն
քաղաքական լիդերները՝ որպես քաղաքական գործընթացների կերտողներ, նաև որպես քաղաքական արդյունքների պատասխանատուներ: Այս առումով, հոգեբանության համար առանցքային նշանակություն ունի քաղաքական լիդերի հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը և ստացված արդյունքների հիմնա վրա քաղաքական հետագա գործընթացներում դրանց ազդեցության կանխատեսումը:
Հիմնաբառեր. քաղաքական լիդեր, հոգեբանական դիմանկար,
կենսագրական տվյալների վերլուծություն, կոնտենտ-վերլուծություն:

Ներկայում կարող ենք նշել, որ հոգեբանության մեջ դեռևս մշակված
չեն ընդհանուր ճանաչում գտած տեսական սխեմաներ, որոնք կարող են
բերել մեթոդաբանական խիստ որոշակիության: Սա պայմանավորված է
նաև հոգեբանության այս ճյուղի բարդությամբ, որը մի կողմից պայմանավորված է ուսումնասիրման օբյեկտների միջճյուղային բնույթով, երբ գործ
ունենք միևնույն օբյեկտի վերաբերյալ տարբեր դիսցիպլինների լույսի ներքո մեկնաբանության անհրաժեշտության հետ, մյուս կողմից այդ բարդությունը և բազմավեկտորությունը ինքը դառնում է բավականին արդյունավետ: Վերջին հաշվով, այն ուղղվում է բարդ և բազմամակարդակ օբյեկտի ուսումնասիրմանը՝ քաղաքականության մեջ անձի վարքի և գործունեության օրինաչափությունների դուրսբերմանը: Սրանով է պայմանավորված նաև տվյալ օբյեկտի հետազոտման մեթոդի ընտրությունը:
Անձի քաղաքական-հոգեբանական հետազոտությունը մի շարք մեթոդների կիրառում է ենթադրում, իսկ քաղաքական լիդերի հոգեբանական դիմանկարի ձևավորումն ունի իր յուրահատկությունները: Սա պայմանավորված է ինչպես մեթոդաբանության ընտրությամբ, այնպես էլ
արդյունքների մեկնաբանության առանձնահատկություններով: Այս ողջ
գործընթացն իր հերթին պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով:
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Նախ՝ քաղաքական լիդերի անձի ընտրությամբ՝ արդյոք հետազոտվելու է քաղաքական-պատմական դե՞մք, թե՞ գործող քաղաքական լիդեր:
Սրանով է նաև պայմանավորված, թե ինչ մեթոդներ է հնարավոր կիրառել
հոգեբանական դիմանկարը ձևավորելու համար:
Բոլոր դեպքերում, երբ քաղաքական լիդերի հետ անմիջական շփման
հնարավորություններ չկան, իսկ այդպիսի դեպքերը մասնագետների համար ներկայում գերակշռող են, թերևս բացառություն կարող են լինել
միայն տվյալ քաղաքական գործչի հետ անմիջականորեն աշխատող հոգեբանները, ըստ էության, ակտիվ շփում պահանջող գործիքների կիրառությունը ինքնին բացառվում է (օրինակ՝ թեստավորում, զրույց և այլն):
Այդ պատճառով հոգեբանները հաճախ են կիրառում դիստանտ հետազոտության մեթոդները, որոնք հնարավորություն են տալիս հեռավորության վրա քաղաքական գործիչներին հետազոտել:
Անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել, որ հոգեբանական դիմանկարը
քաղաքական կենսագրություն չէ, այն կառուցվում է մասնագետի կողմից
և ունի հստակ նպատակ՝ դուրս բերել անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները հնարավորինս մեծ շրջանակով, որով հնարավոր կլինի
բացատրել անձի քաղաքական գործունեության և քաղաքական վարքի
պատճառները, իսկ սա էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս կանխատեսել հետագա քաղաքական վարքի էական կողմերը 1:
Ներկայումս քաղաքական լիդերի հոգեբանական դիմանկարի կառուցման համար լայնորեն կիրառվում է հոգեկենսագրական մեթոդը, որի
հիմքը դրել է հոգեվերլուծությունը: Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս
կենսագրական տվյալների հետազոտության միջոցով դուրս բերել անձի
ձևավորման հիմնական ուղղությունները՝ անձի ձևավորման վրա ազդեցություն ունեցած հիմնական գործոնները, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի բացատրել նրա այս կամ այն վարքի հիմնական դրդապատճառները,
որոնք հաճախ գիտակացական չեն: Այս առումով կենսագրական տվյալների հետազոտության մեթոդը մեծ կարևորություն է ձեռք բերում անձնային հատկանիշների և քաղաքական գործունեության հետ կապված պայմանների բախումների հոգեբանական մեկնաբանության համար:
Վերոնշյալը պայմանավորված է մի շարք գործոններով: Նախ՝ կենսագրությունը, արդեն իր մեջ պարունակելով ժամանակագրական և սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ, իր ենթատեքստում ամփոփում է անձի
Դեռևս Ո.Ֆ.Չիժը ժամանակին կարծիք էր հայտնել, որ հոգեբույժի կողմից
պատմության ուսումնասիրումը իր մեջ պարունակում է բարոյական իմաստ: Այն կարող է
օգնել հասկանալու պատմական որևէ դեմքի ֆիզիկական և հոգեկան վիճակների ու
ընդունվող որոշումների միջև փոխկապակցվածությունը՝ տարանջատելով հիվանդությունը իշխանությամբ թելադրված հատկանիշներից [3]:
1
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հոգեբանական հատկանիշները: Բացի այդ կենսագրությունն անձի գործունեության փաստն է, իսկ գործունեության մեջ արտացոլված են անձի
ինչպես գիտակցված, այնպես էլ չգիտակցված դրդապատճառները: Եվ
վերջապես, կենսագրությունը պարունակում է այն հիմնական պայմանները, որոնցում ձևավորվել է անձը, իսկ այդ պայմանների հետազոտությունը իր հերթին հնարավորություն է տալիս դուրս բերել դրանց ազդեցությունն անձի ձևավորման վրա, պարզել ընթացքի բնույթը և ներհոգեկան
ազդեցությունները:
Անհրաժեշտ ենք համարում նշել կենսագրական աղբյուրների ընտրության կարևորության մասին: «Կենսագրական տվյալների աղբյուր են
հանդիսանում անձնական փաստաթղթերը, հուշերը, օրագրերը, վկայությունները և այլն: Պայմանավորված հետազոտվող անձի սոցիալական կարգավիճակով և կենսագործունեության ոլորտով՝ հետազոտության աղբյուր
են նաև պատմական ժամանակաշրջանին վերաբերող արխիվային փաստաթղթերը, մամուլը, լիդերի և ժամանակակիցների հրապարակային
ելույթները և հետազոտության համար անհրաժեշտ այլ նյութեր» [1, էջ 11]:
Քաղաքական լիդերի հոգեբանական դիմանկարի կառուցման համար կենսագրական տվյալների հետազոտության մեթոդի կիրառությունն
ունի իր յուրահատկությունները: Այս համատեքստում, կարծում ենք, անհրաժեշտություն կա տարանջատելու՝ հետազոտության օբյեկտը պատմական դե՞մք է, թե՞ գործող քաղաքական գործիչ: Կախված այս ընտրությունից՝ կենսագրական տվյալների հետազտության մեթոդն իր կիրառման
մեջ կունենա որոշակի առանձնահատկություններ: Մասնավորապես, եթե
հետազոտվում է պատմական դեմք, ապա ընտրված հետազոտության
աղբյուրներն արդեն ունեն անցյալի պատմական կայացած բնույթ և իրենց
ծավալով հազարավոր էջերի հասնող: Հետազոտողի համար խնդիր է
առաջանում ճշտել տվյալների հավաստիությունը: «Ստացված տվյալների
հավաստիությունը կախված է տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունների հավաստիությունից և հետազոտվողի անձնական
տվյալների քննադատական վերլուծությունից: Այստեղ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում պարզել փաստաթղթի իսկությունը և դրանց
համեմատությունը այլ փաստաթղթերի հետ, ինչպես նաև դրանց հեղինակության պարզաբանումը» (1, էջ 12): Այս առումով աշխատանքի բարդությունը պայմանավորված է ոչ միայն փաստագրական նյութի բազմազանությամբ, այլև հետազոտության հավաստիությունը և օբյեկտիվությունը մեծապես պայմանավորված է մասնագետի միջճյուղային գիտելիքներով և հուզական չեզոքությամբ:
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Գործող քաղաքական լիդերների հոգեբանական դիմանկարի ձևավորումը մեր ժամանակներում առավել բարդացած է մի քանի նկատառումներից ելնելով: Նախ, ինչպես արդեն նշել էինք, դա լիդերների փաստացի անհասանելիությունն է հետազոտողին: Մյուս կողմից՝ քաղաքական և հոգեբանական տեխնոլոգիաների արդի զարգացումները, մեր
կարծիքով, հնարավորություն չեն տալիս «երաշխավորված» կոնտենտվերլուծության կիրառման համար: Պարզաբանենք՝ ինչ ի նկատի ունենք:
Քաղաքական գործիչների հրապարակային ելույթների, ճառերի հոգեբանական վերլուծությունը նրա քաղաքական վարքի ենթագիտակցական
դրդիչների դուրսբերման առումով բարդացած այն պարզ պատճառով, որ
մեր օրերում երաշխիքներ չկան կապված հետևյալ հարցի հետ՝ հնչող
ելույթները, որոնք հասանելի են հետազոտողին, մշակված են հենց լիդերի՞ կողմից, թե՞ դրանք մասնագիտական թիմի աշխատանքի արդյունք
են: Այս առումով, բնականաբար, չենք կարող կոնտենտ-վերլուծությունը
դիտարկել հավաստի: Սակայն կարծում ենք, այս մեթոդից վաղ է հրաժարվելը: Այն կարելի է կիրառել այլ մեթոդների զուգակցմամբ, և մյուս մեթոդներով ստցաված արդյունքների համադրությամբ դուրս բերել բնութագրական օրինաչափություններ: Մյուս կողմից, կոնտենետ-վերլուծության առարկա կարող են լինել հրապարակային այն ելությները, որոնք նախապես պատրաստված չեն, օրինակ, մամուլի ասուլիսները, բանավեճերը և այլն, երբ քաղաքական գործիչները չեն կարող օգտվել նախամշակված տեքստերից: Կարծում ենք, հրապարակային ելույթների կոնտենտվերլուծության մեկուսի կիրառումը կարող է արդյունավետ չլինել, այն
անհրաժեշտ է ապահովագրել այլ մեթոդներով:
Կարող ենք նշել, որ կենսագրական տվյալների հոգեբանական վերլուծությունը, ըստ էության, հնարավորություն է ընձեռում դուրս բերել անձնային մղումների ուղղությունը: Այս կապակցությամբ Ս.Լ.Ռուբինշտեյնը
նշել էր, որ անձի էությունը իր վերջնական արտահայտությունն է ստանում
ոչ միայն նրանում, որ այն զարգանում է որպես օրգանիզմ, այլև նա ունի
իր պատմությունը: Մարդն այնքանով է անձ, որքանով ունի իր պատմությունը, իսկ անձի պատմությունը նրա կյանքի ուղին է, կենսագրությունը [2]:
Հոգեբանական դիմանկարի ձևավորման համար կիրառելի կարող է
լինել որոշակի իրավիճակների կամ իրավիճակային վերլուծության մեթոդը (case study): Այս մեթոդը իրենից ներկայացնում է իրական իրավիճակների նկարագրություն, ինչը հնարավորություն է տալիս վերլուծության ենթարկել իրավիճակը:
Ամփոփելով՝ կարող ենք ասել, որ քաղաքական լիդերի հոգեբանական դիմանկարի ձևավորումը ոչ միայն ունի իր յուրահատկությունները,
այլև բարդ և բազմակողմանի գործընթաց է, որը պահանջում է ոչ միայն
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միջգիտական, միջճյուղային գիտելիքներ, այլև ունի ներհատուկ էթիկական կողմեր:
Հոգեբանական դիմանկարի ձևավորման համար նշված մեթոդները
չեն կարող համարվել սպառիչ: Դրանց ընտրությունը պայմանավորված է
ինչպես քաղաքական համատեքստի վերլուծության նրբություններով,
այնպես էլ մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակով: Հետևաբար քաղաքական համատեքստի հոգեբանական դիմանկարի բազմակողմանիությունը և հավաստիությունը բազմագործոնային պայմանավորվածություն ունի, որոնցից յուրաքանչյուրը կարելի է դիտարկել որպես
առանցքային:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

1. Ավագյան Ս.Վ., Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ, հր., 2008:
2. Рубинэтейн С.Л., Избранные философско-психологические
труды, http://www.koob.ru/rubinshtein/selected_phil.
3. Чиж В. Ф., Лекции судебной психопатологии
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132353.

20

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

СОФЬЯ АВАКЯН
Академия государственного управления РА,
преподаватель департамента переподготовки,
кандидат психологических наук
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИ!ЕСКОГО
ПОРТРЕТА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
В статье “Современные проблемы построения психологического
портрета политического лидера” анализируются методы исследования
личности политического лидера, вопросы их достоверности и их
применения при конструированиии психологического портрета, а также
этические аспекты данной работы.
Ключевые слова: политический лидер, психологический портрет,
анализ биографических данных, контент анализ.

SOFYA AVAGYAN
Academy of Public Administration of the RA,
teacher of the Department of Retraining,
PhD of Psychology

MODERN ISSUES ON CONSTRUCTION OF PSYCHOLOGICAL
PORTRAIT OF POLITICAL LEADER
In the article «Modern issues on construction of psychological portrait of
political leader» are analyzed the investigative methods of political leaders
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ «Հուզական ինելեկտի» առկայության կարևորությունը ղեկավարի արդյունավետ աշխատանքում։
Եթե ղեկավարն ունի բարձր IQ, բայց ցածր EQ դժվար թե նա հասնի
լուրջ հաջողությունների հատկապես այլ մարդկանց հետ կառավարչական ոլորտում կամ համատեղ գործունեության մեջ։ Հուզական ինտելեկտի դրսևորումներից մեկը սեփական հնարավորություններն ու
սահմանափակումներն ադեկվատ գնահատելու կարողությունն է,
առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել ուժեղ կողմերը։
Հիմնաբառեր. հուզական ինտելեկտ, արյունավետ գործունեություն, ապրումակցում, հուզական ինքնագիտակցություն, ինքնակառավարում, հուզական լիդերություն։

Հոգեբանական իրազեկվածության ձևավորումը ղեկավարի արդյունավետ գործունեության անհրաժեշտ պայման է։ Արդյունավետ ձևավորել
անձնային և մարդկանց հետ սոցիալապես ուղղորդված հարաբերությունների ընդունակությունը, կառավարչական ներազդման արվեստին տիրապետումը, անձնակազմի հանդեպ էմպատիայի դրսևորումը, կառավարչական արդյունավետ ոճի ընտրությունը և աշխատակիցների մոտիվացիայի
բարձրացման տարբեր եղանակների կիրառումը հանդիսանում են աշխատանքի բարձր արդյունավետության պայմաններ։ Ղեկավարի արդյունավետ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է նրա անձնային բնութագրիչներով, որտեղ առաջատար տեղ է զբաղեցնում ինտելեկտը, ինչը
բնութագրում է մտավոր կարողություններն ու անձի զարգացումը։ Բարձր
ինտելեկտ ունեցող անձանց հեշտ է լուծել տրամաբանական խնդիրներ,
սակայն անհաղթահարելի կարող է նրանց համար լինել ցանկացած անձնական խնդիր։ Դա պայմանավորված է, որ մեր ինտելեկտում առկա է ոչ
միայն տրամաբանական կողմ, այլ նաև հուզական: Բարձր ինտելեկտի
առկայությունը վկայում է, որ մարդը հեշտությամբ կարող է լուծել տրամաբանական խնդիրներ, սակայն հույզերի կառավարման գործընթացը չի
պայմանավորում։ Այս հանգամանքը առիթ հանդիսացավ «Հուզական ինտելեկտ» եզրույթի առաջ գալուն։ Սովորաբար մասնագիտական զարգացումը ենթադրում է այլ մարդկանց հետ՝ հուզական կապերի վրա հիմնված
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արդյունավետ փոխազդեցության ստեղծում և սեփական հույզերի կառավարում:
Հոգեբանական կոմպետենտությունը առնչվում է «հուզական ինտելեկտ»-ի հետ, որը ներմուծվեց գիտական կիրառելիության մեջ 1990 թվականին ամերիկացի հոգեբաններ Փիթեր Սալովեի և Ջոն Մեյերի կողմից
մարդկային որակների այնպիսի յուրահատուկ որակների գնահատման
համար, ինչպիսիք են՝ սեփական զգացմունքների հասկացումը, այլ մարդկանց տրամադրության հասկացման կարողություն (ապրումակցում) և սեփական հույզերի կարգավորման կարողություն [1, с.145]։ Հուզական ինտելեկտը շատ բազմանշանակ և բարդ հասկացություն է, որը ձևավորվում
է տարբեր որակներից հաճախ բարդ սահմանվող, այն դրսևորվում է սեփական հույզերի բարձր հասկացման, ուրիշներին լսելու կարողության,
սեփական և ուրիշների հույզերը կառավարելու, ուրիշների վրա ներազդելու և մոտիվացնելու մեջ։ Այդ իմաստով ակնհայտ է, որ բարձր IQ ունեցող
մարդիկ միշտ չեն առանձնանում նման որակներով։ Սակայն մարդկանց
գործունեությունը, որոնք կառավարում են այլ մարդկանց իրականանում
է «մարդ-մարդ» համակարգում և մեծապես պայմանավորված է հաղորդակցմամբ [2, с. 253]։ Մարդկանց համոզելու ընդունակությունը հաճախ
ավելի կարևոր է, քան կատարել բարդ հաշվարկներ։ Եթե ղեկավարն ունի
բարձր IQ, բայց ցածր EQ, դժվար թե նա հասնի լուրջ հաջողությունների
հատկապես այլ մարդկանց հետ կառավարչական ոլորտում կամ համատեղ գործունեության մեջ։ Հուզական ինտելեկտի դրսևորումներից մեկը
սեփական հնարավորություններն ու սահմանափակումները ադեկվատ
գնահատելու կարողությունն է, առավելագույնս արդյունավետ օգտագործել ուժեղ կողմերը։ Օրինակ՝ միջին IQ, բայց շատ բարձր EQ օժտված ղեկավարը իրեն շրջապատում է ինտելեկտուալ աշխատակիցներով և արդյունավետ աշխատում է։
Կազմակերպչական հոգեբանության մեջ նույնպես երկար ժամանակ
գերակշռում էր կոգնիտիվ ուղղվածությունը, որին բնորոշ է հույզերի մերժումը կամ զգացմունքների դիտարկումը, որպես բացասական ազդեցություն ռացիոնալ դաշտի վրա և որոշման կայացման վրա։ Գրականության
մեջ նշվում է գործունեության այդ տեսակի հուզական բնույթը, որն առաջացել է սթրեսայնությամբ, պատասխանատվության բարձր զգացումով,
միջանձնային փոխհարաբերությունների ինտենսիվությամբ, ինչը պահանջում է արդյունավետ հուզակամային կանոնակարգում։ Այդ է պատճառը, որ, նկարագրելով ղեկավարների մասնագիտական կարևոր որակները, հեղինակների մեծամասնությունը նշում են հատկություններ, որոնք
ներառում են հուզական բաղադրատարրեր (Ա.Բանդուրկա, Լ․Կուդրյաշովա, Ի․Մանգուտով, Լ․Ումանսկի)։ Դրանց են պատկանում՝ հուզական
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զսպվածությունը, հուզական հավասարակշռությունը, էմպատիան (ապրումակցում), էքսպրեսիվ սենզիտիվություն, ակտիվ գործողություն (ընդունակություն մարդկանց իր հետևից տանելու, նրանց գործողություններն ակտիվացնելու, գտնել հուզակամային ազդեցությունների լավագույն
միջոցներ ու կիրառության ճիշտ ժամանակ), կոմունիկատիվ կառավարչական ընդունակություններ, որոնք իր մեջ ընդգրկում են սեփական հույզերի և շփումների կառավարման ընդունակությունը։ 2007թ․ տեղադրվել
և փորձարկումով հաստատվել է հուզական ինտելեկտի արտահայտվածության անհատական սահմանի և կառավարչական գործունեության
արդյունավետ պարամետրերի միջև օրինաչափ փոխազդեցությունը։
Տվյալ փոխազդեցությունն արտահայտված է կորելյացիայի դրական գործակցի մեջ, հուզական ինտելեկտի կոեֆիցենտի և կառավարչական գործունեության արդյունավետության աստիճանի միջև։ Դիտարկելով հուզական ինտելեկտի և լիդերության կապը՝ Դ․Գոուլմանը, Ռ․ Բոյացիսը և Է․
Մակկին ներմուծեցին «հուզական լիդերություն» հասկացությունը։ Իրենց
համանուն գրքում նրանք հստակ ընդգծում են, որ ընդունակություններում
ուր հանրահայտ լիդերները տարբերվում են միջինություններից, 80-90%
իսկ երբեմն էլ ավելի շատ կազմում են հուզական ինտելեկտի հմտությունները։ Ընդ որում՝ հեղինակները նշում են, որ լիդերի բարձր հաջողությունը
ինչ-որ չափով որոշում է նրա ինտելեկտը, և հատկապես կարևոր է համարվում կոգնիտիվ ընդունակությունները, լայն մտավոր աշխարհայացք
և կանխատեսման ընդունակություն։ Դ․Գոուլմանը հուզական ինտելեկտի
իր ձևաչափի կոնտեքստում դիտարկելով լիդերի ընդունակությունները
որոշակիացնում է այդ մոդելը հենց լիդերների համար [3. c. 263-265]։
Ըստ Դ․Գոուլմանի՝ հուզական ինտելեկտի և լիդերության ընդունակությունների բաղադրատարրերը փոխկապակցված են հետևյալ կերպ։
1. Ինքնագիտակցություն
Բարձր հուզական ինքնագիտակցությամբ օժտված լիդերները լսում
են իրենց ներքին զգայություններին և գիտակցում են սեփական զգացմունքների ազդեցությունը հոգեբանական վիճակի ու աշխատանքային
ցուցանիշների վրա։ Ունեն հստակ ինքնագնահատական։ Բարձր ինքնագնահատական ունեցող լիդերները գիտեն իրենց ուժեղ կողմերը և գիտակցում են իրենց հնարավորությունների սահմանը։ Ինքնավստահ են,
սեփական ընդունակությունների ճիշտ իմացումը թույլ է տալիս լիդերներին ամբողջական օգտագործել իրենց ուժեղ կողմերը։ Ինքնավստահ լիդերները հաճույքով են վերցնում իրենց վրա բարդ գործերը։
2. Ինքնակառավարում
Ինքնակառավարմամբ օժտված լիդերները գտնում են հնարավորություններ սեփական քայքայող հույզերն ու իմպուլսները կառավարելու համար և անգամ կիրառել դրանք հօգուտ աշխատանքի։ Նրանք բաց են,
անկեղծ։ Լիդերներն, ովքեր անկեղծ են շրջապատողների և իրենք իրենց
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հետ ապրում են սեփական արժեքների համաձայն։ Ինքնակառավարմամբ օժտված լիդերները նաև ադապտիվ են, նրանք ընդունակ են ճկուն
ձևով լուծել ամենատարբեր պահանջները չկորցնելով կենտրոնացվածությունն ու էներգիան, և զգում են իրենց կոմֆորտ ամբողջովին անորոշ
կազմակերպչական կյանքում։ Նրանց մոտ առկա է կամքը դեպի հաղթանակ: Այդ որակով օժտված լիդերները ուղղված են բարձր անձնային
ստանդարտներին, որոնք իրենց ստիպում են անընդհատ ձգտել գերազանցության, սեփական գործի որակի բարձրացմանն ու ենթակաների
գործունեության արդյունավետության։ Նրանք նախաձեռնող են, օգտագործում են բարենպաստ հնարավորությունները, կամ իրենք դրանք
ստեղծում: Լավատես են։ Այդպիսի ղեկավարները լավատեսորեն են վերաբերվում այլ մարդկանց, սպասելով նրանցից լավ դրսևորումներ։
Ինքնագիտակցությունն ու ինքնակառավարումը դասվում է ղեկավարի անձնային որակների մեջ: Սակայն անձնային որակներից բացի
Դ․Գոուլմանի հուզական ինտելեկտի և լիդերության ընդունակությունների
մեջ կարևորվում է սոցիալական հմտությունները: Դրանք իրենց մեջ պարունակում են.
 սոցիալական նրբանկատություն (ապրումակցում, գործնական տեղեկացվածություն, քաղաքավարիություն),
 հարաբերությունների կառավարում (ոգեշնչում, ներազդեցություն,
աջակցություն փոփոխություններին, համագործակցություն և թիմային
աշխատանք)։
Հարվարդի գործարարության դպրոցի հրատարակած «Գործող լիդերություն» ձեռնարկում այդ նույն հեղինակները, նշելով ենթակաների վրա
լիդերի տրամադրության բացարձակ դերը ասում են, որ իրականում արդյունավետ լիդերների տրամադրությունը՝ որպես օրենք կրում է օպտիմիզմի լրացուցիչ մաս։ Այդպիսի լիդերները հարգանքով են վերաբերվում այլ
մարդկանց հույզերին (թեկուզ բացասական) և միևնույն ժամանակ փորձում են իրավիճակը կարգավորել հումորի միջոցով։ Նման համապատասխանությունը Դ․ Գոուլմանը համահեղինակների հետ անվանում են ռեզոնանս։ Ռեզոնանսին հասնելու համար ղեկավարը պետք է օժտված լինի
զարգացած հուզական ինտելեկտով:
Ի տարբերություն Դ. Գոուլմանի՝ Մանֆրեդ Քեթս դե Վրիեսը նշում է ոչ
թե 4, այլ լիդերի հուզական պոտենցիալի 3 հիմնական բաղադրատարրը
[4, с. 40-46] .
 հասկանալ իր սեփական զգացմունքները,
 սովորել նրանք կառավարել,
 սովորել հասկանալ ուրիշների հույզերը և կառավարել դրանք։
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Ինքնաճանաչումը հուզական զարգացմանը հասնելու, Քեթս դե Վիսի
համաձայն առաջին քայլն է։ Երկար տարիներ ենթարկվելով կազմակերպության կանոնների՝ ջնջվում է մարդկանց տարբերությունները սեփական զգացմունքների և այն զգացմունքների միջև, որոնք նրանցից ակնկալում են։ Եթե հաղթում է վերջինը, իշխանություն է վերցնում «կեղծ Եսը», «լավ ծառայողի» ծաղրանկարը։ Քանի որ իսկական մարդն անհետանում է, երբ հաղթում է «կեղծ Ես-ը», նպատակներից մեկն է դառնում փորձել օգնել այդ մարդուն վերացնել կոգնիտիվ և հուզական աղավաղումը,
հասկանալ սեփական զգացմունքները (և արդյունավետ դրանք օգտագործել), մի խոսքով, բարձրացնել նրա հուզական ինտելեկտը։ Հուզական
ինտելեկտի զարգացման երկրորդ քայլը սովորել կառավարել սեփական
հույզերը, այսինքն՝ ընդունել զգացմունքների ողջ տարրապատկերները,
որոնք մենք ունենք (եթե անգամ մեզ դուր չի գալիս, որ որոշ զգացմունքներ պատմում են մեր մասին) ու ճիշտ վարվել նրանց հետ։ Եթե մենք կառավարելու ենք այդ պրոցեսը, ապա կկարողանանք օգտագործել հույզերը, դրված նպատակին հասնելու համար, այլ կերպ ասած մենք կկարողանանք մոտիվացնել ինքներս մեզ։ Հուզական ինտելեկտի զարգացման
երրորդ փուլն է սովորել բացահայտել այլ մարդկանց հույզերը և հաշտվել
դրանց հետ։
Մ.Քեթս դե Վրիեսի կարծիքով հուզական ինտելեկտի հիմնական
բաղադրատարրից բացի կա ևս երեք կարևոր օժանդակ հմտություններ,
որոնք ձևավորում են հուզական պոտենցիալը.
1) ակտիվ լսելու ընդունակություն
2) հասկանալ ոչ վերբալ կոմունիկացիան
3) ադապտացվել հույզերիլայն տարապատկերներին։
Մանֆրեդ Քեթս դե Վրիեսը տալիս է բարձր հուզական պոտենցիալով
մարդկանց հետևյալ հիմնական բնութագրիչները։ Այդպիսի մարդիկ․
 ներդաշնակ են սեփական անձի հետ,
 կառուցում են ավելի հստակ միջանձնային հարաբերություններ,
 լավ են մոտիվացնում իրենց և ուրիշներին,
 ավելի ակտիվ են, նորարար և ստեղծագործ,
 ավելի լավ են աշխատում սթրեսային պայմաններում,
 հեշտ են հարմարվում փոփոխություններին,
 ավելի արդյունավետ լիդերներ են:
Բազմապլանային ուսումնասիրվում էր Ռուվեն Բար-Օնի կողմից հուզական ինտելեկտի և լիդերության հետ կապը։ Մեկ հետազոտության մեջ
թեկնածուների մեջ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու համար, մեկ այլ հե-
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տազոտության մեջ թրեյնինգին մասնակցող գրասենյակային պաշտոնյաների միջև չմասնակցողների հետ համեմատելով, երրորդ հետազոտության մեջ ԱՄՆ-ում կրեատիվ լիդերության կենտրոնում սովորողների միջև։
Արդյունքները ցույց են տվել, որ գոյություն ունի կախվածություն չափավորից մինչև ավելի բարձր, հուզական-սոցիալական ինտելեկտի և լիդերի որակների միջև։ Երրորդ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ հաջողված լիդերությունը հիմնված է առավելապես հուզական-սոցիալական
ինտելեկտի վրա։
Այսպիսով՝ ղեկավարի արդյունավետ աշխատանքը պայմանավորված է բարձր հուզական ինտելեկտի առկայությամբ: Հուզական ինտելեկտի զարգացումը նպաստում է սոցիումի հետ ներդաշնակ փոխազդեցությանը, թույլ է տալիս ստեղծել լրացուցիչ մոտիվացնող գործոններ: Եվ վերջապես հուզական ինտելեկտի զարգացման աստիճանից է կախված հաջողությունը և արդյունավետ լիդերությունը։ Ինքնին հուզական ինտելեկտի առկայությունը իր մեջ պարունակում է տարբեր անձնային և սոցիալական որակներ ու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են ղեկավարին ոչ
միայն արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպման համար, այլև աշխատակիցների հետ արդյունավետ հարաբերություններ ստեղծելու համար։
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
Основная цель статьи – показать значимость эмоционального
интеллекта руководителя в эффективности работы. Если руководитель
обладает высочайшим IQ, но минимальным EQ, вряд ли он сможет
добиться серьезных успехов, особенно в сфере руководства или совместной деятельности с другими людьми. Одно из проявлений эмоционального интеллекта — умение адекватно оценивать собственные
возможности и ограничения, максимально эффективно использовать
свои сильные качества.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эффективная
деятельность, эмпатия, эмоциональное самосознание, самоконтроль,
эмоциональное лидерство.
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THE PECULIARITIES OF THE MANIFESTATION OF EMOTIONAL
INTELLECT IN THE PROCESS OF LEADERSHIP
The purpose of the article is to show the importance of the existence of
"emotional intelligence" in the effective work of the manager. If the manager
has high IQ, but the lower EQ, he can hardly to achieve serious successes,
especially with other people in the managerial sphere or in joint activities.
One of the manifestations of emotional intelligence is the ability to adequately
assess their own capabilities and limitations, to use the strengths most
effectively.
Keywords: Emotional Intelligence, productive activity, emotional selfconsciousness, self-Government, emotional leadership.
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ԼԻԼԻԹ ԲԴՈՅԱՆ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԵՎ ՈՉ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԶՈՐԱՄԱՍԵՐՈՒՄ
ԾԱՌԱՅՈՂ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՆՁԻ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՆՅԱՐԴԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում քննարկվում են զինվորական ծառայության հոգեբանական առաձնահատկությունները, զինվորների անձի ուղղվածությունը և նյարդայնության մակարդակները: Հետազոտություն է
կատարվել սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ զորամասերի զինվորների շրջանում, իրականացվել է համեմատական վերլուծություն:
Հիմնաբառեր. զինվորական ծառայություն, էքստրավերտ,
ինտրովերտ, ամբիվերտ, նյարդայնության մակարդակ:

Զինվորների մոտ դժվարությունների հետ բախումը կարող է հանգեցնել նյարդահոգեկան լարվածության, ներանձնային և միջանձնային
բախումների, որոնք նրանք ինքնուրույն դժվարանում են լուծել: Հաշվի
առնելով զինվորների գործունեության, կենսապայմանների առանձնահատկությունները՝ հրատապ խնդիրներից է նրանց նյարդահոգեկան կայունության ուսումնասիրությունը և դրա ապահովումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել գործունեության արդյունավետությունը, դյուրին դարձնել հարմարման գործընթացը։
Ժամանակակից բանակը տվյալ երկրի գիտատեխնիկական, տնտեսական զարգացվածության մակարդակը կրողն է և դրանք ըստ արժանվույնս պահպանող կարևոր կառույց: Այս տեսանկյունից ժամանակակից
բանակին անհրաժեշտ են խելացի, ֆիզիկապես ուժեղ և կոփված երիտասարդներ, ովքեր կարճ ժամանակահատվածում պետք է հարմարվեն բանակային դժվար կյանքին, արագ կերպով յուրացնեն զինվորի գործունեության դժվարին և վտանգավոր արվեստը:
Զինվորական ծառայությունը պետական ծառայության հատուկ տեսակ է, որը ներառում է քաղաքացիների՝ ՀՀ օրենսդրությամբ հաստատված պարտականությունները ՀՀ զինված ուժերում, այլ զորքերում, զինվորական միավորումներում, որտեղ օրենքով նախատեսված է զինվորական ծառայություն՝ որոշակի ժամկետների ընթացքում [3]:
Զինված ուժերի մարտունակության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է
զինվորների և անձնակազմի կայուն բարոյահոգեբանական վիճակը, որը
զորքերի բարոյահոգեբանական ապահովման արդյունքն է: Զինվորական
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մասնագիտական հատկությունների և բարոյական ոգու կրողն է զինծառայողը, ով լուծում է առանձնահատուկ ռազմամասնագիտական խնդիրներ [2]:
Հաշվի առնելով զինվորների գործունեության, կենսապայմանների առանձնահատկությունները՝ հրատապ խնդիրներից է նրանց նյարդահոգեկան կայունության ուսումնասիրությունը և դրա ապահովումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել գործունեության արդյունավետությունը, դյուրին դարձնել հարմարման գործընթացը։
Ըստ էության՝ զինծառայողների գործունեությունը որոշվում է մի շարք
առանձնահատկություններով՝ սովորական կենսապայմանների բացակայությամբ, վարքային հատուկ պահանջներով, մարդկային շփման շրջանակի նեղացմամբ և այլն: Զինվորական գործունեության նախագծումն
ընդգրկում է իր մեջ գործունեության կառուցվածքի, օպերատորի գործառույթների և նրա հոգեկան հակազդումների մշակում, իսկ գործունեության նախագծի իրագործումն ապահովվում է մասնագիտական կողմնորոշմամբ, ընտրությամբ ու ուսուցմամբ [1, էջ 19-23]:
Զինվորական ծառայությանը պատանիների հոգեբանական պատրաստվածության ամբողջական գոյացություն է, որը ենթադրում է ինտելեկտուալ, բարոյական, դրդապատճառային և կամային ոլորտների բավական բարձր զարգացման մակարդակ: Այս համակարգի բաղադրիչներից մեկի զարգացման անբավարար մակարդակը բերում է մյուսների աղավաղման: Ն.Գ.Բոնդարը հատուկ ուշադրություն է դարձրել իմացական
ընդունակությունների, նյարդահոգեկան կայունության, ագրեսիայի, ենթարկվողության-իշխանության հակվածության, իրադրային և անձնային
տագնապայնության ուսումնասիրություններին [6]:
Սույն հոդվածի շրջանակներում մենք նպատակ ենք ունեցել բացահայտել զինծառայողների անձնային առանձնահատկությունները, կատարել համեմատական վերլուծություն սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ
զորամասերում իրականացրած հետազոտության արդյունքների միջև: Նպատակահարմար ենք գտել կիրառել Հ. Այզենկի մեթոդիկան, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել զինվորի հուզական կայունությունը,
ինչն ազդում է գործունեության արդյունավետ իրականացման վրա, հնարավորություն է տալիս արագ որոշումներ ընդունել: Այս մեթոդիկան նաև
հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել անձի հոգեկան կայունությունը՝ ինքնահարգանքի և հնարավոր վեգետատիվ խանգարումների տեսանկյունից [4]:
Հետազոտության համար հիմք է հանդիսացել այն տեսակետը, որ
գնահատելով զինվորականների նյարդահոգեկան կայունությունը՝ կարելի է եզրակացություն կազմել նրանց սոցիալ-հոգեբանական հարմարման
շարժընթացի մասին [5]:
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Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

Հետազոտությունն իրականացրել ենք սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ զորամասերի զինվորական ծառայության առաջին և երկրորդ կիսամյակներում գտնվող 40 զինվորների հետ:
Սահմանամերձ զորամաս

15

14
11

ԻՆՏՐՈՎԵՐՏ

ԱՄԲԻՎԵՐՏ

ԷՔՍՏՐԱՎԵՐՏ

Գծանկար 1. Սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ զորամասերի
զինվորների անձի ուղղվածության դրսևորումները
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ոչ
սահմանամերձ զորամասում հետազոտվող զինծառայողների շրջանում
գերակշռում են ինտրովերտները, իսկ սահմանամերձ զորամասում՝ էքստրավերտները (Գծանկար 1): Ինտրովերտները ձգտում են հանգիստ կյանք
վարելուն, կարողանում են կառավարել իրենց զգացմունքները: Նրանք
ձգտում են իրենց ծանոթ միջավայրում գործունեություն ծավալել, խուսափում են կտրուկ և անսպասելի փոփոխություններից: Ինտրովերտները
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սիրում են այն աշխատանքը, որը նրանցից պահանջում է մեծ կենտրոնացվածություն և ուշադրություն: Նրանք դժվարությամբ են շեղվում իրենց աշխատանքից: Ինչ-որ բան ասելուց կամ անելուց առաջ երկար են
մտածում: Ինտրովերտները դանդաղ են շարժվում, նրանց քայլերը կարծես դանդաղեցրած լինեն: Նրանք բավականին զգույշ են և դժվարությամբ են ռիսկի դիմում: Ուսման մեջ հնարավոր է ավելի բարձր հաջողությունների հասնեն ու ավելի ցավադիմացկուն են, քան էքստրավերտներրը:
Էքստրավերտները բաց մարդիկ են, բարեհամբույր, հեշտ են միջանձնային փոխհարաբերություններ ստեղծում այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն
շատ ընկերներ և ծանոթներ: Էքստրավերտները ձգտում են նոր և գունավոր զգացողությունների, անհոգ են և հեշտությամբ են շեղվում իրենց առաջ ծառացած խնդիրներից: Էքստրավերտներն ավելի շուտ են հասունանում, ավելի շուտ են սկսում սեռական կյանքով ապրել, քան ինտրովերտները: Էքստրավերտներն ակտիվ են, վճռական, շուտ են բռնկվում, խոսում
և գործում են արագ և առանց մտածելու: Երբեմն կարող են չկառավարել
իրենց հույզերը և ագրեսիվ վարք դրսևորել: Նրանք սիրում են փոփոխություններ, սիրում են գտնվել շատ մարդկանց շրջապատում, կազմակերպել
հավաքույթներ, ինչպես նաև շատախոս են, լավատես և անհոգ: Ոչ սահմանամերձ և սահմամերձ զորամասերի զինվորներից ամբիվերտ են քչերը, սա նշանակում է, որ նրանք իրադրությունից կախված կարող են
դրսևորել ինչպես ինտրովերտին, այնպես էլ էքստրավերտին բնորոշ
գծեր. այսինքն նրանք ճկուն են: Ոչ սահմանամերձ զորամասի զինվորների մոտ գերակշռում են նյարդայնության ցածր ցուցանիշներ ունեցող զինվորները։ Սա նշանակում է, որ նրանք կարողանում են իրենց հույզերը
կառավարել, կայուն, վճռական, վստահելի են, հանգիստ են ու ավելի հավասարակշռված (Գծանկար 2): Իսկ սահամամերձ զորամասի զինվորների շրջանում պատկերն այլ է. նյարդայնության ցածր ցուցանիշներ ունեցողները սակավաթիվ են։
Ոչ սահմանամերձ զորամասի զինվորների շրջանում, ինչպես արդեն
նշել ենք, գերակշռում են նյարդյանության ցածր ցուցանիշները, իսկ սահմանամերձ զորամասի զինվորների ճնշող մեծամասնության մոտ գերակշռում են նյարդայնության բարձր ցուցանիշները: Սա խոսում է այն
մասին, որ նրանք աչքի են ընկնում իրենց անկայուն վիճակներով, հույզերի անկառավարելիությամբ, վեգետատիվ նյարդային համակարգի լաբիլությամբ: Նրանք շատ զգայուն են, շուտ են բռնկվում, նրանց մոտ կարող
են նկատվել տրամադրության արագ փոփոխություններ, անվճռականություն, անհանգստություն, կասկածամտություն:
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Գծանկար 2. Սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ զորամասերի
զինվորների նյարդայնության մակարդակի դրսևորումները
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ սահմանամերձ զորամասի
զինվորների մեծամասնության նյարդայնության աստիճանն ավելի բարձր
է, կարող են ավելի շուտ բռնկվել, դիմել արագ և ոչ լավ մտածված քայլերի,
քան ոչ սահմամերձ զորամասի զինվորները: Այս առումով հարկ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել սահմանամերձ զորամասերում
գտնվող զինծառայողների նյարդահոգեկան կայունությանը, քանի որ
նյարդահոգեկան անկայունությունը ոչ միայն բացասաբար է անդրադառնում զինվորի սոցիալ-հոգեբանական հարմարման գործընթացի վրա,
այլև ապակազմավորում է նրա ռազմական գործունեությունը։
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ԱԼԻՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի
անձի և մասնագիտական գործունեության
հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող

ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՂԵՎՈՐ-ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է հոգեբանական անվտանգության
հիմնախնդիրը՝ ըստ անձի ապահովության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
բաղադրիչների: Ապահովությունը դիտարկում ենք որպես վտանգի,
արտակարգ իրավիճակի բացակայություն, ինչը հնարավոր է ձեռք
բերել արտաքին վստահելի միջավայրի և ներքին հարմարավետության զգացողության փոխպայմանավորվածությամբ: Հոդվածում ընդգրկված են տարբեր փոխադրամիջոցներում ուղևորների անվտանգության և ապահովության հարցաթերթային գնահատման հետազոտական ցուցանիշներ, որոնք մեկնաբանվում են այլ ուղևորներին,
վարորդներին և տեխմիջոցներին վստահելու, ինչպես նաև մատչելի
տեղեկատվություն ստանալու տեսանկյունից:
Հիմնաբառեր. հոգեբանական անվտանգություն, անձի ապահովություն, վտանգ, արտակարգ իրավիճակ, տրանսպորտային միջոց:

Հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդրի շրջանականերում
կարևորվում է անձի ապահովության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բաղադրիչների ուսումնասիրումը կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում:
Ընդհանուր առմամբ ապահովությունը դիտարկում ենք որպես վտանգի
կամ սպառնալիքի բացակայություն, որը հնարավոր է ձեռք բերել արտաքին վստահելի միջավայրի և ներքին հարմարավետության զգացողության
փոխպայմանավորվածությամբ: Որպես ապահովության օբյեկտիվ երաշխիք, գլոբալ առումով, կարելի է հիմնավորել պետության տնտեսական աճի
և կյանքի որակի ցուցանիշների արտահայտվածությունը, իսկ որպես սուբյեկտիվ՝ մարդու հանդուրժողականության և վստահելիության բաղադրիչների առկայությունը կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում:
Հոգեբանական անվտանգության և ապահովության համատեքստում
ապահովության օբյեկտիվության բաղադրիչը ընդգրկում է լայն մասշտաբներ. բնակչության անվտանգություն, երկրի պաշտպանվածություն
հնարավոր սպառնալիքներից, առողջապահական և բնապահպանական
խնդիրների լուծման պետական քաղաքականություն և այլ: Այս առումով,
անվտանգությունը և ապահովությունը դիտարկում են անձի՝ որպես հա36
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սարակության անդամի, ազգային անվտանգության ընդհանուր տեսակարգի ընդլայնված բաղադրիչներ [3]: Մինչդեռ հոգեբանական տեսանկյունից առավել հասանելի են անձի ապահովության սուբյեկտիվ բաղադրիչները, որոնք ձևավորվում են սոցիալացման արդյունքում, փոփոխվող
հասարակարգին հարմարվելու պայմաններում: Անձի անվտանգությունը
և ապահովությունը ներկայացվում է նաև «հոգեկան առողջություն» և
«վտանգ» հասկացությունների մեկնաբանմամբ, երբ այն դիտարկվում է
որպես հոգեկանի ապահով զարգացման վիճակ [2, էջ 354]:
Անձի հոգեբանական անվտանգության և ապահովության դրսևորումները ձևավորվում են միջավայրում՝ անմիջականորեն առնչվելով շրջապատողների տեսակետների, հայացքների, մոտեցումների և վերաբերմունքի հետ, և, որպես ընդհանրական ցուցանիշ, անվտանգության հիմնական բաղադրիչները առաջնահերթ հանդիսանում են ընտանիքը, աշխատանքը, ընկերները, որոնց հաջորդում են հասարակությունը, տեղեկատվությունը և այլ [1, 271-272]: Միջավայրին հարմարման գործընթացում որքան նվազում է վստահելիության մակարդակը, այնքան սահմանափակվում են մարդու հասարակական ակտիվությունը և միջանձնային
փոխհարաբերությունների շրջանակները [8]: Սակայն, անձն իր կենսագործունեության ընթացքում ակամա հայտնվում է տարբեր պայամաններում և իրադրություններում, որոնցից անհնար է զերծ մնալ: Ասվածը հատկանշական է ճանապարհային փոխադրամիջոցներից օգտվելու անխուսափելիությանը, որում մարդու՝ որպես ուղևորի, ապահովությունը անմիջականորեն առնչվում է ինչպես փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի, այնպես էլ վարորդների պատրաստվածության հետ, ինչպես նաև
այլ ուղևորներին ու ընդհանուր ճանապարհային երթևեկությանը վստահելու հետ: Ընդ որում՝ «վստահությունը», վերաբերում է մարդկային այն
փոխհարաբերություններին, որոնց հիմքում ընկած են բարոյականությամբ և ոգեղենությամբ պայմանավորված անձնային համոզմունքները,
ակնկալիքները, միջանձնային գործունեության սկզբունքներն ու օրինաչափությունները [3,4]: Կարելի է ճանապարհային փոխադրամիջոցներում
հոգեբանական անվտանգության և ապահովության մասին խոսել, եթե
առկա է վստահությունը, սակայն ոչ միշտ է վստահությունն ավելանում,
եթե կատարվում են բարեփոխումներ: Օրինակ՝ կարո՞ղ էարդյոք փոխվել
վստահության ցուցանիշը, եթե փոխադրամիջոցը առավել հարմարավետ
է, կամ, օրինակ, նվազել է վճարման չափը: Եթե ասվածը տեղափոխենք
օդային տրասպորտին, ապա կատարված հետազոտությունները հավաստում են, որ էական փոփոխություններ չեն կարող լինել [6, էջ 97]: Սակայն
փոխադրամիջոցներում առկա տեղեկատվության բավարար քանակը,
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ձայնային ազդանշանները, հրահանգները, վթարային ելքերի առկայությունը, իմացությունը և այլ գործոններ, կարող են վստահություն և ապահովություն առաջացնել ուղևորների շրջանում: Եվ եթե փոխադրամիջոցների պատասխանատուներն ունենան հետադարձ կապ, այսինքն՝ տեղյակ լինեն փոխադրամիջոցներից օգտվողների դժգոհությունների և բողոքների մասին, ապա այն պետք է ծառայի ի նպաստ, այլ ոչ թե ստեղծի
լրացուցիչ անջրպետ՝ հսկողության շնորհիվ [6, էջ 381]:
Վերջին տարիներին մեր կողմից կատարվող հետազոտություններն
ուղղված էին ճանապարհային փոխադրամիջոցներում ուղևորի հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրմանը: Հետազոտվել էին ուղևորների կողմից փոխադրամիջոցների նախընտրության, վտանգի զգացողության հետ կապված մի շարք օրինաչափություններ, որոնք վկայում են փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակների, հաճախ հանդիպող վթարային իրադրությունների, վարորդների պատրաստվածության, հավանական վտանգների և այլի մասին [3, էջ 482-486]:
Մեր կողմից իրականացվող աշխատանքների այս փուլում ուսումնասիրվում են հասարակական տրասնպորտի և վարորդի հանդեպ վստահության, փոխադրամիջոցներում անվտանգությանը նպաստող լրացուցիչ
միջոցների հագեցվածության և ուղևորների ապահովության գործոնների
վերաբերյալ ցուցանիշները: Հետազոտություններն ընդգրկել են «Ճանապարհային փոխադրամիջոցի ուղևորի հարցաթերթիկի» այն տվյալները,
որոնք վերաբերում են ապահովությանը: Մասնավորապես աանձնացվել
են ուղևորների նստեցման/իջեցման, տեղափոխման և այն միջոցառումների ցուցաիշները, որոնք կապված են ապահովության ձեռքբերման հետ.
տեղեկացման համակարգ, անվտանգության կանոնների հրահանգավորում, հասարակական փոխադրամիջոցների տեխնիկական պատրաստվածություն, վարորդների պատրաստվածություն, պատահարների և
վտանգավոր իրավիճակների վերաբերյալ հրահանգավորում և հսկողության համակարգի մշակում և այլ: Ուսումնասիրվել է նաև անվտանգության
ապահովման միջոցների և միջոցառումների հագեցվածությունը (պաստառներ, դեղարկղ, կրակմարիչ, օդափոխության ավտոմատ համակարգ
և այլ) հասարակական տարբեր փոխադրամիջոցներում:
Հասարակական փոխադրամիջոցների ապահովության հանդեպ
ձևավորվող մարդու սուբյեկտիվ ընկալման հիմքում ընկած է իրավիճակի
օբյեկտիվ նկարագիրը, որով պայմանավորված ձևավորվում է անձի վարքը և գնահատականը տվյալ իրադրությանը [5]: Հոգեբանական տեսանկյունից նպատակային է մեր կողմից ստացված հետազոտական արդյունքները մեկնաբանել «ուղևորի անձ-իրավիճակ» փոխներգործության համատեքստում: Հասարակական փոխադրամիջոցներում ապահովությանը
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վերաբերող հարցադրումներում գերակայող դեր են ունեցել այն պատասխանները, որոնք ուղեկցվել են «երբեմն» և «կախված իրավիճակից»
տարբերակներով:
Ուղևորի անվտանգության ցուցանիշն ունի շատ թույլ արտահայտվածություն: Հարցվողների միայն 17,33% -ն է գնահատել «լիովին ապահովություն», 4%-ը՝ «անապահովություն», իսկ հիմնական մասը՝ 77.98%-ը,
«կախված իրավիճակից» տարբերակը: Բնականաբար, եթե անվտանգություն հասկացությունը դիտարկում ենք ոչ միայն որպես զգացողություն, այլ որպես սոցիալ-տնտեսական միջավայրային բաղադրիչ, ապա
կարևորում ենք անձի՝ որպես քաղաքացու և որպես հասարակության անդամի, պահանջմունքների բավարարման նախադրյալների ապահովումը,
որն էլ ձևավորելու է ապագայի հանդեպ վստահությունը [7]:
Հոգեբանական անվտանգությունն անձի մակարդակում կապվում է
մարդու ապահովության և վստահության զգացողության հետ, ինչի հիմքը
կազմում են դժվար իրավիճակներին հակազդման ներուժը, սեփական
անձի պատկերացումնրը ապագայի հանդեպ: Բնականաբար, վստահության զգացողությունը ուղեկցվում է նաև պաշտպանված լինելու հետ, որը
ակնկալվում է շրջակա միջավայրից: Ելնելով մեր երկրում տիրող սոցիալ
տնտեսական իրավիճակից և ճանապարհատրանսպորտային ներկա բարեփոփոխումներից, ենթադրում ենք, որ ստացված ցուցանիշները համահունչ են և ունեն իրենց հստակ մեկնաբանությունները:
Նշենք, որ հարցաթերթում ընդգրկված հարցադրումները հնարավորություն են տալիս ուղևորի ապահովության հիմնախնդիրը դիտարկել
վստահության տեսանկյունից: Նպատակահարմար ենք գտել ստացված
տվյալները խմբավորել ըստ երեք բաղադրիչների՝
• վստահություն վարորդի մակարդակում,
• վստահություն տեխնիկական միջոցների մակարդակում,
• վստահություն այլ ուղևորների և ճանապարհային երթևեկության
այլ մասնակիցների մակարդակում:
Ըստ առաջին բաղադրիչի՝ վստահություն վարորդի մակարդակում,
գնահատվել է վարորդի որակավորումը, աշխատանքային փորձառությունը, մասնագիտական վարքը և կողմնորոշման ռեակցիայի արագությունը:
Ինչ վերաբերում է վստահությանը տեխնիկական միջոցների մակարդակում, կարևորվել են ճանապարհային փոխադրամիջոցների վերանորոգման տեխնիկական ծառայությունները, տեխնիկական միջոցների որակը
արտադրողից, ընթացիկ վիճակը և փոխադրամիջոցների մաշվածության
աստիճանը: Հարցաթերթում հաշվի է առնվել նաև այն բաղադրիչը, որը
կապված է երթևեկության այլ մասնակիցների հանդեպ վստահության
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հետ: Այն վերաբերում է երթևեկությունը սպասարկող անձնակազմի աշխատակիցների և այլ ուղևորների հանդեպ ձևավորված վստահությանը:
Ներկայացնենք հետազոտական այն տվյալները, որոնք մշակվել են
ուղևորի անձի հոգեբանական անվտանգության և ապահովության համատեքստում՝ կապված վստայության բաղադրիչների հետ: Հարցվողների
43%-ն ունի վստահություն վարորդի որակավորման, իսկ 32%-ը՝ վարորդի
ռեակցիայի արագության հանդեպ: Հետազոտական տվյալներում գերակայությունը ընկած է «երբեմն» տարբերակի ընտրության վրա. վարորդի
ռեակցիայի արագության - 51%, իսկ որակավորումը՝ 31%: Նշենք նաև, որ
հարցվողների 17%-ը թերահավատ են վերաբերվել վարորդի որակավորմանը, 11%-ը՝ ռեակցիայի արագությանը:
Վստահությանը տեխնիկական միջոցների մակարդակում ներկայացված է երեք տեսանկյուններով. տեխնիկական միջոցների ընթացիկ վիճակը, տեխնիկական որակը՝ արտադրողից, վերանորոգման ծառայությունները: Շատ թույլ ցուցանիշներ են գրանցվել «լիովին վստահելու» և
«բոլորովին չվստահելու» տարբերակների համար: Տեխնիկական միջոցների որակին վստահել են հարցվողների 28%-ը, տեխնիկական ծառայությունների մատուցմանը՝ 15%-ը, իսկ փոխադրամիջոցների ընթացիկ
տեխնիկական վիճակին՝ 9%-ը: Բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել տեխնիկական միջոցներին վստահելու «երբեմն» տարբերակի համար: Բոլոր
բաղադրիչների համար այն գերազանցում է 40%-ը: Ապահովության տեսանկյունից ոչ հուսադրող ցուցանիշ է գրանցվել «չեմ վստահում» տարբերակի համար. Տեխնիկական միջոցների ընթացիկ վիճակի համար՝ 37%,
ըստ արտադրության որակի համար՝ 21%, և տեխնիկական ծառայությունների մատուցման և վերանորոգման համար՝ 28%:
Ընդհանուր առմամբ վստահության ցուցանիշները տարբեր մակարդակներում ունեն միանման պատկերներ, ինչից դուրս չի մնում նաև հասարակական տրանսպորտի ուղևորի՝ այլ մարդկանց հանդեպ վստահության գնահատումը: Ինչպես արդեն նշել ենք, հարցաթերթն ընդգրկել է
վստահության երկու բաղադրիչ. անվտանգության կանոնների պահպանում այլ ուղևորների և երթևեկությունը սպասարկող անձնակազմի աշխատակիցների կողմից: Վստահության երկու բաղադրիչների համար նվազագույն ցուցանիշ է գրանցվել «լիովին վստահում եմ» տարբերակում (1%),
իսկ «վստահում եմ» տարբերակում, համապատասխանաբար այլ ուղևորների համար՝ 12%, սպասարկող անձնակազմի համար՝ 18%: Արտահայտված ցուցանիշն այս մակարդակում ևս «երբեմն» տարբերակի համար է
նշվել (համապատասխանաբար 43% և 48%): Նշենք, որ այլ մարդկանց
վստահելու մակարդակում «չեմ վստահում» և «բոլորովին չեմ վստահում»
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տարբերակների համար գրանցվել են համեմատաբար բարձր ցուցանիշներ. այլ ուղևորների հանդեպ վստահություն՝ 28% և սպասարկող անձնակազմի հանդեպ՝ 26%:
Ճանապարհային փոխադրամիջոցի հարցաթերթի «ապահովության»
բաժնի հետազոտական արդյունքներում ընդգրկվել նաև այնպիսի հարցադրումներ, որոնք դուրս են բերում հասարակական տարբեր փոխադրամիջոցներում անվտանգության ապահովման միջոցների հագեցվածությունը: Դա վերաբերում է նախազգուշացնող պաստառների, հրահանգների, առաջին օգնության դեղարկղի, կրակմարիչի, ծխահեռացման
համակարգի, վթարային ելքերի, օդափոխության ավտոմատ համակարգի և փրկարարական միջոցների առկայությանը: Բարձր ցուցանիշները
գրանցվել են մետրոյի, ավտոբուսի և օդանավի համար: Ընդ որում՝ հրահանգների հստակության, փրկարարական միջոցների մասին ճշգրիտ
տեղեկատվության մատուցման և անվտանգություն ապահովող տարբեր
միջոցների նշանակության մատչելիության մակարդակով օդանավը էապես տարբերվում է, քանի որ վթարային իրավիճակի վնասը և ռիսկի գործոնը չափելիության այլ մակարդակ ունեն մյուս փոխադրամիջոցների համեմատ:
Ստացված ելքային և ամփոփիչ տվյալները հանգեցնում են այն եզրակացության, որ ճանապարհային փոխադրամիջոցներում ուղևորի անձի
հոգեբանական անվտանգությունն իր մեջ կրում է իրավիճակային գործոն, ուղևորը ապահովության զգացողություն և վստահություն է ունենում
իրադրությունից կախված: Հակասական է այն ցուցանիշը, որ ուղևորների
մի մասը, չվստահելով վարորդի որակավորմանը, վստահում են ռեակցիայի արագությանը երթևեկության ընթացքում: Ինչ վերաբերում է տեղեկացվածության հագեցվածությանը ճանապարհային փոխադրամիջոցներում, այն կարծում ենք պետք է լինի անհրաժեշտ պայման, քանի որ
ժամանակակից մարդը ապրում և զարգանում է տեղեկատվական մեծ
հոսքի ազդեցության ներքո և այն պետք է հնարավորինս լինի հստակ ու
նպատակաուղղված:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПАССАЖИР-ТРАНСПОРТ
В статье представлены психологические проблемы безопасности, с
точки зрения объективных и субъективных компонентов защищенности
личности. Защищенность рассматривается как отсутствие угрозы,
экстремальных ситуаций, которую возможно приобрести обеспечением
надежности внешней среды и чувством внутреннего комфорта личности. В статье приведены результаты исследования безопасности в
системе пассажир - транспорт .
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PSYCHOLOGICAL SAFETY AND SECURITY OF A PERSON IN THE
CONTEXT OF PASSENGER - TRANSPORT
The article presents the problem of psychological security according to
objective and subjective components of a person's safety.We consider safety
as an absence of an emergency and danger which can be achieved by the
interdependence of the sense of the inner comfort and the external
trustworthy environment. The article includes research indicators of the
questionnaire assessment of the passengers' safety and security in different
transport modes which are interpreted from the perspective of trusting other
passengers and drivers as well as of getting accessible information.
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ՆԱՆԵ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ

ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
Հոդվածում քննարկվում են «անձնային արժեք» հասկացության
սահմանումների և մոտեցումների բազմատեսակությունը, որոնք
ներկայացվում են մի քանի խմբերում։ Ներկայացվում են արժեքային
համակարգի ձևավորման հիմնական գործոնները։
Հիմնաբառեր. անձնային արժեք, սոցիալականացում, ներքնայնացում, զարգացման օրինաչափություններ։

Անձնային արժեքների խնդիրը քննարկվել է տարբեր գիտակարգերի
շրջանակներում և տրվել դրանց բազմաթիվ սահմանումներ: «Անձնային
արժեք» հասկացությունը կիրառվում է տարբեր նշանակություններով։
Սակայն միասնական կարծիք այս հասկացության սահմանման վերաբերյալ գոյություն չունի։ Գրականության մեջ առանձնացնում են «արժեք»
հասկացության առավել քան հարյուր սահմանումներ, որոնցում առաջարկվում են տվյալ խնդրի դիտարկման տարբեր մոտեցումներ և կողմեր։
Մեր առջև նպատակ ենք դրել խմբավորել տարբեր տեսություններում անձի արժեքների վերաբերյալ ներկայացվող տեսակետները, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտելու արժեքների ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները։
Մասնագիտական գրականության վերլուծության արդյունքները ցույց
են տալիս, որ յուրաքանչյուր հասարակություն, սոցիալական խումբ, հասարակական խմբավորում ստեղծում է իրեն հատուկ ընդհանուր և յուրահատուկ արժեքային համակարգեր և վարքականոններ, որոնք արտահայտում են նրանցում գերակայող հետաքրքրությունները և նպատակները։
Այդ հասարակությանը պատկանող մարդը ընդունում է դրանք որպես իր
վարքի չափանիշ։
Անձնային արժեքը մարդու մասին գիտությունների՝ փիլիսոփայության, հոգեբանության, մանկավարժության, սոցիոլոգիայի և այլ գիտությունների կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Չնայած որ արժեքների հոգեբանական սահմանումների մեծամասնությունը հիմնվում են արժեքների և
արժեքային կողմնորոշումների փիլիսոփայական և սոցիոլոգիական հայեցակարգերի վրա, անձնային արժեքների հոգեբանական հասկացումը
էապես տարբերվում է այլ գիտություններում արժեքների մեկնաբանությունից։ Անձի տեսություններում «անձնային արժեք» հասկացությունը մեր
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կողմից հանգամանորեն վերլուծվել է «Անձնային արժեք» հասկացությունն
անձի տեսություններում» հոդվածում [1]:
Մոտեցումների և սահմանումների բազմատեսակության մեջ «արժեք» հասկացությունը պայմանականորեն կարելի է բաժանել մի քանի
խմբի։ Առաջին խմբում ներառված են հասկացություններ, որոնց հեղինակներն արժեքները դիտում են որպես կարծիք, պատկերացում կամ համոզմունք։ Որպես այս ուղղության ներկայացուցիչ՝ կարելի է համարել Մ.
Ռոկիչին, ով արժեքները համարում է կայուն համոզմունք այն համատեքստում, որ վարքի որոշակի ձևը կամ գոյության վերջնական նպատակը նախընտրելի է անձնային կամ սոցիալական տեսանկյունից [20]։
Երկրորդ խմբում կարելի է ներառել այն սահմանումները, որոնց հեղինակները «արժեքը» (կամ «արժեքային կողմնորոշումը») սահմանում են
որպես սոցիալական դիրքորոշումների կամ հետաքրքրությունների տարատեսակ կամ նմանատիպ երևույթ (Մ. Վեբեր, Ա. Զդրավոմիսլով,
Դ․Ուզնաձե)։ Դ․Ուզնաձեն դիրքորոշումը մեկնաբանում է որպես անձի
կամ խմբի սոցիալական փորձի միջոցով ձևավորված նախատրամադրվածություն սոցիալապես նշանակալի օբյեկտները ընդունելու և գնահատելու, ինչպես նաև որոշակի գործողություններին անձի կամ խմբի պատրաստվածությունը, որոնք ուղղված են սոցիալապես նշանակալի օբյեկտներին [15]։ Ա․Զդրավոմիսլովի կարծիքով՝ արժեքային կողմնորոշումները
անձի դիրքորոշումներն են նյութական և հոգևոր մշակույթի արժեքների
նկատմամբ [9]։ Մ․ Վեբերը արժեքը մեկնաբանում է որպես այս կամ այն
պատմական ժամանակաշրջանի դիրքորոշում, որպես դարաշրջանին
հատուկ հետաքրքրասիրության ուղղություն [6]։
Սահմանումների հաջորդ խումբը միավորում է մոտ/կից հասկացություններ, ինչպիսիքն են՝ պահանջմունքներն ու շարժառիթները (Գ․Դիլիգենսկի, Բ․Դոդոնով, Ֆ․Վասիլյուկ)։
Կարելի է առանձնացնել սահմանումների մեկ խումբ ևս՝ որպես
իմաստ (Դ. Լեոնտև, Ա. Սեռի, Մ. Յանիցկի, Վ. Ֆրանկլ):
Հոգեբանական գիտության բնագավառում արժեքների մեկնաբանության բազմազանության մեջ առավել տարածում ունի այն մոտեցումը,
որում արժեքը դիտարկվում է որպես հասարակության կենսագործունեության որոշակի արդյունք: Այդ մոտեցումը ցայտունորեն արտահայտված է փիլիսոփաների և սոցիոլոգների գիտական աշխատություններում։
Հոգեբանական գիտության բնագավառում անձնային արժեքների հասկացման գերակայող մոտեցումներից մեկը այն է, որ արժեքը դիտվում է
որպես պահանջմունքներին և շարժառիթներին համարժեք հասկացություն։ Մասնավորապես՝ անձնային արժեքները և իմաստը կենտրոնական
տեղ են զբաղեցնում հումանիստական հոգեբանության մեջ։
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Անձի արժեքային համակարգի ձևավորման և շարժընթացի խնդիրը
ընդունված է դիտարկել հոգեկան զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների համատեքստում։ Այն անմիջականորեն կապված է տարիքային զարգացման առանձնահատկությունների հետ։ Վերլուծելով անձի
իմաստային ոլորտի ձևավորման և զարգացման խնդիրը՝ Ա․Սեռին
պնդում է, որ այդ գործընթացները արտացոլում են տարիքային և անձնային զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները։ Դ․Լեոնտևը նշում
է, որ յուրաքանչյուր անձի զարգացման գործընթաց բնութագրվում է սոցիալական հանրության արժեքների և դրանց փոխակերպումների, այսինքն՝ անձնային արժեքների կերպափոխմամբ [12]: Տվյալ խնդիրը ներկայացվել է հոգեբանության տարբեր դպրոցների և ուղղությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Ռուսական հոգեբանության մեջ այս խնդրին
անդրադառնում են Վ. Ալեքսեևան, Ս. Բուբնովան, Գ. Բուդինայտեն, Տ.
Կոռնիլովան, Ա. Վոլոչկովը, Ե. Երմոլենկոն, Դ. Լեոնտևը, Ա. Սեռին, Վ.
Չուդնովսկին, Մ. Յանիզկին և ուրիշներ։ Որպես անձնային արժեքների
ձևավորման նախադրյալներ՝ դիտարկվում են սոցիալականացման առանձնահատկությունները, տարիքային զարգացման փուլերը, երեխայի
ինտելեկտուալ զարգացումը, կրթությունը, տեղեկույթը, մակրո- և միկրոմիջավայրի առանձնահատկությունները։ Անձի արժեքային համակարգի
ձևավորումն իրականանում է մի շարք գործոնների ազդեցությամբ: Այդ
գործոններն են ընտանիքը, հասարակությունը, դպրոցը, շրջապատի սոցիալական արժեքները և այլն։
Ն. Ժուրավլյովան արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման կարևոր
նախապայման է համարում վաղ սոցիալականացման պայմանները [8]։
Արժեքային համակարգի ձևավորումն անհնար է պատկերացնել հասարակությունից, մարդկանց հետ շփումից զատ։ Անձի արժեքների համակարգը ձևավորվում է սոցիալականացման ընթացքում ինտերիորիզացիայի (ներքնայնացման)՝ հասարակական-քաղաքական, բարոյական,
գեղագիտական իդեալների (հասարակական փորձ և մշակույթ) յուրացման միջոցով, որոնք բնորոշ են տվյալ սոցիալական հանրությանը։ Արժեքային համակարգի ձևավորումն ընթանում է դաստիարակության և
կրթության ընթացքում սոցիալական փորձի յուրացման միջոցով։ Անձնային արժեքները ձևավորվում են սոցիալականացման ամբողջ ընթացքում
(Ռուչկա՝ 1976, Անանև՝ 1996, Լեոնտև՝ 1998, Սուրինա՝ 1996) [8]։
Ժ․ Պիաժեն անձի արժեքային կողմնորոշումների զարգացումը կապում է ինտելեկտուալ զարգացման մակարդակի հետ։ Նա համարում էր,
որ բարոյական դատողությունների ներքնայնացումը երեխաների մոտ
տեղի է ունենում զարգացող մտածողական կառուցվածքների և աստիճանաբար ընդլայնվող սոցիալական փորձի փոխազդեցության արդյունքում
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[10]: Եթե զարգացման առաջնային փուլում երեխան բարոյական նորմերը
դիտարկում է որպես հաստատված և անփոփոխ, իսկ արարքի բարոյական գնահատման չափանիշը բացառապես դրա հետևանքներն են, ապա
վերացական մտածողության զարգացմանը զուգընթաց (6-7 տարեկան)
երեխայի մոտ առաջանում է արարքը ոչ միայն հետևանքների, այլև
մտադրության տեսանկյունից գնահատելու ընդունակություն։ Այսպիսով,
երեխայի վերացական ինտելեկտի զարգացմանը զուգընթաց ձևավորվում է բարոյական գնահատականների հարաբերականության, դրանց
պայմանական բնույթի մասին պատկերացում, այսինքն՝ «բարոյական
ռեալիզմը» փոխարինվում է «բարոյական հարաբերականությամբ» [16]։
Լ․ Կոլբերգը, հստակեցնելով Ժ. Պիաժեի տեսակետը երեխայի բարոյական զարգացման խնդրին, առանձնացնում է դրա մակարդակները
և փուլերը։ Առաջին՝ նախահամաձայնեցման մակարդակում բարոյական
արժեքներին ենթարկվելը տեղի է ունենում պատժից խուսափելու կամ
խրախուսանքի եսասիրական պատկերացումներից ելնելով։ Համաձայնեցման մակարդակում շրջապատի նորմերը և արժեքները ընդունվում են
ըստ առաջնայնության (референтности), արտաքին հեղինակության հիման վրա, հետագայում նաև, ըստ սպասելիքների համապատասխանության, մտերիմների անհավանությունից կամ քննադատությունից խուսափելու ցանկության։ Հաջորդ մակարդակում ձևավորվում են լայն սոցիալական նորմերին անձի ուղղվածությունը, մեղքի զգացումից խուսափելու
ձգտումը։ Հետհամաձայնեցման մակարդակում երեխան սկսում է հետևել
սեփական բարոյական սկզբունքներին, որոնք չեն համապատասխանում
շրջապատի արժեքներին։ Այս փուլում անձնային արժեքներն որոշվում են
վերացական, համընդհանուր արժեքներով, տեղի է ունենում դրանց համաձայնեցում հասարակության և ուրիշների արժեքների հետ, կողմնորոշումն ուղղվում է դեպի խղճի կանոնները, համընդհանուր էթիկական
սկզբունքները [19]։
Լ․ Վիգոտսկին քննադատում է Ժ․ Պիաժեի հայեցակարգում ներկայացվող սոցիալականացման հասկացումը՝ որպես սոցիալական միջավայրի արտաքին ճնշում, որը երեխային ստիպում է ընդունել մտքի օտար
սխեմաներ։ Լ.Վիգոտսկին և նրա հետևորդները զարգացրել են ներքնայնացման մասին պատկերացումը որպես սոցիալականացման կառուցակարգ։ Լ. Վիգոտսկու պնդմամբ՝ ներքնայնացումն անձի կենսաձևի անցումն է սոցիալականից դեպի անհատականը (ներհոգեկանը) [7]։
Ա. Լեոնտևը առանձնացնում է ներքնայնացումը՝ որպես անձնային
արժեքների և իմաստների ձևավորման կարևորագույն կառուցակարգ՝
ներկայացնելով այն որպես անձի հոգեկանի ներքին կառույցների ձևա-
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վորման գործընթաց՝ արտաքին սոցիալական գործունեության կառույցների յուրացման շնորհիվ կամ առարկայական գործունեության կառուցվածքի՝ գիտակցության ներքին պլանի կառուցվածքի փոխակերպման
շնորհիվ [11]։ Բ. Անանևը դիտարկում է ներքնայնացումը որպես հասարակական փորձի և մշակույթի, որոշակի դերերի և գործառույթների յուրացման արդյունք։ «Շարժառիթավորման և արժեքների բոլոր ոլորտները
սահմանվում են որպես անձի հասարակական կայացում» [2]։
Դ․ Լեոնտևը ներքնայնացման գործընթացը ներկայացնում է որպես
սոցիալական խմբի արժեքներից անցում դեպի անձնային արժեքներ։ Սոցիալականացումը, ըստ Լեոնտևի, սոցիալական հանրության արժեքների
յուրացումն է և դրանց փոխակերպումը անձնային արժեքների [12]։
Ն.Ժուրավլյովան անձի արժեքային համակարգի ձևավորման գործում
կարևորում է անձի կյանքի մակրո- և միկրոսոցիալական պայմանները,
ինչպես նաև նրա սոցիալական և մասնագիտական բնութագրերը։ Մակրոսոցիալական պայմանների շարքում կարևոր են համարվում հասարակության կյանքի սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-մշակութային, սոցիալ-քաղաքական և գաղափարական, ինչպես նաև հոգևոր պայմանները, սոցիալական նորմերը (բարոյականության, իրավունքի, կրոնի և այլն), պատմական ժամանակահատվածի առանձնահատկությունները, տարածաշրջանային պայմանները, հասարակությունում գերակշռող արժեքները [8]։
Անձի արժեքների համակարգը հիմնված է այն հասարակության գաղափարախոսության վրա, որին նա պատկանում է։ Տարբեր գաղափարախոսությունների դեպքում առաջնությունը կարող է տրվել տարբեր արժեքների։
Անհատական և սեռատարիքային տարբերություններին զուգահեռ
կան նաև արժեքային կողմնորոշումների ընդհանուր բնութագրեր, որոնք
բնորոշ են օնտոգենեզի որոշակի փուլերին։ Արժեքային կողմնորոշումների փոփոխությունների գործընթացը, դրանց որակական վերակառուցումն առավել կերպով տեղի է ունենում երեխայի՝ օնտոգենեզի մի փուլից
մյուսին անցնելու շրջանում։ Հենց այդ ժամանակ ի հայտ եկող նորագոյացությունների հիման վրա են առաջանում երեխայի արժեքային կողմնորոշումների փոփոխության միտումները, որոնք հակասության մեջ են
մտնում գոյություն ունեցող շարժառիթների և պահանջմունքների համակարգի հետ՝ կանխորոշելով դրանց որակական վերակառուցումը [8]։
Սոցիալականացման հոգեբանական կառուցակարգերը՝ ներշնչանքը
և նմանարկումը, ներկայացված են Գ․ Տարդի և Ջ․Բոլդոուինի սոցիալհոգեբանական հայեցակարգերում։ Գ․ Տարդը պնդում է, որ նմանարկումը
հասարակությունում ունի նույնպիսի նշանակություն, ինչպես և ժառանգականությունը կենսաբանության մեջ։ Ջ.Բոլդոուինը համարում էր, որ
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այլոց մտքերի, վարքի նմանարկումն անձի մեջ ձևավորում է հասարակությունում ապրելու ընդունակություն։ Իր անձի գիտակցումը երեխայի
մոտ զարգանում է աստիճանաբար, շրջապատող միջավայրի հանդեպ
նմանարկման միջոցով։
Սոցիալական արժեքների և իմաստների յուրացման մեկ այլ
կառուցակարգ է նույնականացումը։ Վ. Լեոնտևը պնդում է, որ նույնականացման կառուցակարգի հիմնական բաղադրիչն անձի համար նշանակալի արժեքների ապրումն է, իսկ անձի զարգացումն ընթանում է անձնային իմաստների առանձնահատուկ կրկնօրինակման միջոցով (Леонтьев
В. Г., 1992, с. 80)։
Անձն իր զարգացման ընթացքում ներգրավվում է տարբեր փոքր և
մեծ խմբերի մեջ։ Դրանցից յուրաքանչյուրի կյանքում մասնակցությունն
անհատի մեջ ձևավորում է որոշակի բնորոշ գծեր։ Նրա անձնային հատկությունները ձևավորվում և զարգանում են կախված որոշակի սոցիալական շերտին, ազգին, էթնիկ խմբին, մասնագիտական կատեգորիային,
ընտանիքին և այլ խմբերին պատկանելությունից։ Աշխարհի մասին պատկերացումները, բարոյական հայացքները և համոզմունքները, մտածելակերպը և աշխարհայացքը, հետաքրքրությունները, ձգտումները և արժեքները պայմանավորվում են խմբային գիտակցության առանձնահատկություններով, որում անձը ձևավորվում է և որում ընթանում է նրա առօրյա
գործունեությունը [8]։
Փոքր սոցիալական խումբը ոչ միայն անձին առաջարկում է որոշակի
արժեքներ, այլև ինչ-որ չափով ազդում է անձի վրա՝ ուղղորդելով նրան
դեպի այդ արժեքները։ Մի կողմից խումբը և դրա առանձին անդամներն
են ազդեցություն գործում անձի վրա, մյուս կողմից՝ անձն ինքն է ազդեցություն գործում խմբի մյուս անդամների և ամբողջ խմբի վրա։ Հարմարվելով, ինտեգրվելով և անհատականանալով խմբում՝ յուրաքանչյուր անձ,
իր հերթին, ազդեցություն է ունենում խմբի, դրա արժեքների, արժեքային
կողմնորոշումների և արժեքային դիրքորոշումների վրա [8]։
Դ. Լեոնտևը համարում է, որ սոցիալական արժեքների յուրացումը
միշտ միջնորդավորված է անհատի համար ռեֆերենտային փոքր խմբերի
արժեքներով։ Նա շեշտում է, որ անհատական զարգացման նախնական
փուլերում այդպիսի խումբ է ընտանիքը, իսկ դեռահասության տարիքում՝
հասակակիցների խումբը [12]։
Ա. Պետրովսկին առանձնացնում է մի շարք գործընթացներ, որոնցում
տեղի է ունենում անձի արժեքային կողմնորոշումների համակարգի ձևավորումը և զարգացումը։ Այդ գործընթացներն են պերսոնալացումը, որը
ներառում է հարմարումը (որպես անհատի կողմից սոցիալական նորմերի
և արժեքների յուրացում), անհատականացումը (որպես սեփական «Ես»-ի
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արժեքների ամրապնդում) և ինտեգրումը (որպես անձի և խմբի արժեքների միջև առկա հակասությունների վերացում՝ դրանց փոխակերպման
ճանապարհով) [14]։
Գ. Մ. Անդրեևան, որպես արժեքների անհատական համակարգի
ձևավորման միջավայրային գործոններ, առանձնացնում է ընտանիքը,
դպրոցը, աշխատանքային կոլեկտիվը, որոնք «սոցիալական փորձի միջնորդ» են, որոնցում անձը հաղորդակցվում է նորմերի և արժեքների համակարգի հետ [3]։
Ա. Վ. Մուդրիկն առանձնացնում է սոցիալականացման գործոնների
չորս խումբ: Հեղինակը մեգագործոնների շարքին է դասում համաշխարհային գործընթացները, որոնք այս կամ այն չափով ազդեցություն են գործում բոլոր մարդկանց սոցիալականացման վրա: Հաջորդ խումբը ներկայացնում են մակրոգործոնները. դրանք են պետությունը, էթնոսը, հասարակությունը, որոնք ներգործում են գերազանցապես տվյալ երկրում ապրող անձանց սոցիալականացման վրա: Սոցիալականացման գործոնների
հաջորդ խումբն են կազմում մեզոգործոնները, որոնք միևնույն երկրում
համատեղ ապրող կամ միասին հաղորդակցվող մեծ խմբերի սոցիալականացման պայմաններն են։ Դրանք են քաղաքը, գյուղը, համայնքը, հեռուստատեսությունը, տեղեկատվական այլ համակարգերը և այլն: Միկրոգործոններն անձի վրա անմիջապես ներգործություն ունեցող գործոններն են, ինչպիսիք են՝ ընտանիքի, հասակակիցների և շրջապատի հետ
շփումը, դաստիարակչական կրթական կազմակերպությունները, ինչպես
նաև հասարակական, կրոնական և այլ նմանատիպ կազմակերպությունները: Սոցիալականացումը (հանդես է գալիս երկու՝ առաջնային և երկրորդային սոցիալականացման մակարդակներով: Առաջինի մեջ հասկացվում է փոքր խմբերում միջանձնային հաղորդակցումը, ինչպիսիք են՝ ընտանիքը, հասակակիցների, մտերիմների, ուսուցիչների և այլ խմբերը:
Երկրորդային սոցիալականացումը տեղի է ունենում սոցիալական մեծ
խմբերի և ինստիտուտների մակարդակում: Դրանք են ֆորմալ կազմակերպությունները, կրթական, զինվորական ու պետական այլ հաստատությունները և այլն [13]:
Մուդրիկի առաջարկած ձևաչափը նման է Ու. Բրոնֆենբրեների ներկայացրած «էկոլոգիական համակարգերի ձևաչափին», ըստ որի՝ անձի
կենսամիջավայրը համակենտրոնորեն ընդլայնվող համակարգ է, որտեղ
յուրաքանչյուր նախորդ համակարգ ներառված է հաջորդ ավելի լայն համակարգի մեջ։ Ավելի բարձր մակարդակի համակարգերն ազդում են
ստորև գտնվողների վրա [5]:
Կյանքի տարբեր ոլորտների նկատմամբ վերաբերմունքը մարդու մեջ
ձևավորվում է ի թիվս այլ գործոնների, կրթության ընթացքում ստացած
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տեղեկույթի միջոցով։ Կրթության սոցիալական ինստիտուտի միջոցով
իրականանում է արժեքային մշակույթի փոխանցումը սերնդեսերունդ։
Վ․ Աֆանասևը գրում է, որ ընտանիքում և դպրոցում անձի ձևավորման գործընթացը իրականանում է նախևառաջ «տեղեկատվական ուղիով
․ անձին ուրիշների կողմից ստացվող համապատասխան տեղեկություն
փոխանցելու միջոցով»։ Մշակույթի, հասարակության արժեքների յուրացումը իրականանում է հասանելի տեղեկատվական միջոցների, մարդկանց հետ շփման միջոցով [4]։
Անձի արժեքային համակարգի ձևավորման գործում տեղեկույթի ազդեցության կառուցակարգերն անհրաժեշտ է առավել հանգամանորեն
վերլուծել առանձին ուսումնասիրությունների շրջանակներում։
Այսպիսով, ըստ մասնագիտական գրականության վերլուծության
արդյունքների, անձնային արժեքների մասին պատկերացումները կարելի
է ներկայացնել հինգ խմբով. արժեքը՝ որպես պատկերացում, դիրքորոշում, արժեքը՝ որպես պահանջմունք կամ շարժառիթ, արժեքը՝ որպես
իմաստ և որպես հասարակության կենսագործունեության արդյունք։
Անձի արժեքային համակարգի ձևավորման և շարժընթացի խնդիրը
ընդունված է դիտարկել որպես հոգեկան զարգացման ընդհանուր օրինաչափություն։ Այն անմիջականորեն կապված է տարիքային զարգացման
առանձնահատկությունների հետ։ Այդ գործընթացում հատկապես կարևորվում է ներքնայնացման գործընթացը՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքներից անցում դեպի անձնային արժեքները։ Արժեքային համակարգի
ձևավորման գործում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ մի շարք գործոններ, որոնց թվում են սոցիալական
պայմանները, անձի սոցիալականացման բնութագրիչները, շարժառիթային ոլորտի առանձնահատկությունները և անձնային բնութագրիչները։
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ՀԱՍՄԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել մասնագիտական այրման
վերաբերյալ ուսումնասիրությունների հիման վրա արված մեր վերլուծությունները և առաջ քաշել դրա հաղթահարման վերաբերյալ
վարկածներ: Մասնագիտական այրումը հանդիսանում է աշխատունակությանը խոչընդոտող հիմնական գործոնը, ինչն էլ հանգեցնում
է կառավարման անարդյունավետության: Կառավարման մեջ անարդյունավետությունից խուսափելու և աշխատունակությունը
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ մասնագիտական
այրման հիմնական պատճառներն ու գտնել այն ճանապարհները,
որոնք կօգնեն խուսափել այրումից կամ հաղթահարել մասնագիտական այրման հետևանքներն ու բարձրացնել աշխատունակության
մակարդակը:
Հիմնաբառեր․ աշխատունակություն, մասնագիտական այրում,
հուզական հյուծում, ֆիզիկական հյուծվածություն, դեզադապտացիա, հոգեսոմատիկ հիվանդություններ:

Աշխատանքային գործունեության արդյունավետության կարևոր պայմաններից մեկը մասնագիտական և հոգեբանական բարդությունների
հաղթահարումն է: Անձն աշխատանքային գործունեությունում առաջին
հերթին լուծում է մասնագիտական խնդիրները, որոնք բխում են տվյալ
գործունեության նպատակներից: Սակայն հոգեբանական առումով մասնագիտական խնդիրների լուծումը պահանջում է ոչ միայն մասնագիտական կարողություններ ու հմտություններ, այլև հոգեբանական պաշարների առկայություն: Ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան
կազմվում է աշխատանքային գործունեության հոգեբանական նկարագիր, որը հանդես է գալիս որպես փսիխոգրամա: Հոգեբանական նկարագիրը մատնանշում է այն հոգեբանական որակների առկայությունը, որը
անհրաժեշտ է տվյալ գործունեությունն արդյունավետ իրականացնելու
համար: Այս նկարագրում հաճախ նշվում են անհրաժեշտ հոգեբանական
որակները, սակայն, դրանք նախատեսված են բնականոն կամ միջին
բարդության պայմանների համար: Սակայն աշխատանքային գործունեությունը չի կարող լինել միշտ կանխատեսելի և բարդություններից
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զուրկ: Այս հանգամանքն առավել կարևոր է այն գործունեությունների համար, որտեղ կա մարդ–մարդ փոխհարաբերությունը:
Կառավարման հոգեբանության մեջ բավականաչափ կարևոր տեղ է
զբաղեցնում մասնագիտական այրման ֆենոմենի ուսումնասիրությունն ու
այն հաղթահարելու միջոցների հայտնաբերման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքները: Մասնագիտական այրումը հանդիսանում է աշխատունակությանը խոչընդոտող գործոններից մեկը: Աշխատանքային գործունեությունում մեջ անարդյունավետությունից խուսափելու և աշխատունակությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ մասնագիտական այրման հիմնական պատճառներն ու գտնել այն ճանապարհները,
որոնք կօգնեն խուսափել այրումից ու բարձրացնել աշխատունակությունը:
Կարևորելով վերը նշվածը՝ սույն հոդվածի շրջանակում մեր խնդիրն է
մասնագիտական այրման համախտանիշի՝ աշխատունակությանը խոչընդոտող գործոնի ուսումնասիրությունը և դրա հաղթահարման հնարների
դուրսբերումը:
Կառավարման հոգեբանության այս հիմնահարցը հայկական իրականության մեջ առավել քիչ ուսումնասիրվածներից է: Սակայն հիմնարար
ուսումնասիրություններ կան իրականացված Ա. Լոքյանի, Հ, Ավանեսյանի,
և այլոց կողմից [1], [2]:
Նախորդ դարի երկրորդ կեսից սկսած՝ մասնագիտական այրման ֆենոմենի ուսումնասիրությունը դարձել է հրատապ գիտական հետազոտական ուղղություն, որին հատուկ են մի շարք յուրահատկություններ.
Առաջին հերթին այս ուղղությանը հատուկ է վառ արտահայտված
միջգիտական (միջդիսցիպլինար) բնույթ, ընդ որում տարբեր առումներով՝
հոգեբանական գիտությունների ներսում և հոգեբանական գիտություններից դուրս:
Երկրորդ հերթին մասնագիտական այրման հետազոտությունները
զարգանում են դրան շատ մոտիկ հոգեբանական ֆենոմենների և խնդիրների ուսումնասիրության հետ միասին, որոնց մեջ կարելի է առանձնացնել սթրեսը, ռիսկը, տիրելու ցանկությունը, կենսունակությունը, անբարենպաստ ֆունկցիոնալ վիճակները, անձնային ճգնաժամերը, հոգեբանական առողջությունը և այլ, ինչն իր հերթին հանգեցնում է քննարկվող գիտական հետազոտական ուղղության «սահմանների» անճշտությանը:
Երրորդ հերթին, այրման ուսումնասիրությունը բնութագրվում է
գործնական առաջադրանքների լուծման ուղղությամբ, կենտրոնացվածությամբ, ընդ որում՝ մարդկանց գործունեության տարբեր ոլորտներում՝
մանկավարժություն, կառավարում, սոցիալական աշխատանք, բժշկական գործունեություն, և այլն [3, с. 258]:
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Ինչպես արդեն նշեցինք, մասնագիտական այրումը ներառում է մի շարք
աշխատանքային գործունեության բնագավառներ, որոնց հիմքում առանցքային է մարդ-մարդ փոխհարաբերությունները, ուստի այն անհնար է ախտորոշել առանց հոգեկանի ուսումնասիրության և այն կարելի է վերագրել
միայն որոշակի հոգեբանական սիմտոմների առկայության դեպքում: Այն ի
սկզբանե դիտարկվում էր որպես հոգեկանի և հուզական այրման համախտանիշների համակցություն, ընդգրկելով մի շարք բաղկացուցիչ մասեր. հուզական հյուծում, դեպերսոնացում, դեմոռալիզացում, արժեզրկում, մոտիվացիայի պակաս:
Հոգեկանի այրում (Burnout) համախտանիշը առավել ինտենսիվորեն
սկսեց ուսումնասիրվել 1976՝-ին Human Behavior տպագրված ամսագրում
Կ. Մասլաչի հոդվածից հետո: 1981՝թ-ին լույս է տեսնում Կ. Մասլիչի և Ս.
Ջեկսոնի աշխատությունը, որում հոգեկանի այրման համախտանիշի ի
հայտ գալու հնարավորությունը սահմանափակվում է հաղորդակցման
ոլորտի մասնագիտությունների ներկայացուցիչներով: Այսպիսով, մասամբ
լուծվեց այս ֆենոմենի բնույթի վերաբերյալ վեճը, առնվազն «մարդ-մարդ»
ձևաչափը կրող մասնագիտությունների վերաբերյալ: 1986-ին Maslach
burnout inventory (MBI)3 հարցարանում տպագրված նյութը, որը թույլ
տվեց ստանդարտացնել անցկացվող հետազոտությունները և նպաստեց,
որ այրման հիմնախնդիրը ստանա մասսայական բնույթ Արևմուտքում:
Ըստ Մասլաչի՝ մասնագիտական այրման համախտանիշը իրենից ներկայացնում է եռաչափ կառույց, որն իր մեջ ներառում է՝ հուզական հյուծում,
դեպերսոնալացում և անձնային ձեռքբերումների արժեզրկում [4]:
Հուզական հյուծումը դիտարկվում է, որպես «մասնագիտական այրման» գլխավոր բաղկացուցիչ մաս, և ի հայտ է գալիս ցածր հուզական
լարվածություն ապրումների ժամանակ, շրջապատի նկատմամբ հետաքրքրության կորստի մեջ, անտարբերության կամ հուզական գերհագեցվածության մեջ, ագրեսիվ արձագանքների, բարկության պոռթկումների, ընկճվածության սիմպտոմների հայտնվելու ժամանակ:
Երկրորդ բաղկացուցիչ մասը՝ դեպերսոնալացում, հայտնվում է այլ
մարդկանց հետ հարաբերությունների խեղաթյուրման (դեֆորմացիայի)
դեպքում: Մի դեպքում դա կարող է հանդես գալ մյուսներից ծայրահեղ
կախվածության տեսքով, մյուս դեպքում՝ ընդունող կողմի (ռեցիպիենտ)
հաճախորդ, այցելու, ենթակա և այլնի նկատմամբ բացասական դրսևորումների ցուցաբերման, սկզբունքերի և զգացմունքների ցնորական
բնույթի տեսքով:
Այրման երրորդ բաղկացուցիչ մասը՝ անձնական ձեռքբերումները
(անձնական ձեռքբերումների արժեզրկումը), ի հայտ է գալիս սեփական անձի
վերաբերյալ բացասական գնահատականի հակման մեջ [5, с. 440, с. 5-15]:
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Գերմանական ձևաչափի մեջ [Enzmann, Kleiber, 1989] առանձնացվում
է այրման 3 տեսակ. դեմոռալիզացում, հյուծում և մոտիվացիայի պակաս:
Ճապոնացի հետազոտողները համարում են, որ այրումը բնորոշելու
համար, հարկավոր է Կ. Մասլաչի եռագործոն ձևաչափին ավելացնել չորրորդ գործոնը՝ involvement (կախվածություն, ներգրավվածություն), որը
ներառում է այնպիսի սիմպտոմներ, ինչպիսիք են՝ գլխացավերը, քնի և
ախորժակի խանգարումը, գրգռվածությունը և այլ հոգեվեգիտատիվ
խանգարումները, նաև տարբեր տեսակի կախվածությունները՝ ալկոհոլից, ծխախոտի կախվածությունը և այլն: Սակայն այս բոլոր սիմպտոմներն
ավելի շուտ այրման հետևանքներ են կամ որոշակի դրսևորումներ, քան
գործոններ, որոնք թույլ են տալիս դրանց առկայությունը հաստատել:
Մասնագիտական այրման կառուցվածքի քննարկումից հետո շատ
կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի սիմպտոմների դեպքում կարելի է այրում ախտորոշել: Մասնագիտական այրում կարելի է ախտորոշել հետևյալ հոգեբանական սիմպտոմների առկայության դեպքում [Կաշելյով
2008, Ֆորմանյուկ 1994].
– աշխատանքի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք (չաշխատելու հաստատուն ցանկություն),
– սեփական աշխատանքի անիմաստության գործունեության աննշանության ու անարդյունավետության զգացում,
– մասնագիտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրության
կորուստ,
– սեփական պարտականությունների կատարման անտեսում (մակերեսային և ֆորմալ մոտեցում),
– մասնագիտական գործունեության ոլորտի անհեռանկարության
զգացում,
– վերացարկված և անտարբեր վերաբերմունք տեղի ունեցողի
նկատմամբ,
– բացասական հույզերի տարածում շրջապատի մարդկանց վրա,
– մասնագիտական գործունեության քարացում (ստուպր), մասնագիտական աճի և զարգացման անհրաժեշտության բացակայություն,
– հեռանալու և այլ ոլորտում իրագործվելու ձգտում:
Կ. Ռ. Մասլաչը [1981, 1982]՝ այրման սինդրոմի ուսումնասիրության
առաջատար մասնագետներից մեկը, առանձնացրել է դրա կործանարար
սիմպտոմները. հուզական հյուծում, ագրեսիվ և անկումային զգացմունքներ, հաճախորդների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի առաջացում՝ դեհումանիզացում և դեպերսոնացում, մասնագիտական առումով
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բացասական ինքնընկալում, մասնագիտական վարպետության և մասնագիտական վստահության զգացումի պակաս:
Ե. Մախները (1983) տվյալների ընդհանրեցման հիման վրա կազմել է
այրման ախտանիշների ցուցակ.
– հոգնածություն, գերհոգնածություն, հյուծվածություն,
– հոգեսոմատիկ հիվանդություններ,
– անքնություն,
– հաճախորդների նկատմամբ բացասական վերաբերմունք,
– աշխատանքային գործառույթների ռեպերտուարի սղություն,
–

քիմիական միջոցների չարաշահում՝ ծխախոտ, սուրճ, ալկոհոլ,

թմրադեղեր,
– ախորժակի բացակայություն կամ հակառակը՝ շատակերություն
– բացասական «Ես- կոնցեպտ»,
– ագրեսիվ զգացմունքներ (գրգռվածություն, լարվածություն, անհանգստություն, հուզականություն, բարկություն և այլն),
– անկումնային տրամադրություն և դրա հետ կապված հույզեր՝
ցնորություն, պեսիմիզմ, ապատիա. դեպրեսիա, անիմաստության և անհուսության զգացում,
– մեղքի ու կախվածության զգացումի վերապրում:
Կազմակերպչական հոգեբանության տեսանկյունից հոգեկանի այրման սինդրոմին անդրադարձել են մասնավորապես կառավարիչների անձի ուսումնասիրության շրջանակներում: Գ. Նեկիֆիրովը իր աշխատության մեջ [6, с. 639] նշում է , որ կան մի շարք բնութագրիչներ «այրման»
համար, թեև ամենատարածվածը, ըստ Մասլաչի, (Maslach, Schaufeli,
1993) մասնագետի անձնական ձևախեղումն է՝ որպես մասնագիտական
սթրեսային ռեակցիաների միջին ինտեսիվության ճնշող հետևանք: Ամերիկացի հոգեբույժ Հ. Ֆրեդենբերգերն առողջ մարդկանց հոգեբանական
վիճակը նկարագրելիս (ովքեր հուզական ծանր միջավայրում առնչվում
էին հաճախորդների հետ ) ցույց էր տալիս այդ անձանց անօգտակարության զգացումը: Հետազոտողներն այդ զգացումն առավել քան կապում էին
հոգեսոմատիկ զգացողությունների հետ: Հետագայում Պերլմանը և
Խարտմանը համեմատական վերլուծություն անցկացրին 1974-ից
1981 թթ. և ընդհանրացրեցին մի ձևաչափի մեջ, որը անձնային և կազմակերպչական փոփոխականներ՝ կապված այրման սինդրոմի հետ: Այրման
սինդրոմի երեք կողմանի չափումները ցույց են տալիս սթրեսի հիմնական
սիմպտոմատիկ դասակարգումը.
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Ֆիզիոլոգիական՝ կենտրոնանում է ֆիզիկական սիմպտոմատիկայի
(ֆիզիկական հյուծվածություն) վրա:
Աֆեկտիվ- կոգնտիվ՝ կենտրոնանում է նպատակների և զգացումների
վրա (հուզական հյուծում, դեպերսոնալացում):
Վարքաբանական՝ կենտրոնանում է դրսևորվող վարքի տեսակների
վրա (դեզադապտացիա, ցածր աշխատունակություն): Այս եռաչափ ձևաչափը հիմնականում ցույց է տալիս աշխատանքի և սոցիալական միջավայրի ընկալման և սթրեսի հակազդման բնույթը: Սա ներառում է չորս
աստիճան.
1. իրավիճակը նպաստում է սթրեսի ծագմանը. անձի ընդունակությունները և հմտությունները բավարար չեն կազմակերպության պահանջներին կամ աշխատանքը չի համապատասխանում իր պահանջմունքներին,
2. սթրեսի զգացողության, ապրման մակարդակ: Սա հիմնականում
կապված է անձի ռեսուրսային մակարդակի, ինչպես նաև կազմակերպության մեջ նրա գրավված դերից և փոփոխություններից,
3. սթրեսի դրսևորման երեք ռեակցաներ,
4. սթրեսից բխող հետևանքներ:
Այրումը դասվում է որպես խրոնիկ հուզական սթրեսի ապրում չորրորդ էտապում:
Ուսումնասիրելով վերոնշյալ խնդիրները մի շարք հետազոտողների
կողմից՝ մենք տեսնում ենք, որ անձի աշխատունակությանը խոչընդոտող
գործոններից առանձնահատուկ ուշադրության է արժանացել մասնագիտական այրումը որպես համալիր դրսևորվող սինդրոմ, քանի որ վերջինս
ընդգրկում է անձի հոգեկան, ֆիզիկական, հուզական և մասնագիտական
գործունեության դաշտը: Համաշխարհային առողջապահական տվյալների համաձայն՝ մի շարք հրատապ հոգեսոմատիկ խնդիրներ (սրտի, շնչառական, մարսողական համակարգի խանգարումներ և այլն ) հետևանք են
խրոնիկ հոգնածության և սթրեսի, ինչի հետևանքով խախտվում է օրգանիզմի և շրջակա միջավայրի ամբողջականությունը և տանում անձի հյուծման, որը հանգեցնում է էքզիստենցիալ վակուումի զգացողության, ինչը
Վ. Ֆրանկլը բնորոշում է որպես «անդունդի ապրում», իմաստի կորստի
հետ նույնականացում: Մասնագիտական այրման վիճակից դուրս գալու
համար՝ հարկավոր է մշակել հոգեկան, ֆիզիկական հուզական և մտավոր
ոլորտները ներառող վերականգնողական մի համալիր ծրագիր, ինչը
կնպաստի հոգեկանի ռեսուրսների դուրսբերմանը և վերականգմանը:
Այսպիսով՝ հուզական այրումը դիտարկելով որպես աշխատանքային գործունեությունում բարդություններ առաջացնող գործոն, հանգում ենք այն
մտքին, որ աշխատանքային այս բարդությունը հաղթահարելու համար
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անձն ունի որոաշակի պաշարներ, սակայն ոչ միշտ են դրանք գործածվում: Նշված պաշարների գիտակցումը և դրանց գործածումը թույլ կտա
գտնել խնդրի լուծման արդյունավետ ուղիներ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
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Основной целью данной статьи является представить наш анализ
основанный на исследованиях проффесионального выгорения и выдвинуть предложения по его преодолению. Профессиональное выгорание является основным фактором, затрудняющей работоспособность,
что приводит неэффективности в управлении. Для того, чтобы избежать
неэффективности в управлении и для повышения эффективности,
нужно понять основные причины проффесионального выгорения и
найти те способы, которые помогут избежать выгорения или преодолеть последствия проффесионального выгорения и повышать уровень
работоспособносты.
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The main purpose of the article is to present our analyzes based on the
studies of professional burnout and to propose versions of its overcoming.
Professional burnout is the main obstacle to workability, which leads to
inefficient management. In order to avoid ineffectiveness in management
and to increase workability, it is necessary to understand the main causes of
professional burnout and to find the ways to avoid burnout or overcome the
effects of professional burnout and increase the level of workability.
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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են սոցիալ-հոգեբանական և անհատ-հոգեբանական հայեցակարգային մոտեցումների հիման վրա
իրականացրած ընտրազանգվածի վարքի ուսումնասիրությունները:
Քննարկված են քաղաքական նույնականացման և ընտրական վարքագծի միջև փոխհարաբերակցության առանձնահատկությունները:
Հիմնաբառեր. ընտրազանգվածի հոգեբանություն, քաղաքական նույնականացում, առաջնորդ, հոգեբանական ընտրություն:

Պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում հոգեբանության
դերը քաղաքական գործունեության մեջ տարբեր կերպ է գնահատվել:
Սակայն ընդհանոուր առմամբ առանձնացվում է երեք հիմնական մոտեցում՝ մինիմալիստական, մաքսիմալիստական և փոխզիջումային: Մինիմալիստական դիրքորոշումն անտեսում է հոգեբանական գործոնը քաղաքականության մեջ: Մաքսիմալիստները հակառակ ծայրահեղությամբ գերագնահատում են հոգեբանության ազդեցության հնարավորությունները:
Այդ դիրքորոշման ժամանակակից ջատագով հրեական ծագումով ամերիկացի պրոֆեսոր Ա.Էթզիոնին գտնում է, որ եթե քաղաքականությունը
իրականացվում է մարդկանց կողմից, ապա քաղաքականության ուսումնասիրման և դրա վրա ազդեցության գործում հոգեբանության հնարավորությունները գրեթե անսահման են [5], [6]: Իսկ հոգեապրումների հիմնադիր Ջ.Մորենոյի կարծիքով, որոշակի ժամանակից հետո ԱՄՆ-ի Սպիտակ տան ղեկավար պետք է դառնա հոգեբանը կամ բժիշկը, ով լավ է
ճանաչում մարդու հոգեբանությունը [4, էջ 30]: Երրորդ՝ այսօր ամենատարածված մոտեցումը փոխզիջումային, սինթետիկ բնույթ է կրում, որի
կողմնակիցները գտնում են, որ հոգեբանությունը քաղաքականության
վրա ազդող բազմաթիվ գործոններից մեկն է: Երբեմն հոգեբանական
գործոնն առաջին պլան է մղվում, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում:
Կարծում ենք, ներկայիս քաղաքական գործընթացների վրա հոգեբանական գործոնն առավել ցայտուն է դրսևորվում քաղաքական լիդերների
և նրանց հետևորդների կամ ընտրազանգվածի հոգեբանական առանձնահատկություններով պայմանավորված:
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Ժամանակակից արևմտյան ուսումնասիրությունների ամփոփման
արդյունքում ուրվագծվում են ընտրազանգվածի վարքի պատճառաբանության մի քանի հայեցակարգային մոտեցումներ՝ իրավիճակային, սոցիոլոգիական, ռացիոնալ-գործիքային, մանիպուլյատիվ, սոցիալ-հոգեբանական և անհատ-հոգեբանական [3], [1, էջ 282- 301]: Այս տեսություններից վերջին երեքը քաղաքականության մեջ շեշտը դնում են մարդկային
գործոնի առավել ազդեցության վրա: Մանիպուլյատիվ մոտեցումը, որը
երբեմն անվանում են հաղորդակցությունների տեսություն կապված է
զանգվածային լրատվամիջոցների հոգեբանական մանիպուլյատիվ ազդեցության հետ: Սոցիալ-հոգեբանական և անհատ-հոգեբանական տեսությունների համաձայն մարդկանց անհատական հոգեբանական, բնածին և ձեռք բերված կայուն անձնային առանձնահատկությունները ազդում են նրանց հասարակական-քաղաքական դիրքորոշումների վրա և
քաղաքական վարքագիծը մեծապես որոշվում է մարդու ներքին բաղադրիչների հաճախ անգիտակից շարժառիթներով:
Այս երկու հայեցակարգի համատեքստում էլ իրականացրել ենք քաղաքական լիդերի ընտրության հոգեբանական դրսևորումերի ուսումնասիրությունը: Քանզի կարծում ենք, որ վերջին շրջանում ինչպես մեզանում,
այնպես էլ արևմուտքում քաղաքական վարքագծի դրսևորման ու կողմնորոշման գործում էական դեր են խաղում մարդկանց անհատական հոգեկան առանձնահատկությունները: Ընտրազանգվածի կողմորոշման վարքային շարժառիթները ուսումնասիրելու նպատակով կիրառել ենք, դեպքի
ուսումնասիրության (case study) մեթոդը՝ ներառելով դիտումը, ազատ
հարցազրույցները և սոցիոլոգիական փաստերի վերլուծությունը:
Ընտրազանգվածի ուսումնասիրության սոցիալ-հոգեբանական հայեցակարգի կողմնակիցների կարծիքով մարդկանց ընտրական վարքում
առաջնահերթ տեղ է զբաղեցնում կուսակցական նույնականացման
երևույթը և մեր հետազոտության նպատակն էր բացահայտել վերջինիս
ազդեցության առանձնահատկությանները:
Ընդհանուր առմամբ հոգեբանական նույնականացումը դիտվում է
որպես գիտակցված կամ ավելի հաճախ չգիտակցված նույնացում այլ անձի, խմբի կամ դերի հետ: Ընդունված է առանձնացնել նույնականացման
երկու ենթակառուցվածք՝ անձնային նույնականացում՝ ֆիզիկական և
անձնային որակների սահմաններում, և սոցիալական նույնականացում՝
խմբային պատկանելության որոշման սահմաններում: Քաղաքական նույնականացման գործընթացը նույնպես ձևավորվում է երկու ողղություններով: Այստեղ հիմնականում կարելի է տարբերակել մի կողմից նույնականացում առաջնորդի հետ, մյուս կողմից՝ քաղաքական խմբերի (ազգային,
էթնիկ, կուսակցական և այլն): Քաղաքական նույնականացման հիմքում
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ընկած են քաղաքական մշակույթի, մտածելակերպի, գիտակցության մակարդակների փոխակերպումները և քաղաքական գործչի կերպարի փոխազդեցությունները: Նույնականացումն առաջնորդի հետ տեղի է ունենում այն անհատական որակներով, որոնք անձի մոտ բացակայում են,
մինչդեռ դրանք նա շատ կարևոր է համարում և ցանկանում է ձեռք բերել:
Արդյունքում՝ անգիտակցաբար առաջնորդի որակները վերագրելով իրեն՝
անձը բավարարում է սեփական «իդեալական ես»-ի պահանջմունքը և
բարձրացնում ինքնագնահատականը: Առաջնորդի հետ նույնականացման գործընթացում մարդը վերջիններիս հետաքրքրություններն ու նպատակները ընկալում է որպես սեփականը: Քաղաքական նույնականացումը, որպես անձի ինքնորոշում, հանգեցնում է քաղաքական օրինաչափ
վարքագծի և կարող է առաջնորդի և կուսակցության համար երկար տարիներ պահպանել կայուն ընտրազանգված:
2012-2013 թվականների նախընտրական ժամանակահատվածում
Հայաստանում առաջնորդի հետ նույնականացման և քաղաքական ընտրության փոխազդեցության առանձնահատկությունները բացահայտելու
նպատակով կատարել ենք փորձարարական հետազոտություն: Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել է հետաքրքիր օրինաչափություն.
այն հարցին՝ եթե ընտրությունները լինեին այս շաբաթ, ապա դուք ու՞մ
կընտրեիք, առաջնորդի հետ նույնականացման բարձր աստիճան ունեցող բոլոր հետազոտվողները նախապատվությունը միանշանակ տալիս
էին այն առաջնորդին, ում հետ նույնականանում էին. այստեղ մենք ունեցանք 100%-անոց ցուցանիշ: Մյուս հետաքրքիր բացահայտումն այն էր, որ
հարցվողներից միայն 8.9%-ն էր նույնականացվում ինչպես առաջնորդի,
այնպես էլ նրա ղեկավարած կուսակցության հետ: Ինչը փաստում է, որ
քաղաքական նույնականացման տեսակներից գերակշռում է անձնային
նույնականացումը և անտեսվում՝ խմբայինը: Այսպես, օրինակ առաջնորդներից մեկի (Գ.Ծառուկյանի), ում հետ նույնականանում էին մեծ թվով
հարցվոողներ, ղեկավարած կուսակցության նկատմամբ առանձնակի հետաքրքրություն չէր ցուցաբերվում: Նույն միտումը գրանցվեց 2017 թ.
Ազգային ժողովի ընտրությունների ուսումնասիրությունների արդյունքում:
Չնայած որ խորհրդարանական կառավարման ձևաչափին անցնելու դեպքում, ընտրութունը կատարվում է քաղաքական կուսակցությունների
միջև, առաջնորդի և կուսակցությունների հետ նույնականացվողների համահարաբերակցությունը չէր փոխվել: Այս համատեքստում ճիշտ նյարդալեզվաբանական քաղտեխնոլոգիա էր կիրառվել, քաղաքական դաշինքին
տալով նույնականացվող առաջնորդի անունը («Ծառուկյան» դաշինք):
Կարծում ենք, ընտրական գործըթնթացներում քաղաքական, կուսակցական գործոնի ազդեցության նվազում է դիտվում նաև քաղաքական
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կուսակցությունների ավանդական համակարգ ունեցող երկրներում և
առաջին պլան են գալիս հոգեբանական գործոնները: Մեր դիտարկումներով ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի
անսպասելի հաղթանակի գործում հիմնականում կարևոր նշանակություն
են ունեցել երկու հոգեբանական երևույթներ՝ նույնականացումը և Լապյերի պարադոքսը: Ենթադրում ենք, որ Դ.Թրամփի մեջ նրա ընտրողները
տեսան «successful»՝ հաջողակ տղամարդու արքետիպը, մեծահարուստ
գործարարի, ում սիրում են երիտասարդ կանայք և անտեսեցին նրա քաղաքական անփորձությունը: Իսկ Հիլարի Քլինթոնը, չնայած որ կայացած
քաղաքական գործիչ էր համարվում, շատերի կողմից կենցաղային հոգեբանության մակարդակով ընկալվեց որպես «loser»՝ անհաջողակ, ով
պարտվել էր 2008-ին Օբամային և որին դավաճանել էր ամուսինը, ինչի
մասին անընդհատ հիշեցնում էր Թրամփը: Ակնհայտ է, քաղաքականությունից հեռու մարդիկ ենթագիտակցորեն ընտրությունը կատարեցին հաջողակ կերպարի հետ հոգեբանական նույնականացման հիմքի վրա: Իսկ
քաղաքականությամբ կողմնորոշվողները ձայները տվեցին քաղաքական
գործիչ Քլինթոնին: Ըստ վիճակագրության՝ Քլինթոնին ավելի շատ նախապատվություն են տվել բարձրագույն համալսարանական կրթություն
ունեցողները: Հայաստանում նույնպես նույնականացման հիմքի վրա
ընտրություն էին կատարում ավելի ցածր կրթական մակարդակ ունեցողները, ինչպես նաև մեծահասակները: Թրամփի հետ նույնականացան
նաև բոլոր նրանք, ովքեր ամերիկյան հանրության խիստ բարեպաշտ
մտածելակերպի քարոզչության մթնոլորտում ստիպված զսպում են սեփական ատելությունը մարդկային բազմազնության նկատմամբ: Թրամփը
բարձրաձայնեց այն, ինչի մասին ամերիակացիների մի ստվար հատված
արտահայտվում էր միայն ընտանիքում կամ շատ նեղ ընկերական շրջապատում: Թրամփը բաց թողեց անհանդուրժողականության զսպանակը
էմիգրանտների տարբեր ռասայական, էթնիկական, կրոնական խմբերի,
ինչպես նաև սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ:
Իսկ Թրամփի հաղթանակի անսպասելիությունը, կարծում ենք, պայմանավորված է սոցիալական հոգեբանության մեջ հայտնի Լապյերի [7]
պարադոքսով, երբ խոսքով արտահայտված դիրքորոշման և մարդու
իրական վարքի միջ է ակնառու անհամապատասխանություն է նկատվում: Այս երևույթը Ռ.Լապյերը բացահայտեց հետևյալ գիտափորձով.
1930-1933 թվականներին նա ուղեկցում էր ԱՄՆ-ում ճանապարհորդող
երիտասարդ ամուսնական մի զույգի՝ ազգությամբ չինացի, թեև այդ ժամանակաշրջանում ռասայական տրամադրությունները տարածված էին
ամերիկյան հասարակության մեջ, սակայն նրանք առանց խտրականութ-
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յամբ հյուրընկալվեցին 67 հյուրանոցներում և 184 սրճարան-ռեստորաններում: Միայն մեկ դեպքում հրաժարվեցին ընդունել նրանց: Գիտափորձի երկրորդ փուլում՝ մի քանի ամիս անց, Լապյերը հարցաթերթիկներ
ուղարկեց հյուրընկալողներին, որտեղ նշված առանցքային հարցն էր.
«Կարո՞ղ եք արդյոք որպես հյուր ընդունել ազգությամբ չինացիների»:
Հարցմանը մասնակիցներից մոտավորապես կեսն արձագանքեցին. իսկ
պատասխանների 90%-ը բացասական էր. «Ո՛չ, չենք կարող»: Այսպիսով,
հարցումը բացահայտեց բարձրաձայնած սոցիալական դիրքորոշումերի և
մարդկանց վարքի պարադոքսալ անհամատեղելիությունը:
Այսպես՝ ամերիկյան ու Եվրոպական քաղաքական վերլուծաբանները
և մեդիադաշտի հեղինակությունները, հիմնվելով սոցիոլոգիական հարցումների վրա, մեծմասամբ թերագնահատում էին Թրամփի հաղթելու
հավանականությունը: Ընտրությունների արդյունքներն ամբողջովին տեղավորվում են Լապյերի պարադոքսի մեջ: Եթե նախորդ դարասկզբին
բնական և օրիանական էր համարվում ռասիզմը, իչպես նաև խտրականությունը տարբեր փոքրամասնությունների նկատմամբ, ապա այսօր հակառակ պատկերն է. ամենուր քարոզվում ու խրախուսվում է բազմազանությունը, հավասարությունը: Սակայն մարդկանց կողմից բարձրաձայնած սկզբունքները և դիրքորշումները միշտ չէ, որ համապատասխանում
են նրանց փաստացի վարքին: Արտաքուստ հանդուրժողականություն
դրսևորելով, շատերը ներքուստ չեն հաղթահարել այլատյացության դիրքորոշումները: Երբ դիրքորոշումը ներքուստ հակասական է, բախումային,
այսինքն` իմացական ու հուզական բաղադրիչները ներդաշնակ չեն, վարքը կանխատեսել հնարավոր չէ: Այսպիսով՝ Թրամփի քաղաքական ընտրությունն ամերիկացիների կողմից միանգամայն հոգեբանական ընտրություն էր և այստեղ ամենազանգվածային սոցիոլոգիական հարցումներն անգամ անաչառ պատկերը չէին կարող բացահայտել: Այսպես՝ հարցվողները կարող են քննադատաբար մեկնաբանել այս կամ այն քաղաքականությունը և միևւնույն ժամանակ համակրել այն: Այս դեպքում վարքագծային արձագանքներն ավելի մոտ են անգիտակցական-հուզական բաղադրիչներին, քան ռացիոնալ-ճանաչողական: Ընտրազանգվածի հոգեբանական պատկերը լավ է նկարագրել Գ.Լեբոնը, վերջինիս անվանելով
«նախընտրական ամբոխ», որը կարող է լինել և՛ հերոսական, և՛ հանցագործ,
ինչպես նաև ունի անբոխին բնորոշ բոլոր հոգեբանական որակները [2]:
Կանխատեսումների անարդյունավետության մյուս պատճառը, այսպես կոչված, «լռության պարույրն է», որն առաջ է քաշել հասարակական
գիտությունների հայտնի հետազոտող Ե. Նոյել-Նյումանը [8]: Նա ապացուցում է, որ եթե պատասխանողի կարծիքը տարբերվում է իր սոցիալա-
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կան շրջանակի մարդկանց կարծիքներից, նա փորձում է հրապարակայնորեն չարտահայտել իր տեսակետները՝ վախենալով հակամարտությունից ու մեկուսացումից: Շատ դեպքերում մարդը լռում է, երբեմն էլ սկսում
է կիսել հակառակ կարծիքը՝ նվազեցնելով ռիսկերը, կենտրոնանում է
հաղթանակի վրա:
Կարծում ենք, ավելի շատ հոգեբանական, քան թե քաղաքական ընտրության արդյունք էր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնհ
փայլուն հաղթանակը, որը նույնպես անկանխատեսելի էր քաղաքագետների համար: Հրաժարվելով ժողովրդին ձանձրացրած կուսակցություններից՝ նա չգիտես որտեղից ընտրություններից ընդամենը մեկ տարի առաջ
ստեղծում է սեփական քաղաքական շարժում՝ վերափոխելով այն նոր կուսակցության (La République En Marche): Ընտրարշավի ընթացքում Մակրոնի «ֆինանսական Մոցարտի» կերպարը զուգորդվում էր «ռամանտիկ
տաղամարդու» կերպարի հետ: Մամուլը հեղեղված էր նրա մասին նյութերով և նկարներով՝ կնոջ ձեռքը բռնած քայլելիս ու մանկական սննդի շշով
թոռներին կերակրելիս: Իսկ նորաձևության ամսագրերը նրա կնոջը հռչակել էին «ոճի սբապատկեր»: Արդյունքում, Մակրոնը ստացած ձայներով
երկու անգամ գերազանցեց մրցակցին (66,1%-ը 33,9%-ի դեմ): Հետաքրքիր
է, որ ընտրությունների հաջորդ իսկ օրը նա հրաժարվում է կուսակցության
նախագահի պաշտոնից:
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ կուսակցության կամ առաջնորդի վերաբերյալ ընտրազանգվածի իրական դիրքորոշումների և
նրանց քաղաքական կողմնորոշումների և քվեարկելու մտադրության հակասությունները բացահայտելու համար անհրաժեշտ են հոգեբանան խորը
հետազոտություններ: Ենթադրում ենք նաև, որ քաղաքական նույնականացման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրության միջոցով կարելի է կանխատեսել մարդկանց քաղաքական
դիրքորոշումները և ընտրական վարքագիծը, հետևաբար կանխորոշել
ընտրությունների արդյունքները, ինչպես նաև քաղաքական առաջնորդի
վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով արդյունավետորեն մշակել և կառուցել պահանջարկված նույնականացման կերպարը:
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ՌՈՒԲԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀՈՒԶԱԿԱՆ
ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Թե՛ անձնական, թե՛ հասարակական մակարդակով մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի (այսուհետև՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ) բեռը և
պացիենտների առողջապահական կարիքների բավարարման անհրաժեշտությունն ազդում են առողջապահության ոլորտի մասնագետների հոգեբանական բարեկեցության վրա, ինչն էլ առաջացնում
է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների մտահոգությունը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ախտորոշման և բուժման ծառայություններ
տրամադրող կազմակերպություններում աշխատանքային միջավայրը նպաստում և, որպես կանոն, ժամանակի ընթացքում հանգեցնում
է անձնակազմի մոտ ֆիզիկական և հոգեբանական դիսթրեսի առաջացմանը: Նրանց մոտ հուզական այրման համախտանիշի արտահայտվածության աստիճանի ու պատճառների, ինչպես նաև ներքին
պաշտպանական ռեսուրսների ու ռազմավարությունների բացահայտումը կօգնեն մշակել ու ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցներ: Բացի
այդ, ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների կարիքների գնահատումն ու
բուժման ընդունման պարտաճանաչության մակարդակի կապակցումը իրենց սպասարկող անձնակազմի մոտ այրման համախտանիշի արտահայտվածության մակարդակի հետ կօգնեն հասկանալու
պացիենտների վարքագծում ի հայտ եկող և բուժման արդյունավետության վրա ազդող փոփոխությունները:
Սույն հետազոտության գործնական նշանակությունն այն է, որ
թույլ կտա առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին բարելավելու տրամադրվող ծառայությունների որակը՝ հիմնվելով թե՛
անձնակազմի և թե՛ պացիենտների կարիքների գնահատման վրա:
Հիմնաբառեր. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, հակառետրովիրուսային բուժում,
հուզական այրման համախտանիշ, բուժման ընդունման պարտաճանաչություն:

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ով պայմանավորված՝ հիվանդության (ՄԻԱՎ վարակ) և ՁԻԱՀ-ի դեպքերի արձանագրումն սկսվել
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է 1988 թվականից: 1988թ. մինչև 2017թ. հունիսի 30-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2731 դեպք ՀՀ քաղաքացիների շրջանում, որոնցից 334-ը` 2014թ. ընթացքում, ինչն առավելագույնն
է բոլոր անցած տարիների համեմատ: 2016թ. ընթացքում արձանագրվել
է ՄԻԱՎ վարակի 303 դեպք: 2016-ի դրությամբ ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը կազմել է 3300 1:
Հաշվի առնելով ներկայիս մարտահրավերները` անհրաժեշտ է գործադրել հետագա քայլեր համաճարակային գործընթացները վերահսկելու
նպատակով:
ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների բուժման և խնամքի
առանձնահատկություններ
Հակառետրովիրուսային (ՀՌՎ) բուժումը ոչ միայն դանդաղեցնում է
ՄԻԱՎ վարակի զարգացումը, պահպանում կամ բարելավում է իմունային
համակարգի վիճակը և մեծացնում է պացիենտների ապրելունակությունը, այլև նվազեցնում է ՄԻԱՎ-ի փոխանցման հավանակությունը և ունի
անմիջական կանխարգելիչ նշանակություն: Միաժամանակ հայտնի է, որ
ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի բուժումը կարող է արդյունավետ լինել միայն
նրա անձնային մեծ պատասխանատվության և պարբերաբար ընթացիկ
հետազոտություններ անցնելու ու դեղերի ընդունման կարգը խստիվ
պահպանելու դեպքում: Սա նշանակում է, որ բուժման արդյունավետությունը մեծապես կախված է այդ գործընթացում պացիենտի ակտիվ և գիտակցված մասնակցությունից, ինչի համար կարող է անհրաժեշտ լինել
որակյալ հոգեբանասոցիալական աջակցություն:
Ներկայում ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում իրականացվում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով պացիենտների դիսպանսերային հսկողություն, խնամք և աջակցություն,
տրամադրվում է անվճար ՀՌՎ բուժմում իրենց համաձայնությունը տված
ՄԻԱՎ վարակ ունեցող բոլոր անձանց՝ ընձեռելով նրանց լիարժեք կյանքով ապրելու, աշխատելու և իրենց ընտանիքների մասին հոգալու հնարավորություն: Սրան զուգահեռ, բուժման և խնամքի մասնագիտացված
բժշկական ծառայություններում ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների ներգրավման և պահման համար սկզբունքորեն կարևորվում է հոգեբանական նպաստավոր միջավայրի ստեղծումը:
Ըստ Վ. Շուխովի՝ շատ հաճախ «ճիշտ» դեղ նշանակելով ու տալով
«ճիշտ» ցուցումներ՝ բժիշկները համարում են իրենց աշխատանքը կատարված: Սակայն բուժման նշանակումը դեռևս չի նշանակում բուժում:
Ներկայումս առաջնահերթ է համարվում պացիենտների սպասումներին
ու կարիքներին համապատասխան բժշկական օգնության տրամադրումը:
Դա ենթադրում է նախևառաջ պացիենտի և բուժաշխատողի միջև արդյունավետ փոխգործակցություն, որը գերազանցապես պայմանավորված է
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բուժման գործընթացում պացիենտի ակտիվ և գիտակցված մասնակցությամբ: Սրան զուգահեռ՝ հայտնի է նաև, որ որոշ պացիենտներ չեն ցանկանում ցուցաբերել ակտիվություն և վերցնել իրենց վրա պատասխանատվություն: Իսկ շատերն էլ առավել պարտաճանաչ են բուժում ընդունելիս,
երբ տեսնում են դրանում բուժաշխատողի անձնական շահագրգռվածությունն ու հոգատարությունը: Այս դեպքում պացիենտը սկսում է նաև համակրել իրեն բուժողին (որքան մեծ է համակրանքը բուժաշխատողի
նկատմամբ, այնքան պարտաճանաչ է պացիենտը) 2:
Հուզական այրման համախտանիշը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի
աշխատակիցների մոտ
Մասնագիտական կամ հուզական այրումը մարդկային գործոնի հետ
առնչվող աշխատանքի ընթացքում երկարատև սթրեսային պայմանների
ազդեցության հետևանք է:
Ն.Վոդոպյանովան հուզական այրումը դասում է անձնային այնպիսի
ձևախեղումների թվին, որոնք իրենցից ներկայացնում են հոգեբանական
բազմաշերտ բացասական ապրումների ամբողջություն և կապված են
բարձր հուզական հագեցվածությամբ ու կոգնիտիվ բարդությամբ առանձնացող տևական ու հագեցած միջանձնային փոխհարաբերությունների
հետ: Հուզական այրումը հոգեբանական ապրումների և վարքագծային
դրսևորումների ամբողջություն է, որը դրսևորվում է աշխատունակության,
ֆիզիկական և հոգեբանական ինքնազգացողության, ինչպես նաև միջանձնային փոխհարաբերությունների վրա բացասական ազդեցությամբ:
Այն իրենից ներկայացնում է մարդու պատասխան ռեակցիան միջանձնային
փոխհարաբերություններից առաջ եկող սթրեսի տևական ազդեցությանը 3:
Աշխատանքային գործունեության ընթացքում առաջ եկող հուզական
այրումը բնորոշվում է մի շարք ախտանշաններով: Առավել հայտնի է
Մասլաչի և Ջեկսոնի ձևաչափը, համաձայն որի՝ այրման համախտանիշն
իր մեջ ներառում է հուզական հյուծվածությունը, դեպերսոնալիացում և
անձնական ձեռքբերումների նվազեցումը:
Որպես կանոն մասնագիտական այրման համախտանիշն առավել
բնորոշ է հասարակական ծառայությունների ոլորտում ներգրավված մասնագետներին, մասնավորապես՝ բուժաշխատողներին, ուսուցիչներին, հոգեբաններին ու հոգեթերապևտներին, տարբեր մակարդակի կառավարիչներին և այլն:
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտը, ի դեմս իր բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների, առողջապահության այն ենթաոլորտներից է, որտեղ ներգրավված աշխատակիցներն առավել չափով են առերեսվում ու ենթարկվում հուզական այրմանը նպաստող գործոնների ազդեցությանը: Դրանց թվին են դասվում այնպիսի հոգեբանական սթրեսգործոններ, ինչպիսիք են՝

72

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

• հաճախակի շփումները պացիենտների ու նրանց ընտանիքի անդամների հետ, անընդմեջ առնչությունները ուրիշի խնդիրներին ու վշտին,
բացասական հույզերին,
• մասնագիտական իրազեկության, ուրիշներին անմնացորդ տրվելու ու ծառայելու աճող պահանջը,
• ուրիշների կյանքի ու առողջության նկատմամբ պատասխանատվությունը,
• սոցիալական այնպիսի ռիսկային գործոններով հագեցած աշխատանքային միջավայր, ինչպիսիք են՝ թմրամոլությունը, հանցագործությունը, ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշումը և այլն:
Մեթոդաբանություն
Հետազոտության մեջ նախատեսվում է ընդգրկել ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում,
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնում և «Արմենիկում» կլինիկական կենտրոնում ՄԻԱՎ վարակով պացիենտներին բժշկական օգնություն ու հոգեբանասոցիալական աջակցություն ցուցաբերող շուրջ 50
աշխատակիցների՝ բժիշկների, բուժքույրերի, հոգեբանների ու սոցաշխատողների: Ընտրանքի ձևավորումը իրականացվելու է կամավոր համատարած ընտրանքի սկզբունքով: Ընտրանքի բաժանումը կատարվելու է
ըստ հետևյալ 3 խմբերի՝ բժիշկներ, միջին բուժանձնակազմ, հոգեբաններ
ու սոցաշխատողներ: Հարցման համար կիրառվող գործիքներն են՝
• Վ.Վ.Բոյկոյի «Հուզական այրման» մակարդակի ախտորոշման մեթոդը,
• Ա.Բասի և Ա.Դարկի ագրեսիվության ցուցանիշների ու ձևերի ախտորոշման մեթոդը,
• Ռ.Բ.Կետելի բազմագործոնային անձնային հարցաշարը:
Հետազոտության մեջ ընդգրկվող պացիենտներն ընտրվելու են համակարգված պատահական ընտրանքի մեթոդով (ընդհանուր թվով 500
պացիենտ՝ 250 կին, 250 տղամարդ): Հարցումն իրականացվելու է պացիենտների կարիքների գնահատման համար մշակված հատուկ հարցաշարի և Բեխտերևի ինստիտուտի կողմից ստեղծված «Հիվանդության
նկատմամբ վերաբերմունքի տիպի որոշման թեստի» միջոցով, իսկ ՀՌՎ
բուժման պարտաճանաչության գնահատման համար կիրառվելու են դեղերի ընդունման ռեժիմի պահպանման ճշգրտության գնահատման պարզեցված հարցաշարը (Simplified Medication Adherence Questionnaire,
SMAQ), բուժման տարբեր ժամանակահատվածներում վիրուսային ծանրաբեռնվածության մակարդակի և բուժման մեջ գտնվելու տևողության
վերաբերյալ տվյալները:
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗВУЧЕНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПАЦИЕНТАМ С ВИЧ
Как на личностном так и на общественном уровне, бремя ВИЧ/СПИДа
и необходимость в удовлетворении потребностей пациентов в медицинской помощи, воздействуют на психологическое благополучие
сотрудников здравоохранения, что не может не беспокоить организаторов здравоохранения. Рабочая среда в медицинских учреждениях
предоставляющих услуги по диагностике и лечению ВИЧ/СПИДа
способствуют, и как правило, в течении времени приводят к возникновения физического и психологического дистресса у персонала. Выяление уровня и причин эмоционального выгорания, а так же внутренних
защитных ресурсов и механизмов, поможет разработке и внедрению
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мер профилактики. Кроме этого, соотнесение оценки нужд пациентов с
ВИЧ и уровня их приверженности к АРВ лечению с уровнем выраженности синдрома эмоционального выгорания у обслуживающего их персонала, поможет пониманию поведенческих изменений, воздействуюших на эффективность лечения.
С практической точки зрения данное исследование позволит организаторам здравоохранения повысить качество предоставляемых
услуг, основываясь на оценке потребностей как обслуживающего персонала, так и пациентов.
Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, антиретровирусное лечение,
синдром эмоционального сгорания, приверженность лечению.

RUBEN HOVHANNISYAN
Correspondence Degree Seeker of the
Public Administration Academy of the RA
NECESSITY OF BURNOUT STUDY IN HEALTH CARE WORKERS
PROVIDING SERVICES TO HIV PATIENTS
At both the personal and the public level, the burden of HIV/AIDS and
the need to meet patients' needs for medical care, affect the psychological
well-being of healthcare professionals, which worry the healthcare
managers. In medical institutions providing HIV/AIDS diagnosis and
treatment services the working environment contributes, and as a rule, during
a period of time, lead to physical and psychological distress among the staff.
Identifying the level and causes of emotional burnout, as well as internal
protective resources and mechanisms, will help develop and implement
preventive measures. In addition, the correlation of the assessment of the
needs of patients with HIV and the level of their adherence to ARV treatment
with the level of emotional burnout syndrome among the staff will help to
understand the behavioral changes affecting the effectiveness of treatment.
From a practical point of view, this study will allow healthcare providers
to improve the quality of provided services, based on an assessment of the
needs of both staff and patients.
Keywords: HIV/AIDS, antiretroviral treatment, emotional burnout,
treatment adherence.
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ԳԱՅԱՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի բժշկական հոգեբանության ամբիոնի
դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Դատահոգեբանական փորձաքննության ոլորտի կազմակերպչական հարցերի լուծման համար Հայաստանում անհրաժեշտ է կադրային խնդրի լուծում՝ նրանց ուսուցման, պատրաստման և
հավաստագրման: Նման կադրերի պատրաստմամբ որոշակի չափով 2005 թվականից սկսած՝ զբաղվում է Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ
բժշկական հոգեբանության ամբիոնը, որը «Հետդիպլոմային և անընդհատ կրթության» բաժնի հիմքի վրա կազմակերպել է «Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմքերի» ուսուցում:
Հիմնաբառեր. դատահոգեբանական փորձաքննություն, փորձագետ, ուսուցում, փորձագիտական գնահատում:

Հոգեբանական գիտելիքների ակտիվ օգտագործումը դատական
գործընթացում սկիզբ է առել դեռ ХХ դարում: Ներկայում դատահոգեբանական փորձաքննության ինստիտուտը Հայաստանում գտնվում է իր
ձևավորման և զարգացման փուլում: Անցկացվում են գիտական հետազոտություններ դատական փորձաքննության իրավական կարգավորման
ոլորտում, մասնավորապես՝ դատահոգեբանական փորձաքննության,
որոնք կարող են նպաստել այս ոլորտի բացթողումների, դրանց լուծման
և բարելավման ուղիների բացահայտմանը [4], [8]:
Հաշվի առնելով վերջին տասնամյակում գիտության և տեխնիկայի
զգալի առաջընթացը՝ փորձագիտական եզրակացության դերը, որպես ապացույց, ձեռք է բերում բավականին մեծ արժեք ու կարևոր նշանակություն:
Ցանկացած դատական փորձաքննություն հիմնվում է գիտության
ոլորտում առկա ժամանակակից հատուկ գիտելիքների օգտագործման,
փորձաքննության հատուկ սուբյեկտի առկայության, հետազոտության
անցկացման և եզրակացության ներկայացման, փորձաքննության անցկացման հատուկ դատավարական կարգի պահպանման, եզրակացության ձևակերպման (որպես Քրեական դատավարության օրենսգրքի և Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հատուկ դատավարական
փաստաթղթի) վրա:
Այս ոլորտում կազմակերպչական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կադրային հարցերի լուծում` նրանց ուսուցման, պատրաստման և
76

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

որակավորման: Այսինքն՝ հոգեբանության տեսության և մեթոդաբանական մասնագիտական գիտելիքների, հոգեբանական հետազոտությունների անցկացման գործնական հմտությունների և, ոչ պակաս կարևոր,
այդ ոլորտին համապատասխան հատուկ գիտելիքների տիրապետում:
ՀՀ օրենսդրությամբ փորձագետին առաջադրվող պահանջները, ի
տարբերություն մի շարք այլ երկրների օրենսդրության, բավականին սեղմ
են ամրագրված: Մասնավորապես, ՀՀ ՔԴՕ 85-րդ հոդվածի 1, 2, 3-րդ
մասերի «Փորձագետը քրեական գործով չշահագրգռված այն անձն է,
որին քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ կամ փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշմանը համապատասխան` նշանակում է փորձագիտական հաստատության ղեկավարը գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի որևէ բնագավառում իր հատուկ գիտելիքներն օգտագործելով՝ գործի նյութերը հետազոտելու և դրա հիման վրա
եզրակացություն տալու համար: Փորձագետը կարող է նշանակվել դատավարության մասնակցի առաջարկած անձանցից: Փորձագետը պետք
է տիրապետի գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի որևէ
բնագավառի բավարար հատուկ գիտելիքների»: Այլ երկրների օրենսդրության (օրինակ` համաձայն ՌԴ պետական դատական-փորձագիտական գործունեության 13-րդ հոդվածի) դրվում են մի շարք մասնագիտական և ոչ մասնագիտական պահանջներ, այն է՝ փորձագետը պետք է լինի
տվյալ երկրի քաղաքացի, ունենա համապատասխան փորձաքննության
անցկացման համար պահանջվող հատուկ գիտելիքները հաստատող
բարձրագույն կրթություն, համապատասխան վերապատրաստման անցնելը հաստատող փաստաթուղթ և որակավորման փաստաթուղթ [2], [4]:
Դատահոգեբանական փորձագետների պատրաստման հարցը ՀՀ
պայմանավորված է մի շարք խնդիրներով: Ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական գործընթացների զարգացումը նոր պահանջներ է առաջ բերում
հոգեբանության առջև, նրա կարողությունների և պատրաստակամությանն արձագանքել ժամանակի մարտահրավերներին:
Ինչպես նշել ենք, Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն, դատական փորձաքննությունը նշանակվում է դատարանի, դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի աշխատակցի, արբիտրաժային տրիբունալի որոշմամբ (հիմք` ՀՀ Քաղ. դատ. օր-ի 60-րդ
հդ., ՀՀ Քր. դատ. օր-ի 55-րդ, 57-րդ, 331-րդ, 243-րդ հդ., ՀՀ Վարչ. դատ.
օր-ի 37-րդ հդ., «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հդ.):
Բացի այդ, ՀՀ Սահմանադրական դատարանում գործեր քննելու ժամանակ փորձաքննություն նշանակում է նաև Սահմանադրական դատարանը
(հիմք` «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդված)։
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Ընդ որում՝ դատական փորձաքննությունը մարդկային գործունեության այլ ոլորտներում իրականացվող փորձաքննություններից առանձնացնում են հետևյալ հատկանիշները.
• հատուկ սահմանված կարգով նախապատրաստում, նշանակում և
անցկացում, որի ընթացքում սահմանվում են ինչպես փորձագետի և փորձաքննություն նշանակող անձի իրավունքները և պարտականությունները,
այնպես էլ այդ գործով մեղադրյալի (կասկածյալի) իրավունքները,
• գիտության, տեխնոլոգիաների, արվեստի կամ արհեստի տարբեր
ոլորտներում հատուկ գիտելիքների վրա հիմնված հետազոտությունների
անցկացում,
• եզրակացության ներկայացում, որն ունի ապացույցի կարգավիճակ (հիմք` ՀՀ ՔԴՕ 104-րդ հոդված 2-րդ մաս) [9]:
Այսպիսով՝ առաջին հերթին կարևոր է նշել, թե ո՞վ է հանդիսանում
փարձագետ և ինչպիսի՞ գիտելիքների պետք է տիրապետի դատական
հոգեբան-փորձագետը: Ինչպես նշել էինք, Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանում որպես փորձագետ կարող է հանդես գալ համապատասխան որակավորում ունեցող և օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ու կարգով դատարանի կողմից նշանակվող անձը: Այսինքն՝ օրենսդիրը միայն բավարարվում է փորձագետի մոտ համապատասխան որակավորման փաստաթղթի առկայությամբ և, իհարկե, դատարանի նշանակմամբ: Ինչ վերաբերում է դատական հոգեբան-փորձագետներին ներկայացվող պահանջներին, ապա դրանք հստակեցված չեն: Սակայն
հստակ է, որ ԴՀՓ պետք է ստացած լինի բարձրագույն կրթություն հոգեբանություն մասնագիտությամբ: Միևնույն ժամանակ բարձրագույն
կրթությունը դեռ չի ապահովում «հատուկ գիտելիքների» առկայությունը:
Հատուկ գիտելիքների մասին պատկերացումը բացում է Վ.Ֆ. Սաֆուանովը՝
ելնելով իրազեկվածության (կոմպետետության) տեսանկյունից [5,6]. 1)
վերաբերվող ընդհանուրին (ունիվերսալ), 2) հատուկ-առարկայականին
(մասնագիտական):
Պարզ է, որ ԴՀՓ-յան ոլորտում հավակնող թեկնածուի մասնագիտական կոմպետենտությունը ՀՀ-ում պաշտպանված չէ մասնագիտական
որակավորմամբ.
• հստակ նշված չեն այն չափանիշները, որոնց պետք է համապատասխանեն հոգեբան-փորձագետի կոչմանը հավակնող թեկնածուները,
• չկա որևէ ուսումնական կենտրոն կամ հաստատություն, որն ապահովի մասնագիտական պատրաստման կամ վերապատրաստման որևէ
ձևաչափ, բացառությամբ Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ «Հետբուհական և
շարունակական կրթության» համակարգում բժշկական հոգեբանության
ամբիոնում 2015-ից անցկացվող հինգ շաբաթական վերապատրաստման
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«Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքները» դասընթացից,
որն, ըստ էության, բավականին քիչ է այդ խնդիրը լուծելու համար:
Եթե հաշվի առնենք, որ դատական փորձաքննությունը բնութագրում
են. 1) որպես հետազոտություն, որն անցկացվում է փորձագետների կողմից` հատուկ գիտելիքների հիման վրա, 2) որպես առանձնահատուկ ընթացակարգային գործունեություն, 3) որպես դատավարական իրավունքի
ինստիտուտ [1, էջ 17], ապա տեսնում ենք, որ ԴՀՓ-ն ոչ միայն «հատուկ
գիտելիքներին» տիրապետող անձն է: Ի տարբերություն փորձագետների
հասարակական կյանքի՝ այլ ոլորտներում դատական փորձագետը կրում
է քրեական պատասխանատվություն`
• կեղծ եզրակացություն ներկայացնելու համար.
• նախաքննության տվյալների հրապարակման համար:
Հետաքրքիր փորձ է այդ առումով ՌԴ գործող դատական հոգեբանփորձագետների վերապատրաստման և կատարելագործման գործընթացը:
Մասնավորապես, Կալուգայի Կ.Է. Ցիալկովսկու անվ. պետական համալսարանում գործող «Դատական փորձաքննության և քրեաբանության գիտահետազոտական կենտրոնում (НИЦСЭиКа)» գործող «Դատա-հոգեբանական փորձաքննության» մասնագիտությամբ վերապատրաստումը և
որակավորումը [9]: Հետաքրքիր է նաև Մոսկվայի հոգեբանա-մանկավարժական համալսարանի իրավաբանական հոգեբանության ֆակուլտետի՝
կլինիկական և դատական հոգեբանության ամբիոնում դատական հոգեբան–փորձագետի ուսուցման ձևաչափը, որը ներկայացնում ենք ստորև [3].
Ա) գիտելիքներ և հասկացություններ
Հոգեբանի մասնակցությամբ դատական փորձաքննությունների առաջացման տեսություններն ու մեթոդաբանությունը, դատական և քաղաքացիական փորձաքննությունների գործընթացում առանձնահատկությունները:
Դատահոգեբանական փորձագիտական հետազոտության հիմնական մեթոդները (հերմենևտիկական, որակական և քանակական):
ԴՀՓ–ն առաջացման էթիկական սկզբունքները և կազմակերպչաիրավական հիմքերը ու ՀԴՀՀՓ–ը մրցակցության տեսանկյունից:
Ընդհանուր, կլինիկական և իրավաբանական հոգեբանության մեջ
գիտական հետազոտությունների և դատական փորձագիտական տեսությունների միջև հարաբերությունները և հոգեբանի մասնակցությամբ դատական փորձաքննությունների անցկացման պրակտիկա:
Բ) Ինտելեկտուալ հմտություններ.
Դատահոգեբանական և բժշկա–հոգեբանական հետազոտական մեթոդներին տիրապետումը (հերմենևտիկական, որակական և քանակական):
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Հարակից գիտություններում և հոգեբանության տարբեր բնագավառներում գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքների կիրառումը դատահոգեբանական փորձաքննության պրակտիկայում:
Վերլուծական և քննադատական մտածողություն, տարաբնույթ դատափորձագիտական իրավիճակներում մասնագիտական խնդիրների
լուծման ընդունակություն:
Ստացած հոգեբանական մասնագիտական գիտելիքների կիրառումը
տարբեր ձևերով հանցագործության հետաքննության և դատավարության
պրակտիկայում:
Գ) Գործնական հմտություններ
Դատահոգեբանական փորձաքննության և հետազոտության ինքնուրույն անցկացման կարողություն, կազմել փորձագետի եզրակացություն՝
համաձայն կարգավորիչ–իրավական փաստաթղթերի:
Փորձաքննության ենթարկված անձանց հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն, ընդ որում՝ հոգեկան խանգարումներով անձանց հետ:
Փորձաքննության ենթարկված անձանց հետ փոխազդեցության և
հաղորդակցման տարբեր ռազմավարությունների կիրառման կարողություն՝ կախված դատական փորձաքննության տեսակից (քրեական և քաղաքացիական գործընթաց), փորձաքննության ենթարկվածի դատավարական կարգավիճակից (մեղադրյալ, տուժող, վկա, հայցվոր, ամբաստանյալ), տարիքային հոգեբանական զարգացվածության մակարդակից,
սեռից, հոգեկան վիճակից և փորձաքննության հանդեպ դիրքորոշումից
(սիմուլյացիա և իր տարատեսակները):
Փորձաքննվող անձի հետ փոխհարաբերությունների կառուցման կարողություն՝ հաշվի առնելով նրա իրավունքներն ու պարտականությունները, կենդանի անձանց դատափորձարարական հետազոտությունների
բազային էթիկական սկզբունքները:
Դ) Ունիվերսալ կարողություններ
Սեփական մտքերը բանավոր և գրավոր շարադրել, փաստերով
պաշտպանել սեփական տեսակետը մյուս հոգեբան–փորձագետների,
դատական–հոգեբույժ փորձագետների, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների (քննիչներ) և դատավարության մասնակիցների (դատավոր,
դատախազ, փաստաբան) հետ փոխհամաձայնեցված:
Պլանավորել և բաշխել ժամանակը կախված հետազոտական և
պրակտիկ դատափորձագիտական խնդիրներից:
Աշխատել տեղեկատվության հետ, ընդ որում՝ և էլեկտրոնային տվյալների բազայի հետ, գիտահետազոտական աշխատանքներում և դատական փորձագիտությունների առաջացման պրակտիկայում:
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Մտածողության ինքնուրույնություն, լիարժեք, բազմակողմանի և գիտականորեն պայմանավորված տվյալների վերլուծության հիման վրա
արված ներքին դիրքորոշման արտահայտման կարողություն:
Պատասխանատվության զգացում, պատասխանատվության և կոմպետենցիաների սահմանների օգտագործման կարողություն, որոնք
տրված են օրենքով և բարոյապես:
2017 թվականի հունվարի 31-ին ՀՀ ՔԿ և Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի
միջև կնքվել է դատահոգեբանական փորձաքննության անցկացման պայմանագիր, որի իրականացումը հանձնարարվել է բժշկական հոգեբանության ամբիոնի մասնագետներին: 2017թ. հունվարի 31-ց մինչ 2017թ.
մայիսի 31-ը մեր կողմից անցկացվել և եզրակացություն է տրվել 8 փորձաքննությունների, որից 4-ը հետմահու դատահոգեբանական փորձաքննություններ, 3-ը սեռական հանցագործությունների գործով տուժողների
դատահոգեբանական փորձաքննություններ, մեկն իրավական նշանակալի հուզական վիճակների դատահոգեբանական փորձաքննություն և
ընթացքի մեջ է ևս 8 դատահոգեբանական փորձաքննություն:
Բացի փորձաքննությունների անցկացումից ԵՊԲՀ-ի բժշկական հոգեբանության մասնագետները զբաղվում են նաև գիտահետազոտական
և ուսումնամեթոդական աշխատանքներով. մասնակցում են միջազգային
գիտահետազոտական գիտաժողովներին, տպագրվում են գիտական աշխատանքներ: Ինչպես նշել էինք, ԵՊԲՀ-ի «Հետբուհական և շարունակական կրթության» համակարգում մշակվել է դատական-հոգեբանների վերապատրաստման «Դատահոգեբանական փորձաքննության հիմունքները» դասընթացը, որի հիմնական դրույթները կներկայացնենք ստորև.
դասընթացի նպատակն է բժշկական հոգեբանության և դատաբժշկական հոգեբանության ոլորտի մասնագետներին ծանոթացնել հոգեբանական փորձաքննության հետազոտություններին, ինչպես նաև ձեռք
բերել գիտելիքներ` քրեական իրավունքի, քրեական դատավարության,
քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի, հոգեախտաբանության, սուիցիդոլոգիայի, վիկտիմոլոգիայի, հոգեախտորոշման, զարգացման հոգեբանության, անձի հոգեբանության, հուզակամային
ոլորտի հոգեբանության, ագրեսիայի հոգեբանության բնագավառում:
Դասընթացը կազմված է բաժիններից, որոնցում բարձրացվում են
հետևյալ հիմնական խնդիրները`
ա) ծանոթացնել արդի հոգեբանական գիտության հիմնական
սկզբունքներին,
բ) ծանոթացնել բազմամասնագիտական թիմային մոտեցման
սկզբունքներին,
գ) ապահովել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը,
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դ) ծանոթացնել դատահոգեբանական հարցերի ճանաչման և գնահատման հետ,
ե) մեկնաբանել դատահոգեկան փարձաքննության ժամանակակից
մոտեցումները` հիմնվելով նրա բաղադրիչների մանրամասն մեկնաբանությունների վրա:
Ուսումնական ծրագիրն ուղղված է.
• դատական փորձաքննություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ բժշկական հոգեբանության գիտելիքների յուրացմանը,
• դատական փորձաքննության կազմակերպչական-իրավական
հիմքերի յուրացմանը, դատական փորձագետի իրավունքները և պարտականությունները,
• հոգեախտաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական
սկզբունքների տիրապետմանը, որոնք կիրառվում են դատահոգեբանական և համալիր դատական հոգեբանահոգեբուժական փորձաքննությունների ընթացքում,
• համալիր դատական հոգեբանա-հոգեբուժական փորձաքննությանն ուղղված անձանց փորձագիտական հոգեբանական գնահատման
սկզբունքների տիրապետմանը,
• դատական փորձաքննության անցկացման հիմնական էթիկական
և դեոնտոլոգիական սկզբունքների ծանոթացմանը,
• բժշկական հոգեբանի մասնագիտական սահմանների ձևավորումը համալիր դատական հոգեբանահոգեբուժական փորձաքննությունների անցկացման ընթացքում, իրավապահ մարմինների, դատական հոգեբույժների և այլ մասնագետների հետ համագործակցության սկզբունքների մասին պատկերացումների ձևավորմանը:
Այսպիսով, ՀՀ դատահոգեբանական փորձաքննությունների ոլորտում կազմակերպչական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է կադրային հարցերի լուծում` նրանց ուսուցման, պատրաստման և որակավորման, ինչպես նաև հավաստագրման, որոնք մասամբ արդեն իրականացվում է Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի կողմից:
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Երևանի պետական
համալսարանի սոցիալական
հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐԱԶԴՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԵՎ
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում քննարկվում է հոգեբանական ներազդման երևույթին վերաբերող տարբեր հեղինակների մոտեցումները, կառավարման ներազդման օրենքներն ու կառուցակարգերը (մեխաիզմները):
Կառավարումը լինելով սոցիալական փոխազդեցության կարևոր
ոլորտ, ունի որոշակի առանձնահատկություններ հոգեբանական
ներազդման օրինաչափությունների տեսանկյունից և նրանց իմացությունն ու ոչ տարերայնորեն կիրառումը մեծ կարևորություն ունի
և բարձրացնում է ինչպես ղեկավարի արհեստավարժությունը, այնպես էլ կառավարման գործընթացի արդյունավետությունը:
Հիմնաբառեր. կառավարում, հոգեբանական ներազդում, փոխազդեություն:

Կառավարումը` իբրև սոցիալ-հոգեբանական ֆենոմեն, առաջացել է
մարդկային փոխհարաբերությունների փորձի հիման վրա և աստիճանաբար գրավել փիլիսոփաների, հոգեբանների սոցիոլոգների և այլ մասնագետների ուշադրությունը: Դառնալով գիտական հետազոտության առարկա՝ մշակվել ու ձևակերպվել են կառավարման գործընթացի արդյունավետ
կազմակերպման պայմաններն ու իրականացման հիմնական սկզբունքները: Կառավարման գործընթացում կիրառվող ներազդման կառուցակարգերն ու օրենքները ձևավորվել և զարգացել են քաղաքակրթության
զարգացմանը զուգընթաց, և հանդիսանում է նրա կարևոր չափանիշներից մեկը: Մարդկանց բազային պահանջմունքներից է որևէ սոցիալական
խմբի պատկանելն ու նույնականացվելը այդ խմբի հետ: Միաժամանակ
ոչ պակաս կարևոր պահանջմունք է նաև ընդհանուր նպատակին հասնելու համար ուժերը միավորելն ու համատեղ աշխատելը: Սակայն այդ գործընթացը պահանջում է անհատական գործողությունների համակարգում,
համաձայնեցում, համախմբում, այլ կերպ ասած` կառավարում:
Կառավարումը փոխազդեցության հատուկ ձև է, որը ոչ թե մեկ մարդու ազդեցությունը մյուսի վրա իրականացնելու գործընթաց է, այլ մեկ
մարդու վարքագծով պայմանվորված ազդեցություն մարդկանց խմբերի
կամ հանրույթների վրա` նրանց հնարավորություններն ու ուժերը որոշա-
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կի նպատակի ծառայեցնելու համար: Կառավարումը լինելով բազմագործոն ու բազմաշերտ գործընթաց՝ ղեկավարից պահանջում է իրականացնել բազմաթիվ գործառույթներ. վերլուծական, գնահատման, կանխատեսման, նպատակադրման, համապատասխան պաշարների բաշխման,
աշխատանքի պլանավորման:
Ժամանակակից կառավարումը մեծապես կախված է կառավարման
գրագետ մշակույթից, որը ենթադրում է կառավարման ոճերի, հոգեբանական ներազդման կառուցակարգերի, ձևերի և օրենքների իմացություն:
Կառավարման գրագետ իրականացումը դրականորեն ազդելով աշխատակիցների միջանձնային հարաբերությունների վրա, միաժամանակ աշխատավայրում ձևավորում է սոցիալհոգեբանական առողջ մթնոլորտ:
Քանի որ մարդու ողջ գործունեությունն ընթանում է միջանձնային
փոխգործունեության և փոխազդեցության մեջ, բնական է ու տրամաբանական, որ ժամանակակից հոգեբանությունում հոգեբանական ներազդման երևույթը դարձել է ուսումնասիրության կարևոր ոլորտ: Ուստի և
մինչև կառավարման հիմնական օրենքների բնութագրությանն անցնելը,
նախ դիտարկենք հոգեբանական ներազդման երևույթին վերաբերող
տարբեր հեղինակների մոտեցումները:
Այսպես, համաձայն Վ․Գ․ Կրիսկոյի, հոգեբանական ազդեցությունը
որոշ մարդկանց կողմից տարբեր ձևերով և տարբեր միջոցներով (այդ
թվում հոգեբանական) իրականացվող որոշակի ակտիվությունն է` նպատակաուղղված այլ մարդկանց ու մարդկային խմբերին` փոխելու նրանց
հոգեկանը և գիտակցությունը, հայացքները, կարծիքները, համոզմունքները, պատկերացումները, վարքի դիրքորոշումները և կարծրատիպերը,
զգացմունքները, տրամադրությունը և վիճակը [7]:
Հոգեբան Տ.Կաբաչենկոն համարում է, որ ներազդումն այն գործողությունն է, որը իրականացվում է օբյեկտի հանդեպ (անհատական կամ
խմբային) և առաջացնում է պատճառահետևանքային փոփոխություններ
նրա հոգեկանում և վարքում։ Վ.Կուլիկովի կարծիքով ներազդումը մի անձի (կամ խմբի) ներթափանցումն է այլ անձի (կամ խմբի) հոգեկան, որի
նպատակն է անհատական կամ խմբային հոգեկան երևույթները [4]:
Ըստ Գ.Կովալյովի՝ ներազդումը գործընթաց է, որն իրականացնում է
փոխազդող համակարգերի/ երկու կամ ավելի/ ակտիվության կարգավորում, ինչն ապահովում է այդ երկու համակարգերից գոնե մեկի կառուցվածքի կամ վիճակի արդյունավետ փոփոխություն [5]:
Վ. Տատենկոն ներազդում է կոչում սուբյեկտի գործողությունը, որը
առաջացնում է իրեն անհրաժեշտ հոգեկան ակտիվություն մյուս սուբյեկտի մոտ, մասնավորապես, առաջ բերելով որոշակի զգացողություններ,
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պատկերացումներ, հիշողություններ, մտքեր, զգացմունքներ, կամային
գործողություններ և այլն [8]:
Իսկ ըստ Ֆ.Զիմբարդոյի՝ սոցիալական ներազդման գործընթացը ենթադրում են մի մարդու այնպիսի վարք, որը նպատակ է հետապնդում փոխելու մեկ ուրիշ մարդու վարքագիծը, պարզելու, որոշելու, թե ինչ է նա
զգում կամ մտածում կոնկրետ որևէ ազդակի նկատմամբ, ընդ որում, ազդակի դերում կարող է հանդես գալ ցանկացած սոցիալական երևույթ [3]:
Քանի որ կառավարումը սոցիալական փոխազդեցության ձևերից
մեկն է և առանց կառավարման ներազդման օրենքների և կառուցակարգերի իմացության, անհնար է արդյունավետ կառավարումը, ուստի և անհրաժեշտ է անդրադառնալ կառավարման ներազդման հոգեբանության մի
շարք օրենքների բնութագրությանը:
Այդ օրենքների շարքին կարելի է դասել արձագանքի անորոշության
օրենքը: Այս օրենքը հիմնված լինելով կարծրատիպային գիտակցության
և ապերցեպցիայի վրա՝ բնութագրվում է որպես ներքին հոգեբանական
պայմաններից կախված արտաքին ազդեցությունների օրենք, որի էությունն մարդիկ տարբեր ժամանակ կարող են որակապես տարբեր ձևով
արձագանքել միանման ազդեցություններին։ Այսպես, իր հասցեին արված կոպտությանը մեկը` պատասխանում է կոպտությամբ, մյուսը՝ լռում
է, իսկ երրորդը` փորձում է գտնել արդարացում: Եթե ներքին հոգեկան
կառուցվածքներում տարբերություն գոյություն չունենար, ապա նույն ազդեցությանը յուրաքանչյուր մարդ կարձագանքեր միանման:
Արձագանքը չի կարելի կանխորոշել՝ քանզի այն կառավարման հոգեբանության անխախտ օրենքն է [2]:
Արդյունավետ միջանձնային շփման նախապայմաններից է զրուցակիցների միմյանց նկատմամբ հոգեբանական տարածության և հարգանքի պահպանումը: Մարդիկ հասարակական փոխազդեցությունների մեջ
ցանկանում է արժանապատիվ և կայուն պահել իրենց սոցիալական Ես-ը
և հոգեբանական հարձակումները չեն կարող նպաստել դրական մթնոլորտի ստեղծմանը:
Կառավարման գործընթացում ենթակաների կամ աշխատակիցների
արժանապատվության ուղիղ կամ անուղղակի ճնշումը նույնպես առաջացնում է բացասական հակաազդում: Երբ տեղի է ունենում հոգեբանական ճնշում, ապա անձի մոտ առաջանում է սեփական արժանապատվությունը պաշտպանելու բնական ցանկություն: Այս դեպքում տեղի է ունենում կառավարման գործընթացի լուրջ աղավաղում, քանի որ քննարկվող
խնդրից և գործունեությունից անցում է կատարվում անձի որակների գնահատմանը: Նման ներազդման պարգայում ոչ միայն չի իրականացվում
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աշխատողի առջև դրված առաջադրանքը, այլև բերում է աշխատողների
ստեղծագործական հնարավորությունների նվազեցմանը:
Քանի որ մարդկային շփումը բազմաշերտ գործըթնթաց է և կախված
է տարբեր գործոներից, հետևաբար մարդիկ երբեք չեն կարող հասկանալ
այլ մարդկանց այնպիսի ճշգրտությամբ և ամբողջականությամբ, որը բավարար կլիներ այդ մարդու վերաբերյալ լուրջ որոշումներ կայացնելու համար: Սոցիալական հոգեբանները նշում են, որ երկու մարդկանց շփման
մեջ, երբեմն կարող են հանդես գալ վեց տարբեր «Ես»-եր. Օր.՝ «ինչպիսին, որ ես կամ», «ինչպիսին, որ ես ցույց եմ տալիս ինձ», «ինչպիսին ինձ
տեսնում է ուրիշը»: Ի դեպ՝ փոխազդեցության մեջ այս բազմակի
«Ես»-երը կարող են առաջացնել միջանձնային ընկալման խանգարումներ: Ցանկացած կառավարչական որոշում ընդունելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ընկալման ոչ ադեկվատությունը, և մարդու՝ իրեն
ավելի լավը ցույց տալու ձգտումը, քան ինքը կա:
Կառավարչական գործունեության ընթացքում ընկալման անադեկվատության կառուցակարգը պահանջում է հաշվի առնել նաև մի շարք
սկզբունքներ, այն է` տաղանդավորության, ունիվերսալության (չկան անտաղանդ, անընդունակ մարդիկ. կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ոչ
իրենց գործով). զարգացման և անսպառելիության (մարդուն տրված ոչ մի
գնահատական չի կարող համարվել վերջնական) [2]:
Մարդու հոգեկանը լինելով բարդ համակարգ՝ միշտ չէ, որ կարողանում է ռացիոնալ գործել, ճշգրիտ գնահատել սեփական հնարավորությունները, կարողությունները, ընդունակությունները: Առհասարակ համակարգի աշխատանքը ճիշտ գնահատելու համար, երբեմն անհրաժեշտ է
դուրս գալ տվյալ համակարգից և դիտարկել այն դրսից: Սեփական անձը
գնահատելու փորձերի ժամանակ մարդը բախվում է նույն ներքին արգելքներին և սահմանափակումներին: Հայտնի է, որ մարդկանց ինքնագնահատականը միշտ չէ, որ ադեկվատ է լինում, մարդիկ հաճախ իրենք
իրենց կա´մ գերագնահատում են, կա´մ թերագնահատում:
Այս օրենքից հետևում է, որ տրամաբանական, ողջամիտ ինքնավերլուծությունը (ինչպես նաև այլ մարդկանց վերլուծելը) երբեք չի լինում լիովին ադեկվատ, որովհետև մարդուն գործունեության մղող ներքին շարժիչ
ուժերն ամբողջությամբ չեն գիտակցվում: Դա էլ հիմք է հանդիսացել հոգեբանների համար ասելու, որ մարդն ոչ այնքան ռացիոնալ, տրամաբանական, խելամիտ էակ է, որքան անտրամաբանական, հուզական, ոչ ռացիոնալ և նույնիսկ՝ ոչ խելամիտ [2]:
Կառավարման ներազդման հաջորդ օրենքի էությունը այն է, որ իր
շարժման գործընթացքում կառավարչական տեղեկատվության իմաստի
փոփոխման միտում ունի: Այդ օրենքի գործողության կառուցակարգը գեղարվեստական պատկերավոր լեզվով է ներկայացված Ավ. Իսահակյանի
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«Չինական մի հին զրույց» գողտրիկ պատմվածքում: Հին Չինաստանի
կայսրերից մեկն իր հպատակների կյանքը բարելավելու նպատակով հրաման է արձակում, որ իր պետության մեջ ամեն մի չինացի կիզիչ արևից
պաշտպանվելու համար ծանր, սև գլխարկների փոխարեն կրեն սպիտակ,
թեթև գլխարկներ: Մեծ նախարարը հրամանը ուղարկում է նահանգապետներին, իսկ նրանք քաղաքապետներին ու գավառապետներին, վերջիններս էլ գյուղապետներին և թաղապետներին: Կայսրության անհամար
ոստիկանները եռանդով գործի են անցնում կիրառելու համար արքայի
հրամանը, հայտարարելով, որ ամեն մարդ իսկույն կատարի կայսրի հրամանը, որ ուշացողները ծանր պատժի կենթարկվեն: Օրօրի նրանց եռանդն աճում է` հին գլխարկ կրողներին ծեծում են ու ծանր տուգանքի ենթարկում: Հեռավոր գավառներում հրամանն անմիջապես չկատարողներին
լցնում են բանտերը, իսկ ավելի հեռավոր վայրերում գլուխներն էին
կտրում: Երբ կայսրի ականջին են հասնում հրամանի չարաչար գործադրության մասին լուրերը, նա ասում է. մենք մի մարդասեր օրենք հրատարակեցինք, որ գլխարկները փոխեն, ոչ թե գլուխները կտրեն [1]:
Ասել է, թե տեղեկության աղճատման աստիճանն ուղիղ համեմատական է օղակների այն թվին, որոնց միջոցով անցնում է տեղեկությունը.
որքան շատ աշխատակիցներ են ծանոթանում դրանց հետ և փոխանցում
այլ մարդկանց, այնքան ուժեղ է իմաստը տարբերվում սկզբնականից: Այն
տեղի է ունենում ոչ թե մեկի չար կամքով, այլ կախված է տեղեկությունը
փոխանցողի կամ հրամանը կատարողի հոգևոր-մտավոր կարողություններից ու տեղեկությունը ընկալելու և փոխանցելու նրանց հոգեբանական
առանձնահատկություններից:
Աղճատումը նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս նվազեցնել փոխանցող օղակների քանակը, գործընկերներին ժամանակին մատակարարել ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, տեղեկատվության ճշգրտությունը վերահսկելու նպատակով ապահովել հետադարձ կապը:
Բացի վերոնշյալ հիմնական օրենքներից ներազդման կարելի է հասնել նաև փոխադարձության օրենքի շնորհիվ, որի հիմքում ընկած է գրեթե բոլոր մարդկանց բնորոշ այն համոզմունքը, թե կատարված աշխատանքի կամ ցանկացած գործողություն համար պետք է վճարել: Փոխադարձությունը հանդիսանում է բոլոր կազմակերպական գործընթացների հիմնական սկզբունքը: Այսպես, փոխադարձումը ընկած է աշխատանքային պայմանագրի հիմքում. «արդար աշխատանքի համար – արդար
վճար»: Նույնիսկ այն աշխատանքը, որ կատարվել է նորմայից բարձր
կամ չի մտնում աշխատանքային պարտավորությունների մեջ, պահանջում է փոխհատուցում: Մարդը, որ աջակցել է մյուսին դժվար իրավիճակում, անպայմանորեն ակնկալում է, եթե ոչ անմիջապես, ապա որոշակի
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հնարավոր փոխհատուցում կամ պարգևատրում: Եթե փոխադարձության սկզբունքը խախտվում է (օր.` ղեկավարը խոստանում է առանց
հանգստյան օրերի աշխատանքի դիմաց վճարել ինչ-որ ժամանակ, բայց
չի կատարում այն), ապա աշխատակիցների կամ հանրույթի մոտ առաջանում է հոգեբանական բացասական տեղաշարժ առաջարկվող լրացուցիչ աշխատանքի հանդեպ [6]:
Մարդիկ իրենց ամենօրյա հարաբերություններում անընդմեջ
գտնվում են փոխներազդման գործըթնացի մեջ, որտեղ մշտապես կիրառվում են բազմաթիվ ներազդման տեսակներ: Սակայն կառավարման գործընթացում դրանք պետք է կիրառվեն ոչ տարերայնորեն, քանի որ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրանում է, երբ օգտագործվում է
տվյալ իրավիճակին համապատասխան և աշխատակցի անձը հաշվի առնող ներազդման ձևը: Ներազդման տեսակի ընտրությունը կախված է աշխատակցի հոգեբանական տիպից, ղեկավարի անձնային որակներից,
աշխատանքի բնույթից և խնդիրներից: Եվ քանի որ կառավարումը իրենից ներկայացնում է բարդ, բազմաշերտ գործընթաց, ուստի և ղեկավարի
համար հոգեբանական ներազդման օրենքներին տիրապետելը և կոլեկտիվում դրական աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծելու կարողություններին ու հմտություններին տիրապետելը հանդիսանում են մասնագիտական իրազեկվածության հիմնական խնդիրներից մեկը:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОВ И МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В данной статье обсуждаются подходы различных авторов относительно явления психологического воздействия, а так же законы и
механизмы управленческого воздействия. Являясь одним из важных
сфер социальных взаимоотношений, управление имеет определенные
особенности с точки зрения закономерностей психологического воздействия, знание и целевое применение которых имеет важное значение и повышает как профессионализм менеджера, так и продуктивность
управленческого процесса в целом.
Ключевые слова: управление, психологическое воздействие,
взаимодействие.
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DESCRIPTION OF THE MECHANISMS AND RULES INFLUENCE
MANAGEMENT
The article discusses the phenomenon of psychological influence on the
approaches of different authors, the management influence rules and
mechanisms. Management is an important area of social interaction, has
certain features by the psychological interaction regularities side and their
perception and not spontaneously use is important and increases as the
professionalism of the chief as well as effectiveness of the management
process.
Keywords: management, psychological influence, interaction.
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ԳՈՀԱՐ ՉԱՐԽԻՖԱԼԱԿՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
գիտական աստիճանի հայցորդ

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁԻ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Հոդվածում քննարկվում են աշխատանքային սթրեսները և
դրանց ազդեցությունը զինծառայողների անձնային որակների վրա,
զինծառայողների մասնագիտական խեղաթյուրում:
Հիմնաբառեր. զինծառայող, խեղաթյուրում, սթրես, անձնային
որակներ:

Տեխնիկական զարգացման այսօրվա պայմաններում բանակի արդյունավետ գործունեությունը պայմանավորված է ոչ միայն, անգամ, ոչ այնքան զորքի քանական կազմով, և նույնիսկ տեխնիկական հագեցածությամբ, որքան մարդկային ներուժի արդյունավետ գործունեությամբ և այդ
գործունեության արդյունավետ կառավարմամբ: Մասնագիտական գործունեությունը այնպիսի ձև է, որը կարևոր է ոչ միայն բարիքներ ստեղծելու
առումով, այլև վճռորոշ նշանակություն ունի անձի զարգացման համար:
Սակայն մասնագիտական գործունեության ազդեցությունն անձի վրա ոչ
միշտ է դրական: Մասնագիտական գործունեության որոշ ձևեր, վնասակար ազդեցություն են ունենում մարդու հոգեկանի վրա: Զինվորական ծառայությունը մասնագիտական գործունեության այնպիսի ձև է, որտեղ
մարդ-մարդ փոխհարաբերությունները, սթրեսայնությունը, չնորմավորված աշխատանքային օրը, մարտական հերթապահությունները, զինվորական խիստ կարգապահությունը հանդես են գալիս որպես գործոններ,
որոնք նպաստում են զինծառայողի անձի խեղաթյուրմանը և մասնագիտական այրմանը: Տարիների ընթացքում այդպիսի աշխատանքն առաջացնում է անձի խեղաթյուրում, որը խախտում է անձի ամբողջականությունը, իջեցնում է աշխատունակությունն ու աշխատանքի արդյունավետությունը: Սպաների աշխատանքի արդյունավետությանը նպաստող հոգեբանական գործոնները կարևորվում են հատկապես այսօր, երբ բանակի արդյունավետ գործունեությունը մեր երկրի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է: Նախ անդրադառնանք սթրեսին և դրա ազդեցությանը մասնագիտական գործունեության վրա:
Վերջին տասնամյակների ընթացքում սթրեսը հետազոտության
հրատապ առարկա է հանդիսանում գիտության այնպիսի բնագավառնե-
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րում, ինչպիսիք են՝ կենսաբանությունը, բժշկագիտությունը, հոգեբանությունն ու սոցիոլոգիան: Լինելով բարդ և բազմակողմանի երևույթ՝ սթրեսի
հետազոտումն առաջ է բերել բազմաթիվ մոտեցումներ [1].
Սակայն «սթրես» հասկացությունն ավելի լավ ըմբռնելու համար նպատակահարմար է անդրադառմալ սթրեսի նախնական հայացակարգին,
որն առաջարկվել է Հ. Սելյեի կողմից XX դարի երկրորդ կեսին:
Հ. Սելյեն գտնում էր, որ և՛ գործարարը, որն անընդհատ գտնվում է
հաճախորդների և ծառայողների կողմից ճնշման ներքո, և՛ օդանավակայանի կարգավարը, որը գիտի, որ վայրկենական թուլացումը կարող է
հարյուրավոր մարդկանց կյանք արժենալ, և՛ մարզիկը, որը հաղթանակ է
տենչում, և՛ ամուսինը, որն անօգնական նայում է, թե ինչպես է կինը դանդաղ և տանջալի մահանում քաղցկեղից, ապրում են սթրես: Նրանց
խնդիրները միանգամայն տարբեր են, բայց բժշկական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ օրգանիզմն արձագանքում է միատեսակ բիոքիմիական փոփոխություններով, որոնք ուղղված են մարդկային օրգանիզմին ներկյացվող աճող պահանջներն հաղթահարելու համար [2]:
Մինչ Հ. Սելյեի աշխատանքները, ընդունված էր համարել, որ օրինակ
չափազանց ցրտի և չափազանց տաքության նկատմամբ օրգանիզնի հակազդումը հակադիր է: Սակայն Սելյեյին հաջողվեց ապացուցել, որ վերը
թվարկված բոլոր իրավիճակներում մակերիկամներն արտադրում են միևնույն «հակասթրեսային» հորմոնները, որոնք նպաստում են սթրեսորին
(սթրես առաջացնող գործոնին) օրգանիզմի հարմարմանը:
Օրգանիզմի՝ բազմազան վնասող ազդեցություններին ոչ մենահատուկ
հակազդման ֆենոմենը Սելյեն անվանեց ընդհանուր հարմարողական
սինդրոմ կամ սթրես: Նա առանձնացրեց այդ գործընթացի երեք փուլ՝
• տագնապի,
• դիմադրության (հարմարման),
• սպառման [2]:
Առաջին փուլում օրգանիզմը հանդիպում է միջավայրի անհանգստացնող փոփոխություններին և ձգտում է հարմարվել դրանց, երկրորդում
իրականանում է հարմարվելը նոր պայմաններին:
Եթե սթրեսային գործոնը շարունակում է ազդել, օրգանիզմի
պաշարները սպառվում են և վրա է հասնում այն փուլը, որը կարող է
ավարտվել հիվանդությամբ կամ մահով:
Ըստ Սելյեի՝ այս գործընթացում առաջատար դերը պատկանում է մակերիկամների կեղևին, որոնք սթրեսային իրավիճակներում ակտիվորեն
համադրում են գլյուկոկորտիկոիդներ, որոնք էլ հենց իրականացնում են
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ադապտատիվ գործառույթը: Հարկավոր է նշել նաև, որ Սելյեն չէր բացառում ԿՆՀ-ի բաձրագույն բաժինների դերը հարմարման գործընթացում,
սակայն ինքն անձամբ չէր զբաղվում դրա ուսումնասիրությամբ:
Հ. Սելյեի տեսության շրջանակներում սթրես է համարվում օրգանիզմի ցանկացած հակազդեցություն միջավայրի բավականաչափ ուժեղ ազդեցությանը, եթե այն գործի է դնում մակերիկամների կեղևի մասնակցությամբ մի շարք գործընթացներ: Սակայն պետք է նշել, որ հենց ինքը`
օրգանիզմի ոչ մենահատուկ հակազդեցության մասին տեսության հիմնադիրը տարբերակում էր սթրեսի երկու տեսակ. օգտակար` էուսթրես և
վնասակար` դիսթրես: Սակայն հաճախ սթրես ասելով հասկանում են
հատկապես բացասական ազդեցությանը օրգանիզմի արձագանքը:
Ամեն դեպքում Սելյեն կարծում էր, որ սթրեսը կարող է լինել օգտակար: Այդ դեպքում այն տոնուսավորում է օրգանիզմի աշխատանքը`
նպաստելով օրգանիզմում պաշտպանական կառուցակարգերի մոբիլիզացիային:
Հոգեֆիզիոլոգիական տեսանկյունից սթրեսը գործընթաց է, որը նախապատրաստում է օրգանիզմը պատասխան հակազդման` իր վրա ներգործող անբարենպաստ ազդակների հանդեպ:
Ռ. Լազարուսը 1970թ. սթրեսը դասակարգել է ֆիզիոլոգիականի (վեգետատիվի) և հոգեբանականի (հուզականի): Հուզական սթրեսը բախումային իրավիճակում մարդու կողմից վառ արտահայտվող հոգեհուզական
վիճակ է, որը սուր ձևով կամ երկար ժամանակով սահմանափակում է
նրա սոցիալական կամ կենսաբանական պահանջմունքների բավարարումը: Հուզական սթրեսը կապված է հուզական գրգռման վիճակի դրսևորումից` որպես առաջնային գործընթաց և հուզական լարվածությունից:
Ռ. Լազարուսի տեսության էությունն ամփոփվում է երեք առանձնահատկություններում.
առաջին` չի կարելի նույնականացնել ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական սթրեսը, քանի որ դրանց հիմքում ընկած են տարբեր գործընթացներ,
երկրորդ` ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական սթրեսների տարբերակման ժամանակ կարևոր է վտանգի գնահատումը, որը, որպես միջանկյալ
օղակ, կապ է հաստատում անցումն ազդակից ռեակցիային: Ընդգծվում է
վտանգի գնահատման գործընթացի հիմնարար նշանակությունը, որի
ժամանակ անձը վերլուծում է ազդակի նշանակությունը` դրանով լուծելով
հնարավոր վնասի խնդիրը: Հաշվի առնելով վտանգի ընկալման որոշակիությունը` հոգեբանական սթրեսի ժամանակ ադապտացիոն (հարմարվողական) սինդրոմը, ի տարբերություն ֆիզիոլոգիականի, ծագում է ոչ թե
վնասակար ազդեցության պահին, այլ առաջ է անցնում դրանից,
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երրորդ` ի տարբերություն ֆիզիոլոգիական սթրեսի, որը սովորաբար
առաջանում է փախուստի կամ պայքարի նախապատրաստման ժամանակ, հոգեբանական սթրեսն ունի յուրահատուկ բնույթ: Այն իր դրսևորումներում բազմակերպ է: Այսինքն՝ հոգեբանական սթրեսի դեպքում,
ընկալման աստիճանը սթրեսի նկատմամբ և դրա վերաբերյալ գնահատականը որոշվում է անհատական առանձնահատկություններով (նյարդային գործունեության տիպ, խառնվածք, բնավորություն, սովորություններ, անհատական փորձի կիրառման ոճ, տագնապայնություն, ընդունակություններ, դրդապատճառների առանձնահատկություններ, համոզմունքներ և արժեքային կողմնորոշիչների համակարգ, ինքնագնահատական, անձի ուղղվածություն, նեքին պաշար, մտածելակերպ, հիշողություն,
ինտելեկտ և այլն) [3]:
Համաձայն ժամանակակից հետազոտությունների` սթրեսի դեպքում
հուզական ռեակցիաների յուրահատկությունը միջնորդված է ոչ միայն
հորմոնալ, այլև օրգանիզմի շատ այլ ֆիզիոլոգիական ռեակցիաներով,
մասնավորապես` նյարդային համակարգով: Հայտնաբերված է, որ զայրույթի պահին մարդու մեջ ակտիվանում են որոշ պարասիմպաթիկ ռեակցիաներ, վախի ժամանակ` սիմպաթիկ, իսկ այն ազդեցությունների ժամանակ, որոնք առաջացնում են զզվանքի զգացողություն` ակտիվանում
են և՛ սիմպաթիկ, և՛ պարասիմպաթիկ ռեակցիաները: Համարում են, որ
ում մեջ դոմինանտ է սիմպաթիկ ռեակցիաները, հուզական սթրեսի ժամանակ նրանց ավելի բնորոշ է նախահարձակ (ագրեսիվ) վարքը, այն
դեպքում երբ գերակշռում է պարասիմպաթիկ ռեակցիաները, առավել
հակված են ընկճվածության (դեպրեսիայի): Այսինքն՝ սթրեսի տարբեր հոգեբանական դրսևորումներն իրենց արտացոլումն են ունենում ֆիզիոլոգիական գործառույթներում:
Սթրեսը մարդուն դարձնում է դյուրագրգիռ, լարված, անհամբեր և դա
բնականոն ռեակցիա է ոչ բարվոք կյանքի նկատմամբ:
Սթրեսի տեսակներից առավել տարածվածների շարքում մասնագիտական սթրեսն է: Մասնագիտական սթրես ռեակցիաների զարգացումը
հնարավոր է նույնիսկ առաջադեմ, լավ կառավարվող կազմակերպություններում, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն կառուցվածքակազմակերպչական յուրահատկություններով, այլև աշխատանքի բնույթով, աշխատակիցների հետ միջանձնային փոխհարաբերություններով և այլն:
«Աշխատանքային (մասնագիտական) սթրեսը» բավականաչափ
բարդ հասկացություն է: Աշխատանքի հետ կապված սթրեսն ամբողջապես իր արտացոլումն է ունենում մարդու վրա: Աշխատանքային սթրեսի
աղբյուրներն են [4]`
• աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ,
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• կազմակերպությունում զբաղեցրած դեր,
• մասնագիտական աճ,
• վերաբերմունքը աշխատանքի նկատմամբ,
• կազմակերպության կառուցվածքը և մթնոլորտը:
Քննարկենք աշխատանքային սթրեսորները: Աշխատանքային սթրեսորները այն լարվածությունն ու ճնշումներն են, որոնք զգում ենք աշխատանքի վայրում: Ղեկավարից աշխատավարձի բարձրացում խնդրելը,
խիստ վերջնաժամկետները, վրիպումները բացատրել ու արդարացնելը,
այս բոլորը աշխատանքային սթրեսորներ են: Աշխատանքային աթրեսորները, սոցիալականների պես, տարբեր անհատների մոտ տարբեր կերպ
են դրսևորվում: Ոմանք կարող են լավ աշխատել խիստ վերջնաժամկետների ճնշման պայմաններում և դանդաղ ժամանակաշրջանները ձանձրալի և ավելի սթրեսային թվան: Մեկ ուրիշը, գուցե, խուճապի մատնվի և
սթրեսի ենթարկվի վերջնաժամկետի դեպքում [5]:
Այս տեսակետից բացառություն չէ նաև զինվորական ծառայությունը:
Զինվորական գործունեության մեջ ներգրավվելիս անձի վրա ներգործում
են բազմաթիվ գործոններ: Որքան տևական է ներգրավվածությունը զինվորական համակարգում, այնքան ավելի խորն են անձի վրա ռազմական
գործունեության ազդեցության հետևանքները:
Երկամյա ժամկետային զինծառայությունը հանընկնում է անձի բուն
ձևավորման տարիքի` ուշ պատանեկությունից երիտասարդության անցումային շրջանի հետ: Պատանու անձի ձևավորման ընթացքը զորակոչվելուց հետո երկու տարի անընդմեջ ընթանում է զինծառայության պայմաննեում` հոգեկան այդ կառույցին հաղորդելով վերջնական տեսք:
Երտասարդի անձի ձևավորման վրա բանակի դրական ներգործությունն իր արտահայտությունն է գտել այն կարծիքի մեջ, թե զինվորական
ծառայությունը երիտասարդին տղամարդ է դարձնում: Այս տեսանկjունից
հարկավոր է առանձնացնել զինվորական ծառայության հիմնական առանձնահատկություններց մեկը` սեփական խնդիրները ինքնուրույն լուծելը, առհասարակ ինքնուրույն կյանք վարելը: Պակաս կարևոր չէ նաև համազորային կանոններին անվեհապահորեն ենթարկվելը: Կանոնադրական պահանջներին և սահմանափակումներին ենթարկվելու անխուսափելիությունը կազմակերպւմ է զինծառայողի անձը և նպաստում է նրա հոգեկան հասունացմանը: Զինծառայությունը ձևավորում է պատասխանատվություն, ընդհանուրի մաս կազմելու գիտակցություն, ընդհանուրի
համար սեփական անձի ցանկությունները սահմանափակելու, այլ մարդու
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ցանկությունները հաշվի առնելու, ընդհանուր նպատակի շուրջ միավորվելու կարողություն:
Ինքնուրույնությունը, պատասխանատվության զգացումը, կազմակերպվածությունը բարոյական հասունությոն հիմնական ցուցանիշներից
են, որոնք ձևավորվող անձը կարող է ձեռք բերել բանակում [6]:
Սակայն անձի ձևավորումը շարունակական գործընթաց է: Ուստի սոցիալականացման գործընթացները վերաբերում են և պայմանգրային
զինծառայողներին, և սպա-հրամանատարներին: Երկարամյա զինծառայության ընթացքում նրանց անձնային համակարգը փոփոխությունների է
ենթարկվում, անձի զարգացման գործընթացները որոշակի ուղղվածություն են ստանում: Տևականորեն ռազմական գործունեւոթյամբ զբաղվելուց
հետո մարդու մեջ ձևավորվում են դրա համար անհրաժեշտ անձնային
որակներ, ինչի շնորհիվ էլ շատ զինվորականներ դժվարությամբ են կաչողանում անցնել գործունեության այլ տեսակի, փոխել մասնագիտությունը: Տևական զինծառայության արդյունքում հրամանատարի բնավորությունը փոխվում է. առաջանում են նոր գծեր: Մասնավորապես միջանձնային հարաբերություններում նրա մոտ կարող է գերակայել հարամայողական տոնը, նա կարող է դառնալ չոր, հատու, իսկ որոշ դեպքերում` անմիջական և պարզ, զերծ ավելորդ ձևականությունից[6]:
Տարիների ընթացքում հրամանատարի մեջ կարող են ձևավորվել ռեժիմային կենսակերպ, կենցաղում ամեն ինչ կանոնակարգելու հակում,
ժամանակի սղության պայմաններում արագ կողմնորոշվելու ունակություն, ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում, այնպիսի կամային որակներ, ինչպիսիք են՝ վճռականությունը, տոկունությունը, խիզախությունը և այլն: Ռազմական գործունեությունը մարդուն կարող է դարձնել նաև դյուրագրգիռ: Պատահում է, որ ռազմական գործունեության մեջ
ներգրավվածության հետևանքով հրամանատարի մեջ ձևավորվում են
բնավորության ագրեսիվ գծեր, ինչը պարբերաբար դրսևորվում է ծագած
խնդիրները ագրեսիվ հակազդմամբ լուծելու միտումով: Բանակը կատարում է նաև էթնիկական սոցիալականցման գործառույթ: Էթնիկական սոցիալականացման գործընթացի արդյունքում ձևավորվում է անձ, որն
իրեն նույնացնում է որևէ ազգի հետ, յուրացնում է նրա մշակույթը` իրեն
համարում է նրա մի մասը, համազգային նպատակները համարում է նաև
իրենը: Արդյունքում զինծառայողի համար որոշակի է դառնում հայրենիքի
պաշտպանի իր առաքելությունը, իմաստավորվում է բանակային դժվար
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առօրյան և ամրապնդվում հայրենիքի հանդեպ պարտականության գիտակցումը: Ինչպես հայտնի է, ինքնագիտակցությունը մարդկային հոգեկանի կարևորագույն բաղադրիչներից է: Ինքնագիտակցություն ասելով
պետք է հականալ սեփական անձի ֆիզիկական և հոգեկան հատկությունների մասին մարդու պատկերացումների, առանձին գծերի և ողջ ես-ի մասին տրված նրա գնահատականների, վերաբերմունքի համակարգը: Դրա
բաղադրչներից է վերահսկողության լոկուսը: Սա սեփական կյանքում տեղի ունեցող երևույթների պատճառներն արտաքին հանգամանքներով ու
գործոններով պայմանավորելու կամ իր իսկ անձի առանձնահատկություններով ու արարքներուվ մեկնաբանելու հակվածությունն է: Ըստ դրա՝
տարբերում ենք վերահսկողության տեղաբաշխում ունեցող երկու խումբ`
էքստրալներ և ինտրալներ: Փորձենք մանրամասնել, թե ինչպես է այն
դրսևորվում զինվորական գործունեության համատեքստում:
Ցանկացած հրամանատարի վրա, ի պաշտոնե, դրված է լուրջ պատասխանատվություն` կապված ստորաբաժանման արդյունավետ կենսագործունեության ապահովման հետ: Ընդ որում, որքան ավելի բարձր է
հրամանատարի դիրքը, որքան մեծ ստորաբաժանում է նա ղեկավարում`
այդքան ավելի մեծ է պատասխանատվությունը: Զինված ուժերի ավտորիտար ղեկավարման յուրահատկությունները` միանձնյա ղեկավարման
սկզբունքը, ենթադրում է նաև անհատականացված, միանձնյա պատասխանատվություն իր ստորաբաժանումում ակատարվող ամեն ինչի համար: Հաջողակ հրամանատարական գործունեություն կարող է ծավալել
ինտերնալ մարդը, այսինքն՝ նա, ում մեջ գերակշռում է վեահսկողության
ներքին լոկուսը: Նման հրամանատարն ամեն ինչի համար պատասխանատու կհամարի իրեն, իրեն կհամարի դրության տերը, իրեն կարող
կզգա վերահսկելու իրադրությունը, փոխելու այն, չի խուսափի պատասխանատվություն ստանձնելուց: Ինտերնալ վերահսկողությամբ հրամանատարն անընդհատ կունենա դրության տերը լինելու զգացում: Սա հատկապես կարևոր է դառնում վտանգավոր մարտական իրադրության պայմաններում, երբ վճռական որոշման կայացման անհրաժեշտություն է
առաջանում:
Մյուս կողմից ռազմական ասպարեզի ավտորիտար բնույթը օբյեկտիվորեն նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում հրամանատարի, առհասարակ, զինծառայողի ներաշխարհում` կոգնիտիվ աններդաշնակության
(դիսոնանսի) ստեղծման համար: Կոգնիտիվ աններդաշնակությունն
առաջանում է այն ժամանակ, երբ նույն երևույթի, օբյեկտի մասին մարդն
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ունենում է հակասական, անհամատեղելի կարծիքներ: Հրամանի անվերապահ կատարումը ցանկացած կարգի հրամանատարի մեջ բավականին հաճախ կարող է ստեղծել կոգնիտիվ աններդաշնակության վիճակ:
Չէ՞ որ հրամանի բովանդակությունը կարող է չհամընկնել հրամանատարի դիրքորոշումներին: Սակայն անկախ այն բանից, թե համաձայն է հրամանատարը հրամանի հետ, թե` ոչ, պարտավոր է այն կատարել: Այսպիսով, ավելի բնորոշ լինելով ավտորիտար ղեկավարման ոճ ունեցող կառույցներին` կոգնիտիվ աններդաշնակությունը կարելի է համարել զինծառայության հիմնական սթրեսներից մեկը:
Զինծառայությունն օբյեկտիվորեն կապված է բազմաթիվ սթեսորների տևական ազդեցության հետ: Մարտական սթրես ասելով պետք է հասկանալ հոգեկան լարվածության վիճակը, որն առաջացել է մարտական
իրադրության բազմաբնույթ գործողությունների ազդեցության ներքո, երբ
ծայրահեղորեն լարվում են զինվորականի ֆիզիկական ուժերը, իմացական գործընթացները, հույզերը, ուշադրությունը: Մարտը բնութագրվում է
հոգեխոցող ազդեցությունների մեծ բազմազանությամբ, որոնց տևական
ազդեցությունը կարող է բերել հոգեվնասվածքի: Մարտական ուժեղ սթրեսորներն իջեցնում են զինծառայողների աշխատունակությունը: Սակայն
թույլ ուժի մարտական սթրեսը մոբիլիզացնում է մարտիկի ֆիզիկական և
հոգևոր ուժերը: Սթրեսները բնորոշ են ոչ միայն մարտական գործողություններին, այլև զիծառայությանը թիկունքում և խաղաղ պայմաններում:
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ԴԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի
անձի և մասնագիտական գործունեության
գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ՈՒՂԵՎՈՐԻ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ
Հոդվածում ներկայացված է «ուղևոր – տրանսպորտ» համակարգում անձի հոգեբանական անվտանգության խնդիրը, ուր
առանձնակի կարևորվում է ուղևորների տեղեկացվածության ապահովման ուղիների և միջոցների ուսումնասիրությունը: Ինչպես նաև
քննարկվում են վստահության ձևավորման կառուցակարգերն ու տեսակները, որոնք հիմք են հանդիսանում անվտանգության ապահովման համար:
Հիմնաբառեր. հոգեբանական անվտանգություն, վստահություն, տեղեկատվություն, ուղևոր:

Առօրյա կյանքի բնույթն ու բովանդակությունը վերջին տարիներին
ենթարկվել են բազում փոփոխությունների, որոնք անձի կենսագործունեության արդյունավետության ապահովման համար առաջ են բերել ինքնապահպանման բարձր պատասխանատվություն: Խոսքը վերաբերում է
նրան, որ ներկայիս կենսագործունեությունը վտանգված է արտաքին գործոնների հագեցվածությամբ: Մարդու համար բավականին դժվար է դարձել «գլուխ հանել» իր շրջակա միջավայրից, իր հետ փոխներգործության
մտնող հասարակությունից, սոցիալական գործոններից, տեղեկատվության հոսքից և տարաբնույթ բազմազանությունից: Առավելապես բարդ են
անձի վարքային դրսևորումներն ու գործողությունները, երբ խոսքը վերաբերում է իր կենսագործունեությանը վտանգ սպառնացող երևույթների
կամ գործոնների վաղ կանխատեսմանը: Կենսապայմանների անընդհատ
փոփոխությունները հանգեցնում են նրան, որ մարդը կորցնում է վստահությունը՝ կասկածի տակ առնելով արտաքինից իրեն մատուցվող տեղեկատվությունը և, անգամ, սեփական կարողությունն ու ունակությունները:
Վստահության և վտանգի կանխատեսման խնդիրն ավելի հրատապ է
հատկապես այն իրավիճակներում, երբ մարդու սեփական անվտանգությունը կախված է լինում մեկ այլ մարդու կամ պայմանի անվտանգությունից: Նմանօրինակ իրավիճակ է «ուղևոր և տրանսպորտ» համակարգը:
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Ներկայում երկրագնդի ողջ բնակչությունը ներառված է տեղից տեղ
փոխադրվելու ավելի ընդլայնված ցանցի մեջ, որը բարձրացնում է
տրանսպորտային և մարդկային հոսքի ինտենսիվությունն ու վթարների
հաճախականությունը: Վերջին տարիներին հաճախակի դարձած տրանսպորտային վթարներն ու աղետները պատճառ են հանդիսանում նորովի
քննարկելու մարդու անվտանգության հիմնախնդիրը՝ կապված փոխադարձ վստահության, տեղեկատվության համակարգման, վտանգի կանխատեսման և գնահատման, վարքի վերահսկողության հարցերի հետ:
Վերլուծելով անձի անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրը
«տրանսպորտ – ուղևոր» համակարգում՝ կարող ենք ընդգծել, որ անվտանգություն և ապահովություն ուղևորների մոտ ձևավորում է վարորդի
կամ տրասպորտային միջոցի նկատմամբ ունեցած վստահությունից:
Վերջինիս ձևավորման մեջ առանձնակի կարևորվում է տեղեկացվածությունը:
Վստահությունը դրական (համենայն դեպս ոչ նեգատիվ) վարքի
սպասումն է այն պայմաններում, երբ քո սեփական վարքը չի վերահսկվում [5, էջ 19]:
Բազմաթիվ հեղինակներ են բնութագրել վստահությունը և այն հիմնականում ներկայացրել են որպես՝
ա) ռիսկային պայմաններում սպասումներ,
բ) անվտանգության և ուրիշների կողմից ապահով վարքի սպասում,
գ) ազնվության և արդարության սպասում,
դ) հուսալիության և կայունության սպասում,
ե) համոզվածություն, որ սպասելիքները կարդարանան [5; 2]:
Ինչպես տեսնում ենք վստահության ձևավորումն հիմնականում միտված է դիմացի որևէ գործողության սպասում՝ ուղղված սեփական ապահովությանը կամ բարեկեցությանը:
Վստահությունը՝ որպես պատրաստվածություն, մեկնաբանվում է որպես մյուսներից անկախ լինելու պատրաստվածությունը, որն առավել արտահայտվում է որպես ինքնավստահություն, երբ ռիսկային իրավիճակներում մարդը կարողանում է ոչ միայն ինքնատիրապետել, այլ նաև կառավարել ուրիշներին:
Վստահությունը՝ որպես հույս կամ լավատեսություն, հիմնականում
կապված է դիմացինի հանդեպ ունեցած արդարության, հոգատարության, ներողամտության և այլ ապասումների և գնահատումների հետ:
Վստահությունը՝ որպես սոցիալական հույզ, առաջադրվել և մեկնաբանվել է Ջ. Բարբալետոյի կողմից և բնութագրվում է որպես մարդ և հասարակություն, մարդ և միջավայր, մարդ և տեխնիկա, մարդ և մարդ
փոխհարաբերություններում որպես այս կամ այն բանի հանդեպ ունեցած
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համոզմունք՝ սպասելիքների և գիտելիքների (տեղեկացվածության) համադրում: Ջ. Բարբալետոյի կարծիքով՝ համոզվածությունը կարելի է բնութագրել որպես «անվտանգության սպասման հույզ» [5]:
Մենք գիտենք, որ մինչ քաղաքացին կօգտվի համապատասխան փոխադրամիջոցից, նա պետք է արդեն տեղեկացված լինի արտակարգ իրավիճակներում կամ վտանգի առկայության դեպքում ինչպիսի վարք է անհրաժեշտ ցուցաբերել: Դրա համար հասարակական կառույցները ձեռնամուխ են լինում անվտանգության կանոնների տեղեկատվության տարածման ու իրազեկման համար: Այդ միջոցներից են պաստառները, ցուցանակները, տեսահոլովակները, վտանգի ազգանշանային խորհրդանիշները կամ ձայնային ազդանշանները և այլն [6]:
Այս առումով 2015-16 թթ. ԵՊՀ անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայում իրականացվել և դեռ
շարունակվում են հետազոտությունները ուղևորի անձի հոգեբանական
անվտանգության ապահովման գործոնների գնահատման ուղղությամբ:
Մեր կողմից կատարված հետազոտական աշխատանքները միտված են
երթևեկության ընթացքում փոխադրամիջոցների հետ կապված տարբեր
վտանգավոր իրավիճակների հավանականության աստիճանի և դրանց
առաջացման պատճառների դուսբերմանը: Հետազոտությունն իրականացրել ենք ՀՀ տարածաշրջանում տրանսպորտային անվտանգության
գնահատման հատուկ մշակված հարցարանով *: Հետազոտության արդյունքներից դուրս ենք բերել, որ «ուղևոր և տրանսպորտ» համակարգում
հոգեբանական անվտանգության ապահովումը տեղի է ունենում ուղևորի
պատրաստվածության, վտանգի կանխատեսման և գնահատման, վտանգավոր կամ ճգնաժամային իրավիճակներում անվտանգության ապահովման մասին տեղեկացվածությամբ և այլն [4]:
Հետազոտության արդյունքում պարզվել է նաև, որ անվտանգության
ապահովման ազդարարման (տեղեկացման) միջոցները՝ պաստառները,
ցուցանակաները, ձայնային ազդանշանները և այլն, գրեթե անարդյունավետ են: Սա կարող է բացատրվել նրանով, որ ոչ թե ընտրված միջոցներն
են տեղեկատվության ապահովման համար անարդյունավետ, այլ տեղեկատվությունը, որը կրում է այդ միջոցը: Այստեղ խնդիրը տեղեկատվության մատուցման, որակի և հասանելիության մեջ է: Այնուամենայնիվ անվտանգության ապահովման միջոցներից համեմատաբար կիրառական և
արդյունավետ են գնահատվել ստորև ներկայացված միջոցները՝
1. տագնապի ազդարարման կոճակները/սեղմակները,
Հարցարանը մշակվել է ՌԴ ՌԱԱ հոգեբանական ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ, այն բաղկացած է 22 բաժնից և վերաբերում է տրանսպորտի տարբեր
միջոցներից օգտվող ուղևորի հոգեբանական անվտանգության գնահատմանը:
*
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2. ձայնային ազդարարը,
3. ինքնաշխատ տագնապային շչակը:
4. տեղեկատվական ցանցը (ԶՏՄ և համացանց):
Ինչպես տեսնում ենք անվտանգության ապահովման այս միջոցները,
որոնք գնահատվել են առավել արդյունավետ, կրում են միայն վտանգի
ազդարարման բնույթ: Դրանք իրենց մեջ չեն պարունակում տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես կանխատեսել վտանգը, ինչպես կանխարգելել այն կամ ինչպիսի վարք դրսևորել արտակարգ և ճգնաժամային
իրավիճակներում:
Անվտանգության ապահովման տեղեկատվական միջոցներից
անարդյունավետ են գնահատվել թռուցիկները, վազող տողը և ուղևորին
հրահանգավորումը: Անվտանգության կանոնների մասին տեղեկատվության ապահովումը պաստառներով, թռուցիկներով, վազող տողով անարդյունավետ են գնահատվել, քանի որ դրանք նկատելու կամ հասկանալու
համար ուղևորներից հիմնականում պահանջում են ուշադրության կենտրոնացվածություն, ինչը առօրյա կյանքում ավելորդ լարվածություն է առաջացնում:
Ուսումնասիրելով տեղեկացվածության մակարդակը՝ ուղևորների
մոտ փորձել ենք դուրս բերել հոգեբանական անվտանգության ապահովման այն գործոնները, որոնք անձի մոտ կարող են ձևավորել վստահություն փոխադրամիջոցի և վարորդի նկատմամբ: Հետազոտությունից
պարզ է դարձել, որ վթարային իրավիճակներում անվտանգ և արդյունավետ վարքի կանոների մասին փորձարկվողների 56% տեղեկացված է ոչ
բավարար, 25%-ը ընդհանրապես տեղեկացված չէ, 19% - բավարար տեղեկացված են: Ուղևորների տեղեկացվածությունը հիմնականում բարձր է
գնահատվել փոխադրամիջոցներում արգելված գործողությունների, տուժածին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու առումով: Տեղեկացվածության ամենացածր գնահատականը եղել է վտանգի աղբյուրների, փրկարարական միջոցների, ազդարարման համակարգերի առումով:
Հաջորդ խնդիրը, որին ուշադրություն ենք դարձրել, դա սեփական
վարքի կարգավորումն է՝ ելնելով անվտանգության ապահովման կանոններից: Ամենշատ խախտումները լինում են ամրագոտու հետ կապված
(36%), վտանգի մասին տեղեկություն չհաղորդելը (20%) կամ վտանգի առկայությունն անտեսելը (15%): Իհարկե, կարող ենք ասել, որ հետազոտվող
ուղևորների մեծ մասը տրանսպորտային փոխադրամիջոցի մեջ ցուցաբերում է վարքի վերահսկողություն՝ հատկապես ծխելու (91%), ոգելից խմիչքներ (87%), արգելված նյութեր օգտագործելու (85%) առումով: Վերլուծելով
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այս արդյունքները՝ կարող ենք նշել, որ անվտանգության կանոների պահպանման վերաբերյալ ուղևորների լայն շրջանում կա տեղեկացվածություն, բայց չկա վտանգի կամ վտանգավորության չափի գնահատում:
Այն հարցին, թե երբ է ավելի արդյունավետ տեղեկացվածություն
ստանալ անվտանգության կանոների մասին, հետազոտված ուղևոների
82,6% գտնում է, որ այն արդյունավետ է իրականացնել ուղևորության ընթացքում, իսկ 10,6%՝ մինչև ուղևորությունը:
Ընդհանրացնելով հետազոտության արդյունքները, որոնք դեռևս շարունակվում են ենթարկվել մանրամասն հոգեբանական որակական վերլուծության, կարող ենք փաստել, որ հոգեբանական անվտանգության
ձևավորման հիմքում ընկած է վստահությունը սեփական անձի (գիտելիքների և կարողությունների) և ուրիշի անձի (լավատեսության և սպասումների) նկատմամբ, որն էլ իր հեթին ձևավորում է տեղեկացվածությունից:
Այս հետազոտության արդյունքում կարելի է ենթադրել, որ տեղեկացվածության որակը և անձի գիտելիքների կայունությունը բարձրացնում են
անվտագնության կանխատեսման հեռանկարները, ինչը կարող է արտակարգ իրավիճակներում վարքի կարգավորման հիմք հանդիսանալ:
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В данной статье представлена проблема психологической безопасности в системе человек – транспорт. Особо подчеркивается важность
исследования средств и путей обеспечения информированности пассажиров. Также рассматриваются виды и механизмы формирования
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AWARENESS OF PASSENGERS AS A PRECONDITION FOR
PROVIDING PSYCHOLOGICAL SAFETY
This article presents the problem of psychological safety in the humantransport system. Particular emphasis is placed on the importance of
researching the means and ways to ensure the awareness of passengers.
Types and mechanisms of formation of trust are also considered which are
the basis for the development of psychological safety.
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ԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ,
հոգեբանական փորձաքննությունների
բաժնի պետ, հոգեբան

ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում քննարկվում են դատական փորձագետի աշխատանքային գործունեության առանձնահատկությունները, մասնագիտական այրման համախտանիշի դրսևորման օրինաչափությունները
և դրանց ուղղակի ու անուղղակի փոխկապակցվածությունները
տարբեր արտաքին և ներքին գործոնների հետ: Որպես դատական
փորձագետների հուզական այրման համախտանիշի կանխարգելման և հաղթահարման գործոն՝ ներկայացվում է վերջիններիս կոպինգ մեխանիզմների կարևորությունը, ինչը ենթադրում է փորձագետի պաշտոնին հավակնող անձանց մոտ կոպինգ կառուցակարգերի՝ որպես մասնագիտական կարևոր որակի ուսումնասիրություն,
ինչպես նաև դատական փորձագետների համապատասխան վերապատրաստման դասընթացների իրականացում:
Հիմնաբառեր. հուզական այրման համախտանիշ, դատական
փորձագետ, հաղթահարման կառուցակարգեր։

Դատական փորձագետի աշխատանքային գործունեության արդյունավետության կարևոր նախապայմաններ են հանդիսանում վերջինիս մասնագիտական գործունեության բազմակողմանի ուսումնասիրության և աշխատանքային գործունեությամբ պայմանավորված՝ նրա անձին ներկայացվող պահանջների վերլուծությունը, մասնագիտական պիտանիության
կամ ոչ պիտանիության չափանիշների հնարավորինս հստակ ձևավորումը,
որոնք հիմք են հանդիսանում դատական փորձագետների ընտրության և
վերապատրաստման գործընթացների համար։ Սակայն վերոնշյալ չափանիշների ապահովումը դեռևս լիարժեք գործոն չէ փորձագետի աշխատանքային գործունեության արդյունավետության համար, քանի որ դատական
փորձագետի աշխատանքային գործունեության արդյունավետության
նվազմանն էապես նաստող գործոն է մասնագիտական այրման համախտանիշը: Մասնագիտական այրման համախտանիշը նույնականացվում է
հոգեկան կամ հուզական այրման համախտանիշի հետ և իրենից ներկայացնում է փուլային կարգով ընթացող գործընթաց՝ պայմանավորված ներքին (անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններ, մասնագիտական ստաժ, տարիք, սեռ) և արտաքին (աշխատանքային պայմաններ,
աշխատանքի կազմակերխման առանձնահատկություններ) գործոններով [6]:
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Հուզական այրման համախտանիշի հիմնախնդրի վերաբերյալ առաջին գիտական հետազոտություններն իրականացվել են 1970-ական թվականներին՝ ամերիկյան հոգեբան և հոգեբույժ Հ.Ֆրեուդենբերգերի կողմից, ով ներմուծեց «այրում» (burnout syndrome) տերմինը հոգեբուժական
հաստատության աշխատակիցների ծայրահեղ հոգնածության, բարոյալքման և հիասթափության նկարագրման նպատակով [10]:
Հ.Ֆրեուդենբերգը և Գ.Ռիչելսոնը հուզական այրման համախտանիշը
նկարագրել են որպես հյուծում, որն առաջանում է հասարակության կողմից մասնագետին պարտադրված, ոչ իրական նպատակներին հասնելու
ճանապարհին [11]։
Ս.Չեռնիսի մոտեցման համաձայն՝ հուզական այրման գործընթացն
սկսվում է աշխատանքային լարվածության ինտենսիվ և երկարատև մակարդակից և ավարտվում հոգեբանական օտարացմամբ, ցնորության, աշխատանքի հանդեպ անտարբեր, ոչ ճկուն մոտեցման արտահայտմամբ [8]։
Ջ.Էդելվիչը և Ա.Բրոդսկին հուզական այրման համախտանիշը նկարագրել են որպես իդեալիզմի, էներգիայի և նպատակների աճող կորուստ,
որը զգում են սոցիալական մասնագիտությունների մասնագետները
(մարդկանց օգնությանն ուղղված), որպես իրենց մասնագիտական գործունեության արդյունք [9]։
Վ.Պայինն առանձնացրել է հուզական այրումը որպես սթրեսային համախտանիշ և որպես հոգեկան խանգարում [14]։
Պ.Բրիլը հուզական այրման համախտանիշը սահմանել է որպես մինչ
այդ հոգեախտաբանական որևէ խնդիր չունեցող, որոշակի աշխատանքային իրավիճակում երկար ժամանակ իր պարտականություններն ադեկվատ կատարող մարդու մոտ բացառապես միջնորդավորված, աշխատանքի հետ կապված, դիսֆորիկ և դիսֆունկցիոնալ վիճակ, որը հնարավոր չէ վերականգնել առանց ուրիշի օգնության կամ աշխատանքային իրավիճակի համապատասխան փոփոխության [7]:
Առավել մեծ ճանաչում է ստացել սոցիալական հոգեբան Ս.Մասլաչի
առաջարկած սահմանումը, որի համաձայն հուզական այրման համախտանիշն ենթադրում է ֆիզիկական, հուզական և մտավոր հյուծված վիճակ, որն արտահայտվում է սոցիալական ոլորտի մասնագիտության մասնագետների մոտ [13]։
Համաձայն Վ. Բոյկոյի՝ հուզական այրման համախտանիշը հոգեվնասվածքի ազդեցության նկատմամբ հոգեբանական պաշտպանական
կառուցակարգ է, որն արտահայտվում է հույզերի ամբողջական կամ մասնակի բացառմամբ՝ միաժամանակ ընդգծելով դիսֆունկցիոնալ հետևանքները, երբ այրումը բացասաբար է անդրադառնում մասնագիտական գործունեության և գործընկերների հետ փոխհարաբերությունների վրա [3]։
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Դատական փորձագետների մոտ մասնագիտական այրման համախտանիշի ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է վերջիններիս աշխատանքային գործունեության հետևյալ առանձնահատկություններով.
1. Փորձագետը նախաքննական կամ դատաքննական մարմնի որոշմամբ բացահայտում է, դուրս է բերում և մեկնաբանում է որոշ հանգամանքներ, որոնք էական նշանակություն ունեն գործի հանգամանքների
ուսումնասիրման և իրավական գնահատման համար, օրենքով նախատեսված պարտականություններից ցանկացած շեղում դիտվում է որպես
պրոցեսուալ կամ օրենքի խախտում, որը մեծ նշանակություն կարող է
ունենալ ինչպես փորձագիտական եզրակացության` որպես ապացույցի
գնահատման հարցում, այնպես էլ հիմք հանդիսանալ փորձագետի համար քրեական պատասխանատվության ենթարկման համար։ Այս հանգամանքը ենթադրում է ոչ միայն փորձագետի գործունեությունը կարգավորող իրավական նորմերին (փորձագետի կարգավիճակը, պարտականությունները և իրավունքները կարգավորվում են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածի, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի, ՀՀ վարչական դատավարության
օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի և ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 272-րդ հոդվածի համապատասխան մասերով, Հայաստանի Հանրապետության և ենթաօրենսդրական ակտերով, ինչպես նաև
փորձագիտական կառույցների ներքին կանոնակարգերով և հրահանգներով) հետևելու անհրաժեշտություն, այլև որոշակի անձնային առանձնահատկություններով, արժեհամակարգով պայմանավորված իրավագիտակցության բարձր մակարդակով օժտվածություն և փորձագիտական
աշխատանքի էթիկական նորմերին լիարժեք տիրապետում։ Դատական
փորձագետի էթիկական կարևորագույն արժեքներից է անկախության
սկզբունքի պահպանումը, ինչը ենթադրում է և' անկախություն արտաքին
հավանական ազդակներից, և' սեփական սուբյեկտիվությունից, ինչը կարող է պայմանավորված լինել փիլիսոփայական մոտեցմամբ, կրոնական
պատկանելությամբ, քաղաքական հայացքներով, անձնական շահագրգռվածությամբ, հուզական վերաբերմունքով և այլն [1]:
2. Փորձագետը պարտավոր է պահպանել որոշակի աշխատանքների
հստակ ալգորիթմ, համաձայն որի վերջինս ստանում է որոշումը, ելակետային տվյալներ հանդիսացող նյութերը և հետազոտման օբյեկտները,
ծանոթանում որոշմանը, ներկայացված նյութերին և օբյեկտներին, կազմակերպում և իրականացում է հետազոտության սկզբնական փուլը, կազմակերպում է լրացուցիչ նյութերի, համեմատական օբյեկտների հետազոտություն, ըստ անհրաժեշտության նախապատրաստում միջնորդություն,
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կազմում է ակտ-միջնորդությունը չբավարարելուց հետո եզրակացություն
տալու անհնարինության մասին, միջնորդությունը բավարարելուց հետո
իրականացում է հետազոտություն (ինչը ևս տարանջատվում է հստակ
փուլերի), ներկայացված նյութերի և օբյեկտների հետազոտության արդյունքների հիման վրա կազմում է փորձագիտական եզրակացություն, այնուհետև, ըստ անհրաժեշտության, նախաքննական կամ դատաքննական
մարմնին եզրակացության վերաբերյալ տալիս է ցուցմունք։
3. Փորձագետի մասնագիտական գործունեությունը ենթադրում է
նաև կառավարման, կազմակերպական, գործավարական բնույթի գործունեություն։
Հաշվի առնելով վերոնշյալը` մենք նպատակադրվեցինք պարզաբանել այն հոգեբանական հաղթահարման կառուցակարգերը, որոնք նպաստում են դատական փորձագետների մոտ «մասնագիտական այրման»
համախտանիշի ձևավորմանը:
Հետազոտությանը մասնակցել են ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տարբեր մասնագիտացումներով ստորաբաժանումների 40 դատական փորձագետներ (արական սեռի 12 և իգական
սեռի 18 ներկայացուցիչներ):
Բոլոր հետազոտվողների մասնակցությունը կրել է ինքնակամ բնույթ.
վերջիններս ծանոթանալով հետազոտության նպատակին և ընթացքին՝
տվել են իրենց բանավոր համաձայնությունը:
Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները՝
1. Վ. Բոյկոյի «Հուզական այրման» համախտանիշի ախտորոշման մեթոդիկան [3],
2. Ա. Բատրաշևի «Աշխատանքով բավարարվածության ախտորոշման մեթոդիկան» [2]:
4. Ռ.Լազարուսի «Հաղթահարման միջոցներ» հարցարանը [4]:
Ըստ Վ. Բոյկոյի «Հուզական այրման» համախատանիշի ախտորոշման մեթոդիկայի՝ արդյունքների հետազոտությանը մասնակցած 40 դատական փորձագետներից 21-ի մոտ առկա է հուզական այրման դրսևորման չձևավորված մակարդակ, 14-ի մոտ՝ ձևավորվող, 5-ի մոտ՝ ձևավորված: Ձևավորված հուզական այրման փուլում գտնվող 5 հետազոտվողներից 3-ն ունեն մինչև 3 տարվա փորձագիտական աշխատանքային ստաժ,
1-ը՝ 3-ից 5, 1-ը՝ 5 տարուց ավել: Ձևավորվող հուզական այրման փուլում
գտնվող 14 հետազոտվողներից 8-ն ունեն մինչև 3 տարվա փորձագիտական աշխատանքային ստաժ, 6-ը՝ 5 տարուց ավել: Չձևավորված հուզական այրման փուլում գտնվող 21 հետազոտվողներից 4-ն ունեն մինչև 3
տարվա փորձագիտական աշխատանքային ստաժ, 5-ը՝ 3-ից 5, 12-ը՝ 5
տարուց ավել: Վերոնշյալ վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ
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մասնագիտական այրումը դատական փորձագետների մոտ ուղղակիորեն
կապված չէ փորձագիտական աշխատանքային ստաժով:
Ուշագրավ է, որ հուզական այրման համախտանիշն ուղղակիորեն
կապված չէ նաև փորձագիտական նեղ մասնագիտացված ոլորտի և աշխատանքից բավարարվածության հետ:
Ըստ Ռ.Լազարուսի կողմից մշակված վարքի՝ կոպինգ (անգլ. «coping
behavior») կառուցակարգերի բացահայտման «Հաղթահարման միջոցներ» հարցարանի տվյալների՝ առանձնացվում են իրավիճակի տիրապետման երկու հիմնական կառուցակարգ` ակտիվ հարմարում, որն արտահայտում է վտանգի հաղթահարումը կառուցողական և գիտակցված
ճանապարհով և պասիվ հարմարում, որն արտահայտում է խուսափում
խնդրային իրավիճակից և դրսևորվում պաշտպանական կառուցակարգերով [4]:
Հետազոտության արդյունքների համաձայն ձևավորված հուզական
այրման փուլում գտնվող հետազոտվողների մոտ առկա են ակտիվ հարմարում ենթադրող հաղթահարման կառուցակարգերի միջինից ցածր և
պասիվ հարմարման կառուցակարգեր ենթադրող հաղթահարման
կառուցակարգերի միջին մակարդակներ, հաղթահարման կառուցակարգերի բարձր մակարդակ հուզական այրման փուլում գտնվող որևէ հետազոտվողի մոտ չի բացահայտվել: Ձևավորվող հուզական այրման փուլում
գտնվող հետազոտվողներից մոտ գերակայում են ակտիվ հարմարում արտահայտող սանդղակների միջին մակարդակներ, չձևավորված հուզական այրման փուլում գտնվող հետազոտվողների մոտ գերակայում են ակտիվ հարմարում արտահայտող սանդղակների բարձր ցուցանիշներ:
Ինքնավերահսկման և դրական վերագնահատման սանդղակների
ցուցանիշների վիճակագրորեն նշանակալի տարբերություն է դուրս բերվել իգական և արական սեռերի դատական փորձագետների միջև. (տե՛ս
Գծապատկեր 1).
18
13
8
3
-2

Ինքնավերահսկում

Դրական վերագնահատում

արական

իգական

Գծապատկեր 1.
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Այսպիսով, իրականացված հետազոտության արդյունքների համաձայն դատական փորձագետների հուզական այրման համախտանիշի
կանխարգելմանն էապես նպաստող գործոն է փորձագետների կոպինգ
կառուցակարգերի առկայությունը, ինչն իր հերթին կարող է պայմանավորված լինել մի շարք անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների, արժեքների, իմաստային կողմնորոշիչների հետ և ապահովել
հարմարողական բարձր ներուժ:
Ստացված արդյունքները վկայում են դատական փորձագետների կոպինգ կառուցակարգերի՝ որպես հուզական այրման համախտանիշի կանխարգելման և հաղթահարման գործոնի, ուսումնասիրության կարևորությունը ինչպես դատական փորձագետի պաշտոնին հավակնող անձանց
մոտ որպես մասնագիտական կարևոր որակի ուսումնասիրության, այլև
փորձագետների համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ իրականացնելու առումով, ինչի շրջանակներում մեր կողմից նախատեսվում են ավելի լայնամասշտաբ հետազոտական աշխատանքներ:
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ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
В данной статье обсуждаются особенности профессиональной
деятельности судебных экспертов, закономерность выражения эмоционального выгорания, в том числе и их прямые и косвенные взаимосвязи
с различными внешними и внутренними факторами. В качестве
фактора профилактики и преодоления синдрома эмоционального
выгорания судебных экспертов в данной статье представляются
важность копинг механизмов судебных экспертов, что подразумевает
изучение копинг механизмов как важного профессионального качества
у лиц, претендующих на должность эксперта, а также организация
соответствующего учебного курса для повышения квалификации
судебных экспертов.
Ключевые слова։ синдром эмоционального выгорания, судебный
эксперт, копинг стратегии.

ANI VARDANYAN
National Bureau of Expertises of RA
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Psychological Expertise, Psychologist
THE SPECIALITY OF PROFESSIONAL BURN OUT SYNDROME
AMONG FORENSIC EXPERTS
The specialities of forensic expert’s professional activity, the
manifestation of the standards of the emotional burn out syndrome and its
direct and indirect interconnections with different external and internal factors
are discussed in this article. The importance of forensic expert’s coping
mechanisms in the article are presented as the factor for prevention and
overcoming the forensic experts emotional burn out syndrome, wich suppose
the research of coping mechanisms as professional impotant quality among
the candidates for forensic expert’s office, also implementation the
appropriate training for forensic experts.
Keywords: emotional burn out syndrome, forensic expert, coping
mechanisms.
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ՍՈՖՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ,
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

ԳՈՐԾԱՐԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սոցիալական կյանքի առևտրայնացումը դարձել է ժամանակակից հետխորհրդային հասարակության արդիականացման հիմնական գծերից մեկը: Այս համատեքստում ՀՀ-ում ձևավորվող գործարարությունը ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական երևույթ է, այլև անձնային
տեսակ, որը հանդիսանալով ինքնատիպ «փիլիսոփայության» կրող`
օժտված է հոգեբանական որոշակի հատկանիշներով: Այդ հատկանիշների ուսումնասիրությունը հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում ժամանակակից սոցիալ-հոգեբանական և տնտեսական գիտության համար, քանի որ դրանց հետ է կապված գործարարության հատուկ էթիկան` պատկերացումների ու նորմերի համակարգը, որը
տնտեսական գործունեությանը պարտադրում է որոշ սահմանափակումներ, որոնք անմիջականորեն չեն առնչվում տնտեսական նպատակահարմարությանը, արդյունավետությանը կամ շահույթին:
Հիմնաբառեր. գործարար, հոգեբանական դիմանկար, անձնային որակներ, ղեկավար, շարժառիթ։

Ժամանակակից հասարակությունում շուկայական տնտեսական համակարգի առաջընթացն ու շարժունությունն ապահովող կենտրոնական
կերպարներից է գործարարը:
Ինչպես յուրաքանչյուր անհատ, այնպես էլ գործարարը, ձգտում է
նպաստավոր տպավորություն թողնել և շրջապատողների կողմից սեփական գործողությունների հավանությանն արժանանալ: Սոցիալական աստիճանակարգության մեջ սեփական հարգը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է աշխատել սեփական կերպարի (իմիջի) վրա, որի ձևավորման
առաջին փուլը կապված է ինքնագնահատականի բարձրացման հետ, իսկ
երկրորդ փուլը վարվելակարգի դաստիարակությունն է, բարեկիրթ, վայելուչ լինելու, լսարանի վստահությանն արժանանալու կարողությունը [3]:
Գործարարի առնչությամբ դա նրա բարոյաանձնային, մտավոր, մասնագիտական որակների գնահատականն է շրջապատող մարդկանց կողմից:
Գործարարի հոգեբանական դիմանկարի ստեղծման առաջին փորձերից
մեկը ձեռնարկել է գերմանացի տնտեսագետ, սոցիոլոգ Վ. Զոմբարտը [8], ով
համարում էր, որ գործարարը պետք է օժտված լինի նվաճողի (hոգևոր ազատություն, կամք ու էներգիա, համառություն, կայունություն), կազմակերպչի
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(մարդկանց ճիշտ գնահատելու, նրանց գործողություններն ուղղորդելով`
նրանց աշխատել ստիպելու ընդունակություն) և առևտրականի (առանց
պարտադրանքի մարդկանց հավաքագրելու, իրենց արտադրանքի հանդեպ նրանց մեջ հետաքրքրություն առաջացնելու, նրանց վստահություն
ներշնչելու ընդունակություն) որակներով: Լրացնելով այս բնութագիրը՝
շվեդ տնտեսագետ, ժամանակակից մրցակցային ռազմավարության հետազոտող Բ. Կառլոֆը համարում է, որ ժամանակակից գործարարի հիմնական առանձնահատկություններն այն են, որ նա նախընտրում է ինքնուրույն կայացնել որոշումներ, նորի հանդեպ ընկալունակ է, միտված է
արդյունքների ստացմանը, բաց է կառուցողական քննադատության ու գովասանքի համար, սիրում է արագ զարգացում և նորամուծություններ,
գործարար միջավայրում, գործարարությունն ընդլայնելիս իրեն զգում է
«ասես ձուկը ջրում», ծայրահեղ խստապահանջ է իր և գործընկերների
ընդունակությունների հանդեպ [9]:
Մանր ու խոշոր գործարարության արևմտյան ներկայացուցիչների
հոգեբանական դիմանկարների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ վերջիններս օժտված են ավելի բարձր ինտելեկտով, ավելի համառ են, քիչ են
հակված հետևելու խմբային հասարակական նորմերին, օժտված են ավելի հարուստ երևակայությամբ, մտածողության ճկունությամբ ու ինքնուրույնությամբ: Խոշոր գործարարության ներկայացուցիչների մեջ հատուկ
առանձնանում է «ներամփոփ, ստեղծագործող ղեկավարի» անձնային
տեսակը: Այս մարդիկ հուզականորեն կայուն են, ձգտում են իշխել շրջապատողների վրա, չեն ընդունում հեղինակություններ, ակտիվ են ու համարձակ, օժտված են զարգացած վերացական մտածողությամբ, կազմակերպչական ընդունակություններով: Ղեկավարի կազմակերպական ներուժը որպես անձնային որակ դրսևորվում է ինքն իր ու մյուս մարդկանց
հետ նրա հարաբերությունների համակարգում [1, էջ 79-81]:
Գոյություն ունի ենթակաների վրա ղեկավարի համագործակցության
երկու մեթոդ: Այսպես կոչված «բացասական ամրապնդման» էությունը
ենթակաների գործունեության բացասական կողմերի որոնումն է: Այս մեթոդը վաղուց են օգտագործում իշխանությամբ օժտված մարդիկ, այն իսկապես փոխում է մարդկանց վարքը, բայց հանգեցնում է աշխատանքից
խուսափելուն և երկու կողմերից ոգեշնչման նվազմանը: Բոլոր նրանք, ում
երբևէ ղեկավարել են, ընդունում են, որ ենթակաների աշխատանքն ամենավատը վարձատրում է այն ղեկավարը, ով ընդհանրապես չունի նրանց
հետ հետադարձ կապ: Աշխատողը զգում է իր աշխատանքի հանդեպ արձագանքի պակաս և ժամանակի ընթացքում կորցնում է հետաքրքրությունն աշխատանքի հանդեպ: Հակառակ մոտեցման դեպքում, որը հոգե-
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բաններն անվանում են «դրական ամրապնդում«, որոնվում են մարդու աշխատանքի օգտակար կողմերը, և խրախուսվում է հենց այդպիսի վարքը:
Այս դեպքում ղեկավարը հատուկ ջանքեր է գործադրում աշխատանքի մեջ
մարդու ներդրման դրական կողմերի բացահայտման ու վարձատրման
համար [2, էջ 215]:
Ըստ իտալացի փիլիսոփա, հոգեբան Անտոնիո Մենեգետիի պատկերացումների [10, с. 15]` գործարարն օժտված է որակների երեք խմբով,
որոնց մեջ կարելի է պայմանականորեն առանձնացնել մտավոր ընդունակությունները (զարգացած տրամաբանական մտածողություն, խորաթափանցություն, մտածողության ինքնատիպություն, հետաքրքրասիրություն, նոր գիտելիքներ և հմտություններ յուրացնելու ընդունակություն, ինտուիցիա, կրթվածություն), խառնվածքի գծերը (նախաձեռնողականություն, ճկունություն, ստեղծագործելու հակում, համարձակություն, ինքնավստահություն, հավասարակշռվածություն, ինքնուրույնություն, հավակնոտություն, ինքնագնահատականի համարժեքություն, պարտաճանաչություն, ակտիվություն, հուսալիություն, տիրականություն, աշխատունակություն, անկախություն) և ձեռքբերովի կարողությունները (աջակցություն ստանալու կարողություն, համագործակցելու կարողություն,
հռչակ ու վարկանիշ նվաճելու կարողություն, մտքերն արտահայտելու կարողություն, նրբանկատություն և դիվանագիտություն, ռիսկ և պատասխանատվություն ստանձնելու կարողություն, այլ մարդկանց կազմակերպելու կարողություն, համոզելու կարողություն, հումորը հասկանալու կարողություն, մարդկանց ճանաչելու կարողություն):
Այսպիսով, ժամանակակից գործարարի անհատական-հոգեբանական հիմնական բնութագրերը թույլ են տալիս առանձնացնել հետազոտական մի քանի բլոկներ` ինտելեկտուալ, հաղորդակցային և շարժառիթային-կամային [4, с. 80]: Ինտելեկտուալ բլոկը ներառում է այնպիսի բնութագրեր, ինչպիսիք են իրազեկվածությունը (կոմպետենտությունը), լայնախոհությունը, զարգացած կանխազգացումը, վառ երևակայությունը,
ստեղծագործականությունը, հեռանկարային մտածողությունը, երկարաժամկետ կանխատեսումը և ճկունությունը [5, с. 19-29]: Հաղորդակցային
բլոկի հիմքը կազմում են հաղորդակցման ընդունակությունը, սոցիոբելությունը, ուրիշների ջանքերն ուղղորդելու տաղանդը, անձնական հմայքը, կոլեկտիվ ստեղծելու և դրանում ներդաշնակ մթնոլորտ ապահովելու
ունակությունը, մյուս մարդկանց հետ շփման պատրաստակամությունը:
Շարժառիթային-կամային բլոկի հոգեբանական բնութագրերից կարելի է
առանձնացնել ռիսկի հակվածությունը, պայքարելու և հաղթանակելու
ձգտումը, ինքնադրսևորման և հանրային ճանաչման պահանջմունքը,
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անհաջողությունից փախչելու շարժառիթի համեմատ հաջողության հասնելու շարժառիթի գերակշռումը, իրեն և ուրիշներին մոտիվացնելու պատրաստակամությունը: Այս համատեքստում հատկանշական է, որ Յ. Շումպետերն առանձնացնում էր գործարարական երեք շարժառիթ [12, с. 169170]. առաջինը տիրապետման, իշխանության, ազդեցության պահանջմունքն է, երկրորդը` հաղթանակի ծարավը, հաջողության ձգտումը
մրցակցի և ինքն իր հետ պայքարում, երրորդը` գործերի ինքնուրույն վարման արդյունքում ստեղծագործական ուրախությունը:
Գործարարին հակացուցվող որակներն են հուզական անհավասարակշռությունը, ծուլությունը, պասիվությունը, ներշնչելիությունը, չափազանց կատարողականությունն ու ճշտապահությունը: Այս ցուցակի վերջին երկու հատկություններն ընդհանուր առմամբ դրական են, սակայն
այն, ինչ լավ է վարձու աշխատողի դեպքում, բացասական է գործարարի
համար, որն ինքը պետք է իրեն առաջադրանքներ տա, այլ ոչ թե սպասի,
որ ինչ-որ մեկն իրեն ասի, թե ինչ է պետք անել: Ճշգրտությունը լավ է
հաշվապահի համար, բայց արագ փոփոխվող շուկայական տնտեսության
պայմաններում ճկունությունը կայունությունից կարևոր է: Գործարարի
գործունեությունը դժվարացնող ևս մեկ անձնային որակ է չափազանց
զգուշավորությունը: Դրա առկայությամբ գործարարը շատ երկար կտատանվի որոշումներ ընդունելիս և շատ դանդաղ կգործի, երբեմն էլ
կմատնվի պասիվության: Գործարարությունը միշտ ռիսկ է և գործողություններ՝ անորոշության պայմաններում [7, с. 69-70]: Այդ հանգամանքներում ավելի լավ է գործել ու սխալվել` օգուտ քաղելով սխալներից, քան վախենալ ձախողումից և ոչինչ չձեռնարկել:
Ամերիկացի գիտնական, հոգեբան, կազմակերպությունների կառավարման խորհրդատու Ջոզեֆ Սթիվենսն առանձնացնում է մի շարք անձնային որակներ, որոնք խանգարում են մարդուն ներդաշնակ ու հաջողակ
ապրել և գործել: Նա դրանք անվանում է «դևեր» («վիշապներ») և ցույց
տալիս, որ անձնային առանձնահատկությունները կարող են լինել մարդու
համար և՛ օգտակար, և՛ վնասակար [11]: Այս հեղինակն այդ գծերի թվին
է դասում, մասնավորապես, մեծամտությունը, որի հիմքում կարող է
թաքնվել սեփական անօգնականության վախը, բացասական գնահատականի վախը կամ սեփական նշանակալիության մասին ուռճացված պատկերացումը: Մյուս բացասական գիծն անհամբերությունն է, որը դրսևորվում է ժամանակը կորցնելու հնարավորության վախի մեջ: Նման վախով
համակված մարդիկ անընդհատ սթրեսի վիճակում են գտնվում, փորձում
են շատ բան անել կարճ ժամանակահատվածում և ապրում են ապագայի
մասին երազանքներով` չկարողանալով ապրել ներկայում: Այսպիսի
մարդկանց վարքի արտաքին դրսևորումները կլինեն նյարդայնությունը,
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կոպտությունը, դյուրաբորբոքությունը և շտապողականությունը որոշումներ ընդունելիս: Վարքի ներքին դրսևորումները կլինեն անհանգստությունը, խուճապի և կամակորության հակումները: Մարդուն խժռող ևս մի
«դև» է ագահությունը: Արտաքնապես այն դրսևորվում է եսասիրության,
ժլատության, չարչիության հակումներում և ուրիշի հարստության հանդեպ
նախանձի մեջ, իսկ ներքին մակարդակում` զրկվածության զգացման և
ընչաքաղցության մեջ: Ջ. Սթիվենսը ենթադրում է, որ այդ գծերից լիովին
ձերբազատվելն անհնար է, բայց դրանք կարելի է ընտելացնել և գործածել
սեփական օգուտի համար և ի շահ մարդկանց:
Անգլիացի հոգեբաններ Մայքլ Վուդկոկը և Դեյվիդ Ֆրենսիսը բացահայտել են յոթ գլխավոր գործոններ [6], որոնք սահմանափակում կամ
ոչնչացնում են գործարարի ստեղծագործական և նորարարական ընդունակությունները.
ա. ծուլություն,
բ. կայացած սովորություններ,
գ. ավելորդ լարվածություն,
դ. թույլ նպատակամղվածություն,
ե. անբավարար հնարավորություններ,
զ. ավելորդ լրջություն,
է. վատ մեթոդաբանություն։
Բնականաբար, զուտ անձնային որակներից բացի, գործարարը
պետք է օժտված լինի իր աշխատանքի ոլորտում հատուկ գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների համակազմով: Հասկանալի է, որ
ֆինանսական գործարքների բարեհաջող կատարման համար գործարարին անհրաժեշտ են ֆինանսավարկային ոլորտի ու հաշվապահական
հաշվառման նվազագույն գիտելիքներ: Եվ, այնուամենայնիվ, երբեմն
դրանք որոշիչ չեն: Հաճախ է պատահում, որ գործարարը հատուկ գիտելիքներ ու կարողություններ է ձեռքբերում իր գործարարության զարգացման ընթացքում, իսկ սկզբնական փուլերում գործում է կամ բնազդաբար,
կամ հրավիրյալ մասնագետների օգնությամբ: Այստեղ գլխավորն է սովորելու և որակավորումը բարձրացնելու ցանկությունը սեփական գործարարության կատարելագործման նպատակով, իսկ այդպիսի ցանկությունը
վերաբերում է արդեն անձնային որակներին: Այսպիսով, ժամանակակից
գործարարը, ամենից առաջ, իրազեկ, տաղանդավոր, ակտիվորեն գործող ու որոնող, արագ մտածող, շփվող, կամային, ռիսկի հակված և հաղթանակի միտված ստեղծագործ մարդ է:
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Современные проблемы управления процессом университетского образования обусловлены общественными трансформациями, преобразованиями системы высшего образования и внедрением современных технологий. Рассмотрены примеры исследования особенностей менеджмента процессом физического воспитания в университетах различных стран и Армении. Рассмотрены
примеры исследования особенностей менеджмента процессом
физического воспитания и студенческого спорта в университетах
различных стран, анализ которых обосновал необходимость учета
психолого-педагогических принципов организации и управления
процессом физического воспитания в вузах.
Ключевые слова: физическое воспитания, управление,
личность, мотивация, здоровый образ жизни, вуз, организация.

Современные проблемы управления процессом университетского
образования обусловлены общественными трансформациями, преобразованиями системы высшего образования и внедрением современных технологий. Высшее образование, базируясь на психологических и
педагогических принципах, не может игнорировать сегодняшние тенденции расширения самостоятельности и демократичности, антропоцентризма управленческих процессов. Значимость рассматриваемой
проблемы заключается в том, что в современной образовательной
программе единственной динамичной составляющей является
программа физического воспитания, которой отводится важная роль в
обеспечении здорового образа жизни студентов. Если исходить из
положений о преодолении механизма децентрации личности студентов
в процессе университетского обучения эта учебная дисциплина, в
отличии от других, по содержанию и форме проведения является
наиболее эффективной [1].
1
2
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Цель исследования заключалась в сравнительном анализе психолого-педагогических подходов к организации и управлению процессом
физического воспитания в вузе. Рассмотрены примеры исследования
особенностей менеджмента процессом физического воспитания в
университетах различных стран и Армении.
Научное обоснование психолого-педагогических условий физического воспитания, направленных на формирование мотивированного
отношения студентов к здоровому образу жизни, а также эффективность адекватной системы организации физического воспитания,
позволят повысить профессионально-прикладной уровень подготовки
студентов.
Вопросам повышения эффективности физического воспитания
молодежи и, в частности, студентов, посвящено значительное количество важных и актуальных исследований. Большинство из них обращено к проблемам физической подготовки или акцентируют вопросы,
связанные со студентами, их мотивацией, ценностными ориентациями,
увлечениям интернетом и другими формами досуга, а так же вредными
привычками. Практически во всех странах мира физическое воспитание
является важной и обязательной частью общего образования, которое
реализуется на его различных ступенях: дошкольном, школьном и университетском. Подходы к управлению процессом физического воспитания обусловлены социальными, педагогическими и психологическими
факторами, которые реализуют различные институты, а именно, семья,
образовательные учреждения, спортивные организации и добровольные ассоциации, органы местного управления и т.п. При этом наибольшее внимание уделяется физическому воспитанию детей и молодежи.
По результатам проведенного теоретического анализа можно констатировать, что проблемы управления или, как принято говорить, менеджмента физическим воспитанием и оздоровительным спортом в учебных
заведениях и, в частности, в вузах с научной точки зрения исследованы
не достаточно. В реальности это важная и разноплановая проблема,
которую необходимо рассматривать в первую очередь в аспекте научных принципов управления, а так же с позиций педагогики, психологии,
социологии и ряда других наук.
В одной из своих фундаментальных работ, посвященной актуальным вопросам совершенствования процесса управления физическим
воспитанием и спортом, особо выделены психолого-педагогические
аспекты менеджмента. Автор считает, что для модернизации современного спортивного менеджмента очень важно написание специальных
учебников и практических пособий для специалистов, работающих в
университетах. Необходимо учитывать, то обстоятельство, что управление объектами в сфере физического воспитания связано с основными понятиями менеджмента и, одновременно, имеет достаточное
количество собственных специфических понятий. Исследование рассматривает вопросы, которые связанны с лидерством в управлении,
управлением человеческими ресурсами университета, созданием
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системы правил и процедур управления, маркетингом, рекламой, спонсорством, работой с волонтерами, а также специальными средствами
управления спортивными мероприятиями [10].
Современный менеджмент уделяет особое внимание взаимоотношениям субъектов управления, стилям управления и проблеме предотвращения конфликтных ситуаций. Эти вопросы в сфере физического
воспитания приобретают специфический характер, так как условия
взаимодействия субъектов связаны со спортивной формой одежды и
специальными помещениями. Все это с одной стороны способствует
созданию наиболее благоприятных условий для оптимизации процессов обучения в университете и улучшения взаимоотношений между
преподавателями и студентами, а с другой стороны, усложняет сам
процесс управления. Так, например, цель одного из исследований
заключалась в анализе частоты неуместных форм поведения, которые
возникают в процессе занятий физического воспитания между преподавателями и студентами. Сравнение особенностей восприятия подобных ситуаций со стороны студентов и преподавателей показало, что
они по-разному интерпретируют то, что происходит в процессе занятий.
Так, существенные различия обнаружены у студентов по следующим
показателям: агрессивность, безответственность, отсутствие желания
следовать указаниям, желание мешать другим и т.д.[7].
В одном из исследований по данной проблеме были выявлены
особенности влияния стиля руководства департаментом физического
воспитания университетов на мотивацию сотрудников-преподавателей.
Тестирование показало, что наивысший приоритет был получен в
трансактном стиле руководства, которые влияет на мотивацию и
удовлетворенность своей работой не только штатных сотрудников, но
и волонтеров [9, с.1226]. Анализ показал, что интерес к проблеме
физического воспитания в системе высшего образования актуален, как
в развитых, так в и развивающихся странах, который стал необходимостью в связи с современными трансформациями. Совершенствование образовательной среды авторы связывают с общим качеством
управления (тотальный менеджмент качества - TQM), которое является
особым подходом к управлению направленному на долгосрочное
поддержание успеха организации. Организационный успех основан на
поощрении обратной связи и сотрудников, направленной на удовлетворение потребностей сотрудников (в данном случае предоставление
образовательных услуг студентам). Исследование показало, что руководители колледжей в реализации программ физического воспитания
должны были привержены принципам качества управления, которые
повышают качество и культуру предоставления услуг через учебные
программы и различные формы занятий(семинары, теоретические и
практические занятия и т.п.). Необходимость в повышении осведомленности о принципах тотального менеджмента качеством возникает не
только среди топ-менеджеров колледжей физического воспитания, но и
среди профессорско-преподавательского состава и административного
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персонала [6]. Так, например, в Нигерии физическое воспитание студентов реализуется в колледжах и университетах, в которых управление этими процессами имеет свои особенности. В колледжах, как
правило, организованы в специальные подразделения физкультуры
отдельно для ведомств гуманитарных и естественных наук. Студентам
предоставляется возможность участие в различных спортивных мероприятиях, которые организуются на индивидуальной основе в программе студенческого спорта Нигерийской ассоциацией университетов
и другими общественными организациями [5, с.89].
Как отмечают другие авторы необходимость педагогических и психологических исследований проблемы здоровья еще связаны с тем, что
в современных условиях здоровье лишь в незначительной степени
зависит от состояния медицины и здравоохранения. Влияние современной медицины на показатели здоровья оценивается меньше, чем в
10% [ 3, с. 14]. B настоящее время все большее значение приобретают
психологические исследования основ здоровья, так как именно психологическая наука может обеспечить новыми данными и технологиями
эти системы оздоровления личности. B то же время, наблюдается и
противоположная тенденция. Даже в научных кругах еще есть убеждение, что для понимания здоровья достаточно обыденного здравого
смысла, что здоровье – не совсем подходящий предмет для психологического исследования. В данном исследовании автор обоснованно
характеризует основные понятия «здоровье» и «отношение к здоровью». Обобщая результаты, автор пришел к выводу о том, что
старшеклассники в основном здоровье определяют как, то, что не
требуется осмыслить и о чем не надо заботиться, пока не появятся
симптомы его ухудшения, а студенты как гармоничное сочетание в
человеке физического и психического. В целом, анализ отношения к
здоровью показывает, что наиболее многогранные представления о
здоровье присущи студентам, а наиболее поверхностные, когда
здоровье понимается как хорошее самочувствие и отсутствие болевых
ощущений, наблюдаются у старшеклассников. Более широкие представления о здоровье у студентов могут быть связаны как с более широким
жизненным опытом, так и с уровнем осведомленности в данном
вопросе [2, с. 77]. Последний аспект, а именно отношение студента к
собственному здоровью, во многом зависит от уровня организации и
стиля управления процессом физического воспитания в вузе.
Результаты социологических исследований показывают, что здоровье как ценность выступает трояко как самоцель, инструментальная
ценность и как паритетная ценность наряду с другими ценностями. [4,
с. 91]. Это свидетельствует о том, что отношение граждан к своему
здоровью структурировано, но здоровье как ценность не всегда выступает как самоценность. В одной из работ, в контексте когнитивной
теории, исследованы взаимосвязи между социальными факторами,
индивидуальными различиями подростков, их внутренней мотивацией
и настойчивостью в процессе физического воспитания. Было выявлено,
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что методы обучения и климат в группе влияют на восприятие
студентами компетентности преподавателей физического воспитания
[8, с. 462]. Эти факты позволяют заключить, что в отличии от многих
научных дисциплин педагогический аспект теории и методики физического воспитания, а именно педагогика физкультуры и спорта обладает
специфическим научно-методическим потенциалом, позволяющим
специалистам включаться в решение проблем оздоровления студенческой молодежи.
Таким образом, анализ исследований выявил конкретные противоречия современного состояния организации и управления процессом
физического в вузах различных стран. Также остро стоит вопрос
потребности современных университетов в кадрах, готовых к инновационной деятельности, выборы адекватного стиля руководства, привлечения студентов старших курсов и магистратуры к волонтерской
активности. Обобщение различных подходов к исследуемой проблеме
обосновало необходимость учета современных теоретических принципов организации и управления процессом физического воспитания в
передовых вузах. Одновременно можно заключить, что внедрение
инновационных методов и психолого-педагогических подходов к управлению физическим воспитанием и организации спортивных мероприятий для студентов, реализация которых требует пересмотра профессиональных требований к руководителям соответствующих кафедр.
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ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ռուս-հայկական համալսարանի ֆիզիկական
դաստիարակության և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի վարիչ,
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
ԲՈՒՀՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ
Համալսարանական կրթության կառավարման ժամանակակից հիմնահարցերը պայմանավորված են հասարակական փոխակերպումներով,
բարձրագույն կրթական համակարգի փոփոխություններով և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմամբ: Հոդվածում դիտարկվում են տարբեր
երկրների և Հայաստանի համալսարանների ֆիզիկական դաստիարակության կառավարման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների օրինակները:
Հիմնաբառեր. ֆիզիկական դաստիարակություն, կառավարում,
անձ, շահադրդում (մոտիվացիա), առողջ ապրելակերպ, բուհ, կազմակերպություն:
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Modern problems of managing the process of university education are
due to social transformations, transformations of the higher education
system and the introduction of new technologies. The examples of the study
of management peculiarities in the process of physical education and student
sport in universities of different countries are analyzed. The analysis of which
justified the need to take into account modern psychological and pedagogical
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ДАВИT АВАНЕСЯН
Аспирант Академии государственного
управления Республики Армения

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ
БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СТРАТЕГИЯМИ
ПОВЕДЕНИЯ
В исследовании рассмотрены современные исследования
психологических особенностей поведенческих стратегий потребителя, а также анализ результатов предварительного исследования, которое выявило некоторые параметры регуляции потребительского бюджета. Полученные выводы по результатам опроса и
обобщения фокус групп позволили охарактеризовать ситуационные факторы потребительского поведения в течении года и различной социальной среде. При этом также были выявлены различия между полами, специальностями, семейным положением и
степенью доходов респондентов.
Ключевые слова: регуляция бюджета, личность, стратегия
поведения, потребности, мотивация.

Многогранность проблемы потребительского поведения постоянно
находится в центре внимания различных научно-прикладных дисциплин, в рамках которых уже найдены ответы на многие вопросы. Во все
времена эти вопросы о повседневном поведении индивида сохраняют
биполярный характер, с одной стороны это предложения для потребителя, а с другой – это сам потребитель. Современный характер развития рыночной экономики и современные трансформации финансовых операций, постоянно выдвигают новые вызовы, как перед прикладным маркетингом, так и перед наукой. Информационно-технологический прорыв последних лет существенно отразился на потребительской
среде, которая сегодня интегрирована в общий рынок, процессы
предложения и спроса перешли в всемирную социальную сеть, в
обиход вошли виртуальные формы расчёта и т.п. В связи с этим особая
роль отводится потребительской психологии, которая постоянно
сталкивается с проблемами внутренней и внешней значимости. Эти и
другие факты подчёркивают актуальность исследования психологических особенностей потребительских стратегий поведения, как
отдельных индивидов и различных социальных групп. В определённом
смысле весь спектр этих проблем можно связать с современными
признаками постмодернизма [4, с. 4], который непосредственно связан
с такими психологическими особенностями, как удовлетворение
постоянно возрастающих материальных потребностей, социальной
идентичностью и желанностью, системой ценностей и локус контролем.
Перечисленные факторы также могут влиять на психологическую
безопасность, которая досконально рассмотрена в одном из исследований теоретико-методологического характера [1].
При рассмотрении проблемы взаимозависимости условий постмодернизма и психологии потребителя, обобщены основные подходы и
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выделены вытекающие из этого пять категорий, а именно, гиперреальность, фрагментация, реверсивные тенденции производства и
потребления, децентрированный субъект и парадоксальное соседство
противоположностей. Все перечисленные автором категорий детерминированы выше приведёнными признаками трансформации рыночных
отношений и тенденциями формирования нового потребительского
общества [8. с. 98].
По результатам досконального анализа рассматриваемых вопросов отмечается, что современная потребительская психология сталкивается с серьёзными актуальными проблемами, которые связаны с
внешними составными элементами бизнеса, политики производителей
и самих потребителей в целом. В современном маркетинге особо
актуальны исследования различных аспектов психологических детерминант потребительского поведения [9]. Исследование психологии
потребительского поведения клиентов стало неотъемлемой частью
стратегического планирования рыночной экономики. Психология, социальная психология, экономическая психология и социология
являются теми дисциплинами, теоретические подходы и научные
концепции которых наиболее широко используются в стратегическом
менеджменте и маркетологии.
В настоящей работе была поставлена цель исследовать теоретические аспекты психологических факторов, обуславливающих поведеньческие стратегии потребителей, а также выявление взаимосвязи
индивидуально-типических параметров регуляции бюджета с потребительским поведением. Предполагалось, что потребительское поведение человека будучи интегрированным во внешние маркетинговые
отношения, регулируется частными ситуационными факторами, которые имеют специфичную динамику в течении года и различной
социальной среде.
Рассмотрение исследований показало, что в прикладном аспекте
факторы, влияющие на потребительское поведение, классифицируются по идентичному принципу [11]. В некоторых случаях учёными
рассматриваются пять факторов (внутренние или психологические,
социальные, культурные, экономические, личностные или персональные), а в других четыре (культурные, социальные, личностные и
психологические).
Как видим, в обоих случаях присутствуют психологические и личностные факторы. Хотя не очень понятно, почему личностные или
персональные факторы выделены в отдельную группу. Скорее всего,
здесь подразумеваются индивидуальные факторы, которые включают
следующие параметры: род занятий, возраст, экономическое состояние, образ жизни. В некоторых работах по маркетингу психологические факторы называются внутренними [11]. При этом отмечается,
что потребительское поведение находится под влиянием ряда
внутренних или психологических факторов, среди которых наиболее
важными являются мотивация и восприятие. Восприятие в данном
случае интерпретируется с точки зрения автоматического влияния на
решение о покупке. При этом принято рассматривать когнитивную
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карту, которая включает несколько факторов. Последний критерий, а
именно, опыт анализируется во многих пособиях по прикладному
маркетингу. В некоторых исследованиях отмечено, что принятие
решений в будущем будет основано на прошлых решениях, а также
зависит от уровня удовлетворённости или сожаления [7, с. 502-504].
В. Стантон мотивы потребительского поведения характеризует как
стремление, которое нацелено на мишень и личность предпринимает
активность для удовлетворения этого стремления различными путями.
Как правило, человек потребительские мотивы стремится удовлетворить через покупку чего-либо. Следовательно, потребительское
поведение непосредственно связано с регуляцией бюджета [10]. И.В.
Алешина, анализируя потребительскую мотивацию и целенаправленность поведения, акцентирует факт их активации при покупке одежды
[3]. Подобное поведение в определённой степени мотивировано
потребностью согреться (т.е. физиологической потребностью) или
потребностью избегания внешней оценки (т.е. потребностью безопасности). В соответствии с другой формулировкой потребности названы
как биогенные и психогенные потребности. Они возникают от психологических состояний напряженности, например, потребности в признании или уважении. Следовательно, теории мотивации и представ
ленные в них концепции могут служить определенными моделями
воздействия и управления потребительским поведением клиентов.
Интересные факты приведены в исследовании эффективности
различных маркетинговых стратегий и анализе потребительского
поведения в поперечном сечении демографических параметров в
отношении моды розничной торговли. Автор так же отмечает, что
когнитивные факторы, влияющие на покупательные намерения
потребителей, включают визуальные и эмпирические детерминанты
[10, с. 290-291]. Аспекты денежной иллюзии интерпретируют особенности её проявления во взаимосвязи с поведенческой рациональностью субъекта и стилями принятия решений [2. с.37]. Другой автор,
рассматривая влияние денежного фактора на потребительское поведение и принятие соответствующего решения, выделил психологические составляющие монетарных отношений. Автор указал, что формальные логические и математические операции, априори закладываемые
в рациональном потребительском поведении, оказываются недостаточными, а часто – ошибочными, при прогнозировании и описании
реального поведения [6, с.5]. Е.А. Махрина в своём исследовании
анализируя особенности ценностно-смыслового отношения к деньгам,
которое непосредственно связано с потребительским поведением,
выделила следующие его структурные компоненты: мотивационнокогнитивный компонента, эмоциональный и конативный. Они отражают
действия и намерения человека в отношении денег [5, с.23].
Таким образом, одной из главных движущих сил потребительского
поведения является доминирование социальных взаимодействий. В
обществах, которые находятся в фазе социально-экономических и
политических трансформаций начинают преобладать гедонистические
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ценности, а маркетинговые технологии способствуют социально сложным формам потребительского поведения. Несмотря на очевидные
тенденции глобализации и, как следствие, распространение маркетинговых технологий в различных странах (маркетологи называют его
«эффектом присоединения»), тем не менее, изучение психологических
детерминантов потребительского поведения предполагает специфический анализ культурного фактора. Данный фактор подразумевает
анализ национальных и других этнопсихологических особенностей,
которые исторически сформировались в течение многих лет и
воздействуют на восприятие, установки, традиции, поведение или
ожидания потребителей.
На основании теоретического анализа был составлен вопросник об
особенностях потребительского поведения и денежной регуляции.
Пилотажное исследование провели среди населения обоих полов
(средний возраст х=28,5), имеющих постоянную работу и опыт выезда
за рубеж (n1=85 чел.). Возраст респондентов обусловлен степенью
активности потребительского поведения, тенденциями моды, предпочтениями торговых марок, высокой степенью воздействия СМИ и
интернета (наиболее активные пользователи информационных порталов и «Facebook»-а). Вопросник содержал 25 утверждений, из которых
достоверные различия были обнаружены по частоте выбора различий
в ответах на пять из них (t=4,28, при Р < 0,05). Эти утверждения в
основном были связаны с взаимосвязью регуляции бюджета и потребительским поведением в различные периоды, сроки и местонахождения.
Представим наиболее высокие ранговые веса среди выделенных
утверждений: регуляция бюджета в течение года, месяца; регуляция
бюджета в своей стране и за рубежом; отношение к покупкам после
возвращения в свою страну; потребительское поведение во время
отпуска и при подготовке к нему; сожаления по поводу не оправданных
покупок за рубежом. Рассмотренные результаты позволили разработать программу метода фокус группы, в котором были выделены пять
дискуссионных вопросов и подготовлены модераторы. В каждой группе
участвовали 8-10 респондентов (всего 6 групп, n2=72 чел.), а
продолжительность обсуждения длилась 1,5 часов. По завершении был
проведён анализ видео- и аудио записей, который позволил более
досконально охарактеризовать стратегии и динамику потребительского
поведения контингента выбранной возрастной группы.
Зарегистрированные статистические различия могут быть связаны
с динамикой социальных ценностей, так как они одновременно зависят
как от устойчивых факторов (например, национальные ценности), так и
от ситуативных (например, традиции субкультуры). И.В. Алешина в
качестве основных ситуационных факторов выделила следующие пять:
физическое окружение, социальное окружение, временная перспектива, цель потребительского поведения и предшествующие состояния.
Эти стратегии основываются на том, что ценности тесно связаны с
социальными изменениями и отражают их [3. с. 345]. Полученные выводы по анализу результатов опроса и обобщению фокус групп позволили охарактеризовать ситуационные факторы потребительского
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поведения в течении года и в различной социальной среде. При этом
также были выявлены различия между полами, специальностями,
семейным положением и степенью доходов респондентов. Проведённое исследование позволило охарактеризовать некоторые психологические особенности регуляции бюджета в связи с потребительскими
стратегиями поведения.
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ԴԱՎԻԹ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի ասպիրանտ
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ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկված են սպառողի վարքային ռազմավարությունների հոգեբանական առանձնահատկությունների ժամանակակից հետազոտությունները, ինչպես նաև նախնական հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը, որը բացահայտել է սպառողական բյուջեի կարգավորման որոշ չափանիշներ: Զրույցի և ֆոկուս խմբերի ընդհանրացման հիման վրա կատարված եզրակացությունները թույլ տվեցին բնութագրելու
մեկ տարվա ընթացքում և տարբեր սոցիալական խմբերում սպառողական վարքի իրավիճակային գործոնները: Նաև բացահայտվել են, ըստ
հարցվողների սեռերի, մասնագիտությունների, ընտանեկան վիճակի և ստացվող եկամուտների տարբերությունները:
Հիմնաբառեր. բյուջեի կարգավորում, անձ, վարքի ռազմավարություն, պահանջմունքներ, շահադրդում (մոտիվացիա):
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Заведующий кафедрой психологии управления
Академии государственного управления РА,
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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНЦЕВ
В статье представлен психологический подход к управленческой деятельности, на основе которого разработана система
психологического сопровождения деятельности управленцев.
Представлены научно-исследовательские и практические работы
составления психологического паспорта управленцев.
Ключевые слова: управление, управленческая деятельность,
психограмма, профессиональные и психологические качества,
психологический портрет.

Перед психологией управления в современном мире поставлены
сложные задачи. Среди таких задач находится обеспечение эффективности управленческой деятельности, которая обусловлена профессиональными и психологическими качествами управленцев. Для эффективной деятельности важное значение имеют как профессиональные,
так и индивидуально-психологические качества управленцев. Сегодня
важной задачей является повышение квалификации управленцев, для
развития и совершенствования профессиональных и психологических
качества.
В научной литературе много исследований, посвященных профессиональным качествам управленцев, а индивидуальные психологические качества изучены мало. Кроме того, при профессиональном отборе
часто не учитываются индивидуально-психологические качества управленцев. Именно поэтому особую актуальность имеет психологическое
исследование управленческой деятельности с учетом их индивидуально-психологических характеристик. Нужно отметить, что на кафедре психологии управления академии государственного управления
РА проводятся теоретические и экспериментальные исследования,
посвященные современным проблемам психологии управления в
Армении. На основе психологических исследований составлен необходимый пакет психологических методов и методик и разработана система психологического отбора. Проведение профессионального психологического отбора дает возможность выявить необходимые индивидуально-психологические качества для профессиональной деятельности и обеспечить пути их совершенствования.
Также на основе результатов этих исследований организована
служба психологического сопровождения магистрантов. На основе тео135
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ретических и экспериментальных данных составлены профессиограммы и психограммы деятельности управленцев различного уровня.
В коллективной монографии «Психологическая характеристика особенностей управленческой деятельности» представлены профессиограммы и психограммы деятельности управленцев различного уровня [5].
В коллективной монографии «Особенности психологического отбора управленцев» представлены характеристика психологически важных качеств управленцев, этапы психологического отбора управленцев,
методы оценивания управленческой должности. Отдельной главой
представлены методики психологического отбора управленцев и
процесс их адаптации [3].
В академии проведенная психологическая политика имеет стратегическое значение, которое обеспечивает основной подход академии к
управленческой деятельности. Основные работы осуществляются
поэтапно.
На первом этапе исследуются индивидуально-психологические
характеристики управленцев. Для исследования используются тесты
Кеттелла, Айзенка, Томаса. На основе исследования дается индивидуальная характеристика по 25 параметрам. Также исследование позволяет выявить насколько общительны, добросовестны, самостоятельны, эмоционально зрелы, смелы, восприимчивы к новому будущие
управленцы. В ходе обучения все магистранты имеют свой психологический портрет, распознают свои качества, которые можно развивать
во время обучения.
На втором этапе в начале и конце магистрского обучения проводится исследование, направленное на выявление управленческих качеств. Исследование позволяет выявить социально-коммуникативную
компетентность, эмоциональный интеллект, тип мышления и уровень
креативности, стрессоустойчивость и волевую саморегуляцию магистрантов. Для исследования используются тест Брунера тип мышления и уровень креативности, тест эмоционального интеллекта Н.
Холла, тест-опросник социально-коммуникативной компетентности,
тест стрессоустойчивости и тест волевой саморегуляции.
Сравнительный анализ управленческих качеств магистрантов первого и второго курсов представлен в научных работах А. Хачатрян [6].
Цель данной работы показать влияние обучения на развитие управленческих качеств.
Исследование креативности магистрантов-управленцев первого и
второго курса продемонстрировало как учебная деятельность может
быть связана с развитием креативности [4].
Исследование социально-коммуникативной-компетентности управленцев обосновывается тем, что коммуникация имеет огромное
значение в управленческой деятельности. Как справедливо отмечают
Е. В. Ксенчук и М.К. Киянова, каждый управленец большую часть своей
деятельности тратит на общение, вот поэтому важное профессиональное качество считается умение делового общения [2].
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Исследование особенностей мышления управленцев обосновывается тем, что они в своей деятельности сталкиваются с решением
различных задач, предложением новых идей, принятием решений.
Также в управленческой деятельности важное значение имеет
эмоциональный интеллект управленцев, развитие которого способствует пониманию, управлению эмоциональных состояний.
Стрессоустойчивость рассматривается как важное качество управленца, так как обеспечивает эффективность и успешность деятельности.
Целесообразность исследования волевой саморегуляции обосновывается тем, что в управленческой деятельности волевые усилия
помогают принимать решения и достичь цели.
Мы особо подчеркиваем комплексное использование этих методик,
что позволяет не только выявить индивидуальные характеристики
управленцев, но и управленческие особенности, которые обусловлены
взаимосвязями психологических качеств. Анализ взаимосвязей психологических качеств представлен в коллективной монографии «Особенности психологического отбора управленцев».
В ходе психологического отбора управленцев предлагается основываться на взаимосвязях психологических качеств [3].
При окончании магистерского образования, совместно с дипломом
и успеваемостью магистрантам выдается описание психологического
портрета «Психологический паспорт» где приводятся психологические
характеристики индивидуально-психологических и управленческих параметров. Психологический паспорт позволяет магистранту распознавать
свои сильные и слабые психологические стороны, развивающиеся качества. В результате обучения психологические качества развиваются
и изменяются, поэтому они имеют относительный характер.
В «Психологическом паспорте» даются рекомендации по тем
областям и направлениям деятельности, в которых данный магистрант
будет более успешным и эффективным. На основе психологического
паспорта можно профессионально организовать психологический
отбор, также эффективную деятельность и карьерный рост управленца.
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոն վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՕՐԻՆԱԿ
Հոդվածում ներկայացված է կառավարչական գործունեության
հանդեպ հոգեբանական մոտեցումը, որով մշակված է կառավարչի գործունեության հոգեբանական աջակցության համակարգը: Ներկայացված
են կառավարիչների «հոգեբանական անձնագիր» կազմելու գիտահետազոտական և գործնական աշխատանքները:
Հիմնաբառեր. կառավարիչ, կառավարչական գործունեություն, փսիխոգրամա, մասնագիտական և հոգեբանական որակներ, հոգեբանական
դիմանկար:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И МОТИВАЦИИ
УПРАВЛЕНЦЕВ
Статья написана в соответствии с армяно-российским совместным
научным проектом по теме «Нормативная направленность личности
специалистов служебной деятельности».
В статье анализируются результаты исследования ценностей
и мотивации управленцев. Результаты исследования показали,
что для управленцев значимыми ценностями являются самостоятельность, достижения, гедонизм, доброта, а мотивами работы
удовольствие и общественная польза.
Ключевые слова: ценности, мотивация, управленец, исследование, управленческая деятельность.

В многочисленных исследованиях рассматриваются компоненты
управленческой деятельности, но недостаточны те, которые характеризуют служебную деятельность с точки зрения ценностей. Рассмотрение психологических аспектов служебной деятельности, в
первую очередь предполагает обсуждение личностных качеств служащего. В современной образовательной системе подготовка специалистов направлена на формирование и развитие управленческих
качеств. Но известно, что хороший служащий становится хорошим
руководителем. В этой связи проблема требует системного подхода,
что дает возможность управлять деятельность не только с точки зрения
управленческих звеньев, а также с точки зрения исполнителей и
служащих. В соответствии с этим актуальной становится подготовка
профессионала с нужными личностными качествами как служащего. Но
сегодня учебные заведения готовят руководителей и управленцев, не
имея ввиду, что при управлении большая часть работы основана на
психологической и практической подготовке. В этой связи нужно
выявить закономерности формирования мотивов и ценностей профессионала во время служебной деятельности. Важно знать, какие
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ценности и мотивы имеют управленцы для эффективной управленческой деятельности. Особенно важны нравственные и духовные качества
управленцев, которые, сочетаясь с профессиональными качествами,
могут обеспечить эффективность деятельности [1]. В основе духовных
и нравственных качеств лежат ценности.
Казакова А.Ю считает, что служебная деятельность – это сложное
социокультурное явление со своей историей, традициями, ценностями,
языком и мировоззрением. Она предстает перед отдельным человеком
как внешнее условие, как категорический императив. Вхождение в
пространство служебной деятельности - длительный процесс, требующий значительных усилий и определенных жертв. Он вынужден
тренировать одни свои способности за счет и на основе своего
здоровья. Необходимы специальные программы психологического
обеспечения сохранения здоровья госслужащего в служебной деятельности не только «входа» в профессию, но его сопровождения в процессе деятельности [2]. Для эффективного управления выделяются
необходимые качества, в том числе эффективное целеполагание и
способность переводить эти цели подчиненным, умение координировать и контролировать работу подчиненных в процессе достижения
целей, умение формировать и развивать ответственность за конечный
результат у подчиненных, умение установить доверительные отношения, умение формировать у подчиненных удовлетворенность и заинтересованность. Но условия успешного исполнения цели со стороны служащего не исследованы, необходимо выявить техники формирования
цели. Техники делегирования служащих должны быть основаны на
профессионализме и заинтересованности подчиненных. Необходимо
исследовать, как этот процесс воздействует на ответственности и инициативности. Знание индивидуальных мотивов личности дает возможность выявить как использовать мотивацию достижения успешности и
избегание неудачи личности. Во время служебной деятельности в ходе
формирования мотивов особую значимость приобретают ценности
профессионала.
Важное значение ценностей подчеркивает М. Рокич, отмечая, что
понятие ценность должно занять центральное место, способное объединить интересы разных наук, касающихся человеческого поведения,но
сходного мнения придерживались и социологи (например, Williams,
1968), и антропологи (например, Kluckholn, 1951). Эти ученые рассматривали ценности как критерии, которые используются людьми для
выбора и обоснования своих действий, а также для оценки других людей,
себя и событий. Таким образом, ценности представляют собой в большей
степени критерии оценки, чем качества, присущие самим объектам.
Целесообразно различать ценности двух типов: ценности общества
и социальных групп (социальные ценности); ценности личности (индивидуальные ценности).
В трудах А.Г. Здравамыслова, Д.Н. Узнадзе, В.В. Сусленко, В. А.
Ядова ценностные ориентации определяются, как правило, через
понятия отношения, отражения, установки. А в трудах Б.Г. Ананьева,
Л.Э. Пробста ценностные ориентации рассматриваются одним из
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базовых личностных оснований, которые заключаются внутрь более
широкого синтетического понятия направленности личности, которая
содержит в себе доминирующие ценностные ориентации и установки,
проявляющиеся в любой ситуации. Разработана статусно-иерархичная
структура ценностей в виде ядерно-центрической модели:
• ценности внешнего статуса, образующие стабильное ядро;
• ценности среднего статуса (структурный резерв);
• ценности ниже среднего статуса (периферия);
• ценности низшего статуса.
Ценности ядра и низшего статуса малоподвижны, а ценности,
занимающие промежуточное положение, находятся в постоянном
движении (Ядов, 1975) [3, с. 9].
В. Н. Карандашев в своей книге приводит характеристики ценностей, данными Шварц и Билски (Schwartz & Bilsky, 1987): Один из этих
характеристик это то, что ценности это убеждения, другое - ценности
это желаемые человеком цели образ поведения, который способствует
достижению этих целей. Другая интересная характеристика это то, что
ценности не ограничены определенными действиями и ситуациями (то
есть трансцендентны). Важная характеристика - это и то, что ценности
выступают как стандарты, которые руководят выбором или оценкой
поступков, людей, событий. Ценности упорядочены по важности относительно друг друга. Упорядоченный набор ценностей формирует
систему ценностных приоритетов. Разные культуры и личности могут
быть охарактеризованы системой их ценностных приоритетов.
В теории М. Рокича под ценностями понимается вид убеждений
(beliefs), имеющий центральное положение в индивидуальной системе
убеждений. Ценности представляют собой руководящие принципы
жизни. Они определяют то, как нужно себя вести, каково желательное
состояние или образ жизни, достойные или недостойные того, чтобы им
соответствовать и к ним стремиться (Rokeach, 1973) [5].
По Д.А. Леонтьеву, ценности формируются в процессе социального
развития человека, они становятся источниками индивидуальной мотивации, ценностные ориентации находятся на пересечении мотивации, с
одной стороны , и мировоззренческих структур сознания, с другой. Они
являются одной из самых личностно значимых «зон» и различаются у
разных людей и по степени выраженности и по их конкретному набору [4].
В психологии в роли мотива могут выступать потребности, интересы влечения, эмоции, установки, идеалы; в общем, все то, что
побуждает деятельность человека, ради чего она совершается.
Целью нашего исследования было выявление ценностей и мотивов
управленцев, т. е. при каких ценностях какие мотивы работы преобладают у управленцев.
В исследовании приняли участие 30 магистрантов Академии
государственного управления РА. В ходе исследования использовали
опросник ценностей, разработанной Ш.Шварцем. В его теории ценности
- это интериоризированные личностью ценности социо-культурных
групп, ставшие личностными ценностями. Опросник состоит из двух
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частей. Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и убеждений, оказывающих влияние на личность, но
не всегда проявляющихся в социальном поведении. Он состоит из двух
списков существительных, включающих 57 ценностей. Испытуемый
оценивает каждую из предложенных ценностей по шкале в семь
баллов. Вторая часть опросника Шварца предназначена для изучения
ценностей, наиболее часто проявляющихся в социальном поведении
личности. Состоит из 40 описаний человека в виде прилагательных,
характеризующих 10 типов ценностей. Для оценки описаний используется шкала из пяти баллов.
Также использовали тест мотивационной структуры - Мост. Тест
состоит из двух блоков: условия работы и мотивы работы. Для теста
типичными задачами являются оценка специалистов, составление
индивидуального карьерного плана, разработка системы мотивации,
формирование кадрового резерва, оценка соответствия ценностям
компании, профориентация.
Таблица 1.
Результаты опросника ценностей (n=30)
идеальные ценности
1.конформность
2.традиции
3.доброта
4.универсализм
5.самостоятельность
6.стимуляция
7.гедонизм
8.достижения
9.власть
10.безопасность

5,4
4,5
5,8
5,6
6,1
5,3
5,9
6,0
4,9
5,7

ценности в поведении
1,9
1,5
2,8
2,7
3,2
2,8
2,5
2,3
1,7
2,3

Согласно теории Ш. Шварца, ценности личности существуют на
двух уровнях: на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов.
Первый уровень более стабилен и отражает представления
человека о том, как нужно поступать, определяя тем самым его жизненные принципы поведения.
Второй уровень более зависим от внешней среды, например, от
группового давления и соотносится с конкретными поступками человека
(Schwartz, 1997).
На уровне нормативных идеалов для обследованной выборки (в
целом) наиболее значимыми являются ценности самостоятельность,
достижения, гедонизм, доброта.
На уровне индивидуальных приоритетов (то есть в конкретных
поступках) в наибольшей степени проявляются такие ценности, как
самостоятельность, доброта, стимуляция.
Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов,
так и на уровне индивидуальных приоритетов обладают такие
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ценности, как традиции, власть. На уровне индивидуальных приоритетов наименьшая значимость имеет конформность.
Результаты мотивационной структуры Мост показали, что в блоке
мотивы работы в отчет включаются только те факторы, значения по
которым оказались выше 6,5 баллов).
В блоке мотивы работы выражены следующие шкалы: удовольствие и общественная польза.
Мотив работы удовольствие означает, что для респондентов нашей
выборки мотивирует деятельность, которая приносит радость, как
хобби. Они стремятся к такой работе, которая превратила бы их жизнь
в ежедневный праздник. Для них важно, чтобы поручаемая работа была
интересной, увлекательной, приятной. Оценивая работу, они ориентируются на ощущения, получаемые в процессе труда.
Общественная польза означает, что для респондентов очень
важно, чтобы их деятельность приносила ощутимую пользу отдельным
людям или обществу в целом. Они счастливы, если благодаря их
работе другие люди выздоравливают, становятся счастливее, успешнее. Для них важно иметь возможность поддержать, оказать помощь
другим людям. Реализация этой цели приносит и большое моральное
удовлетворение.
Можно заключить, что для респондентов нашей выборки значимыми ценностями являются самостоятельность, достижения, гедонизм,
доброта, а мотивами работы удовольствие и общественная польза.
Таким образом, можно заключить, что для управленческой деятельности важное значения имеют ценности и мотивы управленца, на
основе которых можно формировать личностные качества для эффективной работы. Результаты исследования могут использоваться при
составлении индивидуального карьерного плана управленцев, также
при формировании кадрового резерва.
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն»
գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
Սույն հոդվածը տպագրվում է հայ-ռուսական համատեղ գիտական ծրագրի՝
«Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների անձի
չափորոշիչային ուղղվածությունը» ՌՀ16-06 ծածկագրով թեմայի
շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների արդյունքում:

Հոդվածում վերլուծվում են կառավարիչների արժեքների և շահադրդման
(մոտիվացիայի) հետազոտության արդյունքները: Դրանք ցույց տվեցին, որ
կառավարիչների համար կարևոր արժեքներ են ինքնուրույնությունը, ձեռքբերումները, հեդոնիզմը, բարությունը, իսկ աշխատանքային մոտիվներն են՝ աշխատանքից բավարարվածությունը և հասարակական շահը:
Հիմնաբառեր. արժեքներ, շահադրդում, կառավարիչ, հետազոտություն, կառավարչական գործունեություն:
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STUDY OF VALUES AND MOTIVATION OF MANAGERS
The article discusses the results of the study of managers’ values and
motivation. The results of the study show that significant values for managers
are independence, achievements, hedonism and kindness. The most
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СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
РЕЛИГИОЗНОГО, ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО,
ПРАВОВОГО И РЕГУЛЯТИВНОГО СОЗНАНИЯ
Социальное управление рассматривается как одна из функций социального сознания. В структуре социального сознания в
качестве базовых компонентов выделены: религиозное, этническое (национальное), правовое и регуляционное сознание. Актуальность данного комплекса подтверждается сложившейся ситуацией
в современном мире. Внешнее управление и самоорганизация
больших социальных групп исследуются с точки зрения динамических моделей: конкурентная-консолидирующая (объединяющая)
направленность сознания; революционное-эволюционное развитие.
Ключевые слова: социальное сознание, социальное управление, взаимосвязь, развитие.

Характеристика современности становится все более многосторонней и многообразной. Динамика перемен и событийная плотность, информационная широта и многоплановость, противоречивость
и намеренная субъективность в подготовке, трансляции, восприятии и
интерпретации социально значимой информации индуцируют масштабную конфронтационность сознания различных социальных групп.
Особенно остро сегодня переживаются проблемы, связанные с религиозной, этно-национальной и социально-правовой жизнью человека,
общества, государства. В этом контексте, в качестве перспективной
была избрана задача конструирования динамической функциональной
модели комплексирования религиозного, этно-национального,
правового и регулятивно-управленческого сознания, которая
позволила бы, при определенных вариациях каждой из структурных
составляющих и их специфических сочетаний, выстраивать вероятностные прогнозы адекватные внешним условиям и внутренним
состояниям выделенных модусов сознания. Последние выступают как
последствия тех или иных сценариев развития общества [5].
Вычленение из множественной совокупности видов социального
сознания (гражданское, политическое, историческое, экономическое,
гендерное, экологическое и т.д.) четырех вышеобозначенных и придания им статуса модусов, т.е. таких видов сознания, которые определяют некий базис, размерность и состав которого хронотипически
обусловлены (время и место анализируемой социальной реальности)
и могут также подвергаться моделированию в соответствии с иной
актуальностью и иными задачами, определяется современной
социально-политической ситуацией в мире.
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Ранее было показано, что в процессе современной глобализации
обостряются проблемы социального и личностного самоопределения,
осознанного присвоения либо самоконструирования социальногрупповой идентичности [3]. Скорость «ухода» от традиционности
определяет спокойный либо взрывной (турбулентный) характер освоения (адаптации, сопротивления, преодоления и т.д.) технологической и
социальной новизны. Во всех случаях проблематика сознания выходит
на первый план [2].
В логике отечественной парадигмы сознания (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.), дополненной современными исследователями: В.Ф. Петренко, В.М. Аллахвердов, Ю.И. Александров, А.В.
Карпов и др. [4], а также развиваемой нами социально-коммуникативной концепцией сознания (http://www.sncps.ru/), спроектирована
социально-психологическая модель взаимосвязи этнического, религиозного, правового и регулятивного сознания. Сознание как знание и
отношение определяет бинарные составляющие комплекса: этнический, религиозный, правовой, регулятивный модусы. Регулятивный
модус сознания в обозначенном комплексе реализует особую –
интегрирующую функцию в случаях внешней (детерминирующей), либо
внутренней (самоорганизующей) актуализации. Проблематичность
интегративной взаимосвязи всех трех модусов (этнический, религиозный, светско-правовой) комплекса связана с возможностью (и
реальностью) регулятивной функции в каждом из модусов отдельно:
регуляция этнических знаний и этноотношений, например, коррекция в
виде дополнений, либо изъятий исторической фактологии (см. примеры
современных этнических государств); регуляция религиозных знаний и
отношений (см. примеры религиозных общин); регуляция правовых
знаний и отношений (социально-политические реформы). Изолированная (автономная) регуляция каждого из трех модусов сознания на
уровне индивида встречается достаточно редко в формах соответствующей направленности личностной акцентуации, а в больших
социальных группах – в случаях достаточно автономного существования этнокультурных изолятов, религиозных сект и обособленных
светско-правовых государств.
Двухмодусные интегративные регуляции хорошо известны, это в
частности, этноконфессиональные системы в Православии, Исламе,
Иудаизме и др. Распавшиеся в прошлом или развивающиеся многонациональные правовые системы характерны для больших империй:
Древний Рим, Советский Союз, современный Европейский союз.
Устойчивое существование и распад таких систем в диахронии
представляют важный эмпирический материал для настройки
проектируемых моделей в современных условиях.
Определенные шаги по интегративной регуляции этнонационального, религиозного и светско-правового модусов сознания осуществляет современная Российская Федерация. Этот процесс весьма важно
оценочно отслеживать научно-экспертным сообществом с различных
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методологических позиций. В методологическом и практическом планах
главной задачей является обоснование и апробация совокупности
релевантных эмпирических показателей. Решение этой задачи связано
с определением зон вариации базисных компонентов (модусов). Так,
для религиозного сознания полюсами качественной определенности
соответствующего показателя избраны «религиозность – светскость
(секулярность)», а шкалы вариабельности градуированы по уровням:
высокая религиозность (воцерковленность), средняя, низкая и т.д. до
«воинствующего атеизма». В проекции на религиозность сознание как
отношение верифицируется в концепте духовности, равно относимом к
светской жизни (стремление к высокому, запредельному, истине,
справедливости и др.) [1]. Крайними, неприемлемыми сегодня формами
выражения того и другого устремлений рассматриваются: религиозный
экстремизм или светский экстремизм (секуляризм).
Аналогично, с учетом специфики этнонационального и правового
модусов (сознания), определяются качественные и количественные
переменные, включенные в проектируемую модель.
Что касается вариаций регулятивного сознания, то совокупность
переменных ограничена показателями следующих состояний: 1) конкурентное – консолидирующее сознание; 2) литическое («спокойное»,
эволюционная (динамика) – критическое (кризис, «взрыв» по Ю.М.
Лотману, турбулентная динамика) сознание.
Выделяя внешний и внутренний планы активности социальных
систем, мы различаем управление и регуляцию, что позволяет
осуществлять «тонкую» настройку модели. Управление в данной
модели предполагает отчетливую заданность конечной цели и полный
контроль содержания и процессов как во всей системе в целом, так и в
отдельных ее составляющих. Регуляция допускает отсутствие или
неясность цели и слабо взаимосвязанное воздействие на отдельные
составляющие (компоненты) социальной системы. Таким образом, в
нашем случае, управление и регуляция реализуют различные
стратегические задачи социального менеджмента. Для управления, –
это достижение определенного, нового конечного результата
функционирования системы, либо трансформации (преобразования,
реформация, модернизация и т.д.) самой социальной системы. В
случае регуляции стратегическая задача состоит в сохранении
системы, ее устойчивого функционирования для последующего обретения цели. Управленческая и регулятивная стратегии в диахронии
поочередно сменяют друг друга и соответствующие временные
отрезки, очевидно, определяются актуальным состоянием системы. В
рассматриваемой модели временные характеристики и ассоциированные с ними прогнозные оценки определяются двумя факторами:
1. Качеством и уровнем взаимосвязей этнонационального (интегрированная либо субординированная совокупность этнических сообществ),
конфессионального и светско-правового модусов сознания; 2. Соотношением внешней (государство, субъекты федерации) и внутренней
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(местные органы власти, общественные организации, национальнокультурные автономии и др.) управленческой (регулятивной) стратегий.
В прикладной части исследования соответствующая эмпирическая
фактология анализируется с теоретико-методологических позиций
философского постструктурализма и современной психологии. В
частности, явление фрагментарности сознания рассматривается в контексте дифференциации и интеграции информационных коммуникаций
как артефактов социальной регуляции и принятия тех или иных
управленческих решений (А.И. Белкин) [5, с. 191-279]. Теоретически
обоснована и технологически оформлена процедура «прогнозного картирования групповых прототипов категориальных систем социального
сознания» (Е.В. Бакшутова, Т.К. Рулина) [5, с. 62-110]. Утверждается,
что «возрастание порогов когнитивной сложности категориального
мышления меняет степень категориальной расчлененности сознания
(осознанности), а значит, латентно перестраивается и система значений действительности, их структурация, групповой генезис обобщенных
схем познания и их системообразующих принципов, активизируя тем
самым интерес к ирреальности реальности как «подкладке» социальной неопределенности». Выявлено, что в религиозном ассоциативном
поле категориальный код группового сознания формируется не церковным каноном, а интериоризацией повседневных вербальных контактов,
из чего следует, что конфессиональное сознание группы сегодня представляет собой не целостную структуру, а комплекс атомизирующихся
фрагментов (Е.В. Бакшутова, Т.К. Рулина) [5, с. 62-110].
В ареале этносов Поволжья эмпирически подтверждена спокойная
(эволюционная) динамика социокультурного взаимодействия при
определенной специфике авто- и гетеростереотипов этнического сознания, а также соотношения этнического самосознания (идентичности) и
интегрированного (субординированного) национального общероссийского сознания (В.В. Шарапов) [5, с. 290-306].
Проведен анализ особенностей социальных установок студентов в
связи с событиями на Украине, выявлена структура актуальных установок студентов, дана содержательная характеристика компонентов
структуры и определены некоторые негативные аспекты возможной
реализации установок. Исследуются факторы формирования и развития поведенческих намерений в структуре социальной установки и их
связи с правовым сознанием студенческой молодежи. Описана и
уточнена регулятивная функция правового сознания, представлен
прогноз динамики правового сознания молодежи в современных
условиях, в частности, с учетом Интернет-интервенций с пропагандой
этнического и религиозного экстремизма (Н.Н. Ярушкин) [5, с. 160-181].
Получена также обширная фактология, связанная с процессами
индуцирования тех или иных тенденций развития этнического и религиозного сознания учащейся молодежи, а также подростков и младших
школьников, в частности в условиях обогащенных образовательных
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сред различной направленности (религиозной, этнической и т.д.). Выявлено содержание и динамика ценностных ориентаций и нравственных
представлений подростков (Е.Л. Чернышова) 4, с. 345-355]; определены
психолого-педагогические условия формирования межэтнической
толерантности школьников в условиях полиэтнического образовательного пространства (Е.И. Рощупкина) [5, с. 328-335]; факторизованы
религиозные аспекты социокультурных установок учащихся старших
классов общеобразовательных школ Самарской области и республики
Татарстан (Л.Т. Рузанов) [5, с. 307-327]; систематизированы особенности этнического и религиозного сознания студентов, получающих
светское и духовное образование (Г.В. Акопов) [5, с. 122-135].
В поисках универсальных механизмов активно исследуется роль
социальных, межличностных и внутриличностных коммуникаций в
становлении различных форм, видов и типов сознания в условиях
современных социокультурных изменений. Социальная коммуникация
рассматривается как основной процесс конструирования психосоциальной идентичности. В условиях информационного общества,
связанного с возникновением тотальной знаковой среды, возрастает ее
значение как канала меж- и внутрикультурной трансляции смыслов и
средства конституирования идентичности. Анализируются концепции
массовой коммуникации, рассматривающие воздействие СМИ и
Интернета на сознание и культуру. Виды и формы коммуникации
коррелируют с процессами структурации социального взаимодействия
и расширения сознания, средствами достижения группового единства и
реализации идентичности. Подтвердилась теоретическая гипотеза: в
информационном обществе возрастает значение коммуникативной
практики как канала меж- и внутрикультурной трансляции смыслов и
средства конституирования идентичности (А.И. Белкин) [5, с. 191-279].
В различные исторические периоды актуализируемый комплекс
модусов общественного сознания, очевидно, является иным. Так, в
период промышленной революции в статусе базисных выступают
экономическое и политическое (вкупе с классовым) сознание, отчасти
«разбавленное» сознанием определенных групп интеллигенции,
правящих элит и общественных движений.
Согласно некоторым взглядам экономическое сознание как отражение и выражение экономических интересов, является универсальным
базисным модусом сознания любой субъектно ориентированной группы
или индивида. Однако исторический опыт экономически идеологизированной практики привнес серьезные сомнения в исключительной универсальности экономического базиса, тем более, вне соподчиненности
другим «переменным» в рамках определенной исторически актуализирующейся совокупности базисных модусов сознания.
В предложенном нами четырехмодусном комплексе экономический
фактор вполне может быть вписан в структуру регулятивно-управленческого сознания, т.к. для обоих этих видов сознания основополагающей интенцией (вектор движения) является мотив достижения.
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Отметим вновь, что используемое нами понятие «модус сознания» не
синонимично понятиям «вид или тип сознания». Вместе с тем, модус
сознания – это тот вид социального сознания (экономическое, политическое, религиозное, правовое и т.д.), который выходит на первый план
общественной дискурсивной практики, научных исследований и стратегических ориентаций в определенных условиях или ситуациях социальной жизни, а также при соотносящемся с внешними условиями и
внутренними состояниями общества новом генезисе (происхождении) и
развитии этого сознания.
Следуя логике диахронии можно заметить, что в ряде случаев
актуализируются несколько модусов сознания, объединяемых в
комплекс совокупностью взаимосвязей. Комплекс, в отличие от
системного объединения, не обладает всей совокупностью признаков
целостности или явной выраженностью системообразующего основания, которое характерно для высших стадий или фаз развития социального сознания на соответствующем этапе социогенеза. Российское
общество, как и ряд других мироопределяющих государств, но с иными
экономическими показателями, находится сегодня в фазе перехода.
Сторонники глобализационной теории развития современного мира
полагают, что фаза перехода в формах непрерывных существенных,
скачкообразных, непредсказуемых изменений все более вытесняет
фазы устойчивого (постепенного, пошагового) развития.
Содержание ряда модусов сознания имеет в своем составе более
или менее объемные составляющие из других модусов, например,
модусы религиозного и правового сознания (Христианские заповеди,
определенные правовые нормы в Коране и т.д.), а также регулятивного
сознания. Общая закономерность состоит в периодически обновляющейся дифференциации целостного (синкретичного) социального
сознания, в соответствующих вариациях тех или иных модусов
сознания с последующей их интеграцией и переходом регулируемой
или внешне управляемой «организации» сознания в самоорганизацию
и саморегуляцию.
Моделирование обозначенных явлений, очевидно, представляет
актуальную и социально востребованную задачу, включая возможность
получения вероятностных прогнозов на основе той или иной
информационной модели и в зависимости от её вычислительных
возможностей (компьютерно адаптированные модели).
В плоскости социальной психологии соответствующая эмпиризация (набор измерительных переменных) связана с социальными
представлениями, социальными (религиозные, этнические и т.д.)
установками, ценностными ориентациями и другими социально-психологическими характеристиками личности и различных групп, имеющими
инструментальную обеспеченность. В связи с тем, что исследуются
явления социального сознания, то, в логике отечественной классической психологии сознания, избранная эмпиризация также связана со
сферами релевантных задачам исследования знаний, эмоциональных
отношений (установки) и осознаваемых намерений респондентов,
участвующих в психологических обследованиях. Так как речь идет о
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человеческом сознании, неотрывном от эмоциональной сферы
(система отношений), то в соответствии с концептуальными построениями отечественных психологов в этой области (Александров Ю.И.,
Петренко В.Ф., Чуприкова Н.И. и др.), эмпирически собранный знаниевый материал оценивался по критерию степени дифференцированности – интегрированности (низкая дифференцированность знаний
соответствует большей степени эмоционального отражения действительности; высокая – более высокой осознанности). Конкретными
инструментальными средствами, в этом плане, были привлечены
методы ассоциативного и рецептивного экспериментов, опросник
этноконфессионального согласия, методики диагностики правовых
установок и др. (Акопов Г.В.) [5, с. 407-415].
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ԳԱՌՆԻԿ ԱԿՈՊՈՎ
Ռուսաստանի Դաշնության Սամարայի պետական
սոցիալ-մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր և
սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԿՐՈՆԱԿԱՆ, ԷԹՆԻԿ (ԱԶԳԱՅԻՆ),
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Սոցիալական կառավարումը դիտարկվում է որպես սոցիալական գիտակցության գործառույթների մաս: Սոցիալական գիտակցության կառուցվածքում, որպես առանցքային բաղադրիչ, առանձնացված են կրոնական, էթնիկ (ազգային), իրավական և կարգավորիչ գիտակցությունը:
Նշված ամբողջության արդիականությունը հաստատվում է ժամանակակից աշխարհում ձևավորված իրավիճակով: Խոշոր սոցիալական խմբերի
ինքնակազմակերպումը և արտաքին կառավարումը ուսումնասիրվում է
հարաճուն ձևաչափերի տեսանկյունից՝ մրցակցող-համախմբող (միավորող) գիտակցության ուղղություն, հեղափոխական-էվոլյուցիոն զարգացում:
Հիմնաբառեր. սոցիալական գիտակցություն, սոցիալական կառավարում, փոխկապվածություն, զարգացում:
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SOCIAL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF OF RELIGIOUS, ETHNIC
(NATIONAL), LEGAL INTERRELATIONS, AS WELL AS REGULATORY
CONSCIOUSNESS
Social management is regarded as one of the functions of social
consciousness. Religious, ethnic (national), legal and regulatory
consciousness are allocated as the basic components in the structure of
social consciousness. The relevance of the following complex is confirmed
by the current situation in the modern world. External management and selforganization of large social groups are investigated from the dynamic models
point of view: competitive-consolidating (unifying) direction of
consciousness; revolutionary-evolutionary development.
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К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируются функциональные особенности управленческих умений руководителей образовательных организаций.
Систематизируются составляющие личной продуктивности руководителя профессиональной образовательной организации.
Ключевые слова: руководитель, образовательные организации, личная продуктивность.

Изучение личной продуктивности руководителя образовательных
организаций представляет существенный интерес для решения
актуальных задач системы образования. Все чаще в научной литературе управленческую грамотность признают таким же обязательным
требованием эпохи, как всеобщую грамотность в смысле владения
навыками чтения и письма [2]. В настоящее время метаморфозы,
происходящие в структурах управления, демонстрируют, что современной системе образования требуется деятельные и эффективные управленцы, открытые к инновационным технологиям и способные к реализации крупных проектов. При этом уровень эффективности работы
руководителя во многом обусловлена уровнем сформированности его
управленческих умений. Анализируя работу руководителя в широком
смысле, становится очевидным, что она заключается в осуществлении
управленческой деятельности, то есть в реализации ряда функций
управления. При этом традиционно основными функциями управления
выступают следующие:
• целеполагание;
• выявление возможностей организации (подразделения, участка,
отдела);
• прогнозирование результатов деятельности;
• планирование;
• коммуникация и координация деятельности;
• контроль и оценка результатов;
• принятие управленческих решений;
• наблюдение за тенденциями развития [3, с. 317].
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Приведенные функции в большей или меньшей степени реализуются руководителем любого звена, поэтому кратко дадим им
характеристику. Функция целеполагания заключается в обозначении
общих и частных целей, прогнозировании конечного результата, к которому стремится руководитель, осуществляя управленческую деятельность. Функция целеполагания тесным образом связана с функцией
выявления возможностей вверенного руководителю участка. Сущность
ее заключается в установлении баланса между возможностями и
управленческими целями. Функция прогнозирования, осуществляемая
руководителем, заключается в научно обоснованном предвидении возможных направлений будущего развития и результатов этого развития.
Функция планирования, заключающаяся в составлении краткосрочных
и долгосрочных планов развития. Функция коммуникации и координации - это функция обмена информацией между руководителем и подчиненными, а также корректировки деятельности с опорой на обратную
связь. Функция контроля и оценки результатов сводится к «систематическому отслеживанию хода выполнения поставленных задач с
одновременной корректировкой работы» [5, с. 162]. Сущность функции
принятия управленческих решений заключается в сознательном
выборе среди имеющихся вариантов или альтернатив дальнейшего
развития. Кроме названных управленческих умений следует упомянуть
способность руководителя влиять на ход событий в жизни коллектива.
Как отмечает Н.А. Скок, иметь эту способность – значит владеть и
распоряжаться инициативой: «Ее можно трактовать как умение
субъекта занять такое место в системе общественных отношений, благодаря которому именно его действия выступают в качестве причин
событий общественной жизни и определяющих моментов жизнедеятельности коллектива» [6, с. 313].
Однако для понимания специфики руководства образовательной
организацией недостаточно узкого функционального подхода, поэтому
в рамках психологии управления сложилось собственное понимание
специфики развития профессионализма руководителей образовательных организаций. Одним из таких подходов является компетентностный
подход, кратко охарактеризуем его особенности. Компетентностный
подход в образовании, помимо организации самого образовательного
процесса, выводит на первый план подготовку и личностно-профессиональное развитие руководителей образовательных организаций. В
русле данного подхода авторы предполагают наличие определенных
ключевых компетенций в структуре профессионализма руководителей
образовательных организаций. К примеру, Н.Ф. Родионовой и А.П.
Тряпицыной разработана собственная модель компетенций руководителей образовательных организаций, в рамках которой за основу
берется понимание профессиональной компетентности как совокупности ключевой, базовой и специальной компетентностей. Исходя из
представлений авторов, ключевые компетентности являются необходимыми для любой профессиональной деятельности, они связаны с
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успехом личности в широком спектре профессиональных сфер. Базовые компетентности отражают специфику определенной профессиональной деятельности. По мнению ученых, для профессиональной
педагогической деятельности базовыми являются компетентности,
необходимые для «построения» профессиональной деятельности в
контексте требований к системе образования на определенном этапе
развития общества [7].
Ключевые компетентности проявляются, прежде всего, в способности решать профессиональные задачи на основе использования
«информации;
коммуникации, в том числе на иностранном языке; социальноправовых основ поведения личности в гражданском обществе» [7, с. 8].
Специальные компетентности отражают специфику конкретной
предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности. Их можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых
компетентностей в области учебного предмета, конкретной области
профессиональной деятельности.
При этом все три вида компетенций взаимосвязаны и развиваются
одновременно, что, как утверждают авторы, формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности и, в конечном итоге, обеспечивает становление профессиональной компетентности как определенной целостности, как интегративной личностной характеристики
специалиста.
Другим вариантом компетентностного подхода к личностно-профессиональному развитию руководителя образовательной организации является взгляд О.К. Риттер и Л.М. Риттер, которые развивают
концепцию руководителя-менеджера. В своих работах авторы формулируют требования к руководителю образовательной организации как
классическому менеджеру, ориентируя его на обретение знаний в
сфере маркетинга и теорий менеджмента. При этом авторы отдельно
выделяют сферу инновационных возможностей или потенциала руководителя и управляемой им организации. Понятие инновационного
потенциала образовательной организации отражает уровень способности и готовности организации к осуществлению инновационной
деятельности. Авторы считают, что рассмотрение и анализ инновационного потенциала образовательной организации как значимого
феномена сферы образования отражает состояние и систему процессов, которые нужно понимать и учитывать руководителю образовательного учреждения [5]. Вместе с тем, известна позиция, при которой формирование новых смыслов терминов и их подмена рассматривается как угроза реальному управлению: «русское слово «управление» неслучайно вытесняется словом «менеджмент», ибо оно имеет
общий корень со словами «праведность», «справедливость», «правда»,
суть которых противоречит содержанию нынешнего менеджмента как
искусства манипулирования людьми и обществами» [2, с. 459-460].
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Таким образом, компетентностный подход реализует направленность на построение профессионального профиля компетенций
специалиста, в соответствии с которым предполагается организация
обучения, развивающего данные компетенции.
Отдельное положение, на наш взгляд, на фоне остальных концепций личностно-профессионального развития руководителя образовательной организации занимают работы, посвященные в целом
управленческой команде (Е.А. Алямкина, И.Н. Красильникова, М.Н.
Красильникова и др.). Анализируя данный подход, нетрудно заметить,
что управленческие команды - это достаточно сложное образование с
собственным жизненным циклом. Это взаимодействующая, сплоченная
на базе разделяемой совокупности ценностей группа руководителей
организации или ее подразделений, которые, самоорганизуясь, четко и
гибко распределяя функции и ответственность, проявляя творчество,
берут на себя обязательства по достижению общих целей и добиваются
высоких результатов управления в нестандартных ситуациях [1].
Е.А. Алямкина, И.Н. Красильникова определяют управленческую
команду образовательной организации как многоуровневую команду
руководителей, которая состоит из рабочих команд на основе четко и
гибко распределенных функции, и ответственности. Члены команды
осознают взаимозависимость и необходимость сотрудничества согласно структуре управления, имеют твердую установку на совместную,
эффективную творческую управленческую деятельность и способны
сплотить индивидуальные идеи и опыт каждого для получения высоких
результатов и достижения единой цели в развитии образовательной
организации [1].
Основная новизна концепции, предложенной авторами, состоит в
том, что руководитель, как ключевое звено в образовательной организации, должен быть направлен на построение эффективной управленческой системы, которую могут составлять ближайшие его подчиненные в узком смысле, а в широком система команд должна пронизывать
все уровни образовательной организации. Овладение руководителем
адекватной системой управленческих умений делает продуктивность
руководителя образовательной организации относительно независимой от характеристик ситуации, условий деятельности и его личностных
свойств. По нашему мнению именно такая форма управления образовательной организацией позволит совместить достижения научного
менеджмента и особенности образовательных организаций. Существенными рисками данного подхода являются сложность реализации и
сопротивление со стороны консервативных руководителей образовательных организаций.
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ԱԼԲԻՆԱ ԲՈՒՉԵԿ
ՌԴ Բելգորոդի պետական ազգային
հետազոտական համալսարան, հոգեբանական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԱՆԴՐԵՅ ԵՐՄՈԼԵՆԿՈ
ՌԴ Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական
համալսարանի տարիքային և սոցիալական
հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ
Հոդվածում վերլուծվում են կրթական կազմակերպությունների ղեկավարների կառավարչական կարողությունների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: Համակարգվում են մասնագիտական կրթական կազմակերպության ղեկավարի անձնային արդյունավետության բաղադրիչները:
Հիմնաբառեր. ղեկավար, կրթական կազմակերպություններ, անձնային արդյունավետություն:
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ АРМЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ СООТНОШЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЕЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ К
КОЭФФИЦИЕНТУ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Рассматриваются проблемы управления благосостоянием
Армении, зависящие от соотношения коэффициента умственного
развития правительства, в частности руководителей экономической сферы к коэффициенту умственного развития населения.
Приводятся основные ключевые показатели Армении, характеризующие уровень умственного развития страны (на 2015-2017гг.)
в сравнительном плане. Предлагаются пути решения указанных
проблем в историческом контексте.
Ключевые слова: благосостояние, проблемы управления,
коэффицент умственного развития.

“Государства погибают тогда, когда не могут больше
отличать хороших людей от дурных” (Антисфен)
1. Общеизвестно, что благосостояние армянского государства (по
данным М. Хоренаци) зависит от коэффициента умственного развития
[Глен Оуэн. Благосостояние государства зависит от коэффициента
умственного развития его населения. "The Times", Великобритания,
14.11.2003] его правителей. Наибольшего расцвета Армения достигала
при правлениях Тиграна Ервандида, царя Великой Армении Тиграна II.
Мовсес Хоренаци называет Тиграна Ервандуни (560-535гг. до н.э.)
“самым могущественным и разумным из наших царей, превзошедшим
в храбрости не только их, но и всех остальных” [Мовсес Хоренаци.
История Армении (пер. с древнеарм. Саркисяна Г.). Ереван, "Айастан",
1990].
Общеизвестно также, что коэффициент умственного развития
населения Армении выше среднего общемирового. И в какие-то
определенные периоды своего развития Армения лидировала в мире.
Ее мудрецы и правители порой служили главным фактором –
локомотивом культурно-экономического цивилизационного успеха не
только собственной страны. Например, первый в истории цивилизации
Храм знаний (Господское обиталище), построенный Айком Наапетом,
на более чем 1000 лет старше первого Иерусалимского храма (дома
Святости), в котором находились предметы, символы присутствия Бога
(Ковчег Завета со скрижалями Завета и херувимы).
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Календарная система, предложенная Айком Наапетом, была
древнее Моисеевской.
Внук Айка Кадмос – выдающийся мудрец, философ, изобретатель
финикийского и греческого алфавитов. Его племянник, сын Европы
Минас – один из основателей минойской цивилизации. Наследник
Асканаза (брата Торгома) Один – изобретатель рун.
Древние скандинавы асов (потомков Асканаза, царя Сарматии) и
ванов (потомков Торгома и Айка) считали богами.
Первый в Европе Университет был основан в Византии армянами.
Лев Математик (армянин по происхождению), византийский математик
и механик, вместе с армянином Вардой (дядей византийского императора Михаила III) основал Магнаврскую высшую школу в Константинополе (855 или 856 г.), был ee ректором. Учениками Льва Математика
были Фотий (его семья армянского происхождения) – будущий
прославленный Константинопольский Патриарх и просветитель славян
святой Кирилл (Константин).
Арифметические таблицы, которые описал средневековый армянский математик и философ Анания Ширакаци, были древнее на 7 веков
из опубликованных позже таблиц.
Первый народ, который был спасен Христом, - народ эдесского
князя, армянина Абгара. Средневековая Армения славилась не только
своими храмами, учеными, культурой, архитектурой и богатством, но и
количеством рукописей, приходящихся на 10.000 человек: на армянском языке было в 10 раз больше рукописей, чем на каком-либо другом
языке.
Армянские наскальные рисунки (X-IV тыс. до н. э.) являются
визуальным храмом знаний и по своему контенту и разнообразию
жанров и мотивов не имеют аналогов в мире. Армянские вишапакары
(драконовые базальтовые стелы) и крест-камни – уникальны.
Армянская орнаментика, мифология, идеограммная культура, более
того, древний язык доисторической Армении выделились раньше
остальных из общекультурного единства. Эта страна первая в мире
приняла новое христианское учение в качестве государственной
религии. Почему же имея богатую предысторию, современная Армения
не выделяется в мире своим показателем общего благосостояния.
Основная причина, по мнению автора, заключается в том, что
коэффициент умственного развития (IQ) населения Армении
выше, причем существенно, чем коэффициент умственного развития ее руководителей-управленцев, в частности экономического блока, которые стали ключевым источником проблем современного управления, игнорирующим принципы и требования
системотехники конституционного менеджмента.
Как показывают результаты исследований, благосостояние менеджеров в сфере экономики после развала СССР с 1991г. существенно
повысилось от среднего уровня, а благосостояние населения в целом –
уменьшилось. Парадигма противоречия уровней IQ населения и
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менеджеров экономикой страны привела к тому, что около 30%
населения на родине стало беднее, а примерно 1 млн. человек эмигрировало.
По данным зарубежных исследователей профессор университета
в Армении получает самую низкую зарплату в мире. Уровень общего
благосостояния трехмиллионного населения Армении ниже общего
благосостояния населения США и России, в которых проживает более
4 млн. армян (больше, чем в самой Армении). Общее благосостояние
армянской диаспоры в мире выше общего благосостояния населения
Армении. Учитывая корреляцию между уровнем IQ и общим благосостоянием населения, можно утверждать, что IQ трехмиллионного
населения Армении ниже IQ ее семимиллионной диаспоры.
Ежегодно примерно 300.000 работающих за рубежом граждан
Армении перечисляют в виде трансферов от 2-х до 3-х млрд. долларов
своим родственникам, что составляет примерно от 1/5 до 1/3 ВВП. В
настоящее время внешний долг страны приближается к 6 млрд. (более
50% ВВП). Подтверждается вывод: уровень интеллектуального капитала руководства экономикой страны значительно ниже уровня
интеллектуального капитала населения Армении, а уровень интеллектуального капитала населения Армении значительно ниже
уровня интеллектуального капитала ее диаспоры.
Эти противоречия влияют на процесс оттока интеллектуального
капитала. Они замедляют темпы формирования и развития интеллектуального капитала, препятствуют раскрытию интеллектуального
потенциала всего общества, что в будущем приведет к снижению
требований к уровню интеллектуального капитала новых лидеров, к
падению индекса конкурентоспособности экономики, уровня ее национальной и экономической безопасности. Это противоречит программе высшего руководства страны, которое хочет видеть Армению
более интеллектуальной.
Чтобы раскрыть умственный потенциал народа и его экономических лидеров, необходимы определенные условия. Перечисленные
выше факторы не содействуют появлению подобных условий. В то же
время, условия, созданные для армянской диаспоры за рубежом,
способствуют раскрытию ее умственного потенциала. Основываясь на
международных критериях и оценках экономических показателей, исследователи пришли к выводу, что разница в благосостоянии различных государств на 58% может быть обьяснима разными уровнями
интеллекта их граждан. Следовательно, чтобы умственный потенциал трансформировался в интеллектуальный капитал, а интеллектуальный капитал влиял на рост экономических показателей,
нельзя ограничиться только инвестициями в экономику (в энергетику, в банковскую сферу и т.д.).
Только люди с более высоким IQ могут приобретать более сложные
навыки и производить товары и услуги с высокой добавочной стоимостью, востребованные на международном рынке. В странах с более
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высоким IQ, с развитой эффективной, инновационной инфраструктурой
(R&D, транспорт, связь и т.д.), появление политических лидеров, способных умело руководить экономикой своих стран, более вероятно.
Политическая элита считает, что в Армении, обладающей высоким
средним IQ, но низким доходом на душу населения, главным, самым
важным фактором, сдерживающим развитие, является модель правления (управления), которая уже дважды менялась. От президентской
модели перешли к полупрезидентской, а затем – к парламентской в
надежде, что в результате этого существенно вырастет величина
дохода на дущу населения. Но если этот покaзатель и будет расти, то
не за счет политических и экономических решений, а за счет
демографических факторов.
В современной науке управления экономикой давно стало очевидным, что в социально-рыночной модели экономики существует взаимосвязь между образованием (и навыками) и благосостоянием государства. Определенные отклонения могут быть обьяснены наличием диспропорции в развитии природных ресурсов: нефти, алмазов, газа, климата
и т. д. Поэтому благосостояние стран с богатыми природными
ресурсами по сравнению с другими странами с большим или равным IQ
может быть более высоким в краткосрочной перспективе.
Армения занимала в 2015г. 103-е место в мире по показателю
расходы на образование в % к ВВП. Однако недавно правительство
Армении решило сократить в ближайшие три года финансирование
сферы образования. Согласно программе среднесрочных расходов на
2018-2020 гг. выделяемая данной сфере доля ВВП будет снижена: если
в 2017 году она составляет 2,34%, то в 2018 году составит 2,18%, в
2019-ом - 1,99%, а в 2020-ом – 1,85%. Таким образом, правительство
программирует отставание.
Очевидно, что умственные способности руководителей экономического блока, в значительной степени передаются по “наследству”.
Однако, внешние факторы играют немаловажное значение. В развитых
странах с высоким благосостоянием населения IQ растет достаточно
быстро – примерно на 25% за одно поколение. Многие эксперты уверены, что на уровень IQ влияет питание, здравоохранение, доступность
образования, развитие НИИ и ОКР (R&D), подготовка инженеров,
ученых, кандидатов и докторов наук. Улучшение питания детей, например, может повысить коэффициент умственного развития на 5-15%.
Умственные способности – это крупнейший самостоятельный
фактор, влияющий на благосостояние нации. Но этот фактор –
недостаточный, хотя и необходимый. Нужны дополнительные факторы
– повышение уровня, качества и эффективности дошкольного, школьного и университетского образования, аспирантуры и докторантуры,
хорошее питание и здравоохранение, коммерциализация знаний,
патентов и открытий.
Образование, здравоохранение в Армении должны быть бесплатными. А достойное питание, особенно в системе образования – самым
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качественным и дешевым в мире. Принято считать, что если в стране
имеются хорошая система образования и система питания, то ее
экономика будет выигрывать от этого. А хорошее образование обычно
и существует в богатых странах. Но это фальшивая парадигма.
В Армении образование не должно уступать образованию самых
богатых стран. Поэтому инвестиции крайне важны не столько в
энергетику, сколько в образование и науку. Однако, этого не могут
понять только лидеры с низким IQ. Опыт истории показывает, что
лидеров с высоким уровнем IQ обычно готовят в богатых странах, а
лидеров с низким IQ, как правило, готовят для колоний, для стран,
которые эксплуатируются в интересах мировых держав (об этом
свидетельствует опыт истории взаимоотношений, Рима, Византии и
Армении).
По данным Human Development Index (HDI) - 2016, Армения на
84-й позиции в рейтинге, замыкая ряд стран с высоким уровнем
человеческого развития. Россия поднялась на одно место - 49-е - среди
188 стран в рейтинге стран с высоким уровнем развития.
В 2010г. Армения занимала 76-ю позицию в рейтинге, в 2015г. –
85-ю (Грузия – 76-ю, Азербайджан – 78-ю). По показателю индекса
эффективности управления (Government effectiveness index, 2015)
Армения занимает 79-е место.
“Судьба любого общества зависит прежде всего от свойств его
членов. Общество, состоящее из идиотов или бездарных людей,
никогда не будет обществом преуспевающим. Общество,
состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо создаст и более совершенные формы общежития… Внимательное изучение
явлений расцвета и гибели целых народов показывает, что одной из
основных причин их было именно качественное изменение состава их
населения в ту или другую сторону” - Питирим Сорокин.
Таблица
Места Армении по основным ключевым показателям,
характеризующим уровень развития IQ (на 2015-2017гг.) в мире
Номер
индикатора
1
2
3
4

Место
в мире
121
115
114
112

5

109

6
7

107
103

Ключевой индикатор
Логистика
ISO 14001 сертификаты / GDP
Индикатор инновационности
Развитие основных инфраструктур
Уровень высокотехнологического импорта
меньшего реимпорта, % от общей торговли
ISO9001 сертификаты качества / GDP
Расходы на образование, в % к ВВП /2015/
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8

97

9

96

10

93

11
12

90
89

13

88

14

86

15
16
17
18
19

85
84
83
82
80

20

79

21

75

22
23

75
73

24

72

25
26

68
68

27

68

28

66

29

62

30

62

31
32
33

56
46
45

Высоко и средне (High-Tech)
высокотехнологические предприятия
Управленческие online сервисы (Government
online service index) /2016/ (Азербайджан - 47,
Грузия – 55, Турция – 64, Молдова – 67,
Украина - 70, Беларусь – 87)
High-Tech export less re-export, % в общей
торговле
Удельный вес ученых и инженеров, в % /2014/
Развитие кластеров /2016/
Расходы на компьютерное программное
обеспечение, % GDP
Университеты (индустрия исследования,
кооперация/сотрудничество)
Рыночная капитализация, % GDP
Наличие фирм, предлагающих тренинги, %
расходы на R&D (GERD), % GDP /2015/
Online e-participation /2016/
Верховенство права
Эффективность управления (Government
effectiveness index) /2015/
Мировой университетский ранг (QS) средний
показатель ведущих трех университетов
Политическая стабильность /2015/
Импорт ICT сервисов
Использование ICT /2016/ (Азербайджан - 45,
Россия - 40, Беларусь – 39, Казахстан - 57,
Молдова – 64, Турция – 67, Грузия - 68)
Разработки ICT бизнес моделей
Топ-уровня домейны
Выработка электроэнергии на душу населения
(Electricity output (HWh per capita)) /2014/
(Азербайджан – 65)
Иностранные прямые инвестиции (в среднем за
3 года в % GDP) 2015/
Доступ к ICT /2016/ (Азербайджан на 57,
Казахстан - 37, Россия - 44, Молдова - 61)
Число опубликованных статей, которые имеют
H индекс цитирования (Россия – 22, Турция - 36)
Индустриальный дизайн
Число сотрудников в знаниеемких сервисах
Заявки на международные патенты
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34

43

35
36
37

37
35
31

38

26

39
40

25
22
нет
данных
нет
данных
нет
данных

41
42
43

Global R&D компании, средние расходы top 3
(by R&D) /2016/
Патентные семьи (число патентов в двух офисах)
Культурный, креативный сервис экспорт /2015/
Рост GDP занятости на человека
Научные и технические публикации /2016/
(Германия – 29, Италия – 27, Грузия – 47,
Россия – 70, Азербайджан – 108, ОАЭ - 106)
Заявки на локальные патенты /2015/
Экспорт ICT сервисов /2015/
Число ученых /исследователей на 1 млн.
человек, 2015/
Венчурный капитал, число единиц /2016/
Оплата интеллектуальной собственности

Выводы
Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, убедительно свидетельствует, что уровень IQ армянских руководителей
сферы управления экономикой ниже среднего IQ населения
Армении.
Для устойчивого развития страны, роста ее конкурентоспособности
необходима не столько замена модели управления, а подготовка,
подбор и расстановка лиц, принимающих эффективные, обоснованные
и ответственные управленческие социально-экономические решения.
Обобщенный IQ Правительствa Армении 1 должен быть выше
обобщенного IQ правительств других стран-участниц ЕАЭС и, более
того, не ниже IQ правительств стран бывшего СССР.

1 13 июля 2017 года на заседании Правительства РА представлен проект
программы мероприятий на 2017-2018гг. по повышению позиции Армении в рейтинге
глобального индекса конкурентоспособности (Global Competitiviness Index). В
обосновании проекта отмечено, что в опубликованном в 2016-2017гг. мировом рейтинге
Армения занимает 79-е место, зарегистрировав рост на 3 позиции. Среди стран СНГ
Армения занимает 6-е место, а среди соседних стран – последнее. В результате
мероприятий ожидается рост GCI на 4 позиции. В то же время, по данным Human Development Index (HDI) - 2016, Армения заняла 84-ю позицию в рейтинге HDI, уступая
России, Грузии и Азербайджану и многим другим странам бывшего СССР. Конституция
с изменениями 2015г., полностью вступающая в силу в начале 2018 года, предусматривает построение в стране социально-рыночной экономики. Следовательно,
приоритетом в программе Правительства должны быть мероприятия, предусматривающие парадигму роста Индекса Человеческого Развития (см. Приложение Human Development Report 2016, Armenia (UNDP)). Очевидно, рост GCI способствует
росту HDI, однако ключевым приоритетом является рост HDI. Таково требование
Преамбулы Конституции РА, где указана стратегическая цель – обеспечение общего
благосостояния.
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ԳՐԻԳՈՐԻ ՎԱՀԱՆՅԱՆ
Եվրոպական տարածաշրջանային կրթական
ակադեմիայի և Հայ-ռուսական համալսարանի
պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՕՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԽՎԱԾ Է ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՌԱՎԱՐԵԼՈՒ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ
Հոդվածում կարևորվում են Հայաստանի բարեկեցության կառավարման խնդիրները, որոնք կախված են կառավարության մտավոր զարգացման գործակցի հարաբերակցությունից, մասնավորապես տնտեսական ոլորտի կառավարիչների, բնակչության մտավոր զարգացման գործակցի
նկատմամբ: Բերվում են Հայաստանի հիմնական կարևոր ցուցանիշները,
որոնք բնութագրում են երկրի մտավոր զարգացվածության մակարդակը
(2015-2017թթ.) համեմատական պլանում: Առաջարկվում են պատմական
համատեքստում նշված խնդիրների լուծման ուղիներ:
Հիմնաբառեր. բարեկեցություն, կառավարման խնդիրներ, մտավոր
զարգացվածության գործակից:
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СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ
Исследование посвящено изучению субъективной оценки
менеджерами успешности деятельности организации с их
отношением и готовностью к инновациям. Чем выше субъективная
оценка менеджерами успешности деятельности организации, тем
больше они стремятся к инновациям. Менеджеры выше оценивают
экономические параметры успешности деятельности организации,
чем психологические. У менеджеров высшего звена больше
выражены стремление к инновациям и готовность к риску при
условии наличия прошлого опыта. Менеджеры среднего звена при условии материального вознаграждения.
Ключевые слова: отношение к инновациям, готовность к
инновациям, успешность деятельности организации

Двадцать первый век характеризуется постоянными переменами и
нестабильностью экономической ситуации, что требует высокой инновационной активности в организациях. Инновационный процесс связан
с неизбежными организационными и управленческими преобразованиями, повышением инновационной активности менеджеров, совершенствованию взаимодействия всех членов коллектива, наилучшему
пониманию ими целей организации. Каким образом организация будет
осуществлять свою деятельность, оказывает существенное влияние на
ее успешность. Именно поэтому инновационная деятельность в
настоящее время приобретает все большую популярность и становится
одной из главных организационных стратегий. Проблема эффективного
стимулирования инновационной активности приобретает особую
актуальность в современной действительности. Внедрение инноваций
вызывает в той или иной степени дискомфорт у работника, так как
инновационный процесс идет в разрез с базовыми жизненными
потребностями человека и потребностями в безопасности [1]. Главным
барьером инновационного развития становится сам человек с его
личными особенностями, желанием до определенной степени противостоять всему новому, необычному. Успешность внедрения инноваций в
организацию во многом зависит от условий, в которых находятся члены
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коллектива: характера их взаимоотношений между руководителями и
подчиненными, особенностей графика работы и выполняемых функций, социальной защищенности и т.д. Проекты по внедрению инноваций часто воспринимаются работниками негативно, особенно в период
сокращений и нестабильной ситуации в экономике. Очень важно
организовать инновационный процесс так, чтобы все члены коллектива
чувствовали себя комфортно и не проявляли сопротивления грядущим
новшествам [2]. Для этого необходимо определить субъектноличностные детерминанты инновационной активности менеджеров.
Цель исследования – изучить отношение и готовность менеджеров
к инновациям в зависимости от их субъективной оценки успешности
деятельности организации.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь субъективной
оценки менеджерами успешности деятельности организации с
готовностью и отношением к инновациям.
В эмпирическом исследовании приняло участие 60 менеджеров в
возрасте от 25 до 45 лет (средний возраст испытуемых 30 лет), среди
них 50% мужчин, 28% менеджеры высшего звена (генеральные
директора и заместители генеральных директоров организаций), 72%
менеджера среднего звена (руководители отделов и подразделений),
общий стаж работы у мужчин12 лет, у женщин - 9 лет, стаж
руководящей деятельности у мужчин 4 года, а у женщин - 5 лет.
Методики исследования. "Комплексная оценка успешности
деятельности организации В. М. Снеткова; «Отношение к инновациям»,
А. С. Гизатулиной, Н. М. Лебедевой; «Готовности к инновациям
сотрудников организации» И. О. Загашевым.
Обсуждение результатов и выводы. По субъективной оценке
менеджерами разного должностного статуса успешности деятельности
организации не обнаружено статистически значимых различий. Менеджеры как высшего, так и среднего звена высоко оценивают экономические параметры успешности деятельности организации по параметрам: производительность труда (3,01), рентабельность производства (2,91), технологии (2,89), зависимость зарплаты от результатов
работы и компетенции человека (2,87). Психологические параметры
успешности деятельности они оценивают ниже: командная работы
(2,83), мотивация персонала к эффективной работе (2,78), производственная дисциплина и личная ответственность персонала (2,65).
В целом, можно говорить о том, психологические аспекты в деятельности не развиты в такой степени, как экономические. Менеджеры
понимают свои слабые места и осознают их. Недостаточное управление коммуникациями в организации снижает способность к росту и
развитию компании и мотивационной сферы работников.
Менеджеры наиболее высоко оценивают показатель стремление к
инновациям (4,10) а показатели готовность к риску (3,20) и ригидность
(2,80) у них низкие. У менеджеров высшего звена статистически значимо выше оценки показателей стремление к инновациям и готовности
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к риску при p<0,05 по сравнению с менеджерами среднего звена (3,90)
и (3,10).
Менеджеры наиболее высоко оценивают показатели готовности к
инновациям на условиях: позитивного эмоционального восприятия
всего нового (24,78), личностной и профессиональной самореализации
(23,53) и наличия позитивного прошлого опыта (23,38), а показатель на
условии отсутствия серьезных изменений (17,93) - низко.
Менеджеры среднего звена статистически значимо выше оценивают параметры готовности к инновациям при условии: материального
вознаграждения (20,70) при p<0,05 и отсутствия серьезных изменений
(18,88) при p<0,01при сравнении с менеджерами высшего звена (17,41
и 15,53).
Менеджеры высшего звена статистически значимо выше оценивают
параметр готовности к инновациям при условии наличия позитивного
прошлого опыта (25,70) при p<0,05, чем менеджеры среднего звена
(22,49).
Возраст менеджеров положительно взаимосвязан с показателем
готовности к инновациям при условии возможности взять на себя
ответственность (r=0,30 при р=0,05). С увеличением возраста у менеджеров все больше проявляется потребность в стремлении брать на
себя ответственность за реализацию каких-либо проектов. Это объясняется их директивностью по отношению к себе и другим, что способствует внедрению инноваций и преодолению всех сложностей,
которые могут возникнуть в бизнес процессах.
Субъективная оценка менеджерами успешности деятельности
организации положительна взаимосвязана со стремлением к инновациям (r=0,39 при р=0,05) и показателями готовности к инновациям на
основании: прошлого опыта (r=0,49 при р=0,01) и позитивного эмоционального восприятия всего нового (r=0,43 при р=0,05); при условии
личностной и профессиональной самореализации (r=0,52 при р=0,05) и
возможности взять на себя ответственность за инновацию (r=0,68 при
р=0,05). С повышением показателей субъективной оценки менеджерами успешности деятельности организации будет возрастать их
готовность к инновациям на условиях: возможности использования
прошлого опыта для внедрения инновационных проектов, позитивного
восприятия изменений, наличия интереса по отношению ко всему
новому и готовностью работника брать на себя ответственность за
новшества. Если менеджер ощущает, что организация стабильна,
может развиваться и ценит своих сотрудников, то он готов проявлять
инициативу и вносить полезные изменения в структуру компании, не
опасаясь за свое место в ней. Менеджер, работающий в успешной
компании, видит, что изменения чаще всего приводят к развитию и
успеху, поэтому у него складывается позитивное отношение к
инновациям. В процессе работы менеджер приобретает ценный опыт,
которым готов делиться с коллегами, и который он способен использовать для реализации собственных инновационных проектов. В такой
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компании работник не боится брать на себя ответственность за инновацию, так как знает, что его инициатива будет поддержана и замечена
руководством, что положительно отразиться на его профессиональном
статусе и опыте в сфере внедрения инноваций. Менеджер, стремящийся к постоянному росту и развитию, неизменно будет повышать
свою самооценку как профессионала своего дела. Возрастание оценки
своих профессиональных навыков неизменно повлечет за собой и
возрастание оценки успешности деятельности всей организации.
Оценка менеджерами успешности деятельности организации
отрицательно взаимосвязана с параметром готовностью к инновациям
при условии отсутствия серьезных изменений(r=0,41 при р=0,05). При
снижении показателей субъективной оценки менеджерами успешности
деятельности организации возрастает их готовность к инновациям при
условии отсутствия серьезных изменений. Если оценка менеджерами
успешности деятельности организации снижается, то снижаются и
интересы менеджеров к инновациям. В такой ситуации менеджеры становятся более требовательными к сохранению функций своей профессиональной деятельности при участии в инновационных преобразованиях. Менеджеры спокойно относятся к переменам только тогда,
когда эти перемены перестают казаться опасными, когда инновационный проект уже себя зарекомендовал. Такое негативное отношение к
инновациям связано с нежеланием усугублять ситуацию в организации.
Менеджеры чувствуют ухудшения, поэтому пытаются застраховать
себя от возможных «провалов», обеспечивая тем самым себе стабильный рабочий процесс.
Такая проблема может быть решена несколькими способами. Вопервых, менеджеры могут пройти психологические тренинги, которые
помогут развить необходимые качества для работы с социальнопсихологическим климатом в организации.. Это могут быть тренинги
командообразования, эффективного руководства и управления персоналом. Это позволит менеджеру научиться замечать и анализировать
те аспекты деятельности организации, которые раньше оставались в
стороне, а именно – механизмы взаимодействия членов коллектива.
Во-вторых, можно пригласить в штат менеджера с психологическим
образованием и делегировать ему часть полномочий, которые связаны
с организацией работы персонала и развитием организационной
культуры. Тогда людей будет объединять не только общее рабочее
пространство, но и традиции, что позволит избежать проблем с текучестью кадров и отсутствием командных форм работы. В-третьих, если
менеджер знает, что при незначительной помощи он сможет сам
наладить работу коллектива, то есть смысл пригласить организационного психолога-консультанта, который определит миссию компании и
осуществит анализ ее деятельности. Тогда менеджер будет иметь
информацию, которая поможет развиваться и исправлять недочеты
своей деятельности.
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Таким образом, менеджеры высшего и среднего звена выше оценивают экономические параметры успешности деятельности организации,
чем психологические. Чем выше их оценка успешности деятельности
организации, тем больше они стремятся к инновациям. У менеджеров
высшего звена больше выражены стремление к инновациям и готовность к риску, чем у менеджеров среднего звена. Менеджеры высшего
звена готовы к инновациям при условии наличия прошлого опыта, а
менеджеры среднего звена - при условии материального вознаграждения.
Чем выше субъективная оценка менеджеров успешности деятельности организации, тем положительно они относятся к инновациям на
условиях позитивного прошлого опыта, личной и профессиональной
самореализации, и больше у них стремление к инновациям.
Быстрый рост рынка товаров и услуг в современном мире стимулирует компании внедрять инновационные идеи и искать новые
подходы к работе. Поэтому исследования данной тематики являются
очень перспективными и актуальными для психологии управления.
Полученные результаты могут быть:
– учтены при разработке и внедрении инновационных проектов;
– полезны при адаптации корпоративных ценностей в международных компаниях, так как их применение на практике будет способствовать увеличению конкурентной способности организации на рынке и
приведет к ее процветанию;
– интересны как организационным психологам, так и менеджерам;
– использованы при разработке системы мотивации в организациях, изменении микроклимата внутри организации и управления
корпоративной культурой, методических пособий для руководителей
предприятий и преподавателей ВУЗ-ов;
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ՆԱՏԱԼՅԱ ՎՈԴՈՊՅԱՆՈՎԱ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի պրոֆեսոր,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստան
ԳԵՐՄԱՆ ՆԻԿԻՖՈՐՈՎ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան,
ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստան
ԵԼԵՆԱ ՍՏՈԼՅԱՐՉՈՒԿ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան,
ավագ դասախոս, Ռուսաստան

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է կառավարիչների կողմից կազմակերպության
գործունեության հաջողության սուբյեկտիվ գնահատման հետազոտությանը՝ նորարարությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի և պատրաստության հետ: Որքան ավելի բարձր է կառավարիչների կողմից կազմակերպության գործունեության հաջողության սուբյեկտիվ գնահատականը,
այնքան շատ են նրանք ձգտում նորարարությունների: Կառավարիչներն
ավելի բարձր են գնահատում կազմակերպության գործունեության հաջողության տնտեսական չափանիշները, քան հոգեբանականները: Բարձր
օղակի կառավարիչների մոտ դրսևորված է նորարարությունների ձգտումը և ռիսկի պատրաստությունընախորդ փորձի առկայության դեպքում:
Իսկ միջին օղակի կառավարիչները պատրաստ են դրան նյութական
պարգևատրման առկայության դեպքում:
Հիմնաբառեր. նորարարությունների նկատմամբ վերաբերմունք, նորարարությունների պատրաստություն, կազմակերպության գործունեություն:
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SUBJECT-PERSONAL DETERMINANTS OF INNOVATIVE
ACTIVITY OF MANAGERS
The study is devoted to the study of subjective assessment by managers
of the success of the organization with their attitude and readiness for
innovation. The higher the subjective assessment by managers of the
success of an organization, the more they strive for innovation. Managers
higher estimate the economic parameters of the organization's success than
the psychological ones. Top managers have a greater desire for innovation
and a willingness to take risks if there is a past experience. Middle managers
are subject to material compensation
Keywords: attitude to innovations, readiness for innovation, success of
the organization.
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РОЛЬ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА НА РАБОТЕ
В статье представлены результаты исследования взаимосвязей репрезентации организационной культуры и психологического стресса в коммерческих и бюджетных организациях. Для
бюджетных организаций характерным является клановая культура.
Для коммерческих организаций характерна рыночная культура, в
которой главной является ориентация на рынок и клиентов. У
работников бюджетных организаций уровни организационного
стресса и профессионального выгорания ниже, чем у работников
коммерческих организаций. Полученные данные говорят о возможности управления организационным стрессом через управление
элементами культуры организации.
Ключевые слова: организационная культура, психологический стресс, управление.

В настоящее время одним из актуальных направлений является
изучение роли организационной культуры в динамике развития
психологического стресса на работе. В последние десятилетия интерес
к культуре организаций сильно возрос в связи с осознанием того
влияния, которое культура оказывает на успехи и эффективность
организации.
Современные исследования показывают, что успешные компании
характеризуются высоким уровнем культуры, которая формируется в
результате продуманных действий со стороны менеджмента, направленных на развитие духа организации. Организационная культура
определяет цели, ценности и нормы поведения персонала, а также
качество трудовой жизни. Установлено, что качество трудовой жизни
сказывается не только на показателях внешней результативности работы организации, но также и на стабильности персонала, его работоспособности, самочувствии, лояльности и преданности по отношению к
организации. Качество трудовой жизни непосредственно определяется
особенностями организационной культуры, стрессогенные факторы
которой могут обусловливать развитие трудового стресса в виде кратковременных стрессовых состояний или приводить к стойким негативным последствиям — развитию различных стрессовых синдромов, снижению лояльности и преданности персонала, текучести кадров и, как
следствие этого, к снижению темпов развития организации и ее
конкурентоспособности.
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Организационная культура рассматривается как «смысловая система», или «система знаний, верований и правил» существующая в
сознании членов организации [3]. Она представляет собой систему
убеждений, норм поведения, установок и ценностей, которые являются
неписанными правилами, определяющими, как должны работать и
вести себя люди в организациях [1]. Современные исследования показывают, что развитие и сохранение «человеческого потенциала», поддержание преданности, приверженности персонала могут быть в
значительной степени связаны с принятием членами организации ее
культуры, в нашем понимании, с привлекательностью организационной
культуры. В связи с этим мы предполагаем, что чем привлекательней
воспринимается организационная культура, тем меньше риск развития
психологического стресса на работе [2]. Анализ литературы по проблеме организационной культуры и стресса на работе позволяет предполагать наличие тесной взаимосвязи между динамикой стрессового
реагирования и субъективной репрезентацией рабочих ситуаций,
являющихся проекцией системных характеристик организационной
культуры.
Наше исследование было направлено на изучение взаимосвязей
репрезентации организационной культуры и психологического стресса
в коммерческих и бюджетных организациях Санкт-Петербурга (n = 161,
90 женщин и 71 мужчина). Были использованы следующие методики:
Опросник SACS С. Хобфолла, опросник типов организационной культуры К. Камерона и Р. Куинна, шкала организационного стресса МакЛина, опросник выгорания ПВ Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой,
анкета для изучения профессионально трудных ситуаций.
Современные экономические условия, характерные для России,
оказывают влияние на формирование новых типов организационных
культур. Полученные в ходе исследования результаты говорят о том,
что организациям различных форм хозяйствования свойственны не
сходные типы оргкультур. Так, для бюджетных организаций характерна
клановая культура, в которой преобладают общие для всех цели и
ценности, сплоченность, соучастие, что делает ее похожей на «большую семью». Для коммерческих организаций характерна рыночная
культура, в которой главной является ориентация на рынок и клиентов.
Организация работает, используя, прежде всего, механизмы рыночной
экономики. Стержневыми целями являются конкурентоспособность и
продуктивность, прибыль. Данные виды организационных культур
детерминируют формирование различного организационного контекста
и потенциально стрессогенных ситуаций и по-разному воспринимаются
работниками. Отличия наблюдаются также и по представлениям о
желаемой организационной культуре, т. е. более привлекательной
организационной культуры.
По оценкам желаемых типов организационной культуры сотрудники
бюджетных организаций предпочитают усиление элементов клановой
культуры, которая, по их мнению, больше способствует (создает
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условия) удовлетворенности работой, чем рыночная культура. Сотрудники коммерческих организаций предпочитают, с одной стороны,
усиление элементов рыночной культуры, а с другой стороны —
стремление к клановой организационной культуре. Успех организации
в будущем у сотрудников связывается с усилением рыночного и
кланового типов и снижением бюрократичности.
Также было обнаружено, что у работников бюджетных организаций
уровни как организационного стресса, так и профессионального выгорания, статистически значимо ниже, чем у работников коммерческих
организаций (p < 0,01). Т. е. современная рыночная культура и пропагандируемые ею ценности выступают в качестве серьезного стрессфактора для многих организаций. Особенно сильно это влияние
проявляется для более старших по возрасту работников, которые могут
представлять группу риска развития организационного стресса и
нуждаться в психологической помощи.
Выявленные различия по выраженности организационного стресса
и выгорания у работников мы связываем с тем, что организации разной
формы собственности существенно отличаются по элементам организационной среды, субъективная репрезентация которых связана с
определенным копинг-поведением. Было обнаружено, что в организациях с преобладанием элементов рыночной культуры переживания
психологического стресса наиболее часто детерминированы трудными
ситуациями взаимодействия с коллегами. Именно эти ситуации оцениваются как проявление агрессии в профессиональном общении с
коллегами, нежелание идти на компромиссы в вопросах, связанных с
рабочими моментами, ролевое давление. Данные ситуации оцениваются работниками как наиболее личностно значимые, эмоционально
напряженные, трудно разрешаемые. Предпочитаемыми стратегиями
преодоления подобных стрессогенных ситуаций являются самоконтроль, планирование решения проблемы, принятие ответственности.
Реже используются копинг-стратегии дистанцирования и избегания.
Результаты корреляционного анализа показали, что чем выше интегральная оценка стрессогенности профессионально-трудных ситуаций,
тем чаще используются ресурсосберегающие стратегии (избегание,
дистанцирование). Данный факт, очевидно, может быть интерпретирован с позиций концепции психологической защиты.
Результаты сравнительного исследования копинг-стратегий у
работников данных организаций показали, что работники коммерческих
организаций с рыночной культурой на статистически значимом уровне
чаще избирают стратегию социального взаимодействия, чем работники
бюджетных организаций (p < 0,05). Сотрудники бюджетных организаций
с клановой культурой чаще выбирают копинг-стратегию осторожных
действий, чем сотрудники коммерческих организаций (p < 0,01). Работники коммерческих организаций статистически достоверно реже
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используют асоциальные (p < 0,01), агрессивные (p < 0,01), манипулятивные (p < 0,05) действия и избегание (p < 0,01), в отличие от
работников бюджетных организаций.
Таким образом, столкновение работников с различными видами
стрессогенных ситуаций, которые находятся в зависимости от различных оргкультур, приводит и к различным видам совладающего поведения. Это проявляется в том, что работники в организациях с клановой
культурой не склонны проявлять агрессивность при разрешении сложных ситуаций. При этом рыночная культура от работников коммерческих организаций требует ориентации на клиента и приводит к использованию активного, уверенного поведения, а также социального взаимодействия. При столкновении со стрессогенными ситуациями недопустимыми являются импульсивные, манипулятивные копинг-стратегии и
избегание.
Таким образом, можно видеть, что когнитивные репрезентации
данных ситуаций влияют на избирательность копинг-поведения. Должностной статус также выступает в качестве стресс-фактора. Так, руководители испытывают более высокий уровень психологического
стресса по сравнению с рядовыми работниками. При этом некоторый
оптимальный уровень стресса может выступать в качестве стимулятора
организационных изменений и развития. Полученные данные говорят о
возможности управления организационным стрессом через управление
элементами культуры организации.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Магура М.И., Курбатова М.Б., Мотивация труда // Психология
управления: Хрестоматия; Сост. и ред. Д.Я. Райгородский. – Самара,
2006. С. 457-519.
2. Снетков В. М., Психология профессионального человековедения как наука и как деятельность // Петербургская школа
психологии: Прошлое, настоящее и будущее (40 лет факультету
психологии). СПб., 2006.
3. Спивак В. А., Корпоративная культура. СПб., 2001.

179

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

ՆԱՏԱԼՅԱ ՎՈԴՈՊՅԱՆՈՎԱ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԵԼԵՆԱ ՍՏԱՐՉԵՆԿՈՎԱ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՍԹՐԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԴԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են առևտրային և բյուջետային կազմակերպություններում կազմակերպչական մշակույթի և հոգեբանական սթրեսի
ներկայացուցչության փոխկապվածության հետազոտության արդյունքները: Բյուջետային կազմակերպություններին բնորոշ է կլանային մշակույթը:
Առևտրային կազմակերպություններին բնորոշ է առևտրային մշակույթը,
որտեղ գլխավորը միտվածությունն է դեպի առևտուրը և այցելուները: Բյուջետային կազմակերպությունների աշխատակիցների կազմակերպչական
սթրեսի և մասնագիտական այրման մակարդակները ցածր են ի տարբերություն առևտրային կազմակերպությունների: Ստացված տվյալները
վկայում են կազմակերպական սթրեսի կառավարման հնարավորության
մասին կազմակերպության մշակույթի տարրեը կառավարելու միջոցով:
Հիմնաբառեր. կազմակերպական մշակույթ, հոգեբանական սթրես,
կառավարում:
NATALIYA VODOPYANOVA
Professor, St.Petersburg State University,
Doctor of Psychology
ELENA STARCHENKOVA
St.Petersburg
State University, PhD of Psychology,
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THE ROLE OF REPRESENTATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE
IN THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL STRESS AT WORK
The article presents the results of research of the relationship between
the representation of organizational culture and psychological stress in
commercial and budgetary organizations. For budgetary organizations clan
culture is the main. For commercial organizations, a market culture is typical,
in which the focus is on the market and customers. Employees of budget
organizations have lower levels of organizational stress and professional
burnout than those of commercial organizations. The obtained data indicate
the possibility of managing organizational stress through managing the
elements of the organization's culture.
Keywords: organizational culture, psychological stress, management.
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РОССИЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРАКТИКА И ОЖИДАНИЯ
В статье систематизированы ключевые зоны и ожидания
сотрудников в области коммуникативной культуры в организациях.
Данные приводятся на основе исследований в двух крупных производственных корпорациях и администрации городского поселения.
Выделены и описаны основные проблемные сферы, связанные с
культурой деловых коммуникаций.
Ключевые слова: коммуникативная культура; корпоративная
культура; руководитель; отношения; доверие; сотрудничество.

Качество коммуникаций и отношений людей в организациях определяет эффективность деятельности. За последнее десятилетие возможности и концепция коммуникаций в больших корпорациях развивается от целенаправленного формирования корпоративной культуры
до онлайн-коммуникаций. Деловые коммуникации, бизнес-коммуникации являются экономической категорией, работающей на бренд компании и приносящей прибыль [3. с.156]. Качество управленческих коммуникаций определяет «управление финансами и ведение учета, организация производства, посредничество и сбыт, управление кадрами,
маркетинг, материально-техническое обеспечение, консультационное
обслуживание и др.» [3. с. 157].
Концепция управления организациями предполагает возможность
участия сотрудников в принятии решений, усиления прозрачности процессов управления. Потребности сотрудников в открытости корпоративного управления мы полагаем априорными, но и стремление руководства к закрытости не менее аксиоматический параметр в российской
практике управления. Проектные исследования под нашим руководством [1], [2] выявляют явную недостаточность профессиональных и
коммуникативных компетенций в профессиональной и межличностной
сферах деятельности госслужащих, фиксируют специфику взаимодействия во внутренней и внешней среде, все еще далекую от сотрудничества, партнерства, объединения усилий, взаимодействия между
ведомствами и подразделениями. Ниже мы приводим обобщенные
результаты наших эмпирических исследований (методы фокус-групп,
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ассессмента бизнес-процессов и персонала, анкетирования, интервью)
коммуникативной культуры в управленческой деятельности в органах
государственного и муниципального управления, а также в двух крупных корпорациях всероссийского уровня (всего около 400 испытуемых).
В результате анализа содержания высказываний (устных и письменных) участников были выделены значимые для людей области
коммуникации (категории анализа): общие правила коммуникации и
отношений; руководитель - ролевая модель коммуникации; взаимодействие руководителей и сотрудников; коммуникации в подразделениях; соотношение коммуникации и компетентности; способы принятия
решений; коммуникации в проблемных зонах; совещания и дискуссии;
обучение в области коммуникаций; механизмы обратной связи.
При анализе содержания категории «Общие правила коммуникации» фиксируются следующие проблемы: усиление недоверия, закрытости, снобизма, уход от ответственности со стороны руководителей
разных уровней; отмечается недоверие вышестоящих руководителей к
нижестоящим руководителям; стремление руководителей и исполнителей сохранить должность в ущерб выполнению задач, так как в
случае предъявления проблемы на всех уровнях можно получить наказание, а не анализ и помощь в ее разрешении; нижестоящие руководители и работники ощущают себя объектами использования и давления со стороны вышестоящих.
В области категории «Руководитель – ролевая модель коммуникации» наиболее типичные трудности: руководители не считают нужным быть образцом для подчиненных, давят на нижестоящих, при
вышестоящих же руководителях демонстрируют покорность и послушание; значимое количество руководителей не доступны для решения
проблем; значительная часть руководителей не считают важными для
себя базовые этические принципы.
Категория «Взаимодействие руководителей и сотрудников»:
постоянный уход руководителей от обсуждения, диалогичного решения
проблемы; отсутствие позитивной обратной связи, похвалы, поддержки
в текущем процессе; стремление «закрыться», «свалить на другого»;
давление – основной инструмент мотивирования; межличностные
отношения и предпочтения влияют на решение вопросов.
Категория «Коммуникации в подразделениях, отношения управленческого аппарата и подразделений»: руководители региональных
подразделений, местных органов управления не владеют ситуацией, не
чувствует себя «владельцами проектов и процессов»; нижестоящий
руководитель не отстаивает интересы сотрудников перед вышестоящими руководителями; у подразделений нет бюджетов для принятия
оперативных решений; излишняя зависимость региональных подразделений от централизованного управления в значительном ряде вопросов, потеря оперативности; руководители подразделений не считают
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нужным встречаться с коллективом, обсуждать проблемы, проводить
совещания не только по производственным вопросам; фиксируется
пренебрежительное отношение к нижестоящим; жалобы на неумение
линейных руководителей убеждать, мотивировать, разрешать проблемные ситуации, четко ставить задачу; узкое понимание лояльности
как безропотной покорности; «создание должностей для друзей, для
тех, кто нравится»; руководители выстраивают «индивидуализированные» отношения с сотрудниками.
Категория «Коммуникации и компетентность»: часть работников
не знает своих обязанностей, а также избегает ответственности;
руководители не умеют или не хотят управлять трудными ситуациями;
закрытость менеджеров разных уровней; руководители воспринимают
сотрудников только как функцию, а не партнеров, от которых зависит
успех предприятия.
Категория «Принятие решений»: спонтанность, необоснованность
части принимаемых решений, отсутствие плановости в большинстве
случаев; часть решений принимается без учета реальности, ресурсов и
информации со стороны специалистов, без учета экспертного мнения;
руководители не умеют расставлять приоритеты при решении проблем,
часто выступают просто передаточным звеном вышестоящего распоряжения вниз; хаотичность, на постоянное перепланирование; часть
регламентов не может быть соблюдена, в связи с отсутствием тех или
иных компонентов (людей, функций и т.п.) для их полного соблюдения;
уход от ответственности становится ведущим принципом взаимодействия в организациях; устные обещания не выполняются, используются как
способ заставить что-то сделать, а потом от обещаний отказываются.
Категория «Коммуникации в проблемных зонах»: культура разрешения конфликтов практически не востребована, так как в организациях не существует слова «нет»; руководители при обозначении
проблемы снизу работают на то, чтобы от нее «отбиться», а не искать
способ решения проблемы; страх выглядеть нелояльным; нежелание
тратить время на разрешение проблемной ситуации, а конфликты тем
временем усугубляются; нежелание руководителей слышать альтернативные мнения, чем выше должность, тем сильнее эта тенденция;
нежелание сотрудничать, желание решить проблему насильственным
способом; страх перед проблемными ситуациями; стремление выглядеть перед вышестоящими беспроблемными и успешными, лакируя
действительность.
Категория «Совещания и дискуссии»: большое количество руководителей не считает нужным проводить собрания коллектива, проблемные совещания; при проведении совещаний используется давление, не используются приемы убеждения, диалога; подведение итогов
стало формальным, за сухими цифрами не видно причин проблем,
людей, учета реальных обстоятельств; давление, сухость, отсутствие
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анализа, желание наказать, а не разобраться; к оперативным совещаниям привлекают некомпетентных лиц.
Категория «Коммуникации и обучение»: не все сотрудники на
входе получают необходимые знания о стиле коммуникации в организации, не умеют пользоваться базовыми программами и т.п.; процесс
внедрения электронных средств коммуникации как негативный пример
инновации без сопровождения и стимулирования; не все работники
имеют элементарные навыки коммуникации: устанавливать контакт,
здороваться, представляться, четко формулировать свой вопрос и т.п.
Категория «Обратная связь»: постоянная и неудовлетворенная
потребность в конструктивной обратной связи; потребность в более
частых встречах с руководством, в коллективном договоре, в создании
профсоюзной организации; страх высказать мнение, ощущение слежки
и наличия средств прослушивания; опасения быть уличенным в нелояльности; страх перед увольнением за нелояльность, строптивость.
Далее мы опишем ожидания опрошенных по тем же категориям.
При анализе содержания категории «Общие правила коммуникации»
фиксируются следующие ожидания:
– Формирование корпоративной культуры открытости, взаимодействия и исследования. Мы налаживаем обмен информацией в корпорации, где царят открытость и доверие, где правила игры одинаковы
для всех. Доверие - основа деловых коммуникаций.
– Коммуникации – это процессы, через которые поддерживается и
самовоспроизводится культура корпорации. Коллегиальность, открытость и доверие, а также взаимозависимость – принцип отношений в
корпорации.
– Доверие вышестоящих руководителей к нижестоящим. Отношение к людям с уважением и достоинством ведет организацию к успеху.
– Люди – не расходный материал, а человеческий капитал, главный источник производительности и эффективности.
Категория «Руководитель – ролевая модель коммуникации»:
– Поведение руководителя – важный ориентир для выстраивания
поведения нижестоящих руководителей и подчиненных. Коммуникативная культура вышестоящего в иерархии – основа формирования
коммуникативной культуры нижестоящего в иерархии.
– Руководство готово вникать в возникающие проблемы производства и подчиненных. Руководители управляют не из-за закрытых
дверей кабинетов, а регулярно посещают управляемые ими объекты и
поддерживают непосредственные контакты с подчиненными на местах
их работы.
– Различия в статусе и властных полномочиях не влияют на этичность и партнерство в общении. Этические нормы и правила поведения
одинаковы для всех сотрудников независимо от их статуса. При отклонении от этических норм и правил наступают одинаковые последствия
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для всех сотрудников всех иерархических уровней. Руководитель придерживается принципов этичного поведения лидера.
– Диалогичность – основа деловых коммуникаций и культуры
общения. Диалог – основной инструмент разрешения проблемных ситуаций. Диалог не подменяется монологом руководителя. Позитивная
обратная связь и эмоциональная поддержка со стороны руководства и
коллег – основа каждодневного успеха.
– Там, где это уместно, выражайте положительную реакцию. Избегайте несправедливой и оскорбительной критики. Спрашивайте коллег
об их работе и о связанных с ней проблемах и достигнутых успехах.
– Давайте почувствовать клиентам и другим посторонним людям,
что Вы высоко цените своих коллег. Находите время для бесед и
следите за тем, чтобы разговор шел не только на служебные, но и на
личные темы. Не устраивайте поиск виноватых, а находите причину.
Найдите возможность поддержать коллег и помочь им. Не критикуйте
отсутствующих.
Категория «Взаимодействие руководителей и сотрудников»:
– Руководители и сотрудники - это коллеги, отношения которых
характеризуются взаимоуважением.
– Коллеги – не конкуренты, а люди, сплоченные взаимопониманием. Связь между различными отделами должна быть налаженной и
регулярной.
– Убеждение и партнерство – основные способы влияния. Откажитесь от попыток оказывать давление – старайтесь убеждать, аргументируя свою позицию цифрами, данными и фактами. Работа – это
сотрудничество, а не конкурентная борьба. Не путаем личные и
деловые отношения.
Принцип единоначалия и иерархичности в управлении.
Категория «Коммуникации в подразделениях, отношения
управленческого аппарата и подразделений»»:
– Культура коммуникации формируется, начиная с руководителя
подразделения, завершая уборщицей.
– Важнейший агент коммуникации – непосредственный руководитель подразделения.
– Принцип вертикальной коммуникации по ключевым вопросам.
Вертикальные коммуникации можно совмещать с горизонтальными
коммуникациями по функционалу при общем сохранении управляемости подразделением ее руководителем.
– Лояльность сотрудника не подменять ожиданием пассивной покорности. Не манипулировать критерием «лояльность» как средством
безнаказанного давления со стороны руководителей.
– Ответственность за подразделение несет его руководитель. У
каждого подразделения – свой руководитель.
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– Службы управленческого аппарата и подразделений непосредственно взаимодействуют по регламентам и утвержденным планам, но в
случае возникновения задач вне регламента – задачи ставятся через
руководителя подразделения. Руководитель, зная реальную обстановку, может расставлять приоритеты для своих работников.
Категория «Коммуникации и компетентность»:
– Прозрачность принципов подбора персонала.
При подборе руководителей и персонала опираться на компетентность кандидата, а не на личные предпочтения и отношения.
– Нести ответственность за свою работу. Хорошо знать, что входит
в сферу Вашей компетенции, а что в сферу ответственности начальника
и коллег. В случае выпадающей зоны ответственности сообщать об этом
своему руководителю и в службу персонала.
– Компетентность в области коммуникаций. Способность конструктивно улаживать (а не подавлять) конфликты – важнейший критерий при
оценке деятельности руководителей.
– Создание открытой коммуникативной среды – непосредственная
задача и компетенция каждого менеджера. Менеджеры всех управленческих уровней корпорации – модераторы коммуникативных процессов,
которые позволяют обмениваться информацией, принимать решения,
мотивировать работников.
– Создание единой базы данных.
– Библиотека типовых документов (приказы, инструкции и т.п.),
электронная версия корпоративного справочника с возможностью поиска,
справочная информация по внутренним процедурам и ответственным за
них работникам.
– Создаем корпоративное информационное пространство, налаживаем коллективный информационный обмен.
– Сведения, представляющие всеобщий интерес должны быть
опубликованы в газете для сотрудников, вывешиваться на доске объявлений и других СМИ корпорации.
– Использование корпоративных мероприятий как средства коммуникации.
– Непосредственное общение (на деловых и неделовых мероприятиях), в «кулуарах» укрепляет корпорацию.
– Получаем и даем информацию, даже если это требует времени и
усилий. В нашей корпорации нужно задавать вопросы. В нашей корпорации нужно отвечать на вопросы.
Категория «Принятие решений»:
– Плановость в принятии решений в целях избегания коммуникативного хаоса. Создавать стратегические планы работы как основу для
создания среднесрочных и краткосрочных планов работы. Это позволит
минимизировать спонтанные и хаотичные решения.
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– Участие заинтересованных лиц в принятии решений. Сотрудников
различных уровней приглашают принимать участие в тех решениях, в
сфере которых они компетентны и несут профессиональную ответственность.
– При постановке новых задач важно избегать поспешных и
необоснованных решений.
– При постановке новых задач мы опираемся на уже разработанные
стратегические долгосрочные и краткосрочные планы.
– Существование механизма коррекции процедур.
– В случае невозможности соблюдать регламенты в подразделениях – создать оперативный механизм обратной связи, создать процедуры его коррекции и адаптации для площадки.
– Умение брать ответственность за свои слова и решения. Нести
ответственность за свой участок работы. Выполнять свои обещания и
договоренности.
– При принятии оперативных или внеплановых решений максимально
избегать спонтанности, дабы не вносить хаос в работу корпорации.
– По ключевым, но не регламентированным вопросам и решениям
получать не только устное, но и письменное согласие.
Категория «Коммуникации в проблемных зонах»:
– Конфликтная ситуация – это возможность устранить недостатки
и активнее общаться.
– Руководители при возникновении проблем у подчиненных или
при признаках назревающего конфликта разговаривают с сотрудниками.
– Руководители не реагируют с раздражением на предложения и
критику сотрудников, а пытаются вникнуть в суть проблемы.
– Порой конфликт полезнее, чем атмосфера всеобщего недоверия
и неудовлетворенности. Работники не боятся выражать свое несогласие с начальством. Вмешиваемся, даже если это неприятно. Организуем дискуссии, обсуждаем проблемы, даже если трудно. Благодарим
за конструктивную критику.
– Разногласия – это новая возможность улучшить работу.
Открытость для чужих аргументов и других точек зрения. Принимайте дельные советы и вносите рационализаторские предложения.
– Конструктивное разрешение конфликтов. К разговорам на спорные темы готовиться, выбирать подходящее время и место. Осваиваем
адекватные модели поведения в конфликте. Используем алгоритм ведения проблемной беседы и основные стили разрешения конфликтных
ситуаций – сотрудничество и компромисс.
– Информация о недостатках и ошибках – необходимое условие
успеха. Прямой обмен информацией о возможных срывах и провалах
необходим для устранения проблем и адаптации к изменениям. Доводя
информацию о проблемах до соответствующих служб, рабочих групп,
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при необходимости, и до потребителей, организация помогает устранению проблем и совершенствованию производства.
Категория «Совещания и дискуссии»:
– Совещание – это инструмент руководства, а не инструмент пыток.
– Внедрить необходимые регулярные коллективные собрания,
использовать в руководстве различные формы совещания.
– Системность коллективных собраний и публичных выступлений
руководителей. Культура модерации и публичного выступления руководителей всех уровней и проведения совещаний – важный элемент
коммуникаций в корпорации. Встречи собственников и руководителей с
коллективами – часть коммуникаций в корпорации.
– Совещание – это мотиватор.
– Роль ведущего собрания – координатор, мотиватор, вдохновитель.
Категория «Коммуникации и обучение»:
– Каждый новый работник проходит программу адаптации персонала. Программа адаптации сотрудников обеспечивает входное обучение приемам формальной и неформальной коммуникации в корпорации.
Создание сопроводительных брошюр, фильмов и другой информации.
– Инновации сопровождаются обучением и сопровождением.
Внедрение новшеств обеспечивается необходимым, доступным и
системным обучением. Консультации специалистов как условие для
грамотного внедрения инноваций.
– Каждый работник корпорации постоянно развивает свои базовые коммуникативные умения.
– Развитие базовых коммуникативных навыков: устанавливать
контакт, грамотно излагать свою мысль, слушать и слышать, уметь выбрать стиль, соответствующий ситуации, владеть невербальными средствами коммуникации, владеть деловым стилем письма.
– Руководители всех уровней обучаются базовым техникам деловых коммуникаций. На всех уровнях иерархии постоянное развитие
следующих коммуникативных умений: умение публично выступать,
вести диалог, вести проблемную беседу, вести мотивирующую беседу,
разрешать конфликты, организовывать и проводить совещания и
дискуссии и др.
Категория «Обратная связь»:
– Сбор обратной связи – способ улучшения работы. Введение
общественных уполномоченных по налаживанию коммуникаций, обратной связи как внутри производственной площадки, так и между площадкой и управляющей компанией, между различными уровнями управленческой вертикали.
– Использовать инструменты социального партнерства. Постепенно внедрять: Приемные по социально-трудовым вопросам. СоциальноТрудовой Совет. Комиссии по охране труда. Коллективное соглашение.
Коллективный договор.
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– Использование различных инструментов сбора обратной связи
СМИ, сайт, стенды, листовки, сообщения, опрос,анкетирование, фокус
- группы, корпоративный форум,мониторинг персонала, интервью с
менеджерами разных уровней. Прямая связь с гендиректором по специальным электронным адресам. Создать рабочие группы с участием
мастеров, технологов, руководителей подразделений, включая службу
управления персоналом (HR). Организовать совещания, мозговой
штурм, круглые столы, «полевые работы», презентации.
– У сотрудников есть право на анонимную обратную связь. Создание путей и процедур реализации права на подачу жалобы на
предприятии: анонимный электронный ящик, форум и т.п.
Очевидно, что приведенные данные демонстрируют ожидания
открытого управленческого и коммуникативного контракта между
сотрудниками и руководителями. Целенаправленная работа над
культурой деловых коммуникаций в корпорациях и органах власти, в
конечном счете, будет влиять на имидж региональных субъектов и на
инвестиционную привлекательность регионов [4].
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ԴԻՆԱ ԶԻՆՈՎԵՎԱ
Վոլգոգրադի կառավարման ինստիտուտի
հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ՅԱՆԱ ՊԱՎԼՈՑԿԱՅԱ
Վոլգոգրադի կառավարման ինստիտուտի
հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԸ
Հոդվածում համակարգված են կազմակերպությունում հաղորդակցական մշակույթի ոլորտի աշխատակիցների առանցքային զոնաները և սպասումները: Ներկայացված են երկու խոշոր կազմակերպություններում
և քաղաքապետարանում իրականացված հետազոտության արդյունքները: Առանձնացված են և նկարագրված հիմնական խնդրահարույց ոլորտները, որոնք կապված են գործարար հաղորդակցման մշակույթի հետ:
Հիմնաբառեր. հաղորդակցական մշակույթ, կազմակերպչական
մշակույթ, ղեկավար, հարաբերություններ, վստահություն, համագործակցություն:
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭПОХУ
СОЦИАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Парадокс социальных кризисов и катаклизмов состоит в том,
что когда культура угрожает структурному распаду и дегенерации,
именно культура становится наиболее конструктивной силой
преодоления критических состояний в развитии социума. В
продуктах культурного распада зарождаются новые культурные
возможности, основанные на мифопоэтическом преображении
ускользающей реальности. В статье рассматриваются некоторые
аспекты управления изменениями в эпоху кризиса и социальной
неопределённости.
Ключевые слова: социальный кризис, культура, управление
изменениями, бесструктурность.

Культурная реальность кризиса как сфера нагнетания семиотических значений (семиозиса) является наиболее информативным комплексом в исследовании корневых структур культуротворчества и социальных взаимодействий (рис.1). Вопросам социодинамики кризисной культуры посвящены многочисленные исследования. Отметим лишь
некоторые из них, имеющие отношение к теме настоящей статьи [1-18].
Кризис радикализирует смысловые и мировоззренческие установки
и выводит на поверхность социальной жизни самые глубинные,
рудиментарные структуры, подменяя ими остатки распада умирающей
культуры. Сегодня «именно кризис… радикальная историчность задает
все приоритеты в сфере знания. Предметом объективного познания
всегда становятся остатки процесса распада», – пишет Р. Жирар [7, с. 286].
Никогда в культуре не складываются такие благоприятные условия для
смены мировоззренческих парадигм, регенерации давно забытых
традиций и принятия инноваций как в период кризиса. В продуктах
распада культивируется новая реальность, и прежде всего, рождаются
или переоформляются символы, мифы, образы, ритуалы, всё то, что с
помощью воображения компенсирует утраченную реальность. Всякий
кризис сопровождается ломкой структур и деформацией связей как
внутри системы, так и в её отношениях с внешним миром [8].
Опасность состоит в том, что, оказавшись на определённом этапе
в «структурном вакууме», кризисная культура становится, по существу,
неуправляемой, она как бы провисает в «бесконечность», где нет
различий, приоритетов, целей и движения, нет того, на что обществу
можно было бы опереться, от чего можно было бы оттолкнуться. Но
именно эта бесструктурность освобождает культуру от каких-либо
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обязательств, и, в конечном счёте, вырывает её из давящих и мучительных объятий кризиса. Стены расступаются, развёртывается бескрайний простор, и малейшее вторжение в него становится судьбоносным для будущего развития культуры. То, что в «структурном вакууме»
или иначе в точке бифуркации, является бесконечно малым, может
стать впоследствии бесконечно большим. Некоторые исследователи
рассматривают кризисную культуру как неопознанный объект, недоступный для интерпретации, в силу того, что кризисная реальность
бесструктурна, неустойчива и непредсказуема. В ней доминирует
неопределённость, и все различия стёрты. Постструктуралистский
взгляд на кризисную культуру (Ж. Делёз, Ж. Деррида и др.) исходит из
того, что кризисная реальность лишена структурности и оформленности – она хаотична, бесформенна и размыта. Отсюда апологетика
релятивизма, рассеянной произвольности и бесструктурности. По
мнению постструктуралистов, в изучении кризисной реальности структуралистский подход малопродуктивен, поскольку мы не можем оперировать структурами, которые расколоты на фрагменты в меняющейся
культуре или вовсе отсутствуют в состоянии бифуркации. Кризис не
подчиняется каким-либо законам, полагают постструктуралисты. Однако представляется, что точка бифуркации и область, к ней примыкающая, сами по себе уже есть результат структурных изменений. Была
бы бифуркация возможной без тех институциональных трансформаций,
которые ей предшествовали и которые, по существу, её породили? То
есть сама бифуркационная неструктурированность является бинарной
оппозицией стационарно-институциализированного и структурно упорядоченного состояния в бытии культуры и по этой причине, так или
иначе, выражает логику развития культурной системы. Следовательно,
применительно к кризисной культуре можно утверждать, что закон без
закона - самый жесткий закон.
Большинство исследователей считают, что стабильное состояние
не продуктивно для интеллектуальных поисков смысла культуры и что
именно бесструктурное состояние кризисной реальности может пролить свет на понимание онтологической сущности и функциональной
специфики структур. Ничто так не подчёркивает важность структур, как
их отсутствие. Так же как ничто так не раскрывает жизненную силу
культуры как критическая ситуация с риском и опасностью её
разрушения. Вот почему кризис можно считать лучшим временем для
культурологического познания. Трансформационный процесс так же как
и стационарное развитие культуры выражает борьбу и единство парных
противоположностей – порядка и хаоса, присутствия и отсутствия,
согласия и конфликта, постоянства и изменчивости и пр.
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Рис.1
Существуют различные классификации/модели трансформации
культуры и социального развития. Так, Э. Дюркгейм выделяет две формы социального взаимодействия в историческом движении культуры –
механическую солидарность, основанную на сходстве взаимодействующих друг с другом элементов социальной системы (ранняя эпоха),
и солидарность органическую, проявляющую себя как взаимодействие
различающихся, индивидуализированных сущностей, связанных между
собой благодаря различиям, а не сходству [6]. М. Хайдеггер предлагает
различать два типа мышления – осмысляющее и вычисляющее, фиксирующие различные исторические состояния культуры. Осмысляющее
мышление свойственно архаической культуре и соотносимо с эпохой
древности. Вычисляющее мышление является продуктом цивилизации
и максимально раскрывает себя в индивидуалистическом мировосприятии капиталистической системы. Трансформация культуры
представляется в концепции Г. С. Померанца как смена двух модусов
преломления исторических сил по принципу маятника. В этом движении
осуществляется смена бинарных соположенностей: дифференциация
– интеграция; «классические» эпохи – «романтические»; рациональное
– иррациональное и т. п. [14]. Сопоставимой с этой моделью можно
признать и концепцию А. М. Кантора о сменяющих друг друга
структурных кодах – дуалистической и монистической организации
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культуры [10]. Монистический код характеризуется предметно-смысловой слитностью и коллективной интегральностью. Монокодическая
культура не столько выражаема, сколько переживаема. Дуалистический
код – это код дифференцированных социокультурных взаимодействий,
наиболее проявляющих себя в ситуации переломных эпох, которые
разбивают длительно складывающуюся слитность знаков и представлений о мире и заново конституируют себя с изменившимся миром.
«Возрастает семиотичность культуры: знак-символ становится фокусом
и фильтром мировосприятия; идентификация мира осуществляется в
дуакоде в большей степени через знак, противопоставленный миру,
“спасение” целиком ориентируется на некие “единственные”, “особые”
знаки. Отсюда хорошо знакомая по кризисным периодам общественного сознания ксенофобическая “знакомания”: поиск “своих” и отвержение “чужих” знаков» [10].
Социокультурные механизмы циклов культуры обосновываются А.
С. Ахиезером [1]. Им определяются исходные дуальные оппозиции как
узловой пункт для понимания механизма воспроизводства динамики
культуры. В дуальном оппозиционировании культуры содержится
условие её воспроизводства и выживания. Переход и кризис выражают
эту дуальную оппозиционность с наибольшей силой.
Следует заметить, что чем выше достижения культуры и уровень
ее развития, тем ярче и сложнее выражена способность культуры к
воспроизводству ее сущностной оппозиционности как условие поддержания ее многогранной, многосложной целостности. Так, в наиболее
продвинутых обществах существует устойчивый интерес к другим
культурам и весьма востребовано изучение (и соприкосновение)
инокультурных архаических традиций как в географическом плане /по
горизонтали/ (цивилизация – архаика, развитые страны – страны
третьего мира), так и в историческом (временном) /по вертикали/
(современность – древность, настоящее – прошлое). Тогда как в
архаических обществах больше проявляет себя склонность к
сепаратизму и культурной замкнутости. Вектор их дуальной оппозиции
не выходит за границы жестко прочерченного мифологического
пространства. Та же ситуация наблюдается и в периодической
устремленности жителя мегаполиса вырваться хотя бы ненадолго за
его пределы – на природу, к противоположному городской жизни
полюсу. Чего нельзя сказать о не затронутых цивилизацией жителях
деревни, их бинарная оппозиционность весьма локальна и структурно
привязана к дуальной стилистике деревенской жизни. Принцип
дуальной оппозиционности проявляет себя ярче всего в кризисных
ситуациях, в которых сам кризис выступает проявлением бинарности –
кризисная культура живет, спасается антикризисным (стационарным)
мифотворчеством. Образно говоря, когда на земле (в культуре
повседневности) царит хаос, на небесах (в мифо-символическом
творчестве) утверждается идеальный порядок. Человек спасается от
разрушительной стихии изменчивой реальности в имагинативном
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(воображаемом) мире неизменного и идеального порядка. Октябрьская
революция 1917 года демонстрирует нам еще одну ситуацию бинарного
(парного) противопоставления в динамике культурных трансформаций:
голос революционно настроенной интеллигенции устремлен к
наиболее забитой, придавленной и необразованной части социума –
крестьянам и пролетариату, которые, в свою очередь, видят свое
спасение в условиях тотального хаоса и ломки традиционной жизни на
другом противоположном им социальном полюсе, а именно в интеллектуальных вождях революционного толка. Феномен революционераинтеллигента служит здесь образом законченного воплощения дуальной самотождественности – ибо то, что порождает оппозиционность
само себя и отрицает. В революционере-интеллигенте эти оппозиционные крайности смыкаются. Здесь идея, рассудительность, духовность
раздуваются до своего самоотрицания – идея отрицается Сверхидеей,
религия – атеизмом, порядок – Сверхпорядком (репрессиями),
духовность – идеологией и пр. [9, c.220-228].
В ситуации глобального перехода возрастает амбивалентность
оценок происходящего и обостряется мифо-символическое восприятие
меняющейся культурной реальности. Амбивалентность выражает себя
как реакция на смысловую размытость и обезразличивание. Двойственность значений привносит различия и, тем самым, пытается удержать
культуру от сползания в бесконечный водоворот обессмысливания. В
кризисной культуре о себе заявляют самые разные силы, звучат самые
противоречивые призывы и соединяются ранее не соединяемые
сущности. На переходе приобретения и утраты, радость и горе,
примирение и конфликт, порядок и хаос, опасно сближаются и образуют
одну трудно различимую данность. «Нас настойчиво убеждают в том,
что так произошел возврат к индивидуализму, – пишет И. Валлерстайн.
– На деле же – это возрождение коллективизма. Нас настойчиво
убеждают в том, что так произошел возврат к оптимизму. На деле же –
это поворот к глубокому пессимизму» [4, с. 207].
Как отмечает И. Валлерстайн: «В настоящее время мы переживаем
процесс глубокой трансформации нашей миро-системы, но пока не
знаем, повлечет это за собой фундаментальные социальные изменения или нет. Если нас интересуют фундаментальные социальные
изменения, следует пытаться обнаружить длительные периоды и
отличать их от циклических ритмов, а также прогнозировать, до каких
пор эти долговременные тенденции могут набирать силу, не нарушая
равновесия, лежащего в основе системы. Сегодня, как и в другие
моменты упадка исторических систем, мы стоим перед историческим
выбором, на окончательный итог которого может реально повлиять наш
личный и коллективный вклад. Однако сегодняшний выбор в одном
отличается от предыдущих. Это первый выбор, в который вовлечен
весь мир, поскольку историческая система, в которой мы живем,
впервые охватывает всю планету» [4, с. 181-183]. В глобальных
трансформациях наблюдается ситуация, когда периоды равновесия
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всё более сокращаются, тогда как, неравновесия – обретают перманентный характер. «Нельзя сказать, что равновесия не существует,
просто оно является состоянием временным и исключительным», –
полагает И. Валлерстайн [4, с. 223].
В современной цивилизации практически не осталось «культурных
зон», не затронутых трансформациями и кризисом. Глобализация
приводит в движение всё, что способно адаптироваться к вызовам
меняющейся культуры. Мир становится многосоставным и взаимозависимым, но вместе с тем разрозненным и конфликтогенным. Как
признаёт вице-президент Всемирного банка Ж.-Ф. Ришар: «Вызревает
кризис усложнённости». Усложнённость усиливает неопределённость и
нагнетает изменчивость и риски в социальной жизни. «Само время
распадается на периоды разной его уплотнённости» [15, с. 45-46]. И
всё, что не готово к изменениям в культуре обречено стать жертвой
перемен и вызовов глобализации. Представляется, что среди этих
вызовов наиболее значимыми являются критические состояния
культуры, определяемые как кризис усложнённости, кризис управления,
кризис различий и кризис идентичности. Скорость перемен в современной культуре провоцирует усиление частоты смены парадигм, что
проявляется отсутствием единой и сбалансированной стратегии
выживания и структурного порядка. Сверхкультурализация одних
областей современности сопровождается де-культурализацией других.
По этой причине фактор культуры выходит на первый план
общественных дискуссий и социальных преобразований. Основная
проблема видится в том, что современный кризис усложнённости
сопровождается ранее начавшимся кризисом управления. В этом
двойном зажиме культура чрезвычайно активна, изменчива и
непредсказуема в поиске конструктивного выхода из нескончаемых
переходов и трансформаций. Но, главное, меняющаяся культура становится своего рода «лабораторией» по кристаллизации новых социальных и экономических стандартов, духовных ценностей, символических
образов, мировоззренческих установок и управленческих решений.
Кризисный социум чрезвычайно насыщен семантическими значениями,
ибо в разломах трансформации находят для себя выход самые
глубокие и потаённые сущности культурной реальности. На переходе
вся культура будто самораскрывается для критики и структурной
перестройки и открыто предъявляет себя суду истории. Здесь, всё
глаголет на разных наречиях, но в одном семантическом поле культурного кризиса. Воображение подменяет расколотую реальность,
укрощает и мифологизирует её. Традиции сталкиваются с инновациями
в жёсткой и непримиримой борьбе за право на жизнь и социальное
управление. Кризисная ситуация усугубляется ещё и тем, что кризис
усложнённости усиливается скоростью перемен, частота и полиритмия трансформаций значительно опережают возможности
своевременного реагирования на вызовы меняющейся реальности.
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Система принятия решений катастрофически не успевает за экспансией перемен и инноваций. Ещё один вызов системе антикризисного
управления обусловлен тем, что кризис управления сопровождается
институциональным кризисом [9, c.351-354].
При этом «по мере того, как будут усложняться социальные проблемы, как от темпа перемен будет воистину дух захватывать, институты
человечества всё больше станут проигрывать из-за улиточной скорости
собственного развития» [15, с. 209]. Возникает необходимость изучения
того, что лежит в основании кризисной реальности, что и как кризис
порождает, о чём вещают его яркие символические мифологемы, и что
может послужить формированию стратегии по его преодолению.
Нельзя понять кризис без определения и понимания тех образов и
семантических артикуляций, которые он неустанно и настойчиво
выражает [9, c.351-354]. «Время решений истекает, человечество на
самом переломе. Именно в такие времена неупорядоченные концепции
сетевого управления и сетей глобальных проблем становятся
жизнеспособными: быстродействие и гибкость сетей хорошо подходят
для множества злободневных проблем и для той малости времени, что
отпущена на их решение» [15, с. 208].
Одним из условий продуктивного и устойчивого взаимодействия
системы является наличие в ней согласованного единства разнообразия функций и оптимизация структурного порядка. Любое разнообразие
возникает на основе идентификации сущностей. Идентификация
позволяет определить тождественность структурного местоположения
элемента и выполняемой им функции. Сбой и отклонения в идентификационном процессе чреваты стиранием различий и приводят культурную систему к дезорганизации. Подмена функций элементов в условиях
нарушенной идентификации неизбежно деформирует культуру и
серьёзно ослабляет её жизнеспособность. Поэтому кризис следует
рассматривать и как кризис идентичности. Идентификация служит
способом выстраивания границ и бинарного оппозиционирования
культурных сущностей. «…Бытие этого… мира заключается в его
непохожести. – утверждает К. Леви-Строс. – О мире нельзя сказать, что
он просто есть; он существует в форме первичной асимметрии, которая
проявляется различным образом в соответствии с перспективой его
восприятия: между верхом и низом, небом и землёй, твёрдой землёй и
водой, близким и далёким, левой и правой сторонами, мужским и
женским и т. д.» [11, с. 571]. Бинарные противопоставления обусловлены фундаментальной или генеральной оппозицией культуры и
природы. Человек предопределён к оппозиционированию в силу своей
дуалистической биосоциальной сущности. Эта изначальная онтологическая раздвоенность порождает все бинарные манифестации культуры и принуждает человека с их помощью до-определять реальность.
В этом плане разнообразие выступает фактором и условием выживания и развития культуры [9, c.354-355].
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Если мы рассматриваем человечество как родовую потенцию,
которая актуализирована во многих индивидуумах, существующих на
протяжении всей истории, тогда становится ясным, что богатство этой
власти / потенции может быть понято только во множестве и разнообразии деятельности, которую выполняют индивидуумы и все общество.
Гомогенизация культуры представляет потерю для всего человечества.
Гомогенизация действительно представляет сокращение / ущемление
нашей человеческой природы [18]. Целое, если это действительно
целое, а не просто куча / груда, должно иметь единство в порядке.
Разнообразие обогащает, но только тогда, когда оно проявляется
внутри границ порядка. Без порядка оно ведет к хаосу. Без гармонии
различных элементов целое не способно иметь разнообразие своих
частей. Д. Галлахер определяет это структурное состояние как
функциональное разнообразие. В случае функционального разнообразия отсутствует напряжение между единством и разнообразием.
Разнообразие здесь (в этом контексте) полностью относящаяся к
достижению функция, введенная для завершения [для достижения
конечности цели]. Следовательно, всё разнообразие осуществляет
себя как обогащение [только тогда, когда порядок управляет целым].
Общее действие требует единства в границах конца и унификации.
Разнообразие должно быть пожертвовано требованиям общего
действия. Это почти всегда становится неизбежным источником печали
[18]. Но одновременно служит необходимым условием для поддержания стабильности системы. Культурная идентификация сущностей,
формирующая их множественность и разнообразие индивидуальностей, – удел продвинутых и сильных (структурированных) обществ.
«Множественность становится не поблажкой для слабого или невежды,
а рогом изобилия возможностей сделать мир лучше» [4, с. 326]. Однако
при отсутствии механизмов сцепления и согласования функций разнообразие может обернуться для системы тотальной конфронтацией и
конфликтами.
Таким образом, разнообразие через идентификацию сущностей
делает различия узнаваемыми, формирует смыслообразы и обеспечивает взаимосвязь части и целого. «Ведь культурный порядок – не что
иное, как упорядоченная система различий; именно присутствие
дифференциальных интервалов позволяет индивидам обрести
собственную “идентичность” и расположиться друг относительно
друга» [7, с. 64]. Однако для познания истоков самой культуры нужно,
чтобы культурный порядок начал распадаться, чтобы избыток различий
рассосался. Стирание различий приводит к пагубному, деструктивному
равновесию системы и ее энтропии. Там, где нет различия – там безразличие, а там, где различия – там небезразличие. Р. Жирар считает,
что именно различие является «отцом» стабильности [7]. «В целом,
современный кризис, как и всякий жертвенный кризис, следует описывать как стирание различий: их стирает качание антагонистического
маятника, но это качание никогда не осознается в своей истинной сути
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– то есть как все более трагическая и бесплодная пульсация больного
различия, которое вроде бы постоянно растет, а на самом деле
исчезает в попытках каждого его присвоить» [7, с. 248].
Становится всё более очевидным, что кризис нельзя преодолеть
без опоры на культуру, потому что всякий кризис, так или иначе,
проистекает из диспропорции культурных ценностей и нарушения норм
социального порядка. Опасность кризиса в том, что он уничтожает
культуру, но средствами самой культуры, и потому так важно различать,
какая культура поддерживает социальный порядок, а какая нагнетает
кризисную стихию [9, c.354-356]. Человек, оставшись один на одни с
кризисом без культуры, по существу обречён. В современном обществе
налицо усиление культурного фактора в социальном развитии. Чтобы
избежать серьёзных ошибок при анализе социального взаимодействия,
важно знать и понимать взаимосвязь культуры с социальным поведением и экономическим развитием [17]. Есть громадное число потенциальных ошибок, которые можно не допустить, если люди будут располагать необходимыми знаниями и навыками, позволяющими определить, каким образом культура влияет на глобальные трансформации.
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԻՈՆԵՍՈՎ
ՌԴ Սամարայի մշակույթի պետական համալսարանի մշակույթի տեսության և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, մշակութաբանության դոկտոր
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏՈՒՐԲՈՒԼԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Սոցիալական ճգնաժամերի տարօրինակությունն այն է, որ երբ
մշակույթը սպառնում է կառուցվածքային անկումների և դեգեներացիայի
ձևով, հենց մշակույթն է դառնում սոցիումի զարգացման մեջ ճգնաժամային վիճակների հաղթահարման առավել կառուցողական ուժը: Մշակութային անկման արդյունքներում ծնվում են նոր մշակութային հնարավորություններ, որոնք հիմնված են սողոսկող իրականության առասպելապոետային վերակերպարանավորման վրա: Հոդվածում դիտարկվում են
ճգնաժամի և սոցիալական անորոշության դարաշրջանում փոփոխությունների կառավարման որոշ կողմեր:
Հիմնաբառեր. սոցիալական ճգնաժամ, մշակույթ, փոփոխությունների կառավարում:

VLADIMIR IONESOV
Doctor of Culturology, Professor of the Department
of Theory and History of Cultures
Culture of the Samara State Institute
ON QUESTION OF MANAGING CHANGE IN TIME OF SOCIAL
TURBULENCE
The paradox of social crises and cataclysms is that when culture
threatens structural decay and degeneration. It is culture that becomes the
most constructive force for overcoming critical states in the development of
society. In the products of cultural decay, new cultural opportunities are
emerging, based on a mythopoetic transformation of shifting reality. The
article examines some aspects of managing changes in the era of crisis and
social uncertainty.
Keywords: social crisis, culture, governance, modesty.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРА В
КОНТЕКСТЕ ЕГО “ГОТОВНОСТИ” К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ
В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
В статье представлены результаты проведенного исследования с использованием опросника «Анкета пассажира (пользователя транспортом)». Предпринята попытка интерпретации полученных данных относительно готовности пассажира проявлять
поведенческую активность в опасных ситуациях. Обращается внимание на осведомленность пассажиров в вопросах безопасности и
оказания первой помощи. Указывается на реальные предпосылки
обеспечения безопасности и надежности транспортной сферы на
уровне психологической безопасности пассажира.
Ключевые слова: пассажир, психологическая безопасность,
поведение, готовность.

Роль транспорта в жизни современного человека невозможно
переоценить, а налаженную систему функционирования транспорта можно рассматривать в качестве важнейшего фактора, обусловливающего
успешность социально-экономического развития любой страны.
В качестве наиболее значимых показателей налаженного функционирования транспортной системы следует рассматривать безопасность
и надежность работы этой системы, что также предполагает обеспечение психологической безопасности личности каждого участника, в той
или иной мере (или как работника, или как пользователя) соприкасающегося с транспортной сферой.
В связи со сказанным, крайне актуальным становится проведение
таких исследований, которые позволят выявить психологически значимые для человека показатели, влияющие на его субъективное восприятие и оценку надежности и безопасности, например, работы транспортных средств, а также исследований, направленных на изучение возможных поведенческих паттернов личности в опасных и чрезвычайных
ситуациях с точки зрения безопасности, вообще, и, психологической
безопасности личности, в частности.
В данной статье представлен фрагмент проведенных нами исследований с использованием адаптированной версии опросника «Анкета
пассажира (пользователя транспортом)», ранее разработанного в лаборатории инженерной психологии и эргономики ИПРАН [1]. В «Анкете
пассажира (пользователя транспортом)» были выделены пять блоков:
1. выбор транспортного средства; 2. опасность и неисправность
транспортного средства; 3. готовность к экстремальным ситуациям;
4. информированность пассажира; 5. защищенность пассажира и
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выраженность его доверия, каждый из которых предназначался для
выявления различных аспектов безопасности пассажира. Основное
внимание уделялось проблеме психологической безопасности личности пользователей транспортными средствами.
В НИЛ “Психология личности и профессиональной деятельности”
ЕГУ было проведено широкомасштабное исследование в г. Ереване и в
различных районах Армении. В исследовании приняло участие 75 человек. «Анкета пассажира (пользователя транспортом)» распространялась среди населения Армении для заполнения.
Целью нашей работы являлось рассмотрение и интерпретация
полученных данных по третьему блоку опросника «Анкета пассажира
(пользователя транспортом)», условно обозначенного как “Готовность”.
Третий блок позволяет с одной стороны, выявить вектор направленности действий пассажира в связи с его готовностью лично участвовать в тех или иных экстремальных ситуациях, а с другой, - определиться в отношении основных лиц и мероприятий, которые пользователь транспортными средствами готов рассматривать в качестве
обеспечивающих безопасность. В этот блок также включены вопросы,
которые позволяют получить информацию о причинах недоверия
человека общественному транспорту, а также о готовности человека в
различных опасных ситуациях реагировать определенным образом [1].
Третий блок опросника «Анкета пассажира (пользователя транспортом)» состоит из 4-х подблоков, каждый из которых представлен
рядом вопросов, позволяющих в наиболее полной мере раскрыть
содержание соответствующего подблока, что в целом способствует
воссозданию наиболее объективной картины в отношении содержания
рассматриваемого нами блока “Готовность”.
Первый подблок блока “Готовность” с заданием “оценить степень
Вашей готовности” был представлен рядом вопросов, позволяющих
выявить как готовность человека проявлять поведенческую активность
в связи с ситуациями, связанными с оказанием помощи людям, проявлять упреждающее поведение (сообщать в случае безответственного
поведения других пассажиров, быть бдительным в опасных ситуациях
и т.д.), так и готовность человека, в плане его подготовленности, к
оказанию первой помощи, к пользованию различными спасательными
средствами. Представлялось вполне логичным сгруппировать вопросы
первого подблока в две группы (А и Б) следующим образом: А.
Готовность проявлять поведенческую активность (оказание помощи;
вмешательство в конфликтную ситуацию; предупреждение опасных
ситуаций; проявление бдительности; коммуникативная активность в
плане осведомления компетентных лиц); Б. Готовность в плане
собственной подготовленности в вопросах безопасности и оказания
первой медицинской помощи.
Обобщенные результаты опроса для всей выборки по первому
подблоку блока “Готовность” представлены (в %) в табл. 1. А. и Б.
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В таблице 1-А представлена степень готовности человека к проявлению активного поведения в различных ситуациях, представляющих
опасность для человека в транспортной сфере. Обращает на себя
внимание факт тотальной готовности всех опрашиваемых оказывать
первую помощь другим пассажирам: 50% участников опроса готовы
лично оказывать первую помощь другому пассажиру, остальные 50%
также готовы к оказанию первой помощи, с одной лишь оговоркой: “в
зависимости от обстоятельств” (вопрос N1). Однако, если обратиться к
результатам, представленным в таблице 1- Б, в которых отражена
степень готовности пассажиров в плане “подготовленности” по
оказанию первой помощи (вопрос N3), то оказывается, что почти
половина опрашиваемых (49%) не обладает ни навыками, ни знаниями
в области оказания помощи. Обладает познаниями в этой сфере лишь
32% участников опроса. Подобное “рвение” опрашиваемых несколько
настораживает, но, скорее всего, его можно отнести к элементам
альтруистического поведения, проявлению заботы о “ближнем”, желанию помочь другому (правда, без учета возможных последствий оказания некомпетентной помощи). Эти данные можно увязать, например, с
теоретическими положениями гуманистического направления в персонологии, с оптимистическим взглядом на человеческое сообщество:
“человек от природы хорош и способен к самосовершенствованию” [5,
с. 479]. Также возможно найти объяснение такому альтруистическому
поведению, обращаясь к гипотезе эмпатического альтруизма или к
модели облегчения негативного состояния [3]. Для объяснения
результатов нашего исследования весьма интересена одна из точек
зрения на альтруистические формы поведения в эволюционной
психологии: “у людей существуют природные поведенческие тенденции
к альтруизму, к взаимному альтруизму и к проверке взаимности
альтруизма, что и обусловливает правила, законы и моральный кодекс”
[4, с. 246]. Однако, забегая вперед, и анализируя ответы испытуемых по
другим подблокам блока “Готовность”, отметим, что наряду с готовностью людей оказывать помощь другим пассажирам, у большинства
из них, в случае возникновения опасной ситуации, проявляется тенденция рассчитывать на помощь других пассажиров, как на наимение
вероятный источник. Получается, что, несмотря на собственное стремление оказывать помощь, большинство людей не доверяет “себе
подобным”, не “питает иллюзий” в отношении других. С психологической
точки зрения становится весьма актуальной проблема доверия человека
человеку в контексте психологической безопасности личности.
На основании результатов исследования первого подблока блока
“Готовность” (табл.1-Б) была выявлена неутешительная картина
массовой неподготовленности пассажиров в вопросах безопасности и
оказания первой помощи. Обнаружилось, что у людей нет уверенности
в том, что в случае необходимости они сумеют воспользоваться
средствами спасения (24% – не сумеют; 36% – по обстоятельствам),
даже нахождение аварийного выхода для 28% не представляется
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возможным, а 44% опрашиваемых не уверены, связывают с обстоятельствами. Относительно 49% пассажиров, не обладающих навыками
оказания первой помощи, уже говорилось выше. Подобная ситуация
препятствует переживанию человеком психологической безопасности в
связи с транспортными средствами, затрудняет обеспечение безопасности в транспортной сфере.
В таблице 1-А представлен весьма примечательный показатель
“послушного” поведения: 83% пассажиров готовы исполнять инструкции
персонала с целью предупреждения опасной ситуации (вопрос N7).
Этот показатель можно оценить как проявление законопослушного
поведения трезво мыслящих людей, готовых проявлять здравомыслие
в опасных ситуациях и доверять профессионалам. Доверие профессионалу, что подтверждается и данными других подблоков блока
“Готовность”, - общая тенденция поведения, характерная для большинства пассажиров. Практически, люди готовы проявлять доверие
человеку, которого считают профессионально компетентным, или,
который, по их мнению, должен являться таковым. Таким образом, в
целях предупреждения опасной ситуации большинство пассажиров
готовы проявить “послушание”, действуя в соответствии с указаниями и
правилами, проявляя сговорчивость и становясь управляемыми.
Однако в современной психологии “послушание” рассматривается в
качестве аналога понятию “уступчивость”, что в содержательном плане
несколько изменяет психологическую подоплеку термина “послушание”, внося некоторые коррективы в его коннотацию: “человек не
нуждается в том, чтобы верить в то, что он фактически делает, но что
он просто чувствует себя вынужденным подчиняться” [2, с.88].
Возникает вопрос: “Имея высокие показатели (83% опрашиваемых) в
отношении готовности людей следовать инструкциям персонала для
предупреждения опасных ситуаций на транспорте, имеем ли мы дело,
действительно, с доверием, или же с “послушным” поведением
пассажира, чувствующего себя “вынужденным подчиниться”?”
В таблице 1-А представлены данные, указывающие на готовность
58% пассажиров учавствовать в спасении и эвакуации других
пассажиров (вопрос N4), что еще раз подтверждает готовность
человека проявлять альтруистические паттерны поведения.
На наш взгляд, наибольшее удивление вызывает готовность людей
самостоятельно остановить агрессивного пассажира (63%) (вопрос N5).
В целом, готовность человека принять личное участие в предупреждении ненормативного, антиобщественного поведения другого пассажира и пресечь действия “девианта”, - одобряемое обществом поведение, приближающееся к героическому. Более того, готовность людей
проявлять такое поведение может рассматриваться в качестве значимого фактора, обеспечивающего психологическую безопасность пассажиров, способствовать возникновению доверия между людьми. Однако
такое поведение в повседневной жизни встречается достаточно редко,
а высокий показатель готовности пассажиров (63% опрашиваемых)
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самостоятельно остановить агрессивного пользователя транспортным
средством, скорее всего об’ясняется субъективным желанием человека
позиционировать себя в социально желательном свете, приписывая
себе “героическое” поведение и веря в возможность его реализации.
Таблица 1
Результаты опроса 1-ого подблока блока “Готовность” (%)
А. Готовность к активным действиям.

Варианты ответов
В зависимости
нет
да
от обстоятельств
-

50

50

23

47

30

17

40

43

5

37

58

7

30

63

6

46

48

3

14

83

Вопросы
1.Стали бы Вы лично оказывать первую
помощь другому пассажиру
2.Сообщили бы Вы диспетчеру/персоналу/
проводнику об обнаруженных неисправностях, даже самых несущественных
3.Сообщите ли информацию соответствующим службам, если стали свидетелем
опасной ситуации
4. Приняли бы Вы участие в спасении и
эвакуации других пассажиров
5.Готовы ли Вы остановить агрессивного
пассажира
6.Остановили бы вы другого пассажира,
нарушающего технику безопасности
7.Готовы ли Вы следовать инструкциям
персонала (стюардесс, проводников и т.д.)
для предупреждения опасной ситуации

Б. Готовность как “подготовленность”

Варианты ответов
В зависимости
нет
да
от
обстоятельств
24

37

39

29

44

27

49

19

32

Вопросы

1.Сумеете ли Вы воспользоваться средствами
спасения (огнетушителями, дыхательными
масками, спасательными жилетами и т.д.)
2.Сумеете ли Вы найти и открыть аварийный
выход
3.Есть ли у Вас навыки оказания первой
медицинской помощи и/ или медицинское
образование
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Таким образом, обобщая данные, полученные в результате проведенного исследования с использованием опросника «Анкета пассажира
(пользователя транспортом)», по первому подблоку блока “Готовность”,
позволяющему выявить степень готовности пассажира проявлять поведенческую активность в опасных ситуациях, а также уровень его теоретической и практической подготовленности в вопросах безопасности и
оказания первой помощи, мы пришли к следующему заключению:
Большинство пользователей транспортными средствами готовы
проявлять альтруистическое поведение в опасных ситуациях, готовы
подвергать себя риску и проявлять инициативу в связи с оказанием
противодействия человеку с антиобщественным, девиантным поведением, а также, наряду с активностью и инициативностью, готовы следовать инструкциям персонала для предупреждения опасных ситуаций в
транспорте.
Подобная “идиллическая” картина, полученная на основании проведенного опроса указывает на реальные предпосылки обеспечения
безопасности и надежности транспортной сферы на уровне психологической безопасности пассажира, когда обеспечивается, по крайней
мере на уровне теоретического представления опрашиваемых, качественная сторона процесса взаимодействия и общения между людьми,
вовлеченными в сферу транспорта.
Однако, для представления более надежных выводов и заключений необходима более детальная проработка полученных данных по
всем подблокам блока “Готовность”, с учетом возможных теоретических
обоснований и альтернативных интерпретаций полученных результатов.
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ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի «Անձի հոգեբանություն և
մասնագիտական գործունեություն» լաբորատորիայի
աշխատող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, հոգեբան
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՈՒՂԵՎՈՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ,
«ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՄՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված են անցկացված հետազոտության արդյունքները` օգտագործելով «Ուղևորի (տրանսպորտի օգտատիրոջ) ձևանմուշ» հարցաթերթիկը:
Ձեռնարկվել են միջոցներ մեկնաբանելու վտանգավոր իրադարձություններում ուղևորի վարքագծային ակտիվություն ցուցաբերելու պատրաստակամության վերաբերյալ ստացված տվյալները:
Ուշադրություն է դարձվում ուղևորի իրազեկվածությանը` անվտնագության և առաջին օգնություն ցուցաբերելու հարցերում:
Նշվում են տրանսպորտային ոլորտի անվտանգության և հուսալիության ապահովման իրական նախապայմաններ:
Հիմնաբառեր․ ուղևոր, հոգեբանական անվտանգություն, վարքագիծ, պատրաստակամություն:

YELENA MURADYAN
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PASSENGER’S PSYCHOLOGICAL SAFETY IN THE CONTEXT OF HIS
“PREPAREDNESS” TO DANGEROUS SITUATIONS IN THE
TRANSPORT SPHERE
The article presents the results of study by using the inquirer
“Passenger’s (transport user’s) form”. It is attempted to interpret the results
of obtained data concerning the passenger’s willingness to reveal behavioral
activity in dangerous situations.
It is paid attention to passengers' awareness in safety issues and in
rendering first aids. The real preconditions of safety assurance and reliability
of transport domain on the level of passenger’s psychological safety are
stated.
Keywords: the passenger’s, psychological safety, behavior,willingness.
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СТУДЕНТОВ:
ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье представлены результаты исследования профессиональной идентичности и ценностных ориентаций (ЦО) студентовгуманитариев. В результате проведённого исследования определена иерархия ЦО студентов, исходя из представления респондентов о двух формах Я-концепции – реальной и идеальной.
Полученные результаты отражают предпочитаемые, индифферентные и отвергаемые ценности студентов.
Ключевые слова: ценностные ориентации, студент,
интеллектуальный потенциал, профессиональный потенциал,
идентичность.

Проблема изменения ценностей касается всех сфер общества,
поэтому столь значима потребность в подготовке специалистов,
способных самостоятельно адаптироваться в новой социальной
ситуации, насыщенной многочисленными негативными явлениями
(имущественное расслоение, коррупция, терроризм, высокая
смертность и низкая рождаемость, потребность в психологической
безопасности и профессиональной миграции). Как отмечает Ю.М.
Забродин, фундаментальным условием развития российского
общества и российской экономики является развитие человеческого
ресурса общества (курсив Ю.М. Забродина), без этого немыслимы
никакие изменения в условиях жизни и деятельности людей, в системе
межчеловеческих отношений. Это означает, что главным фактором
российских реформ становится гражданский, интеллектуальный и
профессиональный потенциал страны [2].
Реформа российского образования, новые образовательные
программы, компетентностный подход предполагает интеграцию
процесса профессиональной подготовки специалиста и формирования
ценностно-нравственной сферы выпускника, внимание к профессионально-личностному развитию специалиста. В последние 10-15 лет
появилось большое количество работ, в которых ведётся поиск
факторов, условий, предпосылок успешной управленческой, педагогической, предпринимательской, инженерной деятельности, изучаются
психологические аспекты успешности работников транспортной сферы
и силовых структур. При этом речь идёт об изменениях не только
профессионального базиса знаний, умений и навыков, но и о конкретизации системы ценностных ориентаций (ЦО) личности с учётом новых
реалий. Для обеспечения качества подготовки выпускников необходимо сбалансированное соответствие всей системы образования
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потребностям, целям и ценностям современного общества, которое
принято характеризовать как «общество знаний», глобальных
возможностей и глобальной ломки стереотипов и систем ценностей.
Осмысленная структура ЦО (и социальная, и индивидуальная
одновременно), позволяет преодолеть трудности профессиональной и
социальной адаптации, выполняя функцию регулятора активности
личности и конструирования её нравственной позиции.
В ходе проведённого нами исследования с использованием
комплекса психодиагностических процедур, были получены данные о
показателях профессионально-личностного развития обучающихся на
выборке студентов гуманитарных факультетов [3,4]. Ограниченные
объёмом данной публикации, мы представляем часть полученных
результатов.
На первом этапе исследования задача состояла в изучении
сложившихся (актуальных) и перспективных (потенциальных) идентификаций студентов, через определение психологического смысла
высказываемых ими самохарактеристик (суждений). Для решения этой
задачи использовался известный тест «20 ответов», предложенный М.
Куном и Т. Макпартлендом [7].
Процедура исследования включала два вопроса, обращённых
испытуемым к самим себе: «Кто я?» / «Какой я?» в настоящем и «Кто я
через 5 лет?». Испытуемый должен дать двадцать различных ответов
на эти вопросы. В инструкции указывается, что ответы следует давать
в том порядке, в котором они спонтанно возникают. Структура
представлений студентов о себе в настоящем и в будущем включает в
себя, в том числе компоненты профессиональной идентичности,
обусловленные выбором соответствующей профессии. При обработке
данных вся совокупность ответов респондентов была подвергнута
контент-анализу и отнесена к объективным или субъективным
характеристикам, что позволило определить приоритетные актуальные
и перспективные категории.
Из двадцати актуальных самохарактеристик, в среднем данных
одним респондентом, всего две можно отнести к так называемым
объективным характеристикам. Это характеристики (семейные роли,
пол, профессия), относящиеся к группам, к которым нельзя не
принадлежать, живя обществе. Согласно теории социальной идентичности, индивид определяет себя в терминах значимого для него в
настоящий момент группового членства. Обращает на себя внимание
тот факт, что в ответах, практически, не представлены этническая и
конфессиональная группы, а также категория гражданской идентичности. Около 19% респондентов называют только одну социальную
группу, к которой они принадлежат в настоящее время. Из характеристик профессии (в том числе профессиональных ценностей и
профессионально важных качеств) перечислены следующие: предприимчивость, престижность, ответственность, трудолюбие. Однако
эти характеристики отмечаются лишь в 4% ответов.
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Большинство характеристик, полученных в самоописаниях респондентов, принадлежит, к так называемым, субъективным характеристикам, которые явились результатами особых жизненных обстоятельств, индивидуально-психологическими признаками, позитивными и
негативными самооценками личности (умный, симпатичный, сильный,
бываю ленива, имею харизму, ушлый, простой и т.д.).
Отдавая явное предпочтение этой группе характеристик, в каждом
третьем ответе респондентов представлен перечень исключительно
персональной (личностной, субъективной) идентичности. Иначе говоря,
описание себя и осмысление своих действий в терминах избранной
профессиональной деятельности вызывает затруднения у 30% обучающихся. Вероятно, самовосприятие себя в терминах субъективных
категорий представляется респондентам более уместным по сравнению с самоописаниями в категориях группового членства, что говорит
об определённом уровне развития рефлексии, актуальности повседневных забот испытуемых и в то же время о достаточно скромном
словарном запасе испытуемых.
Сравнительный анализ структуры и содержания утверждений,
полученных при опросе респондентов о самовосприятии себя в
настоящем и в будущем (через пять лет), выявил различия в общем
объёме характеристик: количество самохарактеристик сократилось в
четыре раза. В этой связи есть основания считать, что обучающиеся
испытывают трудности вербального самопредъявления, т.е. сообщения информации о себе и создания о себе у окружающих определённого впечатления.
Как положительный факт стоит отметить увеличение почти в 3 раза
числа студентов, которые отождествляют себя в будущем с
различными социальными группами, хотя в целом, по–прежнему,
доминируют субъективные характеристики.
Один из ключевых аспектов в проблеме самоопределения личности
– это профессиональная идентификация, которая представлена
неопределёнными категориями: «я – нашедший то, что искал»; «у меня
будет работа, к которой я стремлюсь», «имею работу, которая
нравится».
Расплывчато, аморфно выглядит и структура представлений о
своём будущем: «каким я буду? – таким же», «я – загадка», «сейчас я
без понятия».
Таким образом, изучение идентичности как реального феномена
жизни человека, тематический анализ содержания суждений показывает неспособность молодых людей самостоятельно оценить свой
жизненный путь, спланировать вектор собственного профессионального развития и последующее трудоустройство по специальности.
В то же время дальнейшая разработка и исследование специфических характеристик социальной и персональной идентичности личности является важнейшим условием успешности её профессионального самоопределения как субъекта труда.
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Обратимся к анализу системы ценностей респондентов. Данные
были получены с использованием методики М. Рокича в модификации
Д.А. Леонтьева [8]. Цель исследования состояла в выявлении
специфики иерархии ЦО, исходя из представления студентов о двух
формах Я-концепции – реальной и идеальной. Методика основана на
прямом ранжировании двух классов ценностей: 18 терминальных и 18
инструментальных ценностей. Решая поставленные задачи, мы
подсчитали средний ранг каждой ценности и разделили полученную
совокупность данных на три равные группы: предпочитаемые ценности,
индифферентные ценности и отвергаемые ценности. Для примера
обратимся к результатам, полученным на выборке студентовпсихологов.
Анализируя разные этапы профессионального становления
личности в образовательном процессе, следует отметить сложность
задач по организации учебной деятельности для выработки
социальной, психологической и нравственной устойчивости личности,
по воспитанию позитивного отношения к своей профессии и формированию системы ЦО, позволяющей молодым людям адаптироваться в
качественно новых взаимоотношениях социальной реальности.
Мы рассматриваем ЦО в качестве основания выбора способов и
видов деятельности, как механизм, регулирующий отношение личности
к деятельности и, в целом, как основание для принятия социально
значимых жизненных решений. Полученные нами данные показывают,
что ценности профессиональной самореализации (интересная работа,
познание, творчество) находятся у студентов во второй половине
списка терминальных ценностей, т.е. они не являются высокозначимыми ценностями. Кроме того, существует группа ценностей,
которые оказались в целом не актуальными для данной выборки:
общественное признание, счастье других, непримиримость к
недостаткам в себе и других. На одном из последних мест отмечены
категории «чуткость» и «исполнительность».
В контексте нашей темы особого внимания заслуживает ряд
инструментальных ценностей, которые традиционно рассматриваются
как общепринятые нормы, способствующие достижению успеха. Речь
идёт о воспитанности (хорошие манеры), честности (правдивость,
искренность) и ответственности (чувство долга, умение держать своё
слово). Отмечая социальную значимость ценности воспитанность для
себя в настоящее время (2 ранговая позиция), в будущем респонденты
перемещают её в группу индифферентных (безразличных, нейтральных) ценностей (9 ранговая позиция), где также находятся ценности
честность и ответственность (11 и 12 ранговые позиции соответственно). Следует отметить, что аналогичные изменения ранговых позиций ценности воспитанность, были обнаружены нами и в предыдущих
исследованиях.
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В то же время положительное отношение молодых людей к
ценностям самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) и эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) как высокозначимым ценностям связано с желанием овладеть именно этими
качествами для достижения успеха в будущей деятельности.
Анализ материалов эмпирического исследования показывает, что в
современной социальной ситуации множественных выборов студентам
нелегко определить собственную иерархию ценностей, выбрать
приоритеты, поэтому различия в определении рангов ценностей в
настоящее время и в ближайшем будущем нередко отсутствуют.
Представленные результаты интересны тем, что они показывают
наличие у респондентов ролевой неопределённости и неустойчивости
иерархии ценностных ориентаций, что обусловлено как особенностями
юношеского периода в развитии личности, так и новыми социальными
феноменами российского общества.
«Юность – это период своего рода «ролевого моратория», когда
человек может «примерять различные социальные роли, не выбирая
ещё окончательно. Юноша во всех сферах жизни стоит перед выбором
… Этот выбор труден, он неизбежно рождает раздумья, сомнения и
колебания, столь характерные для юношеского возраста» [6].
Фактически, наблюдается рассогласование между состоянием
современной системы высшего образования, призванной обеспечить
подготовку высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности и соответствующими потребностями общества и государства. Проектирование
учебного процесса — сложная, многоаспектная деятельность по интеграции дисциплин, взаимной согласованности методов освоения знаний,
школ, традиций, однако эта деятельность обогатит учебный процесс и
будет содействовать подготовке востребованных специалистов,
способных эффективно решать профессиональные задачи.
Современное общество диктует системный запрос образовательной системе на подготовку высококвалифицированных специалистов,
стремящихся к профессиональной реализации, обладающих мотивационной готовностью к ответственным действиям и социально зрелым
поступкам. Актуальной проблемой остаётся не только проведение
исследований профессиональной идентичности и структуры ЦО
обучающихся, но и их формирование в учебном процессе вуза с учётом
разрабатываемых профессиональных стандартов подготовки специалистов, ориентированных на успешное построение профессиональной
карьеры и жизненного пути.
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ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ԿՈԼՈՍՈՎԱ
Ն. Ի. Լոբաչևսկու անվան
Նիժնի Նովգորոդի պետական համալսարան,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ.
ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են հումանիտար մասնագիտությունների
ուսանողների մասնագիտական նույնականացման և արժեքային կողմնորոշումների հետազոտության արդյունքները: Իրականացված հետազոտության արդյունքում որոշվել է ուսանողների արժեքային կողմնորոշումների հիերարխիան՝ ելնելով հարցվողների կողմից Ես-հայեցակարգի ներկայացման երկու ձևերից՝ իրական և իդեալական: Ստացված արդյունքներն արտացոլում են ուսանողների կողմից նախընտրելի, անտարբեր և
մերժվող արժեքները:
Հիմնաբառեր. արժեքային կողմնորոշումներ, ուսանող, ինտելեկտուալ ներուժ, մասնագիտական ներուժ, նույնականություն:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЗАВЕДУЮЩИХ
ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В статье представлены результаты исследования ценностных
основ управления дошкольным образовательным учреждением,
которые выражаются в ценностях заведующих и их представлениях об идеальном дошкольнике. Показаны результаты
корреляционного анализа показателей, выявлены значимые
взаимосвязи. Установлено, что некоторые ценности заведующих
определяют представления об идеальном дошкольнике.
Ключевые слова: дошкольное образование, психология
управления, управление, ценности, ценностные основания,
представления об идеальном дошкольнике, корреляции.

В настоящее время разрабатываются новые образовательные
технологии на всех уровнях образования, в том числе, это касается
управленческой деятельности образовательных систем. Каждая человеческая деятельность базируется на определенной ценностной
основе. Управленческая деятельность требует четкого определения
своих ценностных ориентиров.
Современные классики в исследовании ценностей Ш. Шварц и
В. Билски так определяют ценности: «ценности это понятия или убеждения о желательных конечных состояниях или поведении, которые
выходят за рамки конкретных ситуаций, руководят выбором и оценкой
поведения и событий, и которые упорядочены по относительной значимости» [14, с. 551]. Таким образом, ценности являются регуляторами
поведения.
В управлении ценности определяют смысл деятельности конкретной организации или группы людей, а также содержание этой
деятельности.
Менеджмент в дошкольном учреждении также опирается на определенные ценности, связанные с управлением персоналом и воспитанием дошкольников.
Психологические основы управления в дошкольном образовательном учреждении находятся на пересечении двух отраслей психологии:
детской психологии и психологии управления. С одной стороны,
менеджеры управляют персоналом, создают организационную культуру,
с другой – контролируют стратегию образования и воспитания детей.
Более того, Л.Н. Захарова отмечает, что «в управленческой деятельности существует целый ряд феноменов и стереотипов, которые
являются психологическими барьерами реформирования экономики и
социальной жизни» [3, с. 300], и которые требуют своего выявления и
определения их роли в управлении организацией.
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Признанные специалисты в области менеджмента О.С. Виханский
и А.И. Наумов отмечают, что вся жизнедеятельность организации
может быть описана через три процесса: приобретение необходимых
ресурсов из внешней среды; производство продукта; передача
продукта во внешнюю среду [2]. На основе данного положения, автор
работы сформулировал модель жизнедеятельности ДОУ: 1) ресурсы –
это профессиональный опыт и умения педагогов; материально-техническая база; 2) «продукт» ДОУ как организации - дошкольное образование, которое получает ребенок, усвоенные знания, умения, навыки,
формирующиеся в образовательном процессе; 3) «передача продукта
во внешнюю среду» осуществляется через выпуск дошкольников и
дальнейшее обучение в школе.
Модель организационной жизнедеятельности ДОУ обусловливается его миссией. Ее можно сформулировать следующим образом:
ДОУ, соответствуя вызовам современного мира, глобальным процессам и особенностям общества и реализуя принципы и задачи образовательного процесса, призвано подготовить дошкольника к эффективной социализации и личностному развитию.
Э.Шейн утверждал, что организационную культуру, а, следовательно, и миссию организации, определяет личность менеджера [12].
Вслед за ним можно сформулировать следующее утверждение: стратегия управления ДОУ зависит от личностных ценностей заведующих.
Более того, планирование вариативной части образовательного процесса в ДОУ зависят от образа идеального дошкольника-выпускника, от
того, что как они видят дошкольника после обучения.
Таким образом, основой реализации менеджмента в детском саду
являются ценности заведующих и их представления об идеальном выпускнике ДОУ. Нами уже исследовалась данная проблематика [4]; [5]; [6]; [7].
В данной работе будут представлены результаты исследования
ценностей заведующих ДОУ и их представления об идеальном дошкольнике-выпускнике, а также характер взаимосвязи этих показателей.
1. Процедура исследования.
В исследовании принимали участие 28 заведующих дошкольными
образовательными учреждениями г. Н.Новгорода и Нижегородской
области.
Исследование проходило в два этапа. На 1 этапе проводилась
методика «Опросник ценностей Ш.Шварца» (в модификации В.Н.
Карандашева). На 2 этапе респондентов просили написать эссе на тему
«Портрет идеального выпускника ДОУ». Для обработки эссе использовался метод контент-анализа. Для выявления взаимосвязи использовался непараметрический метод гамма-корреляции.
2. Профиль ценностей заведующих ДОУ
На 2-ом этапе проведен анализ данных по методике «Опросник
ценностей Ш.Шварца».
Профиль ценностей личности состоит из иерархии 10 ценностей:
Конформность, Традиции, Доброта, Универсализм, Самостоятельность,
Стимуляция, Гедонизм, Достижения, Власть и Безопасность. Был
получен следующий профиль ценностей заведующих ДОУ (в скобках
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указаны средние баллы): Доброта (5,09), Безопасность (5,01),
Самостоятельность (4,57), Достижения (4,54), Универсализм (4,3),
Конформность (4,19), Традиции (3,51), Стимуляция (3,28), Власть (3,11)
и Гедонизм (2,04). Это означает, что для заведующих ДОУ наибольшую
значимость имеют сохранение и повышение благополучия близких
людей («Доброта»), безопасность и стабильность общества, отношений
и самого себя («Безопасность»), самостоятельность мысли и действия
(«Самостоятельность»), личный успех в соответствии с социальными
стандартами («Достижения»).
Шкалы опросника ценностей Ш.Шварца образуют 2 оси координат,
на которой можно определить направленность личности: это открытость изменениям-консерватизм и самовозвышение-самотрансцендентность. Покажем, какие блоки ценностей (направленности личности)
доминируют у заведующих ДОУ.
Можно сделать вывод, что заведующие ДОУ склонны к консерватизму (4,24) и самотрансцендентности (4,7). Это означает, что для
них важна безопасность общества и своего окружения, сохранение
традиций и социально-одобряемое поведение («Консерватизм), а
также благополучие всех людей, в том числе и близких («Самотрансцендентность»).
3. Образ дошкольника выпускника в представлении заведующих
ДОУ: разработка модели
При анализе ответов заведующих была разработана модель
идеального дошкольника-выпускника (табл. 3).
Заведующие ДОУ указали множество характеристик, которые
должны быть свойственны идеальному дошкольнику-выпускнику. Все
представления заведующих ДОУ о характеристиках идеального дошкольника-выпускника были объединены в следующие несколько
блоков: операциональные характеристики, ценностные характеристики,
характеристики коммуникации и взаимодействия, характеристики саморегуляции, характеристики Я-концепции, характеристики познавательной и творческой активности и характеристики развития. В данные
группы представлений входят следующие характеристики:
– операциональные характеристики: Владение ПК; Умеющий логически мыслить, рассуждать; Готовность к школе;
– ценностные характеристики: Доброжелательность к людям и к
окружающему миру; Нравственные ценности; Ценность труда; Патриотизм; Усвоенность ценностей, правил и норм поведения в обществе
(социализация);
– характеристики коммуникации и взаимодействия: Общительность;
Правильная речь; Умение взаимодействовать в коллективе; Лидерские
качества; Эмпатия;
– характеристики саморегуляции: Умение регулировать свое поведение; Эмоционально устойчивый; Умение решать жизненные задачи;
– характеристики Я-концепции: Представление о себе; Иметь
свою точку зрения;
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– характеристики познавательной и творческой активности: Любознательность, познавательная активность; Творческая активность и
способности; Кругозор;
– характеристики развития: Физическое и психическое развитие;
Психологически зрелый; Культурное и эстетическое развитие; Всесторонне развитая личность.
Далее подсчитана частота встречаемости данных групп характеристик у исследуемой выборки (в скобках - количество респондентов,
указавших в своих эссе какую-либо характеристику, входящую в
конкретную группу характеристик): операциональные характеристики
(26), ценностные характеристики (24), характеристики развития (22),
характеристики коммуникации и взаимодействия (20), характеристики
саморегуляции (18), характеристики познавательной и творческой
активности (17), характеристики Я-концепции (13). Таким образом,
наиболее часто заведующие описывают дошкольника-выпускника при
помощи операциональных характеристик и ценностных характеристик.
Это означает, что для заведующих наиболее важна готовность дошкольника к школе, а также социализация и нравственное его поведение. На
второй ступени по значимости располагаются характеристики развития,
коммуникации и взаимодействия, саморегуляции, познавательной и
творческой активности. Наименее значимыми характеристиками дошкольника-выпускника являются характеристики Я-концепции, которые
заключаются в наличии представлений о себе и сформированности
своей точки зрения.
Специфика проведения данного опроса респондентов позволяет
предположить, что указанные характеристики являются значимыми
ориентирами в управлении дошкольным образованием для заведующих
ДОУ, которые можно обозначить в качестве ценностной основы.
В процессе анализа характеристик идеального выпускника выделены две проблемные точки. Во-первых, в изложении заведующими
своих представлений об идеальном выпускнике ДОУ употреблялись
стереотипные выражения и штампы, такие как «Физически и психически
развитый», «Всесторонне развитая личность», «Психологически зрелый»,
«Морально-нравственные качества» и др. Употребление таких общих
фраз может свидетельствовать о желании дать социально-значимые
ответы или об отсутствии полного понимания указанного выражения.
И, во-вторых, остались не раскрытыми значения и поведенческое
проявление указываемых характеристик – «Нравственные качества»,
«Ценность труда», «Добрый», «Любознательность» и др. Респонденты
описывают внутренние качества дошкольника-выпускника, которые
сложно наблюдать, и не раскрывают содержание и проявление в
поведении, чтобы можно было контролировать ход развития того или
иного качества у дошкольника.
Далее проведем сравнение экспериментально полученных данных
и теоретических представлений Д.Б. Эльконина [8; 13] о развитии
личности дошкольников.
Можно сделать вывод о том, что практически по всем пунктам
представления Д.Б Эльконина и заведующих ДОУ совпадают. Однако
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заведующие ДОУ считают, что у дошкольников должны быть сформированы нравственные качества и ценности, что не указывает Д.Б.
Эльконин. Это может означать, что заведующие ДОУ видят необходимость для современного гражданского сознания человека, в том числе,
ребенка, формирования нравственности и усвоения ценностей. Однако
с другой стороны, возможно управляющие ДОУ не учитывают тот факт,
что к возрасту 6-7 лет дети не могут овладеть нравственным поведением и усвоить необходимые ценности.
4. Определение характера связи между ценностями и представлениями об идеальном дошкольнике у заведующих ДОУ.
Полученные два массива данных были проранжированы и проверены на наличие корреляционных связей с помощью непараметрического метода гамма-корреляции.
Установлено, что положительная корреляционная связь присутствует:
• между ценностью «Гедонизм» и «Коммуникативные характеристики дошкольника» (r=0,63) – чем больше заведующие ценят «Гедонизм»
(наслаждение жизнью или чувственное удовольствие), тем больше для
них значимы в дошкольнике коммуникативные умения;
• между «Традиции» и «Ценностные характеристики дошкольника» (r=0,46) - чем ценнее для них культурные и религиозные обычаи
и идеи, тем значимее в дошкольнике нравственное поведение;
• между «Конформность» и «Коммуникативные характеристики
(r=0,45) – чем активнее заведующие ведут себя социально ожидаемо и
одобряемо, тем более они ценят в дошкольниках коммуникативные умения;
• между «Универсализм» и «Характеристики самоконтроля дошкольника» - чем выше стремление у заведующих к пониманию,
терпимости и защите благополучия всех людей и природы, тем
большую значимость они придают волевой сфере дошкольника и его
самоорганизации.
Также обнаружены отрицательные корреляции показателей:
• между ценностью «Гедонизм» и «Физическое развитие дошкольника» (r=-0,75) - чем значимее для заведующих удовольствие от жизни,
тем меньшее внимание они уделяют физическому развитию детей,
обеспечению здорового образа жизни, и наоборот;
• между «Власть» и «Операциональные характеристики дошкольника» (r=-0,43) – чем выше заведующие ценят социальный статус и
доминирование над людьми и ресурсами, тем меньше значимости они
придают подготовке детей к школе и развитию у них соответствующих
умений и навыков, и наоборот;
• между «Универсализм» и «Операциональные характеристики
дошкольника» (r=-0,42) - чем выше стремление у заведующих к пониманию, терпимости и защите благополучия всех людей и природы, тем
меньше значимости они придают подготовке детей к школе и развитию
у них соответствующих умений и навыков, и наоборот;
• между «Гедонизм» и «Операциональные характеристики дошкольника» (r=-0,4) - чем значимее для заведующих удовольствие от
жизни, тем меньше значимости они придают подготовке детей к школе
и развитию у них соответствующих умений и навыков, и наоборот.
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5. Выводы.
Далее можно сделать несколько выводов по полученным
результатам.
1) Исследованы ценностные основы управления ДОУ – образ
идеального дошкольника и личные ценности заведующих. Будучи
регуляторами поведения, ценности и образ дошкольника будут влиять
на планирование управленческой деятельности в ДОУ.
2) У заведующих ДОУ доминируют ценности «Доброта», «Безопасность», «Самостоятельность» и «Достижения». Это означает, что для
заведующих ДОУ наибольшую значимость имеют сохранение и повышение благополучия близких людей («Доброта»), безопасность и
стабильность общества, отношений и самого себя («Безопасность»),
самостоятельность мысли и действия («Самостоятельность»), личный
успех в соответствии с социальными стандартами («Достижения»).
3) Заведующие ДОУ склонны к консерватизму и самотрансцендентности. Это означает, что для них важна безопасность общества и
своего окружения, сохранение традиций и социально-одобряемое
поведение («Консерватизм), а также благополучие всех людей, в том
числе и близких («Самотрансцендентность»).
4) С помощью разработанного автором группового интервью «Портрет идеального дошкольника-выпускника» выявлено, что заведующие
ДОУ наибольшее значение придают операциональным характеристикам дошкольника, которые выражаются в готовности к школе, а также
нравственным и социализационным характеристикам.
5) Установлены проблемы в представлениях об идеальном выпускнике ДОУ – штампы и стереотипы, а также отсутствие раскрытия содержания характеристик и описания их поведенческих индикаторов. Эти
проблемы могут привести к некорректному подходу в управлении ДОУ,
в обращении с дошкольниками и их обучении.
6) При сравнении разработанной модели идеального дошкольника
с теоретическими представлениями Д.Б. Эльконина можно сделать
вывод о том, что заведующие ДОУ видят дошкольника, освоившего
нравственное поведение и усвоившего ценности.
7) Обнаружена положительная корреляционная связь ценностей
заведующих и их представлений об идеальном дошкольнике: традиции
и ценностные характеристики дошкольника, универсализм (благополучие всех людей) и характеристики самоконтроля, конфомность
(социально-одобряемое поведение) и коммуникативные характеристики,
гедонизм (удовольствие от жизни) и коммуникативные характеристики.
8) Выявлена отрицательная корреляционная связь ценностей и
представлений о дошкольнике-выпускнике: универсализм (благополучие всех людей) и операциональные характеристики, гедонизм
(удовольствие от жизни) и операциональные характеристики, власть и
операциональные характеристики, гедонизм (удовольствие от жизни) и
физическое развитие дошкольника.
9) Учитывая то, что ценности являются предикторами поведения
человека и определяют многие психические процессы, по результатам
исследования можно сделать выводы о том, что ценности определяют
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представления о дошкольнике. Значимые показатели были обнаружены в следующих сферах:
• заведующие стремятся развивать в дошкольниках те ценности и
традиции, которых придерживаются сами;
• заведующие будут развивать в дошкольниках конформное поведение и конформные коммуникативные качества;
• заведующие будут формировать в дошкольниках ориентацию на
получение удовольствия в общении.
11) По результатам исследования, необходимо сформулировать
рекомендации по оптимизации процесса управления в дошкольном
образовательном учреждении.
Менеджмент в ДОУ включает в себя также и педагогический
менеджмент. Значит, образ дошкольника-выпускника должен быть
скорректирован в соответствии с психологическими особенностями
детей дошкольного возраста. Это позволит строить образовательный
процесс таким образом, что дети смогут развивать актуальные для
своего возраста процессы и личностные характеристики, но не те,
которые ставят в приоритет заведующие ДОУ. Данная рекомендация
касается нравственных качеств дошкольников, которые нужно
закладывать, но не требовать полного усвоения. Также необходимо
повысить значимость формирования Я-концепции у дошкольников для
того, чтобы при окончании дошкольного учреждения дети могли
успешно справляться с новыми вызовами в их жизни (школа,
спортивные секции, театральные и танцевальные студии и др.).
6. Заключение.
Психологические основы менеджмента в настоящее время исследуются во многих сферах деятельности. Пристальное внимание специалистов в области управления, организационной психологии, маркетинга привлекает дошкольное образование, т.к. дошкольные учреждения становятся активными «игроками» рынка.
Заведующие ДОУ сегодня должны восприниматься как самое значимое звено стратегии развития организации. Этим объясняется интерес к ценностным основаниям управления ДОУ, которые реализуются
в персональных ценностях заведующих и их представлениях о
характеристиках идеального дошкольника.
В данной работе ставилась цель определения характера связи
между ценностями заведующих и их представлений об идеальном
дошкольнике-выпускнике.
Полученные результаты имеют научную и практическую значимость. Они могут быть использованы при организации исследований
ценностных основ управления образовательными учреждениями, при
подготовке учебных программ по курсам «Психология управления»,
«Организационная психология» и «Менеджмент в дошкольном образовании», а также при проведении курсов по повышению квалификации
заведующих и директоров ДОУ.
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ԱՐՏՅՈՄ ԿՈՍՏՐԻԳԻՆ
Մոսկվայի Ա. Ն. Կոսիգինի անվան ռուսական պետական
համալսարանի hոգեբանության ամբիոնի դասախոս
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված են նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կառավարման արժեքային հիմքերի հետազոտության
արդյունքները, որոնք դրսևորվում են վարիչների արժեքներում և նրանց
պատկերացումներում իդեալական նախադպրոցականի մասին: Ցույց են
տրված ցուցանիշների կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները, դուրս
են բերված նշանակալի կապերը: Հաստատված է, որ վարիչների որոշ
արժեքներ սահմանում են իդեալական նախադպրոցականի մասին
պատկերացումները:
Հիմնաբառեր. նախադպրոցական կրթություն, կառավարման հոգեբանություն, կառավարում, արժեքներ, արժեքային հիմքեր, փոխկապվածություններ:

ARTEM KOSTRIGIN
Lecturer of department of psychology,
Kosygin Russian State University
STUDY OF PERSONAL VALUES BY THE PRESCHOOLED
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article presents the results of the study of valuable foundations of
management of the preschool educational institution, which are expressed
in the values of heads and their representations of the ideal preschoolers.
The results of correlation analysis of indicators are described, significant
relationships are revealed. It was found that some of the values of the heads
determine the representations of ideal preschoolers.
Keywords: preschool education, psychology of management, management, values, value foundations, representations of ideal preschoolers,
correlation.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ СИНДРОМА
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У ПЕДАГОГОВ
В статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме развития и проявления синдрома хронической усталости.
Выявляются особенности проявления СХУ у педагогов общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования.
Анализируются предикторы развития синдрома хронической усталости у педагогов, работающих в разных образовательных структурах. Приводится регрессионная модель предикторов синдрома
хронической усталости у педагогов.
Ключевые слова: педагоги, синдром хронической усталости,
профессиональная деятельность.

Постановка проблемы. Синдром хронической усталости (СХУ)
является одной из наиболее актуальных проблем в современном мире,
его даже называют болезнью цивилизации, так как СХУ все более
широко распространяется преимущественно в развитых странах. В то
же время, не существует единой общепринятой теории, объясняющей
причины возникновения данной патологии.
В настоящее время данный синдром рассматривается, как правило,
в рамках медицины, в то время как с позиции психологии он не получил
полноценного исследования. На наш взгляд, сегодня существует
недостаток исследований синдрома хронической усталости с позиции
влияния на него рабочего контекста. В этом отношении наиболее
интересным объектом исследования являются педагоги, так как данная
профессия, требует больших резервов самообладания, саморегуляции, поэтому относится к разряду стрессогенных и имеет негативное
влияние на здоровье работников [4]; [10].
Для профессиональной группы педагогов почти всегда были характерны проблемы как с физическим, так и психическим здоровьем, что
подтверждается в ходе исследований. Так, значительная часть работников образования (73%) обнаруживают у себя ухудшения настроения,
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нарушения памяти, рассеянность, вспыльчивость и нарушение всех
когнитивных функций в целом. Огромный процент педагогов (91%)
заявляет о болезненности различных органов и систем организма, и
очень малая часть (19%) не могут пожаловаться на свое состояние [5].
А.К. Осницким было установлено, что вероятность возникновения
невротических состояний у педагогов возрастает пропорционально
стажу работы. Почти что треть обследованных оказываются социально
адаптированы хуже, чем больные неврозом. Эти данные доказывают
важность профессионального здоровья работников образовательной
сферы, проблема которого является объектом акмеологического,
общепедагогического и валеологичекого подходов [10].
Представители акмеологического подхода определяют профессиональное здоровье педагога через защитные, регуляторные механизмы,
которые обеспечивают работоспособность, эффективность педагогической деятельности, а также являются основой личностного развития
педагога.
Сбои саморегуляции и продолжительное искажение характера
педагога могут стать основанием для развития телесных и психосоматических заболеваний [3]; [13].
Поскольку этиология СХУ еще не определена, а клиническая картина заболевания может отличаться у разных пациентов, существуют
трудности в выделении специфической группы признаков синдрома.
G.Holmes., J.Kaplan выделили главные и второстепенные критерии СХУ
[18]. Следует отметить, что как самостоятельное заболевание СХУ
впервые был выделен в 1988 г. Центром по контролю заболеваний (The
Centers for Disease Control — CDC, Атланта, США) [10]. В МКБ-10 в 1992
году была введена новая категория - поствирусный синдром усталости
(G93.3).
В разных источниках распространённость СХУ варьируется от 0,2%
до 6,41% [1; 6; 11; 12; 16; 20], Johnston отмечает, что такие расхождения
данных могут обуславливаться различиями в дизайне исследований.
Важно, на основании чего ставился диагноз СХУ, так, мета-анализ
показывает, что при самоотчете распространенность равна 3,28%, а
при клинической оценке 0,76% [19]. Некоторые авторы считают, что
диагноз СХУ ставится только 16% пациентам [15; 20].
По мнению других авторов, такой выраженный разброс результатов
по распространенности СХУ обусловлен социально-экономическими,
климатогеографическими, а также с организационно-медицинскими
факторами, присущими разным странам [2;8].
Согласно С.Г. Комарову, распространенность СХУ среди работающего населения Москвы равна 3,7%, а состояние высокого риска
развития заболевания – у 18,5%. При этом, автор говорит, что
полученные данные скорее всего не отражают истинные масштабы
проблемы, так как многие люди с заболеванием СХУ являются
нетрудоспособными [7]; [8].
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Несмотря на такие большие отличия в данных по распространенности, большинство авторов, изучающих СХУ отмечают, что существует тенденция к росту числа людей с данным заболеванием [1]; [6];
[14]; [12]; [17]; [20].
Особенности профессиональной педагогической деятельности
повышают вероятность нарушения здоровья педагогов, способствуют
формированию эмоционального выгорания, профессиональных деформаций, состоянию педагогического кризиса, кризиса компетентности.
При этом сила ресурсов преодоления трудностей человека может
смягчить напряжение, производимое профессиональным стрессом.
Одним из таких ресурсов является саморегуляция человека как многоуровневой и динамической системы основных регуляторных процессов,
с помощью которых человек координирует свои психологические
ресурсы для выдвижения и достижения целей активности [4]; [9].
Мы полагаем, что уровень усталости у педагогов общеобразовательных школ выше, чем у педагогов дополнительного образования.
При этом характеристики работы, уровень рабочей мотивации,
удовлетворенности трудом и саморегуляция частично предсказывают
развитие синдрома хронической усталости.
Организация исследования. Нами было проведено исследование
психологических предикторов синдрома хронической усталости у
педагогов. Выборка составила 106 человек: 53 человека - педагоги
общеобразовательных школ; 53 человека - педагоги дополнительного
образования молодежно-подросткового центра, различающиеся по
поло-возрастной принадлежности. Методы сбора и обработки эмпирических данных: Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И.
Моросанова,); Опросник "Диагностика рабочей мотивации" (Р. Хакман,
Г. Олдхем, адаптирован И.Н. Бондаренко); Шкала оценки усталости
(H.J. Michielsen, адаптирован Л.Ф. Бикбулатовой); Анкета «Критерии
синдрома хронической усталости» (С.Г. Комаров,); описательные статистики, критерий U-Манна-Уитни, корреляционный анализ (ранговая
корреляция Спирмена), регрессионный анализ.
Результаты и обсуждение. Для начала, мы проверили распространенность синдрома хронической усталости среди педагогов. На
рисунке 1 представлены результаты оценки уровня усталости, из
которых видно, что практически у половины выборки педагогов общеобразовательных школ (46,3%) выражена патологическая усталость. У
педагогов дополнительного образования патологическая усталость
встречается в два раза реже (17%). Сравнительный анализ, проведенный с помощью критерия U-Манна-Уитни подтверждает статистическую значимость полученных различий.
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Рисунок 1. Показатели уровня усталости у педагогов
общеобразовательных школ и педагогов дополнительного
образования
Было установлено, что данные группы педагогов статистически
значимо различаются по уровню удовлетворенности руководством и
уровню общей удовлетворённости: у тех респондентов, у которых не
обнаружено симптомов синдрома хронической усталости, уровень
общей удовлетворенности профессиональной деятельностью и руководством значимо выше.
Также было обнаружено, что педагоги общеобразовательных школ
оценивают значимость профессионального задания значимо выше, чем
педагоги дополнительного образования. Автономия выше у педагогов
дополнительного образования, что свидетельствует о том, что работник может самостоятельно планировать свою деятельность, ее режим
и способе достижения необходимого результата.
Показатель обратной связи от других у педагогов школ ниже, чем у
педагогов дополнительного образования. Из чего можно сделать вывод, что первые реже получают ясную информацию о выполнении
своей работы от других сотрудников и руководителей. У педагогов
дополнительного образования выше оценка по шкале «знание реальных результатов работы», что говорит о более высоком уровне знания
и понимания результатов своей профессиональной деятельности на
всех этапах ее выполнения. Педагоги дополнительного образования в
целом больше удовлетворены своей профессиональной деятельностью, чем педагоги общеобразовательных школ.
Корреляционный анализ установил, что показатель уровня усталости имеет отрицательные взаимосвязи с ядерной характеристикой
работы – автономией, и различными видами удовлетворенности.
При низком уровне свободы и самостоятельности сотрудника при
определении режима работы и способов ее выполнения, наблюдается
повышенный уровень усталости.
Таким образом, можно сделать вывод, что высокий уровень усталости педагогов сопровождается неудовлетворенностью руководством
и взаимодействием с коллегами, невозможностью профессионального
роста и развития на работе.
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Рисунок 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей уровня
усталости и особенностей характеристик работы, уровня рабочей
мотивации, удовлетворённости трудом
Полученные данные согласуются с результатами различных исследований, касающихся изучения синдрома выгорания. В частности, выявлено, что низкая удовлетворенность трудом является значимым риском
развития профессиональных деформаций, например, выгорания.
Таким образом, недостаточное количество данных ресурсов, в
сочетании с высокими требованиями трудовой деятельности приводят
к развитию хронического стресса, проблем со здоровьем, выгоранию, а
в нашем случае и утомлению [3]; [9]; [13]; [15]; [17].
Работники с высокой степенью выгорания эмоционально отстраняются от профессиональной деятельности, что проявляется в снижении удовлетворенности работой. Данное утверждение справедливо и в
обратном порядке, чем в большей степени работа в организации
удовлетворяет потребности работника, тем меньше риск развития
выгорания.
Согласно теории требований и ресурсов, автономия, то есть свобода выбирать, каким образом и когда выполнять свою работу; поддержка коллег и руководства, хорошие отношения с ними (основа
социальной удовлетворенности и удовлетворенности руководством),
возможность карьерного роста, личностного и профессионального
развития (основа удовлетворенности в профессиональном росте; в
целом благоприятная атмосфера на работе (основа общей удовлетворённости) являются ресурсами, помогающими работникам справляться с высоким уровнем профессиональных требований, повышающими эффективность его деятельности и сохраняющими их здоровье.
Сравнительный анализ особенностей саморегуляции, проведенный с помощью критерия U-Манна-Уитни, для групп педагогов, выделенных в результате исследования степени риска развития СХУ (в
анализ не была включена группа педагогов с низким риском развития
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СХУ, так как она состоит всего из 4 человек) показал, что у тех педагогов, у которых нет симптомов синдрома хронической усталости
значимо выше показатели моделирования, программирования, оценки
результатов и общего уровня саморегуляции. При этом группы статистически значимо различаются по уровню удовлетворенности руководством и уровню общей удовлетворённости: у тех респондентов, у
которых не обнаружено симптомов синдрома хронической усталости,
уровень общей удовлетворенности профессиональной деятельностью
и руководством значимо выше.
Регрессионный анализ показал, что из всех ядерных характеристик
работы значимым предиктором уровня усталости является автономия
(β=-0.32), она объясняет 10% дисперсии шкалы хронического утомления.
Из различных аспектов удовлетворенности значимым предиктором
усталости является общая удовлетворенность профессиональной
деятельностью (β=-0.4), она объясняет 16% дисперсии шкалы хронического утомления (𝑅𝑅2=0.159).
Регрессионный анализ, в котором в качестве независимых переменных выступали шкалы методики «Стиль саморегуляции поведения
показал, что моделирование (β=-0.33), планирование (β=-0.23), надежность (β=-0.25), гибкость (β=-0.19) оказывают прямое воздействие на
уровень развития хронической усталости. Данная модель объясняет
37,6% дисперсии шкалы хронической усталости. То есть высокий
уровень сформированности процессов моделирования и планирования
и высокое развитие регуляторно-личностных свойств гибкости и
надежности снижают уровень усталости и риск развития хронической
усталости.
Так же отдельно мы проверили модель с общим уровнем
саморегуляции в качестве независимой переменной, в результате чего
было выявлено отрицательное влияние переменной (β=-0.33). Данная
модель объясняет 58,8% дисперсии шкалы хронической усталости.
Таким образом, высокий уровень саморегуляции уменьшает вероятность развития патологического уровня усталости, а, следовательно,
также снижает риск развития синдрома хронической усталости.
На рисунке 3 представлена схема, которая показывает, что значимыми предикторами развития синдрома хронической усталости
являются: низкий уровень автономии и общей удовлетворенности,
недостаточное развитие саморегуляции, в частности, таких ее процессов, как моделирование, планирование и регуляторно-личностных
свойств гибкости и надежности.
В целом, полученные данные позволяют сделать вывод, что первая
гипотеза подтвердилась полностью: уровень усталости у педагогов
общеобразовательных школ выше, чем у педагогов дополнительного
образования. Вторая гипотеза подтвердилась частично, так как из
характеристик работы, только автономия влияет на развитие усталости,
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а также общий уровень удовлетворенности, влияние рабочей мотивации выявлено не было.

Рисунок 3. Психологические предикторы синдрома
хронической усталости
Выводы и заключение.
1. Установлено, что патологический уровень усталости и высокий
риск развития синдрома хронической усталости значимо чаще
встречается в выборке педагогов общеобразовательных школ.
2. Существуют различия в особенностях развития саморегуляции
произвольной активности, ее процессов и свойств у педагогов
общеобразовательных
школ,
и
педагогов
дополнительного
образования. Согласно результатам, общий уровень саморегуляии,
сформированность процессов моделирования, программирования,
оценки результатов и регуляторно-личностных свойств гибкости и
надежности значимо выше у педагогов дополнительного образования,
чем у педагогов общеобразовательных школ.
3. Были выявлены различия в особенностях развития саморегуляции произвольной активности, ее процессов и свойств в зависимости
от оценки степени риска развития синдрома хронической усталости.
Согласно результатам, общий уровень саморегуляии, сформированность процессов моделирования, оценки результатов и регуляторноличностного свойства надежности значимо ниже у тех педагогов, у которых выявлен высокий риск развития синдрома хронической усталости.
4. Были выявлены различия в особенностях оценки характеристик
работы и уровне удовлетворенности педагогов общеобразовательных
школ, и педагогов дополнительного образования. Результаты показывают, что у педагогов дополнительного образования значимо выше
общая удовлетворенность, автономия, обратная связь от других и знание реальных результатов работы. В то же время педагоги общеобразовательных школ выше оценивают значимость профессионального
задания.
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5. Наблюдаются различия в особенностях оценки характеристик
работы и уровне удовлетворенности педагогов в зависимости от оценки
степени риска развития синдрома хронической усталости. Статистически значимы результаты получены только по показателям общей
удовлетворенности и удовлетворенности руководством. У педагогов с
высоким риском синдрома хронической усталости уровни удовлетворённости значимо ниже.
Таким образом, для профилактики развития синдрома необходимо
развивать общий уровень осознанной саморегуляции, особенно регуляторные процессы, касающиеся умения ставить адекватные своим
способностям и возможностям цели, рационально оценивать условия и
обстоятельства, необходимые для их достижения, а также совершенствовать навыки создания детальных и точных планов, которые
приведут к цели. В рамках организации профилактика должна включать
в себя повышение автономии работы и общей удовлетворенности
работников.
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ՄԱՐԻՆԱ ԿՐՈՒԳԼՈՎԱ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի
ինժեներական հոգեբանության և
էրգոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ԶՈՅԱ ԴՈՒԴՉԵՆԿՈ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի
մասնագիտական գործունեության աջակցության
ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական
գիտությունների թեկնածու
ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ԿՐՈՒԳԼՈՎԱ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի
հոգեբանության մագիստրոս
ԻՐԻՆԱ ՊԱՆՏԵԵՆԿՈ
Սանկտ Պետերբուրգի պետական
համալսարան, մագիստրանտ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկվում են քրոնիկ հոգնածության համախտանիշի
զարգացման և դրսևորման հիմնահարցի տեսական մոտեցումները:
Բացահայտվում են քրոնիկ հոգնածության համախտանիշի դրսևորման
առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցի և լրացուցիչ
կրթության մանկավարժների մոտ: Վերլուծվում են քրոնիկ հոգնածության
համախտանիշի նախանշանները տարբեր կրթական կառույցներում
աշխատող մանկավարժների մոտ: Ներկայացվում է մանկավարժների
քրոնիկ հոգնածության համախտանիշի ռեգրեսիոն ձևաչափ:
Հիմնաբառեր. մանկավարժներ, քրոնիկ հոգնածության համախտանիշ, մասնագիտական գործունեություն:
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Автор статьи рассматривает проблему повышения эффективности деятельности руководителей государственного и муниципального управления. Одним из направлений её решения предполагается совершенствование конфликтологической компетентности как важного условия предупреждения и эффективного
разрешения возникающих в организации конфликтных взаимоотношений. В статье предлагается авторская структурно-динамическая модель конфликтологической компетентности руководителя,
включающая социально-психологические, операциональные и
поведенческие характеристики личности руководителя. Автором
представлены результаты эмпирического исследования посреднического потенциала руководителя по урегулированию конфликтов.
Ключевые слова: руководитель, конфликтная компетентность, конфликтологическая компетентность.

Быстро изменяющиеся социально-экономические условия современного мира ставят перед органами государственной власти новые
цели и задачи, несопоставимые по своим масштабам, сложности и
комплексности с задачами государства в ХХ. Для того, чтобы дать
достойный ответ на этот «вызов», субъекты государственного и муниципального управления вынуждены не только пересматривать привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать
эффективность своей деятельности. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти, качества реализации ими
государственных функций и предоставления государственных услуг
стало лейтмотивом всех крупных реформ государственной службы,
осуществлявшихся за последние десятилетия. Россия не стала
исключением.
Иерархичность структур государственно-административной системы, дифференциация управленческих ролей, различия статусов и
интересов, а также ценностные, социокультурные и иные расхождения
субъектов и объектов управления неизбежно провоцируют конфликты,
предопределяя определенную форму человеческого поведения. В
государственно-административной сфере конфликт представляет специфическую форму взаимодействия институтов, организаций, социальных групп и индивидов. Конфликтность таится уже в самой природе и
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организации государственной власти. Государственно-административной сфере органически присуща структурная упорядоченность
звеньев системы управления, их иерархичность, определенность процедур деятельности и ответственности участников служебных отношений. В то же время именно это закладывает противоречие между
верхними (управляющими) и нижними (управляемыми) уровнями управления. Именно эти черты во многом и определяют характер и уровень
доминирующих здесь форм конкурентного взаимодействия.
При всей видимости структурной целостности и упорядоченности
системы государственного управления, ей присуща и серьезная функциональная раздробленность. Это выражается, к примеру, в стремлении государственных структур (министерств, агентств, служб) к присвоению отдельных функций, полномочий либо невыполнении своих
функций и полномочий. Не менее важным источником возникновения
государственно-административных конфликтов может стать нечеткая
организация планирования и исполнения бюджета. Те ситуации, при
которых ресурсы выделяются вне зависимости от результатов
выполнения функций государственными структурами (министерства
вынуждены конкурировать за ограниченные ресурсы), фактически
создают поле для возникновения конфликта. Частой причиной конфликтов становятся нарушения в коммуникациях и, прежде всего, в искаженной информации или информационном манипулировании.
Таким образом, государственно-административная сфера представляет собой сложную неравновесную биполярную систему. С одной
стороны, в плоскости структурно закрепленных и нормативно определенных отношений между институтами и структурами управления
конфликту отводится вторичная роль, не влияющая на реализацию
государственной структурой, закрепленных за ней функций, не влияющая на исполнение служащими своих должностных обязанностей. С
другой стороны, являясь структурно и функционально раздробленной
системой, демонстрирующей свою целостность только посредством
внутренних норм, процедур, и не обнажающей хаотические столкновения воль, интересов и влияний, государственно-административная
сфера создает дополнительные возможности для возникновения
разнообразных конфликтов и противоречий, самым существенным
образом определяющих ее динамику и эволюцию.
Одними из самых сложных и опасных конфликтов являются конфликты между федеральными, региональными органами государственного управления и органами местного самоуправления. Тенденции
децентрализации государственного управления, проявившиеся в
первой половине 90-х годов в России, обернулись сломом властной
вертикали и потерей управляемости страной. Субъекты Российской
Федерации, особенно представленные национальными образованиями, приобрели очень высокий уровень независимости от центра.
Органы местного самоуправления не подчинялись региональным
властям, которые в свою очередь не вполне признавали федеральные
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власти. Конфликты между тремя уровнями властной вертикали привели
к системному кризису государственного управления. Особая роль при
урегулировании подобного рода конфликтов отводится четкому
определению организационной и структурно-функциональной схемы
взаимодействия федерального, регионального и местного уровней
управления. Обеспечение необходимых сдержек и противовесов,
законодательное разграничение предметов ведения позволят создать
оптимальное соотношение самостоятельности федерального центра,
региональных и местных властей.
Особое место среди внутриорганизационных конфликтов занимают
конфликты личностные или групповые. В основе лежит весь спектр
причин, обусловливающих межличностные конфликты – от нарушения
принципов мотивации до потребностей всех субъектов управления
иметь высокий статус и реальную возможность для самовыражения.
Одних привлекает служебное продвижение, других – стабильность
денежного вознаграждения, третьих – престиж, четвертых – возможность корыстного использования служебных полномочий. Так или
иначе, но, как только речь заходит о групповых или индивидуальных
мотивациях, даже незначительный повод для столкновения в состоянии
перерасти в конкуренцию ценностей, определяющих понимание
сторонами целей нахождения в данной организации. При этом
государственные служащие могут не только бороться «за место под
солнцем» или конфликтовать между собой по поводу приоритетов в
понимании служебного долга, но и выражать несогласие с характером
деятельности организации. Противоречия, порожденные расхождением в воззрениях, ценностях, установках и прочих компонентах сознания государственных служащих, могут транслировать в организацию
идеологические, политические, культурные, а также бытовые
противоречия.
Урегулирование внутриорганизационных конфликтов, с одной
стороны, лежит в плоскости административно-процессуального регламентирования, с другой – в плоскости неформальных норм и отношений, компенсирующих недостатки формальной организации.
Для теории и практики управления становится актуальной проблема выявления и изучения психологических предпосылок повышения
эффективности деятельности руководителей. Одним из направлений
её решения предполагается повышения конфликтологической компетентности руководителей как важного условия предупреждения и
эффективного разрешения возникающих в организации конфликтных
взаимоотношений.
Само понятие конфликтологической компетенции является довольно новым, хотя речь о необходимости развития данной когнитивной подструктуры, особенно в контексте развития профессионализма,
шла давно. Деятельность руководителя любого уровня тесно связана с
работой с людьми, так как организация – это не только технический или
технологический процесс. При решении разных задач руководитель
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неизбежно сталкивается с конфликтными ситуациями, в которых ему
приходится быть в роли третьей стороны, посредника. Урегулирование
конфликтов с помощью вмешательства третьей стороны рассматривается, наряду с прямыми переговорами, как одна из форм конструктивного управления конфликтами руководителем.
Наиболее общим и употребительным понятием, используемым по
отношению к участию в конфликте третьей стороны, является сегодня
понятие медиаторства. Обычно оно определяется как содействие
третьей стороны двум (или более) другим в поисках соглашения в
спорной или конфликтной ситуации. Принципиальная возможность
медиаторства (как, впрочем, и любых других форм вмешательства
третьей стороны) основана на признании факта позитивного влияния
присутствия нейтральной стороны на эффективность проведения
переговоров [1,2,3,4,8,10].
Посредничество стало обычным явлением при ведении переговоров. Руководителю, при выполнении своих служебных обязанностей,
также, приходится выполнять роль посредника. Объективность и
нейтральность являются важными критериями такого посредника.
Задачи посредника: во–первых, вывести участников конфликта из
состояния вражды в партнерские отношения; во-вторых, создать
условия для взаимного и полного обмена информацией и интересами,
претензиями друг к другу; в-третьих, помочь участникам найти и
согласовать взаимовыгодное решение (О. В. Алахвердова, А. Д.
Карпенко, А. Я. Анцупов, Н. В. Гришина, Н. И. Леонов).
Посредники – в самом общем смысле – бывают различные, как
бывают различными их полномочия и обязанности. В нашем случае
речь пойдет о посреднике в буквальном смысле слова – руководитель,
в подобных случаях, выполняет роль специалиста по организации
коммуникации. Он независим или относительно независим от
участников конфликта, в своих действиях он подчеркнуто нейтрален.
Он организует и ведет переговоры. И с позиции независимости и
нейтральности он должен быть вне всякого подозрения. Уже одни эти
требования говорят о том, что удачные переговоры не могут быть
предметом и результатом реализации строго бюрократических
процедур. Переговоры – это ясное понимание ситуации и достаточная
квалификация в понимании человека, социальных процессов.
Необходимо отметить, что руководитель – это одна из сложных
профессий, требующих овладения специальной областью управленческих знаний, умений и навыков. Наличие всего комплекса профессионально важных качеств является обязательным условием успешности. Руководитель должен обладать определенными качествами
профессиональными и личностными, которые позволили бы ему
выполнить возложенные на него обязанности по разрешению конфликтов. Тесно связан успех разрешения конфликта с иерархическим
статусом руководителя, то есть с тем, какую роль в данной иерархии
играет то или иное лицо [12].
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В сегодняшней повседневности руководители вырабатывают навыки общения в переговорах интуитивно-опытным путем. Сказать, что на
это уходят годы и подчеркнуть малоприемлемость такого подхода в
условиях современной весьма динамичной действительности – это
лишь в очередной раз подчеркнуть явно недостаточную готовность
руководителя к задачам управления в современных условиях .
В. Мастенбрук [9] приводит типичные ошибки в проведении
переговоров: превращение переговоров в процесс подсчета очков,
набранных сторонами; поиск, кто прав и кто виноват; отказ от подхода
«давайте говорить по делу»; любой разговор с «клиентом» не рассматривается как переговорный; оценка переговоров как провалившихся,
когда они заходят в тупик; смешивание упорства в переговорах с
упрямством; не фиксируются характерные черты чьего-либо переговорного стиля и его воздействия на других; непонимание манипуляций
как собственных, так и другой стороны; рассматривание перерывов в
переговорах как признака слабости; видение совместного поиска
решений как отступления другой стороны.
К этим моментам следовало бы добавить и кое-что специфичное
для руководителей ряда предприятий России: преобладающая авторитарность поведения, как следствие отсутствия умения вести переговоры в условиях равноправия сторон и пр.; откровенная грубость,
рассматриваемая как нормативная форма общения.
Согласно В. Мастенбруку, переговоры есть совокупность четырех
видов деятельности:
1. Достижение реальных результатов;
2. Изменение или влияния на баланс сил;
3. Поддержание конструктивного климата;
4. Достижения процедурной гибкости[9].
В психологической литературе в последнее время акцентируется
внимание на том, что для успешного разрешения конфликта необходимо повышать свою психологическую компетентность в этой области
и работать над самим собой. Так, ряд авторов [1,3,4,5,7,8,12] считают,
необходимо соблюдать ряд условий:
- понимать природу противоречий и конфликтов между людьми;
- быть лицом, незаинтересованным в решении вопроса какойлибо одной стороны, независимым от участников конфликта, нейтральным и объективным;
- формировать у себя и подчиненных конструктивного отношения
к конфликтам в организации;
- обладать навыками неконфликтного общения в трудных
ситуациях;
- сосредоточение внимания на предмете конфликта и на
интересах, а не на позициях и личностных особенностях ;
- уметь оценивать и объяснять возникающие проблемные
ситуации;
- обладание навыками управления конфликтными явлениями;
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- уметь
конструктивно
развивать
начала
возникающих
конфликтов;
- владеть партнерским стилем общения ;
- уметь предвидеть возможные последствия конфликтов;
- обладание навыками устранения негативных последствий
конфликтов;
- уметь конструктивно регулировать противоречия и конфликты;
- обладание престижем и авторитетом.
В России компетентностный подход в работе с персоналом
организации только начинает получать признание, поскольку позволяет
оптимизировать работу с персоналом, сделать её более эффективной
и результативной. Поэтому составление модели компетенций, как
одного из методов внедрения технологии компетентностного подхода,
является важной задачей для служб управления персоналом.
Марком Паркинсоном были сформулированы определенные критерии эффективно работающей модели компетенций. Модель компетенций должна быть:
1. Исчерпывающей, когда перечень компетенций содержит
полностью все важные функции рабочей деятельности.
2. Дискретной, когда отдельная компетенция относится к
определенной деятельности, четко отделенной от других видов
деятельности.
3. Сфокусированной, когда каждая компетенция четко определена
и не охватывает слишком многого.
4. Доступной, когда компетенция доступным образом сформулирована и готова к универсальному использованию.
5. Конгруэнтной, когда компетенции направлены на укрепление
организационной культуры и достижение долгосрочных целей организации. Слишком абстрактные компетенции не принесут пользы организации и не будут приняты.
6. Современной, когда система компетенций должна постоянно
обновляться и отражать актуальные текущие и будущие (предсказуемые) потребности организации.
Система компетенций может создаваться двумя способами:
- Первый способ направлен на применение уже готовых моделей
к конкретной организации. Такие типовые модели были разработаны на
основе опыта лидирующих организаций, как правило, иностранных.
- Второй способ предполагает создание новой модели компетенций. При этом могут быть привлечены внешние консультанты или
компетенции могут быть сформированы самостоятельно. Компетентностный подход предоставляет большие возможности для описания
типа поведения и тех его положений, которые необходимы для
получения высокого уровня эффективности [11].
В своей работе мы реализуем компетентностную модель деятельности руководителя государственного и муниципального управления,
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где основное внимание уделяется формированию конфликтологической компетентности. Мы считаем, что «понятие «конфликтологическая компетентность является сложным интегральным образованием. Данная компетентность представляет собой вид коммуникативной компетентности и обладает ее существенными качественными
признаками: сложностью структурной организации, имеющей интегральный характер; связанностью со структурой процесса коммуникации и его эффективностью; динамичностью структурных компонентов; возможностью их совершенствования [5].
Конфликтологическая компетентность является важнейшей чертой
профессионализма руководителей и позволяет ему точно разбираться
в истинных причинах и движущих силах конфликтного противоборства,
личностных особенностях конфликтующих сторон, их эмоциональных
состояниях, планируемых стратегиях конфликтной деятельности и
возможных приемах воздействия. Конфликтологическая компетентность руководителя позволяет успешно управлять конфликтом и
разрешать его, оказывать влияние на участников конфликта, снижать
уровень конфликтогенности обстановки.
Конфликтологическая компетентность не является синонимичным
понятием конфликтной компетентности, она может включать ее, но и
иметь свое своеобразие. Конфликтная компетентность – это многоуровневое и иерархически организованное образование взаимосвязанных
между собой когнитивных, мотивационных, эмоционально-регулятивных и поведенческих характеристик, определяющих целесообразное
поведение личности в конфликтной ситуации. Конфликтологическая
компетентность посредника – это системное, многокомпонентное
образование профессионально-важных, социально-психологических,
операциональных и поведенческих особенностей посредника, способствующие конструктивному урегулированию конфликтов между
субъектами конфликтного взаимодействия
Рассматривая структурно-динамическую модель конфликтологической компетентности руководителя, мы выделяем социальнопсихологические, операциональные и поведенческие характеристики
личности руководителя. Динамические составляющие – это те характеристики, которые определяются как самой спецификой профессиональной деятельности, так и ситуацией непосредственного взаимодействия
руководителя и сотрудников организации (профессионально-важные
качества).
В процессе проведенного нами эмпирического исследования испытуемым был предложен опросник (автор Н. И. Леонов), направленный
на выявление посреднического потенциала руководителя по урегулированию конфликтов в организации между сотрудниками. Опросник
включает в себя 27 вопросов, которые разбиты на три блока:
1) первый блок направлен на выявление социально-психологических особенностей и профессионально важных качеств личности
руководителя;
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2) второй блок направлен на выявление операциональных характеристик в разрешении конфликта;
3) третий блок направлен на выявление тактик, выбираемых
испытуемым при разрешении конфликтов.
В дальнейшем, на основании полученных результатов, мы разделили выборку на группы с высокой, средней и низкой степенью
посреднического потенциала в разрешении конфликтных ситуаций по
критерию отклонения значений от средней величины на ½ стандартного
отклонения. При таком строгом критерии в группу с высокой степенью
успешности попадают при нормальном распределении около 33,% всех
испытуемых, в группу со средней 36,%, в группу с низкой степенью
успешности 30, % испытуемых.
Результаты эмпирического исследования позволили в дальнейшем
разработать программу по повышению конфликтологической компететности руководителей государственного и муниципального управления.
Было выявлено, что:
1) руководители с высоким уровнем посреднического потенциала
имеют высокие показатели по таким параметрам как: настойчивость,
толерантность, авторитетность, гибкость в общении, наблюдательность, умение убеждать, умение быстро действовать, умение слушать,
сотрудничество, компромисс.
Таким образом, про этих руководителей можно сказать, что они
обладают авторитетом, умеют хорошо общаться, убеждать, быстро
действовать. У них высокие значения по профессионально важным
умениям и тактикам поведения. Их обычный стиль разрешения
конфликтов – это метод взаимных уступок и взаимовыгодных
предложений. В ситуациях, когда необходимо быстро принять решение,
они действуют оперативно, подбирая тот стиль разрешения
конфликтов, который будет наиболее действенным.
2) у руководителей с низким уровнем посреднического потенциала
высокие показатели по таким параметрам как: наблюдательность,
умение продумывать, сотрудничество; низкий уровень уравновешенности, самообладания и объективности.
То есть, можно предположить, что успешно разрешать конфликты
им мешают социально-психологические характеристики – невыдержанность, неуравновешенность, субъективизм в оценивании окружающих.
3) группе руководителей среднего уровня выявлены следующие
результаты: высокие значения по авторитетности, гибкости общения,
наблюдательности, умению предвидеть исход ситуации, умению
быстро действовать, умению доступно излагать информацию, умению
слушать, склонность к сотрудничеству, компромиссу.Но эти значения на
порядок ниже в сравнении с группой с высоким уровнем потенциала.
Низкие значения по уверенности в себе.
Таким образом, можно предположить, что основной фактор, мешающий успешности в разрешении ими конфликтов – это неуверенность в себе.
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В настоящее время в Российской Академии государственной
службы при подготовке госслужащих государственного и муниципального управления реализуется программа по повышению у них конфликтологической компетентности.
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ՆԻԿՈԼԱՅ ԼԵՈՆՈՎ
Ուդմուրտիայի պետական համալսարանի սոցիալական
հոգեբանության և բախումնաբանության ամբիոնի վարիչ, ՌԴ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ
ԲԱԽՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում դիտարկվում է պետական և մունիցիպալ կառավարման
ղեկավարների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու
հիմնահարցը: Դրա լուծման ուղղություններից է բախումնաբանության
իրազեկվածության (կոնֆլիկտաբանական կոմպետենտության) կատարելագործումը՝ որպես կազմակերպությունում ծագող բախումնային փոխհարաբերությունների նախազգուշացման և արդյունավետ լուծման պայման:
Հոդվածում առաջարկվում է ղեկավարի բախումնաբանական իրազեկվածության հեղինակային կառուցվածքադինամիկ ձևաչափ, որը ներառում է ղեկավարի անձի սոցիալ-հոգեբանական, օպերացիոնալ և վարքի բնութագրեր: Ներկայացված են ղեկավարի բախումները կարգավորելիս միջնորդ լինելու փորձարարական հետազոտության արդյունքները:
Հիմնաբառեր. ղեկավար, բախումնաբանային իրազեկվածություն:

NIKOLAY LEONOV
Udmurt State University, Head of the Department
of Social Psychology and Conflictology,
Doctor of Psychology, Professor
CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF HEADS OF STATE AND
MUNICIPAL MANAGEMENT
The article considers the issue of increasing effectiveness of state and
municipal managers’ activity. One of the ways to deal with it could be
improving conflictological competence as an essential condition for
preventing and settling conflict interactions in the company effectively. The
author’s structural-dynamic model of conflictological competence of the
executive, including socio-psychological, operational and behavior
characteristics of the executive is presented. The article reveals the results
of empirical research concerning mediator’s potential of executives in settling
conflicts.
Keywords: manager, manager, conflict competence, conflictilogical
competence.
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АМАЯК МАНУКЯН

Магистрант Академии
государственного управления РА
МЕДИАЦИЯ КАК КОМПЛЕКС РЕФЛЕТЕХНОЛОГИЙ
КОНФЛИКТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
В статье рассматривается история становления института
медиации, его характерные черты и особенности. Анализируется
действующая на данный момент в Армении законодательная
система и возможные предпосылки для создания правовой базы
медиации. Показано влияние конфликтологии, юриспруденции и
социальной психологии на осуществление медиативных процедур.
Ключевые слова: медиация, конфликт, конфиденциальность, добровольность, гражданские правоотношения, рефлексия,
психодрама, переговоры.

Медиация в современных гражданско-правовых отношениях является
довольно новой формой конструктивного взаимодействия конфликтующих сторон, однако она уже успела широко зарекомендовать себя в
мире. Результат применения этого юридического инструмента заключается в том, что стороны (участники конфликта) вырабатывают компромиссное решение спора под контролем независимого специалиста –
медиатора. Основное отличие этого метода от судебных разбирательств в том, что здесь нет проигравших. Суть медиации заключается
в том, чтобы удовлетворить интересы обеих сторон и найти оптимальный выход из сложившейся ситуации, с минимальными негативными
последствиями. Главная особенность медиации, отличающая ее от
всех иных методов разрешения споров - отсутствие у третьего лица
(медиатора) полномочий на вынесение директивных решений. Решение принимают сами спорщики, и это дает возможность для каждого из
них выйти из конфликта победителем.
Возрастающий интерес к процедуре посредничества объясняется
значительными преимуществами данной процедуры по отношению к
существующим методам разрешения конфликтов. Прежде всего,
отмечается положительное влияние присутствия третьей стороны, что
способствует снижению деструктивной направленности конфликтующих сторон. Процедура медиации оказывается предпочтительной по
отношению к иным, например судебным процессам, вследствие активного участия сторон в выработке итогового соглашения, в результате
чего оно оценивается как достаточно справедливое. Кроме этого,
отмечается значительная экономия временных и финансовых ресурсов
в случае обращения к процедуре медиации.
Среди главных условий, которые беспрекословно должны соблюдаться при применении процедуры медиации – это добровольность,
взаимоуважение, равноправие сторон, конфиденциальность и нейтральность третьей стороны. Конфиденциальной считается следующая
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информация: 1) о том, что от конкретной стороны поступило предложение о применении медиации, а также о том, что стороны готовы к
участию в такой процедуре; 2) о предложениях или мнениях, которые
были высказаны одной из сторон в аспекте возможности урегулирования спора; 3) о каких-либо признаниях, которые были сделаны
сторонами во время медиации; 4) о том, что одна из сторон была готова
принять предложение другой стороны или медиатора по поводу
разрешения спора. Именно такой подход дает все основания для
нахождения конструктивного решения. Принцип конфиденциальности
информации может не действовать, если сами стороны договорились
об этом. Истребование от медиатора, а также от организации, которая
ведет деятельность в сфере медиации, информации, относящейся к
процессу медиации, не допускается.
Как правило, с помощью медиатора можно урегулировать споры,
возникающие из гражданских правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также возникающие из трудовых и семейных правоотношений.
Однако, существуют определенные ограничения для применения
процедуры медиации. Выработка механизмов устойчивого развития,
преодоления конфликтов сопровождала эволюцию человеческого
общежития, коренясь в самых древних культурах. Доказательством
тому служат первые упоминания об урегулировании правовых споров с
помощью примирения, которые содержатся в римском праве. Одним из
наиболее типичных результатов примирения спорящих сторон
являлась мировая сделка, которая имела место в случае, если стороны
испытывали трудности в доказывании своих требований, она же
позволяла хотя бы частично удовлетворить ожидания кредитора, тогда
как неопределенность прав грозила затягиванием процесса на
неопределенный срок и в конечном итоге - потерей дела. Процесс
рецепции римского права способствовал распространению института
мирового соглашения по всей Европе.
В правовой системе Армении, медиация как правовой институт не
существует, соответственно отсутствует и специальный закон, регулирующий данный институт. Однако в последние годы наблюдается
качественные изменения в понимании применения примирительных
идей в системе правосудия. Это обусловлено объективными обстоятельствами, связанными с освобождением от тоталитарной социалистической догматики и формированием нового свободного правосознания. Идея примирения становится понятной и популярной в юридической среде. Многие современные юристы называют мировое соглашение
самым оптимальным результатом разрешения спора.
Серьезное обсуждение проблемы распространения медиации в
Армении началось после появления Приказа Президента Армении от
30 июня 2012 года, основной целью которого было обеспечение соответствия правовой и судебной системы РА стандартам современного
правового государства. В нем указывается на необходимость распространения альтернативных способов разрешения споров в Армении
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и внесение соответствующих изменений в новый Уголовно-процессуальный кодекс.
В Программе мероприятий, предусматривающих правовые и
судебные реформы РА, большое значение придается развитию
альтернативных суду форм разрешения споров, в частности, медиации,
а также указывается на необходимость изучения международного
опыта работы национальных судов с тем, чтобы в перспективе внедрить систему направления судами первой инстанции РА гражданских
дел посредникам-примирителям (медиаторам) для уменьшения загруженности судов. При этом становится вполне очевидной необходимость совершенствования процессуального законодательства, направленного на мирное урегулирование споров, разработки единых подходов в гражданском и арбитражном процессе по вопросам правового
регулирования примирения сторон. Ведь наличие института медиации
отражает уровень развития гражданского общества и правовой
культуры.
Изучение действующей на данный момент законодательной системы в Армении позволяет отметить, что в ней есть предпосылки для
создания правовой базы медиации. При этом нельзя не сказать и о
существовании в Армении посреднических судов, которые являлись по
своей сути третейскими судами, и могли быть как постоянно действующими, так и созданными для регулирования конкретного спора.
Исполнение их решения было добровольным. Обязательным являлось
наличие посреднического соглашения для начала производства,
применяемое право выбиралось сторонами, посредников определяли
конфликтующие.
В законе РА «О посреднических судах и посредническом судопроизводстве», в статье 36 закреплена возможность посредника-судьи
выступать в качестве своеобразного медиатора, способствующего
достижению соглашения между сторонами, в частности в ней указано:
«На любой стадии посреднического разбирательства, суд использует все возможности, чтобы способствовать заключению мирного соглашения». Данное положение в несколько измененном виде в
настоящий момент закреплено в Гражданско-процессуальном кодексе
РА в части 1 статье 33: «Стороны могут окончить дело мировым
соглашением на любой стадии процесса», а в части 2 ст. 120
предусмотрено: «Председательствующий выясняет, поддерживает
ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца
и не желают ли стороны заключить мировое соглашение» [2].
Таким образом, указанные нормы предусматривают возможность
урегулирования спора мирным путем. Однако реальность такова, что
использование вышеперечисленных норм зависит в первую очередь от
самих судей. Судья лишь обладает правом предложить сторонам
заключить мировое соглашение, при этом законом не предусмотрена
возможность выхода судьи за пределы данных полномочий и
содействию разрешению спора. Однако законом и не запрещены
соответствующие действия судьи.
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Необходимо отметить, что не исключена здесь и ситуация, когда
активные действия судьи по разрешению спора с помощью
посреднических механизмов могут вызвать сомнения сторон в его
беспристрастности, т.е. может возникнуть сомнение в нарушении
процессуальных гарантий обеспечения беспристрастного судебного
разбирательства.
В части 2 статьи 16 Семейного кодекса Армении прописано: «При
рассмотрении дела о расторжении брака по заявлению одного из
супругов, суд вправе принять меры к примирению супругов и
вправе отложить рассмотрение дела, предоставив супругам для
примирения срок до трех месяцев» [3]. Данное положение предусматривает возможность судьи примирить стороны и выступить в
качестве медиатора-посредника. Ещё одна статья, но уже Уголовнопроцессуального кодекса РА, представляет для нас интерес, в
частности пункт 5 части 1 статьи 35 УПК РА гласит:
«Уголовное дело не может быть возбуждено и уголовное
преследование не может быть осуществлено, а производство по
возбужденному делу подлежит прекращению, если в предусмотренных данным кодексом случаях потерпевший примирился с
подозреваемым или обвиняемым» [4]. Указанный пункт свидетельствует о том, что медиация может быть распространена и на
производство и расследование определенных уголовных дел.
Часть 2 статьи 33 и статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса
РА устанавливают случаи частного обвинения, при наличии которого
возможно прекратить производство по уголовным делам и отказаться
от осуществления уголовного преследования, если потерпевший
примирился с обвиняемым. Вместе с тем, примирение разрешается до
удаления в совещательную комнату для принятия решения. Статья 90
Кодекса Административного судопроизводства РА устанавливает:
«Достижение мирового соглашения в ходе административного
процесса считается отказом истца от иска» [5].
Рассмотрим некоторые положения Трудового кодекса Армении и
закона РА «О коммерческом арбитраже», которые предусматривают
возможность разрешения коллективных споров с помощью примирительных комиссий, в том числе с помощью посредника. Так, в статье 67
Трудового кодекса, описывающего порядок рассмотрения коллективных трудовых споров, указывается: «Рассмотрение коллективного
трудового спора примирительной комиссией является обязательным этапом рассмотрения коллективных споров. Сторона коллективного трудового спора не вправе уклоняться от примирительных процедур» [6]. Статья 71 устанавливает: «Коллективный трудовой спор рассматриваются с участием посредника, если спор
касается заключения или изменения коллективного договора» [6].
В случае, если при участии примирительной комиссии спор не был
разрешен, то оформляется фиксирующий данный факт протокол и
начинается этап посредничества. Таким образом, институт посредничества присутствует и в трудовых отношениях, однако здесь необходимо отметить ряд существенных отличий его от института медиации:
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комиссия создается только для разрешения коллективных трудовых
споров, а при участии посредника возможно заключение и изменение
коллективных договоров; комиссию создают сами стороны из своих
представителей, и данная комиссия принимает решение, которое
обязательно для сторон. Во время медиации медиатор не имеет право
принимать обязательных для сторон решений.
Необходимо отметить, что часть 3 ст. 28 закона РА «О коммерческом арбитраже» полностью совпадает с положением ч. 3 ст. 28
типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 1985 г., она устанавливает: «Вне зависимости от выбранного
права, стороны до вынесения арбитражным судом решения могут
непосредственным образом уполномочить арбитра разрешить
спор на основе принципов справедливости (ex aequo et bono) в
качестве «дружеского посредника» [1], [7]. Попытаемся внести
некоторую ясность в возможную путаницу терминов. В данном
случае дружеский посредник - это не медиатор в прямом смысле этого
слова. При содействии медиатора стороны конфликта определяют
проблемы, выявляют пути их решения, проводят анализ вариантов
завершения конфликта, выбирают наиболее подходящий вариант
разрешения спора, который бы соответствовал интересам обеих сторон. Важным моментом в определении сущности медиации является
то, что стороны, обращаясь к посреднику, рассчитывают на установление определенного контакта между собой, снятие эмоционального
напряжения в переговорах и надеются найти то желаемое решение,
которое позволит им разрешить возникший конфликт. При этом по
результатам процедуры стороны могут заключить соглашение, как в
устной, так и в письменной форме, но в его составлении непосредственного участия нейтральная сторона не принимает. Это делают сами
стороны.
Арбитр, выступающий в качестве дружеского посредника, не связан
строгими рамками соблюдения норм материального и процессуального
права, он обязан разрешить спор в соответствии с принципом справедливости. Другими словами, дружеский посредник при принятии
решения не связан правилами конкретной правовой системы, но при
этом он не вправе нарушать нормы публичного права страны, где
происходит разбирательство и где должно быть исполнено окончательное арбитражное решение. Таким образом, примирительная
процедура-посредничество, упомянутая в ст. 28 Закона РА «О коммерческом арбитраже», и медиация абсолютно разные явления. Институт
Финансового примирителя в Армении является своеобразной моделью
медиации, в частности, как институт посредничества он нацелен на
примирение сторон, а как институт арбитража — на принятие
обязательного для сторон решения.
Таким образом, на сегодняшний день для применения медиации в
Армении не существует каких-либо препятствий, но необходимо
наличие законодательной базы, которая закрепила бы ее основы.
Очевидно, что примирение сторон является наиболее желаемым
результатом в конфликте любого рода – в независимости от того, носит
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ли он правовой или внеправовой характер. Медиация разворачивается
на базе разрешения конфликта, а проблема, связанная с изучением
конфликтов, представляется фундаментальной в социальной психологии. В последние десятилетия широкое распространение получила
психотехнология медиации, которая возникла на стыке взаимодействия
практической рефлексивной психологии, психотерапии с конфликтологией и юриспруденцией. Объектом исследования стали проблемно-конфликтные ситуации ведения переговоров и поиска взаимоприемлемых позитивных решений в различных сферах социальной практики.
В австро-немецкой психологической литературе [11], [12] медиация
предстаёт как комплекс рефлетехнологий конфликтных переговоров,
где спорящие стороны с помощью независимого посредника медиатора
сами рефлексируют возникшие противоречия, вырабатывают решение,
создают договоренности, разрешая конфликт. При этом медиатор
рефлексирует, как позиции конфликтующих сторон, так и сам процесс
своего посредничества, балансируя между многими тенденциями,
желаниями, потребностями и эмоциями людей. Медиаторы направляют
процесс обсуждения, моделируют его так, чтобы сохранялась способность к диалогу и уважение каждого к каждому.
Психологи, в частности К. Людевиг [12, с. 168–172], предлагают
медиаторам использовать системный подход, включающий специальную типологию и виды рефлексивных вопросов, а именно: циркулярный
опрос, «конструктивные вопросы», «рефлексирующая команда», рефлексивные вопросы с разнообразными задачами. Используя рефлексивный подход, медиаторы не должны забывать об этических нормах,
которые предполагают определенное ограничение на вопросы. Однако
медиатор не может отказаться от расспрашивания, так как именно вопросы позволяют специалисту детально разобраться в проблемной
ситуации клиентов.
А. Лэнгле предлагает принципиально новый подход к коммуникации, способам слушания и опроса — «феноменологическое слушание», что позволяет использовать в медиации контекст общения с
целью углубления рефлексии на уровень ценностных и смысловых
образований внутреннего космоса человека [11, c. 96].
В методическом арсенале медиатора используется и метод
психодрамы, предложенный Э. Ватцкэ. Психолог использует понятие
«встреча», своеобразно характеризует процесс общения и разрабатывает оригинальную технику разного типа общения, которая позволяет дифференцировать отношения и коммуникацию. Они различаются в своем многообразии по шкале от полюса «формального холодного» до полюса «встреча». «Встреча» подразумевает полное
духовное единение при различении самости субъектов, что дает новое
измерение для методических инноваций при проведении медиации
[9, с. 245–259].
Завершающим этапом психодраматической сессии является шеринг (sharing), который представляет собой систему заданий и
вопросов, связанных с рефлексией всего того, что произошло в
предыдущих фазах психодрамы. Специальные вопросы оформляют
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процесс рефлексии с определенными этапами, цель которого —
интеграция бессознательных, вытесненных структур сознания, обнаружению которых были посвящены предыдущие шаги групповой или
индивидуальной (монодрама) работы психотерапевта-медиатора.
Многие современные технологии медиации восходят к известной
«гарвардской модели переговоров», разработанной в США. Существует много модификаций этой модели в практической психологии, но
структура этапов остается практически неизменной. Итак, процесс
медиации осуществляется в течение нескольких встреч, между заседаниями предусмотрены так называемые рефлексивно-экзистенциальные паузы. На начальном или первом этапе происходит процесс сбора
необходимой информации или так называемых нарративов [13][12],
определяются и рефлексируются различные представления сторон о
сложившейся ситуации. На данном этапе медиатору необходимо разрядить предельно напряженную ситуацию, противодействовать эскалации конфликта, перевести обсуждение в предметный план, специалист восполняет блокированную аффектами рефлексивную способность участников медиации. Присутствие третьей стороны, непривычные
способы обращения со сформированными стереотипами конфликтного
поведения участников медиации вызывают сильные аффекты, которые
блокируют рефлексивные возможности присутствующих.
Следующий этап посвящен сбору «конфликтных тем», которые
группируются, рефлексируются, структурируются. Медиатор, оставаясь
нейтральной, непредвзятой стороной в положении между спорящими,
мобилизует определенными процедурами рефлексивные процессы
сторон, помогая найти и сформулировать актуальные для конфликтующих темы. Нейтральность медиатора — это не вовлеченность в
интересы сторон, а также уважение к каждой из позиций участников
конфликта. Третий этап очень важен и считается кульминационным, и
только при условии успешного его проведения возможен следующий.
Четвертый этап при успешной реализации рефлексивных задач
третьего этапа должен стать переломным. На этом этапе медиации
предполагается, что уже восстановлена способность к коммуникациям,
произошла разрядка напряжения, найдено общее поле ценностей и
потребностей. Консультации посвящены выработке множества вариантов решений по всем конфликтным вопросам, а также поиску таких
формулировок этих решений, которые устраивают конфликтующие
стороны. Оформлению и написанию достигнутого соглашения посвящен пятый этап консультаций. В него соответственно включаются
согласованные сторонами формулировки, а также фиксируются темы и
вопросы, не получившие пока своего разрешения.
На шестом этапе сторонними лицами, т.е. не присутствующими на
медиациях, проводится рефлексивно экспертиза «соглашения». На
этом же этапе происходит подписание «соглашения» со специальными
ритуалами завершения конфликта.
Таким образом, в зависимости от конкретной ситуации медиатор
может действовать как наставник, управляющий конфликтом и дающий
рекомендации по урегулированию конфликта, или как консультант,
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помогающий сторонам мобилизоваться для принятия взаимоприемлемого решения. Нередко он выступает и в качестве арбитра, указывающего направление выхода из конфликтной ситуации, а также в
качестве организатора переговоров, при этом ограничивая свое вмешательство и создавая условия для плодотворного обмена информацией.
Вне всяких сомнений, технология разрешения конфликта требует
специальной профессиональной подготовки медиатора.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом
арбитраже» от 1985 года с изменениями, принятыми в 2006 году.
UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400
Vienna, Austria
2. Гражданский Процессуальный Кодекс Республики Армения от
17.06.1998
3. Семейный Кодекс Республики Армения от 09.11.2004.
4. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Армения от
01.07.1998.
5. Административно-процессуальный Кодекс Республики Армения
от 05.12.2013.
6. Трудовой Кодекс Республики Армения от 09.11.2004.
7. Закон РА от 25.12.2006 «О коммерческом арбитраже»
8. Аллахвердова О.В. Школа посредничества (медиации)
//Третейский суд. 2006.№ 3.
9. Ватцке Э. Комбинаторика пар. Модель медиации конфликтов
семейных пар во внесудебном разбирательстве //Медиация - искусство
разрешать конфликты/Сост. Г. Мета, Г. Похмелкина. М.: «Verte», 2004.
10. Лефевр В.А. Стратегические решения и мораль//Рефлексивные процессы и управление. 2002а. Т. 2. № 1. С. 24–26.
11. Лэнгле А. Экзистенциально аналитическая теория личности.
М.: Генезис, 2003.
12. Людевиг К. Системная терапия: Основы клинической теории и
практики. М.: «Verte», 2004.
13. Anderson H. Supervision as a collaborative learning community.
American Association for Marriage and Family Therapy Supervision Bulletin.
2000, 7-10.

253

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

ՀՄԱՅԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի մագիստրանտ
ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՖԼԵՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
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խոհածություն (ռեֆլեկսիա), փսիխոդրամա, բանակցություններ:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки России,
проект 25.3471.2017/ПЧ «Выявление значимых составляющих
когнитивного опыта специалиста в задачах их сохранения и передачи»
Представлены результаты исследования совместной деятельности в процессе организационного совещания. Именно в
таком виде деятельности формируются совместные цели людей и
их совместный когнитивный опыт. Обсуждаются методы исследования, основанные на когнитивно-коммуникативном подходе (Б.Ф.
Ломов) и парадигме воспринимаемого качества (В.Н. Носуленко).
Даются некоторые рекомендации по организации совместной
деятельности и ее технологическому обеспечению.
Ключевые слова: организационный, совместная деятельность, исследование, совешание.

В этом году мы отмечаем 90-летие Бориса Федоровича Ломова,
основателя Институт психологии АН СССР. Важное место в его творчестве занимала проблема общения. Идеи Б.Ф. Ломова об общении как
особой стороне бытия человека, а также разработка в рамках этой идеи
проблемы совместной деятельности людей оказались весьма востребованными современной практикой. Именно практика подтвердила, что
деятельность и познавательные процессы нельзя рассматривать вне
связи с коммуникативными процессами и что совместная (коллективная)
деятельность является еще одним измерением феномена их интеграции. Авторам этой статьи посчастливилось с самого начала стать
непосредственными участниками исследований, инициированных Б.Ф.
Ломовым, некоторые результаты которых будут здесь рассмотрены.
Исследовательская парадигма, разработанная в развитие идей
Б.Ф. Ломова и направленная на анализ когнитивно-коммуникативных
процессов в естественных ситуациях, является «парадигмой воспринимаемого качества» объектов или событий, происходящих в контексте
деятельности (индивидуальной и совместной) людей [4]. В воспринимаемом качестве отражается совокупность субъективно значимых,
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«сущностных» для индивида свойств объекта, события, деятельности.
А изучение воспринимаемого качества направлено на выявление тех
составляющих объекта, события или деятельности, которые характеризуют для индивида их качественную определенность. Воспринимаемое
качество по определению является системным конструктом, а анализ
его содержания открывает путь к выявлению составляющих, которыми
обусловливается целостность психического образа и его регуляторная
функция в деятельности человека [4], [5], [7].
Содержание воспринимаемого качества характеризуется совокупностью составляющих разной степени доступности. Явные составляющие могут быть обнаружены в действиях, физических операциях и
т. п. Это внешне наблюдаемые данные, для регистрации и измерения
которых имеются соответствующие технологии, в частности, система
процедур полипозиционного наблюдения [7]. «Неявные» составляющие
воспринимаемого качества относятся к субъективному миру индивида
(его целям, задачам и т. д.). Для их регистрации и «измерения» нужны
специальные методы и техники. Практическая реализация парадигмы
воспринимаемого качества заключается в интеграции методов анализа
явных и неявных составляющих воспринимаемого качества. В первую
очередь, речь идет о методах получения и анализа вербальных данных
и о методе полипозиционного наблюдения [4, 6-7, 11-12].
Одно из направлений наших исследований в рамках проблемы
«Познание и общение» касалось анализа совместной организационной
деятельности, которая в современных условиях все больше приобретает статус организационно-интеллектуальной деятельности [11].
Значительная часть работ выполнялась при реализации проекта
«Лаборатория когнитивного дизайна» (EDF R&D, Франция) и в рамках
Европейского проекта Ambient Agoras [1-2, 8-12]. Разработанные подходы и полученные результаты частично были использованы при
анализе организационно-интеллектуальной деятельности на одном из
предприятий Росатома в России.
Современная организационно-интеллектуальная деятельность характеризуется рядом противоречивых тенденций, касающихся, в первую очередь, руководителей среднего звена и квалифицированных специалистов. Среди этих тенденций следует особо отметить следующие.
• Все больше предприятий переходят в пространство непроизводственной сферы, что влечет за собой повышение ответственности
интеллектуального труда. На таких предприятиях офисная деятельность становится стратегической.
• Организационно-интеллектуальный труд переходит в пространство так называемых «расширенных сред» (augmented environment), в
которых деятельность человека опосредуется информационно-коммуникационными технологиями. В этих условиях расширяются возможности взаимодействия людей и использования ими орудий труда,
распределенных в пространстве. Например, нормой в такой среде
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является участие в рабочем совещании на расстоянии (в другом
помещении, организации, городе и т.п.).
• Возрастание цифрового обмена информацией не привело к
ожидаемому снижению бумагооборота. Наоборот, видна обратная
тенденция увеличения количества документов, представляющих собой
напечатанную копию материалов, полученных электронным путем:
ведь каждый принтер должен печатать!
• Среди проблем, относящихся к сложной непроизводственной
деятельности особую остроту приобретает синдром когнитивной
перегрузки (COS – Cognitive Overflow Syndrome). COS связывается с
возрастанием объема производимой информации, усилением стресса
у работников, отсутствием у них возможности охватить смысл своей
работы в контексте предприятия и определить исходную причину
перегрузки.
• Тесное переплетение технических и организационных проблем
создает дополнительные трудности для их анализа: ситуации слишком
сложны, чтобы их экспериментально воспроизвести. Необходимы специальные подходы и методы для изучения, моделирования и построения современных рабочих пространств, в которых осуществляется
организационно-интеллектуальная деятельность.
Важной формой совместной интеллектуально-организационной
деятельности является организационное совещание. Именно в таком
совещании формируются совместные цели коллектива людей [11] и
их совместный когнитивный опыт [7], а сама деятельность становится
(или не становится) для участников совместной. Как отмечал Б.Ф.
Ломов «формирование общей цели является первым и непременным
условием совместной деятельности. Если такая цель (по каким-либо
причинам) не сформирована, то совместная деятельность просто не
состоится». И далее «... когда речь идет об общей цели, то имеется в
виду не только совпадение целей, которые ставятся отдельными
личностями ... Более важно, что она связана с потребностями группы
как целостного образования. ... общая цель как бы стоит над целями
отдельных личностей, являющихся членами этой группы; личные цели
выступают как производные от общей. Здесь возникает вопрос о том,
как тот или иной участник совместной деятельности трансформирует
общую цель в собственную, понимает свою роль в ее реализации, а
также как он понимает цели и роли других участников» [3, с. 177].
Последнее утверждение показывает необходимость разработки коммуникативных средств, способствующих такому пониманию. Современное
состояние развития информационно-коммуникационных технологий
делает эту задачу вполне реальной.
К этому же выводу нас привели результаты практического исследования, в котором изучалось взаимодействие участников организационного совещания, направленного на повышение качества разработки и
изготовления высокотехнологичной продукции. Рассмотрим подробнее
эти результаты.
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Это исследование включало 4 этапа: (1) анализ субъективных
представлений участников совещания об его особенностях (выявление
составляющих «воспринимаемого качества» совещания, сформированных у его участников), (2) анализ процесса ведения совещания по
материалам видеонаблюдения, (3) экспертная оценка полученных
данных, (4) разработка рекомендаций по ведению и техническому
обеспечению совещания.
Задачей первого этапа было выявить проблемы, возникающие на
этапах подготовки и проведения совещания, а также определить
критерии и пути повышения его эффективности.
Для выявления представлений участников об особенностях совещания с каждым участником проводилось полуструктурированное
интервью, в процессе которого они в свободной форме выражали свое
мнение по поводу различных аспектов проведения конкретного
совещания. Интервью направлялось следующими врпросами: (1) Как
вы себе представляете основную цель проведения совещания? Для
чего он проводится? (2) Что, по-вашему мнению, означает эффективное
управление производственной деятельностью предприятия? (3)
Вовремя ли Вы получаете повестку дня? (4) Удовлетворяет ли Вас
форма повестки дня? Если нет, то почему? (5) Хотели бы Вы что-то
изменить в том, как составлена повестка дня? Если да, то внесите Ваши
предложения. (6) Нравится ли Вам, как проходит совещание? Если да,
то чем? Если нет, то почему? (7) Хотели бы Вы что-то изменить в
процедуре проведения совещания? Если да, то что, расскажите
конкретно. (8) Хотели бы Вы иметь отчет о проведенных совещаниях?
(9) Если Вас интересует отчет о проведении совещания, то какая его
форма является для Вас наиболее предпочтительной? Чтобы Вы
хотели в нем увидеть? Он должен быть подробным или кратким? (10)
Что Вы думаете по поводу контроля за исполнением решений
совещания? (11) Что Вы думаете о составе и количестве участников
совещания? (12) Что для вас означает понятие «Качество»? Качество
чего? (13) Что такое «Менеджмент качества»? (14) Какие вопросы
должны рассматриваться на совещании по качеству? (15) Знакомы ли
Вы с Руководством по менеджменту качества?
Кроме того, для анализа представлений участников совещания о
его особенностях были разработаны два опросника, один из которых
предлагался до начала каждого из совещаний, а второй после
окончания.
Вопросы, содержащиеся в опроснике, который предлагался перед
совещаниями, были направлены на то, чтобы выявить, насколько участники совещаний были в курсе повесток дня. В дополнении к этим вопросам, с помощью направленного интервью оценивалась удовлетворенность участников совещаний повестками дня, а также выявлялись
предложения, касающиеся возможных изменений форм и содержания
повестки дня.
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Вопросы, содержащиеся в опроснике, предлагавшемся после
совещания, были направлены на то, чтобы оценить удовлетворенность
участников характером проведения совещаний и выявить предложения
по улучшению последних. В дополнении к этим вопросам, с помощью
направленного интервью определялись точки зрения участников на
форму составления отчетов о совещаниях и на контроль за исполнением содержащихся в этих отчетах решений.
Результаты анализа ответов на вопросы, связанные с повесткой
дня показали, в частности, что не существует регулярности в оповещении участников совещания: нет четкого срока, до которого участники
должны получить очередную повестку дня. В свою очередь то, что
повестка не всегда раздается заранее, приводит к тому, что ряд участников совещания оказываются не способными эффективно подготовиться к обсуждению предполагающихся для обсуждения вопросов.
Анализ отношения участников совещания к повестке дня показал,
что при наличии в целом положительного отношения к форме повестки
дня, выявлена потребность участников совещания во включении в нее
более общих вопросов, связанных с менеджментом качества. Одно из
возможных изменений касается придания подготовке повестки дня
самостоятельного статуса. Это означает, что она должна представлять
собой не механический перенос в нее решений, принятых ранее, а
являться результатом их осмысления. В качестве предложения
представляется идея об отсутствии необходимости в формулировании
для каждого совещания отдельной повестки дня и об использовании
переходящего по своей форме протокола, который мог бы обеспечить
более четкий поэтапный контроль за исполнением решений.
При изучении адекватности субъективных представлений участников о содержании предстоящих совещаний, выявилось, что практически
все респонденты считали, что знают повестку дня всех совещаний.
Менее 20% респондентов отметили частичное знание повестки дня и
только 2% не знали ее содержания. Однако только 29% респондентов
смогли перечислить все пункты повестки дня, 55% назвали только
некоторые из них, а остальные 16% не смогли назвать ни одного пункта.
По данным опросов, проведенных после совещаний, были получены субъективные оценки участниками степени успешности совещаний. Обобщенный результат показывает, что большинство считали
совещания успешными (49%) или частично успешными (43%). Только
2% оценили совещание как неуспешное, а 6% респондентов отказались
отвечать на эти вопросы.
Проведенный опрос позволил определить ряд моментов, которые,
по мнению участников, обусловили успешность и частичную неуспешность совещаний. Чаще всего (более 55% случаев) респонденты
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говорили об эффективном обсуждении. В результате анализа данных
интервью были выделены конкретные особенности совещаний, которые оценивались участниками положительно, и из-за которых совещания рассматривались только как частично успешные. В частности,
при негативной оценке успешности совещания часто говорилось о
принятии неадекватных решений, о недостаточно хорошей подготовке,
о не очень эффективных обсуждениях и плохом информировании.
Наряду с тем, что участники совещаний достаточно подробно
представляли себе их положительные и отрицательные стороны,
только 22% из них смогли четко ответить на вопрос, существуют ли
средства, способствующие его проведению. Что касается конкретных
примеров использованных на совещании средств, то никто из
участников совещаний не указал на какое-либо техническое средство,
и лишь несколько человек сказали, что средствами, которые помогли
проведению совещания, были административное руководство, хорошие доклады и организация взаимодействия.
Важными направлениями повышения эффективности проводимых
мероприятий представляются адекватный отчет о проведенном совещании и организация контроля за исполнением принятых решений.
Поэтому анализу этих моментов было уделено специальное внимание.
Результаты анализа полученных данных показали, что многие из
участников совещания не находят в отчете эффективного средства
организации своей деятельности. При этом далеко не все смогли четко
ответить, в каких формах наиболее целесообразно представлять отчет.
В отношении того, насколько эффективно ведется контроль за
исполнением принятых решений, также не было выявлено единого
мнения среди участников совещаний.
Полученные материалы легли в основу экспертной оценки
изученных совещаний, а также определили направления анализа
данных видеонаблюдения за ходом совещаний.
Данные видеонаблюдения представляют собой основной материал
для анализа проблем, возникающих в процессе совещания. Из них
выявлялась информация (1) о структуре взаимодействия участников,
(2) об общем настрое совещания и (3) о тематических особенностях
взаимодействия.
Основные проблемы, выявленные в проведенном исследовании,
касались вопросов организации совещания (подготовка повестки дня,
адекватность протоколирования, характер ведения и т.п.), контроля
исполнения решений и неравноценной включенности отдельных участников совещания. Поэтому было предложено рассмотреть возможность
совершенствования не только процедур подготовки и ведения совещаний, но также и форм их технического обеспечения.
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Разработку системы технического обеспечения хода совещаний и
контроля исполнения решений целесообразно предусмотреть по двум
направлениям: (1) создание полуавтоматизированной системы визуализации информации о повестке дня, о принятии решения и об исполнении уже принятых решений; (2) создание системы обеспечения
доклада (визуализация зоны докладчика).
Что касается визуализации зоны докладчика, то основным элементом здесь является специальный вариант доски-экрана. Использование
доски-экрана позволит формировать визуально контролируемую
«коллективную память» группы. Это средство способствует развитию и
регуляции дискуссии в группе, развитию группового мышления и
рефлексии. Оно необходимо для синтеза сказанного. Интерактивная
доска-экран обеспечивает функции проецирования документов выступающего на совещании, обеспечивает взаимодействие участников при
дистантном участии или в условиях телеконференции, а также функцию
доски, на которой можно писать (с запоминанием написанного в
системе).
Наиболее актуальными представляются вопросы реализации
полуавтоматизированной системы визуализации информации.
Система визуализации информации предполагает, в первую
очередь, наличие отдельной части экрана, на которой в реальном
режиме времени предоставляется участникам совещания основная
информация, касающаяся обсуждаемых вопросов. Эта часть должна
иметь, по крайней мере, три зоны:
Зона повестки дня. В этой зоне экрана визуализируются пункты
повестки дня, указываются ответственные, время на обсуждение по
каждому пункту, а также какие должны быть приняты решения. Она
должна включаться перед началом совещания (с момента открытия
зала совещания) и находиться во включенном состоянии в процессе его
ведения, вплоть до подведения итогов и формулирования основных
пунктов повестки дня следующего совещания.
Зона контроля принятых решений. В этой зоне визуализируются
пункты решений, принятых на предыдущих совещаниях. Указываются
ответственные, сроки исполнения и состояние на сегодняшний день.
Отдельно акцентируются пункты, по которым решения не выполнены (с
указанием возможных причин). Формирование содержания этой зоны
должно обеспечиваться в полуавтоматизированном режиме: пункты
решений, принятых на конкретном совещании, на следующем совещании автоматически переходят в зону уже принятых решений;
ответственные за исполнение решений обязаны регулярно информировать систему о состоянии дел; система автоматически помещает
эту информацию в подзону выполненных или невыполненных решений
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и соответствующим образом информирует исполнителя и руководство
в период между совещаниями.
Зона протокола и фиксации принятых на совещании решений.
В этой зоне визуализируется в реальном времени протокол совещания
и формулируются пункты принятых на совещании решений. Здесь же
контролируется время, затраченное на обсуждение каждого вопроса, и
сигнализируются все несоответствия с исходной повесткой дня. Как
показывает опыт внедрения подобных систем [11], предъявление на
отдельном экране формируемого протокола совещания позволяет
существенно снизить число обсуждений, не относящихся к повестке
дня, а также увеличить процент выполненных решений по отношению к
принятым. Для обеспечения функционирования зоны протокола и
фиксации решений требуется подготовленный специалист, ориентирующийся в обсуждаемых вопросах и способный кратко излагать их
основную суть. Оперативная доступность для каждого участника
совещания содержания протокола позволяет избежать возможных
содержательных ошибок или неточностей, возникающих по вине протоколиста. Информация о принятых на совещании решениях автоматически становится основой для наполнения зоны принятых решений.
Такая система поддержки совещаний и распределенной деятельности была апробирована в рамках проекта «Лаборатория когнитивного
дизайна» [1], [2, ст. 8-11], [12]. Эта система предназначена для
организационной и технической поддержки совещаний разного типа и
обеспечивает адаптацию используемых пространств и технических
средств в зависимости от задач совещания. Например, залы заседаний
оснащаются интерактивными экранами, а стены и окна также
выполняют функции экрана или доски, на которых можно писать. Эти
объекты соединяются с персональными компьютерами участников
совещания, что позволяет каждому участнику сохранять и модифицировать сообщение выступающего, выводить его на печать и т.п.
Система обеспечивает доступ к материалам совещания в реальном
времени и в отсроченном режиме. Апробирована технология оперативной визуализации протокола и фиксации принятых решений, позволившая существенно снизить число обсуждений, не относящихся к повестке дня, а также увеличить процент выполненных решений по отношению к принятым.
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ՎԱԼԵՐԻ ՆՈՍՈՒԼԵՆԿՈ
ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր
ԵԼԵՆԱ ՍԱՄՈՅԼԵՆԿՈ
ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի
առաջատար գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ-ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում ներկայացված են կազմակերպչական խորհրդակցության
ընթացքում համատեղ գործունեության հետազոտության արդյունքները:
Հենց գործունեության այդ տեսակում են ձևավորվում մարդկանց համատեղ նպատակները և կոգնիտիվ փորձը: Քննարկվում են հետազոտության մեթոդները, որոնք հիմնված են կոգնիտիվ-հաղորդակցական մոտեցման (Բ.Ֆ. Լոմով) և ընկալվող որակի պարադիգմայի վրա (Վ.Ն. Նոսուլենկո): Տրվում են համատեղ գործունեությունը կազմակերպելու և դրա
տեխնոլոգիական ապահովման որոշ խորհուրդներ:
Հիմնաբառեր. կազմակերպչական, համատեղ գործունեություն, հետազոտություն, խորհրդակցություն:
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О НОРМАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СЛУЖАЩИХ ∗
Раскрывается содержание понятия нормативной направленности личности служащего. Показывается, что представления
большинства российских и армянских студентов (будущих сотрудников таможенной и государственной службы) о направленности
личности служащего не соответствуют нормативной направленности. Обосновывается необходимость разработки психологопедагогических программ по формированию у будущих сотрудников службы требуемых представлений о нормативной направленности личности служащего.
Ключевые слова: студент, норматовное направление,
личность служащего.

Нормативность, т.е. соответствие задаваемым обществом нормам
(от лат. norma – руководящее начало, правило, образец), исходно присуща любому виду профессиональной деятельности. Заданные цели и
ожидаемые результаты, средства и способы деятельности, правила
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-2620007-а(м).
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взаимодействия и поведения в организации выступают в качестве
норм, обязательных для включенных в эту деятельность людей.
С наибольшей очевидностью нормативность проявляется в служебных видах профессиональной деятельности. К признакам служебной деятельности или службы, осуществляемой в интересах государства, общества и людей, относятся:
− особый субъект этой деятельности – служащий;
− служащие обязательно занимают определенные должности в
организации, имеют установленный перечень обязанностей и прав,
включая полномочия властного характера, необходимых для
реализации поставленных перед ними задач;
− особый объект этой деятельности – человек;
− служебная деятельность направлена, в конечном итоге, на
человека – все служащие прямо или косвенно воздействуют на людей
и/или обслуживают людей;
− особым предметом труда служащих является информация, т.е.
служба связана с получением, обработкой, накоплением и передачей
информации, а также ряд других признаков.
Служебная деятельность в современных обществах предстаёт
перед вступающим в неё человеком в трёх своих предназначениях. Вопервых, она нацелена на создание условий для производства ценностей, результатов и услуг, необходимых государству, обществу и
людям. Во-вторых, служебная деятельность становится для включённого в неё человека основным средством жизнеобеспечения и
удовлетворения своих потребностей и интересов. В-третьих, она становится ведущей сферой личностного развития, самореализации и
самоутверждения человека. Люди всё более отдают предпочтение
профессиям, которые, помимо достойной заработной платы и приемлемых условий рабочей среды, позволяют развивать способности,
проявлять творческий подход к делу, приносят положительные переживания от самого процесса работы [10,11,12 и др.].
Соответственно этим предназначениям, служебная деятельность
задаёт человеку три группы различных по содержанию мотивов её
выполнения. Первую группу составляют мотивы, выражающие общественное предназначение службы – общественное признание, служение,
долженствование, альтруизм и другие просоциальные мотивы. Вторую
группу составляют мотивы материального и социального благополучия,
третью – мотивы личностно-профессионального развития, самореализации и т.п. Указанные группы мотивов выполняют для человека
функцию смысловых ориентиров служебной деятельности, т.е., дают
ответ на вопрос, ради чего она существует и выполняется. Вообще
говоря, эти ориентиры задают для человека разнонаправленный смысл
службы, что может приводить к возникновению феномена борьбы мотивов. Например, мотивы общественного предназначения результатов
профессиональной деятельности зачастую вступают в противоречие с
мотивами вознаграждения и саморазвития.
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Проблема состоит в обосновании нормативной направленности
личности служащих, которая позволила бы социально желательным
образом гармонизировать мотивы служебной деятельности в сознании
служащих.
Цель статьи заключается в выявлении представлений о нормативной организации мотивов службы у будущих служащих.
Понятие нормативной направленности личности служащего
Нормативность служебной деятельности очевидна, когда речь идёт
о её целях, требованиях, способах и средствах, правилах поведения
служащих. Менее очевидно, что служебная деятельность содержит
указания на мотивы, которыми должен руководствоваться человек. Они
связаны не с его личными устремлениями, а с общественным предназначением службы. Как подчёркивал А. Н. Леонтьев, первопричины
деятельности человека связаны с его жизнью в обществе, его включенностью в общественные отношения. Поэтому мотивацию человека
нельзя понять, рассматривая индивидуальные потребности человека
как первичные и основные и упуская из виду, «…что в обществе человек
находит не просто внешние условия, к которым он должен приноравливать свою деятельность, …что сами эти общественные условия
несут в себе мотивы и цели его деятельности, её средства и способы;
словом, что общество производит деятельность образующих его индивидов» [6, с.83].
В этой связи, нами предложено понятие нормативной направленности личности профессионала [1,4,8,9]. При обосновании данного
понятия мы опирались на разработанное в российской психологии
понимание направленности личности как устойчивой устремленности
мыслей, чувств, желаний, фантазий, психологических отношений и
поступков, которая является следствием доминирования ведущих
мотивов [2]. То, как именно участвует личность в социальных процессах
– содействует, противодействует или уклоняется от них – зависит от её
направленности, формирующейся в процессе развития личности [7].
В данном исследовании содержание указанного понятия конкретизируется как нормативная направленность личности служащего. В
этом понятии раскрывается, как должна быть организована мотивационная сфера служащего для устойчивого сохранения устремлённости его мыслей, чувств, психологических отношений и поступков на
выполнении задач службы в соответствии с её общественным предназначением. Нормативная направленность достигается в случае приоритетности для личности служащего мотивов общественного предназначения службы. Служащий, при всём многообразии своих личных
устремлений, должен руководствоваться этими мотивами как доминирующими смыслообразующими ориентирами службы. Мотивы общественного предназначения службы задают границы (включая этические и
морально-нравственные ограничения), в пределах которых допускается реализация индивидуальных устремлений служащего, мотивов
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личностно-профессионального развития и самореализации, материального и социального благополучия.
Становление нормативной направленности следует считать одной
из главных задач развития личности будущих служащих. Эта задача не
менее важна, чем овладение профессиональными компетенциями и
формирование профессионально-важных качеств.
Результаты эмпирического исследования
В соответствии с поставленной целью, наше эмпирическое исследование было направлено на выявление представлений будущих специалистов служебной деятельности – российских и армянских студентов – о нормативной направленности личности сотрудников государственной и таможенной службы.
Методика. В исследовании использовалась авторская анкета
(Герасимова А.С., Обознов А.А.) закрытого типа, которая содержала
перечень личных целей, которыми могут руководствоваться сотрудники
государственной и таможенной службы. По своему содержанию эти
цели выражали три указанных выше группы мотивов служебной
деятельности – общественное предназначение, достижение материального и социального благополучия, личностно-профессиональный
рост.
Образец анкеты:
Специальность __________ Курс обучения ___ Возраст ___ Пол___
Инструкция: отметьте, пожалуйста, какими личными целями
должны руководствоваться сотрудники государственной (таможенной)
службы. Для этого:
− сначала внимательно прочитайте весь перечень возможных
личных целей;
− выберите и обведите порядковые номера пяти наиболее
приоритетных личных целей, которые соответствуют Вашим
представлениям;
− при необходимости впишите свой вариант ответа (личную цель).
Перечень личных целей:
1. Похвалы непосредственного начальника, вышестоящего
руководства.
2. Материальное вознаграждение, премия.
3. Положительные отзывы людей о своей службе.
4. Положительные отзывы о государственной (таможенной) службе
в прессе, Интернете, на телевидении, других СМИ.
5. Овладение новыми способами, средствами решения служебных
задач.
6. Развитие
личностных
профессионально-важных
качеств
(стрессоустойчивость, ответственность, гибкость, быстрота принятия
решения и т.д.).
7. Положительные отзывы сослуживцев.
8. Достойная пенсия.
9. Лучше узнать свои сильные и слабые стороны.
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10. Удовлетворять познавательный интерес по отношению к
жизни, людям, службе.
11. Оказывать влияние на развитие и благополучие общества.
12. Изменить что-то к лучшему в работе государственной
(таможенной) службы.
13. Повышение по службе.
14. Материальное благополучие семьи (жильё, отпуск, учеба детей).
15. Переживание позитивных эмоций от службы и её результатов.
16. Найти своё профессиональное призвание.
17. Выполнять предназначение сотрудника государственной
(таможенной) службы.
18. Наладить деловые отношения с сослуживцами, непосредственным начальником.
Ваш вариант___________________________________
Ключ к анкете. Цели, выражающие мотивы:
− общественного предназначения службы (3, 4, 11, 12, 17, 18);
− материального и социального благополучия (1, 2, 7, 8, 13, 14);
− личностно-профессионального роста (5, 6, 9, 10, 15, 16).
Обследованная выборка. В исследовании приняли участие студенты 2 и 4 курса, обучающиеся по специальности «Таможенное дело»
в одном из институтов управления России (всего 63 респондента), а
также студенты 1 и 2 курса, обучающиеся по специальностям
«Государственное управление», «Политология», «Юриспруденция» и
«Психология управления» в Академии государственного управления
Республики Армения (всего 51 респондент).
Результаты. В таблице представлены данные о пяти приоритетных (наиболее часто выбираемых) личных целях, которыми, по
мнению студентов России и Армении, должны руководствоваться
сотрудники таможенной и государственной службы. Как следует из
данных таблицы, независимо от вида службы (таможенная и государственная) и страны обучения (Россия и Армения) первые 3-4 позиции по
частоте выбора занимают цели, которые выражают мотивы личностнопрофессионального развития и материально-социального благополучия. Цели, выражающие мотивы общественного предназначения службы, занимают последние позиции. Особо следует отметить, что цель
«Выполнять предназначение сотрудника государственной (таможенной) службы» (пункт 17 анкеты) вообще не представлена в таблице, т.к.
её включали в число приоритетных целей относительно небольшое
количество респондентов - 34% второкурсников и 28% четверокурсников Института управления (Россия), а также 10% студентов начальных курсов Академии государственного управления (Армения).
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Таблица
Приоритетные личные цели, которыми, по представлениям
студентов, должны руководствоваться сотрудники государственной и таможенной службы.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Институт управления (Россия),
специальность «Таможенное дело»
2 курс

4 курс

Развитие
личностных
профессиональноважных качеств 78% *
Материальное
благополучие семьи
(жильё, отпуск,
учёба детей) - 69%

Развитие
личностных
профессиональноважных качеств –
78%
Материальное
благополучие семьи
(жильё, отпуск,
учёба детей) – 66%

Найти своё
профессиональное
призвание – 44%
Повышение по
службе - 40%

Материальное
вознаграждение,
премии – 41%
Найти своё
профессиональное
призвание – 38%

Оказывать влияние
на развитие и
благополучие
общества – 38% **

Положительные
отзывы от людей о
своей службе - 34%

Академия
государственного
управления
(Армения),
1-2 курсы
Развитие личностных
профессиональноважных качеств - 65%
Овладение новыми
способами и
средствами решения
служебных задач 55%
Лучше узнать свои
сильные и слабые
стороны – 47%
Изменить что-то к
лучшему в работе
государственной
службы - 45%
Оказывать влияние
на развитие и
благополучие
общества - 37%

* цифры обозначают частоту выбора данной цели респондентами;
** курсивом выделены цели, выражающие мотивы общественного
предназначения государственной и таможенной службы.
То есть, представления большинства опрощенных студентов о
нормативной направленности личности служащих не соответствуют
нормативной направленности. Это означает, что в представлениях
большинства опрошенных студентов будущая служебная (таможенная
или государственная) деятельность имеет смысл, прежде всего, как
сфера личностно-профессионального роста и саморазвития, а также
как активность по достижению материального и социального благополучия; при этом общественное предназначение служебной деятельности приобретает подчиненный смысл. Можно полагать, что такое
представление связано не столько с особенностями их индивидуальных ценностей и мотивов, сколько со спецификой профессионального
становления на этапе обучения в вузах. На этом этапе перед студентами в качестве главных задаются цели овладения знаниями, уме270
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ниями и компетенциями, развития личностных и других профессионально-важных качеств, необходимых для выполнения будущей деятельности. Нельзя исключить того, что некоторые студенты исходно
руководствовалась мотивами престижности служебных профессий,
либо мотивами поиска своего профессионального призвания, не
планируя в дальнейшем работать в качестве сотрудника таможенной
или государственной службы. Кроме того, приоритет мотивов материального и социального благополучия в решающей степени определяется и даже задаётся идеологическими установками обществ рыночного типа, к которым относятся Россия и Армения. В этих условиях
личные цели, выражающие мотивы общественного предназначения
таможенной и государственной службы, в значительной степени утрачивают для многих студентов функцию доминирующих смысловых
ориентиров.
Заключение
Результаты проведенного эмпирического исследования указывают
на необходимость разработки специальных психолого-педагогических
программ по формированию у будущих специалистов служебной деятельности в процессе обучения в вузах представлений о нормативной
направленности личности служащего. В этой связи, заслуживает
внимания концепция Г.Е. Залесского [5], в которой обоснован оригинальный ценностно-деятельностный подход к развитию мотивационной
сферы человека. На основе этого подхода создана и успешно апробирована ценностно-нормативная методика по диагностике способов
ценностно-смысловой ориентировки в конкретных учебно-профессиональных ситуациях [3]. Эти концептуально-методические разработки
являются, на наш взгляд, перспективными для создания психологопедагогических технологий развития нормативной направленности
личности будущих служащих в период обучения в вузах.
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՕԲՈԶՆՈՎ
ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի
ինժեներական հոգեբանության և էրգոնոմիկայի
լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱ ԳԵՐԱՍԻՄՈՎԱ
Բելգորոդի պետական ազգային հետազոտական
համալսարանի տարիքային և սոցիալական
հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՅՈՒԼՅԱ ԲԵՍՍՈՆՈՎԱ
ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի
գիտաշխատող, հոգեբանական
գիտությունների թեկնածու
ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ՀԱՅ ԵՎ ՌՈՒՍ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հոդվածում բացահայտվում է «ծառայողի անձի նորմատիվ ուղղվածություն» հասկացության բովանդակությունը: Ցույց է տրված, որ հայ և
ռուս ուսանողների մեծամասնության պատկերացումները (մաքսակետի և
պետական ծառայության ապագա աշխատակիցների) ծառայողի անձի
ուղղվածության մասին չեն համապատասխանում նորմատիվ ուղղվածությանը: Հիմնավորվում է հոգեբանամանկավարժական ծրագրերի
մշակման անհրաժեշտությունը՝ ուղղված ապագա աշխատակիցների մոտ
ծառայողի անձի նորմատիվ ուղղվածության պահանջվող պատկերացումների ձևավորմանը:
Հիմնաբառեր. ուսանող, նորմատիվ ուղղվածություն, ծառայողի անձ:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ,
ОСОБЕННОСТИ
В настоящей статье представлено авторское определение
понятия «образовательная экосистема», даны ее основные элементы, представлены функции и участники процесса обмена
информацией в рамках образовательной экосистемы.
Ключевые слова: образовательная экосистема, личность,
развитие, информация.

Стремительное развитие техники и технологий, переход к цифровой экономике изменяют понимание образования, его влияние на
территориальное развитие, его трансформацию. В последние годы в
научной и образовательной среде часто используется термин «learning
ecosystem», под которой зачастую понимают экосистему обучения,
которая зависит от состояния научно-технического прогресса и информационных технологий [1].
Вместе с тем, под экосистемой (экологической системой) понимают
биологическую систему, состоящую из сообщества живых организмов,
среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией [2].
Очевидно, что такое понимание применительно к образовательной
среде несколько шире, чем представленное выше. Вместе с тем
существует разница между понятиями «образование» и «обучение» [3].
Так, под образованием понимают процесс и результат этого процесса,
направленный на развитие личности. Обучение – это деятельность, при
которой происходит передача знаний и опыта между сторонами казанного процесса. Обучение происходит, когда присутствуют две стороны
– сторона ретранслятор знаний и опыта и сторона – приемник этих
знаний и опыта. Обучение возможно с использованием информационно-коммуникационных технологий, оно зависит от качества изложения преподносимого материала и качества каналов его передачи.
Вместе с тем образование – это комплексная характеристика, включаю-

275

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

щая процесс обучения, воспитания, каналы передачи знаний и информации, носителей этих знаний и информации и т. п., нацеленная на
получение конкретного результата. Таким результатом может стать как
освоение нового квалификационного направления (профессии), так
получение комплекса знаний для личностного развития (например,
умение находить и сортировать нужную информацию, получения знаний литературного характера – знание поэзии), которые косвенно помогают человеку более быстро осваиваться в новой среде и получать
новые компетенции.
В понятие образование входит и взаимодействие между институтами, предоставляющими комплекс обучения (школами, университетами, учреждениями дополнительного образования, а также каналы
передачи информации).
Именно образование как комплексный процесс оказывает непосредственное влияние на развитие территории. Например, в регионе,
где отсутствует даже часть образовательного процесса (нет вуза, слабый интернет, и т.п.), может наблюдаться деградация человеческого
капитала, снижение образовательного уровня населения, нехватка квалифицированных кадров, отток кадров в более развитые территории.
Поэтому более приемлемым видится восприятие образовательной
экосистемы территории как системы, состоящей из заинтересованных
лиц (родителей, детей, обучающихся, преподавателей, административного персонала образовательных организаций и иных административных структур), образовательной среды (образовательные организации,
информационная среда, спортивные здания и сооружения и т.п.),
системы взаимосвязей между ними, в рамках которых осуществляется
обмен информационными потоками, направленными на развитие
личности человека.
Целью функционирования образовательной экосистемы является
всестороннее развитие личности человека с позиции его влияния на
экономический рост территории нахождения.
Образовательная экосистема состоит из следующих частей:
- системы ценностей (инициативность; готовность к технологическим, организационным и социальным инновациям и способность их
воспринимать; нацеленность на приобретение новых знаний, умений,
навыков; сотрудничество и взаимная ответственность; креативность;
критическое мышление; социальная ответственность и социальное
взаимодействие; информационная, предпринимательская и финансовая грамотность) [4];
– технологий (информационные, телекоммуникационные, социальные, финансовые, игровые технологии и т.п.);
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– содержательного процесса (обучение через всю жизнь, практико-ориентированное обучение, дается в контексте конкретной социально-культурной ситуации);
– материально-технической базы (здания, сооружения, компьютеры, литература и т.п.);
– система поддержки образовательного процесса (современные
стандарты, профессиональное развитие педагогического состава, оценивание навыков и компетенций, учебно-методические системы, социокультурная среда и т.п.).
Образовательная экосистема является открытой и характеризуется
входными и выходными потоками энергии (информация, идеи, стоимость, люди, компетенции, ресурсы). Отличие образовательной экосистемы в том, что она производит человеческий капитал для общества,
которое в ответ дает ресурсы для саморазвития, а также запросы и
проблемы, которые решаются посредством образования.
Образовательная экосистема может быть локальной, региональной, страновой, глобальной. Кроме того, в условиях цифровой экономики запросы для образовательной экосистемы поступают непосредственно и из глобальной экономики. Без открытости и быстрого реагирования на системные вызовы образовательная экосистема на любом
уровне обречена на стагнацию, деградацию и воспроизводство неконкурентоспособного человеческого капитала
Ядром образовательной экосистемы являются носители информации – те, кто обладает соответствующей информационной платформой, способностью к саморазвитию, креативным мышлением. В терминах обычной экономики – это педагоги, в терминах цифровой экономики – это образовательный наставник, провайдер образовательной
услуги. В цифровой экономике меняется понятие «педагог», много
внимания уделяется самообразованию и саморазвитию личности,
умению находить в огромном массиве информации необходимую в
данный момент. Повышается ценность времени, затрачиваемого на
обучение, увеличивается потребность в коротких онлайн курсах,
программах. В этой связи понятие «лектор», «педагог» меняется на
понятие «образовательный наставник», человек, который оказывает
содействие человеку в обучении, является носителем уникальной
информации и креативного мышления. Причем в рамках образовательной экосистемы «живое» общение наставника и обучающегося
теряет актуальность.
Одной из важнейших позиций в рамках образовательной экосистемы является непосредственно образовательное пространство. В
цифровой экономике оно в значительной степени виртуализировано,
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преподаватели с помощью цифровых технологий становятся провайдерами образовательных услуг. Отметим, что в рамках образовательной экосистемы постоянно возникает спрос на новые виды образовательных услуг, однако, чтобы преобразовать этот спрос в действие
нужна личность, которая проявит инициативу, так как спрос всегда
пассивен, а активность исходит от конкретной личности, способной
удовлетворить этот спрос. Это важно, т.к. заставить человека учиться
или учить невозможно, можно только создать предпосылки, мотивации
в рамках образовательного пространства и, шире, образовательной
экосистемы.
Таким образом, в рамках образовательной экосистемы существует
два потока – поток спроса на образовательные услуги и поток образовательного предложения. Эти потоки взаимодействуют, создают новые
потоки спроса и предложения, новые потоки информации и информационного воздействия. Соответственно, участников образовательной
экосистемы можно разделить на две группы – те, кто создает спрос
(родители, обучающиеся, работающие и неработающие граждане,
работодатели, заинтересованные лица, сообщества граждан) и те, кто
создает предложение (конкретные граждане – носители необходимой
информации, различные организации – провайдеры образовательных
услуг, образовательные технологии).
В заключении отметим, что образовательная экосистема – это
постоянно обновляющаяся, открытая система, с высокоскоростными
информационными потоками.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Олейников Б. В., Подлесный С. А., О концепции «экосистема
обучения» и направлениях развития информатизации образования
//Знание. Понимание. Умение. – 2013. - №4. С.84-91.
2. ru.wikipedia.org
3. http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-obrazovanie-ot-obucheniya/
4. http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2014/04/Obrazovaniie
_3.0.pd

278

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

ՕՔՍԱՆԱ ՕՎՉԻՆՆԻԿՈՎԱ
ՌԴ տիեզերական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի
փոխտնօրեն, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
ՆԱՏԱԼՅԱ ՕՎՉԻՆՆԻԿՈՎԱ
«Սկոլկովո» Մոսկվայի կառավարման դպրոց,
տնտեսագիտության թեկնածու
ԿՐԹԱԿԱՆ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ,
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված է «կրթական էկոհամակարգի» հեղինակային բնորոշումը, տրված են դրա հիմնական տարրերը, ներկայացված
են կրթական էկոհամակարգի շրջանակներում տեղեկության փոխանակման գործառույթները և մասնակիցները:
Հիմնաբառեր. կրթական էկոհամակարգ, անձ, զարգացում, տեղեկություն:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКAЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА НА ПРИМЕРЕ МНОГОДЕТНЫХ
И ОДНОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В данной статье рассматривается психологическая безопасность личности студента с учетом таких факторов как самооценка,
жизнестойкость и защищенность. С этой целью объектом исследования были студенты из многодетных и однодетных семей. Анализ
результатов исследования показал, что осознанное отношение к
собственным потребностям, адекватная оценка своих способностей
и возможностей разрешают корректировать жизненные сценарии.
Ключевые слова: психологическая безопасность, личность
студента, многодетная семья, однодетная семья.

В наше время проблема безопасности человека вышла на одно из
первых мест по своей актуальности и рассматривается как важнейшее
условие для развития общества. В научной литературе сегодня все
большее место занимают исследования, посвященные проблеме
психологической безопасности. Вместе с тем, данный феномен может
быть рассмотрен с точки зрения безопасности среды и в личностном
аспекте. В большей части современных работ рассматриваются различные личностные характеристики, связанные с безопасностью человека в той или иной ситуации. При этом довольно трудно выделить
конкретный набор качеств и свойств личности, которые безусловно
обеспечивают защищенность человека в социуме [4].
Психологическая безопасность личности выступает в качестве
самостоятельного направления в психологии. Анализируя психологическую безопасность личности, мы рассматриваем ее как в субъективных переживаниях, так и в системах функционирования. Личность
при исследовании феномена психологической безопасности выступает
в роли центральной фигуры в смысловом континууме «безопасностьопасность». Значительный вклад в изучение психологической безопасности внесли такие ученые как: В.В. Авдеев, Б.Г. Ананьев, Л.Ф. Бурлачук,
И.В. Дубровина, Б. Краус, Б.Ф. Ломов, А.А. Реан, В.И. Слободчиков, Д.И.
Фельдштейн и другие.
Психологическую безопасность можно определить как состояние
общественного сознания, при котором существующее качество жизни
воспринимается как адекватное и надежное как для отдельной личности,
так и для общества, так как оно создает объективные возможности для
удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в
настоящее время и в то же время дает им основания для уверенности
в будущем.
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Состояние психологически безопасной личности характеризуется
удовлетворенностью настоящим, уверенностью в будущем, не снижением вероятности достижения жизненных целей, защищенностью
интересов, идеалов, позиций, ценностей, с которыми субъект отождествляет собственную жизнь [1].
Обозначившаяся в системе образования тенденция не только обучать профессии, но в то же время способствовать личностному росту
студента делает актуальной проблему психологической безопасности
личности в процессе учебной деятельности, с учетом таких факторов
как самооценка, жизнестойкость и защищенность. При исследовании
психологической безопасности личности студента, немаловажное
значение занимает учет такого компонента как студент из многодетной
семьи, и семьи с единственным ребенком. С этой целью в экспериментальном исследовании были использованы следующие методики:
«САН», которая выявляет самочувствие, активность и настроение,
«Диагностика мотивационной структуры личности», «Тест жизнестойкости» и «Оценки компонентов безопасности личности» [3]. Методику
«САН» мы применили для того, чтобы определить влияние вышеперечисленных критериев на студентов из многодетных и однодетных
семей.
Таблица 1
Результаты методики САН
самочувствие

активность

настроение

многодет.

5.54

4.26

5.84

единствен.

4.80

4.34

4.50

Как видно из таблицы 1, показатели «активности» для обеих групп
одинаковые, а «самочувствие» (5.54) и «настроение» (5.84) у студентов
из многодетных семей высокие.
Результаты исследования по тесту В. Мильмана «Диагностика
мотивационной структуры личности» приведены в таблице 2. Как видно,
у испытуемых доминирует шкала мотивационного профиля - «творческая активность», соответственно 27.60 у студентов из многодетной
семьи и «комфорт» -24.20. У студентов из однодетной семьи показатели следующие: «творческая активность» - 32.2, а «комфорт» - 21.4.
Что касается полученных данных по шкале «Поддержание жизнеобеспечения», показатели также высокие, у студентов из многодетных
семей - 21.40, а из однодетных -25.4.
Таблица 2
Мотивационная структура личности
Поддержание
жизнеобеспечения

многдет.
единствен.

21.40
25.4

Комфорт

24.20
21.4

Социальный
статус

19.30
24.2
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ТворОбщая
Общестческая
венная
Общение активактивность
полезность
ность

22.00 18.80
22 22.8

27.60
32.2

15.10
21.4
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В то же время, показатели шкалы «общественная полезность» (Од)
сравнительно низкие у всех испытуемых.
Результаты по тесту жизнестойкости С. Мадди (табл.3) показали,
что компонент вовлеченность у испытуемых находится в пределах
нормы (средним показателем считается 37.64, у испытуемых -36 и 35.2).
Компонент контроль незначительно выше среднего (29.17 - среднее) у
студентов из однодетных семей – 32.4 Компонент принятие риска тоже
повышен (средний показатель – 13.91) у испытуемых из многодетной
семьи- 17, а из однодетной – 15.4. И, наконец, показатель компонента
жизнестойкость также высок (80.72 – средний показатель, и
соответственно у испытуемых 84.13 и 84.22).
Таблица 3
Средние показатели жизнестойкости
Вовлеченность
Контроль
принятие риска
Жизнестойкость

много дет.
36.2
31.3
17
84.13

единст вен.
35.2
32.4
15.4
84.22

Результаты исследования по «Шкале оценки компонентов
безопасности личности» подробно отображены на рис. 1.

Рисунок 1. Результаты исследования по
«Шкале оценки компонентов безопасности личности»
Таким образом, при обработке данных шкалы компонентов безопасности, мы можем наблюдать, что со стороны испытуемых, по значимости, одинаковое место уделено следующим компонентам: семья (1-е
место), здоровье (2-е место), друзья (3-е место) и права человека
(5-е место). Для остальных компонентов показатели варьируют следующим образом: у студентов из многодетных семей 4-е место
занимает работа, 6- е место – информированность, 7-е место –
культура, 8-е место – общество и 9-е место – экология. У студентов
из однодетных семей 4-е место занимает культура, 6- е место –
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работа, , 7-е место – информированность, 8-е место – экология и 9-е
место – общество.
Как видно, из экспериментальных данных обеих групп студентов,
для обеспечения психологической безопасности важными компонентами по значимости являются семья (1-е место), здоровье (2-е
место), друзья (3-е место).
Результаты корреляционного анализа показывают, что есть
положительная корреляция между компонентом безопасности «семья»
и «САН» (настроение (0.678), активность (0.543), вовлеченность (0.586)
личности и жизнестойкость (0.386)) (рис. 2). Также наблюдается
отрицательная корреляция между информированностью и принятием
риска (- 0,759). Интересные корреляции были выявлены также между
компонентами - общество и самочувствие (-0.418), культура и активность (0.398), экология и принятие риска (0.379).
Обобщая результаты данных, можно отметить, что преобладание
мотивационного профиля творческой активности связано с выбором наиболее важного компонента психологической безопасности как семья.
В ходе нашего исследования мы выявили также, что уровень мотивированности личности тем или иным образом зависит от позиции
ребенка в семье. Основываясь на теорию А. Адлера, что «конечной
целью всех душевных стремлений человека является уравновешанность, безопасность и целостность» [2], мы пришли к выводу, что в процессе творческой деятельности в целом и обучения, как правило,
наиболее мотивированы студенты, являющиеся единственным
ребенком в семье.
Как показали наши исследования, большую жизнестойкость проявляют студенты из однодетных семьей. Мы пришли к выводу, что чем
глубже самосознание индивида, тем продуктивнее его действия, так как
осознанное отношение к собственным потребностям, адекватная
оценка своих способностей и возможностей разрешают корректировать
жизненные сценарии.
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱՊՈՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի
ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱԶՄԱԶԱՎԱԿ ԵՎ ՍԱԿԱՎԱԶԱՎԱԿ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Հոդվածում քննարկվում է ուսանողի անձի հոգեբանական անվտանգությունը՝ հաշվի առնելով ինքնագնահատականի, կենսակայունության և
ապահովվածության գործոնները: Այդ նպատակով հետազոտման օբյեկտ
են հանդիսացել բազմազավակ և սակավազավակ ընտանիքի ուսանողները: Հետազոտության արդյունքներից բխում է, որ պահանջմունքների
հանդեպ գիտակցված վերաբերմունքը, սեփական ընդունակությունների
և կարողությունների գնահատումը նպաստում է կյանքի սցենարների
ճշգրտմանը:
Հիմնաբառեր. հոգեբանական անվտանգություն, ուսանողի անձ,
բազմազավակ ընտանիք, սակավազավակ ընտանիք:
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PSYCHOCOLIGAL SAFETY OF A STUDENT: CASES OF SINGLE
AND MULTI CHILDREN FAMILIE
This article is dedicated to researching personal psychological security
considering the factors of self-evaluation, resiliense and self-protection. Kids
from multi- and single child families are the objects of current research. The
results of the investigation have shown that conscious attitude to self-needs
as well as adequate self- evaluation of one's capabilities and potential let
shape and correct different life scenarious.
Keywords: psychological safety, the personality of the student, a single
family, multi children family.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КРЕАТИВНОСТИ И
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УПРАВЛЕНЦЕВ
В статье обсуждаются результаты исследования креативности и ценностей управленцев как определяющие факторы
эффективности деятельности. Управленцы имеют высокий
уровень креативности. У управленцев на нормативном уровне
проявляются такие ценности как безопасность, доброта, гедонизм,
достижения, самостоятельность. Выявлены взаимосвязи у
управленцев ценностей и креативности, которые обусловлены
специфичностью их деятельности.
Ключевые слова: креативность, ценности, управленец,
управленческая деятельность, развитие, корреляционная связь.

Развитие креативности требование современного мира как необходимое условие в неопределенных, неожиданных ситуациях жизни.
Особую актуальность имеет развитие креативности в управленческой
деятельности как необходимый фактор решения нестандартных задач.
Г.И. Ванюрихин подчеркивает, что мышление управленца должно
отвечать вызову времени и позволять творчески решать проблемы
экономического развития как на уровне страны, так и на уровне
предприятия [2]. Также в управленческой деятельности особое значение имеют ценности, именно какие ценности управленца определяют
эффективность управленческой деятельности. Для эффективности
управленческий деятельности важно как соотносятся ценности и
креативность управленца, какие ценности направляют креативность
управленца решать нестандартные задачи, выдвигать оригинальные
идеи. Ценностные ориентации выражают сознательное отношение
человека к социальной действительности, определяют мотивацию его
деятельности. Есть много подходов к ценностям (И.С. Кон, Б.Д. Парыгин,
Д.А. Леонтьев, Л.И. Анцыферова, В.Н. Ядов, А.Г. Здравамыслова, Д.Н.
Узнадзе, В.В. Сусленко, В., Шварц и Билски, М. Рокич), и к креативности
(Дж. Гилфорд, Э. Торренс, М.Воллах, Н.Коган, С. Медник, Р. Стернберг,
В.Дружинин, Е. Ильин, Л.Терстоун, Э. Ландау, Т. Галкина, Ф. Вильямс,
Г. Глотова, Т. Любарт, Д. Богоявленская) .
Х. Гейвин пишет, что под креативностью подразумевается способность получать ценные результаты нестандартным способом. Творческие люди не просто поступают оригинальным образом; результаты
их поведения полезны и целесообразны [7, с. 175].
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Креативность обычно требует напряженного труда и преодоления
препятствий на пути к конечному продукту. Weisberg 1993.
Стенберг и Лубарт различают интеллектуальную и художественную, также предпринимательскую креативность, которая отражает
потребность создавать новый продукт, новые услуги или организации,
на которые человек имеет право собственности[13].
В управленческой деятельности для решения стратегических задач
управленцу нужно творческое, гибкое мышление, креативность. А для
решения текущих проблем нужно прагматическое, конкретное
мышление.
Интересна мысль В. Франкла, что творческий потенциал не только
способность к созданию нового в науке или искусстве, но и нестандартность отношения к себе, своему труду, общению, взаимодействию
с другими людьми, решению самых различных проблемных ситуаций и
вообще к жизни в целом [18].
В управленческой деятельности специалисту для общения, взаимодействия с другими людьми, решения самых различных проблем нужна
креативность.
А. Маслоу считает, что креативность может практически
проявляться там, где что - то делает человек. В восприятии, в
установках, в поведении, он не может не воздействовать на
конативную, когнитивную и эмоциональную сферу [17].
Макаренко О. Г., Лазарев В.Н. считают, что менеджер должен сформироваться, «образоваться» в качестве творца, который способен видеть, распознавать, понимать и разрешать современные проблемы[14].
По мнению Н.М. Лебедевой и Е.Г. Ясина, термин «креативность»
тесно связан с термином инновация», но если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным признаком инновации
является воплощение их на практике[12].
Креативность проявляется в поведении управленца посредством
способности видеть проблемы и умения перевести их в возможности
развития. В управленческой деятельности он может предлагать необычные, разнообразные идеи, гибкость мышления и приспособление
при необходимости к мыслям других. Также он проявляет настойчивость в исполнении управленческих решений. В управленческой
деятельности креативность управленца проявляется в способности к
определенному риску, то есть когда он принимает новые решения и
изменяет способы деятельности. Креативный управленец может отличать существенное от несущественного, добывать сведения и поддерживать связи с другими. Творческие руководители много читают и
поддерживают широкие связи с другими людьми. Они в хорошем
смысле любопытны и непредвзято относятся к новым ситуациям. В то
же время творческие руководители умеют выражать свои мысли
письменно и устно - понятно и доходчиво. И важно проявление воли,
так как все характерные черты творческой личности будут развиваться,
286

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

если есть мотивация к использованию своих знаний и умений в
организации [14].
Все перечисленные характеристики нужны управленцу для эффективности его деятельности, но нужно учитывать, что он организует и
деятельность других людей.
В управленческой деятельности необходимо проявление креативности во всех звеньях. от руководителя до подчиненных. Креативность
нужно управленцу для решения нестандартных управленческих задач,
также для того, чтобы создать среду, где можно развивать креативность
подчиненных.
Известно, что для развития креативности нужна неструктурированная среда с демократическими отношениями и подражание
творческой личности [5].
Морозов А.В. считает, что факторами поведения руководителя,
позитивно влияющими на развитие креативности подчинённых
являются: признание ценности творческого мышления; развитие чувствительности подчинённых к стимулам окружения; свободное манипулирование объектами и идеями; умение дать конструктивную информацию о творческом процессе; умение развивать конструктивную критику
(но не критиканство); поощрение самоуважения; повышение самооценки подчинённых; устранение чувства страха перед оценкой и т.д. [15].
Подготовка руководителя к инновационной деятельности эффективна, если она разворачивается в адекватных учебных формах и
решает две взаимосвязанные задачи: формирование инновационной
готовности к восприятию новшества и обучение умениям действовать
по-новому [14].
Креативность, как глубинное свойство, выражается в оригинальной
постановке проблемы, наполненной личностным смыслом. Поэтому
необходимо осуществлять системное формирующее воздействие
через определенный комплекс условий микросреды.
В деятельности управленца проявляются и имеют важное значение
его ценности. Ценности направляют деятельность управленца. Именно
поэтому М. Вудкок и Д. Фрэнсис рассматривают ценности в качестве
основных умений и способностей, необходимых менеджеру [4].
В научном понимании чаще всего говорят о трех формах
существования ценностей. В первом случае рассматривают ценность
как выработанный общественным сознанием значимость и идеал. Во
втором случае ценность выступает в обьектированной или материальной форме воплощения этих идеалов. В третьем варианте ценности
входят в психологическую структуру личности, являются фактом
сознания и выступают источником отношений человека с окружающей
действительностью и мотивации его поведения [6].
Ценностные ориентации это отражение в сознании человека
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных
целей и общих мировоззренческих ориентиров [1].
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По мнению П.С. Гуревича, ценность выражает человеческое
измерение культуры, воплощает в себе отношение к формам
человеческого бытия, человеческого существования. Она как бы
стягивает духовное многообразие к разуму, чувствам и воле
человека [3].
И.С. Кон определяет ценности как систему убеждений, выражающих отношение человека к миру[10].
Согласно теории Ш. Шварца, ценности личности существуют на
уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов:
− первый уровень более стабилен и отражает представления
человека о том, как нужно поступать, определяя тем самым его
жизненные принципы поведения.
− второй уровень более зависим от внешней среды, например, от
группового давления и соотносится с конкретными поступками
человека.
Для выявления взаимосвязи креативности и ценностей у управленцев проводились исследования посредством теста креативности Ф.
Вильямса и опросника ценностей Ш. Щварца. Опросник Щварца состоит
из двух частей. Первая часть опросника предназначена для изучения
ценностей, идеалов и убеждений, оказывающих влияние на личность,
но не всегда проявляющихся в социальном поведении. Вторая часть
опросника Шварца предназначена для изучения ценностей, наиболее
часто проявляющихся в социальном поведении личности [8].
Результаты исследования креативности представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Средние показатели креативности управленцев
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Результаты исследования показали, что у управленцев высокие
показатели по беглости. Беглость это генерирование большого количества идей, то есть управленцы могут генерировать большое количество идей, дать несколько уместных ответов. Результаты гибкости
также высокие. Гибкость это способность переходить от одной категории к другой, направить мысль по обходным путям. Результаты
оригинальности выше среднего, то есть они могут предлагать нестандартные, необычные идеи.
Показатели разработанности не так уж высокие, то есть они не
всегда могут расширить, добавить что-то к основной идее, чтобы оно
было более интересной, глубокой. Показатели названия тоже выше
среднего, то есть можно сказать, что у управленцев не так развито
образное, творческое использование языка.
Итак, общий показатель креативности выше среднего, то есть они
могут генерировать большое количество идей, способны переходить от
одной категории к другой, предлагать нестандартные, необычные идеи.
Результаты ценностей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние показатели ценностей управленцев

1.конформность
2.традиции
3.доброта
4.универсализм
5.самостоятельность
6.стимуляция
7.гедонизм
8.достижения
9.власть
10.безопасность

идеальные
ценности
5,6
4,6
5,8
5,1
5,5
4,2
5,8
5,8
5,3
5,9

ценности в
поведении
2,4
2,1
2,7
2,3
2,9
2,2
2,9
2,3
2,1
2,4

У управленцев на уровне индивидуальных приоритетов (то есть в
конкретных поступках) в наибольшей степени проявляются такие ценности, как безопасность, доброта, гедонизм, достижения, самостоятельность.
На уровне нормативных идеалов наибольшую значимость имеют
самостоятельность, гедонизм, безопасность, доброта. Наименьшую
значимость имеет власть.
У управленцев с высокими показателями креативности на уровне
индивидуальных приоритетов проявляются самостоятельность, гедонизм, что показывает, насколько развита креативность у личности,
настолько он стремится к самостоятельности мышления и выбора
способов действия, в творчестве и исследовательской активности. Так
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как гедонизм определяется как наслаждение или чувственное удовольствие (удовольствие, наслаждение жизнью), то креативные
личности стремятся к чувственному наслаждению. У креативных
управленцев на уровне индивидуальных приоритетов проявляется
такая ценность, как безопасность. Известно, что одним из препятствий
на пути к творчеству является ощущение тревоги и угрозы. Вне
безопасной среде личность с трудом может проявлять креативность.
Для выявления взаимосвязи у управленцев ценностей и креативности был проведен корреляционный анализ.
На уровне индивидуальных приоритетов отрицательная связь
обнаружена между традициями и креативностью r=-0.486, P<0,01, и
названием r= -0.625, P<0,001, что означает, что при высоком уровне
креативности у управленцев меньше проявляется ценность традиция,
то есть уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в
культуре (уважение традиций, смирение, благочестие, принятие своей
участи, умеренность) и следование им. Так же при развитии образного,
творческого использования языка меньше проявляется ценность
традиция.
Отрицательная связь обнаружена между креативностью и
добротой r=-0.515, P<0,01, означает, что при высоком уровне креативности управленцы могут меньше проявлять снисходительность,
ответственность, честность, дружбу. Отрицательная связь между креативностью и универсализмом r=-0.427, P<0,01, что свидетельствует о
том, что при высоком уровне креативности они меньше проявляют
понимание, терпимость, зашиту благополучия всех людей. Это можно
объяснить с тем, что в управленческой деятельности при предложении
новых, нестандартных идей они с трудом могут проявлять дружбу,
терпимость. Отрицательные связи обнаружены между гедонизмом и
оригинальностью r=-0.433, P<0,01 разработанностью r=-0.509, P<0,01 и
креативностью r=-0.395, P<0,01 что означает при высоком уровне
креативности они меньше проявляют гедонизм, то есть наслаждаются
жизнью. Шварц считает, что ценность гедонизма положительно связана
с развитием креативности. Креативность поощряет независимое
мышление и продуктивность, а гедонизм фокусируется на получении
удовлетворения, радости, успеха, удовольствия. Так как в нашем
исследовании обнаружена отрицательная связь между креативностью
и гедонизмом, мы считаем, что это связано с тем, что управленцы
проявляют креативность, предлагают оригинальные идеи в такой
деятельности, которая не предполагает получение удовлетворения,
радости, удовольствия.
На уровне нормативных идеалов обнаружена корреляционная
связь между достижениями и гибкостью r=0.521, P<0,01, оригинальностью и достижениями r=0.458, P<0,01, такие связи свидетельствуют
о том, что при проявлении способности переходить от одной категории
к другой, разнообразных типов идей, при предложении оригинальных,
нестандартных идей они стремятся проявить социальную компетентность, личный успех через проявление компетентности в соответствии
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с социальными стандартами. Такая связь обусловлена с специфичностью их деятельности.
Корреляционная связь между беглостью и властью r=0.420, P<0,01,
свидетельствует о том, что при генерировании большoго количества
идей, беглости мысли управленцы стремятся к достижении социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми и
средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение
своего общественного имиджа, общественное признание). Здесь тоже
взаимосвязь ценностей и креативности обусловлена специфичностью
их деятельности.
Обнаружена отрицательная связь между конформизмом на
идеальном уровне и названием, вербальной креативностью r=-0.404.
P<0,01, что свидетельствует о том, что при высоком уровне развития
вербальной креативности, творческом использовании языка управленцы не стремятся проявить конформизм, они не следуют общепринятым нормам, не сдерживают склонности, имеющие негативные
социальные последствия. Ценности конформизма не позволяют
человека активно искать непохожие знания и перспективы новизны,
поскольку идеи и информация другого рода по определению не
соответствуют ожиданиям и нормам. У таких людей возникают большие
трудности в комбинировании и синтезе разнообразной и отличной от
собственной информации для того, чтобы сформировать новые ответы
и создать креативные идеи, опять же из-за тенденции сдерживать свои
действия и придерживаться традиционных норм.
Отрицательная связь между названием и безопасностью r=-0.416,
P<0,01, свидетельствует о том, что при высоком уровне развития вербальной креативности, творческом использовании языка управленцы не
стремятся к гармонии, стабильности, безопасности для себя и других.
Отрицательная связь между креативностью и традициями r=-0.402,
P<0,01 тоже свидетельствует, что при высоком уровне креативности
управленцы не стремятся проявить уважение, принятие обычаев и
идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, смирение,
благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им.
Ценностные ориентации направляют креативную деятельность
человека на создание новых технологий, способствующих улучшению
уровня жизни, безопасности, самореализации и развития креативного
потенциала личности [11].
Анализ результатов исследования показал, что управленцы имеют
высокий уровень креативности. У управленцев на нормативном уровне
проявляются такие ценности, как безопасность, доброта, гедонизм,
достижения, самостоятельность. У управленцев обнаружены взаимосвязи между ценностями и креативностью, которые обусловлены
специфичностью их деятельности. При предложении оригинальных,
нестандартных идей управленцы стремятся проявить социальную
компетентность, личный успех через проявление компетентности в
соответствии с социальными стандартами. Они не стремятся проявлять
конформизм, не следуют общепринятым нормам, не сдерживают
склонности, имеющие негативные социальные последствия .
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассматриваются вопросы психологических
особенностей и эффективности деятельности руководителей государственных структур, психологические типы руководителей и их
отличительные особенности и различия в эффективности профессиональной деятельности.
Ключевые слова: государственная служба, руководитель,
психологические особенности, типы руководителей, эффективность деятельности.

В эффективной работе любой организации, независимо от ее
сферы и направления деятельности, важную роль играет руководитель.
Опыт последних лет показал, что практически в одинаковых социальноэкономических условиях одни организации не только выжили, но и
успешно развиваются, а другие оказались несостоятельными и переживают тяжелейший кризис. Анализ причин такой динамики и сценариев организационного развития показал, что в значительной степени
судьба организаций находилась и до сих пор находится в руках
руководителя.
Успешное функционирование всей системы управления, ее эффективность во многом зависят от деятельности высокопрофессиональных
руководящих кадров, от их умения организовывать процесс управления.
Руководитель - это представитель организации, отвечающий за
конкретный объект или комплексную программу, имеющий в своем
подчинении коллектив сотрудников и наделенный необходимыми
правами и полномочиями принимать управленческие решения и нести
ответственность за последствия их реализации.
В современных условиях руководители должны все больше приобретать роль деловых лидеров, управленцев-профессионалов и овладевать опытом принятия решения практических задач развития и совершенствования управляемых объектов. Развитие профессионально важных психологических качеств руководителя является одной из существенных предпосылок эффективного управления в контексте возрастающих требований к его личности. Современный руководитель-профессионал должен обладать аналитическим мышлением, знать, как организовывать, подготовить, рассчитать варианты и выбрать наиболее
подходящей и эффективный подход к решению проблемы, балансируя
на грани риска, проводя в жизнь принятые решения, преодолевать
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сопротивление среды и “упругость” управляемой системы. Кроме того,
руководителю необходимо понимать, что его ошибки имеют «высокую
цену» и могут нанести непоправимый ущерб.
В отечественной и зарубежной психологии имеется значительный
ряд исследований, посвященных деятельности руководителей. Однако,
проблема детерминации эффективности руководства психологическими особенностями руководителей приобретает особую актуальность
в современных социально-экономических условиях, особенно в сфере
государственного управления.
В психологической литературе представлены различные модели
руководства, призванные провести «водораздел» между эффективными и неэффективными руководителями.
С позиций личностной модели руководства [7], основу которой
составляет «теория черт», анализируются личностные факторы эффективности руководства. Так, на основе проведенных исследований, Б.
Басс и Р. Стогдилл объединяют личностные характеристики, определяющие эффективность руководства, в пять блоков (или факторов):
компетенция - характеризует способность индивида решать проблемы, принимать решения и, как правило, упорнее работать; в этот блок
входят такие специфические характеристики, как общий интеллект, гибкость ума, легкость речи, оригинальность мышления, рассудительность;
достижение – имеются в виду успехи индивида в деятельности,
наличие знаний и достижений;
ответственность – включает такие характеристики, как надежность, инициативность, настойчивость, агрессивность, уверенность в
себе и желание отличиться;
участие и включенность – социабельность, способность адаптироваться к различным ситуациям, стремление к кооперации с другими людьми;
статус – социально-экономический и психологический статус
индивида;
ситуационные факторы – к ним относятся цели, которые должны
быть достигнуты под руководством конкретного индивида, а также ряд
характеристик его подчиненных (в частности, интеллект, потребности и
статус), способных влиять на эффективность руководства.
Одной из наиболее известных моделей руководства является
«вероятностная модель эффективности руководства» Ф. Фидлера
[7], включающая ряд переменных, носящих как психологический, так и
непсихологический характер. К числу психологических составляющих
вероятностной модели относятся: личностная (или шире – личностностилевая) характеристика руководителя и особенности ситуации, в
которой он функционирует. Непсихологическая часть модели представлена показателя эффективности (продуктивности) деятельности руководителя.
В концепции Д.Граена [7], обозначенной как «вертикальная диадическая модель обмена в организационном лидерстве» (руководстве),
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последнее рассматривается как реализация обмена во внутригрупповом взаимодействии. Данным автором акцент сделан на анализе
внутридиадных отношений в системе «руководитель – подчиненный»,
на особенностях обмена между руководителем и конкретными подчиненным, т.е. взаимной передачи членами диады друг другу чего-либо.
Один из авторитетных современных исследователей стилей
руководства А.Л. Журавлев [4], [5] выделяет следующие блоки качеств
руководителей: организаторские, профессиональные, педагогические,
коммуникативные и нравственные качества.
В виду того, что управленческая деятельность приобретает все
более массовый характер, наряду с усиливающейся тенденцией к возрастанию зависимости жизнеспособности организаций от эффективности руководства, особую актуальность приобретает проблема изучения психологических особенностей руководителей различных секторов
(и сфер) управления, их систематизации с позиции типологического
подхода, в основе которого выделение общих характеристик респондентов по результатам кластерного анализа.
Целью исследования является изучение психологических особенностей и эффективности деятельности руководителей государственных структур.
Предметом исследования выступают психологические типы
руководителей.
Было выдвинуто предположение, что руководители государственных структур, относящиеся к различным типам, отличаются своими
психологическими особенностями и характеризуются различной
эффективностью профессиональной деятельности.
В качестве объекта исследования выступили руководители, осуществляющие деятельность в государственном секторе управления.
Объем выборки составил 106 человек в возрасте от 24 до 53 лет, пол мужской.
В ходе исследования решались следующие задачи.
1. Выявить психологические типы руководителей государственных
структур и составить их психологические портреты.
2. Определить эффективность деятельности руководителей различных психологических типов.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
исследования:
1. Для изучения психологических особенностей руководителей
использовался Калифорнийский психологический опросник (California
Psychological Inventory), разработанный в 1956 году Х.Гоухом. На
русский язык данный опросник переведен Н.А.Графининой под общей
редакцией Н.В.Тарабриной, адаптирован в Институте Психологии РАН.
Опросник направлен на оценку характеристик личности, проявляющихся в ситуациях межличностного общения и взаимодействия, а также
на изучение особенностей социальной интеракции в зависимости от
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определенного ситуационного контекста. Он состоит из 434 утверждений и позволяет получить оценки по 20 основным, 13 вторичным и 3
векторным шкалам;
2. Оценка эффективности профессиональной деятельности руководителей осуществлялась с помощью метода экспертной оценки. В
качестве экспертов выступили руководители вышестоящего уровня,
имеющие более высокий управленческий статус. Оценка эффективности профессиональной деятельности проводилась с помощью
специально разработанной анкеты, отражающей уровень выраженности профессионально важных качеств у руководителя. При этом
использовалась 7-балльная шкала выраженности качеств: от 1- низкий
уровень выраженности до 7 – высокий уровень выраженности. Были
получены оценки эффективности деятельности 106 руководителей.
Математико-статистический анализ полученных данных проводился при помощи компьютерной программы Statistika 8.0.
Типологические особенности руководителей государственных
структур
На первом этапе с целью выявления различных типов руководителей государственного сектора управления был использован метод
кластерного анализа с применением техники (k-means). В результате в
исходной совокупности были выделены три кластера обследованных
лиц, достоверно различающихся по усредненным групповым конфигурациям профиля CPI.
Из числа обследованных руководителей к первому типу было
отнесено 55 (51,9%), ко второму – 25 (23,6%), к третьему – 26 (24,5%)
человек.
Средние значения показателей по шкалам СPI для каждого из
выделенных типов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние значения (в Т-оценках) по шкалам СPI
в выделенных типах руководителей
Типы
Руководителей

Показатели по методике СPI
DO CS SY

SP

SA

IN

EM

RE

SO

SC

GI

CM

WB

1

60,0 54,8 57,9 52,4 49,8 58,1 53,4 57,1 57,9 61,0 68,0 43,9 59,7

2

56,8 51,0 58,7 60,6 54,0 58,1 51,0 46,0 54,4 49,5 52,5 43,0 53,9

3

48,7 45,3 50,3 42,7 43,6 54,9 44,1 49,8 56,3 58,9 58,0 40,9 53,7

Типы
Руководителей

TO

AC

AI

IE

PY

FX

F/M

1

56,9

59,1

55,1

57,8

55,4

39,7

46,3

2

47,6

51,3

50,9

53,5

50,6

42,4

42,2

3

49,2

53,9

48,3

51,4

51,0

38,2

50,7

297

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

Из табл. 1 видно, что представители первого типа руководителей
характеризуются более высокими показателями по шкалам:
межличностной влиятельности: Do (60,0), Cs (54,8), Sy (57,9), Sp
(52,4), Sa (49,8), In (58,1), Еm (53,4);
ответственности, самоконтроля, социальной зрелости: Wb
(59,7), Re (57,1), So (57,9), Sc (61,0), To (43,9), Gi (59,7), Cm (56,9);
интеллектуальной эффективности и ориентации на
достижения: Ac (59,1), Ai (55,1), In (57,8);
и менее высокими показателями по шкалам:
психологической направленности, гибкости, адаптивности: Py
(55,4), Fx (39,7), F/m (46,3).
Указанные особенности профиля позволяют интерпретировать
этот тип руководителей как тип «ответственных руководителей».
Психологическая характеристика данного типа.
«Ответственные руководители» характеризуются влиятельностью и выраженной доминантностью в сфере межличностного
взаимодействия, уравновешенностью, уверенностью в себе, ориентированностью на межличностные отношения, взаимодействие и кооперацию, сформированностью коммуникативных навыков. Их отличает
эффективность деловых и межличностных отношений, а также общая
компетентность в социальных взаимоотношениях. Помимо этого, им
свойственны: личностная зрелость, развитый контроль над своим
поведением, чувство долга и ответственности, а также отсутствие
склонности к риску. Они внимательно относятся к происходящим
событиям и окружающим людям. Осторожны в своем поведении и
оценивают последствия своих поступков. Как правило, выполняют свои
обязательства, уважительно относятся к сложившимся традициям и
авторитетам. Наряду с этим, представители данного типа имеют
выраженное стремление к достижениям в профессиональном плане за
счет реализации своего интеллектуального потенциала. Для достижения своих целей они могут, как приспосабливаться к имеющимся условиям, кооперироваться с окружающими, не вступая в конфронтацию,
так и отстаивать свою точку зрения, настаивать на собственной
правоте, игнорируя мнение окружающих. Предпочитают стабильность,
определенность и ясность переменам и нововведениям.
Руководители, отнесенные ко второму типу, характеризуются:
несколько меньшими, чем у первого типа, но все же достаточно
высокими показателями по шкалам межличностной влиятельности: Do
(56,8), Cs (51,0), Sy (58,7), Sp (60,6), Sa (54,0), In (58,1), Еm (51,0);
невысокими показателями по шкалам
интеллектуальной эффективности и ориентации на достижение: Ac
(51,3), Ai (50,9), In (53,5);
психологической направленности, гибкости, адаптивности: Py
(50,6), Fx (42,4), F/m (42,2);
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низкими показателями по шкалам ответственности, самоконтроля,
социальную зрелости: Wb (46,0), Re (54,4), So (49,5), Sc (52,5), To (43,0),
Gi (53,9), Cm (47,6).
Указанные особенности профиля позволяют обозначить второй
тип, как тип «недостаточно ответственных руководителей».
Психологическая характеристика данного типа.
«Недостаточно ответственные руководители» сочетают в себе
влиятельность, коммуникабельность, высокую общительность, доминантность в межличностных отношениях, умение себя «подать» в благоприятном свете, уверенность в себе и ориентацию на межличностные
отношения с личностной незрелостью, импульсивностью, низким самоконтролем поведения и эмоциональных проявлений, неразвитым чувством долга и ответственности, склонностью к риску, а также неосмотрительностью. Помимо этого, они не обладают высокой интеллектуальной эффективностью, не стремятся к высоким достижениям в профессиональном плане, так как не уверены, что обладают достаточными
интеллектуальными способностями, не склонны к инновациям и не
слишком креативны. Третий из выделенных типов характеризуется:
более низкими показателями по шкалам межличностной влиятельности: Do (48,7), Cs (45,3), Sy (50,3), Sp (42,7), Sa (43,6), In (54,9),
Еm (44,1);
достаточно высокими показателями по шкалам ответственности,
самоконтроля, социальной зрелости: Wb (53,7), Re (49,8), So (56,3), Sc
(58,9), To (49,2), Gi (58,0), Cm (40,9);
низкими показателями по шкалам
интеллектуальной эффективности и ориентации на достижение: Ac
(53,9), Ai (48,3), In (51,4);
психологической направленности, гибкости, адаптивности Py (51,0),
Fx (38,2), F/m (50,7).
Указанные особенности профиля позволяют интерпретировать
этот тип руководителей, как тип «ответственных исполнителей».
Психологическая характеристика данного типа.
«Ответственные исполнители» сочетают в себе низкую доминантность, замкнутость, низкую социабельность, неуверенность в себе,
отсутствие стремления к установлению и поддержанию межличностных
отношений, низкую социальную компетентность с развитым контролем
над своим поведением, чувством долга и ответственности, конвенциональностью, последовательностью, осторожностью, благоразумием,
осмотрительностью, неукоснительным выполнением предписаний и
уважительным отношением к традициям и авторитетам. Вместе с тем,
они не стремятся к высоким достижениям и независимости в профессиональном плане.
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Эффективность профессиональной деятельности руководителей
различных типов
На следующем этапе исследования с целью определения степени
эффективности профессиональной деятельности руководителей выделенных типов были использованы методы дескриптивной статистики и
частотного анализа. В результате частотного анализа было получено
следующее распределение оценок профессиональной эффективности
(по экспертным оценкам руководителей вышестоящего уровня) в
выделенных типах руководителей (см. табл.2).
Таблица 2
Распределение руководителей по выделенным типам
и степеням эффективности профессиональной деятельности
2 тип
Уровень
1 тип
«Недостаточно
эффективности «Ответственные
ответственные
деятельности
руководители»
руководители»
1 – ниже
19
8
среднего
34,5 %
32,0%
28
15
2 – средний
50,9%
60,0%
3– выше
8
2
среднего
14,5%
8,0%
Всего
55
25

3 тип
«Ответственные исполнители»
12
46,1%
11
42,3%
3
11,5%
26

Всего
39
54
13
106

Из табл.2 видно, что из общего числа руководителей, получивших
оценки выше среднего уровня профессиональной эффективности (13
человек), 8 человек относятся к типу «ответственных руководителей»
(14,5 %), 2 – к типу «недостаточно ответственных руководителям»
(8,0%) и 3 – к типу «ответственных исполнителей» (11, 5%).
Из 54 руководителей, получивших средние оценки эффективности
профессиональной деятельности, 28 человек (50,9%) отнесены к
«ответственным руководителям», 15 человек (60,0%) – к «недостаточно
ответственным руководителям», 11 человек (42,3%) – к «ответственным исполнителям».
Из 39 человек, получивших по заключениям экспертов оценки ниже
средней степени их профессиональной эффективности, 19 человек
(34,5 %) отнесены к «ответственным руководителям», 8 человек (32,0 %) к
«недостаточно ответственным руководителям», 12 человек (46,1 %) к
«ответственным исполнителям».
300

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

Таким образом, в выборке руководителей государственных структур, получивших оценки профессиональной эффективности ниже
среднего уровня преобладают представители третьего типа - «ответственные исполнители»; среди руководителей, уровень профессиональной эффективности которых оценен как средний, доминируют «недостаточно ответственные руководители», а среди руководителей, имеющих оценки профессиональной эффективности выше среднего уровня,
в наибольшей мере представлен тип «ответственных руководителей».
Результаты проведенного исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Выделены три следующих типа руководителей государственных
структур: «ответственные руководители», характеризующиеся высокой
межличностной влиятельностью, компетентностью в межличностном
взаимодействии, ответственностью в сочетании с выраженной интеллектуальной эффективностью и ориентацией на достижения; «недостаточно ответственные руководители», сочетающиеся в себе высокую
межличностную влиятельность и недостаточно развитую ответственность и социализированность в сфере деловых и межличностных отношений; «ответственные исполнители», которым присущи развитая
ответственность и высокая степень социализации при недостаточно
межличностной влиятельности и компетентности в межличностных
отношениях.
2. Установлено, что среди руководителей государственных структур преобладают «ответственные руководители», меньшую процентную представленность имеют «ответственные исполнители» и «недостаточно ответственные руководители».
3. Представители выделенных типов руководителей различаются
по уровню профессиональной эффективности: руководители, отнесенные к первому типу - «ответственные руководители» имеют более
высокие оценки профессиональной эффективности, представители
второго и третьего типов, соответственно, «недостаточно ответственные руководители» и «ответственные исполнители» характеризуются
меньшими оценками эффективности профессиональной деятельности.
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ՍԵՐԳԵՅ ՊՈԴԴՈՒԲՆԻ
Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական
համալսարանի Օդինցովոյի մասնաճյուղի ընդհանուր և
սոցիալական hոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական
գիտությունների թեկնածու
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում դիտարկվում են պետական համակարգի ղեկավարների
հոգեբանական առանձնահատկությունները և գործունեության արդյունավետությունը, ղեկավարների հոգեբանական տիպերն ու նրանց բնորոշ
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև մասնագիտական գործունեության մեջ արդյունավետության տարբերությունները:
Հիմնաբառեր. պետական ծառայություն, ղեկավար, հոգեբանական
առանձնահատկություններ, ղեկավարների տիպեր, գործունեության
արդյունավետություն:
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Представлены результаты серии исследований, выполненных
в рамках проекта «Разработка и развитие интерактивной информационно-исследовательской базы данных “Социальная психология российского предпринимательства”». В результате исследований удалось выявить ряд существенных социально-психологических особенностей современных российских предпринимателей
(мотивов, ценностных ориентаций, психологических отношений),
определяющих направленность и уровень их деловой активности
и успешность предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: социальная психология, экономическая
психология, российские предприниматели, психологические отношения, деловая активность, интерактивная информационноисследовательская база данных.

На рубеже 1980-х – 1990-х годов в России произошли фундаментальные политические, экономические и социальные изменения,
которые существенным образом изменили и социальную структуру
российского общества, и психологические особенности значительной
части российского населения. Одним из важных событий, связанных с
этими изменениями, явилось становление, а если выражаться в историческом плане более корректно – возрождение, нового российского
предпринимательства как социально-экономического явления и появление новой социальной общности и нового социально-психологического типа людей – российских предпринимателей. Для российской
психологической науки, и в первую очередь – для социальной психологии это означало появление принципиально новых социальных явлений, а значит – новых объектов научных исследований и новых научных
проблем. Масштабные социально-экономические изменения, начатые
в России в начале 1990-х годов, явились своего рода естественным
социальным экспериментом, который дал исследователям уникальную
возможность зафиксировать, проанализировать и теоретически осмыслить закономерности, лежащие в основе происходящих изменений.
Неслучайно именно в эти годы произошло появление и стремительное
развитие экономической психологии – нового научного направления,
призванного изучать закономерности взаимосвязей и взаимного
влияния экономических и социально-психологических явлений [5 и др.].
Именно в эти годы, практически одновременно с появлением в российс304
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ком обществе новой социальной группы – российских предпринимателей были сделаны первые исследования психологических особенностей представителей данной социальной группы. Исследователей –
психологов интересовали, прежде всего, следующие вопросы: есть ли
какие-то принципиальные, существенные психологические особенности у представителей этой относительно новой социальной группы,
как происходит её формирование и развитие в изменяющихся
социально-экономических условиях, какие различия, связанные с
внешними и внутренними факторами (условия экономической деятельности, сфера бизнеса, пол и возраст и др.), определяют психологические особенности различных групп внутри предпринимательского
сообщества. Понятно, что строгое научное психологическое исследование представителей этой немногочисленной (тогда ещё) и достаточно
закрытой и потому трудно доступной для исследования (и до сих пор)
группы представляло и представляет большую сложность. Поэтому
эмпирические данные, получаемые в ходе таких исследований,
представляют особую научную ценность. Первый в истории российской
науки опыт проведения такого исследования был реализован в 1992
году группой сотрудников лаборатории социальной психологии Института психологии РАН под руководством А.Л. Журавлёва в сотрудничестве с исследователями Института системных исследований проблем предпринимательства и маркетинга. В качестве конкретной опытной площадки для проведения полевого исследования был выбран
Союз арендаторов и предпринимателей, где весной 1992 года был проведён первый опрос, и Международный конгресс «Малое и среднее предпринимательство в России», проходивший в Москве в июне того же года.
В ходе первых эмпирических исследований, проводимых группой
научных сотрудников Института психологии РАН, были выявлены и
проанализированы социально-психологические проблемы и трудности
становления малого бизнеса в России.В ходе этих исследований
изучались мотивы выбора предпринимательской деятельности, цели и
ценностные ориентации российских предпринимателей, их отношения
с партнерами по бизнесу и т.д. Эти исследования способствовали выявлению социально-психологических особенностей российских предпринимателей а также социально-психологических факторов деловой
активности предпринимателей и успешности предпринимательской
деятельности [1], [2] и др.]. Результаты этих исследований, а также
исследований, выполненных по данному направлению сотрудниками
других лабораторий Института психологии РАН, были опубликованы в
двух коллективных монографиях, которые давно уже представляют
собой библиографическую редкость [9], [10]. Благодаря финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда исследования
социальной психологии российских предпринимателей в Москве и
регионах России стали проводиться регулярно, что позволило проана-
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лизировать динамику социально-психологических характеристик российских предпринимателей с учётом её региональных и гендерных
особенностей [4 и др.].
В результате серии исследований удалось выявить ряд существенных социально-психологических особенностей современных российских предпринимателей (мотивов, ценностных ориентаций, психологических отношений), определяющих направленность и уровень их
деловой активности и успешность предпринимательской деятельности.
Выдвинутая нами гипотеза о том, что психологические отношения к
предпринимательской деятельности выступают существенными
социально-психологическими характеристиками, определяющими уровень деловой активности предпринимателей и его динамику, подтвердились. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень
деловой активности предпринимателей и тенденции ее динамики
(повышение или понижение) в значительной степени определяются
социально-психологическими факторами, к числу которых относятся:
оценка предпринимателем достигнутых результатов своей деятельности; отношение к предпринимательству как виду своей деятельности и
к среде, в которой она протекает, показывающее насколько комфортно и
уверенно субъект ощущает себя в роли предпринимателя в существующих внешних условиях; оценка предпринимателем собственного
потенциала, возможностей и перспектив развития своего дела.
Сами психологические отношения к предпринимательской деятельности рассмотрены в работе как динамические образования. Они не
только соотносятся с временным континуумом: прошлое, настоящее и
будущее, но и характеризуются сочетанием относительной устойчивости и изменчивости во времени. Во-первых, это выражается в том,
что объекты отношений оценивались не только в статике (состоянии на
момент опроса), но и в динамике их изменения (оцениваемой ретроспективно и в виде прогноза изменений). Во-вторых, наряду с анализом
структурных особенностей психологических отношений по данным,
зафиксированным в ходе единовременного опроса, проводился анализ
динамики психологических отношений предпринимателей во времени
путем сравнительного анализа значений отдельных показателей и их
структурных взаимосвязей, полученных на сопоставимых выборках
путем проведения регулярных повторных «срезов». Такая организация
исследования позволила зафиксировать как устойчивые типологические характеристики психологических отношений предпринимателей,
так и тенденции их изменения в меняющихся социально-экономических
условиях.
Выделенные социально-психологические факторы деловой активности можно также соотнести с временным континуумом: фактор
1 – «результаты» (прошлое), фактор 2 - «успешность» (настоящее),
фактор 3 – «возможности» (будущее). Деловая активность предпринимателей представлена в их сознании социально-психологическими
характеристикам, соотнесенными во времени с прошлым (оценка
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результатов деятельности), настоящим (оценка успешности деятельности в настоящее время) и будущим (оценка собственных возможностей и перспектив развития бизнеса). Будучи взаимосвязанными
между собой, эти оценки могут проявляться и как относительно самостоятельные характеристики деловой активности. Учет субъективных
оценок прошлой, настоящей и будущей предпринимательской деятельности в сочетании с анализом динамики этих оценок во времени
позволяет не только надежно оценивать, но и прогнозировать деловую
активность предпринимателей. Практическое приложение результатов
проводимых исследований связано с подготовкой рекомендаций для
государственных и предпринимательских структур по поддержке и
развитию малого и среднего бизнеса в России.
В последние годы всё большее внимание исследователи уделяют
социально-психологическим проблемам взаимоотношений в предпринимательской среде. В частности, эмпирически выявлены и проанализированы социально-психологические факторы отношения российских
предпринимателей к деловому партнерству [9] и ответственного отношения предпринимателей к другим участникам делового взаимодействия [10].
Социальная психология российского предпринимательства является
перспективным, быстро развивающимся направлением психологической науки. Однако собранные в разные годы уникальные эмпирические
данные в исходном, «сыром» виде были доступны только участникам
исследовательской группы. И тогда возникла идея создания уникальной
научно-исследовательской базы, где в обобщённом, компактном,
удобном для пользователей виде были бы представлены не только
результаты проведённых научных исследований (научные отчёты,
публикации, диссертационные исследования участников проекта и
дипломные работы, выполненные под их руководством), но и сами
исходные эмпирические данные. Так был реализован первый в
российской психологической науке проект по созданию возобновляемой
информационной базы данных «Социальная психология российского
предпринимательства» [6].
Актуальность и научная значимость данного проекта обусловлена
необходимостью получения системных знаний о социально-психологических закономерностях и механизмах формирования относительно
новой социальной группы российского общества - российских предпринимателей. Экономическая и политическая активность представителей
этой группы оказывает значительное влияние на динамику социальноэкономических изменений. Однако сами российские предприниматели
до сих пор не стали объектом полномасштабных, регулярных социально-психологических исследований. Сегодня во всем мире идет процесс
интенсивного создания электронных баз данных, библиотек и справочно-информационных систем. В иноязычном Интернете широко
представлены справочные и образовательные ресурсы на английском
и многих других языках по различным проблемам экономической
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психологии, в том числе – психологии предпринимательства. В рамках
представляемого проекта впервые представлен обширный материал по
малоизвестным, труднодоступным данным, полученным в результате
многолетних исследований, проведенных группой исследователей
Института психологии РАН по единой программе в ряде регионов
России. С ростом объемов данных становится очевидной потребность
в коллективном ресурсе, где бы аккумулировались собранные эмпирические данные и проводилась работа по их хранению, систематизации,
проверке, описанию, переводу в единый формат, удобный для обработки и предоставления для вторичного анализа. Собранные данные
представляют научную ценность и свободный доступ к полученной
информации повысит научный потенциал и социальную значимость
исследовательских проектов.
Необходимость новой версии информационной системы связана с
выявлением новых научных потребностей научного сообщества в ходе
эксплуатации системы. Выяснилось, что предложенная систематизация
понятна специалистам, социальным и экономическим психологам,
обладающим достаточно высоким уровнем и опытом работы с эмпирическими данными. Для студентов и непрофильных аспирантов
эмпирические данные также представляют интерес, но использование
описанных методик и представленных эмпирических массивов данных
представляет определенную трудность, связанную с отсутствием
опыта работы с социально-психологическими методиками. Для решения данной проблемы предлагается новая версия информационной
системы, которая представит не только «сырые» данные и методики их
обработки, но и обработанные специалистами и визуализированные
результаты с интерпретацией полученных данных. Существенным
свойством новой версии информационной системы будет ее интерактивность, то есть новым исследователям будет предоставлена возможность не только взять данные и провести их обработку, но также и
разместить в системе результаты своих научных изысканий по теме,
причем не только в виде научной статьи с результатами и выводами, но
и промежуточные результаты на всех стадиях обработки и визуализации, а также сформулировать новые исследовательские задачи и
гипотезы, которые неизбежно возникают при работе с эмпирическими
массивами. Таким образом, новая версия информационной системы
будет аккумулировать и представлять не только числовые стандартизованные по методикам ряды данных, но и опыт их научной обработки
и интерпретации. На таком уровне развития база данных по предпринимательству может достичь и нового сегмента аудитории – госслужащих, руководителей и специалистов, аналитиков и практиков государственного управления, интересующихся проблемами российского
предпринимательства.
Центральной задачей предлагаемого проекта является создание
новой, интерактивной версии информационного ресурса, обеспечивающего систематизированное представление данных социально308
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психологических исследований российского предпринимательства, в
том числе, исследований, проводимых группой научных сотрудников
Института психологии РАН на протяжении более чем 20 лет, то есть
фактически с самого момента появления представителей этой социальной группы в российском обществе. За это время группой исследователей под руководством члена-корреспондента Академии Наук А.Л.
Журавлева и профессора В.П. Познякова проведено 12 полномасштабных «срезов», в ходе которых было опрошено свыше 2000 российских предпринимателей, представляющих разные регионы России и
различные сферы бизнеса. Поэтому вторая, отчасти техническая
проблема, решаемая в рамках данного проекта, связана со сбором,
хранением, систематизацией, визуализацией и представлением эмпирических данных, а также распространением в электронной форме
больших объемов эмпирических данных, полученных в ходе обследования представителей такой трудно доступной для исследования
социальной группы как предприниматели.
Разработка интерактивной информационно-исследовательской
базы данных и последующее создание и внедрение информационной
системы в сети Интернет с учетом системных и функциональных
свойств объекта исследования и современных информационных технологий обеспечивается участием в проекте высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, что, в свою
очередь, создаст принципиально новые возможности для изучения
процесса формирования и развития предпринимательства в России.
Предлагаемый исследовательский проект является продолжением
серии эмпирических исследований и разработок информационных
систем, выполняемых сотрудниками лаборатории социальной и
экономической психологии Института психологии РАН начиная с 1991г.
[1, 3, и др.].
Создание и развитие информационно-исследовательской базы
данных социально-психологического мониторинга осуществляется
поэтапно. В настоящее время проведена работа по разработке и созданию следующих модулей информационной системы «Российские
предприниматели в изменяющемся обществе». «Социальная психология предпринимательства: состояние исследований и современные
тенденции развития психологии предпринимательства». В данном модуле представлены результаты теоретического анализа современного
состояния исследований по психологии предпринимательства. «Избранная библиография». В данном модуле представлена избранная
библиография по психологии предпринимательства на русском языке.
«Программа исследования социально-психологических особенностей
российских предпринимателей». В данном модуле представлен базовый вариант методики стандартизированного опроса российских предпринимателей и изменения, вносившиеся в него на разных этапах
исследования. «Гендерные особенности социально-психологических
характеристик российских предпринимателей». В модуле представлен
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теоретический анализ, программа и результаты эмпирических исследований социально-психологических характеристик особенностей предпринимателей-мужчин и предпринимателей-женщин, проводившихся в
1997-2012 гг. в разных регионах России. «Социально-психологические
характеристики деловой активности российских предпринимателей:
структура, динамика, региональные особенности». В модуле представлены результаты анализа социально-психологических факторов –
регуляторов деловой активности российских предпринимателей в
условиях социально-экономических изменений в российском обществе.
Создание интерактивной информационно-исследовательской базы
данных позволит предоставить доступ к собранной и систематизированной научной информации широкому кругу потенциальных пользователей в глобальной сети Интернет: исследователей, преподавателей,
политиков, экономистов, менеджеров, издателей, студентов и др. Таким
образом, коллективными пользователями проекта выступают научноисследовательские организации и их подразделения, высшие учебные
заведения, а также федеральные и региональные организации, занимающиеся поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса в
России. Реализация проекта предполагает создание уникальных функциональных информационно-коммуникационных модулей, которые
можно будет использовать в деятельности любой научно-исследовательской, образовательной или общественной организации. Доступ
пользователей научно-исследовательской базы данных будет осуществляться через Интернет. База данных размещена на сервере Института
психологии РАН (www.ipras.ru). На первом этапе предполагается предоставить доступ к информации о результатах исследований прежде
всего исследователям, осуществляющим работу с эмпирическими
данными и способным представлять, визуализировать и интерпретировать результаты на разных этапах исследования. По мере накопления
обработанных данных доступ к ним будет открыт всем заинтересованным пользователям сети Интернет.
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ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊՈԶՆՅԱԿՈՎ
ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են մի շարք հետազոտությունների արդյունքներ, որոնք իրականացվել են «Ռուսաստանյան ձեռնարկատիրության սոցիալական հոգեբանություն» տվյալների ինտեռակտիվ տեղեկատվական-հետազոտական բազայի մշակում և զարգացում ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտության արդյունքում հաջողվել է բացահայտել ժամանակակից ռուս ձեռնարկատերերի մի շարք էական առանձնահատկություններ(մոտիվներ, արժեքային համակարգեր, հոգեբանական հարաբերություններ), որոնք ուղղորդում են նրանց գործնական ակտիվության մակարդակը և ձեռնարկատիրական գործունեության հաջողությունը:
Հիմնաբառեր․ սոցիալական հոգեբանություն, տնտեսական հոգեբանություն, ռուս ձեռնարկատերեր, հոգեբանական հարաբերություններ,
գործնական ակտիվություն, տվյալների ինտերակտիվ տեղեկատվականհետազոտական բազա:

VLADIMIR POZNIAKOV
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NFORMATION RESOURCES DEVELOPMENT RESEARCH SOCIAL
PSYCHOLOGY OF RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP
Abstract. The study was performed in the framework of the project
«Design and development of interactive resource and research database
"Social psychology of Russian entrepreneurship"». A number of essential
socio-psychological features of modern Russian businessmen (their motives,
valuable orientations, the psychological relations) which define an orientation
and level of their business activity and success of business activity, have
been revealed as a result of the series of researches.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА В РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Выявлены особенности мотивации трудовой деятельности в
четырёх возрастных группах: 19-30 лет; 31-40 лет; 41-50 лет; 51-63
года. Возрастные особенности мотивации труда носят нелинейный
характер. Возрастная динамика чётко проявляется через смену
результирующей ориентации, преобладающей в трёх возрастных
группах (19-30 лет; 31-40 лет; 41-50 лет), на процессуальную у
самых опытных работников. Исследование проведено на выборке
из 240 испытуемых, равномерно распределённых на четыре возрастные группы.
Ключевые слова: возрастные особенности мотивации, мотивация трудовой деятельности, ситуационное интервью, положительные мотивы, отрицательные мотивы, cмыслообразующие мотивы
труда, результирующая ориентация, процессуальная ориентация.

Управление персоналом с учётом возрастных особенностей мотивации трудовой деятельности позволяет повысить производительность, качество труда и удовлетворённость им. Несмотря на важность
и актуальность этого направления психологии труда, «мотивы взрослых
людей изучены достаточно плохо» [1; с. 196]. Ранее выполненные автором статьи исследования раскрывают отдельные аспекты мотивационных структур работников разных возрастных групп [5; 8; 9] и требуют
продолжения на больших по числу испытуемых выборках, что и обуславливает цель данного исследования: выявить особенности мотивационных структур трудовой деятельности в разные возрастные
периоды. Методологическим обоснованием исследования являются:
двухфакторная теория Ф. Херцберга [11]; идеи о двухмодальной природе мотивации труда, представленные в работах М.Ш. МагомедЭминова [3], М.В. Прохоровой [4; 7; 10]; стимульно-смысловая концепция мотивации труда И.Г. Кокуриной [2].
Методика исследования
В исследовании приняли участие 240 работников предприятий
Нижегородской и Владимирской областей, которые равномерно распределены на четыре возрастные группы по 60 испытуемых в каждой: до
30 лет; 31-40 лет; 41-50 лет; 51 год и старше. В каждой возрастной
группе равное количество женщин (n=30) и мужчин (n=30). 31-35%
испытуемых каждой возрастной группы закончили вуз, а остальные ─
средние образовательные учреждения. 15-20% испытуемых каждой
возрастной группы работают на управленческих должностях.
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Для сбора данных использовались методы интервью и тестирования, реализуемые с помощью методики ситуационного интервью
мотивации трудовой деятельности на разных этапах организационного
развития (СИМ) М.В. Прохоровой [6] и психологического опросника
«Словарь» И.Г. Кокуриной [2]. Методика ситуационного интервью позволяет диагностировать готовность испытуемых работать на четырёх этапах организационного развития, а также выявляет общие и специальные
структуры положительной и отрицательной мотивации [4]; [7]; [9].
Для обработки данных применялись методы описательной статистики и непараметрические методы вывода различий (критерий
χ2 Пирсона, критерий U Манна-Уитни). Статистическая обработка данных производилась с помощью программного обеспечения “Statistica”
(версия 10.0).
Результаты и их обсуждение
Все возрастные группы предпочитают работать на двух этапах
развития бизнеса ─ интенсивного роста и стабильности, когда
положение организации на рынке устойчивое, а ниша сохраняется или
расширяется (рис. 1). Статистически значимые различия получены
между выбором этапа интенсивного роста в возрастных группах 31-40
и 51-63 лет (χ2=4,82; p=0,028*(прим. p*<0,05)). Более опытные испытуемые реже готовы работать на этом динамичном этапе, предъявляющем высокие требования к активности и мобильности сотрудников.
На этапе стабильности обособленную позицию занимает самая
молодая возрастная группа, результаты которой достоверно ниже
показателей испытуемых трёх остальных выборок (различия с группой
31-40 лет χ2 =8,29; p=0,0040** (прим. p**<0,01); 41-50 лет ─ χ2 =3,84;
p=0,0050**; 51-63 лет ─ χ2 =6,54; p=0,010**). На этапе формирования
бизнеса, который предполагает неустойчивое положение организации
на рынке, большую неопределённость, наименее опытные испытуемые
проявляют более высокую готовность работать, чем сотрудники в
возрасте от 41 до 50 лет (χ2 =5,71; p=0,017*).

Рисунок 1. Готовность работать на разных этапах бизнеса в
разных возрастных группах
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Самая сложная общая структура положительной мотивации труда
из 17 компонентов выявлена у работников второй возрастной группы
(рис. 2). В остальных возрастных группах структура положительной
мотивации включает 15 компонентов.

Рисунок 2. Общая структура положительных мотивов трудовой
деятельности в разных возрастных группах
Значимые различия получены между возрастными группами по 10
мотивам (табл. 1). Во-первых, в стремлении к карьерному росту менее
опытные работники превосходят более опытных. Во-вторых, наличие
хорошего коллектива на работе более важно для работников второй и
четвёртой возрастных групп, чем для испытуемых в возрасте до 30 лет.
В-третьих, важность эффективного менеджмента выше на более
ранних этапах карьеры: для испытуемых первых двух возрастных групп.
В-четвёртых, новизна наиболее привлекает сотрудников второй
возрастной группы, наименее важна или служит препятствием для
самых опытных работников. В-пятых, перспективы на работе наиболее
важны для тех испытуемых, которые находятся в середине своего
карьерного пути (31-40 лет; 41-50 лет). В-шестых, принадлежность к
рабочей группе наиболее значима для работников в возрасте 31-40
лет. В-седьмых, работа как таковая важна для наиболее опытных
сотрудников. В-восьмых, к самореализации стремятся, прежде всего,
работники, находящиеся в первой половине своего карьерного пути (1930 лет; 31-40 лет). В-девятых, стабильная и надёжная работа более
важна для работников в возрастных группах 31-40 и 41-50 лет, чем для
самых зрелых испытуемых. В-десятых, хорошие условия работы
наиболее важны для самых опытных сотрудников.
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Таблица 1
Достоверно значимые различия в общих структурах
положительной мотивации труда работников разных
возрастных групп
Положительный
Возрастные
Критерий
Уровень
2
мотив
группы, лет
Пирсона, χ
значимости, p
Карьерный рост
19-30>41-50
6,13
0,001**
19-30>51-63
12,48
0,000**
31-40>51-63
5,60
0,018*
Коллектив
19-30<31-40
6,54
0,010**
19-30<51-63
9,57
0,002**
Менеджмент
19-30>41-50
4,71
0,030*
19-30>51-63
11,26
0,000**
31-40>51-63
5,05
0,025*
Новизна
19-30>51-63
6,20
0,012*
Перспективы
19-30<31-41
7,41
0,006*
19-30<41-50
5,52
0,018*
31-40>51-63
8,35
0,003**
41-50>51-63
6,34
0,011*
Принадлежность к
31-40>51-63
5,05
0,025*
рабочей группе
Работа как таковая
19-30<51-63
13,36
0,000**
31-40<51-63
6,47
0,001**
41-50>51-63
8,33
0,004**
Самореализация
19-30>51-63
6,93
0,008**
31-40>51-63
4,17
0,041*
Стабильная и
31-40>51-63
6,54
0,010**
надёжная работа
41-50>51-63
5,54
0,018*
Хорошие условия
19-30, 41-50< 4,58
0,032*
работы
51-63
Примечание. p**<0,01; p*<0,05
Во всех возрастных группах общие структуры отрицательных
мотивов (рис. 3) более простые, чем положительных. Наименьшее
количество негативных мотивов представлено у испытуемых самой
молодой возрастной группы (7). 12 отрицательных мотивов выявлено в
середине карьеры (31-40 лет; 41-50 лет) и 11 – у самых опытных
работников.
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Рисунок 3. Общая структура отрицательной мотивации трудовой
деятельности в разных возрастных группах
Достоверно значимые различия между возрастными группами
выявлены по 7 мотивам (табл. 2). Во-первых, если организации
потребуется помощь, то наиболее вероятен отказ от работы для
испытуемых в возрасте 41-50 лет, по сравнению как с наименее, так и с
наиболее опытными работниками. Во-вторых, недостаток самореализации наиболее сильно проявляется как отрицательный мотив для
работников в возрастных группах: 31-40 и 41-50 лет. В-третьих, самые
молодые сотрудники, по сравнению с испытуемыми в возрастных
группах 31-40 и 41-50 лет, будут чаще избегать работы из-за неэффективного менеджмента. В-четвёртых, неинтересная работа
является более сильным отрицательным мотивом для работников в
возрасте 31-40 лет, чем для самых опытных сотрудников. В-пятых,
низкая заработная плата реже приводит к отказу от работы
сотрудников в возрасте 31-40 лет, чем на более ранних или поздних
возрастных этапах. В-шестых, отсутствие новизны выступает в
большей степени отрицательным мотивом для двух наиболее опытных
возрастных групп, чем для самых молодых сотрудников. В-седьмых,
отсутствие профессионального роста наиболее часто приводит к
отказам от работы самых молодых сотрудников, по сравнению с
наиболее опытными испытуемыми.
Достоверно значимых различий между возрастными группами не
выявлено только по одному смыслообразующему мотиву труда ─
преобразованию (рис. 1). Стремление к решению интересных задач и
росту профессионального мастерства представлено во всех группах на
одинаковом уровне, что согласуется и с результатами интервью. По
остальным смыслообразующим мотивам получены различия между
возрастными группами (табл. 2).
317

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

Таблица 2
Достоверно значимые различия в общих структурах
отрицательной мотивации труда работников разных
возрастных групп
Отрицательный
Возрастные
Критерий
Уровень
2
мотив
группы, лет
Пирсона, χ
значимости, p
Недостаток
31-40>51-63
5,05
0,025**
самореализации
41-50>51-63
4,03
0,045*
Нежелание
41-50>19-30,
5,05
0,025*
помогать
51-63
организации
Неэффективный
19-30, 31-40> 4,03
0,045*
менеджмент
41-50
Неинтересная
31-40>51-63
4,56
0,033*
работа
Низкая заработная
19-30>31-40
6,08
0,013*
плата
31-40>41-50,
8,14
0,004*
51-63
Отсутствие новизны 19-30<41-50
5,05
0,025*
19-30<51-63
4,03
0,045**
Отсутствие
19-30>51-63
4,03
0,045*
профессионального
роста
Примечание. p**<0,01; p*<0,05

Рисунок 4. Смыслообразующие мотивы труда в разных
возрастных группах
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Во-первых, коммуникативный мотив достоверно преобладает у
наиболее опытных сотрудников, по сравнению с испытуемыми остальных возрастов. В возрасте 51-63 года работники активно стремятся к
общению, помощи своим коллегам, установлению с ними доброжелательных отношений. Во-вторых, утилитарно-прагматический мотив,
отражающий стремление делать то, что приносит пользу именно
субъекту труда, сохранять свои силы и здоровье, преобладает у
работников 41-50 лет. В-третьих, кооперативный мотив достоверно
сильнее у работников в возрасте 41-50 лет, по сравнению с испытуемыми в возрасте 31-40 лет. Более опытные работники склонны
рассматривать труд с учётом его необходимости для близких и родных
или для общества в целом. В-четвёртых, конкурентный мотив
достоверно преобладает в возрасте 31-50 лет, по сравнению с
работниками в возрасте 51-63 лет. В середине карьерного пути
работники активно стремятся к получению позитивной оценки за труд,
первенства в нём, завоеванию авторитета. В-пятых, мотив достижений преобладает в двух наименее опытных возрастных группах, по
сравнению с самыми зрелыми испытуемыми. В возрасте 19-40 лет
работники готовы преодолевать трудности, стремятся к успеху в
решении профессиональных задач и самосовершенствованию. Возрастные различия в смыслообразующей мотивации достижений удалось выявить при переходе от выборки каждой группы в 40 человек [7]
к 60 испытуемым, что повысило точность исследуемых параметров.
Таблица 3
Достоверно значимые различия между выраженностью
смыслообразующих мотивов труда работников разных
возрастных групп
Смыслообразующий Возрастные Критерий
Уровень
мотив
группы, лет
Манна-Уитни,
значимости, p
U
Коммуникативный
19-30<51-63 1206,50
0,031*
31-40<51-63 1427,50
0,005**
41-50<51-63 1275,00
0,005**
Утилитарно31-40<41-50 1381,50
0,028*
прагматический
Кооперативный
31-40<41-50 1373,50
0,025*
Конкурентный
31-40>51-63 1275,00
0,005**
41-50>51-63 1379,50
0,027*
Достиженческий
19-30>53-60 1389,50
0,031*
31-40>51-63 1401,50
0,036*
Примечание. p**<0,01; p*<0,05
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Различия в смыслообразующих мотивах проявляются через
призму их ориентаций: результирующей и процессуальной (рис. 5).

Рисунок 5. Смыслообразующие ориентации труда в разных
возрастных группах
Уровень результирующей ориентации достоверно преобладает в
первых трёх возрастных группах над его выраженностью в четвёртой
(табл. 4). Первые три группы отличает более высокий уровень
активности в профессиональной деятельности, чем четвёртую.
Соответственно, уровень процессуальной ориентации превалирует у
самых опытных работников.
Таблица 4
Достоверно значимые различия между выраженностью
смысловых ориентаций труда работников разных
возрастных групп
Ориентация
Возрастные Критерий
Уровень
группы, лет
Манна-Уитни, U значимости, p
Результирующая
19-30>51-63 1315,00
0,011*
31-40>51-63 1065,50
0,001**
41-50>51-63 1176,50
0,000**
Процессуальная
19-30<51-63 1244,00
0,003**
31-40<51-63 1064,00
0,005**
41-50<51-63 1150,50
0,027*
Примечание. p**<0,01; p*<0,05
Выводы
1. Содержательный аспект мотивации трудовой деятельности
различается в разные возрастные периоды, что необходимо учитывать
при отборе персонала и формировании его мотивационных программ.
Возрастные особенности мотивации трудовой деятельности носят
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нелинейный характер, а её динамика чётко проявляется через смену
результирующей ориентации, преобладающей в возрасте 19-50 лет,
на процессуальную у самых опытных работников.
2. Работников в возрасте 19-30 лет отличает результирующая
ориентация, мотивация достижений, стремление к карьерному росту,
новизне, самореализации, для чего им необходим эффективный
менеджмент. Они избегают работать там, где отсутствует эффективное руководство и профессиональный рост. Данную возрастную
группу можно обозначить «начало карьеры», а в основе её стратегии
лежит активность, направленная на профессиональное самоопределение и развитие.
3. Работников в возрасте 31-40 лет отличает самый высокий уровень мотивационного потенциала и сложности мотивационных структур. С менее опытными испытуемыми их объединяет результирующая
ориентация, мотивация достижений, стремление к карьерному
росту, самореализации, потребность в эффективном руководстве.
Они, как и более молодые испытуемые, избегают работы в том случае,
если отсутствует эффективный менеджмент. С возрастной группой
41-50 лет они связаны не только ориентацией на результат, стремлением к первенству, но и более требовательным отношением к работодателю, что проявляется в ориентации на перспективы, обеспечении стабильности и надёжности, избегании той работы, где низкая
заработная плата, нет возможностей для самореализации. Возрастную группу 31-40 лет с наиболее опытными сотрудниками объединяет
социальный мотив ─ ориентация на хороший коллектив. Для данной
возрастной группы, которую можно обозначить «карьерный рост»,
также важны: возможность принадлежать к рабочей группе и возможность избежать неинтересной работы. В основе мотивационной
стратегии данной группы лежит активная позиция, направленная как на
профессиональное развитие и рост, так и на завоевание устойчивого
положения на рынке труда или в конкретной организации.
4. Работники в возрасте 41-50 лет обладают результирующей
ориентацией, утилитарно-прагматической и кооперативной мотивацией. Для них важны перспективы и стабильная и надёжная
работа. Они не готовы работать из альтруистических соображений, что
проявляется в избегании организаций, которым необходимо помогать
в достижении целей, где отсутствует возможность для самореализации, низкая заработная плата. Для работников данной возрастной
группы, которую условно можно именовать «стабильная карьера»,
характерна мотивационная стратегия, основанная на активности, которая нацелена на обеспечение и сохранение надёжного и стабильного
положения на рынке труда, получения очевидной пользы от своей
работы или при отсутствии таковой ─ сбережение своих внутренних
ресурсов.
5. Мотивационный профиль работников в возрасте 51-63 лет
наиболее чётко отличается от структуры мотивации труда работников
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остальных возрастных групп. Самые опытные работники обладают
процессуальной ориентацией, для них важно наличие работы как
таковой, хорошие условия труда и хорошие отношения в коллективе,
возможность и готовность помогать коллегам. Работников данной
возрастной группы, которую условно можно назвать «завершение
карьеры», отличает пассивная мотивационная стратегия, которая
направлена на удовлетворение потребностей в общении, взаимодействии с коллегами и комфортных условиях работы.
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ՄԱՐԻԱ ՊՐՈԽՈՐՈՎԱ
Նիժնի Նովգորոդի Ն. Ի. Լոբաչևոսկու անվան
պետական համալսարանի կառավարման
հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԽՄԲԵՐՈՒՄ.ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈՂՄԸ
Հոդվածում բացահայտված են աշխատանքային գործունեության
մոտիվացիայի առանձնահատկությունները չորս տարիքային խմբերում.
19-30 տ., 31-40 տ., 41-50 տ., 51-63 տ.: Աշխատանքի մոտիվացիայի
առանձնահատկություններն ունեն ոչ գծային բնույթ: Տարիքային շարժընթացը հստակ դրսևորվում է արդյունքին միտվածությամբ, որը գերակշռում է երեք տարիքային խմբերում (19-30տ., 31-40տ., 41-50տ.), իսկ
փորձառուների մոտ՝ գործընթացին: Հետազոտությունն անցկացվել է 240
փորձարկվողների հետ, որոնք հավասարաչափ բաշխվել են չորս
տարիքային խմբերի:
Հիմնաբառեր. մոտիվացիայի տարիքային առանձնահատկությունները, աշխատանքային գործունեության մոտիվացիան, իրադրային հարցազրույց, դրական մոտիվներ, բացասական մոտիվներ, աշխատանքի
իմաստային մոտիվներ, արդյունքին միտվածություն, գործընթացին միտվածություն:
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PECULIARITIES OF WORK MOTIVATION IN DIFFERENT AGE
GROUPS: CONTENT ASPECT
The peculiarities of work motivation in four age groups, namely 19-30
years old, 31-40 years old, 41-50 years old, 51-63 years old, are revealed.
The age peculiarities of work motivation are non-linear. The age dynamic is
clearly manifested by shifting from resultant orientation, prevailing in the
three age groups (19-30 y. o., 31-40 y. o., 41-50 y. o.), into processual one
for the most experienced employees. The investigation is conducted on the
sampling of 240 testees, who are equally divided into the four age groups.
Keywords: age peculiarities of motivation, work motivation, situational
interview, positive motives, negative motives, sense-making motives,
resulting orientation, processional orientation.
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ИНСТРУКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ 1930-Х ГГ.
В данной статье автор показывает, как в советской психологии
управления (точнее в советской психотехнике как прообразе психологи управления) происходила преемственность импортированных знаний на примере такого воздействующего объекта, как
инструктивная карточка, предложенная западными психологами с
целью индивидуализации научной организации труда. В СССР
психотехники развивали коллективные формы воздействия, каким
был инструктивный плакат.
Ключевые слова: психология управления, организация
труда, психотеьника.

После октябрьских событий 1917 г. новая власть приступила к
строительству новой жизни, которую нельзя было представить без
широкой индустриализации.
В.И. Ленин, следя за новыми тенденциями в мире, не мог не
отметить новую систему труда, рожденную системой Ф. Тейлора.
Собственно, он впервые упоминает тейлоризм 13 марта 1913 г.,
полностью и беспощадно отрицая его в статье «Научная система
выжимания пота», эту же мысль он продолжает в статье «Система
Тейлора – порабощение человека машиной», вышедшей через год 13
марта 1914 г. Правда, здесь он уже обнаруживает, что организация на
основе системы Тейлора является «рациональным, разумным,
распределением труда внутри фабрики», противопоставленной им
тогдашней общей системе капиталистического хозяйства. Ленин
задумывается о том, какой выигрыш дала бы система Тейлора, окажись
она в руках рабочего класса: «Система Тейлора – без ведома и против
воли ее авторов – подготовляет то время, когда пролетариат возьмет в
свои руки все общественное производство и назначит свои, рабочие,
комиссии для правильного распределения и упорядочения всего
общественного труда. Крупное производство, машины, железные
дороги, телефон – все это дает тысячи возможностей сократить
вчетверо рабочее время организованных рабочих, обеспечивая им
вчетверо больше благосостояния, чем теперь». Позже, после
заключения Брестского мира, Ленин тут же вспоминает о системе
Тейлора. В программной статье «Очередные задачи Советской власти»
(апрель 1918 г.) Ленин пишет: «Русский человек – плохой работник по
сравнению с передовыми нациями… Учиться работать – эту задачу
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Советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме.
Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тейлора…
соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд
богатейших научных завоеваний в деле анализа механических
движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки
правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учета и
контроля и т.д. Советская республика во что бы то ни стало должна
перенять все ценное из завоеваний науки и техники в этой области.
Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора,
систематическое испытание и приспособление ее». «…Социалистической Советской республике предстоит задача, которую можно кратко
формулировать так, что мы должны ввести систему Тейлора и научное
американское повышение производительности труда по всей
России…». Выступая на заседании Президиума ВСНХ в апреле 1918
года, Ленин говорил: «…необходимо определенно сказать о введении
системы Тейлора… Без нее повысить производительность нельзя, а
без этого мы не введем социализма» [7].
Среди множества изданной литературы по фордизму, тейлоризму
выделялась книга «Психология управления предприятиями» американского доктора философии Л.М. Джильберта, переведенная на
русский язык Я.Г. Абрамсоном и изданная в 1924 г. У книги есть
подзаголовок: «Значение психологии для выработки методов
наименьших потерь, для обучения им и для проведения их в жизнь».
Собственно, по жанру это учебник по психологии управления, да и
переводчик пишет, что главное достоинство ее заключается в том, что
«она не в пример другим книгам по научной организации труда не
забывает о работнике и ставит его во главу угла всего своего
изложения. Рассматривая все типы управления вообще и отдельные
элементы научного управления в частности, автор доказывает, что
всякий работник заинтересован в научной организации труда не потому
только, что она дает наибольшую производительность, но главным
образом потому, что она дает ему наиболее полное развитие его
личности, наибольшее удовлетворение и наибольшее благополучие.
При этом не только рассыпается в прах предрассудок, утверждавший,
будто при научной организации труда работник из человека
превращается в машину, но получается понимание того, что полнота
развития личности и увеличение производительности труда не только
не являются взаимно друг друга исключающими целями, но, наоборот,
друг друга обусловливают и друг другу содействуют; получается
убеждение, что полное использование заложенных в личности сил
возможно только при условии всестороннего развития ее. Таким
образом, осуществление научной организации труда, стоявшее перед
работником, как дело государственной пользы, т.е. как общегражданский долг, становится для него вопросом личного интереса» [5, с. 7].
Большое значение автор уделяет значению индивидуальности
работника, т.к. «для научного управления индивидуальность и есть та
единица, которая должна быть измерена. Измеряется индивидуальная
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личность и ее работа... Устанавливаются нормы для индивидуальности, нормального человека... Записи ведутся для работы каждого
отдельного человека и ведутся таким образом, чтобы можно было обнаружить и вознаградить всякое индивидуальное старание» [там же, с. 27].
Как видит Джильберт, индивидуальный урок олицетворяется
индивидуальной карточкой-инструкцией, где сказано не только то, что
работник должен сделать, как это сделать наилучшим образом и в какое
время предполагается он должен сделать свою работу, но на ней
имеется также подпись того, кто ее составил. Это делается вот для
чего: если работник не может выполнить требований карточки, ему не
придется терять время для выяснения того, кто должен дать ему
необходимые инструкции или оказать помощь, чтобы он в результате
мог выработать свое хорошее вознаграждение. Более того, за помощью
он должен обратиться к приставленным к нему учителям согласно тому,
что жирным шрифтом напечатано на карточке инструкции, а именно:
«Когда инструкции не могут быть выполнены, старший должен немедленно доложить об этом тому, кто подписал эту карточку». Подпись
составителя карточки не только развивает его чувство личной ответственности, но способствует зарождению чувство взаимной ответственности между работниками в разных частях данной организации.
Автор также предполагает введение групповой карточки-инструкции для такой работы, которая должна быть выполнена группой
работников, единовременно занятых ею или работающих в зависимой
связи операций, или же работающих при одновременности обоих
условий вместе. Эта карточка содержит только те части индивидуальной инструкции, которые относятся к тому, что должно быть выполнено
прежде, чем начнется выполнение следующей операции, лежащей на
следующем в очереди работнике [там же, с. 39].
Нас заинтересовало, как психологи-психотехники участвовали в
составлении инструкций для различных производств, ибо инструкция –
самый близкий к работнику рычаг воздействия со стороны управляющего звена.
К сожалению, в обширной советской психотехнической литературе
1920-30-х гг. удалось найти не так много свидетельств, подтверждающих работу психотехников над данным вопросом, но все же, кое-что
оказалось проясненным.
Инструкцией как средством учета, обучения и пропаганды советские психотехники стали пользоваться достаточно поздно – в 1930-х гг.
И это были инструктивные плакаты по технике безопасности. К
инструктивным, т.е. разъясняющим, информационным плакатам они
пришли после того, как с энтузиазмом отработав такую форму
воздействия, каким был устрашающий плакат, и получили за это упреки
в идеологической неблагонадежности. На смену устрашающему плакату пришел инструкционный.
Так, бригада психотехников Института военной промышленности
(Москва) создала серию инструкционных карточек по основным
разновидностям опиловочных операций применительно к учащимся,
только что поступившим в ФЗУ. Опираясь на данные обследования
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ряда школ ФЗУ, знакомство с литературой по инструктажу и с типами
инструкционных карточек (разработанными в ЦИТе и в других исследовательских институтах), психотехники установили, что существующие учебные инструкционные карточки являются изложением последовательности технологического процесса и плохо обучают. Взяв за
основу своей работы систему инструктажа как систему педагогическую,
должную обеспечить приобретение и повышение квалификации, воспитание изобретательских навыков, и учитывая важность комплексного
охвата проблемы, объединив усилия инженера-производственника,
педагогов-инструкторов, педолога и психотехника, они разработали
принципы составления инструкционных карточек:
1) наличие рациональных приемов работы, их иллюстрация по
принципу наглядного изображения «правильно» и «неправильно»;
2) демонстрация целевого достижения каждого приема и методов
самоконтроля по ходу выполнения работы (применительно к каждому
приему работы обязательны ответы на вопросы: «что делать» и
«почему именно так делать»);
3) фиксация внимания учащегося на главном (наиболее ответственном и наиболее трудном);
4) знакомство с типичными видами неполадок, возможными видами
брака и путями их изживания;
5) облегчение усвоения содержания карточки через оформление
(наглядность, лаконичность при исчерпывающей полноте, запоминаемость, возбуждение интереса).
В результате, психотехническая бригада, проведя наблюдение над
двенадцатью различными операциями опиловки, подготовила материал для оформления четырех общеустановочных инструкций и для
двенадцати инструкционных карт по основным видам операций опиловки, художественно оформила две карточки (общеустановочную и
операционную), оформила всю серию карточек, заслужив одобрение
коллег из Института военпрома, инструкторов школы ФЗУ завода имени
Авиахима, методического центра и сектора труда ГУАПа [12, с. 192].
Особенно важны были инструктивные плакаты в деле техники
безопасности и охраны труда. Психотехник А.И. Колодная писала, что
многочисленные происшествия на производстве являются следствием
«неправильного распределения обязанностей, обезлички, плохого
инструктажа, неудопонимаемых инструкций и приказов, недисциплинированности, расхлябанности, другими словами, неправильной, плохой
организации труда» [6, с. 340].
Пермский психотехник из научно-исследовательского института
охраны труда в черной и цветной металлургии М.В. Грязнов разрабатывал инструкционный метод в борьбе за техническую безопасность
[3] и сигнальные плакаты по безопасности труда в промышленности [4].
Он заметил, что сигнальные плакаты уже активно используется в
автохозяйствах и призвал внедрить их в промышленность.
Автор классифицировал виды сигнальных плакатов: разъясняющий
плакат (служит для информации о возможной опасности; имеет форму
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квадрата, цвет рамки – желтый), предупреждающий плакат (предписывает выполнять одно какое-нибудь действие, указанное в плакате;
форма – треугольник, цвет рамки – синий), запрещающий плакат
(категорически запрещает одно какое-то действие, опасное в данном
месте; форма – круг, цвет рамки – красный). Сигнальный плакат имеет
массу преимуществ восприятия, например, он постоянно висит, тем
самым обеспечивая постоянное воздействие; он «должен вешаться
навсегда и должен образовать в сознании рабочих неразрывную связь
данного периода безопасности и работы на данном механизме» [там
же, с. 6]. Сигнальный плакат снабжен точной надписью, «является
точно сформулированным (стандартным) правилом. Никаких сомнений
в обязательности не может возникнуть» [там же]. Такой плакат «проникает до самого рабочего места», он легко воспринимается, т.к.
стандартен по форме, прост по цвету, рисунку фигуры и легок в понимании, его преимущество в дешевизне, красивой внешности, простоте
изготовления, широте охвата, проверке исполнения.
Сотрудники кабинета по борьбе с промышленным травматизмом
ВНИИ охраны труда под руководством Д.И. Рейтынбарга (отдел психологии труда, заведующий – С.Г. Геллерштейн) С.С. Вальяжников и А.А.
Алексеев исследовали устойчивость феноменов психологического
воздействия на работников предприятия в целях профилактики травматизма и описали опыт работы на 1-ом государственном шарикоподшипниковом заводе им. Л.М. Кагановича. Бригада исследователей (сотрудники института, Центрального музея труда и работники по технике
безопасности завода) разработала систему массово-воспитательных
мероприятий по охране труда и технике безопасности, где решались
основные задачи: обучение рабочих безопасным методам работы;
пропаганда ТБ и внедрение в сознание каждого работника установки на
безопасность; организация массовой борьбы за выполнение требований охраны труда и техники безопасности; популяризация правил
техники безопасности.
Главный упор в массовой работе делался на повышение чувства
ответственности руководителей работ за здоровье рабочих и обучение
рабочих правильным и безопасным методам работы с использованием
следующих приемов и методов: вводный, ориентирующий инструктаж;
инструктаж у станка; проверка знания правил техники безопасности;
печатные инструкции; занятия по техники безопасности с руководителями работ; массовая пропаганда; выставки по техники без-опасности;
работа с плакатом; стенгазеты «Глас безопасности» и «За культуру и
чистоту»; специально оформленные щиты с лозунгами по техники
безопасности, бюллетени; соцсоревнование за лучшее выполнение
правил безопасности; массовый контроль; премии; помощь общественных инспекторов; результаты обследования цеха контрольными
группами с анализом текущих несчастных случаев в цехе [1], [2].
Авторы видели в плакате главный проводник пропаганды техники
безопасности: «плакат является самым доступным массовым средством пропаганды безопасных методов работы. Его значение в борьбе с
травматизмом очень велико. Плакат по технике безопасности не только
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обучает правилам безопасности, но и повседневно напоминает
рабочим о необходимости выполнять эти правила» [1, с. 32].
С.С. Вальяжников и А.А. Алексеев описали целую систему работы
с плакатами на 1-ом ГПЗ имени Л.М. Кагановича, где за 1936 г. было
расклеено до 3 тысяч плакатов. Можно использовать печатные плакаты
с лозунгами, определяющими сущность и содержание борьбы с травматизмом, в специальных витринах, например:
Работать по-стахановски – это значит работать организованно и культурно. Лучшая организация труда – залог безопасности.
Мастер несет ответственность за каждый несчастный случай.
Обо всех недочетах, угрожающих несчастными случаями, сообщайте
мастеру.
Они предлагали использовать самостоятельно разработанные плакаты, подчеркивающие ответственность руководителей за безопасность и здоровье рабочего на производстве:
Не налаживай, не смазывай и не чисти станка на ходу. Нарушение
этого правила ведет к серьезным несчастным случаям.
При всяком ранении и ушибе, полученном на производстве,
сообщи мастеру.
За оказанием помощи обратись только в здравпункт или
заводскую поликлинику.
Фотомонтажные плакаты, используемые для обучения рабочих
правилам техники безопасности, показывают обстановку и неправильные приемы работы, приводящие к несчастному случаю, и показывают,
как можно избежать несчастного случая. «Изображенные на плакате
люди знакомы рабочим (в инсценировках для плакатов участвуют
рабочие завода), что еще больше усиливает действие плакатов.
Фотомонтажные плакаты полностью охватывают специфику завода и
затрагивают самые животрепещущие темы. …здесь как бы сами
рабочие завода, изображенные на плакате, обучают своих товарищей,
как нужно вести себя на производстве, чтобы избежать несчастных
случаев» [там же, с. 35].
Световые плакаты (светофоры), нарисованные на стекле, вставляются в специальные коробки, внутри которых имеются электрические
лампочки; укрепляются на кронштейнах и развешиваются на видных
местах:
При работе с электродрелью надень резиновые перчатки и
галоши. Заземли электродрель.
Содержи в порядке рабочее место.
Работай только на прочной лестнице.
Не стой под грузом. Груз может сорваться.
При наладке молотов: а) перекрой воздух, б) опусти воздух из
цилиндров, в) подставь упор, г) запри педаль.
И т.п.
На заводе выпускаются специальные листовки по технике
безопасности. Листовки эти кратки: каждая из них содержит какоенибудь одно правило безопасности:
Не налаживай, не смазывай и не чисти станки на ходу. Нарушение
этого правила ведет к серьезным несчастным случаям
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Общественный инспектор охраны труда – это рабочий контроль
над постановкой техники безопасности и охраны труда. Обращайтесь к общественному инспектору во всех случаях нарушений
законов по охране труда и технике безопасности.
При всяком ранении и ушибе, полученном на производстве, сообщи
мастеру. За оказанием помощи обратись в цехздравпункт или
заводскую поликлинику. По выписке на работу обратись в технику
безопасности для дачи объяснения о причине несчастного случая.
И т.п.
Психотехники М.А. Юровская и М.Я. Полякова из Всесоюзного
научно-исследовательского института организации и охраны труда
пишут небольшую статью об инструктажном плакате в цеху, отмечая
необходимость его для начинающих рабочих, причем, подобные
плакаты должны быть двух видом: 1. обеспечивающие сознательное
образование навыка, приобретение основных приемов, общих для ряда
производственных работ и 2. нацеленные на выполнение конкретного
задания. Инструкции первого рода составляются, соблюдая принципы:
они должны отвечать на вопросы «что и в какой последовательности
делать» (рациональный прием); «как делать»; «почему именно так
делать» (с указанием, что произойдет при ином способе работы); нужно
выделить текстом или иллюстрациями главное и выполнение работы;
они должны научить проверять правильность работы по ходу ее
(самоконтроль); хорошо оформлены. И самое главное – соответствующими лозунгами должны стимулировать приобретение квалификации и
усвоение основных приемов и правил работы [13]. Образцы инструктивных плакатов с применением этих принципов были использованы на
авиационном заводе им. С.П. Горбунова.
С.С. Вальяжников подробно описывал использование целого комплекса пропагандистских средств обучения рабочих правилам безопасной работы. К основным элементам системы он отнес:
Вводный, ориентирующий инструктаж, цель которого дать рабочему
необходимые представления о заводе, о технологическом процессе, о
всех требованиях техники безопасности, охраны труда, о безопасных
способах работы и т.п. Он походит в специальном кабинете, где
сконструирована компактная учебная установка, состоящая из семи
выдвижных электрифицированных щитов, иллюстрирующих определенный комплекс правил безопасности или определенную тему;
Инструктаж у станка, которую проводит мастер, у которого есть
пособия для проведения инструктажа;
Печатные инструкции [2].
Заметим еще раз, что данные статьи были написаны уже к самому
завершению психотехнической деятельности в Советском Союзе
(напомним, что психотехническое общество переслало существовать в
1936 г. [8, 9, 10, 11]).
Как мы видим, советским психотехникам, участвующим в процессе
управления производством, не удалось подойти к индивидуальному
обращению к рабочему, о чем писал Л.М. Джильберт, все воздействие
шло через массовую форму – плакат.
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ՆԱՏԱԼՅԱ ՍՏՅՈՒԽԻՆԱ
Նիժնի Նովգորոդի Ն.Ի. Լոբաչևոսկու անվան համալսարան,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՅՈՒԼՅԱ ԿՈՐՍԱԿՈՎԱ
Ն.Ի. Լոբաչևոսկու անվան համալսարանի
4-րդ կուրսի ուսանողուհի
ՀՐԱՀԱՆԳԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ
ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ 1930-ԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հոդվածում ցույց է տրված, թե ինչպես է խորհրդային կառավարման
հոգեբանության մեջ տեղի ունեցել ներմուծված գիտելիքների փոխանցումը
այնպիսի ազդող օբյեկտի օրինակով, ինչպիսին կառուցվածքային քարտն
է, որն առաջարկվել է արևմտյան հոգեբանների կողմից՝աշխատանքի գիտական կազմակերպման անհատականացման նպատակով: Խորհրդային Միությունում հոգետեխնիկաները զարգացնում էին փոխազդեցության
կոլեկտիվ ձևեր, ինչպիսին ուղղորդող պաստառն էր:
Հիմնաբառեր. կառավարման հոգեբանություն, աշխատանքի կազմակերպում, հոգետեխնիկա:
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YULIA KORSAKOVA
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INSTRUCTION AS A MEANS OF TRAINING AND SAFETY RULES
IN SOVIET PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT OF 1930s
In this article the authors shows how in the Soviet psychology of
management (more precisely in Soviet psychotechnics as a prototype of
psychology of management) there was a continuity of imported knowledge
on the example of such an influential object as the instructive card proposed
by Western psychologists with the goal of individualizing the scientific
organization of labor. In the USSR the psychotechnics developed collective
forms of influence, such as the instructive poster.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНЦА
В статье обсуждается вопрос проявления особенностей мышления в процессе профессионального обучения управленцев.
Результаты проведенного нами исследования показали, что развитость разных типов мышления у студентов разных специальностей
во многом обусловлено особенностями выбранной ими профессии. Исходя из этого профессиональное обучение направляется
на развитие того или иного типа мышления, что является одним из
факторов успешной деятельности специалиста в будущем.
Ключевые слова: мышление, управленец, процесс обучения,
эффективность деятельности, компетенция.

Современная управленческая деятельность имеет свои специфические особенности, которые предъявляют особые требования к личностным качествам управленца. Эффективность деятельности обеспечивается не только профессиональными знаниями, но и индивидуальными качествами и психологическими особенностями личности управленца. Эффективная деятельность управленца обеспечивается профессионально важными качествами, которые сформулированы в
психограмме и профессиограмме управленца. В них выделяются профессионально важные психологические компетенции управленца.
Среди профессионально важных качеств современного управленца в
теоретических подходах (Р. Л. Кричевский. Б. М. Теплов, С. Л.
Рубинштейн) выделяется стиль мышления и уровень креативности [2];
[3]; [4]. Несомненно, мыслительные процессы в деятельности руководителя имеют важную роль в обеспечении эффективной управленческой деятельности. Здесь мы не будем рассматривать мышление
вообще, а остановимся на тех особенностях проявления стилей
мышления, которые специфичны для деятельности руководителя.
Само собой разумеется, что все те результаты и закономерности,
которые установлены в психологии мышления в целом, могут и должны
быть непосредственно перенесены на характеристику мышления руководителя. Главным требованием к мышлению руководителя является
то, что у руководителя наиболее эффективным стилем мышления
является практическое мышление.
Решающий стимул к развитию этой идеи дала классическая работа
Б.М. Теплова «Ум полководца», которая взята за основу характеристики
практического мышления [4].
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Итак, мышление руководителя — это, прежде всего, практическое
мышление; данный вид наиболее специфичен по содержанию и условиям управленческой деятельности. Мыслительные процессы руководителя носят не абстрактно-отвлеченный, а конкретный характер и реализуются параллельно с выполнением других функций руководителя.
Поэтому задачи для практического мышления ставит не теория, не
существующие в ней известные, но нерешенные проблемы (как для
теоретического мышления), а сама практическая деятельность. Отсюда
следует одна из наиболее своеобразных особенностей практического
мышления. Прежде чем решать задачу, руководитель должен вначале
ее сам сформулировать — «увидеть», а затем вычленить как проблему
из деятельности. Следовательно, особенностью практического мышления является необходимость решения не только «уже готовых» —
сформулированных задач и проблем, но и умение их вычленять, правильно ставить, формулировать. Это требует важного мыслительного
качества — умения видеть проблему, различать в череде дел и
«текучке» задачи, требующие разрешения. Для руководителя эта черта
практического мышления важна еще и потому, что одной из главных его
обязанностей является постановка задач для подчиненных [2].
Еще одной особенностью практического мышления руководителя
является то, что решение управленческих задач оценивается не параметром «правильно — неправильно», а параметром «более — менее
приемлемо». Руководитель часто стремится не к максимально эффективному решению, а к решению приемлемому, удовлетворительному.
Из выше перечисленного становится очевидно, что практическое
мышление является одним из профессионально важных компетенций
современного управленца. Быстро меняющиеся социально-экономические, политические, трудовые обстоятельства современной жизни
ставят перед руководителем требование быстро принимать решения,
решить задачу наиболее приемлемым, оптимальным для ситуации
путем [1]. Это можно посредством практического мышления. Теоретическое мышление здесь может не только не помочь, но и помешать,
понизить эффективность деятельности управленца.
Исходя из теоретических трактовок нами была поставлена цель
исследовать стиль мышления и креативность у будущих руководителей.
Мы провели исследование у студентов Академии гос. управления
(АГУ) Республики Армения. В экспериментальную группу входили 100
магистрантов всех специальностей магистратуры АГУ. Исследование
проводилось поэтапно. Первый этап проводился на первом курсе обучения, а второй этап-перед окончанием учебы. Целью исследования
было выявление стиля мышления и уровня креативности, и их
динамики в процессе профессионального обучения. В ходе исследования нами применялась методика Дж. Брунера на определение типов
мышления и уровня креативности [6]. Итоги проведенного исследования представлены в таблице 1 в виде средних значений и стандартного
отклонения от среднего.
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Таблица 1
Средние значения и стандартное отклонение от среднего
Предметное
мышление
Символическое
мышление
Знаковое
мышление
Образное
мышление
Креативность

I курс
M=7.9,σ=2.3

II курс
M=7.2, σ=2.4

M=6.9, σ=2.9

M=9.4, σ=2.7

M=9.3, σ=2.3

M=10.6, σ=2.7

M=9.3, σ=2.5

M=9.9, σ=2.3

M=8.2, σ=2.1

M=9.0, σ=2.0

Уровень креативности и базового типа мышления разбивается на
три интервала:
низкий уровень (от 0 до 5 баллов),
средний уровень (от 6 до 9 баллов),
высокий уровень (от 10 до 15 баллов) [6].
Значительные разницы средних по t критерию сравнения средних
Стюдента не обнаружено.
Очевидно, что к окончанию учебы у магистрантов намечаются хотя
и в среднем не значимые изменения средних показателей. Особенно
развились символическое и знаковое мышление студентов, что означает, что они стали лучше преобразовывать информацию с помощью
правил вывода и умозаключений. Показатель креативности в среднем
тоже изменился не значительно.
Показатели сравнительного анализа на первом и втором курсе
обучения по специальностям представлены в таблице 2, где М1 средние
значения показателей на первом курсе обучения, а М2 - на окончании
учебы.
Таблица 2
Средние значения показателей на первом и втором курсе
обучения
Псих.упр.
Предметное
мышление
Символическое
мышление
Знаковое
мышление
Образное
мышление
Креативность

М1=6.5
М2=8
М1= 9.0
М2= 8
М1= 11.3
М2= 12
М1= 13.3
М2= 10
М1=10.3
М2= 10

Публ.
упр.
М1= 7.8
М2=7
М1= 8.7
М2= 9.6
М1= 10.3
М2= 10.5
М1= 9.2
М2= 10.5
М1= 9.0
М2= 9.1
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Юриспр.
М1= 8.3
М2= 7.6
М1= 7.2
М2= 9.4
М1= 9.7
М2=10.2
М1= 9.8
М2=9.1
М1=8.6
М2=8.2

Полит.
М1= 6.6
М2=6.6
М1= 9.7
М2=10.1
М1= 9.4
М2=10.6
М1= 9.0
М2=10.6
М1= 8.7
М2= 9.4

Упр.публ.
фин.
М1= 6.6
М2= 7.3
М1= 8.9
М2=8.5
М1=10.1
М2=10.6
М1=10.2
М2=9.7
М1=9.4
М2=8.9
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Из таблицы 2 очевидно, что намечаются разницы проявлений типов
мышления и уровня креативности у студентов разных профессий. У
студентов специальности Психология управления развито образное
мышление. По Брунеру это отделение от предмета в пространстве и
времени, осуществление преобразования информации с помощью
действий с образами. Нет физических ограничений на преобразование.
Операции могут осуществляться как последовательно, так и одновременно. Результатом служит мысль, воплощенная в новом образе.
Среди студентов специальности Публичное управление наиболее
развиты знаковое мышление и образное мышление. Результатом их
мыслительного процесса является мысль, воплощенная в новом
образе или мысль в форме понятия или высказывания, фиксирующего
существенные отношения между обозначаемыми предметами.
Студенты специальности юриспруденция тоже более склонны к
знаковому мышлению. Результатом их мыслительного процесса тоже
является мысль в форме понятия или высказывания, фиксирующего
существенные отношения между обозначаемыми предметами.
У студентов специальности Политология развиты символическое
мышление, знаковое мышление и образное мышление. О двух типах
мы уже говорили выше. А знаковое мышление предполагает формирование мысли в форме понятия или высказывания, фиксирующего
существенные отношения между обозначаемыми предметами.
У студентов специальности Управление публичными финансами
наиболее развито знаковое мышление.
Креативность наиболее развита у студентов специальности Психология управления. Мы думаем, что развитость разных типов мышления
у студентов разных специальностей во многом обусловлено особенностями выбранной ими профессии. Обучение в магистратуре предполагает развитие профессионально важных компетенций студента.
Исходя из этого профессиональное обучение направляется на развитие того или иного типа мышления, что является одним из факторов
успешной деятельности специалиста в будущем.
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ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն»
գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է կառավարիչների մասնագիտական ուսուցման գործընթացում մտածողության առանձնահատկությունների դրսևորման հարցը: Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքները
ցույց տվեցին, որ տարբեր մասնագիտության ուսանողների մոտ մտածողության տարբեր տիպերի զարգացվածությունը մեծապես պայմանավորված է նրանց կողմից ընտրված մասնագիտության առանձնահատկություններով: Դրանից ելնելով մասնագիտական կրթությունն ուղղվում է
մտածողության այս կամ այն տիպի զարգացմանը, ինչը հանդիսանում է
հետագայում մասնագետի հաջող գործունեության գործոններից մեկը:
Հիմնաբառեր. մտածողություն, կառավարիչ, ուսուցման գործընթաց,
գործունեության արդյունավետություն, կոմպետենցիա:
ANI KHACHATRYAN
Public Administration Academy of the RA,
Research Laboratory of Psychology of
Administrative Activities, Junior Researcher
INVESTIGATION OF THE FEATURES OF THE MANAGER'S THINKING
The article discusses the issue of the manifestation of the features of
thinking in the process of professional training of managers. The results of
our study showed that the development of different types of thinking in
students of different specialties is largely due to the peculiarities of their
chosen profession. Proceeding from this, vocational training is directed to the
development of one or another type of thinking, which is one of the factors of
a successful activity of a specialist in the future.
Keywords: thinking, manager, learning process, activity efficiency,
competence.
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EXPERIMENTAL STUDY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN
NETWORK MARKETING CONSUMERS BEHAVIOR
Within our research, we have implemented emotional intelligence
research among network marketing consumers, distributors and people
who do not generally use this type of sales. The research findings show
that although the results of emotional intelligence test did not show
significant differences between network marketing consumers and nonusers, it was clear that the differences between the sales consultants
/distributors/ and the consumers had been evident.Awareness of their
own emotions and the level of self-motivation and affiliation are
emotional qualities characterizing sales consultants, affecting their
ability to work effectively and affect the emotional state of consumers.
Keywords: emotional intelligence, distributors, active consumers,
network marketing, decision-making

Network marketing is the most common type of marketing in modern
reality, in which becomes more obvious psychological mechanisms and
principles of buyer-seller interaction. Features of the manifestation of
consumer behavior in network marketing have certain peculiarities, as the
main focus of marketing communications is the consumer and the sales
advisor direct communication the result of which is a product purchase.
Consumers often complain that they buy things they do not really need,
sometimes paying twice the amount. This field of marketing includes number
of psychological features the analyze of which will help to solve both
economic and psychological issues of consumer behavior, such as the
consumer market segmentation, in line with marketing standards, increasing
the professional and psychological readiness of sales consultants to achieve
the maximum sales result. The impact of emotions on judgments,
evaluations, and decisions has long been important to psychology and
consumer behavior. The field’s focus has progressed from demonstrations
that emotions, like cognitions, do have an impact on consumption, to more
nuanced understandings of what drives the experience of discrete emotional
states, how those discrete emotions uniquely affect decision making and the
motivations that consumers might have to regulate their emotionalstates over
time. Each specific emotion is associated with a set of cognitive appraisals
that drives the influence of the emotion on decisionmaking through nuanced
psychological mechanisms. We present an integrated view of the current
literature on how emotions – both related and unrelated to the decision at
hand – play an important role in shaping consumer decision-making.
Emotions embedded in marketing stimuli influence decisionmaking via
processes driven by cognitive appraisals. Emotions that are unrelated to the
decisions influence decision-making via carried over appraisal tendencies.
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We present perspectives on why and under what conditions emotions serve
as antecedents to decision-making, and call for future research to examine
how emotional influences can both undermine and help consumer decisionmaking. Based on the source of consumers’ emotional experiences and its
relationship to the decision at hand, emotional influences are classified into
two broad categories: Integral emotions and incidental emotions. Integral
emotions are experienced when marketers embed emotions in the marketing
stimuli or contexts with the intention of influencing a particular decision [7].
Incidental emotions arise from sources that are unrelated to a particular
decision, yet their influence carries over to that subsequent decision. This
review is organized around such classification of emotions, beginning with
an integrative model of how emotions influence consumer decision-making,
followed by sections that detail the specific psychological processes. There
is a wide range of psychological processes that drives consumer reactions
to emotional appeals. Certain emotions increase the motivation to act in
compliance with an appeal via accountability appraisals. For example,
sunscreen ads that used specific emotions with appraisals of selfaccountability (such as regret, guilt, and challenge) increased individuals’
intentions to use sunscreen, relative to appeals that used emotions with low
self-accountability (e.g., fear, hope) [11]. Emotional appeals could also
influence subsequent decision-making through modifying one’s concept of
self relative to others. Emotions may also influence consumer behavior
through contagion effects; individuals experienced more sadness when
viewing a charitable appeal with victims’ faces showing sad (versus happy)
expressions and hence were more likely to feel sympathy [13]. When do
emotional appeals influence decisions? Effectiveness of emotional stimuli
may depend on their compatibility with many consumer-related factors, such
as culture, consumers’ salient self-identities, and their incidental emotional
states. The influence of different discrete emotions across people belonging
to different cultures varies; emotional appeals that are not compatible with
the participants’ culture may be more effective due to their novelty
The emotional impact on consumer decision-making process has been
studied also by Deyneka. According to Deineka's aproach, during consumer
behavior, regardless of being a consumer or buyer, there are three
components that are typical for both economic and social behaviors:
cognitive component,affective component,motivational component.
An affective component of consumer behavior includes emotions,
feelings, emotional perception of goods and services.
Cognitive component of consumer behavior constitutes opinions,
comparisons, rational evaluations of products and services.
Motivational component is the desire to purchase or use goods and
services [2]. The sales process in network marketing is carried out through
direct turnover of the sales consultant and buyer. Here, the best-selling
advertisment is the sales consultant / distributor who sells what he / she
doesnt really need by reflecting on consumers sensitive mental mechanisms
/sometimes uncouncious /due to his/her professional skills.In the context of
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consumers unconscious psychological mechanisms we selected the field of
emotions, its impact on consumer decision-making. Emotions play a key role
in the choice and decision-making process [4], [1]. Despite the awareness of
the importance of emotions in the daily life of a person, very little is known
about the impact of emotions on the effectiveness of marketing activities [5].
Over the last two decades organizations have seen afundamental shift in
management style.Roles have become more customer oriented and
knowledge based with the need to work as a team. This has resulted
individuals having more overall autonomy,even at fairly low levels whithin
organizations.This has created organizational cultures that are less
autocratic whith only a few levels of management.The very nature of such
organizations has allowed those whith highly developed social skills to be as
successful as those who excel academically. The historical timeline of social
or emotional intelligence shows this is not a new concept,but one that over
time has gained general agreement as a key element of workplace successs.
Emotional intelligence can beabbreviated to EL and can be also reffered to
as Emotional Quotient (EQ).
The main purpose of this research is focused on revealing the role and
importance of emotional intelligence in consumers' decision-making, the
ability of consumers to recognize, understand, express and manage their
emotions already studied, as well as examine their confidence in their own
emotional capabilities and their classification.The role of emotions in
marketing has become widespread, but scientists are only beginning to
understand how emotions affect specifically the manifestations of a person.
To date, scientists have been asking questions for further research, such as
how emotions affect interpersonal relationships How do consumers apply
emotional information for marketing decisions [6 ].Within our research, we
have implemented emotional intelligence research. For the research we
used Kohl’s emotional Intelligence test. The study included 3 groups of 30
people. The first group was active consumers of network marketing; the
second group included 30 consumers who did not use this type of marketing
diversity and finally 30 network marketing consultants../distributors/ After
analizing the results of the research we have following results.
The emotional intelligence of distributors is on the average. The
emotional awareness is also at an average level, that is, they are partly
aware of their emotions and feelings, partly realize their emotions and
feelings. The self-motivation index is at an average level, that is, in some
situations can control behavior through awareness of emotions. Indicators of
empathy are also on the average. The empathy implies the understanding of
other people's emotions, as well as the ability to understand the emotional
state of a person, and willingness to help .It is understanding ones emotional
state by for the body language gesture, speech. In other words, they can
understand the emotions and feeling of others, to encourage them, to
influence them. Distributors emotion management is weak
Thus, typical for distributors,
• Managing of their emotions with difficulty
341

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

• Low self-motivation.
Here we will show the results of the emotional intelligence of active
consumers
Active consumers' emotional intelligence is low. They partly realize and
understand their emotions and feelings, in some situations they only
understand the emotions and feelings of others. The level of self-esteem is
very low,they can manage their emotions and feelings with difficulty, hardly
controll their behavior by realizing their own emotions. They are able to hit
the emotional state of other people with difficulty. Thus, active consumers
are characterized by low emotional intelligence.
Here we can see the results of emotional intelligence of non-users
Indicators of the emotional intelligence of non-users are also at a low
level. In this case they are unaware of their emotional state, can not deal with
emotional states of themselves and others, can not control their own
emotions as well as others. The self-motivation index is also low, it means
that they have difficulty in controlling their behavior by emotions. We find it
appropriate to compare the average of the emotional intelligence of
distributors and active consumers.
Table 1
Comparison of the average of emotional intelligence among
distributors and active consumers
Active
The Elements of Emotional
N
Distributors
t
consumers
Intelligence:
1.
Emotional Awareness
10,0
10,0
2.

Own emotion management

3,0

0,9

0,55

3.

Self-motivation

9,6

5,7

1,9

4.

empathy

12,4

9,4

2,3

5.

Recognizing other people's
11,3
8,9
1,6
emotions
6.
Total sum of emotional
46,4
34,9
0,5
intelligence
The emotional awareness indicators are at the middle level both in
distributors and active consumers. They partly realize and understand their
emotions and feelings, little aware of their emotional state. Management of
their emotions in both cases is low, but it is lower among active consumers
who manage their emotions with difficulty. The rate of self-motivation is at
the average level for active consumers, and passive consumers are low,
which means that they have difficulty controlling behaviors by emotions.In
the field of network marketing, this is a low level of emotion management that
makes the consumer more vulnerable to external influences. Indicators of
affirmative action on other people's emotions are higher for distributors
(according to the criterion of the criterion, the difference is significant), that
is, they are able to understand the emotions of other people, to encourage
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and support them. It is the ability of man to understand signs, gestures,
speech tones, and body position.They are also able to influence the
emotional state of other people. And active consumers can hardly influence
the emotional state of other people.
Comparing with the average of emotional intelligence of distributors and
non-users, it becomes clear that emotional intelligence is at an average level
with both distributors and non-users, while managing own emotions is low,
even though the self-management of non-users is very low. Self-motivation
is at an average level with active consumers, and low-income people, that is,
they have difficulty controlling behavior through awareness of emotions. The
indicators of recognition of emotional and other people's emotions are in both
cases at the average.
Table 2
Comparison of the average results of emotional intelligence of
distributors and non users
N
The Elements of
Distributors Non users
t
Emotional Intelligence
1.
Emotional Awareness!
10,0
8,5
0,63
2.

3,0

-2,4

1,4

3.

Own emotion
management
Self-motivation

9,6

4,5

1,6

4.

empathy

12,4

10,7

0,9

5.

Recognizing other
people's emotions
Total sum of emotional
intelligence

11,3

10,3

0,4

46,4

31,6

0,36

6.

We find it appropriate to compare the average of the emotional
intelligence of active consumers and non-users. The comparison is
presented in the chart.

Table 3
Comparision of the average results of emotional intelligence of active
consumers and non users
Non
N
The Elements of Emotional
Active
t
users
Intelligence
consumers
1.
Emotional Awareness
10,0
8,5
0,9
2.
Own emotion management
0,9
-2,4
1,2
3.
Self-motivation
5,7
4,5
0,5
4.
empathy
9,4
10,7
0,8
5.
Recognizing other people's
8,9
10,3
0,6
emotions
6.
Total sum of emotional
34,9
31,6
0,1
intelligence
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Comparison of the average level of emotional intelligence of active
consumers and non users shows that the level of emotional intelligence of
consumers and non-users is low. In both cases, emotional awareness is at
an average level, that is, they can understand and realize their emotions and
emotions in some situations. Own emotion management is low on both
consumers and non-users. Self-motivation is also low, that is, they manage
to manifest their emotions and emotions with difficulty, control behavior, and
awareness of emotions. In both cases indicators of affirmation and
recognition of other people's emotions are on the average. They can
understand in some situations the emotions and emotions of others, to
encourage them to influence the emotional state of people. Thus, the
emotional intelligence of active consumers is on the average, and non-users
are low, that is, non-users can hardly understand their emotions, manage
them, control their behavior, and emotions. From the analysis it becomes
apparent that the distribution of emotional intelligence with distributors is also
higher than that of non-users, which indicates the presence of emotional
intelligence and the importance of development of the distributors in their
professional activities and is directly related to the efficient formulation of
their marketing communications.
Thus, there is no significant difference between the emotional
intelligence of active consumers and non-users according to the Student
critical criterion the difference is not significant), the research findings show
that although emotional intelligence did not show significant differences
between network marketing consumers and non-users, it was clear that the
differences between the sales consultants and the consumers had been
evident, awareness of their own emotions as well as self-motivation and
Awareness of their own emotions and the level of self-motivation and
affiliation are emotional qualities characterizing sales consultants, affecting
their ability to work effectively and affect the emotional state of consumers.
Emotional Intelligence here is also a professional psychological
characteristic that needs development, as it is at the middle level among
distributors. In our upcoming work it is envisaged to examine the emotional
intelligence of network marketing high level sales consultants /distributors/
and compare the results with midlevel distributors indicators that will make
more obvious the relevance of emotional components with professional
growth.
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ՆՈՒՆԵ ԱՂԱՍՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔՈՒՄ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ
ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԱՆՑԱՅԻՆ
ՄԱՐԿԵՏԻՆԳՈՒՄ
Մեր հետազոտության շրջանակներում իրականացրել ենք հուզական
ինտելեկտի հետազոտություն ցանցային մարկետինգ սպառողների,
դիստրիբյուտորների և վաճառքի այս տեսակից ընդհանրապես չօգտվող
մարդկանց շրջանում: Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից
ակնհայտ է դառնում, չնայած հուզական ինտելեկտի ցուցանիշները ցանցային մարկետինգ օգտվողներիև չօգտվողների պարագայում է ական
տարբերություններ չգրանցեց, սակայն ակնհայտ էր վաճառքի խորհրդատուների և սպառողների մոտ առկա ցուցանիշների տարբերությունները,
որը ակնհայտորեն վկայում է այն մասին, որ սեփական հույզերի մասին
տեղեկացված լինելը ինչպես նաև ինքնամոտիվացիայի և ապրումակցման մակարդակը այն հուզական որակներն են, որոնք բնութագրում են
վաճառքի խորհրդատուներին, ազդում վերջինների սաշխատանքի արդյունավետության և սպառողների հուզական վիճակի վրա ներազդելո ւունակության վրա:
Հիմնաբառեր. սպառողական վարք, հուզական ինտելեկտ, ցանցային մարքեթինգ,վաճառքի խորհրդատու
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управления Республики Армения
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА
В рамках нашего исследования мы провели анализ эмоционального интеллекта для потребителей сетевого маркетинга, дистрибьюторов и людей которые не пользуются товарами этого типа маркетинга.
Результаты исследования показали, что несмотря на незначительные
различия между показателями емоционального интеллекта среди
потребителей и людей которые не пользуются данным видом маркетинга, явная разница была выявлена среди потребителей и дистрибюторов,что показывает важность многих компонентов эмоционального
интеллекта для эффективной работы дистрибюторов и их умения
влиять на эмоциональное состояние потребителей.
Ключевые слова: эмоциональнûé интеллект, потребительское
поведение, сетевой маркетинг, дистрибютор.

346

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

LAURA PETROSYAN
Associate Professor of Chair of Psychology of
Management of the Public Administration
Academy of the Republic of Armenia, PhD

CRITERIA OF PERSONAL MATURITY
In the article there was carried out theoretical and practical analizis
of personal maturity criteria. The results of theoretical analizes and
expert assessment allow to conclude that in nowdays conditions
personal maturity criteria are expressed in professional activities as one
of the main condition for the person's development is professional
development.
Keywords: criteria, professional activity, managerial activityy,
personal maturity.

The issues of personal development are central to modern psychological
sciences, but at the same time remain insufficiently revealed. Perhaps this is
conditioned by the fact that unambiguous and indisputable criteria for the
person's development have not been disclosed yet. Psychological studies
mainly reveal one or another personality factors in any relationship or activity.
Studies related to the person in the field of management psychology
generally interpret the manifestations of psychological patterns in the activity.
Some studies have revealed discoveries regarding the connection between
personality attitudes and professional activity (A.B Lokyan, R.,V.
Aghuzumtsyan, H. M Avanesyan, L.H. Petrosyan, and others). Extensive
studies have been conducted on the individual qualities required for
managerial activities, and the relationships between these qualities have
been identified, based on which different programs for personal development
are offered [1], [2]. However, these studies reveal the impact of the
individual's partial qualities on the effectiveness of the activity or its
manifestation. The question remains what are the main criteria for selfdevelopment in general, and how does it coincide with the psychological
qualities necessary to succeed in professional activities? For this reason,
questions arise as to what an advanced person is in professional activities,
what is an advanced person, and what are the development criteria? The
success of professional activity can be measured in terms of career
progression or professional development, but the person who has progress
in career or professional development has any psychological development
and does it coincide with the characteristics of a person with a high degree
of personal development at all isnt yet discovered ? In other words, an
advanced person in professional activities.
Thus, we consider it important to interpret these issues, to disclose
individual development criteria, wich will help us ti identify the psychologically
developed person. Let's look at the psychological theoretical approaches of
the person to to interpret this issues..
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In world science, long ago, the idea of a decisive role of a person in the
progress of the human society has been established, and moreover, experts
believe that a person fully manifest the spirit and humanity of the society[8].
Perhaps this is the reason why the personality psychological theories
being fundamentally different from each other are accepted in science and
have their followers. American psychologist James (1842-1910) was one of
the first to recognize the concept of a person as an integral term. He
separated the self-consciousness where the empirical "I" and the pure "I"
were divided, that is what can recognize. As component elements, he is a
social and spiritual person. The physical person includes the body, clothing,
father and mother, wife and children. A social person is defined by the human
race and that he is accepted by other people. According to W.James, a
person has as much social personality as the individual or group sees in him
[7]. According to the patterns of social perception, each person perceives
another person with the peculiarities of his individual perception, which is
unique and individual. According to James, the spiritual person is conscious
state of the particular spiritual abilities and the unity of human quality.
Emotions and feelings are characterized by self-assessment by two types,
self-sufficiency and dissatisfied, unsatisfactory. Behind all this, there are two
opposing feelings connected with success and failure or in a society of good
or bad attitude.
From the point of view of personality, James characterizes care for self
and self-preservation, which he considers in three aspects - a phisical
person, a social person, and a spiritual person. The care of a physical person
includes the satisfaction of the physical body requirements, nutrition,
protection, and physical comfort. As a social person, man acts as a bearer
of social phenomena, such as company, power, love, glory, and so on.
Spiritual personality includes mental, moral and spiritual qualities. However,
different sides of a person often collide with one another because they
conflict with each other. The self-sufficiency of a person is determined by the
combination of the implemented and potential abilities. James proposes a
unique formula where self-esteem is determined by the correlation of the
person's successes and aspirations. It is noteworthy that, according to this
resolution, withdrawing from the aspirations brings the person to the same
satisfaction, which would be in case of equalizing aspirations and successes.
That is, self-esteem depends on the individual and not the surrounding
environment.
Self-esteem is determined by how real and potential abilities are
communicated to each other. James suggests observing a person's selfesteem as a relationship where the numerator is already exsisting success
and the ambition isthe. denominator .According to this resolution, lowering
the ambitions can also lead to self-fulfillment. That is, the wellness of a
person depends on how much he wants and how much he really gets.
W. James also nominates a term person's "hierarchy", where the
physical person is below, spiritual, above, and various types of material and
social persons are in their midst. The social person is above the material. A
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spiritual person should be the highest value for a person. a person can
sacrifice his friends, property and even life in order not to be loyal to his
spiritual principles[7]:.
It is interesting to analize the humanistic aproach of A.Maslow about
persons motivational aspect and self development characteristics [5]. Like
W.James Maslow also, thought that man develops in a heterogeneous
system that is manifested in the hierarchy of needs. He notes that many
people consider their lives meaningful only when they feel that they are in
need of something that they want to fill out. However, self-propelled people,
though satisfied with their basic needs, find a richer meaning in life as they
are able to live in the Reality of being. The person's development, according
to Maslow, is accompanied by stages of satisfaction and dissatisfaction. The
state of a joy that arises as a result of satisfying the need is not long enough
as it is soon replaced with a dissatisfaction that is, however, a higher order.
Psychological theories explaining, a person's maturity view a person in
social environment, where he carries out certain activities besides of social
relations. This circumstance makes it possible to conclude that personal
maturity implies the realization of certain purposeful activities that are
reflected in the modern world in professional development. Professional
development reflects one of the most important aspects of personal maturity.
Professional activities are one of the forms of perons manifestation in the
social environment. Personal maturity criteria can not exclude the maturity
factors of a professional person.
We have defined maturity criteria to identify individual maturity factors
based on, G.Olport, W. James, A. Lassursky, V. Zankovsky, A. Maslow, N.
Berdyaev and other theoretical approaches [3], [4], [5], [6].
In modern psychological theories, a more clear classification of the
criteria for the individual maturity has been proposed by G. Olport. According
to G. Olport the advanced person is characterized by the following features:
extending his own "I", warm affection towards others, emotional security and
self-acceptance, realistic perception, self-dexterity, self-understanding,
humor for himself, and common philosophy of life. [6]: Summarizing
theoretical studies, we have identified a person's maturity criteria. Social
adaptation, responsibility, self-understanding, benevolence, tolerance,
stress-resistance, self-sufficiency, realism, purposefulness, sense of humor,
curiosity, insincerity, stability, determination, practical reliability, emotional
balance, affiliation. Specific criteria were clarified by the expert assessment
method.We organised an expert group which included individuals involved in
psychology (PhD and doctors). According to the criteria, a scoring scale has
been drawn up where each criterion is assessed by 1-5 points. 13 experts
participated in the survey.
The data obtained by the experts are presented in Table 1.
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Table 1
Ratings
Curiosity
Sociability
Friendliness
Self-sufficiency
Kindness
Sense of humor
Stress resistance
Social adaptation
Tolerance?
Purposefulness
Practical reliability
Emotional balance
Determination
Realism
Responsibility
Stability
Self-understanding

points
3,2
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,6
3,7
3,8
4
4
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,5

Accordingly, the points are classified as follows:
0-1,7 low
1,8-3,4 middle
3,5-5 high
As can be seen from the average of the survey results,high point were
recorded. in benevolence, humorization, stress-resistance, social adaptation, tolerance, purposefulness, practical reliability, emotional balance,
determination, realism, responsibility, stability, self-awareness. Then, by
grouping the received criteria, we have identified the following criteria by
characteristic similarities: purposefulness,, practical reliability, emotional
balance, determination, realism, responsibility, sustainability, selfawareness.
Let's talk about the characteristic of the individual maturity criteria.
Purposefulness, as a measure of personal maturity is a conscious
consistent and sustainable approach to the outcome, which is the goal.
Purposefulness, is primarily the ability to carry out an issue or targeingt, and
then plan, the way to reach the result, the ability to overcome the inner and
outer obstacles encountered on that way. Purposefulness is ensured through
the emotional and volitional features of a person. The existence of goals is
related to the meaning of a person's life. In the case of sustained goals, a
person considers his life to be meaningful, and if reaching the goal, he is
satisfied with life.
Purposefulness is a quality acquired during life and characterizes a
person's psychological maturity.
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Practical reliability is also one of the most important characteristics of a
person's psychological maturity. It first of all expresses the sense of individual
responsibility. Practical reliability is the persons feeling of security and
confidence in the social environment. Practical reliability is closely related to
the extent to which a person demonstrates stability in his or her career, and
how effective is his response to his or her behavior. Practical reliability
implies a clear understanding of own resources and the ability to manage
those resources. It directly affects the person's promises, and doing them.
Emotional balance is one of the characteristics of a mature person. It is
expressed In situations of emotional stress,by feelings and thoughts and
behavior of a person Emotional balance is first of all reflected in a person's
inner world, and then experiences a behavioral discourse. Only behavioral
balance that contradicts a person's experiences and thoughts can not ensure
emotional balance. This criterion is closely related to a person's nervous
system, and it can be compensated if the person recognizes his emotions
and develops his ability to deal with those emotions during his lifetime.
Decisiveness: is expressed in the ability of a person to independently and
effectively make and implement his decisions. This criterion is also
associated with the emotional and volitional features of a person but it is
acquired during the lifetime. Decisiveness: is a conscious choice of a person,
as well as the ability to act conscientiously. This feature also develops
through social experiences, it requires the ability to overcome internal and
external obstacles. Realism as a criterion for the psychological maturity of a
person is the peculiarity of perceiving reality by a person. Realism is a real
perception of the person's own resources in life and the phenomena
surrounding the world. It presupposes critical thinking. As much as the
defense mechanisms are manifested in the perception of reality, so many
people leave the reality. Self-confronting ability to deal with life's difficult
situations allows you to perceive life as it is. One of the most important criteria
for man's maturity is the individual's responsibility, which often acts as a form
of self-governance. It is the ability to control their own activities, the inner
world, and in general the ability to control their quality of life. Responsibility
is to take action in accordance with their own capacities and beliefs and their
self-control. Responsibility involves the component of social adaptability,
which implies conscious combination of own needs and social environment.
The uniqueness of this combination lies in a conscious choice. Conscious
choice of social rules and personal desires is the individual's responsibility.
Stability is a stable and long-lasting manifestation of the attitudes
towards the different aspects of life, as the principles of personality standards
of personality maturity. An essential condition for sustainability is the
formation of personality beliefs that take place in life. Stability is also
conditioned by life experience. It is acquired with a clear attitude towards the
various complexities of life. This criterion also relies on the ability of a person
to have a conscious choice. In a variety of situations in a variety of solutions,
a stable person chooses what is more consistent with his beliefs and
principles.
Self-awareness is an important criterion for a mature person. A person
achieves self-awareness thanks to his own lifestyle and emotional analysis.
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Self-awareness is an important precondition for living in harmony with your
own mood. It is the recognition of personal emotions, behavior, thoughts,
biological and social essence that begins at an early age and continues until
the end of life. The concept of personal psyche and the acceptance of a
person. Self-awareness allows a person to self-actualize Combining it with
the standards of other mental maturity cryteria, is the key to using the full
potential of a person and succeeding.
Thus, the results of theoretical and expert assessment allow us to
conclude that in time conditions of personal maturity criteria are expressed
in professional activities as one of the main conditions for the person's
development is professional development
This circumstance presents a new problem for psychological science on
the disclosure of professional development and maturity standards. The
solution of the problem will allow to formulate new approaches as to the
development of specialists, as well as the identification and development of
the person's potential.
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ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
Հոդվածի շրջանակներում իրականացվել է անձնային հասունության
չափանիշների տեսական և գործնական վերլուծություն: Այսպիսով, տեսական ուսումնասիրության և փորձագիտական գնահատման արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ ժամանակից պայմաններում անձնային հասունության չափանիշները արտահայտվում են մասնագիտական գործունեությունում, քանի որ անձի կայացման հիմնական պայմաններից մեկը մասնագիտական կայացումը և զարգացումն է:
Հիմնաբառեր. չափանիշ, մասնագիտական գործունեություն, կառավարչական գործունեություն,անձնային հասունություն:
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KРИТЕРИИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ
Критерия, профессиональная деятельность, управленческая деятельность, личностная зрелость
В статье проводится теоретическое и практическое исследование
критериев зрелости личности. Результаты теоретического анализа и
экспертной оценки позволяют сделать вывод, что в настоящее время
критерии личностной зрелости выражаются в профессиональной
деятельности так как одно из главных условий для развития личности
является профессиональное развитие.
Ключевые слова: критерия, профессиональная деятельность,
управленческая деятельность, личностная зрелость.
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STANDARDIZING MEASUREMENT OF PERFORMANCE OF
HUMAN AND TECHNICAL SYSTEMS
We develop a methodology of assessment of performance of systems (human, technical or mixed) based on the following two methods:
On-the-Job Competition Scales (JCS) method developed for
measuring performance of competitive systems or their constituents by
the original, used in practice criteria of their effectiveness and
Logic Scoring of Preference (LSP) method where for evaluation of
systems elementary criteria, expert attributes are used for assessment
followed by their aggregation into a global quality indicator called global
preferences.
The methodology aimed to combine the strengths of LSP and JCS
approaches while weakening some of their shortages to be applied to
quantitative assessment of performances of competitive, education and
software systems.
Keywords: performance, management, education, assessment,
tournaments, training, tutoring.

1. ON-THE-JOB COMPETITION SCALES
These JSC methods aimed to evaluate decision making systems (DMS)
or their constituents in competitions. Given competition it allows to order the
DMS by their on-the-job performance, or absolute scales, in accordance of
comprehensive comparisons of performances of all competitors by the base
criteria of success declared in the original definitions of the competitions.
For example, on-the-job performance in sport competitions, e.g., in
chess, corresponds to robin-round tournaments that induce absolute scales
determined by sum of scores of participants gained in those comprehensive
competitions.
Those scales may be explicit or implicit, hypothetical or in a real usage.
Well known explicit and real usage scales are the ones in chess and
tennis. Implicit scales are used for personnel assessment, for grading
scientist and any professional skill, organizations, and in general, any
human- based systems.
Those absolute scales possess transitivity, either quasi-transitivity
characteristic doing possible by local tournaments for arbitrary groups of
competitors to form their orderings consistent with, or isomorphically
embedded into the absolute scale.
1
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The quasi-transitivity tournaments are widely used in chess where Elobased rating system is a world wide accepted scale to measure chess
masters performance in an absolute sense, i.e., invariant to the location of
chess masters, a time period when they are playing and number of
participants in the local tournaments.
A framework for DMS software evaluation on the base of combinatorial
games like chess was developed in [1,2]. Further development of those ideas
resulted in development of an absolute scale for management skill
assessment in oligopoly competitions understandable as a on-the-job
performance of managers in all possible oligopoly competitions [3,4]. Stateof- the-art of that approach as is presented in [5-9].
Adequate simulation of the DMS is an essential precondition for
constructing the JCS scales. That simulation includes the models of
competing environment and knowledge-based (KB) game tree search
procedures.
If alternative strategies are presented as a manageable table the best
strategy may be found by the max min, max Sum, Condorcet’ criteria.
Exhaustive search based methods and approximations to them to find
acceptable strategies are based on the min max method with a variety of
cutting search heuristics: evaluation function , branch and bound method,
etc. Among them the Intermediate Goals at First (IGAF) and methods by [1012], Common Planning and Dynamic Testing (CPDT) and PPIT
(Personalized Planning and Integrated Testing) [13-14] are notable by their
intensive inclusion of expert knowledge.
2. LOGIC SCORING OF PREFERENCE SCALES
The LSP methods are widely used for assessment of performances of
people or systems in education and industry, accumulate the experience and
knowledge of experts in applications and there is no restrictions on the new
areas of applications.
Criteria and methodology of measuring professional and psychological
qualities of managers are high lightened in [15], [16].
For example, evaluation of software requires for a given user in some
applications to select software systems, constituents of software or tools for
their development that are the best among their competing alternatives.
LSP is applied to arbitrary software while evaluation criteria are
determined by the view of experts what, in general is worth, to measure
there.
According to [17] the LSP method can be classified as one of methods
for multi-attribute and multiple-objective decisions based on cardinal ranking
of alternatives under certainty and with prior articulation of preferences.
First the classes of WE users are investigated and the type of users for
which we want to develop the criterion
function is selected. The next step is to develop a WE user model. Using
a questionnaire developed in [18], [19] the selected users specify value
preferences for all main WE attributes. The attributes that are selected as
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relevant for WE evaluation are called performance variables. They are used
as inputs for the LSP criterion function. A statistical analysis of the user
questionnaire answers is used to compute the best values of parameters of
the LSP criterion function. Therefore, the LSP criterion function is calibrated
to reflect the needs of the selected type of users. It includes all requirements
that the evaluated WEs are expected to satisfy. For each competitive WE it
is necessary to prepare the set of values of all performance variables (inputs
for the LSP criterion function). For each competitive system the LSP criterion
generates the overall performance indicator which is called the global
preference and used for cardinal ranking of competitive systems. The global
preference can be approximately interpreted as the percentage of satisfied
requirements. Consequently, at the end of the evaluation process we generate
a cardinal ranking of competitive systems using the scale from 0 to 100%.
3. Requirements to Combining LSP and JSC Scales
3.1. We aim to develop application areas context dependent assessment
methodology, a shell based on simulation, methods of statistics and
tournaments .
The methodology applied, particularly, to software assessment – the
LSP+, could complement expert attribute based LSP scales with competitive
performance measuring JSC ones and let us evaluate performance of
constituents of software systems (but, yet, not the tools for their development).
Focusing software assessment LSP+ has to combine strengths of LSP
method and JCS on-the-job performance scales.
We consider LSP as the base for the LSP+ which has to meet the
following additional requirements.
1.It is natural to expect that the best alternative software chosen by the
LSP+ method can be equal , or , at least, comparable with ones chosen by
original, used in practice quality criteria.
Thus, the LSP+ has to clarify how the best alternative chosen by the LSP
relates to one chosen by the original criteria of the performance of the
system.
2.The LSP+ has to minimize human subjective intervention in the
measurement process.
Particularly, for the LSP stages of selection the base criteria, say
functionality, testability, etc., the constituents of the software to evaluate, the
attributes to detail their characteristics and scales to quantify their values,
and , finally, the selection of a method to integrate measurement of all
constituents to get global estimates of the systems.
Ideally, orderings of the set of competing alternative software by different
experts using the LSP+ have to coincide.
3.2. To meet the above requirements we modernize LSP by JCS scales
as follows:
1. A software evaluation problem for DMS has to be chosen in a
competition and for alternatives the JCS scale constructed which meets the
following requirements:
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- it uses the DMS success original criteria
- human intrusion and corresponding subjective factors are minimal
- JCS scale comparing the alternatives has to the result of a
comprehensive comparison of all DMS in the competition.
2.The LSP and JCS scales are compared and the LSP method
complemented by an iterative procedure to make the LSP scale consistent
with the JCS one.
3.The tuning procedure will be adjusted by series of similar experiments
for DMS in competitions to make it stable and reliable in constructing LSP
scales consistent with the JCS ones
4.The results of experiments are generalized and the LSP method
modernized comprising the new LSP+ method.
The methodology for constructing scale combing the LSP and JCS are
presented in [21].
Peculiarities of measuring mental doings of both humans and computers
are discussed in [20,21,25].
Let’s now outline the application of LSP/JCS methodology to
personalized training.
4. Personalized Tutoring.
4.1.With tremendous advances in computers personalized interactive
tutoring of students and testing their advances in learning new knowledge
becomes possible.
Particularly, while knowledge acquisition by children with ordinary
abilities follows to traditions, personal experiment of parents and well known
standard methodologies development of unordinary children with positive
and negative declines need extremely personalized to each child means.
In [22] were considered the peculiarities and patterns of RGT Solvers
[12-14,26] based positive tutoring of autistic children (autistics) in knowledge
acquisition and it was found that tools providing the complete tree of
constituents required to acquire certain communalized knowledge followed
by providing recommendations on learning the missed constituents can be
supportive for any children.
RGT, Reproducible Game Trees, class includes chess and chess-like
games, certain types of teaching and communication problems, applications,
such as computer networks intrusion protection, marketing strategy
elaboration in competitive environments and defense of military units from a
variety types of attacks [].
Since expert approaches in solving RGT problems stay the most
effective, we develop knowledge-based solvers of RGT problems
comparable with experts by their effectiveness. And because testing of chess
knowledge of students can be interpreted as RGT problems their Solvers can
be used as advanced instruments for acquisition of chess expert knowledge
and elaboration of effective strategies of its testing. In what follows we
present our experiments in explaining classifiers and strategies of chess
experts to students [23 ].
4.2.Testing of Learning. For each strategy related chess knowledge
Solver suggests ways for testing the learning. Solutions of students are
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compared with ones of Solvers and if they do not match to each other, what
means students did not understand the explained plans or concepts
correctly, the correct solution is demonstrated, the tutoring knowledge is
explained again and a new problem for the same knowledge is suggested to
students until satisfactory learning.
4.3. Measuring the Progress in Learning Solvers use tournaments
based scales similar to ones of Elo ratings. Corresponding tool lets to handle
chess games between specific person as user and chess engines, between
two users and between two chess engines, thus making possible rate the
students according to their performance in chess games and tournaments
organized by the tool.
4.4. The LSP/JCS based tutoring gives the following advantages in
training of students:
a. The tutoring is personalized for each student by their levels, including
genius and autistic students.
b. Level by level tutoring, testing, feedback provision and correction by
detailed description are provided in the interactive environment.
c. Students’ performance measurement means are provided in the
developed interface tool.
The designed algorithms and software adequacy is confirmed by
experiments in chess endgames tutoring, particularly rook endgame tutoring
is tested.
4.5. In [24] computer software for controlling, analyzing and measurement of performance in chess is developed and flexible mechanisms for
different manipulations in measuring is described
5. Conclusions
The base of a methodology of assessment of performance of systemshuman, technical or mixed, combining the strengths of methods measuring
performance of competing systems or their constituents by original, used in
practice criteria of effectiveness and ones evaluating systems by expert
attributes followed by their aggregation into a global quality indicators called
the global preferences was presented.
We have discussed the basics of those methods and the requirements
to combine them for more effective assessment of performances .
An approach of using of absolute, i.e. real practice, scales of competing
systems for assessing constituents of those systems was presented and
argumentation of the validity of the approach was provided.
The methodology can be applied to quantitative assessment of
performances of competitive, education and software systems as well as can
be adapted to measuring mental performances by providing certain standard
scales of human performances.
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ԷԴՈՒԱՐԴ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման
պրոբլեմների ինստիտուտ,
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ
Հետազոտվում են մարդկային, տեխնիկական (կամ միավորված) համակարգերի վարքի արդյունավետության չափման երկու մոտեցում՝
 հիմնված համակարգերի կիրառման ոլորտում արդյունավետությունը չափման ամբողջական չափանիշների վրա,
 գնահատում առանձնեցված ցուցանիշներով նրանց ապագա ինտեգրացմամբ:
Առաջարկվող մեթոդաբանությունը նպատակ ունի միավորելու մոտեցումների առավելությունները՝ ազատվելով նրանց թերություններից:
Քննարկվում են մեթոդաբանության կիրառման օրինակներ մրցակցող, կրթական և ծրագրային համակարգերի համար, ինչպես մեթոդաբանությաւն հիման վրա մտավոր ունակությունների չափման սանդղակների կառուցման հնարավորությունը:
Հիմնաբառեր․ համակարգի վարքը, գնահատում, մենեջմենտ,
կրթություն, ուսուցում, մրցակցություն։
ЭДУАРД ПОГОСЯН
Институт информатики и проблем управления
Национальной академии наук Армении,
доктор техниеских наук, профессор
К ПОСТРОЕНИЮ СТАНДАРТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
СИСТЕМ
Исследуются возможности построения стандартов измерения поведения систем (человеческих, технических или смешанных), интегрирующие следующие два подхода:
 целостных измерений по реально используемым на практике,
оригинальным критериям эффективности систем
 измерений и оценке по отдельным атрибутам эффективности
систем с последующим переходом к целостной оценке.
Предлагаемая методология направлена на объединение преимуществ указанных подходов и ослабление их недостатков.
Обсуждаются примеры использования методологии при оценивании конкурирующих, образовательных и программных систем, а также
возможности построения на основе методологии шкал оценивания
ментального поведения.
Ключевые слова: поведение систем, оценивание, менеджмент,
обучение, конкуренция.
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THE PECULIARITIES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
THE PERSON IN THE TRANSFORMATIONAL SOCIETY
The article discusses the peculiarities of transformational society,
the essence of changes and their meaning in the process of
professional development. Here we also overview the problems of
career development, career definitions, development stages and
factors in particular, which determine the development process. At last,
the requirements presented to the professionals in modern society are
summarized.
Keywords: transformational society, professional development,
career, management.

Each society forms it's action, develops dynamically in accordance with
demands, rules and is lead by certain regularities. In modern societies the
career development, professional promotion and professional selfestablishment are leading conditions for individuals, and which determine the
paths of personal development. The selection, development and
professional self-establishment in profession occurs in accordance with
demands of society, therefore, in the process of professional planning, we
should consider many factors: the problems of society, social, economic and
political situations, which clearly define the personnel policy and the
tendencies of professional development [1].
In order to study the present tendencies in society, we should rebound
the peculiarities of the society and after define them. The historical evolution
of recent years allow us to conclude that since the collapse of the soviet
system up to nowadays the post-soviet society is in the period of
transformation. Educational, social-economic, IT and political spheres are
gradually changing or replaced by new ones. The western models of these
areas are copied by these transforming societies, particularly the success
models of educational system, market relations, human rights and the
changes of legislative branch.
All the above-mentioned changes refer to the demand of professions
and the peculiarities of professional development. Depending on the
processes of international integration and investment policy, many
international offices come across, where many requirements are presented
to the workers, which, in their turn, require integration of national educational
values and other features. In particular, the process of psychological
selection has arisen, when not only professional qualities are taken into
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consideration during the choice, but also the psychological features. Hence,
the problem of professional development in transformative societies requires
basic and all-inclusive study.
A great number of researches has been conducted in the frame of
professional self-establishment problem. Perhaps there are only few
researches considering this problem in the Armenian reality. In general, the
researches consider the problems of the professional choice and selfestablishment of the person and are held among the high school and
university students. The process of professional establishment of the person
is determined by multiple factors, which have their own impact through one’s
life. Thus, the professional establishment contains working activity and
professional development. According to Zeer the professional establishment
starts from the establishment of professional goals and goes till the end of
professional activity [6]. This contains person's development process
because usually the professional development stages are identified with the
person's development stages by theoretics, particularly by Syuper, Bodrov
and others [2].
The professional development is closely connected to career
management, as in contemporary studies career is defined as development
of the professional activity [8]. Meanwhile, career is viewed as one’s
development path within an organization, which considers positions change.
However, this definition can't be considered practical because changes in
political, economic and market conditions, held in modern society, are not
taken into account. In addition, contemporary studies reflect the tendencies
of changing jobs, organizations and positions, which are rapidly growing in
the world. Finally, the definition of career as person’s development within
organizations cannot be actual any more.
Other definitions of career are presented in scientific studies as well.
Particularly, it is defined as consciously chosen behavior model, which is
closely interconnected with professional development. In other words, career
is the complex of activities that the person does which are related to his
occupations. Those definitions are met in western theory where two notions
are distinguished: job and occupation [13]. At the same time American
theoretics include the occupations, statuses and jobs the person has had
throughout his life. Other authors connect career with the success that one
has in particular area or professional activity [12]. Thus, definitions of
''career'' have the idea of development, growth and dynamics in common.
Summarizing the definitions of career, we can conclude that career
means not only professional and working activity, but includes the factors
that help to realize those activities as well. The factors are forming and
developing skills, abilities, competencies. The mentioned factors define the
direction of career planning process and career development tendencies.
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There are several classifications of career development stages, which we
can summarize by following stages:
• preparing or study stage – age 20, the acquirement of high
professional education,
• fitting stage – ages 23-30, the development of skills and adaptation
of the profession,
• average or promotion stage- ages 30-45, the acquirement of work
experience, satisfaction of needs of self- realization and self-establishment,
when person starts to show a creative solution to his activities,
• the stage of maturity or termination, when person gets along with the
situation, where there are no possibilities for promotion, and it is time for
transmission of knowledge and experience to younger generation [5].
The process of career development is connected to several factors, and
the psychological peculiarities are defined differently in academic literature.
They are grouped into subjective and objective factors, where the followings
are variated:
• objective factors of peculiarities – economic, legal, social
demographic, educational,
• subjective factors of peculiarities – organizational and personal [9].
The psychological peculiarities of subjective factors, which define the
social-psychological atmosphere of organizations, the administrative type,
role, occupied position, the interaction among personnel, and the
organizational culture are in the focus of observation. All these factors have
a huge role in the planning process of person's development path. In addition
to this, all the mentioned factors include many peculiarities of career
developments, motivation, as well as emotions and will, intelligence, many
competencies, the levels of stress and conflict-resistance . The goals, needs,
desires also have a huge role on planning process of career. Many
researches gave opportunity to take out a number of psychological factors
that provide the successful career. Among those factors we can count the
type of thinking, logic, responsibility, innovation and sociability.
During the observation of personal development criteria, we should
consider all the objective factors that are in society, in regularities and
peculiarities. Each society has specific features that express political, social,
economic reality. Modern society dictates its rules in the person's
development, where career has a key role. Career construction, choice of
profession, development and promotion became the leading goals of an
individual. This phenomenon is connected to many processes, with
globalization and many other political and social-economic factors. The
society is a compound , dynamic complex, consisting of individuals, which
guarantees the changes in society. It is in constant motion. Sociologists
differentiate many types of dynamics, but all definitions have something in
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common- the dynamics and changes of society [3]. A person, as a part of
society always obeys the rules and regulations.
Armenian society also is in the stage of great changes and
transformation. On the basis having current ideas, we can conclude that
there is a transitional and informational society in Armenian reality. The latter
has their specific features that on their turn, influence the person's
development in the society. So, in modern literature, among the urgent
problems, the influence of society's demands on the profession's selection
process and career development is included. And the changes in society
influence the other spheres of life. Particularly it is important to refer to
economic sphere, which has the key role in the profession's selection,
development. Therefore, it is important to study and consider all the
economic development that takes place nowadays.
Now we are in the phase from industrial to informational society. Among
the features of industrial society we can count the technogenic development,
hence, the important condition for person is the knowledge about technology
and production. Economic changes cause the formation of new, information
society, where the role of information, IT and communication increases.
Many authors call current society a ''Knowledge society'' [10]. The preference
in the personnel’s selection process is now given to creative, innovative,
inquisitive people, who seek new ways ad solutions. Information society
demands from the professionals to be self- contained, rich with both
professional and general knowledge and have so called “informational
competences”. Among the requirements to professionals the high level of
technology possession, as well as work organization and administration skills
are included.
In modern society career promotion determines not only the professional
knowledge but also those skills and abilities that may become a “tool” for
professional development. Nowadays the world develops rapidly and in
systematized way. The development of countries is straightly proportional to
the development of cultures. Hence, the presence of cultural, informational
elements is a crucial condition for professional development. Therefore, in
career development process a complex approach is needed. That is taking
into account all the factors determining professional development and
making important not only individual peculiarities but the role of society
changes as well.
The international researches frequently affect the role of informational
technologies, and along with IT development the changes of demands to
professional are reflected. In addition to this, those demands are not static
and are in harmony with society’s changes.
To determine professional peculiarities in Armenia it is necessary to
reflect the modern tendencies in the region and take into account the history
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of USSR and its influence on the formation of worldview and mindset of future
generations. Meanwhile, globalization is a broad phenomenon in modern
world and as a result each event directly or not has its influence on our
society. So, in order to organize and define the directions of research in
Armenia it is essential to consider foreign scientific practice and research
criteria as basis.
The researches among educational activity have a specific position till
now, because the regularities of professional self-determination are defined
by the peculiarities of educational activities. The changes in educational
process are continuous. This is determined by the social-economic evolution,
rapid growth of society, appearing new areas of working activity and other
factors. The demands upon the professionals are growing and the presence
of those determines the competitiveness in labor market. Thus, it is
necessary that the formation and development of competencies,
professional skills and ablities are invested during the education. The idea of
transformation of intellectual activity into professional one and embedding
this process into educational institutions is also arisen in the studies.
Thus, the research of the factors determining one's professional
development in transformational societies is one of the solving opportunities
of the self-establishment of a modern professional. The problem of formation
of an informational society is in the spotlight of modern researches, because
the informatization process impacts all areas of vital activity: social, economic
and business relations ин particular. The growth of information quantity
makes review the points considering professional growth. Hence, narrow
professional knowledge and skills are not enough for full self-establishment.
The modern professional has to be commonly informed about different areas
of vital activity. The demands upon thinking ways have also been changed,
as complex and logic thinking is assessed for dealing with big quantities of
information. Nowadays organizations use different tools and mechanizms for
personnel's development without taking into consideration the society’s
changes. That is the reason for a problem of personnel development
institutions' input to stay relevant. The aim is not only the development of
professional skills but also the development of common informatization of the
employees. This will stimulate social integration and simultaneous progress
to the society's changes.
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ԱՆՈՒՇ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ
ԱՆՁԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում փոխակերպվող հասարակության առանձնահատկություններին, փոփոխությունների բնույթին և
դրանց նշանակությանը մասնագիտական զարգացման գործընթացում:
Դիտարկվում են մասնագիտական զարգացման մաս կազմող կարիերայի
կառավարման խնդիրները: Այն է կարիերային տրվող սահմանումները,
զարգացման փուլերը, զարգացումը պայմանավորող գործոնները: Ի
վերջո ամփոփվում են ժամանակակից հասարակությունում մասնագետներին ներկայացվող պահանջները:
Հիմնաբառեր. փոխակերպվող հասարակություն, մասնագիտական
զարգացում, կարիերա, կառավարում:

АНУШ СТЕПАНЯН

Аспирант Академии государственного
управления Республики Армения

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В
ТРАНСФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются особенности трансформационного
общества и их значение в процессе профессионального развития.
Рассматриваются проблемы управления карьерой, являющиеся частью
профессионального развития. В частности определения понятия
карьеры, этапы развития, факторы, обуславливающие процесс развития. А также обобщаются требования, которые предъявляются к профессионалам в современном обществе.
Ключевые слова: трансформационное общество, профессиональное развитие, карьера, управление.
.
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ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ.
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ՄԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի
հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ,
պատմական գիտությունների թեկնածու

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Վրաստանի Հանրապետության (ՎՀ) միջև դիվանագիտական կապեր հաստատվել են դեռևս
1992 թ. հուլիսին: Հայ-վրացական փոխգործակցությունն Հարավային
Կովկասում ունի կարևոր քաղաքական ու տնտեսական նշանակություն: Հենց այդ ոլորտների լուսաբանմանն է նվիրված սույն հոդվածը,
ուր ներկայացվել են ՀՀ արտաքին քաղաքականության համար Վրաստանի հետ հարաբերությունների նշանակությունը, հայ-վրացական հարաբերությունների ընդհանուր դինամիկան, արդի վիճակը,
ինչպես նաև դրանց վրա ազդող բացասական գործոնները:
Հիմնաբառեր. Հարավային Կովկաս, ՀՀ արտաքին քաղաքականություն, հայ-վրացական հարաբերություններ, անվտանգություն,
տարածաշրջանային համագործակցություն:

Հարավային Կովկասի խաղաղության և կայունության պահպանման
գործում կարևորվում են ինչպես տարածաշրջանային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորումը, այնպես էլ տարածաշրջանի առանձին
երկրների միջև բարիդրացիական հարաբերությունների կառուցումը:
Սույն հոդվածում քննարկվել են հայ-վրացական քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները: Այդ հարաբերություններն ունեն հարուստ
պատմություն: ԽՍՀՄ փլուզումից, ու ՀՀ-ի և Վրաստանի անկախ պետականությունների կերտման ժամանակներից ի վեր հայ-վրացական միջպետական հարաբերություններն ունեն ընդամենը 26 տարվա պատմություն:
Ելնելով դրանից` թե´ տարածաշրջանային, թե´ տեղական մակարդակներում երկկողմ հարաբերությունների զարգացումներում դեռևս կան բավականաչափ չկարգավորված հարցեր: Երկու երկրներն էլ խնդիրներ ունեն ինչպես քաղաքական, այնպես էլ էթնոքաղաքական, տնտեսական,
նույնիսկ կրոնական ոլորտներում: Դրությունն ավելի է բարդանում` կապ369
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ված տարածաշրջանային խոշոր պետությունների (ՌԴ, Թուրքիա) և անմիջական հարևանների հետ հարաբերությունների կառուցման հակասությունների և տարբեր էթնոքաղաքական հակամարտություններում
ներգրավված լինելու հետ:
ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկը հարևան երկրների հետ կապերի պահպանումն ու հետագա ամրապնդումն է: Դա հատկապես վերաբերում է մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանին, որը դեռևս 1990-ական թթ. սկզբներին ծանր շրջափակման տարիներին միակ երկիրն էր, որի տարածքով Հայաստանը կապվում էր արտաքին աշխարհի հետ: Վրաստանը, պայմանավորված տարածաշրջանային ամենատարբեր գործոններով, պատմական տարբեր ժամանակներում եղել է Հարավային Կովկասում Հայաստանի հուսալի դաշնակիցը,
իսկ հայ-վրացական հարաբերությունները կանխորշել են տարածաշրջանում կայունության աստիճանը [1, էջ 343]: Երկու երկրների միջև կնքված
80-ից ավելի միջազգային պայմանագրերը տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացման լայն հնարավորություններ են ընձեռում: Երկու երկրների միջև հիմնարար փաստաթուղթը 2001 թ. հոկտեմբերին
ստորագրված «Բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ
անվտանգության մասին» պայմանագիրն է [2]:
Հայտնի է, որ Հարավային Կովկասի երկու երկրները` Ադրբեջանն ու
Վրաստանը, ԽՍՀՄ օրոք իրենց վարչական տարածքներում առկա ինքնավար ազգային միավորումները` ԼՂԻՄ-ը և Աբխազիան կորցնելու մեղավոր հռչակեցին Ռուսաստանին: Դա երկու երկրների իշխանություններին էլ մղեց կողմնորոշումային մի ընտրության, որը, ըստ նրանց, երաշխավորելու է իրենց տարածքային ամբողջականությունը: Դա նշանակում
է, որ եթե Հայաստանը որոշ արտաքին քաղաքական հարցերում կողմնորոշված է դեպի Ռուսաստան, ապա Վրաստանն ու Ադրբեջանը` դեպի
Արևմուտք: Պարզ է դառնում, որ Արցախի հարցում Վրաստանը պաշտպանում է Ադրբեջանի առաջ քաշած տարածքային ամբողջականության
սկզբունքը, քանի որ մինչ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախացումը, այդ հակամարտության լուծման դեպքում Վրաստանին ձեռնտու էր
պաշտպանել հենց տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, մինչդեռ Հայաստանը կողմ է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքին:
Սակայն, նշենք նաև, որ արցախյան խնդրում Վրաստանը որոշակիորեն
վարում է չեզոքության քաղաքականություն` հաշվի առնելով հայ-վրացական ավանդական կապերի առկայությունը:
Դեռևս 1990-ական թթ. սկզբներին Հայաստան-Վրաստան միջպետական հարաբերություններում նկատվեցին դրանց բարելավմանն ուղղված
առաջին քայլերը: Հայ-վրացական քաղաքական հարաբերությունների
370
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հաստատմանն ու ամրապնդման ուղղված կարևոր քայլ էր 1991 թ. հուլիսի
27-ին ՀՀ ԳԽ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցը Թբիլիսի: Նույն
թվականի սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ ԳԽ-ն միաձայն որոշում ընդունեց
Վրաստանի անկախությունը ճանաչելու մասին [3]: Արդեն 1996 թ. հուլիսի
4-5-ին կայացավ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցը Վրաստան,
որի ընթացքում քննարկվեցին երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող
բազմաթիվ հարցեր, շեշտվեց նաև, որ հայ-վրացական քաղաքական հարաբերություններում սկզբունքային խնդիրներ չկան [4, էջ 4]:
Հայ-վրացական հարաբերություններում կարևորվում է Ջավախքի
գործոնը: Դեռևս 1989 թ. մարդահամարի արդյունքներով Վրաստանում
բնակվում էր 437 հազար հայ, որոնցից 63,092-ը Ախալքալաքում, 33,964-ը`
Նինոծմինդայում, հայության մնացած մասը սփռված են Թբիլիսիում,
Ծալկայի և Մառնեուլի շրջաններում, Աջարիայում, Աբխազիայում, Օսիայում և այլուր: Վրաստանում կան 158 հայկական դպրոցներ, այստեղ գործում են նաև 13 հայկական եկեղեցիներ [5, էջ 81-83]:
Հայ-վրացական քաղաքական հարաբերությունների զարգացման
նոր մակարդակ կարելի է համարել 1999 թ. սեպտեմբերին երկու երկրների նախագահների (Ռոբերտ Քոչարյան, Էդուարդ Շևարդնաձե) միջև
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև
փոխհարաբերությունների նոր փուլում համագործակցության հիմնական
սկզբունքների մասին» հռչակագիրը [6, էջ 123-124]: Հռչակագիրը բավական որոշակի արտահայտում էր կողմերի շահերը, ծրագրերն ու նպատակները: Փաստաթղթում առաջնահերթ տեղ է տրված հարավկովկասյան տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման և բախումների
լուծմանը:
2000 թ. մարտին Թբիլիսիում կայացավ երկու երկրների նախագահների հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում հստակեցվեց, որ երկու
երկրների շահերը համընկնում են և որ Հայաստանը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա Տրասեկա ծրագրում: Կողմերը պարտավորվում էին
դիմել Եվրամիությանը` ֆինանսավորելու Երևան-Թբիլիսի և ապա սևծովյան նավահանգիստներ տանող ավտոճանապարհների վերանորոգումը:
Տարածաշրջանային համագործակցությանը նվիրված իր ելույթում ՀՀ
նախագահ Ռ. Քոչարյանն անդրադարձավ Հարավային Կովկասի կոլեկտիվ անվտանգության համակարգի ստեղծման հարցերին: Նշենք, որ ՀՀ
նախկին նախագահի` կոլեկտիվ անվտանգության համակարգ ստեղծելու
առաջարկությունն իրենից ներկայացնում էր «երեք+երեք+երկու» բանաձև, որը ներառում էր Հարավային Կովկասի բոլոր երեք պետությունները, ապա տարածաշրջանի անմիջական հարևաններին` Ռուսաստանին,
Թուրքիային և Իրանին, ինչպես նաև Եվրոպական Միությունն ու Միացյալ
Նահանգները [7, էջ 111]:
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2008 թ. հնգօրյա ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում անկախ
հռչակվեցին Աբխազիան և Հարավային Օսիան, որոնց անկախությունը
ՀՀ-ն չի ճանաչել: ՀՀ կողմից այդ պետությունների անկախության չճանաչումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Վրաստանով են անցնում ՀՀ համար շատ կարևոր հաղորդակցության ուղիներ, որոնք հակառակ պարագայում կհայնտվեին սպառնալիքի տակ:
Այդ պատերազմը հայ-վրացական հարաբերություններում կարևոր է
դարձնում նաև ռուսական գործոնի դերը: ՀՀ համար ռուս-վրացական շարունակվող հակամարտությունը, տնտեսական վնասներից զատ, նշանակում է նաև քաղաքական խուսանավումների դաշտի նեղացում թե՛ երկկողմ (Վրաստան, ՌԴ), թե՛ բազմակողմ (ԱՊՀ, ՀԱՊԿ) և թե՛ միջազգային
կազմակերպությունների շրջանակներում:
Արտաքին քաղաքական հարաբերությունների մասին խոսելիս`
նշենք, որ երկու երկրները տարբեր մոտեցումներ ունեն դաշնակիցների
ընտրության հարցում: Վրաստանը հնգօրյա պատերազմից հետո հատկապես ուշադրությամբ է հետևում հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական
հարաբերությունների զարգացմանը, իսկ ՀՀ-ն էլ իր հերթին հետևում է
Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ Վրաստանի համագործակցության խորացմանը: Այդ առնչությամբ որոշ քայլեր, հատկապես Կարս-Ախալքալաք-Թբիլիսի-Բաքու երկաթգծի կառուցումը, ՀՀ-ն դիտում է որպես իր
հանդեպ Վրաստանի կողմից տրանսպորտային մեկուսացման խորացմանն ուղղված քայլ:
Հայ-վրացական հարաբերություններում վերջին շրջանում իր արտահայտությունն է գտել 2008 թ. օգոստոսյան իրադարձությունների ևս մեկ
բացասական հետևանք.պատերազմում պարտված և հոգեբանական
բարդույթներ վաստակած վրաց հասարակությունը, ինչպես նաև երկրի
ղեկավարությունը, ավելորդ կասկածամտությամբ է մոտենում Ջավախքի
հետ կապված` ՀՀ կողմից արծարծվող հարցերին:
Անդրադառնալով հայ-վրացական հարաբերությունների տնտեսական կողմին` նշենք, որ 1990-ական թթ. և դեռևս 2000-ական թթ.-ին
բարձր մակարդակի բոլոր հանդիպումներում օրակարգի հարց էր Վրաստանի տարածքով անցնող հայկական հաղորդակցության միջոցների
(հատկապես գազատարի) անվտանգության ապահովման մասին հարցը:
Առևտրատնտեսական բնագավառում գործում են ազատ առևտրի, երկակի հարկերից խուսափելու, ավտոմոբիլային և օդային հաղորդակցության,
իրավական օգնության, ներդրումների խրախուսման և տնտեսական կապերի զարգացման համար նպաս-տավոր պայմաններ ստեղծող մի շարք
այլ համաձայնագրեր:
Հարավային Կովկասի երկրների շարքում ՀՀ տնտեսության կայունացման գործում վճռական դերը պատկանում է արտաքին տնտեսական
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կապերի` հատկապես արտաքին առևտրի զարգացմանը: Սակայն, ոչ բարենպաստ աշխարհագրական դիրքն ու բնական պաշարների սահմանափակությունը մեր երկրում զուգորդվում են արտաքին տնտեսական քաղաքականության անհետևողականության և գործողությունների հստակ
ծրագրերի բացակայության հետ: Այս առումով կարևորվում է հարևան Վրաստանի հետ տնտեսական և առևտրային կապերի զարգացման նշանակությունը:
Երկու երկրների տնտեսական համագործակցությունը հիմնականում
ներառում է տարանցման և վրացական տարածքով դեպի Հայաստան և
հակառակը ապրանքաշրջանառության, ինչպես նաև Վրաստանի տարածքով էներգապաշարների ներկրման հարցերը։
Վրաստան-Հայաստան ապրանքաշրջանառությունն իրականացվում
է երկաթուղու մեկ ճյուղով և երկու հիմնական ավտոճանապարհներով՝
Բագրատաշենի և Բավրայի անցակետերով (երրորդ անցակետը՝ Գուգութին, Հայաստանի Տաշիրի մարզի և Վրաստանի Քվեմո-Քարթլիի շրջանի
սահմանին, աննշան դեր է կատարում ապրանքաշրջանառության մեջ)։
«Արտաքին աշխարհից» Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան
ապրանքաշրջանառությունն իրականացվում է գերա-զանցապես Փոթիի
և Բաթումի նավահանգիստներով և թուրքական ավտոճանապարհով։
Վրաստանի տարածքով հայկական բեռների տարանցումն Ադրբեջանից,
շարունակվող ղարաբաղյան հակամարտության և Հայաստանի շրջափակման պայմաններում, ներկայում գործնականում անհնար է։
Հարկ է ընդգծել, որ ընդհանուր առմամբ Վրաստանի տարածքով հայկական բեռների տարանցման կառուցվածքը ժամա-նակի ընթացքում
տարբեր դինամիկա է ունեցել՝ շատ բանով կախված լինելով քաղաքական
իրավիճակից։ 2010թ. մարտին, Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև քաղաքական բնույթի հիմնախնդիրներով պայմանավորված՝ երկարատև դադարից հետո բացվեց Վերին Լարսի անցակետը ռուս-վրացական սահմանին [8]:
ՀՀ-ի և Վրաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը, ըստ ՀՀ ԱՎԾ
տվյալների, 2015 թ. հունվար-դեկտեմբերին կազմել է 192120.5 դոլար (ՀՀ
արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ կազմում է 4,1% տեսակարար
կշիռ), 2016 թ. հունվար-դեկտեմբերին այդ թիվը կազմել է 245261.5 դոլար
(ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ կազմում է 4,8% տեսակարար կշիռ) [9], իսկ 2017 թ. հունվար-մայիսին Վրաստանի հետ ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառությունը կազմել է 95 262.4 դոլար (ՀՀ արտաքին
առևտրաշրջանառության մեջ կազմում է 4,2 % տեսակարար կշիռ):
ՀՀ-ից դեպի Վրաստան կատարվող արտահանումները 2017 թ. հունվար-մայիսին կազմել են 56240.1 դոլար, իսկ Վրաստանից ներմուծումները, ըստ առևտուր անող երկրի, կազմել են 150870.6 դոլար: Վրաստանից
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ներմուծվող հիմնական ապրանքատեսակներն են գյուղմթերքը, ավտոմեքենաները, հանքային ջրերը, քիմիական արտադրանքը, դեղամիջոցները
և այլն, իսկ արտահանվող հիմնական ապրանքնատեսակներն են` լեռնաարդյունահանող սարքավորումները, բուսաբուծական և թռչնաբուծական ապրանքները, գյուղմթերքը, սննդի արդյունաբերության արտադրանքը և այլն:
Երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչներն են նաև փոխադարձ ներդրումները և զբոսաշրջությունը: Վրաստանը իր երկու հարևանների համեմատ` ունենալով զարգացած զբոսաշրջություն բարենպաստ ներդրումային միջավայր է ապահովել հատկապես
ծովափնյա շրջաններում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար, որից օգտվում են նաև հայաստանյան գործարարները` հյուրանոցային բիզնեսի և ծառայությունների ոլորտում ներդրումներ կատարելով:
Ըստ ՎՀ վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ Վրաստանում ՀՀ
ուղղակի ներդրումները 2016 թ. կազմել են 5,6 մլն. դոլլար, իսկ ՀՀ վիճակագրական ծառայության տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում վրացական ներդրումները 2016 թ. կազմել են 2 մլն. Դոլլար, որոնցից ուղղակի
ներդրումները կազմել են 276 հազար դոլլար:
Զբոսաշրջության ոլորտում Հայաստանից բազմաթիվ զբոսա-շրջիկներ են այցելում Վրաստանի ծովափնյա շրջաններ: Նման մեծ հոսքը պայմանավորված է հանգստյան վայրերի հասանելիությամբ և համեմատաբար մատչելիությամբ: Հայտնի է, որ 2015 թ. վրացական ծովափնյաա
հանգստավայրեր են այցելել 1,49 միլիոն հայեր, իսկ 2016 թ. այդ թիվը
կազմել է 1,496 մլն.: Հետաքրքիր է, որ 2017 թ. հունվար-հունիս ամիսներին 2016 թ. նույն ժամանակահաատվածի համեմատ հայ զբոսաշրջիկների հոսքը աճել է 16,8 %-ով:
Երկկողմ տնտեսական հարաբերություններում որոշիչ են նաև էներգակիրների տարանցման ծրագրերը։ Գոյություն ունեն բարձրա-վոլտ մի
քանի էլեկտրագծեր, որոնք միացնում են Հայաստանի և Վրաստանի
էներգահամակարգերը։ Վրացական տարածքով է անցնում «Հյուսիս-Հարավ» գլխավոր գազա¬տարը, որով Ռուսաստանից գազ է մատակարարվում Հայաստանին։ Էներգետիկ բնագավառում հայ-վրացական համագործակցության օրինակ է արդեն գործող «Աշոցք-Նինոծմինդա» 110 կվ
գիծը:
Դեռևս 2015 թ. դեկտեմբերին Հայաստանն ու Վրաստանը Իրանի ու
ՌԴ-ի հետ ստորագրեցին հուշագիր, որով նախատեսվում է այդ չորս
երկրների միջև ստեղծել էներգետիկ միջանցք: Նախատեսվում է նաև
մինչ 2018 թ. շահագործման հանձնել 400 կվ. հզորությամբ էլեկտրափոխանցման գիծը:
Դեռևս 2015 թ. դեկտեմբերին Հայաստանն ու Վրաստանը Իրանի ու
ՌԴ-ի հետ ստորագրեցին հուշագիր, որով նախատեսվում է այդ չորս
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երկրների միջև ստեղծել էներգետիկ միջանցք: Նախատեսվում է նաև
մինչ 2018 թ.-ը շահագործման հանձնել 400 կվ. հզորությամբ էլեկտրափոխանցման գիծը:
Վրաստանի հետ բազմակողմ հարաբերությունների նշանակությունը
կարելի է սահմանել հետևյալ դրույթներով.
• Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից իրականացվող շրջափակման
պայմաններում, Վրաստանը ՀՀ-ի համար այսօր կարևորվում է մեր երկիրը արտաքին աշխարհին կապող էներգետիկ և տրանսպորտային հաղորդակցության հիմնական ուղիների հանգամանքով,
• Վրաստանը, Ռուսաստանի և Իրանի հետ մեկտեղ, կարևորվում է
որպես տարածաշրջանում ՀՀ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակի հարաբերություններ ունեցող պետություն,
• ՀՀ և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը որոշակիորեն կհավասարակշռի Ադրբեջանի հետ Վրաստանի
ձևավորած ռազմաքաղաքական հարաբերությունները,
• Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը
կարևորվում է նաև այդ երկրում մեծաքանակ հայ համայնքի առկայության, նրանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանության տեսակետից:
Ներկայում ՀՀ-ն Վրաստանի հետ ձգտում է սերտացնել քաղաքական
հարաբերությունները և այս տեսանկյունից կարևոր օրակարգային հարցեր են`
• տարածաշրջանային անվտանգության կայացումը,
• միմյանց հակամարտությունների նկատմամբ չեզոք դիրքորոշումը,
• տարածաշրջանում եվրոպական ինտեգրացման գործընթացների
խթանումը,
• գրավիչ ներդրումային դաշտի ստեղծումը
• էներգետիկայի և տրասնպորտի ոլորտում համագործակցության
ծավալումը,
• ՀՀ մատակարարվող բնական գազի անխափան աշխատանքը,
• Վրաստանի տարածքով ՀՀ քաղաքացիների անվտանգ տարանցումը,
• Ջավախքի սոցիալ-տնտեսական և կրթամշակութային հիմնախնդիրների լուծումը:
Ընդհանուր առմամբ, դրական որակելով հայ-վրացական երկկողմ
հարաբերությունները, այնուամենայնիվ, այդ հարաբերությունների զարգացման գործընթացում նկատում ենք տարածաշրջանային որոշակի բացասական գործոններ, ինչպիսիք են`
• տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման
շուրջ կողմերի ունեցած տարակարծությունը,
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• տարածաշրջանային տերությունների (Թուրքիա, Ռուսաստան,
Իրան) հետ փոխհարաբերություններում կողմերի դրսևորած մոտեցումների տարամետ, երբեմն հակասական լինելը,
• Ջավախքի և ընդհանրապես Վրաստանի հայության սոցիալտնտեսական, մշակութային և հոգևոր հարցերը,
• Վրաստանի հարաբերությունների բարձր մակարդակը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ՎՈՒԱՄ համագործակցությունը, ինչպես նաև
Կարս-Ախալքալակ-Թբիլիսի-Բաքու երկաթուղու շինարարությունը:
Վերջին կետի առնչությամբ նշենք, որ, չնայած վրացական հավաստիացումներին, թե երկաթգծի կառուցումը ուղղված չէ ՀՀ դեմ, այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ դա հետապնդում է Հայաստանը մեկուսացնելու
քաղաքական նպատակ:
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ՄՀԵՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և
գործընթացների ամբիոնի ասպիրանտ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ «ՓԱՓՈՒԿ
ՈՒԺԻ» ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ, ԱԲԽԱԶԻԱՅԻ,
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՕՍԻԱՅԻ ԵՎ ՄԵՐՁԴՆԵՍՏՐԻ
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Հոդվածում դիտարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի, Աբխազիայի,
Հարավային Օսիայի և Մերձդնեստրի հակամարտությունների կարգավորման գործում ԵՄ-ի «փափուկ ուժի» կիրառման հնարավորությունները և դրա ներքին ու արտաքին սահմանափակումները: Դեպքերի դիտարկումը թույլ է տալիս ընդհանրացնել, որ ԵՀՔ շրջանակներում ԵՄ «փափուկ ուժի» կիրառման հիմնական գործիքը պայմանականությունն է, որը, սակայն, գործառման նեղ դաշտ ունի և միայն
որոշ դեպքերում է նպաստում հակամարտության կարգավորման միջավայրի փոփոխությանը:
Հիմնաբառեր. Եվրոպական Միություն, «փափուկ ուժ», տարածաշրջանային հակամարտություններ, եվրոպական հարևանության
քաղաքականություն, պայմանականություն:

Խորհրդային Միության անկմանը զուգահեռ հետխորհրդային տարածաշրջանում բռնկվեց էթնոքաղաքական հակամարտությունների ալիք։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև թեժացավ Լեռնային Ղարաբաղի
հիմնահարցը, Վրաստանում անջատողական միտումներ սկսվեցին Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում, իսկ Մոլդովայում լարվեց դրությունը՝ կապված Մերձդնեստրի հետ։ Բոլոր այս հակամարտություններում
բացի հիմնական կողմերից՝ ներգավված էր նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Սակայն եթե Վրաստանում ու Մոլդովայում ՌԴ-ն հստակորեն սատարում էր անջատողականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ավելի զուսպ մոտեցում էր ցուցաբերում։ Սակայն բոլոր այս հակամարտություններում ՌԴ-ն գերազանցապես կիրառել է «կոշտ ուժի» գործիքներ
(ռազմական կայանների տեղակայում, զենքի տրամադրում կողմերից մեկին կամ երկուսին և այլն), մինչդեռ ՌԴ ներգրավման լեգիտիմությանը
նպաստող «փափուկ ուժի» գործիքներ հազվադեպ են կիրառվել։ Ի հակառակ սրան՝ Եվրոպական Միությունը, չունենալով տարածաշրջանային
հակամարտություններին ռազմական ճանապարհով ներգրավման լծակ-
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ներ, հետևողականորեն կիրառել է «փափուկ ուժի» գործիքները՝ փորձելով սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ու քաղաքական համակարգերի
բազմազանեցումը դարձնել հակամարտությունների կարգավորման կամ
առնվազն՝ մեղմացման և սեփական շահերի իրականացման հիմք։ Սակայն արդյոք անհրաժեշտ է «փափուկ ուժը» այս հակամարտություններում և որքանո՞վ է այն արդյունավետորեն կիրառվել ԵՄ-ի կողմից։
Հայաստանը, Վրաստանն ու Մոլդովան, լինելով թե՛ ֆիզիկապես, թե՛
տնտեսապես և թե՛ քաղաքականապես փոքր պետություններ, էթնոքաղաքական հակամարտությունների կարգավորման հարցում ակնկալել են
արտաքին ուժերի աջակցությունը։ Մինչև 2000-ական թթ.սկիզբը որպես
հիմնական արտաքին դերակատար հանդես էր գալիս Ռուսաստանը, որը
զգալի ազդեցություն ուներ թե՛ Լեռնային Ղարաբաղի, թե՛ Աբխազիայի ու
Հարավային Օսիայի, թե՛ Մերձդնեստրի հակամարտություներում։
1990-ական թթ. ԵՄ-ի ներգրավվածությունը հետխորհրդային տարածքում սահմանափակվում էր Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրերով (ԳՀՀ)՝ կենտրոնանալով տեխնիկական աջակցության վրա 1։ 2000-ական թթ.սկզբին Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) շրջանակներում ԵՄ-ն ևս փորձեց որոշակի մասնակցություն ունենալ դրանց կարգավորման գործում, սակայն երեք երկրներում կիրառված մեխանիզմները անմիակերպ էին ու տարբեր նպատակներ էին հետապնդում։
2004 թ. ԵՄ-ն գրանցեց իր պատմության մեջ ամենախոշոր ընդլայնումը՝ Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի 10 երկրների (այդ թվում՝
նախկին ԽՍՀՄ կազմի մեջ մտնող մերձբալթյան հանրապետությունները)
շնորհելով լիարժեք անդամակցություն և ընդլայնելով սեփական ֆիզիկական սահմանները ընդհուպ մինչև Ռուսաստան և այլ հետխորհրդային
երկրներ։ Սա առաջացրեց նոր մարտահրավերներ ԵՄ-ի համար, մասնավորապես՝ արտաքին սահմաններն անկանխատեսելի խնդիրներից ապահովագրելու անհրաժեշտություն: Սրան ի պատասխան ԵՄ-ն նախաձեռնեց ԵՀՔ-ն՝ ներառելով սկզբում հինգ հետխորհըրդային պետություններ (Մոլդովա, Ուկրաինա, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան), և փորձելով ստեղծել «բարեկամների շրջանակ», որոնց հետ ԵՄ-ն կունենա
սերտ, խաղաղ և գործընկերային հարաբերություններ [1]։ Այնուհետև ԵՄն փորձեց հստակ կապ ստեղծել ժողովրդավարացման ու անվտանգության միջև [2, p. 194]։ Եվրոպականացումը դարձավ ԵՄ-ի կողմից հակամարտությունների կարգավորման հիմնական մեխանիզմը [3]: ԵՄ-ն այդպիսով կենտրոնանում էր քաղաքական բարեփոխումների ու ինստիտուտների ամրապնդման վրա և փորձում էր ստեղծել քաղաքական,
Թեև ԳՀՀ-ներում ներառված էր քաղաքական երկխոսության բաղադրիչը, սակայն
փաստացի այն գրեթե չէր կիրառվում։
1
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տնտեսական ու սոցիալական միջավայր, որը կարող էր հրապուրել անջատողական ուժերին [2, p. 196]։ Ինչպես հայտնի է, ԵՀՔ-ի իրագործման
համար ԵՄ-ի կողմից կիրառվող ամենատարածված գործիքը պայմանականությունն է, որի միջոցով ԵՄ-ն կարող է պարգևատրել կամ պատժել
շահառու երկրին՝ կախված պարտավորությունների կատարման աստիճանից և ձևից [4], [5]։ Սակայն այս սկզբունքը դրսևորման տարբեր ձևեր
կարող է ունենալ։ Նախ՝ անհրաժեշտ է տարբերակել պայմանականությունը ԵՄ-ի անդամակցության թեկնածու երկրներում և դրա հեռանկար
չունեցող երկրներում։ Օրինակ՝ բալկանյան տարածաշրջանում ԵՄ-ն հաջողությամբ կիրառում է պայմանականությունը՝ շնորհիվ նրա, որ իրենց
աշխարհաքաղաքական դիրքով պայմանավորված՝ այս տարածաշրջանի
երկրների համար ԵՄ անդամակցությունն օբյեկտիվորեն միակ հուսալի
ու իրատեսական արտաքին քաղաքական ընտրությունն է [6]։ Սրա արդյունքում այս երկրները պատրաստակամորեն ընդունում են ԵՄ առաջարկներն ու պահանջները բոլոր ոլորտներում, ներառյալ՝ հակամարտությունների կարգավորումը։ Մինչդեռ անդամակցության հեռանկար չունեցող երկրներում պայմանականության սկզբունքը կարող է ԵՄ-ի համար
չնախատեսված հետևանքների հանգեցնել [7]։ Ընդ որում՝ դա մեծապես
կախված է տվյալ պետության կողմից հակամարտությանը վերագրվող
կարևորության աստիճանից [8, pp. 6-7]։
ԵՄ-Հայաստան 2006 թ. ԵՀՔ գործողությունների ծրագրում (ԳԾ) նախատեսվում էր ԵՄ-ի ակտիվ մասնակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ինչպես ԵԱՀԿ-ի հետ սերտ համագործակցության, այնպես էլ հետագա ավելի խորը ներգրավվածության միջոցով [9]։ Սակայն ԵՄ-ն ուղղակիորեն ներկայացված չէ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբում, իսկ Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի մասնակցությունը հակամարտության կարգավորման գործընթացին սահմանափակ է [10]։ Սակայն ԵՄ թույլ ներգրավվածության հիմքում ընկած է
երկու հիմնական գործոն։ Նախ՝ Հայաստանի սերտ կապվածությունը
Ռուսաստանի հետ ռազմական ոլորտում սահմանափակում է հակամարտության կարգավորմանը մասնակցելու ԵՄ-ի ներուժը։ Կարելի է ասել՝
մինչև 2013 թ. Հայաստանն արդյունավետորեն կիրառում էր փոխլրացումը՝ որպես արտաքին քաղաքական սկզբունք. Ռուսաստանը դիտարկվում
էր որպես անվտանգության երաշխավոր, իսկ ԵՄ-ն՝ որպես սոցիալտնտեսական առաջընթացի ու քաղաքական բարեփոխումների աղբյուր։
Երկրորդ՝ ԼՂ հակամարտության մյուս կողմը Ադրբեջանն է, որը ևս ներառված է ԵՀՔ-ում, ինչն իր հերթին նեղացնում է ԵՄ-ի գործողությունների շրջանակը։ Վրաստանի ու Մոլդովայի պարագայում հակամարտության մյուս կողմը Ռուսաստանն է, ինչը թույլ է տալիս ԵՄ-ին պաշտպանել
ԵՀՔ երկրների շահերը, մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում
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միակողմանիությունը կդիտվի որպես անհավասար մոտեցում գործընկերների նկատմամբ, ինչը կարող է հանգեցնել երկրներից մեկում ԵՄ-ի
լեգիտիմության կտրուկ անկման։ Նման իրավիճակում ԵՄ-ն գերադասում
է Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ իր հարաբերություններում շրջանցել
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը և կենտրոնանալ ժողովրդավարացման ու մարդու իրավունքների վրա։ ԵՄ-ն անգամ չի էլ փորձել երկխոսության մեջ մտնել Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների
կամ առնվազն հասարակության որոշ խմբերի հետ, ինչը կարող էր նպաստել կարգավորման գործընթացին [2, p. 198]։ Ըստ էության՝ Լեռնային
Ղարաբաղի պարագայում պայմանականության սկզբունքը չի գործում
դրա օբյեկտի բացակայության և հիմնահարցի շուրջ ԵՄ-ի անորոշ կեցվածքի պատճառով, իսկ եվրոպականացման խիստ անհամաչափ ընթացքը Հայաստանում ու Ադրբեջանում աննշան են դարձնում ԵՄ «փափուկ
ուժի» դերը հակամարտության կարգավորման գործում։
2003 թ. Վարդերի հեղափոխության արդյունքում իշխանության գալուց
հետո Միխեիլ Սաակաշվիլին եվրաինտեգրումը հայտարարեց Վրաստանի
արտաքին քաղաքական գերակա ուղղություն, իսկ Ռուսաստանի աջակցությունը Աբխազիային ու Հարավային Օսիային ընկալվում էր՝ որպես Վրաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Նման զարգացումները Վրաստանը դարձրեցին ԵՄ-ի հենասյունը Հարավային Կովկասում, իսկ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցում ԵՄ-ն ավելի հստակ դիրքորոշում
որդեգրեց։ ԵՄ-Վրաստան ԳԾ-ում նշվում է, որ ԵՄ-ն պատրաստ է շարունակել աջակցել Վրաստանի ներքին խնդիրների կարգավորմանը՝ ինչպես
ԵԱՀԿ-ի հետ սերտ համագործակցության, այնպես էլ հետագա ավելի խորը
ներգրավվածության միջոցով [11]։ Բացի այդ, ԵՄ-ն նախատեսում էր միջամտել կարգավորման գործընթացին՝ հիմնվելով Վրաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Իսկ
2008 թ. հնգօրյա պատերազմից հետո՝ 2008 թ. հոկտեմբերին Եվրոպական խորհուրդն արտահերթ հանդիպման արդյունքում պատրաստեց եզրակացությունների փաստաթուղթ, որում նշվում է. «Եվրոպական խորհուրդը դատապարտում է Ռուսաստանի միակողմանի որոշումը՝ ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Այդ որոշումն անընդունելի է, և Եվրոպական խորհուրդը կոչ է անում այլ պետություններին չճանաչել այդ անկախությունը» [12]։ Նույն փաստաթղթում նաև կոչ է արվում
Ռուսաստանին դուրս հանել սեփական զորքերը Վրաստանի տարածքից
[12, p. 3]: Նման հայտարարություններն ակնհայտորեն ցույց էին տալիս
ԵՄ-ի աջակցությունը Վրաստանին, ինչը վերջինիս դնում էր շատ ավելի
շահեկան վիճակում, քան Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Հետագայում ԵՄ-ն նաև Եվրոպական անվտանգության և պաշտպանական քաղաքականության շրջանակներում փաստահավաք առաքելություն
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ուղարկեց Վրաստան, ինչը երբևէ չի կիրառվել Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում հակամարտությունների
լարումը ԵՄ-ին նաև դրդեց ընդլայնել ներգրավվածությունը հետխորհրդային տարածքում, ինչի արդյունքում ԵՀՔ-ի հիմքի վրա ստեղծվեց Արևելյան
գործընկերությունը (ԱլԳ), որը թեև կրկին ԵՄ-ին հնարավորություն չէր տալիս ուղղակիորեն ազդեցություն ունենալ հակամարտությունների կարգավորման վրա, սակայն ապահովում էր ավելի ընդգրկուն գործիքակազմ
«փափուկ ուժ» (քաղաքացիական հասարակության ակտիվացում, վիզայի
ազատականացում և այլն) կիրառելու համար։ Բացի այդ, Վրաստանն իր
ռազմական պաշտպանության հարցում մեծապես հիմնվում էր ԱՄՆ-ի
աջակցության վրա, ինչը որևէ կերպ չի խանգարում Վրաստանում ԵՄ
ներգրավվածությանը, քանզի այստեղ եվրոպականացումն ու արևմտականացումը գրեթե ամբողջությամբ համընկնում են [13]։ Ամփոփելով՝ նշենք,
որ Վրաստանի դեպքում հակամարտությունների վերաբերյալ իր հստակ
դիրքորոշման շնորհիվ ԵՄ-ն պայմանականության սկզբունքի կիրառման
ավելի մեծ դաշտ ունի և կարող է անմիջականորեն կապի մեջ մտնել հակամարտող կողմերի հետ, ինչն էապես ընդլայնում է ԵՄ ներգրավվածությունը կարգավորման գործում:
Մոլդովայի պարագայում ԵՄ ներգրավվածությունը շատ ավելի տեսանելի է: Ունենալով հստակ դիրքորոշում Մերձդնեստրի հակամարտության հարցում, այն է՝ Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանն աներկբա աջակցություն, ԵՄ-ն անգամ մինչև ԵՀՔ-ի մեկնարկը որոշ «կարգապահական» միջոցներ էր կիրառել Մերձդնեստրի նկատմամբ [14]:
Մասնավորապես՝ հակամարտության կարգավորման գործում Մոլդովայի
հետ համագործակցության բացակայության հիմնավորմամբ 2003 թ. ԵՄն Մերձդնեստրի նկատմամբ սահմանել էր դեպի ԵՄ ճանապարհորդության արգելք: Նման միջոցերի երկրորդ խումբը կիրառվեց 2004 թ. Մերձդնեստրում լատինատառ մոլդովական դպրոցների դեմ պայքար ծավալած
անձանց նկատմամբ [15] 1: 2005 թ. ԵՄ-ն միացավ բանակցությունների
«5+2» ձևաչափին (Մոլդովա, Մերձդնեստր, Ռուսաստան, Ուկրաինա,
ԵԱՀԿ և ԵՄ ու ԱՄՆ՝ որպես դիտորդներ), ինչպես նաև առաջադրեց
խնդրով զբաղվող հատուկ հանձնակատար [16]: 2005 թ. ԵՄ-ն նաև Մոլդովայում և Ուկրաինայում հիմնեց Սահմանային օժանդակության առաքելությունը՝ փորձելով Մերձդնեստրը համապատասխանեցնել Մոլդովայի մաքսային ընթացակարգերին [17]: ԵՄ-Մոլդովա ԳԾ-ում ևս Մերձդնեստրի խնդրին առաջնային կարևորություն է տրվում, ինչի նպատակով
ԵՄ-ն աջակցում է Մոլդովայում ժողովրդավարացման երկարաժամկետ
գործընթացին՝ նպատակ ունենալով Մերձդնեստրի համար Մոլդովան
Թեև այս «կարգապահական» միջոցները երբեմն հանվում էին, և Մերձդնեստրի
բնակիչներին երբեմն թույլ էր տրվում ճանապարհորդել դեպի ԵՄ: Այսպիսով ԵՄ-ն
փորձում էր Մերձդնեստրում ստեղծել երկխոսության նպաստավոր միջավայր:
1
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դարձնել բարգավաճող, կայուն ու ավելի գրավիչ [18]։ Զսպող միջոցների
մեկ այլ խումբ [19] ընդունվեց նաև 2008 թ.՝ Արևելյան գործընկերության
հիմնման նախօրյակին՝ վերահաստատելով ԵՄ մտահոգվածությունը
Մերձդնեստրի հիմնախնդրով: Սակայն ԵՄ-ի մոտեցումը հիմնվում էր ժողովրդավարության խթանման վրա և հակամարտության կարգավորմանը
նպաստելու նպատակով փորձում էր բարձրացնել Մոլդովայի գրավչությունը: Մերձդնեստրի հակամարտության կարգավորման հարցում ԵՄ-ի
նման ակտիվ ներգրավվածությունը պայմանավորված էր նաև Ռումինիայի հետևողականությամբ ու հենց Մոլդովայի կողմից խնդրին տրվող կարևորությամբ: Ի տարբերություն առնվազն Հայաստանի՝ Մոլդովայի համար հակամարտության կարգավորումն այնքան առաջնային չէր, որքան
եվրաինտեգրումը [8, p. 25]: Ու թեև Ռուսաստանի հետևողական ջանքերի
արդյունքում ԵՄ-ն ուժերի հարաբերակցության հարցում նշանակալի
արդյունքի չի կարողացել հասնել, սակայն Մոլդովայի Հանրապետության 1
(ՄՀ) հետ Ասոցացման համաձայնագրի (ԱՀ) ստորագրման միջոցով
Մերձդնեստրին դրել է այնպիսի իրավիճակում, որ վերջինս պետք է ընտրի՝ կա՛մ հետևել ՄՀ-ի օրինակին ու գնալ եվրաինտեգրման ճանապարհով, կա՛մ միտվել դեպի ԵԱՏՄ՝ էապես կրճատելով արտահանումները դեպի ԵՄ: Սա կարելի է համարել ԵՄ-ի կողմից հակամարտության կարգավորման գործում «փափուկ ուժի» կիրառման տեսանելի արդյունք:
Ամփոփելով՝ կարող ենք կատարել երկու կարևոր եզրահանգում:
Նախ՝ քաղաքական, տնտեսական, իրավական ու այլ ոլորտների բարեփոխումների պարագայում պայմանականությունը կարող է մոտիվացնել
պետություններին առավել մեծ պատրաստակամությամբ կատարել իրենց
պարտավորությունները: Մինչդեռ էթնոքաղաքական հակամարտությունների հարցում ԵՄ-ն պայմանականության կիրառման ավելի նեղ շրջանակ
ունի: Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում դա պայմանավորված է հենց
ԵՄ-ի անորոշ կեցվածքով և նրանով, որ հակամարտության մյուս կողմում
Ադրբեջանն է՝ ԵՀՔ մեկ այլ պետություն՝ ի տարբերություն տարածաշրջանային մյուս հակամարտությունների, որտեղ «հակառակորդը» Ռուսաստանն է: Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեպքում Վրաստանը ազդեցության քիչ ռեսուրսներ ունի, ուստի ԵՄ-ն էլ մեծ պահանջներ չի ներկայացնում վերջինից: Հակամարտության լուծման տեսանկյունից Մոլդովան
ևս Վրաստանի կարգավիճակում է, սակայն առավել մեծ հետաքրքրվածության շնորհիվ՝ ԵՄ-ն կարողացել է որոշակիորեն կիրառել պայմանականության սկզբունքը, սակայն ոչ թե Մոլդովայի, այլ հենց Մերձդնեստրի
նկատմամբ:
Երկրորդ՝ Հայաստանը, Վրաստանն ու Մոլդովան տարբերվում են
իրենց հակամարտություններին վերագրած կարևորության աստիճանով
Մոլդովայի Հանրապետություն
Մերձդնեստրը չներառող տարածքը:
1
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և դրանց կարգավորման հարցում ԵՄ-ին հատկացված տեղով: Լինելով
ՀԱՊԿ անդամ և Ռուսաստանի հետ ունենալով դաշնակցային հարաբերություններ՝ ՌԴ-ն գերակշիռ դեր ունի անվտանգության ոլորտում, իսկ
ԵՄ-ն հայտնվում է պոտենցիալ լրացուցիչ աջակցի կարգավիճակում: Բացի այդ, երկարաժամկետ ժողովրդավարացումը (ԵՄ «փափուկ ուժը»)
ստորադասվում է կոշտ անվտանգային խնդիրներին: Վրաստանն ու Մոլդովան, ունենալով ավելի քիչ ազդեցություն վիճարկվող տարածքների
նկատմամբ և ԵՄ-ին հատկացնելով էապես ավելի մեծ կարևորություն,
ստեղծում են ԵՄ «փափուկ ուժի» կիրառման համեմատաբար լայն դաշտ,
որը, սակայն աննշան փոփոխություններ է առաջ բերում հակամարտությունների կարգավորման գործում:
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ПРИМЕНЕНИЕ МЯГКОЙ СИЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ,
АБХАЗИИ, ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЕ В РАМКАХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА
Данная статья изучает возможности применения мягкой силы ЕС в
урегулировании конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной
Осетии и Приднестровье и ee внутренние и внешние ограничения.
Основываясь на тематических исследованиях можно обобщить, что в
рамках Европейской политики соседства основным инструментом применения мягкой силы является обусловленность, которая, однако, имеет узкую сферу функционирования и только в некоторых случаях стимулирует изменения атмосферы урегулирования конфликтов.
Ключевые слова: Европейксий Союз, «мягкая сила», региональные конфликты, Европейская политика соседства, обусловленность.
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APPLICATION OF THE EU’S SOFT POWER IN THE RESOLUTION
OF THE CONFLICTS IN NAGORNO-KARABAKH, ABKHAZIA,
SOUTH OSSETIA AND TRANSNISTRIA IN THE FRAMEWORK
OF THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY
The present article discusses the scope of application of the EU’s soft
power in the resolution of the conflicts in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, South Ossetia and Transnistria and its internal and external limitations. Based
on case studies, it is concluded that conditionality has been the primary tool
for the application of soft power in the framework of the European Neighbourhood Policy. However, it has a narrow functioning scope and only in few
cases it is capable of facilitating the conflict resolution atmosphere.
Keywords: European Union, “soft power”, regional conflicts, European
Neighbourhood Policy, conditionality.
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ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի
ղեկավար, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԻՐԱՆԻ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Պատժամիջոցների խստացման արդյունքում Իրանը սկսեց անցումը դեպի տնտեսական նոր մոդել: Այդ ճանապարհին նրանք մի
շարք ոլորտներում գրանցել են լուրջ արդյունքներ: Բացահայտվել են
նաև բազմաթիվ բացեր՝ ֆիանանսական միջոցների սղությունը թույլ
չի տալիս իրագործել «Տեսլական 2025» փաստաթղթի բազմաթիվ
դրույթներ: Իրան - Եվրասիական տնտեսական միություն, Իրան –
Եվրոպական Միություն համագործակցության վեկտորները որոշ
աշխատանքի դեպքում կարող են հատվել Հայաստանում և մեր
երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական, գիտակրթական համագործակցության լուրջ հիմք հանդիսանալ:
Հիմնաբառեր. Իրան, Հայաստան, ԵԱՏՄ, ԵՄ, տնտեսություն,
գիտություն, կրթություն, գիտության կառավարում, նորարարության
առևտրայնացում։

Պատժամիջոցները փոխեցին ԻԻՀ հանրային
քաղաքականությունը
Մինչ պատժամիջոցների խստացումը Իրանի տնտեսության հիմնական մուտքերը ապահովում էին նավթի վաճառքից ստացված եկամուտները, ինչը խոչընդոտում էր տեխնոլոգիական վերազինմանը: Պատժամիջոցների խստացումից հետո նավթային եկամուտները կտրուկ նվազեցին: Տնտեսական ծանր պայմանները ստիպեցին, որպեսզի փոխվի Իրանի հանրային քաղաքականությունը՝ պաշարների վրա հիմնված տնտեսական մոդելից սկսվի անցումը դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն:
Անցումը դեպի տնտեսական նոր մոդել ծրագրվեց 2005 թ. ընդունված
«Տեսլական 2025» փաստաթղթով, սակայն պահանջվեցին 2006 թ. ընդունված էլ ավելի խիստ պատժամիջոցներն և կառավարության փոփոխությունը, որպեսզի «Տեսլական 2025»-ի դրույթներն սկսվեն իրականացվել:
2013-ին նախագահ Հասան Ռուհանին Արևմուտքի հետ սկսեց պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցություններ վարել, որոնք իրենց
արդյունքը սկսեցին տալ 2014 թ., և նավթի արտահանման ծավալները
նորից սկսեցին աճել՝ հասնելով օրական 1.65 մլն բարելի: Հիմնական
պատժամիջոցների վերացման համաձայնագիրը ստորագրվեց 2015 թ.:
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Պատժամիջոցների խստացման պայմաններում 2010-2012 թթ. ոչ նավթային արտահանման ծավալները աճեցին 12%-ով:
Կանխիկ գումարի պակասի պայմաններում նրանք անցան ապրանքափոխանակության այլ տարբերակների, մասնավորապես, Իրանը դարձավ ոսկու խոշորագույն ներկրողներից:
Չինաստանը և Ռուսաստանը Իրանի առևտրային խոշորագույն գործընկերներից են, սակայն բանկային պատժամիջոցների պատճառով չէին
կարող վճարվումներ կատարել: Խնդիրը լուծելու համար նրանք որոշեցին
մեծ ծավալների ներդրումներ անել Իրանի էլեկտրաէներգետիկ և ջրային
պաշարների կառավարման ոլորտներում (Չինաստանը 22 մլրդ դոլարի,
իսկ Ռուսաստանը 10 մլրդ դոլարի չափով): Պատժամիջոցների արդյունքում Իրանի տնտեսական հիմնական գործընկերների մեջ Արևելքը փոխարինեց Արևմուտքին:
ԵՄ, որը 1990 թ. Իրանի առևտրային հիմնական գործընկերն էր 50%
մասնաբաժնով, այսօր բաժին է հասնում ներմուծման 21%-ը և արտահանման ընդամենը 5%-ը:
Պատժամիջոցների կիրառումը որոշակիորեն փոխեց նաև Իրանի գիտական գործունեության ուղղվածությունն ատաքինից դեպի ներքին: Այս
երևույթի դրական արդյունքներից էր այն, որ առաջատար գիտնականները սկսեցին հոդվածներ հրատարակել բուն իրանական հանդեսներում`
բարձրացնելով դրանց ազդեցության գործակիցը [1, էջ 1721]: Այնուամենայնիվ, պետք է հստակորեն արձանագրել, որ չնայած քաղաքական
խնդիրներին, իրանցի և ամերիկյան գիտնականների համատեղ հոդվածների քանակը կտրուկ և կայուն աճ է ապրում` 2001-ից 2011 թվականների
կտրվածքով 472%-ով, կամ քանակային առումով` 388-ից հասնելով 1831-ի
[2, էջ 62]:
Գիտական համագործակցություն
Այլ է պատկերը գիտական համագործակցության և կապերի ոլորտում: 2000-2016 թթ. տպագրված գիտական հոդվածներում հիմնական
համահեղինակները Արևմուտքից են 1 (ԱՄՆ՝ 12148, Կանադա՝ 6516, Մեծ
Բրիտանիա՝ 6466, Գերմանիա՝ 4832, Ավստրալիա՝ 4110): 2005-ից Իրանի
գիտնականների կողմից տպագրված հոդվածների թվի կտրուկ աճ է
նկատվում (2005թ.՝ 4676, 2014թ.՝ 25588):
Չնայած հրատարակված հոդվածների կտրուկ աճին՝ արտասահմանյան համահեղինակությամբ տպագրված հոդվածների բաժինը չի գերազանցում 25%-ը: 2013 թ. իրանական համալսարաններում սովորում էին
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16000 արտասահմանցի ուսանողներ, հիմնականում հարևան մուսուլմանական երկրներից: Նախագահ Ռուհանին առաջարկել է ստեղծել նաև
անգլալեզու համալսարան, որպեսզի էլ ավելի շատ արտասահմանցի ուսանողներ սովորեն Իրանում 1: Իրանում գործում է դեռևս անկատար, սակայն արդեն իսկ աշխատող, ուսանողների գիտական գործունեության
խրախուսման համակարգ, որը հիմնականում ֆինանսական է և բաղկացած է 2 հիմնական գործիքներից. ֆինանսական համեմատաբար բարձր
խրախուսում են ստանում այն ուսանողները, որոնք գիտական ամսագրերում հոդված են հրատարակում, լրացուցիչ վճարվում են այն համալսարանական դասախոսները, որոնք ղեկավարում են գիտական հոդված
հրապարակող ուսանողների աշխատանքները [3, էջ 384-391]:
Միևնույն ժամանակ Իրանի համար բացասական նշանակություն
ունի տաղանդավոր երիտասարդների արտահոսքը արտասահմանյան
համալսարաններ: Դրանց թվում են ոչ միայն եվրոպականները, այլ նաև
ամերիկյան համալսարանները, որոնցում իրանցիների թվի աճն չի
կրճատվել անգամ պատժամիջոցների տարիներին [4]:
Իրանցի ուսանողների արտահոսքը հիմնականում պայմանավորված
է նրանով, որ բարդ տնտեսական իրավիճակի և գործազրկության պայմաններում Իրանում կրթությունը աշխատանքի տեղավորման գրավական չէ [5, էջ 28]:
Հարկ է նշել, որ պատժամիջոցների վերացումը Իրանի նկատմամբ
բացի որոշակի սահմանափակումներից գրեթե ամբողջովին ազատականցնում է Իրանի արտաքին գիտական գործունեությունը: Այս հանգամանքը բուն տեխնիկական չէ, այլ նաև քաղաքականության արդյունք:
Իրանական կառավարությունը չի սահմանափակում անգամ գիտական
համագործակցությունը առաջատար ամերիկյան գիտական հաստատությունների հետ [6, էջ 445-447]:
Տնտեսությունը պատժամիջոցների շրջանում
Պատժամիջոցերի շրջանում գիտելիքահենք ձեռնարկությունները
նույնպես բախվել են նոր սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու խոչընդոտներին:
2010 թ. Մեջլիսը ներկայացրեց բարեփոխումների ծրագիր, որի համաձայն պետք է վերացվեր էներգետիկ ոլորտի սուբսիդավորումը, որ
ամեն տարի զբաղեցնում էր ՀՆԱ մոտ 20%-ը: Էներգետիկ ոլորտի սուբսիդավորման կրճատումը ունի լուրջ սոցիալական և գիտատեխնիկական
բաղադրիչ, քանի որ սուբսիդավորման կրճատումն, իսկ որոշ ոլորտնե-
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րում նաև, վերացումը բերում է սոցիալական բեռի ավելացման, ինչը հնարավոր է մեղմել միայն ծախսերի և կորուստների կրճատման միջոցով:
Իրանի դեպքում այդ կրճատումն իրականացվում է 3 մեթոդներով` էներգետիկ էֆեկտիվության բարձրացում, վերականգնվող էժան էներգետիկայի զարգացում, էֆեկտիվության և վերականգնվող էներգետիկայի համադրություն վրա [7]: Բոլոր այս մեթոդների իրականացումը պահանջում
է սեփական տեխնիկական միջոցների ներդրում:
Ձեռնարկույթյուններին առաջարկվեցին սուբսիդավորվող վարկեր
էներգախնայող տեխնոլոգիաների անցման համար, որպեսզի մեղմվի
էներգակիրների արժեքի բարձրացման ազդեցությունը: Չնայած կիրառվող թիրախային աջակցության ծրագրերին՝ հետազոտողները ցույց են
տալիս, որ Իրանի էներգետիկ համակարգի տեխնիկական արդիականցումը այլընտրանք չունի, քանզի միայն այն կարող է զսպել գնաճն ու ոլորտի գոյատևումը [8]:
Նոր կառավարություն՝ նոր քաղաքականություն
2014 թ. նավթի գնի անկումը նոր մարտահրավերներ առաջացրեց
Իրանի տնտեսության համար: Վերջին շրջանում Իրանը սկսել է օգտագործել նավթավերամշակման համեմատաբար նոր տեխնոլոգիաներ (օր.
հիդրոկոնվերսիան), որսպեսզի որոշ չափով դիվեսիֆիկացնի նավթավերամշակման հնացած համալիրի աշխատանքը: Նավթային եկամուտների
կրճատումը դժվարացրեց նավթային ոլորտում գիտական հետազոտությունների և մշակումների ֆինանսավորումը: Պատժամիջոցների ժամանակ կտրուկ աճեց մրցունակ, ժամանակակից ու ոչ ծախսատար տնտեսություն ունենալու նշանակությունը: Գիտելիքահենք տնտեսության պայմաններում կախվածությունը նավթահումքային ոլորտից փոքրացավ:
Ընկերությունները, որոնք չունեին նավթագազային եկամուտներ,
սկսեցին հարևան երկրներ արտահանել տեխնիկական և ինժեներական
ծառայություններ: Պատժամիջոցները նպաստեցին որպեսզի Գիտությունը և գիտատեխնիկական գործունեությունը 1 ծառայեցվեն հանրային շահերին: Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունները վերելք ապրեցին, օգտագործելով գործազուրկ, էժան, բարձրորակ և կրթված աշխատուժը,
նաև ներկրման ոլորտում իրանական պատասխան խոչընդոտները:
Կառավարության մոտեցումն արտացոլվում է «Տեսլական 2025»
փաստաթղթում, համաձայն որի, մինչև 2025 թ. Իրանը պետք է ունենա
տարածաշրջանի առաջատար տնտեսությունը և պետք է լինի աշխարհի
լավագույն 12 տնտեսապես զարգացած երկրների շարքում: Այս փաս-
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տաթղթով նախատեսվում է մինչև 2025 թ. Իրանի տնտեսության մեջ կատարել 3.7 տրիլիոն դոլարի ներդրում, որից միայն 1.3 տրիլիոնը պետք է
լինեն արտաքին աղբյուրներից: Ներդրումների առյուծի բաժինը նախատեսվում է կատարել գիտելիքահեն ձեռնարկություններում և նորարական
հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացման ոլորտում: Այս
նպատակով 2012 թ. ուժի մեջ մտավ «Նորարարությունների և բարեկեցության հիմնադրամ» ստեղծելու մասին օրենքը:
Հաշվի առնելով, որ 2013 թ. Իրանի ՀՆԱ-ի ընդամենը 0.8% էր արտասահմանյան ուղիղ ներդրումներին բաժին ընկնում, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են «Տեսլական 2025» որոշ դրույթներ իրականություն
դառնալու (օր.՝ ՀՆԱ մեջ Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման ծավալները 2025 թ. հասցնել 4%): Կան նաև իրականանալի դրույթներ, օր.՝ եռապատկել տպագրվող գիտական հոդվածների քանակը: 2009 թ. կառավարությունն ընդունեց Գիտության և
կրթության ազգային հիմնական ծրագիրը, որը նախատեսվում է իրագործել մինչև 2025 թ. և որի նպատակները հիմնականում համընկնում են
«Տեսլական 2025»-ի նպատակներին: Այս ծրագրով հատուկ ուշադրություն է դարձվում hետազոտական համալսարանների ստեղծմանը, համալսարանների և արդյունաբերության կապերի խորացման աջակցմանը,
որն էլ պետք է խթանի հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացումը:
«Նորարարությունների և բարեկեցության հիմնադրամը» խրախուսում է նաև արտասահմանյան ներդրումները դեպի գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության ոլորտ, ինչպես նաև համագործակցությունը ծագմամբ իրանցի այլ երկրների քաղաքացի հետազոտողների, ուսանողների, դասախոսների, ներդրողների հետ 1:
Կտրուկ աճը բարձրագույն կրթության ոլորտում
Բարձրագույն կրթության ոլորտում նկատվում է ուսանողների թվի
կտրուկ աճ: Պետական և մասնավոր համալսարաններում ուսանողների
թիվը 2007 թ. 2.8 մլն-ից 2013 թ. հասել է 4.4 մլն, որոնց 45% ուսանում են
մասնավոր համալսարաններում: Աճել է նաև գիտական աստիճան ունեցողների թիվը 2:

1

Unesco Science Report Towards 2030
<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407e.pdf>
2 Iran Statistical Yearbook 2013-2014 <https://www.amar.org.ir/english/Iran-StatisticalYearbook/Statistical-Yearbook-2013-2014>
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«Տեսլական 2025»-ի նպատակներին համահունչ կտրուկ աճել է նաև
ակադեմիական հետազոտողների թիվը: Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության ոլորտին տրամադրվող ՀՆԱ չափաբաժինը 1 բավարար չէ և դրանից տուժում է գիտնականների տված արդյունքը: Թոմսոն Ռոյթերզի տվյալներով տպագրված հոդվածների միայն 12.5% է ֆինանսավորվել և հենց այդ հոդվածների ազդեցության գործակիցներն են
բարձր: 2008 թ. Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության ոլորտին տրամադրվող ՀՆԱ չափաբաժնի միայն 1/3 է տրամադրվել մասնավորի կողմից, ինչը չի նպաստում նորարարությունների բավարար զարգացմանը: Գիտության ֆինանսավորման ծավալները նույնպես կրճատվել
են 2008 թ. ՀՆԱ 0.75%-ից հասնելով 0.33% 2012 թ.:
Գիտության ֆինանսավորման մեջ աճել է բիզնեսի մասնաբաժինը:
2006-2011 թթ. Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության ծավալող ընկերությունների քանակը կրկնապատկվել է 31000-ից հասնելով
64500-ի, որոնք ֆինանսավորում են հիմնականում կիրառական հետազոտությունները:
Տպագրված հոդվածների թվի կտրուկ աճն այնուամենայնիվ քիչ է ազդել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած արտադրության վրա:
Իրանի գործադիր և օրենսդիր մարմինները չեն կարողանում պատշաճ
ձևով ամրապնդել ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանությունը և
ընդարձակել ազգային նորարարական համակարգը: 2005 թ. գիտության
և նորարարությունների վրա ծախսվող գումարների և այդ ոլորտներում
պլանավորման կենտրոնացման համար ստեղծվել է Գիտության և տեխնոլոգիաների հարցով նախագահի տեղակալի ինստիտուտը, իսկ բոլոր
գիտական գործընթացների համակարգումը կատարում է Իրանի Գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարությունը:
Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունների մեծ
մասը պետական են: Այդ ընկերություններից 260-ը ղեկավարվում են
Իրանի արդյունաբերական զարգացման և վերակառուցման կազմակերպության (ԱԶՎԿ) կողմից 2: Այս կազմակերպությունը ստեղծել է նաև տարբեր ոլորտներում գործող high-tech ընկերություններ, որպեսզի կոորդինացի ներդրումները և բիզնեսի զարգացումը այդ ոլորտներում: 2010 թ. այս
կազմակերպությունը ստեղծել է հատուկ ֆոնդ, որի միջոցով ֆինանսավորում է տեխնոլոգիաների վրա հիմնված բիզնեսի զարգացումը:
Գիտության և գիտատեխնիկական գործութնեության ոլորտում Իրանի առաջնահերթությունների մասին կարելի է դատել պետական բյուջեում
նախատեսված ծախսերից: Ֆունդամենտալ և կիրառական գիտություն-

1

Gross domestic expenditure on R&D, GERD
Industrial Development and Renovation Organization of Iran <http://www.idro.ir/enus/About/Pages/History.aspx>
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ների ոլորտում դրանք են՝ մոլեկուլյար բժշկությունը և ցողունային բջիջների ուսումնասիրությունները, էներգակիրների վերամշակումը, վերականգնվող էներգետիկան, կրիպտոգրաֆիան և կոդավորումը: Առաջնահերթ տնտեսական ոլորտներն են՝ աերոկոսմիկական արդյունաբերությունը, ՏՏ, միջուկային տեխնոլոգաների, նանո- և միկրոտեխնոլոգիաների, նավթի և գազի, բիոտեխնոլոգիաները և այլն:
Նանոտեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը
Վերջին տարիներին Իրանը դարձել է նանոտեխնոլոգիաների խոշոր
կենտրոն: 2002 թ. ստեղծվեց Նանոտեխնոլոգիաների նախաձեռնության
խորհուրդ 1: Խորհուրդը որոշում է ոլորտի զարգացման ընդհանուր քաղաքականությունը, աջակցում է նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում գործող
մասնավոր ընկերություններին, ստեղծում է համապատասխան շուկա:
Նանոտեխնոլոգիաների նախաձեռնության խորհրդի նպատակներից
մեկն էր Իրանը դարձնել այդ ոլորտում աշխարհի առաջատար 15 երկրներից մեկը: 2014 թ. այս ոլորտում տպագրված աշխատաքների թվով Իրանը աշխարհում 7-րդ տեղն էր զբաղեցնում, իսկ 1 միլիոն բնակչի հաշվարկով նանոտեխնոլոգիաների ոլորտին վերաբերող հոդվածների թվով
2013 թ. արդեն 4-րդն էր:
2005թ.-ից սկսած տնտեսության 8 ճյուղերում ստեղծվել են նանոտեխնոլոգիական 143 ընկերություններ: 2010 թ. ստեղծվել են թվով 5 գիտական և տեխնոլոգիական պարկեր, ինչպես նաև 48 բիզնես ինկուբատորներ: Նրանք մասնագիտանում են ինչպես նեղ ճյուղային ոլորտներում, այնպես էլ մի քանի ոլորտներում միանգամից:
Նորարարությունների ոլորտում գործող ընկերությունների ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ինչքան շատ են եղել գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության վրա ծախսվող գումարները, այնքան
ավելի մեծ է եղել այդ ընկերությունների արդյունավետությունը: Նաև
պարզ է դարձել, որ որքան երկար են ՓՄՁ-ները գործել պարկերի կազմում, այնքան ավելի նորարարական են եղել: Մյուս կողմից պարզվել է, որ
նորարարական ընկերությունների արդյունավետությունը կախված չէ աշխատող հետազոտողների թվից:
Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցության
հեռանկարներ
Պատժամիջոցների մեղմացումից հետո նոր հեռանկարներ են բացվում գիտության և կրթության ոլորտում Հայաստան-Իրան համագործակցության համար:
Դատելով Web of Science բազայում եղած տպագրված հոդվածների
ոլորտային բաժանումից, ինչպես Իրանում, այնպես էլ Հայաստանում,
առավել ակտիվ տպագրվում են ֆիզիկայի, քիմիայի, բժշկագիտության,

1

The 10 th International Nanotechnology Festival <http://en.nano.ir/>

393

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

կենսաբանության, կենսաֆիզիկայի և կենսաքիմիայի, ճարտարագիտության ոլորտներում: Համագործակցությանը կարելի է սկսել արդեն կայացած ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ, համատեղ
լաբորատորիաների ստեղծմամբ, ուսանողների և հետազոտողների փոխանակման ծրագրերի ներդրմամբ:
Հայ-իրանական սահմանին բացվող Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին լավ հարթակ կարող է հանդիսանալ գիտելիքահենք ընկերությունների ստեղծման համար: Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) 185
և Իրանի 80-միլիոնանոց շուկաները կարող են լավ տարածք դառնալ այդ
ընկերությունների արտադրանքի սպառման համար: Հաշվի առնելով Ռուսաստանի և միջնորդավորված ԵԱՏՄ, ինչպես նաև Իրանի դեմ կիրառվող Արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցները, նոր ձևավորվող ընկերությունները սկզբնական շրջանում մրցակցային ծանր պայմաններում
չեն գործի, ինչը նրանց զարգացման համար լավ հիմք կարող է լինել:
Իրանի և ԵԱՏՄ միջև ազատ առևտրի մասին վարվող բանակցությունները կարևոր են նաև նրանով, որ Իրանի ներքին շուկա մուտքն առանց
նման համաձայնագրի բարդ է, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կիրառում է կոշտ ոչ տարիֆային սահմանափակումներ: Դրանց
մեղմացումը ԵԱՏՄ համար Հայաստանին հնարավորություն կտա ակտիվացնել տնտեսական համագործակցությունն Իրանի հետ: Մյուս կողմից,
Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 2017 թ. ավարտը պատրաստվում է ԵՄ հետ համագործակցության նոր պայմանագիր կնքել, որը կարող է հետաքրքիր լինել նաև իրանական կապիտալի համար, որոնք,
Հայաստանում ընկերություններ հիմնելով, կարող են որոշ պատժամիջոցների արգելանքները շրջանցել և մուտք գործել ԵՄ շուկա: Հատկանշական է, որ ԵԱՏՄ-Իրան բանակցությունները, ՀՀ-ԵՄ համագործակցության նոր փաստաթղթի ստորագրումը կարող են համընկնել մեկ այլ կարևոր գործընթացի հետ` խոսքն Իրան-ԵՄ նոր բանակցային փուլի մասին
է: Իրանն ու ԵՄ-ն ցանկանում են վերսկսել բանակցությունները դեռևս
2003թ. սառեցված երկկողմանի «Առևտրի և ռազմավարական համագործակցության մասին» համաձայնագրի ստորագրման վերաբերյալ, ինչի
իրականացումը Հայաստանին անուղղակիորեն կարող է դնել «ԻրանԵԱՏՄ-ԵՄ» եռանկյունու հատվածում: Իրանի առաջին փոխնախագահ
Էսհաք Ջահանգիրիի 2015 թ. Հայաստան այցի ժամանակ հնչած «Հայաստանն իրանական ապրանքների արտահանման դարպաս» 1 թեզն այս
դեպքում կարող է տնտեսական և քաղաքական հիմք ստանալ:
Վերջին շրջանում իրանցի պաշտոնյաների մի քանի այցելություններ
եղան Հայաստան: Հանդիպումներ եղան ՀՀ ԿԳՆ-ում և ԱԺ-ում: Հանդի-
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պումների ժամանակ քննարկվել են համագործակցության հնարավորությունները կրթության և գիտության ոլորտներում, մասնավորապես, հայկական բուհերում իրանցի ուսանողների ուսումնառության, դիպլոմների
փոխճանաչման, ինպես նաև նանոտեխնոլոգիաների և ֆիզիկայի ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրագործման հնարավորությունները:
Եզրակացություն
Գիտությունը կարող է աճել պատժամիջոցների ներքո: Պատժամիջոցների խստացումը 2011-ից հանգեցրեց նրան, որ Իրանի տնտեսությունն իր գործունեության վեկտորը ուղղեց դեպի երկրի ներքին շուկա:
Ներկրման համար ստեղծված խոչընդոտները, էժան և կրթված աշխատուժը, կրթության մեջ հիմնարար գիտություններում ունեցած պոտենցիալի օգտագործումը նպաստեցին գիտելիքահենք ընկերությունների
ստեղծմանը և արտադրության տեղայնացմանը: Ֆինանսների սղությունը
նպաստեց գիտության և կրթության ոլորտում առավել արդյունավետ բյուջետային կառավարմանը և առաջնահերթությունների ճիշտ ընտրմանը:
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУКОЦЕНТРИЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ИРАНА В ПЕРИОД САНКЦИЙ
В результате ужесточения санкций Иран перешел на новую
экономическую модель. На этом пути были зафиксированы серьезные
результаты в ряде областей. Однако были обнаружены многочисленные пробелы, в частности, то что в связи с отсутствием финансовых
средств реализация некоторых пунктов документа Vision 2025 будет
невозможна. В случае некоторых усилий, векторы отношений ИранЕАЭС и Иран-ЕС могут сойтись в Армении и послужить серьезным
основанием для сотрудничества на политическом, экономическом,
научном и образовательном уровнях.
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THE FORMATION OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY IN IRAN
DURING THE PERIOD OF SANCTIONS
In the result of restriction of sanctions Iran started a shift toward a new
economic model. Some important outcomes were achieved on the way.
Nevertheless, a number of gaps were revealed, in particular, the limitation of
financial resources will hinder the realization of certain provisions from the
“Vision 2025”. An intersection of cooperation vectors between Iran-EEU and
Iran-EU is possible in Armenia creating a solid foundation for cooperation in
the political, economic, scientific-educational areas.
Keywords: Iran, Armenia, EEU, EU, economics, science, education,
science management, commercialization of innovation.
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ԱՐԵՍՏԱԿԵՍ ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
տարածաշրջանային հետազոտությունների
կենտրոնի գիտաշխատող

ԹՈՒՐՔԻԱ-ԻՐԱՆ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Թուրքիա-Իրան բազմակողմ հարաբերությունները և երկու
երկրների ներքաքաղաքական զարգացումները տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից և ՀՀ-իհամարկարևոր նշանակություն ունեն։ Հաշվի առնելով մոտ մեկ դարի ընթացքում տարածաշրջանում սկիզբ առած մարտահրավերները և երկուստեք տեղի
ունեցած քաղաքական բնույթի փոփոխությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ ազդում էին երկու երկրների միջպետական հարաբերությունների վրա` կարելի է փաստել, որ դրանք եղել են փխրուն,
բայց միևնույն ժամանակ` հավասարակշռված։
Հիմնաբառեր. Իրան, Թուրքիա, Մերձավոր Արևելք, Հարավային Կովկաս, տարածաշրջան, Իրանի միջուկային խնդիր, տնտեսական հարաբերություններ:

Թուրքիա-Իրան բազմակողմ հարաբերությունները և երկու երկրների
ներքաքաղաքական զարգացումները տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից և ՀՀ-ի համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Հաշվի
առնելով մոտ մեկ դարի ընթացքում տարածաշրջանում սկիզբ առած մարտահրավերները և երկուստեք տեղի ունեցած քաղաքական բնույթի փոփոխությունները, որոնք ընդհանուր առմամբ ազդում էին երկու երկրների
միջպետական հարաբերությունների վրա` կարելի է փաստել, որ դրանք
եղել են փխրուն, բայց միևնույն ժամանակ` հավասարակշռված։ Այս տեսանկյունից թուրք-իրանական հարաբերությունները պայմանականորեն
կարելի է բաժանել երեք շրջափուլի.
• առաջին (1926-1979 թթ.)-բարիդրացիական հարաբերությունների
շրջան, երբ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կրում էին դինամիկ զարգացում,
• երկրորդ (1979-1991 թթ.)-հարաբերությունների վատթարացման
շրջան,
• երրորդ (1991-ից առ այսօր) երկու երկրների միջև տնտեսական և
տարածաշրջանային քաղաքականության ակտիվացման՝ «զգուշավոր
գործընկերության» շրջան։
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Այդ հարաբերություններին տրվել են այլ գնահատականներ ևս՝ «ասիմետրիկ հարաբերություններ» [1], «սահմանափակ հարաբերություններ» [2], հարաբերություններ՝ «հավերժ» [3] մրցակցության պայմաններում։ Թուրք-իրանական հարաբերություններն որակապես նոր փուլ թևակոխեցին 2002 թ. Թուրքիայում «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության իշխանության գալուց հետո, որը արտաքին քաղաքականությունում որդեգրեց «զրո խնդիրներ հարևանների հետ» սկզբունքը։ Այն են
թադրում էր, առավելագույն քաղաքական և տնտեսական համագործակցություն հարևան երկրների հետ, դառնալ իբրև տարածաշրջանային դերակատար-առաջնորդ՝ հիմնախնդիրների կարգավորման գործում
ստանձնելով «հաշտարարի» և «միջնորդի» դերը։ Ելնելով, որ երկու երկրներն էլ ձգտում են դառնալ տարածաշրջանային առաջնորդներ (Իրանում
տարածաշրջանում առաջնորդ դառնալու նպատակադրումն ամրագրված է
«Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեռանկարը 1404թ. (2025թ.)
հորիզոնում» փաստաթղթում) [4], ապա նրանց հարաբերություններում
առկա են ինչպես մրցակցության, այնպես էլ համագործակցության տարրեր։ Այդ տարրերը դրսևորվեցին հատկապես տարածաշրջանային մակարդակով կուտակված բազմաթիվ հիմնախնդիրներում. իրանյան միջուկային ծրագիր, արաբական երկրներում տեղի ունեցող իրադարձություններ, իրաքյան պատերազմ, քրդականխնդիր, Իրանի և Թուրքիայի կախվածությունը էներգետիկ շուկաներից ու աղբյուրներից և այլն։
2003-2015 թթ. ընկած ժամանակահատվածում հարաբերությունների
վրա ազդեցին մի շարք գործոններ, որոնք էլ ընդհանուր առմամբ պայմանավորեցին երկկողմ հարաբերությունների բնույթը։ Այդ գործոններն են՝
• ԱՄՆ ներխուժումը Իրաք (2003թ.)։ Ի հեճուկս ԱՄՆ կողմից իրականացվող ճնշումներին՝ Թուրքիայի խորհրդարանը մերժեց ԱՄՆ հայցը՝
թույլ չտալով օգտագործել իր ցամաքային տարածքը պատերազմական
գործողությունների նպատակով։ Իրանական կողմը դրական արձագանքեց թուրքական որոշմանը։ ԱՄՆ գործողությունները Իրաքում, և այդ երկրի ապագայի հետ կապված հիմնախնդիրներն առիթ դարձան Անկարայի
և Թեհրանի մերձեցմանը։
• Քրդական հարց։ Մինչև 1991 թ. քրդական հարցում երկու երկրների մոտեցումները հակոտնյա էին։ Քրդական հարցը մտահոգիչ դարձավ,
երբ 1992 թ. Իրաքում քրդերը փաստացի ձեռք բերեցին ինքնուրույնություն։ Սկսած 1992-ից երկու երկրները համակարգված քաղաքականություն
են տանում Հյուսիսային Իրաքում անկախ քրդական պետության ստեղծման հնարավորությունների չեզոքացման գործում, որն իր արատացոլումը
գտավ 1993 թ. ստորագրված եռակողմ (Թուրքիա, Իրան և Իրաք) պայ-

398

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

մանագրում։ Սրանով հանդերձ քրդական ազգային շարժման շրջանակներում Թեհրանը և Անկարան իրենց «խաղադրույքը» դրեցին երկու տարբեր կուսակցությունների վրա։ Թուրքերն սկսեցին աջակցել Մասութ Բարզանիի «Քրդստանի դեմոկրատական կուսակցությանը», իրանցիները՝
Ջալալ Թալաբանիի «Քրդստանի հայրենասերների միության»-ը [5]։ ԱՄՆ
Իրաք ներխուժման հետևանքով կրկին սրվեց այդ երկրում քրդական
հարցը, որը խթանեց ռազմաքաղաքական համագործակցությունը Թեհրանի և Անկարայի միջև՝ ՔԲԿ դեմ պայքարում։
• Իսրայելական գործոնը։Երկու երկրների մերձեցման գործոններից
մեկն էր նաև Թուրքիայի հակաիսրայելական դիրքորշումը։ Այն իր արտացոլումը գտավ հատկապես 2010-ին, երբ իսրայելցի զինվորականները
գրավեցին «Ազատության նավատորմի» մեջ մտնող «Մավի Մարմարա»
նավը, որի հետևանքով սպանվեցին Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Իսրայելը հրաժարվեց պաշտոնապես ներողություն խնդրել Թուրքիայից, որին
հաջորդեց Թուրքիայի հայտարարությունը՝ երեք իսրայելցի դիվանագետներին Անկարայից վտարելու, ինչպես նաև Իսրայելի հետ բոլոր ռազմական և տնտեսական հարաբերությունների սառեցման մասին: Միջադեպի
հետ կապված արձագանքեց նաև Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ
Ահմադինեջաթը՝ պահանջելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդից ընդդեմ Իսրայելի գործողությունների ընդունել «խիստ» բանաձև։ Վեց տարի
շարունակվող Թուրքիա-Իսրայել վատթարացած հարաբերությունները
կարծես թե սկսում են վերակենդանանալ և առաջիկայում սպասվում են
երկկողմ պետական բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Այս ամենը թույլ
է տալիս ենթադրել, որ միջադեպը Թուրքիայի կողմից օգտագործվեց
մարտավարական նկատառումներով, մասնավորապես, Իսրայելի հանդեպ ոչ բարյացակամ դիրքորշում ունեցող տարածաշրջանի իսլամական
երկրներին իր առանցքի շուրջ համախմբելու համար։ Սակայն դրան հաջորդած Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ցույց
տվեցին այդ քաղաքականության սնանկությունը։ Այս համատեքստում,
Թուրքիա-Իսրայել հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը դժվար
թե դրական արձագանք գտնի Իրանի քաղաքական վերնախավի մոտ։
• Իրանի միջուկային խնդիրը և Թուրքիան։ Իրանի միջուկային
խնդիրը մշտապես անհանգստացրել է Թուրքիայի ռազմաքաղաքական
ղեկավարությանը, հատկապես հետևյալ տեսանկյունից, որ «միջուկային
լծակը» հնարավորություն կտա Իրանին դառնալ տարածաշրջանային
առաջնորդ։ ԱՄՆ զորքերի Իրաք ներխուժումից հետո, թուրքական իշխանությունները մտահոգված էին, որ միջազգային ճնշումները Իրանի վրա՝
միջուկային ծրագրի շրջանակներում կարող է տարածաշրջանում հակամարտության նոր օջախ ծնել՝ ներքաշելով նաև Թուրքիային։ Թուրքիան
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փորձեց իր «ավանդն» ունենալ Իրանի միջուկային խնդրի հանգուցալուծման գործում, հայտարարելով՝ թուրք-բրազիլիական նախաձեռնության
մասին։ Թեհրանի և Արևմուտքի միջև միջնորդություն կատարելու նպատակով երկու երկրները պետք է մշակեին այլընտրանքային ծրագիր՝
Իրանի միջուկային խնդրի լուծման գործում։ 2010 թ. մայիսի 17-ին Իրանի,
Բրազիլիայի և Թուրքիայի միջև Թեհրանում միջուկային վառելիքի փոխանակման շուրջ ստորագրվեց համաձայնագիր։ Սակայն, մի շարք գործոններով պայմանավորված՝ համաձայնագրի շրջանակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները առարկայական չդարձան։ Համաձայնագիրը սառը ընդունելության արժանացավ առաջատար տերությունների կողմից, քանի որ այն չէր ենթադրում ուրանի հարստացման կասեցում,
այլ լայն հնարավորություն էր տալիս ստեղծելու միջուկային զենք։
Չնայած որ 2003-2011 թթ. ընթացքում թուրք-իրանական հարաբերություններում նկատելի էր ջերմացում, տարածաշրջանային կարևորագույն հարցերի շուրջ կար մասնակի փոխըմբռնում և մոտեցումների համընկնում, այնուամենայնիվ աշխահաքաղաքական պայքարը Մերձավոր
Արևելքում, Հարավային Կովկասում բացահայտեց կողմերի հակասությունները։ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հարավային Կովկասը որպես ռազմավարական նշանակության տարածաշրջան հայտնվեց ինչպես գերտերությունների (ՌԴ, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Չինաստան), այնպես էլ տարածաշրջանային տերությունների (Թուրքիա, Իրան) ուշադրության կենտրոնում։ Հարավային Կովկասի հետ կապված Իրանն հետապնդում էր իր ռազմավարական նպատակները։ Նախ Իրանը, ունենալով շարունակական խնդիր՝ անընդհատ հակասությունների մեջ գտնվելով Արևմուտքի հետ, հարավկովկասյան տարածաշրջանում ձգտում է
հնարավորինս թույլ չտալ ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Թուրքիայի դիրքերի ամրապնդում։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասի երեք հանրապետությունների հետ կապված հարաբերություններին, ապա Իրանը ունի առաջնահերթություններ, որի վրա էլ ձևավորվել են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։
Թուրքիան, ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր փորձում է կանխել Իրանի դերակատարության աճը տարածաշրջանում։ Դա ցայտուն արտահայտվեց,
երբ Հարավային Կովկասի անվտանգության համակարգի հետ կապված
Թուրքիան մի քանի անգամ առաջարկեց ստեղծել համապատասխան
կառույցներ։ Մասնավորապես Անկարան 2008 թ. նախաձեռնում էր
ստեղծել «Կովկասի կայունության և անվտանգության պլատֆորմ»՝ 2+3
(Թուրքիա-Ռուսաստան+Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան) ձևաչափով։
Համագործակցության այս ձևաչափում Թուրքիան ուղղակի անտեսեց
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Իրանին՝ փորձելով խախտել ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։
Երկու երկրների միջև եղած հակասություններն ավելի վառ արտահայտվեցին սիրիական հակամարտության ընթացքում. կողմերը տարբեր
մոտեցումներ որդեգրեցին սիրիական ճգնաժամի նկատմամբ։ Նշենք, որ
առ այսօր շարունակվող հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ
ներգրավված են մի քանի պետություններ և կազմակերպություններ (Ռուսաստան, ԱՄՆ, ԵՄ, Թուրքիա, Իրան)։ Մասնավորապես՝ ՌուսաստանԻրան-Թուրքիա եռյակը, որոնք ստանձնել են Սիրիայում զինադադարի
երաշխավորի դերը, աշխատում են ճգնաժամի հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ Սիրիայի ապագայի հետ կապված Թուրքիան և
Իրանը ունեն իրենց ռազմավարական շահերը, ինչը դժվարացնում է կարգավորման գործընթացը։
Չնայած տարածաշրջանային հիմնախնդիրները երկու երկրների հարաբերություններում տարաձայնությունների և հակասությունների պատճառ են դարձել, սակայն 2002-ից սկսած (ԱԶԿ իշխանության գալուց ի
վեր) առևտրատնտեսական հարաբերություններում գրանցվել է բավականին տպավորիչ արդյունքներ.եթե 2002թ. երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կազմում էր 2,4 մլրդ., ապա 2012թ. այն հասավ 22 մլրդ. դոլարի։
Ճիշտ է, 2013-2015 թթ. ընկած ժամանակահատվածում նկատվեց անկում
[6], սակայն թուրքական կողմը ձգտում է առաջիկա տարիներին (մինչև
2023 թ.) այն հասցնել մինչև 100 միլիարդի։
Երկու երկրների տնտեսական հարաբերություններում արդիական են
մնում էներգետիկ և տրանսպորտային հարցերը, ինչպես նաև համատեղ
ներդրումային նախագծերի իրականացման հնարավորությունները։
Թուրքիան իրանական գազի, նավթի և էլեկտրականության ամենախոշոր սպառողն է։ Այս տեսանկյունից երկու երկրների համար էլ մեծ կարևորություն է ստանում էներգետիկ համագործակցությունը։ 2015 թ. դրությամբ Իրանը Թուրքիա գազ արտահանողների թվում երկրորդ պետություն է Ռուսաստանից հետո մատակարարելով տարեկան շուրջ 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որն իրականացվում է իր ողջ հզորությամբ
չօգտագործվող Թավրիզ-Էրզրում-Անկարա խողովակաշարով։
Թուրքիան այլ ներկրողների հետ համեմատած իրանական գազի դիմաց բավականին թանկ է վճարում (431 դոլար), ինչը տարաձայնություններ առիթ հանդիսացավ երկու երկրների հարաբերություններում։ Ի վերջո՝ Անկարայի և Թեհրանի միջև սկիզբ առած «գազային հակամարտությունը» Թուրքիան տեղափոխեց միջազգային հարթակ, փորձելով՝ խնդիրը
կարգավորել միջազգային արբիտրաժային դատարանի միջոցով։ Համաձայն վերջինիս որոշման Իրանը պարտավոր էր նվազեցնել 2011-2015 թթ.
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Թուրքիա արտահանած գազի գինը 25 %-ով՝ վճարելով Անկարային շուրջ
1,9 մլրդ դոլարի փոխհատուցում: Իրանը դրան արձագանքեց, նշելով, որ
կվճարի ոչ թե գումարով, այլ «գազային պայմանագրերի միջոցով», միաժամանակ չնվազեցնելով գազի գինը 25%-ով, ինչպես որ ցանկանում էր
Թուրքիան, այլ 12.5%-ով [7]: Միևնույն ժամանակ Թուրքիան հայտարարում է, որ պատրաստ է ավելացնել գազի ներկրման ծավալը՝ Իրանի կողմից հարմար գնի առաջարկման դեպքում։ Սակայն Իրանը դեռևս տեխնիկապես ի վիճակի չէ ավելացնել արտահանումը, քանի որ դրա համար
պահանջվում է արդիականացնել գազային ենթակառուցվածքները, իսկ
այդ նպատակով կպահանջվի մոտ 10 տարի։
Թուրքիան բացի գազից և նավթից՝ Իրանից ստանում է նաև էլեկտրականություն։ Թուրքիայի ազգային վիճակագրական ծառայության
տվյալներով 2015 թ. Թուրքիան Իրանից ստացել է 1,370 միլիարդ կիլովատ/ժամ էլեկտրաէներգիա։ Այժմ Թուրքիան՝ Իրանի միջև երկկողմ
էլեկտրաէներգիայի ապահովման նպատակով Վանի նահանգում կառուցում է 600 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայան, որը շահագործման
կհանձնվի 2018 թ. [8]։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ ներդումներին, ապա
թուրքական կողմը 1996-2014 թթ. ընթացքում արդեն Իրանի տարբեր
ոլորտներում կատարել է մոտ 1,3 միլիարդ դոլարի ներդրում, իսկ ահա
իրանական ներդրումները Թուրքիայում՝ 2002-2014 թթ. կազմել է 101 միլիոն դոլար [9]։ Առաջիկայում սպասվում են նոր ներդրումներ, մասնավորապես թուրքական ընկերությունները պլանավորում են Մակուի ազատ
առևտրա-արդյունաբերական գոտում կառուցել 6 մլրդ. դոլար արժողությամբ նավթաքիմիական գործարան [10]։ Բացի դրանից թուրք գործարարները պատրաստվում ներդրումներ կատարել նաև արդյունաբերական
տարբեր ճյուղերերում, բարձրակարգ հյուրանոցային համալիրների կառուցման գործում և այլն։
Ընդհանուր առմամբ վերջին տասնամյակում Անկարան և Թեհրանը՝
երկկողմ ստորագրված պայմանագրերի շրջանակներում մեծ աշխատանք են կատարել առևտրային պայմանների և դրանց առնչվող իրավական հիմքերի բյուրեղացման, հարկերի և սակագների նվազեցման, մաքսակետերի արդիականացման, տնտեսությանը վերաբերող սուր խնդիրների հարթեցման ուղղությամբ:
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Եզրակացություններ
• Այսպիսով կարելի նշել, որ երկկողմ հարաբերություններն առավել
ամբողջական արտացոլվում են ոչ միայն այդ երկրների փոխգործակցությամբ, այլև նրանց հետ կապված տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներով. մասնավորապես՝ 2003-2015 թվականներին Իրանի հետ մերձեցման քաղաքականությունը՝ տարածաշրջանային հիմնախնդիրների կարգավորման համատեքստում (միջուկային խնդիր, քրդական ու իրաքյան
խնդիրներ և այլն), սիրիական հակամարտության կարգավորմանն ուղղված՝ իրանականից տարբերվող, հակադիր դիրքորշման քաղաքականության որդեգրումը, և երկկողմ տնտեսական համագործակցությունից
առավելագույն օգուտներ քաղելը՝ Իրանի ուղղությամբ Թուրքիայի վարած
քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն էին։
• Ելնելով Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար, արտաքին քաղաքականության գլխավոր ճարտարապետ համարվող Ահմեթ Դավութօղլուի այն տեսությունից, որ Եգիպտոս-Թուրքիա-Իրան «ռազմավարական եռանկյունին» կարող է միջազգային հավասարակշռություն հաստատել Մերձավոր Արևելքում՝ թուրքական փորձագիտական դաշտում առաջ
էր քաշվում այն վարկածը, թե «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության իշխանության գալուց հետո Անկարան Թեհրանին չի դիտարկի որպես մրցակից, այլ ավելի շատ տարածաշրջանային մարտահրավերների
լուծման համախոհ-գործընկեր։ Այդուհանդերձ ըստ «չափավոր իսլամական» մոդել ներկայացնող Թուրքիայի համար Իրանը որոշ առումներով
մրցակից է, ինչը սակայն չի ենթադրում Թեհրանի հետ հարաբերությունների վատթարացում, այլ հակառակը՝ դրանց պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված քաղաքականություն, ինչն էլ երկու պետությունների հարաբերությունները վերածում է «զգուշավոր գործընկերության»։
• Առաջիկա տարիներին երկու երկրների հարաբերություններում
արդիական է մնալու առաջին հերթին սիրիական հակամարտության
հանգուցալուծման հարցը, որտեղ կողմերը ունեն հակադիր դիրքորշումներ, և այժմ Ռուսաստանի հետ միասին փորձում են փոխհամաձայնության գալ իրենց մոտեցումներում։
• Հարավային Կովկասի երկրների հետ Թուրքիայի և Իրանի փոխգործակցությունը պայմանավորված է երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների որակներից բխող բազմաթիվ գործոններով։
• Երկկողմ տնտեսական կապերը կարծում ենք էլ ավելի կխորանան,
քանի որ մի կողմից Թուրքիան սեփական տնտեսության զարգացման
համար շատ է զգում իրանական էներգակիրների կարիքը, մյուս կողմից
այդ կապերով փորձ է արվում նվազեցնել քաղաքական ճգնաժամերում ի
հայտ եկող ռիսկերը։ Այս ամենով հանդերձ գազի գնի և Թավրիզ-Էրզրում403

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

Անկարա գազատարի անվտանգության հետ կապված ժամանակ առ ժամանակ առաջանալու են տարաձայնություններ։
• Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա իրանական էներգակիրների փոխադրման հարցը մնում է երկու երկրների օրակարգում, սակայն
կարծում ենք, որ հարցի հանգուցալուծումը ոչ միայն կախված է երկու
երկրներից. այն ավելի շուտ կարող է լուծում ստանալ աշխարհաքաղաքական որոշման շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է Իրան-Հայաստան-Վրաստան տարբերակին՝ որպես իրանական էներգակիրների արտահանման հնարավոր ճանապարհ, ապա այս առումով, այն շարունակում է այլընտրանք մնալ թուրքական ուղուն։ Ավելին հայկական ուղին շահեկանորեն տարբերվում է անվտանգության ավելի բարձր աստիճանով։
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ТУРЦИЯ-ИРАН: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Разносторонние межгосударственные отношения Турции и Ирана,
а также внутриполитические процессы в них, имеют особую важность
для Республики Армения, в том числе по части региональной безопасности на Южном Кавказе.Принимая во внимание вызовы, возникшие в
регионе в течение последнего столетия, а также политические изменения в каждой из них – все это в целом повлияло на межгосударственные
отношения двух стран. В то же время отметим, что сущность иранотурецких отношений можно определить как “хрупкие”, которые, в то же
время, являются достаточно сбалансированными.
Ключевые слова: Иран, Турция, Ближний Восток, Южный Кавказ,
регион, ядерная проблема Ирана, экономические отношения.
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TURKEY-IRAN: POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS
Turkey-Iran multilateral relations and the internal political developments
of the two countries are of crucial importance for the regional security and for
Armenia. Taking into account the challenges that have emerged in the region
over the course of the last century and the political changes, that generally
affect the interstate relations of the two countries, it can be stated that they
are fragile, but at the same time balanced.
Keywords: Iran, Turkey, Middle East, South Caucasus, region, Iran's
nuclear issue, economic relations.
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КОНЦЕПЦИЯ «НАЦИЯ-АРМИЯ» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРИНЦИП ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АРМЕНИИ
Внедрение концепции «Нация-Армия» в систему военного
строительства Республики Армения и их развития на современном
этапе преследует несколько основных целей. В статье мы попытаемся представить наиболее важные из них, раскрыть значение
роли армии в государстве, ее основные функции, специфику восприятия армянским обществом национальной армии, коснемся
проблемы реформирования вооруженных сил, а также к актуальности и целесообразности вышеуказанных реформ в современной
армянской военно-политической реальности.
Ключевые слова: армия, национальная безопасность, концепция «Нация-армия», Республика Армения.

Армия, как известно, атрибут, присущий практически всем государствам, выполняющий функции по защите его конституционного
строя. Согласно концепции Национальной безопасности Республики
Армения: «основной целью вооруженных сил РА является обеспечение
такого оборонного потенциала государства, который необходим для
отражения любой агрессии в целях защиты физического существования народа Республики Армения, её суверенитета и независимости,
территориальной целостности государства» [1]. Вооруженные силы,
являются ключевой силой, обеспечивающей национальную безопасность страны. Множества функций, которые выполняют вооруженные
силы (как внешние, так и внутренние) направлены на реализацию данной цели. Теоретические тезисы внешнеполитического измерения
строительства вооруженных сил сформулированы в Военной доктрине
РА, согласно которой ведущими направлениями в области военного и
военно-технического стратегического сотрудничества армянских вооруженных сил являются – Россия, США, ОДКБ и НАТО[2]. К внутренним
функциям относится защита от основных угроз, прописанных в Стратегии национальной безопасности РА. Помимо указанных двух, армия
выполняет и функцию социализации. Обязательная военная служба,
предписанная конституцией, ежегодно мобилизует десятки тысяч
призывников, сроком службы до двух лет, которые в дальнейшем находятся в резерве. Учитывая также возраст призывников, отметим, что
военная служба оказывает воздействие на формирование и развитие
личности мужчин. Происходит своеобразная «повторная социализация», что демонстрирует непосредственную связь между армией и
обществом, подчеркивает ключевую роль армии, как социального
института общества и ее роль военной организации страны. Из этого
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следует, что к проблемам реформирования армии, военного образования и установления порядка прохождения обязательной военной
службы следует относиться крайне осторожно.
Армия как государственный институт отличается от остальных
институтов политической власти. Она имеет достаточно консервативный характер. Даже при инициировании динамичных политических и
экономических реформ в обществе, армия достаточно медленно реагирует на них, а кардинальные изменения в ее структуре грозят реальными рисками безопасности. В военной доктрине РА в качестве
факторов реформирования оборонной системы и ее дальнейшего
развития отмечается необходимость «усовершенствования военного
образования и подготовка офицерских кадров» [3]. Политический дискурс в РА, с момента провозглашения о введении концепции “нацияармия”, не покидают дискуссии относительно целесообразности их
применения. В армянском обществе, пережившем геноцид, Вторую
мировую, Арцахскую войну и 26 лет экономической и политической
блокады, сформировалось особое отношение к армии. По этой причине
все изменения и нововведения в сфере военной организации воспринимаются общественностью чувствительно. Апрельские события 2016 г.
показали основные проблемы и ошибки Армии Обороны, принципы развития армянской армии и недостаточное военно-техническое оснащение.
Концепция «Нация-армия» призвана как восстановить авторитет
армии, так и модернизировать систему воинского управления. Но,
правомерно ли в случае военных реформ, говорить о концепции?
Концепция в первую очередь предполагает некую системность.
Политическая система общества находит свое отражения и во
внутренней организационной структуре армии, обусловливает характер
функционирования ее отдельных элементов. В случае с Арменией под
термином «Нация-армия» предполагается системная взаимосвязь,
взаимодополнение основных сфер жизнедеятельности армянского
общества: экономики, промышленности, отдельно – ВПК, сельского
хозяйства, системы образования, области информационных технологий и т.д. В настоящее время, реальные программы в рамках провозглашенной концепции «Нация-армия» предусмотрены в системе образования и высоких технологий. Основной акцент в предложенной концепции
делается на образовательную составляющую программы – образование с акцентом на патриотическое воспитание, и пополнение офицерского корпуса квалифицированными кадрами.
Так согласно предложенным программам («Это я» и «Честь имею»)
в рамках концепции, при переходе к новой системе обязательной военной службы, призывнику предоставляется возможность самому выбирать программу, которая ему подходит. Выбор программы службы в
армии психологически повышает уровень доверия гражданина к системе. Посредством внедрения программ, предусмотренных для студентов ВУЗов, планируется привязка академического отпуска к будущей
офицерской службе. Альтернативой этой программы является служба
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на передовой, с возможностью частых отпусков, за счет увеличения
срока службы. Указанные преобразования можем считать положительными, с точки зрения эффективного менеджмента мобилизационными
ресурсами, и не только. Благодаря введению обязательной оплаты и
финансовых бонусов солдатам (без увеличения нагрузки на бюджет)
повышается привлекательность военной службы. Важно отметить, что
речь не идет о координальной перестройке армянской армии, так как
действующая на сегодня модель набора останется, наряду с предложенными программами.
Отметим, что концпеция «Нация-армия» не несет угрозу милитаризации общества и государства. Существующая на данный момент в
РА форма правления парламентской демократии, четко устанавливает
принципы взаимоотношения общества и армии. Основные принципы
военно-гражданских отношений в демократических обществах, по мнению С. Хантингтона, заключаются в высоком уровне военного профессионализма и осознания военными ограниченного характера их компетенции; фактического подчинения военных гражданскому политическому руководству; признания политическим руководством за военными
определенной сферы профессиональной компетенции и автономии[4].
В представлении новой концепции, особое внимание уделялось фактору контроля над армией невоенных – гражданских лиц, вовлечения
общества в урегулирование некоторых проблем в военной сфере
(посредством создания фондов пожертвования для нужд солдат и их
семей), чем делается попытка усиления связи между общественностью
и вооруженными силами.
С точки зрения применения подобной модели организации Военных
сил и механизмов обеспечения их связи с обществом, интересным
является пример Израиля. Израильская концепция «Государства-армии»
пронизывает все сферы жизнедеятельности общества и слои населения. В народной армии Израиля наравне с мужчинами служат и женщины, а также представители всех этнических и религиозных общин.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считается одной из сильнейших
армий в мире. По данным SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) по общим военным расходам
Израиль, находится на 25-ом месте. По соотношению военных расходов к ВВП занимает одно из самых высоких мест в мире (5.5%)[5], а для
сравнения укажем, что военные расходы Армении по отношению к ВВП
составляет 4,55%. В Израиле считается престижным находится на
военной службе, и всякие попытки уклонения от нее неприемлемы для
самих призывников. В элитные боевые части конкурс призывников
составляет десятки человек на одно место. Отметим, что после
окончания службы, израильтяне до 40 лет ежегодно призываются на
сборы, таким образом население каждую минуту готово к неожиданной
мобилизации.
Израиль – демократическое государство, с парламентской формой
правления, что означает, отделение армии от политики. Министром
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обороны назначается гражданское лицо, а начальник генерального
штаба фактически является главнокомандующим израильскими ВС
(кроме сухопутных войск начальнику генштаба подчинены ВВС, ВМС и
территориальные войска). Что касается Армении, то с декабря 2015г.,
со сменой формы правления с президентской на парламентскую,
согласно новой редакции конституции была упразднена должность
верховного главнокомандующего в мирное время. В случае же военных
действий, премьер-министр республики становится главнокомандующим вооруженными силами РА.
Самым важным компонентом осуществления концепции «Государтво-армия» Израиля является военное образование. Подготовка к
армейской службе начинается задолго до официального призыва. В
стране действуют множество молодежных военизированных организаций, где школьники проходят начальную военную подготовку. Для
юношей и девушек действуют кадетские корпуса (колледжи ВВС, ВМФ
и т.д.). В отличие от Армении, где офицерские кадры готовятся в
училищах имени Вазгена Саркисяна и Монте Мелконяна из выпускников
школ, в Израиле путь к офицерству лежит только через солдатскую
службу. К экзаменам для поступления на офицерские курсы допускаются самые лучшие солдаты и сержанты, прошедшие тщательный
отбор. В армянской концепции «Нация-армия», совершается попытка
внедрения израильской многоступенчатой модели пополнения офицерских кадров, посредством реализации программ «Это я» и «Честь
имею».
Как мы уже отметили в начале статьи, одной из главных целей,
которую преследует внедрение концепции «Нация –Армия» является
демократизация армии – усиление гражданского контроля, интеграция
армии в общество. Тренд демократизации в системе ВС помимо
Армении актуален и у двух ее соседней Грузии и Турции. В Стратегии
национальной безопасности Грузии указано, что «краеугольным
камнем реформ в системе обороны и безопасности Грузии, является
процесс пересмотра национальной безопасности, который включает
институциональную политику координации между государственными
органами, повышенное сотрудничество между военными и гражданскими институтами и развитие особых стратегий для всех органов,
вовлеченных в сектор безопасности Грузии»[6]. В рамках процесса
демократизации и децентрализации ВС, Грузия перешла к новой
модели, предусматривающей назначение на пост министра обороны
гражданских лиц и принятие их на службу в аппарат МО. В то же время,
управление структурами ВС Грузии было возложено на генеральный
штаб, а в дальнейшем на Объединенный штаб, с разделением функций
МО и ОШ[7]. Основными направлениями военных реформ Грузии с 2009
г стали: военное образование, система управления личным составом и
система управления ресурсами. Обновление концепции национальной
безопасности Грузии обсуждалось и в 2016 г, где одной из основных
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задач обновленной стратегии безопасности страны является объединение вооруженных сил и общества в единую оборонную систему.
Что касается Турции, то армия в общественно-политической жизни
страны всегда играла одну из ключевых ролей. С эпохи Турецкой
Республики армия или пыталась дополнить деятельность различных
партий, или регулировать политическую систему государства. Масштабные изменения в реформировании турецкой армии произошли к
2000 годам, в рамках процедур предусмотренных для подготовки
членства Турции в Европейском Союзе[8]. Так, на должность главы
Совета по национальной безопасности назначалось гражданское лицо.
Гражданскими стали и большинство работников самого Совета.
Попытки вовлечения большего количества гражданских лиц в сферу
военного управления указывали на демократизацию Вооруженных сил.
Но за последние годы последовательная политика исламизации страны
свела на нет результаты инициированных реформ.
Обобщая, отметим, что концепция «Нация-армия» при ее успешной
реализации, усилит связь между армией и обществом, увеличит роль
ВС, как социального института общества. Также концепция будет
способствовать восстановлению авторитета армянской армии после
апрельских событий 2016 г., модернизировать систему воинского управления и обеспечивать эффективный менеджмент мобилизационными
ресурсами.
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Հիմնաբառեր. բանակ, «Ազգ-բանակ» հայեցակարգ, ազգային
անվտանգություն, Հայաստանի Հանրապետություն:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
В статье рассматривается взаимодействие между концепцией
национальной идентичности и региональной безопасности. Особое внимание уделяется роли приоритетов политики безопасности
Грузии, Армении и Азербайджана. Дается обоснование, почему
следует избегать противоречий между интересами общества и
политической элиты. В этой статье особенности безопасности на
Южном Кавказе анализируются через призму внешних и внутренних факторов влияния.
Ключевые слова: региональная безопасность, национальная идентичность, политическая элита, Южный Кавказ, Россия,
Грузия, Армения, Азербайджан.

В условиях общего кризиса западного доминирования и трансформации международных отношений от лидерства к культурному
балансу достаточно явно проявляется отсутствие на Южном Кавказе
очевидного гегемона. На этом фоне проявляется относительная
слабость региональных держав, борющихся за сферы влияния. С одной
стороны кавказский регион располагается на пересечении интересов
Вашингтона и Москвы, c другой - стабильность и устойчивое развитие
Закавказья пока не входит в число приоритетов внешней политики
нового президента США.
Сосуществование на Южном Кавказе различных векторов внешней
политики бывших советских республик цементирует чрезвычайно
высокую фрагментированность регионального пространства. Учитывая
влияние внутреннего фактора развития, в том числе слабость государственности, вызванная дисбалансом институционального развития,
при котором так и не возникло реальное разделение властей, а также
недостаточную устойчивость институтов гражданского общества,
нельзя исключать сценария повышенной конфликтности, поскольку
политические элиты этих стран склонны обеспечивать легитимность
власти, используя образ внешнего врага. На внутренние факторы
накладываются и внешние – связанные с местом региона как «перекрестка» в переживающей кризис системе международных отношений,
как ключа к стабильности Европы.
Другим важным моментом, касающимся вопросов региональной
безопасности, является несоответствие разработок концепций национальной безопасности Грузии, Армении и Азербайджана и методов их
реализации. Чрезмерная амбициозность национальных проектов
безопасности, отсутствие достаточных ресурсов для их осуществления,
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взаимное недоверие и эмоциональная составляющая усиливают тенденцию к использованию конфликтов для решения мобилизационных
проблем. Недостаточное понимание общности интересов в контексте
развития региона, доминирование конъюнктурного, интуитивного и
стихийного понимания задач в краткосрочной перспективе происходит
на фоне приближающейся смены элит и растущей поколенческой
пропасти между политическими элитами и основной массой населения.
К этим факторам добавляется сохранение высокой конфликтогенности, наличие замороженного нагорно-карабахского конфликта и
появление непризнанных государств - Абхазии и Южной Осетии, что
является источником перманентной напряженности в отношениях
между Арменией и Азербайджаном, Россией и Грузией.
Страны Южного Кавказа попадают в весьма опасное положение
«конфликтного соседства» с регионом Ближнего Востока и некоей
«пограничной» зоной Европы. Отсюда повышенное внимание европейских лидеров и авторов концепций «соседства» и «Восточного
партнерства» к втягиванию стран Южного Кавказа в орбиту своей
политики с целью обезопасить юго-восточные рубежи Европы от
нестабильных и малопредсказуемых соседей.
Нестабильная обстановка в странах региона сменяется короткими
периодами передышки и относительной устойчивости, а затем вновь
происходит всплеск социальной напряженности. По сравнению с
соседней Центральной Азией, страны Южного Кавказа пережили на
порядок больше внутренних конфликтов, что в свою очередь серьезно
сказывалось на сужении пространства для маневрирования глобальных держав.
Для стран Южного Кавказа, так же как и для других нестабильных
регионов мира, характерны новые типы конфликтного противостояния,
сочетающего в себе элементы социальных столкновений, признаки
этноконфессионального противостояния и гибридных войн. К данному
перечню видов конфликтных столкновений следует отнести и так
называемые войны по доверенности (прокси-войны), допускающие
втягивание внешних сил и провокации со стороны региональных элит.
Вместе с тем особую угрозу представляют радикальные исламские
течения, трансформирующиеся в негосударственные структуры исламистских военизированных группировок. По мнению бывшего председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями
Азербайджана, профессора Рафика Алиева, эти образования способны
расшатать внутриполитическую стабильность путем обострения религиозной ситуации и привести к кризису государственные институты [1].
Под влиянием событий на Ближнем Востоке, в том числе развала
Ирака в результате военного вторжения США в 2003 г., усилением
шиитско-суннитского противостояния, превращении Ливии, ранее
игравшей важную роль в Северной Африке и арабском мире, в несостоявшееся государство появления террористической организации
ИГИЛ в 2014 г. (организация деятельность которой запрещена в РФ)
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после «арабской весны», дестабилизации в Ираке и Сирии, общим
обострением внутрирегиональных противоречий после визита
Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и объявления ультиматума
Катару рядом арабских государств, происходит военно-политическое
втягивание внерегиональных игроков, имеющее своим следствием
распространение неустойчивости на соседние регионы. В известной
мере нарастание общей жесткости риторики, избыточной поляризации
политических сил может быть продиктовано внутриполитическим раскладом в странах Южного Кавказа, конфликтами между региональными
кланами и элитами. Отсутствие четко сформулированной стратегии
развития этих стран соотносится со скептическим восприятием проектов коллективной безопасности. Вместе с тем именно видение единого
регионального пространства позволяет выстраивать эффективную
систему регионального сотрудничества.
Борьба за перераспределение влияния способствует росту напряженности в кавказском регионе. Это соперничество формирует приоритеты внешней политики Армении, Грузии и Азербайджана. В свою
очередь внешние игроки преследуют свои собственные интересы и
приоритеты в регионе. Для России это стремление обеспечить устойчивость в традиционной сфере влияния, противодействие угрозам
распространения терроризма и деятельности экстремистских группировок на Северном Кавказе, недопущение дальнейшего сближения
Грузии с НАТО, сохранение баланса отношений с Азербайджаном и
Арменией и проведение посреднических миссий в НКР.
Для Турции – кавказский регион – это возможность создания своего
субпространства регионального доминирования, используя инфраструктурные и транспортные проекты.
Для Ирана открываются новые сферы для упрочения своих
позиций на региональном пространстве в соперничестве с Турцией за
сферы влияния в постсанкционный период. Вместе с тем продолжение
ядерной программы Ирана несет риски столкновения с Израилем и
США и росту нестабильности в расширенном СредиземноморскоЧерноморском регионе. При этом просматриваются активизация
внешней политики Ирана, в том числе и на кавказском направлении.
После отмены санкционного режима складываются благоприятные
условия для ирано-армянского сотрудничества.
В условиях слабых институтов гражданского общества в
Азербайджане и развитых кулуарных механизмов принятия решений
повышается угроза военных рисков вокруг Нагорного Карабаха. На
внутренние факторы влияния, в том числе сокращение дохода от
нефтегазового экспорта, появление экономических трудностей и снижение экономического роста, накладываются неблагоприятные внешние условия. Обострение противоречий между Турцией и Россией
после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик над
Сирией, немедленно отразились на военных столкновениях с боевыми
потерями в апреле 2017 г. в Карабахе. Новая фаза столкновений
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последовала в начале июля 2017 г. в преддверии саммита G 20 в
Гамбурге 7-8 июля 2017 г. В случае увеличения частоты пограничных
инцидентов и роста потерь с обеих сторон возможно увеличение глобальных и региональных игроков, преследующих свои конъюнктурные цели.
Применительно к уже сложившейся региональной конфигурации
Закавказья центральным фактором остается фундаментальная, ориентированная на долгосрочную перспективу общая заинтересованность
стран региона в поддержании и укреплении системы безопасности и
стабильности. А из этого следует и заинтересованность всех сторон в
совместных усилиях по созданию структур и институтов, на которые
ложится основная нагрузка практического достижения общих целей
противодействия качественно новым угрозам безопасности.
Само собой разумеется, что общность интересов еще не обеспечивает надежного и полного единства действий. Не во всем совпадают
специфические позиции кавказских государств, к тому же подверженные давлению со стороны личных и корпоративных интересов
прявящих элит. Неодинакова их готовность последовательно адаптироваться к радикально изменившейся обстановке в Средиземноморско
Черноморском регионе и в мире в целом. Расчеты на получение
непосредственных выгод нередко берут верх над соображениями,
ориентированными на обеспечение долговременной стабильности.
Трудности выработки взаимоприемлемых межгосударственных решений усугубляются вторжением внутриполитической борьбы по чувствительным проблемам карабахского конфликта в Армении и
Азербайджане.
На процесс формирования и осуществления внешней политики
государств Южного Кавказа влияют геополитические конструкции региональных игроков и внешних сил, в том числе доктрина «неоосманизма» Турции и представления о новом «турецком мире» на пространстве
от Адриатики до центра Евразии, американские планы перекройки
границ в рамках доктрины Большого Ближнего Востока, появившейся в
2006 г. В контексте расширение зоны влияния Запада следует рассматривать и реанимацию межгосударственной группы ГУАМ (Грузия,
Украина, Азербайджан, Молдавия). На очередном саммите ГУАМ в
Киеве 27 марта 2017 г. главы государств-членов подписали договоры о
создании зоны свободной торговли и взаимном признании таможенных
процедур перемещения товаров и транспортных средств через границы
[2]. Предложение руководства Грузии о переформатировании организации в «ГУАМ-плюс» как фактора регионального экономического
развития с перспективой сопряжения с глобальными проектами «Один
пояс – один путь» Китая, проектами экономического сотрудничества с
Японией и США, свидетельствует о поиске многовариантности сценариев регионального развития. Государства-члены ГУАМ рассчитывают
на положительную динамику в торговле за счет снятия ограничений на
движение товаров, производимых в странах-участницах и установление
единых таможенных правил в отношении третьих стран.
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Вместе с тем параллельно с многосторонним форматом экономического сотрудничества «ГУАМ–плюс», призванного закрепить фундамент для формирования стабильного развития в регионе, а в перспективе создания совместных производственных цепочек для продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран,
предпринимаются попытки трехстороннего взаимодействия между
Грузией, Турцией и Азербайджаном. В ходе визита в Грузию премьерминистра Турции Бинали Йылдырыма в мае 2017 г. стороны договорились о создании Совместной комиссии по экономическим и торговым
вопросам (JETCO) и о скором задействовании стратегической железнодорожной магистрали Баку—Тбилиси—Карс—Стамбул. Но особое
значение было уделено трехстороннему формату сотрудничества в
сфере региональной безопасности [3].
Под углом зрения упрочения национальной безопасности Армении
ее ориентация на Россию и ЕАЭС как главную опору и гаранта
безопасности и стабильности представляется рациональной и перспективной. Несмотря на противоречия, вызванные поставками российского
вооружения Азербайджану, российская военная база в Гюмри остается
важнейшим фактором сдерживания от возобновления войны за Нагорный Карабах. Другим важным фактором сотрудничества и координации
в противодействии угрозам региональной безопасности является
присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу. Не
случайно Ереван отказался от вариантов Ассоциации с ЕС в противовес Грузии, полагаясь на перспективы создания более диверсифицированного, многоуровневого и многомерного механизма обеспечения
региональной безопасности и сотрудничества с выходом на глобальные проекты ШОС и «Шелкового пути».
Поддержание устойчивости на региональном уровне затрагивает
жизненные интересы России. Москва остается прочно встроенной в
глобальную геополитическую и геостратегическую систему как одна из
крупнейших держав Евразии и мира и в этом качестве является
важнейшим игроком в Закавказье. Без учета российского фактора
невозможно выстроить сколько-нибудь стабильную модель региональной безопасности. Системная трансформация и адаптация к стремительно меняющейся внешней среде способствует запросу на преимущественное развитие двусторонних отношений с государствами Южного
Кавказа. При условии поддержания стабильности взаимоотношений
России с Грузией, Азербайджаном и Арменией можно считать достаточно обеспеченной региональную стабильность. В этом же направлении могут действовать их совместные усилия по предотвращению
транснациональных угроз терроризма, религиозного экстремизма и
регионального сепаратизма. По мере освобождения от сил террористов
Мосула и Ракки растет опасность перетекания боевиков в Закавказье и
Центральную Азию. При подобном развитии событий подрывается
устойчивость инициатив по сотрудничеству и растет необходимость в
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согласованных коллективных механизмах обеспечения региональной
безопасности.
И все же поиски общего политического знаменателя различных
подходов к центральной проблеме укрепления основ национальной и
региональной безопасности в принципиально новых условиях не только
настоятельно необходимы, но и практически возможны. Страны Южного
Кавказа совместно с другими региональными держава Россией, Турцией,
Ираном, и ЕС призваны вырабатывать, согласовывать и принимать
взаимоприемлемые решения, направленные на формирование коллективной системы региональной безопасности.
Вместе с тем перемены в ландшафте Европы, под влиянием
украинского кризиса, включая размещение американских сил в Польше,
странах Балтии, и в целом продвижение рубежей НАТО в направлении
России вызывает беспокойство Москвы и ответную реакцию в форме
милитаризации калининградского анклава и размещения там комплексов «Искандер».
Форсированное расширение геополитического пространства,
контролируемого Североатлантическим союзом НАТО, происходит под
влиянием усилившейся угрозы международного терроризма, деятельности террористических организаций. В то же время до недавнего
времени в Черноморском регионе существенных изменений в сторону
расширения НАТО, вызывающем озабоченности России, не происходило. По-прежнему форпостом союза на Черном море остается
военная база в Турции «Инджирлик» с ядерным оружием. Важную роль
в инфраструктуре НАТО играет румынский порт Констанца. Изо всех
кавказских государств лишь Грузия принимает активное участие в силах
быстрого реагирования и миссиях НАТО в Афганистане, Ираке и
Косово. В целом Грузия отправила 8 тыс. военнослужащих в Ирак, 13
тыс. – в Афганистан [4].
В то же время вызывают опасения перспективы дальнейшей милитаризации Черного моря с учетом украинского кризиса и подписания
президентом П.Порошенко 6 июля 2017 г. изменений в закон Украины
«Об основах внутренней и внешней политики», согласно которым
вступление Украины в НАТО и ЕС определено в качестве приоритетов
внешней политики и политики безопасности. В ходе визита в Киев
генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга 10 июля 2017 г. в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО президент Украины снова подтвердил, что приоритетом страны является
«интеграция в евроатлантическое пространство с целью получения
членства в НАТО» [5].
По словам пресс-секретаря РФ Пескова, вступление Украины в
альянс «может стать дальнейшим шагом для продвижения военной
инфраструктуры НАТО к границам России. Это, конечно же, не будет
способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте» [6].
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Стремление Украины и Грузии войти в военно-политический союз
Запада определяется не только их нынешним этапом взаимоотношений
с Москвой, но и их заинтересованностью в скорейшей интеграции в
европейские структуры. Стремительное вступление посткоммунистических государств Восточной и Центральной Европы в ЕС и НАТО
служит серьезным ориентиром для правящих элит постсоветских
государств Черноморского региона. И поскольку требования, предъявляемые к новым членам ЕС выше, чем к новым членам НАТО, то вполне
объяснима попытка Грузии и Украины встроиться в европейские
структуры через сближение с военно-политическим альянсом.
Тбилиси надеется на расширение военно-политического сотрудничества Грузии с Североатлантическим союзом в свете визита вицепрезидента США Майка Пенса в Тбилиси и проведения многонациональных учений «Достойный партнер» в конце июля 2017 г. В то же
время надежды руководства страны разбиваются на реальное снижение интереса США к Закавказью не только в связи с продолжающейся
гражданской войной в Сирии, но и в связи с развитием конфликта между
Катаром и «арабской четверкой» - Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом
и Бахрейном. К этому примешиваются обострение ситуации в
Афганистане,
где
силы
талибов
одерживают
верх
над
правительственными войсками и их союзниками. По мнению полковника армии США и профессора Института внешнеполитических исследований Роберта Хамильтона, на последней встрече на высшем уровне
в Брюсселе обозначилось снижение интереса альянса к региону
Южного Кавказа, что объяснялось как общей ситуацией в Афганистане
и на Ближнем Востоке, так и отсутствием региональной идентичности
кавказских государств. И хотя внешние факторы влияния не способствуют устойчивой позиции НАТО на Южном Кавказе, отсутствие
должного внимания к региону в долгосрочном плане грозит серьезными
негативными последствиями [7].
С учетом сохраняющейся напряженной обстановки в отношениях
Грузии и непризнаваемой Тбилиси независимости Абхазии и Южной
Осетии, неурегулированности конфликта в Нагорном Карабахе,
соперничестве за духовное и политическое лидерство между Турцией
и Ираном, экономических трудностях в России и Азербайджане
увеличиваются риски стабильности и безопасности в регионе в целом.
Несмотря на конфликтность сложившейся ситуации вокруг
непризнанных государств, структурированность внешней политики
Азербайджана, Грузии и Армении, по-разному ориентированных на
европейское, пророссийское и восточное направления, существуют
шансы на конструктивное взаимодействие со встречными усилиями
внерегиональных игроков США, стран Европы и Китая к выработке
широкого комплекса взаимоприемлемых решений в общих интересах
упрочения стабильности и безопасности в Черноморском регионе в
целом и на Южном Кавказе в частности.
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Поэтапные шаги по созданию атмосферы доверия и предсказуемости поведения всех региональных игроков могли бы минимизировать возможные негативные последствия со стороны источников
нестабильности и гражданских войн на Ближнем Востоке. В этой связи
непременным условием переустройства, отвечающим требованиям
современной ситуации в Средиземноморско-Черноморском регионе и
интересам национальной безопасности России и стран Южного Кавказа
стало бы решение заключить соглашения или совместную декларацию
участников Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе об отказе
от применения силы и угрозы ее применения как первого шага на пути
конструктивного взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности.
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ՕԼԳԱ ՎՈՐԿՈՒՆՈՎԱ
ՌԳԱ Ե.Մ. Պրիմակովի անվան համաշխարհային
տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական
գիտությունների թեկնածու
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկվում են տարածաշրջանային անվտանգության
հայեցակարգի և ազգային ինքնության փոխազդեցությունը: Առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվում Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի անվտանգության և արտաքին քաղաքականությունների տարբեր
առաջնահերթությունների դերին: Հիմնավորվում է, թե ինչու է անհրաժեշտ խուսափել ժամանակակից հասարակության և քաղաքական
ընտրանիի տարատեսակ շահերի միջև հակասություններից: Սույն հոդվածում Հարավային Կովկասի անվտանգության առանձնահատկությունները վերլուծվում են ներքին և արտաքին գործոնների տեսանկյունից:
Հիմնաբառեր. տարածաշրջանային անվտանգություն, ազգային ինքնություն, քաղաքական ընտրանի, Հարավային Կովկաս, Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ГРАНИЦАМИ
Вопрос управления границами является вопросом чрезвычайной важности для Кавказского региона. Безопасные и открытые
границы зависят от институционального дизайна, а не от военной
мощи. На уровне отдельного государства, представляется проблематичным решение вопросов безопасности, и возникает объективная потребность в активизации международного сотрудничества в этом направлении. Практическое решение в отношении
границ это находит в имплементации концепции интегрированного
управления границами.
Ключевые слова: граница, управление, безопасность,
контроль, Южный Кавказ, ЕС, ОБСЕ.

Государственная граница является одним из неотъемлемых
свойств и признаков государства, определяющих его территориальное
пространство. Государство осуществляет исполнение политической
власти, принимая решения и определяя политику в отношении основных проблем, имеющих существенное значение для жизни общества.
Правовой статус и функции границ являются продуктом властных
отношений, действующих в данном обществе и, в свою очередь, влияет
на почти все аспекты жизни [5, стр. 612].
Поскольку границы являются важнейшим атрибутом государства, в
их отношении требуется выработка особой «пограничной» политики,
регулирующей трансграничные отношения. На ранних исторических
этапах подобная политика находила выражение в простых, спонтанных
действиях, связанных с реагированием на военные действия, природными катастрофами, миграционными процессами. С формированием
же национальных государств, в рамках Вестфальской системы, и
усилением роли границ, возникла необходимость совершенствования
пограничной политики, которая становится частью государственной
политики. В рамках последней определяются вопросы территориального разграничения, договорно-правового оформления государственной границы, осуществления пограничных режимов, выполнения
необходимых мер охраны и зашиты территориальной целостности
государства.
Меняется понятие самой границы, которое расширилось исходя из
понятий безопасности, и на современном этапе все больше внимания
уделяется управлению пограничными режимами [6, стр.1]; [10, стр.13].
Лейн, со ссылкой на Кристофа (Kristof), подчеркивает, что границы
позволяют провести четкое разделение между сферами внешней и
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внутренней политики, поскольку они прежде всего являются правовым
институтом, играющим существенную роль в обеспечении стабильности политической структуры как на национальном уровне, так и на
международном [4, стр. 38-39]. Но и сами границы, в свою очередь,
являются продуктом политических переговоров в отношении
пространства [4, стр. 41]. Таким образом, граница находится под
влиянием внешних и внутренних политических аспектов или факторов.
Политические аспекты, оказывающие влияние на процесс
управления границами
Каждое государство является неотъемлемой частью системы мирового сообщества. События, происходящие на международной арене
– борьба за геостратегические природные ресурсы, транспортные
коммуникации, высокий уровень конкуренции за влияние в мире, возрастающее число международных конфликтов – оказывают влияние на
процессы межгосударственного разграничения. Одним из важнейших
внешних политических аспектов, оказывающих влияние на процесс
формирования и, как следствие, управления границы и развития приграничных территорий, является место и роль конкретного государства
в общей системе международных отношений.
В этом контексте особо необходимо выделить взаимоотношения в
ближайшем геополитическом окружении, и особенно с государствами
соседями. Именно эти отношения во многом определяют внешнюю
пограничную политику государства. В пограничных пространствах
происходит соприкосновение и взаимодействие сопредельных
государств, которые могут иметь определенные (зачастую
противоречивые) интересы по освоению новых (или утраченных ранее)
сфер своего обитания и жизнедеятельности (например, территорий,
рынков, ресурсных источников и т.д.).
Другим внешнеполитическим аспектом является степень завершенности международно-правового формирования границы. Незаконченность процесса территориального разграничения с сопредельными
государствами формирует потенциальную угрозу государственной
целостности.
Проблематичным могут быть существующие и потенциальные
очаги локальных войн и вооруженных конфликтов в непосредственной
близости от границ конкретного государства. Как отмечает Колосов
«статистически доказано, что, если страна граничит с воюющим
соседом, вероятность быть втянутой в конфликт для неё в три раза
выше, чем для других стран» [21].
Политическим аспектом внешней политики является участие или
стремление к участию в различного рода международных политических
союзах/организациях, объединениях/блоках, особенно военно-политического характера. Принадлежность (либо стремление к принадлежности) сопредельных государств к подобного рода международным
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политическим объединениям, имеющим конкурирующие политические
интересы, является источником пограничной напряженности.
Поскольку граница является отражением политики государства она
подвержена влиянию таких политических факторов как тип политического режима, ориентация и взаимодействие основных политических
партий и течений, устойчивость власти.
Одним из важнейших внутриполитических аспектов в формировании политики в отношении границ/пограничных регионов является способность правящего политического режима обеспечить общенациональный баланс интересов, особенно для многонациональных государств. Для стабильности государства и, следовательно, стабильности
границ, важно формирование общей для всех граждан политической
идентичности, на основе общих символов и ценностей. В этом процессе
особая роль принадлежит как государством, так и политическим
элитам. Как пишет Колосов, «из этого вытекает простая политическая
формула: если нет стабильной политической идентичности, нет и
устойчивых границ, стабильного государства» [5, стр.5].
Эммануэль Бруне особенно выделяет роль политического активизма и организационных возможностей локальных (приграничных)
общин. Отмечая, что они могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на ситуацию и, соответственно политику в отношении
государственных границ/приграничных регионов [22, стр.3,7].
Исследователи также указывают на взаимодействие внешних и
внутренних политических аспектов. Так, выше упоминавшийся фактор
глобализации, может вызывать «защитную реакцию» и усиливает этнические, национальные или региональные идентичности, которые, в
свою очередь, способствуют усилению режима границ.
Политические аспекты являются важными, однако не единственными факторами влияющие на формирование границ/приграничных
регионов. Не менее важную роль играют, например социальные, экономические, демографические аспекты, которые необходимо рассматривать в комплексе с политическими.
Управление границами
Под управлением границами или менеджментом границ на сегодняшний день понимается механизм обеспечивающий необходимый
баланс между безопасностью границ государства и содействием перемещению потоков идущими через границы в интересах государства
[11]; [12]. В тоже время, управление границами - это процесс сотрудничества между государством и его соседями.
Понимание безопасности границ согласно традиционным подходам
рассматривалось как необходимость предотвращения военной угрозы,
контроль любых трансграничных потоков, эксклюзивность права государства по обеспечению безопасности. Согласно же пост-модернистским подходам, безопасность границ рассматривается с учетом
изменяющегося понимания угроз национальной и региональной
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безопасности. Сегодняшнее понимание обеспечения безопасности
границ основывается на следующих положениях:
• Военная сила не способна обеспечить защиту от нелегальной
миграции, международного терроризма, риска эпидемий, экологических
катастроф и т.д.;
• Ужесточение барьерных функций границ не эффективно и
негативно влияет на экономику и общество и в этих условиях важно
развивать приграничное сотрудничество с участием региональных и
локальных властей соседствующих территорий;
• Разрабатываются и внедряются общесистемные подходы к
защите границ.
Безопасные и открытые границы зависят от институционального
дизайна, а не от военной мощи. Стратегии пограничного контроля исходят из основных политик формирования государства и формирования
локальных институтов управления границами.
Концепции управления границами
В отношении границ на уровне отдельных стран, национальные
правительства имеют полную суверенность в определении политики в
пределах их территорий [2, стр.15].. Таким образом, система контроля
границ отражает различные национальные нужды и интересы. Выбор
варианта пограничной политики во многом определяется специфическими особенностями конкретных рубежей: их протяженностью,
ландшафтом приграничья, интенсивностью трансграничных потоков,
социально-экономическими и культурными характеристиками сопредельных территорий, остротой вызовов безопасности [19].
Национальные правительства разрабатывают политическую
доктрину того, как должны управляться границы [3, стр.17]. Политика
общего управления границ включает следующие направления:
• иммиграционную политику в отношении транзита через границу
людей,
• таможенную политику в отношении транзита товаров,
• политику безопасности границ для определения миссии пограничных сил по обеспечению защиты,
• политику разведки определяющую уровень информации, который может быть передан персоналу по охране границ.
Граница представляет собой место, где должны быть приведены в
соответствии национальные законодательства целого ряда сфер государственного регулирования (безопасность, таможенное регулирование, фитосанитарные нормы, миграция и др.).
Принимая во внимание тот факт, что границы/приграничные
регионы являются одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасности как отдельных государств, так и в целом международного сообщества, чрезвычайно важным представляется формирование институциональных структур, обеспечивающих эффективное
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функционирование отдельных ее элементов. На основе анализа
международного опыта можно классифицировать институциональные
структуры, вовлеченные в процесс формирования, обеспечения безопасности границ и развития приграничных территорий, на национальном и
международном уровнях.
В ряде стран политическая ответственность по формированию
стратегии пограничной безопасности и инфраструктуры входит в
компетенции министерств внутренних дел. Другая традиционная форма
представлена разделением функций между тремя министерствами –
иностранных дел (визы), внутренних дел (иммиграция) и казначейских
дел (таможня) [7]. В некоторых странах, формируются единые структуры, объединяющие три вышеперечисленных сферы. Помимо указанных ведомств, существует еще целый ряд государственных структур,
играющих важную роль или влияние на вопросы управления границами:
государственные структуры, заведующие сельским хозяйством, экономикой, энергетикой, окружающей средой, инвестициями и инфраструктурой, транспортом, юстицией и др..
Как отмечают исследователи, концепция управления границ в 21ом веке претерпела значительные изменения [2, стр.7]. В процессе
разработки концепций управления границ, в зависимости от направления деятельности (безопасность, торговля) принимал участие целый
ряд международных организаций (ОБСЕ, Всемирный банк, Всемирная
таможенная организация, Европейский союз) [9; 1, стр.10]. Организации
используют различную терминологию при обозначении концепции
управления границами. Несмотря на некоторые различия в терминологии, суть подхода едина и предполагает упрощение процедур
торговли и таможенного оформления пассажиров при одновременном
обеспечении безопасности границ.
В рамках такого политического и экономического объединения как
Европейский союз, главные принципы пограничной политики (в общем
виде) определяются соответствующими нормами (среди которых особое место занимают Шенгенские соглашения) [8]. Учитывая, что в ЕС
достаточно сложно контролировать работу пограничных, таможенных и
других органов отдельных государств-членов, основной акцент в этом
объединении сделан на стандартизацию пограничной политики, налаживание обмена информацией и опытом. Реализация политики ЕС в
отношении внешних границ, осуществляется следующими структурами:
координация усилия стран-членов ЕС по оперативным вопросам реализуется European Agency for the Management of Operational Cooperation at
the External Borders ("FRONTEX"), а обмен информацией - European
Border Surveillance System (EUROSUR) [13; 14].
Система интегрированного управления границами применяется в
рамках ЕС. Европейская модель интегрированного управления границ
(ИУГ) представляет собой важное стратегическое решение, которое
позволяет развивать партнерство между отдельным государством и ЕС
425

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

по специфическим пограничным направлениям. В основе интегрированного управления границами лежат три основных компонента:
• внутриотраслевое сотрудничество, т. е. сотрудничество в рамках
службы или различных ведомств министерства;
• сотрудничество отдельных государственных структур – сотрудничество между различными министерствами или органами управления границами, например, пограничной полиции и таможенных
органов;
• международное сотрудничество с властями других стран и
международными организациями.
Будучи «европейской» концепцией, подход ИУГ, включая общие
руководящие принципы, может быть адаптирован к специфике и
потребностям каждой страны [15]. Европейский союз оказывает поддержку по формированию подобных систем в других странах. Например, с 2005 года действует миссия Евро-пейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) [16]. Модель ИУГ
применяется и в отношении стран Восточного партнерства Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины. С 2014 по 2017
год в рамках проекта Европейского союза был реализован целый ряд
инициатив направленных на укрепление потенциала ведомств
вышеупомянутых стран непосредственно занятых управлением
границами [17].
На межгосударственном уровне среди институциональных структур, имеющих отношение к границам, можно выделить такие структуры
как Всемирную таможенную организацию (ВТамО), Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе. ВТамО объединяет таможенные службы практически всех стран мира. Ее деятельность сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций
по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной
стоимости, организация таможенных сборов, упрощение процедур
международной торговли и так далее. Одним из документов, разработанных Всемирной таможенной организацией является рекомендации
государствам по моделям «комплексного управления границей»
[2, стр.6].
В рамках ОБСЕ, работа в отношении границ сосредоточена на
вопросах обеспечения безопасности. Рамки для сотрудничества государств – участников ОБСЕ изложены в «Концепции в области безопасности границ и пограничного режима» (от 6 декабря, 2005 года). Кроме
того, ОБСЕ уделяет большое внимание повышению квалификации
персонала пограничных служб стран ОБСЕ [18]. Реализация данной
активности осуществляется посредством Пограничного колледжа
ОБСЕ для руководящего состава.
Заключение
Большинство конфликтов, произошедших на территории Кавказа в
конце ХХ начале ХХI вв, как раз и возникли в приграничных зонах, т.е.
регионах либо имеющих общую границу с каким-либо другим
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государством, либо на границе соприкосновения различных этносов.
Вопрос определения границ, обеспечение их эффективной охраны,
является вопросом чрезвычайной важности для Кавказского региона.
Управление границами является совместным действием, с
участием правительственных учреждений, правительств и пограничных
сообществ.
Политические трансформации, глобализация, развитие торговли,
миграционные потоки меняют пограничную среду. На уровне отдельно
взятого государства, представляется сложным и проблематичным
решение вопросов безопасности, и возникает объективная потребность
в активизации международного сотрудничества в этом направлении.
Практическое решение в отношении границ это находит в организации
системы интегрированного, комплексного, совместного управления
границами, которая получила широкое применение в последние годы.
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ՕԼԳԱ ԴՈՐՈԽԻՆԱ
Կովկասյան միջազգային համալսարանի նորարարությունների և
ռազմավարական զարգացման բաժնի ղեկավարի տեղակալ,
Վրաստանի պոլիտեխնիկական համալսարանի միջազգային
հարաբերությունների և իրավունքի ֆակուլտետի ասպիրանտ
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Սահմանների կառավարման խնդիրը Կովկասյան տարածաշրջանի
համար ունի կարևոր նշանակություն: Բաց և անվտանգ սահմանները
կախված են ինստիտուցիոնալ դիզայնից, այլ ոչ ռազմական ներուժից:
Առանձին պետության մակարդակում անվտանգության հարցերի լուծումը
խնդրահարույց է, և առաջանում է այդ ուղղությամբ միջազգային համագործակցության ակտիվացման օբյեկտիվ պահանջմունք: Սահմանների
նկատմամբ գործնական կիրառություն այն ստանում է սահմանների
ինտեգրված կառավարման հայեցակարգի իրականացման միջոցով:
Հիմնաբառեր. սահման, կառավարում, անվտանգություն, վերահսկում, Հարավային Կովկաս, ԵՄ, ԵԱՀԿ:

OLGA DOROKHINA
Deputy Director of the Department for Innovations
and Strategic Development at the the Caucasus
International University, PhD student in International
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MODERN APPROACHES TOWARDS BORDERS MANAGEMENT
Border management is a matter of utmost importance for the Caucasus
region. Secure and open borders depend a lot on institutional design, and
less on military power. At the level of a single state, it seems problematic to
address security issues, and there is an objective need to intensify
international cooperation in this direction. A practical solution with respect to
borders is found in implementation of the concept of Integrated (Coordinated,
Collaborated) Border Management system.
Keywords: Border, management, security, control, South Caucasus,
EU, OSCE.
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ДЖОННИ МЕЛИКЯН
Научный сотрудник Центра региональных исследований
Академии государственного управления РА

СОВРЕМЕННЫЕ ГРУЗИНО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Добрососедские и динамичные взаимоотношения Грузии и
Ирана имеют не только важное значение для межгосударственных
контактов двух стран, но и потенциально влияют на стабильность
и безопасность в регионе Южного Кавказа. Это создает возможности для углубления торгово-экономического и энергетического
сотрудничества стран региона. Новой вехой во внешней политике
Ирана стало подписание ядерного соглашения в Вене, открывшее
новые возможности сотрудничества Тегерана со странами Южного
Кавказа. Это крайне важно и для Республики Армения.
Ключевые слова: Грузия, Иран, Армения, США, Россия,
дипотношения, торговля, бизнес, энергетика, газ, газопровод,
ЛЭП, виза, туризм, транспорт, авиасообщение, автодорога СеверЮг, ЗСТ.

Распад Советского союза ознаменовался значительными геополитическими изменениями как в масштабах всего мира, так и на Южном
Кавказе (советском Закавказье). Неразрешенный по сей день нагорнокарабахский конфликт, в свою очередь, осложнил положение Республики Армения, которая с начала 90-х годов прошлого века находится в
полублокаде со стороны Азербайджана и Турции. На сегодняшний день
выход Армении и армянской продукции на мировой рынок обеспечивают Грузия и Иран. Исходя из этого, для Армении важно наличие
добрососедских и партнерских взаимоотношений с Грузией и Ираном.
Важными факторами обеспечения национальной безопасности Республикой Армения являются внутриполитическая стабильность и экономическое развитие этих стран, а также их дружественные межгосударственные отношения.
Исламская республика Иран, наравне с Россией и Турцией - один
из основных региональных игроков, имеющий определенные национальные интересы на Южном Кавказе. Оставляя в стороне исторические предпосылки взаимоотношения народов стран региона с
Персидской империей, обратимся к новейшему периоду, когда после
десятилетий советской власти, закавказские республики СССР получили независимость. Иран стал присматриваться к странам нашего
региона, уже с конца 80-х годов прошлого века, готовя почву для их
дипломатического признания и дальнейшего углубления межгосударственных отношений.
Современные грузино-иранские отношения можно условно разделить на несколько основных этапов:
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1-й этап (1991 - 2003 гг.) – основание дипотношений,
выстраивание межгосударственной повестки дня и взаимоотношений;
2-й этап – (2004 - 2009 гг.) – период кризиса в двухсторонних
отношениях;
3-й этап – (2010 - 2015 гг.) – пересмотр отношений и начало
активизации контактов;
4-й этап – (2015 - по наст. вр.) – постсканкционный период и поиск
новых сфер сотрудничества и углубления межгосударственных
отношений;
Первый этап сотрудничества выделяется тем, что стороны начали
делать первые шаги на пути создания и развития межгосударственных
отношений. Осенью 1991 года, до об ъявления независимости, Грузию
с неофициальным визитом посетила группа иранских дипломатов. В
рамках ознакомительного визита состоялся ряд встреч, в том числе и с
председателем Верховного совета страны Звиадом Гамсхурдия
(первый президент Грузии, 1991-1992 гг.). Среди многочисленных
вопросов, Гамсахурдией был поднят вопрос признания независимости
Грузии со стороны Ирана [1, стр.3]. 15 мая 1992 года Исламская
Республика Иран стала одной из первых стран мира, признавших
независимость Грузии. Через год очередная группа иранских
дипломатов на встрече в Тбилиси пригласила нового грузинского
лидера – председателя Госсовета Эдуарда Шеварднадзев Иран. Этот
дипломатический жест президента ИРИ Али Акбар Хашеми
Рафсанджани был сделан на фоне изоляции Шеварднадзе со стороны
международного сообщества из-за внутриполитической ситуации в
стране. В 1993 году с первым официальным визитом за границу глава
независимой Грузии отправился именно в Иран [1, стр.4]. В Тегеране,
стороны подписали 22 соглашения, ставшие правовой базой для
дальнейшего развития грузино-иранского сотрудничества. В том же
1993 году в Тбилиси открылось посольство ИРИ, а через год грузинское
диппредсавительство начало работу в Тегеране.
Ответный визит президента ИРИ Али Акбар Хашеми Рафсанджани
в Грузию состоялся в апреле 1995 года. Это повлияло на дальнейшее
углубление политических контактов, разработку совместных экономических проектов и путей их реализации. Иран проявил интерес к созданию транскавказского транспортного коридора, развитию торговых
отношений и инвестициям в грузинскую экономику 1. Однако в интервью
грузинскому журналисту в 2015 году экс-президент Рафсанджани, комментируя свой визит в Тбилиси, заявил о том, что с Шеварднадзе было
рассмотрено множество интересных вопросов. Они ожидали “большего
динамизма в развитии отношений, чем реально получили” [2, стр.19].
Межгосударственные отношения в 90-е годы, характеризуются как
активными контактами, так и взаимными визитами глав МИД двух стран
(Чиквадзе, Менагаришвили, Бежуашвили, Васадзе из Грузии; Велаяти,
1Газета

Резонанси, 10–11 марта 1995 (на груз. яз.).
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Харази, Моттаки из Ирана). В этот период начала регулярно работать
межправительственная экономическая комиссия, заседания которой
проводились в обеих столицах [1, стр. 5]. Однако, уже тогда, наравне с
региональным сотрудничеством, официальный Тбилиси начал присматриваться к Западу и расширять взаимодействие с Европой и США.
Такая политика Грузии не могла радовать Иран, считавшей вовлечение
внешних сил в регион прямой угрозой ее национальной безопасности.
Исходя из этих соображений, Тегеран все эти годы вел прагматичную и
активную политику в отношении стран Южного Кавказа.
Активизация антироссийской политики при президентстве Михаила
Саакашвили (2004-2013 гг.), привела к возведению в приоритет
европейского и евроатлантического вектора внешней политики Грузии.
Это отрицательно повлияло на грузино-иранские отношения. Внешняя
политика правительства Саакашвили привела к тому, что Грузия стала
все больше оглядывался на своих западных партнеров, а это не могло
не сказаться на грузино-иранские отношения. С 2002 года
взаимоотношения Ирана с ЕС и США по ее ядерной программе стали
ухудшаться, что привело в дальнейшем к введению санкций со стороны
стран Запада. Ситуацию усложнило избрание президентом Ирана
Махмуда Ахмадинеджада (2005-2013 гг.), при котором страна оказалась
в международной изоляции.
Второй этап отношений в 2000-е годы стал периодом охлаждения.
Не стал прорывным в дипломатических отношениях двух стран
анонсированный в 2004 году визит Михаила Саакашвили в Тегеран.
Показательным стал дипломатический скандал в сентябре 2007 года,
связанный с задержанием ученого-ядерщика и гражданина ИРИ Амира
Хоссейна Ардебила в Грузии и его дальнейшей экстрадицией в США в
январе 2008 года. Этот шаг властей Грузии вызвал резкое недовольство официального Тегерана и окончательно заморозил отношения двух стран.
В свою очередь официальный Тегеран, сделал несколько реверансов в сторону Тбилиси. Зимой 2006 года, во время критического
момента для Грузии, Иран через азербайджанскую газотранспортную
систему поставил Грузии необходимый объем газа. Этим Тегеран
поддержал Тбилиси во время энергетического кризиса, вызванного
аварией газопровода из России. Иран показал себя стабильным
партнером и после августа 2008 года, не ставя под сомнение территориальную целостность Грузии и продолжая политику непризнания
Абхазии и Южной Осетии (солидарная с Грузией внешняя политика
главы МИД ИРИ Манучара Моттаки).
На фоне последовательного ухудшения взаимоотношений с
Западом, южнокавказская политика Тегерана в эти годы сводилась к
двум основным факторам: недопущении каких-либо угроз со стороны
Южного Кавказа (включая недопущение внешних игроков на Южный
Кавказ), проведением активной внешней политики в регионе и, как считает востоковед Георгий Лобжанидзе, попытки налаживания диалога с
432

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

Западом посредством прозападного режима в Тбилиси [2, стр.20].
Последнее Ирану не удалось сделать.
Официальный Тбилиси, приступил к пересмотру своих отношений
с Тегераном в 2010 году. На это, по мнению авторитетного грузинского
эксперта по Ирану Александру Рондели, могло повлиять начало
политики “перезагрузки” США и России, что стимулировало правительство все того же прозападно настроенного Михаила Саакашвили
пойти на восстановление контактов с Ираном [5].
Третий этап можно считать периодом восстановления грузиноиранских межгосударственных контактов. Процессу изменения динамики отношений положил начало однодневный визит главы МИД Грузии
Григола Вашадзе в Тегеран, 18 января 2010 года. Стороны рассмотрели
вопросы активизации сотрудничества, включая ситуацию с иранским
ученым-ядерщиком. Более продуктивным стал ответный двухдневный
визит главы МИД Ирана в Грузию (3-4 ноября 2010 года), в ходе
которой, как заявил Григол Вашадзе, Тбилиси и Тегеран «твердо
решили» наладить двустороннее сотрудничество. Наиболее весомым
итогом визита стало подписание соглашения об отмене визового
режима между странами, который начал действовать с января 2011
года, а также открытие в Батуми, 4 ноября, Консульства Ирана.
Чтобы разобрать практическое значение отмены визового режима,
приведем данные Национальной статистической службы Грузии, где
показано, что в 1994-1999 годах в Грузии побывало всего 6 тыс.
иранцев, тогда как с 2011 то же количество граждан ИРИ посещало
ежемесячно. Это касается и иранских инвестиций: если в 2010 году в
Грузии были зарегистрированы 84 иранские компании, то к 2012 году их
количество увеличилось до 1489. Вырос и товарооборот между
странами: импорт из ИРИ увеличился с ок. $60 млн. в конце 2010 года
до более чем $118 млн. в середине 2013 года. За тот же период с конца
2010 года экспорт в ИРИ повысился с ок. $18 млн. до ок. $50 млн.
Из-за “нетранспарентности” ядерной программы ИРИ, Запад
усилил санкционный режим против Тегерана. Этому официальный
Тбилиси, где к этому времени уже произошла смена власти (по итогам
парламентских выборов октября 2012 года, к власти пришла
оппозиционная коалиция “Грузинская мечта”), не смог противиться [4,
стр.80].
Не желая испортить взаимоотношения с Западом, официальный
Тбилиси 1 июля 2013 года в одностороннем порядке отказался от
безвизового режима с ИРИ. Это сказалось на торговле между странами,
и привело к спаду количества иранских туристов в Грузию. Однако
Тегеран не стал отменять безвизовый режим, чем и показал
последовательность во внешней политике. В тот период действующий
премьер Грузии Бидзина Иванишвили назвал отношения между
Тбилиси и Тегераном “по-прежнему добрососедскими”, подчеркнув, что
решение о введении виз для граждан Ирана было обусловлено
рекомендациями ООН.
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После отмены безвизового режима количество посетивших Грузию
граждан Ирана резко сократилось. Если 2013 году границу пересекло
85,598 тыс. иранцев, то в 2014 году число посетителей из Ирана
сократилось на 44% – до 47,929 тыс. человек, а в 2015 году – на 70%,
до 25,264 тыс. визитеров. Прекратились полеты между Тегераном и
Тбилиси. По информации грузинской стороны 1, торговый оборот между
Грузией и Ираном в 2015 году упал на 15,7%, составив $127 млн. ($150,8
млн. в 2014 году; $176,6 млн. в 2013 году; $118 млн. в 2012 году, $81
млн.), где грузинский экспорт в Иран составил $35,7 млн., а иранский
импорт в Грузию – $ 91,9. Около 100 иранских компаний были
вынуждены покинуть грузинский рынок из-за банковских ограничений и
визового режима. Суммарное количество ПИИ в Грузию из Ирана в
2006-2015 года составили около $9,2 млн. или менее 0,1% общего
количества ПИИ в страну за отмеченный период (резкий спад в 20132015 гг.).
Новые возможности для грузино-иранских отношений открылись в
2015 году. 14 июля 2015 года члены Совбеза ООН, Германия,
Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий, с целью положить конец противостоянию
вокруг ядерной программы Тегерана. Иран также согласился на
добровольной основе применять Дополнительный протокол (ДП) к
соглашению о гарантиях МАГАТЭ, позволяющий организации ведение
дополнительных возможностей мониторинга и доступа на атомные
объекты ИРИ. Документ прошел ратификацию Меджлисом ИРИ в
октябре 2015 года, после чего и начался процесс снятия международных санкций против ИРИ, в связи с ее ядерной программой. Окончательно вопрос разрешился после опубликования 16 января 2016 года
доклада МАГАТЭ. Этот шаг международного сообщества стал
“зеленым светом” в грузино-иранских отношениях.
В 2015 году, грузинская правительственная делегация во главе с
вице-премьером, министром экономики Грузии Георгием Квирикашвили
(в дальнейшем премьер-министр) отправилась в Тегеран. В ходе
визита, после десятилетней паузы, состоялось очередное пятое заседание межправительственной грузино-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. Грузия и Иран подписали меморандум о
взаимопонимании, определяющего основные направления будущего
сотрудничества двух стран, включая: энергетику, туризм, сельское
хозяйство, инфраструктурные проекты и транзит иранских энергоносителей через территорию Грузии в Европу, а также образование,
наука и культура [8].
В рамках политики возобновления грузино-иранских отношений, 8
февраля 2016 года [9], в ходе телефонного разговора премьерминистра Грузии Георгия Квирикашвили с президентом ИРИ Хасаном
Роухани, глава грузинского правительства пригласил президента Ирана
1Данные

Национальной службы статистики Грузии, www.geostat.ge
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в Грузию, сообщив о возобновлении с 15 февраля 2016 года соглашения «О двусторонней отмене виз для владельцев обычных паспортов
между правительствами Грузии и Исламской Республики Иран»,
подписанного в 2010 году. Это активизировало переговоры грузинской
компании TAVGeorgia (управляет аэропортами в Тбилиси и Батуми) с
иранскими авиакомпаниями по возвращению на грузинский рынок. Уже
с 26 февраля 2016 года, после возвращения на грузинский рынок крупной иранской авиакомпании ATAAirlines, страны возобновили воздушное сообщение. Среди компаний, которые также вели переговоры,
были: «MahanAir», «ATAAirlines» и «QeshmAir» (начала осуществлять
прямые рейсы Тбилиси-Тегеран с марта 2016 года). С начала 2016 года
число иранцев, посетивших Грузию, возросло на 380,6%.
18 апреля 2017 года, с целью увеличения активности торговоэкономических отношений Грузии с Ираном и углубления делового
сотрудничества между бизнес-кругами двух стран, в Тбилиси открылся
грузино-иранский бизнес-форум. В нем приняли участие представители
22 иранских и 75 грузинских компаний 1. Мероприятие также было
приурочено к визиту в Грузию министра иностранных дел Ирана
Мохаммада Джавад Зарифа. На встречах с руководством Грузии, были
затронуты вопросы межгосударственной повестки дня, а также детали
предстоящего визита в Иран премьера Георгия Квирикашвили.
Таким образом, несмотря на завышенные ожидания у сторон,
особенно иранской, апрельский визит Георгия Квирикашвили в
Тегеран, в ходе которого были сделаны ряд заявлений относительно углубления отношений и расширения регионального
сотрудничества, не дал существенного толчка межгосударственным отношениям и в очередной раз показал зависимость позиции
официального Тбилиси от мнения его западных партнеров.
Таким образом на грузино-иранские отношения, оказали влияние
следующие факторы: по Ирану – международные санкции, финансовые
проблемы, наличие интересов НАТО, ЕС, США, Турции и России в
регионе; по Грузии – прозападная внешняя политика, взаимоотношения
с Израилем, Азербайджаном и Турцией, отсутствие общей границы.
На сегодняшний день между Ираном и Грузией действует до 47
межгосударственных договоров и соглашений. Несмотря на постоянное
декларирование добрососедских и потенциально партнерских отношений, в их взаимодействии все еще доминируют стереотипы и ограничения, связанные с внешнеполитическим выбором официального
Тбилиси, находящегося в хороших отношениях и с Израилем [8, стр.24].
Все это, даже после ядерной сделки Ирана с Западом, не позволяет
странам вывести отношения на новый уровень. Смена президента США
и избрание Дональда Трампа, известного своей жесткой антииранской

1Торгово-промышленная палата Грузии,
http://www.gcci.ge/?&ceid=0&cid=1357&obvSpecTemp=NewsViewer;
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позицией, а также критикой ядерного соглашения с ИРИ, еще больше
сузили возможности для диалога двух стран.
Однако остаются надежды на многосторонние форматы, с
участием других стран, в частности Армении и России. Перспективными
направлениями сотрудничества двух стран являются транспортное и
энергетическое.Одним из них является проект энергетического коридора «Север–Юг», «дорожную карту» строительства которого утвердили 13 апреля 2016 года министры энергетики Армении, России,
Ирана и замминистром энергетики Грузии. Его реализация (предположительно в 2019 году) обьединит энергосистемы России, Грузии,
Армении и Ирана. В рамках программы, между Арменией и Ираном уже
осуществляется строительство ЛЭП при финансировании иранской
стороны, а также высоковольтной ЛЭП между Арменией и Грузией на
кредитные средства банка KfW. После полноценного запуска коридора
“Север–Юг” его мощность будет достигать около 1000 МВт. Комментируя этот документ, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил,
что Иран является весьма важным рынком, особенно после отмены
санкций, и Грузия должна максимально использовать ресурсы и возможности этой страны.
Немаловажным является и возможность поставок природного газа
из Ирана в Армению и Грузию, с возможным продолжением в ЕС [6,
стр.4]. Однако перспективы далеки и сводятся к бартерному обмену
газа на электричество, как это уже делается между Арменией и Ираном.
К 2019 году это будет возможно и между Грузией и Ираном.
Еще одним перспективным проектом является транспортный
коридор из Ирана в ЕС, через государства Южного Кавказа (которое
соединит Черное море с Персидским заливом и Индийским океаном), о
возможном задействовании которого заявил глава МИД Ирана
Моххамад Джавад Зариф в ходе своего визита в Тбилиси. Этот вопрос
был поднят премьер-министром Грузии в Тегеране несколькими днями
позже [10]. Однако, иранская сторона не конкретизирует точного
маршрута, ограничившись упоменанием Грузии, Ирана, Азербайджана
и Армении, которые «должны обязательно» принять участие в его
создании. Вне зависимости от окончательно маршрута (через Армению
или Азербайджан) [7, стр.7-8], в обоих случаях, географическое
положение Грузии - приемущество, которое невозможно не брать в
рассчет.
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ՋՈՆԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
տարածաշրջանային հետազոտությունների
կենտրոնի գիտաշխատող
ՎՐԱՑ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՐԴԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Իրանի և Վրաստանի միջև բարիդրացիական և դինամիկ հարաբերություններն ունեն ոչ միայն կարևոր նշանակություն երկու երկրների միջպետական հաղորդակցության համար, այլև ունեն հնարավոր ազդեցություն Հարավային Կովկասում կայունության և անվտանգության վրա: Բացի այդ, այս ամենն առևտրի տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներում
համագործակցելու հնարավորություն կընձեռի տարածաշրջանի երկրներին: Իրանի՝ երկու երկրների հետ վարած արտաքին քաղաքականության
նոր փուլ հանդիսացավ 2015թ. հուլիսի 14-ին Վիեննայում կնքված միջուկային համաձայնագիրը, որն ընձեռեց համագործակցության նոր հնարավորություններ Իրանի և Հարավային Կովկասի երկրների միջև, ինչը կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար:
Հիմնաբառեր. Վրաստան, Իրան, Հայաստան, ԱՄՆ, Ռուսաստան,
դիվանագիտություն, առևտուր, էներգետիկա, գազ, գազատար, վիզա,
զբոսաշրջություն, ավիահաղորդակցություն:
JOHNNY MELIKYAN
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Studies at Public Administration Academy of the RA
MODERN GEORGIA-IRAN RELATIONS: MAIN STAGES AND
PROSPECTS OF FUTURE COOPERATION
Dynamic and warm relations between Georgia and Iran have a great
significance not only for the intergovernmental contacts of the two countries
but also have a potential influence on the stability and security in the South
Caucasus. Besides, they create an opportunity to deepen the cooperation in
the areas of trade, economy and energy between the countries of the region.
The nuclear deal reached in Vienna on July 14, 2015 became a new
landmark for the foreign relations of Iran, revealing new opportunities for the
cooperation between Tehran and the countries of the South Caucasus, which
is essential for the Republic of Armenia.
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
В контексте современных глобальных социально-политических изменений ставится проблема эффективности публичной
дипломатии как одного из главных инструментов предотвращения
международных конфликтов и политической дестабилизации. Для
Южного Кавказа проблема публичной дипломатии связана с
будущим региона, который может стать жертвой глобальных
противоречий и обострения внутрирегиональных конфликтов.
Ключевые слова: публичная дипломатия, Южный Кавказ,
Россия, США, культурная дипломатия Армении.

Обращаясь к проблеме публичной дипломатии, следует определить данное понятие и внести некоторую ясность по поводу его применения в отношении конкретного региона. Классическую современную
концепцию «публичной дипломатии» представил американский дипломат Эдмунд Галлион: «Публичная дипломатия… имеет дело с влиянием общественных установок на осуществление внешней политики.
Она включает в себя измерения международных отношений, выходящие за рамки традиционной дипломатии: культивирование правительствами общественного мнения в других странах, взаимодействие
частных групп и интересов одной страны с другой, освещение
международных отношений и их влияния на политику государства» [1].
Э.Галлион отмечал, что под публичной дипломатией понимаются
средства, при помощи которых правительства, частные группы и
отдельные лица меняют установки и мнения других народов и
правительств таким образом, чтобы оказать влияние на их
внешнеполитические решения [2].
В этих определениях указываются несколько важных аспектов: 1)
основные акторы публичной дипломатии (правительства и органы
государственной власти; частные группы интересов, НКО и отдельные
лица; СМИ и другие), 2. специфика взаимоотношения государства и
общества как субъекта, так и объекта публичной дипломатии, 3) целью
публичной дипломатии является изменение установок как общества,
так и правительства другой страны во внутренней и внешней политике.
Можно выделить такие сферы как бизнес, образование, деятельность
локальных и глобальных неправительственных организаций, работа
международных СМИ, которые напрямую не связаны с государственной
поддержкой, но во многом влияют на эффективность публичной
дипломатии в том или ином обществе. К одной из специфических форм
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публичной дипломатии можно отнести культурную дипломатию,
нуждающуюся в глубинной смысловой проработке и формировании
ряда культурных символов посредством различных инструментов
(кухня, кинематограф, массовая культура, история и т.д.).
Отсутствие серьезных политических противоречий между Россией
и США создавало предпосылки для сохранения российского влияния на
Южном Кавказе в качестве третейского судьи, основываясь на
взаимодействии с местными элитами и их поддержке. Но с 2000-х гг.
начался процесс вялотекущей конфронтации между Западом и
Россией, что проявлялось в официальных заявлениях и попытках
восстановления политического статуса мировой державы. В 2012 году
в Российской Федерации было введено жесткое регламентирование
деятельности западных неправительственных организаций [3]. Уже в
«Концепции внешней политики Российской Федерации» (в редакции
2000 г.) отмечался ряд вопросов, касающихся утверждения многополярного мира и снижения «роли фактора силы в международных
отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности» [4]. С этого периода начался постепенный
процесс включения держав в осуществление публичной дипломатии на
Южном Кавказе и теоретического осмысления данного концепта, так как
политическое и информационное противостояние начало набирать
обороты. В свою очередь, США ввели ограничения для российских
информационных ресурсов за рубежом (RT/«RussiaToday», агентство
«Sputnik») и привлечением крупнейших западных консалтинговых и PRагентств к работе над улучшением международного имиджа России.
Таким образом, две державы встали на путь кардинального разграничения национальных интересов, что спровоцировало ряд событий на
постсоветском пространстве («Революция роз» 2003 г. в Грузии, политических потрясений в Кыргызстане, кризис в Украине), изменивших
логику развития политических и экономических отношений на постсоветском пространстве.
Российско-американская конкуренция в сфере публичной дипломатии в республиках Южного Кавказа носит достаточно острый характер. Вместе с этим на Южном Кавказе инструменты публичной дипломатии используют ЕС, Турция, Иран и Китай. Происходит формирование конкурентного поля в сфере публичной дипломатии, не имеющей
четких границ реализации и способствующей углублению разобщенности региона в контексте более глобального противостояния. Основными институтами публичной дипломатии на месте в независимых
республиках являются различные ресурсные центры, проводящие
мероприятия культурной и образовательной направленности.
Ресурсные центры имеют сетевую структуру, взаимодействуя с
различными государственными и муниципальными органами, организуя взаимодействие с местными элитами и населением отдаленных
уголков государства [5, с. 73-86]. Подобная практика нова для российской публичной дипломатии, так как основная работа российской
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«мягкой силы» проводится с политическими элитами государств
Южного Кавказа. В свою очередь, работа с местным населением и
неправительственными органами остается на очень низком уровне.
Соединенные Штаты проводят более комплексную работу, формируя
контакты с местными органами самоуправления, образовательными
центрами, оппозиционными силами, правительством и т.д.
Наиболее известными участниками российской сферы публичной
дипломатии являются Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(«Россотрудничество») и Фонд поддержки публичной дипломатии
имени А. М. Горчакова («Фонд Горчакова»). Созданный в 2010 г. Фонд
Горчакова реализует работу по предоставлению грантов, проведению
конкурсов и разнообразных мероприятий, таких как тематические
конференции, публичные лекции и встречи по внешнеполитической
проблематике с привлечением признанных отечественных и зарубежных экспертов в области международных отношений. На базе Фонда
действует Российско-Грузинский/Грузино-Российский общественный
центр в Тбилиси. Можно указать также и фонд «Русский мир» как один
из главных инструментов культурной дипломатии России.
Однако, неэффективность публичной дипломатии России на
Южном Кавказе можно объяснить отсутствием влияния российского
фактора на формирование общественного мнения в южнокавказских
республиках. Даже в Армении в рамках стратегического партнерства не
проводится должной информационно-разъяснительной работы о
главных направления и приоритетах внешней и внутренней политики
России. В свою очередь, влияние российской публичной дипломатии в
Грузии и Азербайджане не имеет эффективной институциональной
основы для формирования определенного положительного внешнеполитического дискурса. С другой стороны, многие идеи и концепции,
внедряемые со стороны США и ЕС, противоречат традиционному
укладу южнокавказских обществ и приводят к социальному расколу.
Что касается других региональных акторов, то их подходы отличаются в зависимости от эффективности ресурсов, направленных на
утверждение своего влияния. Страны Западной Европы и Европейский
союз, в частности, ставят основной акцент на внедрение демократических ценностей и утверждение гражданских институтов на Южном
Кавказе. Программа «Восточное партнерство» изначально была
направлена на усиление интеграции южнокавказского региона с ЕС, но
после 2013 г. и вхождения Армении в ЕАЭС данный процесс претерпел
серьезные изменения.
Турция проводит комплексную политику в области публичной
дипломатии, вбирающей продвижение турецкого языка, образование,
культурный обмен, энергетическое партнерство, экономическое сотрудничество и другие сферы. На Южном Кавказе Турция активно включена
в формирование положительного образа Турции как лидера «тюркского
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мира» в Азербайджане и Грузии. Особые отношения с Азербайджаном
позволяют турецкому фактору проникнуть в регион Центральной Азии,
что помимо того способствует использованию турецкого фактора для
азербайджанской публичной дипломатии за рубежом. Грузия также
входит в ряд организаций, поддерживающих распространение тюркской
культуры (проект «Тюркология»), а также ряд энергетических и транспортных проектов (Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Железная
дорога Баку-Тбилиси-Карс). Среди турецких институтов публичной
дипломатии можно выделить Центры Юнуса Эмре и различные
совместные образовательные центры в тюркоязычных регионах.
Относительно новыми игроками в сфере публичной дипломатии на
Южном Кавказе являются Иран и Китай, ориентирующиеся на укрепление внутрирегионального диалога и налаживание более глубоких
экономических связей. Основными рычагами публичной дипломатии
этих стран является деятельность в сфере образования и экономики.
Но наряду с некоторыми положительными сторонами публичной
дипломатии региональных и мировых держав на Южном Кавказе, стоит
обратить внимание на деструктивные последствия, проявляющиеся в
несовместимости интересов акторов публичной дипломатии и, как
следствие, в углублении разобщенности региона. Изначально рост
политического влияния как одна из целей публичной дипломатии
говорит о существовании некоторых ассиметричных позиций между
субъектом и объектом данных отношений. Отсутствие «диалогичности»
в сфере публичной дипломатии ведет к искажению внутриполитической
действительности в обществе-объекте и препятствию для обратной
связи. Также нужно отметить некомпетентность кадров, работающих в
центрах публичной дипломатии. Вместе с этим отсутствие долгосрочной стратегии публичной дипломатии также препятствует работе
этих центров. В этом случае возникает непонимание целей и смыслов,
транслируемых через каналы публичной дипломатии, что способствует
формированию предпосылок для их отторжения со стороны общества.
Проблемы публичной дипломатии также связаны с наличием
этнополитических конфликтов, отсутствием определенного общего восприятия региональной истории и межкультурных связей, политической
и экономической разобщенностью, малой степенью общественных
связей, а также отсутствием собственных институтов публичной дипломатии. К этому можно прибавить и вышеупомянутые внешние факторы.
Таким образом, публичная дипломатия как и другие типы политического
влияния имеет двойственную природу, приводя как к деструктивным,
так и к конструктивным последствиям. С другой стороны, государства
Южного Кавказа могут использовать возможности публичной дипломатии третьей стороны для укрепления диалога внутри региона.
Публичную дипломатию современной Армении, можно проанализировать на «государственном» и «индивидуальном» уровнях. Ограниченность ресурсов и профессиональных кадров ведет к концентрации
нескольких правительственных ведомств на проведении того или иного
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мероприятия. Вместе с этим необходимость государственной поддержки способствует снижению активности неправительственного
сектора в организации различных мероприятий, направленных вовне.
Таким образом, армянское общество становится в основном объектом
влияния различных зарубежных институтов.
«Индивидуальное» направление публичной дипломатии основано
на организации различных мероприятий усилиями филантропов и
благотворительных организаций армянской диаспоры. Одним из
наиболее ярких примеров негосударственной публичной дипломатии
является гуманитарная премия «Аврора», где Армения представляется
в качестве субъекта культурного влияния. Такие форматы при широкой
информационной поддержке международных СМИ показывают роль
Армении как части глобального мира, подогревая интерес иностранных
акторов к армянской культуре и истории. Отметим также тот факт, что
темпы экономического развития создают предпосылки для привлечения не только бизнес-инвестиций, но и культурных программ из
различных государств.
Таблица 1
SWOT-анализ модели публичной дипломатии Армении.
Weaknesses – слабые
Strenghths – сильные стороны
стороны
• Страна с богатейшим
• Недостаточная оценка
историческим наследием и
государством богатого
большим количеством памятников культурного потенциала
страны
• Подходящее место для
культурного, экстремального,
• Низкий уровень
гастрономического, экологического государственного
финансирования культуры
туризма
• Отсутствие устойчивых
• Большая диаспора за рубежом
связей с диаспорой,
• Отсутствие институтов
культурного влияния
• Низкий уровень
«национального» брендинга
Opportunities - возможности
Threats – угрозы
• Отсутствие четкой
• Армения как цивилизационный
долгосрочной стратегии
мост между Востоком и Западом
развития публичной
• Интеграция диаспоры в
дипломатии на
развитие армянской культурной
государственном уровне
политики и создание условий со
стороны государства для эффективного применения культурного
потенциала за рубежом
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Существование армянской государственности во многом зависит от
способности армянского общества реализовать хоть малую часть
возможностей в области публичной дипломатии, объединив усилия
государства и армянской диаспоры. Армянская культура, обладая
огромным потенциалом влияния, по политическим и социальноэкономическим причинам не всегда рассматривается как стратегический ресурс политики. Отдельные акции, направленные на улучшение имиджа Армении, имеют важную функцию популяризации страны
за рубежом, но вместе с этим подобные мероприятия не стыкуются с
комплексной культурной политикой, хотя и получают некоторое
финансирование из бюджета страны.
Не всегда наличие ресурсов ведет к успешной публичной дипломатии. Несмотря на постоянные социально-экономические и политические кризисы, власти Азербайджана могут позволить себе проводить
периодические финансовые вливания с целью формирования
определенного имиджа страны за рубежом, но, в большинстве случаев,
эти акции имеют фрагментарный характер.
Относительными преимуществами азербайджанской публичной
дипломатии, соответствующей специфике политической системы
республики, являются: 1) большой ресурсный фонд; 2) возможность
проведения совместных акций с Турцией, что активно используется в
контексте распространения литературы и информационного сопровождения государственной политики за рубежом; 3) существование
конкретных институтов, занимающихся публичной дипломатией, хотя и
без определенной специфики деятельности. Одним из таких институтов
является Фонд им. Гейдара Алиева, финансирующий различные
мероприятия, направленные на создание положительного имиджа
властей Азербайджана внутри страны и за рубежом, 4) использование
потенциала азербайджанской диаспоры.
Грузия отличается от других стран региона готовностью к
внутриполитическим изменениям и реформированию экономической
системы. На данный момент туризм в Грузии является наиболее
быстрорастущей отраслью, обеспечив 6,7 % ВВП Грузии в 2015 г..
Правительство старается привлечь еще большие инвестиции для
развития инфраструктуры и создания новых туристических центров.
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Таблица 2
SWOT-анализ модели публичной дипломатии Азербайджана.
Weaknesses – слабые
стороны
• Наличие экономических и
• «Азербайджанизация» и
энергетических ресурсов
уничтожение богатого культурного наследия многочислен• возможность проведения
ных народов, проживающих
совместных акций с Турцией,
или проживавших на терричто активно используется в
тории Азербайджана
контексте распространения
литературы и информационного
• Фрагментарность провесопровождения государственной дения публичной и культурной
дипломатии (конкурс «Евровиполитики за рубежом
дение», Первые Европейские
• Подходящее место для
игры, проведение Формулы 1)
культурного, экстремального,
• Отсутствие устойчивых
гастрономического туризма
связей с диаспорой
• Икорная дипломатия
(«Socar», Фонд Гейдара Алиева)
• Монополия в сфере
политики и экономики
Opportunities - возможности
Threats – угрозы
• Включение азербайджанс• Отсутствие четкой
кой диаспоры в процесс
долгосрочной стратегии
публичной дипломатии
развития публичной
дипломатии на
• Активная политика в
тюркоязычном пространстве
государственном уровне

Strenghths – сильные стороны

Туризм остается наиболее привлекательным инструментом культурного влияния Грузии, поскольку отсутствие сильной диаспоры и
нестабильность политических и экономических институтов ведет к
поиску более легких путей инвестирования в экономику. Национальная
администрация туризма Грузии ведет активную политику по привлечению зарубежных туристов, проводя крупные маркетинговые кампании
на целевых рынках, а также ознакомительные туры для прессы. Вместе
с этим политика сближения с НАТО и ЕС предоставляет возможности
использования публичной дипломатии на Западе для привлечения
инвестиций из США и европейских государств, но без конкретной
стратегии культурной политики Грузии будет сложно использовать свой
потенциал публичной дипломатии при наличии ограниченных ресурсов.

445

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

Таблица 3
SWOT-анализ модели публичной дипломатии Грузии.
Strenghths – сильные
Weaknesses – слабые
стороны
стороны
• Наличие экономических и
• Наличие этнополитикоммуникационных связей с другими ческих конфликтов
• Неустойчивая политистранами региона
• Направленность на интеграцию с ческая система
ЕС и НАТО
• Отсутствие развитых
• Развитие демократических
диаспоральных структур за
институтов
рубежом
• Подходящее место для культурного, экстремального, гастрономического, экологического туризма
• Развивающиеся отношения с
двумя другими признанными
государствами региона
Opportunities – возможности
Threats – угрозы
• Представление грузинской
культуры на Западе как главного
партнера американских и
европейских структур в регионе
• Проведение крупных маркетинговых кампаний на целевых
рынках для улучшения имиджа
страны
• Возможность культурнообразовательного обмена с
ведущими образовательными
центрами мира

• Отсутствие четкой
долгосрочной стратегии
развития публичной
дипломатии на
государственном уровне
• Большое влияние
Турции и Азербайджана

Различные подходы к публичной дипломатии стран региона
говорят о сложном соотношении факторов культурного влияния и
необходимости учета национальной специфики, поэтому методы и
инструменты политического влияния варьируются в различных
обществах и выражают устойчивую связь между внутренней политикой
и элементами внешнеполитического влияния, направленного на другие
страны. В процесс разносторонних взаимоотношений в области
публичной дипломатии могут включиться также непризнанные и
частично признанные государства Южного Кавказа: Арцах, Абхазия и
Южная Осетия, что может стать предпосылкой для продолжения
диалога в регионе между различными политическими акторами. В ином
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случае рост внутрирегиональных рисков угрожает потерей статуса
Южного Кавказа как цивилизационного и геополитического моста
Евразии, превращая регион в «пороховую бочку» формирующегося на
сегодняшний день евразийского пространства.
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի
քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ՆՈՐԱՅՐ ԴՈՒՆԱՄԱԼՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի
դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ
Հոդվածում բարձրացվում է հանրային դիվանագիտության արդյունավետության հիմնախնդիրը՝ որպես միջազգային կոնֆլիկտների և քաղաքական անկայունության կանխարգելման գլխավոր գործիքներից մեկի, արդի մեծամասշտաբ սոցիալ-քաղաքական փոփոխությունների համատեքստում: Հարավային Կովկասի համար հանրային դիվանագիտության հիմնախնդիրը կապված է տարածաշրջանի ապագայի հետ, որը կարող է դառնալ հակասությունների և ներտարածաշրջանային հակամարտությունների զոհ:
Հիմնաբառեր. հանրային դիվանագիտություն, Հարավային Կովկաս,
Ռուսաստան, ԱՄՆ, Հայաստանի մշակութային դիվանագիտություն:
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Caucasus the public diplomacy is closely connected with the future of the
region, which may become a victim of global contradictions and regional
conflicts.
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս,
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտող,
տնտեսագիտության թեկնածու

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԴԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Կառավարչական որոշումների և կառավարման գործընթացի
արդյունավետությունը կախված է ղեկավարի ունեցած դերից, անձնային որակներից, մասնագիտական և հոգեբանական հատկություններից, խառնվածքից: Հոդվածում ներկայացվել է ղեկավարի
հիմնական դերերը՝ ըստ Հ. Մինցբերգի, վերլուծվել ղեկավարի անձնային որակները, հիմնական հատկանիշները, խառնվածքի տեսակները և որոշումների ընդունման հոգեբանական ազդեցությունը, դիտարկվել է կառավարիչի (մենեջերի) ձևաչափը (մոդելը) և որոշումների արդյունավետության վրա ազդող հիմնական գործոնները:
Հիմնաբառեր. կառավարչական որոշում, ղեկավարի դեր, անձնային որակ, խառնվածք, կառավարչի ձևաչափ:

Հաճախ կառավարչական որոշումների ընդունումը նույնականացվում
է կառավարման գործընթացի հետ, ըստ այդմ՝ կառավարել նշանակում է
որոշում ընդունել: Կառավարչական որոշումների ընդունման, և, առհասարակ, կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը մեծապես կախված է կառավարման գործընթացում ղեկավարների ունեցած
դերից: Ըստ կառավարման տեսաբան Հենրի Մինցբերգի՝ «Դերը վարքագծային որոշակի կանոնների հավաքածու է, որը համապատասխանում է կոնկրետ պաշտոնին կամ կազմակերպությանը»: Ըստ Մինցբերգի՝
առանձին անձը կարող է ազդել դերի իրականացման բնույթի, բայց ոչ
բովանդակության վրա: Նա առանձնացրել է կառավարչական 10 դեր,
խմբավորել երեք մասի՝ միջանձնային, տեղեկատվական և որոշումների
ընդունման: Միջանձնային դերը ներառում է կառավարչի կապն այլ անձանց հետ: Այն ներառում է 3 դեր`
 որպես կազմակերպության ղեկավար, որը հիմնված է ֆորմալ հեղինակության ու պաշտոնեական դիրքի վրա, քանի որ ղեկավարը կազմակերպության գլուխն է և ներկայացնում է այն՝ իրականացնելով իրավական ու սոցիալական բնույթի ընդհանուր պարտականություններ,
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 որպես առաջնորդ, այսինքն՝ կառավարիչը պատասխանատու է իր
ենթակաների ակտիվության և շահադրդման համար, աշխատողների հավաքագրման, ընտրության, և նրանց պատրաստման համար,
 որպես կապող օղակ՝ կազմակերպության և արտաքին միջավայրի հետ:
Տեղեկատվական դերը կապված է այն բանի հետ, որ կառավարիչները տեղեկատվություն են հավաքում, տարածում և հաղորդում: Այն 3 դեր
է ներառում.
 տեղեկատվություն ստացող,
 տեղեկատվություն տարածող,
 տեղեկատվություն հաղորդող, ներկայացնող:
Հ. Մինցբերգն առավել վճռորոշ է համարում կառավարչական աշխատանքի այն հատվածը, որն առնչվում է որոշումներ ընդունելու հետ: Այն
ներառում է 4 դեր.
 նախաձեռնողի, երբ կառավարիչն որոշումներ է ընդունում կազմակերպությունում տեղի ունեցող փոփոխությունների հետ կապված, կատարելագործման նպատակով մշակում և իրականացնում է նոր նախագծեր,
 խախտումներ վերացնողի, այսինքն՝ կառավարիչը պատասխանատու է ճշգրտող գործողությունների համար, երբ որոշում է ընդունում
այնպիսի իրավիճակներում, որոնք առաջանում են կազմակերպության
վերահսկողության սահմաններից դուրս, և համարվում են անկանխատեսելի, հետևաբար անհրաժեշտ են չծրագրված որոշումներ,
 պաշարներ բաշխողի, երբ կառավարիչը որոշում է ընդունում
պաշարների բաշխման, աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման վերաբերյալ,
 բանակցություններ վարողի, երբ կառավարիչը բանակցություններ
է վարում որպես կազմակերության պաշարների համար պատասխանատու անձի [1, стр. 54-55]:
Ըստ Հ. Մինցբերգի՝ այս 10 դերը փոխկապված է և շատ լավ բնութագրում են այն, թե ինչով է զբաղված կառավարիչը:
Առհասարակ, կառավարչական որոշման որակի վրա մեծ ազդեցություն ունեն սուբյեկտիվ գործոնները: Յուրաքանչյուր ղեկավար, օժտված
լինելով անհատական մտածելակերպով, վերլուծական պատկերացումներով, յուրովի է գնահատում հիմնախնդրային իրավիճակը և ընտրություն
կատարում առկա տարբերակներից:
Կառավարչական որոշումը մեծ չափով կախված է նաև կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտից ու կուլտուրայից, կառավարման գործող կառուցակարգից և կառավարման մեթոդներից, ինչպես
նաև ժամանակի գործոնից: Այսպիսով, կառավարչական որոշումների
արդյունավետության վրա ազդում են.
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1. ղեկավարի անձնական հատկանիշները,
2. կազմակերպության կուլտուրան և սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը,
3. որոշումների ընդունման կազմակերպական և տեխնիկական գործոնները,
4. տեղեկատվության սահմանափակությունը,
5. որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ ժամանակը և փոփոխվող միջավայրը,
6. որոշումների փոխկապվածությունը, և այլն [2, էջ՝ 50]:
Կառավարչական գործունեությունը պահանջում է հոգեբանական մեծ
ներուժ, որն իր ազդեցությունն է ունենում կառավարչի գործունեության
արդյունավետության վրա: Կառավարչի անձնային որակները, որոնք
կարևոր են ցանկացած մակարդակի կառավարչի արդյունավետ գործունեության իրականացման համար, ընդհանուր առմամբ հետևյալն են.
• հուզական ինտելեկտ,
• սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացություն,
• կամային ինքնակարգավորում,
• մտածողության տիպ և կրեատիվության մակարդակ,
• սթրեսակայունություն [3, էջ 34; 11-12]:
Խմբային որոշման ընդունման ներուժն առավելագույնի հասցնելու
համար ղեկավարը պետք է հստակ սահմանի խմբի նպատակը, ստեղծի
աշխատանքային միջավայր՝ կառուցողական քննարկումներով և ազատ
կոմունիկացիաներով, սահմանի հստակ սպասելիքներ և պատասխանատվության շրջանակ խմբի անդամների համար, ապահովի անհրաժեշտ պաշարներ և խմբին տա ինքնուրույն գործելու հնարավորություն [4]:
Ղեկավարի անձնային որակներն ազդում են կառավարման գործընթացի արդյունավետությանը: Ժամանակակից կառավարիչը պետք է լինի
արդյունք ապահովող, նորարար, առաջնորդ: Նա պետք է ունենա ոչ
ստանդարտ մտածելակերպ, լայն մտահորիզոն, մարդասիրական որակներ, ռիսկի դիմելու պատրաստակամություն, գործարար-պլաններ մշակելու և իրականացնելու, շուկայաբանության (մարքեթինգային) հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, և այլն:
Կառավարիչը պետք է ունենա.
 գիտելիք ստանալու ձգտում, արհեստավարժություն, նորարարություն և ստեղծագործական մոտեցում աշխատանքին,
 համառություն, վստահություն և նվիրվածություն գործին,
 ոչ ստանդարտ մտածելակերպ, նախաձեռնողականություն,
 հոգեբանական ունակություն` ազդելու մարդկանց վրա,
 հաղորդակցվելու ունակություն և հաջողության զգացում,
 զգացմունքային հավասարակշռվածություն և կայունություն,
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 բացություն, ճկունություն և հեշտ հարմարվողականություն փոփոխություններին,
 իրավիճակային առաջնորդություն,
 ինքնազարգացման և ինքնակազմակերպման ներքին պահանջմունք,
 հակում հաջող պաշտպանությանը և հարձակմանը,
 պատասխանատվություն գործունեության և ընդունած որոշումների
համար,
 կոլեկտիվում և կոլեկտիվի հետ աշխատելու ունակություն և ցանկություն:
Վերը թվարկված գործոններն ամփոփ կարելի է պատկերել կառավարչի ձևաչափի տեսքով (Գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Կառավարչի ձևաչափը [5, стр. 19]
Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրականացման վրա
ազդեցություն ունի նաև ղեկավարի խառնվածքը: Խառնվածքը կամ տեմպերամենտը անհատի հոգեբանական կարևոր բնութագրիչներից է, ինչը
բնորոշում է յուրաքանչյուր աշխատողի տեղն ու նշանակությունը աշխատանքային կոլեկտիվում, մարդկանց հետ աշխատելու հոգեբանական
ձևերը: Խառնվածքը մարդու հոգեկան կերտվածքի առանձնահատկություններն են, որոնք արտահայտվում են հուզականության, շարժունության
ու կենսական գործունեության մեջ: Կառավարիչների աշխատանքային
գործունեության վերլուծության համար առանձնացնում են խառնվածքի
հետևյալ 4 ձևերը.
1. Սանգվինիկ, այս խառնվածքն ունեցող կառավարիչներն ունեն հոգեկան բարձր ակտիվություն, էներգիայով լի են, աշխատունակ, նրանց
բնորոշ են նպատակաուղղվածությունն ու համառությունը, մեծ շարժունակությունը և հեշտ հարմարվողականությունը նոր միջավայրին, կարողությունը հեշտ ու վստահ գործել բարդ իրավիճակներում, մտքի ճկունությունը
և ուշադրության կենտրոնացումը, մեծ արդյունքատվությունը դինամիկ
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աշխատանքում, լավատեսությունը և հակումը հումորին, շփվելու կարողությունը, ձգտումը առաջնորդության, կարողությունը` արագ կապ հաստատել ենթակաների հետ և հարգանք ձեռք բերել, մշտական ձգտումը
ինքնադաստիարակման: Սանգվինիկ կառավարիչները կարող են ցուցաբերել այնպիսի բացասական գծեր, ինչպես` ձևական հարաբերությունները իր պարտականություններին` աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը կորցնելու դեպքում, համառությունը և գրգռվածությունը քննադատության դեպքում, անշրջահայացությունը:
2. Դյուրաբորբոք (խոլերիկ) խառնվածքի կառավարիչներին բնորոշ է
արագ արձագանքելու ունակությունը, շարժունակությունը, էներգիան աշխատանքային գործունեության մեջ, մշտական ձգտումը` լինել առաջատար, ենթականերին խելացի կառավարելը: Բարդ իրավիճակներում գործում է խիզախ, ինքնավստահ, սիրում է ռիսկի դիմել և հաղթահարել
վտանգը: Հասարակական աշխատանքում ցուցաբերում է մեծ ակտիվություն, նախաձեռնություն, ինքնուրույնություն: Նա շփվող է, հեշտ է սահմանում զգայական կապեր, համառորեն ձգտում է առաջնորդության, շատ
զգայուն է հասարակական կարծիքի և ենթակաների գնահատականների
նկատմամբ: Բացասական գծերն են` անհավասարակշռվածությունը,
կոպտությունը, անտակտությունը, գոռոզությունը, ինքնահավանությունը:
Նա հաճախ ձգտում է կոլեկտիվում հատուկ դիրքի, հեշտությամբ փոխում
է ընկերներին, ծիծաղում թույլերի թերությունների վրա, հիշաչար է: Բնավորությունն անկայուն է, զգացմունքները փոխվում են կտրուկ և անսպասելի: Նա կարող է լինել բախումների աղբյուր:
3. Մելանխոլիկ խառնվածքի կառավարիչներին բնորոշ է ջանքը, բարեսրտությունը, պատասխանատվության մեծ զգացումը, սկզբունքայնությունը, արդարությունը, ինքնաքննադատությունը: Նա բարի և լավ ընկեր
է: Նրա թերություններից են` շուտ հոգնելը, անվճռականությունը, զգուշավորությունը, չշփվելը, լռությունը, քիչ նախաձեռնողականությունը, շուտ
ենթարկվելն այլոց ազդեցության, վատատեսությունը:
4. Սառնարյուն (ֆլեգմատիկ) խառնվածքի կառավարիչներին բնորոշ
է վստահությունը, հուսալիությունը, ինքնատիրապետումը, համառությունը, կայունությունը, համբերությունը, հարգանքը շրջապատի կողմից,
ցանկությունը` նրանց օգտակար լինելու, մշտական ընկերությունը մեկ
կամ երկու գործընկերների հետ: Ֆլեգմատիկն ինքնամեկուսացված
(իներտ) է, քիչ շարժունակ: Նա կարողանում է ճշգրիտ գնահատել իր գիտելիքը, խելքը, կարողությունները, և թե ինչ աշխատանք կարող է կատարել: Նրան բնորոշ է հոգեկան ցածր ակտիվությունը, ունի հանգիստ տրամադրություն և նույնիսկ մեծ անհաջողությունների դեպքում հանգիստ է ու
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հավասարակշիռ: Բախումների մեջ չի մտնում: Ձգտում է մինչև վերջ կատարել ծրագրածը: Բացասական հատկություններից է այն, որ նորություններին դժվարությամբ է տիրապետում, չի կարող արագ արձագանքել
հրամաններին, չի ձգտում արագ ազատվել վատ սովորույթներից, պասիվ
է հասարակական աշխատանքում, չեզոք [6, с. 59-65]:
Նշենք, որ այս բաժանումը հիմնված է հին դարերի հույն բժիշկ
Հիպոկրատի (մ.թ.ա. V դար) առաջ քաշած հեղուկների մասին տեսության
վրա, ըստ որի մարդու օրգանիզմում կան չորս տեսակի հեղուկներ` արյուն, ավիշ, լեղի և սև լեղի, որոնց օպտիմալ հարաբերության խախտումը
հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների, իսկ պահպանումը ապահովում է առողջ վիճակ։
Բնավորությունն անձի կայուն, անհատական առանձնահատկությունների ամբողջությունն է, որը դրսևորվում է նրա հաղորդակցման և գործունեության մեջ և պայմանավորում նրա համար տիպական վարքի ձևերը։ Բնավորությունը ձևավորվում է շրջակա միջավայրին ճանաչելու գործընթացում: Յուրաքանչյուր բնավորություն անհատական է: Բնավորության գծերը որոշում են մարդու շփվելու պահանջմունքների մակարդակը:
Վերլուծական հոգեբանության հիմնադիր Կարլ Գուստավ Յունգը
գտնում էր, որ մարդկանց բնորոշ է անհատականության երկու հիմնական
տիպ՝ էքստրավերտություն կամ ինտրովերտություն, որը բնածին հատկություն է և ունի ֆիզիոլոգիական հիմնավորվածություն: Նրանց տարբերությունը էներգիայի աղբյուրն է: Եթե էքստրավերտի համար էներգիայի
աղբյուրն արտաքին աշխարհն է, ապա ինտրովերտն էներգիա ստանում
է իր մտքերի, հույզերի ներքին աշխարհից:
 Էքստրավերտը չափազանց շփվող է, գրավվում է նորով, ընդհատում գործունեության տեսակը երբեմն աշխատանքը չավարտած, եթե
հայտնվում է նոր զրուցակից: Աշխատանքի մոտիվացիան կախված է շրջապատի կարծիքից: Երբեմն հանուն ուրիշների` զոհաբերում է ինքն իրեն:
 Ինտրովերտը լռակյաց է, շարժվում է ներքին պատկերացումներով:
Լավ զարգացած է ինտուիցիան: Ճիշտ հաշվարկում է իրավիճակը, նրա
որոշումները հեռանկարային են և արդարացվում են ապագայում: Նա
զգայապես սառն է, աղքատ դիմախաղ ու շարժուձև ունի [7, стр. 57-59]:
Պետք է նշել, որ խառնվածքի և բնավորության տեսակը խիստ ազդեցություն ունի ղեկավարի կառավարչական հատկությունների վրա: Հաճախ լավագույն ղեկավար համարում են սանգվինիկ և ֆլեգմատիկ խառնվածքով անձանց: Հատկապես կառավարչական որոշումներ ընդունելիս,
ղեկավարը պետք է ունենա նշված խառնվածքներին բնորոշ լավագույն
գծերից` արագություն, աշխատունակություն, նպատակաուղղվածություն,
վստահություն, հուսալիություն, ինքնատիրապետում, համառություն,
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ճկունություն: Բոլոր մարդկանց մեջ հանդիպում են խառնվածքի չորս տեսակը՝ տարբեր հարաբերակցությամբ, և ժամանակի ընթացքում, ինչպես
նաև կախված իրավիճակից, այդ հարաբերակցությունը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել:
Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ կառավարչական որոշումների ընդունումը մարդու մտավոր գործունեության արդյունք է, և դրանց որակն ու
արդյունավետությունը էապես կախված է որոշում ընդունող ղեկավարի
դերից, անձնային որակներից, սոցիալ-հոգեբանական կերպարից, գիտելիքների մակարդակից, և այլն:
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ГАЯНЕ ТОВМАСЯН
Преподаватель кафедры Управления АГУ РА,
Исследователь исследовательского центра
''АМБЕРД'' АГЭУ, кандидат экономических наук
РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Эффективность решений и управленческой деятельности во многом
зависит от роли, личных, профессиональных и психологических качеств
лидера, типа темперамента. В статье представлены основные роли
менеджера по Г. Минцбергу; личные качества, основные характеристики, типы темперамента менеджера, и его влияние на процесс принятия решений были анализированы; модель менеджера и основные
факторы, влияющие на эффективность решений были обсуждены.
Ключевые слова: управленческое решение, роль менеджера,
личные качества, темперамент, модель менеджера.
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ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավախորհրդատու,
«Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն»
ծրագրի գիտական աշխատող

ՀՀ-ՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում վերլուծվում են գիտական գործունեության կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունները, որոնք բնորոշ են Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ներկա մակարդակին և երկրում ընթացող սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական գործընթացներին: Որպես գիտական գործունեության կազմակերպման և կառավարման կարևոր խնդիր է դիտվել կառավարման
համակարգը՝ իր առանձին բաղադրիչներով: Անդրադարձ է կատարվել նաև գիտության ինքնակառավարման խնդիրներին, գիտական
կազմակերպության գործունեության առանձին բաղադրիչներին:
Հիմնաբառեր. գիտություն, գիտության զարգացում, գիտական
գործունեության կազմակերպում, գիտության կառավարում և ինքնակառավարում, գիտության ոլորտի կառավարիչ:

Գիտության զարգացումն անմիջականորեն ընկալվում է որպես գիտության կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրում և գիտական գործունեության իրականացման ապահովում: Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գիտության կառավարման համակարգը: Այն նախևառաջ գիտական կազմակերպությունների, գիտական գործունեության տարածքի,
գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների և գիտության ոլորտի աշխատողների (գիտնականներ և կառավարիչներ) միասնությունն է, որոնց համատեղ արդյունավետ գործունեությունը պետք է ապահովի գիտական արդյունքի արագ ապրանքայնացումը,
նպաստի ազգային գիտական դպրոցների ձևավորմանն ու զարգացմանը, տնտեսության տարբեր ոլորտների և կրթության հետագա առաջընթացին:
ՀՀ-ում գիտական և գիտատեխնիկական ոլորտի պետական քաղաքականության իրավական հիմքերը ներկայացված են «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում [1]: Օրենքը սահմանում է գիտության ոլորտում գործունեություն իրականացնող գիտնականների դասակարգումը` սահմանելով որոշակի չափորոշիչներ, ինչպես
նաև գիտության կառավարման և ֆինանսավորման սկզբունքները:
Ընդհանապես, զարգացած գիտությունը ուժեղ պետության ցուցանիշ
է, և գիտական նվաճումների առկայությունը բնորոշում է պետության
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տնտեսական և միջազգային կարգավիճակը: Այդ իսկ պատճառով թե՛ միջազգային գործընթացները և թե՛ գիտության դերի մեծացումը հանգեցրին նրան, որ ներկայում աշխարհի գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում
գիտության կառավարման համակարգի վերափոխումներ են ընթանում:
Այդ վերափոխումների կամ որ նույնն է՝ գիտության կառավարման համակարգի վերլուծությունն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է նախ հասկանալ այդ համակարգի առանձին բաղադրիչների
առանձնահատկություն-ները և դրանց զարգացման աստիճանը ՀՀ-ում:
Կառավարման համակարգային մոտեցման հիմքում դրված է առանձին գիտական կազմակերպության կառավարումը:
Եվ այսպես՝ գիտության կառավարման բաղադրիչներն են.
1) Գիտական կազմակերպությունները
Եթե փորձենք դասակարգել գիտական կազմակերպությունները, ապա դրանք կարելի է բաժանել երեք մեծ խմբի՝
ա. զուտ ակադեմիական,
բ. համալսարանական կրթություն իրականացնող, որոնք միաժամանակ իրականացնում են նաև գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն,
գ. տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների կառուցվածքում գործող գիտական խմբեր, ստորաբաժանումներ կամ կազմակերպություններ:
Զուտ ակադեմիական գիտական կազմակերպություններն ավելի շատ
զբաղված են հիմնարար գիտության խնդիրներով: Նկատենք, որ հիմնարար գիտությունը համեմատաբար քիչ ծախսատար է, սակայն այն ի վիճակի է հասարակությանը վերադարձնելու իր ծախսերի հարյուրապատիկը: Հիմնարար գիտության համար անհրաժեշտ գործիքներն ու սարքավորումները սակայն, հաճախ կարող են լինել բավական թանկ, ինչը թույլ
զարգացած երկրներում կարող է ստեղծել հիմնարար գիտությամբ զբաղվելու որոշակի դժվարություններ և սահմանափակումներ: Նման իրավիճակում շատ հաճախ այդ երկրները գործիքային ապահովման թանկությունը փորձում են փոխհատուցել սեփական գիտական կադրերի բարձր
որակավորմամբ և այլ երկրներից երկարաժամկետ բնույթի աջակցություն
(վարկեր, ուղղակի հետազոտական գործիքներ և այլ միջոցներ) ստանալու ձևով:
Դասակարգման երկրորդ խմբում ընդգրկվում են այն կազմակերպությունները, որոնցում համատեղվում են գիտական աշխատողի և դասախոսի մասնագիտությունները: Համալսարանի աշխատակիցն իր ժամանակի մի մասը ծախսում է դասավանդման վրա և դրա դիմաց ստանում
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է իր աշխատավարձի մեծ մասը: Մնացած ժամանակը նա նվիրում է գիտական աշխատանքին՝ սեփական հայեցողությամբ ընտրելով իր ուսումնասիրության թեման: Դասավանդման և գիտական աշխատանքների համադրությունը ինքնին շատ բնական է։ Դասավանդումն ընդլայնում է գիտական աշխատողի մտահորիզոնը, բարձրացնում է նրա մեթոդաբանական մշակույթը և այլն: Մյուս կողմից, շատ կարևոր է, որ ուսանողներին
դասավանդեն այնպիսի մարդիկ, որոնք անմիջականորեն աշխատում են
գիտության առաջնագծում: Նրանց հետ շփումը ուսանողների մեջ առաջացնում է ստեղծագործական աշխատանքի համար անհրաժեշտ նախադրյալներ: Բնականաբար, նման պայմանները պարարտ հող են ստեղծում գիտական սերնդափոխության և գիտական դպրոցների ձևավորման
համար:
Դասակարգման երրորդ խմբում ընդգրկված են հիմնականում կիրառական նշանակություն ունեցող աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունները, որոնք ունեն իրենց հստակ հանձնարարականները,
խնդիրները և գիտական գործունեության նպատակները, իսկ նրանց կողմից ստեղծված գիտական արդյունքը շատ արագ վերածվում է ապրանքի:
Պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի և թեմաների իրականացման մեջ
2016 թվականի հուլիսի դրությամբ ներգրավված են եղել ընդհանուր թվով
87 գիտահետազոտական կազմակերպություններ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-ներ և բուհերի կազմում ընդգրկված մասնաճյուղեր: Դրանցից 34-ը ներկայացնում են ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան, 21-ը` ՀՀ կրթության և գիտության, 8-ը` առողջապահության,
5-ը` մշակույթի, 4-ը` գյուղատնտեսության նախարարությունները և այլն [2]:
2) Գիտական գործունեության տարածքը
Այս հասկացությունը շատերը մեկնաբանում են երկակի ձևով: Երբեմն գիտական գործունեության տարածքը նույնացվում է աշխարհագրական տարածքի հետ, և հաճախ կիրառվում է «եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական կամ խորհրդային գիտական տարածք» տերմինները: Երբեմն էլ գիտական տարածքը նույնացվում է գիտական գործունեության
ոլորտների հետ` սկսած տարրական մասնիկների ուսումնասիրությունից
մինչև հասարակական և քաղաքական գիտություններ: Այս բաղադրիչի
մասին խոսելիս պետք է առաջին հերթին պատասխանել այն հարցին, թե
ինչ հատկություններով է որոշվում գիտական գործունեության տարածքը:
Այդ հատկություններից գլխավորը գիտական տարածքի անհամաչափ
բաշխվածությունն է, այլ կերպ ասած՝ բոլոր տեսակի ռեսուրսների և գործընթացների անհավասարաչափ բաշխումը, որի ազդեցությունը զգում են
բոլոր երկրները:
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3) Գիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական
ռեսուրսները
Գիտությունը արդյունավետ գործունեության դեպքում երբեք պարտքի տակ չի մնում, դեռ ավելին, այն միշտ վերադարձնում է ծախսածից ավելին։ Գիտության մեջ ներդրումներ կատարողները հիրավի հեռատես մարդիկ են, իսկ իրապես գիտելիքահենք պետու-թյան համար թռիչքային զարգացումը երաշխավորված է։
Առաջին հերթին՝ ինչպե՞ս բաշխել գումարը և ո՞ր աշխատանքները
ֆինանսավորել. այս հարցերի պատասխաններն ավելի լավ է թողնել հենց
գիտնականներին։ Գիտական արդյունքների բարդությունը, արժևորումը
և նշանակությունը կարող են գնահատվել միայն գիտական հանրության
իրավասու, իրազեկ անձանց քննարկումների արդյունքում: Այդ հասարակությունից դուրս որևէ կառավարիչ (վարչարար) իրավասու չէ գնահատական տալու: Պետք է վստահել միայն գիտական հանրությանը, ուստի
անհրաժեշտ է կարևորել գիտական հանրության մեջ ժողովրդավարական կառուցակարգերի համակողմանի զարգացման և գիտական հետազոտությունների ֆինանսավորման հարցերի լուծման գործում այդ կառուցակարգերի ներգրավման խնդիրները:
4) Գիտության ոլորտի աշխատողները (գիտնականներ և գիտության ոլորտի կառավարիչներ)
Գիտության կառավարման ոլորտում առաջնահերթ խնդիրներից է
նաև գիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը: Մշտապես պետք
է լինեն պետության կողմից հստակ ձևակերպված և գիտությանը հասցեագրված պատվերներ:
Հարկ է նշել, որ իրավիճակը գիտական աշխատանքի շուկայում բավականաչափ կայուն է. որպես կանոն, հիշյալ բնագավառի աշխատողները հազվադեպ են փոխում իրենց աշխատատեղը՝ երկար տարիներ զբաղեցնելով նույն պաշտոնը: Նման աշխատողների պահանջարկը մոտավորապես հավասար է առաջարկին: Գիտության բնագավառում թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկությունները գործնականում չեն տարածվում զանգվածային տեղեկատվության միջոցների, ամսագրերի և համացանցի միջոցով. գիտական անձնակազմն ընտրվում է խիստ մասնագիտական հրապարակումների և գործընկերների երաշխավորությունների հիման վրա:
Գիտական աշխատողին բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից մեկը
ներքին կարգապահությունն է: Հաճախ պահանջվում է «աշխատանքային
կարգապահություն», ինչը գիտական աշխատանքի հետ կապ չունի։ Երբեմն աշխատանքի վայրում պայմաններն անբարենպաստ են գիտական
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աշխատանք կատարելու (մտածելու, հոդված գրելու) համար, և ավելի լավ
է աշխատավայրից դուրս աշխատել:
«Գիտության կառավարումը» բարդ հասկացություն է: Որոշ գիտնականներ ասում են, որ գիտությունը չի կարելի կառավարել: Գիտությունն
արտադրություն, բանակ, ինքնաթիռ կամ ավտոմեքենա չէ: Կառավարել
կարելի է միայն այն, ինչն ունակ չէ ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու:
Ինչ վերաբերում է գիտական հետազոտությունների կառավարմանը, որտեղ միակ օղակը գիտնականը, գիտական աշխատողն է, ապա այստեղ,
բնականաբար, կառավարման մասին խոսելը ճիշտ չէ. ո՞վ կարող է կառավարել գիտնականին, գիտական աշխատողին, եթե նա ինքն է գիտական աշխատանք ստեղծողը, ինչպես նկարիչն է ստեղծում իր ստեղծագործությունը [3]:
Պետք է նկատել, որ գիտության կառավարման գործընթացում հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվի առնելու մի կողմից գիտության համընդհանրացումը (գլոբալացում)` միջազգային գիտական
կազմակերպությունների ստեղծում, գիտության արդյունքների կիրառում
միջազգային կորպորացիաների կողմից և այլն, մյուս կողմից՝ գիտության
տեղայնացումը կամ զարգացումը փոքր տարածքներում` ինքնաբավ գիտական հետազոտություններ իրականացնող կառույցների (գիտահետազոտական ինստիտուտ, բուհ, գիտական հրատարակչություն, ատենախոսությունների պաշտպանության խորհուրդներ և այլն) ստեղծման միջոցով:
Գիտության կառավարումը միջոցառումների համալիր է՝ ուղղված գիտական գործունեության կազմակերպմանը, դրա արտադրողականության և արդյունավետության բարձրացմանը:
Գիտության կառավարումը կարող է լինել՝
1) առանձին գիտական կազմակերպության կառավարում,
2) պետական կամ ազգային մակարդակով գիտության կառավարում
(գիտական և գիտատեխնիկական պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում):
Գիտության կառավարումը համալիր խնդիր է, որը ներառում է գիտական, տնտեսական և իրավական տեսակետներ: Գիտության կառավարման նպատակը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր
տեխնոլոգիական արտադրանք, գիտություն և կրթություն արտահանող
երկրի վերածելը:
Զարգացած երկրների ազգային համակարգերի գիտության կառավարման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գոյություն ունեն ինչպես գիտության
արդյունավետ կառավարման ընդհանուր օրինաչափություններ, այնպես էլ
առանձնահատկություններ՝ պայմանավորված երկրների պատմամշակութային և սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբերությամբ [4]:
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Իր էությամբ գիտությունը ինքնակառավարվող ոլորտ է: Այս համատեքստում «ինքնակառավարում» բառը պետք է ընկալել որպես սեփական
նախաձեռնության, ակտիվ ստեղծագործական անկախ գործունեության
դրսևորում:
Գիտության՝ ինքնակառավարվող ոլորտ լինելը չի նշանակում, թե այն
կարող է գոյություն ունենալ որևէ կազմակերպական ձևից դուրս:
Նախ գիտությունն իր ներքին նպատակների համար ստեղծում է այս
կամ այն վարչական կառուցակարգը, ինչպես օրինակ՝ գիտաժողովներում
կամ ամսագրերում հոդվածների ընտրության չափանիշներ և կառուցակարգեր (կոմիտեներ, գրախոսման կարգ և այլն): Առհասարակ, ցանկացած մեծ կառույց չի կարող գոյություն ունենալ առանց վարչական կառուցակարգերի. դրանք կազմակերպում են և՛ այդ կառույցի ներքին կյանքը,
և՛ հասարակության հետ նրա կապերը: Այդ վարչական կառուցակարգերը
կարող են համապատասխանել գիտության էությանը, նրա արժեքային
համակարգին կամ էլ խորթ լինել այդ արժեհամակարգին՝ դրանով իսկ
էապես դանդաղեցնելով, իսկ երբեմն էլ ամբողջությամբ կանգնեցնելով
գիտության զարգացման բնականոն ընթացքը:
Շատ կարևոր է գիտական աշխատանքների գնահատման կառուցակարգի դիտարկումը: Գիտական աշխատանքը պետք է գնահատվի ըստ
գիտության մեջ ընդունված կանոնների: Գնահատական պետք է տան
մասնագետները:
Գիտության կառավարման գործընթացում ծագում է մեկ կարևոր
հարց` ինչպե՞ս գնահատել գիտական աշխատողների կամ գիտական
կազմակերպությունների աշխատանքի արդյունավետությունը:
Ակնհայտ է, որ կառավարման համակարգի ձևավորման ժամանակ
կիրառական և հիմնարար գիտությունների համար այս խնդրի լուծումը
պետք է ունենա տարբեր մոտեցումներ:
Կիրառական գիտության ոլորտում աշխատողների (աշխատանքային
կոլեկտիվների) աշխատանքի արդյունավետության գնահատման հիմք
կարող է հանդիսանալ նախորդ տարիներին կատարված աշխատանքը,
մասնավորապես՝ որքանո՞վ է այդ աշխատանքը համադրվում առաջադրված խնդրի հետ, որքա՞ն հղումներ են կատարվել այդ աշխատանքներին
այլ գիտական աշխատողների կողմից, որքանո՞վ է տվյալ աշխատանքից
բավարարված պատվիրատուն և այլն: Հիմնարար գիտության դեպքում
իրավիճակն այլ է: Գիտական գործունեության արդյունավետության գնահատումը շատ հաճախ կրում է սուբյեկտիվ բնույթ, քանի որ բացակայում
են կիրառական արդյունքները, և գնահատողները ստիպված են լինում
առաջնորդվել փորձագիտական գնահատականներով: Հիմնարար գի-
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տության ոլորտում աշխատողների (աշխատանքային կոլեկտիվների) աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելու համար օգտագործվում
են նաև այլ ցուցանիշներ` կատարված աշխատանքի բարդությունը, կանոնավորված բնույթը, կանխատեսումներ կատարելու հնարավորությունը
և այլն [5]:
Որո՞նք պետք է լինեն գիտության վարչական ղեկավարության կողմից վարվող խելամիտ քաղաքականության ուղղություններն ու գործառույթները: Եվ արդյոք դա անհրաժե՞շտ է: Ըստ երևույթին, ոչ մի կազմակերպություն չի կարող գոյություն ունենալ առանց վերադասի։
Որո՞նք պետք է լինեն վարչական կազմի հիմնական գործառույթները:
Այս համատեքստում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոնը» անցկացրել է փորձագիտական հարցում, որի նպատակն էր բացահայտել գիտության ոլորտի կառավարչի գիտելիքները, մասնագիտական կարողություններն ու
հմտությունները: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա պատրաստվել է գիտության ոլորտի կառավարչի պաշտոնի անձնագիր և
կազմվել է գիտության կառավարման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագիր [6]: Հարցմանը
մասնակցել է 13 կազմակերպության 47 փորձագետ: Հարցման մասնակիցների գիտական գործունեության միջին ստաժը կազմում է շուրջ 23
տարի, իսկ ընդհանուր ստաժի միջին արժեքը՝ մոտ 30 տարի: Սա նշանակում է, որ հարցման մասնակից փորձագետներն ունեն գիտական աշխատանքի բավական մեծ փորձ, իսկ նրանց կողմից տրված պատասխանները բավականին հավաստի են և կարող են հետագա մշակումների
հիմք դառնալ:
Որպես խիստ կարևոր ընդհանուր իրազեկվածություն՝ հարցման
մասնակիցները նշել են իրավիճակին տիրապետելու հմտությունը, հետազոտությունների մեթոդաբանության կիրարկման կարողությունը, գիտնականի գործունեությանը չմիջամտելու կարողությունը, բարոյականությունը, ՀՀ-ում և արտերկրում գործընկեր գտնելու կարողությունը, գիտական
ոլորտում ձեռքբերումների առկայությունը:
Հետազոտության արդյունքներով անհրաժեշտ է հստակեցնել տնօրենի և գիտական աշխատողների իրավասություններն ու պարտականությունները գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում, այդ թվում՝ նորաստեղծ կենտրոններում:
ՀՀ-ում գիտության զարգացումը ռազմավարական նշանակություն ունի մեր երկրի բարօրության և զարգացման հարցում, գիտության ոլորտի
կառավարման բոլոր մակարդակներում պետք է իրականացնել գործա-
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ռույթների ճշգրտում ու հստակեցում՝ ստեղծելով գիտության կառավարման ճկուն համակարգ, որը կապահովի գիտության արդյունավետ կառավարումն ու զարգացումը:
Ամփոփելով՝ նշենք, որ ներկայիս փուլում գիտությունը հարկ է դիտարկել համակարգային մեթոդաբանական մոտեցումների հիման վրա՝
որպես փոխկապակցված բաղադրիչների համալիր, ինչպիսիք են՝ գիտական գիտելիքը, տեսամեթոդաբանական մոտեցումները, գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստումը, ֆինանսավորման և կառավարման համակարգը:
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ
օրենք:
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ռազմավարական ծրագիր», https://www.e-gov.am/protocols/item/782/:
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им.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
В статье анализируются особенности организации и управления
научной деятельностью, которые характерны для нынешнего уровня
развития Республики Армении и социально-экономических и политических процессов, происходящих в стране. В качестве важной задачи
организации и управления науки рассматривается система управления,
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THE PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF
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The article analyses the organization and management peculiarities of
scientific activity, which are characteristic to the present development level
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Armenia.
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ԳԱՌՆԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային
ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, «Գիտության կառավարման
հետազոտական կենտրոն» ծրագրի ավագ գիտական աշխատող,
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
Հոդվածում, որպես գիտության ոլորտի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու հնարավոր ուղիներից մեկը, առաջարկվում է ծրագրերի դիտարկման և գնահատման համակարգի
ներդրում: Այդ նպատակով կարևորվում է ՀՀ ազգային մակարդակում մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման գործիքակազմի ներդրումը: Ներկայացվում են գործիքակազմի վերաբերյալ հիմնական հասկացությունները, նպատակներն ու խնդիրները,
ինչպես նաև մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման ընթացակարգերը: Առաջարկվում են ծրագրերը միավորներով
գնահատելու մեթոդաբանություն, համապատասխան բանաձև և
այդ գնահատումն իրականացնելու համար պահանջվող գործիքակազմի ձևաչափերի հնարավոր տարբերակներ:
Հիմնաբառեր. գիտություն, գիտության կառավարման ազգային
մակարդակ, մշտադիտարկում, արդյունավետության գնահատում,
մշտադիտարկումը և գնահատումը՝ կառավարման գործընթացի բաղադրատարր:

2015 թվականին ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից
գիտական ոլորտի պետական ֆինանսավորումն իրականացվել է հետևյալ չորս ուղղություններով՝
1. բազային ֆինանսավորում (ֆինանսական ռեսուրսների 70.5%),
2. նպատակային ֆինանսավորում (ֆինանսական ռեսուրսների 13.2%),
3. թեմատիկ ֆինանսավորում (ֆինանսական ռեսուրսների 9.6%),
4. գիտական աստիճանների համար տրվող հավելավճարներ (ֆինանսական ռեսուրսների 6.7%):
Նկատենք, որ գիտության ոլորտում, ինչպես և ՀՀ պետական բյուջեից
ֆինանսավորվող այլ ոլորտներում, ներդրվում է ծրագրային ֆինանսավորման սկզբունքը, և այդ տեսանկյունից Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվում և վերահսկվում են չորս ընթացիկ ծրագրեր [1]:
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Եթե դիտարկելու լինենք 2006-2015 թվականները, ապա պետական
բյուջեից գիտության ոլորտի ֆինանսավորման չափն ավելացել է մոտ
երեք անգամ, իսկ ներքին ծախսերը՝ մոտ երկու անգամ: Հետագայում
աճի միտումն ամենայն հավանականությամբ կպահպանվի (տե՛ս Գծապատկեր 1) [2]: Այդ տարիներին մոտ 0,25 տոկոսային կետով ավելացել է
նաև գիտության ֆինանսավորման համար նախատեսված միջոցների տեսակարար կշիռը համախառն ներքին արդյունքում [3]:
Ներքին ծախսեր մլն. ՀՀ դրամ

7425,1
5691,5

8473,4

6013,1

3062,2

3341,2

2006

2007

4473,8

2008

9276,6

9713,2

7987,9

5079,1

2009

Բյուջեից ծախսեր, մլն. ՀՀ դրամ

5298

2010

6066,2

2011

10912
9355,7

6750,6

2012

11929,9

8285,2

9308,4

6711

2013

2014

2015

Գծապատկեր 1․ Գիտության ոլորտի ներքին ծախսերի և պետական
բյուջեից ֆինանսավորման ծավալների փոփոխությունը՝
ըստ տարիների
Հաշվի առնելով այն, որ առաջիկայում նույնպես պետության մասնակցությունը գիտության ոլորտի ֆինանսավորման և կառավարման հարցերում ունենալու է վճռական նշանակություն [3], պետական բյուջեի
պաշարների արդյունավետ կառավարման համար առաջարկվում է ներդնել ծրագրերի մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման
համակարգ (ՄԱԳ համակարգ):
ՄԱԳ համակարգի նպատակներ կարելի է համարել՝
1. գիտության ոլորտում վարվող քաղաքականության, իրականացվող
ծրագրերի վերաբերյալ առկա խնդիրների բացահայտումը,
2. գիտության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության և ծախսարդյունավետության բարձրացումը,
3. իրականացման փուլում գտնվող ծրագրերի թերությունների ու
սահմանված թիրախներից շեղումների բացահայտումը, դրանց լուծմանն
ուղղված առաջարկությունների ձևավորմանը նպաստելը,
4. ծրագրի պահանջվածությունը, այլ ոլորտների, կազմակերպությունների և անհատ շահառուների վրա ծրագրի ազդեցությունը գնահատելու
հնարավորության ստեղծումը, այդ ծրագրերից այլ կազմակերպությունների և անհատ շահառուների բավարարվածության աստիճանի որոշումը,
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5. գիտության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առաջնահերթությունների սահմանմանը նպաստելը:
ՄԱԳ համակարգի խնդիր պետք է դիտարկել՝
1. ծրագրեր մշակողների և իրականացնողների համար ծրագրերի
կառավարման արդյունավետ գործիքակազմի ստեղծումը, այդ թվում՝
ա. ծրագրերի արդյունավետությունն ու գործողությունների չափելիությունն ապահովող ցուցանիշների մշակումը, դրանց ստացման աղբյուրների, մեթոդների, պարբերականության և դրանք հավաքագրող պատասխանատուների նախանշումը,
բ. որոշումներ կայացնողներին ժամանակին, ստույգ և օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելը,
2. ՄԱԳ միասնական տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը,
մշտադիտարկման ցուցանիշների և հաշվետվությունների առցանց ստացումը,
3. ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ քանակական և որակական
(ըստ անհրաժեշտության) ցուցանիշների հավաքումը և վերլուծությունը:
Ծրագրերի ՄԱԳ գործընթացը պայմանականորեն կարելի է բաժանել
8 փուլի.
1.Նախապատրաստական. ներառում է ՄԱԳ իրականացման նախապատրաստում, տարվա կտրվածքով աշխատանքների պլանավորում,
ՄԱԳ իրականացման գործիքակազմի մշակում:
2. ՄԱԳ ցուցանիշների մշակման փուլ. ներառում է առանձին ծրագրերի մշտադիտարկման համար պահանջվող ցուցանիշների մշակում,
դրանց դասակարգում՝ տեսակի, բնույթի, ըստ ստացման աղբյուրների,
հավաքման պարբերականության և ստացման ձևաչափի:
3. ՄԱԳ տեղեկատվական համակարգի ձևավորման. ներառում է
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի մշակում` համաձայն մշակված ցուցանիշների, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության
առցանց ստացում և հնարավորության դեպքում դրանց ինքնաշխատ վերլուծություն:
4. ՄԱԳ ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման.
ներառում է տեղեկատվության ստացում ձևավորված և գործող տարբեր
տեղեկատվական շտեմարաններից, հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների և ստուգումների վերաբերյալ հաշվետվություններից կամ այլ
հրապարակված նյութերից, վիճակագրական այլ աղբյուրներից:
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5. ՄԱԳ ցուցանիշների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության
վերլուծության փուլ. ներառում է սահմանված թիրախային ու փաստացի
ցուցանիշների շեղումների վերլուծություն և մեկնաբանում, ըստ անհրաժեշտության ծրագրի խորքային վերլուծության իրականացում, ՄԱԳ ցուցիչի հաշվարկ:
6. Ծրագրի գնահատման. ներառում է ՄԱԳ ցուցանիշների և անհրաժեշտ այլ տեղեկատվության վերլուծություն՝ ծրագրի արդյունավետության,
ծախսարդյունավետության և ազդեցության գնահատման, պատճառահետևանքային կապերի բացահայտման նպատակով, ծրագրի արդյունավետության և ծախսարդյունավետության բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, ծրագրի ՄԱԳ ցուցիչ հաշվարկում:
7. ՄԱԳ հաշվետվության մշակման և ներկայացման. ներառում է
ՄԱԳ արդյունքների ամփոփ հաշվետվության պատրաստում, քննարկում
շահագրգիռ կողմերի հետ:
8. ՄԱԳ արդյունքների կիրառման. ներառում է ՄԱԳ արդյունքերի
հիման վրա ծրագրի հետագա փոփոխությունների վերաբերյալ գործողությունների ժամանակացույցի կազմում, դրա իրականացման պատասխանատուների, պահանջվող պաշարների և ժամկետների սահմանում,
ըստ անհրաժեշտության արդյունքների հրապարակում:
Պետք է նկատել, որ ՄԱԳ համակարգը կարևոր դերակատարում է
ունենում նաև ծրագրի մշակման փուլում՝ նախանշելով այն ձևաչափը,
որով պետք է ներկայացվի ծրագիրը: Ըստ էության կարևոր է ծրագրի ներկայացման և մշտադիտարկման ձևաչափերի համապատասխանության
ապահովումը, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնելու առավել
արդյունավետ մշտադիտարկում և, որպես հետևանք, նաև ծրագրի արդյունավետության գնահատում: Որպես կանոն՝ մշտադիտարկումը պետք է
լինի ծրագիրն իրականացնողների կամ կառավարիչների գործառույթը,
իսկ գնահատումը պետք է իրականացվի այլ կառույցների, ծրագիրն իրականացնողների կամ կառավարիչների հետ առնչություն չունեցող փորձագետների կողմից, որպեսզի բացառվեն շահերի բախումները:
ՄԱԳ համակարգի կիրառումը, այդ համակարգի սկզբունքների նկարագրությունն առավել մատչելի դարձնելու համար կարևոր է ծանոթանալ
այն հիմնական հասկացություններին, որոնք առանցքային դեր ունեն: Կարելի է դիտարկել հետևյալ հասկացությունները.
1. Մշտադիտարկման և գնահատման համակարգ` կառավարչական, կազմակերպական, վերահսկողական և կանխարգելիչ գործիք, որն
469

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

իրեն բնորոշ անընդհատությամբ և հարաբերական անկախ ձևով ապահովում է ծրագրերի վերաբերյալ սահմանված կարգով տեղեկատվության
հավաքումը, համակարգված ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը և
դրա հիման վրա որոշումների կայացումը։
2. Ծրագրի արդյունքի վրա հիմնված մշտադիտարկում՝ դիտարկվող ժամանակահատվածում մշտադիտարկման ցուցանիշների թիրախային, ելակետային և փաստացի արժեքների միջոցով, իրականացվող
ծրագրի արդյունքների ապահովման ընթացքի և պաշարների օգտագործման մակարդակի մասին տեղեկություններ ստանալու շարունակական
գործընթաց։
3. Մշտադիտարկման ցուցանիշ՝ ծրագրի նպատակը, ծրագրում
ներգրավված պաշարները և ծրագրի կատարողականը գնահատելու համար սահմանված քանակական և որակական ցուցանիշներ։
4. Ծրագրի գնահատում՝ մշտադիտարկման արդյունքների և անհրաժեշտ այլ տեղեկատվությամբ իրականացվող կամ ավարտված ծրագրի օբյեկտիվ վերլուծություն՝ ծրագրի արդյունավետությունը կամ ծախսարդյունավետությունը որոշելու նպատակով:
Ելնելով անհրաժեշտությունից՝ կարող են իրականացվել ծրագրի ընթացիկ գնահատում, ամբողջական (ամփոփիչ) գնահատում, ծրագրի գործընթացի գնահատում և ծրագրի ազդեցության գնահատում: Ծրագրերի
ֆինանսավորման և արդյունքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշումների կայացման համար կարևոր է նաև ծրագրի ծախսարդյունավետության կամ տնտեսական գնահատումը:
5. Ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման տրամաբանական
շրջանակ՝ ծրագրերի մշակման, մշտադիտարկման և արդյունավետության
գնահատման ձևաչափ, որը տրամաբանական ու պատճառահետևանքային կապերով իրար է կապում ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ պաշարները, գործողությունները, ուղղակի արդյունքները, վերջնական արդյունքներն ու ազդեցությունը։
6. Ծրագրի իրականացման ցուցիչ՝ ծրագրի արդյունավետության
գնահատման թվային արտահայտում:
ՄԱԳ իրականացման համար որպես գործիքակազմ կարելի է նախատեսել հետևյալ երկու գործիքները.
• ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման անձնագիրը,
• ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման ցուցանիշների ձևաչափը:
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1. Ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման անձնագիր
Այս փաստաթուղթն իր ձևաչափով պետք է հիմք լինի ծրագրի մշակման և ներկայացման համար, ինչը նաև կնպաստի ծրագրի հետագա
մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման համար: Մասնավորապես կարևոր է, որպեսզի ՄԱԳ անձնագրում տեղ գտնեն հետևյալ
տվյալները.
1) ծրագրի նպատակները` առանձնացնելով ընթացիկ և հեռահար
նպատակները,
2) ծրագրի խնդիրները,
3) ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները,
4) ծրագրի համար պահանջվող պաշարները, այդ թվում՝ մարդկային,
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական,
5) ծրագրի իրականացման տրամաբանական ձևաչափը, որտեղ
կնկարագրվեն ծրագրի իրականացման ժամանակ նախատեսվող գործողությունները, այն միջանկյալ արդյունքները, որոնք կստացվեն այդ գործողությունների իրականացումից հետո,
6) ծրագրի վերջնական արդյունքները և հնարավոր ազդեցությունները:
Շատ կարևոր է, որ միջանկյալ և վերջնական արդյունքները լինեն չափելի և իրատեսական, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնելու առավել արդյունավետ մշտադիտարկում, ըստ անհրաժեշտության շտկել ծրագրի
ընթացքի կատարելով համապատասխան միջամտություն: Այս դեպքում առավել օբյեկտիվ և իրատեսական կլինի նաև ծրագրի գնահատումը:
2. Ծրագրի մշտադիտարկման և գնահատման ցուցանիշների ձևաչափը
Ծրագրի ցուցանիշների մշակման հիմքում պետք է դրվի առանձին
գործողությունների, միջանկյալ արդյունքների և վերջնական արդյունքների նկարագրումը որոշակի քանակական ու որակական ցուցանիշների միջոցով: Յուրաքանչյուր ցուցանիշ պետք է ունենա սահմանված թիրախային և փաստացի արժեք, ինչպես նաև այդ ցուցանիշների համար պետք է
սահմանվեն հավաքման աղբյուրները, պարբերականությունը, գնահատման ժամանակ դրանց կիրառելիությունը: Ցուցանիշների մշակման համար
կարելի է կիրառել հետևյալ ձևաչափը (տե՛ս Աղյուսակ 1):
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Հավաքագրմանպ
պարբերականություն

Մասնակցություն
գնահատմանը

Սահմանված արժեք

Փաստացի արժեք

Կատարողական

1
Վերջնական
արդյունք 1.
Ցուցանիշ 1.
Ցուցանիշ 2.
.......
Միջանկյալ
արդյունք 1.
Ցուցանիշ 1.
Ցուցանիշ 2.
.......
Գործողություն 1.
Ցուցանիշ 1.
Ցուցանիշ 2.
.......
Գործողություն 2.
Ցուցանիշ 1.
Ցուցանիշ 2.
.......
Գործողություն n.
Ցուցանիշ 1.
Ցուցանիշ 2.
.......
Միջանկյալ
արդյունք 2.
.......
Վերջնական
արդյունք 2.
.......
Ռեսուրսներ
Ցուցանիշ 1.
Ցուցանիշ 2.
.......

Հավաքագրան
աղբյուր

Տրամաբանական
ձևաչափի
տարրերի
անվանումը

Չափման միավոր

Ծրագրի ցուցանիշների մշակման ձևաչափ

Աղյուսակ 1

2

3

4

5

6

7

8
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Աղյուսակ 1-ի 8-րդ սյունակը յուրաքանչյուր ցուցանիշի մասով կատարողականն է՝ փաստացի և սահմանված արժեքների հարաբերությունը, որը
ցույց է տալիս, թե տվյալ ցուցանիշն ինչ չափով է կատարվել:
Ծրագրի արդյունավետության ցուցիչի հաշվարկը հիմնված է հենց
առանձին ցուցանիշների կատարողականների վրա: Մասնավորապես
հաշվարկվում է բոլոր գործողությունների համար սահմանված ցուցանիշների միջին կատարողականը, որը հիմք է հանդիսանում գործողությունների արդյունավետության գնահատման համար: Նույն կերպ հաշվարկվում
են նաև բոլոր միջանկյալ և վերջնական արդյունքների համար սահմանված
ցուցանիշների կատարողականները, որոնցով գնահատվում է ծրագրի միջանկյալ և վերջնական արդյունքների հասնելիությունը:
Ծրագրի արդյունավետության ցուցիչը (K) կարելի հաշվարկել հետևյալ բանաձևով.
𝑛𝑛

որտեղ՝

𝐾𝐾 = � 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
1
𝑃𝑃𝑖𝑖 = �
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

ընդ որում՝ 𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑖𝑖-րդ խմբի (𝑖𝑖 = 1 … 4) ցուցանիշների միջին կատարողականն է, որը հաշվարկվում է որպես ցուցանիշի փաստացի արժեքի և
թիրախային արժեքի հարաբերություն, 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖-րդ խմբի 𝑗𝑗-րդ ցուցանիշի

փաստացի արժեքն է, 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖-րդ խմբի 𝑗𝑗-րդ ցուցանիշի թիրախային

արժեքը, 𝑤𝑤𝑖𝑖 − 𝑖𝑖-րդ խմբի ցուցանիշների տեսակարար կշիռը, որի համար
կարելի է օգտագործել հետևյալ սանդղակը.
– առաջին խմբի ցուցանիշները վերջնական արդյունքը բնութագրողներն են, որոնց համար տեսակարար կշիռը՝ 𝑤𝑤1 = 40%,
– երկրորդ խմբի ցուցանիշներն ուղղակի արդյունքը բնութագրող ցուցանիշներն են, որոնց համար տեսակարար կշիռը՝ 𝑤𝑤2 = 30%,
– երրորդ խումբ ցուցանիշները գործողությունները բնութագրողներն են, որոնց համար տեսակարար կշիռը՝ 𝑤𝑤3 = 20%,
– չորրորդ խմբի ցուցանիշները պաշարները բնութագրողներն են,
որոնց համար տեսակարար կշիռը՝ 𝑤𝑤4 = 10%:
Միանշանակ է, որ ներկայացված ՄԱԳ համակարգի ձևաչափը կարիք ունի հետագա առավել մանրամասն մշակման, սակայն նման համակարգի ներդրումը գիտության կառավարման ոլորտում հնարավորություն
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կընձեռի կատարելու առաջին հերթին պետական բյուջեի հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերի մշտադիտարկում, գնահատելու ծրագրերի արդյունավետությունը, բացահայտելու այդ ծրագրերի ուժեղ և թույլ կողմերը,
ըստ անհրաժեշտության միջամտելու ծրագրերի ընթացքին` դրանց արդյունավետության բարձրացման նպատակով, ապահովելու բյուջետային
ծախսերի հասցեականությունը և նպատակային ծախսումը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. ՀՀ Ազգային ժողով, գիտության, կրթության, մշակույթի,
երիտասարդության և սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողով:
Խորհրդարանական լսումներ, Գիտության պետական կոմիտե.
Գործունեություն և հեռանկարային ծրագրեր: Երևան 2016 թվական:
2.http://www.armstat.am, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության
պաշտոնական կայքէջ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք:
3. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի նիստի N 35
արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի
Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թթ․
ռազմավարական ծրագիր», https://www.e-gov.am/protocols/item/782/:
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In this article monitoring and evaluation of programms are suggested to
be instaured as a possible way of efficiency development of science
management. On that purpose, in RA, at the national level, it is essential to
implement the assessment tool of the monitoring and evaluation of efficiency
in science management processes. In this article the key concepts, goals
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАК ИСТОЧНИК ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ НАУКОЙ
(ПРИМЕР АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ)
В статье выдвигается тезис о том, что управление наукой,
являясь новой дисциплиной, выявляющей и направляющей современные тенденции развития науки, имеет свои глубокие корни еще
со времен античной философии.
Подходы античных мыслителей, выдвигавших философию
науки, заслуживают внимания, а также важны для разработки
современных принципов управления наукой.
Ключевые слова: философия науки, управление наукой, принцип всеобщности, принцип оценки нужд, направление достижений.

Управление наукой как отдельная научная дисциплина и конкретная сфера теоретических обобщений и практических рекомендацийявление относительно новое. На современном этапе оно выступает как
одно из важнейших средств поддержки и развития отдельных наук и
науки в целом посредством различных разработанных теоретически и
обоснованных практикой методов: “определение нужд” по отдельным
наукам как в локальном, так и глобальном аспектах, что представляет
собой специализированный статистический анализ т.н. текущей
ситуации (в международном понимании это обозначается как “state of
the art”). Это влечёт за собой также необходимость специальных
калькуляций, в результате которых выявляются пробелы и достижения
конкретной науки а также науки в целом [1]. Этот процесс в свою
очередь выявляет также социально–политические, морально-психологические последствия указанных пробелов и достижений, как в локальном, так и более широком аспекте. Отсюда становится очевидным
всеобщий характер данной проблемы и специфичность путей еë
решения.
Следующая цель управления наукой - выявление и формулирование уже известных и формировавшихся на современном этапе
закономерностей науки и отдельных еë дисциплин, учитывая факт, что
современный мир ставит новые проблемы подлежащие решению с
стороны новых разных дисциплин, и наука выступает как один из регулирующих факторов глобализации, в следствии чего она проявляет
новые тенденции развития и закономерности.
Указанные тенденции и закономерности тоже подлежат изучению
со стороны управления наукой, и процесс изучения тоже носит
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всеобщий характер и производится частными (специфичными) инструментами (методы, критерии и т.д.). Этот обобщенный подход не только
выявляет новые тенденции и закономерности развития науки, но и
стремится к их рациональному применению с целью оказания стимулирующего, усиливающего и ускоряющего воздействия на общий процесс
развития науки. Он рассматривает науку как одну из основных форм
духовной деятельности человечества направленную на еë ведущий
принцип-служение человечеству и повышение уровня его благосостояния, а также защита сферы его жизнедеятельности от природных и
техногенных катаклизмов и т.д.. По крайней мере данное положение
правильно и соответствует философии оптимистической интерпретации роли и значения науки. Такого рода управление наукой вполне
актуально и носит позитивный характер. А если учесть, что в данном
понимании процесс управления “охватывает” всю науку как целостную
систему знаний о природе о обществе, то управление как процесс и
характеризующая его категория тоже приписывается к классу
“всеобщих явлений и универсальных понятий” [2].
Определение понятия “управления наукой”- важная проблема в том
плане, что оно должно раскрыть основные функции, ведущие принципы
и характеристики данного явления, четко и лаконично сформулировать
его цель и задачи, как это подобает любому точному определению и,
как уже было изложено выше, сделать это исключительно с учётом
современной насыщенной технологически и психологически и “патологически” высоко развитой науки. Одно здесь очевидно-это совершенно
новая по своей сути задача для теоретиков науки, и решение еë перманентно “освещается” в их теоретических и практических исследованиях. Но означает ли это, что необходимость внесения некоторого
порядка и гармонии в процесс развития науки, а также требования
предъявляемые к деятелям науки и ученым людям отсутствовали на
более ранних этапах духовной деятельности общества?
Одни склонны считать, что нет, и такая позиция основывается на
более внимательном экскурсе и анализа даже самых ранних этапов
умственной деятельности человечества, то есть истоков научной
мысли, свидетельствующих о “заинтересованном и заботливом отношении к науке” [3].
В силу своей “всеобщности” и универсального своего характера, а
также общих принципов и методов направления и урегулирования
научного процесса в целом, управление наукой логично рассмотреть
как философскую проблему, конкретнее, в рамках раздела философиифилософии науки. Она, как известно, изучает понятие, границы и
методологию науки [3], перечисленные “объекты” изучения являются
основополагающими в процессе управления наукой помимо понимания
его в качестве научно обоснованного, способствующего развитию науки
“вмешательства” и в целом позитивного фактора.
Подобное отношение к науке намечается еще в античной философии, в трудах и высказываниях древнейших мыслителей-ярких представителей философской мысли. Разумеется, они не предъявляют
теории и постулаты о том как нужно управлять наукой, но выдвинутые
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ими тезисы и постановка определенных вопросов можно признать
зачатками дальнейшего научного подхода к упомянутной проблеме.
Скорее всего эти мысли могут засвидетельствовать о серьезном,
сердобольном отношении к науке, то есть по сути своей они стремятся
направлять науку “неофицально и ненаучно”, однако в их основеконкретные штрихи управления наукой: в диалогах Платона звучит
определенная озабоченность об отношении ученых мужей и образованных граждан к науке: их знания должны служить делу укрепления
могущества государства и его свободных граждан, повышению
благосостоятельности свободного демоса [4].
Античные философы в своих письменных трудах и устных ораторских выступлениях регулярно высказывали свои посильные соображения по поводу внесения определенности и четкости в образовательных процессах, необходимости проведения научных экспериментов для
развития естественных наук и в частности медицины, с учетом потребностей государства и его граждан. При научных исследованиях ориентироваться на конкретные проблемы, требующие разумных решений и
исходящих из интересов общественности шагов и мероприятий.
Целую кладезь принципов, критерий и требований “упорядочения”
развития науки и отдельных наук можно открыть в трудах Аристотеля,
Демокрита, Пифагора, Парменида и многих других известних деятелей
и представителей мировой мысли.
Их творчество, несомненно, нельзя называть “пособием к руководству” по управлению наукой, но выдвинутые в нем отдельные тезисы
и высказывания мы вполне вправе признать пусть и примитивными и
неполноценными, но важными и заслуживающими внимания теоретическими вехами в становлении управления наукой как отдельной
дисциплины в сложной и многосложной палитре наук о науке.
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ՆԱԻՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
ասպիրանտուրայի բաժնի պետ, «Գիտության կառավարման
հետազոտական կենտրոն» ծրագրի գիտական աշխատող,
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԻԲՐԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ
(ԱՆՏԻԿ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ)
Հոդվածում առաջ է քաշվում այն դրույթը, որ գիտության կառավարումը, լինելով գիտության զարգացման ժամանակակից միտումները վեր
հանող և դրանք ուղղորդող նոր գիտակարգ, իր խոր արմատներն ունի
դեռևս անտիկ փիլիսոփայության մեջ:
Անտիկ մտածողների մոտեցումները, որոնցով գիտության փիլիսոփայությանը սկիզբ է դրվել, արժանի են ուշադրության և նույնպես կարևոր են գիտության կառավարման ժամանակակից սկզբունքների մշակման համար:
Հիմնաբառեր. գիտության փիլիսոփայություն, գիտության կառավարում, համընդհանրության սկզբունք, կարիքների գնահատման սկզբունք,
նվաճումների ուղղորդում:
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ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В УПРАВЛЕНИИ НАУКОЙ
Этические проблемы современной науки являются чрезвычайно актуальными и значимыми. Глобализационные процессы
требуют от научного сообщества переосмысления нравственных
принципов и этических норм научной деятельности. Анализ
специфики этических норм в науке и современного менеджмента
являются основными задачами данной статьи.
Ключевые слова: этос науки, этические нормы, этический
кодекс в науке, управление этикой, «управленец науки», этическое
(нравственно-организационное) регулирование науки.

Нравственные критерии, нормы этики проникают в такие сферы
деятельности, в которых раньше они не принимались во внимание. Очевидно, что не существует деятельности, в том числе управленческой,
без морального ее содержания, а следовательно, без определения
нравственных позиций взаимодействующих сторон.
В прошлом не было такого, чтобы исследователям и управленцам
науки в своей повседневной деятельности приходилось тратить столько
внимания, времени и сил не только на обсуждение этих проблем, но и
на попытки найти то или иное их решение. Поэтому все острее встает
вопрос об этических отношениях внутри академического сообщества.
Глобализационные процессы требуют от научного сообщества
переосмысления идеалов и норм научной деятельности.
Этика - не только философская наука, но и важнейший фактор
эффективного управления. С развитием современной структуры
управления и организации труда все больше значения уделяется
разработке кодексов этики управления.
Занятия наукой представляют собой довольно специфический род
деятельности человека. Руководствуясь наравне со всеми прочими
человеческими занятиями, обычными моральными нормами и требованиями, они в то же время нуждаются и в некоторых дополнительных
этических регуляторах, учитывающих особый характер научной
деятельности.
Слово «этика» ввёл Аристотель. Само слово «этика» восходит к
древнегреческому слову ethos, которое первоначально, в частности
еще во времена Гомера, означало привычное место обитания
(человеческое жилище, логово зверей), а впоследствии приобрело
новый смысл: обычай, нрав, характер, образ мыслей.
В нормах научной этики находят свое воплощение, во-первых,
общечеловеческие моральные требования и запреты, такие как «не
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укради», «не лги», приспособленные, разумеется, к особенностям научной деятельности. Скажем, как нечто подобное краже оценивается в
науке плагиат, когда человек выдает научные идеи, результаты, полученные кем-либо другим, за свои; ложью считается преднамеренное
искажение (фальсификация) данных эксперимента.
Во-вторых, этические нормы науки служат для утверждения и
защиты специфических, характерных именно для науки ценностей.
Первой среди них является бескорыстный поиск и отстаивание истины.
Широко известно, например, изречение Аристотеля: «Платон мне друг,
но истина дороже», смысл которого в том, что в стремлении к истине
ученый не должен считаться ни со своими симпатиями и антипатиями,
ни с какими бы то ни было иными обстоятельствами [1].
Одним из первых, кто предпринял попытку создания этических норм
науки, был основоположник социологии науки Р. Мертон. Американский
социолог Роберт Кинг Мертон (1910-2003) предложил для осмысления
этого явления концепцию этоса науки 1. Он писал: «Этос науки – это
эффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, считающийся
обязательным для человека науки. Р. Мертона принято считать основоположником «институциональной» социологии науки, так как наука для
него – прежде всего социальный институт. А любой социальный институт
с точки зрения структурно-функционального анализа (Т. Парсонс) – это
специфическая система отношений, ценностей и норм поведения [2].
Можно выделить следующие три уровня (типа) нравственных
отношений в науке.
1. Нравственные ценности, которые выражают позицию субъекта
познания по отношению к объекту исследования (субъект-объектные
отношения), – следование Истине как императив деятельности ученого.
Данный тип нравственных отношений составляет предмет этики
научного исследования.
2. Субъект-субъектные отношения («учёный – учёный» или
«учёный – научное сообщество»). Этот тип нравственных отношений
отражает специфику научного общения (цитирование, плагиат, нормы
ведения научной дискуссии и т.д.).
3. Третий тип нравственных отношений в науке возникает по поводу
управления и контроля в науке [3].
На основе анализа важнейших этических проблем научной
деятельности, необходимых моральных качеств ученого и норм
научного творчества философы М.Г. Лазар и И.И. Лейман разработали
нравственный кодекс научного работника, включающий следующие
моральные нормы и принципы:

1 Этос науки - совокупность нравственных представлений и моральных
ограничений, связанных с постижением роли науки в общественной жизни, в
судьбе человечества, раскрытием специфики науки и возможностей научного
познания.
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• гражданская и нравственная ответственность ученого за
социальные и экологические последствия применения своих открытий,
за научный прогресс;
• обязанность информировать общественность о возможности
применения научного открытия во вред человечеству, в антигуманных
целях;
• недопустимость проведения научных экспериментов, опасных
для здоровья человека и генетического фонда человечества;
• личная ответственность за доброкачественность информации и
качества производимого знания;
• нравственная ответственность за воспитание молодого поколения
ученых и студентов в духе гуманизма, научной честности и порядочности;
• личная незаинтересованность, т.е. независимость научной истины
от личных мотивов, интересов и прочих нравственных характеристик
исследователя;
• объективность при оценке чужих результатов, чужого мнения,
независимо от личного отношения к оппоненту, данной научной школе
или методологии;
• обязанность публиковать свои труды, делая их достижением науки;
• критическое отношение к собственным достижениям (особенно
в случае успеха), отказ от соавторства без реального участия в данном
исследовании (особенно в случае занимаемого высокого научного
поста);
• обязанность признания своих ошибок и затруднений во избежание повторных, ненужных исследований, вызывающих лишние
общественные затраты;
• научная честность, скромность, корректность;
• недопустимость плагиата в любой форме, обязанность ссылаться на авторов идей, формул и т.д. (при этом ссылки на чужие
работы тем более обязательны, чем ближе эти работы к собственным
работам ученого);
• обязанность отстаивать свои идеи и концепции, невзирая на
любые авторитеты и конъюнктуру;
• общительность, умение себя вести, культура чувств [4].
Усвоение этих норм и правил «научной порядочности» и неуклонное следование им составляет моральный и профессиональный долг
любого работника науки.
Сегодня существует весьма внушительное количество международных документов, призванных обеспечить этическое регулирование
научной деятельности.
В поиске новых форм организации научного сообщества и ответственном использовании научных открытий в этически оправданных
мирных целях в 1946 г. в Лондоне была учреждена Всемирная федерация научных работников, которая призвала ученых добиваться наиболее эффективного использования науки для обеспечения мира и
благосостояния человечества. Среди основных документов Федерация
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приняла «Хартию научных работников» (1948 г.), «Декларацию прав
научных работников» (1969 г.), «Декларацию прав и обязанностей
ученых» (1990 г.) [5-7].
Так, в Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе научно-исследовательских работников», принятой в Париже в 1974 г. на 186-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО, среди важнейших этических и
гражданских принципов, которых должны придерживаться научные
работники, называются такие, как интеллектуальная свобода искать и
защищать этику науки; участие в определении целей программ,
которые реализуют ученые; участие в определении методов, которые
следует использовать, исходя из гуманистических, экономических или
социальных аспектов проектов, а также свобода выхода из них [8].
Приняты международные декларации ценностей академических
сообществ (Бухарестская декларация, Сорбонская декларация,
Грацкая декларация, Билль об академических правах и др.),
представляющие собой свод принципов и ценностных ориентиров
научного сообщества.
Несмотря на важность наличия этического кодекса, нормы
научной этики редко формулируются в виде специальных
кодексов — как правило, они передаются молодым исследователям от их учителей и предшественников.
Из части 2 статьи 5 Закона Республики Армения от 26 декабря
2000 г. № ЗР-119 «О научной и научно-технической деятельности»
[9], следует, что ученый и научный работник обязаны:
а) не причинять научной или научно-технической деятельностью
вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде;
б) соблюдать нормы этики 1 и право на интеллектуальную
собственность.
Существует огромная взаимосвязь между этическими нормами и
современным менеджментом.
Управление этикой осуществляется на основе выбора руководителями организации того или иного подхода и методологии управления.
Например, можно опираться на реализацию традиционных функций
управления: анализ текущего состояния этики в организации, определение проблем этического характера или этических факторов проблем
иного рода, планирование, организацию, учет, контроль, регулирование,
стимулирование, санкции, координацию, нормирование.
Управление этикой осуществляется руководителем с учетом
следующих этических обязанностей:
• личный пример поведения руководителя (руководители должны
быть образцом нравственного поведения, должны жить в соответствии
с ценностями, способствующими процветанию возглавляемых ими
организаций),

1

На данный момент нормы этики не разработаны.
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• формирование культуры научной организации (руководители
отвечают за создание обстановки, поощряющей развитие личности и
творчества),
• проведение обучений, тренингов (руководители должны
постоянно информировать подчиненных о своих намерениях),
• создание комитетов по этике,
• разработка этического кодекса (с учетом форм государственного
регулирования и правил научно-исследовательского учреждения,
направленных на выявление и предупреждение фактов неэтичного
поведения учёных, действий, несовместимых с идеями «правильной,
чистой науки»),
• подготовка методических рекомендаций,
• введение должности по регулированию этики служебных
отношений.
Основоположник школы «научного менеджмента» Анри Файоль
(1841-1925) в фундаментальной работе «Общее и промышленное управление» (1916) писал: «Управлять - значит предвидеть, организовывать,
распоряжаться, координировать и контролировать». Гениальный менеджер XX в. Ли Якокка об этом сказал так: «Управлять - значит
настраивать других людей на совместный труд для достижения общей
цели» [10].
Руководителю следует проводить комплекс определенных
мероприятий, для ознакомления и рассмотрения внедряемых норм.
Соблюдение этических принципов и социально ответственная
деятельность ни в коей мере не наносят ущерба организациям.
Развитие современной науки показывает, что обсуждение ее этических
аспектов и проблем становится все более актуальным и востребованным как со стороны общества, так и самими учеными.
Хотя связь между наукой и этикой очевидна, главная проблема все
же остается открытой: нужна ли науке этика? В этой области еще очень
много спорного, нерешенного.
Вопрос об этике науки упирается в личную проблему свободы
научного творчества и индивидуальной ответственности. Жесткий
внешний контроль над научной деятельностью разрушителен для нее,
потому что наука - дело творческое, направлена на нахождение и
создание нового, результаты деятельности ученых в значительной
степени непредсказуемы. С одной стороны, ответственность немыслима без свободы, с другой - свобода без ответственности становится
произволом. При современных и будущих возможностях науки свободная безответственность чревата весьма тяжелыми последствиями для
человека и человечества.
Ученый нуждается в доверии к себе и внутри науки - со стороны
научного сообщества, и вне ее - со стороны общества. Поэтому в науке
на новый уровень поднимается значимость ценностной саморегуляции,
как организационной, так и чисто нравственной, значимость этики науки.
Одним из ответов на такую потребность стало создание в 1998 г.
Комиссии ЮНЕСКО по этике науки и техники (COMEST), которая, в
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частности, на своей третьей очередной сессии в декабре 2003 г.
провела обсуждение доклада «Преподавание этики» (The Teaching of
Ethics).
Этическое регулирование науки, в том числе и этическое образование, является, главным образом, делом научного сообщества. Важность изучения вопросов этики науки в курсе для аспирантов и
соискателей также не вызывает сомнений.
Исследовательским центром управления наукой Академии государственного управления Республики Армения было проведено
исследование, направленное на выявление знаний, профессиональных
способностей и навыков руководителя сферы науки.
По результатам исследования была разработана должностная
инструкция руководителя сферы науки и программа переподготовки
специалистов в области управления наукой.
Более 90 процентов опрашиваемых указали, что считают важным
соблюдение этических норм в науке [11].
Целью исследования было определение общих и профессиональных компетенций необходимых для «управленцев науки» с точки
зрения работников сферы науки.
В опросе приняли участие более 47 экспертов, имеющих непосредственное отношение к научной деятельности. Исследование было
проведено в 13 организациях Республики Армения. Выборка обеспечила статистически значимое представительство всех секторов науки.
Более половины принявших участие в опросе экспертов занимали
руководящие позиции в организациях. На момент опроса средний стаж
научной деятельности опрошенных составлял в среднем 23 года.
Средний показатель общего трудового стажа у опрошенных составил
более 30 лет.
Более половины респондентов имели степень кандидата и доктора
наук. Из числа респондентов 32% имели ученую степень доктора наук,
55% - кандидата наук (13% ученой степени не имели).
Это означает, что можно констатировать, что респонденты имели
достаточно большой опыт работы научно-исследовательской деятельности, их ответы были достоверными и могли бы стать основой для
дальнейших разработок.
В качестве наиболее важной общей компетенцией участники
опроса отметили умение справляться с изменяющейся ситуацией, способность применять исследовательские методы и методики, обладать
способностью не вмешиваться в деятельность ученого, нравственность, способность находить партнеров в Армении и за рубежом и
наличие научных достижений.
В то же время следует отметить, что респонденты со степенью
кандидата наук ряд показателей оценили выше, чем респонденты,
имевшие ученую степень доктора наук.
Из рассмотренных общих компетенций необходимых для «управленцев науки» крайне важными отметили следующие компетенции:
• оценивание эффективности научной деятельности,
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• поиск, сбор, анализ информации из различных источников, а
также умение делать соответствующие выводы,
• планирование и организация работы,
• соблюдение этических норм и правил,
• умение выражать свои мысли грамотно, правильно, доступно в
устной и письменной форме,
• умение правильно и рационально распределять обязанности
среди исполнителей,
• способность обосновать свою собственную позицию,
• способность анализировать действия других людей и
собственные действия.
Важность перечисленных компетенций составило более 90%.
В рамках ислледования были рассмотрены также профессиональные компетенции, необходимые для «управленцев науки».
В свете сказанного, можно утверждать, что вопросы этических ценностей и норм актуальны не только в рамках различных дисциплинарных подразделений и специализаций, но и на уровне отдельных
научных организаций. Связано это с тем, что каждое научное
сообщество в силу особенностей своей деятельности нуждается в
специфических этических регуляторах.
Руководители научных сообществ имеют значительные административные обязанности. Наряду с этим они обязаны создавать и
поддерживать климат доверия и взаимного уважения, но прежде всего,
сами подавать пример подобных отношений в коллективе. Руководители должны создавать и поддерживать открытую и прозрачную систему деятельности, быть доступными, с пониманием относиться ко
всем, на кого влияет и кого касается их деятельность [12].
Прежде всего, руководителям научных сообществ следует тщательно ознакомиться с правами и обязанностями работников науки, с
нормативными документами, определяющими научную деятельность, с
Кодексом научной этики и довести все это до сведения подчиненных. В
обязанности руководителя входит постоянное поддержание обратной
связи с работниками науки, обеспечение своевременной, объективной
и обоснованной оценки их работы.
Суммируя вышеизложенное, представляется целесообразным
выделить наиболее важные положения:
• предстает необходимость того, чтобы научная деятельность
регулировалась этически, то есть - нравственно-организационно. Это
означает такое регулирование, при котором конкретизированные для
данной области нравственные нормы поддерживались бы нормами
организационными. Организационное нормативное регулирование
(например, правовое, административное, общественное), в отличие от
чисто нравственного, предполагает выделение группы лиц, наделенных
специальными полномочиями - предъявлять нормы определенному
кругу лиц, контролировать и оценивать их исполнение, налагать санкции;
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• глобальное управление наукой предстает в виде жизненной
необходимости в связи с растущей потребностью совместного поиска
научных решений глобальных проблем, новых рисков и вызовов,
стоящих перед человечеством;
• наука, подвергающаяся сегодня бюрократическим процедурам и
решениям на национальном уровне, должна продвигаться к международному менеджменту;
• в ходе этического (нравственно-организационного) регулирования науки складывается система средств этического регулирования этическая инфраструктура. Она включает в себя: нормативные своды этические кодексы (стандарты, правила); организации - этические
комитеты (комиссии); процедуры - этическую экспертизу, этическое
консультирование; этически ориентированное законодательство,
традиции и т.д;
• финансово - экономические механизмы - предполагают совершенствование системы поощрений и наказаний работников научного
сообщества за добросовестное или недобросовестное выполнение ими
должностных обязанностей, необходимой для профилактики нарушений норм и принципов должной морали;
• информационные механизмы управления нравственным развитием работников научного сообщества создают условия для проведения регулярного мониторинга за нравственным состоянием работников
научного сообщества, его оценки через исследование общественного
мнения и внедрения эффективной системы государственно-общественного контроля;
• в контексте Евразийского интегрирования создание Модельного
этического кодекса для академического сообщества, носящего рекомендательный характер.
Обязанностью любого государства, озабоченного нравственным
состоянием работников научного сообщества, является формирование
системы управления их нравственным развитием, включающую в себя
документы, систематизирующие принципы, ценности и нормы их поведения, как правило, называемые этическими кодексами.
Этический профессиональный кодекс должен выполнять следующие задачи:
• охранять репутацию профессии, представляя четкие критерии,
по которым необходимо регулировать профессиональное поведение
специалистов и их отношения с обществом;
• способствовать компетентной и добросовестной работе
профессионалов;
• защищать права самих специалистов, утверждать необходимость контроля профессиональными организациями соблюдения
профессиональных прав представителей данной профессии [13].
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОТИВИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО ТРУДА
В работе представлены общие принципы организации системы мотивирования труда научных сотрудников вузов и научноисследовательских институтов. Описаны возможности управления
научной деятельностью посредством активизации смысловой
основы научной деятельности с помощью внутренней, познавательной и ценностной мотивации. Раскрыты возможности стимулирования посредством мотивации безопасности, достижений,
конкуренции, антимотивации, внешней мотивации, рефлексивной
мотивации и косвенной мотивации.
Ключевые слова: мотивация научной деятельности, система,
управление мотивацией.

Одной из задач управления научно-исследовательской работой
является стимулирование качественного и количественного роста научных продуктов. Эту проблему пытаются решить путем внедрения различных систем стимулирования научных работников, которые при всем
многообразии форм сводятся, как правило, к материальному стимулированию по итогам отчетного периода. Материальное поощрение
происходит постфактум, когда научный продукт уже готов. В большинстве случаев в качестве продуктов учитывается статьи в научных
журналах, имеющих определенную «значимость» (индексированные в
Scopus или WoS, журналы с высоким импакт-фактором, перечня ВАК).
Другими продуктами могут быть монографии, патенты, заявки на
гранты. Однако, во многих случаях введенные системы стимулирования не повышают продуктивность научных сотрудников, а в
некоторых случаях наоборот, снижают ее и приводят к недовольству,
конфликтам, взаимным обидам. Причинам этого, а также путям исправления ситуации посвящена данная работа.
В первую очередь нужно отметить, что основная проблема всех
систем стимулирования – их чрезмерная упрощенность. Все они
построены по принципу: материальный стимул → материальный научный продукт, что очень похоже на самую первую бихевиористскую
схему S→R, которая подверглась ревизии внутри самого бихевиоризма
еще в середине XX века. В реальности между стимулом и продуктом
существует большое количество внутренних и внешних переменных,
условий, опосредующих данную связь. Система стимулирования научного труда в самом упрощенном варианте должна учитывать как
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минимум четыре переменные: стимул → система мотивации → научная
деятельность → научный результат. При этом как стимул, так и научный
результат могут иметь и не материальный характер.
Внешний стимул преломляется через систему внутренних психологических условий – систему мотивации, которая чрезвычайно сложна и
при условии известной инвариантности, обладает, тем не менее,
существенными индивидуальными отличиями. Эти отличия и особенности усугубляются психологической системой научной деятельности,
которая зависит от множества факторов, в том числе и от научной
отрасли, характера научной работы, формы ее организации и других
факторов.
Необходимо подбирать такие стимулы, чтобы они действительно
могли повлиять на систему мотивации (материальный стимул может
это далеко не всегда). Если изменения в мотивации возникнут, то они
не всегда очевидно отразятся на научной деятельности. Если научная
деятельность все же получит известный мотивационный импульс и
субъект будет предпринимать определенные усилия для получения
научных продуктов, они все равно могут не появится в назначенный
срок, поскольку это зависит от массы внешних факторов, неподконтрольных субъекту научного труда.
Существенной проблемой всех систем стимулирования научного
труда является временная ограниченность. Отчетный период, как
правило, предполагает один календарный год, однако, серьезные
научные результаты не могут быть получены за подобный срок. Анализ
зарубежных и отечественных публикаций в журналах индексируемых в
Scopus, показывает, что от момента подачи статьи в журнал до ее
публикации проходит несколько месяцев с учетом доработки замечаний
рецензентов. Помимо этого до подачи рукописи в журнал необходимо
время на получение материала, его обработку, подготовку, поскольку
журналы такого уровня публикуют лишь новые, оригинальные статьи.
Так по самым скромным подсчетам для появления статьи в журнале
индексируемом в Scopus требуется 2-3 года.
Еще недостаток существующих систем стимулирования – ориентация на очень ограниченную часть продуктов научного труда. Такие
важные, но с трудом поддающиеся количественной оценке, результаты
научного труда как хорошо спланированный и экономично проведенный
эксперимент, собранная коллекция, полевой дневник, новая идея,
научная школа, креативная среда и т.п., оказываются неучтенными. Но
без этих результатов научной работы невозможно и появление статей
и патентов.
Таким образом, чтобы внедряемая система стимулирования научного труда работала, она должна учитывать как особенности мотивации
научной деятельности (далее – МНД), так и особенности (в том числе и
временные) осуществления научной работы в разных научных
отраслях.
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Существующие сейчас теории, описывающие мотивацию научной
деятельности либо абсолютизируя некий один мотив (например,
достижений) [3], либо используют ограниченное число мотивов [1, 4]. В
нашей авторской концепции, созданной на основе метасистемного
методологического подхода и структурно-уровневой теории [2], МНД –
это сложная система со встроенным метасистемным уровнем. Она
организована на основе структурно-уровневого принципа и образует
целостную иерархию пяти уровней: метасистемного, системного,
субсистемного, компонентного и элементного. В системе МНД реализованы важнейшие характеристики структурно-уровневой организации
психических образований: иерархичность, существование у каждого
уровня собственной качественной определенности, наличие системы
закономерных межуровневых взаимодействий и взаимопереходов.
Важнейшую роль в структурно-уровневой организации системы
МНД играет качественно специфический уровень – субсистемный,
занимающий в ней центральное место. Он в наибольшей степени
сензитивен к содержанию и структуре научной деятельности, имеет
закономерную и сложную (многомерную) иерархическую организацию и
отражает особенности, содержание и характер системы МНД, а также
метасистемного и компонентного уровней и при этом доступен для
эмпирических исследований. Субсистемный уровень системы МНД
внутренне гетерогенен и образован синтезом десяти основных мотивационных субсистем: внешней, достижений, конкуренции безопасности,
внутренней, познавательной, ценностной, антимотивации, рефлексивной, косвенной. Данные субсистемы, согласно принципу потенциальной
неограниченности, включают в себя все возможные мотивы научной
деятельности. Именно субсистемный уровень доступен психологической диагностике. На основе данной концепции была разработана
авторская Методика мотивации научной деятельности, которая позволяет диагностировать силу мотивационных субсистем и структуру
субсистемного уровня МНД.
Каждая мотивационная система обладает своей качественной и
функциональной специфичностью за счет значительного числа различных мотивов, входящих в их состав, в том числе и материальных, хотя
их число, в сравнении с прочими, очень незначительно. Таким образом,
пообещав денежную премию за некий научный продукт, можно
пытаться воздействовать на 5-7% мотивов от всей системы МНД, что,
безусловно, приводит к низкой эффективности систем стимулирования.
Помимо неких общих закономерностей МНД у научных сотрудников, существуют, безусловно, значительные индивидуальные отличия,
которые также важно учитывать. Ниже мы приведем ряд рекомендаций
относительно задействования различных мотивационных субсистем.
Внешняя мотивация как правило стимулируется денежными
премиями, поскольку в свой состав включает материальные мотивы.
Тем не менее, внешняя мотивация также включает и мотивы славы,
потребности в признании, уважении, повышении статуса. Это может
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достигаться за счет ряда организационных факторов – отдельный
кабинет, временны́е льготы, информационное сопровождение, внутренний и внешний PR (публикации об ученом в печати, интервью с ним
и т.д.). Безусловно, данные мотивы присутствуют не у всех и у ряда
научных сотрудников подобные мероприятия могут наоборот, вызвать
раздражение и демотивировать. Именно поэтому первоочередную роль
приобретает вопрос индивидуальной диагностики системы МНД.
Мотивация безопасности предполагает желание избежать воздействия негативных организационных факторов в научной деятельности, достигнуть относительно стабильного социального и научного
положения, потребности в физической и социальной безопасности,
социальной гармонии, избегание неудач, страх отторжения научным
сообществом, достижение стабильности положения в научной организации. Обычно руководство научных организаций пытается использовать воздействие на данную субсистему «запугивая» сотрудников
сокращениями и депремированием. Однако, для получения научных
результатов мотивацию безопасности наоборот необходимо нейтрализовать, поскольку она тормозит научную мысль и творчество. Для
этого необходимо создать условия при которых ученый не будет
ощущать себя с состоянии борьбы за существование, а будет уверен в
своем завтрашнем и сегодняшнем дне. Это достигается за счет
минимального срока контракта − 5 лет и высокого уровня базовой оплаты труда всем сотрудникам вне зависимости от их текущих научных
результатов. Обезопасить себя от недобросовестных сотрудников
организация может путем более тщательного отбора на должности по
результатам оценки научного потенциала, а не уже имеющихся трудов.
Мотивация конкуренции включает стремление к научному первенству в сочетании с нейтрализацией соперников в достижении цели.
Мотивация конкуренции может проявляться на межличностном уровне,
на уровне научных центров, научных школ, где она будет наиболее
продуктивна и позитивна, а также на уровне государств, стран. Деструктивным действием на научную деятельность обладает межличностный
уровень конкуренции, который чаще всего выражается в межличностных конфликтах, что отвлекает он научной работы. Конструктивное
действие на результаты научного труда может оказывать межгрупповой
уровень конкуренции. Поэтому если работа была групповая, необходимо использовать не индивидуальное поощрение, а поощрение
работы группы в целом. При этом желательно использовать не
денежные премии (поскольку их вновь можно начинать несправедливо
делить или сравнивать), а то, чем группа может пользоваться в равной
степени: новое оборудование или более удобное помещение, поездка
всей группы на симпозиум или выставку и т.п. Групповая работа должна
быть даже более привлекательна для сотрудника, с точки зрения
стимулирования, чем индивидуальная. Например, премия за статью в
соавторстве должна выплачиваться никак не меньше, чем за
индивидуальную статью, поскольку во многих научных отраслях
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провести индивидуальное исследование и опубликовать результаты
практически невозможно.
Рефлексивная мотивация: предполагает самомотивацию, самоконтроль, целеполагание, самостимуляцию в научной деятельности,
т.е. самоорганизацию ученого в научной работе. Данная мотивация
высока у «ученых-одиночек», как правило это представители гуманитарных специальностей, профессионалы высокого уровня, хорошо
известные и уважаемые в научной среде. Они сами себя эффективно
стимулируют и добиваются высоких результатов. Однако при этом их
цели могут существенно расходиться с целями поставленными руководством, вне зависимости от обещанной материальной награды.
Подобный ученый должен ощущать, что его право на исключительность
признается. Здесь необходим личный и неформальный контакт руководителя и ученого, который должен видеть, что его работой искренне
интересуются. Такому ученому нужно дать возможность осуществлять
исследования (доступ к оборудованию, расходным материалам, гибкий
график работы, возможность пользоваться помощью технического
персонала и т.п.). Важно предоставить сотруднику известную самостоятельность и автономность, доверять ему. Уровень ответственности не
позволит такому сотруднику не приносить результаты. Ощущая уважение и признание со стороны руководства он будет всячески поддерживать организацию, оценившую его и давать необходимые научные
продукты.
Как правило, лица с высокой рефлексивной мотивацией обладают
и высокой внутренней мотивацией, которая определяется как
интеллектуальное и эстетическое удовольствие от процесса научного
исследования; насколько научная деятельность является целью, смыслом жизни, дает ощущение полноты самореализации и бытия. Поэтому
все перечисленные выше способы стимулирования рефлексивной
мотивации подходят и для лиц с высокой внутренней мотивацией.
Однако не все лица с высокой внутренней мотивацией обладают и
высокой рефлексивной (это как правило молодые ученые), и в данной
группе необходимо использовать еще и другие способы мотивационного воздействия, способствующие повышению их организованности.
Ценностная мотивация сообщает научной деятельности высшие
смыслы, без которых ее осуществление невозможно. Потенциально
любая общечеловеческая или научная ценность (гуманизм, красота,
истина, справедливость и т.п.) или их сочетания могут стать основой
для данной мотивации, но их реализация предполагается посредством
научной деятельности. Научный сотрудник должен понимать, представлять не только ближайшие цели и выгоды от своей работы, но и
понимать на экзистенциальном уровне зачем необходима научная
работа и ему лично и обществу, человечеству в целом. При отсутствии
таких экзистенциальных целей любые прочие мотивационные стимулы
рано или поздно перестают работать. Однако ученому с высокой цен494
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ностной мотивацией также необходимо и материальное стимулирование и признание его заслуг и т.д. В силу непопулярности в современном мире гуманистических ценностей, ученые, которые разделяют
их и пытаются реализовать в своей работе, не афишируют это, но
потребность в реализации высших ценностей присутствует и проявляется чаще всего в стремлении передать свои знания, создать группу
единомышленников, в том числе, преподавать в вузах (в том числе, в
ущерб основной работе и за символическую плату). Ценностные
мотивы крайне желательно поощрять. Помимо преподавания в вузах
можно устраивать публичные лекции, вводить институт наставничества. Отчасти гуманистические мотивы могут быть реализованы в
хоздоговорной деятельности, когда ученые работают на реальный
заказ, видят его нужность конкретным людям и впоследствии могут
убедиться в его практическом использовании. Такой возможности часто
нет в грантах и многие ученые именно поэтому не стремятся активно их
писать.
Довольно близка к ценностной мотивации познавательная мотивация которая включает любопытство, наслаждение познавательными
усилиями, потребность в фактическом или теоретическом решении
проблемы, направленность на получение принципиально новых знаний
на основе интереса, не связанного с практической пользой. Она,
безусловно, должна быть основой научной деятельности, поскольку
предельные цели науки – получение принципиально новых знаний.
Расцвет познавательной мотивации приходится на ранние периоды
научной карьеры, когда крайне важно создать условия для ее
дальнейшего развития, поскольку в последующие возрастные периоды
она уже не может возникнуть, соответственно нет смысла ее стимулировать, также нет смысла ожидать принципиально новых научных
результатов от данных сотрудников. В процессе подготовки молодых
ученых огромную роль приобретает формирование ценностно-нормативной базы, в том числе представлений о ценности знания как
такового. Большую роль в этом процессе играет научный коллектив и
своеобразная интеллектуальная среда, а также научный руководитель.
Антимотивация это мотивация преодоления, когда стимулирующее действие оказывают внешние (сопротивление исследуемого
материала, природы) или внутренние (собственные психологические
особенности – черты личности и т.п.) условия, затрудняющие реализацию научной деятельности. Нужно отметить, что далеко не у всех
сотрудников в структуре МНД антимотивация ярко выражена, поэтому
для большинства научных сотрудников препятствия в достижении цели
выступают не мотивирующим, а демотивирующим фактором. Для
сотрудников с ярко выраженной антимотивацией нет никакого смысла
создавать дополнительные сложности, поскольку научная работа и без
того зачастую представляет собой череду преодоления препятствий. В
отношении антимотивации, также как и в отношении мотивации безопасности, главные усилия должны быть направлены на ее снижение, т.е.
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на то, чтобы она не превратилась в демотивацию для широкого круга
сотрудников.
Мотивация достижения в научной деятельности предполагает
желание достигать максимальных конечных результатов, решать сложные нетривиальные научные задачи, искать решения неразрешимых
проблем. Для эффективной научно-исследовательской работы мотивация достижения должна быть тесно взаимосвязана с внутренней или
познавательной мотивацией. Если мотивация достижений связана с
внешней мотивацией, то она начинает быть ориентирована на получение материальных благ, статуса, должности. Этому способствует,
например, грантовая система на основе чрезмерно скудных базовых
зарплат. Для того чтобы мотивация достижения была взаимосвязана с
нужными мотивационными субсистемами (внутренней и познавательной), они должны обладать значительной силой, а мотивы, входящие
во внешнюю мотивацию должны быть удовлетворены. Для этого
необходима высокая базовая зарплата, а также возможность карьерного продвижения, которое может осуществляться превентивно. Иными
словами на новую должность сотрудника необходимо переводить не
тогда когда он уже этого «заждался», а тогда когда у него начинают
лишь появляться первые мысли об этом. Необязательно даже повышение должно сопровождаться значительной прибавкой к зарплате,
хотя и она, безусловно, должна иметь место.
Косвенная мотивация включает всю совокупность мотивов и
прочих образований, которые могут способствовать осуществлению
научной деятельности или создавать условия для ее успешного
осуществления, при этом прямо с научной работой не связанные. Это
некоторые дополнительные возможности, которые дает принадлежность к категории научных работников и к конкретному вузу или
научному институту – группы по интересам, неформальные творческие
объединения и т.д. Как правило, они возникают спонтанно и отражают
ту линию интересов, увлечений, которые и так существуют у
значительного числа сотрудников (в качестве реальных примеров
можно назвать литературно-художественную деятельность сотрудников одного из институтов РАН, лыжный спорт – в другом институте и
т.п.). Руководство не должно игнорировать существование данных
сообществ, а наоборот поддерживать и отмечать их значение на самом
высоком уровне. Не стоит опасаться, что эти занятия будут отвлекать
сотрудников от научно-исследовательской работы, наоборот, их наличие
создает определенную благоприятную творческую среду социальнопсихологический климат, способствующий научным исследованиям.
Другим направлением активизации косвенной мотивации будет практика гибкого графика работы, который в том числе не только способствует выбор более оптимального времени работы в соответствии с
циркадными ритмами и хронотипом научного сотрудника, но и дает
возможность заниматься некими хобби и увлечениями индивидуально.
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Таким образом, в работе рассмотрен состав системы мотивации
научной деятельности, а также намечены пути стимулирования различных мотивационных субсистем, обуславливающих продуктивность
научной работы. Совместное, сбалансированное воздействие на
различные мотивационные субсистемы системы МНД при условии его
систематичности, долговременности способно активизировать научноисследовательскую деятельность более эффективно чем материальная стимуляция, а также добиться пролонгированного воздействия на
систему МНД. На ряд мотивационных субсистем можно оказать прямое
воздействие (как в случае с внешней мотивацией), но для ряда
субсистем (и их значительно больше) эффективным может быть только
косвенное, опосредованное, неявное воздействие через среду. Подобные среды могут существовать несколько лет не внося никаких изменений в научную работу и только на определенном этапе, возникает
системный эффект, благодаря которому продуктивность научной
деятельности начинает повышаться.
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ՏԱՏՅԱՆԱ ՌԱԶԻՆԱ
Մոսկվայի սոցիալ-հոգեբանական համալսարան» բարձրագույն
կրթության Կրթական ինքնավար ոչ առևտրային կազմակերպության
Յարոսլավլ քաղաքի մասնաճյուղ, տնօրենի տեղակալ գիտական և
դաստիարակչական աշխատանքների գծով,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇԱՀԱԴՐԴՄԱՆ (ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ)
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Աշխատանքում ներկայացված են գիտահետազոտական ինստիտուտների և բուհերի գիտական աշխատողների աշխատանքի շահադրդման (մոտիվացիայի) համակարգի կազմակերպման ընդհանուր
սկզբունքները: Նկարագրված են գիտական գործունեության կառավարման հնարավորությունները ներքին, ճանաչողական և արժեքային մոտիվացիայի օգնությամբ գիտական գործունեության մտային հիմքերի ակտիվացման միջոցով: Բացահայտված են խթանման հնարավորությունները անվտանգության մոտիվացիայի, ձեռքբերումների, մրցակցության,
հակամոտիվացիայի, արտաքին մոտիվացիայի, ռեֆլեքսային մոտիվացիայի և անուղղակի մոտիվացիայի միջոցով:
Հիմնաբառեր. գիտական գործունեության շահադրդում, համակարգ,
շահադրդման կառավարում:
TATIANA RAZINA
Deputy Director for Science and Educational Work
Moscow psychology-social university, campus in Yaroslavl
Doctor of Psychological Sciences
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The paper deals with the general principles of the motivation system of
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described the ways of managing scientific activity by revitalizing the meaning
foundation of scientific activity: internal, cognitive and value motivations. We
showed how to stimulate the scientific staff through security motivation,
achievement motivation, competition motivation, anti-motivation, external
motivation, reflexive motivation and indirect motivation.
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СИМ-МЕТОД МИНИМАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ
(ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ НАУКОЙ
И ОБРАЗОВАНИЕМ В ГРУЗИИ)
В работе представлены изъяны нынешних общепринятых
методов и системы образования Грузии и преимущество интегрированного метакогнитивного метода образования, разработанного
и апробированного на базе Департамента инноваций и стратегического развития Кавказского Международного Университета.
Ключевые слова: СИМ (интегрированный метакогнитивный)
метод, образовательно-профессиональная депривация, маркетинговая депривация.

На базе Департамента инноваций и стратегического развития
Кавказского Международного Университета (КМУ) был разработан и
апробирован Интегрированный Метакогнитивный метод образования
(СИМ-метод). На фоне происходящих трансформаций в системе науки
и образования Грузии, созрела необходимость переоценки существующих методов образования, анализа ошибок, а также тех барьеров,
которые мешают организации эффективного образовательного процесса. Прежде всего это касается ошибочной политики дискриминации
науки и научного сообщества, которая оставила образовательный
процесс без научного обеспечения. К сожалению, подобная практика
имеет свои исторические аналоги в новейшей истории и считаем важным рассмотреть существующую в данный момент времени проблематику на фоне исторических событий и этапов развития науки в Грузии.
Данная статья посвящается 100-летнему (1917-2017) юбилею в
новейшей истории грузинской науки и образования, которая началась
после распада Российской империи. Ниже приведены значимые даты и
периоды 100-летней истории. Эта историческая ретроспектива необходима для понимания той сложной динамики, в которой создавалась и
развивалась грузинская интелектуальная элита за последний век.
На каждом этапе развития научная элита находилась под жестким
идеологическим нажимом и становясь жертвой политических репрессий. Управление обезглавленным национальным организмом стало
нормой для каждого политического режима. Грузинскому обществу так

499

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

и не удалось создать независимую и сплоченную научно-академическую элиту, что и явилось причиной кризиса идеи национальной независимости и поиска внешних покровителей.
Основным показателем этого является неспособность создания
нового национального проекта, удовлетворяющего основные сегменты
многосоставного общества Грузии, которые идеологически разделены
под воздействием внешних политических центров. Другой и не менее
важный показатель - неспособность создания научно-обоснованной
экономической основы устойчивого национального развития.
Третьим показателем кризиса и, фактически, его основой является
отсутствие адекватной образовательной стратегии, что привело к
кризису в кадровой политике (четвертый показатель).
Пятым показателем является статистически пока неопределенная,
но массовая образовательно-профессиональная депривация населения Грузии. Огромная часть населения Грузии не занята по базовой
профессии, либо безработна.
Шестой показатель связан с психологическим кризисом неопределенности будущего у большей части населения страны. Данный показатель, в совокупности с другими факторами, создает серьезные основы
психосоматических заболеваний в обществе, а также массовой миграции граждан в зарубежные страны. Нравится это кому-нибудь или нет,
ответственность за все вышеперечисленное, в первую очередь, лежит
не на политиках или журналистах, как это принято часто преподносить,
а на представителях национальной интеллектуальной элиты, которые
ее, в своем большинстве, не совсем осознают. Проблема социальной
ответственности ученых вообще является проблемой международного
характера.
Национальная элита Грузии в XIX веке главным образом получала
образование в Петербурге. Это подготовило основу для создания
автономных научно – образовательных учреждений и программ. Одним
из проводников этой политики являлся князь Илья Чавчавадзе –
общественный деятель, просветитель грузинского народа, возведенный Грузинской православной церковью в ранг святых. В иерархии
святых он получил имя Ильи Праведного.
Возвращаясь к историческому измерению, приведем некоторые
значимые, по нашему мнению, даты и этапы, через которые прошла
Грузия:
1. 1917 г. – Буржуазная революция в Российской Империи.
Александр Керенский позволяет открыть в Тбилиси Университет – но (!)
лишь образовательного характера – без научной части [1].
2. 1918 г. – Социалистическая революция. Распад Российской
Империи. Обретение Грузией национальной независимости. Меньшевистская власть придает университету полноценный статус.
3. С 1921 г. - оккупация Грузинской Демократической Республики и
установление советской власти. Большевики берут научно-образовательную элиту в заложники и развивают ее по своему интересу во благо
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партии и советской идеологии. Неугодные либо убегают, либо
уничтожаются.
4. 1921 –1990 гг. Советская наука в Грузии – период ее расцвета и
её падения. Грузинские ученые работают на всем пространстве СССР.
Их достижения – впечатлительны. Тбилиси буквально кишит научноисследовательскими институтами союзного назначения. Вместе с тем,
нарастает конфликт между гуманитариями и технарями – идет подготовка к приходу к политической власти гуманитарной интеллигенции.
Обделенная вниманием и отчасти дискриминированная советским
режимом - гуманитарная интеллигенция, на волне этно-национализма,
приходит к власти в полном смысле этого слова. Так же, как и в других
республиках бывшего СССР. Особенно наглядно это происходит в трех
странах Малого Южного Кавказа – в Азербайджане, Армении и Грузии.
Доказательством этого факта может быть следующий перечень:
• Армения – Левон Тер-Петросян – доктор филологических наук
• Азербайджан – Абульфаз Эльчибей – переводчик, диссидент
• Грузия - Звиад Гамсахурдия – доктор филологических наук,
диссидент
Похожая ситуация в непризнанных образованиях:
• Абхазия – Владислав Ардзинба – доктор исторических наук
• Бывшая ЮОСАО – Людвиг Чибиров – доктор исторических наук
• Нагорный Карабах – Роберт Кочарян – инженер (единственное
исключение)
Является знаменательным, что в материалах известного российского этнолога Валерия Тишкова упоминается, что, например, Абхазский
конфликт в 1990 году, на одной из конференций конфликтологов,
которая прошла на острове Кон (Гавайи) был назван – филологическим.
В основе конфликта, по мнению ученых, лежала филологическая
полемика, связанная с названиями, топонимикой, идентификациями и
восприятием сторонами самого конфликта.
5. 1990-1991 г - Проблема высокого уровня политизированности в
постсоветском научном сообществе Грузии - «Красная интеллигенция»
(термин Президента Грузии - Звиада Гамсахурдия) мешает развитию
независимого государства. Происходит конфликт внутри гуманитарной
элиты за передел власти, который завершается гражданской войной.
Реальным предметом конфликта являлась многомиллиардная
собственность, доставшаяся в наследство от советской власти.
6. С 1992 г. - переворот с участием т.н. «красной интеллигенции».
Установление реальной криминократии и, после этого, приход к власти
Эдуарда Шеварднадзе – «возвращение долгов», стагнация, игнорирование развития науки и ориентация на внешний заказ. Постсоветская
интеллектуальная элита не смогла адаптироваться к рыночным
условиям, она продолжала ориентироваться на пустую к тому времени
государственную кормушку. Продолжился процесс массовой миграции
ученых в сферу политики и бизнеса. Никаких государственных программ
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переквалификации. Все в условиях «социального дарвинизма» - кто
сумел, тот выжил.
7. 2003 г. - еще один переворот - эпоха Саакашвили (2003-2012гг.).
Возвращение к политике 1917 года - буржуазного либерала Александра Керенского. Министр образования Александр Ломая уничтожает университетскую науку и сводит университет к идеологизированному образовательному учреждению. «Чарецхилеби» («смытые
нечистоты» - это определение не угодных новой власти старых
интеллигентов) – термин Михаила Саакашвили. «Академия наук» нейтрализована и взята под полный контроль со своими остатками
многомиллионной собственности - (недвижимость и движимость)
научных и образовательных учреждений. Мать Саакашвили становится
фактическим ректором 2-х университетов («Университет Аласания» и
«Черноморский университет»). Университеты укрупняются и распределяются между лидерами новой правящей элиты. Большая часть
научных институтов уничтожается и здания приватизируются. В некоторых открываются посольства, в некоторых - гостиницы. Доминирует
антидемократическая и декларировано прозападная «чистой воды»
необольшевистская идеология. Патриархия Грузии создаёт Университет имени Андрея Первозванного и покровительствует опальным
профессорам, неугодным режиму Саакашвили.
8. 2011-2012гг. Происходит бунт «Чарецхилов», они отодвигают
существующие ни на что не способные оппозиционные партии на второй план. Начинается процесс создания политического движения
«Грузинская мечта» и подготовка к официальному и легитимному приходу к власти 01.10.2012г. известного олигарха - Бидзины Иванишвили.
Поддержка ученых и деятелей культуры им проводилась и в
предыдущие годы, и этот альянс между бизнесом и интеллигенцией
состоялся. Его политика по отношению к науке и образованию (до 2012
года и после) носила благотворительный характер и он был вправе
пожинать ее плоды.
9. 2012-2016гг. Темпы производства интеллектуального продукта –
низкие. Министерство экономики и устойчивого развития не считает
человеческий ресурс стратегическим ресурсом нации. «Утечка мозгов»
продолжается. Грузинская наука в процессе глобализации интегрируется в международные системы, большей частью индивидуально.
Цвет грузинской науки - легионеры. Сегодня грузинская научная
интеллигенция так распределилась по карте мира, что они напоминают
футболистов-легионеров. В отличие от спортсменов, они даже раз в год
не могут собраться на общую конференцию. Это результат неадекватной диаспоральной политики Грузии, а также низкий уровень культуры
самоорганизации и кооперации. Национальная наука оторвана от
национальной экономики, она зависит от внешних источников финансирования. Умным народом сложнее управлять. Легче проводить в этом
направлении неоколониальную политику.
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10. От 2016-2017 гг. Науку стали возвращать в университеты.
Политика либерал-керенских сменяется на новую политику. Новый
министр образования Александр Джеджелава, несмотря на серьезную
и порой заслуженную критику, пытается вернуть науку в университеты.
Но, Министерство образования и науки продолжает так и называться.
Наука рассматривается как второстепенное дополнение к образованию. Рано или поздно это приведет к серьёзному расколу. Скорее
всего, Министерство науки выделится в отдельное учреждение (как в
других цивилизованных странах – наука, университеты, исследования,
технологии и инновации, находятся в свободном плавании и не
подчиняются на второстепенных ролях просто образованию). Тем не
менее, меняется баланс сил между гуманитариями и технарями,
последние с большим трудом и пока без серьезного успеха, пытаются
вернуть утраченные позиции. Заметны попытки восстановления политехнической культуры. Создаются профессиональные колледжи технического направления.
Основатель грузинской школы психологии, которая была одной из
ведущих в СССР, создатель «Теории установки» - Димитрий Узнадзе
(представитель гуманитарной науки), еще в 1931 году, отмечал
важность развития политехнического образования. И он продвигал эту
идею интенсивно, понимая, что без политехнического образования
гармоничное развитие научной элиты и экономики, невозможно [2].
Идеи Д.Узнадзе, 85 летней давности, сейчас требуют серьезного
анализа и реанимирования в новых реалиях.
Некоторые особенности кризиса науки
Кризис науки определяется недостаточным количеством и качеством производимой наукой продукции и ее прикладным применением.
Кризис образовательной системы определяется тем, что кадры,
подготавливаемые ею, не находят в достаточной мере возможности
для самореализации. В результате имеем тотальную образовательнопрофессиональную депривацию. Армия депривантов с высшим образованием определяет и кризис экономики, так как экономическая система
не обеспечивается высококвалифицированными работниками.
Результаты кризиса. Большая часть населения – либо не имеет
работы, либо занята не в соответствии с полученным образованием.
Статистики в данной области фактически не существует. Ужасающим
является тот факт, что профессиональная криминальная занятость
статистически не просто значима, но и конкурирует с обычной.
Это лишь одна небольшая подсистема и внешняя, наблюдаемая
часть того айсберга, который укомплектовывается каждый год новыми
кадрами. По данным грузинского информационного агентства - Ambebi.ge
32000 граждан Грузии находятся в тюрьмах зарубежных стран [7].
У молодых людей, особенно в провинции, нет особого желания
заниматься обыкновенным бизнесом. Они травмированы с детства тем,
что их порядочные родители не имеют нормальной возможности для
обеспечения семьи, тогда когда их соседи, сотрудничающие с криминалом, обзаводятся все новыми домами и автомашинами. В мусульманских селениях Грузии это открыто выливается в процесс сотрудничества
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с криминальными религиозными террористическими организациями.
Только в ДАИШ-е более 100 выходцев-боевиков из Грузии, в том числе,
и несовершеннолетних. В экономических структурах ДАИШ, задействованы прямо и косвенно тысячи (в основном сельских) граждан Грузии.
Что происходит с гражданами, эмигрирующими из Грузии, по данному
вопросу – нам пока не известно. Усиливается тенденция увеличения
наёмников из Грузии в различных неформальных и формальных
вооруженных формированиях по всему миру.
Вывод: Массовая образовательно-профессиональная депривация является результатом неадекватной образовательной политики,
что в свою очередь, является результатом кризиса интеллектуального
продукта (кризисом науки и кризисом в управлении наукой). Проблемой
является не только существование необходимого продукта, но и
использование существующего. Это - проблема дистанцирования научного сообщества от лиц, принимающих решения.
Мыслительные процессы согласно «Теории ограниченной рациональности» лауреата Нобелевской премии Саймона, страдают прежде
всего тем, что у людей – ограниченные возможности выбора. Эту проблему, Саймон связывает с «маркетинговой депривацией» [3]. Значит
проблему создает не то обстоятельство, что чего-то не существует, а
то, что оно есть, нет достаточной информации или нет доступа к этой
информации. Значит, проблема в адекватной научной оценке и
правильном информировании – то есть, в образовании и воспитании.
СИМ-метод. На основании этого, нами разработан специальный
метод, который внедряется в 2-х университетах Грузии – в Кавказском
международном университете и в Патриаршем университете имени
Андрея Первозванного [6]. Данная методика также успешно
используется в работе со стажерами из зарубежных стран на базе
Кавказского Института Региональной Безопасности.
В основе данного метода – установка на самопознание, осознанное
образование и самообразование, ориентированное на стратегию развития карьеры. Оно исходит из исследований глубинных возможностей
человека, снятию стереотипов, мешающих развитию личности.
Основная цель метода – психологическая поддержка процесса профессионального развития и становления личности. Данный метод позволяет уменьшить перечисленные выше угрозы тотальной образовательно-профессиональной депривации, посредством уменьшения маркетинговой депривации, создания возможностей для альтернативного
выбора [3]; [4]. Данная методика дает также возможность студентам
заниматься научными изысканиями, ориентируя их на создание
социально, экономически и научно значимого продукта и результата.
Профессиональная депривация, в результате которой человек либо без
работы, либо вынужден работать не по профилю, зависит прежде всего
от того, насколько правильно он делает выбор образовательной
стратегии. К сожалению, большая часть молодежи, поступающей в вузы
Грузии, не поступает туда куда она желала бы и не получает ту
профессию, которую желала бы иметь.
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Внедрение принципов СИМ-метода позволяет корректировать
профессиональный выбор, а также содействовать профессиональной
адаптации. На данном этапе по этой методике прошли обучение около
1000 студентов разных ступеней образования. Большинству из них
удалось изменить своё профессиональное развитие к лучшему.
Внедрение принципов СИМ-метода позволяет корректировать профессиональный выбор, а также содействовать профессиональной
адаптации. Данный метод позволяет обучающимся улучшить навыки и
увеличить вероятность достойной занятости, как во время учебного
процесса, так и после него.
Главная цель СИМ-метода - это уменьшение образовательнопрофессиональной депривации и создание для граждан страны возможностей достойной занятости, которая предполагает полнокровную
профессиональную занятость человека, ориентированную на самоактуализацию личности в интересах общества.
Важным элементом СИМ-метода является двусторонний процесс.
С одной стороны, это задача профессионального самоопределения
студента, а с другой стороны, это адаптация конкретного предмета и
всей системы преподавания к интересам каждого студента. Задача
весьма не из легких и требует специальной переподготовки преподавательского состава. Исследования в этой области продолжаются и мы
надеемся, что в ближайшем будущем, Министерство образования и
науки возьмёт его на вооружение, а также трансформируется в
соответствующие два министерства.
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՌՈՒՍԵՑԿԻ
Կովկասյան միջազգային համալսարանի նորարարությունների և
ռազմավարական զարգացման դեպարտամենտի ղեկավար,
Սուրբ Անդրեաս Նախավկայի անվան
պատրիարքարանի համալսարանի հայցորդ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԴԵՊՐԻՎԱՑԻԱՅԻ
ՄԻՆԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՍԻՄ-ՄԵԹՈԴԸ (ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ)
Կովկասյան միջազգային համալսարանի (ԿՄՀ) նորարարությունների
և ռազմավարական զարգացման դեպարտամենտի հենքի վրա մշակվել և
փորձարկել է կրթության ինտեգրված մետակոգնիտիվ մեթոդը (ՍԻՄ մեթոդ): Վրաստանի գիտության և կրթության համակարգում տեղի ունեցող
փոփոխությունների (տրանսֆորմացիաների) համայնապատկերին առաջացել է կրթության առկա մեթոդների վերագնահատման, սխալների վերլուծության, ինչպես նաև կրթական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտություն:
Առաջին հերթին այն վերաբերում է գիտության և գիտական համայնքի խտրական սխալ քաղաքականությանը, որը կրթական գործընթացը
թողել է առանց գիտական աջակցության:
Հիմնաբառեր. ՍԻՄ մեթոդ (ինտեգրված մետակոգնիտիվ մեթոդ), մասնագիտական կրթական դեպրիվացիա, մարկետինգային դեպրիվացիա:
ALEXANDER RUSECKI
Head of Department for Innovations and Strategic
Development of Caucasian International University,
Doctoral student of the Patriarch's University of St.
Andrew the First Called
SIM METHOD OF MINIMALIZATION OF EDUCATIONAL AND
PROFESSIONAL DEPRIVATION (INNOVATIVE APPROACH FOR
MANAGEMENT OF SCIENCE AND EDUCATION IN GEORGIA)
Integrative metacognitive method (SIM method) of education was
elaborated on the base of Department of Innovations and Strategic
Development of Caucasus International University. Necessity of reassessing
of current methods of education, analysis of failures, as well as barriers,
which are impeding organization of effective educational process has
appeared in the background of transformations in science and education
system of Georgia. First of all it concerns the erroneous policy of
discrimination of science and scientific community, which left educational
process without scientific support.
Keywords: Integrative metacognitive method (SIM method);
educational-professional deprivation, marketing deprivation.
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Իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

«ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ» ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի էությանը: Որպես պետությունների հայեցողության ազատության ծավալը որոշող առավել կարևոր գործոն ընդգծվում է Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետությունների միջև ներպետական գործերին վերաբերող որոշակի հարցերով փոխհամաձայնության կարևորությունը:
Ներկայացվում է «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի ազդեցությունը պետությունների իրավական համակարգի, դատական
պրակտիկայի վրա: Ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվում պետության հայեցողության սահմանների սահմանափակման խնդիրներին:
Հիմնաբառեր. «հայեցողության սահմաններ», հայեցողության
ազատություն, Կոնվենցիա, Դատարան, մարդու իրավունքներ, իրավական համակարգ, դատական պրակտիկա:

Ստորև ներկայացված վերլուծությամբ փորձ է կատարվում գնահատելու «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի կիրառման բացասական
և դրական կողմերը: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ դրական կամ բացասական ազդեցությունը խիստ հարաբերական է՝ պայմանավորված
նրանով, թե որ տեսանկյունից է հարցը քննարկվում: Գնահատման առումով առանցքային նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե ազդեցության գնահատումը արվում է պետության ինքնուրույնության առավելագույնս պահպանմա՞ն, թե միջազգային իրավական համակարգի զարգացման և միջազգային հանրային մակարդակում մարդու իրավունքների
պաշտպանության կատարելագործման տեսանկյունից: Առաջին հայացքից, իհարկե, առավել կարևոր է սկզբունքի ազդեցությունը գնահատել
երկրորդ ասպեկտով, նկատի ունենալով, որ առավելությունը ցանկացած
պարագայում տրվում է Եվրոպայի Խորհրդի տարածքում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ԵԽ բոլոր երկրների տարածքներում դրա
միատեսակ երաշխավորման ու կիրառման ապահովմանը: Սակայն, չենք
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կարող անտեսել նաև այն մոտեցումը, որ, այնուամենայնիվ, պետությունները, իրենց սովորութային, կրոնական, մշակութային և այլ առանձնահատկություններով պայմանավորված, որպես կանոն, հակված են պահպանելու ինքնուրույնության և իրավական պաշտպանության միջոցների
ու եղանակների առանձին միջոցների ընտրության և կիրառման հնարավորությունները` փորձելով առավելագույնս նվազեցնել նախադեպային
իրավունքի ազդեցության աստիճանը: Հետևաբար «հայեցության սահմաններ» սկզբունքի ազդեցությունը ենթակա է գնահատման երկու տեսանկյունից:
«Հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի էությունը հիմնականում
պետությունների կողմից միջազգային պայմանագրի միևնույն դրույթների
ոչ միատեսակ կիրառման հնարավորության մեջ է: Այսինքն՝ կոնվենցիոն
դրույթները մեկնաբանելիս և կիրառելիս, անգամ եթե դրանով շեղվում են
պայմանագրի պահանջներից, պետությունները, գործելով իրենց հայեցողության ազատության սահմաններում, չեն ճանաչվում պայմանագիրը
խախտող, այն դեպքում, երբ նույն կամ նմանատիպ հանգամանքների
պարագայում, այլ պետություն կարող է Դատարանի կողմից ճանաչվել
կոնվենցիոն դրույթները խախտող: Դատարանի նման դիրքորոշումը
հանդիպում է, օրինակ, Օ.Շուտտերի քննադատությանը, երբ Դատարանը
«ձեռնպահ է մնում անդամ պետություններին «հարկադրելուց», ձգտում է
ավելի շուտ պարզեցնելու Կոնվենցիայի կարգը, դրանով անվերապահորեն և օբյեկտիվորեն կատարելու իր առաքելությունը» [1]: Սակայն, քանի
որ իրականում երկու բացարձակ նույնական իրավիճակ, որպես կանոն,
չի լինում, Դատարանը յուրաքանչյուր դեպքում ինքն է որոշում, թեարդյոք
կոնկրետ դեպքում ճիշտ և Կոնվենցիային համապատասխա՞ն է կիրառվել
պետության կամ համապատասխան մարմնի հայեցողությունը, թե ոչ: Ընդ
որում, ոչ միայն գործի հանգամանքները, այլև տվյալ իրադարձությունների ժամանակագրությունը, իրադրությունը և այլ հանգամանքներ միշտ
հնարավորություն են ընձեռում Դատարանին տվյալ գործը տարբերակելու մեկ այլ գործից: Հայեցողության սահմանները կախված են կոնկրետ
պետությունում իրավական և մշակութային առկա վիճակից, ինչը բնականաբար, տարբեր պետություններում տարբեր է: Հաշվի առնելով, որ կրոնական, մշակութային, իրավական, սովորութային տարբերություններով
և առանձնահատկություններով պայմանավորված, պետությունները չեն
կարող կոնկրետ իրավիճակին տալ նույն գնահատականը, Դատարանը
պետք է ունենա հարցերի լուծման այնպիսի ճկուն համակարգ, որը վերջինիս կընձեռի բոլոր հնարավորությունները մի կողմից հաշվի առնելու
տվյալ պետական իրավական համակարգի տարբերությունները, մյուս
կողմից, անկախ այդ տարբերություններից, պետությունների իրավական
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համակարգերը մոտեցնել միասնական իրավական ներազդեցության:
Ճկունության նման դրսևորումը, մյուս կողմից Դատարանին հնարավորություն է տալիս ցանկացած իրավիճակում գտնելու երկու գործերի նույնականությունները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում Դատարանին
հիմնավորելու, թե ինչու է հայեցողության դրսևորման այդ եղանակը կամ
միջոցը պետությանը տրված հայեցողության սահմաններում:
«Հայեցողության սահմաններ» սկզբունքին դեմ արտահայտվողները
պնդում են, որ Դատարանը, որպես կանոն, ձեռնպահ է մնում հայեցողության սահմանների չափանիշները մեկնաբանելուց` դրանով ընդլայնելով պետությունների հայեցողության սահմանները: Մասնավորապես,
թմրամիջոցների վերաբերյալ [2], կազմակերպված հանցավորության վերաբերյալ [3] և ահաբեկչության վերաբերյալ [4] գործերով Դատարանն
առավել ընդգրկուն մեկնաբանություններ է տալիս՝ ըստ էության արդարացնելով պետության գործողությունները: Նման դեպքերում գնահատականները տրվում են այնպես, որ պետությունները պարտավոր չեն ամբողջությամբ պահպանելու կոնվենցիոն նորմերը: «Վտանգը, որը ներկայացնում են հանցավոր գործունեության տվյալ տեսակները, ստեղծում են բավարար հիմքեր` Կոնվենցիայի պայմաններից շեղվելու համար» [5]: Այս
բնույթի գործերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Դատարանն ընդլայնել է հայեցողության սահմանները` պետություններին վերապահելով գործունեության ազատություն:
Առաջին հայացքից մոտեցումը չի համապատասխանում Դատարանի
որդեգրած քաղաքականությանը, այն առումով, որ վերջինիս հիմնական
խնդիրն է առավելագույնս մոտեցնել իրավական ներազդեցության միջոցները մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում: Այդպիսի ազատության անվերապահ տրամադրումը հասարակական անվտանգության
հարցեր շոշափող ոլորտներում չի հակասում դիտարկվող սկզբունքի էությանը, ավելին` հաստատում է կոնվենցիոն նորմերի չկատարումը պետությունների կողմից արդարացնող դեպքերի նկատմամբ տարբերակված մոտեցմանը: Այս հարցերի վերաբերյալ Դատարանի առավել ազատական
մոտեցումն, իհարկե, պայմանավորված է տվյալ տեսակի հանցագործությունների վտանգավորությամբ և հասարակական հարաբերությունների,
այդ թվում` միջազգային հանրային անվտանգության երաշխավորման
անհրաժեշտությամբ:
Հայեցողության ազատության սկզբունքի միջոցով է, որ Դատարանը
Կոնվենցիայի համակարգին տալիս է ճկունության հատկություն թե՛ ժամանակի (Կոնվենցիայի մեկնաբանումը հասարակական և գիտական
առաջընթացի պահանջներին համապատասխան), թե՛ տարածության
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(կոնկրետ պետությունից և նրա յուրահատուկ սոցիալական ավանդույթներից կախված) մեջ:
Եվրոպայի Խորհուրդը ճանաչում է տարբեր իրավական համակարգերի առկայությունը, հետևաբար, հայեցողության ազատության սկզբունքը արտացոլում է իրավական համակարգերի տարբերության օրինաչափությունները: Ընդ որում, տարբեր սոցիալական, մշակութային և տնտեսական բնութագրերով, այն է՝ տարբեր իրավական համակարգերով օժտված պետությունները պետք է համապատասխանեն միասնական բարձր
չափանիշների: Եվ կարևոր է այն, որ երբ պետությունները չունեն որևէ
հարցի նկատմամբ միասնական մոտեցում, հայեցողության ազատության
սկզբունքը պետություններին վերապահում է հայեցողության որոշակի
ազատություն ազգային օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու
միջազգային պայմանագրերի նորմերին:
Այսինքն, պետությունների հայեցողության ազատության ծավալը որոշող առավել կարևոր գործոն է հանդիսանում Եվրոպայի Խորհրդի անդամ
պետությունների միջև ներպետական գործերին վերաբերվող որոշակի
հարցով փոխհամաձայնության (կոնսենսուսի) առկայությունը կամ բացակայությունը: Հայեցողության սահմանները սահմանափակ են այնտեղ,
որտեղ անդամ պետությունների միջև կոնկրետ հարցով ձեռք է բերվել
ամուր փոխհամաձայնություն, լայն՝ այնտեղ, որտեղ այդպիսի փոխհամաձայնություն չկա [6]: Ընդ որում, Դատարանի հիմնական խնդիրն է, վերջին հաշվով, պետությունների հայեցողության ազատության շրջանակի
սահմանափակումը՝ Կոնվենցիայի կիրառման միասնական բարձր չափանիշին հասնելու համար: Ուստի հաստատելով այս կամ այն հարցով եվրոպական երկրների միջև փոխհամաձայնության առկայությունը, Դատարանը հայեցողության սահմանափակ ազատություն է տալիս պետությանը՝ որևէ գործ քննելիս: «Լենթիան և ուրիշները ընդդեմ Ավստրիայի» գործով Դատարանը, ուղղակի հղում անելով փոխհամաձայնության կարևորությանը, սահմանել է, որ ԶԼՄ-ներրի գործունեության կարգավորման
չափանիշների բնագավառում «եվրոպական երկրների փոխհամաձայնության բացակայությունը նույնպես նպաստում է պետությունների հայեցողության ազատության ընդլայնմանը [7]: Այսինքն՝ անդամ երկրների
միջև առկա փոխհամաձայնությունն այն գործիքն է, որի կիրառմամբ «մեծամասնության» իրավունքը «պարտադրվում է «փոքրամասնությանը»`
վերջինիս օրենսդրական և իրավական ամբողջ համակարգը հարմարեցնելով համընդհանուր ընդունված կանոններին: Սակայն որպեսզի այդ
համապատասխանեցումը չլինի կտրուկ, ինչը կարող է անկանխատեսելի
հետևանքների հանգեցնել, իմպլեմենտացումն արվում է հնարավորինս
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առանց ցնցումների` պետությունների հայեցողության սահմանները պարբերաբար և հետևողական նեղացնելու եղանակով: ԵԽ անդամ երկրների
իրավական համակարգերի նույնականացման նման գործընթացը հնարավորություն է տալիս Եվրոպայի Խորհրդի անդամ երկրներում սահմանել հասարակական հարաբերությունների վրա ներազդելու նույնական
սկզբունքներ` միաժամանակ, հնարավորություն և ժամանակ տալով պետություններին` համապատասխանեցնելու իրենց ազգային առանձնահատկություններն ու սովորութային մշակութային տարբերությունները
կամ նվազեցնելու դրանց` հասարակական հարաբերությունների վրա ներազդելու աստիճանը: Իհարկե, նման իրավիճակն առաջացնում է նաև
որոշ դժգոհություններ հայեցողության ազատության սկզբունքի «հակառակորդների» շրջանում, որոնց դիրքորոշման հիմքում ընկած է այն մոտեցումը, որ ժողովուրդները ժամանակի ընթացքում կորցնում են իրենց
ազգային ինքնությունը. վերջինիս բաղկացուցիչ մասն են կազմում նաև
իրավական ներազդեցության միջոցներն ու եղանակները: Այնուամենայնիվ, մարդու իրավունքների պաշտպանության, երաշխավորման եղանակներն ու միջոցները պետք է լինեն այն աստիճանի բարձր չափանիշներով զուգորդված, որ առավելագույն երաշխիքներ ստեղծեն ԵԽ պետությունների տարածքում դրանց պատշաճ երաշխավորման համար:
Հաջորդ կարևոր մոտեցումը «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի ազդեցությունն է պետությունների դատական համակարգի, դատական պրակտիկայի վրա: Ինչպես հայտնի է, դատական պրակտիկան օրինաստեղծ գործընթացի շարժիչներից է, քանի որ այն իրականացնում է
իրավունքի նորմերի անմիջական կիրառություն կոնկրետ դեպքերում: Այն
է` դատական պրակտիկան, դատական նախադեպերը ապահովում են
իրավունքի էվոլյուցիան: Սակայն խնդրո առարկա սկզբունքի ներկա փուլի դրսևորումները, ըստ էության, սահմանափակում են ներպետական դատարանների ինքնուրույնությունը, ավելին, սահմանափակում են վերջիններիս հնարավորությունը մեկնաբանելու անգամ Կոնվենցիան: Դատարանները կաշկանդված են ոչ միայն իրենց ներքին օրենսդրությունները,
այլև` կոնվենցիոն դրույթները ինքնուրույնաբար մեկնաբանելու հարցում,
քանի որ ոչ ճշգրիտ և Դատարանի նախադեպերին հակասող ցանկացած
ելքի դեպքում կարող է ճանաչվել կոնվենցիոն դրույթների խախտման
փաստ: Մոտեցումը քննադատության է ենթարկվում նաև այն տեսաբանների կողմից, որոնք գտնում են, որ պետք է առավելագույնս սահմանափակվի ներպետական իշխանությունների հայեցողության սահմանները:
Վերջիններս ենթադրում են, որ սկզբունքի կիրառումը Դատարանի կող-
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մից դատական պրակտիկայի զարգացման որոշակի արգելք կհանդիսանա, և որպես հետևանք՝ դատական պրակտիկայի «էվոլյուցիոն» գործառույթը անկում կապրի: Բացի այդ, հայեցողության ազատությունը կարող
է նպաստել այնպիսի «վնասակար հետևանքների, ինչպիսիք են նորմերի
ինքնակամ մեկնաբանությունը և անպատժելիությունը [8]:
Նման մոտեցումը, մեր կարծիքով արդարացված չէ, նկատի ունենալով այն որ խնդրո առարկա սկզբունքի կիրառումը ինքնին չի նշանակում,
թե Դատարանը չի սահմանում այնպիսի չափանիշներ, որոնք աստիճանաբար սահմանափակում են պետությունների հայեցողության ազատությունը: Իրականում, Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ նույն հարցի հետ կապված հայեցողության սահմանները ժամանակի ընթացքում ավելի և ավելի են նեղանում: Միաժամանակ պետք է
նկատի ունենալ, որ ԵԽ անդամ երկրների օրենսդրություններն, որպես
կանոն, մշակվում են ԵԽ փորձագետների և ԵԽ տարբեր ստորաբաժանումների մասնակցությամբ, որոնք պետությունների ներքին օրենսդրությունները առավել մոտեցնում են ԵԽ մարդու իրավունքների եվրոպական
չափանիշներին: Այնուամենայնիվ, քանի դեռ հստակ չափանիշներ ձևակերպված չեն, շատ կարևոր է շարունակել օրենսդրության ներքին կատարելագործման գործընթացը: Պետությունների հայեցողության ազատության սահմանափակման հաջող օրինակ կարող է ծառայել Դատարանի
պրակտիկան, որը, այնուամենայնիվ, չի բացառում տվյալ ազատությունն
ամբողջությամբ[9]:
Որքան էլ որոշ տեսաբաններ քննադատաբար են մոտենում «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքին, այն առումով, որ այն Դատարանին
ընձեռնված հնարավորություն է «պարտավորեցնելու» պետություններին
«ենթարկվել» «մեծամասնության» մոտեցումներին, այնուամենայնիվ,
նշված սկզբունքը պետություններին վերապահում է միջազգային պայմանագրով իրենց կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման
հայեցողության ազատություն: Պետություններն այս պարագայում իրենք
են շահագրգռված իրենց գործողությունները առավելագույնս համապատասխանեցնելու ստանձնած պարտավորությունների էությանը, իսկ այս
պայմաններում սկզբունքի կիրառությունը լիովին տալիս է հնարավորությունը: Թեև Դատարանը չունի հնարավորություն հարկադրելու կատարել
իր որոշումները, սակայն, պետությունները, ձգտելով մնալ Եվրոպական
Խորհրդի արժանի անդամ և Կոնվենցիայով սահմանված առաջադեմ
«իրավապաշտպան մեխանիզմի» մասնակից, իրենց վերաբերյալ Դատարանի կողմից կայացրած որոշումները համարում են պարտադիր կատարման ենթակա:
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Այնուամենայնիվ, Դատարանի որոշումների կատարումը ոչ միայն
կամային գործողություն է, այլև հստակ պարտավորություն, որը ենթադրում է ոչ միայն անհատական (փոխհատուցման վճարում), այլ նաև ընդհանուր (օրենսդրության ուղղումներ, իրավակիրառական պրակտիկայի
որակի բարձրացում) բնույթի միջոցներ: Այդ է պատճառը, որ պետությունները, բացի Դատարանի որոշումները կատարելուց, կատարման պարտավորությունները հաճախ սահմանում են նաև ներքին օրենսդրությամբ:
Այսպես օրինակ՝ «Ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչված սկզբունքների և Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային պայմանագրերի նորմերի կիրառման մասին» ՌԴ Գերագույն դատարանի որոշման 11 կետին համապատասխան՝ «Կոնվենցիայի 46 հոդվածի 1-ին կետի ուժով Ռուսաստանի
Դաշնության նկատմամբ վերջնականորեն ընդունված որոշումները պարտադիր են Ռուսաստանի Դաշնության պետական իշխանության բոլոր
մարմինների, այդ թվում՝ դատարանների համար»: Դատարանի վճռի կատարումը մեխանիկական գործողություն է և չի սահմանափակվում բացառապես վճռով սահմանված գումարները դիմումատուներին վճարելու
փաստով: Նկատի ունենալով, որ այն պահանջում է նաև որոշակի օրենսդրական և իրավակիրառ բնույթի միջոցառումներ` «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի կիրառումը այստեղ ևս չափազանց կարևոր նշանակություն է ստանում: Այդպիսով, սկզբունքի կիրառումը թույլ է տալիս Կոնվենցիայի ներպետական իմպլեմենտացման գործընթաց ներմուծել Եվրոպական դատարանի իրավազորության համապարտության սկզբունքը
ազգային իշխանությունների իրավազորության նկատմամբ:
Պետության հայեցողության սահմանների չափից ավելի սահմանափակումը, ինչպես Դատարանի կողմից, այլնպես ել` դրա կատարման փուլում, լրջագույն խնդիրների առաջ է կանգնեցնում պետություններին, քանի որ շատ դեպքերում վճռի կատարման գործընթացում, պետության հայեցողության սահմանները այնչափ են սահմանափակվում, որ վճռի կատարումը հակասում է կամ կարող է հակասել պետության ներքին օրենսդրությանը և իրավական համակարգին: Դրա վառ օրինակներից է ՌԴ
Սահմանադրական դատարանի 14.07.2015 թվականի որոշումը, ըստ որի՝
«լինելով իրավական ժողովրդավարական երկիր՝ Ռուսաստանը՝ հիմք ընդունելով միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչված սկզբունքներ և նորմեր, կնքում է միջազգային պայմանագրեր և մասնակցում է միջպետական կազմակերպություններին՝ նրանց փոխանցելով սեփական
լիազորությունների մի մասը, ինչը սակայն, չի նշանակում հրաժարում պե-
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տական ինքնուրույնությունից» (դիտարկվող որոշման 2.2 կետ) [10]: Որպես հետևանք՝ «եթե Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝
Ռուսաստանի դեմ ներկայացված բողոքով կայացված որոշումը հիմնված
է Մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների մասին Կոնվենցիայի դրույթների մեկնաբանության վրա, որը հանգեցնում է հակասության ՌԴ Սահմանադրության հետ, ապա այդպիսի որոշումը … չի կարող
կատարվել (քննարկվող որոշման 5.3 կետը): Ընդ որում, ի հիմնավորումն
այդպիսի մոտեցման իրավաչափության՝ ՌԴ Սահմանադրական դատարանը փաստորեն ներկայացնում է պետությունների հայեցողության ազատության մասին դատողություններ. «Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի որոշումների կատարման եղանակի նկատմամբ հայեցողությունը (դիսկրեցիան) արտացոլում է Մարդու իրավունքների և հիմնական
ազատությունների Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածից բխող՝ անդամ պետությունների՝ Կոնվենցիայով սահմանված հիմնարար իրավունքները, ազատությունները և պարտականությունը» (դիտարկվող որոշման 2.1 կետ):
ՌԴ Սահմանադրական Դատարանի որոշման վերը ներկայացված
դրույթները անմիջականորեն համընկնում են Բ.Լ.Զիմնենկոյի մոտեցմանը`
ըստ որի «Դատարանի որոշումները «հանդիսանում են Դատարանի իրավակիրառական, այլ ոչ թե իրավաստեղծ գործունեության արդյունք» [11]:
Հայեցողության սահմանների սահմանափակման հետևանքով Դատարանի վճիռների չկատարման օրինակները շատ են, օրինակ` Թուրքիան, Մեծ Բրիտանիան, որոնք հիմնավորում են, որ պետությունների
«հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի ոչ համաչափ կիրառումը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել վակուումային իրավիճակի:
Փաստորեն, «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի հիմնական թերությունը և միաժամանակ առավելությունը դրա կանխատեսելիության
բացակայությունն է:
Այսպիսով, «հայեցողության սահմաններ» սկզբունքի կիրառումը
նպաստում է միջազգային պայմանագրի երկարաժամկետ կենսունակության ապահովմանը, որն առաջացել է պայմանավորվող պետությունների
էական մշակութային ու իրավական, կրոնական և սովորութային տարբերությունների պատճառով: Ավելին, պետությանը հայեցողության որոշակի
սահմանների վերապահումը անհրաժեշտ է միջազգային պայմանագրի
այս կամ այն նորմի երկարաժամկետ կիրառման համար` նկատի ունենալով, որ հնարավոր չէ միջազգային պայմանագրով նախատեսել հասարակական հարաբերությունների զարգացմանը համընթաց փոփոխվող իրավական կարգավորման մեխանիզմներ:
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ԹԱՄԱՐԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի դասախոս,
տնտեսագիտության թեկնածու

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ պետական պարտքի կառավարման
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը: Հոդվածի շրջանակներում
հեղինակն անդրադարձել է պետական բյուջեի և պետական պարտքի
կառուցվածքային հիմնական ցուցանիշների ուսումնասիրությանը,
ինչպես նաև այդ ցուցանիշների գծով առկա ռիսկերին ու կատարել
է համապատասխան առաջարկներ պարտքի կառավարումն արդյունավետ կերպով իրագործելու համար:
Հիմնաբառեր. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, պետական
բյուջե, բյուջետային պակասուրդ, պետական պարտք, տնտեսական աճ:

Կատարված ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները փաստեցին, որ 2008թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը
շատ երկրների համար քննարկման առարկա դարձրեց այնպիսի կարևոր
ու արդիական հիմնահարց,ինչպիսին է պետական պարտքի կառավարումը: Ընդ որում՝ պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդրին
բախվեցին ոչ միայն զարգացած, այլև զարգացող պետությունները: Հատկապես, ճգնաժամից հետո և մինչ օրս էլ պարտքի օպտիմալ մակարդակի
պահպանումն ու կառավարումը լրջագույն հիմնախնդիր է այնպիսի պետությունների համար ինչպիսիք են` Հունաստանը, Պորտուգալիան, Իսպանիան, Իտալիան և Հայաստանը, որն այս առումով ևս բացառություն
չէ: Ինչ վերաբերում է ՀՀ պետական պարտքին, ապա գաղտնիք չէ, որ
վերջին տարիներին այն շարունակում է կայուն կերպով աճ գրանցել
(Աղյուսակ 1): Ինչպես վկայում են աղյուսակի տվյալները 2016-ին 2015-ի
համեմատությամբ ՀՀ պետական պարտքն ավելացել է 864,4 մլն ԱՄՆ
դոլարով, որից արտաքին պարտքը 489,4 մլն ԱՄՆ դոլարով, իսկ ներքին
պարտքը՝ 375 մլն ԱՄՆ դոլարով: ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքի
փոփոխությունները ներկայացված են Գծապատկեր 1-ում:
Չնայած պետական պարտքի շարունակական աճին, բյուջեի պակասուրդն այդ համատեքստում այդքան էլ մեծ չէ (Գծապատկեր 2): Գծապատկեր 2-ն արտացոլում է վերջին 10 տարիների կտրվածքով ՀՀ պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշների կրած փոփոխությունները,
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որից միանգմայան ակնհայտ է, որ ամենամեծ ճեղքն առկա է 2008 թ., ինչը
միանշանակ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ուղղակի հետևանքն է
եղել, երբ ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված ընդլայնողական
հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում բյուջետային պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կտրուկ աճեց: Հետևաբար ցանկացած երկրի պետական պարտքի գծով վերլուծություններ անցկացնել ու
չանդրադառնալ բյուջետային պակասուրդին թերևս այդքան էլ խելամիտ
չէ, բացառություն չեն նաև փոքր և բաց տնտեսությամբ երկրները, այդ
թվում ՀՀ-ն, որ պետք է ունենան բյուջետային պակասուրդի և պետական
պարտքի կառավարման հստակ ռազմավարություն` վստահ լինելու, որ
փոխառության քաղաքականությունն ապագայում չի մեծացնի բյուջեի ֆինանսավորման ծախսերը և երկիրը խոցելի չի դարձնի արտաքին աշխարհի զարգացումների նկատմամբ [7]:
Աղյուսակ 1
ՀՀ պետական պարտքը՝ ըստ 2015-2016 թթ. [5], [6, էջ 1]

Անվանումներ
ՀՀ պետական պարտք,
այդ թվում՝
ՀՀ ներքին պետական
պարտք
ՀՀ արտաքին պետական
պարտք
այդ թվում՝
ՀՀ կառավարության
արտաքին պարտք
ՀՀ ԿԲ արտաքին
պարտք
Փոխարկման համար
կիրառված ՀՀ դրամը
(ԱՄՆ դոլար փոխարժեք)

2015 թ.

2016 թ.

մլրդ
դրամ

մլն ԱՄՆ
դոլար

մլրդ
դրամ

մլն ԱՄՆ
դոլար

2,456.3

5,077.7

2,875.6

5,942.1

368.4

761.5

550.0

1,136.5

2,088.0

4,316.2

2,325.6

4,805.6

1,857.5

3,839.9

2,081.4

4,300.9

230.4

476.3

244.2

504.7

483.75

-

474.97

-
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Գծապատկեր 1․ ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքի
փոփոխությունները՝ ըստ 2006-2016 թթ. [8]
ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությանը գերազանցում է
ՀՆԱ-ի 50%-ը, ինչն արդեն իսկ մտահոգիչ փաստ է (Գծապատկեր 3):
ԱՄՀ և միջազգային հեղինակավոր փորձագիտական կառույցների
կողմից հրապարակված տվյալների համաձայն ներգրաված միջոցների
մեծ մասը հիմնավորված չեն համապատասխան հաշվետվություններով,
հետևաբար կարելի է վստահորեն եզրակացնել, որ միջոցների գերակշիռ
մասը նպատակին չի ծառայում՝ փոխարենն ուղղվելով կոռումպացված
ոլորտներ: Նշենք նաև այն, որ մինչև վերջերս ՀՀ կառավարությունը
հերքում էր պետական պարտքի և դրա սպասարկման հետ կապված
խնդիրների մասին լուրերը:
Ինչ վերաբերում է բյուջետային պակասուրդի ֆինանսավորմանն
արտաքին պարտքի հաշվին, ապա այն իրենում պարունակում է մեծ
արժութային ռիսկ և կարող է ունենալ լուրջ հետևանքներ: ՀՀ կառավարության «2016-2018 թթ.» միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում նշված է, որ
մոտ ապագայում ևս բյուջեն կախված է լինելու արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներից՝ մասնավորապես արտասահմանյան վարկերից և դրամաշնորհներից, իսկ ներքին աղբյուրների հաշվին պակասուրդի
ֆինանսավորումը տատանվելու է 66.2-86.2%-ի սահմաններում [1, էջ 67]:
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Գծապատկեր 2․ ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշների
դինամիկան՝ ըստ 2005-2016 թթ. [9]
Մինչ օրս մի խումբ տնտեսագետներ միակարծիք են այն հարցում, որ
պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման գործում երկիրը պետք է
նախապատվությունը տա ներքին պարտքին, քանի որ այն միշտ էլ այս
կամ այն կերպ հնարավոր է ֆինանսավորել: Պետական պարտք/ՀՆԱ
ցուցանիշը 2016թ. կազմել է 48.8%` մինչդեռ ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման «2016-2018 թթ.» ռազմավարական ծրագրով և 2015թ.
պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքով նախատեսվել էր 41.1%, որը հիմնականում պայմանավորված է դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքով, իսկ նոր
պարտքեր ներգրավելով տնտեսական աճի ապահովումն էականորեն
կարող է վտանգել երկրի տնտեսական կայունությունը: Ինչպես փաստում
են Cecchetti, Mohanty և Zampolli-ն (2011), ովքեր վերլուծել են ՏՀԶԿ անդամ 18 երկրի «1980-2010 թթ». պարտքի ցուցանիշները և եզրակացրել,
որ երբ պետական պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ-ի 85%-ը, ապա այն բեռ
է դառնում տնտեսական աճի համար, որն էլ իր հերթին թույլ չի տա հետագայում արձագանքել արտակարգ դեպքերին [6, էջ 5, 7]:
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Գծապատկեր 3․ ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը՝
ըստ 2000-2016թթ. [4, էջ 7]
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման գործում լրջագույն հիմնախնդիր է տոկոսադրույքի ռիսկը: Այսպես, ուսումնասիրությունները վկայում են, որ վերջին տարիներին ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքում
զգալիորեն ավելացել է լողացող տոկոսադրույքով ներգրավված միջոցների տեսակարար կշիռը: Եվ եթե նախքան ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը՝ 2009թ., արտաքին ֆինանսական պարտավորությունները հիմնական ներգրավվում էր ֆիքսված տոկոսադրույքով, ապա ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը տնտեսությունում վերացնելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը ստիպված եղավ ներգրավելու նաև այլ գործիքներ, որոնց մի մասը լողացող տոկոսադրույքով էր:
Արդյունքում, ինչպես երևում է գծապատկեր 4-ից, այսօր ՀՀ պետական
պարտքի մեծ մասը լողացող տոկոսադրույքով է, ինչն էլ իր հեթին լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում արտաքին պարտքի սպասարկման գծով, քանի
որ տոկոսադրույքի 1%-ային կետի փոփոխության դեպքում արտաքին
պարտքի սպասարկման բեռն էլ կավելանա լրացուցիչ 6.3 մլն դոլարով
[5, էջ 3]:
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Գծապատկեր 4․ ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքն ըստ
տոկոսադրույքի ( 2011-2016թթ.) [8]

Գծապատկեր 5․ ՀՀ կառավարության պարտքի արժութային
կառուցվածքը՝ ըստ 2014-2016թթ [3, էջ 3].
2014 թ. համեմատությամբ 2015 թ. ՀՀ դրամով արտահայտված պետական պարտքի տեսակարար կշիռը նվազել է ի հաշիվ պետական կարճաժամկետ պատատոմսերի թողարկման ծավալի կրճատման, մինչդեռ
արտարժույթով արտահայտված պարտքի տեսակարար կշռում ԱՄՆ դոլարով պարտքը ավելացել է, քանի որ 2015թ. թողարկված եվրոբոնդերը
հիմնականում ԱՄՆ դոլարով են տեղաբաշխվել (Գծապատկեր 5):
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Ելնելով մեր ուսումնասիրություններից ու վերլուծություններից՝ կարող
ենք կատարել հետևյալ առաջարկությունները՝
1. ՀՀ տնտեսությանը հաջողվեց դիմակայել 2008թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին, քանի որ նախաճգնաժամային տարիներին արձանագրել էինք երկնիշ տնտեսական աճ և դրան գումարվեց նաև այն փաստը, որ նախքան ճգնաժամը ֆինանսական համակարգը պետական
պարտքով ծանրաբեռնված չէր, իսկ ներկայիս պետական պարտքի օրըստօրե աճող ծավալների պայմաններում արտաքին աշխարհի ցնցումները
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ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիայի հայցորդ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Հոդվածը նվիրված է հարկային արտոնությունների սոցիալ-տնտեսական բովանդակության ուսումնասիրությանը:
Ներկայացվել են հարկային արտոնությունների առավելությունները և թերությունները, ինչպես նաև գնահատվել է դրանց
դերը տնտեսության զարգացման գործում: Քննարկվել է հարկային արտոնությունների արդյունավետության գնահատման
անհրաժեշտությունը և դիտարկվել են դրանք ապահովող
պայմանները: Առանձնացվել են տնտեսության այն ոլորտները, որոնց տրամադրվող հարկային արտոնությունները կարող
են ապահովել սոցիալ-տնտեսական զարգացում` փոխհատուցելով բյուջետային եկամուտների ժամանակավոր կորուստը:
Հիմնաբառեր. հարկեր, հարկային արտոնություններ, հարկային համակարգ, բյուջետային եկամուտներ, ներդրումներ:
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման
ժամանակակից փուլում հարկային արտոնությունների կարևորությունը
պայմանավորված է նրանով, որ համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող ժամանակակից զարգացումները տարբեր երկրների ստիպում
են մի շարք գործիքների կիրառման միջոցով նպաստել ներդրումների
ներգրավմանը, գործարարության գործունեության համար առավել
նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը և մի շարք այլ խնդիրների լուծմանը: Այլ կերպ ասած, ներկայում տարբեր երկրների հարկային համակարգերի միջև տեղի է ունենում յուրահատուկ մրցակցություն, որի նպատակը գործարարության և պոտենցիալ ներդրողների համար հարկման
տեսանկյունից առավել նպաստավոր, պարզ և գրավիչ պայմանների
տրամադրումն է: Նման իրավիճակում հարկային քաղաքականության
մշակման և իրականացման առումով կարևոր խնդիրներից մեկն է դառնում տնտեսության հարկային խթանման գործիքների արդյունավետ կիրառումը, որոնցից հատկապես առանձնահատուկ նշանակություն ունեն
հարկային արտոնությունները: Վերջիններիս անհրաժեշտությունը մաս-
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նագիտական շրջանակներում առավել հաճախ քննարկվող հիմնահարցերից է, որի վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում գոյություն չունի: Ընդ
որում՝ հարկային արտոնությունների տրամադրման վերաբերյալ գոյություն ունեցող փաստարկները և հակափաստարկները բավականաչափ
հիմնավոր են և արժանի համակողմանի քննարկման: Ակնհայտ է մեկ
բան. ինչպես ցանկացած արտոնություն, հարկային արտոնությունները
նույնպես ստեղծում են անհավասար պայմաններ և, առաջին հերթին, վիճարկում են հարկման հիմնարար սկզբունքներից մեկի՝ արդարության
սկզբունքի գաղափարը: Մյուս կողմից, հարկային համակարգը, գանձարանային (ֆիսկալ) խնդիրներ լուծելուց բացի, կոչված է նաև անհրաժեշտ կերպով ուղղորդելու և կարգավորելու տնտեսական գործընթացները՝ ցանկալի միջամտություններ իրականացնելու միջոցով: Պատահական չէ այն, որ հարկերի կարգավորիչ գործառույթն իր կարևորությամբ չի
զիջում ֆիսկալ գործառույթին: Բացի այդ, ցանկացած հարկային արտոնություն նշանակում է պետական եկամուտնմերի կորուստ, որին գիտակացաբար գնում է պետությունը: Հետևաբար, հարկային արտոնությունները պետք է լինեն խիստ արդարացված և հիմնավորված, իսկ դրանց
տրամադրումից ստացված սոցիալ-տնտեսական ներգործությունը (էֆեկտը) պետք է էականորեն գերազանցի պետական եկամուտների կորուստը: Ինչպես նկատում ենք, հարկային արտոնություններն ունեն և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ: Ընդ որում՝ դրանց չարդարացված տրամադրումը կարող է հանգեցնել պետական եկամուտների անտեղի կորստի: Հենց այս հանգամանքով էլ պայմանավորված է դրանց անհրաժեշտության վերաբերյալ մասնագիտական շրջանակներում գոյություն ունեցող տեսակետների տարբերությունը:
Համաշխարհային տնտեսությունում զարգացման ներկա փուլում
հարկային մրցակցության խորացումը հատկապես զարգացող երկրներին
ստիպում է կիրառել հարկային խթանման տարբեր գործիքներ, որոնց
նպատակը սեփական տնտեսություն կապիտալի և այլ պաշարների ներհոսքի խթանումն է կամ դրանց արտահոսքի կանխումը: Դրանք, որպես
կանոն, հանդես են գալիս հարկային արձակուրդների տրամադրման,
հարկային ցածր դրույքաչափերի կիրառման, հարկման պարզեցված ռեժիմների սահմանման և այլ եղանակներով: Տնտեսության զարգացման
ժամանակակից փուլում հարկային արտոնությունները հանդիսանում են
պետության հարկային քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ և ուղղված են երկրի առջև ծառացած տնտեսական և սոցիալական նպատակների ձեռքբերմանը: Որպես կանոն՝ պետության կողմից իրականացվող
հարկային կարգավորումը, որը ենթադրում է նաև հարկային արտոնությունների տրամադրում, անմիջականորեն ազդում է վերարտադրության
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գործընթացի բոլոր փուլերի և երկրի գործարար միջավայրի վրա: Հարկային արտոնությունները նպաստում են նաև սոցիալական նշանակություն ունեցող ոլորտներում կապիտալի կուտակմանը և ցանկալի ուղղություններով դրա օգտագործմանը:
Ինչպես արդեն նշեցինք, մասնագիտական շրջանակներում հարկային արտոնությունների տրամադրման վերաբերյալ տեսակետները բաժանվում են: Մի մասի կարծիքով, դրանք հանդիսանում են հատկապես
փոքր և միջին ձեռնարկատիության պետական աջակցության առավել
արդյունավետ գործիք՝ ի տարբերություն լրահատկացումների (սուբսիդիաների): Մյուս մասը գտնում է, որ հարկային խթաններն էական ազդեցություն չունենալով ներդրումային գործընթացների, կարող են բացասաբար ազդել երկրում մակրոտնտեսական իրավիճակի վրա [1, стр.33]:
Վերլուծելով հարկային արտոնությունների ազդեցությունը տնտեսական իրավիճակի վրա՝ մեր կարծիքով, նախ և առաջ, անհրաժեշտ է որոշել դրանց դերը հարկային համակարգում և համապատասխանությունը
լուծման ենթակա խնդիրներին: Ակնհայտ է մեկ բան. տնտեսության բնականոն կենսագործունեության ապահովման և զարգացման գործում
առանցքային ննշանակություն ունի հարկային համակարգը, որի կարևոր
տարրերից են հարկային արտոնությունները: Ըստ էության՝ դրանց բնորոշ են երկու հիմնական գործառույթներ՝ խթանիչ և փոխհատուցիչ: Վերջինս ուղղված է տարբեր իրավիճակներում գտնվող սոցիալական խմբերի
և տնտեսավարող սուբյեկտների հնարավորությունների համահարթեցմանը կամ գոնե դրանց միջև գոյություն ունեցող տարբերությունների
կրճատմանը: Խթանիչ գործառույթի էությունը կայանում է հարկատուների մոտ պետության ու հասարակության տեսանկյունից օգտակար գործողությունների իրականացման մոտիվացիայի ստեղծմանը, տնտեսության
զարգացման համար լրացուցիչ նախադրյալների ստեղծմանը, ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման պայմանների բարելավմանը: Հարկային արտոնությունների խթանիչ գործառույթի միջոցով պետությունը հետապնդում է սոցիալ-տնտեսական նշանակության տարբեր
հիմնախնդիրների լուծման, տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից արտադրության միջոցների արդիականացման, նոր աշխատատեղերի
ստեղծման, արտադրության ծավալների ավելացման և մի շարք այլ նպատակներ:
Արտաքին ազդակները, հանգեցնելով շուկայի ձախողումներին, հանդիսանում են հարկային արտոնությունների մի շարք տեսակների տրամադրման հիմնական պատճառ: Այս դեպքում որպես փաստարկ օգտագործվում է նշված բացասական հետևանքների փոխհատուցման անհրաժեշտությունը: Հարկային այն արտոնությունները, որոնք տրամադրվում
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են գործունեության որոշակի տեսակներին, հանդես են գալիս որպես
սուբսիդիաների տրամադրմանը համարժեք գործողություն և կարող են
նպաստել գործարար ակտիվության բարձրացմանը և տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարելավմանը [2, стр. 478]: Տնտեսագիտական առումով հարկային արտոնությունները, թերևս, չունեն հիմնավորվածության բավարար աստիճան, քանի որ ստեղծում են անհավասար
պայմաններ տնտեսավարող սուբյեկտների միջև, չեն նպաստում եկամուտների արդարացի վերաբաշխմանը, հանգեցնում են հարկային բեռի
անհավասարաչափ բաշխմանը և մի շարք այլ բացասական հետևանքների: Խոշոր հաշվով, հարկային արտոնություններն անմիջականորեն հակասության մեջ են գտնվում հարկման հիմնարար սկզբունքներից մեկի`
հավասարության և արդարության հետ: Հետևաբար, դրանց տրամադրումը պետք է լինի համակողմանիորեն հիմնավորված ու արդարացված, ինչպես պետական եկամուտների հավաքման անհրաժեշտության, այնպես էլ
տնտեսության բնականոն գործունեության ապահովման և հասարակության ներսում հարկերի վճարման քաղաքակիրթ կուլտուրայի ձևավորման
տեսանկյունից: Այս առումով, գոյություն ունեն տնտեսության որոշակի
ճյուղեր և ոլորտներ, որոնց զարգացման նպատակով հարկային արտոնությունների տրամադրումը համապատասխան պայմանների առկայության պարագայում կարող է ներկայանալ հիմնավորված և արդարացված:
Մասնավորապես, որպես այդպիսիք կարելի է դիտարկել բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը և փոքր գործարարությունը: Ըստ էության՝ դրանք այն
ոլորտներն են, որոնց գործունեության համար առկա մեկնարկային պայմանները բավարար չեն բնականոն գործունեություն ապահովելու և զարգանալու, ինչպես նաև շուկայական մրցակցությանը դիմագրավելու համար: Բացի այդ, դրանք հանդիսանում են տնտեսության լոկոմոտիվներ,
որոնց զարգացումը կարող է մուլտիպլիկատորի էֆեկտ ունենալ այլ ոլորտների և ճյուղերի վրա` դրանով իսկ ապահվելով երկրի տնտեսական
առաջընթացը: Կարելի է նշել, որ հարկային արտոնություններն իրենցից
ներկայացնում են պետության կողմից տնտեսավարող սուբյեկտներին
տրամադրվող յուրահատուկ առավելություններ` վերջիներիս ֆինանսատնտեսական վիճակի ամրապնդման նպատակով: Չնայած, հարկային
արտոնությունների տրամադրումը հանգեցնում է բյուջետային եկամուտների կորստի, այդուհանդերձ, դրանց արդարացված և հիմնավորված կիրառումը կարող է ապահովել այնպիսի խնդիրների լուծում, ինչպիսիք են՝
տնտեսական գործունեության իրականացման համար ֆինանսատնտեսական ներուժի ամրապնդումը և դրանով իսկ, առաջիկա տարիների համար հարկման բազայի ընդլայնումը: Այլ կերպ ասած, հարկային արտոնությունները կարճաժամկետ հատվածում հանգեցնելով բյուջետային
եկամուտների կորստի, ի զօրու են ապագայում ապահովել լրացուցիչ
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հարկային մուտքեր` ոչ միայն փոխհատուցելով նախորդ տարիների բյուջետային մուտքերի կորուստը, այլև ապահովելով նոր եկամտային
աղբյուրներ:
Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, հարկային արտոնությունները կարևոր դերակատարում ունեն պետության սոցիալ-տնտեսական
առաջընթացի ապահովման գործում, եթե դրանց տրամադրումն իրականացվում է որոշակի պայմանների ապահովմամբ: Պատահական չէ այն,
որ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամի բացասական հետևանքների վերացման նպատակով շատ երկրներ դիմեցին
հարկային գործիքների օգնությանը` այդ թվում նաև տրամադրելով որոշակի հարկային արտոնություններ [3]: Վերջիններիս հաշվեկշռված ներդրումն ու ռացիոնալ կիրառումը գործնականում հնարավորություն կտա
դրականորեն ազդել երկրի տնտեսության և սոցիալական վիճակի վրա՝
միաժամանակ բարձրացնելով տնտեսության ներդրումային գրավչությունը: Անշուշտ, հատկապես համաշխարհային գլոբալիզացման ժամանակակից փուլում հարկային արտոնությունները պետք է կիրառվեն ոչ թե
առանձին ճյուղեր մրցակցությունից պաշտպանելու, այլ դրանց արդիականացումը խթանելու, մրցունակությունը բարձրացնելու, տնտեսական
գործունեությունը կազմակերպելու հետ կապված առանձին խնդիրներ
լուծելու նպատակով:
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена к изучению социально-экономической содержании налоговых льгот. Представлены приемущества и недостатки
налоговых льгот, оценена их роль в развитии экономики. Обсуждена
необходимость оценки эффективности налоговых льгот и рассмотрены
условия ее обеспечения. Выделены те сферы экономики, в которых
налоговые льготы могут обеспечить социально-экономическое развитие, компенсируя временную потерю бюджетных доходов.
Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, налоговая система,
бюджетные доходы, инвестиции.
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SOCIO-ECONOMIC CONTENT OF TAX BENEFITS AND THEIR
IMPORTANCE IN THE PROCESS OF STIMULATING THE ECONOMY
The article is devoted to the study of the socio-economic content of tax
benefits. The advantages and disadvantages of tax benefits are presented;
also their role in the development of the economy is assessed. The necessity
of assessing the effectiveness of tax benefits has been discussed and the
conditions for its provision have been considered. The spheres of economy
are allocated in which tax benefits can provide social and economic
development, compensating temporary loss of budgetary incomes.
Keywords: taxes, tax benefits, tax system, budgetary incomes,
investments.
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ԱՄԱԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսոր,
ՀՀ Նախագահի աշխատակազմին առընթեր Ազգային
անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական,
տնտեսագիտության թեկնածու

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Կոռուպցիան այսօր դարձել է ազգային և միջազգային անվտանգության սպառնալիք, ինչն էլ պայմանավորում է կոռուպցիայի
դեմ պայքարի կարևորության գիտակցումը:
Այստեղ շատ է կարևորվում կոռուպցիոն երևույթների մշտական
ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը՝ որպես հակակոռուպցիոն
քաղաքականության արդյունավետ իրագործման երաշխիք: Կոռուպցիոն ռիսկերով պայմանավորված սպառնալիքների անընդհատ աճի
պայմաններում կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարը դիտարկել որպես ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչ:
Հիմնաբառեր. կոռուպցիա, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, ազգային անվտանգություն, ազգային անվտանգության
սպառնալիք, կոռուպցիոն ռիսկ:

Կոռուպցիան այսօր դարձել է ազգային և միջազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիք: Այստեղ առանձնակի կարևորվում է կոռուպցիայի ճիշտ ընկալման և դրա դեմ պայքարի կարևորության գիտակցման
խնդիրը:
Կոռուպցիոն երևույթների դրսևորումները և դրանց
պատճառահետևանքային կապերը
Համաձայն Web of Science-ի աղբյուրների կոռուպցիան քննարկվել է
դեռևս 1898 թվականից (Social Sciences Citation Index, SSCI): Այն նոր շեշտադրումներ է ձեռք բերել 1975 (Arts & Humanities Citation Index, A&HCI)
և 1990 (Conference Proceedings Citation Index- Social Science and
Humanities, CPCI-SSH) թվականներին: Դեռևս 1904թ. Հենրի Ֆորդն իր
«Մունիցիպալ կոռուպցիան» աշխատությունում առաջին անգամ բարձրեցնում է քաղաքական կոռուպցիայի հարցը [10, էջ 673-686]: Հետագայում, տնտեսական ակտիվացմանը զուգահեռ, ամերիկյան իշխանական
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կառույցներում ի հայտ եկած ոչ օրինական բիզնեսի և կաշառակերության
երևույթներին լուրջ անդրադարձ է կատարում Ռոբերտ Բրուկսն իր «Կոռուպցիան ամերիկյան քաղաքականությունում և կյանքում» աշխատությունում [9, С. 65]: Կոռուպցիոն երևույթների ծավալման նոր դրսևորումներին է անդրադառնում նաև Գ.Գ. Վիլսոնը, իր «Կոնգրես. կոռուպցիա և
փոխզիջում» մենագրությունում [13, էջ 169]: Կոռուպցիան բավական բուռն
քննարկաման առարկա է դառնում անցյալ դարի 70-ականներին՝ պայմանավորված այդ երևութի լայն ծավալմամբ և նոր դրսևորումներով: Պետությունը շարունակելով դիտարկվել որպես քաղաքական կոռուպցիայի
հիմնական հարթակ, աստիճանաբար անցում է կատարվում դեպի տնտեսական հենք: 90-ականներին կոռուպցիայի տնտեսական մեկնաբանությունները դառնում են գերիշխող [11, էջ 399-457], [12, էջ 77-114], [14, էջ 1-11]:
Կոռուպցիան համարվում է նաև սոցիալական երևույթ: Ժամանակակից պայմաններում, կոռուպցիան որպես կառավարման համակարգի
բաղկացուցիչ, սերտորեն փոխկապակցված է քաղաքական, տնտեսական, մշակույթային և այլ համակարգերի հետ, ինչն էլ պայմանավորում է
կոռուպցիոն երևույթների և դրանց հետևանքների փոխազդեցությունը
(տե՛ս Աղյուսակ 1):
Ամփոփելով կոռուպցիոն դրսևորումների փոխկապվածության և փոխազդեցության այս դիտարկումը, կարելի է ամենաընդհանրական ձևով
կոռուպցիան բնորոշել որպես՝ օրենքի գերակայության սկզբունքի խախտման պայմաններում քաղաքական ու տնտեսական կայունության, և, հետևաբար նաև, սոցիալական միասնության խաթարում և հասարակականքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակույթային ու բարոյա-հոգեբանական բազմակողմ հարաբերությունների «համակարգային աղճատում
ու ձևախեղում: Այս ամենը լուրջ վտանգ է ցանկացած երկրի ազգայի անվտանգությանը: Սա նշանակում է, որ կոռուպցիայի դեմ պետք է տանել անողոք և հետևողական պայքար:
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Կոռուպցիոն դրսևորումները և հետևանքները

Կոռուպցիայի
տեսակները
Մշակութային

Կոռուպցիայի
բնորոշիչները
Կոռուպցիան որպես
մշակութային երևույթ

Գաղափարախոսական

Պետական
պաշտոնյայի ու նրա
միջավայրի շահերի
գերադասում՝ ազգային
շահին
Կոռուպցիան որպես
իշխանության համար
պայքարի և
հարստացման միջոց

Քաղաքական

Տնտեսական

Տնտեսության
ստվերայնացում

Սոցիալական

Սոցիալական խմբերի
միջև հարաբերությունների աղճատում

Հոգեբանական

Կոռուպցիոն վարքագծի
արմատակալում

Կենցաղային

Կենցաղային
մակարդակում
պարտադրված
«տնտեսական ծախս»

Կոռուպցիայի հետևանքները
աշխարհայացքային և մտածողական անբարենպաստ փոփոխություններ
նյութական, բարոյական
կորուստներ՝ ի օգուտ առանձին
անհատների

• իշխանական բոլոր
մակարդակներում
հարաբերությունների
ձևախեղում, երկրի շահերի
խաթարում,
• հասարակությունից
իշխանության օտարում,
• երկրի վարկի անկում
• ստվերային տնտեսության
ինստիտուցիոնալացում,
• հարկային մուտքերի նվազում,
սոցիալական խնդիրների
սրում,
• տնտեսության ոչ արդար
մրցակցություն,
• անբարենպաստ ներդրումային
միջավայր
• եկամուտների ոչ արդար
վերաբաշխում և սոցիալական
շերտավորում,
• սոցիալական լարվածության աճ
• տնտեսական և քաղաքական
կայունության նվազում:
• անհատի և հասարակության
վարքագծի ձևախեղում՝ ի
խթան կոռուպցիոն
դրսևորումների
կենցաղային ծախսերի հավելաճ:

*Մշակումները կատարվել են հոդվածի հեղինակի կողմից:
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Կոռուպցիոն իրավիճակը և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունն
ազգային անվտանգութան համատեքստում. միջազգային փորձը
Կոռուպցիան այսօր էլ աշխարհում շարունակում է մնալ բարձր մակարդի վրա: Չնայած դեռևս ոչ մի երկիր չի կարողացել ազատվել կոռուպցիայից, այնուամենայնիվ որոշ երկրներ կարողացել են էականորեն նվազեցնել կոռուպցիայի մակարդակը: Համաձայն կոռուպցիայի վերաբերյալ
միջազգային գնահատականների (տե՛ս Աղյուսակ 2), հետազոտության
առարկա հանդիսացող 153 երկրների շարքում կոռուպցիայի ցածր մակարդակով առաջին տասնյակում են գտնվում Դանիան, Ֆինլանդիան,
Շվեդիան, Նոր Զելանդիան, Նիդեռլանդները, Նորվեգիան, Շվեյցարիան,
Սինգապուրը, Կանադան, Գերմանիան, Լյուքսեմբուրգը և Միացյալ
Թագավորությունը: Կոռուպցիայի բարձր մակարդակով առանձնապես
աչքի են ընկնում՝ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Ղազախստանը, Իրանը և այլն:
Համաձայն այս գնահատումների, Հայաստանում կոռուպցիան՝ համեմատած տարածաշրջանային երկրների հետ, գտնվում է հարաբերական բարվոք վիճակում՝ 153 երկրների շարքում զբաղեցնելով 95-րդ տեղը:
Ուսումնասիրելով աղյուսակում բերված դիրքային գնահատականները, կարելի է ասել, որ բոլոր բարձր դիրքերում գտնվող երկրներն ունեն
բարձր կենսամակարդակ, որոնք իրականացնում են արտահայտված սոցիալական քաղաքականություն (սրանք հիմնականում եվրոպական,
մասնավորապես Սկանդինավյան երկրներն են): Պետք է նշել, որ այս
երկրներում հակակոռուպցիոն միջոցառումները կրում են բավական մեղմ՝
դեմոկրատական բնույթ, որտեղ մեծ ներուժ և իրական հնարավորություն
ունի հասարակական հսկողությունը: Ավելին, համաձայն Կոռուպցիայի
դեմ կոնվենցիայի [5], որին միացել են այդ երկրները, հասարակությունն
իրավունք ունի իրականացնել իրավական ակտերի անկախ հակակոռուպցիոն փորձաքննություն: Այստեղ մեծ է նաև զանգվածային տեղեկատվական միջոցներն դերը, որոնք ունեն լայն ազատություն և մեծ ազդեցություն՝ հասարակական գիտակցության վրա: Այս տեսակետից կարելի է ասել, որ մեղմ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունն բավական
արդյունավետ է:
Պետք նշել, որ կոշտ հակառուպցիոն քաղաքականությունը ոչ միշտ է
ապահովում բավարար արդյունք: Դրա փայլուն օրինակ է Չինաստանը,
որը, շարունակելով զբաղեցնել ոչ բարենպաստ դիրք (153 երկրների շարքում 83-րդ տեղը), կոռուպցիայի դեմ պայքարում չի կարողանում ապահովել էական առաջընթաց: Հետաքրքիր է, որ կոշտ հակառուպցիոն քաղաքականություն է վարում նաև Սինգապուրը, որը մտնում է կոռուպցիոն
ցածր մակարդակով երկրների առաջին տասնյակ: Կա կարծիք, որ կոշտ
հակառուպցիոն քաղաքականությունն ավելի արդյունավետ է փոքր երկրների համար:
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Աղբյուրների քանակը

IHS Global Insight

Economist Intelligence
Unit

Միջազգային երկրի
ռիսկի ուղեցույց
ZPRS/

Համաշխարհային
արդարադատության
նախագիծ /ROL

Բերթելսման
հիմնադրամ /SGI/

Համաշխարհային
մրցունակության
տարեգիրք /IMD/

Բերթելսման
հիմնադրամ /TI/

Համաշխարհային
տնտեսական ֆորում
/EOS/

Երկիրը
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բանկ /CPIA/

Կոռուպցիայի
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/ինդեքսը /CPI2015/

Երկրի դիրքը

Կոռուպցիան միջազգային գնահատականներում ՝ 2016 թ. դրությամբ

Freedom House NIT

Աղյուսակ 2.

Զարգացած երկրների առաջին քսանյակը
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
16

91 Դանիա
90 Ֆինլանդիա
89 Շվեդիա
88 Նոր Զելանդիա
87 Նիդեռլանդներ
87 Նորվեգիա
86 Շվեյցարիա
85 Սինգապուր
83 Կանադա
81 Գերմանիա
76 ԱՄՆ

89
93
89
92
84
92
87
92
79
72
69

96
91
87
93
85
84
88
87
79
83
74

75
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97
89
89
81
97
73
89
81
81
89

88
88
88
83
85
90
90
79
80
74

98
98
98
98
89
98
89
79
89
89
79

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

83
83
83
83
83
83
73
83
83
73
73

7
7
7
7
7
7
6
8
7
7
8

32
48
66
69
83
95
119
119

61 Իսրայել
52 Վրաստան
42 Թուրքի
41 Բուլղարիա
37 Չինաստան
35 Հայաստան
29 Ադրբեջան
29 Ռուսաստան

Զարգացող և անցումային երկրները
64
56
65
69
53
53
45
42
41
38
53
32
49
49
36
39
45
28
37
23
38
28
33

62
33
32
28

28

60

71

41
41
31
31
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21

38
38
38
38
38
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32
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Աղբյուրների քանակը

Freedom House NIT

IHS Global Insight

Economist Intelligence
Unit

Միջազգային երկրի
ռիսկի ուղեցույց
ZPRS/

Համաշխարհային
արդարադատության
նախագիծ /ROL

Բերթելսման
հիմնադրամ /SGI/

Համաշխարհային
մրցունակության
տարեգիրք /IMD/

Բերթելսման
հիմնադրամ /TI/

Համաշխարհային
տնտեսական ֆորում
/EOS/

Երկիրը

Համաշխարհային
բանկ /CPIA/

Կոռուպցիայի
գնահատականը
/ինդեքսը /CPI2015/

Երկրի դիրքը

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 3-4 /2017

44
47
37
21
21

Աղբյուրները. աղյուսակի գլխամասում նշված 2016-2017թ.թ. միջազգային հրապարակումները,
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
*Մշակումները կատարվել են հոդվածի հեղինակի կողմից:
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Գոյություն ունեն նաև հակակոռուպցիոն այլ ռազմավարություններ,
մասնավորապես՝ կոռուպցիայի պատճառների վերացման համակարգային ռազմավարություն, «պատերազմի ռազմավարություն», գիտակցված
պասիվության ռազմավարություն [7], որոնք արդյունավետորեն կիրառվում են՝ կախված երկրում ստեղծված իրավիճակից և ազգային անվտանգության խնդիրներից: Գլոբալ զարգացումների արդի պայմաններում,
հակակոռուպցիոն ռազմավարություններում կոռուպցիան պետք է դիտվի
որպես արտաքին ու ներքին սպառնալիք և ազգային անվտանգության
լրջագույն հիմնախնդիր:
Միջազգային մակարդակում կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է
բխի համաշխարհային հասարակության անվտանգության ապահովման
խնդիրներից և խարսխված լինի կազմակերպչական, քաղաքական, իրավական համալիր միջոցառումների վրա [1, էջ 65-73], որոնք են.
• կոռուպցիոն իրավախախտումների որակավորման միջազգային
ստանդարտների մշակումը և դրանց հետևողական ներդրումը,
• թափանցիկության պահանջների մշակումը և համապատասխան
մթնոլորտի ձևավորումը,
• հասարակական հակակոռուպցիոն տրամադրությունների ձևավորումը և հակակոռուպցիոն մթնոլորտի ապահովումը,
• կոռուպցիոն իրավախատումներով պայմանավորված կորուստների փոխհատուցման և պատժելիության մթնոլորտի ապահովումը,
• կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալիզացիան և այլն:
Նշված նպատակներին հասնելու համար ընդունվել են մի շարք կոնվենցիաներ և գործում են բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ: Այստեղ շատ կարևոր է միջազգային մակարդակով հակակոռուպցիոն քաղաքականության իրագործման մասնակիցների համագործակցությունը, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետևողականությունը:
Կոռուպցիոն դրսևորումները և հակակոռուպցիոն
քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.
ազգային անվտանգությունն այդ համատեքստում
Կոռուպցիայի գոյությունը՝ որպես բարդ, բազմակողմ և բազմաշերտ
երևույթ, պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով: Մեր երկրի համար կոռուպցիան պայմանավորող որոշիչ գործոն է համարվում պատմականորեն ձևավորված (արևելքի երկրներին բնորոշ վարքագծային նորմ,
իսկ հետագայում սովետական շրջանում արմատակալած) «կոռուպցիոն
մտածողությունը»։ Իհարկե, կոռուպցիան հանդիսանում է ոչ միայն բացասական պատմական փորձի արդյունք: Ժամանակակից Հայաստանի
հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին բնո-
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րոշ են կոռուպցիայի բավական ծանրակշիռ իրավական, ինստիտուցիոնալ, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, մշակույթային և այլ գործոններ (տե՛ս Աղյուսակ 3):
Աղյուսակ 3
Կոռուպցիան պայմանավորող գործոնները ՀՀ-ում
Կոռուպցիան
պայմանավորող
գործոնները

Գործոնային բնորոշիչները

1. Կոռուպցիայից կախվածությունը և մտածողությունը՝ որպես
խորհրդային վատ փորձի արդյունք
1.1.Կառավարման
• ենթակաների լիազորությունների հստակ
ուղղահայացը՝
սահմանում վերադասի կողմից և դրանց խիստ
սոցիալական
վերահսկողություն,
հարաբերությունների
• կառավարման ներքին օղակների
համատարած
նախաձռնության տեղափոխում «ստվեր», որտեղ
պետականացման
ձևավորվում է այն գինը, որը, որպես վճար, տրվում
է չթույլատրված գործողության դիմաց:
1.2.հորիզոնական
Չկայացած քաղաքացիական հասարակություն
սոցիալական կապերի
թերզարգացվածությունը
1.3. Սովետական բաշխիչ
համակարգի փորձը

Սովետական համոզմունքը, որ նյութական
բարիքների հասանելիությունը որոշվում է ոչ
այնքան աշխատանքային ջանքերով, որքան
մարդու ունեցած դիրքով:

1.4.իշխանությունենթակա
հարաբերությունների
կազմակերպման ոչ
իրավական հիմքերը

Իշխանական լիազորությունների իրացումը հաճախ
բխում է ոչ թե իրավունքից, այլ իշխանության
սուբյեկտիվ կամայականությունից. իշխանությունը
շարունակում է մնալ ավելի բարձր, քան օրենքը:

2. Արդի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված գործոններ
2.1.Իրավական
Սոցիալական հարաբերությունները կարգավորող
ոչ կատարյալ նորմատիվ հենքը, կոռուպցիան
կանխող ոչ արդյունավետ համակարգը,
բնակչության ցածր իրավական մշակույթը:
2.2.Ինստիտուցիոնալ

Կառավարման ոչ ռացիոնալ համակարգը, քավորսանիկային հարաբերությունները, իշխանության
կենտրոնացվածությունը, ոչ լիարժեք անկախ
դատական համակարգը:

2.3.Տնտեսական

Տնտեսական ոչ ռացիոնալ հարաբերությունները,
անարդար մրցակցությունը, ստվերի աճը, ցածր
հարկային մուտքերը և սոցիալական խնդիրները:
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2.4.Սոցիալական

Քաղաքացիական հասարակության ցածր
ակտիվությունը, ոչ լիարժեք տեղեկատվական
ազատությունը, ԶԼՄ-ների թույլ դերը:

2.5.Քաղաքական

Անազնիվ քաղաքական մրցակցությունը, ժողովրդի
անվստահությունը իշխանությունների նկատմամբ:

2.5.Մշակույթային

Քաղաքացիների վատ կազմակերպվածությունը և
հասարակական պասիվությունը՝ տարաբնույթ
կամայականությունների դեմ:

*Մշակումները կատարվել են հոդվածի հեղինակի կողմից:

Այսպիսով, կոռուպցիան ախտահարելով հասարակական կյանքի համարյա բոլոր ոլորտները, հանգեցնում է ազգային անվտանգության լուրջ
խնդիրների:
Նման իրավիճակում արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը պայմանավոևված է ոչ այնքան կոռուպցիայի դեմ պայքարի
ռազմավարական միջոցառումներով, այլ այդ միջոցառումների կյանքի
կոչման համար անհրաժեշտ նախապայմանների ապահովումով, մասնավորապես.
• պետական կառույցների հաշվետվողականության և թափանցիկության ապահովում,
• հակակոռուրցիոն քաղաքական փաստաթղթերի, օրենսդրական
ու ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում և իրական կյանքում դրանց
արդյունավետ ներդրում,
• կոռուպցիայի դեմ պայքարում պետական իշխանության կողմից
«քաղաքական կամքի» դրսևորում,
• երկրում բարոյա-հոգեբանական մթնոլորտի բարելավում,
• քաղաքացիական հասարակության զարգացման ապահովում,
• անկախ ԶԼՄ-ների համակարգի զարգացում,
• կրթական միջոցարումներ՝ ուղղված իրավական գրագիտության
ապահովմանը և օրենքի նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանը,
• պետության ու մասնավոր հատվածների և հասարակության սերտ
համագործակցության ապահովումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետևողական իրականացումը:
Այստեղ կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարը դիտարկել որպես հասարակական-տնտեսական զարգացման կարևոր գերակայություն և Ազգային անվտանգության լուրջ բաղադրիչ:
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ЗАДАЧИ И ПОДХОДЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Коррупция сегодня стала угрозой национальной и международной
безопасности, что и обуславливает важность осознания борьбы против
нее. Важным представляется постоянный анализ коррупции для
беспрестанной корректировки и осуществления антикоррупционной
политики. В условиях непрерывного роста угроз, определяемых
коррупционными рисками, борьбу против коррупции необходимо
рассматривать как важный компонент Национальной Безопасности.
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CORRUPTION AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY: TASKS AND
APPROACHES TO ANTICORRUPTION POLICY
Today, corruption has become a threat to national and international
safety which determines the importance of realizing the struggle against it.
The permanent analysis on corruption is essential for non-stop correction
and implementation of anti-corruption policy. Under conditions of the
continuous growth of the threats conditioned by corruption risks, the struggle
against corruption is to be observed as an important component of National
Security.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, national security, threat to
national security, anti-corruption strategy, corruption risks.
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀՀՊԿԱ գիտական քարտուղար,
իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում բարոյական և իրավական նորմերին՝ որպես սոցիալական նորմերի համակարգում մարդկանց վարքագծի գլխավոր կարգավորիչների։
Ուսումնասիրվում են տարբեր ժամանակաշրջաններում իրավունքի և բարոյականության փոխհարաբերակցության դրսևորումները, ինչպես նաև վերլուծվում ներկա ժամանակաշրջանում իրավունքի և բարոյականության նմանություններն ու տարբերությունները։
Հիմնաբառեր․ հասարակական հարաբերություններ, սոցիալական նորմեր, իրավունք, բարոյականություն, փոխհարաբերակցություն, վարքագիծ։

Սոցիալական կարգավորումը հասարակական կյանքի տարբեր
ոլորտներում մարդկանց վարքագծի կանոնակարգումն է: Սոցիալական
կյանքը, այսինքն՝ մարդկանց, նրանց միավորումների միջև գոյություն
ունեցող հարաբերությունները կարգավորվում են սոցիալական նորմերով:
Սոցիալական նորմերը հասարակության, նրա անդամների և դրանց
միավորումների գործունեության և սոցիալական փոխհամագործակցության կազմակերպման գիտակցված կամային բնույթի վարքագծի ընդհանուր չափորոշիչներն են [1]:
Սոցիալական նորմերը բազմաթիվ են և բազմազան, ինչը պայմանավորված է հասարակական հարաբերությունների բազմազան և ոչ միասեռ
(ոչ միատարր) լինելով: Սոցիալական նորմերը տարանջատվում են տարբեր հիմքերով: Ըստ գործունեության ոլորտի տարբերում ենք քաղաքական, կրոնական, տնտեսական նորմեր և այլն, ըստ կարգավորիչ առանձնահատկության՝ բարոյական, սովորութային, կրոնական և այլն:
Սոցիալական նորմերի համակարգում բարոյական և իրավական նորմերը մարդկանց վարքագծի գլխավոր կարգավորիչներն են, որոնք ունեն
առավել մեծ սոցիալական նշանակություն և հանդիսանում են անհատական ու խմբային շահերի արտահայտման միջոցներ:
Իրավունքը և բարոյականությունը հիմնարար պատմական արժեքներ են, հասարակության քաղաքակրթվածության, նրա սոցիալական և
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մշակութային զարգացման չափորոշիչները: Վ. Սոլովյովի կարծիքով,
իրավունքը և բարոյականությունը մարդու վարքագծի ամենաարդյունավետ, միմյանց փոխլրացնող կարգավորիչներն են, ուստի առանց դրանց
փոխհարաբերության բնույթի վերլուծության դժվար է բացահայտել
դրանցից յուրաքանչյուրի բնույթը [2]:
Իրավունքը և բարոյականությունը ներկա վիճակով միանգամից հանդես չեն եկել: Իրավունքի և բարոյականության բնույթը անընդհատ փոփոխվում է՝ կախված հասարակության զարգացման աստիճանից, նրա
սոցիալական կառուցվածքից, ազգային, կրոնական և տնտեսական գործոններից:
Հին ժամանակներում մարդկանց փոխհարաբերությունններն առավել հաճախ կարգավորվում էին սովորույթների միջոցով: Ինչպես նշում է
Շ.Մոնտեսքյոն (1689-1755), «հին հունական օրենսդիր Լիկուրգը դեռևս
մ.թ.ա. 9-8-րդ դդ կազմել է օրենքների, իրավունքների և սովորույթների
մեկ ընդհանուր օրենսգիրք»: Համանման դրույթներ կան մշակույթի մի
շարք հուշարձաններում, օրինակ՝ Աստվածաշնչում Աստծո անունից վկայակոչվում են համամարդկային արժեք ներկայացնող նորմեր (հարգի՛ր
հորդ և մորդ, մի՛ սպանիր, մի՛ գողացիր, սուտ վկայություն մի՛ տուր) և
օրենսդրական բնույթի կանոնակարգեր ու կրոնական պաշտամունքի
պահանջներ:
Հույն փիլիսոփաներ Պլատոնը և Արիստոտելը երբեմն չէին ընդգծում
բարոյականության և իրավունքի հստակ սահմանը: Եվ ոչ միայն նրանք,
մ.թ.ա. 1-ին դարում հին հռոմեացի իրավաբան Ցելսը գրում է. «Իրավունքը գիտություն է բարու և արդարության մասին» [3, էջ 114]:
Իրավունքի և բարոյականության ակունքները շատ հին են: Դեռևս
մինչպետական հասարակությունում հասարակական հարաբերությունները կարգավորվում էին սովորույթներով և ավանդույթներով, որոնց հիմքն
ուներ և՛ իրավական, և՛ բարոյական բնույթ: Մի շարք երկրներում (Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա) դարեր շարունակ հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը գտնվում էր եկեղեցու իշխանության ներքո,
որն ընդգրկում էր բավական լայն ոլորտ՝ ամուսնական անհավատարմության, ժառանգության, սուտ վկայության, կրոնական անհավատարմության հետ կապված վեճերի լուծումը:
Բավական երկար ժամանակ ակտիվորեն գործում էր կանոնական
իրավունքը՝ հիմնված եկեղեցու հիերարխիայի վրա: Սակայն կանոնական
իրավունքը հասարակական հարաբերությունների միակ կարգավորիչը
չէր, մանավանդ որ միջնադարի վերջին և հատկապես Վերածննդի ժամանակաշրջանում կաթոլիկ եկեղեցու գերիշխանությունն սկսեց նվազել,
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հանդես եկան այլ կարգավորիչներ՝ թագավորի հրամանագրերը, դատական պրակտիկան: Սակայն իրավունքի և բարոյանականության զարգացմանը խթանեցին հասարակական-քաղաքական և մշակութային կյանքի
այն արմատական փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Վերածննդի
դարաշրջանում:
Անհրաժեշտ է ամենից առաջ ընդգծել, որ այդ ժամանակաշրջանը
բնութագրվում է անհատապաշտական և մարդասիրական դրսևորումների նշանակալի ամրապնդմամբ, որն էլ հենց այդ պատմական իրավիճակում դրական ազդեցություն ունեցավ իրավական և հատկապես բարոյական գիտակցության վրա:
Վերածննդի և Նոր դարաշրջանի հոգևոր կյանքի զարգացումների
վրա նշանակալի ազդեցություն ունեցան եկեղեցու՝ պետությունից անջատվելու գործընթացը և ժողովրդավարության ձևավորումը՝ իշխանությունների տարանջատման (օրենսդիր, գործադիր, դատական) առաջին
փորձերով։ Իրավական ինստիտուտները աստիճանաբար դարձան ավելի
ինքնուրույն, ինչն էլ նպաստեց իրավագիտակցության ձևավորմանը։
Բացի այդ, այդ ժամանակաշրջանի մի շարք մտածողներ քարոզում
էին, որ բարոյականությունը կարող է գոյություն ունենալ կրոնից անկախ
(Մ․Մոնտեն, Պ․Հոլբախ, Պ․Բեյլ և ուրիշներ)։ Այս հարցի վերաբերյալ գերմանացի փիլիսոփա Ի․Կանտը նշել է, որ բարոյականության սկզբնուքներն ամրագրված չեն ո՛չ կրոնի և ո՛չ հոգեբանության մեջ, այլ «ապրում
են» մարդկանց գիտակցությունում [3, էջ 118]։
Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի
սկզբին տեղի ունեցավ իրավունքի, բարոյականության և կրոնի խիստ հարաբերական տարանջատում։ Հասարակական կյանքի ժողովրդավարականացման գործընթացը, մշակույթի զարգացումը, հասարակական հարաբերությունների բարդացումը և հասարակական կյանքում անհատի
դերի փոփոխությունը բերեցին իրավունքի և բարոյականության հարաբերակցության նոր դրսևորումների։
Ինչպիսի՞ն է դրանց հարաբերակցությունը ներկա ժամանակաշրջանում:
Ժամանակակից իրավունքի հիմնական բովանդակությունը հիմնված
է համընդհանուր, համամարդկային բարոյական արժեքների վրա: Հենց
այս համատեքստում իրավունքը կարելի է դիտարկել որպես բարոյականություն:
Իրավունքի և բարոյականության նմանությունը նրանում է, որ երկուսն էլ՝
1. հանդիսանում են սոցիալական նորմերի տեսակներ,
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2. կարգավորում են մարդկանց, նրանց խմբերի միջև ծագող հասարակական հարաբերությունները,
3. հետապնդում են նույն նպատակներն ու խնդիրները (հասարակական կյանքի կանոնակարգում և կատարելագործում, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարության և հումանիզմի հաստատում),
4. ունեն ոչ միայն կարգավորիչ, այլև գնահատման գործառույթ: Օրինակ՝ պատվի, արժանապատվության, մարդու իրավունքների ոտնահարումը, խուլիգանությունը և անձնական ու հասարակական կյանքի այլ բացասական երևույթները դատապարտվում են և՛ իրավունքի, և՛ բարոյականության կողմից: «Առանց բարոյական չափանիշների գնահատման, հնարավոր չէ իրավաբանական գնահատական տալ այս կամ այն դատական
գործին» [4],
5. սահմանում են սուբյեկտների հնարավոր վարքագծի տարբերակներ,
6. հանդիսանում են պատմական արժեքներ, հասարակության սոցիալ-մշակութային զարգացման գործոններ։
Իրավունքի և բարոյականության միջև գոյություն ունեն ոչ միայն նմանություններ, այլև զգալի տարբերություններ․
1. Առաջին տարբերակիչ առանձնահատկությունը կապված է սոցիալական քննարկվող նորմերի ծագման ժամանակահատվածի հետ: Իրավունքը և բարոյականությունը ծագել են տարբեր ժամանակաշրջաններում: Բարոյականությունը ծագել է մարդկային հասարակության առաջացմանը զուգահեռ և միշտ ուղեկցել է անհատին վերջինիս կյանքի և
գործունեության ընթացքում: Ինչ վերաբերում է իրավունքին, ապա այն
առաջացել է ավելի ուշ` հասարակության սոցիալական զարգացման որոշակի փուլում, երբ հասարակությունը բաժանվեց հակամարտող դասակարգերի, և երբ ձևավորվեց պետությունը:
2. Իրավական նորմերը ստեղծվում, փոփոխվում և դրանց գործողությունը դադարեցվում է պետության (պետական մարմինների իրավաստեղծ գործունեության արդյունքում) և ժողովրդի կողմից: Իսկ բարոյական
նորմերի ստեղծման համար չի պահանջվում հատուկ նպատակաուղղված
գործունեություն: Բարոյական նորմերը ձևավորվում են մարդկանց կյանքի
և պրակտիկ գործունեության ընթացքում: Բարոյական նորմերը ընդունվում են (սանկցավորվում են) մարդկանց խմբերի, սոցիալական հանրույթի, կոլեկտիվների կողմից և չունեն պետության կողմից ճանաչվելու կարիք, հետևաբար չեն կարող ունենալ պետաիշխանական նշանակություն:
3. Իրավական նորմերը ձևականորեն որոշակի են, այսինքն` ամրագրված են պետականորեն ճանաչված գրավոր պաշտոնական փաստաթղթերում (օրենք, կառավարության որոշում, դատական ակտեր և
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այլն): Բարոյական նորմերը, ի տարբերություն իրավական նորմերի, չունեն հստակ, գրավոր պաշտոնական ամրագրում և «ապրում են» մարդկանց գիտակցության մեջ: Հարկ է նշել, որ բարոյական նորմեր կարող են
ամրագրված լինել նաև կրոնական աղբյուրներում (Աստվածաշունչ, Թալմուդ) և պատմական փաստաթղթերում, սակայն նման ամրագրումները
չեն կարող համարվել պաշտոնական:
4. Մարդկանց վարքագծի վերաբերյալ իրավունքի և բարոյականության գնահատման չափանիշները տարբեր են: Իրավունքում օգտագործվում
են այնպիսի չափանիշներ, ինչպես օրինակ` մարդու վարքագիծը «իրավաչափ է», «ոչ իրավաչափ է», «օրինական է, «անօրինական է», «իրավունք
ունի», «պարտավոր է»: Բարոյականության պարագայում մարդու վարքագիծը գնահատվում է «բարոյական է», «անբարոյական է», «արդար է»,
«անարդար է», «ազնիվ է», «անազնիվ է» և այլ չափանիշներով։
5. Իրավունքի ու բարոյականության գործողության ոլորտները ոչ
միշտ են համընկնում: Իրավունքը կարգավորում է հասարակական հարաբերությունների առավել կարևոր ոլորտները (սեփականություն, արդարադատություն, տնտեսություն, էկոլոգիա, մարդու և պետություն փոխհարաբերություններ և այլն): Ի տարբերություն իրավունքի, բարոյականությունը կարգավորում է հարաբերությունների առավել լայն շրջանակ։ Գործնականում չկան մարդկային կյանքի ոլորտներ, որոնք բարոյական գնահատականից դուրս են: Անձնական, կենցաղային ոլորտները, որտեղ գործում են բարոյական նորմերը (ընկերություն, սեր), չեն կարգավորվում
իրավունքի նորմերով:
Բարոյականությունը անհատին ներկայացնում է ամենաբարձր պահանջները, կարգավորում է ոչ միայն անձի ներքին գործողությունները,
այլ նաև զգացմունքները: Ինչ վերաբերում է իրավունքին, այն նախևառաջ
կարգավորում է հասարակության և իշխանության հետ կապված հարաբերությունները, պաշտպանում է անձին այլ անձանց կամ կազմակերպությունների ոտնձգություններից: Իրավունքը չի պահանջում անհատից
«սրբություն», այլ բավարարվում է սահմանված օրենքների պահպանմամբ:
6. Իրավունքն ու բարոյականությունը տարբերվում են նաև իրենց
կարգադրագրերի որոշակիացվածության աստիճանով: Բարոյական նորմերը հիմնականում կրում են ընդհանուր բնութագիր և իրենցից ներկայացնում են վարքագծի բարոյական այնպիսի սկզբունքներ, ինչպիսիք են
հավատարմությունը, փոխօգնությունը, բարոյական պատասխանատվության զգացումը և այլն: Իրավունքի նորմերն ավելի կոնկրետ են, այսինքն`
նրանցում հստակեցվում են իրավահարաբերության սուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականությունները:
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7. Իրավունքը և բարոյականությունը տարբերվում են նաև ապահովման մեթոդներով: Իրավունքի նորմերը հնարավոր խախտումներից
պաշտպանված են պետական հարկադրանքի ուժով (քրեաիրավական,
վարչաիրավական հարկադրանքի միջոցներ և այլն): Բարոյական նորմերը պաշտպանվում են հասարակական կարծիքի ուժով:
Ընդհանրացնելով իրավունքի և բարոյականության ընդհանրություններն ու տարբերությունները` անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ դրանց
փոխկապակցվածությանը: Իրավունքի և բարոյականության խոր կապը
առավել ընդգծում էին բնական իրավունքի տեսության կողմնակիցներ Հ․
Հրոցիոսը, Ջ․Լոկը և Ժան Ժակ Ռուսսոն։ Այն, ինչի դեմ պայքարում է իրավունքը, դատապարտում է նաև բարոյականությունը: Այն, ինչը խրախուսում է իրավունքը, խրախուսվում է նաև բարոյականության կողմից:
Նշենք նաև, որ իրավունքն ակտիվ կերպով օգտագործում է այնպիսի
հասկացություններ, ինչպիսիք են «արդարություն», «հավասարություն»,
«պատիվ և արժանապատվություն», որոնք կարևոր տեղ են զբաղեցնում
բարոյական գիտակցության հասկացութային մեխանիզմում:
Իրավունքի շատ նորմեր նպատակ են հետապնդում առաջին հերթին
պահպանելու մարդկային արժեքների բարոյական նկարագիրը, օրինակ`
ՀՀ Սահմանադրության 36-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված է․
«Ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, կրթության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման մասին», նույն հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված է․
«Չափահաս աշխատունակ անձինք պարտավոր են հոգ տանել իրենց անաշխատունակ և կարիքավոր ծնողների մասին»: ՀՀ դատական
օրենսգրքով ամրագրված դատավորի մի շարք պարտականություններ ունեն ոչ միայն իրավաբանական նշանակություն, այլև բարոյական, օրինակ՝ դատարանում ի պաշտոնե գործելիս դատավորը պարտավոր է ենթարկվել օրենքին, արդարադատություն իրականացնելիս լինել անկախ և
անաչառ, ամենուր և ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելիս զերծ մնալ
դատական իշխանության բարձր հեղինակությանը ոչ հարիր կամ այն
վարկաբեկող, ինչպես նաև դատավորին անվանարկող տպավորություն
ստեղծող որևէ վարքագիծ դրսևորելուց, իր պարտականություններն իրականացնելիս դրսևորել անկողմնակալություն, զերծ մնալ խոսքով կամ
վարքով կողմնակալություն ցուցաբերելուց, խտրականություն դրսևորելուց, համբերատար, արժանապատիվ և կիրթ վերաբերմունք ցուցաբերել
բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ դատավորը շփվում է ի պաշտոնե [5]։
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Չնայած իրավունքի և բարոյականության միջև գոյություն ունեցող
սերտ կապին, այնուամենայնիվ նրանց միջև կարող են ծագել նաև հակասություններ, օրինակ` բարոյականության տեսանկյունից մահապատիժն
անընդունելի է, սակայն որոշ երկրներում այն դեռևս պահպանվում է որպես պատժի ինքնուրույն տեսակ: Այսօրինակ կոլիզիաները (բախումներ)
հիմնականում պայմանավորված են դրանց զարգացման ժամանակագրական գործոնով։
Այսպիսով, իրավունքը պետք է հնարավորինս ենթարկվի բարոյական
հիմնավորման: Որքան իրավունքի բովանդակությունը մոտ է բարոյական
կանխադրույթներին, այնքան այն ժողովրդավարական և մարդասիրական է:
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