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ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում ներկայացված են ղեկավարի կառավարման ոճի, 
աշխատակիցների մասնագիտական այրման, ինչպես նաև կառա-
վարման ոճի, աշխատակիցների սուբյեկտիվ բարեկեցության մա-
կարդակների միջև փոխադարձ կապի ուսումնասիրությանն ուղղված 
փորձարարական հետազոտության արդյունքները:  

Ստացված փորձարարական տվյալներից պարզ է դառնում, որ 
կառավարման ավտորիտար և դեմոկրատական ոճերը փոխկա-
պակցված են աշխատակիցների մոտ հուզական հյուծման, դեպեր-
սոնալացիայի, մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկե-
ցության ցուցանիշների հետ:  

Բանալի բառեր. կառավարման ոճ, մասնագիտական այրում, 
հուզական հյուծում, դեպերսոնալացիա, մասնագիտական նվաճում-
ների ռեդուկցիա, սուբյեկտիվ բարեկեցություն:  

 
Կառավարման ոճն աշխատակիցների վրա ազդեցության մեթոդների 

համակարգ է: Այն հանդիսանում է կազմակերպության արդյունավետ աշ-
խատանքի կարևորագույն գործոններից մեկը: Կառավարման ոճը ղեկա-
վարի այն վարքաբանական գծերի ամբողջությունն է, որը դրսևորվում է 
աշխատակիցների հետ նրա հարաբերություններում:  

Ըստ Ռուսալինովայի՝ կառավարման ոճը ղեկավարի և կոլեկտիվի 
փոխազդեցության կայուն դրսևորվող առանձնահատկություններ են, 
որոնք ձևավորվում են կառավարման ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբ-
յեկտիվ պայմանների, ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունների 
ազդեցության ներքո [5]։ 

Ա. Լ. Ժուրավլյովը և Վ. Ֆ. Ռուբախինը (1976) կառավարման ոճ ասե-
լով նկատի էին ունենում կոլեկտիվի վրա ղեկավարի ազդեցության հնար-
ների, մեթոդների, եղանակների ամբողջական, հարաբերականորեն կա-
յուն համակարգի անհատական-տիպաբանական առանձնահատկութ-
յունները՝ նպատակ ունենալով արդյունավետ և որակով իրականացնել 
կառավարչական գործառույթները [7, с. 169]: 
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Ղեկավարի և ենթակաների փոխազդեցությունը ենթադրում է մի 
շարք գործառույթների իրականացում. որոշումների կայացում, խմբի 
ձևավորում և խթանման մեթոդների ընտրություն, վերահսկողություն, աշ-
խատակիցների հետ փոխհարաբերությունների հաստատում, տեղեկատ-
վական հոսքերի կարգավորում, կոլեկտիվի հետ հետադարձ կապի հաս-
տատում, հասարակական կազմակերպությունների հետ փոխազդեցութ-
յուն և այլն: Տարբեր ղեկավարներ այդ գործառույթները կարող են իրա-
կանացնել տարբեր կերպ, ինչի հետ կապված էլ առանձնացնում են կա-
ռավարման ոճեր: Ասվածից կարելի է ենթադրել, որ ղեկավարի և աշխա-
տակիցների փոխհարաբերությունների բնույթը ուղիղ կապ ունի ղեկա-
վարի ընտրած կառավարման ոճից:  

Կառավարման ոճերի մասին ժամանակակից պատկերացումների 
զարգացման վրա մեծ ազդեցություն են գործել 1930-1940-ական թթ. 
Կուրտ Լևինի և իր հետազոտական թիմի կատարած հետազոտություն-
ները: Կ. Լևինն առանձնացրել է կառավարման երեք հիմնական ոճ. 
ավտորիտար, դեմոկրատական և լիբերալ [4, с. 115]: 

Կ. Լևինի բնորոշմամբ՝ կառավարման երեք ոճերն ունեն հետևյալ 
առանձնահատկությունները. [10] 

1. կառավարման ավտորիտար (դիրեկտիվ) ոճը բնութագրվում է 
ղեկավարման բարձր կենտրոնացվածությամբ, որտեղ գերակշռում են 
միանձնյա որոշումները: Ղեկավարը չի լսում կոլեկտիվի կարծիքը, ամեն 
ինչ որոշում է նրանց փոխարեն: Կառավարման առաջնահերթ մեթոդներն 
են հրամանները, դիտողությունները, նկատողությունները, պատիժները, 
տարատեսակ օժանդակությունից զրկելը: Կառավարման նման ոճի դեպ-
քում վերահսկողությունը շատ խիստ է, մանրակրկիտ, որն աշխատակից-
ներին զրկում է նախաձեռնությունից: Մարդկանց շահերից զգալիորեն 
բարձր են դրվում գործնական շահերը, հաղորդակցման մեջ գերակշռում 
են կոպտություն ու կոշտությունը: Ավտորիտար ոճը բացասաբար է անդ-
րադառնում կոլեկտիվի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, հանգեց-
նում է աշխատակիցների նախաձեռնողականության, պատասխանատ-
վության և ինքնավերահսկման իջեցմանը,  

2. կառավարման դեմոկրատական (կոլեգիալ) ոճը բնութագրվում 
է ղեկավարի ու ենթակաների, ղեկավարի ու տեղակալի միջև լիազորութ-
յունների, պատասխանատվության և նախաձեռնության բաժանումով: 
Դեմոկրատական ոճի ղեկավարը մշտապես ընդունում է կոլեգիալ որո-
շումներ, պարզում է կոլեկտիվի կարծիքը կարևոր աշխատանքային հար-
ցերի շուրջ: Պարբերաբար իրականացվում է կոլեկտիվի բոլոր անդամնե-
րին տեղեկատվության տրամադրում իրենց համար կարևոր հարցերի 
շուրջ: Ղեկավարի և ենթակաների հետ շփումը տեղի է ունենում 
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խնդրանքների, խորհուրդների, ցուցումների, որակյալ, լավ և օպերատիվ 
աշխատանքի համար խրախուսանքի ձևով, ղեկավարը բարյացակամո-
րեն և քաղաքավարի է դիմում իր ենթականերին, բայց անհրաժեշտութ-
յան դեպքում տրվում են հրամաններ: Ղեկավարը պաշտպանում է իր են-
թակաների իրավունքները և բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ է 
ստեղծում կոլեկտիվում,  

3. կառավարման լիբերալ  (բարձիթողի կամ անարխիստական) 
ոճը բնութագրվում է կոլեկտիվի կառավարման հարցում ղեկավարի ակ-
տիվ մասնակցության բացակայությամբ: Նա ձգտում է նվազեցնել իր 
անձնական պատասխանատվությունը և փորձում է խուսափել հասունա-
ցած բախումների լուծումից: Նա իր աշխատանքը թողնում է ինքնահոսի 
և հազվադեպ է այն վերահսկում: Կառավարման նման ոճը նախընտրելի 
է ստեղծագործական կոլեկտիվներում, որտեղ աշխատակիցները տար-
բերվում են ինքնուրույնությամբ, այսինքն՝ կարող են ինքնուրույն լուծել 
շատ հարցեր առանց ղեկավարի և տարբերվում են ստեղծագործ անհա-
տականությամբ:  

Նշենք, որ չնայած գրականության մեջ հանդիպում ենք կառավարման 
ոճերի տարբեր դասակարգումների, բայց Կ. Լևինի դասակարգումը համ-
ընդհանուր է ինչպես արևմտյան, այնպես էլ ռուսական հեղինակների 
շրջանում: Մասնավորապես, ռուս հոգեբան Ա.Լ.Ժուրավլյովը 1980-ական թթ. 
առանձնացրեց ղեկավարման 7 ոճ: Այդ ոճերից հիմնականները հեղինակն 
անվանեց «դիրեկտիվ», «կոլեգիալ» և «պասիվ», որոնց բնութագրերը հա-
մանման են Լևինյան ոճերի հետ: Մյուս չորս ոճերը միջանկյալ բնույթ են 
կրում:  

Կառավարման ցանկացած ոճի ընտրությունը կախված է մի շարք 
գործոններից. ղեկավարի անձի հոգեբանական առանձնահատկություն-
ներից, աշխատակիցների պահանջմունքներից և շահերից, աշխատա-
կիցների որակավորման և պատասխանատվության մակարդակից, կազ-
մակերպության վրա ազդող մի շարք ներքին և արտաքին գործոններից: 
Ուստի յուրաքանչյուր ղեկավար իր գործունեության ընթացքում կարող է 
հաջորդաբար համադրել բոլոր ոճերը՝ հաշվի առնելով դրանցից յուրա-
քանչյուրի առավելություններն ու թերությունները: Օրինակ՝ ավտորիտար 
ոճն առավել արդյունավետ է կիրառել այնպիսի կազմակերպություննե-
րում, որտեղ կարևոր է ապահովել աշխատանքի բարձր արտադրողակա-
նություն: Թեև տարածված է այն կարծիքը, որ ավտորիտար ոճի դեպքում 
աշխատանքի արտադրողականությունն ավելի բարձր է, քան կառավար-
ման դեմոկրատական ոճի դեպքում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ տվյալ 
պարագայում անհամեմատ նվազում է աշխատանքի որակը, պակասում է 
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արտադրանքի (կամ աշխատանքի) յուրօրինակությունը, նորարարությու-
նը, ստեղծագործական մոտեցման տարրերը: Այսինքն՝ կարող ենք եզրա-
կացնել, որ ավտորիտար ոճն առավել նախընտրելի է գործունեության ա-
վելի պարզ ձևերի կառավարման դեպքում, կամ այն ժամանակ, երբ հատ-
կապես կարևոր են քանակական ցուցանիշները, իսկ դեմոկրատական 
ոճն ավելի նախընտրելի է գործունեության ավելի բարդ ձևերի կառավար-
ման դեպքում, որտեղ առաջնային նշանակություն ունի որակը: Դեմոկրա-
տական ոճի դրական կողմերից է այն, որ այն նպաստում է աշխատակից-
ների նախաձեռնողականությանն ու ստեղծագործական մոտեցումների 
դրսևորումներին, մոտիվացնում է աշխատակիցներին երկխոսության, 
նպաստում է կոլեկտիվում վստահելի մթնոլորտի ձևավորմանը: Բացասա-
կան կողմերից է այն, որ վերահսկողությունը համեմատաբար թույլ է իրա-
կանացվում և աշխատակիցների անբարեխիղճ մոտեցման դեպքում կա-
րող է հանգեցնել աշխատանքի որակի նվազմանը:  

 Չնայած տարածված կարծիքին, որ լիբերալ ոճը ենթադրում է կա-
տարյալ բարձիթողի և անկառավարելի վիճակ, ինչը չի կարող դրականո-
րեն ընկալվել ու մեկնաբանվել, կարծում ենք, այն նույնպես կիրառելի է 
որոշ դեպքերում: Ինչպես արդեն նշել ենք, լիբերալ ոճի դեպքում ողջ նա-
խաձեռնությունը գալիս է միայն աշխատակիցներից, ինչը նպաստում է 
նրանց ստեղծագործական կարողությունների առավել ամբողջական 
դրսևորմանը: Այս ոճն ավելի նպատակահարմար է կիրառել այն ոլորտնե-
րում, որտեղ աշխատակիցների գործունեությունը կապված է ստեղծագոր-
ծելու հետ, և ղեկավարի կողմից ավելորդ վերահսկումն ու ճնշումները 
միայն կխանգարեն աշխատանքի արդյունավետությանը:  

Կառավարման ոճերի առանձնահատկությունների և դասակարգման 
վերաբերյալ արևմտյան և ռուսական հայեցակարգերից զատ ուշագրավ 
են նաև արևելյան մոտեցումները: Մասնավորապես, ճապոնացի հետա-
զոտող Տ. Ն. Կոնոն իր՝ «Ճապոնական ձեռնարկությունների ռազմավա-
րությունն ու կառուցվածքը» աշխատությունում նկարագրել է կառավար-
ման չորս ոճ կամ տեսակ.[6] 

1. նորարարական-վերլուծական: Նման կառավարման դեպքում ղե-
կավարը հանդես է գալիս որպես առույգ նորարար և լավ կազմակերպիչ: 
Տվյալ ղեկավարը նվիրված է իր կազմակերպությանը, հարուստ է գաղա-
փարներով, պատրաստ է հաշվի առնել մնացածի կարծիքները, հանդուր-
ժողական է անհաջողությունների նկատմամբ,  

2. նորարարական-ինտուիտիվ: Կառավարման նման տեսակի դեպ-
քում մենեջերը ներկայացվում է որպես ավտորիտար ղեկավար, ով ունակ 
է նորամուծությունների և նույնպես առույգ է,  
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3. պահպանողական-վերլուծական: Տվյալ տեսակի դեպքում մենե-
ջերը հանդես է գալիս որպես տեսաբան, ով ձգտում է կատարելության, 
բայց, միաժամանակ, չի ընդունում ռիսկը,  

4. պահպանողական-ինտուիտիվ: Նրա գործողությունները հիմնվում 
են մեծ մասամբ կանխաընկալման վրա:  

Հեղինակը պարզել է, որ առավել արդյունավետ է նորարարական-
վերլուծական ոճը, քանի որ այն առավել ռացիոնալ է:  

Կառավարման ոճը ոչ միայն ղեկավարի կողմից ընտրված որոշակի 
մեթոդների ամբողջությունն է, այլև նրա անհատականության ազդեցութ-
յունը: Այդ պատճառով ղեկավարման ոճը միշտ սուբյեկտիվ է, չնայած օբ-
յեկտիվորեն դրսևորվում է գործունեության որոշակի ձևերում: Մեթոդը և 
ոճը կարելի է համեմատել նոտաների և երաժշտության կատարման ոճի 
հետ. նոտաներն ընդհանուր են բոլորի համար, բայց յուրաքանչյուր կա-
տարող յուրովի է մեկնաբանում ստեղծագործությունը [1, էջ 157]։ 

Մասնագիտական այրում: Մասնագիտական այրումը, որպես կա-
նոն, առաջանում է երկարատև մասնագիտական գործունեություն իրա-
կանացնելու արդյունքում։ Այրումը (անգլ. burnout) մեկնաբանվում է որ-
պես ֆիզիկական և հոգեկան հյուծման վիճակ, որն առաջանում է ի պա-
տասխան մարդկանց հետ աշխատանքում հուզական գերլարման: Նրան 
ավելի շատ են ենթարկվում այն մարդիկ, ում աշխատանքային գործու-
նեությունը կապված է այլ մարդկանց հետ պարբերական շփումների, հու-
զական ապրումակցման, բարձր պատասխանատվության հետ: Այրումը 
նաև մեկնաբանվում է որպես մասնագիտական ճգնաժամ, որը կապված 
է ոչ միայն միջանձնային հարաբերությունների, այլև աշխատանքային 
գործունեության հետ ընդհանուր առմամբ: 

Մասնագիտական այրումը կարող է դրսևորվել ճանաչողական, հու-
զական և ֆիզիկական ոլորտներում [2]։ 

Ճանաչողական ոլորտում մասնագիտական այրման ախտանիշներն 
են՝ աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության բացակայությունը, ան-
տարբերությունը նորարարության հանդեպ, աշխատանքի ձևական կա-
տարումը, ստեղծագործական մոտեցման բացակայությունը և այլն։ 

Հուզական ոլորտում այն դրսևորվում է անվստահությամբ, անօգնա-
կանությամբ, միայնակությամբ, մոտիվացիայի բացակայությամբ, անբա-
վարարվածությամբ և չկատարված պարտքի զգացումով և այլն։ 

Ֆիզիկական ոլորտում մասնագիտական այրման ախտանիշներն 
են՝ հոգնածությունը, հյուծվածությունը, քաշի փոփոխությունը, քնի խան-
գարումները, առողջական վիճակի վատթարացումը, շնչառական խնդիր-
ները, գլխապտույտը, դողը, սրտխառնոցը, առատ քրտնարտադրությու-
նը, բարձր ճնշումը, խոցերը, սրտի հիվանդությունները և այլն։ 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2022 
 

 

146 

Մասնագիտական այրման համախտանիշի ուսումնասիրությունները 
երբեք չեն կորցնում իրենց արդիականությունը, այլ հակառակը, ՀՀ-ում 
ստեղծված մերօրյա հասարակական, քաղաքական իրադրությունը, 
կրթական, առողջապահական և մի շարք այլ որորտների աշխատակից-
ների նկատմամբ օրեցօր ավելացող պահանջներն ու ժամանակի հրամա-
յականները է՛լ ավելի են սրել մասնագետների հոգեբանական անվտան-
գության խնդիրները: Ուստի կարևոր ենք համարում հատկապես ուսու-
ցիչների շրջանում մասնագիտական այրման պատճառների համակող-
մանի ուսումնասիրությունը, ինչը թույլ կտա մշակել այն հնարավորինս 
կանխարգելելու կամ պատշաճ հոգեբանական միջամտություն կազմա-
կերպելու գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումներ:  

Սուբյեկտիվ բարեկեցություն: Ժամանակակից աշխարհում սուբյեկ-
տիվ բարեկեցության հասկացությունը գնալով ավելի հաճախ է դառնում 
հոգեբանների հետազոտության առարկան: Դա կապված է նրա հետ, որ 
կարևոր է բացահայտել և սահմանել այն գործոնները, որոնք անհրաժեշտ 
են անձի ներքին հավասարակշռության համար՝ նպատակ ունենալով 
առանձնացնել, ուսումնասիրել և հասկանալ այն, թե որ հույզերը, զգաց-
մունքները, ապրումները և սուբյեկտիվ գնահատականներն են ազդում 
նրա վրա, և, արդյունքում, ինչպես է այս ամենն ազդում անձի վարքի վրա: 

Սուբյեկտիվ բարեկեցության ուսումնասիրություններն արտասահ-
մանյան հեղինակները սկսել են դեռ XX դարի 60-ական թթ: Այդ ժամա-
նակ սուբյեկտիվ բարեկեցությունը դիտարկվում էր՝ հակադրվելով հոգե-
բանական անառողջությանը և անբարեկեցությանը: Այս հիմնահարցին 
են նվիրված Ն.Մ. Բրեդբեռնի, Է. Դիների, Կ. Րիֆֆի, Բ.Ս. Բրատուսի, 
Ի.Վ. Դուբովինի և այլոց աշխատանքները [8]: 

Առաջիններից մեկը Ն.Մ. Բրեդբեռնի հետազոտություններն էին, 
որոնց համաձայն՝ սուբյեկտիվ բարեկեցության գործոնը (ֆենոմենը) սահ-
մանվեց որպես հույզերի երկու՝ դրական և բացասական համալիրների 
միջև հավասարակշռություն:  

Սուբյեկտիվ բարեկեցության ուսումնասիրություններում իր ներ-
դրումն է ունեցել նաև Է. Դիները, ով ներմուծեց «սուբյեկտիվ բարեկեցութ-
յուն» հասկացությունը: Համաձայն Է. Դիների կարծիքի՝ սուբյեկտիվ բա-
րեկեցությունը բաղկացած է երեք բաղադրիչներից. դրական հույզերի 
համալիր, բավարարվածություն և բացասական հույզերի համալիր [9]։ 

Կ. Րիֆֆի մոդելում առանձնացվում են բարեկեցության վեց հիմնա-
կան գործոններ [3]: 

Ինքնընդունում. մարդն ունի դրական վերաբերմունք սեփական 
անձի և անցյալի նկատմամբ:  
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Դրական հարաբերություններ շրջապատողների հետ. մարդը հա-
ճույք է ստանում այլ մարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններից, այլ 
մարդկանց հանդեպ տարած խնամքից, կապվածությունից ու մտերմութ-
յունից: 

Ինքնավարություն. մարդ, ով օժտված է բարձր ինքնավարությամբ, 
գնահատում է իրեն` ելնելով սեփական չափանիշներից, եթե դա բացա-
կայում է, մարդը մտահոգվում է այլ մարդկանց գնահատականներով ու 
սպասումներով: Կարևոր որոշումներ կայացնելիս հենվում է ուրիշների 
դատողությունների վրա, նրա մտածողությունն ու վարքը ենթարկվում է 
սոցիալական ճնշմանը: 

Իրազեկվածություն. մարդն օժտված է վարպետության ու կոմպե-
տենտության զգացումով իր շրջապատում: 

Նպատակ. մարդն ունի ուղղվածության զգացում ու կոնկրետ նպա-
տակներ, որոնք դնում է իր առջև կյանքի ընթացքում: 

Անձնային աճ. մարդն ունի անձնային շարունակական աճի ու սեփա-
կան ներուժի իրականացման զգացում (Ryff, Carol D., 1989): 

Մեր կողմից իրականացվել է փորձարարական հետազոտություն, որի 
նպատակն էր բացահայտել ղեկավարի՝ կառավարման ոճի և աշխատա-
կիցների մասնագիտական այրման, ինչպես նաև ղեկավարի կառավար-
ման ոճի և աշխատակիցների սուբյեկտիվ բարեկեցության ինքնագնա-
տականի միջև համահարաբերակցական կապը: Փորձրարարական հե-
տազոտության նախնական փուլում մեր կողմից առաջադրվեցին հետևյալ 
վարկածները՝ 

• համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի կառավարման ոճի 
և աշխատակիցների մասնագիտական այրման մակարդակի միջև. 

• համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի կառավարման ոճի 
և աշխատակիցների սուբյեկտիվ բարեկեցության ինքնագնահատականի 
միջև. 

• աշխատակիցների մասնագիտական այրման մակարդակը համա-
հարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում նրանց սուբյեկտիվ բարեկե-
ցության մակարդակի հետ: 

Ընտրանքի մեջ ներգրավվել են ՀՀ Լոռու, Վայոց ձորի, Արմավիրի, 
Շիրակի և Կոտայքի մարզերի և Երևանի հիմնական և միջնակարգ 
դպրոցների թվով 50 ուսուցիչ (25-65 տարեկան): Ուսուցիչների աշխա-
տանքային փորձը կազմել է 5-25 տարի:  

Փորձարարական հետազոտության շրջանակներում կիրառվել են 
հետևյալ հարցարանները. 
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• Ա. Լ. Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանը, որը բաղկա-
ցած է ղեկավարի գործունեության վերաբերյալ 27 բնութագրերից: Հար-
ցարանը նախատեսված է աշխատակիցների համար: Հետազոտության 
մասնակիցները պետք է ընտրեին յուրաքանչյուր բնութագրիչին համա-
պատասխանող 5 դրսևորումներից մեկը կամ մի քանիսը, որոնք ըստ ի-
րենց առավել բնութագրական են իրենց ղեկավարի համար:  

• Կ. Մասլաչի և Ս. Ջեքսոնի մասնագիտական այրման ախտորոշ-
ման մեթոդիկան: Մեթոդիկան նախատեսված է տարբեր մասնագետների 
մոտ մասնագիտական այրման արտահայտվածության աստիճանը բա-
ցահայտելու համար: Այն բաղկացած է երեք սանդղակից. 

1. «Հուզական հյուծում»՝ արտահայտում է մասնագիտական գործու-
նեության հետ կապված հուզական վիճակի ծանրությունը: Այս սանդղա-
կում բարձր ցուցանիշները կապված են ճնշվածության, ապաթիայի, 
բարձր հոգնելիության, հուզական ունայնության հետ:  

2. «Դեպերսոնալացում»՝ այս սանդղակի ցուցանիշներն արտացո-
լում են աշխատանքային գործընկերների հետ հարաբերությունների մա-
կարդակը, ինչպես նաև իր՝ որպես անձի ընդհանուր զգացողությունը՝ 
կապված մասնագիտական գործունեության հետ: Սանդղակում բարձր 
ցուցանիշները նշանակում են հաճախորդների (աշակերտների, գործըն-
կերների) հետ կոշտ, ձևական հարաբերությունների բարձր արտահայտ-
վածություն, ինչպես նաև գործընկերների կողմից իր նկատմամբ անար-
դար վերաբերմունքի զգացողություն:  

3. «Անձնական նվաճումների ռեդուկցիա»՝ այս սանդղակն ախտորո-
շում է ընդհանուր լավատեսության, սեփական ուժերի և ծագող խնդիրնե-
րը լուծելու կարողության նկատմամբ հավատի ցածր մակարդակ, աշխա-
տանքի և գործընկերների նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ցածր մա-
կարդակ:  

• Մ. Վ. Սոկոլովի «Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակ» մեթոդի-
կան: Այն հանդիսանում է հոգեախտորոշիչ գործիք սուբյեկտիվ բարեկե-
ցության (ՍԲ) հուզական բաղադրիչի կամ հուզական բարեհարմարության 
(ՀԲ) չափման համար: Սանդղակը բաղկացած է 17 կետից, որոնց բովան-
դակությունը կապված է հուզական վիճակի, սոցիաալական կարգավիճա-
կի և որոշ ֆիզիկական ախտանշանների հետ:  

Ա. Լ. Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանի միջոցով ստաց-
ված տվյալների համաձայն՝ մասնակիցներից 45%-ի ղեկավարներն ավելի 
շատ դիմում են ավտորիտար (դիրեկտիվ) ոճին, իսկ 55%-ի դեպքում՝ գերա-
կայող է դեմոկրատական (կոլեգիալ, ժողովրդավարական) ոճը: Արդյունք-
ներից պարզ է դառնում, որ կառավարման լիբերալ ոճը ղեկավարներն 
ամենից հազվադեպն են կիրառում: Ընդ որում՝ կին ղեկավարներց 50%-ի 
մոտ գերակշռում էր ավտորիտար ոճը, 50%-ի մոտ՝ դեմոկրատական: 
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Տղամարդ ղեկավարներից 35%-ի մոտ գերակշռում էր ավտորիտար ոճը, 
65%-ի մոտ՝ դեմոկրատական ոճը:  

Կ. Մասլաչի և Ս. Ջեքսոնի մասնագիտական այրման ախտորոշման 
մեթոդիկայից ստացված տվյալները բաշխվել են հետևյալ կերպ. (տե՛ս 
Աղյուսակ 1) 

Աղյուսակ 1 
Մասնագիատական այրման սանդղակից ստացված տվյալների 

բաշխում 
Ցուցանիշներ Ցածր Միջին Բարձր 

Հուզական հյուծում 10 (20%) 22 (44%) 18 (36%) 
Դեպերսոնալացիա 4 (8%) 32 (64%) 14 (28%) 
Մասնագիտական 
նվաճումների ռեդուկցիա 4 (8%) 14 (28%) 32 (64%) 

Ցուցանիշների ցածր մակարդակը վկայում է «այրման» համախտա-
նիշի տվյալ ցուցանիշի բացակայության մասին, միջինը՝ այն մասին, որ 
այն գտնվում է ձևավորման փուլում, իսկ բարձր մակարդակը ցույց է տա-
լիս, որ այն ձևավորված է: Ինչպես տեսնում ենք Աղյուսակ 1-ից, ուսուցիչ-
ների շրջանում ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է «Մասնագիտա-
կան նվաճումների ռեդուկցիա» սանդղակում: Դա նշանակում է, որ մաս-
նակիցների մոտ դրսևորվել է ցածր ինքնագնահատական, նվազել է սե-
փական մասնագիտական նվաճումների արժեքը, առկա են բացասական 
դիրքորոշումներ՝ կապված մասնագիտական հնարավորությունների հետ:  

Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակից ստացված տվյալները ներ-
կայացված են Գծապատկեր 1-ում. 

 

 
Գծապատկեր 1. Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակից 

ստացված տվյալները 
 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1-ից, ուսուցիչների մեծ մասը՝ 54%-ը 
բարձր են գնահատել իրենց սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակը:  

10%

36%54%

Ցածր Միջին Բարձր
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Փորձարարական հետազոտության հաջորդ փուլում կատարել ենք 
ստացված քանակական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն՝ 
Պիրսոնի համահարաբերակցական գործակցի բանաձևով: 

 Ստացված տվյալները վկայում են, որ նշանակալի դրական համա-
հարաբերակցական կապ կա ղեկավարի ավտորիտար կառավարման ոճի 
և աշխատակիցների հուզական հյուծման (r=0.405, p≤0.01), դեպերսոնա-
լացիայի (r=0.505, p≤0.01) և մասնագիտական այրման (r=0.48, p≤0.01) 
մակարդակների միջև: Սա նշանակում է, որ ղեկավարի մոտ ավտորիտար 
կառավարման ոճի գերակայության դեպքում աշխատակիցների մոտ հա-
ճախ են դրսևորվում ճնշվածություն, ապաթիա, բարձր հոգնելիություն, 
հուզական ունայնություն, աշակերտների, գործընկերների հետ կոշտ, 
ձևական հարաբերությունների բարձր արտահայտվածություն, ինչպես 
նաև գործընկերների կողմից իր նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի 
զգացողություն: 

Նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա ղեկա-
վարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակիցների հուզա-
կան հյուծման (r=-0.621, p≤0.01), դեպերսոնալացման (r=-0.468, p≤0.01) 
և մասնագիտական այրման (r=-0.55, p≤0.01) մակարդակների միջև: Այս-
տեղից կարելի է եզրակացնել, որ կառավարման դեմոկրատական ոճի 
դեպքում աշխատակիցների մոտ սովորաբար դրսևորվում է հուզական 
հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման ցածր մակարդակ:  

Նշանակալի դրական կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրա-
տական ոճի և աշխատակցի սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի 
միջև (r=0.655, p≤0.01): Սա մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ եթե ղեկա-
վարը նախապատվությունը տալիս է գլխավորապես կառավարման դե-
մոկրատական ոճին, ապա աշխատակիցներն ավելի միտված են լինում 
շրջապատեղների հետ դրական հարաբերություններ հաստատելուն, ինչ-
պես նաև ավելի շատ են դրսևորում նպատակասլացություն, ձգտում են 
մասնագիտական վարպետության բարձր մակարդակի, ինքնիրացման, 
անձնային աճի: 

 Ինչպես նաև նշանակալի բացասական համահարաբերակցական 
կապ է գրանցվել մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցութ-
յան ցուցանիշների միջև (r=-0.774, p≤0.01), այսիքն, մասնագիտական 
այրման բարձր մակարդակի դեպքում, մի շարք այլ ախտանշաններին 
զուգահեռ, դրսևորվում է սուբյեկտիվ բարեկեցության ցածր մակարդակ, 
և, հակառակը, սուբյեկտիվ բարեկեցության բարձր մակարդակի դեպքում՝ 
ցածր է մասնագիտական այրման հավանականությունը:  

Այսպիսով, իրականացված փորձարարական հետազոտության արդյուն-
քում կարելի է եզրակացնել. 
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• նշանակալի դրական համահարաբերակցական կապ կա ղեկա-
վարի ավտորիտար կառավարման ոճի և աշխատակիցների հուզական 
հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման մակարդակ-
ների միջև: Այսինքն՝ ղեկավարի մոտ ավտորիտար կառավարման ոճի գե-
րակայության դեպքում աշխատակիցների մոտ հաճախ են դրսևորվում 
ճնշվածություն, ապաթիա, բարձր հոգնելիություն, հուզական ունայնութ-
յուն, աշակերտների, գործընկերների հետ կոշտ, ձևական հարաբերութ-
յունների բարձր արտահայտվածություն, ինչպես նաև գործընկերների 
կողմից իր նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի զգացողություն: Իհար-
կե, ավտորիտար ոճն ունի իր առավելությունները և որոշ դեպքերում այն 
առավել արդյունավետ է, քան կառավարման մյուս ոճերը, բայց, մեր կար-
ծիքով, հիշյալ անցանկալի ախտանշաններից խուսափելու համար ղեկա-
վարը պետք է հնարավորինս քիչ դիմի կառավարման ավտորիտար ոճին, 

• նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա ղե-
կավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակիցների հու-
զական հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման մա-
կարդակների միջև: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ կառավարման 
դեմոկրատական ոճի դեպքում աշխատակիցների մոտ սովորաբար 
դրսևորվում է հուզական հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտա-
կան այրման ցածր մակարդակ: Հատկապես կարևոր է, որ այս հանգա-
մանքը հաշվի առնեն դպրոցների տնօրենները, քանի որ ուսուցիչները, 
հանդիսանալով «մարդ-մարդ» համակարգի մասնագետներ, համեմա-
տաբար ավելի շատ են հակված ենթարկվելու մասնագիտական այրման: 
Մեր կարծիքով, կիրառելով կառավարման դեմոկրատական ոճը, դպրոցի 
տնօրենը կարող է որոշ չափով կանխել այման համախտանիշի դրսևո-
րումների առաջացումը ուսուցիչների շրջանում,  

•  հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ նշանակալի դրական 
կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակցի 
սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի միջև: Կարծում ենք, որ այս կա-
պը կարևոր գործնական նշանակություն ունի աշխատակիցների արդյու-
նավետ ղեկավարման հարցում: Սուբյեկտիվ բարեկեցության ինքնագնա-
հատականի բարձր մակարդակի դեպքում անձը ձգտում է շրջապատեղ-
ների հետ դրական հարաբերություններ հաստատել, ինչն էլ իր հերթին 
նպաստավոր ազդեցություն է գործում կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 
բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորման և պահպանման վրա: Բացի այդ, 
նման մասնագետները սովորաբար ավելի նպատակասլաց են, ձգտում են 
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մասնագիտական վարպետության բարձր մակարդակի, մեծ կարևորութ-
յուն են տալիս անձնային շարունակական աճին ու ինքնակատարելա-
գործմանը, իսկ սա հատապես կարևոր է գիտության, կրթության, մշա-
կույթի բնագավառի գործիչների մասնագիտական կայացման հարցում,  

• նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա մաս-
նագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցության ցուցանիշների միջև: 
Սա մեզ թույլ է տալիս ևս մեկ անգամ համոզվել, որ կոլեկտիվի ղեկավար-
ման հարցում ղեկավարը պետք է մեծ կարևորություն տա աշխատակից-
ների հոգեբանական առողջության պահպանմանը, կազմակերպության 
ներսում բարենպաստ մթնոլորտի հաստատմանը, աշխատակիցների հետ 
դրական փոխհարաբերությունների կառուցմանը: 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ И С САМООЦЕНКОЙ 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ 
МАДЛЕН МИКАЕЛЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 
по изучению взаимосвязи стиля управления руководителя и уровнем 
профессионального выгорания работников, а также стиля управления и 
уровнем субъективного благополучия сотрудников.  

Из полученных экспериментальных данных стало ясно, что авто-
ритарный и демократический стили управления коррелируют с показа-
телями эмоционального истощения, деперсонализации, профессио-
нального выгорания и субъективного благополучия у сотрудников. 

Ключевые слова: стиль управления, профессиональное выгора-
ние, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профес-
сиональных достижений, субъективное благополучие.  

 
 
 

THE CONNECTION OF MANAGEMENT STYLE WITH PROFESSIONAL 
BURNOUT AND SELF-ASSESSMENT OF THE SUBJECTIVE WELL-

BEING OF EMPLOYEES 
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The article introduces the results of an empirical study on the 
relationship between the manager's management style and the level of 
professional burnout of employees, as well as the management style and the 
level of subjective well-being of employees. 

From the experimental data obtained, it became clear that authoritarian 
and democratic management styles correlate with indicators of emotional 
exhaustion, depersonalization, professional burnout and subjective well-
being among employees. 

Keywords: management style, professional burnout, emotional 
exhaustion, depersonalization, reduction of professional achievements, 
subjective well-being. 
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